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KUBOJE REVOLIUCIJA

HAVANA, Kubos sala, ru- 
gp. 12. — Visoje saloje plinta 
revoliucija. Revoliucionieria
ms vadovauja buvusis Kubos 
prezidentas Menocal, kurs sla
pta grvžo iš ištrėmimo.

PASIRAŠĖ “MORATORIU
MO” SUTARTI

LONDONAS, rugp. 12. — j 

Penkių didžiulių valstybių —( 
Vokietijos, Francijos, Italijos, 
Japonijos ir Britanijos, atsto-į

,vai pasirašė sutartį (protoko-
Havanos apylinkėse prezide- kuriuomi koordinuoja pre-J 

zidento Hooverio karo skolų* 
paskelbtų ir pripažintų “mo-į 
ratoriumų” su Youngo planu.' 
Šiuomi gi planu nustatomas 
Vokietijai karo atpildymo mo
kėjimas. Sutartimi Franci ja,! 

ibe kitko, užtikrinama, kad pa-i

nto Machado kariuomenė ko 
voja revoliucionierius. Virš 20 
revoliucionierių nukauta.

VISOJ KUBOJ KARO 
PADĖTIS

f o of Tęxa5'^ ib i

S.
B

A.

'< :??;S

HAVANA, rugp. 11. Kai- rato^uU’Vokietijl^šnaujo i arti Port Clinton, O.
kuriose salos dalyse kilo re
voliucija. Prezidentas Macha
do imasi kuogriežčiausių prie
monių prieš revoliucionierius.

Visoj saloj paskelbta karo 
padėtis. Orlaiviai bombuoja į- 
tariamus garlaivius. Daug re
voliucionierių nukauta. Prasi
dėjo įtariamųjų areštavimai.

Prezidento parėdymu, kon
fiskuojami ir apginkluojami 
privatiniai laivai.

VOKIETIJA MINĖJO 
SUKAKTUVES

BERLYNAS, rugp. 12. — 
Vakar visoj Vokietijoj minėta 
dvylikos metų respublikos ko
nstitucijos gyvavimo sukaktu
vės.

Vyriausybė ypač reiškė da
ug džiaugsmo, kad Prūsijoj 
sutriuškintos visos radikalų 
pastangos sukoneveikti respu 
blikų.

JAPONIJOJ SULAIKYTA 
LAKŪNU

NETOLI DETROITO NUŽUDYTA 
KETURI JAUNUOLIAI

YPSILANTI, Mich., rugp. ‘ tomobiliu išvažiavo pasivaži- 
11. — Už 20 mylių nuo De- nėtų ir negryžo. Šiandie ryte 

, troito vakar anksti ryte rasta vienas ūkininkas išgirdo neto-
nužudyta keturi jaunuoliai —

1 dvi mergaitės ir du bernaičiu. 
Mergaitės buvo V. Gold, 15 
m., ir A. M. Harrison, 17 m.

' Abi iš Clevelando. Gi bernai
čiu T. Wheatley, 17 m., ir H. 

, Lohr, 16 m. Mergaitės yra Lo
ti r’o giminaitės. Abi atvyko 

i čia atostogų.
Vakar vakare visi keturi au-

lies sprogimų ir pamatė liep
snas. Jis nubėgo ton vieton ir 
rado degantį automobilių ir 
lavonus. Pašaukta policija.

Susekta, visi keturi nužudy
ta. Ir tai ne plėšimo tikslais. 
Nes pinigai neatimti. Susekti 
kito automobiliaus ratų pėd
sakai. Policija džiovina gal
vas.

CHJCAGOJFj
BANKŲ PRIĖMĖJŲ 

KLAUSIMAS

1. Užbarikaduotas tiltas per upę tarp Texas ir Oklahoma valstybių. 2. Reno, Nev., 
io-' pirmasis vyskupas T. K. Gorman. 3. Perry laimėjimo atminčiai paminklas, pastatytas 

' Čli
ims mokėti karo atpildymų 
taip, kaip visas laikus mokė
jusi.

TAIFŪNAS SUGRIOVĖ 
2,000 NAMŲ

LIETUVOJE

SENIAUSIAS ELGETYNAS 
LIETUVOJE

TOKYO, rugp. 11. — Oki-! Seniausias elgetynas Lietu- 
nawa prefektūroje taifūnas v03e randasi Betygaloje. Įstei- 
(vėsulos rūšis) apgriovė Mi- ^ar Pr^e rusy valdžios
yako miestelį. Sunaikinta apie 1900. m. Rusų valdžia ilgai ne- 
2,000 namų. 5 žmonės žuvę, ^riino to elgetyno įstatų, ma-
daug sužeistų.

PAŠALINAMI KATALIKAI 
MOKYTOJAI

MEXICO MIESTAS, rugp. 
11. — Vera Cruz valstijoj iš 
mokyklų pašalinami visi kata
likai mokytojai. Areštuota da
ug kunigų.

SUSIDUIDURIA SU 
VYKIMAI

SU NEPA 
S

SEATTLE, Wash., rugp. 12. 
— Anot žinių, pulkinin. Lind- 
bergh su žmona iš Point Bar- 
row skrido į Nome, Alaskoj, 
bet turėjo nusileisti nepasie
kus* Nome. Sakoma, tirštos mi
glos neleidusios toliau skristi.

SENELIŲ PRIEGLAUDAI
FONDAS atsakommgos

Iškeltas reikalavimas, kad 
visų Cook apskrity uždarytų 
bankų priėmėjai (receivers) 
būtų prižiūrimi bent kokios 

organizacijos,
kad tie priėmėjai sųžiningai

Cook apskrities valstybinis 
kaltintojas darbuojasi sutaiki
nti uždarytų 104 teatrų savi
ninkus su operatorių unija.

TYRINĖJO KETURIS 
KAPITONUS

nydama, kad čia slepiasi kaž 
kokia politika. Nenuostabu, 
juk ir šiais laikais pasitaiko 
kai kur tokių mažai nusima
nančių valdytojų. “R.”

MRS. ROOSEVELT IŠ
GELBĖTA

PITTSBURGH, Pa., rugp. likviduotų bankų turtus ir nė- 
11. — Mažųjų Seserų Varg- j nuskriaustų depozitorių.
šams išlaikomos prieglaudos -------------------
sudegusi dalis bus atstatyta ei- SUIMTA DU PAGROBĖJU
nant vietos vyskupo išsprendi-------------
mu. Surinkti reikalingų fondų I Policija teisman pristatė du 
bus vedama kampanija visose jaunu pagrobėju, R. Wallace 
vyskupijos parapijose nuo ru-^r F. La Marche, gi teisėjas 
gpiūčio 16 ligi 23 dienos. - kiekvienam paskyrė po 100,-

. ... '000 dolerių parankos.
Sudegusio prieglaudos spa-

Rugpiūčio 6 d. jiedu pagro-rno atstatymui reikalinga a-
pie 600,000 dolerių. Vyskupi-:^ vienų žmogų kartu su au 

SAN JUAN, Porto Riko, ru- jos kunigų ir pasaulininkų su- j tomobiliu. Revolveriais prive-

VISUR ŽIURKES, 
ŽIURKES...

Šiaulėnai (Šiaulių apskr.).
Išsiskirsčius ūkininkams į vie- 

San Salvartor miestely ne- |nkiemiug dauguma dėjo 
žinomi piktadariai padegė ba-Įskųstis žiurkėmis> kurios už_ 
znycių. Katalikams pavyko |puo,a piauna vi§čiukuR> ž
gaisrų nustelbti. Bet bažnyčia 
daug nukentėjusi.

Apskrities “grand jury” iš- 
naujo išklausinėjo keturis Chi- 
cagos policijos kapitonus, kad 
susekti, kaip jie praturtėję.

MOKESČIAI UŽ PER
TEKLIUS

Chicago majoras Cermak Iš
kelia sumanymų vargšų šelpi
mui ateinančių žiemų sudaryti 
fondų iš mokesčių už pertek
lius. Šiuos mokesčius įvesti y- 
ra reikalingas specialinis val-

gp. 12. — Orlaiviu skrido pe
nki Porto Riko viršininkai ir 
gubernatoriaus Roosevelto 
žmona. Ponce uoste orlaivis 
susikūlė ir ėmė skęsti. Visi iš
gelbėta.

sirinkime jau suaukota apie rtė jį nuvažiuoti į Milwaukee. stybes leidimo rūmų
Tenai pagrobtųjį išgelbėjo po- Į ^sprendimas, 
licija.

300,000 dolerių.

MIRĖ VIENUOLE RA
ŠYTOJA UŽLIETAS KALĖJIMAS

ATIDEDAMAS SAVASČIŲ 
PARDAVIMAS

LONDONAS, rugp. 11. — Užpraeitų naktį nepapras-

TOKYO, rugp. 11. — Kelin
ta diena čia sulaikytu ameri
kiečiu lakūnu Pangborn ir He- 
rndon, kuriedu atskrido iš Cha 
barovsko. Orlaivy rasta kra
tomuosius vaizdus imti mašina 
ir apie 100 pėdų nutrauktų 
vaizdų, įėmus vienos Japoni
jos tvirtumos dalį. Nežinia, ar 
jiedu bus lengvai paliuosuotu.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
POTVINIUOSE

siukus ir net nuvarę gyvulius, 
ypač paršelius, suėdančios jų 
ėdalų. “M. M.”

MIRĖ BLAIVININKŲ 
VADAS

Šv. Marijos vienuolijoj Egto- tai smarkus lietus ir vėtra pa-

IŠLEISTA 40 NAUJŲ
tavdtco KONTROLASISTENTŲTAMPICO, Meksika, rugp.

11. — Del ilgo nuolatinio lie- Liepos 15 ir 16 d. Belvede- 
taus išsiliejus Tampico ir ki-1 ry žemės ūkio rūmų suruoštus 
toms upėms kilo dideli potvi- (kursus baigė ir išlaikė egza- 
niai. Žuvo daug žmonių. Tuk- minus 40 naujų kontrolasiste-

TORRINGTON, Conn., ru
gp. 12. — Mirė kun. P. J. 
O’Callaghan, 65 m., Ameri
kos Katalikų Pilnųjų Blaivini
nkų Unijos prezidentas.

MIRĖ VYSKUPAS 
GUERTIN

stančiai liko be pastogės.

ne mirė vienuolė Motina Ma- lietė Chicagų. Ypač daug nū- 
ry Salome, 71 m., žinoma ra- , kentėjo šiaurinės miesto dalys, 
šytoja Ten jinai nuvyko iš
New Yorko ir susirgo.

VYSKUPAS ALBERTS 
AUDIENCIJOJE

Daug namų rūsių užlieta. E- 
vanstone užlietas ir policijos 
stoties kalėjimas.

Iš Cook apskrities iždinin
ko ofiso pranešta, kad už ne
mokėtus 1929 metų mokesčius 
nekilnojamų savasčių pardavi
mas prasidėsiųs rugpiūčio 20 
d.

APIPLĖŠTAS OFISAS

Apiplėštas Continental In
surance Co. ofisas, 844 Rush 
gat. Suskaldyta geležinė kasa

BANANOS VERČIAMOS 
JŪRON

BALTIMORE, Md., r.ugp. 
11. — Iš Vidurinės Amerikos 
keliais laivais atvežta bananų. 
Iš vieno laivo šie vaisiai iš
krauti. Parduota po 25 centus 
vežimui. Šis pigumas priver
tė kitus laivus išplaukti jūron 
ir ten išversti bananas.

GRYŽTA SEKRET. 
MELLON

NICE, Francija, rugp. 11. 
— Rugpiūčio 14 d. į Amerikų 
gryž J. A. Valstybių Iždo se
kretorius Mellon.

BERLYNAS, rugp. 11. — 
Einant vyriausybės parėdymu 
neribuotam laikui sulaikytas 
gen. Ludendorffo leidžiamas 
laikraštis “Volkswarte.”

ntų. Jie atlikę praktikų bus 
paskirai prie galvijų kontro
lės ratelių. Naujiems kontro- 
lasistentams praktikos laikas 
sumažintas iš 3 iki vieno mė
nesio. “R.”

NORRISTOWN, N. J., ru
gp. 11. — Mirė Manchester, 
N. H., vyskupijos vyskupas G. 
A. Guertin, 62 metų.

SO. DAKOTOJ SNIEGAS

KOKIE BUS PASAI

Naujų pasų išvaizda mažai 
kuo skirsis nuo dabartinių.
Tik popieris bus kitoks ir pa
se smulkus jo savininko apra
šymas. Daugiau nieko ypatin
gesnio juose nebus. “R.” PLATINKITE “DRAUGI”

’ WATERTOWN, So. Dako- 
ta, rugp. 11. — Čia tempera
tūra nupuolė Ugi 56 laipsnių. 
Vakar trumpai smulkutėliai 
snigo.

VATIKANAS, rugp. 11. —
Tomis dienomis Šventasis Tė
vas Pijus XI audiencijon pri
ėmė Cincinnati vyskupijos vy- Pagrobta 385 dolerių pinigais 
skupų pagelbininkų J. Alberta., ir 1,026 dolerių vertės bran- 

______________ į genybių.
KATALIKŲ UNIVERSITE

TO DIENA

MAISTUI DIKTATORIUS
VERA CRUZ, Meksika, ru

gp. 11. — Šiame mieste pradė
jo kilti maistui kaina. Miesto 
valdyba tvarkyti kainas pas
kyrė diktatorių. -

PARALYŽIAUS APSISAU
GOJIMUI

WASHINGTON, rugp. 11. 
— Katalikų vyskupų tarpe iš
keltas sumanymas visoj šaly 
minėti Katalikų Universiteto 
dienų.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie daugiausia 
saulėta; kiek tai šilčiau.

New Yorke siaučia taip va
dinama “infantile paralysis” 
liga. Jos aukomis yra ne tik 
vaikai, bet ir suaugę.

Paskelbta ir Chicagoj imtis 
priemonių apsidrausti nuo tos 
ligos. Iš sirgusių ta liga žmo
nių kraujo gaminami vaistai.

BERLYNAS, rugp. 11. — 
Vyriausybės parėdymu trims 
savaitėms sulaikytas komunis
tų laikraščio “Raudonoji Vė
liava” leidimas.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.8G 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.23
13.91
19.27

Vokietijos 100 mark. 23.70
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BIRMOS K LAUŠIMĄ j

KUR. Ą. MILUKO SUKAKTUVĖS.

Kum. Antano Miluko vardas yra plačiai 
žinomas ne vieu mums, Amerikos lietuviams, 
bet visai mūsų tautai, nes jisai yra ne tik vie
nas pirmųjų lietuvių, kunigų ir laikraštinin
kų Amerikoje, bet taip pat vienas pirmųjų 
kovotojų už lietuvių kalbų ir spaudos lais
vę Lietuvoje.

mus užmezgė glaudesnius santykius su lietu
viais rašytojais ir veikėjais. Sugrįžęs Ameri
kon vikariavo Shenandoah, Pa. paskiau kle
bonavo Girardville, Gilberton ii- Pliiladelpbia,
Pa. Nuo 1914 m. klebonauja Maspeth, N. Y. i 

Kun. Milukas rašyti pradėjo dar klieriku ] 
būdamas, o veikti — slaptuose “varpininkų”j 
susirinkimuose. Redaguočiau uis “Vien. liet.” 
išleido Tilžėje “Lengvų būdų pačiam išmok
ti rašyti”, “Apie Dangų, Saulę, Žemę ir ki
tus svietus”, įsteigė “Rašliaviškų Draugys
tę'’, kuri apmokėdavo korespondentus. 1894 
m. Slienaudoah, Pa. įkūrė laikraštį “Gaisų 
Amerikos Lietuvių”. Tuo pačiu kartu išlei
do keliolikų įvairaus turinio knygelių. 1898 
m. Milukas įsigija savo spaustuvę ir prade
da leisti trimėnesinį laikraštį “Dirvų”, per 
kurių perleido daug svarbių ir rimtų raštų, 
vėliau išleistų į atskiras knygas.

1904 m. Milukas atpirko iš kun. Varnagi- 
rio “Žvaigždę”, kurių ir šiandien jlur tebe- 
leidžia. Reikia pasakyti, kad iš “Žvaigždes” 
yra išėję daug gražių ir naudingų knygų, 
kuriomis ir dabar skaitančioji visuomenė
tebesinaudoja. Tuo atžvilgiu kun. A. Miluko I udymas. Tpks ne (talonus įvy- 
darbo nuopelnai yra stambūs. Iki.- Doleraičiui buvę didelis

Karo metu ir po karo kun. Milukas ra- Į smūgis, kurio jis niekad nepa
šė ir į kai kuriuos anglų laikraščius apie lie- j miršo, iki pat grabo lentos, 
tuvių tautos reikalus. Jo sukurtoji “Lithua-i Už kelių metų, kada širdies
nian Trutli Society” išleido kun. A. Jusaičio žaizdos šiek tiek apgijo ir in-Lųs paskirtas jo turto globė 
“Lietuvių Istorija”, kuri angliškai vadinasiį c <!< litas nepavykusio romanso' ju ir nori kad jis, kaipo jo] 
“History of the Litliuanian Nation” ~
knyga žymiai prisidėjo prie Lietuvos nepri- baigose, Dolerail’s savo drau-Į išpildytų jo norų 
klausomybės obalsių paskleidimo pasaulyje. pareiškė, kad jis dau- pareikštų, sakydamas:

Dar tenka priminti, kad kun. Milukas ginu i ei evesiųs, nes, girdi,

Teisiu Skyrius

g| SKYRIŲ VERA
ADVOKATAS JOHN B. BORDEN

Narys CJlicugos Advokatų Sąjungos

PRIVALUMAS IR ATSAKO se kapinėse erdviam iotc, ir 
MYBĖ GLOBĖJO MIRUSIO |lc.td ant minėto loto pastaty- 

ASMRjNS TURTO. Į tų tinkamų paminklų. Liku-
—----------------------Įsius pinigus, apmokėjus virš

Kada Piušas Doleraitis bu-1 minėtas išlaidas ir paliktas 
vo dar jaunas vyras, vos tik i skolas, Doleraitis paskirstė ly- 
baigęs 28 metus, jis buvo su-'glomis dalimis savo giminėms, 
taręs vesti panelę Marcelin:),[dviem broliam ir trim seserini. 
Dumblaieių dukterį. Bet, kur Jausdamas jog, ,š priežas- 
buvęs kur nebuvęs, pas-pai- Į ties nesenai įgautos ligos, kuri 
niojo kitas vaikinas, kuris p- jį laikė prislėgus, sparčiai ny- 
lę Marcelinų nuo Poleraičio, ksta ir, kad bile dienų gali a- 
paviliojo ir su ja apsivedė? kis užmerkti, Doleraitis pasi- 
Ne.nandagus žygis, bet kų pa- kvietė savo draugų Rapolų

L L
Mažiausias orlaivis pądirbdintas 

iki 100 mylių j valandų.
Italijoj, bet galįs lėkti

laikas išduoti teismui galuti- turint mintyje palikto turto 
nų atskųitų ir išdalinti liku- didumų ir interesus paveldė- 
sius pinigus paveldėtojam, tai tojų, kurie turi pilnų teisę 
velionio broliai ir seserys, peri jiems paliktų turtų apsaugoti 
savo advokatų, pasipriešino nuo išlaidų pereinančių pap 
viršminėtom išlaidom, šaky- rastų normų ribas.įdarysi, kad toks pasaulio su-! Aržuolaitį, su kuriuom norėjo] . . . ' . .-

. _ I . ' danu kad jos yra per dideles,
pasikalbėti apie pomirtine • i i

, . ' Aržuolaitis teisinosi, kad jis
tvarkų, apie testamentų, ir
duoti tam tikrus įsakymus. 
Aržuolaičiui atvykus, Dole
raitis pasakė jam, jog jis e-

, viskų padaręs sulig velionio 
noro ir jo priešmirtįnius įsa
kymus ir, kad velionio .bro
liai ir seserys nei cento prie 
palikto turto neprisidėję, tu-

Teismai niekad nepritaria 
didelėm laidotuvių išlaidom, 
ir, jeigu palikto turto globė
jas, kaipo administratorius ar
ba testamento išpildytojas, be 
teismo leidimo, arba paveldė
tojų sutikimo, padaro tokias

Toji pn \alei nugrimzd > užmaršos i geras ir ištikimas draugu:-, I gėdytis taip. kalbėti L ro ;.iujdotUvių lėšas, kurios teismo 
testamente L „Si: | nuožiūroje yra per dideles, su-

Šįęine( kun, Ą. Milukas mini savo lite- ' per tuos 40 m. ne vien mūsų spaudos dirvoje n^Jcry.- esu visai neištikimos,
ratinio veikimo 40 m. sukaktuves. Ta proga ir 
norime tarti keletu žodžių apie šį .seniausių 
Amerikos lietuvių laikraštininkų, redaktorių 
ir knygų leįdėjų.

N u n. A. Milukas yra gimęs šeštukuose 
bjržeįio 13 d,, 1871 m. Mokėsi Rudaminos pra
džios mokykloj ir Mariainpolės gimnazijoj. 
1890 ųt Prijojo Seinų seminarijoj, kur gyvai

durnų, nes padarytos i&iaiaos i 
1 buvo daromos ne kam kitam 

j ra su ginu- ( pačių brolio at-
Jiem labiau' rūpės likę > . ,. , • •1 * minties pagerbimui.

Teisėjas, išklųusęs abiejų

“Žinai kaip 
nėm

plačių vagų išvarė,' bet ir tautiniame bei vi- sąžiningų vyrų s iviliotojos ir pinigai ir jų pasidalinimas ne- 
suomeniniame veikime jisai uoliai dalyvavo, kad jis jokiai mergai daugiau] gu mano laidotuvės, todėl visų 
Jisai darbavosi L. R. K. S. A. ir kitose mūsų nesiduosiųs moterystės api-Į tvarkų tau ir pavedu, žinodų- PUSW parodymus ir advokatų 
organizacijose. Bet žymiausi jo darbai yra nasrio ant savo galvos už- mas kad tu viskų atliksi tin- argumentus, pareiškė, kad 
padaryti spaudos srityje kurioj jis per ketu- mauti. Piušojdraugai, iš tokių kainai ir garbingai”. i išlaidos, suljg didumo palikto
nasdešimts metu dirba tiesiog “dzūkišku jo pakartotinų griežtų pareis-1 Aržuolaitis, sujaudintas to -] lurto’ esft lx‘r Adelės V P61”* 
užsispyrimu”. Gana daug esame turėję gabių kimų, nusijuokdavo, sakyt takiais savo draugo pasitikė-i ]'»* « užtvirti»fe
redaktorių ir laikraštininkų, bet nei vienas nu, jog jis vis vien dar pa j nio žodžiais paspaudė jau ša- Į hžtvirtiiųsiųs tik pusę tqs su- 
is jų neturėjo tiek ištvermės.ir tiek “užsis- kilusius į moterystės pjnkles, jąpčių Dol.erai.čio rankų ir už-'w’ tai >'ra’. PU«UJirio tųkstan

lig palikto turto, tai pats glo
bėjas arba jo parankini nkai 
turi asmeniškai atsakyti turto 
paveldėtojams už tokias per- 
\ iršines išlaidas.

Neperseniai, našlių ir nuš- 
lųičių teismas Chicagoje at
metė laidotuvių sąskaitų su
moje $1,600.00, nepaisant kad 
velionio paliktas turtas siekė 
netoli $12,000.00, Teismas už

tvirtino tik $900.00. Papras- 
norėdama parody

ti didelę užuojautų ir pagarbų 
atminimui savo mirusio vyro. 
surengia brangias, puošnias 
ir imponuojančias laidotuves, 
bet kųdų reikia teisme atsis-

pradėj# yęik.ti klierikų tarpe u| lietuvybę-
Organizavo slaptas kuopeles, kad mokytis pyri>no7 žut-būt pasįlikji l^krašt|M,nku ir bet jis. ji^rusA tikrindavo, kad į tikrino jamv kMi viskas busp'? -.dolerių, už kurių sumų 
lietuviu kalbps ir rašybos. Jisai įsteigė fdie- ,^7^0 leidėju, kiek to-. uSsisjtyrifWWūrėjo ir jie dideliai Įlystų taip min -Į sulig jo noro išpildyta, — bus,^uk ^uvę galima velioųį tin- 
ifiUųųs slaptų rankraštinį laikraštukų, užva- f tebeturi kun. A. Miliukas. Del to jis daug ir lydami. Kadangi Doleraitis ‘palaidotas iškilmingai, imp«- kaniai Palaidotb. lotU kapinė 
diuta “Knapt”, paskiau jį pavadino “Vilti- Į padarė mūsų spaudai ir už tat sau pagarbos buvo jaunas, gražus ir pasi '„uojančiai ir garbingai. nupirkti ir tinkamų pa
lui”. 'Į'ai buvo 1890 m. Vienas žymiausių to Į užsipelnė. Šiandien net Lietuvos spauda jo turintįs vaikinas, tai jam, su Doleraičiui mirus, Aržuolai- į ",inikU?.
laikraštėlio bendradarbiu buvo Pr. Būčys, da- Į nuopelnus mini, o Lietuvos vyriausybė to pasiryžimu, piršdavosi daug tis,-kaipo globėjas, sekdamas 
bąrtįųis Oliuipijps vyskupas. 

x Seūąų seminarijos lietuvių kleri^ų
mas ir palaikymas “Varpo” atkreipė žan- į 11U- I . - < . nuo ji) šalinosi lyginai nuo dotuvėm. Velionis tapo palai- nutikimo tokių didelę suuių is-, j^tuvių išlaidom. Ypatingai
darų dęmėsį- Už lietuviškąjį veikimų kun. ! Mes linkime gerb. jubiliatui kun. A. Milu- kokių usnių. Jotas su iškilmingom bažnyti- nepaisant \elionįo pa- jeįgU paveldėtojų tarpe ran
AĮiluiųs 1891 metais pašalintas iš setninari- Į kui dar ilgo amžiaus ir sveikatos. Linkįme ir Doleraitis sulaukė žilos jau nėm apeigom; jo kūnas nnly.,reik“"f P»JS«- dasi nepilnamečių vaikų. Glo-
jos. ,*»iį toliau tokiu pat uolumu ir, kaip pirmiau sa- natvės nevedęs — 49 metų am- dėtas į kapines ir ten erdviam , <lav,niM- (,ir4b J«igū velionis privalo bjut k0Wrvaty-

kėm, “dzūkišku užsispyrimu” dirbti kilnų žiaus. Keliais metais prieš lote palaidotas. Už kelių mė- :Hn’° testamente būtų akyva. tettpūs ir atgargflg tvar-
spaudos darbų. savo mirtį, jis pasidarė testą- nėšių tapo pastatytas ir pniniii j Pažymėjęs, kiek kuliam da-

žuolaičiui aiškino, kad jis, kai-
! kropštaus spaudos darbininko krutinę papuo- merginų ir^emaža gyvąnaš-'^Honio priešmirtinius įsaky-'P° S^jas ^turėjęs teisės be|^y^ 8Utiaka SQ

veiki- ■ Vytauto Didžiojo, Trečiojo Laipsnio orde- lių, bet jis jų visų vengė irln,us> rūpinosi šermenim ir l^i-1 paveldėtojų, to^om ,ai.,
„ ■ «««•«* I ___ *_>• . • i_ ;_ ____ _ IaLiu Uliniu .

1892 m. atvyko į Ameriką ir tuoj kun. 
Ą. Burba pakvietė “Vienybės Lietuvninkų” 
redaktorium. 1893 na. įstojo Phlladelphijos 
vyskupijos kunigų seminarijon, o 1896 m. į- 
šventintas kunigų ir paskirtas Shenandoah 
liet. par. vikaru. Vėliau trumpai klebonavo

mentų, kuriame pažymėjo, kad lįjas. Už tų viską Aržuolaitis' ^\ku^ Pakisti, tai būtų kas
kyme mirusio asmens turto ir 
privalo prisilaikyti tani tikrų

Lietuvių komunistų spauda dejuoja, kad jo likusio turto testamente j- išmokėjo tris tūkstančius do-'kit^ bet k^dan^.'t0 nepa?a' ribų teisino nustatytų, kitaip 
jokių būdu nebegali suvaldyti savo buvusio vardintas globėjas ji gražiai lerių iš velionio banke paliktu r<**s Aržuolaičio pareiga susitikti su nemaloniom 
vado Vabalo — Pruseikos. Patarimas: pasiųs- ir imponuojančiai palaidotų penkių tūkstančių dolerių. buvo laidotuvių, loto ir Pa' p|jotini.

Bropk.lyų, K- Y. įr 1901 ni. vyksta Šveicarijon kitę jį Maskvon (jis pats ten važiuoti nenori), su bažnytinėm apeigom; kad Kada Aržuolaičiui, kaipo niinklo išlaidas apriboti ir pa- ------------------
stūdjjųęti Friburgo universitete, kur bebilda- ten su juo greit “apsidirbtų”. jo kūnų paladiotų pažymėlo- ve.iouio turto globėjui, priėjt laikyti jas normalėse ribose,' PLATINKITE “DRAUGĄ’’

.......... --- ------------------------------ ---------- ----------- ---- C------------ i------- --------- - ---- -

Julia H. Medinis.

VARGAS

(Vaizdelis).

Vienume kaime gyveno tekorius, var 
du Petras. Jis visiems buvo gerai žinor 
iųųs, kaipo geriausi s specialistas ir gar
sus visam apskrity.

Veža jis savo senų žmonų į miestų -

tau lašų, arba kraujų nuleis, arba, .jeigu 
bus jo malonė, tai spiritu tave ištrins ii 
nustos tau šonas skaudėjęs. Gydytojas 
tau pasistengs.... Pasibars, pusi bars ir 
pasistengs.... Puikus ponas, duok Dieve 
jam sveikatos... Tuojau, kaip nuvažiuo
sim, vi*u pirma išbėgs iš savo buto ir pra 
dės velnias mus berti!

— Kaip/ Kodėl taip! — suriks — 
Kodėl netaiku jūs atvažiavote? Kų. ar uš 
šuo, kad visų dienų, kaip su velniais, tu
rėčiau dirbti? Kodėl iš ryto negalėjote at-

ligoninėn. Reikėjo jam nuvažiuoti apie- važiuoti? Kik sau? Kad ir dvasios tavo 
trisdešimts viorstų. Kelias buvo labai bh>- • čia nebūtų! Ryloj atvažiuok! — O, aš jum 
gas. J akis jam pučia smarkus vėjas.4\ur pasakysiu: ponas gydytojau, jūsų dideny- 
tik nepažvelgsi, visur krinta sniegas, kad bė....
negali net suprasti ar jis krinta iš dan- ' Petras pliauškina botagu ir nepasi- 
gaus ar iš žemės. Pe( sniegų nematyti nei žiūri į savo žmonų; kalba kaž kų sau po 
laukų, nei telegrafo stulpų, nei miško.< nosimi.
Kaip pradeda smarkus vėjas pusti tai te- — Jūsų didenybė, teisybė kaip prieš
korius Petras nieko negali matyti. Nuvar- Dievų... žiūrėkite aš. persižegnosiu. Išva-
gęs arklys tik tik velkasi, nes sunku jam 
buvo traukti te sniego klijus, (t Petras 
skuba, nekantriai šokinėja ant sėdynės ir 
muša nuvargusį arklį per pečius.

žiavau iš namų tik pradėjo švisti. Kur 
tau čiii papspeai ant laiko, kad tokia pa
siutusi audra. Patys galite matyti, kad ir

išsiteisinate! Bet tu daugiausiai, Petrai! 
senai tave pažįstu! Nebijok, jau kokiuos 
penkius kartus į smuklę užsukai!

D'aš jam: — Jūsų didenybė! Ar aš 
koks plėšikas ar koks netikėlis? Žmona 
dūšių Dievui atiduoda, miršta, o aš pra
dėsiu po smukles daužytis? Kų jūs ma
note? Kad jiems tuščiu būtų, tiems suiu- 
klininkam^l Tuomet gydytojas palieps ta
ve į ligoninę nunerti. O aš jam į kojas..,. 
Gydytojau! Jūsų didenybė! Dėkoju jums 
nuoširdžiai! Dovanokite mums kvailiams, 
atleiskite mums kaimiečiams! Mums rei
kėtų į sprandų diuoti. o jus čia vargstate, 
kojas sniege dėl mūsų šlatnjMite. D gydy
tojus pasižiūrėjo, lyg, rųdop, norėdamas 
suduoti ir pasakė:

— Kam čia tu turi puldinėti man į 
kojas. Tu, kvaily, geriau degtinės neger- 
tumte ir savo žmonų žiūrėtumei. Mušti 
tave reikia! r •

— Tiesa, mušti, gydytojau, primušk 
mane, Dieve, primušk! Bet l<a'P mums 
nesi klonio! i į kojas, kad jūs mūsų išgeb

apgaubiau. Kaip tik mano Marijona pa
sveiks, vėl paliks tokia, kokia pirma bu
vo, ta iviskas, kų jūs man pasakysit, vis
kų dėl jūsų didenybės padarysiu! Cigar- 
įiyčių, kad norėsite iš beržo... rytulius dėl 
kroketų, viską dėl jūsų padarysiu! Nei 
skatiko nuo jūsų nepaimsiu! Maskvoje 
nuo jūsų už tokių cigarnyčių keturis rub-

veno. Vis girtas ir girtas, nežinodamas 
nei vargo, nei linksmybės. l)abar-gi savo 
širdy jaučia didžiausį skausmų. Ir dabar 
tiktai Petras pųjuto, kad kas tai jį sle
gia, spaudžia ir kur tųi jis skuba, tik 
dabar. Petras atsimena, kad ji nelaimė 
prislėgė, tik nuo vakar vakaro.

Kai vakare jis sugrįžo į namus, pasi-
lius paimtų, o aš nei skatiko. Gydytojas i gėręs, kaip paprastai, senu pripratimu

geriausias būtų arklys, ir tas nuvargtų.
— Tu, Marijona, neverk — murma , D dabar, mano, tai net sarmata ir žiūrėti, belojai, tėvai tikrieji.’ Jfisų didenybė, tei- 

jis, — Pakentėk trtiputį. Dievas duos į Ii- j Bet gydytojas susirauks ir pasakys: 1 Kingas žodis.... taip kaip prieš Dievų pa-
gonrnę nuvažiuosim. Ten gydytojas duos I —žinom mes jus! Jūs visuomet save i sisakau, spiaukite tuomet man į akis, jei

susijuoks ir pasakys:
Na, gerai, gerui.... Atjaučiu! Tiktai 

gaila, kad tu gįrtuplriys Petrai...
— Gi, tu žmonelė, aš suprantu, kaip 

su ponais reiljta apsėdi. Nėra tokio pono, 
kad aš negalėčiau su juo kaip reikiant ! 
apaviti. Tiktai, kad Dievas duotų, kad aš 
iš kelio neišsukčiau. Matui, vėtra! Visas , 
akis užlipdė. i

Taip Petras murma sau po nose be j 
galo, Jis kalba greitai, kad kaip nors 
užmiršus savo sunkių padėtį, žodžių ant 
liežuvio daiųg, o minčių ir klausimų gal
voje da daugiau.

Nelaimė prislėgė Petrų tekorių, kad i, »
jis negali atbusti, ateiti į save, suprasti, 
kas su jo darosi.

Gyveno jisai ir pats nežino, kaip gy-

pradėjo rėkauti ir mušti savo žmonų. Ir 
senukė pažiūrėjo į savo mušėjų taip, kaip 
niekuomet dar nebuvo žiūrėjusi. Jos akys 
buvo pjlųos skausmo; mažutės, kaiti pas 
šunyčius, kuriuos daug mušiu o mažai še
ria. Dabar jinai žiūrėjo pikta ir nesijudin- 
Jama, kaip žiūri šventieji ųnt paveikslų. 
Nuo tų baisių akių ir prasidėjo jam ne
laimė.

Iškvaišęs Petras tekorius išprašė pas 
kaimynus arkliukų ir dabar veža savo 
žmoiųj į ligopinę su viena viltimi, kad 
g) dytojas*nūRieliais ir uiostimis s'igrųž’ns 
jp žmonai sveikatų.

(Bus daugiau)
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S Sic ton fanu 16.193
Tas Klebonas Ir Jo Vikaras.

Ką aš Girdėjau?...
Aną sekmadienį, užsibaigus 

pamaldoms, ir, išėjus iš baž
nyčios su kitais, patėmijau

parapijonys nerugoja ir neiš- 
metinėja, žinodami, kad para
pijinis komitetas ir paskirti 
trustistai prižiūri visas jeigas

smalsių vyrų ir grakščių mo- ir išlaidas; ir dėl to širdingai 
terėlių, susimetusių į kupetą aukoja įvairoms kolektoms ir 
ir besidominčių vienos bala- laisva valia moka bažnytines
mutės porijimais, kurių žo-' 
džius mano klausa nugirdo 
šitaip:

“Vaje! ir vėl nauja kolek- 
ta! Ir kam gi tas klebonas 
pagarsino- iš ambonos tą ko- 
lektą?! Argi nebeužtenka to, 
ką parapijonys užsimoka už 
“lavkas” kas nedėlią?! Kurgi 
tie kunigai ir deda tuos vi
sus pinigus, ką sukolektuoja 
bažnyčioje!! Tur-but klebo-> 
nas pirks “polivarką” Lietu
voje, kur “mislina” važiuoti 
gyventi ir beponauti?! Arba 
vikaras bene važiuos į Atlan
tic City praleisti savo “vekei- 
šyną” ir turėti gerus “čėsus”, 
kuomet mes turime “procevo- 
ti” vasaros kaitroj!”

duokles.
Tik tie, kurie mažai aukoja 

arba nieko nemoka parapi
jai, daug šneka ar tuščiai 
pliauška, kaip toji balmūtė, 
kurią girdėjau- bezaunijant 
prie bažnyčios.

Pats klebonas ir jo turtas.
Kas link pačio klebono rei

kalinga pažymėti, kad jis yra 
visiems žinomas, kaipo pavyz
dingas kunigas, didis tėvynai
nis ir kilnus labdarys. Savo 
gyvenime jis nesigailėjo Tė
vynės reikalams nei tautos 
kultūrai; duosniai jis aukojo 
Pranciškieeių ir Kazimieriečių 
Seserų Vienuolynams; jis yra 
gailiaširdis ir šiandien, ypač

Tos balamūtės tokie poriji- daug aukojąs labdarybei, šelp 
mai argi neinteresingi ki- damas ir bedarbius ir netur- 
tiems! Argi žmogaus neveda tiugą moksleiviją, trokštančią 
į pagundą! | įgyti mokslo.

Tais porijimais ir aš susi- Kas link to klebono turto, 
domėjau ir buvau pradedąs 
“mislyti” — gal kartais ir 
ištikrųjų yra taip, o ne ki
taip.

Ir visai neįstabu ir nedy- 
vai, kad paskui išsiplatina į- 
vairios pletkos po kitas para
pijas, o bedieviškos “gazie- 
tos” tik gaudo panašias “na- 
vynas” ir balamutina bei mul 
kiną skaitytojus. Tuo gi daug 
žmonių patiki ir nejučiomis 
susiklaidina, manydami, kad 
laisvamaniškos “gazietos” ra
šo teisybę.

Toji kolekta!
Ir, jeigu aš pats nebūčiau 

buvęs bažnyčioje ir, jeigu ne
būčiau girdėjęs klebono pa
garsinimo iš sakyklos apie 
tos naujos kolektos reikalingu
mą, tai būčiau ištikrųjų pa
tikėjęs į kiekvieną išporintą 
žodį, ką toji žioplė, tur-but iš 
laisvamanių abazo, ar, iš blo
gos valios, išplepėjo kitiems 
net prie pačios bažnyčios du
rų.

Aš gi buvau bažnyčioje ir 
nekurčiomis ausimis klausiaus 
ir girdėjau, kaip rūpestingas 
klebonas skatino gerus para
pijiečius būti duosniais pagar
sintoje kolektoje, kad atmo
kėti procentus ir sumažinti 
parapijos užtrauktą paskolą; 
tėmijant klausytojus, galėjai 
pastebėti, kad jie klausos to 
viso su įtempimu ir domisi rū
pestingai.

Pavyzdingi parapijonys ži
no ir gerai supranta visų pa
rapijinių mokesčių ar kolek- 
tų reikalingumą. Parapija ne
gali gyvuoti be įeigų, o išlai
dų yra visokių Ir dange!.
Kiekvienos parapijos atskai
tose pažymėta kiek įėjo; kur 
ir* kas išmokama. IVisiems ži
noma, kad visos kolektos ir 
visi parapijiniai mokesčiai ei
na į parapijinį iždą bei kasą, 
o ne į klebono kišenių. Geri

tai jis visai neturi jo ir tos 
žioplės plepalai apie “poli- 
varko” pirkimą Lietuvoje ne
turi ‘jokio pagrindo ir besan
ti tik tuščia zauna ir nepatei
sinamas pletkavimas. Klebono 
visas turtas, ką aš žinau, tai 
jo gyvenimo apdrauda (Insu
rance). Iš pasikalbėjimo vie
ną kartą su juo aš sužinojau, 
kad jis yra padaręs testamen
tą ir, jeigu Dievas pasišauktų 
jį pas Save, tai po išmokėji
mo išlaidų laidotuvėms, visas 
liekis skiriamas Kazimieriečių 
Seserų Vienuolynui ar Tėvų 
Marijonų Bernaičių Kolegijai. 
Tame pasikalbėjime jis primi
nė man, kad nemanąs važiuoti 
į Lietuvą, tik daug mąstąs a- 
pie įstojimą į Marijonus ir 
jų Vienuolijoje baigti trumpo 
gyvenimo dienas.

Tas klebonas yra mylimas 
ne tik pačioje parapijoje, bet 
ir gerbiamas katalikų visuo
menės, kuriai pašventė gra
žiausias savo gyvenimo die
nas ir sveikatą, stiprinant 
lietuviuose žydrią katalikybę 
ir žadinant visus prie prakil
nios tautinės darbuoties veik
ti Lietuvos gerovei ir gyventi 
Dievo (garbei.
Vikaras ir jo “vekeišynas”.

Kas link paties vikaro, tai 
aš jį pažįstu gerai. Ir laikau 
sau už -pareigą pabriežti, kad 
kiekviename savo darbe jis 
prisilaiko Kristaus dvasios, 
kuri apreiškia die
višką meilę ir priduoda gyvu
mo ir spėkų kitus pakelti iš 
nuodėmių klano ir išganyti ne
mirtingas sielas; jis yra kil
nios doros ir skaistybės vy
ras. Kit-ką manyti apie jį 

butų nuodėminga.
Vienas žodis apie tą jo 

“v e k e i š y n ą”.
Jam nerupi Atlantic City. 

Jis susirūpinęs, kad laiko taip 
mažai beliko prisirengimai

prie daktarato iš Teologijos, 
kurią pamylo visa širdim.

Ir šio mėnesio (rugpiučio) 
pabaigoj jis nevažiuos į At
lantic City, kad turėti užsitar
nautą tikrą “vekeišyną” ir 
atsilsėti po sunkių darbų pa
rapijoje, tačiau jis va
žiuos į Katalikų Universite
tą, Washington, D. C. apgin
ti parašytą dezertaciją (dėl 
kurios nemigo naktimis ir iš
liejo daug prakaito), kad pel
nyti Teologijos Magistro laip
snį, o paskui būti pripažintas 
autoritetas Teologijos išdės
tyme ir mokinime.

Vėliau jis mano parašyti ir 
išleisti lietuvirj kalboje kele
tą teologiškų veikalų, kurių 
stokuojama katalikiškoje mū
sų raštijoje.

Jis yra jaunas ir energijos 
pilnas. Gražiai darbuojasi ka
talikų visuomenėje ir kilniais 
pasirįžimais žadina kitus im
tis darbo, tokio darbo, iš ku
rio Tėvynė džiaugtųsi ir Die
vas laimintų.

Lietuviai gali iš jo tikėtis 

neužilgo sulauksią gajbingo 

vyro.

Užbaigimo žodis.
Apgailestautinos balamūtės 

plepaluose aš nemačiau teisy
bės nei už vieną aguonos grū
delį. Ji tik pliauškė ir zauni
jo nebūtus daiktus, gal iš 
keršto ar pavydo, norėdama 
nesąžiningai1 pažeminti katali
kišką dvasiškiją, kuriai pri
klauso tikroji pagarba už pa
sišventimą plėsti taurią kata
likybę ir vykinti Dievo kara
lystę žemėje.

O gal ji tai darė iš nežino
jimo, kaip kitų daugelis daro, 
patys nežiną ką daro. Atleisk 
jai, t Viešpatie! Tačiau, jeigu 
ji žinojo, ką daro, ir, tai darė 
iš blogos valios, tai ji prasi
kalto sunkiai. Tą visa palie
kame jos pačios sąžinei...

Aš gi pradžioje patiekiau 
neprotingus ir žioplus plepa
lus žodis į žodį, kaip aš savo 
ausimis nugirdau iš jos pačios 
lūpų, ir po to visą Istoriją ra
šiau taip, kaip aš pats ją gir
dėjau iš pačio klebono pagar
sinimo sakykloje ir iš prityri
mo, ką aš pats žinojau apie 
to klebono ir vikaro gyvenimą.

Tuo ir užbaigiu.

Gi katalikai, vaduodamės 
sveiku protu, kurį jiems Die
vas davė, aiškiai mato ir ap
gailestauja netikslingumą visų 
tokių nesąmonių, kokios pasi
taiko pas blogos valios žmo
nes ar siaurapročius ir neiš
manėlius.

Samata.

Kaip buvo sušaudyti garsieji 
plėšikai Jockus ir kiti.

Truputį vėsokas liepos 20 d. 
rytas. Nedidelė migla, ore ty
lu, gražu. Apie 3 vai. 30 min. 
prasidarė Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjimas ir išleido di
delį automobilį apkaustytais 
langais. Automobilis pasuko 
dar miegančiomis gatvėmis 
rusų kapinių pusėn. Ties rusų 
kapinėmis yra vieta, kur lai
dojama bažnyčios nepalaimin
ti žmonės. Toje vietoje auto
busas sustojo. Lenciūgais žvan 
gindami išlipo keturi žmonės, 
kurie jau ne po ilgo turėjo 
atsisveikinti su neseniai pa
tekėjusia saule...

Keturi iš garsiosios savo lai 
ku Žemaičių plėšikų gaujos. 
Patys garsieji iš pačių plėšikų 
gaujos... Jockus, Eirošius, Len 
gvenis — Tamašauskas ir Kon 
toras. Išbalę, nuvargę veidai. 
Vieni, kaip Jockus, atrodo 
kiek tvirtesni, likusieji vos pa-

i stovi ant kojų... Jiems nuima 
‘lenciūgus. Vis dėlto visi jau- 
jčia laiko svarbumą.

Čia pat ir šaudymo ceremo
nijos liudininkai: Valstybės 
Gynėjo Padėjėjas p. Vaišnys, 
p. Repšys, miesto nuo v. poli
cijos viršininkas p. Svitkaus- 
kas, svarb. byloms teismo tar
dytojas p. Jankus, karo kape
lionas kun. Normantas, karo 
gydytojas vyr. Įeit. Bliumen- 
talis.

1 Praslinko kelios minutės nuo 
atvažiavimo. Tardytojas skai
to sprendimą. Paskelbia, kad 
jų paduotas Respublikos Pre
zidentui malonės prašymas at
mestas. Tyla. Matyti, visi jau
tė tokią pabaigą. Tik kiek 
palaukęs Lengvenis — Tama
šauskas staiga nebesusivaldo:

“Šaudykit! Ateis laikas ir 
jei ne jūs, tai jūsų vaikai taip 
pat bus sušaudyti!” žodžiai

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

f.l

Sekmadieny, Rogpiecio (August) 30 d., 1931
BIRUTĖS -CHERNAUSKO DARŽE

Prie 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančių Dalykų: 

BĖGIMAI —• RACES
A. 1) Mažų Mergaičių Bėgimas

2) Mažų Bernaičių Bėgimas
3) Didesnių Mergaičių Bėgimas
4) Didesnių Bernaičių Bėgimas
5) Pačių Greičiausių Mergaičių Bėgimas
6) Pačių Greičiausių Bernaičių Bėgimas

B. Svorio Metimas — Shot Put.
(Čia Tiktai Vyrams)

C. Virvės Traukimas — Tug of War.
(Singeliai prieš Ženočius)

Bėgimai Prasidės 1:30 P. M.
Svorio Metimas — 4:00 P. M.
Virvės Traukimas 6:00 P. M.
Dovanų Išdalinimas 7:30 P. M.

Jeigu nori imti dalyvumą “Draugo” Pikniko Konteste, išpil- 
dyk žemiau blanką ir pasiųsk:

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas: •
Vardas Ir PavardS ......................................................................... .. ................. ..

Adresas ...............................................................................................................

Klek Metų ....................................... Klek Sveri ................................

Kontesto Skyrius .........................................................................................

pasakyti nusilpusiu, bet aiškiu 
balsu.

Kunigas Normantas pasiūlo 
atlikti išpažintį. Jis prašo gai
lėtis už savo nuodėmes. Bet 
pasiūlymas atmetamas. Eiro
šius sako:

“Man kunigo išpažinties ir 
palaiminimo nereikia! Greitai 
mane šautuvas palaimins!”

Susijaudina tik Kontaras. 
Jockus tylus. Jis rūko. Vos iš
meta iš lūpų “bankrutką” ir 
vėl išsiima. Kontoro jaudini
masis vis ryškesnis. Jis priei
na prie kunigo ir sutinka at
likti išpažintį. Kunigas iš
klauso ir po to Kontoras, nuo
širdžiai verkdamas, krinta ku
nigui Normantui po kojų... Jis 
garsiai šaukia:

“Prašyk Dievą, kad Jis 
man viską dovanotų!” Jo 
draugų Eirošiaus ir Lengve
nio— Tamašausko lūpose žy
mu pasityčiojimas: Jockus ra
mus, jis vis rūko. Jis apie pa
siūlytą paskutinio noro išpil
dymą tiek tepasako:

“Atiduok mano tabakinę su 
likusiu tabaku tam, kurs man

ĮVYKS

A

duobę iškasė!” Po to visi plė 
šikai išsirikiuoja ir stovi už 
rištomis akimis. Visų pnsku 
tinis noras — rūkyti.

Paduoda komandą. Tylu# 
Jockus dar rūko, Lengvenis 
Tamašauskas ir Eirošius meti 
rūkyti — stovi balti, kaip di\ 
bė. Kontoras, rankas sudėję.-, 
vis meldžiasi.

Sutrata šautuvai.. Pakelia 
ir taiko. Pati baisieji minutė 
Minutė daug kainavusi pas
merktiesiems, bausmės vyk 
dytojams ir visiems baisi v 
ceremonijų liudininkams. Joc
kus staiga meta į šalį papiro 
są ir garsiai šaukiat

“Šaukite, broliai! drąsiau’ 
Dar valandėlė ir švilpukas.. 
Šūviai. Visi krinta. Nebejuda. 
Gydytojas Bliumentalis patik
rina lavonus. Visi negyvi... 
Lavonus užkasa. Tris žymiuo
sius į vieną duobę, Kontorą, 
atlikusį išpažintį ir atsivertu 
sį užkasa skyrium.

Laikrodis rodo lygiai ket
virtą. Visų likusų gyvųjų vei
dai rodo didelio įtempimo žy
mes. ' " J‘U.”

/



DRAUGĄ

VABŽDŽIAI IR ŽMOGUS.
Miklaus proto svajotojai ra

šo pasakas, jog tolimoj ateity 
kaikurių vabzdžių rūšys evo
liucijos keliu išaugsiu į mil-

I — Taip, bet gi aš esu laik
raštininkas; taigi turėčiau 
gauti nuolaidų, • — atsakė 
Mark Twain’as.

— Suprantama.
— Prie to gi rašau ir į mėn

raščius

LIETUVIAI AMERIKOJE
IENOSHA, WIX

žiniskus vabzdžius ir užka- Įurgtų dėl manęs būti pigiau, 
musių visų pasaulį. Tas reiš- _ Gan teisinga pastaba.

, . y .. . X Geraširdės moterys labai
i8 to atžvilgio, į dai|.a. padab.no g.|.niis

kia, kad jie išnaikinsiu žmo
ni jų ir antgalo patys tarpusa
vini išsiskersių kovoje 
maistų.

Tai pasakos.

— Be to gi esu keletos kny- 
ų autorius ir priklausau prie 

uz Amerikos Rašytojų Sųjungos; 
dėlto tai visur gaunu pigiau. 

— Mūsų knygynas to pa-

vi-
sus altorius. Jos sunešė pun
dais gėles klebonijom Čia jos 
sudėtos j gražius stiklinius in
dus ir pastatytos ant altorių. 
Jų gėlės — širdies aukų Išga
nytojui. Kaip paaukotos gėlės 
pamažu suvysta bestovėdamos 
ir .miršta Dievo namuose Jo 
garbei, taip žmogaus gyveni
nius, dėl Dievo paaukotas, pa
mažu užgęsta žemei kad mi- 
Švist amženybėje.

Į rusius, — Gyvojo Rožančiaus 
intencija, subatoj Bitautų Šei
mynos intencija, Sekmadienį, 
rugp. 16, Maldos Apaštalystės 
intencija.

iiICERO, UL .
Radio Stotis A J J.

X Rugp. 8 d. generalinis 
'Draugo” agentas p. J. Moc

kus, susitaręs su Ciceros ži
nių stoties AJJ vedėjum, bu
vo išdūmęs į VV’ankegan, III., 
aplankyti J. Mockaus brolį 
Mykolų Mockų, ir pp. Leonų

Trečiadienis, Rugp. 12, 1931

ir Onų' Gliozerius, kurie gy- Čužauskas ir pasakė dailų pa ti į Marijonų Kolegijos Re- 
vena 4 rnailes už Waukegano, mokslų. mėjų Chicagos Apskrities pik-
Zion, III. Ten puikioj vietoj x Ūkininkui pasirodo daugjMkų, Vytauto parkam 
jie turi nusipirkę “Oil sta- yra darbo, jeigu nori savo ūkį
tion” su gražiu ‘Luncli Room’ puikiai apdirbti, 
ir rezidencijų su 15kamba- X Pagerbimui visų pikniko 
nų, kur turistai gali gauti pui darbuotojų Ciceros parap. 
kių nakvynę. Kad pasįekus tų rengiama piknikas 30 d. rug- 
vietų, reikia važiuoti Slieri-
dan Rd. du bloku nuo North 
of Beacli Road.

Nuvažiavę pas p. Gliozerius - 
abu broliu Mockų ir žinių 
stoties AJJ vedėjum puikiai 
viešėjo, o sekmadienio rytų i

piučio, Vytauto darže, 
j X Ateinantį sekmadienį vi
si ciceriečiai ruošiasi važiuo-

PILKAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPKCIALISTAS 
Taigi nonusimlnkit, Bet eikit

X Šv. Antano draugija smar 
kiai pradėjo ruoštis prie me-

SIUITCHIRG ENDS'

Bet štai į vabzdžių skai- ties prisilaiko, 
čiaus didelį plitimų rimtai at- — Gal žinote, jog aš esu 
sineša Pestologijos Kolegijos jūsų knygyno šėrininkas; tur- 
Londone pirmininkas A. Moo- būt priklauso man nuošimtis, 
re Rogarth. Jis yra gerai su- — To gi ir tiesa reikalau- 
sipažinęs su įvairių vabzdžių ja- 1
gyvenimu. Jis pareiškia, kad — Gal girdėjote, — tęsė ju-> X Subatoj vakare lijo. O- 
jei žmonija ir tolesniai taip moristas, — kad vadinuosi ias nepatogus, bet to nezifl- 
šaltai ir nerūpestingai atsineš Mark T wa i iras. Argi nepri- rint keliolika jaunų vyrų bu- 
į vabzdžių plitimų, ateis lai- klauso man diskontas? 'O piie išpažinties. Tai dau
bai, kada šie gyvūnai milži- — Žinoma; mielu noru. giausia Šv. Vardo dr-jos na- 
niškomis masėmis užpuls žino- — Labai gerai; taigi, kiek r’a‘- Labai pagirtinas paplo
nės ir nebus priemonių juos turiu aš damokėti? ^as in^nuo bendrai
nno-ftlėti ir išnaikinti ' . - Prie šv- Sakramentų,nugalėti ir įsnaiKinu. , _ Visaį nįeko Gį atskaiį.!r

Anot jo, žmones nenori su- liavus visas nuolaidas, mūsų X Ketverge, rugp. 13 d., į- 
prasti, jog vabzdžiai taip pat knygynas liekasi tamstai, sko- vy^ bunco party parapijos 
turi smegenis, nors neturi pro lingas da 4 dol. ir 80 centų,
to. Žmonės savo protų panau-; buvo atsakymas.

Knygos

doja įvairių — įvairiausiems 
reikalams. Vabzdžiai gi savo 
smegenis yra nustatę tik link- 
vieiu> tikslo — gauti sau rei
kalingo maisto ir gyvuoti.

Jis nurodo, kad pirm praė-

Right from the firat touch. antiseptic, 
healing Žemo takea the iteking 
mieery out of moeųuito bites, rashea, 
and many other skin aflUctiona. Try 
it also for itchmg, peeling toea. 
Bathera and other Outdoor fotas 
thank cooling Žemo for ralief from 
snnburn. Douse it on ivy-poiaoning. 
Pimples and dandrufl fade when tafe^ 
antiseptic Žemo is applied. lt fa- 
stantly eases razor-emart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Anydrnggist. 36c, 60c, $1.00.

pas
atvažiavo į AVaukegan ŠV. Bal tikr* specialistą, ne pas kokį nepa- 

tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro- 
tramiejaus lietuvių bažnyčion ūsorius, neklaus jūsų kas Jums ken

kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
išklausyti ŠV. Mišių, kurias Pilno iSegzaminavlmo. Jus su- 

. taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
laikė naujas klebonas, kun, .kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 

j dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 
, tyrimo, suraxlymui žmogaus kenks-
i mingumų.
| Mano Radio — gcopo — Raggi 
:X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologtškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas svgryš jums taip kaip buvo 
piimtau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, {at
kerėjusią, chronišką ilgą, kurį ne 

I pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 

po piet. Vakarais nuo 5 iki T 
Nedėllomta nuo 10 ryto iki 1 po 

piet

Buy glovus wbti wlrat 
lt savos

Neveik mokėti BOc. u< g 
dantų moatį. Listertne To- yį 
oth Pašte gaunama po 2 5c. e 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadamas per 
tnetue sutaupai 82.80.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 

400 puslapių kaina ................................................. $2.00
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, verte E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina ....................................... 15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
•1 • • Idl 1 Ilžt ... 9 . j. . , ■ . • • -!. . • , 9 ..................

EUCHARISTIJA LR DARBAS, v ©t te X. Maceina, kaina 10c. į 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ................ 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina......... . ................. ................. ........... 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina ............................................................................  75c,
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina................................. ............ ...........25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina................................................. 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. L C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
1 kinti, bet nenorėtų, kad Vii- Į Stanislovų Poškus ir Stanis- Į 246 puslapių kaina .................................................. $1.75
niaus lenkiški teatrai dar ir j lovų Petrulį, penktad. už mi-; TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.

naudai 7 vai. vak. Po viso ko
•bus duodamas užkandis ir lai
mėjusiems dovanos. Bus ypa 
tingų dovanų jauniems vy
rams. Merginos taip gi džiaug 
sis dovanomis. Įžanga suaugu- 

1 , Įsiems 50 centų, vaikams 25c.
Kaip žinome, Vilniaus len- Į Pramoga įvyks parapijos na-

A. Matutis.

BANKRUTUOJA VIL
NIAUS TEATRAI

. ... . ,.. . , . 'kiški teatrai dabar yra Lenki- muos.•jusio karo Anglijoj uodai ne -1 . . . „ . ,, „. ... .. . 'jos artistų Sųjungos rankose,
buvo žinomi. Šiandie jie visas . A..................... , . Magistratas su jais vra pada-
Anglijos dalis jau apnykę. . ' .0,1 . . ... ręs trims metams sutartį, pa-

Anot jo, štai j namus jsivei-,
0 ’ * . .. igal kurių turi teatrams kiek-

susių tarakonų negalima iš-; . . ,* ° i vienų menesi sumokėti po 4,-
naikinti be pačių namų sunai-',^w. . . n .. , .

! 4)00 auksinų. Be šių sumų teat- 

kinimo. . . yra pg^dėtos valdiškos
Atvirkščiai į tų atsineša 

Nortli westem Universiteto en-
subsidįjos. Bet šios taip nere
guliariai plaukia, tarp nely-

tomologas prof. Meserve. Tai gios, kad teatrų direktorius p. 
ypatinga, sako jis, kad Ho- Zelverovičius jau antrų kartų 
gartli ‘ tokius niekus pasakotų 1 neteko kantrybės ir vėl žada

X Penktadienyje yra pas
ninkas prieš Žolinę. Reikia tų 
dienų ne vien nevalgyt mė
sos (nes penktadienis) bet ir 
suniažint valgio kieki, mažiau 
valgyt.

X Šeštadienį šventė Švč. 
Panelės Marijos į Dangų Ėmi
mas. Mišios bus pusę po-pen
kių ir antros 9 vai. Būtinai 
reikia išklausyt vienų Mišių.

X Giminės ir pažįstami pra

I A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Roam 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryte iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatoe 
— 6 iki 9 vaL 

<145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73317

Namų Tel. Hyde Park 3395

te°T®

apie vabzdžių pažangų. Štai, atsistatydinti. Magistratas ir 
J. Amerikos valstybėse įvai-Į vaivadija nenorėtų jo paleis- šomi atsilankyti į pamaldas: 
rios rūšies vabzdžiai, kas tei-Įti, žada jo reikalavimus paten-'Trečiadienį Mišios už Petrų, 
sybė, atlieka daug žalos ū-
kiuose ir pačių žmonių svei
katai. Bet užtaigi jie ir kovo-Į po provincijų važinėtų. Su tuo

be jokios atodairos. Ir Zelverovičius nenorėtų sutik-Į džioje užsidarė liaudies teat- 
ti, nes jis gerai žino ko yra Į ras, vėliau išnyko opera, ope- 
susilaukusios Ostervos “Redu- retė, baletas, dabar pasiliko 
tos” gastrolės. Jis stačiai siū- tik vienas teatrėlis, kuris taip 
lo palikti tik vienų lenkiškž pat vargiai beturės pasiseki- 
drainos teatrų. mo. Matyti, ir šiai sričiai Vil

iami
žmonėms sekasi vesti šių ko
vų. Nespėja koki naujos rūšies 
vabzdžiai pasirodyti, kaip 
juos tuojaus žmonija puola 
visomis galimomis priemonė
mis ir ištikrųjų naikina. 
Maisto išteklius pasauly dar 
tiek didelis, kad žmonijai ne
gali būti jokio pavojaus.

Taip pat yra teisybė, kad j 
šios šalies federalinė vyriausy 
be kas metai išleidžia daug 
milionų dolerių kovoti vabz
džius, kurie puola ūkius, miš
kus ir gyvulius.

Illinois valstybėje yra virš Į 
20,000 įvairių rūšių vabzdžių. 
Šie vabzdžiai kas metai su
naikina vieno miliono žmonių 
atliktus darbus.

Bet tvirtinti, kad vabzdžiai

Greičiausia taip ir bus. Pra- niuje nėra dirvos. U R.’

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti Už $100.00 

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Chicago, III.

2314 W. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III. 
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

3ILLY9S UNCLE
išnaikins
perdaug.

žhioniįų giminę, yra

LAIMINGAS PRIETIKIS.
------------ I

Mark Twain’as, pagarsėjęs. 
Amerikos rašytojas ir jumo-' 
ristas, kartų užėjo knygynun 
ir suradęs mėgiamų knygų, su 
sidomėjo ir paklausė:

— Kiek ji kainuoja?
— Penki doleriai, — pasak? 

knygius.

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyveninio aprašy

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė^ kun. 
kun J. Bikinas, kaina............................... . 90c.

PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina..........80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina...........................   20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina...................40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C 

kaina .........................................     15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖM, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlubaa Bortfen)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Km. 2117

felephone Bandolph (737

2151 W. 22 St. £ iki 9 vak
Telopbonct Roosevelt 9098 

Name: 8 lk» 9 ryte Trt. Repuh. »(•’

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

Telephone Dearborn 0087

F. W. CHERNAHCIAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Neo 0:30 iki t vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION AVA 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., noro ( iki » rak. 

(įtekinant 8ereda»)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randelpb 0881

Valandos kuo 9 ryte Iki I vai. vak 
3241 8. Baleted St. TeL Vlctory 061) 

Valandos — 7 Iki • vakare 
(Jtarn.. Ketv. Ir Subatoe vakar*

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar flnot, kodėl Jos nieks 
nenorit Ji pati fo> netft»o.
Jos kvapas nemalonus. O 

te visi nekenčia. ISgarpa- 

rtuodaml su Listertne, išva

lysime burną Ir užmušimo 

Ilgų perua Vartok kae- 

dlen.

LISTERINE

/So JUST
STFOCK -TRt. MAU

S /
UJHV. 

TW C>OG
COUtZSV

padab.no


Trečiadienis, Rugp. 12, 1931
■■i

1

draugas

tinęs savo puotos, kuri įvyks 
spalių mėnesy. Komisijoj dar
buojasi J. Grybauskas, dr-jos 
pirm., J. Bartašius, vice-pirm., i 
ir J. Motekaitis. Jie sako su
ruošia tokių, puotų, kokios da 
Cieeroj nėra buvę.

X Didelis šilališkių išva
žiavimas — basket piknikas 
— įvyks rugp. (Aug.) 16 d., 
Willow Spring’se, J. Dam
brausko ūkyje.

Bus puiki muzika pasilinks
minimui.

Taip pat bus visokių įvai
renybių.

Išvažiavime gatė« visi šila
liškiai susieiti ir viens su ki
tu geriau pasipažinti. O daug 
yra tokių, kurie per ilgus me
tus nėra viens kito matę.

Komisija kviečia ir savo pa
žįstamus ir bendradarbius ir 
visus apielinkių kaimynus.

Atsilankiusius svečius 
kuogeriausiai patenkinti.

MUKEGAN, Pi.
Naujas klebonas.

virvę su Waterbury. Lenk
tynės moterų ir merginų, Lenk 
tynės ant rankų einant. Kumš- 
či uosis Hartfordo

Gerb. lietuviai visi kviečia
mi į šį piknikų; ne vien vieti
niai, bet ir iš apielinkių. Link-

D A K TA R A 1:

Šv. Baltramiejaus paiapija kiekvienų laimėjimų bus 
susilaukė naujo klebono, geib. dnotlaHja.. dovanos, 
kun. Juoa. Oužausko, buvusio - Taįpgį bus skanių valgių ir 
'klebonu lietuvių parap., Chi- gerjm0- Bus puiki orkestrą, 
eago lleiglits, 111. Sveikiname

čempionai, j smai laikų praleisime. 
Kviečia visus

Klebonas ir Komitetas.

Tad, gerb. lietuvių visuo
menė, maloniai prašoma kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti.

i aujų klebonų ir iinkinie sėk
mingai darbuotis.

Rfttųriasi.
.. •• y ' t • Tikimės, kad atsilankę būsiteDraugijos sv. Juozapo ir S v. , . ,v . .. .,patenkinti. Įžanga į piknikų 

25c. Vaikams veltui.
Baltramiejaus šį rūdenį ren
giasi prie milžiniško bazaro, 
kad gautu pelnu aprūpinus Širdingai kviečiame visus
reikalus naujos draugijų sve- dalyvauti, 
tainės. Kviečiamos visos vieti ! 
nės draugijos dalyvauti baza ’ 
lė.

Ieško darbe. į

Keletu dienų Waukegane 
lankėsi lietuvis bambizas. Sa-( 
kės, esųs “vyskupas” ir gir- į

Pikniko rengėjai.

ROSELAND, ILL

Žinutės.

Vietos Moterų ir Mergaičių 
jog reikalinga čionai klubas vis pažam

nauja parapija. Bet, tur būt,
Komisija susideda iš: Al. nieko nelaimėjo.

Budrio, V. šnaukštos, J. Bra-, bambizų nėra. 
zausko ir A. Janušausko. i , ..... st. nūs vielinis ųiu/.iaudių j• * K Iro u rtoi- inutJ IzAiATinOI

Bus

žada df'JVS

Waukeganel 1« L girdėjau, ten-
gia labai didelį piknikų, Wa-

įsjiiųgton Heights miške, 107 
RciK&lingci. *i* iv • • •

i __ . , Bus vieaąs ąidziaųaių ir į-
Gatvekarais važiuojant, rei-1 Kas.kas, bet mus kolomjai domįausių ^važiaviraų. 

kia važiuoti Joliet karais iki icikalinga jaunimo draugija. gera muzika. Be to, organizuo
Willow Springs ir išlipus eiti biaiP pašalpimų draugijų lenktyaės storih
į šiaurę iki J. Dambrausko ū- 
kės.

kaip vyrų, moterų ir mergai
čių yra, bet bendros jaunimo 
draugijos nėra. Ar nevertėtų

plonų vyrų, moterų ir .vaikų. 
Bus duodama dovanos; grei-

REMKITE VISUS BMNIE-! kam tuo reikalu susirūpinti.'
edžiagos yra, darbo daug, , , . ’... daiktais,lik reikia kad kas pradėtų. I

RIUS IR PROFESIONALUS. 
KURIE SKELBIASI 

“DRAUGE

a|a

Joną
Oną

PETRONĖLĖ
PUIDOKIENĖ

(4*o tėvais Kazaitikė) 
uUftį .xų<plųčxii 10,^31 m. 5 
vai. vyto, 38 Tuntų amžiaus. 
Kilo iš Raseinių apskr. Ne
makščių parapijos, Paežerių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Paliko dideliame nuliudime, 
vyrą Mykolą, dukteris: Bro- 
nislavą Ir Lucille: sūnūs: Jur- 
doną, Edvardą ir Kazimierą: 
žentą Juozapą I’aluch Ir anū
ką Juozapą; ir seserį Oną 
Girdvainienę ir švogerj 
Girdvaiųj, 4 pusseseris:
Pilipavičienę, Marijoną Leškic- 
nę. Oną Žilvlenę, Oną Jan
kauskienę, ir 3 pusbrolius* Jo
ną Jankauski. Pranciškų Jan- 
kauskį ir Antaną Ražaitį ir 2 
dėdės ir kitas gimines Ameri
koje, o Lietuvoje bobutę ir gi
minaitį Kun. J. Aleksiejų ir 
kitas gimines.

Runas pašarvotas 624 Cen
tral Avė., Kansas City. Kan- 
sas. Laidotuvės įvyks ketverge 
rugpjūčio 13, 1931 m. Iš lianų) 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Kazimiero bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pat laidos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Kalvarijos kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras. Dukterys, Kimus, žentas, 

Arnikas, Sesuo, švogeris ir
(rirninės.

Tel. Canal 6764

I DR. A. RAŠUOS

tiesiems pirmutinės 
o kitos —

AB IEŠKAI GEROS 
.* KNYGOS?

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valku 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedaliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

(Telefonas Orovehill 6262

DR. A G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo S — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 l* 6:20 iki S vai. vakaro 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutarti

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų i 
skaito, tai visiems aišku. Bet 2130 WEST 22nd STREET 
kad dar yra žmonių, tebetu- chicago

rinčių troškinių kų nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma. į

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
sau patinkamų knygų. To
kiems čia ' norime nurodyti 
vienų knygų, kuria niekas no 
apsivils, ypač tie, kurie mėg-

Tel. Hemlock 8700

■ Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuni. 4645 S. 
Ashland Ava. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

sta dvasiškus, religinius pa- 'Ofl»o Tel. victory 3687 

siskaitymus, Karštai visus 
raginame įsigyti knygų vąr- 
du

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Of. ir Rez. Tel. Heinlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
. . ivak. Anuo Of. Vai.: Nuo 3-6 po

turįs 476 puslapių. Pagal VO-|Piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
kiškų originųlų lietuviams tų gvenUdieDlalfl •'“"imą.

Tai yra didokas veikalas.

dovanos i veikalų prirengė tėvas jezui-
gražiais

j Girdėjau, kad vyrai nemanų 
moterims užsileisti. Jie lavi
nas, kad moterims nepatektų
pirmutinės garbės dovanos. 

Pereitų savaitę vietos poli-. žiurėsime> 
eijos teisine tapo nubaustas' Ta<J vW atvykite 
lietuvis, p. V. Zupkus, Si-'ėti tmkanam piknike.

Waukeganas kadai* 
garsus savo jaunimu.

Teisme.

ouvo

$100.00 pabauda ir teismo lė-! 
šas užmokėti už kėlimą maiš
tų. per pamaldas lietuvių Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioj. Pra
laimėjęs bylų perkėlė į aukš-į 
tesnį teismų.

Enrikas

HARTFORD, CONN,
LDS. SUJUDIME.

Perėjūnas.

MlLtfADKEEi WIS.
Parapijos piknikas.

Nedėlioj, 16 rugp., Bodger 
G rovė darže, tarp So. Mil- 
waukee ir Cudaliy, įvyks par. 
piknikas. Privažiavimui kelias 

i 15.

tas B. Andrųška.

Yra tai plųtus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas išdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

Įsigykite tų knygų, jų 
skaitysit nuo pradžios iki 
galo su dideliu pasigrožėjimu 
ir dvasiška nauda, skaitysite 
jų daug sykiu ir vis didėjan
čiu pasitenkinimu. Kaina 
$2.00. Kreiptis

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir 6 ijfcl 8 v .v.

Nedėllouue nuo 19 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Vlrginlą 0036

DR. S. BEIS

£'DRAUGAS” PUB. CO,
2334 S. OAKLEY AVĖ.

' . Chicago, III.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Weat 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 62-21 
Reąldenclja: 6628 So. Rlchmond Avė

Tel. Republlo 7868
Vtfendos 1, - » 4 7 - 8 tlj. TU 

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Randolph 0993—0994

Lietuvių Darbininkų Są
jungos 6 kp. dideliam sujudi-' 
me. Mat, rengiasi prie LDS. j 

Conn Apsk. pikniko, kuris 
bus 23 d. rugp. Prasidės 12 pigiausias 
vai. dienų, station, 24, Glaston- 
bury, Conn., gražiausiame Lie 
tuvių parke.

Šis piknikas bus vienas pui
kiausių Conn. vai.

Jame turėsime daug žaidi-' 
mų. Virvę trauks stori ir plo
ni vyrai;/Hartfordas trauks'
-----------------------------------ir-!

DR. EOGAR tf, GRASS
Gydo tik akis, ausis, nosį Ir gerklę
39 So. State SU Chicago

Mentor Bldg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:80—4:30

Ofiso Tel. Victory 6898

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8 po piet, 7-8 vak. 

Nedėliomis U* šv mtadlenials 10-12

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 6651

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avt
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midvvay 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OaJfJey Avenue br 24-tae Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllak 
ir Ketvergals vakare

DR, CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

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

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2 3>30
Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6793

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREETI

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rea Phone 
Englevvood 6641 
Weutworth 2000

Office Phone 
Wentworth 3006

OR. A. R. McCRADIE
elutiuJAū Ir cmntiUjAj

6558 SU. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak vakare

OFISAI;
4901 — 14 SL 2924 Wasnington
19-12. 2-4, 7-9 12-2, -4-6, RlV«.
l’ei. Cicero 442 Tel. Kedzie 24oU-2<b.

DR. S. A. DOWIA1
GkDkTOJAS rr UHlKUMVeab

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tek Oioreo 2866

Nedelloruu
ciuslLarut.

A. L DAVID0N1S, M. D.
4916 BU. MlCtUUai\

Tek Keuwooa aie.
Volanuos.

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto;
Nuo 6 Iki 8 vaianoai vakare

Apart šventadienio u aotviruMUeaag

D h M A S I A i
Phone Bouleva.d 7042

DR. C. Z. VEZELIS
d e n tįstas
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

I F. RASIUS
LIHT GRABO RKJS

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa 
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau 
sau prie grabų U- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 8treet 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 2228 8. 
Halsted 8treėt, Tel. 
Victory 4088

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

gj
I

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
n ei-rangus, nea neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3.«h Aubum Avenue

S, D. LACH AVtCH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atslžauktl, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2814 arba 2616 

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, HL 
Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

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

Telefonas Midway 2880

I

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
lietuvis akių SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted SL 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—I 
Nądėllomls: nuo 10 Iki 12.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVEh 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3206

VALANDOS:
Nito 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 ik. 3 po pietų 
Nuų 7 Iki 9 vakare 
NedeL nuo 10 Iki 12 dieną

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 rytus 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard- 7688
Re*. Hem-look 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

Tele. Cicero 1260 X-Ray

Dr. B. G. Lambrakis
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-49 Plttsflcld Bldg., 66 £. Hadiington St., Chicago, UI.

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nodellomis ir SeteUomiM nubliurus 
4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

Vai.:

AMBULANCE HATARNAVIMAS DIEN4 ir NAKT)( 
Mes visuomet teikiame širdinga, simpatingų ir ramu J 
pala mūvimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

I. F. EUDEIK1S & CO.
ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fmi Telefonai’. YARDS 1741 ir 1742

L Z E R S K I
blKTI vic UKaKIi«H>

♦603 So. Marsbfield Avenue 
Tel Boulevard 9277

A, PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

444® 8e. Talmani Ava, 
Tel. Virginia 1290 

Rodi 11SR
Chicago, Dl.

------- • - ii-...  -

IU6
71®

S. M. SNŪDAS
LIETUVIS GRABORIUS 
dėlė graži koplyčią dykai

W?ST 18 STREET
Tel Roosevjąlt T689

I. J. z O U P
URABOKIU9 IR IJUDOTVVI6

▼ BDAIAS

1650 W««t S V
tampa. 4<th ir Paulina Sta 

Tel Bcnlevard 8761 . 8418

Rultndlmo

kai, rnand»<lei gau 
negu kitur Koplyčt* 
aytau.

valandoje kreipkite.

dėl

Hi A

DR. SUSAN A. SUAKIS
Specialistė Motery Ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

- - ------------
C (Įso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Oflao Ir Rea Tel. Boul 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
VaL; 1-2. tu 6:20-1:80 vai. vak. 

/Nedėlioj aueltarus
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltli STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0 856 
Gazas, X-Ray, etc.

DR. A. W. JAC08S
(JOKLBAUSKAS)

DENTISTAS

10758 So. Mieliigan Avenue

Valandos; Nuo 9-12 1-5 7-9 vak.

Telefonas Pullman 7235
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C H IC A G O J E VILNIAUS ĮVYKIAI

J. E. VYSKUPAS P. BU6YS 
GRĮŽO CHICAGON.

Pabarzduose upėje šiomis 

dienomis buvo surasta 86 gra

natos. Manoma, kad, tos gra- 

Mėnesinis ir priešseiminis' natos buvo sumestos asmenį},

PRANEŠIMAS.

Pas jį dar ir dabar tebeverda 
togų gaminimo darbas.

Vilniuj įsisteigė komitetas

Vakar J. E. vyskupas Pet
ras Būč.ys grįžo Chicagon.

WEST SIDE ŽINIOS.

A. L. R. K. Federacijos Chi- 
cagos Apskrities susirinkimas 
įvyks šį vakarą, rugpiučio 12, 
8 vai. vak., Aušros Vartų par. 
mokykloj.

Susirinkimas labai svarbus, 
nes bus aptarta ir įnešta sei
mui projektai ir įnešimai. Ma-

X Pirmadienio naktyje di
dis lietus suras AVestsidčje už
kimšo. ’

X Aušros Vartų parapijos lonėkite skaitlingai susirink-
antrame piknike, ‘‘Rūtos” ti. 
darže vadovaus Ribickas,
Stumbris ir Druktenis. Bus

Valdyba.

gera muzika, tik laukiama gra < MOTERŲ SĄJUNGOS DI
REKTORĖS VALSTY

BĖMS.t

R. Mazeliauskienė — Illi
nois vals., S. Subatienė — 
New Yorko ir New Jersey, M. 
Varnagirienė — Pennsylva- 
nia, R. Mončiunienė — Con-

kurie padarė visų eilę atenta
tų Pabarzdų geležinkelio stoty.

Dėl kilusio tarp kalinių ir 
administracijos ginčo politi
niai kaliniai nepriiminėja gi
minių ir pažįstamų atnešto 
maisto ir badauja. Teismo pro 
kuratūra stengiasi visa tai nu
malšinti. Pasak “Slovo”, ba
dauja apie 200 komunistų.

Nors birželio mėnuo Vilniuj 
buvo pats gyviausias, tačiau 
jis nė kiek nepabrangėjo, o

3 klm. nuo Kražių gyvena sta 
mbus ūkininkas K. šapalas 

lenkams Latvijoj šelpti. To ko- (apie 62 metų amžiaus), ku- 
miteto bus steigiami skyriai ris pasižymi kaip didelis vi- 
visoj Lenkijoj. Komitetas pa- (suomenės veikėjas. Jis papra- 
laikys kontaktų su lenkų orga- štai visuomet užimdavo po ke- 
nizacijomis Latvijoj, organi-, bas vietas, kurios dažnai, nors 
zuos ekskursijas į Latviją. Į ir gana sunkios, būdavo visai 

Vilniaus miesto magistratas ’ neapmokamos, pav., pirmiaus 
žada pastatyti naujų elektros j valsčiaus iždininko ir k. Daug 
stotį miestui elektros šviesa prisidėjo prie Kražių progim- 
aprūpinfi E. nazijos atidarymo ir tolimes-

------------------ nio jos išlaikymo. Jis įkūrė
Ūkininkų Sąjungos • Kražių 
skyrių ir visų laikų jai pirmiJ2YMIAUSI KRAŽIŲ 

VEIKĖJAI

zaus oro.

X Sunkiai serganti Beržins- 
kų dukrelė žymiai pagerėjo.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

Susivienijimo Brolių ir Se
serų lietuvių draugija laike 
mėnesinį susirinkimų rugp. 9 necticut, M. Daugėlienė —
d., parap. mokyklos kambary.

Susirinkimų atidarė pirm. 
J. Blankus, o nutarimus iš pe
reito susirinkimo perskaitė 
rast. J. Grišius.

Ligoniai, kurie sirgo ir pa
sveiko ir draugija išmokėjo 
pašalpų yra šie: J. Mačiulai- 
čiui (už 10 savaičių), S. Pū
kiui (už 5 sav.), J. Zickui (už 
5 sav.), J. Vasaičiui (už 2 sa
vaitės). A. Bugvilienė da te
beserga; K. Žilaitis randas li
goninėj, J. Strazdas Oak Fo- 
rest prieglaudoj, K. Kukutis 
pasveiko, bet nebuvo susirin- 
kiman atėjęs.

Draugija turės išvažiavimų 
23 d. rugp. Išrinkta darbinin
kai.

Nutarta atvirutėmis kviesti 
narius. , į

Nutarta, kad kas išvažiavi
me išpildys aplikacijų, veltui 
bus priimamas į dr-jų, t. y. be 
įstatymo mokesčio. Dabar vy
rai ir moterys priimami lygio
mis teisėmis. Lietuviai, naudo
kitės gerų progų.

Iš parapijos pikniko prane
šimų darė komitetas, kad pik
nikas gražiai pavyko. Išrinkti 
iš draugijos darbininkai gra
žiai darbavos: J. Blankus, J. 
G.udionis, M. Bankevičia, M. 
Ustatienė.

Pereitam susirinkime (12 d. 
liepos) buvo atsilankusi ponia 
Bubelienė kas link savo vyro 
pomirtinės. Draugija negalėjo 
savo laiku išmokėti.

Dalykas buvo pavestas Pro- 
bate teismui.

Kadangi draugijos advoka
tas p. Cesnulis yra išvykęs i 
New Yorkų, tai viskas palikta 
sekančiam susirinkimui.

J. Blankūs, pirm.

Massachusetts, O. Stepolionie 
nė — Ohio, B. Petkienė — 
Michigan.

Jaunamečių organizatore

Pirmininkų pirmininkas, m. Nuo 1926 m. buvo vice-di-
rektoriumi ir nuo 1928 m. ei
na direktoriaus pareigas. Jis 
pasižymi, kaip geras pedago
gas. Visi mokiniai, be išimties, 
ir apylinkės gyventojai yra 
juo patenkinti ir labai jį ger
bia. Be to, pasižymi dar savo 
duosnumu, šelpdamas neturti
ngus mokinius. “R.”

SPALIAI PRISISUNKĘ PA
KASTU ŠILIMOJE DEGA

ninkavo. Dabar yra Smulkaus 
i Ūkininkų Kredito Banko Kra-

Kražių patriarchas yra kan. žiuose direktorius ir Kražių 
priešingai, miestas tiek susmu- Tamoševičiūs, gimęs 1871 Pieno Perdirbimo bendrovės 

m. Į kunigus įšvęstas 1895 m., pirmininkas.
o nuo 1913 m. klebonauja Kra

ko, kad į magistro kasų vos 
suplaukė pusė mokesčių. Be 
to, visame mieste susilikvidavo 
17 pramonės ir 6 prekybos į- 
monės. Liepos mėnuo bus dar 
skurdesnis, nes miestas ištuš
tėjo, o be to, dar prisidėjo al
gų sumažinimai.

Į Vilniaus kraštų atvyko dvi 
grupės lenkų moksleivių iš 
Vokietijos ir aukštosios Sile
zijos vasaros atostogų pralei-

žiuose. Nepaprastai daug pa- — Kunigaikštis Kaributas

PASTOS BŪTO STA
TYMAS

WASHINGTON, rugp. 11. 
— Paštos būtų pastatyti Chi
cago j pigiausia apsiima John 
Griffiths & Son kompanija iš 
Chicago, tik už 13,606,970 do
lerių.

RAGINA IMTIS TALKOS

L. V. CHICAGOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS.

Šį vakarų, (Rugp. — Aug. 
12 d.), 7:30 vai. vakare Auš
ros Vartų parapijos salėj ,į- 
vyksta priešseiminis L. V. 
Chic. Apskrities susirinkimas, 
kuriame privalo dalyvauti vi
sų kuopų atstovai. Laiškai— 
pranešimai buvo išsiųsti kiek
vienai kuopai iš anksto. Be to, 
visas kuopos prašomos savo 
atstovams įteikti paruoštus 
sumanymus mus organizacijos 
gerovei.

Apskr. Valdyba.

Ona Ivinskaitė iš Cliicagos. sti.
Atstovės Federacijos Tary- TT. , , , ., Visuose lenkų teiscuose įve-bon — M. Sertvitienė iš Broo- . .„ _ . .. . .

ii m v • w t> i -r - sta umforma. Teisėjai, proku- klyn, N. Y., ir M. Paukštiene . . , , . . , , . .. rorai ir advokatai dabar turi
i’ icagos. .dėvėti ilgas juodas togas ir

j didelius biretus. Paskutinėmis 
į dienomis žymesnieji Vilniaus 
siuvėjai negalėjo nė atsidusti.

_ . . ? ' . . . 'Pažymėtina, kad sakytos uni-
Dykai, geriausi garais viri-|formM siuvimo konkurse pi.

VISOMS ŠEIMININKĖMS!

mo puodai, ir prie šių laikų rmų vietų laimėjo žinomas Vi-
didžiausia ekonomija; daugiau siuvėjas žmuid2inas.
kaip ant pusės kų dabar su- 
vartojate geso. Garais verda
mi puodai mažiau, kaip per 
pusę sunaudoja-. . 'geso. Ir 
valgiai daug gardesnį ir grei
čiau išverda.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Dr-jos Pa

laimintos Lietuvos susirinki
Prie to jokių garų virtuvė- (mas įvyks rugpiučio 12 d., 

je nejaučiama ir jokio saugo- 8 vai. vak., lietuvių Audito- 
jimo užkaitus nereikia.

Puodai gražūs, švarūs ir la
bai lengvi. Tai didžiausias pa 
togumas visoms šeimininkėms.
Kaip juos dykai gauti skubiai 
kreipkitės į J. K. Milių, gen. į- 
galiotinį, 3251 So. Union Avė.,
Chicago, III.

Kiekvienoje lietuvių koloni
joje reikalinga rekomendato- 
rė, kuri gali užsidirbti 10 dolJ 
į vienų vakarų.

RED. ATSAKAI.

rijoj.
Valdyba.

------------- . • !
Enrikui (Waukegan, III.) —' 

Apie kun. J Kliorio išleistu
vių bankietų jau buvo “Dr-'

I
augę” rašyta, todėl Tamstos 
korespondencija netilps. Pra- j 
šome dažniau rašyti “Drau 
gui” žinių iš Waukegano.

PATENTAI

Parduok savo patentų arba 
išradimų pristatydamas savo! 
modelį ar piešinį į antrųjų pa
didintų International Patent 
Exposition, Chicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra
dimui ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažų atlyginimų. Jei 
neturi modelio arba piešinio, 
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandisc Mart, Chi
cago, III. n «•

dėjo žmonėms okupacijos lai- kun- J,s saTO Mi
kais ir nepriklausomybės pra- vada ?S ,kttmg' Karibato. 
džioje, kada dar po Lietuvą Joga'll>8 hroho' 15 Jo J>aties 
bastėsi bermontininkų ir bol- ?autonus an,omis- yra auk°- 
feviky gaujos. Jis laimino ba- KS pef, 59’000 labdarin- 
žnyčioje pirmuosius savanų, f16"18 t‘ks'an'8- 1919 m' 'taJ3ė 
rius ir Kaip daug pas,darbu- Ijam Ge*nu"° P^*- P"'™ 
vo kuriant ir pairus Lietuvos ?r 88 5^’ ra Paras^s nema-
nepriklausomybę. 1919 mj ga- “ !™ran8
Įima sakyti, buvo STarbiau Būdamas Stulgiuose ,vedė ten
...... .. .. t, kiekvienų dienų atlaidus. Šiaipsias iniciatorius įkurti Kražių „ , * .. . F

_  •• i • -v v žmogus idealus. Tačiau 10 su-progimnazijų, kuri vėliau bu- B

Velykiuose liepos 11 d. pa
rapijos namuose iš antro auk
što kilo gaisras. Ant grindų 
stovėjo pakasto statinė, iš ku
rios varvėjo pakastas į priki
mštus tarp grindų iš apačios 
lubų spalius. Nepastebimai 
taip varvėjo pakastas beveik 
mėnesį laiko ir esant didelei 
kaitrai užsidegė spaliai ir pra
dėjo birti. Gaisrų pasisekė už
gesinti. “R.”

tšsidenduoja 5 kamb. flatas. 
Renda pigi, Bridgeporto apy
linkėj, 2 augštis, su visais pa
togumais. Atsišaukit pas sav.

3341 S. Halsted St.
Tel. Prospect 3938

vo perleista “Žiburiui” ir pa
keista į gimnazijų. Be to, yra

manymai, kartais ir labai kil
nūs, susidūrę su gyvenimo re
alybe, dažnai turi sugriūti.suorganizavęs keletu tikybinių 

draugijų. Šiaip yra pavyzdin- Kilu. direktorius Avižienis, 
gas kunigas ir visada rūpi- Pedagogo darbų pradėjo 1920 
naši Bažnyčios reikalais. m. Į Kražius atvažiavo 1924

| Saugu siusti pinigus per musų įstaigą. =
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą,
apdraustame laiške. 5

John J. Zolp I
4559 S. PAULINA ST. f

““ Chicago, Illinois |
iiimimmiiiiiimiuiMtiitiuiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiv
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DIDELIS PIKNIKAS
BERNAIČIŲ KOLEGIJOS NAUDAI

— Įvyks—;

Sekm. Rugp. Aug. 16,1931
VYTAUTO DARŽE

i
115 g-ve tarp Crawford ir 

Cicero Avenue

Tai pirmas ir vienatinis šių metų piknikas R^Jegijos naudai dideliam Darže. 
Piknikų rengia Marijonų Rėmėjų-Chicagos Apskritys, dalyvaujant visų Chicagos 
ir apylinkių kolonijų veikėjams. Į talkų rėmėjams eina įvairių organizacijų, kuo 
pos, geri biznieriai ir profesionalai. Laukiame daug svečių iš visų Chicagos ir 
aplinkinių kolonijų. Bus gera mrudka,gardūs gėrimai ir užkandžiai, lenktynės, 
dovanos ir visokių pamarginimų.

Visus senus ir jaunus širdingai kviečia

M. K. R. OfelO. APS. VALDYBA

SILVER BAY, N. Y., rugp. 
U. — Mažojo “biznio” kon
ferencijoje skaitytas preziden
to Hooverio laiškas. Preziden
tas ragina mažuosius “biznie
rius” imtis talkos šiais blo
gaisiais laikais.

X *ZR. ANDRELIUNAS \
(Marųuette Jevrelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, I1L
Tel.

Hemlock 8380

Z
Wm. J. Kareiva

Savininkas
Del geriausios rųftes 
Ir patarnavimo. Sau
kit _____

GRlsKN VALLn;x 
PRODUCTS 

Oleelle Šviežių klausi
nių, sviesto ir sartų.

4844 80. PAULINA STREET 
Tet Boulevard 1889

Lietuviška Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava. 

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
LietuviSką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 

AGENTŪRA
Nudundame pinigus Lietu

von paltu J dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
| Lletuvg. ,

Turimo skyrių Lietuvoj.
Daromo (galiojimus Ir visus 

Ingai likua dokumentus pirkimo 
Ir pardavimo.

Daromo paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tornado: taipgi automobtllua

Naudoklt«o musų ligų metų 
patyrimu Ir nuoilrdtlu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yarda 4669

AR ŽADI KRAUSTYTIS? '

A. ALEŠAUSIAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes pennufuojame pianus, 

Jonučius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicago], pi
giai taisys juąų namuose. Lafayette 
1329.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Oroc. ir Del., {steigtas 35 metai, 

reik parduot dėl ligos. Gera vieta, 
pigi renda. $400. 2320 Southport Avė.

Del., gToc., ice-cream, taboka, 
kendės, senai {steigta. $350. Geros 
Ifiiygoa 3759 N. Hermltage, kamp. 
Grace.

REAL ESTAyE

REIK PINIOįĮ?
Skolinam iki $300 bile reikalui že
mais nuoS.

PUBLIC LOAN OORP.
4013 Milwaukee Avenue 

. 401 Klee BIdg. Chicago
■Tel. Pensacola 8144

Mainymui ar pard., 20 kamb., vi
si iir.. geras lietas. Nauji rak. S325 
Ingleslde Avė.

3 kamb. namas, didelis stiklinis 
purčius 3930 W. 64 St

Namas ir lotas, geriausias barge- 
nas Waukegane — už $550. Mažai 
{neStl. Likusi po $25 mėn.Randasi 
1039 No. Butrick St Kreiptis Buck- 
ley, 319 Genesee St Waukegan, III. 
Tel. Maj. 5539

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus * 

Statau {vairiausius namus prieinama
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 5124

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTO RTOS 
Statau namus kaip muro. taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnacnlausloa

2452 WEST 69th STREET

Phone Virginla $044

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
• 4556 S. R0CKWELL ST.

lapos Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 

Republic 4488

JOHN YERKES
Plumbing & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1244
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JTOSKPH SHAGZDA8, Sav. 
Elektrn, r«lkm»no« ir fikVIe

risi. Įvedame elektrų I natoms Ir 
Airbtuvėa
«>• 8. Hnteted St 2 Augtate




