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Nutraukti Lietuvos Su V atikanu Santykiai
ŠVENTASIS TĖVAS PRANEŠA APIE 

TAIKASUITALIJA
Meksikoj Subombuoti Katalikų 

Kunigo Namai

VAIZDELIAI IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAIP SKURSTA VILNIUS

LENKIJA SIŪLO MASKVAI PANAUJINTI 
TAIKOS SUTARTĮ

I

NUTRAUKĖ SANTIKIUS 
SU VATIKANU

ŠVENTASIS TĖVAS APIE 
TAIKĄ SU ITALIJA

LONDONAS, rugp. 26. — 
Čia paskelbta, kad Lietuvos 
vyriausybė nutraukusi santy
kius su Šventuoju Sostu. Tas 
įvykę po ilgų ginčų dėl popie
žiaus atstovo arkivyskupo Ba- 
rtoloni išvykimo iš Lietuvos.

ANGLIJOJ VEIKIA NAU
JAS KABINETAS

LONDONAS, rugp. 25. — 
Mirus Gris* pirmininkas Mac- 
Donald suorganizavo naujų 
kabinetų, kuriame atstovauja
mos visos trys didžiosios An
glijos politinės partijos: dar
bo, konservatistų ir liberalų.

Konservatistų vadas Stan
ley Baldvin yra ministerių 
tarybos pirmininkas.

NUSKIRTI RINKIMAI

BUENOSvAIRES, rugp. 26.' 
— Argentinoje rinkimai pa
skelbti į lapkričio 8 dienų. Bus 
renkamas prezidentas ir kon
gresui atstovai.

VATIKANAS, rugp. 26. — 
Šventasis Sostas taikosi su I- 
talijos fašistų vyriausybe. A- 
pie tai vakar pranešė patsai 
Šventasis Tėvas Pijus XI ka
lbėdamas i priimtus audienci- 
jon 60 jaunus katalikus iš Ne
apolio.

Šventasis Tėvas tarp kitko 
sakė:

“Jūs ištikrųjų norėtumėte 
klausti, ko galima tikėtis iš 
Mūsų vilties. Mes atsakome: 
Turėkite tikėjimų, gilų ir su-Į1

Vilnius, VIII-1. E. Lenkų 
spaudos žiniomis, per pasku
tinius du šių metų ketvirčius 
Vilniaus mieste ir Vilniaus 
vaivadijoj likvidavosi šios Į-1 
monės: 48 aprovizacinės įmo
nės, 98 vartotojų bendrovės, 
17 kepyklų, 37 mėsinės, 8 gė
ralų daryklos, j} saldainių fa
brikai, 7 cheminės įmonės, 19 
metalo įmonių, 14 odų dirb
tuvių, 2 popieriaus fabrikai. 
65 stalių dirbtuvės, 44 šalt
kalvių dirbtuvės, 17 kalvių, 

78 batų siuvyklos, 29 siuvyk-

žasties viršaitis nepamatęs, 
nors ir juo važiavo, kelio Ra- 
dvilioniai — Paežeriai — Ra
dviliškis. Apie du kilometru 
yra valdiško kelio per Radvi- 
lonių miškų ir kitų tiek, vir
šaičio gimtinio Paežerių kai
mo kelio. Šitas kebas visiš
kai prastas. Reikėtų ir valdi
škų kelių taisyti ir Paežerių 
kaimui nedalyti išimties.

“R.”

1. Kubos salos vyriausybės kareiviai kovoja revoliucionierius, užsidariusius vie
noj dirbtuvėj. 2. Jacob Coxey, kurs Clevelando laikais skaitlingus bedarbių būrius vedė 
į Washingtoną; jis nominuotas kandidatu į majorus Mossilon, O., iš republikonų par
tijos. 3. Mrs. Hoover, prezidento žmona, pirmininkauja iškilmėse įleidžiant į vandenį i ios įr jar apįe įqo kitų ama- 
naują garlaivį “Segovia” Nevvport News, Va.

LENKIJA MASKVAI SIŪLO 
DRAUGINGUMO SUTARTI

APAŠTALIN1S DELEGA
TAS PERSIJAI

ROMA. — Monsignoras E- 
gidius Lari paskirtas apaš
taliniu delegatu Persijai. Jis 
konsekruotas tituliariniu Tiro 
arkivyskupu Šv. Lorenzo ba
zilikoj. Konsekravimo apeigas 
atliko Jo Eminencija kardino-

CHICAGOJE

MIRĖ QUIGLEY SEMINA
RIJOS PROFESORIUS

1 moteriškė žuvo, 12 asme
nų sužeista

las Sincero. Kardinolui gelbė-
prų tikėjimų, Dievo"Apveizdo-‘j0 yskuPu ZainPini ir Simo 
je.

“Nes tai yra tik kantrybės 
ir laiko klausimas. Ištikrųjų 
viskas bus išspręsta naudin
gai labai trumpu ar ilgesniu 
laiku. To Meg dar negalime 
pasakyti.”

SUBOMBUOTI KUNIGO 
NAMAI

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTE

J AL A PA, Vera Cruz, rugp. 
25. — Subombuoti Vera Cruz 
vyskupijos generalinio vikaro 
kun. P. C. Landa namai. Na
mai labai sugadinti.

Pirm kokio mėnesio, kaip 
pranešta, šį kunigų namuose

MONTEVIDEO, l rugvajus, užpuolė galvažudžiai. Jam pa- 
rugp. 26. Ši respublika va- vyko laiku pasprųsti per pa- 
kar iškilmingai minėjo 106 galinį daržų.
metų nepriklausomybės suka-1 _____________
ktuves. sųjausmo operatoriams

sustreikavo 104 teatrų džiani- 
toriai.ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

BALUCISTANE

QUETTA, Balučistanas, ru
gp. 26. — Šias apylinkes pa
lietė smarkus žemės drebėji
mas. Sugriauta keletas namų.

VIDURINĖ KINIJA KAIP 
JŪRA

NUSKENDO 8 ŽUVININKAI

AUDIERNE, Francija, ru
gp. 25. — Šiuos© pakraščiuose 
jūros audroje nuskendo 3 lai
vai su 8 žuvininkais.

GRYŽO IŠ TURKIJOS 
LAKŪNU

netti.

Mirė Priruošiamosios'Quig- 
ley seminarijos profesorius 
kun. P. B. Sruįįli. Laidotuvės 
įvyks rytoj. Pamaldos bus 
Švenčiausiojo Vardo katedro
je. Velionis buvo 40 metų am
žiaus.

Tų pačių dienų naujų arki
vyskupų Šventasis Tėvas Pi
jus XI priėmė audiencijon ir 
ji apdovanojo vyskupo kryžiu
mi. Paskui audiencijon priim
ti arkivyskupo tėvai ir gimi
nės.

FRANCIJA REIŠKIA 
PASITENKINIMO

PARYŽIUS, rugp. 25. — 
Francijos vyriausybė negali 
užslėpti savo džiaugsmo, kad 
Anglijoj susmuko darbo par
tijos kabinetas. MacDonald 
bus taip vadinamo tautinio 

kabineto priešaky.

MIRĖ PLĖŠIKŲ AP
MUŠTAS

Du negru plėšiku užpuolė 

ir apmušė buvusį žuvų pirklį 

Abraomų Harris, 70 m.

tų dirbtuvių.
SPROGIMAS APGRIOVE I Dėl sunkios.ekonominės pa- 

DU NAMU dėties ir nedarbo Vilniaus lo
mbarduose pastebimas didelis 
judėjimas. Visų laikų į lom
bardus nešama užstatyti įvai
rūs garderobo dalykai, apa-

Užpraeitą naktį trijų aukš-ivos> iltiniai ir baldai. Visų
tų neapgyventuose mūro na- ?al5'k«. įr. ui? 3™ to
muose, 2015 Taylor gat., įvy- dyt* sandėliai, taip kad jie la
ko balade sprogimas. Tie tt ne,M>riai
pašaliniai mediniai namai žy- j Dėl sunkios ekonominės pa- 
miai apgriauti. Šiuose pasta- dėties miesto magistratas at- 
ruose namuose viena moteriš- sisakė nuo sumanymų pasta- 
kė žuvo ir 12 kitų asmenų su-’ tvti naujų pradžios mokyklų 
žeista. Tarp sužeistų yra ke-1 Vilniuj. Jei finansinė padėtis 
lėtas šaligatviu ėjusių žmonių kiek pagerės, +ai įnagis trr -s 
tuomi laiku, karia įvyko spro- imsis prirengiamųjų staty ! 
girnas. darbų tik ateinančių metų pa-

Mūrinių namų dviejuose už- vasarį.
pakabo pagyvenimuose gyve- Ekonominei padėčiai pablo- 
no negrai. Bet jie visi pirm gėjus, Vilnių' užplūdo tikras 
poros savaičių persikėlė kitur, elgetų tvanas. Dėl to šiomis 
Namai buvo tušti, tad spėja- dienęmis įvyks specialus pa

VARŠAVA, rugp. 25. — 
Francija su Maskva padarė 
prekybos ir draugingumo su
tartis.

Dabar ir Lenkijos vyriau
sybė siūlo Maskvai atnaujinti 
draugingumo sutartį. Bet ŠI 
kol-kas dar nenori tarti galu
tino žodžio.

1929 m. pradžioje Varšava 
su Maskva yra padariusios 
sutartį einant žinomu Kello- 
ggo “paktu.” Lenkai nori, 
kad ta sutartis būtų pertai
syta, kad ji būtų atatinkama 
šiandieniniams laikams.

ATSISTATYDINO PRE- 
ZIDl TAS IR KABI

NETAS

Praeiviai išgirdo jo šauks
mų. Nubėgę rado jį tuščiam 
lote negyvų. Negrai jį ten bu- ina, j<a(Į sprogimas įvyko iš sitarimas, kur bus svarstomos 
vo nutempę. Policija spėja, Į susirinkusių rūsy sprogstamų- priemonės kovai su elgetomis
1„J „:-----------------x~: ir elgetavimu.

. Nelaimės vietoje vienas pi- Vilniaus pašto ir telegrafo 
rmutinių buvo kun. M. Can- direkcija leido savo skyriams 
ning, Šv. Karolio Borromeo inkasuoti vekselius, 
parapijos klebonas. Jis išgel
bėjo keletu asmenų.

kad senis miręs ne nuo sužei
dimo, bet iš išgąsčio.

BIJOJĘS BROLIO

QUITO, Ekvatorius, rugp. 
25. — Šios respublikos prezi
dentas Ayora priėmė ministe
rių kabineto atsistatydinimų ir 
po to patsai atsistatydino. Ko
ngresas tik vienu balsu didžiu
mos pripažino prezidento at
sistatydinimų.

TRAUKIAMAS tieson 
MISIONIERIUS

S. A. Cohn, dirbantį savo
brolio rakandų krautuvėje,

_ „ . « 6145 So. Halsted gat., užpuolėCHARLESTON, So. Caro- .plėšikas ir atėmė 70 dolerių.
liną, rugp. 26. — Didžiausias 
pasauly vokiečių orlaivis DO 
—X vakar iš Miami čia at
skrido.

bos. Nebeturi nei tyro van
dens, išėmus dumblo suterštų 
vandenį, kurs aplinkui skala- 
ndipa kalvų viršūnių briaunas.

Kad tuos visus žmones iš
gelbėti, reikalinga tūkstančiai

HANK0W, rugp. 25. — “ A- 
ssociation Press” koresponde
ntas turėjo progos orlaiviu a-
pakristi kai-kurias potvinbj ir „otorinhĮ laivų. Šiais
paliestas vidurinės Kinijos da- ]aivais žmonės bfltų

į didžiuosius garlaivius, kurie

Cohn nuvyko namo ir pra
rijo nuodų. Jo žmona pakvie
tė policijų. Klausiamas, kas 
jį privertė nuodintis, jis at
sakė :

“Bijojau, jogei mano bro
lis man netikės, kad aš esu 
apiplėštas.”

NETEKO ABIEJŲ KOJŲ

APIPLĖŠTI NUOMŲ 
KOLEKTORIAI

KOKIA BUS KARIUOME
NES TEISMO SUDĖTIS 

VOLDEMARININKŲ 
BYLOJE

Du negru plėšiku įvairiose 
miesto dalyse apiplėšė tris na
mų nuomų kolektorius. Iš vi
sų trijų jiedu pelnė 590 do
lerių.

VIRŠAITIS TRAUKIAMAS 
TIESON

lis.
Dideliausi neapmatomi plo

tai pakeisti jūra abiem Yang- 
tze upės šonais. Toje jūroje 
marguojasi daug mažesnių ir 
didesnių salaičių. Tai kalvų 
viršūnės. Ant šių viršūnių kai 
skruzdės susispietę žmonės.NEW YORK, rugp. 25. —

Tš Turkijos gryžo amerikiečiu Jiems nėra pagelbos. Vargiai 
lakūnu J. Polando ir R. Boar- jie turi pakaktinai maisto. A- 
dman. pie pastogę negali būt nei kal-

Wm. Jackson, 11 metų, So. 
Chicago, mėgino prisikabinti

stovėtų upės vagoje. Deja, Ki-iprie cinanSio Pale"STa P»*y
nija neturi tų priemonių. ib,nl° *»<«"'» vaK°"»- LiP“ 

1 damas paslydo, nukrito ant 
Miesto Anking visos gatvės. bėgių ir tekiniai sumalė abi

panardytos. Kiukiang perdėm kojas. Vargiai išliks gyvas 
užlietas. Hankowe matosi tik 
aukštesnių namų viršutiniai 
aukštai.

Visuose plotuose siaučia al
kis ir ligos.

Berwyn miestelio policijos 
viršaitis Bartunek traukiamas 
teisman už žmogaus apmuši
mų policijos stoty.

Numatoma, kad pirminin
kaus gen. Šniukšta, kaltins 
prokuroras gen. Įeit. Vymeris. 
Kiti teismo nariai dar neaiš
ku, nes tai pareina nuo minis- 
terio. Juos skirs krašto apsau
gos ministeris. Sekretoriaus 
kap. Macelis.

Voldemarininkai dar žada 
savo byloje pristatyti naujų 
advokatų. “R.”

BEREIKALINGOS MINTYS

AREŠTUOJA UŽ VYRIAU
SYBĖS KRITIKAVIMĄ

Trys plėšikai vakar pusiau
dieniu puolė Phillips Petro
leum Co. ofisų, 3662 Archer 
avė. Pagrobė 1,500 dol.

HAVANA, rugp. 25. — Ku
bos prezidento diktatoriaus 
Machado agentai areštuoja 
vyrus ir moteris, kurie sųjau
smo reiškia revoliucionieriams 
ir nepalankumo vyriausybei.

Šeduva (Panevėžio apskr.). 
Daugelis Šeduvos valsčiaus 
gyventojų, viršaičiui peržiūrė
jus taisomus kelius, gavo pa
baudos po 10 — 20 litų už 
blogų kelių taisymų. Ūkinin
kai sukruto antrų kartų kelius 
taisyti ir dauguma pataisė. 
Tačiau nežinia dėl kokios prie

SHANGHAI, rugp. 25. — 
Protestantų misionierius D r. 
F. Tucker netyčiomis nušovė 
misijos ligoninės tarnautojų 
kinietį, manydamas, kad tai 
esųs vagis. Už tai traukiamai 
teisman.

KOVA PIKTADARIAMS

NEW YORK, rugp. 26. x 
Čia paskelbta griežta kova ga 
lvažudžiams. Tam tikslui su 
mobilizuota visa policija — 
apie 20,000 vyrų.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie debesiuota; 
maža temperatūroje atmaina.

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 13.96 
Šveicarijos 100 f r. 19.48 
Vokietijos 100 rhark. 23.70



Trečiadienis, Rugp. 26, 1931 ‘ *

“Darbininkas” apie Federaciją, kurios 
kongresas šiomis dienomis įvyksta Bostone, 

•rašo.

Gen. Antano Gelgaudo vaid
muo 1851 m. Lietuvos 

sukilime.

K
K
i

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negir
tina. jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunčlama tam

Rjsdaktortur priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

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

Publlebed Daily, Bxcept Bunday.

8UBSCRIPTIONS: One Year — >6.00. Slx Months 
— *|3.6O. Three Months — $2.00. One Month — 76c. 

vEurope — One Year — |Y.00. Slx Months — 64.00. 
Oottt — .03c.

Adfrertistnr in "DRAUGAS" brings best results.

Advenrtlstag* ratas on appltaatlon.
"DRAUGAS” 2334 Si Oakley Av., Chicaga

fPtENOS KLAUSIMAI

FAŠIZMAS IR MILITARIZMAS.

Fašim nas — tai militarizino padaras. Jei 
ne militarizmas, fašistai jokiu būdu negalėti) 
išsilaikyti valdžioje. Jie tą. gerai supranta.
Dėl to s-uprantania dėl ko Mussolini, fašistų 
vadas",-Italiją nuo galvos iki kojų apginklavo.
Fašistai ypatingu būdu rūpinaisi militarizuoti 
jaunuomenę. J'au dabar fašistų jaunimo orga- 
aitfaci'jos išmokė keletą milijonų vaikų kaip 
tinkamai apseit' su šautuvais ir kulkosvai
džiais. Italijos švietimo ministeris Ricci pa
rodas Paryžiaus laikraščio “Journal” atsto
vui; vos aštuonerių metų sulaukusių vaikų mi- 
liciįą. Vaikai mokėję ne tik visą karišką ko
mandą ir muštrą^ bet ir ginklus vartoti.
Jiems parūpinama maži šautuvai, kuriais jie 
ginkluoti, visai panašūs į ginklus. Esą, vaikai i kosioe akcijos vykdymas. Darėme ką galėjo-
geriausia susipažinę su durtuvų puolimu; ir 
apsigynimu. Nua keliolikos metų amžiaus 
vaikai supažindinami su tikrais patronais ir 
gaaų malkomis. Be to, vaikai turi kulkos
vaidininkų' skytt kurių dalyviai nuo 8 iki 14 
m. amžiaus vaikai užrištomis akimis gali su
dėti išardytą kulkosvaidį. Del to “Journal” 
bendradarbis pasakęs: “Vieno fašistai tikrai' 
paniekė: JĮtarflp vaikai- jau nebe vaikai! Žaidi
mų ir vaikiškų džiaugsmų vietoje jie težino 
muštrą su ginklais ir kariams įsakymus.”

Toks- mi Ii tarinis jaunimo jauklėjimas yra 
griežtai priešingas' Katalikų Bažnyčios auk lė- 
jiniO' dvasiai: Kadangi katalikų jaunimo orga- 

-niMari jos' neturi mi Ii tarinio auklėjimo, kaip no
ri fašistai, dėl tb- jos yra nepakenčiamos, per
sekiojamos, jų veikimas trukdomas. Toji buvo 
\ iena' iš svarbiausių priežasčių esamo konflik
to tarp Bažnyčios ir Mussolinio valdžios.

Fašistai, miltarizmo dievaitį pastatę auk
ščiau už tikėjimo dalykus, tikrai klaidingą kė

(Pabaiga)

Po pralaimėjimo ir karinin-
kaip veikę ir toliau. Pats Gel
gaudas kėlė puikias, pavydą 
žadinančias puotas, kai tuo 
tarpu kareiviai ir visi sukilė
liai kentė skurdą, o Lietuvą 
laukė liūdnos ir skaudžios 
dienos.

25 metai atgal, Wilkes Barre, Pa., Fede
racija įsikūrė. Nors tuomet nebuvo dar tokių
svarbių reikalų kaip dabar, bet katalikų va- ** kareivių tarpe pirmyk- 
dai matė reikalą išplėsti katalikų darbuotę *tės nuotaikos nebuio. Visi 
ir kultūringų tautų pavyzdžiu suburti visas jautėsi lyg prislėgti, tartum į 
katalikiškas organizacijas į vieną didžiulį nujausdami liūdną sukilimo 
kūną — Federaciją. Katalikų inteligentijos Kalų* lokioje nuotaikoje lie- 

1 vadai, ypač dvasiškija, matė, kad mūsų išei- P°s 1U* ’l* Tytuvėnuose vėl
vijos lietuviai mėgsta organizuotis ir tveria iv)'^0 pasitarimai tarp Gel- 
daugelį visokių pašalpinių draugijų. Gaila &audo, Clilapovskio, Rolilan- 
buvo palikti jas pakrikusias ir mažai ką reiŠ- *r Šiaulių sukilėlių vajo 
kiančias visuomeniniame gyvenime. Taigi Šimanovskio. Gelbėti kareivių 
gerb. kun. A. Miluko inicijatyva, jie sušaukė M'a,'bę ir pakelti jų nupuolusią 
pirmąjį L. R. K. Federacijos Kongresą, iš cen ovalią susirinkę nutarė užim- 
tralinių organizacijų tuomet buvo tik viena Šiaulius, neseniai, rusų pa- 
— L. R. K. Susivienijimas Amerikoj. Nebuvo imtus. Bet ir čia nieko nelai- 
nė LRS., nė Moterų Sąjungos, nė Vyčių. O vis . Nežiūrint sukii.j!:ų paro- 
tik Federacijos Kongresas buvo gyvas ir didelio narsumo n atkak 
daug dalykų teko jame svarstyti. Dabar mūsų -amo žygis nepasisekė: u-
reikalai daug platesni ir svarbesni. Turime H.lietini, turėdami nuostolių, , čius siūlė; slaptai užkasti ze- 
jau idėjinių ir bažnytinių organizacijų ir pa- a‘ įtraukė. Po nepas sekusio jinėje didesnio kalibro arino 
čių pašalpinių skaičius žymiai padidėjo. Fe- Žygio kareivių nuotaika dai tas, paliekant tiktai lengves- * 
deracija jau turi garbingą praeitį ir daug Inbiau nupuolė, lada liepos 9. nes; padalyti reguliarią ka-į 

• prityrimo visuomeniniam darbui dirbti. Ji įvyko vadų pasitarimas, į riuonienę į mažus būrelius,
i uoliai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomy- *r s! kartą jau paskutinis. Su- paskirstant jiems proporcin- 
i bės išgavimo, naujai sukurtos valstybės boną brinkimas buvo labai karštas, gai karo amuniciją ir pave- 

pardavinėjimo; moksleivijos šelpimo. Ji yra ^ a(^a* vieni kitiems išmetinėjo dant juos sukilimo vadams, 
tarusi nevieną svarbų, žodį Lietuvos katalikų ‘<a^es’ s''a*b“ nuodėmes dėl kurie, gerai pažindami savo; 

i .persekiojimo klausimu. Taigi Federacija mū- nepasisekimų. O kai vie- kraštą, visados sugebės pra-J 
nas iš pulkininkų bandė su- silenkti, kad ir su gausingiau- 
versti visą pralaimėjimų kai- siu priešu, vienu kartu šitos 
lę lietuviams, tada Jam Žalus- jėgos išskirstytos po visus Že- 
kis, Upytėj sukilėlių vadas, at niaičius ir Lietuvą, visur at
sikirto, kad “....lietuviai suki- gaivintų dvasią, surinktų iš- 
lėliai su dalgėmis rankose iš- siskirsčiusius sukilėlius ir, pa

sų išeivijai buvo ne tik naudinga, bet ir būti
nai reikalinga.

Dabar jai stovi prieš akis nauji uždavi
niai: mūsų išeivijos moksleivių sutvarkymas 
bei Katalikų Kolegijos kūrimas ir katalikiš-

Iš

savinu rūpintis neturime i/r e- 
same pasirengę visur eiti, kur 
tėvynės interesai reikalauja.”

Palikęs Gelgaudą* svarstyti 
pasiūlytą planą, pate Jusevi- 
čius kažkokiais reikalais nu
ėjo pas Chlapovskį. Bet šis, 
matyt, skubiai ruošėsi kelio
nėn ir svečio vidun nebeįlei
do. O kai sugrįžo vėl pas Gel
gaudą, pastarojo neberado: jis 
jau paskubom žygiavo į Me
dingėnus.-

Taip tat, rašo tas pats Ju-, 
eevicius, nuėjo niekais pla-

pasikalbėjiinų su gene-Įnas’ kuris Žemaičiuose ir Lie
rolais, Telšių sukilėlių vadas 
Jucevičius, supratęs, kad len
kai ruošiasi persikelti į Prū
sus, jisai pasiūlė Gelgaudui, 
vieton atiduoti prūsam'- gau
singas savo karo jėgas ir amu 
niciją palikti* Lietuvon.

To jėgos buvo didesnės už 
visas Lietuvos sukilėlių jėgas 
kartu paimtas, ir per viso su
kilimo laika turėtas. Jucevi-

tuvoj galėjo atgaivinti sukili
mą, sukliudyti ilgam laikui 
žymias priešo jėgas, sulaikant 
jas ištuštintų maisto sandėlių 
krašte, galėjo jei jas nesunai
kinti, tai bent neleisti prie

Čekoslovakijoj pastatytas 
paminklas pagonų (stabmel
džių) dievaičiui “Radigast”,
kuris yra kaipo priedas prie 

Varšuvos, kur buvo sveriama paminklo šv. Cyriliaus ir Mė
svarbiausias kovos likimas 

Išėję iš Žarėnų, lenkų gene
rolai bijodami, kad neužklup
tų rusai, smarkiai žygiavo į 
Prūsų pasienį. Kareiviai, su

sipratę, ką jų vadai yra suma- DailėS instituto 
nę ir kur jie vedami, jaudinosi 
ir murmėjo. Pagaliau Chlapov 
skis liepos mėn. 13 d. ties Gu- 
dava (Schlaugsten), o Roh- 
landas liepos mėn. 15 dieną 
ties Rugučiais persikėlė į Prū 
sus. Tuo tarpu, kai Gelgaudas 
su kitais kėlėsi per sieną, prie 
jo prisiartino septinto pėsti
ninkų pulko karininkas Kazi
mieras Skulskis, ir vienu revol 
veri o šūviu nudėjo' Gelgaudą, 
kuris buvo laikomas vyriausiu 
gėdos kaltininku. *

lodijo, kurie 1,000 meti) atgal 
vakarų slavus atvertė krikš- 
čionybėn. Visą paniįnklų su-'*' 
projektavo dail. Albinas Po- 
lasek, direktorius Cliicagos

Norėdamas išvengti šitų ne
patogumų, kitas chemikas pa
darė sieros ir fosforo mišinį, 
kurį reikėjo laikyti gerai už
darytą, nes ore mišinys pats 
užsidegdavo. Ir šitie- degtukai 
buvo nepatogūs, nes mišinys, 
jei jo greit neuždarydavai, 
galėjo pridaryti nuostolių, 
sukelti gaisrą Be to, degtukas 
gan sunkiai užsidegdavo.

Tiktai 1830 m. beveik vienu 
1 laiku prancūzas Žbne ir ang-

3 oks tat buvo to žygio ga- jas uojker išrado mišinį, kil
ias, žygio, kuris visame kraš- rj Stepus ant pagaliuko galo 

vadai”. Pagaliau nutarta pa- šių karininkų patarimais, tu- buvo sukėlęs tiek daug ir įr išdžiovinus, buvo gauna- 
dalyti kariuomenę į tris dalis, rint toki perteklių ginklų ir f°kių gražių vilčių. Katastrofa nias degtukas, kuris, patrin- 
kurias paskyrė vadovauti Ch- amunicijos, jie galėtų ilgai ivy^° stokos kariuomenėj , šiurkštų, smėliu padengi 
lapovskiui, Dembinskiui ir Ro- tęsti partizanų karą; genero- drausmės ir dėl vadų netinka- popierių, užsidegdavo. Mi- 

miiiiio; o dėl viso to musų jį^ys buvo daromas iš sieros,

. . , i-.i.- x xi tvėrė iki galo, kurį jiems pa- remti reguliarės kariuomenėsme- Lietuvos naudai, dabar jau metas atkreip- ‘t ...
. . ... , , . ruošė. reguliarės kariuomenės kareivio veiklumu bei patvruti demesį į savo- naminius reikalus. J ų begalo ® .r .

daug ir visi sukasi apie vieną svarbiausią: ar
mūsų išeivijai žūt, ar būt. Taigi išspręskime, 
kad jai reikia būt, ir šis jubilėjinis Federa
cijos Kongresas lai bus mūsų atsigimimo pra-
džių.

PASTABiLĖS.

lilandui. Prie pastarojo turėjo lai ir karininkai* — susirūpinę
prisijungti ir Gelgaudas. Šito- savo asmens gerove, ir todėl Lhiuva, kaip rašė tada \ aršu- fosforo< natriumchlorido ir 
ji kariuomenė, kad suklaidin- nenori savo valia pasilikti, Xo-S laikraščiai , virto nuterio- gūnios. Šitie degtukai greit iš-
tų priešą ir neišduotų vadų palikę kareivius ir ginklus, 
sumanymo — pereiti į Prūsus, gali keltis į Prūsus, o jeigu Vi

to krašto paveikslu,
Paulius Šležas.

i siplatino. Bet ir jie turėjo tą 
nepatogumą, kad pergreit už
sidegdavo, o baltas fosforas 
buvo labai nuodingas.

Pernai sukako šimtas metų 1848 m.' vokietis Betger iš-

kepyklų, 37 mėsinės; 8 gėralų dkryklos, 2 sal
dainių dirbtuvės; 7 cheminės įmonės, 19 meta
lo įmonių, 14< odų dirbtuvių, 2 popieriaus dirb
tuvės, 65 stalių dirbtuvės, 44 šaltkalvių dirb
tuvės, 17 kalvių, 78 batų siuvyklos, 29 siuvv- tik susirūpinę, kaip

Degtuku jubiliejus.
Spaudos žiniomis, per paskutinius du šių žygiavo įvairiais aplinkiniais siškai būtų nustota vilties tęs- 

metų ketvirčius Vilniaus mieste ir Vilniaus keliais. Tuo metu Žemaičiuose ti kovas, vadai visados rastų 
vaivadijoj likvidavosi šios įmonės: 48 apro- pasklydo gandai, kad Lenkų kelius juos išvežti į Prusus, ir 
vizacijos įmonės, 98 vartotojų bendrovės, 17 kariuomenė ateina užimti Pa- taip pasielgtų tik tada, kai nuo degtukų išradimo. Pirmu rado degtukus be fosforo. Bet

langos. Vietos sukilėliai labai būtų išsemtos visos priemonės, tinius degtukus išrado pran- jie nesiplatino, nes patrinti 
nudžiugo ir laukė jos, kaip kurios dar sukilėliams pasilie cūzų prof. Tenar. Jo degtukai buvo reikalinga atskira tam 
išganymo. Bet veltui. Gelgau ka. Gen. Gelgaudas nutarė e- buvo ištepti sieros natrium tikra plokštelė. Dešimt metų 
das ir kiti generolai :»uvo vien sąs šituo projektu patenkintas chlorato ir pakraus mišiniu, vėliau šitą išradimą panaudo- 

greieiau ir, gyvai vaikščiodamas bei Norint uždegti tokį degtuką, i jo švedas Lundstremas. Jo 
Lietuvos rankas trindamas, patetiškai reikėjo jo galvelę įkišti į šie-! degtukai tapo visur priimti irkibs ir dar apie KM) kitų amatų dirttmvių. Del patekti į Prūsus. J

sunkios padėties ir nedarbo Vilnius skursta, sukilėlių vadų klausimus, ką tarė: “Tai geras planas, rei- ros rakštį. Del to reikėjo tu- tokiu būdu Švedijoj susikūrė
lią yra pasirinkę. Ar ankščiau, ar vėliau, fa- 1 Miestą užplūdo tikras elgėtų tvanas. Taigi, jiems daryti tokioj susidariu- kia pagalvoti apie jo įvykdv- lėti dėžutę su degtukais ir bu- didelė degtukų pramonė, kuri
sietai susmuks ir ją padaryta Italijai žala mūsų Vilnius lenkų rankose skaudžius finan- šioj situacijoj, susilaukdavo mą. Kas liečia mus, mes esame teliuką su sieros rūkšfimi. pamažu užviešpatavo visame /
negreit bus galima atitaisyti. , siniuš ir ekonominius krizius pergyvena. trumpą atsakymą: veikite pasiryžę kiekvienas, ' ir todėl Bet tai buvo gan nepatogu. pasauly. *-•*

L ..UBE
Matutis.narni jhmhosiq ūkimas.

pinosi mirusio šermenimis ir palaidojo jo 
lavoną katalikiškose kapinėse.

Po šermenų, pralinkus savaitei, vie
ną rytmetį storulis saliūninkas įžengė i 
Banką ir prisiartinęs ties kasininko lan- 
geliUį įdavė jam seną audevėtą ir simiai- 
gytą voką kurį jis sakė radęs velionio 
lovoje. Kai kasininkas patikrino, tai su
rado kai kurių laikraščių iškarpas, gelž-

tuojau duoti žinią jo giminėms, pasiun- 
čiant jiems kartu ir aukso medalį.i e i

Koks tai jiefimąs nujautimas dilgte
lėjo Brundzos mintyse, kai pirmą karią 
pamatė nelaimingojo vargšo veidą, nuo 
kurio netrukus mirtis prašalino visą biau 
ramą ir priklumą, paliekant tik gražiuo
sius ruožus. Ir tas nujautimas dabar per-

reikšdamas, kad, jeigu būtų dar progos, 
tai mėgintų išeiti į kunigus. Jis juokėsi, 
kai kalbėjo, lyg kvaitulio suimtas. Taip 
tai išbuvo kokius tris mėnesius. Po to 
jame įvyko atmaina ir visas atsidavė dar
bui, laikinai pamiršdamas religiją nebesi- 
melsdamas, nebeidamas bažnyčion sekma- i 
dieniais klausytų Šv. Mišių. Metams Be

simainė į ryškųjį tikrumą. Vardus kitoje suėjus po mirties pirmosios jo žmonos, jis

CIąaa>
Ir ligonis vėl atkrito į letargą ir nie

kada nebeatgaus sąmonės: jau artinosi 
gyveninio pabaiga. Ir-, kadangi prieš mir
siant buvo jis pareiškęs noro matyti ku- ' kelių stočių laiko rodyklę, pasenusius paš 
nigų, tai kunigas Marta suteikė jam kon- I-to ženklelius, biznio kortleę nuo firmos 
dicijonalinę absoliuciją ir davė Paskuti- “Dunda ir Mftnaus Bendrovė, Pgh, Pa.”
nj- patepimą. Kunigui baigiant ritualinių 
maldų paskutiniuosius žodžius^ ligonio 
kvėpavimas darėsi vis sunkesnis ir aštrės 1 
nisr agonija buvo skausminga ir, paga
lios, vienuoju sunkiuoju ilguoju atsikvė
pimu, lyg varginančiu ilgąjį atridusimą 
ififeido paskutinę dvarią r

. “ Visagalis Dievas tebūnie gailestin
gas, jo vėlei ir teilšisi amžinoje ramybė
je!” dievotfci baigė kunigas Narto.

“Airienf” užbaigė,, pridinriaruas Bėnn- 
rlfca.

Vineento Labdarių Draugija rth

ir aukso medalį 
pusėje:

su inskripcija vienoje

‘' Antroji Dovana skiriama Edmundui
Dundai už labai pagirtiną atsižyma- 

jimą Filosofijoje.”

Gi kitoji* medalio pusėje buvo įžymėta 
mokslo įstaigos vardas, vieta ir dovanos 
gavimo dath;

Brundna, stengdamasis užslėpti savo

medalio pusėje teikė didingus atminimus 
praeities, kurioje Edmundas Dunda buvo 
įžymiausias augštųjų mokslų studentas ir 
atkakliausias Brundzos revalis lenktinio-P
vinie filozofijoje. Tas veidas ryškiai nu
sakė artimiausį ir atkakliausi jo bendra. 
Nūngi abejoti, nebereikalinga.

įėjo į mišrią moterystę. Jaunoji jo žmona 
suardė namų ramųjį ir gražųjį gyvenimą. 
Jis pasidarė nerūpestingas darbe. Seka
mai apniko jį nelaimės ir jos sekė viena 
paskui kitą Jo sveikata pradėjo silpnėti 
ir nykti; jo biznis gaišo; jo tėvas staiga 
uiirė iš priežasties, kad sūnus subankrn-

Susituokus Edmundui Dundai, po <lf- ' tijo; jis pats pradėjo girtuokliauti; jo žmo

laidotas kapinėse tarpe nežinomųjų ir pa
mirštųjų.

Kartą pasitaikė Brundzai sutikti Tė
vą Gasparą ir apsakė jam apgailėtiną ir 
nelaimingą 1 Mindos likimą.

Gi vienuolis tarė:
“Vargšas Edmundas! Kai matyti, jis 

pasirinko klaidingąjį kelią, kuriuoju ne
atsiekė laimės. Ir, jeigu būtų jis neatidė
liojęs gražaus savo pašaukimo ir būtų ja
me ištęsėjęs iki galui, šiandieną džiaugtų
si visi iš nuveiktųjų didingų jo darbų. 
Jis gi apsiriko...” Čia vienuolis, pakėlęs 
akis į dangų ir iš širdies gelmių atsi
dusdamas, užbaigė pašnekesį apie IMin
dą melsdamasis: “Visagalis Dievas tebū
nie gailestingas jo vėlei!”

šnnties mėnesių gražaus ir laimingojo su
gyvenimo, netikėtai pasimirė jo žmona. 
Jos netekimas jam buvo didžiai skaudus 
smūgis: jis prarado visą ūpą ir įtaką rei- 
kalautiną biznio vedime. Kartais jis kal-

susijitudinirną dėkojo stomHut saliūnin- ' bėdavo, kad bendrovės dalį perduosią* tė- 
kui už voką kaipo šaltinį sužinoti varg- Į vni ir broliui, o pats eisiąs ūkininkautų.
šą velionį, kuom jis yra Buvęs ir pažadėjo Gi motinai prisiminė vieną dieną išsi-

3

na apleido jį ir teisme gavo perskyras; 
jo motina irgi mirė dėl širdies skausmo, 
kad nupuolė ir ištvirko jos sūnus; jie; vie
toje pasitaisyti, ėjo vis aršyn; sekamai ne
begalėjo rasti užsiėmimo nei darbo gau
ti; paskui dingo iš drangų tarpo; galop, 
be sąmonės mirė svetimame mieste ir pa (Pabaiga)

s ' iu. X*
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JUBILIEJINIS DIENRAŠČIO

DRATCD" PIKniKAS
Įvyks

Sekmadienyje, Rugpiučio 30 d., 1931 m
BIRUTĖS DARŽE

Archer Avė. ir 79 Str., Justice, Illinois

Šiemet sukanka 15 metų nuo tos dienos, kada mūsų “Draugas”, nuo 1908 metų ėjęs savaitraščiu, virto dienraščiu. Šis jubiliejus bus 
ninimas “Draugo” rudieniniame piknike, kurį ir pavadiname jubiliejiniu. Tam tikslui rengiamas specialis programas.

Bus kalbų, dainų, muzikos ir kitokių pamarginimų.
Lietuvių visuomenė, kuriai dienraštis “Draugas” tarnauja, nuoširdžiai kviečiama j šį jubiliejinį pikniką

f'i:’ u-

MILŽINŲ IMTYNĖS “DRAUGO” PIKNIKE
GARSIAUSI RISTININKAI IMSIS DEL 

ČAMPIONATO
DALYVAUS DRAPIEŽNAS DZŪKAS 

JOE BANCEVIČIUS

Štai drapiežnas Dzūkas 
B A NCEVIČIUS susirėmę* 
su savo priešininku. “Dr
augo” piknike Bance virius 
risis su G. G. Bull, latvitj 
milžinu sveriančiu 240 sva
rų.

fi. G. BULL latvių drutuolis milžinas, svėrių* 240 svarų 
Jisai (imsis “Draugo” piknike su lietuvių galinčium Banee- 
vičium.

L. MINGILA, didžios galybės vyras. Jisai “Draugo” 
piknike imsis su lenkų čempionu T. Rulewiez.

šitų drutuolių imtynės prasidės 3 vai. po pietų. Visi laiku pribukite, kad pilnai pamatyti tų milžinų imtynes. Ristininkus laimėtojus 
laukia garbė ir dovanos. Tai jų susirėmimas ir imtynės bus įspūdingos ir visus patraukiančios. Tad visi į “Draugo” pikniką ir nesivėlinkit.

i,,.  w
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LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEBOYGAN, WIS. Wasliingtone.

HOMESTEAD, PA. laigi šilališkiu išvažiavimu nors dalyvauja Kat. Federaci- laikė susirinkimą 'ir nutarė Kazimierietėms už

bus buvo Port 
į Jaunavedė yra baigusi liigli 
!sdiooi ir dabar perdėtinė prie 
telefono kompanijos. Jauno
sios tėvai iškėlė svečiams pui
kią veselę.

Laimingos kloties jaunajai 
porelei! V. N.

Įvairios žinelės.
Rugpiučio 20 diena mūsą 

parapijoj bus ilgai minima, 
nes tą dieną atlankė mus di
džiai gerbiamas svečias, Jo 
Ekseleneija Vyskupas Petras 
Būčys, M. 1. C. Gerbiamas sve
čias ^dimas kun. Matulaičio
ir Mačiulionio, atvyko pas _______
mūsų kleboną seredos vakarą, Choras vėl važiuoja į Atlantic 
o ketvirtadieny laikė šv. Mi
šias ir pasakė gražų pamoks
lą. Po šv. Aukos dalino žmo-

KINGSTON, PA.

City.

Rugpiučio 27 d. 5 vai. ryte,

nėms šventintos duonos, kurią; 
pašventė per Mišias. Kun. Ma
tulaitis prieš Mišias paaiškino 
žmonėms apie Rytų užeigas.
Tas daug pagelbėjo suprast 
šv. Mišių skirtingas dalis.

Dieną Jo Ekseleneija aplan
kė Slieboygano miesto įdo
mesnes dalis ir jo puikias apie
linkės. Vakare gi, 7 vai., įvyko L.

, », . iziuojaaukštojo svečio iškilmingas su j 
tikimas. Einant į bažnyčią iš-

IKingstono Šv. Marijos lietuvių 
parapijos choras vėl važiuoja 
kelioms dienoms į Atlantic 
City. »

Važiuodami pakeliui sustos 
Camden, N. J., kur Victor 
Talking Maciūne Co. Įdainuos 
keliatą lietuviškų rekordų, už 
kr. gauna gražų atlyginimą.

Iš ten kelioms dienoms va- 
į Atlantic City mau-

kilmingą procesiją lydėjo dr- 
jų valdybų nariai ir įgalioti 
atstovai. Procesijoj dalyvavo 
altoriaus vaikeliai, dvasiškija 
ir dvi niergaiti nešinos puikius 
gėlių buketus. Visa tai darė 
malonų įspūdį. Choras bažny
čioje procesijai įeinant puikiai 
giedojo “Ecce Sacerdos Mag
nus.”

Bažnyčioj pamaldos susidė
jo iš Jo Ekselencijos pamoks
lo ir palaiminimo šv. Sakra
mentu. Gerb. vyskupas kalbė
jo apie 45 minutes. Bet tekio 
pamokslo žmogus klausytum 
ir klausytum'lig kokios žavė- 
jančios muzikos.

Iš bažnyčios klebonijon pro
cesija sugrįžo ta pačia tvar
ka. Prie klebonijos durų aukš
tasai svečias dar tarė kelis 
žodelius, reikšdamas savo 
džiaugsmą ir pasitenkinimą už 
tokį gražų pagerbimą. “Garbė 
Jėzui Kristui”, suskambėjo jo 
paskutiniai atsisveikinimo žo
džiai.

t
Šiose iškilmėse dalyvavo 

daugelis iš Port Washington 
ir kitų miestelių mūsų tautie
čių. Pertai mūsų ruiminga 
bažnyčia buvo pilnintelė.

Šeboyganiečiai visuomet di
džiavosi, jog 12 metų atgal tu
rėjo laimės Jo Ekselenciją tu
rėt pas save už kleboną. Jų 
džiaugsmas dabar da labiau 
buvo pakilęs, matant buvusį 
savo dvasios vadą pasiekus1 
tokį paaukštinimą. Savo meilę Į 
ir pagarbą šeboyganiečiai iš
reiškė ne vien žodžiais, bet ir 
darbais. Pereitais metais, ta
pus jų buvusiam dvasios va
dui vyskupu, jie siuntė nuo 
savęs auką. Dabar irgi drau
gijos aukojo, sulig išgalės. 
Bažnyčioj taipgi aukojo, kiek 
kas galėjo. Žodžiu, viskas bu
vo daroma, kad pagerbus auk.Š 
tąjį svečią taip, kaip mūsų 
nedidelės jėgos leidžia.

Parapijos Piknikas.
Rugpf 23 dieną įvyko pik

nikam, parapijos darže, prie 
bažnyčios. Žmonių suėjo gana 
skaitlingai ir tikimosi bus gra
žaus parapijai pelno.

Vestuvės.
Rugp. 22 d. klebonas sujun

gė moterystėn Antaną Bičkų, 
Marąuette universiteto stu

dentą ir Bronę Ruj^iutę. Šliu-

Penktadienio vakare, rug- 
piūčio 28, choras po vadovys
te niuz. J. Šaučiūno duos kon
certą' per orą (broadkastysj 
iš didžiausios radio stoties 
W1PG, Atlantic City, N. J.

Ten nuvažiavęs choras ap
sistos Kingston Hotel, ant U- 
cean Avė., antros durys nuo 
Broadwalk.

Kitų miestų svečiai, kurie 
lankysis tomis dienomis Atlan 
tie City, yra kviečiami atsi
lankyti ir susipažinti su cho
ristais. Rap.

gri
buvo labai patenkinti 

Rengimo komisija nuošir
jos Kongrese, bet rūpinas ir dalyvauti parapijos piknike. • priežiūrą Šv. Kryžiaus ligon 

nė j.busimu pikniku. Atsiųstam Į Be to, draugija yra nutarus 
džiai dėkoja visiems, kurie at laiškuty sakos, kad ir orlaiviu surengti “buneo party” para- 

Mūsų gerb. klebonas kun. S. vyko. Trūksta vietos išvardin-j reikės sesti, ale parapijos pik- pijos svetainėj labdarių nau-
Čeponanis jau sveikas ir ren- ti visus, kurie šiuo ar tuo pa- nikan būtinai parlėkti. dai vargšams sušelpti,
gia 40 vai. atlaidus, kurie bus rėmė išvažiavimą ir taipgi Parapijonai ir radio stotis i X Ponia Rimkienė širdingai

1, 2 ir 3 rūgs. (Sept.) Šv. Pe- kurie prisidėjo savo auko- AJJ džiaugiasi ir ’linkf savo dėkoja l)r. Račkui už sekmin-
tro ir Povilo bažnyčioje. j mis prie to kiblaus tikslo. Vi- klebonui laimingos kelionės u gą padarytą operaciją jos vai

us pakviesta daug svetimų sa Pikniko nau<la eis Šilalės pasimatymo rugp. 30 d. »kui, taipgi dėkoja sesutėms 
, 4 bažnyčios pataisymui. I „

40 vai. atlaidai.

For COLDS, COTJG1
Sore throat, muscular rhei 
matic aches & painu, apply 
terole, the "counter-irritaat’

Bus
kunigų. Pamokslui bus sako-1 
mi rytais ir vakarais ir išpa-j X Ateinantį sekmadieni vi-

X Praeitą sekmadienį po 
sumos įvyko šv. Antano pa

žinčių klausoma. sų parap. piknikų darbininkų lapijos susirinkimas pasitari-
I

klebono
: ... ...» . | pagerbimui rengiama piknikas i mui apie būsimą pikniką.Lietuviai iš visų Pittsbufgo I į, ® v , ... 1 v

..... . . ». . . Vytauto darže, visi cicene-. susirinkimą atsilankė kleboapielinkių kviečiami pasinau-1 <
dofl tomis Dievo malonėmis.

Tretininkė.

CICERO, HL

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

Specialistas

M

AT ALL DRUGGISTS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrų, specialistą, ne pas kokį nepa- 
Pr. tyrelį. Tikras specialistas, arba pro- 

. ,. . »• . •, •, j i », .». n, , . , feso nūs, neklaus jūsų kas jums ken-paskutinis šįmet piknikas, pa-j Juškevičius. Tartasi, kaip ge- kltt_ ar kur skauda> bet pasakys pats 
silinksminimas. Šeimininkės iriau prisirengus prie pikniko. po pilno ‘^egzaminavimo. Jus «u-

eina per biznierius ir prašo [Pasirodo, kad visi darbuojasi, kitą daktarų negalėjo pagelbėt jums 
i, .. , ,. . ». . ! ...... » . , . . dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- i
Ida paremti paskutini sjmet pa gi biznieriai žada aukomis pri-1 tyrimo. suradymui žmogaus kenks-' 
'rupijos pikniką. Visi aukoja i sidėti.

čiai subruzdu. Sako, tai bus Į pavaduotojas gerb. kun.

Jaunamečią choro nariams. fir patys žada atvažiuoti

Šį vakarą, aštuntą valandą, 
įvyks mėnesinis susirinkimas 
bažnytinėj svetainėj. Jau va- 
kurijos baigias, tikimės skait
lingo atsilankymo. Specialė kc 
misija rengia ‘suprizą’ bei pa 
silinksminimą po susirinkimo.
“So, all be tliere”.

Choristė.

X Rugpiučio 16 d. šilališ i 
kiai buvo surengę šaunų išva 
žiavimą j Willow Springs, III., 
Dambrauskienės ūkyj, kuris 
randasi labai puikioj vietoj,, 
tarp gražių medžių ir puikių Į 
kalnelių. Tai geriausia vasaros ' 
išvažiavimams vieta. Be to p. 
Dambrauskienės ūkyj galima; 
gauti įvairių šviežių valgomų-1 
jų produktą.

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 nubudime moterį Rozaliją, brolį 
Dominiką, brolio vaikus Petrą ir Povilą Malakauskus, 
o Lietuvoj seserį švogerį ir gimines.

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

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

Nubudę: Moteris, Brolis, Brolio Vaikai ir Giminės 
Laidotuvėms patarnauja grab. S. D. Lacliawicz, 

Tel. Roosevelt 2515

PROBAK-

iiningumų. _
| Manu Radio — Scopo — Raggi 

X Tą patį sekmadienį Dievo X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi-
■ et L.* ti m I Iz ftiriid zvo*į m m t*i> lino ’tzi _

Mūsų didžiai gerb. klebonas, Motinos Sopulingos draugijai1 n,u» kraujo atidengs man jūsų tik-
i ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 

__ j jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy- 
i vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuc ligų skil- 

žurnų, inkstų, odos, kraujo ner- 
širdies, reumatizmo, kirminų 

uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
I jeigu turit kokią užsisenėjusią, jsi-

Pavyzdingiausia lietuvai
tėms mokykla. Geras, pato
gus, graižus privažiavimas. Il
linois Valstybės ir Illinois U- 
niversiteto patvirtinta ir už- 
girta Higli School ir Coinmer- 
cial. Šiemet bus galima pri
imti žymiai didesnį studenčių 
būrį, kambarių skaičius Aka
demijoj padaugintas. Graži a- 
pielinkė, — arti Marąuette 
Park. Akademija turi erdvų 
sodų. Mokykloj geri įtaisymai, 
katalikiškas ir lietuviškas au
klėjimas, rūpestinga priežiūra, 
sveikas valgis. Mergaitės mo
kosi: muzikos, dramos, dai
lės, įvairių svetimų kalbų, na
mų ruošos, rankdarbių, komer
cijos pratybos, sporto, kūno 
kultūros ir t. t.

Užsiregistruokite šią savaitę 
dar yra vietos.

AKADEMIJOS VEDĖJA 
2601 W. Marquette Road, Chicago, III.

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ATSTOVAI 
Į LIETUVĄ GRĮŽTA

ANT. BRUŽAS IR AUG. GRICIUS
RUDENINE EKSKURSIJA Į KLAIPĖDĄ

(per Gothenburgy)
RENGIAMA

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS

RUGSĖJO 16 D., 1931 M.
Patogiuoju Motorlaiviu “Gripsholm”

IK * i u o s
Iš New Yorko (ar Bostono) j Klaipėdą  .................... $94.50
Iš Klaipėdos j New Yorką ar Bostoną .................... $102.50
Ten ir atgal ............................................................................................. $150.00

"RcwfM*c" ir l,agaJvė?. na►keM-tai atskirai
Gerbiamieji svečiai į l.ietuvą grįžta tuo pačiu motorlaiviu, kuriuo 

atvyko į Ameriką, Lietuviai maną aplankyti Lietuvą rudeniop, 
plaukdami šia akakursija turės progos savo tarpe turėti garbės 
dalyvius, kurie suteiks įspūdžių iš kelionės Amerikos lietuvių koloni
jose Svečiai žurnalistai, patys būdami kelionės ekspertais, suteiks 
naudingų kelionėj patarimų, kaip Lietuvoj atostogauti ar apsigy
venti. Iš Švedijos per Kalmarą. švedų Amerikos linijos laivas 
“Borgholm” nuveža tiesiog į KLAIPĖDĄ.

Norį puikiai, gražiai Ir patogiai keliauti į Lietuvą, naudokitės šia 
progai InfoAnacijų ir laivakorčų k.repktės į vietinį agetltą arba tie
siog į:

SWEDISH AMERICAN LINE

Lvio.
[vų.

kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
i pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa- 

1 mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

I riejimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 1 
po piet. Vakarais nuo 6 iki 7

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet

ADVOKATAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVashtngton St. 
Rooni 1502 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
Telephone Roosevelt 9696 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9664

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERN AUGKAS
ADVOKATAS

160 North La Šalie Street
, ROOM 1431 

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Ix>cai Office: 1900 S. UNION AV& 

Tel. Roosevelt 8716 
Vai., nuo 8 Iki 9 vai. vak.

(Išskiriant 8eredaa)

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

l PROBAK 6l.hr 6 ;

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

KRAFT-PHENK 
CHEESE COMPANY



Trečiadienis, Rugp. 26, 1931 D- R A U G A' S

C H I C A G Tel. Cicero 6756

GRAŽIOS PAGERBTUVŽS. pianus ir atvykus p. Čepulienei 
'visų tapo nulydėta j garbės

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA4J

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

Tel. Canal 6764

A K T A R A l:
įTelefonas Grovehlll 3262

Nuoširdų, darbštų ir teisingų stalo vietų, gi viena rengėjų, 
žmogų visi myli ii- jis randa p. M. Paukštienė, prisegė gra- 
pas kitus daug pagarbos. Ižų gėlių buketėlį.

Prie tokių priskaitome mesi Po vakarienės ir savitarpio

DR. A. IMS DU A, & RAKAUSKAS
Kalbėtojų tarpe gražių. svei- Ofl«aa Tel- Gr®2T?,li 0617

kinimų ir linkėjimų p. Čepu
lienei teikė šie: p. R. Mazi-

ir p. Jadvygą Čepulienę, žv-j pasikalbėjimo, pradėta pro- liauskienė, 111. valst. Direkto 
mių Town of l^ake kolonijos gramas.
veikėjų, kuriai pagerbti šešta- P. M. Paukštienė pranešus 
dienio vakare, rugp. 22 d., La šių gražių pagerbtuvių tikslų

rių pirm., p. S. Sakalienė, 
“Moterų Dirvos’’ redaktorė; 
kun. M. Švarlis, Town of Lake

Ree. 6707 S. Artesian Avė. 
Tel. Grovehlll 0617

DR, 1.1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS m CHIRURGAS * 

2423 West Mnrųue'tte ltoad
Vai. 2-5 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. NedėlloJ susitarus

Šalie viešbuty įvyko šauni ir nuoširdžiai pasveikinus p. į parap. vikaras; p. L. Šimutis, Pasišventę žmones čia nu-

IR OBSTETRIKAS 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų 

1>ARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną uuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredomls tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 Ir 6:30 Iki S vai. vakare 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomls pags< sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 \VEST 6 3 STREET 
Kertė So. VVeatern Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavltt SL 

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

NedėlloJ pagal susitarimą

malevojo klebonijos, bažnyčios 2130 WEST 22nd STREETpuota-bankietas. ’ :Čepulienę ir linkėdama dar (“Draugo“ redaktorius; gerb.
Mot. Sų-gos 21 kuopa ir jos geresnių sėkmių jos darbuo- kun. A. Skripko, Town of La- 

veikėjos, brangindamos p. Če- tej, pakvietė M. S. Centro ke parap. klebonas; p. J. Vol- 
pulienės veikimų ir pasišventi- Rašt. p. M.. Vaičiūnienę pro- terienė, M. S. pionierė; p. VI.
mų’ kaip kp., taip ir kituose gramui vadovauti. Daukša, Town of Lake varg. klrįs priėjo prie to, kati
kolonijos darbuose, sumanė, P. M. Vaičiūnienė trumpai ir gerb. kun. A. Linkus. Į net viens kitam akinius sudau- 
pasitaikius progai, savo pir- apibudinus p. Čepulienės gra- Kalbų tarpus paįvairino žė. Po to buvo atsidūrę net 
mininkę gražiai pagerbti. P- žias ypatybes, sveikino : ir gražios dainos mūsų Įžymių teisman, bet bylų teisėjas iš-

ir mokyklos langus./
Vienų dineų tarpe dviejų 

maliavotojų kįlo nesusiprati-

CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

DR.A.JJAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų. 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. ) 
Nedėlioję pagal sutartį

SVARBI ŽINUTE

DU M. T. STRIKOt'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nnm. 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. Prospeot 1930,

. OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cer. So. Leavltt S» Tel. Canal 0121 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė 

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vaA 

NedėlloJ pagal sutartį

nia Čepulienė dalyvavo M. S. kvietė da prie didesnio pasi- dainininkų.
15 Seime, Cleveland, Oliio, ir šventimo — padirbėti M. Sų- Gražiabalsė p. Aleksandra | rams taip daryti
gražiai atstovavo 21 kuopų, i gos labui, ypatingai džiaugėsi Pieržinskienė žavėte žavėjo vi- % ------------

Pagerbtuvės buvo vienos nauja sandarbininke, nes, mat, saVo dainavimu. Jos švel-1 Leonas Norkus buvo iŠva- 
gražiausių. Jose dalyvavo p. Čepulineė dabar yra ir M. naus stiginio balso rodos tik ; žiavęs į ūkį sveikatos pataisy-j F1D I D PAČITA
skaitlingas p. Čepulienės drau- S. Centro Vald. narys, einanti kiausytum ir klausytum ir ti. Dabar grįžo ir tikrai išro-13133 " ĮįaiL'riCinlrRRCT
gių-draugų būrelis, taip pat Iždo Globėjos pareigas. Gi pas nįeka<Į nenusibostų. P. Pier-įdo diktesnis. Tyram ore grei- Į Antras ofisu ir Rezidencija 

ir eilė visuomenės veikėjų. įkui kvietė ir kitus programo žinskienei akompanavo pianis tai sustiprėjo. Į 5504 g ARTĖS T AN AVĖ.
(ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

metė. (leda suaugusiems vy-

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. ir ltez. Tei. Heirlock 2374

Susirinkus visiems svete- dalyvius išreikšti savo mintis. tė p_|ę q gkiriutė.I
Visų mėgiamas p. Kasto Sa’l z

GRABORIAI:

J. F. RAIKIUS i S. D. LACHAVICH
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 J LIETUVIS GRABORIUS

CH1CAGOJE I , , . !Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. i 
laidotuvėse pa-. Reikale meldžiu atsišaukli, o mano

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prikluu- 
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

darbu busite užganėdinti.

Te!. Roosevelt 2 52 5 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

Korom 1 vak- Antro Of- Vai.: Nuo 3-6 po.berga b\ t KdUsKUtlS, Z<) me-lpiet utw.n. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
bonio baritonas irgi šį kartų tų amž. Buvo išvežtas į Oak j Šventadieniais pagal sutarimą.______

visus žavėjo. P. Saboniui a- Forest. Dabar tėvai parsivežė | Tei. Randoiph om—0994

kompanavo jo dukrelė Sylvi- namo: DR. EDGAR W. CRASS
*!&’ .... . ' Gydo tik akis, atu-is, nosj Ir gerklę

Gaila, kad negalima buvo Dvi javaiti atgal palaidota Į 39 So. State St., ChicagO
pasigerėti p. Elenos Rakaus- a. a- Norviliene. Nieks apie 
kienės gražiomis dainomis, tai “Drauge ’ neparašė, 
kuri, nors ir dafyvavo puotoje, Velionė per daugel metų

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

Heinlock 8151

DR. V. S. NARES
668 West 18 Street J439 y. 49 (JoUft, CiceiO, 111. 
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 So. 1 Tel- Clcero 5927
Halsted Street, Tel.
Vlctory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

kiernp reikalams. Kaina prie! 
uama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talinas AVe 
Tel Virginia 1290 

Varde 1138 
Chicago, UI.

bet, dėl skaudamos gerklės, na§ĮaV0> užaugino sūnų, kuris' 
negalėjo šį kartų dainuoti. buk tuqs geležies liejyklą.

Puotoje dalyvavo ir kitos galėjo uždarbiauti, tai bu- 
M. Sų-gos Centro Vald. narės: vo u£ šeimininkę pas kitus, 
p. V. Petrošienė, M. S. vice- Kaip neteko jėgų, tai prisiglau 1-• 
pirm; p. M. Juškienė, c. iždi- prie mielaširdingų žmonių O fc N 1 IS-I-A-I 
ninkė ir šiaip daug žymių sve- pp pUpreskų.

Telefonas Yards 113&

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJASl&ų- į Palaidojimu rūpinos sūnus;E
Turiu automobilius viso- ^*er Pr°gram4 jaunutė Ma- Pašarvota buvo pas grab. p. 

ryte Jutkaitė p. Čepulienei į- gkuj{g •
teikė dvi didžiausias gyvų gė-' Velionė priklausė Šv. Onos, 
lių pintines — vienų nuo visų Ražančiaus, Apaštalystės ir 
susirinkusių, o kitų nuu geriau Tretininkų draugijoms. Visos 
šių draugų ir taip pat nuo vi- narės,in corpore dalyvavo lai- ' 
sų gražių dovanų — didelę dė- tjotUVese.
žę (setų) brangių sidabro p0 gedulingų pamaldų baž 
“silverware”. 'nyčioje nulydėta į Šv. Kaži

Galop pati p. Čepulienė, gi- rm^ro kapines.
liai susijaudinusi, nuoširdžiai 
visiems dėkojo už visai jai ne
tikėtas šias brangias pagerbtu 
ves, už dovanas ir visiems puo 
tos dalyviams. Sykiu džiaugė
si įvykusiu M. Sų-gos Seimu, 
clevelandiečių vaišingumu ir 
nuo savęs žadėjo da daugiau 
jėjjų dėti ir pasišvęsti Mote
rų Sąjungos labui.
P. Vaičiūnienei vadovaujant, 

sušukta p. Čepulienės garbei 
tris kartus valio ir gražiu upu 
visi skirstėsi namo.

Šių gražių pagerbtuvių ren
gėjomis buvo pp. M. Paukš
tienė, Spaustinienė, J. Stugie- 
nė, kurių dėka viskas buvo 
gražiai, skoningai suruošta.

Linkime p. Čepulienei geros p nriUMrn
sveikatos, ilgų metelių ir iš- LIK. vJ.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 VVEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš- 

1 kai. mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTj 
(Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir rftmų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ 0RAB0R1JJ 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitagė Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2435 West 69th Street 
VALANDOS

10 iki 12 ryto. 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventudlenlo Ir Ketvirtadienio

AKIŲ GYDYTO J AU

Tel. Yards 1829

tvermės jjirbti mūsų orgatiiza- lietuvis akių 
ei jos naudai.

Viena Draugiu

ŽINUTtS IS DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOS.

Pradžioj savaitės prisėdęs 
negrų automobilius važiavo 18 
gatve. Juos pasivijo policijos 
automobilius ir susistabdę ne
grus, šautuvus atstatę liepė 
iškeltom rankom išlipti lauk. 
Iškratė automobilių ir negrų 
kišenes, bet nieko neradę pa
leido.

Phone Boulevard 7041

DU. G. L VEZEIIS
D E-N T i S T A S 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutartį

Boulevard 7519
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T 1 S T A S

4712 So. Ashlaud Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN

SPECIALISTAS

Ofise Tel. Vlctory 6891 

Rbzlder.cljos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HAU3TED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1-—3 po plet, 7-8 vak. 

Nedėliomlu Ir šv mtadienlala 10-13

Tel. Canal 0257 Rea Proapect 666'

DR. P. L ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTfiD STREET

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

6 iki 8:30 vakare

X-Ray

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191-

DR. L BARTU
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Weutwurin 3000

Office Phone 
Wentworth 8099

Ufti Ai R« McCRADlĘ
UtlžYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

_______________________
OFISAI:

4901 — 14 St. 2924 Washihgtbn 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 Weat 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Neidėliomte
Susitarus

Rez. Tel. Mldvvay 5512

DR. R. C. CUPLER
«

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakiey Avenue Ir 24-tas Street

Telef. Wllmette 195 arba 
, Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllak 

ir Ketvertais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS .

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

plekų: 7-—8:39 vakare 
Nedėliomls 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNŪUtlS
GYDYTOJAS IR CHUibkGAB 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomia nuo 10 iki 11

Telefonai dieną it nakty 
Virsima 0086

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

Tel. Kenwood 51-07
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0619

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomls ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

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

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. išskiriant Ket.1

South Side Office North Slde Offic 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chtc. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tel. Bruną. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 KONGWOOD DRI^E 
Tel. Beverly 0870

Vai.:

Tel. Central 7079 
Rez., Longbeach 9453

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

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WE8T 35th STREET

Kampas Halsted st. 
Valandos: nuo 19—4; nuo 6—8 

Nedėliomls: nuo 10 iki 12.

Tel. Grovehlll 2242

DR. K. NURKAITIS D. Dl
Akyniai $2.50 ir aukščiau

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0864 
Gazaa X-Ray, etc.

DR. A. W. IACŪBS
(JOKUBAUSKAS)
DANTISTAS

10758 So. Mielu'gan Avenue

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

Telefonas Pullman 7235

Tel. Republlc 7696

2427 WEST «9th STREET

DR. A. R LAURAITIS
DENTISTAS

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

SeredoJ 9-12 ryto. NedėlloJ susiUrus

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisas 1447-40 PlttsIIflM Bhlg., 55 E. Wa.<4Ungton SL, Chicago, III.

DR. SUSAN 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. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 339

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso Ir Res. Tel. Bottl 51

DR. BERTAS H DR. NAIKELI
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-2 ir f:8O-8t8O vai. vak.

NedėlloJ susitarus
Vai.: 2-4 Ir 7-9 v»t. vakar* 

NedėlloJ susitarus
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C H I C A G OJE LINKSMAS PARAPIJOS 
IŠVAŽIAVIMAS.

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES.

X “Belzebubo” pranašai, 
kaip širšes, įsimetė ant kerčios 
Talman Avė. ir 69 gatvės. Jie 
kas ketvergo vakaru “spy- 
čiuoja” apie bibliją ir pasau
lio pabaigą. Jų tarpe ranoasi 
ir lietuviškų žioplių. Pametę 
>avo tėvučių tikėjimą, pradė
jo belzebubui tarnauti.
• Laikas lietuviams katali
kams susiprasti ir visokiu ple
palų nesiklausyti, tada jie 
daugiau 'čia nebelandys. Taip 
gi ir biznieriai, prie kurių pa
langių tie “pranašai” susime 
t?, turėtų užprotestuoti. Ki
taip bus manoma, kad ir jie
yra jų pasekėjai.
11

X Klebonijos statyba jau 
baigiama. D. Gricius sėkmin
gai darbą varo pirmyn. Mano
ma, kad per Šilavos atlaidus 
bus iškilmingas klebonijos pa
šventinimas. *« n

X Nors jau turėjome tris 
piknikus, bet turėsime dar ir 
ketvirtą. Jis 4ųis sekmadienyj, 
rugsėjo 6 d., Vytauto darže. 
Tam tikslui šį penktadienį va
kare parapijos komitetas ir 
parapijonys turės pasitarimą. 
Visi darbuotojai-os kviečiami 
ateiti į susirinkimą, kad ge
riau prisirengus prie musų 
rudeninio pikniko.

X Mokykla jau pilnai pri
ruošta atidarymui. Seselės 

jau paskirtos. Apgailestauja
me Sesers Ignatios, bet į jos 
vietą už pardėtinę gauname 
seserį Fideliją. Tikimasi, kad 
lietuviai katalikai visi leis sa
vo vaikučius į savo parapijinę 
mokyklą. Ištikro, ką'-gi tėvai 
gali savo vaikams geresnio 
duoti, kaip gerą krikščionišką 
išauklėjimą.

Rap.

nauskas, grįžęs iš vasaros atos 
togų, dabar vieši AVestsidėje 
pas savo motinėlę Oną čer- 
nauskienę.

North Side. — Kad pada
rius paprasįa išvažiavimą, tai 
didelio prisiruošimo nereikia. 
Įdėjus trokan keletą keisų

lio dovanos teko sekantiems 
numerams: 144, 108, 493, 242, 
253, 30, 145, 254,405.

Turintieji Sius numerius ir 
dar negavę dovanų gali kreip
tis į Dr. Karolį Nurkaitį 2437 
W. G9 St.

LIETUVOJE
TRUMPOS ŽINELES

X Kun. Urbanavičiaus eks- PaPS0’ kilbasiukų su cibuliais
kursija automobilium į Vyčių ir v^s^as- 
Seimą sutiko daug kliūčių. Du Bet prie parapijos . išvažia- 
jos dalyviai — Juozas Vaške- vim°> 30 rugp., visi nortlisidie-
vičius ir Tarnas Poška, kad 
nesuvėluoti į Seimą persėdo į 
traukinį, antrieji gi du daly
viu Seimą pasiekė viena diena 
vėliau.

X Misijonierius kun. A. 
Petrauskas vakar važinėjo 
Roselande dalyvauji laidotu
vėse.

X Šiomis dienomis iš Lietu
vos sugrįžo plačiai žinomas 
westsidietis lietuvis — šerifas 
Vincas Sakavičius. Jisai ap
lankė ne vien Lietuvą, o buvo 
taipgi Franci jo j, Vokietijoje
Latvijoj, Lenkijoj, Čeko-Slo- 
vakijoj ir net Rusijoj. Jisai 
pasižadėjo papasakoti, ką gir
dėjo plačiame pasaulyje.

Be to p. Sakavičius yra 
vienas iš seniausių Chicagos 
lietuvių. Tai kartu jisai papa
sakos ir savo atsiminimus apie 
Chicagos lietuvių praeitį.

X Sidabrinio Jubiliejaus 
Komiteto valdyba su gerb. 
klebonu ir varg. Brazaičiu da
ro pasitarimus deliai banketo 
programos. Bus kviečiama žy
mūs kalbėtojai ir žymiausi 
mūsų dainininkai, dainininkės.

X Į sidabrinio parapijos ju- 
bilėjaus banketą, rugsėjo 20

čiai kitaip ruošiasi. Bus tai ne 
paprastas išvažiavimas, su į- 
vairiausiu programų, daino
mis, įvairiomis lenktynėmis, 
basebolo lošimu, šokiais ir ki
tais pamarginimais, kad visi 
turėtų gerus laikus. Mat,, išva
žiavimas bus paskutinis šįmet.

Todėl, visi northsidiečiai 
būkite parapijos išvažiavime, 
kur tikrai smagiai galėsite 
laiką praleisti.

Parapijonas.

VAKARINĖ MOKYKLA.

Harrison vakarinė mokykla 
jau rengiasi prie atidarymo 
mokslo metų.

Primintina yra, kad toje mo 
kykloje klesos yra pritaikintos 
ateivių reikalams. Tie, kurie, 
dar nėra piliečiai bus prie to 1 
prirengti. Klesos bus prade-; 
dantiems ir jau prasilavinu
siems. Registracija toje mo
kyklose bus rugsėjo 17 d.

Ypač nepiliečiai privalo pa
sinaudoti šią mokykla. Pri
valo pramokti angliškos kal
bos ir tapti piliečiais. Laikams 
blogėjant gali išeiti parėdy
mas nepiliečius niekur į dar
bą nepriimti, arba net depor-
tuoti. Todėl visi pasimokinkit' 

d., bus kviečiami visi, kurie, ir tapkit piliečiai 
kad ir kitose kolonijose gy
vena, bet Aušros Vartų para
pijai įsikūrus, jos bažnyčioje 
šliubą ėmė. Jiems, su šeimy
nomis, žadama paruošti atski
ras stalas.

DOVANŲ GAVĖJAMS.

PRANEŠIMAI
Labdaringosios Sąjungos 

Centro susirinkimas įvyksta į 
26 d. išo mėnesio. Aušros Var
tų parapijos svetainėje, 7:30 
vai. vakare. '

Prašome visų kuopų atsto
vus atsilankyti į šį susirinki 
mą.. Yra svarbių reikalų svar? 
tymui. Taipgi reikės gerai 
prisirengti prie išvažiavimo į 
savąjį ūkį, rugsėjo 6 d. Ne
pamirškite ir draugijų atsto
vai atsilankyti.

Valdyba
________ *

North Side. — Rugp. 27 d., 
8 vai. vakare, įvyks svarbi 
parap. choro praktika, nes e- 
same pakviesti padainuoti ke
letą dainų parapijos išvažia
vime, nedėlioję, rugp. 30 d., 
Jefferson miške.

— Šunskų parapija yra da
vusi Lietuvai 17 kunigų ir 6 
vienuoles.

— Liepos 30d. per Lietuvą 
perskrido garsusis vokiečių 
dirižablis “Graf Zeppelin”, 
žmonės jį pastebėjo apie Ma
žeikius.

— Vilkaviškio išrinktasis 
burmistras nepatvirtintas, o 

vidaus reikalų ministerio pa
skirtas p. Sajėta.

— Šiaulių apskrities virši
ninkas nubaudė už kelių ne-

.Iš viso padaryta 6,800 kilo
metrų.

Kelionė, išskyrus keletą lai
mingai pasibaigusių nuotykių, 
vykusi sėkmingai. Visi kelia
vusieji yra patenkinti. “R.

ARKLIAI SUDAUŽĖ IR 
DEL TO MIRĖ

Meškučių valse., Sireikių 
kaimo gyventojai Marijai Pil- 
kienei, 25 metų amžiaus, va
žiuojant su savo vyru Leonu 
Pilka iš Parkulpių kaimo, pa
sibaidė arklys. Pradėjus ark
liui smarkiai bėgti, Pilkienė 
šoko iš vežimo ir sunkiai su-

KĮLA KAINOS ALIEJUI

OKLAHOMA CITY, Okla., 
rugp. 25. — Nors aliejui kai
na vietomis jau pakilo ligi vie- 

” no dolerio statinaitei, bet ver
smių plotuose neatšaukiama 
karo padėtis. Kariuomenė sau- 
gpja versmes. Valstybės gube
rnatorius pareiškia, jog vers
mės iš kariuomenės žinybos 
bus paliuosuotos, kada aliejui 
bus užtikrinta mažiausia kai
na—vienas doleris.

DAUGIAU SVETIMŠALIŲ 
IŠVYKO, NEGU ATVYKO

sižeidė. Atgabenus ją iš sužei- 
taisymą Papilės, Gruzdžių, di,no vietos i Meškučius ir ne
Padubysio, Kriūkų, Linkuvos, 
Meškučių, Žeimelio ir Šiaulių 
valsčių viršaičius piniginėmis 
pabaudomis.

— Kauno priemiestis Šan
čiai turi 25,000 gyventojų.

— Alytaus miškininkų mo
kyklą baigė 34 asmens.

spėjus gydytojui apžiūrėti, ji 
tą pačią dieną po 2 valandų 
po įvykio mirė. “R.”

AYASHINGTON, rugp. 25. 
— Dano sekretorius T)oak 
pranešė, kad šįmet pirmaisiais 
septyniais mėnesiais dukart 
daugiau svetimšalių apleido 
šią šalį, negu atvyko. Tas rei
škia, kad į 2 apleidusiu tik 1 
atvyko.

MENININKAI KREIPSIS 
! VYRIAUSYBĘ

Kai kurie mūsų menininkai . m„.T _
» , v • ><• BATON ROLGE, La., ru-. t žada kreiptis j Švietimo Mi- į T . . . ’

- Rokiškyje sulaikytas pi- nistepį de, įsteigimo’„amo, kn- 25?.- '-»"«»"» lr Traas
~ riame būtų galima sokoneen-1? pla' 

truoti visas Lietuvos menis
kas jėgas. “R.”

Del geresnio susidainavimo kalėjime.

nigų padirbėjas Alfredas Ri
mas 19 metų amžiaus. Prisi
pažino kaltu. Pinigus išmokęs 
dirbti sėdėdamas Panevėžio

nuoja ateinančiais metais sa
vo valstybėse uždrausti med
vilnės auginimą (gamybą).

prašoma visų susirinkti.
Valdyba.

RED. ATSAKYMAI.

i — Biržų miesto valdyba tu- i 
rinti 1,000,000 litų skolos. Tai j 
pasakęs burmistras korespon- • 
dentams. “R.”

Labd. Sąjungos valdybai' GRĮŽO Iš KELIONES
(Brighton Parke). Pranešimas ( APLINK EUROPĄ 
atėjo vėlai, dėl to negalėjome
Įdėti. Visus pranešimus p.a- , Automobiliu aplink Kurop,
šome išsiųsti aukščiau ir, be ‘B>'t0’1 redaktorė p-lė O. La- 

banauskaitė, “Ūkininko” re
daktorius p. Dagelis ir agr. 

, Valatka. Su jais drauge va
žiavusieji prof. K. Pakštas su

ŠUO 4 AVIM UŽKAN
DŽIAVO...

Malavėnų km., Šiaulių vai. 
Juozas Kūčias laikė šunį, ku
ris vieną dieną įniršęs paplo
vė to kaimo pil. Vaitkaus 4 
avis. Šuns puota nukentėju 
šiam kaštavo 260 lt. “M. M.”

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųiies
| Ir patarnavimo. Sau

kit
GREF.N VALLEY 

PRODUCTS 
Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių.

4644 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

to, rašyti rašalu, o ne paišeliu 
Redaktoriams ir rinkėjams a 
kys taipgi brangios.

GRYŽO SEKR. MELLON *™ona pali^° k^Harn laikni 
Homburgo kurorte prie Mai
no.

X Geriau vėliau, negu nie
kad, sako liteuvių priežodis. r 
Tąigi klebonas ir parapijos ko 
mitetas nuoširdžiai dėkoja 

X Juozas Jurevičius, miręs visiems, kurie taip šauniai J 
pirmadienyje, pašarvotas La-'darbavos antram parapijos 
chavičiaus koplytėlėje, rytoj piknike, savam Rūtos darže.' 
Aušros Vartuose bus jo laido- Visų uoliu pasidarbavimu, pa- ■ 
tuvės 9 vai. rapijai padaryta gražaus pel- j

X Diakonas Viktoras Cer- no.

WEST SIDE ŽINIOS.

------------ • NEAV YORK, rugp. 25.
Fereitų sekmadienį p-n. j. Europos Hdo ---------- ---------------------------

Grybo darže buvo profesiona- tament0 sekretorius Me|lon ir’ KAILINIAI
lų piknikais. Tai to piknike- tuojaus užsidarė ko„fereiici-L Pardnok aav0 P0tent$ arba 
-------------------------------------- jon su federalinių atsargos . ‘5rad’m? pristatydamas savo

bankų gubernatoriumi G. L. ™°del* ar P,es,nlan,tr«» Pa‘ 
,r didintą International PatentHarrison. _ ,Isxposition, Chicago. Tūkstan

čiai pramonininkų ir patentų 
pirkėjai apžiūrės naujus išra-

A. ALEŠAUSKAS & SON ‘tiZ
7126 So. Rockwell St. ine ug maž^ atlyginimą. Je:

Z ’
'R. ANDRELIUNAS '

(Marąuette Jeweiry & Radio) 
Pirkusieji pas mus už |5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

Z

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper

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

LAIVAKORTES ATPIGO

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

Tel Republic 5099
Mes perinnfuojaine pianu- 

forničius ir kitokius dalyku-

neturi modelio arba piešinio
tai ir aprašymo užteks. Pa
aiškinimai dykai B. Hamilton

. Edison, Managirig Director. Musų patarnavimas yra grei •. , International .Patent Exposi-tan, geras ir nebrangus. . .. , ,, . .e tion, Merchandise Mart, Cln-
Mes pervežame daiktus iš ir cago, Ilk

j kitus miestus. ---------------------------------------

Lietuviška Kava
Dar pirmą kartą pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbvstės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sose bučernėse ir grocernėsc 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

Studebaker
FREE WHEELING

Vlenlntėlė Studebaker Lietuvių 
įstaiga Chleagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karų. ant naujo, gaukite musų pasiū
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL.
Tel. Lafayette 7139

A. Knsulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

| -------------------------------------
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

IM. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktortus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.I
Telefonas Hemlock 5525

Telef. Republic 6398

Greičiausiu ir patogiausiu laivu Pasaulyje NORTH 
GERMAN LLOYI) LAIVAIS: BREMEN — EUROPA 
— COLUMBUS ir kitais.

IŠPLAUKIA:

STUTTGART SEPT. 3 6EN STEUBEN SEPT. 10 
BREMEN SEPT. 7 GOLUMBUSSEPT.il

Kainos laivais Bremenu ar Europa, trečia klesa iki
Klaipėdai, dabar yra ......................... $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdai............... 94.50

Tuojaus klauskite informacijų, kurias suteiksime dykai.

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. Daroihe 
įgaliojimus ir visokius legališkus dokumentus. 

Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

z Tek Yards 4669

Dabar
Nauja R. C. A. Victor 

Radio su viskuo už

$37.50
Dykai duodame jūsų na

muose demonstravimo. Į- 
mokant tik $1.00.

Patelefonuokit
Boulevard 4705

LOS. F. BUDRIU,
Ine.

3417-21 S. Halsted st.

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

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Farsiduoda bueernė ir gro- 
sernė.- Biznis geras, apgyven
tas lietuviais ir kitokiomis 
tautomis. Atsišaukite tuojaus 
parduosiu pigiai.

{ 4550 So. Marshfield Avenue

REAL ESTATE

N U P I GI NIM A S

APTIEK A
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarflavlmaa Užtikrintas

Ateikite ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai įrengtų lietuvių 
aptiekų Šioje aplellnkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlus 

1900 8OUTH HALSTED STREET
VAI8TAI SMULKMENOS x 1CE CREAM
Mes specializuojamas pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na iŠ musų aptlekos iki Jis nebūna TRI8 SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

ant naminių paskolų lllllllllllllllllllllllllllllllllllllNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltą
Papigino paskolas ant sumų vlrS

8100. Vyras ar moteris gauna ant
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

savo vardo.
ištikimai — Mandagiai — Greitai

PUBLIC LOAN CORP.
4018 Milwaukee Avė. Kamb. 401 

Tel. Pensacola 8244

Pigiai mod. plytų bung. 86.600 
stkllų porčlua, arti mokyklų, gers 
tranap. 6S86 No. Llnder avė. arti 
Elston bua į ’

10 kamb. Holland furn.. 1 metų 
šen., pigiai. 786 Oaksvood bul.

Ind. fermos, pigiai — nuo 2 ak. 
iki 860 ak. Daugelis prie ežerų. Ab. 
Freeman, Wlnemac, Ind.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
IIUItURMU

D. GRICIUS
GENERALIP KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip lr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
1 Kainos prlelnamtaustos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrginia 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TO r rus
4556 S. R0CKWELL ST.

Aapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vletory 1245 
DOUGLAS ELECTRIC C0 

JOSEPH 8HAGZDA8, S*v. 
Elektros rslkmenoe ir fikžčis- 

rlal. Įvedame elektrų J namus lr 
dirbtuvės.
81M 8. Halsted St 2 AugšUs

GOLUMBUSSEPT.il



