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UNGARIJOS KABINETUI PRAMATO- 
MAS TRUMPAS GYVAVIMAS
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GRIUVO MacDONALDO 
KABINETAS

SULAIKYTA DAUGIAU 
LAIKRAŠČIŲ

FUTBOLININKŲ VADO ATMINIMUI
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“DRAUGUI” TELEGRAMA ja svarstoma sklandžiai. Da

ug sveikinimų iš Amerikos r 
Lietuvos. Prezidiumas; garbės 
pirmininkas Vyskupas Būčys; 
pirmininkas kun. Švagždys;

BOSTON, Mass., rugp. 24. 
— Kongresas iškilmingai ati
darytas. Bažnyčia pilna žmo
nių. Dalyvauja J. E. Vysku-

Tokią struktūrą (namus) išspręsta pastatydinti Notre Dame Universiteto žaisma- Pas Būčys. Dvidešimts penki 
vietėje garsaus šio Universiteto studentų futbolininkų kuopos vado Rockne atmini- dvasininkai, šimtas delegatų, 
mui. Vadinsis “Rockne Memorial Field House.” Raportai priimti. Konstituci-

pagelbininku Kneižys, Mačiu
lis; raštininkai Žemaitis, Ur
šulė Jokūbaitė. Ūpas pakilus.

KATAz™w,‘ CHICAGOJE PABRANGĮNOGAZOLINĄ 2INIOS IŠ LIETUVOS
Shell Oil Co. pabrangino ga-;

LONDONAS, rugp. 24. — 
Del išlaidų sųmatos mažinimo 
griuvo Anglijos ministerių 
pirmininko MacDonaldo kabi
netas.

Po patiekto karaliui atsi
statydinimo MacDonald suti
ko suorganizuoti naują, iš į- 
vairių partijų atstovų kabi
netų. Naujan kabinetan sutiko 
Įeiti konservatistų vadas Bal- 
dwin ir liberalai.

Atsistatydinęs kabinetas bu 
vo išimtinai darbo partijos 
kabinetas.

Kabinete nesutikimai kilo, 
kada ieškota priemonių suma
žinti išlaidas taip, kad paden
gus pramatomų apie 600 mi- 
lionų dolerių nepriteklių. Mac
Donald norėjo sumažinti mo
kamų bedarbiams valstybinę 
pašelpų. Kiti kabineto nariai 
griežtai priešinosi.

MADRIDAS, rugp. 25. — 
Ispanijos vyriausybė praple
čia kovų prieš katalikus. Iš
viso jau sulaikyta dešimties 
katalikiškų laikraščių leidimas 
šiaurinėse Ispanijos provinci
jose. , . <! *

MADRIDAS, rugp. 24. — 
Šiaurinių Ispanijos dalių ka
talikai ėmė organizuotis tiks
lu ginti Bažnyčios teises.

Vyriausybė tad skelbia, kad 
katalikai ginkluojasi ir ruo
šiasi sukiliman.

Vietos katalikų laikraščiai

UŽDARYTŲ BANKŲ LIK
VIDUOTOJAI PRIEŠ 

“GRAND JURY”

Prieš “grand jury” pašau
kti visų Cook apskrity užda
rytų bankų likviduotojai (re- 
ceivers). Norima patirti apie 
bankų padėtį, ar bankų virsi-

Vyriausybe bijo ten kata- pareiškia, kad tai paikybė sa-|nink ; įstatymų,
lik,, sukilimo. Sutraukta ne-kyti apie katalikų ginklavi-; Valstyb£ ^„^3 reika. 
manai tanuomenes. m*si. j-le turi pilnų teisę ra-i)auja atBiliepU „ visų, kllri(,

iCDaau^iT vvD.aiicvue ,miMnis P“™0““13 ginti sa- Anomi bankinin
ISPANIJOS VYRIAUSYBĖ lv0 ir Bažnyčios reikalus ir
SPAUDŽIA VYSKUPUS laisvę. Tuo labiau, kad stei-

kų nusižengimai.

MACHADO GRYŽO 
HAVANON

HAVANA, rugp. 24. — Ku
bos, revoliucionierių vadai pri
pažįsta, jog šiuokart jiems ne
pavykę pravesti revoliucijų.

Revoliucija nepavykusi, nes 
kaikurie aukštieji kariuome
nės karininkai žadėję pagel- 
bos revoliucijos vadui Meno- 
cal, bet paskui jį ir kitus išda
vę vyriausybei.

Prezidentas Machado gryžo 
iš Santa Clara provincijos.

6 METŲ VAIKAS 
KALĖJIME

UERMOSILLO, Sonora, Me 
ksika, rugp. 24. — Sonora val
stijos kalėjiman dviem metam 
uždarytas 6 metų berniukas, 
Manuel Royos. Jis iš kareivi
nių pavogęs 7 šautuvo patro
nus (kulipkas).

PERSHINGO VARDU 
GATVE

PARYŽIUS, rugp. 25. — 
Čia Verdūno bul vardas (gat
vė) pakeistas gen. Pershingo 
bulvardu.

žolinų trimis centais galionui. KA§ GAVQ ROCKFELLE- VAGYSTES IR KITOKĮ 
Dabar galionui yra 14•centų,' RIq STIPENDIJAS
jemus taksas. j NUOTYKIAI

' giamųjam susirinkime svars- 
MADRIDAS, rugp. 24. tomas ne tik Bažnyčios nuo 

Būk tai už prieSvalstybinį vei-valEtyb58 atskirimas> bet uf.
kimų Ispanijos vyriausybė draudimas gyvuoti brdeuams 
“suspendavo” primai* kardi- ir bažnytinilJ „Tll8Či, užgr0. 
nolų Segura, Toledo arkivys-'bimag
kupų, ir Vitoria vyskupijos; ____________
vyskupų Mugica.

‘ ‘ Suspendavimas ’ ’ reiškia,1 
kad vyskupams nutraukiamas 
algų mokėjimas ir prigulinti 
išimtina pagarba.

BŪSIĄS TRUMPAS 
GYVAVIMAS

VIENNA, Austrija, rugp. 
25. — Naujas Ungarijos mi- 

Kardinolas Segura yra Fra- nisteris pirmininkas grafas 
nei joje. / Julius Karolyi yra Italijos ša-

____________ lininkas. Tad kalbama, kad Jo
ISPANIJOS KAT AUKAI • kabineto gyvavimas būsiąs 

trumpas. Francija nepatenki
nta, kad nauja Ungarijos vy

PROTESTUOJA

SEVILLE, Ispanija, rugp. riausybė nepalanki jos nusi- 
24. — Huelva, Cordoba, Cadiz, statymui.
Seville ir kitų miestų ir mies-j -------------------
tel ių- gyventojai laikraščiui MEKSIKOS POTVINIUOSE
“Catholic Opinion” pasiuntė 
protestų, atkreiptų prieš vy
riausybę, kuri iškelia Bažny
čios persekiojimus.

Gyventojai pareiškia, kad, 
prireikus, jie gins Bažnyčių 
visomis priemonėmis.

IŠSTATYTOS PARODON 
CARŲ BRANGENYBES

MASKVA, rugp. 24. — Va
lstybės bankoj parodon išsta
tyta įvairiausios buvusių Ru
sijos carų brangenybės vertės 
apie 500 milionų rublių.

MIRĖ POPIEŽIAUS BENE
DIKTO SESUO

VENECIJA, rugp. 25. — 
Mirė popiežiaus Benedikto

ŽUVŲ 100 ŽMONIŲ

MEXICO MIESTAS, rugp. 
24. — Vera Cruz, Tamaulipas, 
San Luis Potosi ir G.uanajuata 
valstijų potviniuose žuvę 100 
žmonių.

Likusius be pastogės spau
džia alkis ir ligos. Vietomis 
žmones puola angys, kurios 
pulkais šliaužo, ieškodamos 
sausesnių vietų.

LINDBERGH JAPONIJOJ

TOKYO, rugp. 24. — Pulk. 
Lindbergh su žmona šiandie 
atskrido į Hokkaido salos uo
stų Nemuro.

JERUZALE, rugp. 24. — 
Nablus’e už 50 mylių nuo čia,

XV sesuo, graf. Giulia Pe- įvyko kruvinos arabų riaušės.
nseo. 6 žmonės sužeista.

NUŠAUTAS AUTO- 
MOBILIUJE

Nežinomas galvažudis prisi
artino prie stovinčio automo- 
biliaus namų priešaky, 7021 
So. Michigan avė., nušovė vi
duj buvusį R. Andrews, 28 m., 
ir pabėgo.

MOKESČIAI Ui ORLAI
VIUS IR LAIVUS

Cook apskrities asesoriai 
darbuojasi daugiau mokesčių 
sukelti už asmenines savastis.

Šiuokart atkreipta domė į 
tuos visus, kurie turi orlai
vius ir laivus. Iš tų versmių 
norima surinkti 30 milionų 
dolerių į metus.

NUSKENDO ADVOKATAS 
SU SŪNUM

.___ ■ „ 1 Kaip žinoma, Amerikos ži-
TE?,™±™ SU karalius milijardierius

NEUpiVnOMIsPE' duoda įvaikių kra
K o štų gabesniesiems studentams

_ . ~ ' po keletą stipendijų. Šiomis
. uvu^ul uz arytų teatrų sa- (įįenornis tokios stipendijos

vminkai praariu šeštadienį nu- (p0 120 dalerilJ mėnesiui) pa-
traukė santikius su operato- skirt08 ir Lietnvos universi. 
nų unija, kada šios viršaičiai tet0 buvusiems studentams Dr. 
atsisakė pasiduoti arbitrad- Budriui ir j Baldaoskui sta_ 
jai, ir-tnojaus atidarė virš 100 Londono universitete
teatrų su neumstais operato- jr ruoštis profesūrai.

.... ! Dr. Budrys yra žinomas so-
Tuojaus įsimaišė policija. Ji cialdemokratas, dir_

pareikalavo, kad operatoriai bęg socialdemokratų partijos
turėtų miesto “laisnius.” Kai- centre ir d^ele^
kuriuos teatrus policija prive- netolerancija kitokių pažiūrų 
rtė uždaryti. žmonių atžvilgiu. J. Baldaus-

Teatrų savininkai sekmadie- kas> kaįgęS humanitarinį fa- 
nį gavo “injunetion” prieš kultetų, žinomo laisvamanio 
policijos maišimųsi ir teatrai šliupo fanatiškas įpėdinis. A- 
išnaujo atidaryti. bu jokiais ypatingais mo rii-

Teatrų savininkų advokatas nia*8 gabumais taip pat nt .t- 
tvirtina, jog miesto ordinan- sižymėję. “R.”
sas, verčiųs operatorius ture-
ti “laisnius”, yra priešingas GAISRAI
konstitucijai. • I *

Kova pasukta į teismus i LieP°s 29 d- Vilkij°8 kol°-

Advokatas H. C. Myers iš 
Brookfield su savo 8 metų sū
num nuskendo Chippewa Falls 
mažam ežerėly.

Mačiusieji sako, kad advo- 31,273 žrtionės 
katas pasiėmė vaikų ant nu
garos ir leidosi plaukti sker
sai ežerėlio. Plaukiant įvyko 
nelaimė.

PAGROBTAS GAM
BLIERIUS

Chicagoj pagrobtas turtin
gas gamblierius J. J. Lynch, 
50 m. Pagrobėjai reikalauja 
250,000 dolerių už jo paliuo-
8avimų.

Plėšikai apiplėšė Illinois 
Steel kompanijos inžinierių J. 
Brunner.
Įk.G ’

____________ nijoje kilęs dėl neišaiškintos
Praeitų šeštadienį ir sekma- ‘Priežasties gaisras sunaikino 

dienį Chicagoj ir apylinkėse Beleckienės klojimų ir
nuo automobilių žuvo 9 žmo-.^var^* Nuostolių padaryta 

‘ , 6,000 litų sumai.
________________________ Į Žem. Kalvarijoje sudegė Ka

AUTOMOBILIŲ AUKOS zio Sapauskio dviejų aukštų 
_______ . gyvenamas namas. Nuostolių

WASHINGTON, D. C., ru- padaryta 15,000 litų. 
gp. 24, — American Moto-' Liepos 25 d., nakties1 metu, 
rist’s Association paskelbė, Krakių valsč. Piliamonto dv. 
kad praeitais metais visoj ša- dėl nežinomos priežasties už- 
ly automobilių nelaimėse žuvę

ATVYKSTA NAUJAS AM
BASADORIUS

SANTIAGO, Čili, rugpiūčio 
24. — Naujas Čili respublikos 
ambasadorius J. Amerikos Va
lstybėms Miguel Cruchaga To- 
comal išvyko į Washingtonų.

Liepos 23 d., naktį, Stakliš
kių valsč. Gripiškių km. iš ne
rakinto tvarto nežinomi pikta
dariai pavogė Juozo Ablašins- 
ko 3—4 metų senumo arklį, 
700 litų vertės.

Gaurės valsč. Deferencijos 
km. įkrito į Skartupio upelį 
4 metų mergaitė ir prigėrė.

Liepos 24 d. Šilalės
Kiaukų km., niekam nesant 

Kazio Brazausko namuose, ne 
žindmas piktadaris įėjęs į jo 
nerakintų namų, atplėšė buvu
sios kambaryje skrynutės už
raktų, iš jos pavogė 3,158 li
tus pinigų ir 200 litų vertės 
auksinį laikrodį. “R.”

sidegė ir sudegė Jeronimo Ja
sevičiaus garinis malūnas. 
Nuostolių padaryta 30,000 li
tų sumai. “R.”

KOMP. SASNAUSKO KŪ
NĄ PARVEŠ LIETUVON

Vienas Amerikos lietuvis 
kunigas Lietuvon prisiuntė pi
nigų, kad būtų iš Rusijos pa
rgabentas Česlovo Sasnausko

1 kūnas. Jis buvo laikinai pa- 
KARŠČIAI LOS ANGELESE laidotas Petrapilyj Vyborgo 

kapinių >rū8y, vėliau pervež-
LOS ANGELES, Cal., rugp. 

24. — Vakar nuo nepaprastų 
karščių nukentėjo daug žmo
nių. i

tas Bielostrovom Leningrade 
gyvenus Sasnausko brolis. Jis 
žinųs kurioj dietoj kompozito
rius palaidotas. “R:”

SUŠAUDĖ TRIS

NEW YORK, rugp. 24. — 
Praeitų akarų nežinojni pik
tadariai uvežė tris jaunus 
vyrus pi e gyvulių skerdyk
los Brooklyne, sustatė juos 
prie sienos ir sušaudė. Vienas 
jų vietoje žuvo, kitu du mirš
ta. Policija sako, kad šaudy
mui panaudotas kulkasvajidis.

Vienas jų turėjo pakanka
mai jėgų policijai paaiškinti, 
kad jie visi varu paimti iš 
šokių salės be jokios priežas
ties^ ,

Visų trijų žudymų matė 
skerdyklų panaktinis, kurs iš 
baimės nežinojo kų darytu Po
licijai jis pranešė tik žmog
žudžiams pranykus, žmogžu
džiu buvę penki ir su savo au
komis jie nekalbėję.

Sušaudyti: A. Ferrari, '23 
m., A. Curianni, 23 m., ir M. 
Leonardi, 21 m.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir 
vėsiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos J 00 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Šveicarijos 100 fr. 19.27 
Vokietijos 100 mark* 23.7d



"DRAUGAS”

ISelna kasdien, itakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu

sei Metų — 13.60, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Mė
ty — >0.00, Kopija .01c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrrų- 
tina. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam 
tUtalui pa&tp jpnkiy

fieda^ktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos priaiunėlamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
LITHUAN1AN DAILY FR1END

Publial}ed Daily, Except Bunda?.
8U88CRIPTIONS: Onė Tear — >6.00. Slx Months 

— >1.60. Three Months — >2.00. One Month — 76c. 
Europe — One Year — >7.00. Stx Months — >4.00. 
Copy — .03c.

Advertlsing in "DRAUGAS" brings best results.

Advertlsing rates on appllcation.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

DIENOS KLAUSIMAI

VOKIEČIAI PRIEŠ LIETUVĄ.

Tautuiiiikų vyriausybė vokiečiams patai
kavo. Jie sudarė su vokiečiais nepalankias 
iJet-uvai -sutartis.' Tas davė progos vokie
čiams Lietuvoje įsistiprinti ir savo pragaiš
tingų propagandų varyti. Klaipėdos krašte 
jie ypatingu rūpestingumu dirba, lietuvius ir 
lietuvybę niekina, apieKlaipėdos prijungimų 
prie Vokietijos atvirai kalba.

Lietuvos spaudos žiniomis, pastaruoju 
laiku Klaipėdos krašte “pasireiškė” ir taip 
vadinamieji hitlerininkai. Šilutėje esąs jų‘ 
centras. Ligi šiol jie tik šukavę prieš Lietuvą. 
Bet dabar jau pradėję veikti. Blausių net te
lefono vielas, jungiančias kariuomenės dalis 
su kitomis įstaigomis. Pradedama šaudyti į 
Lietuvos įstaigų sargybinius. Toks įvykis bu- 
vęs Aliutėje, naktį iš liepos 30 į 31 d.

Kaip bjauriai vokiečiai yra Įniršę prįeš 
Lietuvą, parodo šie įvykis1, kuris paduodama 
.dienraštyje “Ryte”:

“Viena uioksleiv.ėjš Mažeikių norėjo vyk 
ti Vokietijon, kurion nors prekybos mokyklon 
pasimokyti komercijos mokslų. Ji nežinojo nė 
kur, nė kokios mokyklos yra. Vokietijų pasi
rinko <del to, kad vokiečių kalhų mokėjo ge
riau negu kitas svetimas kalbas. Jos pažįsta
ma kartų važiavo į Klaipėdą visokių reikalų 
atlikti ir prie tos pačios progos užėjo Klaipė
doje i Prekybos ir Pramonės Rūmus pasitei- 
rauti apie Vokietijoje esančias prekybos mo
kyklas. Jai buvo paduotą adresų knyga, iš 
kurios ji išsirašė keletą prekybos mokyklų 
adresų ir įteikė juos savo pažįstamai moks- 
Arivri. pastaroji norėdama arčiau'susipažinti 
>u mokyklomis, paprašė jų vadovybės atsiųs-

draugas Antradienis, Rugp. 25, 1931
lai Berlyne” — An die Bannert Handuls- 
schule iu Beiliu), taip užadresavusi, kaip 
paprastai priimta įstaigai adresuoti, nežino
dama, kų reiškia ‘‘Bannert”. Į tai gavo 
ji tokį atsakymų”.

“im Besitze llirer Postkartė kabe ieli 
llinen folgendes zu envidern. 1) schreibt į 

man niekt an Banner sondern an llerrn Ban-. 
nert. llmen ein Prospekt zu siuiden, werde ' 
iek unterlassen, bis unsere deutsene Stadt 1 
Meniel wieder von Litauen frei gegeben tvirti1 • tikras dil-

Sveikata - Laimės Šaltinis
— 1 ——Rašo Dr. A. G. Rakauskas —----------- —

ARBATA IR KAVA.

(Pabaiga)

Kava yra 
pilnoj žo- 

, džioj prasmė

und bis Terroriesierung unserer dort leben gytis (stirnų 
den lieutseken aufgeliot liat. Es ware ja noelt Į jhuq 
selioner, \venn die Litauer, ein Volk von 2 veįk,iai 
Millionen bei einem Volk von 60 Miliouea 
Bildung bekommen wurden. Hoehaclrtungs 
vol (parašas)”. “Anlage 1”.

Lietuvių kalboje būtų šitaip pasakyta: “J 
gautų Tamstos atvirutę turiu pranešti, 1)

Jos 
yra

Į visiškai prie 
i ši ilga alko-
liolio
mei.
kuomet

veik-
Užtat,

Dr. A. O. Rakauskas 
2415 W. Murąuetto 
lid. Grovetiill 3262

kad rašoma ne ‘‘an Bannert”, bet ponui 
Bannert, Nuo siuntimo Tamstai prospekto 
susilaikysiu, kol Lietuva neatiduos mūsų vo
kiško Klaipėdos miesto ir kol nepaliaus ter
orizuoti mūsų ten gyvenančių vokiečių. Ir dar 
kas, (arba ironiškai: “būtų dar gražu”)
lietuviai, dviejų milijonų tauta, gautų mokslą

gerokai įgėlusiam 
žmogui duodama juodos ka
vos, jis tuoj pajunta geriau. 
Daugelis tai žino iš prityrimo.

Kava padilgina bei sujudi
na aukštesniąsias * smegenų 
funkcijas ir dėl tos priežasties 

,protinis ir raumenims veiklu-

didesnėje kiekybėje, žmogus 
staiga pajaučia nemalonumo, 
kuomet tik imasi gerti kavos.
•šis nemalonumus žmogui lyg ir 
sako, kad jo Širdies nervų nie- 
kanizme ar kurioj kitoj nervų 
sistemos daly buvo nuolatinis, 
laipsniškas žalojimas ir kad 
žmogus šalintųsi nuo šios rų 
šies dilgučių.

Visiems, kurie’ tik nori eiti 
sveikatingumo keliu, nepatar 
tina vartoti nei kavos nei ar
batos, išskyrus tam tikrus at- Nacionaliame Yellowstone parke meškos taip pripratu- 
sitikimus, kur. sulig gydytojo , sįOh prje žmonių — turistų, kad kal tais, valgant buičių, net 
nuožiūros ii' priskirimo juos j nekviestos ateiua j svečius. Visa tai butų da uiieko, jei ne 
priimti kaijx> vaistus.. ■ jų paprotys — apkrauštyti paliktus šalę kelio automobilius

Daugelis žmonių, jausdami *r sudoroti visų rastų juose maištų. Atvaizde parodpma vie- 
fizinj ar protinį nuovargį, tuo na tų vagilkų. x
jau Hiigsi gerti kavos ar arba- " ------ -----
tos, sakydami, kad po to jie n«’v°tumu, nemigo ir kito-, siu atatinkamų straipsnį. A-

■ ' : tii
n

r<

jauėiasi smagesni, atsigaivinę, kinis sveikatos Bukumais. jciu už išreikštų pageidavimų.
Žinoma, šių gėrimų įprotis rei-Į Arbatos ir kavos kenksmin- 
kalauja patenkinimo, nes kas gumas dalinai sumažėja, jeigu 

Priede buvo iškarpa is Perlinei Lokal njs, mintijimo gilumas ir prie dilgučių yra pripratęs, be
Anzeiger , ant kurios buvo prirašyta. skai- (Įaiv]<o permatymas nepadidė-įjų sunku apseiti, lygiai taip
tyk, ir pats įsitikinsi apie vokiečių persekioji- įa jr (jej -Os prįežasties pro-' kaip rūkorius be tebokos arba imas kaip prirengti. Nei arba-i vra daug maistiugesnis negu

inų Klaipėdoje. tiniiii dirbantiems žmonėms Į girtuoklis be alkoholio negali i ta nei kava niekados neturi' postu m. O kur daugiau nau-

Del to įvykio “Rytas” teisingai pastebi: gerti kavos nepatartina. ištverti savo išdirbto ‘‘trošku- būt virinama. Kavos virimui Idos, tas yra geresnis.
“Aiškinimų tokiam atsakymui nereįkia; Darant mėginimus labo rato- j ho”. 'yra tam tyčia indas, kuriame; ATSAKYMAS G P

jis pats už save kųlha: tai, kas verda ne vieno vijose patirta, kad, vartojanti Kuomet raumenys yra pavar- užvirintas vandjio puola ant 'pains.ĮOS , sveikata
, vokiečio širdyje, šis “drąsuolis pareiškė vie- vidutinę kiekybę kavos, nebu-- gę, maudynė arba hraųkvnias Ikavos, virinant vienų kitų ini-Į ... '' . . .
j sąi raštu. Tikrai gal pagyrimo verti tie musų vo blogos sėkmės ant rytojaus, yra daug geriau negu dilgu- nutų, gi ant arbatos užpilti j ,.k

jaunuoliai, kurie važiuoja mokytis ne į \ o- R kitos pusės, labai aiškiai pa j čiai. 
i kietijų, bet į Prancūziją, Belgiją ir k., ne pas sįrojė blogumo sėkmė sekau-1 Kuomet jaučiama nuovargis ii
I 60 milijonų tautų. Jie ten gal pasidarys “gi (-į^ dienų po vidutiniam alko- protiniai, (tikras nuovargis, tos kvapas vandeny ir tuoj _ ..

resni prieteliai 60 milijonų tautai, kuri sa- Įlolio vartojimui. jo ne išdykumas, kuriam ge- 'anbatos lapelius, išimti. Vi- -1° P fe _
vo nepasotinamiems užgrobimo troškiniams Vienas puodukas stiprios ka i riausias vaistas yra darbas) .rinant kavų ar arbata, išga
li bų nežino ir suprasti nenori, kad ir mažesnė V(> uepadaro didelės įtekmės į, tuomet, vietoje grasinėti “gla moja iš jų aliejus, kuris tei- MARIJONU MĮSLIŲ
tauta lygiai .turi teisę egzistuoti ir ginti tai, sveikų, tvirtų žmogų. Jis lieka zelo" lentynos, kad suradus kia šiems gėrimams kvapo ir ; 1 V “ *•
kas jai priklauso.” truputį apimtas nervotumo. “pasistiprinimo”- lašų bent skonio ir tuoni pačiu sykiu iš-

Taigi, vokiečiai., kurių valstybė pergyve- vienas ir pusė puoduko to- kurioje formoje, •eik į poilsį ir įtraukia iš kavos ir arbatos į 
na sunkų ekomnuinį ir finansini krizi, kurie Į{jos pat kavos ir tam pačiam'išsimiegok" gerai.'Miegant, at- rūgštį, kuri neišgaruoja, bet'
be kitų pagalbos iš to krizio negali išeiti, o žmogui iššaukia nelygsvarų sibudavos nudėvėtos kūno da- lieka pagamintame'gėrime. Ši
vis dėl to savo biaurių imperialistinių siekimų mu u ienų ir proto darbe. j lėlės ir protinės pajėgos, savai- rūgštis kenkia viduriams, a-
neišsižada. Dideli Vokietijos apetitai Pasauli- jj-į £įw| (par plekas neištyrė mi atsinaujins. Į pie ką jau rašiau pirmoje šio
nio Karo metu jų suklupdė, suklupdys ją ir j^į kokiam laipsniui siekia blo Jeigu arbatos ar kavos ; straipsnio dalyje.
dar kartų, jei ji greitu laiku iš imperialistinės ^uul0 paseka į to žmogaus or-! vartojimas nepatartina svei- 
ligos Jiepasigydys. ganus, kuris, Įpročio verčia- kam žmogui, tuo labiau šių gė

mas, Įgelia stiprios kavos po rimų turi šalintis tie, kurie 
PASTAM&Č6. kelete puoilukų į dienų. Bet turi bent kiek sužalotas šir-

yra nekartų pasitaikę, kad člis, jautrius bei silpnus vidu-

jš 60 milijonų tautos. Su aukšta pagarba (pa- , ..... ....* i » !mas padidėja. Mintijimas pa-
•rašas). Priedi): 1”. ' sidaro grynesnis ir lankstes-

sių gėrimų prirengime panau
dojama atsargumas ir žinoji-

verdantį vandenį ir palaukti 
tik tol, kol pajaučiama arba

Pnas A. Bružas, “Mūsų Rytojaus” re- per tūlų 
daktorius, kuris dabar la«k« mūsų kolonijas,

ATSAKYMAS. — M. M. 
Nei cocoa nei postuni nėra 
sveikatai kenksmingi gėrimai. 
Maistingumo atžvilgiu cocoa

pūslėje. Patarčiau atsikreipti 
prie gydytojo kad tuo reika- 

. Įlu padarytų nuodugnų ištyri-

ATSAKYMAI Į KLAUSI
MUS.

rYARKOS PAKEITIMAS.
G AR Y, 1ND. Misijos prasi

dės sekmadienyje, rugsėjo 13 
d., ir truks ligi sekmadienio, 
rugsėjo 20 dienos.

CKLRD, 1LL. Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio Novena prasi
dės penktadienyje, rugsėjo 25 
d., ir baigsis sekmadienyje,

ATSAKYMAS. — Jaunimo .spalių 4 dienų.
laikų vartojant jų rius, arba kurie skundžiasi Draugui. Tuo reikalu paruo-

NEVV BR1TA1N, CONN.
Didžiosios Britanijos socialistų vyriausv- prasidės sekmadieny -

be, kurios priešakyje buvo MacDonald. su- Je’ sPaLU H d-, n truks ligi 
grimo. Jinai nepajėgė išvesti Didžiosios Bri dienos.

tvarka

pasikalbėjime su “V-bės” bendradarbiu pa- kad nt^su visais ir Lietuvos žurnalistais mes 
reiškė noro užmėgsti santykius ir bendradar- norėtumėme bendradarbiauti. Su tokiais žur- 
biavimų su Amerikos lietuvių žurnalistais, ralistais, kurie palaiko neteisėtųjų vyriausybę
Tuo tikslu jis čia ir atvažiavęs. Mums rodos, Lietuvoje, kurių vyriausiu tikslu yra griauti Unijos iš sunkaus finansinio krizio. Naujajų Tolimesnę Misijų
kad tol, kol Lietuvos žurnalistai į mūsų spUu- tikėjimų ir dorų, katalikams žurnalistams ne vyrausybę sudaro konservatistai. Šis įvykis paskellrsime vėliau.

ti programas ir šiaip kitus nuostatus. Tarp < <lų žiūrės iš aukšto, p. Bružo.gražios pastan- pakeliui. r žymiai susilpnins socialistų judėjimų Europo .....
kitij ji parašė ir “Bernelio Prekybos Mokyk- gos nueis niekais. Čia reiktų dar pabrėžti, -------------- je- PLA'41>«vlTE “DRAUGĄ

A. Matvtis.PKAIKIM4 MMETUSIO ŪKIMAS.

Brundzai šiandienų sukako 25 metai, 
kai apleido augs tų jų mokslų įstaigų. Nūn- 
gii jis buvo banko kasininkas. Be to jis 
da*- ėjo (kitokias pareigas ir sunki našta 
buvo a«t jo pečių užkrauta Šv. Vincento 
Labdarių Draugijos, kurioje viršininkavo 
ir daug rūpinsi varguolių šeimynomis. 
Dėlto gi viri beturčiai pažinojo jį ir ge
ra šii-dim minėjo jo vardų. Rytmetį rei
kėjo jam atlankyti kai kurias šeimynas ir 
išdalinti pašalpų. Ir, besiskubinant gatve 
atliktų savo prievoles, prisiminė jam 
mokslo metų užbaigos diena, ano kurios 
jau praslinko lygiai 25 įimtai, šimtmečio 
bertainis, kai gavo aukso medalį už pa- 
girtiniaiisį atsižymėjimų, filozofijoje, kai 
ūžtelėjo ir nesiliovė audriagi deJuų ploji
mai už jo “Idealiu Gyvenimo*’ temą. Ir, 
šypsodamasis, sumurmėjo: “Tai dailusis 
filozofijos specimenas iš manęs, argi ne? 
Ir aš gyvenu tikrai idealį gyvenimų, be- 
skaitliMojant bankoje pinigus, argi ne?”

ir atsiminė mokslo bendrus, k. a. Ragu
tį, Valį, Ijembertų, Žagrį, Dundu ir kituo 
sius, su kuriais bendrai mokinosi. Vieni 
iš jų buvo jau mirę, kiti kaž kur pranyko, 
o pasiliko vos tik keli, susiviršuaieji tam
priais draugingumo ryšiais. Ir, atsikvėp
damas, išsitarė: “Palaimintos ir laimingos
tai dienos!”

I
“Bandža! Ei, Brundza!” pasigird;) 

balsas, šaukiąs jo vardų, sugadinant visus 
gražiuosius jo atminimus.

i “Bi uodza! Ei, Brundza!”, 'pasigirdo 
, saliūninkų, bestovintį duryse ir mojantį 
ranka, kad ateitų pas jį. Brundza pasku
bo ir tuojau užklausė, ko jis nori.

“Žinai, tas padauža, kurs dažnai už
eidavo pas mtuie išsigerti, yra paliegęs 

ii pakrikęs”.
“Kas gi paridarė jam?”
“Jis yra oiirtiuai sergąs ir guli pa

guldytas lovoje.”
“Ar šaukei gydytojų”.
“Aš pašaukiau jį vakar viuKt; ir jis

sakė. kad ligonis neagli keltis ir, kad ne
galai yra jo galvoje ir, kad vėl sugrįžiųs 
šį rytų pamatyti jį.”

“Kaip gi jis vadinasi?”

. ' N

“ir aš pats nežinau tikrojo jo vardo, 
bi4 gi dažnai šaukdavau jį Baltru arba 
Jurgiu”.

“Ar jis baltveidis?”
“Kadaise jis buvo baltveidis. Bet gi 

nuo to laiko, kai aš pažinau jį, tai jis at- ■ 
rodė panešesnis į Indijonų, ypač jo no
sis — ha, ha!”

ir skaudūs šiurpuliai iiereinė jį visų 
ir gailėjosi už paskutinį paklausimų. Ki- j 
taip ligonis taip skaudžiai nebūt buvęs 1 
pašieptas. Ir paskubo trepais viršun į nu
rodytų trečiąjį augštų prie durų, kur sir- 1 
go ligonis. Jis pabarškino į duris, tačiau, 
nieko neišgirdęs, puls įėjo viduti. Ligonis 
miegojo arba buvo Ih* sųmonės. Jis atroilc 
sudrumsto gyvenimo nudėvėtas, palaikus 
— biaurus ir plikius, suveltais plaukais 
ir apžėlęs smlarkyta barzda, suodinas vei
das ir purvinas kaklus, nupuolęs išgvara 
ir prasmegęs išmata, girtuoklybfs ir gy- 
vujišl«)jo gašlumo pasibiauaėtina auka.

"Vargšas! vai, nelaimingas vargšas!" 
gailinosi Brundza. “Gaila ir skaudu!"

Ir tuojau pritraukė prie ligonio lovos 
vienintelę kandairyj kėdę ir, sėdęs, paėmė 
ligonio rankų ištirti pulsą. Ligonis tik 
tada atidarė savo akis, staiga žvilgterė- i

jo į aplankytojų ir paskui vėl uždarė jas 
letargiškan užmiršima*! bei nepaisyman.

“Drauge, gal nori ką nors, kad pada- , 
cyčiau arba patarnaučiau tau i“ paklausė 
Brundza.

Išblyškusios, išvargintos ir išraudo
navę akys vėl atsidarė palengva lyg rei
kalaudamos valios stiprumo atkelti jų 
blakstienas ir ligonis pasidarė nepajudi
namas.

“Ką gi nori, kad prigelbėčiau tau.?”- 
vėl paklausė garsiai svečias.

J r ligoniui, rodosi, reikalinga buvo 
gauti laiko apsimąstyti, kad supratus 
klausimų ir silpnėdamas pakrutino savo 
galvų.

“Aš pašauksiu Daktarų Kutarį ir žiū- 
ičsiu ar negalėtų jis paimti jį į Ligoninę 
ir, jeigu negalės, tai reikės gauti slaugę”, 
galvojo Brundza. “Dienomis galima bus 
gauti slaugę, o naktimis prižiūrės jį Vin 
centiniai-ės.” ‘

“Gal norėtum kunigo?” paklausė 
gausiau Brundza.

Toji pati poza, tas pats supratimas, 
tas i»ats silpnėjantis galvos pakrutini mas. i 
Ir Brumlza nebeturėjo vilties nei drąsos 
pradėti ką nors, kad bent kuomi pagel-

l'■

bėjus nelaiiuingųjam ligoniui. “Jeigu tik 
žinočiau — kokios religijos, jeigu” — Ir 
pirma negu Brundza galėjo toliau tęsti 
savo mintis, tai ligonio akys pasirodė lyg 
ryškesnės, galva nusilenkė sutikimui ir 
skubiai prabilo:

"Taip, kunigo!”
“Iki pasimatymo! Tuojau sugrįžšiu 

su kunigu,” ištarė Brundza, skubiiidama- 
sjs pro duris. Trepais nubėgęs žemyn, jis 
žengė prie kertės ir paskui teginus bėgo 
kitąja gatve, kalbėilamas Į save: “Gaišinti 

nėra laiko; aš tikiu, kad vargšas ligonis 
mirštąs.” Ir pasukęs kiton gatvėn neju
čiomis jis sutiko kunigų Nartų, žengian
tį tiesiog į jį.

“Esi, kaip tilk laiku,” pratarė, atsi
dusdamas Brundza. “Netoli nuo čia ran
dasi aiirštųs ligonis.”

J.r abu paskubo į vietų; laiptais sku
biai užžengė augštyn ir įėjo į ligonio kam
barį; čia juodu atrado pribuvusį gydyto
jų. Ir, kai Brundza paklausė gydytojo, al
yva kokia nors viltis ligoniui, tu- tik gal
va pakratė.

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

ir turėjo daugiau jėgų, visa jų pageidavimus, vyrai su di-

Didžiausios pašenavonės 
minčių visoms Lietuvos mer
gelėms, kurios žino gerų trik- 
-u. ar, gal, kokių čėrų, mūsų 
amerikoniškiems bečleriams 
nyščyti. Daugelis jų čia spa
lviniai gyvendami ir vis pri- 
-iegavodami, kad vienui vie-j 
ni, be moteriškosios pamačės, 
baigsią, kelionę per šį ašanj 
klonį, net žilo plauko arba pli
ko pakaušio susilaukė. Kitam 
ištikrųjų, jau, rodos, reikėjo 
mislyti apie smerti, o ne apie 
šešiolikinę. Ale kaip tik koją 
Lietuvon vikeišinui žiūrėk jau 
ir atsidūręs moteriškos dikta
tūroj, nuo kurios čia taip bai-' 
šiai kratėsi.

Taigi, lenkdamas savo žilą 
galvą Lietuvos mergelėms, 
sakau; vonderful darot Lietu
vos rūtos ir lelijos! Tegul tie 
šelmiai žino lietuvišką pri- 
klodą, kad — neperšokęs per 
ravelį, nesakyk opi

“Tada iš viso aplinko 
Daug ponelių susirinko.
Rusų, vokiečių, žydelių,
Pusantros kapos lenkelių.
Iš krautuvių ir traktierių ]j0 mėn. 1 dieną išleido atsi

sukilimo vadovybė Lietuvoj 
atiteko j jo rankas: jis čia pa
sidarė, nelyginant, koks dik
tatorius.

Gelgaudas, išėjęs iš Lomžos 
1831 m. gegužės mėn. 27 d. 
atvyko į Suvalkus, kur birže-

Sugužėjo daug biznierių 
Ir visi jie balsą gavo, 
Visi rinko ir 'balsavo,
Nes su gešeftais iš seno 
Jie Beduoniuose gyvena. 
Visi nuosavybes turi,
Ar alinę, ar pašiūrę.
Vieni veršių odas perka, 
Kiti targavoja švarkus, 
Dar kiti teatre šoka 
Tr dėl to mokesčius moka 
Fricas, Leiba, Levitanas, 
Mikita ir Prošepanas 
Tuoj išrinko susikibę 
Beduonių savivaldybę.

šaukimą ‘‘Do mieszkancow 
Litwi i Žmudzi”. Šitame atsi
šaukime jis skatino žmones 
nesigailėti “majątkow i žycia, 
aby wrogow naszyeh na nowo 
przekonač, iž Ojczvzna, ktorą 
tylko tym sposobem wskrzesič 
i drzędzie pierwszych panstw 
Europy postawič možemy, jest 
Polakowi drožszą nad wszys- 
tko. Ufnošč w Bogu, ktory 
prawe nasze usilowania tak 
widoczne pomyšlnym uwien- 
cza skutkiem, niech będzie

dėlių 'užsidegimu stojo į ka
riuomenės eiles... Bet šis užsi
degimas, didelis entuziazmas, 
ypač Lietuvos sukilėlių vadų, 
greit praėjo — v nusivylė. Ir 
buvo delko. Atvykęs Gelgau
das j Lietuvą veltui čia leido 
tokį brangų laiką tuštiems 
maršrutams, linksmindampsi 
puotose ir iškilmėse, nepanau- 

: dodamas geriausias progas 
paimti Vilnių ir Kauną. Tik 
po tų visų iškilmių birželio 
mėn. 8 dieną Kėdainiuose į-

kun rusai, dėl lenkų generolų 
neveiklumo, jau buvo spėję 
sutraukti nemažas savo kari
nes jėgas.

Kartu su Gelgaudu ir kitais

Plemburgo. Po trumpo susirė
mimo, Gelgaudas pasitraukė 
į Raseinius. Bet ir čia jam ne
ilgai teko stovėti: pasijutęs 
apsuptas iš visų pusių, aplei-

lenkų generolais bei puikiniu-' do Raseinius, taip svarbų Šil
kais, prie Vilniaus susirinko! kilėlių centrą, ir žygiavo lo- 
ir Lietuvos sukilėlių vadai su : lyn Į Žemaičių krašto gilumą.
savo būriais. Visam tam žy
giui vadovavo pats Gelgau
das. Bet nežiūrint parodyto 
vado narsumo ir kareivių pa
sišventimo, po karštų kovų 
pagaliau, didesnių ir tvarkin-

(Bus daugiau)

apie svarbiausia mūsų tikėji 
mo tiesa — šv. Mišių auka.

Šių knygučių galima gaut 
kiek tik nori ir labai pigia 
“Drauge” 2334 So. Oaklev 
Avė., arba pas kun. J. Jusevi 
čių, Šv. Kryžiaus Ligoninė e 
2700 W. 09 St., Chicago. II

ŠV. MIŠIŲ. AUKA.
Tai vardas knygutės, kuri 

gesnių rusų eilių spaudžiami, tik išėjo iš spaudos. Apie tą 
vyko Gelgaudo su Chlapovs- sukilėliai buvo priversti pa- knygutę vienas žmogus taip 
kiu ir Dembinsku pasitarimas likti kovos lauke apie 2.000 rašo kun. Juozui Jusevičiui:
dėl tolimesnės akcijos, čia taip 
pat liko iškeltas klausimas — 
bandyti užimti Vilnių.

Birželio mėn. 10 <d. Žeimiuo
se jisai įsteigė Polski Tym- 
czasowy Rząd Centralny w 
Litwie. Tai įstaigai vadovau-

nukautų ir sužeistų ir didelėj “Gavau jūsų knygutę apie šv. 
netvarkoj atsitraukti nuo Vii- Mišias. Labai malonu ją 
niaus. Tik dėl rusų dezorien-; skaityti. Prisiųskite dar 10.

Lietuvoje, kaip žinome, ne
senai buvo elekšinai provin
cijos miestų gaspadorių ir ki
tokių* savivaldybėms čynų. 100 
gradusų “katalikiškas”, anot 
Brooklyno pašistų gazietos vi- 
rozijimo, viso krajaus guver- 
menas parėdė, kad votuoti ga
li tik tie, kurie turi nekruta
mas prapertes arba padotkus 
guvermanui moka. Taigi, te
gul Jonas Karvelis iš Kauno 
“Darbininko” tepadainuoja 
jums, kaip daugely miestu tie 
elekšinai išėjo:

naszą tarczą; jednošč, wytrwa 
Dešimts žydų, penki prūsai, io^ į aįemi poiskįej niepodle- ti pavedė graf. T. Tiškevičiui. 
Septyni lenkai, trys rusai glošč — naszem basiem i za- ®i valdžia turėjo rūpintis ir

sadą. Tak zadržy przed Oriem 
i Pogonią naježdžca”... *

Žinia apie lenkų .kariuome
nės atvykimą į Lietuvą sukėlė 
čia didelį entuziazmą “Atvy
kimas į Lietuvą dalies lenkų 
kariuomenės su gen. Chlapovs- 
kiu ir visos gen. Gelgaudo va
dovaujamos divizijos — rašo 
Karolis Zaluskis, buvęs lietu
vių sukilėlių sujungtų jėgų 
vadas — padarė į mane įspū-

Gavo sau atstovų vietas 
Nesapnuotas, netikėtas.
Ir tiktai stebuklo būdu 
Du lietuviai įsigrūdo 
Į tą svetimtaučių tarpą:
Du pirkliai, Skalsa ir Var

pa.
Dabar mano mielos tetos 
Pas mus jau kitokios šne

kos.
Per šventes ir atlaiduose 
Darbus dirbsim išsijuosę.
Del miesto šlovės ir labo 
Šeštadieniais švęsim šabą.
Volga, volga! - dainą’ šitą!kai P° kovų su baigomis 
.Trauksim vakarą ir rytą, i ^įsiūbavusio) jūroj pamato 
O vestuvėse ir baliuos - i sa“'-' 0 kitas sukilėlis, Leo- 
Deutshcland, deutsehland nas Potockis, ‘“P »pšo lietu- 

uber alles!

civiliniais ir karo reikalais. 
“Bet dėl fatališkai daug pri
rinktų žmonių ir kartu dėl ne
girdėto Gelgaudo užsispyrimo, 
laikiusiu save neribotu valdo 
vu, Centralinė valdžia neįvyk
dė savo uždavinių.

Pagaliau Gelgaudas, matyt, 
norėdamas įrodyti savo veik
lumą ir nuraminti tuos, kurie 
ėmė reikšti prieš jį savo ne 
pasitenkinimą, surinkęs jė-

tacijos Gelgaudas spėjo toliau 
pasitraukti nuo mūšio vietos 
ir aptvarkyti pakrikusias ei
les, tuo būdu išvengdamas dar 
didesnių nuostolių. Susiorien
tavę rusai ėmė vytis sukilė- 

Dembinski užpuolė prienūs:

REMONTUOS ĮGULOS 
BAŽNYČIĄ

Tuojau bus pradėtas kap‘ 
falinis įgulos bažnyčios ,(bu'-. 
rusų Soboro) remontas. Bu 
panaujintas iš lauko fasadas 
išskutami rusiški parašai ir is— 
naikinamos visos rusieizmo be 
kanos. Taip pat bus atremon
tuotas ir bažnyčios vidus. Ap 
link bažnyčią bus padaryta* 
trotuaras. “R.”

dį, kurį patiria jūrininkas,•'Sas’ išžygiavo imti Vilniaus,

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

Panevėžio, Gelgaudą -— prie i perskaityti, nes joje kalbama

NAUJOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO;

STASYS NAVICKAS iI
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c;
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30e
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c j
1. Močiutė rnano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c j

2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ................ 30c
3. Oi, žalia, ž/ilia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ........ 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvaižiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano .(Chorui- ............. 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
jgHimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiiNiiiimimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiriiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiih!
i Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. 5>
= 15 metų nei vienas centas nežuvo . Į
| Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. |
= Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame i
1 $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. |
| Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 5
| apdraustame laiške. 5

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

| Chicago, Illinois |

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA
Mailoa "Neara S Dlenaa Ant Vandeni, 
per Cherboarr—■8 dienos per Bremen 

Specialią trakia iš Bremerhaven

TIK 7 DIENOS I LIETUVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS

vių susitikimą su lenkais: 
“Vienu momentu susimaišė 
eilės; sukilėliai, nutraukę ula- 
nus nuo arklių, puolė į jų glė

bius, glamonėjosi, bučiavosi, 
džiaugsmingi šūkavimai kilo į 
dangų, plaukė nuo susigrau
dinimo ašaros — tai buvo nau 
ja Lietuvos unija su Karūna”.

Gelgaudo žygis Lietuvą bu
vo tikras triumfas. Dvasišką
ja kariuomenę pasitikdavo 

mūsų ti Lenkija tereiškianti. ,Jis į- pontifikaliniuose rūbuose. Žmo 
kalbinėjo ir Chlopicki, sukili- nės, pamattę, iš džiaugsmo 
mo diktatorių, ir Varšuvos verkė, bėrė kareiviams po ko- 
seimą, tuojau, negaištant, šių-1 jų gėles ir mielai vykdė visus

Ir kada Vilnių minėsim, 
Tiktai lenkiškai kalbėsim.”

Gen. Antano Gelgaudo vaid

muo 1831 m. Lietuvos 
sukilime.

Pasirodžius
spaudoj žinioms apie 
gen. A. Gelgaudo gar
bei suruoštas išiklmes 
ir net sumanymą sta
tyti jam paminklą, atė
jo noras patiekti musų 
visuomenei platesnių 
nių apie to generolo vei 
kimą ir vaidmenį 1931 
metų sukilime. Čia de
dame istorišką p. Šležo 
straipsnio santrauką iš 
“N. Romuvos”.

Kai 1831 m. lapkričio 29 d. 
Varšuvoj suliepsnojo revoliu
cija, tuojau' atsirado žmonių, 
kurio trokšte troško, kad tos 
revoliucijos gaisras apimtų ir 
kitas žemes, kadaise įėjusias į 
bendrą lenkų lietuvių Valsty
bę — Rzeczpospolitą. Ypač to 
geidavo Joachimas Lelevelis, 
kitą kart profesoriavęs Vil
niaus universitete, prisiekęs 
revoliucionierius ir demokra
tas. Šis užsidegėlis vaikščiojo 
iš vieno susirinkimo į kitą 
visur karštai ragindamas, 
nieko nelaukiant pradėti ir 
kitose iki 1795 m. priklausiu
siose Lenkijai žemėse. Šitame 
pygyje jisai matė ir viso suki- 
imo prasmę ir jo pasisekimo 
įaslaptį. Labiausiai jam rūpė
ti sukelti ir išvaduoti iš po 
ūsų jungo Lietuvą, nes be

sti į Lietuvą reguliarės kariuo 
menės pulkus. Bet didesnių 
vaisių iš to savo rūpesčio vis 
nesusilaukė. Tik kai pasibai- Į 
gė Chlopickio diktatūra ir re
voliucijos priešaky atsistojo 
M. Radvila, lietuvis, dalykai 
pakrypo į jo geidžiamą pu- Į 
sę. Vos išrinkus Radvilą su
sirinkimo vietoj, pasigirdo šū-' 
kiai: “Į Lietuvą į Lietuvą!” | 
Ir pagaliau, karo vadovybė, J 
Tautinės vyriausybės spaudžia! 
ma, pasiuntė gen. Chlopovskį, I 
troškusį garbės ir šlovės,' į! 
Lietuvą su 700 žmonių, kurių 
skaičius, perėjus Nemuną šie 
kė jau iki 5,000 vyrų. Ištiku
si lenkų kariuomenę nelaimė, 
tą skaičių žymiai padidino. 
Atsitiko taip: po mūšio prie 
Ostrolenkos, dalis lenkų ka
riuomenės liko atkirsta. Tai 
daliai, susidedančiai iš 11,609 1 
žmonių ir 26 armotų, vadova-• 
vo Gelgaudas. Lenkų kariuo- j 
menės vadai, nerasdami kitos 
išeities, pasiuntė gener. Dem-1 
binskį nuvežti Gelgaudui įsa
kymą, kad šis žygiuotų į Lie
tuvą Tokiu tai būdu tas vy- • 
ras ir pateko į mūsų kraštą. 
Kadangi buvo aukštesnio laip

jos, jo nuomone, ne ką ir pa- snio už kitus lenkų generolus

Sumažintos trečios klesos 
nos 1 abį pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 3B
vietinį agentą, arba
130 W. Randolph St 

Chicago, III.

kai-

NORTH
IlOYD

RO1TH O K * M A N

LLOYD
Dabar

Nauja R. C. A. 
Radio su viskuo

Victor
UZi

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES RROLIĮĮ RAŠTINĖJE
53 E. 107 St. Kampas Michigan Aveoue

Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskolą įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

rNE^

•<x. Dr. h. ą • a ou* a>i(w»

Tyros, Aiškios, Sveiko*
ORAUO8 AKYS

Yra didelis tartas
Murins valo, Švelnins gaivins 
be pavojaus. Jus J* pamėgaits 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beeuty" ant pareikalavimo

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS
Mandagus I’atarnavlmas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausią Ir gražiausiai (rengtą lietuvių 
aptleką šioje aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
\ Registruotas Aptlekorius

1900 SOUTH HALSTED STREET'

VAISTAI SMULKMENOS ICE CREAM
Mes speelallzuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na iš musų aptlekos Iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
ir Tiksliausiai Išpildytas patyrusių vaistininkų.

LLlNh—.Yoo’c.n't Blamc Btill for Wantin< to be Sare Tini Hc Waa Donaliat te i Real Navai Hera!

UrlU.y y'MU*4tb
’» T i-tfeBSM ou> i
EVAI I bOH<t«bl

You **) So**f 0P. tke eeoėuc soias-j o* The Time būt ~)0M fAH'r BBMBooU-i e 6uY u*e t*e-į
kMoM 'A,„r *«> mvsb 

ivas so Nivb'^t

i m/ Mišria soa.^1 
1 $H0ULt> HftVG. iš'5*j

THE icis.h

7

Dykai duodame jūsų na
muose demonstravimo. Iš

mokant tik $1.00.

Patelefonuokit
Boulevafd 4705

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3417-21 S. Halsted st.

Nedėlioję Lietuvių Progra
mas iš stoties WCFL 970 
k. nuo 1 iki 1:30 po pietų.

MYrCARL EO

Twot*» Bcnta- 
S IVCNOtrtBO
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OTTTIIMAno^L CAVOOH

/
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Dievnamių Arkitektas.

Parašė Rev. F. Wright;
Vertė Samata.

Martinas Hubertas Nelis-
sen’as buvo rastas negyvas įstaiga užsidarė iš prie-

vyškėn. Bet gi už vienų metų 
.jis grįžo atgal.

Tuo tarpu teknikalinė niok-

Laikraštininko Autone- 

krologas.

/ tiduoda visuomenei be atlygi
nimo sau...”

Tai pilnas autonekrologas, 
kokį pats laikraštininkas, 

| prieš mirdamas, parašė apie

tiinis siekius į tolimų ateitį, liuosų valandėlę, parašė įtal 
kurios yra bendras kūrėjas... ; pintų pradžioje autonekrologų

Laikraštininkas mirė... Jislkad Poliruoti nuo to dari 
mirė pirm laiko, nes neturėjo,bendranlinčius' kurie> k"P 1

(miręs) kelionėje į Nagongerų 
ir jį raudojo misijonoriai ir

žasties finansinio krizio, ta
čiau darbo netrūko tam ener-

pasaulieeiai iš Vikarijato nuo giškam ir entuziastiškam apu>

Vienoj ligoninėj mirė laik
raštininkas. Gyvendamas jis 
buvo rūpestingas, stropus ir 
darbštus žmogus. Kad jo ben
draminčiai negaišintų laiko,

atsiekiama be jo pagelbos.! save, pabaigoje melsdamas už 
.Jani bendradarbiaujant ku-Įjn vėlę atkalbėti 
riasi naujos ir tvirtos pajė
gos. Jis uždega žibintų nušvie-
sti tamsiuosius kelius. Jis duo

laiko manyti apie save net ta- (Tųsa ant 5 pusi.)

Augštojo Niliaus, Ugandoje. Į 
jo šermenis atiduoti jam pas- 11 
kutinę pagarbų ir pasimelsti 
už jo vėlę atkeliavo misijono
riai
rikiečiai tylomis apgailestavo 
“Mažųjį Nelissenų” ir gailė
josi “žmogaus be kalbos”.

Tapčiau, kas jis buvo ir del- 
ko jį žmonės taip mylėjo?

Martinas Hubertas Nelisse- 
nas buvo arkitektas ir prity
ręs namų kontraktorius gimti
niame savo miestelyj lleerle- 
ne, Olandijoje, iki tosios atmin 
tingos dienos, kurioje girdėjo 
iš lupų misijonoriaus (atvy
kusio tėviškėn pasigydyti) 
nusiskundimų, kaip didelė yra 
sunkenybė statant bažnyčias 
tolimose misijose. “Mes netu
rime pasauliečių broliukų”, 
papasakojo tas misijonorius, 
“o iš Tėvų retai kuris yra pri
tyręs statyboje, kad ir pasi
taiko nusimanančių dailinin- 
kystėje arba jsiskaito į bažny
čių statymo rankvedžius. 
Kaikurie prityrę iš valstybės 
amatininkų ir išsilavinę staty
boje, išstatė gražias bažny-

talui. Reikalas buvo statyti i berašydami jam panegyrikas, da balsamų silpniems. Jis su-

Svęi kutį.

Skaitytojai, imdami laikraš- 
kada pasvarstėte, kiektį, ar

laikraštiįlinko triūso ir pasi-
kitokių įstaigų. Visi reikalavo j parašė sekantį autonekrologų: tvermės. Jis atidaro ir saugo ailka'bno įdėta į jo puslapius ? 
to “Mažojo Nelisseno”. Senti-1 “Laikraštininkas mirė... turtų versmes. Jis kovoja blo-i kada nors pasvarstėte,

seminarijų ir bažnyčių ir tai prieš mirdamas, jis pats Įteikia vilties ir drųsos ir iš-

da, kai numylėta jo žmona, iš-I 
bent vienų siilgus, ištiesdavo prašančias1 

rankas, kad jų paguodus... jas, 
nustumdavo šalin.. j

Jis, prieš mirdamas, pirmų į 
kartų savo gyvenime gavęs Į

pro Afrikos raistus. Af- liaiiJa oav° pirmenybę. Po to, “Ar žinote, kas yra laikraš-'^4 ir nuginkiuoja jį. Ir, kai ki kiek įdėta laikraščio skiltyse 
pasigavo jį tolimiausia Luwa- ’tininkas? Papasakosiu. Jis d' gauna neužsipelnytus ir ne-j laikraštininko dvasios turtų:
lo misija šiaurėse. Sekamai |yra įokg naįVus, kad visų gy- 
maldauta jo j kitų misijų. lr|venįni^ nieko nemano apie sa- 
visi šaukėsi jo pagelbos, vie-lve (nes netUri laiko manyti 
ni tardami: Mes turime apje save^ rūpindamasis apie
gauti Nelissenų, kad pagrįstų ■ vigką ir apie vigus< kas ne_ 
pamatus ; kiti tiesiog įsaky- nije„.a |jeį kas miegojo.. Taip, 
darni: “Nelissene, pribūk pri
žiūrėti mūsų»bažnyčios statv-
mų” arba “Mes negalime nie 
ky pradėti be tavęs!” Iš Tėvų 
misijonorįų, kurie turėjo 
“fliverį”, gaudė jį, kad pasi
savinus savaitei vienai ar ki
tai, gi kiti vėl gaudė jį mo- 
torcikliais. Prastos apystovos 
ar tolumas niekada jo nebau
gino. Jeigu kas paklausdavo: 
“Kur yra Nelissenas?” tai at
sakymas būdavo: “Jis dalba-1 
vosi anoje misijoje, tačiau, 
aš girdžiu, jog pasigavo jį ir 
išvežė į kitų misijų.”

1929 m. gruodžio mėnesyj, 
vėl pačiupo jį juodvandeninė 
karštligė ir viskas žmogaus

čias. Tačiau tuo pat neištenka žinyboje buvo daroma, kad pn
Haiko statymui ir misijų rei
kalams. Gal rasis kas nors 
prigelbėti misijonorianis už
pildyti tų spragų?”

Ir Nelissenas žengė prie- 
kyn. Jis neturėjo pašaukimo 
patapti broliuku, tačiau iš 
laisvos savo valios pasiaukos 
misijonorianis. lr nieko nelau
kiant jis apleido savo gimti
nę. Ir 1922 m. jis atvyko Af- 
rikon ir drauge su misijono- 
rium Tėvu Witloksu apsigy
veno Kakamėgoje. Čia jis pas
tatė klebonijų “civilizuotu” 
stilium ir pagrindo pamatus 
bažnyčiai ir mokyklai.

Vyskupas vykino teknikali- 
nę> mokyklų Buluboje ir pasi
šaukė Nelissenų, kaipo prity- 
rusį patarėjų įstaigos vers-, 
lams. Jis pagrindo viskų, pri- 
žiūrinėjo ir gelbėjo vietiniams 
neprityrusiems darbininkams 
pastatyti rūmus mokyklai. 
Paskui jis tapo teorijos ir pn 
tyrimo instruktorius jaunimui, 
lr eidamas naujas pareigas 
jis padarė stebėtinos įtakos 
žaliems naujokams. Jis mokė 
ir darbavosi su jais dienos lai
ku, o vakarais mokslino juos 
paišyboje. Nūngi iš tų žaliukų 
yra savistovūs savo srityse ir 
pelningai uždarbiauja misijo
se ir tarp pasauliečių. Jo pa
sisekimas tarpe naujokyriių 
buvo nepaprastas, ir žymėti- 
nas tuo, kad jis gyveno nemo-; 
kųs kalbos, ti-kų sugraibęs tarj 
mės mišinį iš šių keturių kai-, 
bų: <lanų, anglų, svabilių ir 
lugandų. O jaunimas jį mylė
jo ir jo klausė, kaipo savo 
tėvo. Jis parodė gražiausi ka
talikybės pavyzdį. kasdien 
klausydamas šv. Mišių ir pri
imdamas šv. Komunijų.

Tačiau nelaimė ištiko jį. 
Jis tapo juodvandeninės bai
sios karštligės auka ir gydy-1 
tojų patartas turėjo grįžti tė- 1

gelbėti jam. Jis pasitaisė, vėl

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS I

užsitamautus .liaurus, jis gi,'jo proto, v
bevardis darbuotojas Tautos tai., vienos

.lios, jausmų ?... 
dienos

Ir

SIU MIS EI1S
*w8wn eoetUag žemo fa mmW J

Right from thefirat touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itchmg 
misery out of mosųuito bites, rinkas, 
and many other ukin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toas. 
Bathera and other outdoor folka 
thank cooiing Žemo for relief from 
sunbum. Douae it on ivy-poisoning. 
Pimplea and dandruff f adė when aafe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eaaea razor-emart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 36c, 60c, $1.0v.

Taigi nenusiminkit, net eikit pas i 
tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken-

naudai k’a' ar kur “kautla' p^^a-ky8 pate
po pilno išegzaminavimo. , Jus su- •

tarnyboje, viskų paveda ir a-'Jis, vienos dienos tarnas, min Uupyslt laik4 lr p“11*“8- Daugelis t ’ | kitą daktarą negalėjo pagelbėt jums 1
t dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- į 
" tyrimo, suradyniui žmogaus kenks- j 
’mingumų.

Mano Kadio — Scopo — Raggl ! 
|X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavl- 
■ ntas kraujo atidengs man juaą tik- 
; ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
t jus gydyti, tai jusą 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

volė taikinti viską užbriežtam MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas Į uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba
I , . . jeigu turit kokią užsisenėjuslą, jsi-

t iksllli. Ir nieko galutino ne-I 400 puslapių kaina ................................................. $2.00 Į kerėjusią, chronišką ilgą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pa-

jis nemiega (ir nevalia jam), 
kad kiti galėtų ramiai ilsėtis. 
Gi jis turi budėti ir jausti... 
sergėti viskų. Jis negali pa
leisti gyvenimo vairo; jo prie

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

__________________________ i BEDIEVIŲ INKVIZICIJ A, parašė D-ras A. Makauskas 20c.
tas, kad atsilsėtų, jis mėgino' KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina-20c. 
taip padaryti; tačiau vis nJ JAUNUOLIO LAIVIUASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
liovė duoti patarimų, vis grinl6VENC- ŠIKD1ES MENUO, parašė kun. terliotu kaina 35c. 
do pagrindus, vis keliavo šen MASONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku- 

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

ŽIEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M. 
I. C. kaina........................................................ ;.........10c.

ir ten.

Jis persidirbo: jis mirė ke
lionėje.

Jo šermenyse — misi jono- EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c.
riai ir pasauliečiai — šiandien 
rauda jo, kits kitam apsaky- 
nėdami Diev.o bažnyčių arki- 
tekto nuveiktus darbus ir gy-

atgulė, ir vėl pasveiko. Patar- ventas kilnias dorybes.

A. A.
JUOZAPAS JUREVIČIUS

mirė rugpj. 24, 1931 m. 6 vai. ryt, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Kretingos Apskričio, Skuodo Parap. Kaukuli- 
kų Kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Rozalijų, brolį 
Dominikų, brolio vaikus Petrų ir Povilą Malakauskus, 
o Lietuvoj seserį švogerį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2314 W. 23 PI. laidotuvės įvyks 
Ketverge rugpj. 27 Iš Lacliavičiaus koplyčios 8:30 vai. 
bus atlydėtas į Aušros Vartų par. bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Brolis. Brolio Vaikai ir Giminės 
Laidotuvėms patarnauja grab. S. D. Lachawicz,

Tel. Koosevelt 2515

KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūną^, 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 TOBULYBftN, parašė kun. D-ras K. Ma

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

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.
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DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Riejimas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 5 iki T 

Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 po
piet

Buy gloves with wh< 
it savas

Nerelk mokėti 50 c. nt 
dantų most}. Llsterine To- 
oth Paštį gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTER1NE 
TOOTH PAŠTE

25c

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 7887

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telepbone Rooaevelt 9098 

Xame: 8 Iki 9 ryte Tel. Repjub. 968*

Telepbone Dearbom 9087

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street

ROOM 1431
Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak.

Looal Office: 1900 8. UNION AVĖ. . 
Tel. Rooaevelt 8710 

Vai., nuo 8 Iki 9 vai. vak. 
(Meklrlant Seredas)

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 8outb La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0381 

Valandos nuo 9 ryto Iki B vai. vak I
3341 8. Halsted St. Tel. Vlctory 0583 i 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. lr Subatos vakare

l

— \
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Jos Nieks 
Nekviečia*

Ar žinot, kodėl jos nieką 
’ nenori? JI pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. ISgarga- 
liuodaml su Llsterine, išva
lysime burną lr užmušime 
Ilgų perua Vartok kas
dien.

USTERINE

- AKI 
THfKTS 

HOU) Y GOT 
Ttt\% BLFKCK

X
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Antradienis, Rugp. 25, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT. M1CH.
Muz. J. Jankus apleido De

troitą.

Muz. J. Jankus, grįžęs iš 1- 
lalijos buvo apsistojęs Detroi
te apie porą metų. Jis vargo
nininkavo Šv. Jurgio parūpi 
joj, o paskui persikėlė j šv.
Antano parapiją, kur išbuvo1 gLANDIE LIETUVIŲ RADIO 
iki šio laiko. Į PROGRAMAS.

Pasikeitus gyveninio ^plin-
kybėms, turėjo apleisti Detroi 
tą. Rugpiuėio mėn. 17 <1. iš-
vyko į Brooklyn, N. Y., kur 45:30 ir 7:30 vai., iš radio sto- n*8abentas i &V- Kryžiaus lie j pereitą sekmadienį suruošė 
sutiks savo šeimą grįžtančią iš ties WGES (1360 kilocycles) tuvil* ligoninę gydytis nuo su-1 

Romos. ‘ jbus leidžiamas lietuvių progra t,nuuo*

Muz. J. Jankus yra gabus irimas. X Kun. J. Mačiulionis, Chie
uolus darbuotojas. Per trum-Į Šiuos programų* nuolatiniai <*agos Kolegijos Rėmėjų Aps- 
pą laiką daug nuveikė ir pa duoda žinoma lietuvių firma krieio įgaliotas, vakar iškelia- 
sižymėjo savo darbuose. Šv. į'Lie Peoples Purnifure Co. — Vo į Kolegijos pašventinimo
Antano parapijoje surengė,savininkai dviejų krautuvių: iškilmes, kurios bus šv. Pane-i X Šiandie vakare 
daug koncertų ir patriotinių 2536-40 \\. 63 St. ir 4177-85 i£s Gimimo dienoje Tliomp- Vartų parapijos choro repeti- 
vakarų. Labai apgailestauja-; Archer Avė. !son, Conn. I cija. Visi choristai
ma, kad toks uolus darbuoto-: Iš rengėyą teko patini, kad 
jas ir geras muzika? 
mūsų koloniją.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street, Tel. (-----
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

- A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, neB neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSK1
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRAB0RIU8

4443 So. Talmac Avė. 
Tel. Virginia 1290

- S arda 1138 
Cbicago, TU

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

L

> si.

. t

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 ir NAKTĮ 

Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramu 

patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

I J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABUŽIAI 

Didysis Ofisas
j 4605-07 South Hermkage Avenue 
| Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1142

Teko girdėt, kad jo moteris, 
J sugrįžus iš Romos, pirmą kon- 
i vertą duos rugsėjo mėn. 15 d., 
New Yorke, Metropolitan ope- 

' roję. Programo dalį išpildys 
ir jo sūnus, klasiškas šokėjas.

Linkime pp. Jankams ge
riausią sėkmių meno srytyje.

Wesaidietis.

Kaip ir kiekvieną antradie-
, v , , Kazimiero1110 vakarą, sj. vakarą, tarpe ,

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

DR J P POŠKAicja. vi« oro, prašomi | AotiSotBEET

. .. . . •, susirinkti. Reikia ruoštis Ju- , o ... . ,.......................... V PorLitn i-pkitisidlelll Allš- Antras ofisaa ir Rezidencija
apleido šiandieninis programas yra T)ftra™i„u mitingas bilie«iau* bauketo> rugsėjo 20 1 6504 S. ARTESJLAN AVĖ.

'labai rūpestingai prirengtas 1Oh ' artU parapijos mitingas , gran,aį.
_________ _ ___ __  šv. Vincento Pauliečio konfe-

■ renei jai organizuoti išrinko 
- , inici jatoriais kun. A. Andriu

S, D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

_ .Patarnauju Įaidotuvėse kuopigiausia. . . ,v. f
Laidotuvėse pa- • Reikale meldžiu atkišau k t.i, o mano 1OI1Į, J. IVrOvKlJ, A. aGICiZILJ, ♦.!• HctUji Itllko J5UVO ££Y-

tarnauju geriausia ---- - - ---- ---------*-«—• ’ I _ _ _ J P . > fov
ir pigiau negu kiti

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2525 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chieago
SKYRIUS

šakalą, J. Kudirką, L. Juse- venįme> 
jvičią, A. Grybą, P, Fabijonai-
jtį, J. Krvžiavičią, J. Vyšnaus- vądinosi... Kam tas rū-

T ika C Drukteni B Urbonavi- Pif~ — vienas ^gelio 
668 West 18 Street ] 439 49 <JoUrt, Cicero, III. UrUKtenb UrDOIiaVI Jurbuntnb. kuri' T.i. ecer. čių, J. Juzėno, P. Ribicką, A. be™rdll'i darbuotoju, kur,

Glebauską, J. Motiejaitį, P. ryf°Jus pamirs ir nenuneš...
Malakausku, K. Kulbį, K. Gle-i Ta4iau> Jls gyveno 47 m. ir 

laikraštininkavo 23 m.
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS EB

BAjLSAMUOTOJAS
Tariu automobiline viso

kiems reikalams. Kaina priei 
aama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III

S. M. SKUOAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tai Hooaevalt 7(33

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 ĮVEST 46tli STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta

Tel. Boulevard 5203-8413

Nuliudinio valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur Koplyčia dėl Šermenų dykai. ; I

draugas

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SOUTH 49 OOURT, CICERO, ILL.
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

ir tikimos, kad labai patiks Tel- Grf>*®hl" 0617. ’ 1 Hes. 6707 S. Artealan Avė.
klausytojams.

Rap.

CHICAGOJE

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS ‘ 

2428 West Alurųuette Koad
' Vai. 2-5 ir 7-9 P. m. Ketv. 9-12 

A. M. Nedėlloj suaitarua

WEST SIDE ŽINIOS.

X Juozas Jurevičius, šv.
draugijos narys,

šį, Pp Šliogerį ir V. Petraus
ką; komisijos gi nariais — J. 

'Petraitį, P. Atkočiūną, A. Va- (Tąsa nuo 5 pusi.)

PADBKONĖ

BARBORA 
DUDONTENĖ

Ačių visiems, kurie dalyvavo 
šermenyse ir laidotuvėse.

Dieve buk pagarbintas ir
musų nuliudinio valandose. A.
A. Barbo-ra Dudonionė užmigo 
Viešpatyje rugp. 12 d. 4:55 
vai. po piet. 1931 m. o palai
dota rugpj. 17 d. su gedulingo
mis pamaldomis iš Šv. Antano 
parap. bažnyčios Į šv? Kazimie
ro kapines, kuriose tlsisis am
žinai. Ačiū jums Varpai, kurie 
sugaudėle liūdnai už a. a. Bar
baros vėlę, ačiū jums, kurie 
ištarėte amžiną, atilsį, širdin
gai tariame ačiū, kurie atsilan
kėte į šermenis ir dalyvavote 
laidotuvėse mano mylimos žmo 
uos Barboros Dudonienės. Šir
dingiausia ačių giminėms ir 
draugams už šv. Mišias ir gė
lių vainikus; nuoširdžiai dėko
ju gerb. kunigams už gedulin
gas pamaldas namie, bažnyčioj 
ir ant kapų, ačiū gerb. kun. P. 
Juškevičiui, gerb. kun. A. Lin
kui už pasakymą pamokslėlio 
bažnyčioje ir Kapuose, ačiū 
ir -gerb. kun. T. Gasparaičiui. 
Taip pat ačiū vargonininkui p. 
įMondeikui, ir nuoširdų ačių
gerb. vargonininkui B. Janu
šauskui ir poniai Janušauskie
nei už giedojimą šv. Mišiose 
Avė Marija, ačiū grabneštams, 
ačiū kurie nešėte gėlių vaini
kus ir ačiū visoms, visiems na
riam draugystės šv. Cecilijos, 
■kurie tik atsilankėte, ačiū Ir 
tau skaitlingas būreli kurie 
gstvekariais nuvažiavote į ka-/| 
pus ir pasitikote atilsio vietoj.
J Adžiau šiai ačiū Tau grab. Š. D. 
Lachavieh už gražų patarnavi
mą, ačiū ir tavo sunarna, kurie 
taipgi prisitarnavo. Jie kilniu 
nimtiim-n atjautė muąų nuliū
dimą. Gerb. IAehavichiat, nors 
jus esate iš užsiėmimo grabo- 
rlai, bet mano nuliudinio va
landoj buvote prletellal ir pa
tarėjai. Matau, kad esate pasi
šventė vien dėl to. kad patar
nauti žmonėms la:rtotuvėse. už 
toj pasiliks mumyse nepamirš
tamas dėkingumas dėl Jūsų. dol 
jus,j žmonos i.r sūnų. Dar kartą 
tariame ačiū visiems giminėms, 
draugavus ir pažųatamtems ui 
suteikimą paskutinio patarnavi
mo ig atsisveikinimą, su musų 
mylima a a. Barbora Dudonle- 
nė.

Vyras -Jurgis IHtdonia. Ke-suo 
Elnį# St«gMMiaUė. Rnoli.M 
Koka- Hteponaltis.

bauską, K. Kerpauską, A. Šen- 2130 WEST 22nd STREET 

kų, J. Miknį, K. Pūkį, V. Kuo- j 
dį ir V. Januškevičią. i

X Parapijos didysis choras Į

metini išvažiavimą į Crystal 
laike. Vyko privačiais auto
mobiliais, kurių susidarė arti 
25. Maudytasi, žaista, dainuo
ta ir vakare visi saulės pa
kepinti grįžo namo.

LAIKRAŠTININKO AU- 
TONEKROLOGAS.

- .Laikraštininkas mirė... Skai ■ 
tantieji pomirtinį jo atmini- j 
nią, jeigu prisiminsite: “Jis, ’ 
besidarbuodamas, nusikamavo j 
ir mirė... teilsis ramybėje”—' 
tai už jo vėlę sukalbėkite bent ■ 
vieną Sveikutį... - *

Tačiau, gal rasis daug ir la- !T#L Can*1 ,22J 
bai da»g tokių, kurie pasakys:!
“Oho! Jis nori pigiu būdu I 
įsigyti visuomenės pagarbos ir 
veltui gauti maldas”.

Gal ir taip...

Tačiau laikraštininkas taip 
elgėsi tik pirmą ir paskutinį 
kartą savo gyvenime.

Tai visai menkas prašymas 
už 25 metų energingą dvasi
nę darbuotę Tautos gerovei.

Kas-žin, ar daugelis išpildys 
tokį jo prašymą...

Laikraštininkų ir gyvų vi
sai neįvertiname , o įnirus 
juos beveik užmirštame...

Samata.

AKR GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WE8T 35th STREET

Kasnpas Halsted St. 
ValaaiAos: nuo 10—4; nuo 8—8 

Nedėllojnls: nuo 10 Iki 12.

Tel. Grovehill 2242

DR. KAROLIS NURKAITIS
Optometrlstaa

2487 WE8T 6»th STREET
Nedėlloj susitarus

Į

Tel.- Canal 6764 (Telefonas Orovebill 8262

DR. A. RAČKUS DR. A G. RAKAUSKAS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo ataigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną į.uo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

NedėHpmla ir seredomiB tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt S* Tel. Canal <23* 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak 

Nedėlloj pagal eutartj

Į Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
i vak. Antro Of. Vai.: .Nuo 3-6 po 
' piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
I Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Randolph 0998—0994

DR. ED6AR W. CRASS
Gydo tik akis, ausis, nosį ir gerklę
39 So. State St, Chieago

Mentor Bldg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:36—4:80

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 435 West 69th Street 

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak., 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

O E N T I S T A 1
—"------- " ■ 1 -■
Phone Boulevaid 7041

DR. C. L VEZELIS
DENTESTAS
4645 So. Ashland Avė.

ArU 47 Street

DR. G. I. BLDŽIS
DENTIgTAS

2201 WEST 22nd STREET’
(Kampas Leavltt St.)

Valandoa Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki t vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589 
Re Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DEN TĮSTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki S vakare

Tele. Cicero 1260 X-Ray

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
vai. vakare '

Nedėltomis ir Seredomls suaitarua
4847 W. 14 ST. Cicero, IR.

Vai.:

DR. P. P, ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash.Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gataa. X-Ray, etc.

DR. A. W. JACDBS
(JUKUBAUSKAS)

DENTISTAS

10758 So. Micliigan Avenue

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

Telefonas Pullman 7235

Tel. Republic 7696

DR. A. R. LAURAITIS
DENTI8TA8

2423 W. Marųuette R4.
Vai.: 9-12 ryto; 1-5 ir 6-9 vak. 

SeredoJ 9-12 ryto. Nedėlloj susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 ir 6:80 iki 8 vai. vakare 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti

SVARBI ŽINUTt

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojus 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.

Ofise Tel. Victory 6891 

Kedder.cijos Tel. Drezel 9181

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plel, 7-8 vak. 
Nedėliotais ir iv mtadienlala 10-13

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 666'

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artealan Avi 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 14-taa Street 
Telef. Wllmette 106 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllait 

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Peo-kėiė savo ofisą po numeriu

4729 SU. ASHLAND AVĖ., 

SPECUALISTAS

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

pietų: 7—6:30 vakare 
Nedėliomįą 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND AVĖ. 

• Tel. Yards 0994

Reaidencijos Tel. Plaza 8200

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

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
orisa.s 1447-40 Pltfsflcld Bldg., 55 E. 48 a^dugton st., Chieago, III.

DR. SUSAN A SLAKIS
Specialistė 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. Hydt Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tel. BouL 5914

DR. BERTASH DR. NAIKELl!
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-8 tr 6:80-8:80 vai. vak. Vai.: 2-4 ir 7-9 W. vakare

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 57 93

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel.*Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. U. BARTON
Gydytojas ir Cliirurgas 

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

Kės. Phone 
Englewood 0641 
Weoiwortn 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SU. HALSTED STREET
Vak 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4601 — 14 St. 2924 Washington 
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

Nedėliotais
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliotais nuo 10 iki 13 tg
Telefonai dieną ir naktį 

Virginia 0036

A. L DAV1D0N1S, M. D.
4910 SO. MICH1GAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tek 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 
4

South Side Office North Slde Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruns. 7240 
Vai. 8-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOGD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutarti

Nedėlloj susitarus
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‘DRAUGO’’ JUBILIEJUS 
IR RADIO PROGRA

MAS.

Šį vakarę, nuo 6:30 iki 7:30 
vai. iš WGES stoties eis gra
žus radio programas, kuri, 
kaip ir kitais antradieniais,

Į Vyčių seimų iš mūsų Vy
tauto kuopos išvažiavo net 
trys atstovai: kuopos pirm. A. 
Manstavičius, J. Kaminskas 
ir S. Vilkelis, kuris nuvežė 
juos savo automobiliu. Džiau
giamės, kad mūs kp. pirm. ta
po išrinktas Centro raštinin
ku. Garbė mums turėti savoduoda rimta prekybinė įstaiga 

— Peoples Purniture Co. Gir- tarpe tokių narių, kurie gali
dėsime gražių dainų, muzikos 
ir juokų. Juokdarys Kepurė 
ypatingai yra šiam vakarui 
pasiruošęs. Išgirsime naujų 
anaucerį, kuris laikinai pava
duoja p. Bulevičių, išvykusį 
pas tėvus į Homestead, Pa.
L. Šimutis, ‘ Draugo” redak
torius, kalbės apie dienraščio 
‘ • Draugo ’ ’ penkiolikos metų 
jubiliejų.

NORTH SIDES ŽINUTĖS.

užimti tokias ir atsakomingas 
vietas mūsų organizacijoje.

^Parapijos išvažiavimas jau 
čia pat. Parapijonų tarpe pa
stebimas didelis sujudimas 
besiruošiant į paskutinį para
pijos išvažiavimų. Aš manau, 
kad šis išvažiavimas bus sek- 
mingiausis, nes jį ruošia vi
sos North Side draugijos. Vi
si būsime.

Parapijos choras dabar tu
ri atostogas, t. y. nebūna pa
mokų. Bet, teko iš choro vedė
jo nugirsti, kad praktikos jau 
prasidėsių. Yra paimta para
pijos svetainė ir artimu laiku 
choras turės sudaryti kokį 
nors programų. Lauksime.

Labdarių vietinė kuopa vi
su smarkumu ruošiasi į savo 
metinį išvažiavimų, kuris i- 
vyks labdarių ukėj. Ketina pa- 

, imti didelį trokų. Kas norės 
važiuoti, turi iš anksto užsire
gistruoti, kad būti} žinoma, 
kiek bus norinčių važiuoti.

Bijūnėlis.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

IŠVYKO Į ALASKĄ. PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Dvi jaunos 

lietuvaitės p-lė Elena Aštraus 
kaitė ir p-lė Ona Šiaulaitė iš
keliavo į Alaskų. Kaip matote 
ekskursija ne menka. Bet vie
na iš jųdviejų ten darys dar 
kitokių ekskursijų, tečiau ne 
pas šiaurės polių, bet pas al
torių. Mat dalykas toks: Alas- 
koj yra apsigyvenęs ir turi 
valdiškų darbų Antanas As
trauskas. O p-lė Šiaulaitė yra 
jo sužieduotinė. P-lė Elena y- 
ra pono Antano Astrausko se
suo.

Naujas čeverykų taisytojas.

Bridgeporte atsirado nau
jas čeverykų taisytojas, kurs 
taiso čeverykus nauju, negir
dėtu budu, padeda padus be 
vinukiij ir be siuvimo. Jisai 
savo išrasta mašina padus pa- 
klijuoja. Tai dar ne visa jo 
štuka. Padai tada pasidaro 
taip nepermerkami, kaipir ka 
liošiai. Be to dailiai atrodo, 
smagiai avėjasi, yra lankstūs 
ir drūti. Tų viskų išrado ir at
lieka Kazimieras Aitutis, lig- 
šiol gyvenęs Rockforde. Jo 
išrastų mašinų jau vartoja ke
letas šimtų čeverykų taisytojų. 
Jo šapa randasi 3239 Aubum 
Avė.

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

---------|VYKS----------

Sekmadieny, Rūpinčio (flupst) 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 Bėgimas4) Didesnių Bernaičių Bėgimas
5) Pačių Greičiausių Mergaičių Bėgimas
6) Pačių Greičiausių Bernaičių Bėgimas

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

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

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

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

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:
Vardas Ir Pavarde .............................................................. .. .. .. .. ................

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

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

Kontesto Skyrius ........................................................................................ • •

Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.

2608 WEST 47 STREET 
Tel. Lafayette 1083

REAL ESTATE

Tel. Yards 6428

t fc A U G A S

North Side. Marijonų'ted St.
Kolegijos vietinio skyriaus1 Viršininkai ir atstovai ma 
susirinkimas įvyks šį vakarų, lonėkite pribūti į šį susirinki- 
7.30 vai. Visų draugijų atsto- mų, nes yra labai daug svar-
vai malonėkite būtinai daly

vauti, nes yra daug svarbių 

reikalų svarstymui.

Beto, baigiasi vasara, arti
nasi ruduo; turime pasitarti 
apie metinį vakarų, kuris yra 
nutartas metiniam skyriaus 
susirinkime. Susirinkimas į- 
vyks parap. svetainėj.

Valdyba.

labdaringosios Sųjungos 
Centro susirinkimas įvyksta į 
27 d. šio mėnesio, Aušros Var
tų parapijos svetainėje, 7:30 
vai. vakare.

. Prašome visų kuopų atsto
vus atsilankyti į šį susirinki
mų. Yra svarbių reikalų svars 
tymui. Taipgi reikės gerai 
prisirengti prie išvažiavimo į 
savų jį ūkį, rugsėjo 6 d. Ne
pamirškite ir draugijų atsto
vai atsilankyti.

Valdyba

Susivienijimas Lietuviškų 
draugijų ir kliubų Bridgepor
te turės mėnesinį susirinkimų

25 d. rugpiučio, 8 valandų va
kare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos salėje, 3133 So. Hals-

bių dalykų svarstymui, apie 
25 metų sukaktuvių paminėji 
mų ir t. t.

M. Kadiiauskas, sekr.

“TARZANAS” VOVIE- 
RIŠKIŲ MIŠKE

Liepos 29 d. prie Vovieri- 
škių miškelio (4 klm. nuo 
Šiaulių) praeiviai pastebėjo 
keistų dvikojį padarų, vertų 
susidomėjimo. Apie šį radinį 
baukštesnieji piliečiai pranešė 
policijai, kad, girdi, pamišky
je slankiojanti kažkokį įtarti
na būtybė... panaši į “Tarza
nų”...

Policijai nuvykus į nurody
tų vietų, tikrai rastas miške
ly besivoliojantis, be apatinių, 
jaunas žmogus, kuris pasiro
dė esųs — Bronius Jakutis, 
26 m. amė., paeinųs iš Pane
vėžio apskr. (Jakutis, rodos, 
baigęs 3 kl. gimnaz.) Jis pa-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Turiu De Vry Portable Projector, 

70,000 p. filmų. Mainysiu t naujų 
Fordų ar kltkų. 938 No. Homan Avė.

Sandvičių šapa, prie golfo laukų, 
biznis visų metų. Pigiai 2425 E. 79 St.

; Parsiduoda bučernė ir gro- 
1 šerne. Biznis geras, apgyven

tas lietuviais ir kitokiomis' 
tautomis. Atsišaukite tuojaus 
parduosiu pigiai.

i 4550 So. Marshfield AvenueIĮ-----------------------------------
REAL ESTATE

NUPIGINIMAS
ant naminių paskolų

Papigino paskolas ant sumų virš 
$100. Vyras ar motens gauna ant 
savo vardo.

Ištikimai — Mandagfel — Greitai

PUBLIC LOAN CORP.
4013 Mi1waukee Avė. Kamb. 401 

Tel. Pensacola 8244

Pirial mod. plytų bung. $6,600 
atkilų porčlus, arti mokyklų, rera 
transp. 5585 No. Llnder avė. arti 
Elston bua

Išvažiuojam, pigiai 2 flatų po 6 
kamb. plytų namas, 2 karų gar. 4715 
Nevada, Albany 4987

10 kamb. Holland furn.. 1 metų 
šen., pigiai. 726 Oakwood bul.

Pigiai mod. 4 kamb. namas, di
delis lotas, gar., vištinyčia, furn. 
š. $4,000, Geros išl., 500 8herman 
st., Downers Gknove, III. 1115 M.

Ind. f ar mos, pigiai — nuo 2 ak. 
iki 850 ak. Daugelis prie ežerų. Ab. 
Freeman, Wlnamac, Ind,

J. W, ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

aiškino, kad esųs “tikras gam» 
tos vaikas”, nežinųs kas yra 
darbas bei nuolatinė gyvena
moji vietų. Ir tikrai, jo išvai
zda rodė jį tokį esantį. Poli
cija jį atsigabeno į Šiaulius 
ir perdavė taikos teisėjui, ku
ris sekančių dienų “gamtos 
vaikų,” kaip valkatų, nubau
dė 1 mėn. ir 2 sav. kalėjimo;

Vargšas “tarzanaš”, dabar 
turės pusantro mėn. tupėti 
“narve.” Gaila žmonių...

“M. M.”

AMERIKIEČIAI SUDARO 
PIKTADARIŲ GAUJAS

WASHINGTON, rugp. 24.
— Wiekershamo komisija ske
lbia, kad įvairias šioj šaly pi- I
ktadarių gaujas sudaro dau- j 
giausia Amerikoj gimę jau-1
nuoliai. Piktadarių tarpe sve- j ' R. ANDRELIUNAS
tur gimusių ateivių .skaičius (Maniliettc JeweIry & Radlo) 
visai nežymus.

GAISRAS SUNAIKINO 
65 NAMUS

BELGRADAS, Serbija, ru
gp. 24. — St. Georgia kaime 
gaisras sunaikino 65 gyvena
muosius namus.

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, Merchandi^e Mart, Chi
cago, III.

Lietniška Kava
Dar pirmą kartą 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 Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nudundame pinigus Lietu

von paštu | dvi savaites, tele- 
tgramu J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų-

Pilnai prirengtame kelionei 
| Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legalllkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčtų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 8. HALSTED 8T. 

Chicago, UI,
TeL Yards 4669

AhtTųdienis, Rugp. 25, 1931

NAUJAS FORDO “UKA- 
ZAS” DARBININKAMS

DETROIT, Mieli., rugp. 24. 
♦— Fordas savo darbininkams 
paskelbė, jog pradėjus ateina
nčiu pavasariu visi jo dirbtu
vėse dirbu ir šeimynas turį da
rbininkai šalę savo namų tu
rės Užvesti daržus, kad pasi
rūpinti sau daržovių. Kas dar
žų neturės, Fordo kompanija 
paskirs žemės sklypus. Kas 
darbininkij nenorės daržų ap
dirbti, tas neteks darbo jo di
rbtuvėse.

Fordas sako, jog žmogui 
niekas kitas negalės gelbėti, 
jei jis pats nesidarbuos.

4/ %

Pirkusieji pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
• Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

/

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper

tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

Studebaker
FREE WHEELING

Vlenlntėlė Studebaker Lietuvių 
įstaiga Chicagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karų ant naujo, gaukite musų pasiū
lymus.
' Didelis pasirinkimas vartotų karų 
•ii žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Telef. Republic 6896

D, GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORTUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

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

Pbone Vlrglnia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS4556 S. ROCKWELL ST.
Kapos Telef. 

Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JO8EPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros reikmenos Ir flkSčle-

rtal. įvedame elektrų 1 namus Ir 
dlrbtuvėa
tin S. Halsted Rt 2 Angštls

Z




