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Katalikai p&aaullonya turi kilni) ul- 
davlnl, — lnettl J Šeimynai lr } vl- 
luomenį Kristaus mokslą, atnaujinti 
imonii) dvasią. J Siaus širdies viefipa- 
tavlmas milijonų Širdyse — tai musų 
užduotis. "Draugas'’ padSa Jums tą 
apažtuiavlmo darbą atlikti Užtat, 
■kaitykite lr platinkite "Draugą."

No. 218 36 A C 0 P Y
“Dratigas,” 2334 So. Oakley Avenue

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO (SEPT.) 14 D., 1929 M.
ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH 31. 1916. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3. 1879

ANGLIJOS KATALIKAI RYTOJ TURĖS 
DIDELES IŠKILMES

KINIJA ĮSPĖJA MASKVĄ DEL ŽUDYMŲ 
MANDŽIŪRIJOJ

Nežinia, Kada Palestina 
Susilauks Ramybes

LOTINŲ AMERIKOS VALSTYBĖS 
DARBUOJAS UŽ UNIJĄ

ANGLIJOS KATALIKŲ j KINIJA ĮSPĖJA MASKVĄ 
IŠKILMES

SHANGHAI, rūgs. 14, 
Kinija per Vokietijoj. Rusijos 
sovietų valdžiai paskelbė įspė 
jimų, jog Maskva bus atsako 
minga už šiandieninius Man- ' 
džiūrijoj žponių žudymus ir 
savasčių naikinimų.

LONDONAS, rūgs. 14. — 
Kytoj įvyksta didelės Angli
jos katalikų iškilmės. Iškilmi
ngomis atviriam ore šv. Mi- 
šiomis ir tautiškuoju kongre
su katalikai minės 100 metų 
sukaktuves, kaip jiems Brita
nijos salose grąžinta tikybinė 
laisvė, ty. kuomet įgyta ema
ncipacija.

Ruimingoje šalę AVestmins- 
terio katedros aikštėje, kuri 
katedrai priguli, padirbdinti 
mediniai pagrindai ir ant anų 
pastatytas altorius, taip kad 
dešimtims tūkstančiij žmonių 
būtų matomas.

"Draugas” atstovauja organlauotą 
katalikų minti, remia nuoilrdiial ka-" 
tallklžkas draugijas, sąJungia para 
pijąs lr lietuvių kolonijai "Draugas' 
džiaugiasi didele katalikų parama b 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie 
tellžkl Jausmai.

36 A COPY
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1929 m. rugpiučio mėn. 23 
d. Aš, Kauno miesto ir aps
krities komendantas pulkinin-

SUTRAIŠKE PRAKTI- 
KANTĄ

atsakomąjį redaktorių pil. Ja
kubauskų Leonų už nepildy-

Jūrinių orlaivių stoty Washingtone įku rta mokykla, kurioje jauni vyrai lavinami, mų Kauno karo komendanto 
kaip duoti atatinkamos pagelbos nukrittlsi ems ant vandens orlaiviams, kaip gelbėti privalomų taisyklių redakci- 
žmones, esančius pasinėrusiam į vandeni orlaivy. Atvaizde parodoma, kaip atlieka- joms 1 ir 4 paragr. nubausti 
mas gelbėjimas

bauda 500 lt. arba 1 mėn

Rugpiučio 20 d. pusiau de
šimtų valandų Kauno stoty 

kas Įeit. Saladžius Pranas, pe-i garvežys sutraiškė praktikan- 
ržiūrėjęs laikraštį “Rytas” iš tų Gauričikų. Jis buvo moki- 
š. m. rugpjūčio mėn. 22 die-jnys, baigęs VII klases. Jį mi
nos Nr. 187, einant 9 Ypat. įtinai suspaudė bekabinant 
Valstybės Apsaugos Įstatų, vagonus. “R.”
nutariau; minėto laikraščio --------------------

PABAIGĖ KARO 
MOKSLUS

Šiomis dienomis sugrįžo į 
Lietuvų baigę karo mokslų 

administraciniu būdu pinigine! Briusely kap. J. Steponaitis

MEKSIKOJ NUMATOMOSi.
RIAUŠES

PALESTINOJE NĖRA 
RAMYBES

JERUZALĖ, rūgs. 14. — 
Britai kruvinas arabų-žydų 

'riaušes numalšino, bet kaip 
I čia, taip visoj Palestinoj ra- 
: mybė neužtikrinta. Kareiviai

CHICAGOJE KONSTITUC|J°S DIENA

L,   Ateinantį antradienį bus mi-
NĖRA VILTIES SURASTI nbna šios šalies konstitucijos P^sLelUti nubaustajam asrne- 

5 GARLAIVJ diena. Sueis 142 metų, kaip įvykdyti per 24 vai

Nutarimo nuorašus pasiųsti 
Kauno miesto policijos vadui

ir kap. J. Černius. ‘R. n

ŠVENTOJO TĖVO PAGY
RIMAS PRŪSŲ VADUI

Ikišiol 28 vyrų įgulos su 
“Andaste” laivu Michigan e-

ir policija dienomis ir nakti-j^ere ūkimas nežinomas. Nei

konstitucija veikia.

Policija ieško vagių
Vyriausioj policijos stoty

ir Krašto Apsaugos Ministe- COLOGNE (Koelne), rūgs. 
riui per II-os Karo Apygar-.H* — Šventasis Tėvas per sa

idos Viršininkų, sulig Ypat.'vo atstovų Berlyne, arkivys- 
Valstybės Apsaugos įstatų 17. kūpą Pacelli, kunigui Dr. 
paragr. jKaas, centro partijos vadui,

Į mis turi budėti visur, kur | aivo’. ne ™rs laku' ilgas laikas pradėjo žūti ivai- Originalų pasirašė ir nuo-' Prisiuntė pagyrimu už jo sva-
MEXIC0 CITY, rūgs. 14. tik gyvena kiek žydų. Padėtis j .\r I>inigų" Poh'' rasas su originalu sutinka; pasidarbavimų konkorda-

............. ............................................. ...... (Pas.) pulk. Įeit. Saladžius\{° (sutarties) padaryme su
Kauno m. ir apskr. J rūsija. Kun. Dr. Kaas dar- 

komendantas. ;bavosi centro partijos‘ vardu. 
“B.”

— Pirm prezidento rinkimų 
čia ir kituose miestuose veda
ma karšta kampanija. Daly
vauja keletas kandidatėj. Ka
dangi valdžia pareiškė ji j ka
mpanijų nesimaišysianti, tar- 

Birminghamo arkivyskupas1 pe kovojančių kandidatų se-

nepakenčiama.

ARABAI PUOLĖ ŽYDŲ 
KOLONIJĄ

į pastebėti kur-nors kadir pėd- cija, negalėdama vagių sugau- 
sakius. ti, sušaukė visus bute dir-

Laivas plaukė su žvyru, iš s bančius 25 patarnautojus ir 
Grand Hay$nf. Mich., j South paėmė jų rankų pirštų ant- 
Chicago. Pateko ežero audron. spaudai?.* $us patikrinta, ar 

Andaste Steamship Co., jų tarpe nėra tų vagilių.

AVilliams celebruos šv. Mišias, kėjų numatomi kruvini susi- Į ardon žydų kolonijų pasieny
Bus kardinolas Bourne, ketu- rėmimai. . ' tarp Sirijos ir Palestinos. A-
n arkivyskupai ir dvidešimts, ------------------ I rabai ir

JERUZALE, rūgs. 13. —, cievelande, kuriai tas laivas 
Arabai puolė Mishmar Hay-' prigulėjo> neteko vilties 

rasti laivų ir žmones.
su- Neduoda atatinkamo išlai

kymo šunims *

I LIETUVOS BANKO 
VALDYTOJUS

SOVIETŲ KARO LAIVŲ 
LIEKANOS

RYGA, rūgs. 14. — Iš Bal-

vyskupų.
Pamokslų sakys Liverpoolio 

arkivyskupas Do\vney. Tam
tikslui įtaisyti taip vadinami GENEVA, rūgs. 14. — Bus 
“amplifierai”, kurių pagelba ar nebus Europos Jungtinės 
kadir atokiausia pamokslinin-, Valstybės įkūnytos, savo ra
ko žodžiai bus girdimi. 'žu Britanija su Francija čia vietos arabai studentai pas-|viai- J vi<W Pus? ims skrisli

Per Mišias giedos garsus ' ėmėsi žygių sušaukti tarptau-1 kelbė atsiliepimu į' arabus boi- ‘20 valan(hl 
AVestminsterio choras. Jam tinę konferencijų muitų tari- kotuoti žydug> ty< nuo nie. ‘ 
vieta įtaisyta ant katedros fos sienų apgriovimui. Šis ko nepirkti, bet viskų jiems 
stogo. klausimas pavestas ekonomi- parduoti. studentai įspėja a

MUITŲ TARIFOS KLAU- . įsilaužė į ūkio namus. 
SIMU

, Į Lietuvos banko valdyto- ^Os jaros i Estijos pakraš-
------------------ ! Mrs. Mary Connors, 60 me- jug> kaip kaį .kurie ]aikra§čiai: «us vilnys išmetė daug įvai-

CHICAGOS SU KALIFOR-, tų, 2003 Prairie avė., turi 15 praneša, svarbiausias kandi. «ų daiktų, prigulėjusių dviem
NIA ORU SUSISIEKIMAS .šunų. “Illinois llumane Soči- datftg egąg dabartinis finansų sovietų karo laivam (destro-
Ateinantį mėnesi bus pra-;6^ ištyrė, kad ta moteriš- mįnįsįerjg p Tūbelis. Jei p. jer*am)’ kuriuos audra, ma-

! dėtas oru susisiekimas Chi- ikė neduoda šunims atatinka- Tūbelis sutiks užimti tas pa- ty?’. 3Ūr<>j sulamdė ir su i«-
! cago su San Francisco. Or- mo iSlaikym Už tai teismas 'reigas, tai finansų ministeriu rėl™18 skandino. Vienas

JERUZALE, rug, 14. »us vežiojami kelei- « “ 200 numatomas p. Lapenas. * J™ “Volkov." .
t —----- •— _i------ s. • ;<Kiti šneka apie p. Feteraus-

~ i ko kandidatūrų. Tačiau gali
žuvo ant geležinkelio tbūti jr ta-p, jęad fjnanSų mį_

ARABŲ STUDENTAI 
PRIEŠ ŽYDUS

NELAIMES SU OR
LAIVIAIS

Rado. apkaltinimus

Albert Hali, ruimingiausioj niam T. Sąjungos komitetui. ;rabus n6parduoti žydams že. vcnim... (b„.r 813 Cass.
Londone auditorijoj, kur yra1
8,000 sėdynių, įvyks trys ka
talikų susirinkimai — vienas 
vyrams, vienas moterims ir
trečias abelnas visiems susi- flBNBVA) rugs. 14. _ IS.
rinkusiems, atidarant kongre- ke|,a aikštė kad imta dar_ 

1 1 '
'buotis suvienyti Pietinės ir 

Be to, jvyks 15,000 vyrų ė- Amerikos valsty-
jimas pietinėj Thames daly j b(,s vienon federaci.

NORI SUSIVIENYTI LO
TINŲ AMERIKA

įmes.

PO 18 DIENŲ IŠGEL
BĖTAS

PAS, Man., Kanada, rugs. 
14. — Jaunas lakūnas Mews

Ant AA abash geležinkelio jūsteris galįs būti ir nepas- 
Hammonde traukinio užmušta kjrįas—fada j0 pareigas eitų' 

P

SAN FRANCISCO, Cah>
I olicįja puolė alaus pagy- y[rs Rįcbardson iš Galu- TA A7oldemaras. Valdytojo į ru^s‘ Mills lauke trys

| st. Keletą vyrų suėmė ir ra- ;rsai l>ėgių važiavo. 
do svaigalų. Taipat rado 
“grand jury” apkaltinimų o- 
riginalų. Tas dokumentas tu
rėjo būti apskrities prokuro
ro ofise.

met City. Ji automobiliu ske- klausimai bus išspręstas arti- ^rai ^UVo nukritus ir užsi- 
— ■ hepsnojus orlaiviui. Jie norė

jo šiaip sau paskrajoti jūros 
pakraščiu.

miausiomis dienomis. ‘R. M

BRIAND’UI VIETA NE
UŽTIKRINTA

ATVYKO ITALŲ ŽUR- 
• NALISTAI

c. , . .Vi. , PARYŽIUS, rugs. 14. — Rugpiflčio 23 d. rytiniu
Suprantama, bus .s .rta, Francijo9 ministcrių pirmini-' traukiniu Kaunan atvyko

sknzdamas nebeteko žibalo ir, kaip jis ten pateko. Apkaltini- - , o is r:,,™ ' - •. , , ,• x • ji. . x . I , 7 T • • inkas -Briand gryzo iš Gene- mus Halų žurnalistai-redak-
w . • r • , , j >- o » buvo priverstas nusileisti i mu apkaltintas J. O’Bnen iri „ 'x • • m «• •AVestminsteno katedrų - a’ jon arba unijon, pavadinus tai l Manitoba dykumas. — suvargęs. Kaip žinoma, tonai: p. Zincarelh, išeinan-
pie dviejų mailių tolumos.

ATVYKSTA BERLYNO 
MĄJORAS

visa “Lotinų Amerikos Jung-I _ , . . „
.. . . -rr r . , . • ,, Palikęs orlaivi per 18 dietinėmis Valstybėmis.” I nų klaidžiojo, kad suradus kur

keletas kitų.

Reikalauja atlyginimo

Šis sumanymas iškilo tarp nors žmonių. Pagaliau jį jm-| Buvusi Mrs. G. Beauley na- gryžti. 
į Amerikos delegatų T. Sųjun-' stebėjo einantį kitas, jo ieš-'muose, 222 E. Chestnut gat., , Bet ta dar nėra nelaimė. 

BERLYNAS, rugs. 14. — Į Kos suvažiavime, kada Fraai- kųS> lakūnas. Mews išgelbėtas.! tarnaitė Bertha Mohrle, 26 Briand parlamente neturi už-
Amerikos J. Valstybes išvyko cijos ministeriu pirmininkasi — —------------- ’ ‘ ‘ ’ *” * 1 ~ J r,_1
šio miesto majoras Boess su Briand iškėlė Europos Jung- SOVIETUOSE SUKILO PO-
miesto tarybininkų būriu. Ža- tinių Valstybių sumanymų, 
da aplankyti įvairius miestus

LITINIAI KALINIAI

ir Cbicagų. UŽ PAGROBIMUS IR 
APMUŠIMUS

Nužudyta 24 kaliniai Ir 
sargai

PREZIDENTO PRA
KALBOS OASTONIA, N. C., rugs. 

13. — Anų naktį nežinomi vy- 
AVASTtlNGTON, rugs. 14. rai pagrobė tris komunistų

_  Ateinantį spalių mėnesį vadus, išvežė automobiliu į
prezidentas TToover žada sa- laukus, apmušė ir paleido. Sų- 
kyti prakalbas Cineinnati, ryšy su tuomi suimta 14 įta- 
Louisville ir Detroite. rlamų.

VARŠAVA, rugs. 14.
Vietos laikraščiai praneša, irių atlyginimo, 
kad Žitomiriuj sukilę 200 po- j

metų, kartų pietautų pakvie- tikrintos sau didžiumos. Gal 
tė pirmiau ne savo ponių, liet prisieis pasitraukti. Daugelis 
joR vyrų. Tad ponia jų įtarė nori Poincare gryžimo, gi pa- 
kažkame ir apmušė, apstum- starasis serga.
•dė. Į -------------------------

Dabar ši tarnaitė iškėlė tei- į GALVAŽUDŽIŲ GAUJOS 
ame prieš tų šeimininkę aku- • PITTSBURGH’E 
ndų. Reikalauja 10,000 dole-

po Hagos konferencijos jis čiojo Milane laikraščio “Po- 
tuojaus buvo išvykęs į Gene- polo d’Italia” redaktorius, p. 
vų, kur gal rytoj ir vėl turi į Vercani, ' Milano laikraščio 

“Carriere di Serra” redak
torius ir p. Stelluti—Scara, 
Romos laikraščio “Giornale 
d’Italia” redaktorius. Svečių 
kelionės tikslas — aplankyti 
Lietuvų ir susipažinti su jos 
gyvenimu. “R.”Z

CARROLL, la., rugs. 13. — 
Arti vietos orlaivių stoties 
nukritus ir užsiliepsnojus or
laiviui žuvo vairininkas Craig 
iš Dės Moines ir Miss West 
iš Fairlin.

HADDON FIELD, N. J., 
rugs. 13. — Locustwood’e nu
krito orlaivis. Vairininkas Ho- 
lman sužeistas. Su juom skri
dusi Agnew P. Smith žuvo.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Saulėta, bet vėsiau; 
rytoj šalta.

PITTSBURGII, Pa., rūgs. 
14. — Čia pradėjo daužytis

litinių ukrainų kalinių. Jie nu- į Kaltinamam plėšimuose ir ir žmones pulti politiniai gal- 
žudė 6 kalėjimo sargus. Gi jų žmogžudystėse W. Doody by- važudžiai einant kampanijai 
18 nužudė črezvičaikos agen- la kriminaliniam teisme pra- pirm rinkimų. Daug nukentė-

' tai. sidės spalių l^ul

SUSIMUŠE 20 DARBI
NINKŲ

Rugpiučio 22 dienos vakare 
Zamenhofo gatvėj 6 nr., ali
nėj, susimušė 20 darbininkų 
nešikų. Trys iš jų, lengvai su
žeisti. Policija tiria, kurie pi

jusi miesto dalis Oakland. rmieji pradėjo peštis. “B.”

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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D R A U O A S Šeštadienis, Rūgs. 14 d., 1929

aDRAUGAS
IAelna kasdien. Išskyrus sekmadienine

PRENUMERATO8 KAINA: Metama — $8.»», Pu-
M
Mi Metų — $8.50, Trims Mėnesiams — $1.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c Europoje — Metama $7.0$, Puaet Me
tų — $4 00, Kopija .4 8c.
.. Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrų- 
Maa, jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

ReCaktorlus priima — nuo 11:** iki 11:** Tai. 
kasdien.
— Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

Limai sekančiai dienai priimami iki &
vai po piet 

« 11 .1 ■

■r
Ji

-D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

Publlshed Daily, Ezcept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00, 81x Montht 

$8.60, Three Montha — $2.00. One Month — 75e. 
— One Year — $7.00, Slz Montha — $4.** 
•*8o.

* Advertlsing ln “DRAUGAS” brings best reeulta 
Advertlsing rates on appileation.

°DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.
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Burope — 
Gupy — .1

KAS RUPI BOLŠEVIKAMS.

Pasaulis jau gerai įsitikino, kad bolševiz
mo vadams ne darbo žmonių gerovė rupi, bet 
jų pačių labas ir bedievybės skleidimas.

Rusijos Sovietų vyriausybė pastaruoju 
Jaiku išleido tris naujas knygas prieš religijų 
i ir jas platina tarp darbininkų, kaimiečių ir 
.kareivių.

Pirmiau socialistai skelbdavo, kad religi
ja kenkia kovai su kapitalizmu, o dabar bol
ševikai savo raštuose jau sako, kad kapitaliz
mas palaikus religijų.

Seniau socialistai plačiausia skelbdavo, 
kad, girdi, socialistais gali būti ir tikintieji 
žmonės, o bolševikai atvirai paskelbė, kad so
cialistinė kultūra gali būti tiktai bedieviška.

Šis bolševikų atvirumas atidarys akis 
^daugeliui nesusipratusių žmonių, kurie iki 
>iol buvo klaidinami tuoj buk bolševikams 
įtlarbininkų reikalai rupi, o religija tai jau 
jprivatis žmogaus reikalas.

Bet kuomet jie paskelbė, buk tai religija 
esanti kliūtimi prie proletarinės kultūros, kad 
Ji daranti destruktyvus (griaujančios) Įtakos 
į jų bolševikų darbų, daugeliui jų sekėjų pa
sidarė aišku, ko siekia bolševizmas. <•

Nors ir be pačių bolševikų pasisakymo 
Luvo aiškus jų siekimai.

Šiandieninis Rusijos gyvenimas parodo, 
kad ten žemiško rojaus, kurį jie taip garsiai 
gkelbė, nesudarė. Ten visiems, kuriems neten

ka prilysti prie valdžios lovio, ne rojus, bet 
pragaras atsivėrė.

Bet užtat Rusijoj dabar bedievybė siste-1 
matingai yra platinama.

Vienoje jų knygelėje, kuri yra pavadin
ta “Darbininkų Auti — Religinis lituikve- 
dis”, rašoma, kad bedievybės platinimui bolš. 
valdžia steigia seminarijas, vakarines ir sek
madienines niokyklas, kuriose mokoma Mark-1 
so mokslas.

“Bedievių seminaristas, rankvedy sako
mu, turi išmokti agituoti, laikyti paskaitas, 
žiemos vakarais draugijas užimti su prieų — 
tikybinėmis temomis, išnaudoti ‘garsia kal
bius’ (Loudspeaker), kurti ratelius ir reda
guoti laikraščius.”

Laikraštis “Bezbožinik” (Bedievis) rašo, 
kad valdžia paskelbusi prieš — tikybinį ka
lendorių. Viyos bažnytinės šventės visiškai 
panaikinamos. Vietoj tikybinių švenčių skel
biama materialistinės.

Dar apie vienų karakteringų dalykų rašo, 
kad naujai gimusieji kūdikiai nekrikštija
mi, bet “oktebrizuojami”, t. y. tam tikroj 
bedieviškoj ceremonijoj pavedami kovai su 
Dievu ir su žmonių klasėmis.

Sovietų valdžios organas “Izvestija” ra
šo

ŠILAVA

Kas šiaurės žemaičiams Že
maičių Kalvarija, tas pietų 
žemaičiams Šiluva kitur vadi
nama Šidlava. Bet ne, Šiluvos 
vardas skamba ir šiaurės že
maičių lupose, ir tolimo auk
štaičio ir mažo dzūkelio. Šilu
va garsi visoje Lietuvoje. Ši
luva garsi ne savo stipriais 
vyrais ar žemės derlingumu,

vo savo žemes. 1623 metais yra kiekvienais metais. Tai tvirtai pririštas prie laivo.
pastatyta vėl bažnyčia, kuri 
išstovėjo 140 metų. 1670 kun. 
Lapacinskas pradėjo statyti 
naujų muro bažnyčių, kuri ir 
šiandien dar tebestovi.

1786 metais rugsėjo 8 d. 
stebuklingasis Šv. Marijos 
paveikslas buvo iškilmingai 
apvainikuotas. Tuo pat laiku 
įvyko ir dabartinės Šilavos 
bažnyčios pašventinimas.

Toje vietoje, kur Šv. Mari-

Marijos užgimimo šventė, kuri 
prasideda rugsėjo 7 d. ir tę-

Sužeistas banginys velka pas
kui save laivų, kol išsenka jo

siasi astuonias dienas. Per paskutinės jėgos. Tada žvejai,
šiuos atlaidus Šilavon suva
žiuoja daugybė maldininkų iš 
visų Lietuvos kampų.

Ji garsi ne savo dainiais ir 
dainomis, ne, jų pagarsino ste-!Ja 1612 metais’ piemenims ir
buklingas Dievo Motinos pa
veikslas, kurio istorijų trum
pai čia papasakosiu.

Šilava jau Lietuvos kuni
gaikščių laikas minima. Jos 
vardų tankiai galima raštuose 
užtikti. Šilavos kaimas pri
klausė pačiam Did. Lietuvos 
Kunigaikščiui. Per laikų Ši
lava išaugo į nedidelį mies
telį.

1457 metais, vadinasi po 44 
metų nuo žemaičių apkrikštiji
mo ir 40 metų nuo Žemaičių

žmonėms pasirodė, 1912 me
tais pradėta statyti ir 1924 
metais pabaigta ir pašventin
ta gražiausia visoje Lietuvoje 
koplyčia.

Svarbiausia Šilavos šventė

Banginių, medžioklė elektros 
pagalba.

Norvegai išgalvojo naujų, 
būdų banginiams medžioti — 
elektros pagalba. Iki šiol tie 
jurų milžinai, kurie kartais 
pasiekia net 12 sieksnių ilgio, 
buvo medžiojami dviem bu
dais. Vienas tų būdų, tai tam 
tikros ieties — inka
ro (“harpūno”) metimas į
banginį. Ietis — inkaras būna muš.

prisiartinę prie jo, užmuša. 
Kitas būdas banginiams me
džioti — tai sprogstamosios 
medžiagos pagalba, kuri pri
tvirtinama prie tos ieties — 
inkaro. Abu šie budai prakti
koje yra nelabai patogus, be 
to, gana pavojingi.

Naujai išrastu budu medžio
jant banginius ietis — inka
ras laidininku bus sujungtas 
su elektros šaltiniu. Pataikius 
banginį, per laidininkų bus 
paleista stipri elektros srovė, 
kuri akimirksnyje banginį už-

kad praeitais tik metais bolševikų vai- , ..v v. oo . , i vyskupijos įsteigimo, Žemai-dzia uždare 8o4 bažnyčias 38 vienuolynus, o9
sinagogas ir 81 kitokių religinių institucijų.

Tas pats laikraštis sako, kad valdžia su
planavo ateity dar smarkiau bažnyčias per
sekioti ir drausti visokį religinį judėjimų, ne
leisti tikintiesiems jokio kultūrinio veikimo.

Net ir žydai jau pradėjo skųstis bolševi
kais. Simon Glazer, žydų rabinas iš New Yor
ko, lankėsi Rusijoj ir iš ten sugrįžęs pareiš
kė, kad bolševikai ir žydų tikėjimų, persekio
ja. Jisai sako, kad rabinų kapinynai paver
čiami parkais, o sinagogos valdžios nusavina
mos ir paverčiamos viešaisiais namais.

Žodžiu, bolševikai visas savo pastangas, 
yra nukreipę kovai su religija. Jų kalbos a- 
pie rūpinimusi darbininkų reikalais, tai tušti 
žodžiai, sugalvoti patraukimui nesųgįpratussų 
žmonių.

Per keliolikų metų veikdami Rusijoj, val
dydami turtingiausį kraštų, žmonėms davei
badų, skurdų, ligas ir eibes kitokių nelaimių, i ,

Mat, bolševikams visai kas kitas rupi. 
Jiems rupi kovoti prieš religijų ir tai kovai 
jie nieko nesigaili.

Nors tai kovai įkvėpimo gauna, iš paties 
pragaro galybių, tačiau tikėjimo nesunai
kins.

Bolševikų pastangos yra tuščios..

tijos bajoras, Petras Goštau
tas pastatė Šilavoje medinę 
bažnyčia ir įsteigė parapijų. 
Tai bažnyčiai sudegus, 1500 
metais buvo pastatyta nauja. 
Marijos garbei pašvęsta.

16 šimtmety Žemaitija buvo 
apsemta kalvinistų tikėjimo * 
bangos. Beliko tik 7 bažnyčios 
visoje vyskupijoje. Tuo laiku 
sudegė antroji Šilavos bažny
čia. Žmonės išgelbėjo iš gais- 

Šv. Marijos paveikslų,ro 1-

DABAR
Paprastai

JUS GALITE PIRKTI

$155
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Stebuklais šlovingo Švenčiausios Panelės Marijos Šilavoje paveikslo ko
pija, kuri randasi šv. P. M. Gimimo Bažnyčios didžiajame Altoriuje, Mar
ąuette Park, Chicago, III.

vairius raštus ir kitas brange
nybes ir sudėję į geležinę skry 
nių, užkasė į žemę. Katalikų 
tikėjimas Šilavoje buvo žuvęs, 
o bažnyčios žemė priklausė 
kalvinistų pastoriui (bambi- 
zui).

1612 metais, kaip sako pa
avimas, piemenys ganydami 

banda toje vietoje, kur prieš 
80 metų buvo bažnyčia, pa
matė ant akmens mergaitę su 
kūdikiu ant rankų. Mergaitė 
buvo liūdna ir verkė, pieme
nys persigandę pranešė savo 
tėvams. Išgirdo ir bambizas. 
Nors netikėdamas nuėjo į tų' 
vietų, kur piemenų sakymu pa į 
sirodė mergaitė. Daugybei; 
žmonių matant, mergelė vėl pa j 

fsirodė. Bambizas paklausė mer j 
gaitės, ko ji verkianti, ji atsa- j \ 

kė: “Tu ari čia ir sėji. Bu-i 
vo laikas, kada šioje vietoje1 
mano Sūnūs garbinta ir mano i 
vardas šlovinta.” Tai pasakiu- j 
si mergaitė išnyko. Tai buvo i 
Marija. — Varnių Kanuunin- ; 
kas, kun. Kazakevičius, atvy- i 
kęs šilavon, žemes popieriuo-i 
se surado, kad kalvinai kata-Į 
likų bažnyčios žemės valdo. 90 
metų aklas senelis papasakojo 
kunigui, kad toje vietoje, kur 
Marija pasirodė, buvusi prieš 
80 metų bažnyčia ir esanti 
užskasta geležinė skrynė. Se
nelis atėjęs ton vieton, kur 
pasirodė Marija, staiga prare
gėjo. Žmonės visi puolė ant 
kelių ir karštai meldėsi. Pas
kiau buvo iškasta skrynė. Taip 
sako padavimas.

Skrynėje (dėžėje) rado Šv. 
Marijos Panos paveikslų ir 
kitus daiktus, kaip buvo sa-! 
kęs senelis. Šv. Panos Marijos 
paveikslas kabo Šilavos baž
nyčios didžiajam altoriuje, o 
kiti daiktai už stiklo uždėti 
rodoma žmonėms.

1622 metais bažnyčia atga-

8 A. C. Tūbų 
ELEKTRIKINĮ

• -r.<

Riešuto medžio Console, Dynamic Speakeris

.75Tik
už

pilnai įrengtas

Dabar jus galite pirkti $155 vertės, 8 tūbų, elektrinį radio, gražiame riešuto 
medžio eabinet’e, tik už $87.75. Palyginkit šį naujų radio su kitais radio, 
kurie yra parduodami du syk brangiau ir jus lengvai suprasite F. J. Budrik, 
Inc. vertę. Niekuomet daugiau jus negausite progos nusipirkti tokį gerų 
instrumentų už tokių pigių kainų. Ir nieko duugiau nereikia dapirkti.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

į savaitę

Jos.F.Budrik
3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705
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RENGIA NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELĖS ŠV. PAR. BRIGHTON PARK

į Nedėlioj Rugsėjo ■ Sept. 15 d., 1929■
S Černiausko Darže 79 & Archer Av. Justice, III.

Prašau į Mano Kampelj
LONDONAS.

PRADŽIA 11 VAL. ĮŽANGA 50c.
Trokai piknikienus gabens į daržą dykai. Muzika L. Vyčių 36 kp. po 

vadovyste P. Simučio. Gardžių valgių ir saldžių gėrimų bus gausybės. Daug 
įvairių dovanų išlaimėjimams. Proga smagiai ir naudingai diena prąleisti. 

Visus maloniai kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI

Prof. Kampininkas vesti su ta kuri ištrauks lai- 
' iningųjį numerį. Ir, žiūrėkit, 
koks “skymas”: pardavus vi
sus bilietus, jaunikis gaus 20,-

Londono lietuvių kat. kle
bonas kun. K. Matulaitis rašo 
mums;

“ Maldininkyste Liurdan la
bai esu patenkintas. Nors va-

.v, , žiavau tik sveikatos dvasios 000 pengo, o norinti ištekėti . vi

džia maldininkystės pradėjo dėjimų, kurios abiejų ausų bu-, — Ko Tamstai galima pa-1 daugiau išgirsti, paklausė ar 
sopėti, baigiant nustojo skan- bneliai buvo sugedę. Šv. Ma-įlinkėti Tamstos 70-tuose am- daug Hamsunas skaito, ar sė
dėję. I rija yra galinga savo užtary-i žiaus metuose? jka Europos literatūrų.

“Ši maldininkyste buvo Tau mu. Ji savo gausias malones
tinė Prancūzų maldininkystė. 
Maldininkų buvo virš 50,000. 
Pagijimų 15, iš kurių du pri

teikia visiems, kurie pasirodo 
esu jų verti.

K. M.”

— Kų gera davė komunis
tai Rusijos darbininkams?

■— Panaikino sekmadienius, 
poilsio dienas. Dabar Rusijos 
darbininkai turės dirbti be 
poilsio — septynias savaitėje 
dienas.

i ieškoti, užtarymo Šv. Panelės 
maldauti, bet parvažiavau su
siraminęs, dvasia pakilęs, ku-

Džiovas. O, sveikas, senai nu s™kesnis- ^"matikas ap-
. , i-r • i -i • leido ir kitos ligos pranvko. j matytas kolega. Kaip besilai- ...

, . , . -i .... , _  • « Ach, tai jau butų perdaug, ma-kai, kaip sveikatele tarnauja? d { r ®’
r,. lonių del manęs. Bet PanelėGirdėjau esi jau vedęs, gerų 1 *
žmonelę sužvejojai?

Tonis. Viskas eina

mergina ras sau vyrų su 20,- 
000 pengo kapitalo.

Švenčiausia pirma negu ūžta
. rus pas Savo Sūnų — paku- kaip , v, _ ~- , tų uždavė,sviesteliu patepta. Žmonelę pa- .

. v . -v A-i “Visų kelionę ir Visų laikųsiseke gauti gerų, meilių tik;.. . , . . . .... i Liurde turėjau dideli gėlimągalvos neturi. ., dantų. Stebėtinai baisiai gel- Dziovas. Dziaugkis, kolega,1 , . , , ., .’ ® ’ davo, kad net prakaituoda-nes nereikės pinigui duoti , , . ,r ° ' vau, bet valgyti kad ir plutas,

pažinta vienbalsiai visų (lakta- -— —
rų tikru stebuklu. Rašytojo literatūra neįdomau-

“Vienai moteriai nugarkau
lis dviejose vietose buvo nu
. „v, U) '. . , , I Garsus Norvegų rašytojaslaužtas. Plesteriuose buvo at ; „ ® . .

v. • a v. ... . Knutas Hamsunas nesenai mi- vezta. Su ja atvažiavo ir josios ■ .
i , • . , • nėjo savo 70 m. amžiaus sugydytojas protestonas ir neti- ! 1

t* • kaktuves. Ta proga gavo la- kmtys iš Paryžiaus. Issnnau- ’ 1 ® °

ja-

Hainsnnas atsakė. į Į tai Hamsunas atsakė.
— Nieko. Viskas jau buvo. i — Ne. Manęs literatūra ne-

Daugiau nieko nebebus. (domina, nors ir niekuomet ji 
urnalistas norėdamas šį tų manęs nedomino.

Jeigu kuris jau suaugęs 
“diemedys” ar aptriušėjusi 
“rūtelė” neįmano kaip savo 
“stonų.” permainyti, galėtų 
pabandyti kad ir šitokį “re
ceptų”, kokį sugalvojo vienas

skrybėlėms pirkti. kriaukšlius galėjau. Su pra

džius, antrų valandų iš ryto 
moteris atsikėlė ir dalyvavo 
procesijoje. Daktaras rado, 
kad nugarkaulis visai sugijęs. 
Tada jos daktaras protestonas 
tarė: — Dabar ir aš tikiu ir 
nuo šios dienos kataliku pasi
likti trokštu. —

“Kita moteris atgavo gir-

jbai daug iš viso pasaulio pa 
sveikinimų ir be to aplankė 
rašytojų daugelis žurnalistų. 
Vienas jų paklausė rašytojų:

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną, pasauly. Išplaukimai iš New

Torko j Southampton kas Sereda vienu iš milžinu ekspresiniu l->iVų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui saužemiu ) Kauna. VT ,u ,š New Yorko { Kauną $203 
/ Y\, ir brangiau. Atskiri kamb., er- 

bj. dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del

Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai Į Londo
ną kas Pėtnyčlą nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 

klesos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE
kitų Informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd. 

Chicago, m.

Mariukė savo kūmutei:
— Tai ir neteisybė, kad eie- 

pijimas nuo raupų gali pagel
bėti. Įčiepijo mano vaikų, ir
kas: nupuolė nuo porčių ir iš-

Budapešto (Vengrijoj) jauni-; . 
kis. Į

Sakomas jaunikis pasiskelbė f 
laikrašty status save į lioteri- 
jų, kurioj bus 10,000 bilietų po 
2 pengo bilietas. Kiekviena
mergaitė ar našlė gali pirkti | — Aš geriau gersiu romų
bilietų, o jaunikis žada apsi- ;be arbatos, — atsakė svečias.

Šeimininkė į svečių;

— Geriate, tamsta, 
su romu?

arbatų

SensafionatSole

of

š

I
CBOS

pl°s

l

Su Eureka Slankiojančio-
mi.s Durimis Kabine
tu ir visu Elektrišku 
Dynacone Spykeriu

]

1I

I

Darbininkų Automobilius

Plymouth
CHRYSLER MOTOR CAR 

CO. PRODUKTAS

Kaina Dirbtuvėj F. O. B.

S

V I
Kviečiami

ŠIANDIE dalyvauti iškilmingam atidaryme musų naujo, spe
cialiai pabudavoto namo del pardavinėjimo automobilių ir teiki
mo 100 nuošimčių patarnavimo musu kostumeriams. ’

JSJ)

Pašauk Cicero 1329, o mes 
išdemonstruosime jūsų na
muose.

4916 W. 14 St.

K

Lipsky Music 8c Radio Store |
Tel. Cicero 1329

Atdara Vakarais
Cicero, III.

Ir Aukščiau

Nedaug žmonių težino šių naudingą vertę 
PLYMOUTH Automobiliu. Pamatykit 
ir pasinaudokit patys.

Del Demonstravimo Kreipkitės

M. J. Kiras
Motor Sales Company

3207-9 SO. HALSTED ST.
Phone Calumet 4509

Ii
r

.■»

t, K, S

»U

MVULuŪUrt .'mVuVi*'

Atidarymas Įvyks

ŠIANDIE,
Rugsėjo - Sept. 14, 1929

Todėl visi kviečiami atsilankyti ir pamatyti musų erdvų, gra
žų ir modernišką salesruimį. Taipgi naujus Studebaker, nužemin
tomis kainomis modelius. - Bus muzika ir užkandžiai.

Midland Motor Sales
A. KAS U LIS. Savininkas

4492 Archer Avė. Prie Homan
Lafayette 7139
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BERNAS PRAGARE.
--------------- A. Vaičiulaitis.

(Tąsa)

Velniai atsistojo ir stipčio- 
dami pradėjo gailiu balsu 
aiksėti. Jie puldinėjo bučiuoti 
berno rankų ir prašyti, kad 
pragare sukilimo nedarytų.

— Vyrai, — tarė jiems ber- nUh 

nas. — Pažadėkite mane iš
leisti iš savo karalystės, tai 
aš, jei jei tik norėsit manęs,. . 
klausyti, duodu žodį, išvaduo- nusn»stl var«o,

, Nors ir baisiai įspirtą vie- 
tų skaudėjo, bet jis vis dėlto 
pažino, kad tai nabašninko 
ūkininko namų butą. Apsidai- 

puose slaptų šnipų netrūksta. J pamatė — šalia pinigų

Po tų žodžių atskaitė baus-; pUojo bestovįs. Pasiėmė įpini- 
m<į bernui, kuris, jausdamasis ftUg ir eina 6nt kiemo. O gi 

kaltas, suglaudęs ausis, stovį išėjusi merga,-to u- 
iškentė ir nė neriktelėjo. kininko duktė, ir gailiomis

Paskui tarė jam Liucipie- ašaromis rauda.

— Tai tu -čia, mano paukš
teli:

Bernas labai džiaugėsi, kad 
taip greit ji pažino jį ir ap- keliai pasausėjo. 

sakė visa, kas buvo atsitikę.
Ji labai stebėjosi ir prižadėjo 
dar labiau mylėti 

Už tuos pinigus nusipirko

blogi keliai, ir mano arkliai 
ligi pilvų dumblyne nuskendo. 
Aš sėdėjau vežime tol, kol 

Bet tada
pralėkdama pro šalį šarka 
pranešė man, kad jau po ves
tuvių. “M. L.”

su pasigailėjimu:
— Matai, norėjau iš tavęs 

padaryti dorų žmogų. Kur 
tave gali dėti. Reiks į žemę

siu jus.
Velniai parietė uodegas ir 

prisiekė kanopomis nudvėsu
sio arklio, kuris žaliosios gi
rioj tysojo, būti ištikimi ir 
ant nugarų iš pragaro išneš
ti bernų, jei tik juos išgelbės.

Bet tarybos velniai pasiten
kino tuo, kad Liueipierįaus 
pagelbininkais nusikratys ir 
patys daugiau valdžios įgis. 
Jie nubalsavo, jog pradės vei
kti ateinančių dienų iš anks

taus ryto.
Paskui bernas, kaip buvo 

įsakyta, sugrįžo pas Liucipie - 
rių. Bet vos spėjo įžengti, kai 
dvi kietos, kudlotos rankos 
pagriebė už pakarpos jį ir net 
nagus į odų suvarė.

Velnių viršininko akys su

Bernas, tų kalbų girdėda- 
nudžiugo. Bet bijoda

mas, kad jis džiaugsmo ne
pastebėtų ir pragare nepasi
liktų, padarė nusiminusį vei- kUo
dų ir beveik pro ašaras pra
šneko : ,

— Kaip gaila!

— Ir man gaila, — atsiliepė

mas

jie dvarų. Karalius, paplitus 
ašaromis rauda. .i po visų šalį gandui apie jo

Ko verki? klausia pri- kelionę į pragarų, pasišaukė

e^s- . ' . jį pas save ir paklausė, ar
Kaip neverkti, — atsa- nemaįęS ten jo nabašniko tė- 

kė jam merga. Prieš trejus yo Bernas atsakęs, jog ma- 
metus bernavo pas mus toks nematęs, bet iš pragaro 
dailus vaikinas, kad as jį iš [pbdamas į žemę regėjo pravi- 
visos dūšios mylėjau. Jis ėmė lug var|Us įr gįrdė-
ir prapuolė, gal mirtį kur ra- j0 gįe<jant balsų, labai pana- 

C\ oS -Ii mvlin ir T1AT1O- • i____ i* _ »-do. O aš jį vis myliu ir neno- į karalius tėvo.

Karalius apsidžiaugė ir ta- 
— Prieš trejus metus, sa-'rė. 

kai? - paklausė nustebęs ber-, 1 ,,ovanojy

nas ir netyčia čiuptelėjo na (au dvar?

Bernas grįžo namo, nuėjosmakro.
Ant smakro buvo

i
Liucipierius. — Bet nieko ne- smon.iv
padarysi, nes pats esi pavojin-1 didžįaugia barzda> kaip įgtisa ?U ta uk*nmkaite P»s klebonų 

ės tvarkai žmo- • m_j_ 2:_ 8Uslvede.

Į vestuves ir mane buvo 
.prašę, tik tuo metu pasitaikė

sužėlusi i

UAUDIKS DAINA.

gas visuomenes tvarkai žmo 
gus. Tave neatsargu butų ša
lia savęs laikyti, nes dar ir iš 
manęs gali valdžių paveržti. 
O dabar prieik arčiau. 

Vaikinas priėjo.

— Apsigrįžk! — įsakė vel
nių valdovas., 1 " •

Jis apsigrįžė.

— Dabar į žemę keliausi, —
žaibavo, ir jis piktai nusikva-, ^are Liucipierius.

tojo. Nusijuokęs ir sako: Į Tai pasakęs, kad spyrė su
— Matai, berneli, nespėjai koja bernui į pasturgalį, jog 

čia atsidurti, o jau nerimauji. , tas lyg kulka į orų išlėkė, pra
— Kas gi yra? — rėkė spar mušė pragaro lubas ir nė ne-

dydamasis bernas. — Aš nie- pasijuto, kaip su kakta į kluo 
ko nesuprantu. no kraikų sudavė ir žemėn nn-

— Bet už tai aš viskų su- puolė. • 

prantu ir žinau, — atkirto jam 
Liucipierius,

— Paleiskit! — šaukė pa-. 
gautasis žmogelis.

— Per greit norėtum pas
prukti — atsakė jam. — Dar 
pirma atsiimk bausmę, kurios 
vertas esi. *

Du augaloti velniai pasitie
sė barnų ant žemės. Tas rėkt, 
teisybės šaukt.

— Nutilk! — perspėjo jį. —
Už maišto kėlimų didelės bau- ; 
smės turėtum susilaukti. Da
bar tik skersai kelnių dvi-! 
dešimt Įkrės.

— Už maišto kėlimų! — 
nustebo vaikinas.

— Ko vartai akis? — nu
sijuokė Liucipierius. — Dar 
pats iš posėdžio nebuvai iš
ėjęs, o aš jau viskų žinojau.
Mano valstybėj žinios stro
piai renkamos, ir visuose kam-

giria. Tada jis ėmė tikėti taip 
ilgai pragare užtrukęs.

Ūkininkaitė nusivedė jį į 
pirkių, padėjo ant stalo surįo 
su medum ir kviečia valgyti. 
Bet bernas nevalgo ir taip šne 

ka;
— Pirma paimk žirkles ir 

nukirpk man barzdų. Jei ne 
— tai nesėsiu už stalo ir ne

valgysiu.
Kų darys ji, paėmė ir ker

pa barzdų. Kerpa kerpa, jau 
ligi pusės atkirpo, jau ir sma
kras pasirodė. Tik staiga ji 
kad suriks ir susijaudinus vos 
neapalpo. Bet greit atsigavo 
ir čiulbėdama pasakė:

Eikš, Onyte, grinčion, 
Sėski už stalelio. 
Pasakyk motušei,
Kad skauda galvelę.

Imsim mes, Onyte, 
Po vyno stiklelį... 
Eisim .pavaikščioti 
Ant jutų kraštelio.

Ten mes pažiūrėsim 
Plaukiančių luotelių 
Ir mes pamatysim 
Nardančių žuvelių.

Jonuks ir Onytė 
Ant marių krantelio, 
Šelmis Jonukas 
Pastūmė jurelėn

Gelbėk, Jonukai, 
Skęsta mylimoji...

Žvėjučiai žvėjavo,
Pagavo žuvelę.

Pažiūrėkit yvrai,
Kokie čionai dyvai; 
Šilkinė skarelė,
Batisto suknelė.

Pažiūrėkit vyrai —
Jonuko panelė.
Onytę išėmę 
Ant jurų krantelio.

Šelmiui Jonukui 
Apalpo širdelė.
Išėmus Onutę 
Ant marių krantelio.

Onytę įdėjo 
Stiklinin grabelin,
Šelmiui Jonukui 
Surišo rankeles.

«
Onytę laidojo 
Giliojon duobelėn,
Šelmiui Jonukui 
Apalpo širdelė.

Iš didelės meilės 
Iš savo kvailumo,
Jonuks — Onytė 
Amžinai pražuvo...

Padainavo A. Labanauskie
nė, užrašė A. Labanauskas.

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty] “Drauge"*.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Ave.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Ave.

AGITATORIAI:
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Ave.
A. Valančius

1226 S. 50 Av., Cicero, 111.
J. Dimša

3221 Lime Street.
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

33-čioji METINE ATSKAITA
KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAV. DR-JOS NO. 1.
-i v

(Keistuto Loan & Building Association No. 1.)

Uždėta 1897 Inkorporuota 1901.
PO VALSTIJOS VALDŽIOS UŽŽIURA 

(Under State Government Supervision)

VALDYBA
BEN.

KEUMIK1 LIETUVA FE)

KLAIPĖDĄ

M. BUTKUS,
Prezidentas,

840 W. 33nl Street 
J. S. POLYANSKAS, Imas Vice

prezidentas,
•16 W. 34th Place

JOHN P. EWALD,

STANLEY STANEVICH, 2ras Vice 
Prezidentas,

858 West «8Srd Street >
STANLEY P. MARTINKUS, 

Kasierius,
840 West 33rd Street 

Sekretorius,

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

Taigi nenusiminkit, bet eikit
pae tikra specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lSegzami- 
navimo. Jus sutaupysit laikų Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
Begalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — 8cope — Raggt 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
štikes bakterioiogiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, lr jeigu ai pa
imsiu Jus gydyti, UI jūsų sveikata 
it gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu keučlat nuo 
Ilgų skilvio, žarnų, inkstų, o-los, 
ltraujo. nervų, širdies, reumatla- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kių užslsenėjuslų. (atkerėjusių, 
chroniškų ligų. kurt nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui^ 
neatidėliokit neatėtę pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101 (
W. JACKSON BOULEVARD 

Arti Hute Gatvės 
Blandos: Nuo 10 ryto Iki

Vakarais nuo B lkl 7 
nuo 10 ryto Iki 1

pietų.

Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
S—S—^—S—MB

Žemiausios Kainos Tiesiai Į
K

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

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

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

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

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

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

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

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

840 AVest 33rd Street

DIREKTORIAI:
Thos. S. Janulis, Jos. Polyanskas, John Byanskas, J. Maskoliūnas 

John Oaubaa. 1. A. Pupauskas, S. P. Martinkus, K. Demereckis, John
P. Ewald, A. J. Zalatoris, S. Stanevich, Ben. M. Butkus.i

NOTARAS
J. W. ZACHAREVIČIA, 003 W. 33rd Street.

ĮPLAUKOS BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 1929.

Pinigai bankoje pradedant metus ................................. 2,693.60
Įnešimai .......... . ........................................ •.......................... 239,354.08
Primokėtos akcijos ................  238,200.00
Nuošimčiai  ................   52,438.66
Premijos ....................   1,734.30
Įstojimai ...........   1,177.75
Pervedimai ............................................................ 96.25
Bausmės ........................................................................... 313.48
Nuoma ........................... . ................................. 396.00
Paskolos atmokėtos ......................-..................................... 267,065.00
Taksai ir apdrauda ..........i................................................. 478.22
Bilos mokamos..............................................  24,095.63
Bilos priimamos ......................................................  17,800.00
Sąskaitos mokamos ................................................................. 1,171.95
Sąskaitos priimamos .........................   6,907.02
Raštinė .................................... ........................................................ 353.73
Rakandai ..........................................   387.32
Nepilnos paskolos ................................................................. 12,800.00
Atsargos fondas ............................... ,.......... ,..........................  7,899.74

i Įnešimų perviršis................................................................. 508.56

Sekanti laivai išplauks Iš New Yorko,

“Estonia” Kept. 17 1 “Polonia” Oct. 12 1
“Lituania” Oct. 5 Į “Estonia” Oct. 26 1

Del visų Informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

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

Visos įplaukos.................................................................... $875,871.29

IŠMOKĖJIMAI BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 1929

Paskolos ant nuosavybių .................................................. 163,800.00
Paskolos ant akcijų ............................................................. 73,455.00
Įnešimai :........   218,338.33
Primokėtos akcijos ................................................. . ......... 181,400.00
Nuošimtis už įnešimus .......................................................... 28,582.38
Taksai ir apdrauda ......................... ,.................................. 853.53
Bilos mokamos ................. «................................................ 143,958.09
Sąsknitos mokamos ............................................................... 628.85
Nuošimčiai ...............................   11,613.28
Nepilnos paskolos ............................................   10,300.00
Namas...................................................................................... 507.54
Sąskaitos priimamos................\.............................................. 4,899.74
Gcncralė išlaidos ..................................................................... 1,008.73
Algos ......................................................................................... 6,022.00
Spauda ............................................................................ 734.13
Pinigai bankoje ..................................................................... 20,433.00
Pinigai prie sekretoriaus ................................................ 500.00
Atsargos fondas ......................................................   7,899.74
Pilnas ir nutrotas .............................................................................. 936.95,

Visi išmokėjimai ............................................................................ $ 875,871.29

TURTAS
Paskolos ant huosavybių ................................................... 805,900.00
Paskolos ant akcijų ............................................................. 57,350.00
Nuošimčiai nedamokėti .......................................................... 1,975.50
Įnešimai nedamokėti ............................................................. 11,741.78
Masterio Certifikatai ............................................................. 2,482.90
Taksai ....................................................................................... 860.58
Apdrauda ...........   135,72
Namas .................................................................................... 11,000.00
Rakandai ................................................................................... 1,000.00
Pinigai bankoje...................    20,433.00
Pinigai prie Sekretoriaus ...................................................... 500.00

t / , ,______ .__
Visas turtas ...................................................................................... $ 913,379.48

ATSAKOMYBĖS
Įnešimai įmokėti ........................................................ ..................... 529,280.85
Įnešimai permokėti ...............   7,957.36
Įnešimai nedamokėti ............................................................ 11,741.78
Primokėtos akcijos ............................................................ 229,050.00
Nepilnos paskolos ............................. '............................... 5,700.00
Bilos mokamos ....................................................................... 12,793.10
Sąskaitos mokamos .................   944.71
Įnešimų perviršis .................................................................... 420.17
Nuošimtis............................................................................. 15,000.00
Atsargos fondas ...................... . ........................................... • 27,500.00
Pelnas išdalintas .....................................  72,750.57
Pelnas neišdalintas ♦     240.94

Visos atsakomybės ............................................................ $ 913,379.48

■.r

I, the ųndersigned, a public accountant, appointcd by the board of 
Direetors, having made an Matnination of the books and aeeounts of the 
Keistuto Loan and Building Association No. 1, hereby certify that the 
foregoing statement is truc in all particulars to the bost of my knowledgc 
and belief.

(signed) J. Edtvard Kiepura,
Public Accountant

Datcd at Chicago, III., this 26th day of August A. D. 1929.

Akcijos išduotos nuo uždėjimo Draugijos .............................. 66,950
Akcijos išduotos baigiant metus Liepos 31,“1929 .............. 4,589
Akcijos ištrauktos if užsibaigė ............................................................. 4,053
Akcijos veikmėje baigiant metus Liepos 31, 1929 .............. 15,235
Keistučio “Spulka” visados moka 8% akcijų skyriuose.

Keistučio “Spulka” išmoka pinigus ant pareikalavimo nuo 1897 
metų. — Aprūpina neapribotą saugumą po Valstijos priežiūrą. 
Aukščiausį atlyginimą dėl taupymo akcijų skyriuose — Lengvą 
būdą įgyti namą. Fondą dėl senatvės.

Keistučio “Spulka” įvedė specialį taupymo skyrių vaikams.
Keistučio “Spulkos” Taupymo Skyriai susideda iš sekančių sky

rių :
Skyrius “A” akcija kainuoja 12į/£jC išmokama per 11 metų.
Skyrius “B” akcija kainuoja 25c išmokama per 6]4 metus.
Skyrius “G” akcija kainuoja 50c išmokama per 314 metils.
Skyrius “D” akcija kainuoja $100.00, moka 4% nuo dienos 

padėjimo.
Keistučio “Spulka” suteikia paskolas ant Pirmo Morgičio, pir

kimui arba statymui namų, su lengvais mėnesiniais atmokėjimais.
Visais reikalais kreipkitės:

KEISTUČIO “SPULKOS” RAŠTINĖJE,

840 W. 33rd Str., Chicago, III.
Yards 2790

Lietuvių
Seniausia, Tvirčiausia ir Didžiausia Skolinimo

ir Budavojimo Draugija
SUVIENYTOSE VALSTIJOSE

Kapitalas $5,000,000.00
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FRANK L. SAVICKAS

Sports Editor,
726 West 18th S'ueet

Pilone: Canal 1603

j Publika kviečiama atsilanky 
ti ir pamatyti kų lietuviai 

i sportininkai gali. Įžanga j dar 
žų veltui.

Komisija.

L. VYČIŲ “TRACK IR 
FIELD” DIENA.

STANDING OF THE K OF L 
i BASEBALL LEAGUE

Lietuvos Vyčių kuopos Chi- 
cagoje ir apielinkėj šiandien, 
rūgs. (Sept.) 14 d., dalyvauja 
Chicagos Lietuvių oficialėj 
sporto olimpiadoj, Lietuvos 
Vyčių Chicagos apskričio 
sporto šventėj arba “Track 
ir Field Day”, kuri įvyksta 
1 vai. po pietų, Ogden parke, 
64 ir Racine, Chicagoje.

Chicagos apskričio L. Vyčių 
sporto olimpiada yra viena 
gražiausių pasirodymų lietu
vių sportininkų ir sutraukia 
nemažai publikos. Ji yra pri
pažįstama kaipo tikra Cbica
gos lietuvių sportininkų šven
tė.

Įvairiose lenktynėse daly
vaus netik vaikinai, bet ir 
mergaitės. Pramatoma, kad ši 
“Track ir Field Day” bus 
daug svarbesnė už pereitų me
tų, nes iki šiol yra užregis
truota suvirš dešimts tymų vai 
kinų ir mergaičių.

Northern Division.-

Cicero 
Bridgeport 

• Providence 
North Side 
Town oi* Lake 
West Side

W. L. Pct. 
7 3 700
6
6
3
2
2

3
3
5

667 
667 
375

6 250 
6 250

THE DECIDING B ATT LES

The K of L Baseball Lea
gue’s Arbitration Board consi- 
.sting of Messrs. John Eudei- 
įkis, Rev. Prof. B. Urba and 
.Julius C. Bronza, at a mee- 
pting held Tuėsday niglit, ru- 
led on all outstanding pro
testą and ordered tliat the t\vo 
outstanding games of North 

ASide Avith Bridgeport and Pro
vidence be played off to-mor- 
įrow. These games vvill take 
įplacė at Gage Park, 55-tli and 
jAVestern Avė., Providence — 
North Side tussle commen-

ces at 10:30 A. M., Avhile Brid
geport battle starts at 1:00 
P. M.

Both of these games should 
be- exceedingly interesting and 
full of excitment because both 
purport to be “grudge batt- 
les” of the season. Both of 
these games have a direct bea
ring on the first position in 
the league. lf Bridgeport and 
Providence defeat North Side 
tlien Cicero, Providence and 
Brideport fall into a three-way 
tie for first place in the Nor
thern Division, būt on the 
otherhand if Providence & 
Bridgeport should lose tlien 
Cicero gets the Championship. 
In tlieir previous encounters 
North Side ran away with 
Providence 17 to 5 and beat 
Bridgeport 6 to 5.

bers to keep. Besides the ho- ,|“j 

nor of holding the tropliy Em- “ 
ma received a gold medal a- 
dorned witli a large diamond. 
Good Luck, Emma.

CHICAGO’S PRIDE

Miss Emma Shemaitis, twice 
winner of the Herald Exami- 
ner Lake Marathon, and he
roine of several unusual life 
saving feats, is truly the pri- 
de of Chicago and the idol of 
tlie Lithuanians. This year’s 
vietory places our Emma in a 
tie for the Hearst' TropLy 
Avith Miss Isabelle Smitli avIio 
also won tAvice. Miss Shemai
tis received tlie liūge silver 
loving eup to keep on her fa- 
mily mantel untel the 1930 
marathon. If Miss Shemaitis 
Avins the 1930 lake sAvim ma
rathon then the eup will be

Lašt Sunday at Grant Park 
the Providence K of L Girls 
shoAved tlieir mettle by defea
ting the strong West Side 
team, by a score of 18 to 10, 
in the Championship round. 
West Side girls played Avon- 
derful bąli thruout the game 
būt seemed to lack a little 
punch. Most likely it may be 
tliat the West Siders Avere( 
over conf ident — especially in j 
view of the terrible troun- 
cing the West Siders gavę 
Providence at the K of L Dis- 
triet Picnic on Labor day.

Providence played steady 
bąli and took advantage of 
every one of West Side’s mis 
plays. Mrs. Mary Martinonis 
pitched effectively for the vie 
tors, Avhile her team matės 
elouted the bąli unmercifully. 
This vietory places Providen
ce girls in direct line for the 
K of L Girls Baseball Chain- 
pionship.

To-morroAv the Providence 
girls Avilį play the ToAvn of 
Lake team at Grant Park,
2:00 P. M. for the K of L 
Girls’ Baseball Champion
ship. If Providence wins then 
they become the Champs, būt 
if ToAvn of Lake should win 
then tliere wili be a further 
play off.

IŠKILMINGAS

MILDOS TEATRO 
ATIDARYMAS

Si Kalbinis Paieikslais
NEDEUOI R P1HID&YJ RIKSEJ0-SEPT.15 jr 16

Bus Rodoma Garsus Veikalas

ii THUNDERBOLT 99

SU GEORGE BANCROFT

MILDOS TEATRAS iš vidaus ir prieangio pertaisytas ir iš- 

dekoruotas. Įtaisytas VITAPHO NE geriausios rūšies.

Visus savo senus lankytojus ir naujus užprašome ateiti ir pa

sigrožėti Teatru ir perstatymais.

•i j

Jus dar turite užtektinai laiko įsteigti apšildymo 
aparatą jūsų namuose ir turėti šilumą ant 

laiko prieš ateinant šaltam orui.

PHONE Jt
IŠTIJ

Daryk greitai, atsilankydamas arba pašaukdamas į 
mūsų štorą ir palikdamas savo orderį. Mums trunka tik 
vieną savaitę įsteigti apšildymo aparatą. Mes turime už
tektinai boilerių ir radiatorių aptarnauti jus su 80 gabių 
ir išmaningų steam fitterių. Jei einasi apie pinigus, tai 
mes jums įrodysime, kaip jūs galite įsteigti apšildymo 
aparatą jūsų namuose be susiaurinimo jūsų kasdieninių

reikalų. Jūs galite įmokėti tiek, kiek įstengiate ir likusią 
mokestį mokėsite pagal išgalę.

Ateik tuoj arba pašauk telefonu ir mes jums pasių
sime inžinierių paaiškinti jums su smulkmenomis, kaip 
jūs tą galite padaryti (įsteigti apšildymą laiku) arba jei 
jūs norite įsteigti savo apšildymą, tai mūsų inžinieriai 
padarys jums skėčių ir taipgi paskolins jums visus rei
kalingus įrankius tą darbą atlikti. Paskolins dykai. Todėl 
neatidėliok ilgiau, nes žiema įau čia pat. Juk nieko ne
pelnysi laukdamas.

Pas mus taipgi yra visokio plumberinio materiolo ir 
jį gausi su pinigų dideliu sutaupymu. Taipgi geri plum- 
beriai įtaisyti plumbingą už mažas kainas. Pabandyk mus 
prieš perkant kitur ir mes įtikinsime, kad ką tik mes sa
kome šiame laikraštyje yra gryna teisybė.

Mūsų biznio obalsis yra: “bile daiktas, kurį perkate 
iš mūs ir nėra pilnai patenkinantis, tai jūsų pinigai bus 
grąžinti arba daiktas bus dykai apmainytas.”

Tai tokiu būdu mūsų kompanija išaugo iš mažo što- 
relio į vieną iš didžiausių apšildymo ir plumberystės kom
panijų Chicagoj.

Žiūrėk, kad kuomet eisi pas mus, tai žiūrėk, kad 
pataikytum į tikrą vietą. Mes užimame naują dviejų auk
ščių plytų namą, tarp 21 lr 22 gatvės prie State gatvės, 
ant rytinio gatvės šono.

. LEVY <fc CO.
2111-33 So. State Street

MES TURIME LIETUVĮ PARDAVĖJĄ, KALBANTĮ LIETUVIŠKAI.

Telefonai: 
Calumet 0642

” 0643
” 0644
” 0645

Atdara vakarais iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis Iki 1 vai. po piety.

Musų So. Chicagos skyrius randasi po num. 9300 Commercial Avė. Tel. Saginaw 4847

.KUPONAS

A. 9-9-29
M. LEVY & CO., 21*11 So. State St

v > •
Be susirišimo prašome atsiųsti patyrusį inžinierių ap- 

rokuoti ir suteikti informacijų apie apšildymo aparato 
įsteigimą mano name.

Vardas ................................................................................
k ’

Adresas ...........;...........................................................................

Telefonas .......................................
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LIETUVIAI AMERIKOJE

IB, 111, MANISTEE, MICH.

CHICAGOJE
Bridgeport žinelės

Radio Stotis SAZ.
X Spalių pradžioje, š. m., 

Šv. Antano bažnyčioje bus ne
paprastos iškilmės: apvaikš- 
čiojiinas Šv. Tėvo jubilėjaus 
atlaidų.

X Tuo pačiu laiku bus ir 
rekolekcijos, kurias ves Tėvas 
Alfonsas, Pranciškonas. Išpa
žinčių bus klausoma dienomis 
ir vakarais. Pamokslai bus sa
komi rytais ir vakarais.

X Per minėtų jubilėjų bus 
progos visiems, kurie kada 
nors padarė klaidų savo tikė
jimo dalykuose, jų, pataisyti.

X Rugsėjo 15 d, per suma kio 
Šv. Antano bažnyčioje Vasai- 
tų šeimyna — Jonas ir Elz
bieta minės sidabrinį ženybi- 
nio gyvenimo (25 m.) jubilė- 
TO- 1 -1

Dėkui.

Esant man ligos suspaudi
me, nors toli išvykusiam, per 
laiškus gaunu nuo geraširdžių 
aukų. Štai, jau kelintų kartų 
atsiunčia aukų gerb. kun. A. 
Linkus, nuo savęs ir nuo vie
nos dirbtuvės darbininkių mo
terų. Šiuo sykiu gavau $8.50.

Ponas J. Ūsaitis prisiuntė 
$3.00.

A. K. Yančius prisiuntė, F. 
Kavaliauskienės $2.00.

Po $1.00: P. L. Nižinskio, 
P. A. Yančiaus, Valiuko; po 
50c.: P. A. Pikuno, P. A. Blaš

“surpraisai”. Nei iš šio, nei 
iš to susimeta keletas kūmu
čių į by kokios moterėlės na
mus ir surengia “pagerbimų”. 
Už kokius nuopelnus ir “pasi
žymėjimus” tai daroma — 
sunku sužinoti. Tie “surprai
sai” daromi biznio pamatais. 
Rengėjos sau pasilaiko “nuo
šimtį”, o tam, kurį “gerbia
ma”, nuperkama ar tai pe-

Šv. Jurgio par. mokykla pil
na vaikučių. Vedėja mokyklos 
yra gerb. Sesuo M. Juozapa.
Šių mokyklų, kaip ir kitas Chi
cagos lietuvių mokyklas, veda 
Seserys Kazimierietės. Čionai
vaikai mokinami gražiai lie-jčius, ar skalbykla, ar net siu- 
tuviškai. Šventadieniais baž- .tas ir “šiušiai”... Nerimtas ir
nyčioje lietuvių vaikai gra
žiai ir aiškiai gieda lietuviškai 
ir meldžiasi lietuviškai. Diso
nansų įneša sekmadieniais lai
ke vaikų mišių angliškai sako
mi pamokslai... Bet “anglų” 
kalbos “pritrukstama”, kuo
met reikalas prašyt aukų, tuo
met, po angliško pamokslo, se
ka lietuviškas “paragini
mas”...

juokingas dalykas tokios “pa
neš ”. Ar ne tiksliau butų pa
našios rųšies “pokilius” už- 
vadinti “sušelptuvėmis” vie
ton “pagerbtuvėmis”? Jei vi
si sudėję pinigus vienam as
menini reikalingų dalykų nu
perka tokiu budu1 jį sušelpia, o 
ne pagerbia.

viena sunpatingiausių ir dai-(Moterų Sų-gos 1 kuopon, Bri-j X Ne nigs. 29 d., bet rūgs.
liausiu lietuvių moterų Chica- Įdgeporle. Gaila, kad p. Kirienė 
goję. Jinai ir gabi draugijų nesirodo Moterų Sųjungos Sei- 
darbuotoja. Ponia Kirienė už- jmuose. Tokių gabių ir išlavin- 
manytoja ir įsteigėja Chicti- tų lietuvaitę Moterų Sųjunga 
gos Lietuvių Moterų Kliubo privalo branginti ir jų Centro
ir nuo ilgo laiko priklauso 'darbuotėn būtinai įtraukti.

28 d. Moterų Sų-gos 21 k p. 
rengia “Bunco party ”, p. Mi- 
kolaičių namuose, sušelpiami 
sergančio varguolio Juozapo 
Lapinsko.

Patyrė Radio Pirkėjai Patars Jums,

X Jubiliatų intencija bus 
laikomos šv. Mišios. Jubilia
tai, jų vaikučiai ir giminės 
priims Šv. Komunijų. Prieš 
sumų klebonas jubiliatus at
ves bažnyčion ir atliks jubilė
jaus apeigas, suteiks palaimi
nimų.

X SAZ radio stotis ir kle
bonas sveikina p. Vasaitus ir 
linki visokių Dievo malonių. 
Jie yra nesenai atsikėlę iš Die
vo Apveizdos parapijos. Abu 
yra geru lietuviu ir pavyzdin
gu kataliku.

X Daujotu šeimynų aplankė 
nmys ir padovanojo sveikų 

-ažių dukrelę. Krikštynos 
lame sekmadienyje. I)au- 
ėimyna lig šiol tik su-

„„..us auklėjo, dabar susilau
kė ir dukrelės. Sveikiname!

X Šįmet ŠV. Antano parap. h 
mokyklos 8 skyr. yra net 76 
mokiniai.

X 1928 metais 8 skyrių bai
gė 74 mokiniai.

X Radio stotis dienraščiui 
“Draugui” praneša, kad Ci
ceros “kipšas” su “smarve” 
neišpasakytai spardosi nuo 
prof. Kampininko žvalgo ži
nios, kuri tilpo “Drauge” 
rugsėjo 11 d.

Už jūsų mielaširdystę ir pa- 
gelbų’ tariu širdingų ačiū, mel
sdamas Viešpaties sveikatos ir 
jlaimės jūsų gyvenime. Turiu 
vilties, kad ir kiti mažu kiek
pagelbės prisiųsdami aukų se
kančiu adresu:

Joseph Lapinskas,
Mercy Hosp. Sanitarium, 

Maniste, Mieli.

ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

X Bravo,
ge! Imk “kipšui" už ragų, nes 
jis apie Ciceros katalikus la
bai “nobažnai”, susirūpinęs 
slankioja ir laižosi.

X Panelė M. Kutytė išva
žiavo atostogoms į Wisc. Pa
rapijos choras jos pasigenda.

X Juozapas Reikus, per a- 
tostogas dirbęs su žymių Cice
ros pentorium Petru Perskau-Į 
du, dabar išvažiavo mokytis, 
pas Tėvus Augustijonus, netoli 
Philadelphia, Pa.

X Bazaro kvotų Ciceros pa
rapijonys mokasi puikiai. Kle
bonui sekmadieny priminus, 
apie bazaro kvotų, jau kelio
lika geraširdžių parap. savo 
dešimkes paklojo.

X Dr. Daujotas sėkmingai 
gydo kun. Tarnų Gasparaitį, 
Šv. Onos ligoninėj.

X Daug mokyklos vaikučių 
turi arba blogus dantis, ar 
tonsulus arba silpnas akis. Tė
vučiai, neatideliodami turėtų 
stengktis vesti prie gydytojų.

Mokytojų skaičių šįmet pa- om 
daugino parap. mokykloje 
Sesuo M. Konstancija, anglų 
kalbos žinovė, kuri per 15 me
tų dėstė anglų kalbų ir lite
ratūrų šv. Kazimiero Akademi 
joj. Laimingi mokyklos vaiku
čiai turėdami taip aukštai iš
lavintas mokytojas.

Ponas M. J. Kiras atidarė 
naujų automobilių “sales ro- 

ant Halsted st. Parduos 
naujausios mados ‘liigli class’
“Chrysler” ir “Plymoutb” au 
tomobilius. “Sales room” tur
tingai ir su skgniu įrengtas,
4 i grand opening” šios naujos

Rudenėliui artinanties, bo
belių rateliuose vėl prasideda

biznio įstaigos įvyks spalių 1 
d.

Peno M. J. Kiro bizniai au
ga Bridgcporte iš dienos die
non. Tai gabus lietuvis.

Ponia Ona Maria Kirienė

Waitches Broliu Raštinėje
Parašoma namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdrauda (In

surance) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai dėl 

P-tsiėmimo, valdymo, renduojimo ir pardakinto žėfnės Lietuvoje. »
Parengiami ir parašomi įvairūs angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai, tes

tamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
Parduodami “Money Orders”.
Priimami teksu, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Siunčiami pinigai į Lietuvų ir Lenki jų per paštų ir per telegrama.
Skolinami pinigai ant pirmu ir antru morgečių; parduodami pirmi morgečiai;

perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su

dėti pinigai atneša gražų pelnų. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir ‘kuo-geriausias.

Waitches Bros. Corp.
52 E. 107th Street Kamp. 107 ir Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Raštinės Vai.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma

dieniais ir Šventadieniais uždaryta. ’

visuomet apsimoka pirkti Radio iš 
pilnai atsakančių krautuvių ir dėlto

Peoples Furniture
Krautuvėse

Kaipo didžiausios ir atsakanciausios Lietuviu Movės 
Chicagaįe dabar parduoda didžiausi skaičių

Atwater
Kent

Adtl

CREEN-

RADIO

‘Draugo M

ŽEMIAUSIOS KAINOS ANT TAJERŲ

Su Skrin Grld Tūbom 
PILNAI ĮRENGTI 

PUIKIUOSE KABINETUOSE 
Kaina

$159.
ir aukščiau

Setai pilnai įrengti su A. C. 
Tūbom, kaina

Firestone — Oldfield
30x31/2   $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

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

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

Apart Tajerų Firestone Co. taipgi išdirba Batteries.
Fircstone 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
SAVININKAI LIETUVIAI

Skyrius
4071 Archer Avė. 1702 W. 47th St.

Virginia 0915 Boulevard 2161

Pirkdami Atvvater Kent Radio Peoples 
Furniture Co. Krautuvėse, padarysite 
protingiausi veikimą savo gyvenime; 
įsigysite ekonomiškiausią ir geriausiai 
įrengtą ir ištobulintą 1930 metu mados 
Radio. Mokėsite teisingą kainą ir gau
site vien tik užganėdijantį patarnavimą 
per mūsų mandagius ir patyrusius par
davėjus ir Radio Mechanikus.

Atsilankykite šiandien j bile 
vieną Peoples Furniture Co. Krautuves 
ir duokite mums parodyti šių setų pla
tų rinkini mūsų Krautuvėse, o jei laikas 
nepavelija

Pašaukite:

HEMLOCK 8400, 
arba,

LAFAYETTE 3171

Kad mūsų atstovas galėtų Jūsų namuo
se demonstruoti ir paaiškinti apie šiuos 
setus visai Jūsų šeimynai.

SENUS SETUS IMAME I MAINUS 
ANT NAUJŲ$99.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI YRA SUTEIKIAMI VISIEMS

4177-83 Archer Avenue 2536-40 W. 63rd Street
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Town of Lake. — Serga dai
nininkė, ponia A. Pieržinskie- 
nė, (4559 So. Paulina St.).

X Rūgs. 12 d. mirė Ona 
Bileišienė, (4441 So. Wood 
St.). Iškilmingos laidotuvių

baigtas. Draiveris tebelaiko
mas kalėjime.

X Rugsėjo 12 d. ryte mirė 
po sunkios ligos Ona Bileišie
nė, 34 m. amžiaus, gyv. 4441 
So. Wood st. Laidotuvėse pa
tarnauja graborius Eudeikis.

X Šv. Kryžiaus parap. 25

įtaisyta naujų dalykų, kurie 
suinteresuos kaip jaunus, tuip 
senus. Taigi kviečiame visus 
atsilankyti. š:undie bazarus 
prasidės septintų valandų, gi 
nedėlioję — penktų valandų.

Vyčių Naujokas.

niais ir linksmai laikų praleis
ti tyram ore.

Rengėjai.

NAUJAS MOTOR SALES

Pardavinės Studebakerius. 
P-nui Kasuliui, savininkui,

ir jo padėjėjams linkime ge
riausios kloties.

A K T A R A I

GEDIMINAS BUILDING 
AND LOAN ASSOCIA- 

TION.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 iki 12, 1 iki S 

dieną, ir 6:80 iki 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoji 4*tl» Street Chicago, Iii.

I Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tol. Hemlock 2 371

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

6604 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4(41 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6041 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1980

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Šiandie rugsėjo 14 d. atsida
ro Midland Motor Sales po 
num. 4492 Arejier Avė., prie 
Roman St.

Tos įstaigos įkūrėjas ir ve
dėjas yra p. A. Kasulis, tu
rįs platų patyrimų automo
bilių biznyje.

Midland Motor Sales yra 
pilnai moderniškas *garadžius 
ir salesruimis ištaisytas taip,

apeigos įvyks rugs. 16 d., Šv. metų jubilėjaus bankieto bilie-
Kryžiaus bažnyčioj, 8:30 vai. tų galima gauti pas parap. ko- kaJ dedant w di

X Rugs. 15 d. 2 vai. p. p. mitetus, parap. ofise, pas V. j x T, ,. , . . lTJr v ,• rugsėjo, š. m., Bendroves ras-įvyks Sv. Pranciškos draugi-, Kraueiuna, 4614 So. Paulina1,. . ...... c, T. .... ,, .
. i . . t v. c itme 4425 So. lairfield Avė.jos susirinkimas. St., pas Joną Kinemų, 4441 S.' . , , ,." , Lr ‘ T • i bus atdara kas dienų nuo 9X Rugs. 15 d. vak. parap. Honore St., pas p. Levickų,! . , . „ , . .„ , . . ......

... , & .. . „. „ v |<(11 w -1 ival- ryto iki 9 vai. vakaro, is- kaip geriausieji Chicagos sa-saleje draugija Amžino Rozan-,4441 So. VVoodSt., Stanislova1 . . . , . ... . , .
v • ur» 4 ,, r» , v. 4K„n O u cu i skinant pirmadienius ir ket- lesrumnai.
ciaus rengia Bunco party I Paukštų, 4530 So. Honore St., vįrta(Įįenįus tik įki 6 vai va 

kare. Kam nėra paranku va-

Šiuomi pranešame visuonie-
Res. tel. V*d Buren 6858

DR. T. DUNDULIS

)
bažnyčios naudai. (pas p. A. Pieržinskienę, 4559

X Kunigai su komitetais ,S°« Paulina St., pas A. Mali- 
jau aplankė parapijonis gyve- šauskus, 5541 So. Paulina St.,
nančius Šv. Kryžiaus bažny 
čios apielinkėje rinkdami au-

Lniversal State banke, ant 33 
ir Halsted St., Agnės Kušlei-

kas bažnyčios dekoravimui.! Mary Kazėnas, 4607 So.
Dabar lankosi pas toliau gy
venančius parapijomis.

X Rugsėjo 10 d. prie Hals
ted ir Canalport avė. trokas 
suvažinėjo lietuvį Feliksų Li
leikį. Buvo nugabentas į Coun-

Honore St., Mary Laurinskai- 
tę, 4520 So. Wliipple St., Be- 
netų Kalvaitę, 4441 So. Wood 
St., Elenų Ruinšienę, 4509 S. 
Paulina St.

X Taip, toje pačioje vieto-
ty ligoninę, kur greit mirė.'3e? Černiausko daržo pavilio-
Graboriaus Eudeikio koply
čioj buvo koronerio ištyrimas.

ne, spalių (Oct.) 13 d. bus Šv. 
Kryžiaus parap. jubilėjaus

Vienu sykiu ištyrimas nebuvo bankietas.

ADVOKATAI: WEST SIDE BAZARAS.

Rez. Tel. Mldway 6512

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

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

ir Ketvergais vakare

Tel. Canal 6764 Virginla 0380

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėlio tr 

Pėtnyčioa

X Šiandien antroji Aušros 
Vartų parapijos bazaro diena

karais atnešti pinigus į ben
drovę, galite atnešti bile die
nų. Panelė P. Blodikiutė yra 
valdybos įgaliota priimti ben
drovės pinigus ir duoti reika
lingus pakvitavimus.

Visais bendrovės reikalais 
kreipkitės viršui paduotu ad
resu.

J. J. Palekas, sekr.

NEVIRŠKINIMAS
Kjla per jūsų pačių neatsargumą. 

Jus valgote per greitai, perdaug 
i,r dažnai valgai tą, kas netinka 
jums. Todėl imk
TRINERIG KARTUS VYNO 

VYNO
regu’.eriškai pusvalandį prieš kiek
vieną valgį. Jis išvalys jūsų vidu
rius ir sugrąžins sveiką apetitą. Vi
sose aptekose. Jis. malonus gerti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Suite 208 1579 Mllw*ukee Avė.

Tel. Brunswlck 9*24

Valandos; nuo 2 Iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėllomis nuo 1 Iki 2 vai. 
po pietų.

£■■■■■ .1 ■ ■ ■ ■
PASKUTINIS PIKNIKAS.

Marąuette Park. — Turime 
garbės pranešti Marąuette 
Parko ir apielinkės lietuvių 
visuomenei, jog draugijos Šv. 
Kazimiero Karalaičio paskuti
nis šios vasaros piknikas į- 
vyksta sekmadieny, rugsėjo 15 
d., 1 vai. p. p. Tat kviečiami| parapijos darže. Pereitame

j trečiadienyje įvyko graži ba-'visi atsilankyti, nes bus ska- 
zaro pradžia, dalyvaujant ku- niausiu gėrimų ir užkandžių 
nigains klebonui, vikarui, ko- Taip-gi turėsime progos pa

. Reumatizmas sausgel ei
■ Neslkankyklte save* skaus- ■ 
g mals, Reumatizmu, Sausgėle, g

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu: nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybe ■ 
_ ir dažnai ant patalo paguldo. _

CAPSICO COMPOUND mo-
■ stls lengvai prašalina viržiai- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 
_ gybė žmonių siunčia padėka- _ 
" vones pasveikt Kaina 60e per "
■ paštą 55c arba dvi uš *1.06. . ■
| Dukart tvirtesnė 76c. R

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 
H KATO8" augalais gydyti es, ka)-
■ na 60 centų. ■

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NARAI:

4193 ARCHER AVĖ.

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 1

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IK OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
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 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Tel. Hemlock 8151

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

v. v. Nedėlioj susitarus.

JOHN B. BORDEN

mitetams, Aušros Vartai mc- 
terų ir merginų draugijai, 
Altorių Puošimo ir Tretiniu 
kų broli jens ir žymiam skai
čiui geriausiųjų ir veikliau
siųjų Aušros Vartų jarapijo
nų. Šiandie, jeigu tik ba5 gra
žus oras, reikia tikėtis kad

simatyti su draugais, pažįsta-

Justin Kulis
8259 South Halsted Street 

CHICAGO- ILL.

----------- : ~ -.f. .j., ji .... =

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 
šventadienio ir ketvirtadienio

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago Vai. 
arti 8lst Street

DR. A. J. JAVOIŠ

Falandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12.

Tel. Wentw®rth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. AHam, st. Rm. 2117! parapijos darže pamatysim ir 

TelephoM Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Teleptnae Roosevelt 9090 

Vasale: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9800

JOHN KUCHINSKAS♦ '
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonaa Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredomis ir Pėtnyčio- 
rais nuo 9 ild 6.

kitus veiklesniųjų organiza
cijų darbuotojus ir narius.

X Šių savaitę Westsidėje 
lankėsi iš Dayton, Ohio, kun. 
Bistrais.

X Rytoj tuojau po sumos 
bus R. Kat. Susivienijimo 100 
kp. susirinkimas mokykloje.

X Ryt, deliai parapijos ba- 
zaro, mišparai nebus laikomi.

X Altorių Puošimo draugi
jos susirinkimas- bus 15 rug
sėjo, 4 vai. po pietų, Aušros 
Vartų mokykloje.

APB RADIO STOTIS.

3
v;

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS

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

R ESIDENCIJA: 
8515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9728

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 

Nuo 9:80 Iki 1 vai.
127 N. Dearborn Street

Room 928 
Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 Iki 9 vakare

II E. 107 St., Kamp. Michigan Avė. 
Tel. Puliman 6960

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Dievo Apveizdos Parap. —
Ketvirtadienio rytų iš musų 
bažnyčios laidojo ponių Čekie- 
nę. Laidotuvės buvo iškilmin
gas. Trejos Mišios šv. buvo 
laikomos, pamokslas, kuri sa
kė klebonas Albavieius. Laido
tuvėms patarnavo p. S. Sku
čas, gerai žinomas graborius.

X Vakare senoje svetainėje 
l' .vo Vyčių 4 kp. susirinki- 
rius. Karių su dr, '• pusėtinai.
F 'vo matyt r svečių. Rude
niui artinanti:;, jaunimas ruo
šia pianus ir za la ’* juos vyk- 
dinti. Be spoi'.i, pranešta, ka
da ir kur rengiama vakarai. 
Be to, buvo kalbama ir apie 
“tiark ineet” kuris bus šian
die.

X šiandie ir rytoj vakaro 
musų, svetainėje ir darže eis 
parapijos bazvas. Pirmu- du 
vakaru praėjo sėkmingai. Be
abėjo, šiandie ir rytoj vaka- j 
re da geriau pasiseks, nes bus;

PASAULY
Gražiausis Pasirodymas

SU TRIMIS

Chrysler
AUTOMOBILIAIS ;

Modeliai 77, 70 ir 66

Su jų Nuostabiu Atsižymejimu: 
Stipria Konstrukciją, Greitu Bėgimu ir 

Gražumu

Kaina Dirbtuvėj F. O. B. 
MODELIAI

$1595 
$1245 
$995

Ir Aukščiau

Del Demonstravimo Kreipkitės

M. J. Kiras
Motor Sales Company

3207-9 SO. HALSTED ST.
Phone Caluniet 4509

—V***

77
70
66

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

i

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 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 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėllomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

j svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį. Atital- 

| sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
i Atitaisau trumpą regystę ir 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

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918’

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

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

Resu 8201 S. VVALLACE STREET

DBNTISTAI
Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0267 Res. Prospect (6(9

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

Rezidencija 6600 8. Arteslan Ava 
Valandos, ll ryto iki S po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofis^ po n n m ertu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

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

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

TELEFONAS M1DWAY 2889

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akintų

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 SL 8 aukitas 

Pastsbėklt mano likabaa
Valandos nuo 9:80 ryto Ild 8:89 va
karo Reredomls nuo 9 10 Iki 11 v. 

ryt**. Nedėllomis nėra skirtų 
valandų Room 8.
Phonp Canal t*i«

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
dentistas

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Valandos: Nuo 2 — 4 
7—9 vakare

P. P.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Tel. Bmnsiriok *624
DR. A. J. OUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1679 MILWAUKEE AVENUB

Valandos; 9-11, 1-6, (-8:19
lekmadlenlals ir trečiadieniais

pagal susitarimą.

Tel. Lafayette 6839

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

I Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET[
VALANDOS: Nuo 19 — 18 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Res. 8o. Phore 
2238, arba Randolph 6800.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
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 Tel. Plaza 3200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 2 iki 8 po pietų.
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Visos narės kviečiamos da
lyvauti šiame susirinkime.

Valdyba.

SUĖMĖ GAIRIŲ KIL
NOTOJĄ

plos teatras jau pilnai atnau- 
Ijintas ir Vitapbone ir Movie-

_____  Itone jau įtaisyti. Dabar se-
Jurgis Neviadomskis-elektri- jniausysis Mildos teatras yra 
kininkas, Ona ir F. AVistort — [visai, kaip naujas ir įrengtas 
keiksų kepėjos, M. ir M. Jas- pagal naujausių išradimų, 
nauskai, Ona ir J. Lisauskai, ' Vitapbono įrengimo darbas 
rubsiuvhii VI. Ivanauskas, o baigtas pereitų ketvirtadienį.

Rap.

CHICAGOJE

žiniu žineles

kilęs iš lenkų pusės. Gairę, 
sakėsi, perkėlęs dėl to, kad 
tai daryti vertę lenkų karei-

X Naujausios žinios, per 
radio gautos, skelbia, kad. oras 
rugsėjo 15 ir 22 dienomis bus 
gražus ir šiltas. O rugsėjo 15 
d. bus paskutinis rudeninis 
Brighton Parko lietuviij para
pijos piknikas Černiausko dar
že, gi rugsėjo 22 d. tame pat 
darže įvyks piknikas, rengia
mas tos kolonijos Marijonu 
Rėmėjų 35 sk. pastatymui 
Liurdo Panelės Šv. koplytėlės 
ant Marijonų lotų šv. Kazi
miero kapinėse.

X Marquetteparkietis p-nas 
Stanislovas Gabaliauskas kaip 
rašo p-nui A. Peldžiui “Drau
go” vice-administratoriui, lin
ksmai leidžia “lioneymoon” 
su savo jauna žmonele Julia, 
buvusia p-lė Šilkinaite, prie 
Niagara Falls.

X West Sidės biznieriai pra 
deda siųsti dovanas

Petras Mankus $3.00 eash.
X Jonas Parkauskas, AVes- į 

tem & Southern Insurance 
kompanijos agentas, ir politi
kierius Antanas Vabalas prisi- &v. K. A. Rėmėjų Dr-jos 
dėjo prie rengimo rudeninio Centro sus-mas įvyksta rytoj, 
pikniko ir dabar v'ėl pasidar-j rugsėjo 15 d., 2 vai. po pietų, 
buos dėl rengiamo pikinko .Vienuolyne, Chicago, III. 

.rugsėjo 22 d. Černiausko dar-, j gį sus.msJ, visų skyrių at- 
že. .P-no Parkausko žmona1 stovėg labai prašomos suva- 
Ona turi moderniškų “ Beau-! žiuoti? nes turime užsibrėžu- 
ty Parlor” po num. 4436 So. !sios keietų darbų įvykinti, tat 
Fairfield avė., papuoš moteris ' lr svarbu Centro sus-me daly- 
ir merginas parapijos piknikui vauti. Taip-gi skyrių atstovės 

prašomos išduoti galutinus ra-

PRANEŠIMAI.

Iš Trakų apskrities -gauta 
žinia, kad prie administraci
jos linijos, ties Ježubkos ir 
Bežiznos vienkiemiais, buvo 
sulaikytas vienas civilis žmo
gus, pasivadinęs Stasiu Man- 
kausku. Paėmęs vienų gairę, 
pernešė į mūsų pusę per 20 
žingsnių ’ ir pastatė. Jis yra

MAROOETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

ŠILAVOS ATLAIDAI.

Marąuette Park. — Pirmu 
kartu niusų bažnyčioj esti Ši
luvos atlaidai. Nuo pat pir-

portus iš buvusio Centro pik
niko ir baigti šį reikalų.

Valdyba.

Bridgeport. — Visų Šventų
Aušro-' 10S (iien°S’ ka’P vietiniai’taip dr-ja uoliai rengiasi prie ba-

Vartų DaraDiios bazarui JatJ" ® k0'0"1™ skaitlingai Uiaus, kurs įvyks spalio 6 d., Į
Vartų pa apjos a . . uirenkasl rytais ir vakarais pa- Tur«io naraniios salei I 
•nrKinntS Vlnrlna Vnff-ic Pet- ...... eUrglO parapijos fcaicj. į

tz i v p + p i r Jbevo Motinų Marijų Rengimo komisija rūpestingai!ras Kabehs, Petras Bobelis, h. pamokina„aiJ ir | < |ia<1
p-ma Gečiene, Vladas Norėk, kuriuos

-------- ■------------- ------------ ---------- - sako gerb. kun. P. Garmus.'

ge-

GRABGkiAh
Narys.

S, D. LACilAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga- 
nedlntl.
Tel. Roosevelt 1615 
arba 2516 
2814 W. 23rd Place 

Chicago, IIL

I Ryt vakare baigsis minėti 
” atlaidai su iškilminga proce- 
'J sija. Tikimasi, kad ši šventė 

bus nepaskutinė, bet kasmet 
atsikartos šiuo laiku ir Šv. P.

Marąuette Park. — Moterų į 
Sųjungos 67 kuopa laikys savo 
susirinkimų rugsėjo (Sept.) ' 
16 d., 7:30 vai. vakare, para- 

M. Šiluvos garbė pasklis po Phjos svetainėje, prie 68tb St.
'plačiųjų Cbicagą ir jos apie-Pr Waslitenaw Avė. 
linkės.

Rap.

MILDA JAU SU VITA- 
PHONE.

J. F. RADZIUS
Bridgeport. — Lietuvių Alil

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų. vėliausios mados 
radio, pianų rolių, re
kordų lr tt. Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus.

Chicago.2650 West 63rd St
Telefonas HEMI.OCK 8380

NAUJI R A DI 0

.PIGIA (SIAS LIET. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų Iš- 1 
dlrbvstės

OP.’SAg
668
Tel.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges-, 
nis už kitų patar-, 
navimas.

3 MF.JV SUKAKTUVĖS

APOLIONIJA
KILKIENĖ R

RAMOVA
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ned. ir Pan. Rugsėjo 
14 ir 15

“THRU DIFFERENT 
EYES”

Utarn., Ser. ir Ketverge 
Rugsėjo 17, 18 ir 19 

“YVONDER OF WOMEN” 
Pėtn. ir Sub. Rūgs. 20 ir 21 

“BLOCKADE”

Vitapbone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

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

BRIGHTON PARK
Išsirenduoja flatas, kur per 

penkis metus gyveno ir turė
jo ofisų dentistas. Su visais 
patogumais, gerai visiems ži- 
noina vieta. Tinka daktarui, 
advokatui arba šiaip šeimy
nai.

4358 So. Fairfield Avė.
(Klauskite Šatų krautuvėj)

001! LEIDĖS IR VYRAI
NEPAPRASTA PROGA.

, Parsiduoda greipsų sunka 
j (grape juice). Pigiausia kaina 
,ir šviežias medus. Kreiptis į

KLEM. VIDŽES

3255 So. Halsted Street 
Tel. Victory 6122 Chicago, 111.

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo ir Tai

symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Inšurance Kompanijoms ir Spulkoms.

Inšurimune automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

2456 West 6»th Street Telefonas Hemloek 6050

1 IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

Gražioj Marąuette parko a- 
pylinkėj, netoli parko išnuo- 
inuojamas gražus kambarys. 
Klauskite telefonu: Ilemlock 

,1006 arba “Draugo” Redak- 
j ci joj.

RUDENINIS IŠPARDA
VIMAS

Papigintomis kainomis par
duodame maliavas ir kitokius 
musų store esamus daiktus.

Kviečiame pasinauduoti.
V. PAUKŠTIS

Maliavos, aliejai, stiklas 
2701 West 47 Street 

Telef. Lafayette 1237

Wcst 18 st. 
Canal 6174 

BKIRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4083

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

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
2201 Auburn Avenue 

Tei. Boulevard 3201

(Po tėvais Paurazaitė)
Mirė rugsėjo 12, 1926, sulau

kus 29 metų amžiaus. Kilus 
iš Ukrnergės apskr., T.raupės 
par., Klaibunų k.

Atmintinės Šv. Mišios už a. 
a. Apolonijos sielą Įvyko , Ne
kalto Prasidėjimo Pane'ės Šv. 
bažnyčioj rugsėjo 12 d. Lie
tuvoj, velionės gimtinėj para
pijoj buvo užprašytos gedulin
gos pamaldos su gedulingais 
pielumis tėviškėj. Taip pat De
troite pas tėvus Kapucinus bu
vo užprašytos šv. Mišios už a. 
a. Apolonijos sielą.

šiuos atminimus darė velio
nės brolis,

Ignas l’au ražas.

R.

R.

C. A. Radiola 46

$179 .
C. A. Radiola 44
$11O

C. A. Radiola 66

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
MUSŲ ISTORIJOJ

Visas musų stakas vartotų 
trokų turi išeiti, veik visokių 
padarymų, visokių modelių,
visokių kainų:

1927 Chevrolet % Ton Pane’.
$105

1927 Ilodge Brothers % Ton Panel
$465

1927 Ford Vi Ton Panel
$135

1929 Chevrolet 3 Door Delivcry 
$525

1926 Iteo Iii Ton Panel
$345

DASHIELL MOTOR CO.
2522 So. Michigan Avė. 
255S So. Wabash Avė.

NAMAI - ŽEMĖ 

MARQUETTE PARK
Parsiduoda arba išsimaino 

biznio namas ant 71st netoli 
AVestern avė. Štoras ir rūmai 
užpakaly ir 6 rūmai viršuje. 
Tailių maudyklės. Visi įrengi
mai naujausios mados, 2 karų 
garadžius.

10 fl. namas parsiduoda ar
ba išsimaino.

2 fl. namai parsiduoda ar
ba išsimaino.

Muro namas 2 fl. 5-5 kamb., 
i karštu vandeniu šildomas, 2 
i karų muro garadžius. Kaina 
$9,500.

Taip-gi budavojam namus 
ant užsakymo. Kam reikalin
gas kontraktorius kreipkitės 
į mus.

JOHN MEZLAIŠKIS

2453 West 71 Street 
Tel. Republic 4537

Z O L P

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

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

Patarnavimas 
Visose Chica
gos dalyse lr 
prlemtesčuose. 
Oralini pigiai

net už $25. 
OFISAS .

8238 South 
Halsted St.

Victory 408S- 
89

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.
P. B. Had’.ey LlC. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VE DEJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46th lr Paulina rita. 

TU. Blvd. 6203
Nulludimo valandoje kreipkitės 

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

4424 So. Roekwcll St. 

Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRAHORIUb 

O f I ■ a a:
4668 8. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard #277

Telefonas Yards 1188 .

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši* 
■lų. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 188# ,

"BX" Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tas tik ................................ 4c. pėda

Del marinavojimų stiklai ąuorti- 
nial .............................................. 89c. <loz.

St. Louis “Dutch Boy” white 
lead 100 svarų ......................... $11.50

Pure Linseed Oil .... $1,10 gal. 
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

, JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689 

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė visą 
blsnj { savo rankas lr duos visose šio 
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Decorators
J. S. Ramancionis, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Victory 7261

M. ZIZAS
Mamą Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemloek 551$

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
lfallavojlmo Kontraktorius 
Dažų lr Popleros Krautuvė

. 8284 8. LEAVITT 8T. Chicago

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

j JOS. F. BUDRIK,
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

A. |A.
ONA BILEIŠIENĖ

(Po tėvais Zenkevičaitė)
mirė rūgs. 12, 1929 m. 1:50 vai. ryt, 34 motų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio Apskričio, Linkuvos Parap., Tito- 
nių Kaimo. Amerikoje išgyveno 16 metų.

Paliko dideliame nubudime vyrų Juozapų, 2 duk
terį Ona ir Stanislavų, 2 dėdės Mykolų ir Kazimiera, 
pusbrolį Juozapų, ir gimines, o Lietuvoj motinėlę Kas
tanciją, 4 brolius Juozapų, Aleksandrų, Adomų ir Jo
nų, 4 seseris Elzbietą, Kazimierų, Eleną ir Stanislavų.

Kunas pašarvotas 4441 So. Wood St. T/iidotuvės į- 
vyks panedėly rugsėjo 16. Iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į Šv. Kryžiaus bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę: vyras, dukterys, dėdės, pusroiis ir giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

MEDUS Iš “MILDOS” 
BITYNO

TYRAS, GERAS IR PILNAI 
GARANTUOTAS

Jeigu kam dėl ko nors nepa
tiktų, tas gaus pinigus atgal 
kada norės.

Kainos į Chieaga ir apielin- 
kes, t. y. 2-roj pašto zonoj su 
prisiuntimu:
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.10 

3-čioj zonoj
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.20

4- toj zonoj
10 svarų $2.15, 5 svari} $1.20

5- toj zonoj
10 svarų $2.30, 5 svarų $1.30

Šios kainos geros tik rugsė
jo mėnesį, ir tiems, kurie at
siųs šį skelbimų.

į Medus išsiunčiamas tų pa
čių dienų, kurioj užsakymas 
gaunamas.

I Kurie nežinote kokioj zonoj 
jūsų miestas nuo Losvell, Mich. 
tai paklauskite savo pašte ar
ba siųskite pinigus už bile ku
rių. Jeigu bus perdaug sugrą
žysiu, o jei permnžai tai pra
nešiu apie trukumų.

Siųskite šiuo adresu:

MILDA APIARIES
Lowell, Mich., R. No. 2

DIDELIS BARGENAS 
ROSELAND

I Esu sena našlė moteris, no
riu parduot savo rezidencijinį 
namų 12-kos ruimų “stearn 
bent”, taipgi yra 2 karų gara
žas. Namas kampinis, vieta 
graži. Tinkama didelei šeimy
nai arba šiaip sau norintiems 
gražiai gyventi. Įmokėti reikia 
tiktai $2,500. Priežastis par- 

i davinio važiuoju i Lietuvų.
Kreipkitės:l

Mrs. Petronėle Mickienė 

135 East 110-th Street

BRIDGEPORTAS
Linksmai gyvendamas šian

die, nepamiršk rytojaus. Kiek
vienam yra malonu gyventi sa 
Vo’name. Nusipirkęs namų ap- 

, rūpinsi savo dabartinį gyve
nimų ir senatvę.

Mokėdamas jier daugelį me
tų rendas, vien tik kitus pa
darysi laimingesniais, o pats 
neturėsi nuosavo namo senat
vei prisiartinus.

•j, M. J. Kiro statytų namų 
Bridgeporte kainos yra labai 
prieinamos ir lengvos išlygos. 
Not ėdamas kiekvienas gali 
lengvai įsigyti sau namų.

Del platesnių žinių patarti
na kreiptis pas M. J. KIRĄ.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulavard 6214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBTNG A HEATHfG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar- 
na«ju kuogerlausla

4<#4 80, PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $600,000 00 
2804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette <788-6716 "

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

I,oans & Inmirancc
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųSIeg
Nėra skirtumo
Aplellnkės lr kur yra lr kas yra.
Perkam notas 2nd morgage tr pa

rų pi n am 1, 2nd morgago lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas lr greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


