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METAI-VOL. XVI

Ispanijos Vyskupai Atsiliepia Į Katalikus
SKATINA VISUS VIENYBĖN, NES 

BAŽNYČIAI PAVOJUS
Britanijai Reikalinga Paskola 

--Amerikoj

KUBOJE REVOLIUCIJOS VADAI KALĖ
JIME; REVOLIUCIJA VEDAMA

ISPANUOS VYSKUPAI 
KVIEČIA KATALIKUS 

VIENYBEN

VEDAMA KOVA KUBOJE

MADRIDAS, rugp. 18. — 
Steigiamasis Ispanijos susiri
nkimas tomis dienomis ims 
svarstyti sutaisytą, respublikai 
konstituciją. Jei konstitucija 
originale b ū t ų pripažinta, 
būtų pavojus Katalikų Baž
nyčiai.

Atsižvelgus j tai, Ispanijos 
hierarchija, kurią sudaro 3 ka
rdinolai, 5 arkivyskupai ir 52 
vyskupu, i tikinčiuosius pas
kelbė ganytojini laišką. Skati
na juos organizuotis, dažniau 
lankyti bažnyčias ir uoliau pi
ldyti Dievo ir Bažnyčios įstn 
kvmus.

Vyskupai nurodo, jog kons
titucija viskas pasaulinama 
taip, kad Bažnyčiai, šv. tikėji
mui ir patiems tikintiems yra 
aiškus pavojus. Pavojus yra 
ir pačiai valstybei. Perdėm su- 
pasaulinta visa valstybėje tva
rka yra baisiai kenksminga 
pačiai valstybei.

Vyskupai pareiškia, kūd ka
talikai atstovai susirinkime 
turi kovoti už katalikų teises. 
Jiems toje kovoje turi gelbėti 
katalikiški laikraščiai.

HAVANA, rugp. 18. — Ne
žiūrint Kubos respublikos vy
riausybės tvirtinimų, kad sa
loje baigias revoliucija, suė
mus kelis vyresniuosius vadus, 
revoliucija vedama visu atka
klumu. Įvairiose salos dalyse 
eina revoliucionierių su ka
riuomene susirėmimai.

REVOLIUCIIOS VADAI 
UŽDARYTI TVIRTOVEN

BRITANIJA REIKALINGA 
NAUJOS PASKOLOS

VAIZDELIAI IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ

Sveikiname Lietuvos Vyčių organizaci
jos 19-tąjį Seimą, įvykstantį rugpiūčio 18, 
19 ir 20 dd., Šv. Panelės Apreiškimo para
pijos salėj, Brooklyn,\N. Y.

Uždarytose Bain Bankose
X

Permaža Pinigų

Uždarytų dvylikos Bain ba
nkų “receiver’is” I. T. Gil-I

:ruth paskelbė pareiškimą, kad 
I Bain ir jos šeimynos nariai 
.bankoms kalti du milionu do- 
Gėrių ir už tuos pinigus netu-

1. Prezidento Hooverio gimtuvių dienoje skautai jam suteikia dovaną — meškerą. i?™*1 a^atin^amo ap(Jrau 
2. Misija Point Bąrrow, Alaskoj, kur tris dienas buvo apsistojęs pulk. Lindbergh su dimo’ iad lGllrut“ Pran n 
žmona. 3. New Orleanso majoras Walsley, kurs traukiamas tieson už neteisotą miesto bankų depozitoriams 
fondų vartojimą.

jie negali tikėtis viską atgauti.
Bain, matyt, senai nujautė 

savo bankų griuvimą. Nes a- 
pie du milionu dolerių ištrau
kė ir pasidalijo su namiškiais.

Gilruth sako, jog tų dviejų 
milionu doleriu nebus galima 
atgauti. Pranešta valstybės 
kaltintoj Šis gi žada Bain’ą
patraukti ieson.

BUS IŠKILMINGAI ATIDA
RYTA NAUJA RENO 

VYSKUPIJA
CHICAGOJE NEPAPRASTAS ĮVYKIS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

RENO, Nev. — Šį trečia- 
dienj čia įvyks nepaprastos 

HAVANA, Kuba, ruįp^frt1“^ BuS Z“4*'
— Šios salos revoliucijos 11 
vadų, tarp kurių yra vyriau
siuoju — buvusis dukart Ku
bos prezidentas gen. Menocal 
ir pulk. Mendieta, atvežti čia 
ir uždaryti Čabanas tvirtovė
je. Jų visų likimas dar nėra 
žinomas.

ryta ši nauja Reno vyskupija

PRIEŠINGA BONŲ 
IŠLEIDIMUI

Illinois guferiiatoriaus ko
misija, kuri svarsto Cook ap

ir podraug įvestas sostan pir- akritieg finansinę pa..
masis vyskupas T. K. Gor-, keibė pasįprįe§inimą sumany.

Kubos prezidentas Machado 
yra Santa CIara provincijoje. 
Jis skelbia, jog revoliucija 
kaipir pasibaigus. Sako, ims 
dar savaitę laiko išnaikinti vi
sus lig vieno revoliucionierių 
būrius. Kada tas bus atlikta, i 
jis grvšiąs į Havaną.

ISPANIJOS SUSIRINKIMAS 
RINKS PREZIDENTĄ

LONDONAS, rugp. 18. — 
Britanijos valstybinės bankos 
gubernatorius Montagu Nor- 
man išvyko į Kanadą atosto
gų-

Čia aiškinama, kad jis išvy
ko ne tiek į Kanadą, kiek į J. 
Am. Valstybes gauti naują 
Britanijai reikalingą paskolą, 
kadangi šįmet iš Francijos ne
gali ką-nors gauti paskelbus 
“moratoriumą.”

MADRIDAS, rugp. 17. — 
Steigiamojo susirinkimo kons
titucijos komitetas pranešė, 
kad rytoj jis susirinkimui į- 
duosiąs pagamintą konstituci
ją ir patarsiąs išrinkti Ispani
jai konstitucinį prezidentą.

13 ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

PUOLA SLAPTAS 
SMUKLES

ANN ARBOR, Mich., rugp. 
17. — Einant gubernatoriaus 
parėdymu, visoj valstybėj puo 
lamos ir uždaromos slaptos 
smuklės.

Gubernatoriaus parėdymas 
paskelbtas po keturių jaunuo
lių nužudymo.

man. ov. luu,v Aivuue™ »a-,mui leigti nekilnojamų savas- 
žnyčia parinkta laikmąjai ka-,^ savininkams mokesčius m0
tedrai. keti dalimis, sukėlus reikalin-

Nevada bus paskutinė šios gus fondus bonais.
šalies valstybė, susilaukusi! Tuotalpu vaistybės genera. 
nuosavos katalikų vyskupijos. Unįg prokuroras ir jžymie_

Šv. Tomo Akviniečio ba-

Vyskupas Gorman valdys plo
tus, kur katalikų tikėjimo mo
kinimas ir skleidimas pradė
tas 1860 metais. Tais metais 
mieste Virginia City pastaty
dinta pirmoji katalikų bažny
čia. Tais laikais visame plote 
katalikų skaičius buvo nykus. 
Šiandie visoj naujoj vyskupi
joj yra virš 10 tūkstančių ka
talikų.

Iškilmėms vadovaus San 
Francisco arkivyskupas E. J. 
Hanna. Pirmiausia bus skai
tomas vyskupijos įkūrimo šve
ntojo Sosto raštas, po to vys
kupas Gorman bus įvestas so
stan ir pagaliau naujas vys
kupas laikys iškilmingąsias 
Pontifikalines Mišias.

ji advokatai seniau yra pas
kelbę, kad tas mokesčių paa 
kirstymas nepriešingas kons 
titucijai ir geriausias sumany
mas.

NEGALĖSIĄ IŠMOKĖTI 
VISŲ ĮDĖLIŲ

Uždarytų Bain dvylikos ba
nkų “receiver’is” paskelbė, 
kad žmonės negausią visų sa
vo įdėlių, kada bus likviduoti 
bankos turtai.

Iškeliama aikštėn, kad pirm 
bankų uždarymo Bain iš ban
kų išsiėmęs sau ir savo gimi
nėms pusę miliono dolerių ir 
nepalikęs jokio apdraudimo.

VIENNA, Austrija, rugp. 
17. — Roma-Vienna ekspresi
nis traukinis arti Loeben smo
gė į prekių traukinį.

13 žmonių žuvo, 4 miršta ir 
48 sunkiau ir lengviau sužei
sta.

ŠVENTASIS TĖVAS ŠEL
PIA NUKENTĖJUSIUS 

KINIEČIUS

SUIMTA APSIVOGUSI 
TARNAITE

Cbicagoj suimta M r s. A. 
Ludwig, kuri E. du Pont na
muose, Wilmington, Del., tar
naudama pavogė 50,000 vertės 
brangenybių ir išvyko į pla-

ŽEMES DREBĖJIMAS 
TEXAS VALSTYBĖJE

DALLAS, Tex., rugp. 17. — 
Vidurinę ir vakarinę Texaa 
valstybės dalis palietė žemės 
drebėjimas. Valentine sugriau 
ta keletas namų.

VATIKANAS, rugp. 17. —
Šventasis Tėvas Pijus XI 13,- 
090 dolerių paskyrė nukentė
jusių nuo potvinio kiniečių še-' tųjį pasaulį. Dalį brangenybių 
lpimui. jau buvo užstačiusi New Yor-

ke ir Philadelphijoj.
UŽDARYTOS TRYS 

BANKOS

TOLEDO, O., rugp. 17. —

X
STREIKAS ATIDĖTAS

Chieago miestinių vežėjų u-
Uždarytos trys didelės bankos,, nija atidėjo streiką tolesniam 
kurių turtai kartu ėmus šie- laikui. To reikalavo patsai 
kia 100 milionu dolerių. majoras Cermak.

1926 metais Illinois valsty
bėje į senatorius kandidatu 
buvo F. L. Smith, rep. Pra
moninkai rėmė kitą republiko-
ną kandidatą-.

Dabar Smith iškėlė aikštėn, 
kad žinomas filantropas Ko-

NUODIJOSI SUSITA
RUSIOS

Utena Dviems panelėms nu
sibodo gyventi. Juodvi susi
tarė nusinuodyti ir parašė at
sisveikinimo laiškus. Abidvi

senwald Smith’ui siūlė Sears buvo geros draugės ir tokio- 
& Roebuck kompanijos Šerų mįg ^ajįj0 iglįkfi iki mirties.

®55:00°,dJOl'dU: ŠL* Nuodytos buvo susitarę kiek- 

viena savo namuose. Tuoj po
išsižadėtų kandidatūros. Smith 
nesutikęs.

Rosenwald antras mėnesis 

serga, tad neprieinamas.

ĮVAŽIAVO Į VAISTINĘ

D. S. Komiss, 58 m., nesu
valdomas automobilius per la
ngą įvažiavo į vaistinę, 5200 
No. Clark gat.-Sužeisti vaistu) 
nėję buvę 3 žmonės. Apgriau-1 
tas vaistinės priešakis ir vi
dus.

graudaus atsisveikinimo, B. P- 
,tė actu užsinuodijo. Namiškiai 
ją pristatė ligoninėn. Antroji 
sužinojusi, kad draugė kanki
nosi, atsisakė nuo žudymosi.

“D. N.”

SMERKTINI DARBAI

koplyčia, statyta 1796 m.
I “M. L.”

STATYS NAUJĄ LI
GONINĘ

Tauragėje, apskr. valdybos 
rūmuose įvyko varžytinės pa
statyti apskrities ligoninės nau 
jus namus. Varžytines laimė
jo p. Saliaiiauskas. Pastaty
mas ligoninės kainuos 479,090 
litų. Statoma bus, Tauragės 
miesto kampe Jūros ir Kudir
kos gatvių. “D. N.”

SUMAŽĖJO VYRIAUSY
BES PAJAMOS

MAJORAS POLICIJOS 
STOTYSE

Labanoro pavasarininkams 
liepos 19 d. rengiant gegužinę, 
atsirado vėjavaikių, kurie su
ardė aikštės papuošimą, išmė
tė suolus ir kit. Jie traukiami į pajamas, 
teismo atsakomybėn. “M. L.”

IVASHINGTON, rugp. 17. 
— Iždo departamentas paske
lbė, kad šįmet virš 600 mdlio- 
nų dolerių sumažėjuslos vy
riausybės pajamos. Be kitko, 
žymiai nupuolę mokesčiai už

BAŽNYTĖLĖ SU STEBUK
LINGUOJU KRYŽIUMIAną naktį visai netikėtai 

majoras Cermak aplankė po
rą policijos stočių pamatyti Alytaus apskr>> Akmenio 
tvarkos. Policijos tarpe kilo , kajm yra bažnytėlė su stebuk- 
nepaprastas susirūpinimas. j kryžiumi. Aplink y-

ra gražus pušynas, daug eže
rėlių ir upelių. Įdomi, graži 
vieta, tiktu ir vasaroti. ‘ M. L. ’

NEW YORK, rugp. 18. ~ 
Vienos slaptos smuklės rūsy 
rasta trijų nužudytų vyrų la
vonai.

PANAIKINTA 118 DARBŲ

Chieago aldermonų taryba 
majorui reikalaujant panaiki
no 118 civilinės tarnybos mies
tinių darbų. Miestui į metus 
bus sutaupyta 293,090 dolerių.

SUSIPRATĘS KAIMAS

PABĖGO 3 KALINIAI

Iš Shakespeare policijos 
stoties pabėgo 3 kaliniai už
darę kameron poliemoną.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie išdalies de
besuota; maža temperatūroje 
atmaina.

Lukšiai, švediškių kaimas 
nedidelis, turi tik 11 gerai pa
siturinčių gyventojų. Ūkinin
kai susipratę. Turi pradžios 
mokyklą, Smulkaus kredito 
draugiją ir pieno nugriebimo 
punktą. Kiekvienas ūkininkas 
užsiprenumeravęs net po ke
letą laikraščių. Iš viso į šį kai
mą pareina 93 laikraščiai. 
Dauguma priklauso katalikiš
koms draugijoms, organizi 
ti. Kaimo kapinėse yra medinė

KILO ORE, Texas, rugp. 18.
- Ryjinėj Teras valstybės' da

ly gubernatorius uždaro visas 
aliejaus versmes.

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
18. — Miestas Hankow dar 
daugiau užlietas. 350,000 žmo
nių neturi maisto.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4 86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 
Belgijt 100 belgų 
Šveicai >s 100 fr.
Vokietį, s 100 mark.

5.23
13.91
19.27
23.70

M
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“D R A U G A S”

I*elna kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATO8 KAINA: Metams — $6.00. Pu- 

sel Metų — 15-50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienfun 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Metų — $4.00, Kopija ,05c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
tina. Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
Ll I'HUAN’lAN DAILY FR1END

Published Daily, Except Mšunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Six Monthe 

—• $5.60. Thtee Months — $2.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00. Slx Months — $4.00. 
6opy — .03c.

Adverti8irtg m "DRAUGAS” brings best jesults.

Advartlsing rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

dradarbiavhuo, kurį mums rekomenduoja 
loutifikalinis Suverenas.

Bet neužmirškime, kad ji yra krikšč. 
meilės vaisius, ji vyriausia labdarybė, kurių 
Evangelija reziumuoja, ir kad ji yra tikriau
sia balzamas, kuris įneša tiek švelnumo į 
neaprėžtų savimeilę. Nes ji “yra kantri’’, ji 
uepažįsta nei “pavydo” nei “įtarimo“, ji 
yra “nesididžiuojauti”, nesierzinanti, neįta
ria piktume”; ji “visa dovanoja, visa kuo 
tiki, visa kuo viliasi, visa pakelia”; ji “nesi- 
d/aaugia neteisybe, neieško jos nuosavo inte
reso”. Ji yra dieviškoji žymė, išrinktųjų žen
klas, kurie pasiliko ištikimi jų sielose per 
krikštų atspaustam charakteriui, principui 
kurio draugijos, kaip ir individai turi laukti- 
išgelbėjimo.

LIETUVOS VYČIAI.

DIENOS KLAUSIMAI

BENDRADARBIAVIMO DVASIA.

(Pabaiga)

Nelaimė Europai, jei ji nesugebės visų 
jo« narių ekonominiu kooperavimu išvengti 
rimtų pavojų, kurie jai gręsial. Tokia vie
nybė užtikrintų jos gyventojams kartu su tai
ka’ nuostabius darbo ir gerovės galimumus.

Kritiškai žmonių giminės situacijai gel
bėti, o tų situacijų sudaro valstybių siauras 
partikuliarizmas, atrodo tėra vienintelis po
zityvus vaistas: solidarumas, kuris pasireiš
kia atviro bendradarbiavimo dvasioje.

D R A IJ O A S
F—------------------------------------------------. , , , , . , | ,

Sveikata - Laimės šaltinis
Jeigu paimti tam tikrų kie
kybę vandens, įdėti jin žiups- J

. ......  -z

' —*-------Rašo Dr. A. G. Rakauskas————— •nį arbatos, pavirinti truputį

ARBATA IR KAVA. visų pasaulį, pavyzdžiui ta
bokos, dar neįrodo, kad tas 
daiktas nėra žalingas.

Kava buvo atgabenta

na tamsų dažų, tokia tvirtumo 
arbata turi , savy užtektinai 
nuodingumo ir yra ant tiek 

iš . tvirta, kad jų galima pavar
Labai di

delė daugu
ma žmonių 

ankstybes- 
nius savo gy 
veninio me
tus pralei
džia su di
džiausiu link 
smuniu ir pa 

sitenkinimu
be sios rūšies gėrimų. Varto-j į* jokįo *atlygin°mo Kavafbegal° svarbias geram maisto! 
jimas arbatos ar kavos iš pat;talpina savy taip vadinamų ai-'virškinimui> nu0 ko priklausc ! 
pradžių paeina ne iš noro pri- ka)oi(1 caff*eine> yra varj pačių vidurių normalus išsi- 
gimties traukimo tai daryti, Į tojanws kaipo gyduoį nemj tuštinimas.

ir kavos 
yra kur ka>

nų šiuos ge-'veikia taboka, tik vieni jos(. pavojingi žmogau 
gali pakelti daugiau,, kiti ,na. sveikatai, negu galingas, sa- > 

vo veikme caffeinas, kuris vei-

^Abysinijos į Arabijų pirm ke-itoti prie skūros išdirbinio, 
durių šimtų metų su virš. Eu- į Nedaryk su savo viduriais 
r<Apon ji atvežta apie vidurį to, kų kuiliai daro su gyvulių
septyniolikto šimtmečio. J odomis bei kailiais, perdir-

Kava nėra maistas ir neturi , bant juos į skūrą. "Ne kviesk 
jokių maistingumo principų. įsau vidurili užkietėjiiyo ligų, 
Iš kitos pusės, ji yra kūnui gerdan,aa šios rūSies gėrimus, j 

medžiaga kuri kur*e išdžiovina bei sunaikinu 
Grovehl“22”! priverčia kūno organus dirbti |vidllril* normalias sunkas, taip

n vf r\ . 1 '.ii » • • s i

r
Dr. A. G. Rakauskas 
2415 W. Marųuette j lieivikulillga
Rd. *■

J—T

pradeda savo metinį s,,,,,,, Lie- W iš . ............. aklo papro- Vienok arbatos
tuvos Vyčių organizacija. Seimas laikomas ,vįo beį vien dejto pad vienas' . .T... D v. . aiįaįa; ;r rūrftvs v

. ... . •• • i i vr v .ruošė atsitikimuose. Panašiai idlieJai 11 i’igsTjsy
Apreiškimo parapijoj, Brooklyn, N. Y. ar kitas iš kaimynų šiuos gė-1.. ... . A.,. . A.. .. ... . I,

Anuo kart šiek tiek rašėme apie jaunimą rimus vartoja. Ir tik vėliau, 
bendrai ir nurodėme, kad šiandien jaunimui kuomet arbatos ar kavos gėri-

ZlclU.
susidaro daugiau pavojų, negu kada nors mo pasega apsireiškia, jau Caffeinas randama ne Vien 
pirmiau. Visi jį stengiasi patraukti į savo žmogus turi savy ypatingo, kavoje. Jo yra ir kituose auga- 

beipusę, savotiškai jį auklėti, savoms idėjoms dirbtinų norų bei troškimų! luQse, )<aip taį japonijos ir genys ir nervų sistema. Caf- 
vykinti jį mobilizuoja. juos vartoti L be jų negali Į Kinij’os arb>toje, Paraguajaus |feino veikmės laipsnis gali būt

Katalikams ypač yra svarbu rūpintis sa- apseiti. Tokis žmogus neturi Į urbatoj(». Kola riešutvie ir! didesnis ar mažesnis, atsižiu
ro jaunimu. Pats šv. Tėvas tai daryti ragi- net noro nieką kirą valgyti,
na. Del to mes galime džiaugtis, kad turime pirm negu jis išgeria vienų-
savo jaunimui cent ratinę organizacija t. y. kitų puodukų stiprios kavos
L. Vyčius. Tiesa, ji tuo tarpu nėra perdaug ar arbatos.
skaitlinga, nes ne visose parapijose yra kuo- Žmogus trokšta ir ieško pa-j
pos. Bet, tenka pasakyti, jog tai yra viena lengvinimo, y i jį slegia sunki |nuos caffeine, beveik tiek'pat 

. iš veikliausių lietuvių organizacijų Amerika-, gyvenimo našta, poilsis, jei jį kaip ir kavoje, taipgi aliejaus 
i je, daug nusipelniusi ir Lietuvai ir jos išeivi-1 kankina nuovargis, bet jis ne-|jr iabaį stiprių tannic rūgštį.

, 'trokšta ir neieško alkoholio,jai.
Gttlop, kardinolas Lienart’as kalba apie 

santykius tarp Bažnyčios ir civilinės drau
gijos.

Grigalių* XVI 1832 m. rugp. 15 d. paa- ; laiko. Uuugdis skaitlingų lietuvi,,
mšfkė liberalų tezę, kurių paskelbė ljamen- 
nais: “Religija tūri būti visiškai atskirta 
nuo Valstybės”.

Čia dar yra bendradarbi avimas, kuris 
yra pageidaujamas ir praktikuojamas Bažny
čios santykiuose su įvairiomis pasaulio val
stybėmis, net nekatalikiškomis, net nekrikš- 
čibniškomis.

Bažnyčia buvo Dievo įkurta žemėje tik 
tam, kad išgelbėtų sielas. Ir jos patyrimas jai

, Jungtinių Amerikos Valstv- 
kia tiesioginiai ant labai svar ,. ... u , . ,, '° ' Ibių prezidentas Herbert Hoo-
bių organų, kaip širdis, sme-i ...... — ,‘ ® *’ r ’ ver, šįmet svenciųs oi meti;

amžiaus sukaktuves.

Pik kasdienis jų plovimas per 
guaranoje. irint kokioje padėtyje yra šir- į|gegnį laikų, gali likti įpro

Kava talpina taipgi aliejų idls’ smegenys it nervų siste-
vadinamų eaffeol ir rūgštį — inia to žmogaus, kurs jį priima 
calleo-tannic rūgštį. (gerdamas kavos ar arbatos

Arbata talpina apie 1 iki 2 arba ~ gydymo priskirtų 
vaistų formoje.

Kaip kavoje taip ir arba-
Buvo laikai, kada L. Vyčiai vien tik Lie-į tabokos, kavos iki jis, pakar-įfoje svarbiausių vaidmenį vai- 

tuvai dirbo, (lai tai dėl to jie ne visur čia ir bitinai juos vartodamas, ne <bnft catfeinio, kurio viename i 
įsistiprino. Saviems organizacijos reikalams , pntiria jų veikmės. puodely kavos, paprastai, bu-;

Yra žinoma, kad daugelis'va nuo vieno iki trijų grainų, I 
centrų ligi šiol dar neturi L. Vyčių kuopų. Ir tautų yra atradę ir vartojo, o viename arbatos puodely jo į 

yra nuo vieno iki dviejų grai
nų. KaVos aliejus ir rūgštis y-

mes skaitome, jog tai yra nuostolis ne vien pa i vienoj ar kitoj formoj dilgueių 
čiai organizacijai, bet ir visaį. mūsų išeivijai, ar narkotikų: Bet taip pat yra 

Nuo dabar L. Vyčiai privalo’ daugiau (žinoma, kad visds tautos at-

(Pabaiga bus).

Čiū, taip kad vėliau, 
sunku būtų apseiti.

ATSAKYMAS. — U. D. Te
kėjimas iš tamstų mergaitės 
ausies turi pavojaus, būtent 
mergaitė gali ant tos ausies 
apkursti. Padarysit getai, jei
gu atsikreipsit prie sųžiningo 
gydytojo arba ausų ligų spe-

be jo

Afsakymai į Klausimus.

ATSAKYMAS. — B. M. 
i Morkos yra daržovė ir kaipo cialisto.
tokia yra naudinga. Jei tams-J -----
ta* mėgsti žalias morkas, gali MENO I Ub TAI
valgyti be baimės, sveikatai ~
neužkenks. Būk rami, jų vai- Nedzinge (Alytaus apskr.). 
gydama MriML -vra W'ai

ra savos rūšies iritacija skran-p’ Jos šventoriuje yra įmūrytas
kreipti dėmesio į savo organizacijos reika- ,ad<) b piaktikuoja įvairius džio ir žarnų vidurinei sienos, ATSAKYMAS. R. N. L. akmuo su suakmenėjusiu žal- 

! lūs. Būtų labai gera, jei šis devynioliktuos kitus kenksmingus papročius, pusei. (Plauti vidurius nėra kenks- čiu. Sako, kad tas akmuo at
! seimas surastų priemonių, kad ligi kito jubi-!kurių kenksmingumų niekas Tannic rūgštis, kuri randa- minga sveikatai. Kartais vi- gabęnias iš pagonių švcnt.

iejinio seimo būtų galima turėti kuopas viso- nen,ėgina užKinti- Vartojimas si arbatoje, yra daug stiprės- durių plovimas būva vienuti- los
se lietuvių kolonijose Amerikoje. kokio nors žalingo daikto po nė už kavoje esančių rūgštį, uis būdas jiems išsituštinti.

“AL L.”

.. . . ' ' Linksmenų valse., Pašiekšoio
Šia proga taip pat norime priminti, kad . zaeijos mes jokiu būdu negalime apsieiti. Ki- niame judėjime dalyvauja. Taip atsiliko dėl į.,,, neseniai J. Al. meškerio-rodo, kad pasiskirstymai, kovos, karai, schiz- I

mos šen ir ten yra principiniai nuodėmės tak- , neimtų pro šalį, jei L Avcių centras pasini- Įrtip nukentėtų ir katalikybė ir tautybė. to. kad ne visose parapijose veikė jaunimo jo ežere. Jam betraukiant sil-
to»iai. Kai sielos yra pavojuje,«ji nedvejoda- pintų ir Kanadoje įsteigti kuopas, nes ten jau Gerai, kad mes rūpinamės vaikų auklėji- draugijos bei L. Vyčių kuopos, ne visur jau- p„aį į meškerųi įsikabini šia
111a užkerta tam pavojui kelių, išstatydams , nimo dabar yra labai daug. Seniau Alontrealy niu namuose, kad juos leidžiam į lietuvių pa- ( nimas turėjo tinkamas veikimui sąlygas ir žuvelę, bandė nutverti lydys,

reikiamų globų. bet žuvelė vandenyje pro J.
L. Vyčių seimui linkime kuo geriausio AI. kojas itšrfiko. ‘Lydys, rba-

t .:-isekimo. Mes linkime, kad L. Vyčių kuo- tyt, netyčiomis vietoje žuvc-
poms atsirasiu vietos Vixos? mūsų kolonijose, lės Įsikabino į meškeriotojo
kad jų veikimui būtų sudaryta t'm;<amos sų- kojos pirštą. Lydi sugavo, bet
iygos ir kad visur jos rastų širdingų globų, už tai jam į kojų įkando, 
sūri jaunimui yra reikalinga. “AI. L.”

■ r iii ii. ■ i ■ ■■ ■ a. ■ m ■ m

save baisiems persekiojimams, bet drauge į buvo kuopa. Tat, reiktų jų atgaivinti ir su- rapijines mokyklas. Tai yra gražu. Bet ir to 
tikėdama greičiausiai atstatyti naudingų ben- 1 kurti L. Vyčių kuopas ir kituose lietuviais dar neužtenka. Aliisų namuose ir mokykloje 
dradarbiavimų, kuris palengvina sieloms jų ' apgyventuose Kanados miestuose ir mieste- i rūpestingumus, kilniausi pavyzdžiai ir duotų- 
išganymų. j liuose. saį mokslas nueis niekais, jei iš namų ir ;no-

Abipusiškas pasitikėjimas, šis nuostabu- j Alės manom, jog šiandien nieks neabejoju kvklų išėjusius paleisime neorganizuotus, 
ma užkerta tam pavojui kelių, išstatydama apie L. Vyčių organizacijos reikalingumų ii J ik tūkstančius jau jaunuolių Išleidome iš sa 
žmonių santykius, štai paskutinis žodis ben- naūdingumų. Be jaunimo centrnlinės organi- vų mokyklų, o kiek nedaug jų mūsų tauti-

M MTYtt KAUNE ŽMOGUS MIE
GOJĘS APIE 200 METy.

valių, bet buvo pažemintas ir gėda pu- 
ženklintas. O žmogus, padaręs nusikalti
mų, žino, kad blogai daro. Vagis...

— O mano laikais — nutraukė jį ro
mėnas: — "vagis gulėjo šauktis pagalbon 
dievų Alerkūrų, kurs yra dar didesnis

(Tųsa)
— Šventykla? Bet kodėl gi į jų eina 

jaunos merginos? Alano laikais buvo sa- t vag>w už jį patį...
koma, kaip apie tai rašo ir Ovidius, ku- į — Taip, bet šiandien jis tik vienų 
rio raštai tur būt jus pasiekė: “Mergai- priebėgų turi: atgailų ir paimto svetinio 
tės, kurios nori pasilikti doromis, privalo daikto sugiųžinimų jo savininkui, 
neiti į šventyklas”. — Tokiu būdu išeina, kad jau nėra

— Todėl pasakyk, senovės viešpatie, prasikaltėlių dievų ? Taigi nėra Mejkfno 
kad tai neatneša garbės jūsų dievams, į vagims ? Nėra Bacho girtuokliam f Nėra...
kurių šventyklas dori žmonės feiti nega
lėdavo... Šiandien jaunos merginos yra 
gražiausias mūsų bažnyčių papuošalas. Ir 
tėvai siunčia jas į ten net ir tada, kai pa
tys į šventyklas nesilanko...

— Tiesa? O kodėl? *
— Todelį kad žino, jog jų dukterys 

išgirs tenai Dievo žodžius, kunigo lūpo
mis pasakytus’: “ Palailninti nesuteptos 
širdies, nes jie mntys Dievų”.

— Iš tikrųjų negaliu savo ausimis 
tikėti. O ar jūs visi esate tuo aDnilgiu 
palaiminti?

— Ne. Tačiau prasikaltėlis nebuvo 
jHits sau paliktas, nes žmogus turi laisvų

— Taip, nėra — pertraukia jį Pet
ras: — nes Dievas yra vienas. Jis via 
aukščiausias gėris ir viskas, kas tik bloga. 
Jj įžciilžia ii Ino daro Jam nemalonumų.

Bet gi jūs viskų apvertėte aukš
tyn kojoms! Mano laikais buvo galiam 
daryti įvairius nusikaltimus ir drauge
būti labai pamaldžių žmogumi.

— .šiaiulien reikia kovoti su savim 
ir stengtis save nugalėti, ka«l nedarytu 
me nusikaltimų, nes kitaip būsi blogu 
krikščioniu.

— Keista, visai nepažįstu savo seno
binio gy venimo. Jis, matyt, yta užleidęs 
vietų naujajam gyvenimui. Bet kas gi pa

darė šį perversmų, nes jis, kaip matau, 
y ra visapusiškus ?

— Štsii mes stovim prieš kataliką 
bažnyčių - aiškina Petras. — Matai tam
sta ant bonios kryžių — tai jis padarė šį 
visuotinį perversmų ir pakeitė pasaulio 
veidų.

— Kaip tai? Tamsta nori pasakyti, 
kad tai pailarė tas kryžius,'tos gėdingos 
kartuvės, ant kurių pus mus nukankin
davo žmogžudžius? O jos,'kaip matau, 
yra laikomos tokioj pagarboj.

— Taip. Tikrai kryžius pakeitė pa
saulį.

— Kaip tai? Nesuprantu!... Ar tams
ta iš tikrųjų kalbi apie tas gėdingas kar
tuves, apie kurias klausinėjau?

— Taip. Tačiau man visiškai nenuo
stabu, kad tamsta nesupranti, nes tams
ta pramiegojai juk apie du tūkstančių 
metų. Taigi, tamstai bemiegant, kryžius

.!■ .b I. ..T-l llM Il.gl -

vienės tautos, bet yra visos žmonijos ir. 
visuotino gailestingumo ženklu. Net tarp
tautiniuose mūšiuose tie, kurie nešioja ant 
rankovės raudonų kryžių, turi teisę teikti 
sužeistiems pagalbų, naudodamiesi abieju 
kovojančių pusių pagarba.

— Klausiu todėl, nes man 'domu. kas 
dabar jų vietose gali būti, esant žmonėse 
tokių permainų.

— Kas jų vietose? Dabar ten Movi 
puikiausi miestai, vietomis daug gražes
ni ir didesni už mūsų Kaunu. Ten žmo-

— Gelbėti sužeistuosius! — mano lai- *nės dirba mašinomis žemę, ten stovi gra-
kais juos pribaigdavo.

— Šiandien jais uoliai rūpinamasi, o 
Dievas dažnai grųžina jiems . sveikatų. 
Štai dar vienas dalykas, aukštesnis už jū
sų laikus.

Romėnas nepaprastai stebėjosi šiais 
dalykais. Jam visi tie paaiškinimai buvo 
kažkaip šventi, bet jo protui neprieinami. 
Kai kurį laikų abu tylėjo. Tylų pertrau 
kė romėnas klausimu:

O kas yra šie poromis einantieji 
berniukai ir mergaitės?

— Tai yra akli vaikai. Jie yra mo
komi tam tikrose mokyklosi* įvairių dar-

tfepo garbės ženklu, mūsų tikėjimo sim- , hų ir bendrųjų 'mokslų. Tokių mokyklų 
Imliu (išreiškėju). Klausi tamsta, kodėl vrrt visame pasaulyje, 
taip? Atsakau: todėl, kad Jėzus Kristus Į Čia romėnas tik pečiais patraukė, 
ant jo mirė. Kristus, kurs buvo pats Die- — O ar daug dar pasauly yra girių? 
vas. O tas raudonas kryžius, kurį tamsta , — paklausė vėl romėnas 
matai ant ano namo— t<i paties vardo
ligoninės — nėra ženklu tik vienos pa-

žios sodybos ir žydi sodai. Puslaukines, 
nekultūringas tautas krikščionybės skel
bėjai — misijonieriai išmokė dirbti žeme, 
išmokė mylėti tiesų, artimų, garbinti Die
vų, Jo klausyti ir Jo nurodymais gyventi.

— Tamsta tur būt turi minty barba
rus Germanas?

— Taip, barbarus germanus ir kitas 
tautas, kurių jūsų laikais visiškai neži
nota:'j žiemius, pietus, rytus, ir vakarus. 
Juk ir čia, kur mudu dabar kalbamės, 
yra šiaurė, žiūdint nuo Romos. Alės dabar 
esam toliau j žiemius dar už germanų.

— Tamsta pasakei “ir į vakarus”. 
Bet man nėra žinoma toliau už Ispaniją, 
nes ten jau vandenynas, o už jo pasaulio 
kraštas.

— Y'i*a, bet ne tiek daug, kaip se
novės laikais. Bet kodėl tamsta to klausi? (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
----------- Rašo prof Kampininkas —-------------

Visiem:* pakarnas prof. Kam p alyti, nes nėr iš ko jų dirbti, 
piknikas vėl pradeda malonias i Taigi, bolševikai, gyvenų už 

šių dienų Rusijos “rojaus” 
.-ienų, džiaugkitės ir linksmin
kitės, kad buožių kontrėse ne

šnekąs. Kas 
klausykite:

tik turite akis

‘ ‘rojaus’’Rusijos bolševikų 
piatlietka strošniai “progre
suoja”. Nesenai buvo iš Mas
kvos pranešta apie
šiušų trukumų ir aš
pakarniai raginau lietuviškus. Newarke, N. J., Vargoninin 
tavoršeius, užuot Vorkeriui|kų Sąjungos Jubilėjiniam Sei- 
«• i a turtus krovus, daryti šiušų lme, kaip protokolas “Garse’t 
vajų ir gelbėti savo basus ta-Į šneka, buvo užsiregistravę ir 

.vorščius Rusijoj, ba netoli žie-| tokių Sąjungos zokcnams da
ma.

Dabar vėl skelbiama, kad 
Maskvoj 678 restorantam, 1,- 
353 bufetam ir 37 vaikų (pa
mestinukų) valgyklom trūksta 
700,000 peilių ir šakučių, 1,- 
000,000 šaukštų, 1,200,000 di- 
šių ir 1,890,000 stiklų. Be to, 
trūksta ir šepetėlių dantims
A

ATEITININKUOS BIČIU
LIAMS.

“Nei žodžio, nei rašto ne
leidžia erelis, suspaudęs 
sparnais.”

Maironis.
Visiems mums, broliai lietu

viai, gerai yra žinomi rusų 
priespaudos laikai ir lenkiškos 
dvasios įsigalėjimas Lietuvoj.

Visa lietuvių tauta buvo sve 
timųjų pavergta ir paniekin
ta; kryžius, kurį teko lietuviui 
nešti, buvo sunkus ir skaudus.

Šviesos spinduliai — lietu
viška knyga ir mokykla buvo 
visiškai užgesinti.

Liaudis, neturėdama iš savo 
tarpo kilusių vadų, buvo nu
siminusi ir liudijo; tačiau kan
trybės jai netrūko; ji kentėjo 
savo skausmus, kaip sužeistas 
belaisvis dėl meilės savųjų. 
Todėl dainius labai vykusiai 
tuos laikus aptaria, sakyda
mas: “Nei žodžio, nei rašto 
neleidžia erelis, suspaudęs 
sparnais”.

Tačiau tautai nebuvo skirta 
mirti; ji sulaukė, pragiedrė- 
jant apsiniaukusios padangės, 
kada baudžiava sugriuvo ir 
pradėjo kilti iš jos pačios tar
po šviesuoliai, vadai.

Valstiečiai, tapę laisvesni, 
ima drąsiau mąstyti, savo ini
ciatyvą reikšti ir savo vaikus 
į mokslus leisti.

AMERIKOS LIETUVIŲ R, 
K. FEDERACIJOS PIR

MOJO KONGRESO 
DALYVIAMS.

parapijos svetainėje, 50 AVest 
Sixtli Street, S. Boston, Mass.

Su aukšta pagarba,
Kazys J. Krušinskas,

Am. Liet. R. K. Fed. Sekr.

VAISMEDŽIŲ VĖŽYS

Vaismedžių vėžių dažniauAm. B. R. K. Federacijos
reikia basiems vaikščioti, ries valdyba nutarė kviesti visus i gia apserga obelės, nors retes- 
kūtėmis zupę iš bendro katilo Pirmojo Kon’reso dalyvius į niais atsitikimais gali sirgti ir 
srėbti ir pirštais šakutes pava- 25 metų isikūrime sukaktuvės, kriaušės. Vėžys dažniausia į- 
juotj bet per 25 metus daugelis bu- sinieta j negydomas, vaisine- i

________ vusių 1 Kongreso dalyvių per- džių nušalusias vietas, bet ga- i
si kėlė j kitas kolonijas ar ki- Ii atsirasti ir šiaip sužeisto-i 
tus butus, taip, kad nevisus se vietose.- Minėtos vietos ap- 
mūsų laiškai pasieks. Neno- sikrečia 'parazitiniu grybeliu 
rėdami aplenkti nei vieno šiuo lotyniškai vad. Nectria ditis- 
mi viešai skelbiame kvietimų, sima Fui f, kuris laikui bėga- 
Tie, kurių mūsų laiškai nepa- nt plečiasi medinėje žievėje, 
sieks, šį viešą kvietimą prašo- Vėžio užpultose vietose mė
mė laikyti kaip asmeninį laiš- džių audiniai sunaikinami ir 
ką ir, remianties šiuo kvieti- žūsta. Sulčių perdavimas tose 
mų, prašome atvykti į Federa-' vietose sustoja ir vaismedis 
eijos sidabrinį jubiliejų. pradeda džiūti. Vėžio gali bn-

Federacijos Sekretorijatas. ti užpultas stiebas, šakos ir 
šaknys.

Labai užsikrėtusius

ryti “vargonininkų” kurie ne 
vien moka vargonais groti, 
ale ir laisvamaniškas birbynes 
pusti. Be to, protokolan įdėtas 
ir vienas iš Cbicagos Seimui 
saliutas, kuris, anot to priklo
jo, katalikams vargoninin-1 
kams buvo reikalingas taip! 
kaip šuniui penkta koja.

KVIETIMAS.
’Didžiai Gerb. Tamsta:

Amerikos Lietuvių R. K. Fe

Petrukas,

fe

PETRAS MARČIULAITIS.
Lietuvos Vyčių Wisconsino 

Apskričio Pirmininkas.

Con-

i negulės užmiršti nei kenosliie- 
Ičiai, nei Lietuvos Vyčiai, nei 
Amerikos lietuviai. Jau daug 
būta Lietuvos Vyčių Seimų 
bet L. V. Kenosba Seimas bu- 

, vo tvarkingiausias ir įspūdin
giausias, o tai dėka Petruk* 

[su visais Kenosba Vyčiais, lė
liukas visus išjudino prie d 
delio daria) ir gražių sėkmių.

Šiais metais Petrukas baigė 
Kenosba ITigli School ir keti 
na siekti "‘aukštesnio mokslo. 
Linkime jam geriausios klo 

! ties, pasisekimo ir ištvermės 
'gražioje darbuotėje. Dirbk, 
t Petruk, o mes tau padėsim: 
l mokykis, o mes tave reinsim; 
vadovauk, o mes tave seksim.

Tliree C’heers for Kenosba: 
Ilurrav, liurray, hurra!

LEIDŽIA V AKACIJAS WIS- 
CONSINE.

nors gimęs
nectucut Valstijoje, bet baigė idarbSta,U0 ir veiklumo, kad 
šv. Petro lietuvių mokyklų, !net trinktas Lietuvos Vyčių 

vaismedžius pagydyti sunku,! Kenosba, AVis. Užbaigęs para- Wlsconsin /pančio pirmi-1 nūs buvusis pohcmonas p. A 
ninku ir jau antri metai sek- Radomskis dabar leidžia va-

vėžiu Plačiai žinomas politikid-

Minėtos organizacijos reika- ‘ aeracija šįmet švenčia sidabri- Jtokl™ gerlau lsra”ti, sudegi- 
lams man teko 3 metus dirbti „į jubiliejų - 25 metų įsikū- ntl.lr v,eta uz,s°dmti 
pas Jus Brangieji Broliai ir rimo sukaktuves. Federacijos!naL’ el vaisme( 1S labai 
Sesers S. A. V. 'Valdybą, įvertindama ir gerb

dama didelį Federacijos įku- 
rėjų nuveiktą tautai darbą,

Kas rėmėtevnano misijų au
komis ar bent žodžiu, prisidė
jote augti tautos inteligentijai kviečia Tamstų, kaipo pirmojo 
ir kartu Katalikų Bažnyčiai Kongreso dalyvį, atvykti į Fe- 
Lietuvoje. [ deracijos Jubiliejinį Kongresų,

Ateitininkai — katalikiško-; įvykstantį rugpiučio 24-25-26 
ji inteligentija yra būtinas dienomis, lietuvių Šv. Petro
veiksnys tautai ir religijai ---------------------------------------
klestėti. j man teko eiti 5 mėn. šv. Ka

Tautos vadai katalikai, rū- zimiero par. klebono pareigas; 
pindamiesi jos kultūros augi-[tam tikrų aplinkybių deliai 
mu, savo sumanymų ir darbų par. padėtis buvo sunki.
pagrindan deda Katalikų Baž 
nyčios mokslo ir doros dėsnius

Tačiau Jūsų nuoširdžiu pri
tarimu mano užsimojimams

Todėl aukos tai organizacijai ‘ par. atžvilgiu tuo trumpu lai- 
stiprinti yra apaštalavimas. | k u mes tiek sustiprėjome, kad

Šiandien geraširdžių auko- šiandien iš tikrųjų galime 
mis Ateitininkai turi pasista- džiaugtis. Man, pasibaigus ma 
lydinę 5 aukštų didžiulius na- no Vyriausybės leidimams, 
mus Laisvės Al. 3, Kaune, reikia grįžti tėvynėn.
Tuose namuose randa prieglau . Savo vietoje stengiausi pa
dų vargšas studentas katali- likti kun. St. Stonį, kuris ma- 
kas, gaudamas lengvomis sų-’ no giliu įsitikinimu, kuo gra- 
lygomis nakvynę ir valgį. Tuo žiausiai toliau jūsų dvasiniais 
se namuose ateitininkų organi- įr ekonominiais par. reikalais 
zacija turi moksleivių laik- rūpinsis.
raščio “Ateitis”, “Vaidelutė,( Jums visiems, Broliai ir Se- 
studentų “Židinys” ir kitų sers Kristuje, Patersoniečiai, 
leidinių Administracijoms pa-!tariu nuoširdų sudiev.
talpas. Žodžiu, ateitininkų na
mai, tai jų dvasinio gyvenimo 
židinys ir ekonominio skurdo 
užvėja.

Aš turiu nuoširdaus malonu 
mo pareikšti dėkingumo jaus-' 
mus visiems mane rėmusiems, 

Kas metai augo mokytų aukotojams, ypač gerb. klebo-

Kun. P. Karalius. į

1 dar užsikrėtęs vėžiu, tai vė
žys išplaunamas iki sveikos 
vietos, o padaryta žaizda ge 
rai užtepama medžių tepalu, 
tuo būdu tolimesnis ligos plė
timas sustabdomas.

kaeijas AVisconsino valstjoj. 
Aslilando mieste, prie didelio, 
gražaus ežero, kuriame yra 
daug žuvies ir kurio apylinkė

pijinę mokyklų, jis, kaip dau
gelis kitų, pamaži nutolo nuo!™11"81 eina savo P^eigas. 
lietuvių kalbos ir veikimo, i vien Petrukas dirba Lie-

i ™ t t • * v v. ! tuvos Vvčiains, jis taip pat v- Bet kuomet Lietuvos Vyčių i . ; . , 1 ?.
, , ira pirmininku ir Švenčiausio

organizacijos skyrius atbudo' . . ... , 1 se vra daue indiionu, i Vardo draugijos ir net para-- ' ‘ ° huujuhų.
Kenosba, AVis., Petrukas buvo , pjjos komitetu. Amžiumi dar! Tai p. Radomskis laikų pra- 
vienas iš uoliausių narių ir jaunas, 23 metų, bet darbais1 leidžia meškeriodamas ir su in 

Jdarbuotojų. Jis parodė tiek tikrai pasižymėjęs. Petruku dijonais .politikuodamas^

DRAUGO” RUDENIMS
< f t *: r»iri i

ĮVYKS

Įįmonių skaičius tikra lietuviš
ka dvasia, kuri buvo giliai, 
giliai šiaudinėj pastogėj pas 
lėpta.

Bajoriškai lenkiška dvasia 
nyksta ir jos vietoj reiškiasi 
gryna, lietuviška nuotaika vi
same krašte.
yTik gaila, kad ne visa lietu

viška šviesuomenė pasiliko ar
tima ir nuoširdi lietuviškai 
liaudžiai savo netikybine dva
sia.

Netikėjimo dvasios plėtimo
si kelius užkirsti įsikūrė ka
talikų moksleivių organizaci
ja “Ateitininkai”.

Ši organizacija, sparčiai 
[augdama, suvaidino svarbų 
vaidmenį Lietuvos atgimimo 
ir kovų dėl laisvės metu; taip 
pat ji kėlė ir kelia religijos ir 
doros augimą' savo tautiečių 
tarpe.

naras Ateitininkijos Bičiu- 
lams, suteikusiems man pasto
gę tą sunkų kolektoriaus dar
bą dirbant.

Šiuo savo pareiškimu dar 
noriu pasisakyti, kad savo mi
siją esu baigęs. Pasibaigus 
mano Dvasinės Vyriausybės 
leidimams ilgiau gyventi S. A. 
V., grįžtu Lietuvon š m. rugp. 
mėn. 24 d. laivu “Majestic”.

Žodis Patersoniečiams.

Visai atsitiktinai, Brangieji,

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA
Mailiui Nerti n I)lrna» Ant Vanili-IM 
per ('lierboiirr—A dienon per Bremen 

HpeeiMltn trukiu Ii Bremerhaven

TIK 7 JUKNOS | I.IKTVVĄ
Alba kcliaukito eknprcalnlu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klosos kai
nos i ab) Pusi da
bar gralėje.
Inf. klauskite pas 
vietini agentą arba 
130 W. Randolph St

Chicago, III.

N O B T H O B B M A N

LLO YD

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
62 E. 107 St. Kampas Michigan Avenne

Telefonas Pullman 5950
Real Rstate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Setaafay, RBgpiucio (Aipt) 38 d., 1S
BIRUTĖS -CHERNAUSKO DARŽE

Prie 79th St. ir Archer Avė., Justice, 111.

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančiu Dalyku: 

BĖGIMAI — RAGES
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)

——   ---------------  i
Bėginiai Prasidės 1:30 P. M.
Svorio Metimas — 4:00 P. M.
Virvės Traukimas 6:00 P. M.
Dovanu Išdalinimas 7:30 P. M.

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

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South 'Oakley Avenuc,

Chicago, Illinoisr

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:
Vardas Ir 1’avnrdP ...........................................................................................

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

Klek Metų ................................................. Klek H veri .......................................

Kontesto Skyrius ...........................................................................................
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LIETUVIAI AMERIKOJE
LIETUVIŲ KUNIGAI. 

RYTUOSE.
i Verbickas su Alena Baranaus-I '
kaile. Abudu vyčiai ir geri

--------------- i choristai. Ilgiausių metų!
Kun. P. Karalius, Paterson, Praeitų mėu. kum J. Valan- 

N. J., lietuvių parapijos kle- tiejui paskirta naujas ąsis- 
bonas, išvažiuoja Lietuvon tentas kun. Jonas Kripas. 
rugpiučio 24 d.

■gijos ir šiaip pavieniai asme
nys nuo senai teiraujasi, J^a- 
Ua vyskupas atvažiuos.

t Iii dėt, kad jaunimas ren
giasi prie naujų darbų. Para
pijos choras ketina statyti 
“Nastutę”. Mergaičių sodali- 
cija po atostogų tuip pat žada 
“kalnus nuversti”, geriau su
siorganizuoti ir savo veiklu-

H I OJE

ŠIANDIE BUS LIETUVIŲ 
RADIO VALANDA.

trūksta darbininkų, tai pas p-į palinko grįžti Lietuvon ir te 
nų P. Baltutį, plačiai žinomų . bandyti įsikurti.

[laivakorčių agentų, 3327 So.--------------------------

padainuotų ' | laistei! st., daugiau žmonių
Įa

•‘■■'Į vakarų tarpe 6:30 ir kurie jau pakviest sakos yra 
7:30 iš stoties \\ (jES, 1360 ki- prisirengę šauniai padainuoti. 
Iocycles bus Lietuvių radio

klausytojų, kad
p-le G. ftidiskiutė, J. Romanat*.lėmė užeidinėti ir teirautis 
\. Čiupus, R. Romanas ir kiti. pie vykimų į Lietuvą ir pade 

tį Lietuvoj. Mat kai dabar 
Amerike nedarbas tebesiaučin 
tai daugelis bedarbių labiau

Jaunas dvasios vadas turi lite 
Kun. Stonis, Šv. Kazimiero etinius gabumus ir labai sim- |U;^ paro<iyti darbais. 

Draugijos atstovas, paskirtas indigas asmuo

klebonu lietuvių parapijai, Pa 
terson, N. J.

Kun. Vincas Puidokas, kil
me Meškučių parapijos, atvy
kęs Amerikon apsistojo pas 
kun. K. Vasį, Aušros Vartų 
parapijoj, \Vorcester, Mass., ir 
eina vikaro pareigas.

Kun. J. Kripas paskirtas vi
karu šv. Juozapo parapijoj,
VVaterbury, Conn. , . ..„ ’ ... , . Ikaip išmoks gerai draivyti

Kun. Jonas Kinta paskirtas'! x . ....
J tai ir man duos raidų 
tai užteks. Kitų “rozų 
giau parašysiu.

Akstinas.

laipgi. bus graži muzika, 
juokai ir kalbos. Todėl iš ank
sto galima tikėtis, kad bus gra 1 
žus ir įvairus programas.

programas, kuriuos nuolati
niai kas antradienio vakarų

...........................duoda Peoples Furniture Co.
Lietuvos \ vciai tikisi susi- , , _ 1177 q-> \ 17 krautuves 4177-83 Archer avė.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
JaUniu;° v«ikėJas Juozas^ukt daug naujos dvasios. 

Mažeika išlaikė kvotimus ju-, nvs nvt ^rįs delegatus išsiun- 
damų paveikslų operatoriaus. Bkooklyn, N. Y.
Sveikiname! ma£y&įai girdėt “zur-

Susivieiiymo 11 kuopa savo za”; gįrtii, žūt būt, mes ir ne
nauja raštininke negali atsi- pasiduosime. Už trijų savaičių, 
džiaugti, nes poni V iturienė jr ines pradėsime smar
vių darbšti ir teisinga mote- kiau darbuotis. Pirmiausia

mes pradėsime nuo mokslo, o 
paskui tapsime didvy 
rašysim, skaitysim, r 
bet tinginiui nepasid 

Bravo! Lauksim jūsų 
jos užimsiant savo tvirtoves. 
Tik tebūna armija pilna.

Girdėt, kad greitu laiku 
gr.žta ir sesutės mokytojos. 
Laukiame jų ir linkime sėk
mingo darbo.

Rap.

ir 2536-40 W. 63 St.

Kadangi radio klausytojai l
labai mėgsta klausytis dainuo- j TEIRAUJASI APIE VYKI- 
jant mūsų pasižymėjusiems j MĄ Į LIETUVĄ.
dainininkams ir dain., todėl __ ______
ir dėl šiam vakarui laidojai Kai “Drauge” pasirodė ži- 
gavo daug užprašymų nuo'nia apie tai, kad Lietuvoj

ris.
K un. Kazlauskas

gražų * * makabiliukų ’ ’.

vikaru šv. Petro ir Povilo pa
ra upi joj, Elizabeth, N. J.

“L.”

Na, 
” dau-

GHICAGO HEIGHTS, ILL. pih į man, ill

Žinutės.
Rugp. (Aug.) 23 d., 1931, į- 

vyks šv. Kazimiero par. pikni
kas, parap. darže. Manau, bus 
daug žmonių.

Dikčiai darbe sužeidė Mik. 
Burniauskų ir St. Fortunnatų. 
Abu guli St. James ligoninėj. 
Abu geri parapijonys. Pa
lengva sveiksta.

M. Mikalauskienė sunkiai 
susirgo. Gydytojai tvirtina, 
kad pasveiks.

Į parapijos piknikų žada at
vykti daug lietuvių iš Steger, 
Harvey ir Chieagos.

Šv. Kaz. par. trustistai: 
Jonutis ir P. Milmantas
klebonu priešakyje 
rauja piknikui.

gaspado-

IleightsMatyti, Ghicago 
lietuviai visi, kaip vienas, rū
pestingai dirba visus gerus 
par. darbus.

Rap.

VVATERBURY, CONN,

ilvyriais:t Rnycios
šaunus vakarėlis.

Rugpiučio 18 d., 7:30 vai. ---------------------
vakare, parapijos svetainėje j- PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ’ 
vyks labai puikus vakarėlis—
“bunco party” ir dar kas 
daugiau. Vakarėlis rengia
mas sušelpiami pasišventusiu 
ir daug žadančio moksleivio 
p. Vinco Dauginto, kuris šį 
rūdenį vyksta Mandelein, Ilk, 
į kunigų seminarijų.

Reikia pažymėti, kad iš mū
sų kolonijos da pirmas jauni-, 
kaltis, kuris savęs išsižada ir! 
siekia kunigo pašaukimo. Die
ve jam padėk.

Mūsų žymios darbuotojos 
ponios J. Lukošienė ir F. Če- 
siunienė yra rengėjos to vaka
rėlio ir daug tikietų paskleidė 
po kolonijų. Patartina visiems 
skaitlingai atsilankyti į vaka 
rėlį ir paremti tų kilnų darbų 

Rap.

te. F. m
KRAUTUVĖ

Electrikinai Ledo 
Šaldytuvai

Radios, Pianai, 
Rakandai

Didelis Pasirinkimas

IBS. F.

Mūsų Naujienėlės.
Rugpiučio 16 d., Bellevue 

Lakeivood darže įvyko šv. Juo 
zapo parapijos pirmas šiais 
metais šaunus piknikas. Pro
gramų išpildė skaitlingas pa
rapijos vyčių choras, vadovau
jant A. J. Aleksiui, Jono Jok- 
šos “snappy” orkestras ir į- 
vairaus sporto mėgėjai.

Nesenai čia apsivedė mūsų 
geraširdžio biznieriaus p. Del- 
ninko sūnus Tarnas su p-lė Pili 
tnnaitė. Vestuvės taip buvo j 
puikios, kad ir dabar neuž-Į 
mirštama. i

Liepos mon. apsilankęs J. 
Ekselenci.ja vyskupas P. Bū
rys pasakė puikų pamokslų a- 
pie ištvermę, kas j klausyto
jus padarė neužmirštamų įs
pūdį.

Pastaromis dienomis mūsų 
kolonijų aplankė: kun. Dr. J. 
Navickas iš Chicago, III., kun. 
Dr. Memlelis iš Baltimore, 
Md.. poni Valantiejienė iš 
Brooklyn, N. Y., ir kun. J. 
Jakuitis, buv. VVorcester,

Mass. klebonas.
Liepos 24 d. apsivedė Mikas

KENOSHA, WIS.
Kas girdėt?

Petras Ir Kazimieras Mar- 
čiulaičiui ir Raymondas Po
cius išvyko į Lietuvos Vyčių 
Seimų, Brooklyn, N. Y.

Klebonas kun. A. Bublys 
parvažiavo pirmadieny, rug- 
piučio 17 d.

Jo Ekscelencija vyskupas 
Petras Būčys atvažiuos čia 
trečiadieny, rugpiučio 19 d. 
Skaitėme “Drauge”,. kad dau
gelis labai gražiai Jo Eksce
lencija pasitiko. Taigi ir Ke- 
nosh iečiai šios progos neketi
na praKKt. Girdėt, kad drau-

Ine.
3417-21 S. Halsted st.
Tel. BOULEVARD 4705

Programas iš stoties VYCPJ. 
970 k. Nedėliomis nuo 

1 iki 2 vai. po pietų.

♦ * * *
NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSNIO GALINGA MOSTO 
Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų,Nuoavnd «l>«iUo!:^. Rmnlraa

( tik ne rona. ).
Tūkstančiai žmonių yra Uaagyde o 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksirio Galinga Moatia yra tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati arena su- 
Hk naudo. gydymo. Į
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00. 
ir 10 centu eztra už persiuntimą.

Klauskite paa aptiekorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

OINTMENT. i
DEKENS OINTMENT CO.

P. O. Boa 352 
Hartford, Conn.

» * *

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, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIV1MASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MENUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

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

ŽEMES ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
1. C. kaina .............................. ................................................. 10c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina lOcJ 
KAPINES, 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. I. 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,
246 puslapių kaina ........................................................... $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo 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.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C

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

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

“Draugas”

Taigi nenusiminkit, net eikit pus 
tikrą specialistą, ne pas kokj n e pa
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzuminavimo. Jus su
taupysit luiką Ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarą negalėjo pagelbėt Jutus 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 

| tyrimo, suradymui žmogaus kenks-
liulngumų.

Mano Radio — seopo — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man justą tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligą skil
vio, žurną, inkstą, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminą 
uždegimo žarną, silpną plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, jsr- 
kerėjusią, chronišką ligą. kurį ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016 ,

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1
- po piet. Vakarais nuo 5 Iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 
plet

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rooim 1502 Tel. Central 297$

Valandos; 9 ryto Iki 4 po’ pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., Ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

2334 So. Oakley Av&nue Chicago, Illinois.

Namą Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Berden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 211’i

Telepbone Randolpb <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 rak
Telepbone Rooseveit 939$ 

Name: 8 Iki < ryte Tel. Repub. 96$-

Telepbone Dearborn 0067

F. W. CHERN AUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1481

Nuo 9:80 iki 6 vai. rak.

Incal Office: 1900 S. UNION AVž 
Tel. Rooaevelt 8710 

Vai., nuo 6 iki 9 vai. vale. 
(Išskiriant Seredan)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Hoom 1701 Tel Randolpb OSt? 

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vali 
Į (241 8. Halsted St. Tel. Vlctory $S«:

Valandos — 7 tkl » vakare 
Utarn.. Ketv. Ir Subatos vakare

ASIKRATYKST 
LIGŲ PERŲ

Nosyje. Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonlte išvalys susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, neprl- 
leis ligą. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COUGH3|
Sore throat, muscular rh« 
matic achea & paine, apply Mt 
terole, the "counter-irritaat’'

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi
patogumą

namie

l PRO?-AX b AT -

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salta; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength am 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele« 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

BILLY*S UNCLE



Antradienis, Rugp. 18 d., 1931 DRAUGAS 5

SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
KAROLIS MAČIULIONIS. i sybę pasakius kiekvienas se

—:------------ nis ar senelė gali aibes ir tei
paša- svbės papasakoti. Aš galiu iš

imti ir nubėgo atnešti. Jau bet radau lietuvišką 4ydą ir 
ištolo aš užuodžiau ją ir pur-Jpas jį apsigyvenau, 
čiausi nuo jos. Ėmiau, vienoku “Scrantone aš turėjau rasti 
degtinės ragauti. Ir ką-gi? Ė- du lietuviu, nes į tą miestą* Tei. canai 8764

D A K T A R A

miau gerėti. iš Passaiso buvo išvykę Bal-
“Jau prieš ligą aš Amerike trus Bielskus ir Motiejus Ka-.

i •• •’ » i ” r lauėiausi taip, kad tuoj buč zokas. Netikėtai juos šučiaukojinio vieno iš Amerikos lie- savo gyvenimo tiek teisybes •' ..... . T.
.... . j . . .• .-v . .......... įgrįžęs Lietuvon, jei tik pinigų katedroj. Jie mat buvo ansi-tuvių patnarkų, kurs tuo vpa-j pripasakoti, kad iš to galėtum.* 1 v ’ y , 1

.. . i -v i - ' ..„.į buč turėjęs. O kai drugys ėmc gyvenę rtetoli Scrantono Hydetingus, kad išmoko rašyti su- pasidaryti pusėtiną knygą. I J
. , .. . ! ■ , • krėsti ir pasikaitydanu sultis Parke pus lenkus,
laukęs bl savo amžiaus metų. ’-as turiu tokią gerą atinin- .... , . /. . .

.. . .. u. -xi • r ir karštis kankinti, tai sakiau, “Tuo tarpu išgirdome kadiSkaityt jis buvo- išmokęs iš n. kad žinau, kuriais metais, , , . . , ’ . 4 gououie, kuo.
mulu dienų. P-nas Mačiulio-1 kurioje mėnesio dienoje ir ku- kad ba,eeK“‘° k™8 “ “z KMatone esu lietuvių. Su jais
nis tvirtina, kad Bri,Mokymas rioje valandoje ai atsiradau l«salll>J'’ butl ne8al1- susižinojome ,5 ten atvyko į Į
rašyti jam suteikė daug džinu- iii,,,,,. pasaulyje. Būtent tas į- “Sustiprėjęs, aš nes.likau Serantonų gyventi Mikas Li- j
gs.no ir pasitenkinimo. Tai bu , vko 18M metais, sausio 5 d., Klienandoiih, o išvažiavau į nioms su šeimyna. Pas jj mes
vo jam tikras “tl.rill”. P-nas balandoje ryto. Taip atsitiko Pas5aio- N- J- pas pU‘br0,‘ l"',uvl,li lr “Pagyvenome. Vis
-Mačiulonis kuogeriausia pat- siuvančiu kaime, Igliaukos Andri» Mačinlioių. Ten buvo kas ėjo pusėtinai, tik šiai vie-
virtino lietuvių priežodį, kad p»r, Mariampolės apskr. Pas »<««■»»*», be‘ dalb» «autl ne; n“ is bural‘° būtent Mo- 
“mokytis niekad nevėlu“. tėvus aš augau vienas vaikas P»nk»- p« įvažiavau j tiejus Kazokas nusilpo ant 

ų Užaugau Williamsburgą pas pusseserę, kojų. Paėjo iki to, kad be kriu

Dabar paklausysime
DR. A. RAČIUS

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

i
Gydo staigias ir chroniškas ilgas 

vyrų, moterų U- vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis Ir seredomls tik 
ISkalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

'.Telefonas Grovehill 3263

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare 

Seredomls nuo 9 — II vai. ryto 
Nedėllomls pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

P-nas Mačiulionis dabar gv- ^a,0 Pen'x*ll sesei

vena Marijonų Karmoj.-o jo 
moteris pas dukterį Wilkes- 
Barre, Pa.

P-nai Maeiulioniai užaugino 
ir išauklėjo skaitlingą šeimy
nų. Trys dukterys yra sese
rys Kazimierietės, kitos trys 
dukterys yra ištekėjusios. Vie

greitai Į stiprų ir didelį vyrą, 
taip, kati šešiolikos metų su
laukęs jau tėvui daviau pareiš 
kimą, kad turiu merginą ir 
noriu aenytis. Tuomi tėvą ge
rokai nustebinau ir žinoma jis

kurios vyras įprašė mane į kių nepaėjo. Daktarai sakė, 
darbą dažų fabrike. Buvo nie- kati be gimtinės oro jam nėra 
ko sau. Bet neužilgio ištiko pasitaisymo. Tad jis ir iške- 
nelaimė. Man reikėjo dirbti su liavo Lietuvon. Nespėjo jisai 
keletą kitų lietuvių, kurie daplaukti iki pusės jūrės, kai į 

buvo pasileidėliai. Gerdavo ne numetė vieną kriukį, o iš laivo !

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS

Ofisas 613b South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė.

SVARBI ŽINUTA

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Vai.:

Į Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL.

pasipriešino. Tada aš jam pa 
dariau naują pareiškimą — ar 
ha leisk ženytis, arba leisk į

tik namie, o ir dirbtuvėj. Vie- išlipo be jokių kriukių.
ną sykį man reikėjo vienam 
iš tokių nunešti kibirą vitriolo 
su karštu vandeniu. Prinešęs 
pasakiau, kad neįstotų į kibi
rą. Sulvg mano pasakymu jis 
žengė atbulas ir vieną koją 
tiesiai kibiran. Nuavėni jam 
koją. Pančiaką bernaujant, 
movėsi ir skūra. Po šito atsi
tikimo gavau “kiką“. Tada

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
mis suims Juozas yra kunigas
tėvas marijonas, dabar “Dr- Al“erik^ Uavau sutikin1^ vyk
augo“ administratorius, kitas kl i Ameriką.
sūnūs Jurgis yra darbininkas,' “lada Amerika musų para-
o trečias Pins eina į kunigus. P’J°j Jau gerai buvo žinoma.
Be to p. Maeiulioniai. Lic Jž ,11USM gimtinės jau Amerike
tuvoj yra palaidoję 4 vaikus, o ,kĮsyk buvo du broliai Zuikiai,
Amerikoj du. Viso buvo susi-!Antanas Kaminskas, Mikas
laukę 15 vaikų. j Kazakevičius ir kiti. Visi bu-

. . , . . . , . , vo Shenandoali, Pa. Mano ke-
Apie kitus įndonnus daly-1 .s , . .

. ... ' kone į Ameriką buvo laimingą
kus leisime pačiam p-nui Ka-i . . .
........... i— per 12 dienų perplaukiau

rokui Maciuhomui papasako-Į Amerike ui greįt į Passaįc> kur paVyko gauti giąs man atsiųsti pinigų ke-

. iapsivyliau. Pasirodė baisu, darbą audhninėj dirbti prie lionei, bet pasitaikė jam sueiti
Senam me uoti, o bagotam kasyklų bkudurų. Senų drabužių skudu sugrįžusį amerikietį, kurs ma-

“šleitus pikiuoti“. Už 10 vai. ius tvarkydavom, vitrioliu ne čia Amerikoj pažinojo. Tai 
|darbo dieną gaudavau $1.00. išdegindavom bovelninius siu- buvo tas pat Motiejus Kazo- 
Ką-gi užgyvesni tiek tegau- lūs, likdavo tik vilnoniai. Pas- kus, kurs buvo ant kojų nu

vogti, sako priežodis. Bet tei-

dainas

prasidėjo bedarbiavimas 
kartu badavimas.

ir

“Paskui nusidauginau atgal

Atgal į Lietuvą.
“Iš mažens aš neturėjau !3133 S. HALSTED STREET 

mokyklos irprogos lankyti 
pramokti rašto Todėl su te

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

vais negalėjau susirašinėti ir Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

jiems pranešti apie savo gyve- piet. Vtarn. ir 8ubat Nuo 8.9 vapk 
llimą. Tai tėvai manęs labai Šventadieniais pagal sutarimą.

pasiilgo ir prašė, kad aš su-:------------------------------------------- ’
grįščiau. Vieno draugo papra-!
šiau, kad tėvui atsakytų ši- ___  „
taip: atsiųsk pinigų, tai pav- J 4142 Archer Avenue

važiuosiu. j Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
“Tėvas jau buvo besiren- a iki 4 tr « iki 8 v .v.

Nedėllomls nuo 1Q iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Vlrglnla 0086

kui juos aliejuodavom, presuo silpęs. Tasai tai amerikietis

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofiso Tel. Victory 6898 

kezldencljos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTEP ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—S po plet, 7-8 vak 
Nedėllomls Ir 8v intadienlaia 10-12

Tel. Canai 0267 Rea. Prospect 666'

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avi 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR.H.BARTON 1
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea. Phone 
Englewood 6641 
Weniworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3994

UR. A. R. McGRAOlE
GYDYTOJAS Ir CHIKURG\8

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls
Susitarus

JUOZAPAS
ŠVEIKAUSKIS

mirė rugpj. 16, 1931 m. 35 me
tų amžiaus. Kilo iš Tauragės 
Apskričio, Kaltinėnų parap. 
Hkabučių Kalino. Amerikoje Iš
gyveno 20 metų.

l’aliko dideliame ruliudtme 
du broliu Povilą Bucine, \Vis., 
Tadeuše, Orient, 111 dvi bro
lienės Zuzaną ir Oru}., sesei) 
ir Svogerį Juozapą Rūgintus 
Dlvlrmont, III., o Lietuvoj dvi 
seserį Marcljoną Ir Petronėlę.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Herinitage. Laidotuvės Jvyks 
seredoj rugpj. 19. Iš Eudelkio 
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas 
j Hv. Kryžiami par, bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velione sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j fcv. Ka
zimiero kapinėj.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu!: tr pažįstamus 
dalyvauti šiose ladiotavėse

Nuliūdę: 1
Kuoliai, Krolienės, Sesuo

Ir Gimines
Laidotuvėmis patu niauja grub. 

Kndeikis. YarJs 1741.

“Aš kaip sakiau buvau au- davom ir prirengdavom taip, suklaidino mano tėvą, pasakė, 
galėtas ir drūtas vyras. Nors kad tas vilnas buvo vėl gali- kad girdi aš lengvai savais pi-lcor. so. Leavitt st. Tei. canai <221 

jaunas, bet jau tada svėriau 111a verpti. Darbas buvo geras, vigais galėč grįžti. Tada mano RezldenclJ»i fiae8pbbl,cR^“on<i Av*
130 svarų. Taigi aš jau išro- nesunkus, bet atlyginimas bu- tėvas atrašo, kad, girdi, jei valandos 1 — s & 7 — 8 vai. vak
tižiau ir jaučiaus esąs pilnas vo toks menkas, kad tik pra- nepargrįsiu, tai paimsiąs zen-
vyras. Todėl kad daugiau už- gyvenimui. Sumaniau ieškoti tą ir aprašysiąs jam gyveni-
dirbti ėmiausi angliakasio dar pelningesnio darbo ir vykau į nią, o man užrašysiąs tik 200 i
bo apačioj. Dvi dieni viskas Scranton, Pa. Tąsyk tame mie rublių, lokį laišką gavęs, jau 
klojosi gerai. Trečią dieną ste neradau nei vieno lietuvio, (Tąsa 6-ąjani pusL) 
sušilęs dirbau ir prisėjo

Rea. Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. VVilmette 196 arba 

Canai 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllak 

ir Ketvergals vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE Į 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadieni*

D E N T I S T A I

TcL Randolph 0993—0994

I.

SU- i
prakaitavusiam be darbo pas- 
tovėti.Staiga ataušau ir iš to' 
didelė bėda kįlo — pagau 
drugį. Sirgau 2 mėnesiu. 0,1 
kad jis mane privargino! Ir 

! kažin kas būt buvę, jei ne 
draugas, kurs tą pat bėdą bu
vo iškentėjęs. Tai buvo Augus

I
tas Gustaitis. Jisai pasakė, 
kad mane pagydys degtine. 
Aš nenorėjau tikėti ir prie
šinaus. Jis mane verste vertė

GRABORIAI:

DR. EŪ6AR W. GRASS
Gydo tik akis, ausis, nosj ir gerklę
39 So. State St., Chicago

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

j. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS> i

LIET. GRABO RIUS 
CHICAGOJE

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

OFISAS
s<8 West 18 8treet 
Tėlef Canai <174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2618 arba 8818 

2314 W. 23rd PI., Cliicago 
gltYRIUB

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel Cicero 6987

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
' SPECUALISTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

Phone Boulevaid 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Ate.

Arti 47 Street

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 
Tel. Yards 0994

Tel. Canai 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

■ v*' ~ į *

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

h J

AMBUtANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTJ 
Mcb visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet ji« yra labiausiai reikalingas.

L F. EUDEIKIS 3C CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

t)idysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonai: YARDS 1744 ėr 1742

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių ,

Nauja, graži ko 
pi y čia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu Automobilius viso 

kiemą reikalams. Kaina priei 
narna. 1

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
756 WfiST 35th STRfifiT

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėllomls: nuo 10 Iki 12.

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKE
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakar*

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutartį

Tele. Cicero 1260 X-Ray

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WttST 18 STREET

Tai Rooeevelt 7622

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisą* 1447-49 PittsflHd Bldg., RR E. Wa«4tlngmn St., Chicago. III.

- ■ -

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki I
vai. vakare

Nedėliotais ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, IllJ

A. PETKUS
Ll£TUVtŠ GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Tards 1138 
Ohicago, IU.

I. J. ZOLP
ORABORtVS IR LAIDOTUVIŲ 

* VEDĖJAS

1650 ĮVEST 461 h STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlši 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

DR. SUSAN A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 I Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASM DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vąl.: 1-1 lt 6:30-1:30 vai. vak. Vai.: 2-6 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST 11 lt Ii STREET
Kampas \Vabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Oazas. X-Ray, ete

DR. A. W. JACOBS
(JOKŪBĄ USKAS) 

DENTISTAS

10758 So. AIiehigan Avenue

Valandos: Nuo 9-12 1-6. 7-9 vak.'

Telefonas Pullman 7235
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(Tąsa nuo 5-tn pusi), 
indomu pamatyti. AVest Sidės | nesvyravau važiuot ar neva
dinus pergalėjo Marųuette Žiuot. Išvažiavau.
Parko tymą. Antras tų dviejų i “Kai pasiekiau Mariampo-

lę, tai turėjau tik 30 kapeikų, 
ten tuos pačius praleidau.

“Susitikimas su tėvu buvo 
atmintinas. Kai su juo pasi
sveikinau, tai jis negalėjo j»ra 
kilbėti.

“Į Lietuvą tad aš pargrį-

tymu susirėmimas bus “Drau
go” piknike Birutės Darže, 
rugpj. 30 d. Ten Marąuetle 
Parko tymas rūpinsis supliek
ti įvestsidiečius ir todėl susi
rėmimas bus smarkus.

Iš Roselando atsilankė gerb.
klebonas kun. J. PaSkauskas I “'» be Pini«’-b “žtad su dide- 

f - - - - - - - !le oarzda ir gera sveikata.

ko atostogoms į Wia. valstiją 
Su juo sykiu išvyko, ir foto
grafo Zalatoriaus sūnus Rai- 
inonas ir duktė Birutė, Auš
ros Vartų parap. ir L. V. “Dai 
nos” choro narė-lošėja.

X Iš Moterų Sąjungos Sei
mo ir dviejų savaičių atostogų 
pas gimines ir drauges sąjun- 
gietes Cleveland, Oliio, grįžo 
Cliicagon, p. S. Sakalienė,
“Moterų Dirvos” redaktorė.

X Aušros Vartų parapijos 
choras šiandie (antradieny)
pradeda repeticijas, kad kuo- Liepos 15 d. apie 24 vai 
geriausiai prisiruošus prie pa- Nemaniūnų v. Siponių km. ve- 

ti. maniau, kad merginoms rapijos jubilėjaus banketo rug stuvėse pas pil. Pačiaušką

už laikymą 
širdį.

Seimo raštininkės:
Elena Statkienė ir 
Ona Ivinskaitė.

pas save ir gerą

LIETUVOJE
VESTUVĖSE ŠEIMINJN 
KAS ŠAUDĖ NEKVIES

TUS SVEČIUS

Antradienis, Rugp. 18 d., 1931

•I

ir artimiausio kaimyno sūnų rusus šviesuolius, kuriuos ji 
Kačiauską Joną. “ITk. ”įvisas laikas žnybė. Kviečia

juos pagelbon dirbti valstybi
nį dailiaĮSAKYMAS PLENTŲ 

REIKALŲ

Kauno apskrities viršinin
kas išleido naują įsakymą su
sisiekimo reikalais. Draudžia
ma ardyti plentus, ganyti gy
vulius plentų zonoje ir t.t. Pa
baudos numatomos iki 500 li
tų.

DOVANOJO BRANGINTI
NĄ KARDĄ

išbandė visus biznius, o smar
'kiausia ėmėsi su kitais kuni- Barzd^ Yienok’ bijojau laUiy- 
gais prie mėtymo bobų. Pasi-

NULEIS EŽERĄ

rodė, kati kųn. J. 
visus “subvtino”.

Mačiulionis

PADĖKA PIKNIKO 
RĖMĖJAMS

Dabar trimtininkas visai A 
merikos lietuvių visuomenei, o
ypač eliicagiečiams praneša,! 
kad piknikas rengtas Bernai-i
čių Kolegijos naudai įvyko , ., , , „ u 1+ x-,. . , _ v . . . gerb. klebonu kun. A. Baltučiu
V ytauto Darže ir ^pusėtinai na ’ . , , . T. -jii ttv . • ; priešakyje. Is vyru pasidarba-vvko. Uz tai priklauso pade-; u n ... * ... ... , . vo Petras Gailius, Birgelis,kavone visiems.to parengimo cti , ~° Stankus, Gudenas, Staniulis, rėmėjams. r ’ ’ . . ’............. . . ’is moterų Lazdauskiene, Go-Pikmko rengėjai dekavoja'. . _ n...iberiene ir Gailiene. Giliukin- v įsiems, kurie jų darbą ir pa- , A , ,. . . r. , gos buvo Snekutiene ir Janu-stangas parėmė ir tuo budu k, .... Įskiene.padėjo laimėti parama lietu

Iš kolonijų pažymėtinai pa
rėmė Marųuette Parko su savo

nepatiksiu, tai ii nusiskusdi- sėjo 20 d. Be kitų naujų dai- Juozą susirinko nekviestas to 
nau. O motina, sužinojus kad nj, choras mokinsis naują, ju pat kaimo jaunimas. Šeimini- 
mano kišenių švilpia vėjai, da- bilėjui parašytų, dainą. nkas nekviestus paprašė išei-
vė 10 rublių. Tai sekantį sek------------------- yjgį išėjo, pasiliko tik Gra-
madienį Igliaukoj visai ameri- x šiandie Brooklyn, N. Y., beckas Vincas, kuris atsisakė 
kontiškai galėjau pasirodyti, prasideda 19-sis L. Vyčių Sei- išeiti, kaip artimiausias kai
tai yra buvau gražiai pasirė- mag jg Chicagos į Seimą išvy- mynas. Tada Pačiauskas su 
(tęs ir turėjau kuo užfundyti k0 apje atst0Vij, daugiausia savo dviem sūnumis Grabec- 
seniems draugams. įg Marųuette Park, Nortli Side iš buto išvarė. Tuo laiku

Vieną’ iš svarbiausių dalykų jr Brighton Park. esantieji, bute du šauliai Ma
jauskas Juozas ir Maslauskas, 
gyv. Birštone, per langą į kie
mą iššovė iš revolverių. Kilus

Zarasų apskr., Klaviškių k. 
šią vasarą manoma nuleisti 
Paneikiškio ežero vandenį. 
Prie ežero gyvenantiems gy
ventojams padaugėtų po kele
tą hektarų žemės. “M. L.”

BOLŠEVIKAI ŠAUKIAS 
PRIEŠŲ PAGELBOS

BERLYNAS, rugp. 17. — 
Vokietijos prezidentas von Hi- 
ndenburg draugingumo parai
škai Francijos ambasadoriui

“D. N.”'de Margerie įteikė branginti- 
1 ną dovaną. Tai kardas, kokį 
prezidentas, būdamas jaunas 
karininkas, parsivežė iš karo 
1871 metais. Prezidentas te- 
čiaus nutylėjo, kad tas kardas 
prigulėjo vienam francūzų ka
rininkui.

Tai nepaprastai reikšmingas 
įvykis, jei fieldmaršalas drau
gingumo palaikymui grąžina 
kardą.

ką pagrįžęs sužinojau buvo tai 
tas, kad mano buvusi mergi
na jau besanti ištekėjus. Bet

IŠVYKO ATOSTOGOMS.

vių Bernaičių Kolegijai. Pini- .Iš 19 Kole^j°s rėmėjų sky-ldelto ag nebandžiau nei skan-1 Bridgeport. __ Žinomo biz- trukšmui, šeimininkas Pačiaus
I liaus pasidarbavo Šiaulienė, Jintis, nei ašarų neliejau. At- nierio p. L. Kučinsko, kuris tu kas, išsitraukęs medžioklinį
Ltnaukienė, Kryževičius, Ra- ^rado kita mergina, kuri ma- rį didžiausią lietuvišką duon- šautuvą, paleido tris šūvius į
dzovičius, Povilauskis, Bart- ne pamačius pasakė: tai kad kepyklą Chicagoj, abu sunu pašalintą kieman jaunimą. Pi-

P-nia švilpauskienė\iš. Mel-ikus’ Grybas> Striaukas, Belu- tas vyras mane imtų. Tai bu- Lionginas ir Edmundas išvy- rmu šūv™ mirtinai nušovė Ju
rose Parko) $2.00. j*18’ Kiaurakls’ vo Elzbieta Glaveckaitė. Aš ko atostogoms į Michigan. gy. ruševičių Joną, apie 20 metų

Iš North Sidės — Lebežins- nežinojau, kad ji taip išsitarė, kiu išvažiavo ir jų pusesere S. amžiaus, ir antrasis dviem šū-

giškai prisidėjo:
Kazimieras Būras (To\vn

oi Lake biznierius) $5.00.

MASKVA, rugp. 17. — So
vietų valdžia pagaliau įsitiki
no, kad su bemoksliais darbi
ninkais ir valstiečiais ji nega
li gerinti ekonominės Rusijos 
padėties.

Tad atsiliepia į visus tuos

Z A

Agota Kairaitė (Westsidie- 
;ė) $2.00

Įvairiomis dovanomis pikni 
ką parėmė šie:

St. Daugėla, seniausias Chi

kas. Bijūnėlis, Bacevičius. 
Iš Cicero — J. Mockus.

bet mat buvo žadėta mudviem Statkaitė iš Brighton Park. Iš- v*a*s su^e^ė du Jeruševičius
'sueiti poron ir suėjom. Pava- ' važiavo automobiliu. I--------------------------------------

• t • •> • , • - • . . .. AUTOMOBILIŲ mekanlkae eksper-

R. ANDREL1UNAS

Iš Bridgeporto - Kamarau- ■ -ari į Lietuvą parvykau, o ru- Į Linkime Hnksmai praleisti 
skienė, Budvaitienė, Linkevi- tleni vestuves kėlėm. Gaspado atostogas ir sugrįžus baigti au Kial ta,sys JU8w namuose. Lafayette 

cagos lietuvių biznierius ir čienė, Gerčienė, Paleliunienė, rystė pasiliko tėvo rankose, kštus mokslus.
pienininkas, 3251 So. Emerald Sekleckienė, Gedvilienė, Pukie Mat aš jaunas Amerikon bu-.

(Manyuette Jewelry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už 35 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, III.

Tel.
Hemlock 8380

Žinanti.
.a ve.

Juozas Aleksa, 3339 So. 
Morgan st., lietuviškos duonos 
ii keiksų kepėjas. Šis biznie
rius ne vien piknikui dova
nų suteikė, o ir pats atvyko su 
šeimyna.

nė, Gudienė, B. Sekleckis, Pa-jau išvykęs ir nebuvau su u- 
leiiunas, A. Vardauskis, Ale- K<o vedimu apsipratęs.
liūnas.

Iš Brigliton Parko — F. Gu- 
bista ir Ona Bambalienė, Ex- 
pressininkas A. Tiekus atvežė

(Bus daugiau)

WEST SIDE ŽINIOS.

PADĖKA.

! ĮVAIRUS PARDAVIMAII '
Įrengta bekernė, pigiai. Priežas

tis liga. 2522 No. Laramle, Capltol 
3635.

V z

pilną troką piknikierių. Jisai X Žolinės vakare Aušros land, Ohio, bet negalime pa

I Pigiai grocernė, delicatessen, tabo- 
Nors jau kelios savaitės pra ka> cigarai. 4956 So. Hermitage Ar. 

ėjo, kaip parvažiavome iš Mo
terų Sąjungos Seimo, Cleve- KCAL ĮSTATE

SKOLOSE?
New Process Bakery, 3101 dabar varo platų biznį, turi Vartų svetainėje “bunco par- miršti clevelandiečių vaišin- skolinkis iki 3300 ir mokėk btiascash.

So. Morgan st. suteikė gerą j tris trokus, pristato anglis, ty” diakonui Viktorui Cer- gurno.
piknikui paramą savo dovano- leda, perkrausta ir patarnauja nauskui paremti gražiai pavy- Ypatingai norime padėkoti 
mis. kitokiais būdais. Reikale į jį ko. Didelis būrys westsidiečių, pp. Grybauskams už jų tokį

Pr. Miliauskas, 1425 So. 49 . kreiptis 2743 W. 37 PI. Tel. ypač jaunimo, giminių ir prie- ■ vaišingumą ir už pavažinėji-
Ct. Cicero, Ilk, per savo duk-jLaf. 5936. dėlių dalyvavo. :mą po visas Cleyelando apie-
terį Emiliją suteikė septynis i Expressininkas A. Ališaus-' X Antrasis Aušros Vartų linkės.
didelius kepalus lietuviškas 1 kis iš Marųuette Parko gerai piknikas Rūtos darže tik vely- Ištikrųjų, tai brangūs žmo-
duonos. i pasižymėjo. Jisai savo dideliu bu vakaru daugiaus sutraukė nės, nes taip mums buvo ge-

Pikniko svečiai gėrėjosi Ci-|ir patogiu troku į pikniką at- svečių, kuomet dauguma mu- ra> kad nenorėjome nei skirtis,
ceriečio duona ir p-no Alek-! gabeno darbininkus iš Bridge- šų parapijos rėmėjų grįžo iš Labai iš širdies dėkojame
sos duona ir bulkutėmis, ku-'porto. P-nas Ališauskas man- miškų ir farmų. j'______________________ _
į 'as ypač gyrė baseballinin- (dagiai ir rūpestingai patarnau I X Kun. Sutovič. iš Vilniaus
kai. Visi svečiai stebėjosi iš ja už prieinamą kainą. Reikale vyskupijos' pirm poros metų 
p-nų Kučinskų suraikytos kreiptis: 7126 So. Rockvvell Amerikon atvykęs į Albany j 
duonos. Tokia duona palengvi-' St. Tel. RepublTc 5099. vyskupiją šiomis
no darbą šeimininkėms ir ste-1 Metropolitan Wet

Mums atsilyginsi per 26 mėnesius.
PUBLIC LOAN OORP.

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 
4013 Milwaukee Avenue 

401 Klee Bldg. Chicago 
Tel. Pensacola 8144

ĄPlETKIEWICZ£.(0-
CONTRACTORS

ATSIfiAUKIT

Antanas Gricius, apie 40 
dienomis rnetų amžiaus, dirbo ant C. B. 

Wash Westsidėje svečiavosi pas Tė- Q. geležinkelio ir netoli Au- 
bėjosi iš tokio išradimo ir kad skalbykla patarnavo savo tro- vus Marijonus ieškodamas sau roros buvo suvažinėtas ant
lietuviai tokį išradimą naudo- kais ir p. Masys apgailestavo, naujos vietos, kurios Chicago- geležinkelio rugpj. 3 d., 0 5 d.
ja. Katriems teko pienininko1 kad negalės dalyvauti “Dr- je nesitiki rasti, nes Mnnde- buvo palaidotas. Buvo nevedęs 
St. Daugėlos sūriai, tai visi augo” piknike rugpj. 30 d., leino Seminarija užtektinai jr sftko, kad turįs ištekėjusią
gėrėjosi. Prie šios progos pri- nes pasižadėjo dalyvauti šv, paruošia savųjų darbuotojų. seserį Wisconsine ant farmų.
mename, kad St. Daugėla la-' Mykolo par. piknike.

Wm. J. Kareiva 
S&vlnlnkaa

Del geriausios rųSlss 
Ir patarnavimo, lau
kit

OREEN VALLruv 
PRODUCTS 

Olselis I vieži ų kiauli
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA 8TREET 

Boulevard 1889

Realestate
Statau naujus namuH ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET ' 

Tel. Lafayette 1083 Į

Tel. Tarda 5423 (

J. W. ZACHAREWICZ
903

REAL E8TATE 
Paskolos Ir Apdrauda
WEST 33 STREET

Lietuviška Kava
Dar pirmą kartą pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava. 

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKOftlS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi
sose bueernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS.

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE” 

PATENTAI

Parduok savo patentą arba 
išradimą pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrąją pa
didintą International Patent 
Exposition, Chicago. Tūkstan
čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra
dimus ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažą atlyginimą. Je: 
neturi modelio arba piešinio, 
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandise Mart, Chi
cago, III.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

foniičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitas miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5524

Telef. Republlc 8898

D, GRICIUS
Pigiai dėl Ilgos parsiduoda už Z B 

mtn. važiavimo nuo Chicagos. netoli į 
X Vakar kun. Bublys, už-i'J'a sesuo ar kiti giminės lai didžiausio pakuly zoo 9 kamb na-

J 1 ’ mas, 2 maud., didelis ftild. porcius, k.I į W IIlclUU,' Bliu. pviviuo, IV. |

bni brangina mokslą ir ap-! Peoples Fumiture Co. su-'baigęs Westsidėje šv. rekolek ntsisaukia dėl sutvarkymo Ii- v. 1., Forest Preserve, lotas 60x325. 
svietą, džiaugiasi, kad lietu-1 teikė savo didelį ir gražų tro-'cijas, išvažiavo Kenoshon, kušio turto. Del pilnų žinių med^.’z^ka^^^^Rirk^VieTo^'
v i ai rūpinasi palaikyti kolegi- ką pikniko reikalams. Tos Wis.
ją ir jis yra jos rėmėjas. St. kompanijos radio mechanikas X Pereitame sekmadienyje 
Daugėla ne vien pats remia A. J. Žvirblis linksmino pikni- automobiliu iš Westsidės iš- 
lietuvių kolegiją, o ragina ir kierius radio muzika. keliavo į Vyčių seimą kun.
kitus taip daryti, o išgirdęs! Iš DievoApveizdos par. — Urbanavičius, J. Vaškevičia, 
nepritariančiai kalbant apie Petras Varakulis, Bukaltas, T. Poška ir J. Juzėnas, jie*
kolegiją tai tokį pamokina ir Grikšas, Sinkevičius, Buividie mano į dvejatą dienų pasiekti * ................................................................................................. ima

• • ,• ii* * OI wi.1i> • -vr «

kreiptis:

ANTANAS BUTKUS

2019 So. Union Avenue 

Chicago, UI.

vertas 220.000, 1-mų morglčių 38,000, 
2-rų 35.000. 3531 Arden Avė. Holly- 
wood, III. lengvus tlmokljimat.

PIGIAI NUO SAVININKO 
Nauja 5 kamb. res. visi patogumai, 

k. v. i., plelstarluotas belsm. ugnlav., 
talllų maud., gar., 3 bl. i N. W. 
gelžk. & Elekt 1721 Broadvlew avė., 
Highland Pk. po 5 v. v. Ir ned.

liepia susiprasti, nes kolegi- nč, Sinkevičienė, Kavaliūnaitė ;New Yorką
jos vedėjai atlieka naudingą ir Augaitė, Viekai tė. X Kun. Andriušis pereita-
darbą tautai ir visam kraštui.

Toliau iš rėmėjų reikia pri
minti Joną Kamarauską, “Dr

augo ”išvežiotoją, kurs basc- 
ballininkams ir piknikieriams 
užfundijo 30 svarų hot dogsų.
Pikniko Rengimo Komisija 
aukavo 30 tuzinų bulkučių.

Baseballininkų tymai smar
kiai ėmėsi ir žmonėms buvo

Muzika buvo gera, šeiminin-įme sekmadienyje vienai savai- 
kės šauniai pasižymėjo, visijtei išvažiavo į Rockfordą.
svečiai buvo patenkinti. Visi 
darbininkai nutarė pasimatyti 
ir pasidarbuoti “Draugo” pik 
nike rugpj. 30 d. Birutės Dar
že.

Ačiū visiems pikniko rėmė
jams.

Renginio Komisija.

X Kun. M. Vyšniauskas 
liepiamas savo dvasinės vy
riausybės skubiai baigia savo 
misiją Amerikoje ir šį rudenį 
grįžta Europon.

X Metropolitan State ban- 
kos vice-pirm. p. J. Krotkas 
savo gražiu automobiliu išvy-

Saugu siųsti 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.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

, Chicago, Illinois

PINIGO SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paltu | dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų UnUy.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legalllkus dokumentus pirkime 
Ir pardavlma

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčių.

ApdraudMame nuo ugnies 
tarnado; taipgi automobilius

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuollrdžln patar
navimą.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 8. BAL8TED ST. 

Chicago, UI,
TeL Tarda 4069

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 8084

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. ROCKAVELL ST.

lapos Telef. 
Hemlock 2887

Namų Telef. 
Republlc 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC C0.

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flklčle-

rlaL Įvedame elektrą 1 natnus Ir 
dirbtuvės.HM 8. Halsted 8t. 3 AugJtls




