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Kuboje Eina Kovos Su Revoliucionieriais
KOL-KAS NEPALIUOSUOJAMU AME

RIKOS LAKŪNU JAPONIJOJ
Kinijoj Daug Nukentėjusi 

Amerikos Prekyba

BERLYNO POLICIJAI KOMUNISTAI 
GRĄSINA ŽUDYMAIS

PULKININKO KOEtfLER ATMINIMUI Lietuvai Pradeda Trūkti 
Darbininkų
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KAUNAS, rugp. 13. — Lie-1 Anot “Lietuvos Aidas,” 
tuvos vyriausybės laikraštis Lietuvai reikalingi amatnin-
“Lietuvos Aidas” vakar pa-
,skelbė, kad Lietuvoje šiandie 
(yra gerieji laikai ir ima trū- 
|kti darbininkų. Vyriausybė i- 
J masi priemonių žymiai suva- 
I ržyti darbininkų vykimų j ki
ltas šalis.

kai ir paprasti darbininkai 
naujų mokyklų ir cukrinių bu
rokų cukraus dirbtuvės staty
mui. Be to, darbininkai reika
lingi pravesti geležinkelį tarp 
Telšių (?) ir Klaipėdos.

HAVANA, Kuba, rugp. 13. 
— Iš apturimi} žinių iš visų 
Kubog salų kraštų apie ka
riuomenės su revoliucionie-

LAKŪNU NEPALIUO
SUOJAMU

TOKYO, rugp. 13. — Ame
rikiečiu lakūnu Herndon ir 
Pangborn kol-kas nepaliuosuo- 
jamu. Jiedu kasdien šaukiamu

’M f.OP TK6 švvęb
' F' > '

Tos rūšies paminklas padirbdintas West Point Karo Akademijoj Įeit. pulkininko H. 
J. Koehler atminimui. Šis vyras nuo 1885 ligi 1923 metų rūpinosi kadetų fiziniu kūno 
išvystymu.

DARBUOJAMASI PALAI
MINTŲJŲ SKAIČIUN I- 
SKAITYTJ MADAGAS

KARO MOTERIŠKĘ

riais vedamas kovas daroma ;pas prokurorų, kurs juodu ta- i._j __ i:.. . i

VOKIETIJOJ KOMUNISTAI 
KOVOJA POLICIJĄ

išvada, kad revoliucija paža 
ngiuoja, kad vienur ir kitur 
vis didesnis vyrų skaičius gi
nkluojasi prieš prezidento Ma- 
chado jėgas.

Iš Pinar dėl Rio provinci
jos praneša, kad tenai vienoje 
kovoje tarp kitko žuvęs revo
liucionierių vadas gen. Fran- 
cisco Peraza, 83 metų.

rdo už tvirtumos vaizdų trau-f 
kimų.

UNGARAI PUOLA 
BANKAS

VIKNNA, Austrija, rugp 
,13. — Anot žinių, Ungarijos 
sostinėje gyventojai kėsinasi 
pulti bankas, kuomet varžo-

Skaitlingas revoliucionierių; mas įdėlių išdavimas.
Visoj Ungarijoj nupuolę že

myn visi vedamieji reikalai. 
Daug kenčia žmonės, lygiai di- 

įdieji ir smulkieji verteiviai.

būrys įsibriovė į miestų San
ta Clara ir nukovė 30 karei
vių. Be to, 25 kareivius paė
mė nelaisvėn.

BERLYNAS, rugp. 12. — 
Vakar vakare pietvakariniam 
priemiesty komunistai suren
gė demonstracijas. Policija 
komunistams liepė skirstytis. 
Nepaklausius ėmė juos vano
ti guminėmis lazdomis. Tada 
komunistai pradėjo šaudyti į 
policijų. Policija po to taipat 
panaudojo ginklus ir keliolika 

j raudonųjų sužeista.

Komunistų vadai parėdė sa
vo sekėjams be jokios atodai
ros žudyti policininkus.

CHICAGO JE
v

HAWKS ATLIKO RE
KORDĄ

Kapitonas F. Hawks vakar 
iš New Yorko į Chicago or
laiviu atskrido. Kelionę atliko 
į 4 valandas.ir ijninntes- Ne
senai lakūnas G. Hali tų plo
tų praskrido į 4 valandas ir 
17 minučių. Taigi Hawks’o 
rekordas.

PAGROBTAS PALIUO- 
SUOTAS

TEATRŲ SAVININKAI AT
META UNIJOS SĄLYGAS

Uždaryti} teatrų savininkai 

atmeta kratomųjų vaizdų ma

šinų operatorių unijos siūlo

mas taikos sųlygas.

Teatrų savininkai reikalau
ja vienų-vieno dalyko, būtent, 
išimkyti tik po viebų opera
torių. Kitaipgi jie neatidary
siu teatrų.

PRIEŠ APSKRITIES 

POLICIJĄ

Havanos apylinkėse dieno
mis ir naktimis girdimi kul- 
kasvaidžių tratėjimai ir šau
tuvų šaudymo atgarsiai. Tai 
kovojami revoliucionieriai.

J. A. VALSTYBIŲ KARO 
LAIVAS HAVANOS

UOSTE

HAVANA, rugp. 13. — Į 
Havanos uostų atplaukė J. A. 
Valstybių karo laivas.

Iš Washingtono praneša, 
kad J. A. Valstybės nesimai- 
šysiančioa į vidujines Kubos 
suirutes. Sako, karo laivas pa
siųstas saugoti amerikoniškus 
reikalus.

IEŠKOMI ŽMOGŽUDŽIAIAMERIKOS PREKYBA 
KINIJOJ

ANN ARBOR, Mich., rugp. 
PEIPING, Kinija, rugp. 13. 13. — Wayne ir Washtenaw 

— Del nuolatinių ilgus metus' apskričių ir apylinkių policija

Pranešta, kad pagrobėjai 
jau paliuosavę W. Flanigan 
iš Gary, Ind. Už jo paliuosa- 
vimų reikalauta 10,000 dole
rių. Sakoma, jie nieko negavę.

Iškelta nusiskundimų prieš 
Cook apskrities vieškelių po
licijų, kuri užkabinėja automo
biliais važiuojančius žmones 
siūlydama pirkti kažkokio pik
niko tikietus.

TANANARIVA, Madagas
karas. — Vietos apaštalinis vi
karas vyskupas jFourcadier, 
Jėzuitų Draugijos narys, pra
dėjo darbuotis Bažnyčios pa
laimintųjų skaičiun įskaityti 
Viktorijų Raspamanarivo, pri
gulėjusių įžymiųjai šio krašto 
šeimynai. Ši irtoteriškė tikrai 
buvo ypatinga. Pirmaisiais 
sunkiaisiais katalikų tikėjimui 
laikais Madagaskare jinai bu
vo nenugųzdinama katalikė 
ir uoli katalikų tikėjimo pa
laikytoja.

Viktorija buvo 13 metų, ka
da katalikų misionieriai atvy
ko į Madagaskaru lapkrity, 
1861 metais. Ir kada sekančiais

susirinkti į bažnyčias melstis, 
nors nebuvo kunigų ir Eucha
ristijos. Per 30 mėnesių iki 
misionierių gryžimo jinai taip 
uoliai darbavosi katalikų tar
pe lankydama misijas. Paskui 
jos gyvenimas tikrai buvo pa
laimintas. Mirė 1894 metais.

ŲARDUODA LABRADORĄ

OTTAAVA, Ont., Kanada, 
rugp. 13. — Newfoundlando 
vyriausybė paskelbė norinti 
parduoti Labradorų 99 meta
ms už 110 milionų dolerių. La
bradoro kraštas yra 76 imli o- 
nų akrų didumo.

PERKŪNO AUKOS

Liepos 8 d. Panevėžio apskr. 
Miežiškių valsč., Miežiškių 
vienk. lauke griaustinis mir- 

metais atvyko iš Cluny gv. į tinai nutrenkė ganiusių karves 
Juozapo Seserys, Viktorija pi- piL Stasę Žilytę.

LINDBERGH YRA NOME

NOME, Alaska, ,rugp. 12. 
— Pulk. Lindbergli su žmona 
pagaliau čia atskrido. Del tir
štų miglų jis buvo nusileidęs 
už 100 mylių nuo čia.

FRANCIJA REIKALAUJA 
APSAUGOS

PARYŽIUS, rugp. 12. — 
1932 metų pradžioje įvyks ta
rptautinė konferencija nusigi
nklavimo klausimu. Francija 
išanksto praneša, kad ji nema
no sumažinti ginklavimosi. Ji 
tik tada sutiktų mažinti gink
lavimosi, jei kitos valstybės 
jai užtikrintų atatinkamų ap
saugų.

suiručių Kinijoj, čia begalo 
nukentėjusi J. Am. Valstybių 
prekyba.

Amerikos prekių įvežimas į
šiaurinę Kini jų kas metai eina i vieškelio.

energingai ieško žmogžudžio į 
ar žmogžudžių, kurie nužudė 
du jaunu vaikinu ir dvi mer- 
gaiti anų rytmetį šalę vieno!

SUNAIKINO 4 TROKUS
CRAMER, MATYT, 

ŽUVĘS

mažyn.

PRIEŠ UŽMOKESNIŲ 
MAŽINIMĄ

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 12. — Amerikos Darbo 
Federacijos pildomoji taryba 
čia susirinkime dar kartų pa
skelbė savo griežtų nusistaty
mų prieš mažinimų užmokes- 
nių darbininkams.

Du įtariamu suimta, bet iš 
jųdviejų policija nesitiki nie
ko gera. Ieškomi dar kiti.

Tai nepaprasta žmogžudys
tė. Visi keturi primušti ir nu
šauti. Sukimšti į automobilių, 
aplieti gazoliną ir padegti. Vi
si lavonai smarkiai apsvilę.

Keturi galvažudžiai nakčia 
užpuolė International Clean- 
ers and Dyers Co. garadžių, 
2812 So. State gat. Sudaužė 
keturis trokus.

Policija suėmė du įtariamu.

COPENHAGEN, Danija, 
rugp. 12. — Amerikietis lakū
nas Cramer su radio opera
toriumi nesurandamas jūroje. 
Spėjama, kad jis bus žuvęs 
jūros bangose.

DAUGIAU DARBŲ BOMBUOTAS ITALIJOS 
KONSULIATAS

NUŽUDĖ ADVOKATĄ

PRAGYVENIMAS PIGES
NIS 6 NUOŠ.

WASHINGTON, rugp. 12. 
— Darbo departamento sta
tistikų biuras skelbia, jog pra
ėjusiais šešiais mėnesiais, I- 
mant abelnai, pragyvenimas 
šioj šaly atpigęs 6 nuošimčiais.

AVASHINGTON, rugp. 13. 
— AVardman Park viešbučio 
patarnautojas negras J. H. 
Diggs, 31 m., nužudė šaudyda
mas į nugarų advokatų W. F. 
Norman, buvusį specialinį Tei
singumo departamento sekre
toriaus padėjėjų.

Chicagos angliški laikraščiai 
išnaujo džiugina bedarbius, 
kad netolimoj ateity būsiųs, 
statomas čia paštos būtas ir 
apie 12,000 darbininkų gausių 
darbo.

VALGYDINA BEDARBIUS

BEDARBIAMS FONDAS

PREZIDENTAS GAMINĄS 
PLANĄ

Mėsos krautuvės savininkas 
S. A. Alexander, 5058 So. Sta
te gat., kasdien pavalgydina 
daug bedarbių, daugiausia ne
grų. Praėjusių savaitę paval
gydinta apie 5,000 žmonių.

NEW YORK, rugp. 12. — 
Bedarbių šelpimui ateinančių 
žiemų šio miesto fondas padi
dintas dviem milionais dole-I

rių.

AVASHINGTON, rugp. 12. 
— Senatorius Fess iš Ohio va
lstybės praneša, kad šiandie 
prezidentas Hoover esųs užim
tas bedarbių šelpimo plano ga
minimu.

Sherman parke rastas pa
sikoręs J. Starjyk, 4743 So. 
Elizabeth gat.

PITTSBURGH, Pa,, rugp. 
12. — Parinktinų namų daly 
Čia gerokai kokiu tai sprogi
mu apgriautas Italijos vice- 
konsulio būtas. Policija sako, 
kad tai susprogdinta bomba.

APIPLĖŠTAS BANKOS 
PASIUNTEJAS

rmoji buvo šių Seserų moki
nė. Jinai apkrikštyta rugpjū
čio 15 d., 1863 m. Pirmųjų šv. 
Komunijų priėmė sausio 17 d., 
1864 m.

Madagaskaro karalius, kurs 
leido atvykti katalikams mi
sionieriams, staiga tragingai 
mirė, gi jo šeimyna pasisakė 
už protestantizmų. Tėvai at
šaukė savo vaikus iš katalikų 
mokyklų ir pasiuntė į protes
tantų mokyklas. Bet Viktori
ja neklausė — ji išsprendė 
pasilikti katalikų mokykloje. 
Tada jos namiškiai jų įskaitė 
savo vergų skaičiun. Būdama 
vergų tarpe jauna Viktorija 
rado vienų moteriškę katalikę. 
Su ja kartu jinai meldėsi ir

r

draugavo.
1864 metų pabaigoje jinai 

sutuokta su Radriaka, minis- 
terio pirmininko brolėnu. Ji 
griežtai stovėjo už katalikiš
kas sutuoktuvių apeigas ir lai
mėjo. Patekusi karališkųjų rū
mų gyveniman, ji visas lai-

Šimonių valsč., Obonių km. 
žaibas sudegino pil. Gogelie- 
nės Domicėlės gyvenamųjį na
mų, užmušė namuose buvusį 
jos sūnų Petrų, 20 metų am
žiaus, ir pritrenkė pasislėpu
sius pas Gogelienę nuo lietaus 
Mažylį Kazį ir jo seserį Ane
lę, iš to pat valsč. Zubiškių 
km. Pastarieji du atsipeikėjo. 
Pati Gogelienė išliko žaibo ne
paliesta. Sudegęs Gogelienės* 
namas, apie 1000 litų vertės, 
apdraustas nebuvo. Gaisro 
metu sudegė namuose buvusia 
įvairus turtas, 2000 litų ver
tės ir 120 litų pinigų.

Ukmergės apskr. iškritus 
lietui su perkūnija, žaibo bu
vo užmušta pil. Skojninienė 
Anelė iš Pabaisko valsč., Sko- 
minėlių km. “R.”

PLATINKITE “DRAUGĄ •i

ROCKFORD, III., rugp. 12 
— Apiplėštas Forest City Na 
tional bankos pasiuntėjas N. Į kas viešai išpažino kataliku
C. Klover. Paimta 2,500 do
lerių.

NEW YORK, rugp. 12. — 
Tik dabar iškelta aikštėn, kad 
1927 metais miręs United Sta
tes Plieno bendrovės preziden
tas Gary paliko virš 22 milio-

Kažkoks viduj įvykęs spro
gimas apgriovė neapgyventus 
namus, 3742 No. Mozart gat. ’ nu dolerių turtų.

tikėjimų.
Tarp Francijos ir Madaga

skaro kilo karas. Misionieriai 
pašalinti iš salos. Tada Vik
torija pakilo vadovauti kata
likams. Nežiūrint grųsinimų 
mirtimi, kiekvienoj misijoj ji 
katalikus suorganizavo, juos 
ragino kiekvienų ‘sekmadienį

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta; šil, 
čiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.91 
Šveicarijos 100 f r. 19.27 
Vokietijos 100 mark. 23.70
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“DRAUGĄ S”
Ueina kasdien, i&skyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu- 
•ei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .Ola

Bendradarbiams lrz korespondentams rafitų neg.rą- 
tina, jei neprašoma tai oadaryti ir neprisiunėiama tam 
tikslui paSto ženklų.

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

vai.

$kęy?ijną.i sękąrtfįąį dienai priimami iki 
vai. po piet.

«D RAUGAS”
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PubliaRed Daily, Except Sunday.

SUMCRIPTIONS: One Year — $6.00. Six Months 
— $3.60. Three Months — $2.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00. Slx Months — $4.00. 
Copy — .03c.

Advertlsing In “DRAUGAS” brlngs best results.

Advertlsing rate* on appllęatięn.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakky Av., Chicagc
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SUSIRŪPINIMAS JAUNIMU.

Jiaunimo klausimas visada buvo ir bus 
svarbus. Ypač. jis yra svarbus šiais laikais, 
kada Į .jaunimo tarpų eina visokių idėjų žmo
nės, visokie agitatoriai ir jį į savo pusę nori 
patraukti.

Rusijos bolševikai, norėdami kruvinojo 
bolševizmo ateitį užtikrinti Rusijoje, pirmiau
sia pasistengė jaunimo mokymų ir auklėjimų 
iš tėvų rankų ištraukti, atėmė jį ir iš bažny
čios globos, savotiškai moko, auklėja ir or
ganizuoja.

Bpįšęvįkai jąųnįiųų rūpinasi, jį moko ir 
auklėja. Deja, jie jaunimų moko ir auklėja 
tokią kriptįmi, kurią galėtų jį nustatyti prieš 
tikėjimų ir patį pievų. Jie nesirūpina, kad 
išaugęs jaunuolis būtų naudingas tęvams, yi- 
sųoiųęnei, bet kaj jis aklai tarnautų bolševiz
mui ir gintų kruvinus jų darbus.

Rusijos bolševikai savo agentus turiį’ir 
kitose šalysę, kurie stengiasi jaunimų pa
traukti prie bolševizmo. Juos mątome orga- 
nizuojaųt visokius nekaltais vardais jaunimo 
ratelius, chorus ir tokiu būdu siekiant savo 
tikslo, Nėra laisva ir mūsų tauta nuo bolševi
kų ągentų, kurie daro didelių pastangų mūsų 
jąuųiųio ųžų.uodijimui. Jie veikia Lietuvoje, 
veikia ir pas mus čia, Amerikoje.

Rūpinasi jauųimu ir fašistai. Dažnai 
skaitome spaudoje žinias su kokiu įnirtimu 
Italijos diktatorius ir fašistų vadas Mussolini 
kovoja Katalikų Bažnyčių ir jos Galvų — 
Popiežių, kad jaunimo mokymų, auklėjimų ir 
organizavimų iš Bažnyčios ir tėvų globos 
atėmus. Toji kova tik kų neprivedė prie išar
dymo taip svarbios Laterano sutarties. Norsroja ju į 1 ų < a- u ,* ■ r-,

-r—r
Julia H. Medinis.

V A R G A S.
(Vaizdelis).

Popiežius keliais atvejais pabrėžė Bažnyčios, 
teises ir pareigas jaunimo švietimo ir auklė
jimo atžvilgiu, nurodydamas, kaa valstybės 
vaidmuo yra tik antraeilis — ji turi parūpin
ti jaunimo švietimui ir auklėjimui patogias! 
sąlygas ir galimybę, tačiau fašistai tuo pačiu 
užsispyrimu mėgina tempti jaunimu į savo 
pusę ir ji taip išauklėti, kad jis aklai tarnau
ti fašizmui ir tik fašizmui.

Bolševikus ir fašistu?

Labdarybės Skyrius.
PADĖKOS ŽODIS. madienyje, rugsėjo 6 d. Jei 

dar nesirengia — tai kodėl! 
Jei reikalinga informacijų, ar 
rentro paramos, prašome kreip 
tis j centrų, o centras mielu 

jam sąlygos leis,

tiki galima, padėti, žodžiu, i — Lapkričio 15 d. — atsa 
nieko nepalikime nepadaryto, kiau. 
besirengiant prie šio išvažia
vimo. — Kur?

— Dievo Apveizdos parapi
Labdaringoji Sąjunga yra 

dėkinga visiems savo gerada
riams, prieteliams ir jos dar
bo rėmėjams. Bet jiems dar noru, kiek 

pamėgdžioja ir!labiau yra dėkingi tie, kurie pagelbės ir painformuos.
Lietuvos tautininkai. Ir jie norėtų savo glo-įgauna pašalpa per Labdariu ■ Atsiminkime, gerbiamieji 
bon visų mūsų tautos jaunimų paveržti. Ma-įgųjų Sąjungų. Jiems yra dfkin labdariai, kad tai bus paskuti- 
touie juos uždarinėjaut privatines katalikų!gi našlaičiai ir vargšai. Ta- 
gimnazijas; girdime, kad panaikinama katali-i.čiau Centro \ aldyba mato 
kų moksleivių organizacija — Ateitininkai; 11 vi kalo nuo savęs pareikšti 
nekartų skaitėme laikraščiuose žinias apie Į mioyirdžių padėkų už tas bran 
Pavasarininkų — katalikų jaunimo organiza- gins dovanas, kurios gauta

Visuomenė, pamalus niūsųi. . 
nuoširdžunių ir darbštumų, ~~ Pr,d^Jau- 
mūsų pastangas įvertins, mū- — Koks šių metų seimo svar 
sų darbų parems. Nors sunkūs biaųsiąs uždavinys? — Jisak 
yra metai, visi tų atjaučiame, užklausė.
bet taip pat sunitus yra ir' _ valdyba seimo
nasla.Sia.ns bei vargšams, nes 4^.^ neJla.skvJW_.

sakau, — bet labdariams dar

praeitam labdaringosios Są
jungos centro s.isirinkimė, lie
pos 29 dienų.

Pirmiausia usūpelno dėkin-

mažiau pašalpos begali susi

ius vasarinis
pramoga, iš ko tikimės šiek dienos dienon vis dar auga. 
tiek ir medžiaginės naudos pa ^Labdarių centras pašalpos Teį
daryti. Juk visi žinome, kad kai dujančių sųrašų didina. Be 
šiemet lietus sugadino rinklia- abejo, plačioji mūsų vtsuųme 
vų šv. Kazimiero kapinėse, su-[nė tų gerai žino ir supranta, 
gadino piknikų Vytauto par-į Ji mums padės. Rad pavieniai tik raštu, bet ir žodžiu visur 

jke, pakenkė pavasariniam iš- žmonės ir ne po tiek daug *v visada skelbti, kad Labda- 
važia vintui savan ūkin. Del to aukos arba mūsų pramogose ringosios Sųjungos metinis sei

laukti, šelpiamųjų skaičius ii bų k niekaJa

nėra pritrūkę. Netrūks jų net 
šiemet.

i Tas pasikalbėjimas 
žodžius rašantį paragino ne

šiuos

gurno Roselando aukotojai, ■ reikia mums visiems pasini- išleis, bet jei tokių geradarių, n,as įvyksta lapkričio 15 d., 
pinti, kad šį rudeninį išvažia- kad ir po trupinėlį skięianęįų DitA'o Apveizdos parapijoj, 
vinių gerai suorganizavus, labdarybei atsiras daugiau, ko? to, kad visi ir vi- 
kad daug žmonių pritraukus negu jų iki šiol turėjome, ta- 808 žinotų, jog toji diena yra 
ir kad tuo bent dalinai pir- <da susidarys graži pinigų su- labdarių diena, kad visos dr- 
miau buvusių pramogų nepa- .ma ir šelpimo darbas ne tik J08 18 anksto apie tai būtų 
sisekimus padengus. (nesustos, bet jisai bus dar la- painformuotos, kad savo at-

Pasitikima, kad kuopos su-'b^u Praplėstas. Tat, mėgių- jStovybę seime turėtų, 
pranta savo organizacijos da- kime platesnes žmonių mases j Seimo tikslas, kaip man, 
baltinį padėjimų ir gerai žino , užinteresuoti kilniu labdarin- taįjj įr visiems yra aiškus. L- 
savo ; pareigų. Kada gerai su. guoj.ų darbu. Pradėkime tai
siorganizuosime, rūpestingai inuo šįo išvažiavimo, k 
prisirengsime ir visi iš vieno bu8 rugsėjo 6 d. Kvieskii 

už 19301 dirbsime, tada, jei lik Dievu-p! visus. Jei kas į mūsų išva- gĮamJų statymo ir visa eilė ki- 
rangi ir. lįs duos gražų orų rugsėjo Gi šlavimų negalėtų atvykti, to- svarbių klausimų.

kurie, deja,
Ačiū jiemsVt

sav) vardo neda- 
už didelę ir

cijos persekiojimus ir mėginimų jaunimų pa
traukti į savas, fašistines organizacijas, ku
rios atsirado tik tada, kada tautininkai už
ėmė Lietuvos valdžių.

Amerikoje jaunimų irgi gaudo visokios 
liberalų ir įvairių sektų protestantų organi
zacijos.

Iš to, kas čia pasakyta, aiškiausia galima 1 augių dovana. Dėkingi jiems 
suprasti, kaip svarbus yra šiandien jaunimo bus našlaičiai • ■ vargšai, o ir 
klausimas. Iš to matome, kad visi juo rūpina-' gėl asis Dievas jiems už jų go
si, savo idėjas jaunimui perša, savotiškai au-; rioirdiškumų šimteriopai atly- 
kiėja ir organizuoja. f s Taip pat padėka plikiau

Del to ir mums, lietuviams katalikams su ir labdarių 1C kuopos vei- 
reiktų rimčiau susirūpinti savo jaunimu, jei tėjams, kurių rupesniu toji
nenorime jį iš savo rankų paleisti ir jį pra- dovana buvo gauta. savo ;pareigų. Kada gerai su-aarou. rraoeKime rai sai?ltu nedarbas didina Šclpi-
žudyti. Ligi šiol tik paviršutiniškai juo tesi- Ačiū ir p. Km 1 ui, kuris pa Į siorganizuosime, rūpestingai nuo šio išvažiavimo, kuris jarbų, ūkio. skolų mokėji- 
rūpinome. Neturėjome tinkamo plano, dar a..,kojo savo lotų, kuris yra prisirengsime ir visi iš vieno'bu8 rugsėjo 6 d. Kvieskime į nias> senelių ir našlaičių prie- 
neišauklėjome kompetetingų jaunimui vadų. išmokėtas ir taksai
Apie tai gana daug rašome ir kalbame, ta
čiau realaus darbo nedaug tepadarome.

Artinantis vienatinės mūsų jaunimo or
ganizacijos, L. Vyčių, seimui, įvykstančiam 
rugpjūčio 18, 19 ir 20 dienomis, Brooklyn, N.
Y., reiktų daugiau apie jaunimo reikalus pa
galvoti ir pasvarstyti. Juk niekam iš mūsų 
nėra reikalo priminti to fakto, kad nuo jau
nimo priklauso mūsų tautos likimas. Kokį 
jaunimų, turėsime, tokios ir ateities sulauks 
mūsų tauta. Jei jis bus sveikas kūnu ir dvasia

metus užmokėti. Tai brangi irylis uuos gražų orų rugsėjo 
t.’cži dovana, už kurių su lai-;d., išvąžiąvimo pasisekimas 
ku bus galima gražių pinigų bus užtikrintas. Kuopęms rei- 
sii .'U labdarybės naudai rėa- kia pasirūpinti maisto produk 
lizuoti. tais, žaislais, dovanomis, o y-

1 abdariai savo geradarių ■ patingai — prikviesti daug 
im kuomet ųeuž uirš [publikos ir pasirūpinti prie-

l.abd. S-gos Centro Valdy- i monėinis publikų į išvažiavi-
b vardu f

A. .Nausėda, pirm.

tada tauta bus stipri ir galinga, ofųi liguistas 
— tauta bus sunaikinta.

Apie mūsų jaunimų ir L. Vyčius plačiau 
pakalbėsime kitu kartų.

PASTABĖLĖS.

AR R

kių maloniai paprašykime pa
skirti labdarybei bent trupų- 
tėLį to, kų tų dienų išleis ki,-! 
tųr išvažiavęs, pasišvęčiuodų, 
mas, arba namie būdąųiąs* 

Labdarys.

LABDARIU

Labd.

CENTRO 
O

KADA 1B LABDARIU 
S?XMAS?

! mo vietų — ūkį nuvežti. Iš 
i anksto svarbu sumobilizuoti 
reikiamų automobilių skaičių. 
Kiek dar bus galima, veikėjai Stebėtis reikia — kiek daug 

'prašomi atlankyti draugijų žmonių dar nežino kur ir kada 
Labd. SųjtongoR centras no- susirinkimus ir jas pakviesti i bus Labdaringosios Sųjungos 

lėtų žinoti, [ar visos labdarių išvažiavimų. Taip pat prašo- seimas. Kartų susitinku vienų 
kuopos Chidagoje ir apylinkė- ma susižinoti su gerb. kun. žymų veikėjų, kuris paklausė: 
s.e rengiasLtorie rudeninio iš- klebonais, kad jie malonėti — Kada bu8 Labd. Srgos 
važiavimo į‘labdarių ūkį sek- šiame darbe labdariams, kiek seimas?

r

Rusijos bolševikai pastaruoju laikų yra . -
labiausia susirūpinę Ispanija ir Vokietija. Ir įvežamas į Angliju: javus, sviestų, duoną, 
vienur ir kitur siunčiama geriausi agitatoriai medvilnę, kailius, naftų, degtukus, muilų ir 
ir stambios pinigų sumos. Ispanijoje dar šiek t. t. Sakoma, kad šimtai prekybinių įmonių 
tiek jie turį vilties, bet Vokietijos parblokšti priklausančių prekybos gynimo sąjungai iš- 
nepavyko, nors ir labai didelį ekonominį ir fi- kabino plakatus su tokiais parašais: “Mes ne- 
nansinį krizį pergyvena. Ir nepavyks. prekiaujame Sovietų prekėmis.”

Anglijos prekybos gynimų sąjunga kvie- Vokietijų 
čia boikotuoti visas Rusijos Sovietų prekes, žudynėmis daug

komunistai savo riaušėmis ir 
laimėjo”. Vyriausybė už-

ir

darė jų būstinę Berlyne. Jei ir toliau taip
'kultūringai” komunistai varys savo darbą, 

juos visus turės “nušiftųoti” Maskvon.

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

Rašt.' P. Fabijonaitis 
2320 AV. 23 ?1.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė.

Kuo. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley A ve

\ . Duoba
2328 W. 23 Kt-

Ji. Uįmša
-------------- 3225 Lime Street

Kubęje civilis karas. Pilięčiai vieųi kitus M. Slikas
žudosi. Ųž kų jie kovoja — patys vargu ži- 10555 S. State St.
no. Greičiausia iš papročio. Mat, tie kraštai Yi«c!:tats Labdarybės* rei- 
ncgali ramiai gyventi. Visiška ramybė jų amo Ratais kreiptis į valdybų arba 
nėrns į “nervus veikia”. n ui ta torius

Petras tekorius nuleidžia vadeles 
užsimųsto. Atsisukti j žmonų jam baugu, 
duoti jai klausimus ir neguuti atsakymo 
ir-gi baisų. Ant galo, kad visa baigti jis 
neatsisųkęs paima jos šaltų rankų. Pa
kelta jos ranka virsta kaip pagalys.

— Numirė, tūr būt!
Jam ne taip gaila, bet pikta. Jis muš

to, kaip tai ant svieto viskas ūmai darosi!

gos muša arklį. O kelias kas miliutų da
rosi vis blogesnis ir blogesnis. Dabar jau 

nieko nebematyti. Pamažu rogės

(Pabaiga)

—- Tu Marijona... ko... — ųmrnia jis 
— kai gydytojas paklaus — ųiųšau aš tu- į Nespė jo prasidėti viena nelaiiųė, kaip jau 
vę, s,c ne; sakyk, niekaip ųel O aš tavęs viskas gatava. Nespėjo jis pagyventi su 
ųąųgiau niekuomę;, nemušiu! Mątai, aš žmona, išsikalbėti su ja, pųsigailėti jos, 
ycrsįžegnųjaų. Aš tave ne iš pik'tuno mu- čia, žiuri, ji, jau minus

visai
užvažiuoja, kur-ne-kur ant jąųnos eglutės 
koks jiiodas daiktas nubraižo rankas ir 
jam akyse <(arosi tamsi.

— Gyventi vėl iš naujo... mušto Pet
ras.

Atsimena jis“ kad jo žmona Marijo
na keturiasdešimts metų atgal buvo jau
na, graži, linksma, iš turtingu tėvų. Ati
davė jų už Petro tekoriaus dėl to, kad jis 
tėvams patiko, kad jis garsus buvo visoj

žvalgo, bet žino, kad tai galva mirusios 
jo žmonos daužosi į rogės. O čia vis da
rosi tąiųsyn ir tamsyn. Pasidarė da šal
čiau...

— Kad iš naujo, galėčiau gyventi, — 
mušto Petras. — Instrumentus naujus iš- 
sigyčiau, užsakymus imčiau, pinigus žmo
nai atiduočiau... TaipI

Ir ot krinta jam vadelės iš rauku. Jis 
ieško, nori rankų pakelti ir nekaip negali.

— Vis vien, — mušto jisai. — Pats 
arklys gali važiuoti, žino kelių. Reikia 
dabar pamiegoti. Pamaldos ir pakasinos

šau, bet taip sau, neturėdamas ką veikti. Gyveno jis su ja keturiasdešimts uie- apielinkėje. Viskas jam duota, kas tiktai i kažin kada prasidės. Nusųusti truputį.
Aš tavęs gailiuosi. Kitam ir vargų mažai, tų. Na, bet tie keturiasdešimts metų pra-
t ąš, iųatai, ir vežu... stengiuos. Ą, pus 
to, tai pusto. Dieve, tavų valia! Kati tik 
Di,evhS duotu k^d mes iš kebo ųeišsisuk-

ėjo lig rodosi viskas migloje. Sų girtuo
kliavimu, muštynėmis ir nepajuto jis gy
venimo. Ir kaip tyčia žmona pasimirė,

tumėm. Kų? ar skurdą tau šoną? ? Mari f kaip tik tuo laiku, kada jis pajuto, jųg
jonu. ko to tyli* Aš tavęs klausiu; skal
da šonas?

Keistai jam rodosi, kad ant jo žmonos 
veido netirpsta sniegas; keista, kad jos 
vojdas taip išsitempęs, pusįkeitęs, pasi
davęs tamsus, kaip nešvarus vaškas, pik
tas ir baisus.

— Na, ir kvaije! iiiufuią Petras. — 
Aš tau po grieku, kaip priųš Dievų... o fų 
tyli... Na, ir kvailei Papusiu, vot, ir ne
vešiu pas gydytųjų. •

gaila jam jos, jog gyventi be jos negali. 
Baisu. Kaltas jis prieš jų.

— Tiesa, bet jinai buvo pavargėlė 
Atsimena Petras, kaip jiats siuntė pas 
žmones duonos prašyti. Ji galėjo <lar ko
kį dešimtį metų pagyventi. Bet. kvailė, 
pasimirė. Gal dabar mano, kad aš ištik- 
įųjų toks blogas buvau. O, Motina Šven
čiausia, bet kur aš dąl>ar važiuoju? Da
bar jau ne gydyti reikia, bet palaidoti.

Petras tekorius suka atgal ir iš jė-

buvo veikabųga. Bet, nelaimė, po vestuvių 
kaip pasigėrė, tai jam rodėsi, jog jis iki 
šio laiko dar nebuvo pabudęs. Vestuves 
jis gerai pamena, o kas buvo įkj vestu
vių, nors užmušk, nieko nepamenu, tik
tai, kad gėrė, miegojo ir mūšos. Taip ir 
prabėgo keturiasdešimts metų.

Balti sniego gabalai pradeda mažėti.
— Kur aš važiuoju? Atsimena jis, 

kad palaidoti reikia, o aš vis į ligoninę... 
Pakvaišau, ar kų. \

Petras užmerkė akis ir snaudžia. 
Truputį palaukęs, jis girdi, kad arklys 
sųstųjo. Atmerkė u; ūiato prieš save kų 
taj tamsų, panašu būtų į namų. Reikėjo 
išlipti iš rogių ir sužinoti, kame dalykas, 
bet visame kūne taip sunku, toks tingi
nys.

— Geriau sušalti, negu eiti iš tos 
vietos, — pamanė sau. Ir sunkiai užmigo.

Pabunda jis dideliąme kambaiy su 
gražiomis sienomis. Pro langus šviečia

Petras ir vėl grįžta atgal ir muša skaisti saulutė. Retras matę daug žmo-
urklį. Arklys susirenka paskutines jęgąs nių ir nori jis jiems pasirodyti,
iv traukia palengva atgal. Dažnai įųuša , — Reikėtų pa^iuiehjtį ui mąnų žūtų
arkliui per nugarų. Užpakalyje girdisi nos sielų, — sakų Retins, — reikėtų ku-
koksai tai bildesy! Nors Petras ir nesi- j nigui pasakyti.

— Na, gerai, gerai, gulėk sau, — sako 
kieno tai balsas.

— Tėveli! Gydytojau! — nustebo 
Petias, matydamas prie savęs gydytųjų. 
— Jūsų aukštenybė, geradariai.’!

Nori jis atsistoti ir pulti jąm į ko
jas, bet jaučią, kad kojos ir rankos jo 
neklauso!

— Jūsų didenybė! Kur mano kojos?
Kur rankos?

— Atsisveikink su rankomis ir kojo- 
ąūs, — sako jam. — Nušalai!... Na, na... 
ko tu verki? Pagyvenai, na, ir padėkok 
Dievui! Nenuliūsk, šešiasdešimtis metų 
pragyvenai, užteks tau.

— Nelaimė!... Jūsų didenybė, atleiski 
fe, lųielaširdingi. Kad da nors penkis ul
ba šešis metelius pragyvenus...

— Kodėl?

— Arklys ir tas svetimas, — suko 
Petras, — atiduŲti reikėtų... Žmona rei
kia palaidoti... Ir kaip ant to pasaulio 
viskas greitai ųiainosį! J ąsų didęnybė. 
Gydytojau! Cigamyčių iš karaliaus ber 
žę geriausiai Reketus padirbsiu, gydyto
jau, — jis vis šaukia. O gydytojas, linguo
damas galvų, išeina iš kambario.

Petras tekorius užmigo amžinu mie
gu.
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i ijii Mitįiiis NIKIUS lils bra Midi 16.193
Prašau Į Mano Kampelį

■Rašo prof Kampininkas,-
Tautiškojo Susivienijimo 

Pildomoji Taryba dabar svar
sto Kontrolės Komisijos pa
duotą. rokundą, ar “Tėvynės” 
redaktriui Vitaičiui, dėl jo 
smarkiosios Zosės, duoti atos-

ir kiti tautiški, eilmokratiški 
ir balšavikiški poperiai, — 
neteko matyti).

Išvirozijęs, kad jau nebe 
pirmas Lietuvoje panašus nuo 
tikis, baisiai apsibrozijęs, Ba-

togas iki Seimo, ar ne. Kan-,joras ant galo taip užtarara-
didatu į Vitaičio sostą, sako
ma, jau esąs Bajoras. Jei jis 
įkops į Vitaičio sostą, tai irgi 
bus fain redaktorius; gali pra 
lenkti net Amerikos lietuviškų 
cilmokratų tėvą munšainierį 
Bostone ir jo sūnų Maikį, ba 
znokus jau dabar rodo. Imki
me priklodą.

Nesenai vienas Lietuvos žy
dų poperis įdėjo “žinią” iš 
Alovės, kur, buk, susitarę kai-

vo:
“Kas tame kaltas? Aišku 

kaltas žmonių tamsumas ir 
dvasiškija, kuri dar ir šiais 
dvidešimtojo amžiaus laikais 
tamsius žmones pragaru ir 
piktomis dvosiomis baugina.”

Be čia da ne pabaiga. Ta 
“žinia” Lietuvoj susidomė-' 
jo autoritetai — valdžios or
ganai — ir, pakratę Alovės 
valsčių, rado, kad įvykis

miačiai ražančium kūdikį pa-1 pramanytas, kad niekur tokio
smaugė. Tas vaikas, vos dvie
jų savaičių, jau buvo beprade
dąs sėstis. Tamsių kaimiečių 
supratimu, toks jaunas kūdi
kis negalėjo būti toks jėgin- 
gas; jis turėjo būti piktos dva
sios apsėstas. Kad tą nečystą 
dūką iš savo namų prašalinus, 
reikėjo kūdikį ražančium už
smaugti. Po to, esą, specialis
tai ištyrę, kad jei tas kūdi
kis būtų užaugęs, tai būt bu
vęs toks silnas, jog izi galėjęs 
būt net mūsų Šarkį nufaituo- 
ti. •

Iš žydiško poperio tą stroš- 
nią navyną persispaudino 
Lietuvos cilmokratų “Lietu-

Pas mirštančius kunigaikščius. tuvos ir Lenkijos stiprybės 
O Kraševskis ir ki

kūdikio, neitokio pausmaugi- 
mo nebuvę ir, už tokią “ži
nią”, perstatančią Lietuvą 
kaipo barbarų kraštą, prama- 
nytojai traukiami atsakomy
bėn. Galima tikėtis, kad tos 
“žinios” meistrams teks dže- 
lon ant savo “gerbiamąjį” at 
sisėsti, o persispausdinę ją 
Kauno cilmokratų ir laisvaga- 
lvių poperiai bus priversti 
šmeižtą atšaukti.

P as Bajoras dabar, toj pa
čioj vietoj, palikęs tą patį 
“Tamsybės pasėkos” antgal- 
vuką, irgi turėtų šitaip para
šyti: kaltas čia ne žmonių, ale 
visų laisvagalviškų redaktorių 

vos Žinios”, Kauno laisva-----ir mano paties — tamsųjį

galvių “Dienos Naujienos” ir 
kiti' tos rūšies poperiai, o pas
kui juos ir Bajoras, kandida
tas į “T.” redaktorius (gal

mas. Nes šiais, dvidešimtojo 
amžiaus laikais, tikėti tokiai 
“žiniai”, ištikrųjų, reikia 
kvalifikuoto tamsuolio.

FEDERACIJOS ĮSIKŪRIMAS.
1905 m. Vilniaus Seimo pa- 

leistąsis obalsis, reikalaujan
tis Lietuvai savyvaldos, ne
trukus pasiekė Amerikoje gy
venančius lietuvius. Gyvenda
mi laisvoje šalyje giliai į- 
vertino laisvės svarbumą ir 
savo senajai tėvynei Lietuvai. 
Iš pradžių pradėta kurti ats
kiri komitetai Lietuvai šelpti 
ir vieno tokio komiteto dėka, 
būtent: Scrantono diecezijos 
Tėvynės Reikalų Šelpimo Ko
miteto kunigai Vincas Vizgir
da, J. Kuras ir A. Kaupas su
šaukė visų Amerikos lietuvių 
kunigų pasitarimą 1906 m. 
vasario 13 d. Wilkes Barre, 
Pa., kame ir likos nutarta 
šaukti visų Amerikos lietuvių 
katalikų organizacijų Kon
gresą trečiąją Velykų dieną 
1906 m. balandžio 17-18 dd? 
Ten ir įvyko pirmasai Ameri
kos lietuvių katalikų Kongre
sas ir įsikūrė Amerikos Lietu
vių R. K. Federacija.

Pirmajam lietuvių katalikų 
Kongresui kviesti Komiteto 
išleistam atsišaukime, taip kit
ko, sakoma:

“Taigi Broliai, ir Jūsų 
draugystė (parapija) tegul 
prisideda prie visų Amerikos 
lietuvių katalikų organizacijų 
darbo, idant suvienytomis pa
jėgomis mes Amerikos lietu

viai katalikai netik kuogeriau 
šiai pagelbėtumėm vargstan
čią kraujuose paplūdusią Tė
vynę, ale ir savo reikalus kuo- 
gražiausiai aprūpintume.

Dėlto Broliai, išrinkite savo 
delegatų išmintingiausią savo 
sąnarį ir jį atsiųskite daryti 
su mumis rodą apie visuome
niškus musų reikalus”.

Štai po 25 metų mes šaukia
me jus, Broliai Amerikos Lie
tuviai katalikai, jau į sidabri
nį jubiliejų iškilmingai pami
nėti Federacijos įsikūrimo su
kaktuves įvykstantį 1931 m. 
rugpiučio 24-25-26 dd. Šv. Pe
tro lietuvių katalikų parapi
jos salėje, West Sixth Street, 
South Boston, Mass.

Kaip prieš 25 metus, taip ir 
dabar yra daug reikalų, kurie 
reikalauja platesnio visuome
nės atstovų aptarimo. Daug 
yra darbų, kuriuos nudirbsime 
tiktai bendromis visų lietuvių 
katalikų sujungtomis pajėgo
mis.

Taigi broliai, visi į Federa
cijos sidabrinį jubiliejų, svars
tyti mūsų svarbiausiųjų vi
suomeniškųjų reikalų.

Mes turime vilties tikėti, 
kad šiame Federacijos jubi
liejiniame Kongrese dalyvaus 
ne vienas — kitas, bet didelis 
skaitlius to garbingojo pirmo-

(Įspūdžiai ir nuotykiai aplan
kant Ukmergės apskritį)

Negalima pasakyti, kad 
Ukmergės miestas būtų pada
ręs milžinišką pažangą. Mie
sto pakraščiai užversti sąšla
vom, aplipdyti pakrypusiom, 
į žemę lendančiom lūšnom. 
Miestelio gyventojai su retom 
išimtim dar nenusikratę prieš
karinių papročių ir kvapo. Ir 
lenkiškas žargonas ten ne nau 
jiena. Bet už tai apskritys, ku
riose, tur būt, seniau daugiau
sia gyveno Lietuvos valstybei 
priešinga aristokratija, savo
tiškai pakeitė savo veidą. Dva 
rai, kuriuose žydėjo prabanga, 
tuštumas ir senoviška Sienke- 
vičiaus romantika, apaugo sa
manom ir miršta.

Ne per toli'nuo Ukmergės, 
beržais, liepom apaugę stūkso 
rūmai. Seniau tai buvo dide
lis dvaras, dabar jis išdalintas 
darbininkam, kumečiam, iš jo 
vos dalelė beliko. Tam dvare 
gyvena dvi seserys, likusio 
dvarininko savininkės, ponios 
S., pusiau jį pasidalinusios. 
Viena 'jų žemo ūgio, storoka, 
kažkokių buvusių garsių ku
nigaikščių ainė, savo dvare 
liūdi ir įeško nuotykių.

Rodos, prieš pat karą jį 
buvo ištekėjusi už vieno kari
ninko ir, kai Lenkija atgavo 
nepriklausomybę, jis išvažia
vo Varšuvon, įstojo kariuo
menėn ir ją pametė. Ji važinė
jo Lenkijon, ieškojo jo, bet, 
nesuradusi grįžo Lietuvon. 
Grįžusi, per ‘buvusio Vilniaus 
miesto vaivados giminęs gavo 
žinią, kad jos vyras žuvo bol
ševikų fronte. Ponia S. ište
kėjo už savo tarno, raštininko.

Raštininkas dar jaunas ir, 
kaip žmonės sako, geras pa
laidūnas. Kasdien jis pradėjo 
kraustyti likusias šeimyniškas 
brangenybes, paskum išvesda
vo net arklius ir visa tai par
duodavo ir praūždavo.

Kai ponia S. p^tebėjo, kad 
maža beliko pinigų, galvijų ir 
net ant sienų kabančių žymių 
paveikslų, sukruto gelbėtis ir 
savo vyrą ,su skandalu išvijo 
iš rūmų.

Dabar ji viena. Jai liūdna.

Užsuku į jos rūmus ir susi- 
pažįstu. Ponios S. akys pasi
daro gyvesnės.

— Tamsta iš Kauno?
— Taip.
O aŠ seniai Kaune bebuvau. 

Kas ten naujo?
— Nieko. Statom gražius na 

mus, meksfaltuojam gatves, 
lūžiam.

— Ar nepolitikuoja? Mes 
girdėjom, kad Briandas pri
vers Lietuvą su lenkais susi
taikyti.

— O ar ponia to norėtum?
Ponia užsimąsto. Paskum 

maloniai nusišypso ir sako:
— Kodėl ne. Pirmiau juk 

lenkai su lietuviais draugau
davo. Kam čia pyktis. Štai ir 
dabar mūsų parke yra didžiu
lis akmuo, kurį, mano senelei 
matant, vienas lietuvis kume
tis ant pečių užsidėdavo ir ne 
šiodavo. Ant to akmens dar 
paliko iškaltos raidės “Kume
tis Baublys tą akmenį galėjo 
visą varstą nunešti. Tai Lie-

simbolis”, 
ti lenki) romanistai tokius ku
mečius jau žymėdavo savo kū
riniuose. O dabar vienas kitą 
spiaudo.

Pasiginčijom. Ponia S. at
sistojo prie lango, atsidarė ii 
liūdnai įsmeigė akis į tą isto
riškąjį akmenį. Pasekiau ir aš 
.14-

Leidosi saulė. Kurkė varlės. 
Stūksojo samanom apaugęs 
didelis akmuo. Tai viskas, ką 
{Kinia S. matė.

— Liūdna, — pagaliau išta
rė.

— Kodėl, paabejojau — 
gražūs reginiai, gamta..

— Ech, užtenka jau man 
tos gamtos, pakarto. Vis vie
na ir viena. Inteligentai išsis
klaidė. Ir jei koks pasenęs šlė
ktelė su nutrintu surdotu šmė 
kšteli pro akis, tai ir viskas. 
Lietuviai šalinasi. Mes jiems 
vis dar raupsuotieji, neken
čiami.

Pernakvojęs atsisveikinau. 
Liūdnom akim mane išlydėjo 
ponia S., kviesdama kitam.

Taip atrodo jau aliejaus karalius — John D. Rockefeller 
su savo anūkais nusifotografavęs savam palociuj Lakewood, 
N. Y.

kartui. Kviesdama pamiršus, 
kad ji kunigaikštytė, o aš pa
prastas bernas, neseniai nu
metęs į kampą nagines.

Netoli Malėtų Ž. dvarely gv 
vena ponia P-nė. Tai skau- 

'džiai audringos praeities mo
teris. Suvargusi, sumenkusi

jo Amerikos lietuvių katalikų 
Kongreso atstovų, visuomenės 
darbuotojų, veteranų. Laukia
me ir sveikiname juos.

Federacijos Sekretorijatas,
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

NAUJAS IŠRADIMAS 
DEKSNIO GALINGA MOSTU

kJ.k

Ir 10
78 SI JO I*

DEKEirS NEW DI9COVEKY 
OtNTMENT.

DOUWJ OtNTMENT CO F. O. Bn *82 
Hartford.

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

ĮVYKS

Sekmadieny, Rugpiučio (Aipt) 30 d., 1931
BIRUTĖS -CHERNAUSKO DARŽE

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

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančių Dalykų: 

BĖGIMAI — RACES
A. 1) Mažų Mergaičių Bėgimas

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

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

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

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

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

“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 
2334 South Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

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

Adresas...................................... 1........................... .. ................................

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

Kontesto Skyrius



4 draugas Ketvirtadienis, Rugp. 18, 1931
sėdi ant lūžtančių, medinių ja”. Priedas — keletas lietu- 
dvaro rūmų gonkų ir liūdnai viškų savaitraščių.
žiūri j žaidžiančių mažų dukre; Ji pati geltonplaukė, pailgo I j g VLSK P BUČIO 
lę. I veido.

AUKOS LIETUVIŲ KOLEGIJAI.

Ponia P-nė gimusi Ukrai-j — Iš Kauno! Tur būt, žur- 
noj, Kijeve, paskui persikėlus, nalistas! 
j Yaršuvų, ten baigus mokslus, Juokauju: 
dar visai jauna būdama, ište- — Gal būt. Ar jūs bijot tos 
kėjo už seno aristokrato ir at- profesijos žmonių? 
važiavo į Lietuvų. — Ne, tik neparašvkit apie

Bet jos gyvenimas buvo ne- mano mamų, ji vis dar su vir- 
laimingas. Sulaukusi dviejų šaičiu lietuviškai nesusikalba, 
kūdikių, daug kentusi, kaip Mama pasipūtusi. Ji, matyt, 
žmonės pasakoja, dėl vyro ne- dar kas dienų įsako tarnaitei , 
ištikimybės, jį nukovė. Nuko- nušluostyti senus kunigaikščių1 
vė tuo momentu, kada vyras, portretus, kurie išdidžiai nuo 
kitos moters prikalbintas, no- sienų žiūri į mus ir skaito Sto
rėjo jai atimti gyvybę. Jų nu- vaekį bei Sienkevičių. Į savo 
tęsė dešimt metų kalėti ir ji dukterį ir į tų karininko foto- 
iškalėjo Kauno sunkiųjų dar- grafijų ji, matyt, žiūri su šiid- 
bų kalėjime keturis metus, gėla ir prikaišiojimu.
Paskiau respublikos preziden- Kitos dvi tyli. Bet iš jų a- 
tas jai bausmę dovanojo, liet kių, judesių, nereikia būti di- 
ji išėjo visai menkos sveika- dėlių moterų žinovu, kad no
tos su palaužtu charakteriu, pastebėjus, jog ir jos norėtų
sužalota siela. Jos turtui ir turėti ant savo stalelio po vie- 

7
vaikams buvo paskirti iš vyro nų tokių fotografijų. Tik ma- 
pusės globėjai. Globėjai nela- ma, blogi keliai, stoka drąsus 
bai jų norėjo įsileisti. Bet ir jaunimo, kurie išsisklaidę 
šiaip taip, rodos, vietiniam j visas puses, o daugiausia iš- 
klebonui ir vienam teisėjui jų bėgioję Lenkijon, joms to tu- 
užtarus, ji pamatė savo vaikus rėti neduoda. i
ir su jais apsigyveno. Į Vakarieniaujant, pagaliau,

Kun. P.
RANKAS LIETUVIŲ KOLE 'Mass. $50.
GIJAI TD0MPS0NE, CONN. Kun. L. Kavaliauskas, Pro-

Juraitis, Atliol,

M. Rinkevičiūtė $5. 'rėkei ja tik tada mano statyti, syk les ir programų rūmų Vai
Viso labo $2,765.00. kada bus }>abaigti uosfo sta> dyba jau patvirtino ir jos bus
N. B. Jei kas pastebėtų ko-,^'1™ darbai- “R.” Į paskelbtos vėliau.

cį netikslumų skaitmenyse, lai

Bet vis dėlto ir globėjai ir viena tylėjusi, nedrąsiai klau- .

DOVANOJO:
VEISLINIU GYVULIŲ 

MUGE
teikiasi parašyti:

St. Marys College, 
Thompson, Conn.,

vyskupui Bučiui.

vidence, R. I. $50.
Kun. Vaškelis, New Britain,

Conn. $50.
Kun. Mat. Pankus, Bridge- 

port, Conn. $75.
Kun. N. Pakalnis, Brooklyn, 

N. Y. $100.
P-ni Stumbrienė, Maspetli, 

N. Y. $4.

Žemės ūkio rūmai šių metų 
į rugsėjo mėn. 1 ir 2 d. ruošia 
' Kaune veislinių gyvulių ir jų 
1 prieauglio mugę. Mugės tai-

Kun. J. Simonaitis, Eliza- 
betli, N. J. $52.

Kun. L. Draugelis, Chicago, 
111. $30.

Dvi Kenoslios parapijietės
$10.

Kun. A. Balinskas, Milwau- 
kee, Vis. $20.

I Šv. Pranciškaus Seserys, 
Į Pittsburgli, Pa. $20.

Kun. Magnus Kazėnas, Pit- 
tsburgli, Pa. $73.

Kun. Karalius, Paterson, N 
J. $25.

Kun. Dubinskas, Baltimore 
$10.

K un. Mendelis, Baltimore 
$15.

Kun. Zimblys, Pliiladelphia
$25.

Kun. Čipukaitis, šv. Andrie 
jaus kleb. Pliiladelphia $45.

Šv. Andriejaus parap. Phi- 
ladelphia, Šv. Rožančiaus 
draugija $15.

Maldos Apaštalystės Draug.
Philadel-

PADIDĖJO KLAIPĖDOS 
UOSTO JUDĖJIMAS

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 •

Kun Ienas Abromaitis Kn-, dan^'au jaučiama sandėlių! Talgl nėnuaįrainkit, net eikit pas 

° ’ stoka. Uosto Direkcija naudo- tikrą specialistą, ne pas kokį nepa-
sliua, N. H. $25. 1 , .. . . , tyreli. Tikras specialistas, arba pro-

JUS1 ir laikinais sandeliais, bet feaorius, neklaus jūsų kas Jums ken-
Kun. J. Čižauskas, Detroit, ir tai susidaro sunknnm dėl kia- ar kur skauda, bet pasakys pats yr-.t 4100 00 i hU-10al° sunkumų pilno igegzalninavlmo. Jus su-

llllll ^lUU.OU. 'transportuojamų prekių patai-’taupyslt laikų ir pinigus. Daugelis
Per P Gudu N K <810 00 • • o i-i- tt , .X- Skitą daktarų negalėjo pagelbėt jums
rer r. uuuų jn. jn. $10.00. I pmimo. Sandelius Uosto Di-ideito, kad jie neturi reikalingo pa-

Klai|k‘dos uosto judėjimas j 
taip padidgjo, kad daugiau ir!

Knygos

Šv. Andriejaus par 
pria $15.

, • XT ..... i . < Kun. J; Kuras
nemalonumų. Net maisto ji ne j — Ach, ne, panele, gyventi i. 
galėdavo sau kokio norėdavo, linksma, tik reikia norėti, 
išsivirti. Duona, kava, cukrus

aplinkiniai žmonės į jų žiūrėjo sįa.
šnairom ir darydavo visokių! — Kodėl taip liūdna?...

Scranton

I Kun. Kasakaitis Pittston
~ Taip"’ 1 Pa. $18.
Jos žvilgsnis klaidžioja po j Pittstono parapįjietė $3.

kambarį, pagaliau ji pašoksta, j Kun. J. Šups&nskas, Sugar^ 
išeina į kitų kambarį ir skani- \Notch Pa

negalėjo pakeisti sa\ o gyve- bina liūdną šopeno mar§ Kun. Jurgis Inčiūra, Kings-
nnnn nes resn nrezidentas Mftršag gkamba kftžkaip neSU-į^, pa

• - i .v tarthlai’ atr°d°’ “ Šimtą'i Kun. Paulionis, Brooklyn,
dai jauna motelis tokio g> ;metų niekas nebuvo prisilietęs y *25 
veninio pakęsti negalėjo. JŲprįe klavišų. Bet tas maršas! 
ieškojo išeities. Ji susipažino rieju£įonb |)et įsakmiai pasa

ko, kad mirties konvulsijose 
tas senas romantiškas, kaž- 

tus užstodavo, ir jį pamilo.1 koks tvižZ-ias, betikslis pasau- 
Po to fakto globėjai sugebė-!lig dftr kažko raukiasi> kažko1 Kun. Stasys Vembrė, West- 
jo paskleisti apie jų visokių noid, beį taip nedrąsiai, lyg Geld, Mass. $100.
biaunų istorijų, ir visa apy- ■ paskutinj kvapų atiduodamas.' Westfieldo parapijos drau- 
linkė nuo jos nusigiįzo. 1 Laukai žaliuoja. Naujakurių „įjos $35 

Ponios P-nės būta gražios; lflžnos baltuoja> dygsta visj 
moters. Ir dabar dar jos vei-1 vis švaresnės, o bu-| Kun’ J* J- Ambotas, Hart-
de spindi audringos moters vugių kumečių dainos vis link. ford, Conn. $1,100

ir visas smulkmenos buvo jai 
išduodamos kaip kaliniui. U 
ji niekam negalėjo pasiskųsti, 

savo gyve 
mino, nes resp. prezidentą 
jai teisių negrąžino. Ilgainiui

su vienu valdininku, miškinin
ku, kuris jų dažniau prieš ki-

P-nia Kriuzivienė, Brook
lyn, N. Y. $5.

Kun. Valantiejus, Waterbu- 
Jry, Conn. $100.

romantiškas švelnumas, ir da
bar dar jos veidas ir kalba 
žavi ir domina. Įsikalbėjus ji
Pasakc‘: REMKITE VISUS BIZNIE

— Su tėvais susisiekti nega- į m PROFESIONALUS,

KURIE SKELBIASI j Kun. K. Vasys, AVorcester,
“DRAUGE”. i Mass. $70.

smesnės, vis stipresnės
(“R.”)

Kun. Aug. Petraitis, Wor 
cester, Mass. $150.

P-ni Antanina Morkūnienė, 
!Worcester, Mass. $5.

liu, o kų jau taip gyventi, be , 
jokių teisių, tai geriau kalėji
mas.

— Rašykit prašymų, pata-.' 
riu.

Ji verkia.
— Rašiau ir ne vienų. Bet' 

ant manęs visi pikti, visi šnai
ruoja, atestuoja blogai, ir ma-, 
no prašymus vis atmeta.

Kalba nesiriša. Skaudu da-' 
rosi žiūrint į tų nelaimingų • 
moterį, skaudu darosi žiūrint 
į jos virstantį medinį rūmą,: 
į jos liūdnas akis.

Atsisveikinu. i
Toliau grafo K. didingi rū-! 

mai ir jaunos dukterys. \ ie
na jų studijuoja mūsų univer
sitete, kitos dvi namie sensta 
ir svajoja apie pentiriiuotus ri
terius. Du sūnūs tarnauja Pil-i 
sudskio kariuomenėj ir ret
karčiais pnrušo, kad greit su
grįš namo su lenkiškais pul
kais.

Čia atmosfera neaiški. Ant 
studentės stalo jaunis Lietu
vos karininkas, lietuviški ro
manai “Ties bedugne", “Ant 
ežerėlio rymojau” ir B. Sruo-' 
gos “Rusų literatūros istori- Į

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

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

400 puslapių kaina .................................................. $2.00
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIV1MAS1S, vertė R. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlio'ux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

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

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

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. j 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

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

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

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

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

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

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGUOS 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 .. ....................................4.........................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina...........  40c.
5,009 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C

kaina............................................................................ 16c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

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

“Draugas”

tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Kadlo — Seopo — Raggi
X-Kay ltoentgeno Aparatas ir vi- i 
siškaa bakteriOlogiSkas egzaminavi- I 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir 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
kerojusią, chronišką ligą, kuri be 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjiinas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 

piet

ASIKRĄTYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonlte Išvalys susi
kimšusias atmatas. Iš
naikins perus, neprt- 
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, mnscular rfaeu- 
matic achea&pain&,apply Mue- 
terole, the "counter-irritant”

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

niLLY9S VNCtB

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Aliesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rooim 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 7837

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdstunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rnt 2W

Teiephone Randolpb 1787

2151 W. 22 St. e iki 9 vak
Teiephone Roosevelt 9090 

.varne: 8 Iki 8 ryte Tel. Repu'o »«0'

Teiephone Dearbom 0057

F. W. CHERN AUGU AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1481

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AV£ 
Tęl. Roosevelt 8710 

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

A, A. 0LIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Room 1701 Tel Randolpb 4881

Valandos nuo 8 ryto iki B vai. vak 
<841 8. Halated 8t. Tel. Vlctory 058: 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
(įtaru.. Ketv. Ir Bubėtos vakare

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi
patogumą

namie

( PDO&ąk 61APF 1

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

KRAFT< CHEESE
KRAFTPHENIX 

CHEESE COMPANY
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ŪETROIT. M1CH.
Iškilmės.

Rugpiučio 9 d., šv. Jurgio 
purapijoje lankėsi J. E. vys
kupas P. Būčys.

Mūsų gerb. klebonas, k u n. 
J. Čižauskas daug dėjo pas
tangų, kad kuogražiausiai pri
ėmus tų brangų ir garbingų 
svečių.

Detroite iki šiol da niekas 
nebuvo taip iškilmingai pri
imtas ir nebuvo sutraukta tiek 
žmonių i iškilmes. Iškilmėse 
dalyvavo ir ukrainiečiai.

Pirmiausia atvažiavusį J. E. 
vyskupų sutiko gerb. klebo
nas J. Čižauskas su ukrainie
čių dvasiškija ir tuojau nuly
dėtas šv. Jurgio bažnyčion. J. 
E. lydėjo ukrainiečių benas, 
ukrainiečių veteranai, choras 
ir mūsų draugijos Maldos A- 
paštalystės, Tretininkų ir So- 
dalicija.

Įėjus J. E. vyskupui j baž
nyčių, ukrainiečių choras gra
žiai užgiedojo. Ir per visas 
mišias tas pats ukrainiečių 
choras žavėjančiai giedojo.

J. E. vyskupas Būčys paša 
kė įspūdingų pamokslų lietu 
vių ir ukrainiečių kalbose.

I l iaus. Net gatve nebuvo ga- 
! linui pereiti. Po sumos buvo 
surengta priimtuvių pietūs. 
Puotoje dalyvavo irgi labai 
dau

Per

Ypatingai man stovi akyse | 
koncertas, kuris taip puikiai1 
pasisiekė. Moterų Sųjungos j 
26 kp. choras gražiai padai-! 
navo kelias dainas. Taipgi į

GAL AŠ KLYSTU?
Rašo Jonas A. Skelly.

a
Mano teatras.

Tol. Ganai 6764

DAKTARAI

šy. J.ųagio parap. choras dai-1 Seųąs džentehuonas uepagel' 
liai dainavo. Choras turi gerų bėjo. savo moteriai įlipti į jų 
dainininkų-kių. naujų automobilių, kaip se-

bankietų ukrainiečiui Clevelandiečiai ilgai negulės niau padėdavo įlipti karieton, 
choras labai gražiai padainavo ‘ užmiršti gerb. Čuauskų, kurie i — Jonai, sako ji — su lai-

DR. A, RAŠIUS
žmonių

kelias daineles. Reikia pašte-' per septynis metus gyvenda- 
bėti, kad ukrainiečiai ne tik mi tenai išaugino didelį cho- 
moka gražiai giedoti, bet ir rų ir daug balsų išlavino. Nie- 
pavyzdingui užsilaikyti. Jokių kad nesitikėjau, kad Clevelan- 
kalbų, kuždėjimosi nesimatė, de būtų tiek daug gražių, išla- 
nesigirdėjo. Vi,si tik tėmijo vintų balsų. Visa eilė dainin- 
savo vedėjų. Pas mus toli gra- įlinkių žavėjančiai išpildė pro- 
žu. Mes nemokame taip ra- gramų.
miai užsilaikyti ir nemokame Mums, detroitietiems, labai 
įvertinti savo vadovo painokų, buvo malonu, kad dalį pro- 
Gmžu būtų pasekus jų pavyz- gramo, išpildė ir artistas M. ir 
dį. * J. Čižauskai, kurie savo gra-

Koncertas ir prakalbos. žiais balsais sužavėjo klausy- 
Kadangi J. E buvo labai nu tojus. Ponia Čižauskienė gavo

kais ir tu persimainei. Kuo
met aš buvau jauna, tu man 
buvai pilnas dženteimonas.

— U ai ir taip, bet ir tu per
simainei, nes tokia “plona” 
kaip ir aš, kuomet jaunas bu 

' vau.

Modemiška gadynė.
ŠEIMININKE (kų tik pa- 

samdžius tarnaitę). — Ar tu 
turi patyrimo vaikų-prižiūrė
jime l

TARNAITE: — Ne. Mat aš 
tarnavau pas “geresnes” šei
mynas. Jie neturi vaikų.

vargęs, dėl tos priežasties vi- labai daug gėlių. Visa estrada 
sas programas buvo atidėtas buvo padengta gėlėmis. Či- 
vakarui. žauskienei dainuojant, atrodė,

Vakare svetainė irgi prisi- kad dainuoja ne ant estrados, Taip ir darė.
pilti/?. Visi norėjo išgirsti gar_bet gėlių darželyje. TEISĖJAS. — Ar šios by-

' b ingo svečio kalbų. i Ypatingai mūsų kuopai los nebuvo galimą be teismo
Ukrainiečių solistės, solistai džiaugiasi, kad p. Čižauskienė išspręsti/ 

ir choras labai gražiai išpildė tapo išrinkta Centro pirmi-1 JURGIS -taip, pone teisė

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nodėliomls ir seredomls tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laborutorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

(Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėllomis pagal sutarti

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tei. Prospect 102 8
Rezidencija 2359 So. Leavitt SU 

Tei. Ganai 2330
Valandos: 2:4 po pietį) Ir 7-9 v. i 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tei. Hemlock 8700

Rez. Tei. Prospect 0610

DR, B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 615b South Kedzic 
Kez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

!Ofiso Tei. Victory 3687

Of. ir Rez. Tei. Hemlock 2374

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

Antras 9 f Įsas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Oliso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

programą Iš lietuvių pusės ir- ninku M. S. organizacijai. Svei i jau, mes tų bandėme padary- •«*.
gi buvo išpildytas programas, kinanie mūsų organizacijos jti, bet policistas įkišo savo šventadieniais pagal sutarimą, 

po vadovystė artisto J. Či- vadovę ir nuo širdies linkime nosę ir neleido mudviem muš- 
' žausko. Dvigubas kvartetas geriausių sėkmių naujame dar I tis.
padainavo tris dainas. Dainos be. Turėdama savo tarpe or-

. ,. . .... . i išėjo gražiai. Kvartete daly- ganizacijos pirmininkę, mūsųŽmonių tiek prisirinko, kad: J ...
, . . , v . Ivavo: T. Jeselioniutė, B. Pet- kuopą pakils, nes p. Cizaus-nebuvo vietos nei ant švento-! . . ..

______________________________Įkienė, A. Juodsnukaitė, A. kienė yra pasisventusi ir uoh
jSnaraitė, J. Kairis, Bartkus, darbuotoja Moterų Sąjungoje. 
Tautkus ir Mikalauskas.

Artistas J. Čižauskas žavė- teko ir p. Paurazienė (Iždo 
jančiai išpildė kelias dainas, globėja) ir B. Petkienė (Mi- 
Gerb. kun. J. Čižauskas akom'chigan vai. direktore), 
ponavo. ' • Mūsų kuopos delegatės ne-

Ponios

PETRONĖLĖ
PUIDOKIENĖ

(Po tėvais Kazaitikė) 
mirė rugpiučio 10, 1931 ni. 5
vai. ryto, 38 metų amžiaus. 
Kilo iš Raseinių apskr. Ne
makščių parapijos, Paežerių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 2 0 
metų.

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

Kūnas pašarvotas 624 Cen
tral Avė., Kansas City, Kan- 
sas. Laidotuvės įvyks ketverge 
rugpiučio 13, 1931 m. Iš nain,ų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta J 
Šv. Kazimiero bažnyčią, kurioj 
(vyks gedulingos pa/maldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Kalvarijos kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus i.r pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Vyras. Dukterys, Sitnns, žentas, 

Arnikas, Sesuo, fivogerla Ir
Giminės.

i

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 4645 8. 
Ashland Ąve. Vai. 2 iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tek Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tei. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

OR, A. L ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 /Street

VALANDOS: i—3 po piet, 7-8 vak. 
NedelURulB ir šv mladiemaio 10-12

Tei. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. \Ventworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR, H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Reti. Pilone 
Englewood 6641 
ttculvvOrtir 3999

Office Phone 
Weutworth 3094

urt. A. R. MgGKADIE
uijuY luJAa Ir eHiRURciAo

6558 SO. liALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vaaare

TĖVAS. — Man ding, tu 
prašai mano dukters raukos/ 
Bet ar tu apgalvojai šeimyni
nius rūpesčius ir ar galėsi tin-

Taip-gi Centro valdybon pa- kainai užlaikyti/
VAIKINAS. — Taip! Keli 

jūs šeimynoje esate?

M. Slankįenė ir B. gali užmiršti gražų seimo įs- 
gražiai padainavo pudžių ir develandečių t nuo-

GOLF1NINKAS. — Kodėl 
tamstą vadini savo tris šunis 
Advokatu, Bankininku ir U- 
kininku?

MEDŽIOTOJAS. — Todėl,

Petkienė _
solo. širdaus vaišingumo, malonumo

Kalbėjo kun. Misevičius ir ir gražaus priėmimo.
ukrainiečių kunigai. Į Musų delegatės, grįžusios i kad mano šuo Advokatas, su-

Ant galo kalbėjo J. E. Dė- namo, dabar jaučiasi energiš- Į gavęs miške aukų, būtent kiš- 
kojo detroitiečiams už tokį kiesnės ir pilnos gražių norų kį, ir t, p., parneša namo, Ban
gražų priėmimų. !— dirbti Moterų Sąjungos ge-

Pirmadienyje J. E. paveiks- rovei j.
las tilpo laikraštyje su gražus Delegatė.
aprašymu. j----------------------------“---- ■--------------

Garbė kun. J. Čižauskui, i e, k Ą ų Q H I A b
kad taip pagerbė brangų mu
ši} tautai asmenį. Šios iškil
mės ilgai pasiliks mūsų min- i 
tyse.

kininkas atima nuo jo, o Ūki
ninkas, nieko nepelnęs sėdi 
namie ir kaukia.

J. f. RAŪZHJS
..........

; PIGIAUSIAS LIET. ORABOR1U8 
, CHICAGOJE

DR. T, DUNDULIS
ugdytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenue

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

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia, 0036

QR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

X — Spinduliai

Ofisai, 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Kichniond Ava

Tel. Rej^ubllc 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak 

Nedėlloj pagal sutarti

Tel. Itaudoiph 0993—0994

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

Mentor Bldg., 12-tas aukštas 
Valandos: 9:39—4:39

Tel. Canal 0267 Rcs. Prospect 6661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Mid.way 6512

Dfi. R, C. GDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos; 2 iki 4 p. p. PanedėUait 

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SG. AKHLAND AVĖ. 
SPECUAL1STAS

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

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

Telefonas Midway 2880

OFISAI:
4991 — 14 SU 3934 Wasaingloo
16-11, 2-4, 7-9 12-2, 4-4, Biva
Tel. Cicero 442 Tel. Kedzie 2«59-Z4&,

DR. S. A, DOW1A1
GYDYTOJAI ir CHlftUlVGAS

Rezidencija 
4729 VVest 12 Pi. 
Tei. Ciureo 2888

Neueiiouin
Susitarus

A. L OAVIDUNIS, M. D,
4914 ciu. MICHauiik.'* ArcNlit. 

Tel. Keuvvoou siu,
V manuos.

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
Nuu 6 iki s vuim.ua. vaaarv

Apart Šventadienio n uetvtrt

O t M i Si A i
Phone Boulevaid 7042

DR. G. Z. VEŽKIS
j) e n tįstas 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Įspūdžiai iš M. S. Seimo.
Netikėtai teko man aplan

kyti Clevelandas ir dalyvauti 
Moterų Sąjungos 15 Seime. 
Seimas nebuvo skaitlingas de
legatėmis, bet padaryta daug 

j naudingų nutarimų.

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
t6del, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystėa

OFISAS
46* West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

•■•■L-

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nei,langus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

330? Auburn Avenue

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
įMen visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarriavuuų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F, EUDEIK1S S CO.
JŪSŲ GRABOH1Ą1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

.Pint Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

EZERSK1
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

*443 Sp. Taliną^ Ava, 
Tel. Virginia 1290 

Yarda 1133
Chicago, IU.

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. RooBevelt 2616 arba 2618 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
8KYRIU8

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6V2L

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Tel. Yards 1829

G. SEHNER
LIETU VIS AKIŲ

DR.
SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėllomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Central 7079 
Rez.. Longbeuch 9453

S. M. SKDDAS
LIETUVIS UKADORKJM 

Dilelė graži Koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tai Roosevalt 7 482

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 4j6th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau nagu 
kitur. Koplyčia dal šermenų dykai.

OR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO.. ASHLAND AVJ3. 
* Tel. Yards 0994

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTlSTAS 

2201 WEST 22nd STBKET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 llii 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

OR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTlSTAS 

4712 So. Ashland Aveuue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakar*

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutartį

Tele. Cicero 1260

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisą* 1447-49 Pittsfldil Bldg., 55 E. Waslilngton St., Chicago, III.

DR. SUSAM A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso tr Rez. Tel. Boul. 6918 Oftao ir Rez. Tel. Boul. 5914

DR. BERTA9H DR NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
Vai.: 1-1 ir 6:30-8:30 vaL vak. Vai.; 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlloj susitarus Nedėlloj susitarus

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTlSTAS 

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

Nodcliumio ir Seredomis sukliurus
4847 W. 14 ST. Cicero,

DR. P. P. ZALLYS
DENTlSTAS

30 EAST lllth STREET
Kumpas \Vabush Avenue 

Tel. Pullman 08 56 
Guzas, X-Ray, etc.

DR. A. W. JAGGBS
(JOKLBAVSKAS)

DENTlSTAS

10758 So. Mieli i gan Avenue

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

Telefonas Pullman 7235

vuim.ua
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C H I C A
TOWN OF LAKE ŽINUTĖS nai: a. a. kun. Serafinas ir du 

broliu. Šiandien vyskupas iš-
Rugp. 9 d. įvyko Nek. P. 

Pan. Šven. Mergaičių Sodali- 
eijos sus-mas, kuris buvo gana 
skaitlingas. Nutarta rengti 
šokius (fall dance).

keliauja j Rockford, III.
X Kun. Gasiunui šv. Kry

žiaus ligoninėj Dr. Jovaiša pa
darė tonsilų operacijų. Kun.se
Gasiunas yra Dievo Apveizdos 
par. vikaras. Ligonis greit ei-

Sodalietės čia gražiai gy- na geryn.
vuoja. Patartina visoms mer- XP. J. Bulevičius, žinomas 
gaitėms, kurios da nėra soda- radio anauceris, neužilgo ža- 
lietės, prisirašyti prie šios da apleisti Chicagų. Išv.ažiuo- 
kilnios draugijos. ja pas tėvus į Homestead, Pa.

------------ I X Pereitų antradienį iš ra-
Serga sodaiietė p-lė J. Za- dio stoties WGES Peoples 

karaitė, 4511 So. Hermitage, Furniture Co. davė gražų lie- 
Ave. Patartina narėms jų ' tuvių muzikos, dainų ir juokų
aplankyti.

Gerb. kun. A. Linkus, darbš
tus visuomeninės veikėjas, grį 
žęs iš atostogų, džiaugiasi gra 
žiai laikų praleidęs.

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1 
skyriaus sus-mas įvyks penk
tadienio vakare, rugp. 14 d., 
7:30 vai. Visos rėmėjos kvie
čiamos atsilankyti.

P-lė B. Kalvaitė, viena mū
sų darbščių veikėjų Bažny
čios ir visuomenės naudai, 
narė įvairių idėjinių draugijų 
visur ir visuomet gražiai dar
buojasi.

Daugiau tokių veikėjų.

Ponia 'Matkevičienė dar te
beserga ir guli šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Ji yra narė šv. Kaz. 
Akad. Rėmėjų. Rėmėjos, nepa
mirškite jų aplankyti.

Rugpiučio 16 d. įvyksta šv. 
Kryžiaus parapijos piknikas, 
Birutės darže. Visi parapijo- 
nys kviečiami piknike links
mai laikų praleisti. Girdisi, 
kad ir iš kitų kolonijų žmonės 
rengiasi atvažiuoti.

Valio, visi į piknikų!

Ponai J. M. Janušauskai 
rengia “bunco party” savo 
name, po num. 4441 So. "VVood 
St., rugsėjo 3 d., 7 vai. vak. 
Pelnas skiriamas studento 
Jurkaus naudai. Visi kviečia
mi atsilankyti ir “bunco-” 
paremti.

Ponai Janušauskai yra ge
ros širdies žmonės, stengsis 
visus patenkinti.

Rugp. 13 d., 8 vai. vak. į- 
vyksta Lietuvos Teatrališko 
klitAio susmas p-nios N. Ša- 
tunienės name, po num. 4634 
So. Wood St. Nariai neuž
mirškite atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti.

X. Y. Z.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Emilija Pocienė pereitų 
antradienio vakarų išvažiavo 
į Šv. Kryžiaus ligoninę ir tre
čiadienio rytų padaryta lai
minga operacija. Ponia Pocie
nė įžymi Aušros Vartų para
pijos narė ir gera darbuotoja. 
Dieve duok greit pasveikti.

X J- E. Vyskupas Būčys, 
M. I. C., West Sidėje viešėda
mas, lankėsi dienraščio “Dr
augo” Redakcijoje, Adminis
tracijoje ir spaustuvėje. Vakar 
keliavo į Šv. Kazimiero kapus, 
kur jau yra palaidoti marijo

programų, kuris, kaip ir kas 
antra/lienio vakarų, buvo gra
ZllS.

KĄ MANOTE?

Ar manote, kad mes gerai 
darome, jeigu išnešame turtų 
iš savo apygardų, kur daugu
ma mūsų brolių turi nuosavy
bes, šiokius, tokius biznelius 
ir kitokias įstaigas lietuviško
se kolonijose, kuriose jau pra
deda biznis mažėti, neapykan
ta didintis iružvydėjimas pla
tintis?

Man atsilankius į didmiestį 
ir užėjus į vienų, kitų finan
sinę įstaigų, teko matyti,' 
kap eilė žmonių deda ir ima 
pinigus. Būriuose dedančių 
pinigus daugiausia matytis y-j 
ra iš darbininkų ir mažų biz
nierių, kurie patys save skriau ( 
sdami iš savo apygardų su
rinkę sunkiai uždirbtus centus 
veža ir sudeda didmiestyje. O 
iŠimančių pinigus eilėse pate-j 
mijau kad daugiausiai yra ap- 
šviestesnių svetimtaučių, ku
rie, matyt, šiandienų naudoja
si investmentais, pirkimu nuo 
savybių, kurių kainos dabar 
yra prieinamos, ir naudojasi, 
gal būt, darydami paskolas ir 
pirkdami morgičius ant atsa
kančių nuosavybių.

Taipgi paštoj radau stovin-'į 
čių ilgų eilę, kurioje patėmi-1

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.

AUTOMOBILIŲ mekanlkas eksper
tai lietuvis, seniausias ChlcagoJ, pi
giai taisys Jūsų namuose. Lafayette 
1329.

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 arba piešinio, 
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton 
Edison, Managing Director, 
International Patent Exposi- 
tion, Nfercbandise Mart, Cbi- 

' cago, III.

jau keletu musų tautiečių de-|Visi nariai prašomi atsilan- 
dančių pinigus taupymui, kyti mokesčių užsimokėti.
iš kur išimti pinigus yra sun
ku ir, reikalui prisėjus, turi 
paduoti prašymų pirm 30 die
nų, o jeigu kokia klaida pasi
taiko tai ir dvigubai daugiau 
laiko išeina kol gauni atgal 
savo pinigus. Toliau, dedant 
didesnes sumas, pasirodo vai-' 
džiai, kaip jis turtingas, gal, 
nemokėjo per kelis metus už
darbio taksų. Valdžiai gera 
proga atsirokuot su tokiais 
slakeriais.

Todėl gi, kų manote apie gįe laiSkai yra atėję iš Eu 
save? Ar negeriau yra remti ropos. Kam jie priklauso, te- 
savo teisingas įstaigas, kurios gul nueina į vyriausįjį paštų 
per daug metų yra tarnavu- (Clark ir Adams gatvių) at 
sios mūsų tautai ir rėmusios siimti. Reikia klausti prie lan 
lietuvybę?

Ten buvęs.

PRANEŠIMAI

gelio, kur padėta iškaba “Act 
vertised Window” lobėj nuu 

; Adams gatvės, pasakant laiš
ko NUMERĮ, kaip kad šiam« 
sąraše pažymėta. Laiškus paŠ-

DIEVO APVEIZDOS 4 KUO- tas laik* ta™ tikr» lalk»- •
. POS ŽINELĖS. PaSkU1 8na“k“a-

________ j 4 Brazauskini D.
7 Icikovicui D.
8 Kazlauskui K.
9 Kazeliunui P.
16 Maksui Broniui
24 Statkui John
25 Strugalai Toniui
26 Strumskiui Ladislavui

Lietuvos Vyčių 4 kuopa ren
gia šaunų išvažiavimų rugp. 
15 d. po pietų, 5 vai. Tai bus 
“Beach Party”, Whiting 
heach. j

Visi nariai kviečiamai daly
vauti. Turėsime smagų laikų.

Dalyvaus daug Žymių vei
kėjų, profesionalų, biznierių.1 
Bus svečių ir viešnių net iš 
Homestead, Pa. (p-lės A. Zup- 
kus, B. Dempsey, W. Šalti-.
mieris ir ponia Lukošienė ži- ^iiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiliiiiiiiiUHllllllllllllIllllllllllIHlllllllllllimilllllllllllllllllillIlJa  

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

John J. Zolp i
4559 S. PAULINA ST.

p 1- & n- • a tia « 1-i s Chicago, Illinois SPane es Šv. imimo par. sa ej. „|in,nu„|,|„nHM|,„„|,„m,„|muniiiiitiiMmiumtiitnuiiiiiiuiiHiiiiiiiiHii?

noma biznierka iš Pittsburg- = 
bo). ~

Visi suvažiuokite prie Dievo S 
Apveizdos parap. salės. Iš čia S 
visi važiuosim sykiu. 5

Vyčių Karvelėlis. 5

Marquette Park. — Sus-mo
L. R. K. A. 163 kp. turės mė
nesinį susirinkimų šiandie 
rugpj. 13 d., 7:30 vai. vak.,

DIDELIS PIKNIKAS
BERNAIČIŲ KOLEGIJOS NAUDAI

Sekm. Rugp. Aug. 16,1931
VYTAUTO DAR2E

115 g-vė tarp Crawford ir 

Cicero Avenue

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

Visus senus ir jaunus širdingai kviečia

M. K. R. ORIO. APS. VALDYBA

v
T

DRAUGAS

Valdyba.

Kriaučių Localo 269 A. C. 
W. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, rugpiu- 
čio 14 d., Amalgamated centro 
name, 333 So. Ashland Blvd., 
7:30 vai. vak. Malonėkite visi 
atsilankyti.

F. Prašia, sekr.

LAIŠKAI PAŠTE

RED. ATSAKYMAL

Rap. (Detroit, Mich.). — A- 
pie tai jau įdėjome anksčiau

— Įvyks —

atsiųstų kito mūs korespon
dento. Prašome toliau mūs ne
pamiršti.

GAISRAI, VAGYSTES IR 
KITOKĮ NUOTYKIAI

Liepos 5 d. Juodupės valse. 
Vyžunėlių km. sudegė pil. Rau 
pio J. klojimas — tvartas ir

EXTR A
BRIGHTON PARKE

Gerai visiems žinomas KLE
MENTAS KALAINIS, kuris 
turi GESOLINO STOTĮ jau 
per daug metų ant Archer A- 
venue ir 39 PI. Mandagus pa
tarnavimas tiems, kurie apsi
lanko automobilių reikalais. 
Dabar ATIDARO AUTOMO
BILIŲ AGENTŪRĄ labai gra 
žioj ir patogioj vietoj, — savo 
name prie GAS STOTIES,

3962-66 Archer Avė.
tai bus automobiliai: CHRY
SLER išdirbystės, DE SOTO 
ir PLYMOUTH. Taigi prašau 
visus savo kostumerius ir pa
žįstamus apsilankyti ŠEŠTA
DIENĮ, RUGPIŪCIO 15 DIE-t
NĄ, tai bus atidarymo BA
LIUS. Bus minkštų gėrynių ir Į 
gera muzika.
KAI.

(Marųuette Jewelry & Radio)
* nv ■ _ Plrk«”eJi Pas mus už $6 ar dau- 

ĮŽANGA DY-:*lau bus dykai nufotografuoti.
į 2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

jame buvusis inventorius. Nud 
stolių jmdaryta apie 4150 litų 
sumai. Turtas apdraustas ne
buvo.

Liepos 6 d. pil. Pundinaitė 
J., 60 metų amžiaus, gyv. Skau 
dvilės valse. Girdiškės basnyt- 
kaimy, krisdama nuo šieno ve
žimo, užsimušė. Velionė dir
bo pas Girdiškės klebonų.

Liepos 2 d. Žygaičių valsČ. 
Smukutės km. iš ganyklos, na
kties metu, buvo pavogta pil. 
Prišmonto Al. kumelė, 10 me
tų senumo, 300 litų vertės.

Liepos 3 d. Prienų v. Striel- 
čių km., kilus gaisrui, sudegė 
Žilinsko A. medinis kluonas, 
klėtis, tvartas, daržinė ir esa
nčio trobesiuose įvairaus tur
to. Viso nuostolių padaryta 
14,900 litų sumai. Trobesiai 
apdrausti dviejose apdraudi 
mo įstaigose po 5500 litų su 
mai. Gaisras kilo iš tvarto.

FLATAS RENDON
Išsirenduoja 5 kamb. flatas. 

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

3341 S. Halsted St.
‘ Tel. Prospect 3938

/ Y
' R. ANDRELIUNAS 5

Wm. Kareiva

i

Savininkas
Del geriausio! rųiies 
Ir patarnavimo, lau
kit

GREEN VALLEY 
PRODCOT8

Olsells Šviežių kiauli
nių, sviesto ir sūrių.

4844 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Bouievard 1889

Lietuviška Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kavų. 

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
Nusiunčiama pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
▼Įsų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvg.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus lf visus 

legaltlkus dokumentus pirkimo 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuollrdlln patar
navimu.

Registruotas Notaras -

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669 .

Ketvirtadienis, Rugp. 13, 1931

Liepos 5 d. Nemaniūnų vals. 
Šilėnų km. sudegė Jankauskai 
tės Z. ir Lvzdienės J. bendrai 
valdomas gyvenamas namas 
darnas apdraustas nebuvo. Be 
to, laike gaisro apdegė pil. Ja 
nkauskaitės Z. abi ranki. Gai 
sro priežastis — netvarkingas 
dūmtraukis. “R.”

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

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

Del., groc., ice-cream, taboka, 
kendės, senai (steigta. $850. Geros 
išlygos. 3759 N. Hermitage, kam p. 
Grace.

Rooming house, 21 geras kamb., 
gera vieta, už geriausiy pas. 820 No. 
Wabash.

REAL ESTATE

REIK PINIGŲ?
ISkolinant Iki $300 bile reikalui že
mais nu oš.

PUBLIC LOAN OORP.
4013 Miiwaukee Avenue

401 Klee Bldg. Chicago 
Tel. Pensacola 8144

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 6423

J. W. ZACHAREWICZ
903

REAL ESTATE 
Paskolos ir Apdrauda
WEST 33 STREET

Mainymui ar pard., 20 kamb., vi
si Išr., geras listaa Nauji rak. 6325 
Inglestde Avė.

Namas Ir lotas, geriausias barge- 
nas Waukegane — ui $550. Mažai 
(nešti. Likusi po $25 mėn.Randasi 
1039 No. Butrlck St. Kreiptis Buck- 
ley, $19 Genesee St. Waukegan, III. 
Tel. Maj. 5539

FARMA. Parsiduoda farma, 
40 akerių su namais. Gera že
mė, viskas auga. Prie geni 
vandenų, netoli ežero ir pačioj 
farmoj ežeras. Parduodu už 
pusę to, ko ji verta, ba noriu 
greit parduot. Atsišaukti

E. URBAN 
Box 11 No. 1 

Fountain, Mich.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6524

Telef. Republic 6295

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prleinsmlauslOB.

2452 WEST 69th STREET

Pbons Vlrglnia 2054

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIU8

4556 S. R0CKWELL ST.

lapos Telef. 
Hemlock 2247

Namų Telef. 

Republlo 6688

JOHN YERKES '
1
Plumbtng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

fel. Vlctory 1245
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDA8. Sav. 
Elektros relkmenos ir flkščle-

rlat Įvedame elektrų J namus ir 
dirbtuvės.
*12* 8. Halsted St. 9 Angitla




