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i. VOLDEMARAS KAUNE, PRASIDĖJO JAM BYLA
K

VERA CRUZ VALSTIJOJ PADEGTOS 
DAR DVI BAŽNYČIOS

Kuboje Laukiamas Sprendžia
masis Mūšis

MUSSOLINI APVALDĖ PATARIAMĄJĄ 
KARALIAUS TARYBĄ

KAUNE TEISIAMAS BU- 
VUSIS DIKTATORIUS

PRAMATOMAS SPREN
DŽIAMASIS MŪŠIS

KAUNAS, rugp. 18. — čia 
karo teisine prasidėjo byla bu
vusiam Lietuvos diktatoriui 
A. Voldemarui. Jis su 24 savo 
šalininkais kaltinamas, kad pi
rm vienerių metų sudaręs są
mokslą sugriauti šiandieninę 
prezidento A. Smetonos vy
riausybę.

Sakomą sąmokslą sudarė 
daugiausia žinomos “Geležinio 
Vilko” organizacijos vadai. 
Kaikurie jų paskui neiškentę 
vyriausybei išdavė sąmokslo 
liėgį. Pramatoma, sąmokslinin
kai aštriai bus nubausti.

A. Voldemaras atvyko Kau
nan iš savo ištrėmimo vietos, 
arti Klaipėdos. Jis pareiškia, 
kad vyriausybės kaltinimai 
perdaug išpusti.

HAVANA, rugp. 19. — Sa
nta Clara provincijoj laukia
mas sprendžiamas revoliucio
nierių su prezidento Machado 
kariuomene mūšis. Tas mūšis 
nulems revoliucijos bėgį.

ŠIS ŽMOGUS GAVO AUGALŲ PATENTĄ
CHICAGOJE i ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VEIKIA VALSTYBES 
KALTINTOJAS

Cook apskrities valstybinis 
kaltintojas Swanson paskel

bė, kad jis pradedąs tyrinėti 
uždaryti) Bain bankų padėtį, 

I einant likviduotojo Gilruth pa
skelbtu pranešimu.

H. F. Bosenberg iš New Brunsvvick, N. J., čia atvaiz- 
Santa Clara provincijoj pre'du0Jamas su savo iškultūrinta rože, kuri visados žydinti 

Jis gavo patentą Washingtone, kad kas kitas nepasisa- 
vinty to jo “išradimo.” Išduotas pirmasis augalų patentas.zidentas turi apie 4,000 karei

vių, gi revoliucionieriai — vi
rš 2,000. Revoliucionieriai a- 
tatinkamai ginkluoti. Jie tiki
si, kad kariuomenės dalys pe
reis jų pusėn.

TEJEDA GUBERNATO
RIAUS ŠALININKAI DE

GINA BAŽNYČIAS

MIRĖ PASLŽYMfiJUSI 
KINIETE

RUDENI BUS SVARBIOS būrio vardu pastatyto Nepri-
BYLOS

Vyr. tribunole, kariuomenės 
teisme ir Kauno apygardos 
teisme rudens pradžioje bus 
nagrinėjamos kelios svarbios 
bylos.

Vyr. tribunole bus sprend- gttnų būrys, 
žiama prof. Voldemaro dėl Vėliavą prieš sumą pašven-

klausomybės paminklo ir to 
pat būrio vėliavos šventini
mas, 60 šaulių priesaika, ordi
nų (“Šiaulių Žvaigždės”) į- 
teikimas ir šaulių paradas. 
Šventėn buvo sutraukti 6 šau
lių pėst. ir vienas raitųjų dra-

MUSSOLINI KOPA 
AUKŠTYN

ROMA, rugp. 19. — Ilgiau
sius metus gyvavusią Italijos 
karaliaus patarėjų tarybą, ku
ri buvo išimtinoj karaliaus ži
nyboj, ministeris pirmininkas 
Mussolini pagaliau paėmė nuo 
savon žinvbon. Pasiskelbė jos 
pirmininku.

KOVOJA AUKSO IŠ
VEŽIMĄ

MACHADO SAKO, SU
TRIUŠKINTA REVO

LIUCIJA

HAVANA, Kuba, .rugp. 18. 
— Kubos prezidentas Macha
do pareiškia, kad saloje sutriu
škinta revoliucija, kad revo
liucionieriai pameta ginklus ir

MEXICO MI. .STAS, rugp. 
18. — Vera Cruz valstijos gu
bernatoriaus Tejeda sekėjai 
išnaujo ima pulti ir deginti 
katalikų bažnyčias.

Dvi bažnyči gaisro apnaiki
nti miestely Cuautemoc ir mie
ste Vera Cruz. Kaip vienur, 
taip kitur minios įsibriovė Į 
bažnyčias ir gaisri) sukėlimui

skirstosi kas sau, kad gyven- panaudojo žibalą.
tojai esą priešingi toms nepa
prastoms suirutėms, ir t.t.

Vienur ir kitur sunaikinta 
bažnyčių vidus. Žuvo daug

Nežiūrint to, prezidentas j brangiųjų paveikslų ir šiaip 
Machado negryžta iš Santa papuošalų. Vera Cruz ba- 
Clara provincijos. Matyt, pra-lžpyči°je ^e kitko sudegė ir 
mato naują revoliucionierių didysis altorius.

Cuautemoce katalikai suor-

LONDONAS, rugp. 19. — 
Anglijos bankos pradėjo grie
žtai kovoti aukso išvežimą Į 
užsienius. Kitaipgi bankas ga
li paliesti finansinis persilau
žimas.

veikimą.
Iš pačių revoliucionierių ve

rsmių patiriama kitokių žinių. 
Pareiškiama, jog revoliucija 
nebūsianti nutraukta. Sakoma, 
revoliucionieriai visas savo jė
gas sutraukia į Santa Clara 
provinciją, kad neleisti prezi
dentui gryžti atgal j Havaną.

ganizavo nuosavą sargybą sau 
goti bažnytines savastis.

ČIKAGIEČIAI AUDIEN
CIJOJE

MIESTE BUENOS AIRES 
STREIKAS

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugp. 19. — Vietos uoste 
sustreikavo keli tūkstančiai 
darbininkų.

UŽSIMOKĖJO BAUDĄ

TOKYO, rugp. 19. — Ame
rikiečiu lakūnu Pangbom ir 
Herndon užsimokėjo teismo 
priteistą jiedviem baudą — 
2,050 dolerių.

FILIPINIEČIAI PRIEŠ 
AMERIKĄ

MANILA, rugp. 19. — Įsta
tymų leidimo rūmuose kelia
ma daug triukšmo dėl filipi
niečių darbininkų persekioji
mų Kalifornijos valstybėje.

DARBUOJAMASI JI PA
IMTI LONDONAN

BOMBAJUS, rugp. 18. — 
Čia dedamos pastangos prika
lbinti indiečių tautininkų vadą 
M. Gandhi būtinai aplankyti 
Londoną ir dalyvauti konfe-

VATIKANAS, rugp. 19. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI va
kar audiencijon priėmė čika- 
giečius — Mrs. G. Regan, 
Mrs. J. Kelly ir M. Igoe.

“GRAF ZEPPELIN” 
ANGLIJOJ

HANWORTH, Anglija, ru
gp. 18. — Šiandie čia atskri
do ir nusileido vokiečių diri
žablis “Graf Zeppelin.”

PAVOGTA PASTA GAR
LAIVY

NEW YORK, rugp. 18. — 
Kada iš Europos atplaukė ga
rlaivis “Leviathan,” paaiškė
jo, kad jam© pavogta vežamos 

rencijoje Indijos reikalais. paštog dalis.

kronų neatsiskaitymo byla, 
ūkininkų s-gos ekonominių 
draugijų draugiškų vekselių 
byla, kun. Špudo apeliacija ir 
kasacijos skundas pasmerkto 
mirti komunisto-teroristo Ka- 
speraičio.

Kariuomenės teismas ru
dens sezono pradžią pradės 24 
voldemarininkų bylą, dviejų 
kunigų bylomis už pamokslus 
ir Peseckienės nužudymo byla.

Kauno apygardos teismas 
taip pat turės svarbių bylų. 
Iš jų visuomenės dėmesį trau- 
kiančios bus Slabados byla dėl 
žydų pogromo, kurioje kalti
nama 17 buvusių policininkų, 
valdininkų ir voldemarininkų; 
Kamberio aferos byla; Jasiu-

i to komitetas išklausinėja 6 gy- Haičio pasų padirbimo aferos 
byla ir Gurvičiaus dėl karei
vio nužudymo “Pikadilio” ki- 
noteatre. Apyg. teismas taip 
pat peržiūrės ir sukeltų eks
cesų prieš Kauno lenkus by
lą, kurioje kaltinama apie 80 
asmenų. “R.”

GUBERNATORIAUS
KOMISIJA

Illinois gubernatoriaus ko
misija bedarbius šelpti peror- 

i ganizuota ir imasi darbuotis 
pasiruošti ateinančiai žiemai 
šelpti bedarbius.

Praeitą žiemą ši komisija 
bedarbių šelpimui surinko ar
ti penkių milionų dolerių fon
dą. Nežinia kaip jai seksis a- 
teinančią žiemą tuo labiau, 
kad pramatomas didesnis ne
darbas ir vargas.

tino ir šaulių priesaiką priė
mė vietos klebonas kun. Bal
trušaitis. Jis ir paminklą pa
šventino. “Š.’>

Už nusavintus dvarus, eina
nt žemės reformos įstatymo 
pakeitimu, kunigaikščio Ogin
skio įpėdiniams kaip atlygini
mas duota Salantų ir Plungės 
valsčiuose 225 ha miško. ‘R.’

BANKININKAS BAIN AT
SAKO JO BANKŲ 
LIKVIDUOTOJUI

TRAUKIAMI TIESON

Illinois valstybės registravi
mo ir auklėjimo departamen-SHANG1IAI, rugp. 18. —

Mirė poni K. T. Soong, pasi- 
žymėjusi savo tautoje kinietė,! kurie kaltinami buvę
kuri padarius daug įtakos į:8«™S°j« su L- Chestor, pa- 
naujovinę Kiniją. Ji buvo kri-! garsėjusiu vėžio bgos “gydy-
kSfionė. Jos trys sūnūs yraltoin>” kurs iIbus metus .turė' 
tautos vadais ir užima aukžtas . J® savo gj d> klą prie vienos 
vietas Kinijoj. vienuolijos.

____________ Jei kaip, visi gydytojai gali
MIRĖ BUVUSIS JAPONI

JOS PASIUNTINYS

TOKYO, rugp. 18. — Mirė 
baronas T. Kuki, 79 m. Tarp 
1884 ir 1888 metų jis buvo 
Japonijos pasiuntiniu J. Am. 
Valstybėse.

PANAIKINTA KOMUNIS
TŲ ORGANIZACIJA

HELSINKIAI. Suomija, 
rugp. 18. — Einant Helsinkiu 
apirubės teismo parėdymu, 
panaikinta komunistų organi
zacija — amatninkų unijos fe
deracija.

SUŽEISTA 46 ATLETAI

BRESLAU, Vokietija, rugp. 
18. — Bušu buv* vežami 48 
vokiečiai atletai į tumamentą 
Glatz’er Busas apsivožė ir 46 
atletai sužeista.

SURASTI ĮRANKIAI SIDA
BRINIAMS PINIGAMS 

DIRBTI

Malėtų valsč. Ščiuriškių km. 
pas pil. Kazlauską Joną sura
sta įrankiai sidabriniams pint- 
gama dirbti, medžiaga, 2 mo
netos po 5 litns ir 3 monetos
po 2 litu. “R.

nebetekti gydytojavimo leidi
mo (laisnių).

ASESORIAI NUTRAUKIA 
VEIKIMĄ

Cook apskrities asesoriams 
bankos atsakė, kad jie negali 
gauti depozitorių sąrašų 
ir to visa, kas kiek turi pini-

»»

IŠRADO DUJAS, KURK 
PARALIŽUOS LĖK

TUVUS

“Osservatore Romano” ra
šo, kad žinomas vokiečių che
mikas prof. Kari Hoffmann 
(Berlyno technologijos insti
tuto chemijos skyriaus direk
torius) padarė nepaprastai di-

Dvylikos uždarytų Bain ba
nkų likviduotojas (receiver’is) 
Gilruth paskelbė, kad šių ba
nkų depozitoriai negali tikė
tis atgauti visų savo pinigų, 
kadangi bankų padėtis bloga 
ir kadangi patsai bankininkas 
Bain su savo šeimynos nariais 
bankoms yra kaltas virš d n 
milionu dolerių, gi šių pinigų 
nebus galima atgauti.

Buvusis bankininkas J. 
Bain, urs gyvena Beverly 
Hills, kraščiuose paskelbė 

pareiškii , kad žmonės turi 
atgauti v sus savo įdėlius, ka
dangi bankos uždarytos esant 
joms kuogeriausioj padėty, gi 
uždarytos depozitorių pinigų 
apsaugai.

Bain pataria depozitoriams 
turėti akis atkreiptas į jo ba
nkų likviduotoją, nes šis gali 
bankų turtus nulikviduoti taip, 

žmo-
to užtenka Nu- kariSkos svarbos išradi- Į”“8* ,,u..k..uuou vAsesonams to ūžte Ra duias. .ka(t F8'1 "^kkt. nieko z

traukiamas tos rūšies asmeni- išrado naujas dujas,
kurios gali visiškai paraližuo- 
ti lėktuvą, priversdamas jį nu
sileisti ant žemės.

Išradėjas atsisako pasakyti

nių savasčių apkainavimas.

GRABOJAMA DUOBE

Summite policija grabo ja. .tikslią cheminę naujų dujų su-
vieną akmenų skaldyklos pil
ną vandens duobę. Spėjama, 
kad toj duobėj būsią kelios 
smurtininkų aukos.

SKERDYKLOSE SUDEGE 
ARKLIDES

Gyvulių skerdyklose, ties 44z 
a ir Green gatvių, sudegė ar
klidės.

GAISRŲ APSIDRAUDIMO 
SAVAITE

dėtį, tačiau svarbiausi dujų 
kamponentai yra jodas, pavei
ktas etiline rūkštim. Naujas 
išradimas galės turėti didelės 
reikšmės ginant miestus nuo 
priešų lėktuvų puolimo. Šito
kių dujų uždanga sustabdytų 
kiekvieną lėktuvą, kuris pro 
ją prasiveržtų. Jei visai ma
žas kiekis dujų patenka į mo
torą, motoras tučtuojau nu
stoja veikti, taip kad lėktuvas 
yra priverstas nusileisti.

“D. N.”

nems. • I 1
Bain tai pat užgina, kad jis 

neteisotai ar be jokio užtikri
nimo grąžinti būtų skolinęs iš 
bankų pinigus. Taipat užgina, 
kad jis keliomis savaitėmis pi
rm uždarymo iš bankų būtų 
pasiėmęs 500,000 dolerių.

Likviduotojas į tą Bain p; - 
reiškimą nenori duoti atsaky
mo.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie išdalies ap
siniaukę; maža temperatūroje 
atmaina.

PINIGŲ KURSAS

SPRINGFIELD, III., rugp. 
119. — gubernatoriaus atsilie
pimu paskelbta gaisrų apsi
saugojimo savaitė valstybėje 
spalių 4—10 d.

IŠKILMES

Daukšiuose, Mar. aps. Lie
pos 19 d. čia buvo didžiuliai 
atlaidai ir drauge 31 Daukšių

Lietuvos 100 litų *10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.86 
Francijos 100 Lankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr. 
Vokietijos 100 mark.

3.92
5.23

13.91
19.27
23.70
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SVARBUS REIKALAS.

“Garse’ ’ir “Darbininke” jau buvo 
paskelbtas gražus Serantono vyskupijos lietu- 
vių kunigų sumanymas Amerikos lietuvių ka
talikų vardu pasiųsti Popiežiui Pijui XI mei
lės, paklusnybės ir pagarbos pareiškimų, ku
liam ir teksto projektų sustatė lotynų ir lietu
vių kalbomis.

Mes šį sumanymų skelbti nesiskubino
me, nes manėme, jog tai padaryti bus tiks
liau prieš pat Jubiliejinį Federacijos Kongre
sų, kuris autoritetingai galės ji priimti, jei 
reikės pataisyti ir pasiųsti. Mums rodos, 
kad Federacija, “Kunigų Vienybei” ir jos 
skyriams pritariant, gali drųsiai kalbėti or
ganizuotųjų Amerikos lietuvių katalikų var
du, nes kitos tokios organizacijos neturime.

Serantono vyskupijos kunigų susirinki
me, liepos 30 d., Redington viešbuty, Wilkes 
Barre, Pa. sumanytas Popiežiui pareiškimo 
tekstas, po kuriuo pasirašo keturiolika lietu
vių kunigų, yra toks:

i
“Šventasis Tėve:

čiai, nors jie mažiau patogioje padėtyje bū
dami, jausmų nepareiškia, tačiaus taip pat 
Tave myli, yra Tau dėkingi ir gerbia Tavo 
ne mažesniu paklusnumu.

ATLYGINIMAS...
Terencijus, Romos karys, ■ lauji, Terencijau? — užklau- 

Taigi mes visi puldami prie Tavo kojų, j pasižymėjęs kare prieš Helve-1 sė Cezaris.
tus ir garbingai sugrįžęs, kai
po pergalėtojas, buvo meiliai 
priimtas Cezaro, kuris jį išgy- 

į rė ir dėkojo už jo drųsų ir did- 
Į vyriškumų; už tų viskų Ceza- 

“Caritas Tua ardentissima ampleetitur j rjs žadėjo jam teikti net auk- 
universum orbem terrarum, neenon singulis' senate vietų.
Cbristi fideles. Į .. . . ». . — Gerasis viešpatie, — at-“Sicut enim potestatem Tibi a Deo <la- ... ... si liepė Terencijus, — tavo gar
tam ir omnes kabes, ita etiam omnes patenio, , . , . . , ,i bei padariau tų viskų. Ir, jei-

meilingai jas buriuojame. »»

Tas pats lotynų kallioje: 

“Beatissime Pater!

affectu diligis, omnibus lama exoptans, non-1 
nisi benefacis?

“Niliilominus quidam ingrati et perfidi 
cor Tuum Paternum dolore afficiunt sibi et 
populis nocendo, non solum improba, sėd 
etiam insipiente ratione agendi.

“Nos autem catbolici, /entis ntliuanae, Į

gu galėčiau grįžti į praslin
kusias vyriškumo ir naršin- 
gumo dienas, tai nesigailėda

— Milijonų dinarų, viešpa
tie! — pasigirdo iš Terenci- 
jaus lupų.

Čia Cezaris susimąstė giliai, 
o Terencijus kantriai laukė 
prielankaus atsakymo.

Pagalios Cezaris prašneko:
— Narsusis Terencijau! Tie

sa; esi didis karys ir garsusis 
vadas. Didvyriški tavo žygiai 
verti didžiausio atlyginimo.

Gi visi tie pinigai, kuriuos duris turėjo 18 colių; svėrė 78 
pats paimsi per visas dienas i svarus.
ligi paskutiniąja!, tai bus tavo Sunkesnių varinių pinigų 
savastis. Taigi, toji visa suma kasdieninė našta silpnino vi- 
l*us tau, Terencijau, kaipo sų pasenusio kario sveikatų 
atlyginimas. ' I _ Drąsusis Terencijau,

Terencijus godžiai gaudė meldžiu klausyti: daugiau 
kiekvienų Cezario žodį. Jis brangink savo sveikatų; nesi- 
mintijo, kad galės gražiai pa- vargink, — tarė Cezaris šii- 
s i naudoti tuja Cezario malo ydingai.
ne ir be jokių sunkenybių pa-; _ Mano viešpatie, aš nenu
sisavins daug pinigų iš vals- vargsiu, — atsakė Terencijus, 
tybės iždo. Manding, daug gi dūsaudamas ir šluostydamas 
rastųsi panašiai mąstančiųjų, prakaitų nuo savo veido, 
kaip kad Terencijus mąstė. j P(.nkioIikto.s dienos našta 

Cezariui pabaigus kalbų, Te- Terencijui buvo jau sunki. Pi- 
rencijus, šypsą veide, nudžiu-' nigas buvo lygus 16,3$4 gra- 
gęs, pratarė: šiam s; svėrė 313 svarų, gi

— Aš esu labai patenkintas vidinis buvo 28 colių.

Romos imperija tau dėkingo.
Taigi, duosni dovana laukia

nias kraujo praliejimo nei var-,ta'^s' &aus* pin*gU- Pasirodyk 
gų, viskų sudėčiau ant tėvy-itojaUs vidudienyj, kad viešpatie; priimk

anknrn. ir t»vn «mrh5« o-o.! klaU83rti k$ pareiškiau. mano dėkas už duosnių tavo 
Terencijus, nusižeminęs, pra širdį.

sišalino.

nės aukuro ir tavo garbės ga
lybei. Dabar gi esu suvargęs

qui in Americae Statibus Foederatis viventes ; labai. Karas sunaikino mano
libertate fruimur, sensa nostra filialis amoris, jėgas ir pasenau. Beliko tik

vienas ir tai paskutinis mano 
troškimas: norėčiau ramiai 
praleisti gyvenimo pabaiga

Rytojaus sulaukus Terenci-
jus pasirodė prieš Ce'.drį pas
kirtame laike.

— Pasveikinimas narsingam 
Terencijui! — pasveikino j j 
Cezaris.

Karys, nusižeminęs, prabilo: 
—Viešpatie, atėjau aš iš

klausyti tavo pareiškimo.

obedientiae, venerationis Tibi attestamur.
"Persuasum nobis ėst etiam reliųuos con-

nationales nostros, qui minus propitia condi- 
ūone restrieti, ab exprimendis affectibus se! Pri® namų židinio, 
abstinent, eorieni amore, eadem gratitudlne et į Ir Cezaris paklausė:
\eneratione ergą Te, Beatissime Pater, ferun-j — Terencijau, ko gi reika- 
tur, nec minus Tibi obedinnt. j lauji?

“Nos igitur omnes, ad pėdės Tuos pro- — lavo malonės, viešpatie, 
eumbentes, devotissime eos osculainur.” meldžiu, — atsakė užsitarna-

Po šiuo sumanymu pasirašo šie kunigai: v^s kar's- Visas mano gy- kaiū tu karvsJonas Kuras, J. S. Kadaitis, J. Kundrec- '-inuas praslinko karo k81p

kas, A. Sinkevičius, P. Paukštis, J. V. Miliau- ke’ varMu<>se, savo kardą gir-
skas, A. Ežerskis, G. Inčiūra, J. Šupšinskas, džiau Priešo krauJu’

širdingas

Ant kiek Terencijus buvo 
silpnas skaitlinėse, ant tiek 
Cezaris buvo jose- apsukrus u 
išmanus.

Ir štai prasidėjo Terenci-

šešioliktų dienų karys al
suodamas vilko ant savo pečių 

j milžinų pinigų, įygų 32,768 
grašiams, o sveriantį 627 sva
rus.

I Terencijus atrodė didžiai, su 
įvargęs, gi godus Cezaris juo
kėsi iš nelaimingojo.

jaus kelionės į valstybės iždų, rytojaus Terencijus,
ir atgal. Pirmosios gi atrodė kuomet sunkiai varginusi apie 
labai lengvos. milžinų pinigų, kuris lyginosi

Pirmų dienų, antrų, trečią, ^5 4^ į.ur^jainas vį.
ketvirtų, penktų, šeštų ir sep- jmį 45 colių, sveriantis 1,254 

— Negaliu aš pripažinti, — Įtintą Terencijus pasiėmė ski- gVarus, tai Cezaris su paly 
pradėjo Cezaris. — kad taip j namus varinius pinigus ir at (p>;aįs garsįaį juokavo.

akomus vienam, dviems, ketu Aštuonioliktoji diena nar- 
riems, astuoniems, šešiolikai, gjąjani kariui buvo jau pasku

tinė. Šiuo kartu jau nebegalė
jo savo jėgomis išjudinti mil
žino pinigo, sveriančio 2,5i!b

uz ne-
apkainuojamą tavo užsitarna- 
vimą, apturėtų taip mažą at- trisdešimts dviem ir šešiasde-

_ , v. . lyginimą. Tadgi, aš nutariau! šimts keturiems vanilių pini
J. Raštutis, S. Stungis, V. Nanorta, J. Alek- kad nesulūžtų ir galandau, sekantį būdę Tįk klausyk. Į*gų grašiams. Pirmasis suvis
sa, J. K. Miliauskas. a a ' i e ya .• \ alstvbės ižde randasi Denki!mažai svėrė ir vidurį turėto 1 * kt i- 1neturėjau laiko, kad sutaupius , y ramia. 1 penki mažai svėrė r vidur; turėjo svarus; piatumo 57 colių; ly-

. . r milijonai varinių mūsų nuperi-I pusantro colio. Gi septintų
. ką nors seųatveL. Esu suvar- . . . . .. . . .... ,

jos pinigų. Kas dieną eik į dieną pinigo viduns buvo ke- 

iždą, pasiimk varini pinigų,

nutilo, ta- grįžk pas mane ir padėk

Tų gražų’ sumanymų skelbdami, jie to 
kių pastabų padaro:

‘Literatai, mokslinčiai, žinovai gali teks-

seąatvi 
gęs ir elgeta!... 

Čia Terencijus

gaus 131,072 grašiams.
Čia gi Terencijus prisipaži- 

turių ir pusės colio, o svėrė no es^s nugalėtas. Pasirįžęs

tus kritikuoti, taisyti, modifikuoti, mums vien (‘*an Cezaris liepė toliau tęsti, prie mano sosto. Antrą kartą, 
— Viešpatie, atvirai išsipa-i kuomet eisi į iždą, tai paimsi 

sukosiu,Terencijus. — pinigų, sverianti du syk dan- 
Ir, jeigu įiialonėsi atlyginti giau už pirmutinį ir panašiai 
nužemintai^ tavo pavaldžiui, padarysi, kaip su pirmuoju.

kartu paimk pinigą,

svarbu, kati padarėme inicijatyvą tam kil
niam darbui.

virš svarą. 
Terencijus

visomis paiėgomis bandė, iš
ėjo kiekvienų judinti, tačiau negalėjo.

dieną į valstybės iždų ir jo — Daugiau nebegaliu: jau 
veide nesimatė jokio nnovar- gana; — pratarė Terencijus. 
gio. Iš džiaugsmo nėrėsi ir Cezaris, sėdėdamas savo 
pats nežinojo ką bepradėti, goste) Vos tik galėjo tverti iš t 
liiintijant, kaip tai bus didžiai jUokų_ Mat, jo paties sumany-

“Visi žinome, kaip Lietuvos valdžia pa
sielgė su Jo Malonybe Bartoloni, kaip sutrau- įįj’ nialon-k paiiuo;uot niane J
ki konkordatą, kaip kalina kunigus, eti. nuQ kftro p|Tejgų netrokš- sveriantį tris kart daugiau už Į turtingas. niag pavyko gražiai Pašaukęs

“Lietuvos lietuviai savo jausmų negali tu garbės Ugi aukštos vietos pirmąjį; ketvirtu — aštuo- Devintųjų dienų Terencijus gį vaigtybės iždininkų, Įsakė
pareikšti, tai mes >nvo brolius pavaduokime, galingame senate, tik norė- nius; penktu — šešioliką ir lt.! pasiėmė pinigų, kurio vertė į guskajtijuotį ^erencijaus pini
Mūsų sumanymu, tuodu tekstu reiktų atspau- čiau pasitraukti iš viešumos ir Valia tau į iždų įeiti vieną buvo 258 grašių, pinigo vidų- gU!<paimtuosius iš valstybės
dyti ant lakšto, gerbiami klebonai ant ki- ramume užbaigti gyvenimų, kaitų dienoje. Įsakiau, kad ris 7.8 colio ir svėrė 4.9 sva-
tos pusės lakšto parinktų po parapijoms pa- Tačiau, kų gi aš valgysiu? kiekvienų dienų paliktų tai. 10. Gi vienuoliktą dienų pini- Iždininkas suskaitęs, pareiš
rašų, surinkus Jakštus visų lietuvių parapijų Viešpatie, suteik man tiek padėtų atatinkančjo svarumo go svarumas jau buvo 19 sva-
pasidarytų storoka knyga, kuri šv. Tėvui liū- paramos, kad galėčiau aš pinigą. Laisvas esi kas dieną rų, viduris 11.2 colio. Ligšioi _ Garsusis karys, Terenci-
dytų mūsų meilę, palankumą, pagarbų. gyventi be rūpesčių apie ryto- paimti pinigų, iki pajėgsi tai 1 Cezaris abejojančiai tėmijo, jus> atlvginiman už savo nar 

“Jo Excelencija vyskupas Būčys viešįs daryti. Vienų gi išlygų statau ' tačiau jo žvilgsnis reiškė di- gą įr didvyriškumų gauna 262.
“Mes tat, Suvienytųjų Amerikos Valstijų Amerikoj galėtų direktyvą tam dalyke ge- ,st°rIJ0S Ž,n0B*’ kad taU’ Terenci-»au’ kad tal da»T dį pasitenkinimą, nes Teren-i 143 grašių.

katalikai Lietuviai, turėdami laisvės, reiškia- i riausiai nurodyti.” ’ Zar'S ne,)UV0 dlK)snus ’Mav® ,s‘ be kito pagelbos, tik savo, rijus, atlikęs vienuolikę kelio-' Tokiu tai būdu Cezaris at
me Tau savo meilę, kaip vaikai, paklusnybę i . . , .. pavaldiniam* Jis buvo labai .jėgomis. Kuomet aš patėmy 1 nių, vos teuždirbo virš tūks-! lygino Terencijui sulygtą su-
ir pagarbų, * neabei°.ian,e» Federacija šį sumany- godus sau ir šykštuolis vie- siu, kad Tebepasitiki savo jė-! tančio grašių. . jnų, kuri buvo dvidešimtį sy-

‘ _ i mų parems. Parems jį ir visa lietuvių katalikų šiems labdaringumo tikslams, gomis, tai šis mano pareiški-’ Tryliktoji diena davė pini-ikiųmažesnėnegunarsusis.ka-
, “Neabejojame, kad ir kiti musų tautie- visuomenė. , —Kiekgi paramos reika- n įas tuojau bus pertrauktas j gų, lygų 4,096 grašiams; vi-Į ry8 n0rėjo A. Matutis.

“Karštoji Tavo meilė apima visų žemę 
ir kiekvienų Kristaus avelę. Dievas Tau pave
dė visus valdyti, o Tu juos myli kaip Tėvas, 
visiems tik gero velydamas ir visiems vien 
tik gerų darydamas.

“Deja, yra nedėkingų ir suktų, skau
dinančių Tau širdį, nors ir jiems ir tautoms 
kenkia tas nedoras ir neprotingas elgesys.

ų PAHBĖ KAUNE ŽMOGUS MK- 
GOJfS APIE 200 METy.

(Tąsa) .
— Aš tuo pilnai tikiu, kad jūsų 1 

laikais to nežinota. Bet mums yra žino- 1 
111a dar toliau į visas puses. Uė vandenyno I 
nėra jokio pasaulio krašto, ten yra daug 
vėliau atrasta taip vadinamą Amerikos 
žemė, o pasaulio krašto visiškai nėra. Tam
sta tuo stebiesi? Bet taip yra. Jūsų lai- kydami juos laikyti visa, ką tik esu jums 
kais buvo manoma, kad žemė yra pa- įsakęs. Jr štai aš esu su jumis per vi-

•įu

Bet Kristaus mokslas buvo didelis, pil- klesti; kas žudė, vėliau savo kardus tie 
nas išminties ir šventas, todėl nors ir į makštis padėjo: religija pavergė ir nu- 
maža saujelė Jo mokinių, remdamasi Jo malšino žemiausius palinkimus, o tigrus 
mokslų, padarė šį didelį, tiesiog nuostu- avinėliais pavertė. “Vilkas sugyvens <1 
bų darbų. avinėliu ir lūšis gulės su ožiuku... nes že-

— Tai kaip tie paprasti žmonės di po mė pasidarė pilna Viešpaties pažinimo”, 
eiti į pasaulį, patys jo nepažindami ?

— Drąsois jie buvo gavę iš Kristaus 
kurs pasakė: “Eikite tad ir mokykite vi

dais, o kartais net gražiais ūbaisiais, tar
tum jie būtų nekalčiausi avinėliai. Bet 
Bažnyčia juos gerai pažįsta. Tie priešai 
yra susiorganizavę, turi savo organizaci
jas — viešas ir slaptas. Mes apie jas ži-

sus tautas, krikštydami juos vardan Tė
vo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mo-

nome. žinome ’ iš savo patyri-
- Tai jau dabar visos tautos išpa mų, žinome ir iš savo vadovų

žįsta Kristų? , Vyskupų nurodymų. Jie pasako
— Ne, dar ne visos — atsakė Petras. į prie kokių organizacijų reikia dėtis, no-

— Kai kurios jų yra nukrvpusios nuo ! rint apginti religijų ir ištaikyti savyje
tikrosios Bažnyčios, o kai kurios Jos dar Kristafls mokslą. Jie yra Kristaas vieti-

ptokši •ia, o vėliau vis dėlto buvo išrody- 
ta, kuo dabar niekas neabejoja, kad že- 
Hiė yra apvali lyg obuolys.

— Nors man ir nesuprantama, kaip 
aesupraatama ir daug kitų dalykų, ta
čiau strtiksiuir su paskutiniu pasakymu.1 
Bet tamsta pirmiau minėjai, kad misio
nieriai išmokė tautas mylėti Dievų ir 
parodė jiems kultūros kelią. Tur būt Kri
stūs turėjo daug labui galingų ir turtin
gų valdovų savo pasekėjais?

—1 Galingų ir turtingų valdovų, tam
sta manai? Visai ne. Jo mokibiai buvo 
beturčiai, paprasti, nemokyti žtnoaCs.

sas dienas iki pasaulio pabaigai”.
— Jr tam būreliui viskas laimingai

sekėsi t
Priešingai, jie buvo persekiojąmi,

visiškai nepažįsta. Pirmosios palengva 
grįžta, o antrosioms yra skelbiamas Dievo 
žodis pasišventusių misionierių, kurių 
taip pat daug žūva. Tačiau, tnes visi tiki
me, kad “bus viena avidė ir vienas ga
nytojas”. Tuo tikėti mes turime pagrin-

jie |«tys ir jų pasekėjai žudomi Tams- dą, kurį Kristus mums yra davęs: “Dan
tų juk žinai Romos amfiteatrą, kur ir 
jmts tur būt būsi ne kartą buvęs. Tame 
pačiame amfiteatre žuvo tūkstančiai krik 
ščionių, labai daug jų žuvo ir kitur per- 
sekiojimuose. Bet tamsta žinai, kad tiesa 
yra viena, todėl ji turi visa nugalėti. 
Ji ir nugalėjo. Ji nugalėjo tiek paprastus 
žmones, tiek ir valdovus. Ir ten, kur pir-" 
mitu neteisybė vieftpatavo, dabar tiesa

gus ir žemė praeis, mano gi žodžiai nepra-
eis

ninkai ir todėl mes jų klausome.
Vėliau Petras nusivedė romėną ir į

geležinkelio stotį ir garlaivių prieplauką. 
6i os didelės mašinos, vežančios žmones 
geležiniais bėgiais ir vandeniu taip pat 
stebino romėnų. Bet kai vakare buvo duo
ta pasiklausyti jam radio tyčia net iš 
Romos, ir kai tai jam buvo panekyta, 
jis nenorėjo tikėti, tvirtindamas, kad jei-

Bet piktoji dvasia visada budi ir tif.5 gu Petras tiesą sakė, Roma-esanti to- 
savo pasekėjų. Bažnyčia todėl turi neina- Ii į pietus, todėl iš ten girdėti nebegalįs, 
ža priešų, kurie griauja visa tai, kas jos ! Bet supratęs kai kuriuos žo<ižia« (nes ita- 

yra statoma. Tokių griovėjų buvo krikš- lų kalba turi panašumo į senovės lotynų 
čionybės pradžioje, jų yra ir dabar. Vieni kalbą), jis manė, kad iš tikrųjų yra ne 
jų veikia atvirai į kovą stodami, kiti vei- ' tarp žmonių, o tarp dvasių pakliuvęs. Po- 
kia slapta, dangstydamiesi įvairiais var- Į galiau paklausė:

— Ar Roma dar ir dabar tebestovi?
Jam buvo atsakyta: 1
— Taip, Roma stovi, bet tamsta jos 

nepažintumei. Senosios Romos tik gnu 
vėsiai tepasilikę. Dabar jau nauja Roma.

— O panteonas (Panteonas — romė
nų šventykla, kur buvo sudėti visų jų pa- 
ir visų jų užkariautų tautų dievų stabai) 
ar yra? — paklausė.

— Panteono taip pat nėra. ¥ra dabar* 
jo vieton pastatyta didžiausia bažnyčia, 
vadinama švento Petro ir Povylo bazilika. 
Ji stovi Vatikano, t. y. Popiežiaus — 
Kristaus vietininko valstybėje. Jis iš 
ten valdo viso pasaulio katalikus ir visi 
jo balso klauso. Su juo skaitosi net ir 
galingiausios pasaulio valstybės, sudary
damos su juo sutartis — konkordatus, ku
rie apsaugo katalikų teises toje valstybėje 
ir gina jų reikalus. Nors Popiežius ir ne 
turi kariuomenės, tačiau visi su jo balsu 
skaitosi.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas.

Navynų — na vynelių ne- 
•ūksta. Tik gaila, kad mano 
ampelis nėra jaučio skuros 
idumo, dėlto sunku visas su- 
ašyti.

Cliicagos ir Bruklvno vorke- 
o tavorščiai jau č.ystija san
avus, strajija armotas ir rim
ai ruošiasi į kraujo pralięji- 
ą, tik šiuo syk ne buržujų, jpaįmtj 

le proletarų, nes Bimbos šni- 
ai paskelbę, kad draugas 
ruseika jau “sumobilizavęs 
hna spėka} pulti komunistinį 
įdėjimų ’ ’

i

Parašyta ir Lietuvos gazie- 
tose atspausdinta, kad vienas 
amerikietis grįždamas iš Lie
tuvos Amerikon išsivežė ketu
ris ežiukus. Esu, Amerikoj e- 
žys didelė retenybė ir jis ti
kisi už juos gauti didelius pi
nigus.

Vadinas, pinigai Amerike y- 
ira tik reikia žinoti, kaip juos

Bolševikų Rusijoj pasie-j 
niais (parubežiais) komisarai

PERPLAUKĖ NIAGARA. LIETUVIAI AMERIKOJE

ROSELAND, ILL

Trejos sukaktuvės.

Šv. Petro ir Povilo draugi
jai sukako 25 metai, kai ji gy.

Markauskas yra darbštus dr- 
jos narys.

Toms trejoms sukaktuvėms 
paminėti dr-ja rengia pikui į j Pullmano bankų 
kų 30 d. rugpiučio, VVashing
ton Heiglits miške, ant 107 ir

Pinigų turi $3,800. Pirmiau nežino, ar kada atsidarys, ai 
pinigai buvo padėti Roseland ne.
State banke, bet pirm. S. Šilei
ka, pajutęs, kad bankas gali resyverio rankose 
bankrutuoti, pasitaręs su ki
tais vaPdybos nariais, perkėlė

Dabar minėta banka via

May str.
Piknike bus pagerbtas kasi

vuoja. Įsteigta 7 d. balandžio,
1906 m. Taigi minimos 25 me
ti} sukaktuvės; be to da mi
nimos ir kitos dvi sukaktuvės,,, - , .. . , . , - • , ..ihar žadėjo aukoti reikalingi}tai yra dr-jos kasininko 20 
metų, kai priklauso tai dr-jai 
ir 15 metų kai eina kasininko i 
pareigas. Juomi yra V. Mar-

Paliko tik $37.00 
kymui knygutės. Pasirodė tie-iciys. 
sa: bankas užsidarė ir niekas-

Kiek teko girdėti, deposito 
įiai nori paimti savo resyve- 
įj. Dabar eina balsavimu: 

palai- Kas iš to išeis, ateitis paro

Adomas iš Rojaus.

. , . , , _14 metu amžiaus p-lė MaryES», Pruseika jau dabar ,vestas toks paredkas, M
■a,.Sėjose ir rėdi valn» prade- >ad nei viena,,, proletarui ne- ,Qn 
. iki šiol Bimba Pruseikt, vis 'aha ,se,ti is rojaus r,bu
tgadijo ir prie pakaros vedė. 
le, anot priklodo, seno ožio 
rie pakaros neprivėsi. Iš to ir 
aina.
Vajevotis lietuviškiems ta- 

orščianas nereikėtų, jei dau- 
iau būti} sumulkinti} darbi- 
inkų. Ale dabar, kai abiejų 

ir vorkerininki} ir pruseiki- 
inki} — rankos siekia tos pa
los darbininko kišenės, nebė-
a, kitokios rokundos.

įlinkas V. Markauskas, stam
bus dr-jos rėmėjas. Jis ir da-

kauskis, turįs valgomi}ji} dulk
ti} krautuvę 355 Kensington 
Avė.

piknikui dalykų.
Taigi, visi kviečiami atsi

lankyti.J f \
Reikia da priimti, kad šv. 

Petro ir Povilo dr-jos nariai! 
yra svetingi ir darbštūs. Vai-1

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
PAGRABV VF.nft.JAII

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti Už $100.00
/•

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Cicero, III.

1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

♦ Cbicago, III.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Rooscvelt 2515dyba savo pareigas atlieka sų- 
Reikia pažymėti, kad p. V. [žiningai. Dr-jos stovi geras.]

, . . , v . c , gara upę žemiau vandenpuoliobasam ir apiplyšusiam. Sako-,. . , , , «... vv. . . (prie pat vandens kritimo žema, kai tavorseiams pnseina . , . .r , .. ... , . , . myn). Iki šiol nei vienas plauLatvijon sielius plukdyti, tai , .. .. .. T , .. . kikas nėra manęs daavta tokioprie Rusijos — Latvijos sienos , - ., . . . . v , . , drųsaus žygioproletarai turi zazionais dra
bužiais apsivilkti ir gerais ba
tais apsimauti. Sugrįžę atgal, 
turi tuos drabužius ir batus 
sveikus grąžinti, o vėl savo 
rėgsais apsikarstyti. Tuo no
rima svietui parodyta, kad bol Į Reikia atsiminti, kad šis 
ševikai Rusijoj pertekliuj gy- ^ni®s ūkio “boardas” sukur- 
vena tas pirm poros meti} gelbėti

___________________________ i ūkininkams. Visas laikas jis
I veikdamas ūkininkams nieko 
gera neatliko. Nepalengvino 
jiems sunkaus gyvenimo. Tai 
todėl, kad “boardas” veikia1 

j vien politiniais sumetimais, 
ii aprašė jos visų' išžiūru. Tas jjs rūpinasi daugiau politika, 
policinis rekordas išstatytas kaip kad ūkininkų gerove.

Nesurasdamas priemonių 
gelbėti medvilnės auginto-

POLICIJOS “UOLUMAS’

Nesenai New Yorke are.š- 
iiota viena 17 meta} mergaitė, 
'ai įvyko už menkiausių jos

kriminalistą} galerijon.
Tai vienas iš daugleio tūk

stančių policijos ‘ ‘ uolybės ’ ’

Taigi, ir nestebėtina, kad 
medvilnės augintojai nepalan
kūs šiam “boardo”’ sumany
mui.

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIK

U-M

jams, “boardas” tiesiog nu-
................... .rodo tiems žmonėms naikintijei šimtai jvainos rusics smur-

*:_• i,,, : i i • i v jv. 'savo sunkaus darbo vaisius, timnkų ir kitokių galvažudžiu. , v .
, . w n -i • • • v •• v. .. Vyriausybė štai išlaiko dan-Mergaitė areštuota Coney hnkstauja, jei policija užimta .... .

iland - jūros pakrašty, kur nusižengėlių gandy-, ‘^^kurie “kaltę
asdien maudosi tūkstančiai Tnnic nT'o<la’'7’rnQ'c
ruonių. “Uoli” policija pas
ekėjo, kad jos maudyklinių 
rabužių vienas dirželis nuo 
eties žemyn nuslydęs. Tuo- 
ius ji paimta policijos stotin 

ant rytojaus — teisman.

Teisme mergaitė padarė ap- 
ailėtinų klaidų — jinai pri- 
ipažino kalta ir nubausta bau 
a, kaipo kriminaliste. Jei ji 
ebūtų prisipažinusi kalta, ta- 
a jų būtų teisę prisiekę tei- 
ėjai ir gal tie jų būtų ne tik 
įteisinę, bet dar pačių polici- 

nupeikę.
Jai bauda nustatyta 5 dole- 

iai arba viena para kalėjimo.

usižengimų. Nežiūrint to, jų atsitikimi}. Nestebėtina tad,)
olicija įtraukė didžiųjį} kri- 
nnalistų tarpam

mais ir areštavimais. ,.
Neveltui žinoma Wickersiia- ‘.esko Priemoni1 ™°ki

mo komisija andai savo repor- derlii} apsaugoti nuo kenks-
te paskelbė apie nedovanoti-J "Ungųjų vabal,)- & 
nūs policijos apsileidimus vy-|n“rodo patiems žmonėras nai- 
kinant Įstatymus, ypač didės-!klnh derll“s' 3'ad ddl'°gi ne’ 
ulbose miestuose. - jleistl tl) derln) naikinti Pp-

Kai-kurie angliški Jaikraš- J
čiai tokį policijos elgimąsi va

liems vabalams?

dina idiotišku.

NEGIRDĖTA VISAM PA
SAULY.

Kada federalinis žemės ūkio 
“boardas” (komisija) andai 
medvilnės augintojams patarė 
sunaikinti apie vienų trečda
lį medvilnės derliaus, tai tuo

Su tokia ypatinga vadovy
be šalis gali patekti dar į blo
gesnių jų laikų bangų. ,

Bet tai politiniai sūkuriai. 
Gyventojai turi jų saugotis, 
ypač artinantis 1932 metams.

BAŽNYTKAIMIS AUGA

ĮVYKS ---------

Sekmadieny, Ruptio (Augiist) 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.
Virves 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.
Pakapėj /Padubysio vai.)

i naši rinko kalėūma Kažko- k-a •• • j- -»i • • ^er nK *)uvo įteigta pašto ag.,i pasirinko kalėjimų. Kažko bud„ ,ls pasirodė a,Skrai „ Sl„mI„ dienomis įrp.
Hl bildu jai teko gauti advo- išpažino, kad bankrulijęs pro-!ngti ir telefonaa. Pirm kaleto 
alų, kurs apsiėmė paduoti ltu. . bažav,kaimis buv0

Taip rašo laikraštis “Mil- pradžiog mokyk]a 4-rių sr., 
waukee Journal”. Nes ko pa-,visaj menkas, o dabar jau yra 
našaus dar negirdėta šioj ša- graži pįeninė, pašto ag. ir te- 
ly, ypač kada pasaulis yra rei- lefOnas. Taigi visi patogumai, 
kalingas medvilnės, pareiškia tik, rodos, organizacijos čia 
laikraštis. • (silpnai gyvuoja. VŠ.”

Žmogui nurodyti, kad jis' __
naikintų savo darbo vaisius, 
yra negirdėtas daiktas. Taip 
elgiasi tik ivieni spekuliantai.
Taip galima elgtis tik spau
džiant butenybei, kada netu
rima kitokio išėjimo.

aeliacijų, kad sunaikinti a- 
ie jų policijoje pagamintus 
ekordus.
Mergaitė gal ir nusižengė 

liesto ordinansui, bet polici- 
i už tai jos neprivalėjo į- 
caityti kriminalistų tarpan. 
advokatas Saitta, kurs apsi- 
mė jų teisme ginti, teisėjui 
irp kitko nurodė, kad polici- 
a neteisėtai elgiasi su nusižen 
;usiais ordinansams (miesto 
aisyklės), jei ji šiuos nusižen- 
;usius įskaito kriminalistų 
(aičiun.
Tai ypatingas šioj šaly po

rcinio veikimo atvaizdas. Ka- 
a mergaitė paimta į polici- 
os stotį, tenai jų apnyko Šim
ai policijos tarnautojų. Nu- 
mė jos rankų pirštų antspau- 
as, nutraukė jos fotografijų

Amerikos spekuliantai labai 
dažnai naikina galybėj valgo-! 
niUJU produktų, kad tuo būdu 
išteklių sumažinus ir kainas * 
pakėlus. Bet kad tokio pat nu
sistatymo laikytųsi vyriausy
bės “boardas”, tas tikrai ne-1 
dovanotina. |

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:
Vardan Ir I’avardfi .........................................................................

A d renas .................................. .. ................ ...........................................  • • •

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

Konteslo Skyrius ...............................................................................

N
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DRAUGAS

SENIAUSIŲ CH1CAG0S LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
įgavome antros klesos kamba
rėlį. Plaukėme tada ir valgė
me, kuip ponai.

aš tik 9 mėnesius pabuvęs A- “Artinantis prie Bostono,
_________ . merikoj, nei pinigų kelionei pnri'ipb įleidimas į Ameriką.
(Pabaiga) !neturėdamas žūt būt pasiry- pareikalaus parodyti nuo

žau kuogreiėiausi sugrįžti Lie 1 galvos po $25, tai bus bėda.
Bėdų bėdos. tuvon. Vykau į Baltimorę pas šimtą dolerių turėjau dolari-

“Mano tėvuko būdas buvo Pabrolį. Jisai šiek tiek pa-^ims. Juos da.liai susikro-
keistas. Aš vaikus auginda- gelbėjo. Susiradau prekinį lai viau l vokiškų porttelp Ei-

.-i , • • vi nl nikijiiiti i Niiuldiia isi- mint per olisą raštininkui pantas negledavau pavalgyti, jei piauktauij į iizmuoną jsi i
. • -i -ii ni ai'iMn n/ ilm binikn įrodžiau portteų pravėręs irvieno kurio vaiko prie stulo P*a-tau u/, uaimniRų. .

. . v . .paklausiau ur nori suskaityti,
trukdavo. O manu tėvukas, Kelionė buvo greita ir laimia iTui 1.aj,i„i„kas> žvilgterėjęs 
tur visada vienas prie stalo ga gu. (_z patarnavimu gavau ,- nėreik
lo valgydavo. As pas tėvų bu- Gek, kad lengvai pasiekiau .
vau berno vietoj, o mano .no- namus. "As su anionar ‘r devyniais
, . . i, x .„ ;xS i- vaikais patekau į \\ ilkes-Bar-tens buvo tik tarnaite. Iš mu “Tėvas besąs iš mano žino- 
sų ėmė įeikalauti į gy\ eilinių nojj gyVenįin,y paveržęs. Bei

KAROLIS MACIULIONIS.

prieš titane^ galų gale atsiekė “Marianipolėj buvo toks at- tojo ir vėl griebėsi kardo, bet 
j savo tikslo ir atsisėdo musų sitikimas. Turgaus dienoj ma- mano švogeris vėl pasirodė 
(gyvenimam Bet nabagui tur- no švogeris buvo alinėj ir su vikresnis ir ištraukęs šoblę ir 
būt Dievas nepadėjo, kad nei draugais girsnojo alų. Inėjo kirto ja taip kad kareivio au- 
puses metų nepagyvenęs savo kareivis ir paprašė jo pypkės sį nukirto, o šoblę susuko, 

i mylimoj vietoj, pasimirė, nors ir tabako. O mano švogerio kaip grąžtą ir numetė. Besuk- 
įbuvo tik nesenai persiritęs per pypkė buvo tikrai puiki. Tai- damas persipiovė visus pirš- 
penktą dešimtį savo amžiaus gi tai mano švogeris ir padavė tas. Šitas mušis/sutrukdė Visą 
metų. Jis visgi nebuvo visiš-j ruseliui — kareiviui tą pypkę turgų ir minių minios subėgo 
kai sugedęs žmogus. Jisai tu-' ir taboką. D tas su visomis
rojo ir gerų pusių. Buvo dru- gėrybėmis pro duris. Švogeris 
tas, drąsus, smarkus. Tų sa- vytis.. Lauke kareivis vejamas 
vo jėgų jis naudojo ne tam, atsisuko ir išsitraukė iš mak-1 
kad kitus pliekti, bet tam, kad šties šoblę. Tas nenugąsdino !
kitiems neleisti muštis. Kur švogerio, o šoko ant jo kaip Taigi nenusiminkit, Dėt eikit pas 

31S, arba as outlavoni, tai mus- Imtas, trenkė Žemeli taip kad tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- 

tynių neištikdavo. Visi žino-: to nabago ruselio SoblS iSkri- 
.jo, ką aš arba mano švogeris
galėdavo padaryti.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS

Trečiadienis, Rugp. 1P, 19
žiūrėti ir daugelis suspėjo 
matyti. Paskui laukėme, 
bus toliau. Musų nusiste 
mui jokios “sliedstvos” 
buvo.

“Toks tai bųyo vyras,

pas Miką Menkevicių, kurs

j,n,,i pasega, nors viena 2im- ,,J0
l'J.'UOJ Sntil'anUir'f mlr-i’l'im T***i 1“,sisk"l,iuo 5U ,lauju Ii, lai kaikurį laika gyvenome 
įnešęs, butikau n miltą sim- sulnanyniu. Girdi pavesk jam u,.UV0j 
tnię .nesti, Ileikalavo kad į pusę gyveIlilno> Sutikau. ' “Darba netruka

tau gauti. Už-
“Ėniiausi po dalybų tvar- dirbdavau iš pradžios po $1.50

kyti ir gerinti apardytų ūkį. o vėliau po $1.05 dienoj. Bet,
m . x- -ii Tėvas išėjo gvventi pas žentą, ačiū Dievui, užteko didelėsTada tėvas pareikalavo or-i j oj p ...................... v . . . ...

.. .. .v ... ... Kol gyveno skvrium, tai jiedu šeimynos pragyvenimui, Iik-
dinarijos. As sutikau. Pada-: SJ • . . , . . ? ,

v, , , labai sutardavo. Bei kai suėjo davo dar ir ant alaus,reni. rastus, kati man gyveni-
i ■> i i i krūvon gvventi, tai gimt utsi- •- T iotnvMmą paveda. Pradedu gaspado- ®; Žinios iš Uietuvos.

liauti. Praeina trys mėnesiai, ,lO.r^° vĮens k^<K -^-vas Tu rpll0 Įarpu iš Lietuvos vis 
tėvas užrakina namų Juvį^ ^eTTis pas Kitą žentą gy ateidinėjo indomių žinių. Ne
pasiskelbia save gaspatloiimu. IAtsiimtąją ,«..n > pu. ę Į,.uj<ns į>o išvykimo A-

“Mano tėvo būdas buvo sun.H niUs T>u\o išim u..oję. merikon, mano švogeris, kurs 
kini sugyvenamas, bet tų na-Į bandžiau ant savo pu- nnolatai siundė mano tėvą
minių bėdų nebūtų buvę, jei;''*"- ^vU1^‘s žmonišką gyvminą----------------------------------------------
nebūtų buvęs gundytojas. O lci!"buiti. Skolinaus pinigų,
tą darbą darė vienas iš švoge-p'lksiaU!5 nmšinų getinau ūkį. 
riu, kurs užsimanė mane išės-J^';t lna^iau, kad bus sunkus 
ti ir pats atsisėsti į mūsų gra- 'enimas. O čia mi.ė duktė 
žų gyvenimą. 11 paskui sunu-. pakilto

“Buvo mūsų tarpe įvairių *1 dvasiškas mano jėgas. Ma- 
šposų.* Galop tėvas pamatė maįt,,:ll> ka^ be Ai.eįikos neap- 
nęs neįveiksiąs piktuoju, tai jbtnne' Sunkiam.io:> bu\o dai- 
ėmė gerumu prašyti taikintis k Tai gauti motei s sutiki-

neščiau ir likusius 500 rub 
liūs. (ial aš buč tų ir padaręs,1 
jei ne uošvis.

Knygos
I >

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

lum-uv suinc isi\i i- i kja_ ar kur skauda, bet pasakys pats

to iŠ rankos ir makšties dir- 1,0 P**no išegzaminavimo. Jus su- 
v. . Itaupysll laiką Ir pinigus. Daugelis
Zlllkai sutruko. Kareivis atsis-'kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 

l dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa- 
Į tyrimo, suradymul žmogaus kenks-

—... Įinlngumų. I
Mano Radlo — Scopo — Raggi 

X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologifikas egzaminavi
mus kraujo atidengs man jūsų tik
rus negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies. reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi-

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas į kerėjusią, chronišką ilgą. kurį ne 
. . i • i • 'pasidavė net gabiam šeimynos gy-
400 puslapių kaina ............... . ........................................ $2.00 dytojui, neatidėlloklt neatėję pa-

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. luaDt

Nesirūpink 
| mu, pleiskanom!

išbėrimais, spuogą 
Ir kitais odos negerumais, 
gauk gydantį antiseptiką Zenu 
saugus. Aptiekose. 35c., 6
$1.00.

žemo
fOp si-■i'j .ocpTnTir r

mą. Vis-gi galų gale sutiko. 
Atsirado ukiui pirkėjas. Tą

syk buvo blogi metai ir ūkį 
įeikėjo pigiai parduoti.

•i-ta kelionė Amerikon.
Tai buvo 1904 mitai. Tąsyk 

lai\u kompanijos t’.rė.| i aštrią 
konkurenciją. \ iena už kitos 
ii gino kelionę ir ga ak- pasa- 
za-iius. Tai buvo musų didelis 
giliukis. Važiavom?, devyniese, 

liausiąs vaikas buvo 14

ii jam gyvenimą pavesti tol, 
kol jis norėsiąs. Sutikau.

Neužilgo tėvas tinC gundyti 
mane vykti su seserim į Anie 
riką. Kadangi mano moteris 
nenorėjo manęs leisti .Ameri
kon, tai vykau be Jos žinios.
Moterei pasakiau, kad aš tik 
seserį palydėsiu ir sugrįšiu.

Antru sykiu Amerikoje 
“Keliavome trise — aš, se

suo ir dar vienas kaimynas.
Ne visai gerai pavyko per ru“n< Ty» 0 mažiausias 4 n ėii. Be+

bežių pereiti — buvome suim 
ti. Bet išsisukome ir patekome 
Amerikon. Darbai tada ėjo

kelionė buvo laiminga iš pat 
namų iki pat AVilkes-Barre. 
Tąsyk vykome su pasportu ir

blogai, bet aš dirbau, taupiau Te^on? atlikome į II dienų.
ir siunčiau pinigų moterei, lVisur lahai Xiekur ne‘
nes gerai įsivaizdavau kaip ji (Stodami pasiekėme Angliją, 
tada jautėsi. Tik štai gaunu i Bostoną šipkor-
nuo tėvo laišką, kur kviečia 16 augusiam buvo $12.50. 
būtinai kuogreieiausia grįžti'?Ies likome penkias čielas 
namo. Girdi padarysiąs pilnu ^»I,ko1 T<’> ii keturias pusines, 
gaspadorium, būsią viskas ge-,Laive taW Turėjome dideli 
rai. Pusantrų metų tepagyve-’^iliuki- žinoma, buvome tre-
nęs Amerikoje, grįžtu Lietu-!čioj ManiSk« Pk,n^ die
von ną pareiškė, kad girdi, jei no-

“I pusantrų metu pilnai su ri '"aae gyvą per vandenį per
sitaisiau ir išrodė, kad rainy-!vežti’ tai Pa™pink geresnę 
bėį ir tvarkoj užgyvensiu..iv,ot^ Pa«Iaa<a»u su kapito- 
Viskas klojosi gerai, Bet vėLuu- Už ,nenkS pnniokėjimą 

atsirado reikalų ir bėdų. Puo- -
lė tada mintis vėl laimės ieš-Į 
koti Amerikoj. i

Tretį kartą, Amerikon 
“SusikrapŠtęs kelionei pini

gų, nieko nesakęs moterei, 
vienas sau išdūmiau tretį kai 
tą Amerikon. Atsidūriau VVit- 
kes-Barre. I’ždarbiavau kasy
kloj. Bet štai ima darbininkai 
organizuotis ir reikalauti al
gų pakėlimo. Prisėjo eiti strei 
kan. Aš neturėjau kantrybės 
lankti streiko galo ir išvykau 
į Spring Valley, Ui. Bet kar
tu paskui mane ateina nuo 
uošvio laiškas, kuriame rašo, 
kad mano žmona serga. Ži
nios buvo tokios šiurpios, kad

te. F. Budriko
KRAUTUVĖ

Electrikiniai Ledo 
Šaldytuvai

Radios, Pianai, 
Rakandai

Didelis Pasirinkimas

JOS. F. BUDSK,
Ine.

3417-21 S. H&lsted st.
Tel. BOULEVARD 4705

Programas iš stoties WCFL
970 k. Nedėliomis nuo 

1 iki 2 vai. po pietų.

KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė 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. 
I. C. kaina ................................................................................ 10c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10cJ 

KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANILELLIS, 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

nių 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. 1. 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 ISTORIJx\, 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 TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma 

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

“Draugas”

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 ikt 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po
piet

10 PIECE COSME' 
SĖT $1.97

Thl. Ir r FamoUR Vivanl Sėt ar 
etudeH face powder, ,1.00; Range, 
TIsrug Cream »1.00. Depltatory 
Faclal Astrlngent 11.75, Bath Salt 
Tollet VVater 11.25, Perfume J2.76. 
liantlne 75c, Skln IVhitener 75c. 
Value 212.00. Speclal prlce, gi.27 
ten pfeces to introduce thie line.

Vardas .....................................
Adresas .......................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Vaa 380-3th Avenue, New

PROBAK

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

ADVOKATAI

. A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Ba^dzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. f iki 9 vak
Telephone Roosevett 9099 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 96»«

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.

txoc*l Office: 1900 S UNION AVĖ 
Tel. Rooeevelt 871#

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 
(ISskirlant 8e rėdąs)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolph #111

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
<241 8. Halsted St. Tel. Vlctory 0662 

Valandos — 7 Htl • vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

gn.LY’S UNClE
UMVST U*. N’OŪ
LOOKAfciC «O GU**/?/ 

ABOUT 9

r I UJAS. 
r JUST -TWU\£\kl'

ZTW(KT acocc> , 

cACAJfT SAcy

" you»

• ' a*--!

Z IT VUOUV6K ’BSiŠikl
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a ucmvėseJ.

>uA>4v*
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' ZejO^-ST PA9T W \T \J A 
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xovy vv.va coKKi'
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ABIEM PCSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname ' 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus. 
60c. už 5 — $1 už 10

8empelis — loc.

mOSAK CORPORATIOft

Malonumas
Pypkorlams 

ir cigaretų 
rūkyto
jams

This new cheei 
tre

Digestible 
as milk 
itself I

Paterttid

Now—Kraft-Phenix’ new achievi 
ment! Rich mėliow cheese flavo 
plūs added health ęualities ii 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuabl 
ėlements of rich milu. Milk suj 
calcium and minerals. Etery 
can eatit freely!

Velveeta spreads, 9lices, m<i 
and toasts beautifully. Tfy a f 
pound package today.

KRAFT

yelveėt
V The Delicioui NewCh*e»e I

- i

• U'

J »» v

/A
//i
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SPORTAS
AMATEUR BOXERS END 
GOLDEN GLOVES CLASSIC 

IN A WHIRLWOND 
FASHION.

DRAUGAS

amateur boxing ever lias kno- 
* ivn kere.
A Fast, Hard Punching Finai '

! No bout oi the long night' 
Įof fighting lathered the fans Į 

| into a pitch of frenzy as did ' 
the closing one in which the 
heavy\\ eights, each seemingly 
seeking a knockout victory, 
sųuared off and turned loose 
the works in a lašt, tough 
punching battle that ended 
when the referee awarded

Tel. Canul 6764

DAKTARAI:
'.Telefonas GrovehlU 3262

DR. A. RAŠIUS DR. A G. RAKAUSKAS

man nuolatai spęstus spendė j aplikacija. Kę dabar daryti? 
ir dėl kurio turėjau į Amerikų Kunigas pasakė, kad tunu iš
važinėti. Katras išėjome per- tuokti tų padaryti. Jis man1 
galėtojais? Aš vis gi neprisi-, parašė mano vardę pavardę 
pažįstu pergalėtų. Turtų aš ne- ir aš pirmu sykiu savo gyve- 
sukroviau. Aš nei nesivariau jiyme ėmiausi plunksnos. Brai 
prie to. Bet rūpėjo man išau- žinėjau plunksna apie ketu- 
ginti ir išauklėti vaikus. Tasįrias valandas. Po to jau “pa- 
pavyko taip gerai, kad neati-Į saininau” aplikacijų. Ndėjau
dėkavoju Dievui už jo pagel-1 su ja j geležinkelių kompani-j Joe Looeck Wins By K
bų tame mano darbe ir tose .jos ofisų. Ten reikėjo dar ke- ---------------
mano pastangose. Dievas pas- lėtų sykių pasirašyti. Namie Kansas City, Kansas. _ Fif-
kalsino mano menkus uždar- pasirašyti buvo vienas daly- įeen ^mįjįng clianipions, per- 
bius ir skurdas niekuomet mus kas, o ofise prie svetimų a- j,aps scarlet smeared and ,the fi8llt to Lobick 011 a tecb' 
nevargino. Moteris, kuri iš kių buvo kitas dalykas. Pri- wearv |>ut liappy nevertlieless 'nieal kuoekout late in the se
visos širdies nenorėjo Ameri- sėjo sušilti ir sukaisti, bet stood arms upraised byįcond round*
kon vykti, čia greit apsiprato visgi pasirašiau ir darbų ga- leferee \\’alter Bates to recei-1 Tlie big Kansai>, a compara- 
ir pamėgo čionykštį gyvenimą, vau. ve the accĮaįlu of a g0od-si-jtive neivcomer, made great
O kada užvirė pasaulinis ka- „Po t() ra§ymo a5 neužme„ zed and appreciative crowd,use of a terrific ri£ht band 
ras, kada Uetuva atsidūrė to o vįs daugiau javinausi. įn the International Arena. l,unch. and lle Hterally club-
karo liepsnose, tai džiaugėsi, Pl.ad?jau ir jaiškus ra§yti Tbeir work was fįnislied. Af- bed Wlute lnto «ab«»ission at

IK OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigius ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną i.uO 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredotnis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 ĮVEST 22nd STREET 
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos: •
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. —

4 Ir (:30 iki 8 vai. vakare 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po pietų Ir 7-9 v. ’ 
Nedėlioj pagal susitarimą

kad čia būdama išvengė tų vi
sų baisenybių, o gal ir mirties. Kaitų su atsidėjimu paia- 

šiau laiškų dukterei Kazimie- 
1 aaugę vaikai kaip su- mokytojai į Philadel-

nūs, taip ir dukterys nevengė phia Jfli lai§kag taip in_
daibo, o tie, kurie į mokslus domus jr ypatingas pasirodė, 
ėjo, tai ir-gi savo atliko, f

the start of the second round.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisus 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltl St. Tel. Ganai 6221

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVDIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

metus
kad ji nusinešė į klesų vai-

ter three days.only tliey re- 
niained of a field of alniost 
200 boys who sėt out vvith
higlt liopes of ulthnate trium- aPPeared limp, his arms dan
ph in the second annual dia- SdnS helplessiy at liis sules.

i i • Before faliniu* Irom the rones Ofiso Tel. victory 3687mond golden gloves Champion- Į1>eioie & 110111 uie lolR*
. be again received a puncli to

A hard rig'ht to tlle iaw sent ' Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė 
.... . . I Tel. Republtc 7868
VVIute bark on the ropes, lle i VBland08 t — 8 & 7 — I vai. vak 

Nedėlioj pagal sutarti

6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Aven 
Tel. Prcspect 1930.

uėję visi atsistojo ant kan,s parodyti> pasktityci ir shiPs*
savo kojų ir ramstyti nereikė- paaiskinti> kad tai rašė jos tė-
JO. ivas išmokęs rašyti sulaukęs 61

Of. ir Itez. Tel. Hemlock 2374

Ofiso Tel. Victory 6898 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR, A. A. ROTH

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. J. P. POŠKA.... i • n , e the liead and fell heavily to Stern conflicts, brimtul of j , . ----------- ----------
Mcitenent, h.d the spectators ilhe lloo.r Aitho,u«h “p at the M & HALSTED STKEET 

count ot limo, the reteree saw | Antras ofisas ir Rezidencija
s Tuo tarpu inėjo ’n a °°nHtant uproar from theKaip senatvėj išmoko rašyti, metų amžiau

. . . ikleson klebonas kun. Čepukai- tirst event among the juniors
♦ As nuo jaunų dienų tvir- vntil Joe the towe.

tas būdamas, geroj sveikatoj .§ atf.įtikimo ir jggmęg fing Kansan, pounded Ralpli
įsukau ir senatvės sulaukęs, padaV(\ niano dūkte- into a statė of helpless nias Joe Lobick yra lietuvis,
Darbų mylėjau nuo jaunystės,! ‘ Įiepdainas pasiysti man ness in th£ heavvweigbt fi-j sūnus pp. Lobikių, gyvenan- 
megstu padirbti ir senatvėj. !dovanonis Taigi išsimokymas nid ^ba^ finis on one of|čių adresu: 915 Dhio Avenue,,

“Jau buvau persiutęs per isvnatv-: ragvtį yra mano vie- tbe greatest niglits of battling Kansas City, Kansas.
60 metų, kai atsirado būtinas ' J

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALJSTED ST.

plainly he vvas in no condi-' 6504 S. ARTESiAN AVĖ. Į Kampas 31 Street
tion to continue. , 2*,1.30 .v„a.l„N^°. rytal.si n.u° 7š! I valandos: i—s po piet, 7-8 vak.

Nedėliomis Ir Sv :ntadienials 10-13
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po J

__ , i .. v ' piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
NUO redakcijos. ( ia aprašo- šventadieniais pagal sutarimą.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3009

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

reikalas pasirašyti vardų pa
vardę. -Buvo taip: suims kuni
gas Juozas gavo man vietų j 
Chicagoj prie geležinkelio. Bet 
reikėjo sava ranka pasirašyti

nas didžiausių gyvenimo džiau
gsmų ir pasitenkinimų.”

\ ■ {

ŠV. MIŠIŲ AUKA.

it*
PETRAS VAIVADA

mirė rugp. 16 d., 11:30 vai.
naktį, 1931 m., sulaukęs 48
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Šilalės parap., Vaitmenų 
kaimo, Amerikoj ligyveno 29 
metus Paliko dideliame nuliū
dime moterį Apolioniją po tė
vais Rinikaitę, penkias dukte
ris Oną, Adelę, Juzefą, Stanis
lavą ir Eleną, du sun,ų — Pet
rą ir Pranciškų, brolį Joną ir 
brolienę K&staneiją, du pusbro
liu — Petrą ir Juozapą Geš- 
tautus ir gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Rozaliją ir seserį Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
46 05 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės * įvyks ketverge, 
rugp. 20 d., 8:00 vai. ryte iš 
Eudeikto koplyčios J šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kur bus 
gedulingos paima Idos už velio
nio sielą, o iš ten bus. nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
nti dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys. Simai, 
llroHs Ir Giminės. 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudetkis. Tel. Yards 1741

Tai vardas knygutės, kuri 
tik išėjo iš spaudos. Apie tų 
knygutę vienas žmogus taip 
rašo kun. Juozui Jusevičiui:
‘‘Gavau jūsų knygutę apie šv.
Mišias, luibai malonu jų 
skaityti. Prisiųskite dar 10.
Duosiu kitiems dovanų.”

Kita moteriškė taip rašo:
‘‘Apturėjau 3 knygutes apie 
šv. Mišias, kurios man labai 
patinka.” '

Iš tikrųjų ta knygutė yra 
labai naudinga . kiekvienam, 
perskaityti, nes joje kalbama pigiausiai 
apie svarbiausia mūsų tikėji
mo tiesa — Šv. Mišių auka.

Šių knygučių galima gauti 
kiek tik nori ir labai pigiai 
‘‘Drauge” 2334 So. Oakleyj 
Avė., arba pas kun. J. Jusevi-’ 
čių, Šv. Kryžiaus Ligoninėje 
2700 W. 69 St., Chicago, III. 1

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 756 W. 35th Street

Dr. G. Semer
LIETUVIŲ AKIŲ GYDYTOJAS

Puikus vėliausios mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 
kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimų

Pagražina išvaizdą Patenkinimas

• / -

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
LIET GRABORIU8 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
■r pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų IS- 
dlrbystės.

OFISAS
668 *Vest 18 8treet 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street. Tel. 
Victory <089

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir 
neizrangue, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
1 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną tr naktį 
Virginia 0036

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6651

DR. P. L ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artealan Av< 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CtttRURGAS

Rezidencija 
472 9 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis 
Susitarus ,

- D E N 1 IS T A I
Tel. Randolph G993—0994

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. ED6AR W. GRASS R> G. CUPLER
Gydo (ik akis, ausis, nosį ir gerklę

39 So. State St, Chicago
Mentor Bldg., 12-tas aukštas 

Valandos: 9:30—4:30

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlialt 
ir Ketvergais vakare

Phone Boulevaid 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DE^TlST A S 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canal 8222

DR. CHARLES SEGAL DR. G. I. BLOŽIS

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir N AK T) 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų( 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: r&KDS 1741 ir M4S

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. D. LAGHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2618 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago 
gfCXRIU8

1439 S. 49 Court, Cicero, UI
Tel. Cicero 1917

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
*3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LfFTUVIS GRABORIU8 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel Roosevelt 7691

Tel. Hemlock 8750

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 Ket

South Slde Office North Sidc Office 
9300 Cottage Orove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS.
Daktaras ir Chirurgas 

Itez. 10214 LO.VGAVOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

Tel. Central 7079 
Itez., Longbeach 9453

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

DENTISTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Sęredoj pagal sutartį

Boulevard 7588
Rez. Hemlock 7691

DR. MAURICE KAHN *• P‘KAZLAUSK«
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ik. 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 19 iki 12 dieną

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-I

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki

vai. vakare 
Nedėliomis ir Seredomis susitart

4847 W. 14 ST. Cicero,
Vai.: *1-4 vai. vak. Ir 

Pagal sutartį

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-49 Plttsfleld Bldg., 55 E. Waslilngton St., Chicago, III.

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel.-Virginia 1290 

Varde 1138
Chicago, UI.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

• VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5208-8413

NuHudlmo valandoje kreipkitės
prie manęs.* petarnauslu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau nstfu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

DR. SU8AN A. SLAKIS
Spedalistė Moterų Ir Valkų 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

Ofiso ir Rez, Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-3 tr 6:80-8:30 r ai. vak. Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare - 

Nedėlioj susitarus Nedėlioj susitarus

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wahash Avenue 

Tel. Puilman 0856 
Gazas. X-Ray, etc.

DR. A. W. JACORS
(JOKUBAUSKAS)

DENTISTAS 

10758 So. Michigan Avenue

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

Telefonas Puilman 7235

Tel. Cicero 4*756

DR. P. ATKOČIŪNAS
v DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO 
Vai.: 9-12 ryto: 2-6 Ir 7-9 vak
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DRAUGAS Trečiądienls, Rugp. 19, 1931

C H I C A G O J E Čia dalyvauti skaitlingai me- sistengia lietuviškai kp. reika-
įtiniam piknike. Daug galima 
'padaryti laikantis vienybės, 

WEST SIDE ŽINIOS. TOWN OF LAKE ŽINELES, j nes kur vienybė, ten ir galy

lūs svarstyti.
Vyčių Karvelėlis.

X J. E. Vyskupas Būčys, 
M. 1 C., pirmadienyje lydimas 
Aušros Vartų klebono aplankė 
Chicagos Aquarium’ų ir lygi
no jo įtaisymus su didžiausiais 
ir geriausiais Europos Aqu- 
arium’ais. Tikrai, išviršinis 
granito jo kevalas yra puikes-

X Šv.’Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 1 skyrius laikė su
sirinkimų rugpiučio 14 d., mo
kyklos kambaryj. Atsilankė 
skaitlingas būrys narių.

P. J. Čepulienė išdavė ra
portų iš Centro.

bė.
Rėmėja. PRANEŠIMAI

Dr-jos Lietuvos Ūkininko 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketverge, rugpiučio 20 d., M. 

Lietuvos Vyčių 4 kuopa lai- Meldažio svetainėje, 2242 W.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
VYČIŲ ŽINELES.

kė mėnesinį susmų rugp. 
Darbininkės išrinktos Cen- G d., parap. svetainėj. Sus-

23 PI., lygiai 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai prašomi atsi-

nis už Europos, vidujinis gi tro piknikui Stugienė, Gedvi- nių atidarė malda pirm. P. lankyti laiku.
aparatas toks pat, kaip Romos Pene, Sriubineė Sudeikionė šaltimieras. Nutarimai pers- j 
Aųuarium’o, tik akustika, pre p-lės O. Navickaitė, O. Kna- kaityti ir vienbalsiai priimti.1 
legentas ir šviesos spindulių tauskaitė. Piknikas bus Mar-j “Beach Party”. '

V. Duoba, pirm.,
B. Lenkauskas, rašt.

Velička, 6725 "So.‘ Rockwell, 
taipgi pasirengęR į talkų ir 
pagatavas su savo geni troku 
nugabenti į daržų būrius pik- 
nikierių.

Brighton Parko veikėjai pra 
neša, kad jau trys ekspresai 
pasirengę su patarnavimu ir 
norėtų, kad piknikieriai jau 
dabar atsišauktų. Taigi galima 
užsisakyti vietas pas šiuos: Ę. 
W. Gotautas, 4414 So. Cali- 
fornia avė., J. Manikas, 2900 
W. 40 St. ir Antanas Tiekus, 
2743 W. 37 PI. Šie ekspresini- 
nkai yra geri biznieriai, visa
da žmonėms gerai patarnauja

ny, rugpiūčio 30 d., Birutės, nudegė stogas ir apdegė kam-
(Černausko darže).

DAUG MEKSIKONŲ IŠ
VYKO NAMO

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
18. — Los Angeles apskrities 
lėšomis iš apskrities išsiųsta 
į Meksiku apie 1,200 bedarbių 
meksikonų.

Iš Kalifornijos valstybės į 
melus apie 90,000 meksikonų 
išvyko atgal į savo šalį. Nėra 
darbų.

bary buvę daiktai. Nuo ugnies 
nuostolių padaryta apie 4,000 
litų. Namas neapdraustas. ‘R.’

LONDONAS, rugp. 18. — 
Pietinius Anglijos pakraščius 
palietė didelė jūros audra. Žu
vo 11 žmonių.

prošvaistos žemiaus jį pasta- quette Park, kuriame visi sky Į Nutarta rengti “Beach Par-i Huniboldt Park Lietuvių P. įr jįe geraj patarnaus pįkni- 
to už tos pačios rūšies Romos riai darbosis. Narės, ir nariai,1 ty”, rugp. 15 d., Whiting mėnesinis susirinkimas kieriams.
Aquarium’ų. prašomi atvažuoti ir paremti • beach, Ind. Party pasisekė.!ketvirta<heny, 20 d rygP*, Šeimininkės tariasi, kad re-

X Šiandien J. E. Vyskupas Piknik^* 'Dalyvavo net penkiolikų pilnų ^ir®S Simmans svetainėj, storanas būtų pirmos klesos.
Būčys M. I. C. keliauja į Li8onhi raportų išdavė p. automobilių. j1640 N’ Hancock str*> Chlca; Sako, kad reikės gauti 400 ke-
Sheboygan, kur pirm 12 metų ^n‘leikienė apie Matkevicie, Dėkingi esam komisijai už Pakl duonos, 100 tuzinų bul-
buvo Nekalto Prasidėjimo šv. n<‘ ’r ickienV*

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
DU GIMNAZISTUS

Panelės Marijos lietuvių pa-1 Susirinkimai perkelti į sek- inįeras buvo žaidimų komisi- 
rapijos klebonu 1919 metais. .ma^enb ka*P buvo» kas antr^;joj, jam labai sekėsi visus pa-

gražių tvarkų. Povilas 'šalti- |Depamirškit daug reikalų. ^, 300 “čikinų”, 200 an

GRAŽIOS DELEGAČIŲ SU
TIKTUVES.

savaitę.
| X Mūsų pirm. p. J. Čepu
lienė jau sugrįžo iš atostogų. 
Ji dalyvavo Moterų Sųjungos

A. Walskis, rašt. čių, taipgi po 100 svarų jau- 
tienos, veršienos, avienos, 

North Side. — Visų drau- kiaulienos, “hot dogsų,” žy- 
. . S’jų atstovai, kurie buvo iš-1 diskų košernų kilbasų, 10 mai-

abar nariai sa<o, a ge- rinkti> įr draugijų valdybos, gų bulvių dėl lietuviško kuge
linksminti.

ra būtų surengti išvažiavimų 
|kur nors į miškus.I

Metinis vakaras.
Kalbėta apie metinį vdkarų, 

kuris įvyks lapkr. 7 d. Salės 
i grindys jau dabar vaksuoja-

• Bridgeport. - Mot Sų-gOs;Seime Cleveland, O., paskui 
1-mos kps. pirmininkė p-ni aPlankė dauS viet* Pennsylva 
H. Nedvarienė savo namuose1 ?da’ kur sniagiai laikų pra- 
surengė gražias delegačių su-, k’dd su pažįstamais ir gimi-1
tiktuves, rugp. 15 d- 1 kps. j . .... J mos ir sienos maliavojamos.
delegatės, dalyvavusios M. S.,1 _ *ia«gla™es susilaukusios(

viečiami atsilankyti į susi- lio. Toliau reikės 20 dėžių tr- 
rinkimų, kuris įvyks penkta-' garų, 30 dėžių čiungamo ir vi- 
dienį, rugpiučio 21, parapijos šokių kitokių gėrybių.,

Liepos 27 d. Imbrado vals. 
Ustronių km. griaustinis tren
kė į pil. Jono Juodvalkio gy- 
venamųjį namų, jį uždegė ir 
užmušė buvusius jo namuose 
sūnų Jonų, 21 m. amžiaus, ir 
kaimyno Eduardo Šileikio du
kterį Jadvygų, 11 m. amžiaus. 
Užmuštieji J. Juodvaikis ir 
Šileikytė yra Zarasų valdžios 
aukštesniosios komercinės mo
kyklos mokiniai; pirmasis mo-

AT8I&AUKIT

Antanas Gricius, apie 40 
metų amžiaus, dirbo ant C. B. 
Q. geležinkelio ir netoli Au
roros buvo suvažinėtas ant 
geležinkelio rugpj. 3 d., 0 5 d. 
buvo palaidotas. Buvo nevedęs 
ir sako, kad turįs ištekėjusių 
seserį Wisconsine ant famių. 
Ta sesuo ar kiti giminės lai 
atsišaukia dėl sutvarkymo li
kusio turto. Del pilnų žinių 
kreiptis:

ANTANAS BUTKUS
2019 So. Union Avenue 

Chicago, UI.

ir R Rvtnntipno r, |S ! SVeikoS ir linksimos. IŠ Cle- ’15 Seime. B. Bytautiene, p-le, _ ,kietus pardavinėja-Tv i • vplnndn nnrvp/p nrnzin "smi.Į d
Išsikėlė į naujų, vietų

Onytė

V. Galnaitė, p-ni O. Kiras irivelando Parvežg Sražili
p. A. Nausėdienė, buvo kuopos .'-‘nnų 
pirm. gražiai priimtos ir pa-! 
vaišintos labai skania vaka
nene. iDalintasi Seimelio Įspu-1 
džiais, juoktasi, vaišintasi ir • 
taip praėjo vakaras.

RĖMĖJŲ CENTRO PIKNI
KAS.

Mūsų pirm. Povilas šalti
mieras išsikėlė gyventi Į Bri- 
dgeportų. Mes, aštuoniolikie- 

ičiai, labai apgailestaujam, kad 
jis su mamyte apleido mus ko-

Šv. Kazimiero Akademijos l°n’jQ- 
Rėmėjų metinis piknikas jau Viešnios.

Delegatės sužavėtos Cleve- (-ja patt , Iš Rytų atvažiavusi Cbica-
lando Sųjungiečįų mandagu-, Skyriai ruošiasi visu smar- gon p-lė J. Lukošaitė buvo at- 
mu ir svetingumu. ‘kurnu, kad šį piknikų pada- ėjusi į sus-mų'ir linkėjo mūsų

Visur buvo gražiai priim- rius sėkmingu. Apstingai 2 kuopai daug pasisekimo ir vie 
tos, net svetimtaučių laikraš-' skyriaus darbščios rėmėjos nybės darbe, 
čiuose paveikslai pp. Kirienės,! smarkiai rengiasi. 1 Debatai.
Nausėdienės, (taipgi ir pp. Pilna energijos p. Marcelė Pirmadienį Vyčių 4 kuopa 
Čižauskienėš ir ,Sakalienės —i Tamanauskienė, kaipo pirmo- buvo nuvykusi į Cicero deba-
Red.) tilpo. 

Delegatės
ji komisijos narė, visa širdimi tams. Debatoriais buvo C. Šal- 
atsidėjusi triūsia sėkmingai timieras ir J. BuleviČius. 

ir savo kuopos pirmininkei už' kolektuoja .valgius, renka pi- Debatavo tema “Vyčių or- 
gražias vaišes. Pp. Jonas irĮnigus, jinai visuomet randa ganizacija tik dėl vaikinų”.

labai dėkingos

Helen Nedvariai yra įžymus 
biznieriai mūsų kolonijoj, duo 
snūs ir populerūs žmonės.

Delegatė.
A. R. D. 2 SK.

pritarimo pas visus. Tai ypa- Vyčių 14 kuopa laikė afirma- 
tingo pasišventimo žmogus. tyvę pusę, o 4 kuopa — nega- 

Tiesa, blogi laikai, nedar- tyvę. Laimėjo negatyve pusė. 
bas. Užtat ir mūsų seselėms Bravo mūsų debatoriams. 
dabar sunku. Visas jųjų rams- Pastaba arba “Suprise”. 
tis rėmėjos ir geraširdžių žmo Atvažiavusios iš Rytų p-lčs 

1 nių aukos. Tat atsilankę į pik- labai stebėjosi, kad kaikurios
Mūsų skyrius gražiai ren-r.ikų, rugpiučio 23 d., Marque-, Chicagos apielinkės kuopos su 

giasi prie A. R. D. Centro tte parke, padarysime naudos, sirinkiinus angliškai veda. 
pikniko, kurs įvyks rugpiučio , seselėms ir linksmai praleisi- Rytuose, sakė visi sus-mai 

; laikomi lietuviškai. Jos labai23 d., Marųuette Parke.
Štai, p. M. Tamanauskienė, 

p. Vikt. Lukas ir sk. nut. 
rašt. p. O. Aleliunienė renka 
dovanų piknikui ir platina bi
lietus. Visur joms gerai seka
si.

Ponas Alex Tarvid (A. A. p. 
Naugžemienės sūnus) jau pa
klojo $5.00 pikniko naudai.

Ponia Jos. Lapinskienė (p. 
Naugžemienės duktė) duos 
piknikui dovanų ir prirengs 
pilnų” grab bag” gražių daly
kėlių.

Turėsime ir gražios muzikos 
piknikui. Kviečiame visus bri- 
dgeportiečius metinin A. R. 
D. piknikam Visas pelnas eis 
seselių naudai.

Rap.

me laikų.
Visų skyrių rėmėjų valdv-' stebėjosi, kad jaunimas, bai- 

bos ir Centras nuoširdžiai kvic gęs parapijines mokyklas, ne-

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys.*

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

J. Bubnis 
M. Gindvilienė 
A. Beinoraitė 
A. Keladinskienė 
Vincentas Noreika (2) 
Teklė Vasiliauskienė 
Adolfina Rimidaitė 
Jonas Skurdelis 
Petras Fabijonai tis 
Mateušas Miškinis 
Ona Ražinskiutė 
Grasilda Cibulsklenė 
Jonas Šilingas 
Barbora Petkienė 
Petras Penkauskis 
A. Peldžius (3) 

“DRAUGO”

Jonas Ribikauskas 
Teklė Borowski 
Kotrina Vaitkienė (2) 
Antanas Bacevičia 
Ant. Pakeltis 
John Šeštokas 
Juoz. Teniukas 
Sister M. Valentina 
Ikonas Stengvilas
O. Pikelienė 
V. Vaišvilienė > 
Kun. Vaičiūnas 
Antanas Vaičiekauskas 
M. Brainskienė
P. Pučkorius 
D. Grigalinnaite

PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Avie., Chicago, HL

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

mokyklos kambaryje. Tame! Pereita “Draugo” pikniką kes\7 ^ase^ ° a"tr^1 pi‘ 
- . , . , . „ . .rerenų u raugo piknikų rmOie klasėje. Padegto namo

susirinkime bus kalbama apie rengiant atsirado arti 100 biz- 
isvažiavimų, kuris įvyks rug- nįerių rėmėjų, kurie buvo iš- 
piučio 30, Jefferson miškuo-1 garsinti “Draugo” skiltyse, 
se, Central Avė. ir Elston avė., Tikimės, kad šig piknikas su- 

Susirinkimas prasidės 7:30 silauks didesnio rėmėjų skai- 
val. vak.

R. ANDRELIUN AS

Klebonas ir Komitetas.

“DRAUGO” PIKNKIAS 
JAU NETOLI

(Marųuette Jevrelry & Radio) 
Čiaus. O “Draugas” jiems pa-i Plrkuaiejl pas mus už $5 ar dau- 

, . . . , glau bus dykai nufotografuotirodys visuomene, jų nuopel- We8t R
nūs ir ragins tokius biznie-1 “K > •
rius remti. ,

Kad darbų palengvinus ir 
pagreitinus, tai Pikniko komi-J 
sija prašo kolonijų veikėjų ir 
biznierių apie savo talkų ir j 
dovanas pranešinėti “Drau
go” arba vietinių veikėjų ad
resu.

Visi žinote, kad be tinkamo 
prisirengimo gerų pasekmių 
tikėtis nėra galima. Ypač vei
kėjai kviečiami visose koloni
jose praplatinti pikniko tikie- 

J tus. Taipgi apie savo' koloni- 
i jos darbų pikniko reikaluose 
prašome teikti žinių.

Piknikas Įvyksta sekmadie-

Tel.
Hemlock 8380

*

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa

Del geriausios rųSlea 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 

4(44 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1388

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
dimus ir patentus, kad sura
dus sau pritaikomus. Priima
me už mažų atlyginimų. Jei 
neturi modelio aVba piešinio, 
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edispn, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Merchandise Mart, Chi
cago, III. I

“Draugo” pikniko rengi
mo komisija jau dabar susi
rūpino, kad sekantis pikni- AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper.

x -i tas lietuvis, seniausias ChlcagoJ, pikas Visais žvilgsniais išeitų ^al tal8y8 jU8ų namuose. Lafayette 

kuogeriausia. Mat komisija at- ll2>-
simena, kad pirmutiniai ĮVAIRUS PARDAVIMAI 
“Draugo” piknikai silpnai pa-

-1-1 1* m j v i IHn<U bekernė, plgrlal. Prležaa-
V)ko (lel lytaus. Todėl dabar tis Ilga. 2522 No. Laramle, Capltol 

reikia atsigriebti. Komisija ti-1 >63s-
kiši, kad visuomenė „jos pasta-; REAL ESTATE 
ngas parems. ’ - ■■ ■■

Komisija turėjo pasitarimų! SKOLOSEP 
SU kolonijų veikėjais ir gauta Skolinkis Iki 3S00 Ir mokBk bllaacaah. 

smagių žinių. Marųuette Par-.
ko-kolonija jau užriktuota. A-' 
pie tai pranešė nuolatinis 
“Draugo” rėmėjas ekspresi-j 
ninkas Alex Alisauskis. Jisai- pigiai už $12,000, pigiau jei cash 
su savo dideliu ir patogiu tro- 2 flatu p®,® ?*???* 1

ku nuveš į piknikų geriausius si 7211 80. wa»ht«naw avė., Tei. 
Marquette Parko vyrus dirbti aep' 4119

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 
Lietuvišką ISdirbystę. 

Tel. Superior 0459

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St. 

j Tel. Republic 5099
I Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

i Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5528

Telef. Republic $898

PO VALD2IO8 PRIEŽIŪRA 
4013 Milsvaukee Avenue 

401 Klee Bldr Chicago 
Tel. Pensacola $144

D. GRICIUS

, . , . ___ Blogmeilo bargenu — Geri na-prie baro ir smarkiausias mo- mal feroJ vletoJ g kamb , uM
teris dirbti prie įvairių biz- !*>«•«»•». rar- v- lota* 12®x 

H 1 212. vaismedžiai, 2 lžbrukuotoa g-vėa,
nių. krūmai, už 2 bl. stotla $11.000, I-

Ti, > • i t mokėti $8,000, 1021 E. JefferaonEkspresininkas Julijonas Ave wheaton, m. Tet $74.

i.... .
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 8- PAULINA ST.

Chicago, Illinois ,

P1N1GĮĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von pafttu | dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų?

Pilnai prirengtame kelionei 
| Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legalllkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglfllų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tornado: taipgi automobilius

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoMrdžIn patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS-
3327 8. HAL8TED ST. 

Chicago, m.
TeL Yards 4069

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlausios.
2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2OS4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

lapos Telef. 
Hemlock 28(7

Namų Telef. 
Republic 5888

Plumblng A Heattng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbaa pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1246
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDA8, Rav. 
Elektros relkmenoe Ir flktčle- 

rial. įvedame elektrų Į namus Ir 
dirbtuvės
MM S. Halsted St. S AugiUs

ė&'M* .Utfl.ž . L. A.a: ...> v




