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HANKOWE IR APYLINKĖSE KINIEČIAI 
GALABINA KOMUNISTUS

“MAŽOSIOS TALKININKĖS” PRIEŠ 
OTTO GRYŽIMĄ UNGARIJOS SOSTAN

Europoj Pramatomas Karas
HANK0WE NUGALABIN-' 

TA 37 KOMUNISTAI
DARBUOJASI PRIEŠ 

OTTO GRYŽIMĄ SOSTAN
K

ISTORINIAI NAMAI NETOLI WASHlfJGTONO

nešimas, būk Lenkija gauna
nti Vilnių mainais už Seinus, 
be abejonės, yra nonsensas ir 
eilinė lenkų intriga. (Atsto
vas Balutis).

Naujas Lenkų Prasimanymas 
Vilniaus Klausimu

LENKŲ PRASIMANYMAS gėrėjosi visi. Bet štai 21 lie- 
-------------- •’ pos apie 10 v. ryto netikėtat

(“Draugui” Telegrama) mirtis jūroje išplėšė motinai 
visų viltį ir paguodų. Kūnas

WASH1NG TON, rugp. 12. tuoj apie 10 v. ištrauktas ir— New Yorko Tribūnos pra-Į _ v. . . - . .
[rūpesčiu prelato Šniukštos

SHANGHAI, rugp. 12. — 
Hankowo miesto apsaugos vi
ršininkui parėdžius tenai nu
galabinto 23 komunistai, ku
rie buvo suimti Wuhan plo
tuose. Iš jų 16-ai nukirstos 
galvos, gi kiti sušaudyti. Ta
rp šių pastarųjų buvo 3 mo
terys.

Pirm kelių dienų buvo nu
galabinta 14 komunistų.

Be to, apie 100 komunistų 
yra kalėjime ir jie bus pati
krinti. Tarp areštuotų yra 83 
kiniečiai studentai iš valdiš
kos mokyklos.

ČANGŠA AREŠTUOTA 
1,000 KOMUNISTŲ

PARYŽIUS, rugp. 13. —i 
“Mažosios talkininkės” —į 
Čekoslovakija, J ugoslavija ir 
Rumunija, darbuojasi neleisti 
Habsburgų karaliūnui Otto, 
užimti Ungarijos sostų atei
nantį rudenį.

Šios valstybės sau pagelbo- 
je turi Francijų, kuri skaito
si jų visų globėja ir kuri tai- 
pat nusistačiusi, kad Ungari- 
ja, gavusi Habsburgų karalių, 
nesustiprėtų ekonominiai ir 
politiniai.

“Mažosios talkininkės” sa
ko, kad 1921 m. Ungarijos 
valdžia išsprendusi nepriimti 
sostan Habsburgų dinastijos 
nario.

Už 40 mylių nuo Washingtono yra dvaras ir štai to dvarelio namai. Kitados šiuose 
namuose gyveno šios šalies prezidentas James Monroe. Dabar šiuos namus ir dvarų (1,200 
akrų) nupirko Iždo sekretorius Mellon ir dovanojo savo dukteriai — Mrs. Bruee.

VIENUOLES PASPRŪDO 
NUO KOMUNISTŲ

PROHIBICUOS REIKALU 
PRAŠYMAS

.. f*""
Cook apskrities republiko- 

nai surinko 400,000 piliečių 
parašų prašymui prohibicijos

DEL 3c. NUŽUDĖ 
LIETUVĮ

Pereitų pirmadienį

KLAIPĖDOS MIESTO 
MAGISTRATAS “ATOS

TOGAUJA”

Memeler Alg. Zeit.” va- 
Pne kar dienos liepos 24, vedama-

PEIPING, Kinija, rugp.
13. — Į Siuchowų atvyko aš- 
tuonios katalikų vienuolės.
Jos pabėgo iš Kenchowo, Ki- 
angsi provincijos, kur daro 
pažangos komunistų gaujos.

Anot vienuolių, atsisakė sa reikale- Prašymas jau pasiūs- i wick gyveno po num. 130 ^rastis klausia, nejaugi nebe- 
vo vietų apleisti tik vienas tas į^Spnngfteldų. Juomi ei-1 gwan st Bomai laimėjo tik reikalų, kuriais būtų rei- 
užsienių misionierius. Jis y-
ra vyskupas O’Shea.

Wentworth ir 47 gatvių du jame “Miesto uždaviniai ' sa- 
negrai darė lietuviui Jonui ko, kad Klaipėdos miesto sei- 
Staswickui hold up ir pašo- mėlis saldžiai miegus. Po ri-’J 

vė. Žaizda buvo mirtina ir nkiinų susirinkęs ir atlikęs 
netrukus mirė. Jo sūnus yra Bk bėgamuosius formalumus J Viešpatie!

; pašautas, bet pagysiųs. Stas- ; dabar nerodųs gyvybės. Lai-

nant Illinois valstybės balsuo- j gc suįmti.
tojams lapkrity bus leista bal-

SHANGHAI, rugp. 13. - 
Anot japoniečių pranešimo, i 
Čangša mieste ir apylinkėse I 
areštuota virš 1,000 komunis-) 
tų.

Nors komunistų gaujos iš 
apgriauto ir apiplėšto mies
to išvytos, bet pabėgę gyven
tojai bijo gryžti.

SERGA AMBASADORIUS 
M0RR0W

UŽDĘĄŲBfOS PRAKAL
BOS APIE KRIKŠČIO

NYBĘ

200 BRITŲ KAREIVIŲ 
HANK0WE

HANK0W, rugp. 13. — 
Čia atvyko 200 britų kareivių 
saugoti britų ir jų reikalų, 
jei į miestų įsiveržtų komu
nistų gaujos.

Nors miestas yra stipriai 
valdžios kariuomenės saugo
jamas, gyventojai visvien y- 
ra baimėje.

KINIJOS VALDŽIAI 
PAVOJUS

SHANGHAI, rugp. 13. — 
Naujas pavojus kilo Kinijos 
tautininkų valdžiai. Nemaža* 
skaičius tautininkų partijos 
(kuomintang) vadų persime
ta į šiauriečių tautininkų sro
vę.

KAITRA PALIETE PA
NAMOS APYLINKES

PANAMA CITY, rugp. 13. 
— Nepaprasta kaitra palietė 
Panamos perkaso apylinkes. 
Ūkiai daug nukentėjo.

BERLYNAS, rugp. 13. — 
Vokietijos prezidentas von 
Hindenburg išvyko atosto
gauti Bavarijoj.

MEXICO CITY, rugp. 13. 
— Susirgo Am. J. Valstybių I 
ambasadorius Meksikai Mor- 
row. Gydytojai parėdė jam a-> 
tsisakyti visokių pareigų ėji
mo, kad atgauti sveikatų.

ATNAUJINO VEIKIMĄ 
PRIEŠ KURDUS /

ISTANBUL, Turkija, rugp. 
13. — Šalimais Ararato kal
no turkų kariuomenė išnaujo 
pradėjo pulti kurdus. Mūšiai 
seka Persijos pasieniu. Vieto
mis turkai perėję sienų.

MUSSOLINI APLANKE 
SERGANTĮ BROLĖNĄ

ROMA, rugp. 13. — Mini- 
steris pirmininkas Mussolini 
gryžo Romon. Jis aplankė pa
vojingai susirgusį savo brolio 
sūnų.

MARCONIO LAIVE 
GAISRAS

CIVITAVECCHIA, Itali
ja, rugp. 13. — Garsiam Ma
ironio laive “Electra” kilo 
gaisras. Sakoma, radio apa
ratas nepaliestas.

LENKIJA PRIEŠ DIVOR- 
SUS AMERIKOJE

VARŠAVA, rugp. 13. — 
Vyriausias Lenkijos teismas 
išsprendė, kad susituokusių 
Lenkijoj lenkų porų gauti di- 
vorsai Amerikoj nėra teisoti.

PEIPING, Kinija (Fides). 
— “ Salaveišiai ” ir kitos pro 
testantų grupės Nankingo ga
tvėse įvedė prakalbas apie 
krikščionybę. Kinijos valdžia 
specialiu parėdymu uždraudė 
tas prakalbas. Pati valdžia į 
krikščionybę, taip kaip jų ske
lbia protestantai, atsineša 
kaipo į prietarus. Tokiu būdu 
protestantai krikščionybei Ki 
nijoj tik pakenkia.

suoti šiais klausimais: Ar
1. 18-ųjį priedų atšaukti?

2. Volsteado įstatymų pa 
taisyti ?
3. Illinois prohibicijos įsta 

tymų atšaukti?

EUROPA RENGIAS 
KARAN

WILLIAMSTON, Mass., 
rugp. 13. — Politikos institu
te kalbėdamas Glasgowo Uni
versiteto profesorius Burns 
pareiškė, kad Europa rengias 
naujan karan, koks turės įvy
kti tarp 1935 — 40 metų.

Karo pavojų, anot jo, dau
giausia sukelia didžiųjų val
stybių nusistatymas. Šios val

stybės aprūpina ginklais ir 
visokia karo medžiaga mažes- 
niųsias valstybes. Tas gi Eu- 
ropų paskirsto į nedraugin
gas kita kitai dalis.

ŽVAIGŽDŽIŲ KRITIMAS

Užpraeitų naktį šiaurryti
nėse padangių dalyse matėsi 
žvaigždžių (meteoTų) 
mas.

Tas įvyksta, kada mūsų že
mė pereina Perseus konste
liacijos takų. Šių konsteliaci
jų gi sudaro galybės meteorų.

Įėjus žemei tan takan, pra
deda kristi meteorai, kurie 
susiduria su žemės atmosfera.

Užpraeitų naktį mefeorų 
kritimas nebuvęs gražus kaip 
kad kitais metais. Tam ken
kusi mėnulio šviesa.

pašarvotas parapijos salėje. 
Liepos 22 d. prelatas Šniukš
ta ir kun. svečiai atlaikė už 
a. a. kun. Mykolų šv. Mišias, 

i Vakare 9 vai. vadovaujant 
! procesijai prel. Šniukštai iš- 
i kilmingai įlydėtas bažnyčion, 
atlikta pamaldos ir pamokslų 
pasakė kun. dr. P. Kosčiukas. 
Kunigija iškilmingu giedoji
mu ir skaitlinga minia išlydė
jo karstų iš baž. ir automobi
liu senutė motinėlė didžiausia
me nuliūdime nusivežė į Se
meliškių parapijų laidoti. A- 
mžinųjį atilsį suteik jo sielai

Vilnius VII 25 (Elta). — 
‘Vilniaus Rytojus” praneša, 

kalo seimeliui susirūpinti. Lai kad Metropolijos kurija nu- 
Velionis J. Staswick pa- kraščių manymu, tų reikalų tarė remontuoti katedros bę-

— — . _ — ’ X X. 4 XV XV 4 XV XMW XV 4 W XV n XV xl XV 1x^4 XV 1 x w .. . XV xl XV Iv XV M 1 XV Iv XV V XV 1 X W M xlšarvotas Masalskio koplyčioj 
3307 Auburn avė.

Kaltinamas lakūnas 
Koronerio teismas už oriai-1 

vio susidaužymų ant gazau-,’ 
nės (gazo kubilo), kur žuvo 
lakūnas ir dvi merginos, kal
tina patį žuvusį lakūnų. Jis 
matė kįlančių vėtrų, bet skri- 

kriti-Į^0 t°n pusėn. Taipat kaltina- 
i.mas orlaivio savininkas, kurs 
leido lakūnui imti orlaivį, ka
da žinojo apie blogo oro pa
dėtį.

SUSIRŪPINUSI BRITŲ 
.VALDŽIA INDIJOJ

LONDONAS, rugp. 12. Bri 
tų valdžiai Indijoj kilo nauji 
nesmagumai. Ji nepadarė jo
kių paliaubų su indiečių tau
tininkų vadais, dabar iškilo
nauji šiai valstybei pavojai., > 

Šiaurvakariniam Indijos 
pasieny britams veda atkak
lių kovų afganistiečiai kalnė-

Prieš mokesčių rinkimą

V. Novicki iš Melrose Park 
kreipės į aukštesnįjį teismų 
uždrausti Cook apskrities iž-jnai, gi kitose Indijos dalyse
dininkui iš jo reikalauti nesu- kilo tarpusavė indusų su mu-
mokėtų mokesčių (taksų) už 
1928 m.

Novicki tvirtina, kad tak- 
suojant jo savastis atlikta 
suktybės — perdidelės mokes-
tys uždėtos. Dalį mokesčių jis 

Jis nurodo ir nepaprastų užmokėjo. Kitos dalies nenori

sulmonais kova. '
■’? • . i '• • ■ •

Kas darosi ten ir kitur, 
neturima tikrų žinių, nes vei
kia aštri cenzūra. Praleidžia
ma tik tai, kas britų valdžiai 
naudinga.

Francijos ginklavimųsi.

1 ŽUVO, 13 SUŽEISTA

NEW YORK, rugp. 13. — 
Didelis sprogimas sugriovė 
du būtu. 1 asmuo žuvo ir 13 
sužeista. Sprogimas kilo vie
no būto penktųjam aukšte, 
kur chemikas Cohen darė ka
žkokį išmėginimų su sprogsta
nčia medžiaga.

mokėti ir šaukias teismo pa- 
gelbos.

Suimtas viešbučio klerkas 
Areštuotas Princess vieš

bučio klerkas Ch. Klontz. Ka
ltinamas 1,600 dolerių išeik
vojime.

CHICAGO IR APYLIN 
KĖS. — Nepastovus 
pramatomas lietus.

MICHIGANE DEGA 
MIŠKAI

MENOMENEfc, Mich., ru
gp. 13. — Aukštesniojoj Mi- 
chigan valdybės daly dega 
miškai. Apie 75-se vietose 
siaučia gaisrai.

MARION, Ind., rugp. 13. 
oras;]— Miestelio gyventojai apri

mo. Kariuomenė atšaukta.

nors ir atostogų metu esu da- kštų, kuris dabar labai skurd- 
ug ir jų spręsti nedera už du- žiai atrodo, ypač jo išorinė* 
rų, slaptai, arba kišti po ža
liu stalo uždangalu, bet sprę
sti viešai. Laikraščiui labai Į 
rūpėtų žinoti, kas padaryta I
svetimtaučių patraukimo į 
kraštų atžvilgiu, kokios spor-. 
to organizacijos šelpiamos ir 
bendrai kaip rūpintasi sporto 
reikalais. Klaipėdos miesto 
gatvių grindimas esųs palik
tas visai be globos, o jų ap
švietimas nepakenčiamas. Lai 
kraštis mini dar daugiau mie
stui svarbių dalykų ir ant 
galo klausia, ar seimelis ma
no kada susirinkti darbui ar 

“R.”

dalis.

BOMBUOJA ANGLIŲ 
KASYKLAS

ne.

APIE A. A. KUN. M. OBE
LIO NUSKENDIMĄ

Netikėtai žuvęs Palangoj 
kun. M. Cibelis gimė Semeliš
kių parapijoje Kaišiadorių 
vyskupijoje. Turėdamas 18 
metų išėjo Amerikon ir pa
jutęs pašaukimų pasiryžo ta
pti kunigu ir tarnauti išeivių 
lietuvių sielos reikalams. Ku
nigu išbuvo 15 motų Ameri-

PROVIDENCE, Ky., rugp. 
12. — Webster apskrities an
glių kasyklų plotuose, vakar 
įvyko kas tai nepaprasto. Iš 
Illinois šono atskrido rusvas 
orlaivis ir kasyklų plote ir 
šalę miestelio išmetė 9 bom
bas, iš kurių penkios sprogo, 
išrauzdamos duobes žemėje.

Kasyklų sargyba šaudė į 
orlaivį, bet, matyt, nepataikė. 
Darbuojamasi patirti tuos o- 
rlaivininkus.

Čia kasyklos buvo Uždary
tos apie tris mėnesius dėl ne
priklausomo nuo unijos darbi
ninkų streiko. Liepos 1 d. ati
darytos.

POTVINIS UTAH VAL
STYBĖJE

SALT LAKE CITY, Utah, 
rugp. 13. — Del smarkaus 
lietaus Salt Lake klony kilo

koje. T-p jis pasižymėjo no- P°tTinis- Apie 20 namų nune-
liu darbavimosi netik bažny-1 
tiniame, bet ir tautiniame gy- . 
venime. Gražiai ir uoliai tva-j 
rkė parapijos reikalus ir vi- Į 
sose katalikiškose draugijose j 
ir organizacijose dalyvavo. ’ 
Šiemet vadovaudamas Ameri
kos lietuvių ekskursijai sugrį
žo Lietuvon aplankyti senutę 
motinėlę 77 metų, 3 brolius, 
seserį ir gimines. Liepos 5 d 
atvyko į Palangę. Čia pakvie- 

• tė brolį, kurį po savaitės lai
ko siuntė tėviškėn, kad jis at
siųstų motinų. Sulaukęs mo
tinos nuo jos nesiskyrė; jo 
meile ir prielankumu motinai

šė vandens sūkuriai. Nesura
ndamas vienas vaikiukas.

MIRĖ NUO ANGIES 
ĮGĖLIMO

GREAT FALLS, Monf., 
rugp. 12. — Mirė braškuolėą 
angies įgelta Mrs. Weldele.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 106 litų * .$10.00
Britanijos 1 sv. sterL 4.86
Francijos 100 frankų 8.91
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.37
Vokietijos 100 markių 23.88
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L. VYČIŲ SEIMUI PRAĖJUS.

D R A U O A S

lauks ne tik savo organizacijos narių para
mos, bet mūsų visuomenės vadų, dvasiškijos 
ir visų tų, kaan rūpi lietuvių jaunuomenės 
likimas Amerikoje. Pagalios, jauniems nepri-1 
v«lo pritrūkti nei energijos, nei pajėgų. O, Neturėdami laiko ir noro šų) atvaizdais stambiom rai- 
jaunimo turime daug ir labai gražaus jauni-': ™ik>ti lenk<i sl’aud°j skleid- .dėm parašyta: 
mo. Tik jam reikia duoti darbo ir mokėti jį žlamus 8andus ir P'aa‘'»a'>y-! “I’olakožerea O. Buczys 
tinkamai padalinti Mes pasitikime, kad nau- mus aPie Lietuv* ,r l,etuvius’: tamym ambasadorėm Litwy 
joji L. Vyčių centro valdyba sugebės tai p,.;nebuvome ligšiol sustoję ir.w AVatikanie!” (“Lenkų ėdi-
daryti.

Bet, kaip L. Vyčių centras nebus veiklus

ties tom neteisingom žiniom, kas tėvas (sutrumpinta) Bū- 
kurios Varšuvos, Poznaniaus čys — slaptas Lietuvos pasiu- 

; ir Krakoyo spaudos buvo pa- ntinys prie Vatikano!”) Jau
ir sugebus, jis vienas jokiu būdu nepajėgs iš- ;gkleistog apie j E Vyskupų ' tas vienas antgalvis pakanka 
rišti opios mūsų jaunimo problemos. &s re.- jp B-. su j()jo knkamSj! mai par(xi0> ką ir ku0 wdu 
kalas yra visos mūsų visuomenės reikalas. į k ,a,)ai ne.; raSinio autorius 8avo skaity.
Del to, jei L. Vyčiai tėra vienatinė Amerikos 'malonia prekanollizaeija. | tojams nori pasakyti.
lietuvių jaunimo organizacija, visi be jokioj Taip elgdamiesi laikėmės' Kuo gi, anot, “II. K. C.’
lūkuriavimo privalome eiti jai į pagelbų. Ne-' nuomon5s> kad blogos va. | j E. Vyak. Petras yra paro. 
šame, juk, maži vaikai. Visi gerai supranta-k neper?dęs savo tariamų “lenkų ėdi-
me, kad nuo jaunimo priklauso tautų ir val
stybių likimas. Amerikos lietuvių ateitis ir
gi glūdi jaunime, kuris ligi šiol vis dar nebu
vo tinkamai suorganizuotas, aprūpintas ir sis-

Visi dalyvavusieji L. Vyčių organizacijos 
geime pripažįsta, kad seimas visais atžvilgiais 
gerai pasisekė. Kaip dalyvių skaičiumi, nu
tarimais, taip ir suruoštomis pramogomis šis 
Mimas, sakoma, buvo vienas iš gražiausių. 
Centro valdybų ir-gi pasisekę išrinkti iš darb 
ŠČių, gabių ir rimtų žmonių. Naujas “Vy
ties” redaktorius taip pat, be abejo, daug 
naujo ineš ne vien į laikraštį, bet. ir į visų 
organizacijų.,

Yra gerai, kad seimai pavyksta, kad 
gerų nutarimų padaroma, kad šeiminės pra
mogos pavyksta. Tai sukelia entuziazmo de
legatuose, O entuziazmas ypatingai jaunimo 
organizacijai yra būtinai reikalingas ir nau
dingas. Bet seimo pasisekimu ir gerais jo 
nutarimais organizacija tik tada pasinaudo
ja, kada jie yra įvykdomi į gyvenimų. Nuta- 
rimtts-gi vykdo centro valdyba. Del to dabar 
L. Vyčių kuopos ir visi nariai bendrai lauks 
iš naujosios valdybos direktyvų darbui, ku
ris būtinai yra reikalingas', jei L. Vyčių or
ganizacija ir toliau nori ne tik egzistuoti, bet 
ir išaugti į stiprių, galingų Amerikos lietuvių 
Šatalikų organizacijų ir užimti jai priklau
somų vietų mūsų visuomeniniame ir organiza
ciniame gyvenime.

Seimo metu mes esame pabrėžę, kad L. 
Vyčių augimui yra reikalinga seime praves
ti keletu svarbių dalykų, būtent — Išrinkti 
autoritetingų valdybų; gerinti organų “Vy
tį”, nes jis ligšiol nebeapėmė organizacijos 
reikalų; įvesti Eiucliaristininkų sekcijų; la
biau išvystyti sporto veikimų; atgaivinti ph- 
Šalpos skyrių ir įvesti apdraudos; mergaičių 
ir bernaičių veikimų vystyti labiau atskirai.

Mes džiaugiamės ir kartu visa mųsų vi
suomenė džiaugiasi, kad buvusis seimas pil
nai atidarė kelius tų visų reikalingų dalykų 
įgyvendinimui. Ir nėra priežasties delko ne
būtų galima to padaryti. Valdybai netrūks 
nei iniciatyvos, nei gabumų. Beabėjo, ji susi-

KATALIKO VISUOMENIŠKOS 
PAREIGOS.

(Iš “Laivo”).

(Tąsa)
Jeigu kartu su bedieviais sakysime, 

kad žmogus yra gyvulys, kaip visi gyvu
liai, kad jis neturi nei kokio pomirtinio 
tikslo, kad su mirtimi viskas baigiasi, 
ttoomet noroms rtenoroms prieisime prie 
tt^tdos, kad žmogaus aukščiausias tiks
las yra visuomenės gerovė, kuriai priva
lo pašvęsti visas savo jėgas, mylėti tų 
visuomenę iš visos dūšios, iš visos min
ties, iš visų jėgų, žodžiu atiduoti visuo
menei tai, kų tikintys žmogus atiduoda 
Dievui.

Yra rašytojų, kurie skelbia savo pa- 
Hflras viešai šioje pakraipoje, ypatingai 
tie, kurie priklauso priė sociologinės Dur- 
kkeimo mokyklos. Taip štai G. Goyau 
Veikale: La religion de Pavenir — atei
ta religija pranašauja, kad tuomet įvyk- 
•IH rojus ant žemės, kuomet tautos ir

KALBANTI VISTA.

A \
du

/

V

B

kalbėsi, o dorų žmonių akyse mų,” kuo jiems “nusikalto”?
! Pirmučiausiai Krakovo laik-tiesa savaimi iškils.

J. E. vysk. Bučio bažny- raštis kaltina jį tuo, kad jis, 
girdi, ‘ ‘ Stolypino mokyklojetematiškai auklėjamas. Tat, tarp Vyčių ir vi- ’&ai atsidaymas, prakilnumas 

sų kitų mūsų organiznacijų privalo būti ku0|karsta tėvynės meile yra; Lįetuv^„ (!!J) Pagak
artimiausi ryšiai, tampri kooperacija. Juk,tiek gerai žinomi, kad, rodos, laikragčio> <<Tėy Būčys 
visos organizacijos žlugs, jei jaunimo sau ne-1 musų aiškinimai butų nebe-^ kunigygtėg die.
prisiaugins ir jo tinkamai neišauklės. j reikalingi. Lygiai žinoma Į™; f nuo 18yy m iklau.

į musų visuomenei lenkų linki _ ~ • Lu
mūs neapykanta, kad būtų
reikalo dar pakartotinai spau 
doj tai pabrėžti.

Mes linkime L. Vyčių valdybai pasiseki 
mo įvykinti seimo nutarimus, bet kartu pra
šome visos lietuvių katalikų visuomenės eiti i 
L. Vyčiams į talkų.

NAUJA SROVE.
Bet gavę pripuolamai Kra

kovo dienraščio “llustrovvany 
Kuryer Codzienny” š. m. lie

sti prie ištikimiausių Stoiypi- 
; no tarnų,” drauge su a. a. 
i Arkiv. J. Matulevičium, prel. 
A. Dambrausku, Alšausku, 
kan. Prapuoleniu ir Tumu
“už caro sidabrinius išdavė 
Gardelio ir Liublino unijų,” 
bendradarbiavo juodašimčių 
laikrašty “Novoje Vremia” 
ir to laikraščio rašinius “in-

B. Simokaičio leidžiamam lapely “Liau-! P08 19 (L numeri mes laiko- 
dies Tribūna” pranešama, kad yra dirbama Į ^ne 8aV° Pare^a to laikraščio 
įkūrimui naujos “Amerikos lietuviuose na-j‘sme^tus viešai^ pasmerkti.
cionalės organizacijos”. Toji organizacija va-' N’emanorae' kad šiuo savo ra' spiravo” (!), “Iš' lenkiškų 

šiniu apginsime J. E. titulia- vienuolių sukūrė Amerikoje 
rinį Olimpo vyskupų Petrų lietuviškų vienuolija” ir tuo

dinsis — Amerikos Lietuvių Liaudies Sųjun-
ga. Kokiais pagrindais “liaudies sųjunga
organizuosis, koks bus jos programas, tas la-Utuo vardu kuh/.prof. Būčys “sulaužė Bažnyčios visuoti- 
pelis nepaduoda. Iš lapelio vedamos dvasios nan tituluojamas), nes, kaip 
reikia suprasti, kad sųjungų sudarys, sanda- ’kšiol, taip h dabar esame ti- 
liečiu ir socialistų atskalos, nes p. Simokai- kr*’ kad i^jo k’*ni asmenybė! akcijai Vatikane ir, pagaliau,

numo dogmų (?!), nuo 1928 
m. vadovavo ‘ ‘ priešlenkiškai

Gigantiška, septynių pėdų, višta, “kalbanti” angliškai, 
prancūziškai ir ispaniškai, ir dedanti medinius kiaušinius da
bar užima svarbių Londone Agrikultūros Departamento su
ruoštoj naminių paukščių parcdc^ vietą tikslu išaiškinti, 
kaip vištoje susiformuoja k'.,u3mis. Tų r š'-Pa gramafono 
plokštelės ir taip gudriai sutaisyta, jog atrodo lyg puti 
vištai kalba.

šiai, J. E. vysk. Petras iv^ju- bet artimo meilė, kuri moko 
vo niekad ir negalėjo būti tamsuolį apšv: sti, klystam

Stolypinė (ar keno kito Ru- čiam kenų parodyti* Ir ne J.
sijoj) tarnu” nė nuo pat pir- E. vysk. Petrui prikiština, kad
mų kunigystės dienų, nė vė- jis “suardė Gardelio ir Liu-

tis ir ko. sandariečius ir Scteialistus labai 
smarkiai kovoja. Tuo pačiu ir jam atsimoka
ma. Sakysime, “S-ra” apie Simokaitį taip 
kalba: “Kad kiekvienas žmogus turi pergy
venti tam tikrų pasiutimo laikotarpį, tik ne 
kiekvienas tame pačiame amžiuje ir ne vieno
du būdu tai apsireiškia. Vienas mažas, kitas 
jaunas, o trečias suaugęs ir dar kitas sulau
kęs senatvės. Gi ‘Liaudies Tribūnos’ leidėjas 
lir redaktorius ponas Simokaitis turi sirgti 
ta liga pačiam viduramžyje”... Simokaitis dėl

ir nuveiktieji darbai geriau' 
už mus jįjį gina. Bet skaudu 
mums, kaip lietuviams ir ka
talikams, kad Krakovo spau
dos sauvaliautojai niekeno ne 
baudžiami drįsta šmeižti tų 
visos katalikiškos lietuvių tau 
tos mylimų ir branginamų 
žmogų, tų visa siela katalikų 
feaž

tapęs Vyskupu; laikė “here- 
tiškas” mišias, kurių metu 
“credo” (“tikiu į Dievų tė
vų”) buvo giedamas be “Fi- 
lioųue” (“ir Sūnaus”).

Tai yra svarbiausi “11. K. 
C.” “kaltinimai,” tikriau ta
rus — šmeižtai, nukreiptieji 
prieš J. E. Vyskupų Petrų

liau, nes tais pačiais metais 
(1899), kada buvo įšventintas 
kunigu buvo išvykęs į Svei- 
carijų (Fryburgų) studijų tę
sti ir Rusijoj negyveno. Fry- 
burge J. E. Būčys išgyveno 
iki 1901 metų, kada išlaiko 
egzaminus ir, apgynęs dizer- 
tacijų, gavo teologijos (lakta-’ 
ro laipsnį. Grįžęs į Lietuvų, 
vienus metus profesoriavo 
Seinų kunigų Seminarijoj, o 
1902 m. buvo pakviestas pro
fesorium į Peterburgo Dvasi 
škų Akademijų.

Del visiems žinomų prieža
sčių, Dvasiškoji akademija a 
nais laikais buvo visiškoj le 
nkų įtakoj ir, žinoma, J. E.

blino unijų” (nors .jam už tai 
tik garbė būtų), bet atbudusi 
lietuvių tauta, nebepanorėju- 
si ilgiau lenkams vergauti, vi
sa tai pati padarė. Neieškojo 
J. E. Būčys ir jo bendrama- 
niai vienybės su rusų valdžia, 
nes tų vienybę jau anksčiau 
buvo sudarę lenkai “ugodov- 
cai,” kurie pirmutiniai po 
lenkmečiu caro sostui ir Mu
ravjovo bizūnui ištikimybę ir 
meilę. pareiškė. - Jie pardavė^ 
Lietuty už “'caro sidabri-
nius," gaudami už tai mūsų 
krašte gubernatorių, teisėjų 
ir kitokių aukštų valdininkų 
vietas. Jie tylėjo, kai rusų 
valdžia uždraudė lietuviškų

Būčys tos Akademijos profe- sPau(l4, tikėdamiesi galėsiu

nyčiai pasišventusį vvrų. į . , , ...J 1 ’ ĮVlen todėl, kad jis žada būti
Kad skaitytojai lengviau ne “lenkiškas” vyskupas, bet

sėkmingiau Lietuvos žmones 
lenkinti.

to sandariečių šulams pataria kreiptis pas , mus suprastų, esame privers-\ katalikiškas, kad Lenkija lai-
gydytojų, nes jie “Aqua Michuganus” liga 
sergu.

Mums rodos, kad nebus didelio skirtumo 
tarp sandariečių ir naujai organizuojamos 
“liaudies” sąjungos. Jei sandariečių veikimas 
ir pati organizacija susmuko, Simokaičio 
partija tuo labiau susmuks. Pagaliau, ji gali 
visai saulės šviesos neišvysti.

Kauno ligoninėj sunkokai serga rašytojas, 
poetas, mokslininkas pralotas A. Dambraus
kas (A. Jakštas).

visuomenės užmirš Dievų, o ant sosto, 
kurį šiandien užima .Dievas, pasodinsią 
žmoniją, kuomet kiekvienas žmogus steng
sis atiduoti visuomenei tai, kų šiandie 
jis atiduoda Dievui, reiškia visiškai užsi
gins savęs, savo turto ir gyvybės, o ims 
dirbti vien dėl visuomenės, kuomet ims 
mylėti visuomenę iš visos dūšios', iš visų 
jėgų i£ visų minčių. Visai naujas kate
kizmas, kurio reikės eiti mokytis pas be
dievius.

Matome tad, kaip bedievybė nejučio
mis veda visuomenę prie visiško žmogaus 
teisių panaikinimo, stumia demarkacijos 
linijų kas kart tolyn, platina savo ribas 
žmogaus teisių kaštu. Žmogus toje pa-< 
saulėžiūroje pasidaro senovės vergas l>ę 
žmogaus teisių, tampa ūkininko gyvuliu, 
su kuriuo ūkininkas gali daryti, kų tik 
jis nori, gali papiiaut, gali naudot ir iŠ- 
naudot, gali daryt su jo gyvybe įvairius 
bandymus veislės pagerinimo tikslais, ga
li užvesti birth’s control ir panašiai.

Ne kitokia, o tik tąja pasaulėžiūra ve
dini bolševikai žudo šiandie milijonus 
žmonių, o Max Stirner ir Nietsche rei- 
Malauja žudyt silpnus, sergančius nepa

ti pakartoti vienų — kitų len
kų šmeižtų tariamų “faktų.” 
Koktu mums tai daryti; bet 
esame tikri, kad visuomenė 
ne tik nekaltins mus už tai, 
bet vienbalsiai pritars mūsų 
reiškiamam pasipiktinimui.

Pirmame puslapyje mūsų 
cituojamo “Ilustr. Kuryer 
Codz.” po “maršalko” Pil
sudskio ir gen. Konaševičiaus

ko save “nuo sena pravosla
viškuose Rytuose katalikybės 
apaštalautoja...”

Nors savaimi aiškūs yra 
Visi Krakovo dienraščio pikti 
prasimanymai jau iš jų rė
kiančio isteriško “tono”, bei 
įsakmesnio aiškumo dėliai pa
nagrinėkime ir palyginkime 
bent kiek lenkų skelbiamas 
apie vysk. Būčį ‘‘žinias ’ ’ su

(pikčiausių Lietuvos prie- pačiais faktais. Pirmučiau-

gydomomis ligomis, raišus, kuprotus, žo
džiu, pataria elgtis su žmogum taip, kaip 
ūkininkas elgiasi su savo gyvuliu, kad iš
auginus kokį tai viršžmogi, kuris būtų 
įsikūnijimu ir išraiška visos galybės, ku
rių randame žmonijoje.

Kadangi šiandie viso pasaulio valsty
bės yra atmetusios tikybinę pasaulėžiūrų, 
visos nejučiomis eina prie žmogaus tei
sių paglemžimo, žodžiu prie barbarijos. 
Pastebėjo tai anglų filosofas Spenceris, 
kuris prieš mirtį (1904) pareiškė, jogei 
žmonija, nepaisant visų mokyklų, univer
sitetų, mokslo įstaigų, greitu žingsniu žen
gia prie barbarijos.

Bedieviškajai pasaulėžiūrai nėra kitos 
išeities, ji turi neišvengiamai privesti vi
sų žmoniją prie barbarijos, nes, nematy
dama žmoguje nieko daugiau, kaip visuo
menės narį, gyvo organizmo sąnarį, turi 
pašvęsti tų sąnarį viso organizmo labui, 
kaip mes duodamės nuplauti rankų, ar ko
jų, kad Išgelbėjus nuo mirties visų kūnų.

Sulig katalikiškąja pasaulėžiūra žmo
gus nėra grynas kūno sąnarys, žmonių 

giminės d&lis, jis yra panašus į tų me

sorium nebūtų tapęs, jei, pa
sak “11. Kur. Codz.” būtu• i
buvęs “Stolypino tarnas,” ar' “Ugodoveų” pėdomis vė- 
“lenkų ėdikas.” Nebuvo ji-1 liau ėjo visokio plauko “en- 

dekai” su llmovskiais, Pilsu-sai niekeno “tarnu” nė “ėdi 
ku,” bet tik savo tautos išti- dskiais ir kun. Godlevskiais 
kimu sūnumi ir katalikų Baž- pryšaky, valdžios padedami 
nyčios atsidavusiu tarnu, kai i stengėsi atstatyti “savaran- 
dirbo sunkų profesoriaus ir Į kiškų” Lenkiją, stengdamiesi 
visuomenės veikėjo darbų Pe-1 į jų ir Lietuvų inkorporuoti, 
terburge ir gimtajam krašte.

Su a. a. Arkivyskupu J. 
Matulevičium, prel. A. Dam
brausku, kan. Prapuoleniu, 
kan. Tumu ir kitais rišo J. 
E. vysk. Petrų anais laikais 
ne “rusų caro sidabriniai”

džiagos atomų, kuris turi savo pastovės 
ypatybes, o tų niekas negali atomui nei 
atimt, »nei naujų suteikt, galima atomų 
suskaidyt, bet jo ypatybių pakeisti nega
lima.

Toji pastovi žmogaus ypatybė, kurios 
niekus negali jam atimt, yra jo asmeny
bė, tai, kuo žmogus pasiremdamas sako 
“aš,” jų gali paliesti vienas gamtos Kū
rėjas Dievas. Toji asmenybė yra apdo
vanota amžinastimi, kurios niekas negali 
žmogui atimti, apdovanota liuosa valia, 
kurios 'niekas negali priversti ir perlau
žti, jeigu ji atsisakys norėti, ji privalo 
ant šios žemės išsitobulinti, pasipuošti 
gražiais dorybių drabužiais ir stoti Su
tvertojo akivaizdoje, kad galėtų su juom 
džiaugtis per amžius. • »

Sulig tad katalikiškųjla pasaulėžiūra 
žmogus yra Visuomenės ar tautos dalis 
ne visa savo esme, bet viena tiktai savo 
puse ir į tų tik vienų pusę valstybė ar 
visūomenė gali turėti teisių, gali statyti 
reikalavimų. Kita jo pusė, jo asmenybė 
priklauso vienam Dievui ir tik prieš jį

(Bus daugiau)

Giliausia pasauly upė Ot- 
tawa Pembroke (Kanadoj). 
Vietomis siekia 1600 metrų 
gilumo.

vienų žmogaus asmuo turės atsakyti už 
savo darbus.

Tų tiesų, kad žmogus turi savyje ko
kių tai nepriklausomybę, yra nujautę net 
pagonų galvočiai. Seneka, kalbėdamas a- 
pie vergiją, sako, khd žmogus gali būt 
vergas, bet ne visa savo buitimi, o tik 
viena savo dalimi, kita jo aukštesnė ir 
kilnesnė dalis negali būt pavergta.
. Išeina, kad žmogus viena savo dalimi 
yra žemesnis už visuomenę, yra tos vi
suomenės narys, į tų tiktai dalį visuome
nė gali turėti teisių, uždėti ant žmogaus 
pareigas ir jų pildymo išreikalauti, o žmo
gus privalo pasiduoti neprieštaraaidamas. 
Kita savo dalimi, savo asmenybe jis yra 
už visuomenę aukštesnis, todėl visuomenė 
negali ne tik statyti reikalavimų, duoti 
parėdymų, kurie skriaustų žmogaus as
menybę, bet privalo sutvarkyti gyvenimų 
taip, kad toji asmenybė atsiektų savo tiks
lų. Visuomenės tad tikslas yra znmgav.s 
asmens gerovė.

(Bus daugiau).



t

Trečiadienis, Rugp, 13, 1930 D R A I ’ r 3

Prašau Į Mano Kampelį
■ ■ Rašo prof. Kampininkas.————

PROF. KAMPININKO 
RADIO

Kaune bedievių lizduose pa
sidarė nelyginant žemės dre
bėjimas. Paskelbta, kad 
“krikščionių demokratų ly
deriai — Krupavičius iš Fran
cuos ir Šmulkštys iš Ameri
kos grįžta Lietuvon”.

Gal dėlto, kad Lietuvos so
cialistai ir laisvamaniai iš 
galvų neišeitų, kun. Šmulkš
tys da pasiliko Amerikoj.

nų iki pusantro litro ir tuo 
būdu uždirbančios per mėne
sį iki 900 rublių.

Tai bent bolševikiška “kul
tūra” ir “prekyba”!

PRAŠAU NESIJUOKTI.

saldainių į metus, tai įneš Lie 
tuvai sumokėtume vien tik už1 
saldainius po du milionu litų 
kas metai.

Šiais Vytauto Didžiojo me
tais mes, Amerikos lietuviai, 
privalėtume patys pirkti Lie
tuvos saldainius ir raginti sa-

b,

Keistumų keistumai.

Sakoma, kad pasauliniai ge 
nijai daugumoje yra gimę iš 
tėvų, turinčių virš 40 m. am
žiaus. Ir gydytojai tvirtina, 
kad vaikai, gimę iš tėvų, tu
rinčių virš 40 m., yra geres
nės sveikatos. Tuo tarpu A-

vo draugus tų daryti. Dabar 
jau galima Lietuvos saldai
nių gauti kiekvienoje geres
nėje lietuvių krautuvėje.

Todėl, padėkime savo vien
genčiams pirkdami Lietuvos 
saldainius.

JACK SHARKEY PA
GERBTI

Rusijos bolševikai visu uo- sveikato3. Tuo tarpu A< saldainių fabri
kinių vykdo “penkių metų lmerikoj dangelis dirbtuvių Įkas’ Šiauliuose, pagerbimui 
planų”. Kai 1935 m. tas pla- ;atsisako priimU darbininkus mūsų tautiečio, boksininko 

virš 40 m. amžiaus. Esu, jienas bus jau įvykdintas, ne
tik Europos valstybės, bet ir :>u pasenę, niekam nebetikę 
Amerika “pavydėsiu” tokios 
“pramonės” ir “kultūros”, 
ir visi pulsiu prie bolševizmo, 
kaip musės prie iškeptos ir 
cukrum pabarstytos musmi
rės.

Į “piatlietnų” planų bolše
vikų ‘ ‘ pramonei ” ir
rai” iškelti įeina ir Maskvo
je įsteigta įstaiga, Puri su
pirkinėja ir paskui pardavi
nėja moterų pienų. Iš bolševi- 
kių moterų, lig iš katvių, pie
nas imamas tris sykius per 
dienų. Pienų gali pirkti tik 
komunistų partijos nariai.

Teisiu Skyrius

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

SAVININKAS vs. RANDAU-,skos”, atsakė Namokaitis, SU
NINKĄS. j minkštintu balsu, nenorėda-
--------- — 'mais į peštynes įsivelti.

Nepaisant Namokaičio pa-Randa turi būt laiku užmoka
ma.

Antanas Namokaitis yra 
savininku keturių pagyveni
mų namo. Vienam flate jis 
pats su savo šeima gyvena, o 
kitus tris flatus nuomuoja 
kitiems. Randoriai, sulig su
tarties, moka jam randų pir
mų dienų kiekvieno mėnesio.

Pirmų dienų liepos, Namo
kaitis gavo randų nuo dviejų 
savo randorių bet nuo tre

nkias dienas laiko išsikrausty- 
•tL

Kadangi Spireklis nebuvo 
dar susiradęs w sau tinkamo 
flato, ir numanydamas kad 
į penkias dienas to padaryti 
negalėsiąs, tai, galu gale, teis 
me pasiūlė užsimokėti randų 
už visų ta mėnesį. Teisėjas at
sakė, kad priėmimas siūlo
mos randos priguli visiškai 
nuo namo savininko — Namo
kaičio, o ne nuo teismo. Jei

dėtų pastangų ir argumentavi- gu jis sutiks priimti, tai ge
mų, Spireklis laikėsi savo nu-Jrab bet jeigu ne, tai Spirek

nereikalauja jam grųžinti ran
dos už neišgyventų laikų.

J. A. Valstybės draudžia 
įvežimų prekių, kurios yra pa
gamintos prievartos būdu.

Puošni Notre Dame kated
ra, Paryžiuje, buvo pradėta 
statyti 1163 m., baigta 1240 
m. Jos bokštai, kurie turi 148 
pėdas aukščio, išvesti tarp 
1846 ir 1879 m.

Suraskit kulkasvaiidį.
Ant etikečių paveikslas Jack 

Pittsburgo policijai šiomis Sharkey. Šiomis dienomis šių 
dienomis padaryta supraizas: naujų saldainių
kaž kas pavogęs kulkasvydi )nerikon. 
iš centrai inės stoties ir poli- _______

kultu cUa *j° nebsurandanti. Dauge
lis tat yra linkęs manyti, 
kad tas kulkasvaidis jau bus 
atgabentas Chicagon — po
žemio karalystėn. Jei kas ji 
rastų, tepraneša Pittsburgui.

— Paskutinį sykį klausiu 
tamstos, ar atiduosi man tuos

Moterys, parduodančios savo Pask°lintus $10-
pienų, gauna po 40 kapeikų 
nž 100 gramų. Kaikurios mo
terys parduodančios per dic-

— Labai džiaugiuos, jog 
pagalios pasibaigė ta kvaila 
kalba. ! • i

[ETUVOS PREKĖS 763.00; iš Latvijos 136,565 
svarai už $25„142.0G; iš Ru
sijos 127,554 svarai už $21,- 
217.00; o iš Lietuvos 962 sva
rai už $207.00, bet 1929 me
tais Amerika pirko 16,957 
svarus Lietuvos saldainių už 
$2,853;00,

Lietuvos saldainiai yra svei 
ki, maistingi ir gardūs. Jie 
visiškai skiriasi nuo čia, A- 
merikoje, gamintų saldainių 
savo skoniu ir išvaizda. Jie

AMERIKOJ

MĖSA.

Nors jau metai laiko kaip 
mėsos produktai yra impor
tuojami iš Lietuvos, bet dau
gelis da netiki, kad tikrai ta 
mėsa yra iš Lietuvos. Tie, 
kurie yra ragavę, jau tiki; bet 
yra tokių, kurie nenori tikė-
ti. Sekantis pasikalbėjimas
buvo nugirstas viename Pen- -ra dau& geresni už čekoslo- 
nsylvanijos miestelyje.

Susitiko du mainieriu ir 
vienas antram sako: “Ve, bro 
Ii, pirkau pas Labačių svarų

vakų, austrų, latvių, ir rusų 
saldainius. Todėl meS, lietu
viai, turėtume pasirūpinti 
juos daugiau išplatinti. 

Lietuva yra rimtai susiiū-

Jack Sharkey, šiomis dieno
mis išleido naujų saldainių 
rūšį ir jų pavadino “Jack 
Sharkey.” Saldainiai gardūs. čiojo, Jurgio Spireklio, nega

vo. Namokaičiui užklausus, 
delko nemoka randos, Spirek- 

pribuvo A- atsakė, kad jis ketinus 
kraustytis ir nemanus viso 
mėnesio išgyventi, todėl ran
dų užsimokėsiųs išsi krausty
damas, už tiek dienų, kiek 
pragyvensęs.

Namo savininkas argumen
tavo, kad Spireklis nuo jo 
flatų nuomuoja ne nuo die
nos, bet nuo mėnesio, pertai 
privalo užsimokėti už visų 
mėnesį iš kalno, kitaip, jis

sistatymo, randos nemokėjo.
Namokaitis, nieko nelauk

damas, nuėjo pas savo advo
katų kuris prirengė jam ata
tinkamų penkių dienų “noti
sų”, sulig valstybinio statuto, 
ir ant rytojaus įteikė jį rari- 
doriui.

Negaudamas randos penkių 
dienų laikotarpy, Namokaitis 
patraukė Spireklį teisman, rei 
kalaudamas flato.

Spireklis teisme aiškinosi, 
kad jis neatsisakė ir dabar 
neatsisakųs raudos

lis turi išsikraustyti, nes jis 
pats sutartį sulaužęs, nemo
kėdamas laiku randos.

Namokaitis Spireklio gero
kai įpykintas, atsisakė pri
imti siūlomų randų ir, per sa
vo advokatų, reikalavo teisė
jo kad išneštų nuosprendį 
priteisiant jam flatų ir rei
kalaujant kad Spireklis išsi
kraustytų į penkias dienas 
laiko.

Spireklis prašėsi ilgesnio 
laiko išsikraustymui, bet tei
sėjas nepaklausė, sakydamas:

Feeriainint
The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimul 

mint, taip kaip guma.

mokęti, pailginti išsikrau

GALIMYBĖ LIETUVOS 
DURPES IMPORTUOTI 

AMERIKON

Pasirodo, kad Amerikon 
kas metai atvežama iš užsie
nio virš 35,000 tonų durpių, 
už kurias Amerika sumoka 
virš pusę milijono dolerių. 
Šios durpės yra vartojamos 
ne kurui, bet kraikui, nes jos 
daug švaresnės ir geresnės už 
šiaudus. Tas kraikas gamina
mas iš samaninių durpių. Lie
tuvoje šios, rūšies durpių yra 
begalo daug. Tie, kurie kasa 
durpes kurui, turi daug bė
dos su samaninėmis durpėmis, 
nes jos nelabai tinkamos ku
rui ir jas reikia nukasti ir 
mesti į šalį.

Jonas J. Romanas, pirmini
nkas Lithuanian Importing 
Company šiuo reikalu pradė
jo rūpintis. Jis kreipėsi prie 
Amerikos durpių importerių 
ir dvi iš stambiausių firmų 
pareiškė norų durpes pirkti 
iš Lietuvos, jei Lietuvoje jas 
tinkamai pagamins ir kaina 
bus prieinama. Tuo reikalu 
kreiptasi į Amerikos Lietuvių 
Akcinę Bendrovę, kuri užlai
ko gal didžiausias durpių ka
syklas Šiauliuose prie Reky-

lietuviškų lašinių tik dėl fo- pinusi ragti rinfcę savo pr0. 
nių. Tai, kiek nori tikėk, ale duetams. Jeigu Lietuva dau 
svaro man ant keturių pamai-lgjau parduos, bus daugiau vos ežero krantų. Jei ši ben

drovė1 apsiims gaminti dur
pes kraikui, galimas dalykas, 
kad Lietuva artimoje ateity
je gaus nemaža sumų pinigų 
iš Amerikos už durpes, kū

nų užteko ir dar boba priėdę, darbo ir uždarbio gyventoja- 
O tų merikanskų, tai iš svaro 

,giepri valgai. ”

Tiesa, kad mėsos atvežtos 
iš Lietuvos kainos yra trupu
tį brangesnės, bet už tai mė
sa yra skalsesnė ir gardesnė.
Priežastis to, kad Lietuvoje 
gyvuliai yra kitaip maitina
mi ir mėsa kitaip rūkoma.
Todėl Lįetuvos mėsa turi y- 
patingų skonį ir lengva jų at
skirti nuo vietinės mėsos.

nis. Mes Amerikos lietuviai 
galime daug Lietuvai padėti 
pirkdami Lietuvos saldainius.
Jeigu kiekvienas Amerikoje
gyvenantis lietuvis pirktų' rios dabar Lietuvoje nenau- 

nors po vienų svarų Lietuvos dojamos.

E TUBBY

LIETUVOS SALDAINIAI

------------
Nors Amerikoje daug sal

dainių gaminama, bet iš už
sienio ‘įvežama kas metai a- 
pie milijonai svarų, už ku
riuos* Amerika sumoka apie 
milijonų dolerių.

Iš Čekoslovakijos 1928 mo-1 
tais importuota 143,404 sva- i 
rai už $26,861.00; iš Austri-Į 
jos 509,461 svarai už $118,- *

ir tik dėlto jis nenorėjęs už gtymo kikft g6imoms kuriog 
yra neturtingos, suvargusios,visų mėnesį mokėti, nes nema

nė viso mėnesio išgyventi. 
Teismui tikrino, kad jis sa
vininko nenuskriausiųs, išsi- 
kraustydamas užsimokėsiąs 
pilnai už išbūtų laikų.

Teisėjęs, pakamantinėjęs 
Spireklį, ir, ištyręs faktus,

ir neturi iš ko užsimokėti. Bet 
žmonės, kurie turi pinigų ir 
nemoka raudos delei kokio 
ten nepamatuoto užsispyrimo, 
neužsipelno jokių teismo ma
lonių.”

Kur randa yra mokama mė- 
nesis nuo mėnesio, savinin
kas nereikalauja priimti rųn- 
dos už dalį mėnesio, bet turi 
teisę reikalauti užmokesčio už 
visų: mėnesį iš kalno, jeigu 
taip buvo iš sykio sutarta, 
nors randorius ir ant ryto-

pareiškė, kad jo sutartis su 
bus priverstas įteikti jam namo savininku buvo mėnesi- 
penkių dienų “notisų” su pa- 'nė, tai yra, mokėti randų nuo 
reikalavimu prigulinčios už- < mėnesio, o ne nuo dienos, tę>- 
sivilkusios randos. , dėl privalėjo užsimokėti už vi-

“Gali šimtų “notisų” duo-lsų mėnesį iš anksto, sulig so
ti, man nieko nepadarysi”, kai tarties ir jau įsigyvenusio į- 
bėjo Spireklis, “aš suprantu ' pročio, nepaisant kiek dienų'jaus, po užsimokėjimui, išsi 
teises taip gerai kaip ir tu,! jis manė išgyventi. Bet, ka-Į kraustytų, 
o gal kiek ir dar geriau”. 'dangi to nepadarė, ir aplai-j Jeigu randorius užsimoka

“O, je? Keno kamapėse tu kęs penkių dienų “notisų'”, randų nž visų mėnesį iš kal- 
' augai, kad toksmandras e-j taipgi randos nemokėjo, tai no, ir mėnesio neišgyvenęs 
si!” atkirto Namokaitis. “Ar kito išėjimo nėra, turi į pen-į išsikrausto, namo savininkas 
girdėjote, kiaušinis vištai į a-
kį šoka? Išmesiu kai šunį 
nž ausų, pamatysi.”

“Per trumpos dar tavo kel
nės tų padaryti”, atrėžė Spi
reklis. “Pirma, nusišluostyk 
žvakutę iš panosies, o tada 
su manim kalbėk”.
' “Kai aš nušluostysiu tau 
tų ilgųjų uostyklę, tai buro
kų rašalas iš jos net pasilies ’ ’, 
rūsčiai atšovė Namokaitis, 
grūmodamas kuloku Spirek- 
liui.

“Jei nori ant graboriaus 
lentos tris dienas pagulėti, tai 
pamėgink užkabinti,” rusčin 
ir grųsinančiu balsu kalbėjo 
Spireklis. “Kapinyne dar 
vietos yra patvoriuose.”

“Tokius gaidžius kaip tu, 
tai tris pusryčiams galiu su
valgyti, ,be duonos ir be dru- į

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniam* kar*

VflSSIG.
Seno Krajans

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽItRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. 8peciallškai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, ui- 
puodijlmą kraujo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklė* skaudėjimą Ir pas
laptingas Ilga*. Jeigu kiti negalėjo jua Išgydyti, ateikit* čia Ir 
persitikrinkite, ką Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki t v. ▼. Nedėliomi* iki 1S d. 
*400 West 20 St. kampas Kceler Avė., Tel. Crasvford 5573

Murins Co., Dpt. H. S., 9 B. OMo St, CUcs*o

Got
a COLD?

At the flrst sign of a 
cold or sor* throat, 
gargi* with full 
strength Listerin*. 
Th*s* ailments ar* 
causad by germs, 
and Listerin* kilis 
germs in i sseconds.

LISTERINE
KILIS OIKMS IN 

11 SICONDS

A food for pro- 
tein; a food for 

mineral salts; 
for calcium and 

phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 

in Kraft Cheese.

CHEESE

Tyros, AiSkloa, Sveiko*

GRAŽIOS AKYS

Yra dideli* tarta*

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojau*. Jus ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Ey* 
Beanty” ant pareikalavimo. ’ KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

—Or Tonight
n 0OK>T TEU? 

st>u 'AIHETHE.O. 
Vtt UkS' AJlCMT, | 
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LIETUVIAI AMERIKOJE

MiLWAUKEE, WIS.I.
Išspudžiai ii sutiktuvių mūsų 

didžiai gerb. kleb. 

kun. A. Balinsko.

Rugpiučio 10 d. jau penktų 
vai. pradėjo žmonės rinktis 
į svetainę, o miklios mūsų 
šeimininkės ir mergaitės sta
lus taisė, valgius krovė.

Kaip jau buvo viskas gra
žiai padaryta, publika susi-

sur geras; žmonės linksmi, 
Įtik litų mažai turi. Apie val

džių mažai jam tekę intere-

šome visus atstovus susirink- Piknikas pavyko labai gra- • patogumais ir dekoracijomis, 
tL ' - žiai. Žmonių buvo suvažiavu- dovanų. Antverpe laimėjo

Susituokė. i šių pusėtinai, bet da būtų ga- '“Grand Prix”, t. y. didžiau-
Juozas A. Blažis, buvęs Šv.'lėję daugiau būti. Vietos būt j šių dovanų.

Antano parap. vargonininkas,' užtekę. j Čia talpinau) ištraukų iš N.
susituokė su p-le Terese Ge- 

liute.

ja, kad lietuviai tik juo ir 40—50 proc. visų turinčių tei- 
važiuotų, jis skirtas lietuvių sę rinkti. Galutinių rinkimų 
patarnavimui susipažinti su rezultatų dar nėra, tačiau li
jo patogumais ir modernišku-' gšioliniai daviniai rodo, kad 
mū. Taipgi ir kitus išplauki-1 dabartiniuos rinkimuos, paly-

j Biznis ėjo pusėtinai. Seuni- i Y. llerald, July — Liepos 30 mus malonėkite remti. Nes ginus su praėjusiais, lietuvių 
suotis, nes politikon nesiki- liūte. 'ninkės restorane vaišino sve-d. “Antvverpo prizas paskir-1 Linija deda pastangas, kad surašai visose vietose laimė-
šųs. Paačiavęs už priimtuves Moterystės ryšiu juos su- Čius kuoskaniausia. Ant galo tas Motorlaiviui Kungsliolm. 'kuogerausiū patarnauti. Lai- jo 100 proc., o Pagėgflj aps-
ir dovanų, baigė kalbų. 

Visiems sustojus sugiedota
Lietuvos himnas ir tuo baigta 
programas.

Iš visų kalbų ir dainų ousi- 
darė labai gražus įspūdis.

Mūsų choras viskų artistiš

rišo kleb. kun. 1. F. Boreišis, 
rugp. 3 d. per sumų- ir pasa
kė pritaikintų pamokslų, nes ! tas.
jaunavedis, iš pat jaunystės t Ratai visur be sustojimo su

net pritruko valgių.
Baras taipgi buvo apgul-

kai išpildė. Garbė dviem pa- 
rijikus, paprašyta vis, s«stis nek.m. g Mockutei ir Jį g,aį. 
ir tuojau pasiiode mūsų <Iva- kūnytei, kurios daug triūso 
sįos vadas lydimas kelių 'pridėjo chorų mokindamos. 
čių kunigų. Publika jį pasi-į Prie progos noriu priminti, 
tiko atsistojimu ir rankų plo- 'kad Milwauk6j yra ir dau.
jimu. Jiems paskirtose vietose giau gražių mergaičių, bet
susėdus, ant estiados pasiio-j jos ‘<neturi laiko” čia ateiti, 
dė trys mergaitės S. Mockus ijonis peikia važiuoti miestan,

dienelių, buvo kun. Boreišiui 
žinomas.

Bažnyčia buvo papuošta la
bai dailiai. Choras gražiai 
giedojo, taipgi p-lės F. Dam
brauskaitė ir V. Švelniutė gie
dojo solo.

Sutuoktuvių bankietas ouvo 
Lietuvių svet. Svečių dalyva
vo gana daug.

Jaunavedis jau ilgas lai- Į 
kais, kaip Detroite gyveno ir, taipgi buvo piknike ir daug

kos, straikeris 
skambėjo. 

Labdarių 3

kas sekunda

kuopa

A. Mozurkevičiutė, O. Kirkliau 
skytė, kurios užtraukė tam ti
krų pasveikinimo dainų. Po

ieškoti pažinties, o čia joms 
daug kas netinka; tai sve

tainė prasta, tai muzika nege-
to dvi mažytės mergaitės, gra- ra, vaįkįnų lietuvių nėra. 
žiai pasipuošusios, prinešė lj&bai gaila> kad joms čia nįe_ 
pasveikinimo bukietų labai

Už puikų pabudavojimų irkui bėgant net į kiekvienų lai- 
artistiškų įrengimų viduj, ga-jvų pasalndys lietuvį tarnauto- 
vo “Grand Prix” dovanų Mo-1 jų kaipo per kalbėtoja lietuvių 
torlaivis Kungsliolm, Švedų keleiviams. Tik žinoma, jei 
Amerikos Linijos, Pasaulinėj lietuviams tiek siūloma, tai 
parodoj, kurį įvyko Antwer- j tikimasi iš musų visų tai I.i- 

turėjo ;pe. į ai jai paramos.
Reiškiam gilios pagarbos, 

Švedų Amerikos Linija. 

Per VI. P. Mučinskas, 
Liet. skyriaus vedėjas.

gražiai įsirengus “Ice cream Šis yra didžiausias prizas, i 
parlor”, kur darė gerų biznį, koks gali būt paskirtas. Mo 
Vengras visus gydė ir gerų torlaivis atkreipė pasaulio a 
patarimų davinėjo. i tydų į savo tobulumus, jurei- Į

Gudruolis laimėjo. Trockis 
pabėgo, pabūgo mūsų klebo- 
!no, imtynių nebuvo.

Svečias kun. A. Kvedaras

krity net 300 proc. Grynai 
vokiški surašai šiuose rinki
muose žymiai pralaimėjo.

vystėje, architektūroje ir pa
puošimuose.”

Tokių žinia tilpo virš mi
nėtam laikrašty. Lietuviai tu
ri progų naudotis jo patogu- 

giminių ir pažįstamų susėjo. Į mais, jis paskirtas kaipo “Lie

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
LAIMI LIETUVIAI

Klaipėda VII-24. (Elta). — 
Klaipėdos krašte įvyko rinki
mai į naujus žemės ūkio rū
mus. Rinkimuos dalyvavo tik

būdamas vargonininkų, ne
mažai darbavosi lietuvių tar
pe, o labiausia su L Vyčių 
102 kp. Būdamas linksmo bū
do, pilnas draugiškumo, buvo 
visų mylimas.

Nuotaką, p-lė Geliutė
kas nepatinka. Kų padarysi.
Bet doroms mergaitėms vis- ______ jz a __ _____

sustojus, gerb. Kenoshos kleb. !kag geva, kaj ir dienų, Blažienė, nesenai atvykus iš 
Bublys sukalbėjo maldų ir vi-; kaj gakoni visokius šokius, Grand Bapids, Mich. Apie jų 
ai susėdę sotinos skaniais vai-Į net senįem pakinkliai drėbė-Į daug negaliu sakyti, bet at-
^ia^s* . . .. • j° bežiūrint. į rodo linksmaus būdo, manda-

Neilg trukus prasidėjo ir j j)a gįQn norįa prįminti, kad t gi pavyzdingų tėvų dukrelė.
programas, kurį vedė mūsų pa !kaį kas pagako> jog mus mo
rapijos sekretorius p. K.1 
Verbickas.

dailių gelių. Paskui, -visiems

Pakviestas choras padaina
vo dvi daini: “Lietuviais esa- 

‘ Bijūnėlisirjne mes gimę 
žalias”.

Kalba kun. Bublys. Jisai 
savo gražioj kalboj sveikino 
rpūsų grįžusi kleb. ir ragino 

gražiai sykių dar
buotis. ,

Jam baigus, pasirodė ant 
estrados mūsų muzikai: Ig. 

Stoškūnas ir E. Stoškūniukė 
— pirmas smuiko, antras — 
pianu išpildė “Marcelės” pol
kų. Nors abu da jaunu, bet i 
gerai valdo savo instrumen
tus, ypač Elenutė.

Paskui dvi mergaitės A.

! terys nesidarbuoja. Netiesa, 
jos darbuojas. Reikia tik pa- 
prašyty o viskų atliks. Kad 
ir dabar, jos pagamino už
kandžio arti 200 žmonių ir da 
taip skaniai. Paminėsiu var
dus pirmųjų darbuotojų Bo- 
zalė Paulauskienė, Ona Kir- 
kliauskienė ir O. Kainauskie-
ne.

O tos jaunos mergaitės, Kaip 
gražiai stalus papuošė ir pa
tarnavo. Už tai visoms širdin
gai ačiū.

Nors daug žmonių buvo at
važiavusių iš kitų miestų, y- 
pač daug buvo iš Bacino, bet,

{manau, visi liko patenkinti.

Todel, jaunavedžiams lin
kime naujame luome laimin- 
giausio gyvenimo ir gausių 
Dievo malonių.

Draugas.

Jis įdomauja Amerikos lietu
vių piknikais, tik jam nepa
tinku Amerikos šokiai.

Jaunieji mūsų kunigėliai 
šeštadienį grįžę iš atostogų, 
ir-gi piknike dalyvavo.

X A. Rubliauskaitė netru
kus išvažiuoja į Lietuvų, Jos 
pagerbimui rengiama šaunios 
išleistuvės ir pagerbtuvės, 14 
d. rugp., Cicero Community 
Hali, 1822 So. 51 avė. P-lė A. 
Rubliauskaitė yra žinoma ne 
tik ciceriečiams, bet ir chi- 
cagiečiams. Nors da jaunutė,

tuvių laivas”. Linija pageidau

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas
ADVOKATAI

Gi mūsų dvasios vadui, kun. 
Mozurkevičiutė, O. Kirkliaus- Bali^skui, grįžusiam reiš- 
kūtė padainavo “Užmik, už- kiam: darbuokis tarp mūsų 
mik”. Po to ant akordian so- daugiau, kiek aplinkybės 
lo pagrojo A. Edzellis. ’leidžia, o mes jus gerbsime,

Po to paprašyta pakalbėti mylėsime ir visame jums pade 

kun. Šlikas, kuris darbuojas

GttBERTON, PA.
Kasyklose žuvo 9, sužeistų 18.

27 makleriai buvo pasiųsti 
Gilberton Coal Co. taisyti su- 
griuvusį ir tris mėnesius ne
vartojamų 80 slopų (slope).

Bedirbant įgriuvo viršus. 6 
darbininkai, kurie dirbo vir
šuje stopos, išsigelbėjo nuo 
puolančių akmenų ir- žemių. 
Žemiau dirbusieji 9 žuvo, o 
kiti sunkiai sužeisti. Sužeis
tieji nuvežti ligoninėn ir jų 
likimas nežinomas.

Brolis T.

Dieglys, gesai, iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas į 
vaikuose ir kūdikiuo
se . paprastai rodo,

3, kad maistas vidurė- 
' liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui Šaukštą Phillips 

Millt of Magnesia. Įdėk jo J pirmu
tini vaiko maisto buteliuką ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas nu- 

tefdaug visuomenės labui pa-, bu?
sidarbarvus. Praeitais metais, į linksmas ir laimingas. Paiiuosuos i

• T^- -n i • • ir. vidurius nuo visokio surūgusio ir Irengiant Lat. Jc ederacijos 19 nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro |
ii hnvn iSrinkta 'vidurius vaiko turinti užkietėjimą,Kongresų, JI OUVO lSrinKta Bioga8 ir tt Vaikai Ji geria dėlto,

.tad jis skanus.
Sužinok apie jo naudą motinoms 

ir valkams. Išsirašyk lndomią kny
gą "Useful Information”. Rašyk i 
The Phillips Co., 170 Varick St. 
New Yo,rk. N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai ją prirašlnėjo per 50 me
tų.

Mlik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1876.

buvo
raštininke, dalyvavo lošime 
teatro ir skelbimų rinkime. 
Tat, kas tik turit pakvieti
mų į p-lės A. Bubliauskaitės 
pagerbtuves ir išleistuves, 14 
d. rugp. visi dalyvaukit.

X Labdarių 3 kuopos susi
rinkimas įvyks 17 d. rugpiu
čio, 1 vai. po pietų, Šv. An
tano parapijos mokyklos kair. 
bary. Kviečiami visi nariai 
atsilankyti. Yra daug reika
lų svarstymui. Reikės pasitar
ti ir apie Labdarių centro iš
važiavimų, 31 d. rugp j., į sa
vąjį ūkį. į /

Sime.
CICERO, KL

svetimtaučių parapijoj, Cu- 
dahy. Jaunas kunigas, da nė j 
metų nėra, kai išventintas,1 
gražiai prabilo į publikų. Sa
kė, nors čia lietuviai labai 
išsisklaidę gyvena, bet skait
lingai susirinko pagerbti sa
vo klebonų. Be to, pažymėjo,

Parapijonas.

DETBGIT, MICH.
Radio Stotis A J J.

X Praeitų sekmadienį šv. 
Antano parapijos buvo pik
nikas, Bergmans darže, prie 
kurio nuo senai ruoštasi.

ŠVEDŲ LAIVAS GAVO 
DOVANĄ.

Šiuomi pranešam lietuvių 
visuomenei linksmų naujienų: 
nmsų Linijos gražiausias lai
vas Kungsliolm, žymus savo

A . f A.
VINCENTAS

KAUŠILA
mirė rugpj. 11, 1930 m. 10:30 
vai. naktj, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Ukmergės apskr., Tau
ragnų Parap., Ruzgiškių Kai
mo. Amerikoje išgyveno 20 me- 
bb

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukterį Eleną Ir Oną, du 
švogeriu Joną Ir Antaną Sepa- 
tavlčius
Lietuvos

ŠIOS

Vytauto sukaktuves minės.

Katalikai su tautininkais 
galutinai susitarė iškilmingai 

jog mūsų kleb. pagelbėjęs jam • paminėti Vytauto Didžiojo
eiti mokslus St. Francis Se-j mirties sukaktuves, spalio 26 j 
minarijoj; kai jisai Milwauken d. Vieta da nenuskirta. Lie-1 
atsilankydavęs, tai meiliai pri Į tuvių svet. šioms iškilmėms, 
imdavęs ir medžiaginiai pade g*l, bus permaža. Tikimos 
jęs. Ačiavd už pakvietimų į šį gauti veltui miesto muziejuj 
sutiktuvių bankietų. 'svetainę. Tų galutinai sužino-

Visas choras vėl padainavo sime susirinkime. >
Programas bus platus ir“Dul-dul-dudelė” ir A. Mozur 

kevičiutė su S. Mockaite due
tų “Balta ranka”.

Po to paprašytas Sheboy- 
gano kleb. kun, Garmus. Ji
sai, kaipo įžymus kalbėtojais, 
savo kalba i»darė gražaus įs
pūdžio.

L' -y ' t
Ant galo kalbėjo kun. A. 

Balinskas apie visa, kų matė 
važinėdamas ir kaip jam pa
tiko dabartinė Lietuva. Mūsų 
kleb. labai gražiai kalbėjo ir

Jaunatvi, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslės 

VT D A netvarkos, jūsų smagumo neužmuš. "
A IX ZV Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena 

IX gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
vJvzJL/I-r goniams gelbėjo, padaryta ma-

«SBKBas». MEDAI “J'cS
tikrąsias ir neimkite Fili? MAC OBBBBODBB kitų. Vaistinėse trijų L/l JC/li v/M 

dydžių. Ieškokite "Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje. »,

ir artimus draugus
Justiną Gaivltrį ir

Kazurą ir gimines, o
2 broliu Justiną ir
brolienę.
pašarvotas 119 E. 107

st Roseland. Laidotuvės įvyks 
ketverge rugpj. 14. Iš nslmų 
8 vai. bus atlydėtas į Visų 
Šventų par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingo* pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvaut šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, švogeriai, Draugai, 

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Y arda 1741.

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Rm, 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

A.A.OUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčtos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Km. 2117

Telephone Randolph *737
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 109* 
Name 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 96*1

JOHN UIGHINSUS
UETUVIB ADVOKATAS

2221 WMt 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
kare. Seredemis ir Petnyčin 
mis nuo 9 iki 6.

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street ■
Room 92*

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 2 Išėmus Subatas

turiningas. Kalbėtojus pra
šys: kun. I. F. Bore iš į, kun. 
V. Masevičių, Dr. J. P. Siur- 
bį, Dr. J. Jonikaitį, Adv. J. 
P. Uvikų. Žadama kviesti ir

Lietuvos atstovas iŠ Wash- • / 1 
’ ingtono p. B. Balutis.

Muzikalę programų pri
rengs šv. Antano par. varg. 
p. A. Šlapelis, pritariant val
dybai

Bendras Vytauto sukaktu-
daug kų papasakojo. Lietu- vių komiteto susirinkimas bus
voj, esu, viskas yra gerai, me
tai bus geri, derltū# veik vi-

rugp. 30 d., vakare, šv. An
tano parap. rhokykloje. Ęra-

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Ava.

Tel. Pullman *969
Nuo a iki I vak. Ir Subatomto

Turiu garbės lietuvių visuomenei 
paskelbti, kad aš tebesu Ciceroj, te
betarnauju žmonėms ir visą savo 
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai 
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal 
geriausių savo išgalių.

Jau penki metai kaip esu tarp ei, 
ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekorystėj, o savo ftfckos| 
mokslus išėjau universitete. Plačiai 
pažįstu apie visokius vaistus ir jų 
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak 
tarus, o aš turiu plačią pažinti su 
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar- ] 
tais pritrukatu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.

Mano visos prekės ir vaistai yra I 
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus 
perku iš geriausių vaistų išdirbys- j 
čių ir perku jų kasdien.

Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduo- I 
tojai prie jų gali prieiti kada tik | 
yra atdara aptieka.

Laukdamas progos jums patar- Į 
naut, lieku.

Su pagarba,
JOHN MALACHOWSKA8, R. PH. 

4847 West 14 Street
Cicero, m. Tel. Cicero 3» |

ATIDAROMA

KROMft’S PHARMACYi
LIETUVIŠKA APTIEKA

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav. j
3902 Deodar St, Ind. Harbor, Ind

Pildau receptus, užlaikau, visokių] 
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo 
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu 
visus Indiana Harboro, East Chlcago 
ir Hammondo lietuvius kreiptis su, 
visais vaistų reikalais.

PILNAS EGZAMINAS 
>5.00 TIKTAI >5.00

aPEClALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne paa kokį nepa- 
cyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegsamlnnvlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, auradymul žmogana kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologtškaa egsamlnavl- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, (r Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai juaų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skli
do. žarnų, inkstų, odos. kraujo, nar
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arlA 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą. įsl- 
carėjuaią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, noatldėlloklt noatėjų pas 
man*.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TAS 

Inėjlmas Rūmas 191*
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Va.andos: Nuo 19 ryto 11d 
l po pietų. Vakarais nuo 6 iki Y 

Nedėliotais nuo 1# ryto Iki 1 
po plotų

ttalslnft tho Family- Kisner

Mdagiiagb K i
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Trečiadienis, Rugp. 13, 1930

GRABORIAI:

Telefonas Yarda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBŲRN AVENUE 
Cliicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIKTUna GRABORIUS

Patarnauja lailotuvėse kuoplglau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu bnuite užganėdintu

Tol. Roosevelt 2516 Arba 2616

2314 W. 23rd Plaoe
Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 43 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

j. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3288 S. 
Halsted Street. Tel.

1 Victory 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 AUBUBN AVENUE.n*f - ■» rt *

DIIUŪIS S

C H I C A G O J E DAKTARAI:

S. M. SKUDAS
LIETU VIS GRABORIUS 

Didelė grali koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tol. Roosevelt 768J

WEST SIDE ŽINIOS. ŽOLINĖ.

Marųuette Park. — štai, ir 
antra malonių diena.

Nesenai mes savo 
joje apvaikščiojant e Por-
ciunkulį. Žmonės gausiai lan-'J. Luleviėius

GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJ AB
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
2102 8. Halsted
SU Chicago, III.

Tel. Victory 1116

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46tb St.
Kampas 46tb Ir Paulina Sta 

x Tel. Boulevard 6203

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

BUTKUS
UNDERT AKINO CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

X Prie dovanėlės J. E. vy
sk. Bučiui prisidėjo su auka 
M. StumbrienS.

X Atkeliavusią iš Cicero 
Lindžių šeimynėlę nelaimė pa
tiko: p. Lindžienė sm.rk.ai kė bažn5'či*' 15 d-
susirgo, žada važiuoti į Šv. w"»‘3‘u> »rbtt sek»”‘i P“'k»“- 
Kryžiaus ligoninę.

X Aušros Vartų par. pik
nikas žada būti tikrai įdo
mus, — bus nepaprastai daug

Telefonas Groveblll 8262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

parūpi- 2433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

6 ir 7 iki 9 vai. vakarą. 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Proepect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2330

EZERSKI
* n

LIETUVIS GRABORIUS 
Of 1 S a •

4603 S. Marsh field Avenue
Tel. Boulevard 8277

įvairumų.
X Pasilikęs daluže 

keris” kartais
pradėdavo skambinti. Mat jau [

i
nieji miklina rankas prieš 
rugp. 17 d. Teko kujus pas
lėpti, kad nesudaužytų besi- 
miklindami.

X Medžiai pagražina visą 
apylinkę. Būtų labai dailu 
kad visi Aušros Vartų par. 
namų savininkai, jei tik turi 
liuosos žemės gabalėlį, kad šį 
rudenį pasodytų prie savo na
mo medelį, kitą. Būtų daili 
jubiliejinių Vytauto metų 
atmintis.

X Kiti sako, jog pasaulio 
centras yra kur tai toli, bet 
Aušros Vartų parapijonai ma
no, jog katalikiško veikimo 
centras lietuvių: Cliicagoj yra 
West Side. Čia sudarytos pa
togios sąlygos draugijiniam 
išsivystymui.

dienj, apvaikščiosime Šv. Ma
rijos Ėmimo į dangų šventę, 
arba žolinę. Bus laikomąsi 
sekančios tvarkos:

Ketvirtadieny 2 vai. po pie
tų bus • klausoma išpažintys

net naktyįvaikų’ ° vakare suaugusiųjų. > 
1 Per šventę, pirmos šv. Mi
šios bus 5 vai. tiems, kurie 
eina į darbą. Antros šv. Mi-

“strai-

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

- - f i ?

t

Ambulance Patarnavimas
/

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą. '

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI ’.

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. FalrfleM Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 6858

sios bus 7 vai., o trečios ir 
pamokslas 8:30.

Vakare bus pamaldos prie 
šv. Marijos P. 7:30. Gėlės bus 
šventinamos po paskutinių 
šv. Mišių ir po pamaldų vaka-
re. , į : [I!

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. Ofiso VaJ. Nuo 0-13 rytais: nuo 7-8 

vak. Antro Of. VaL • Nuo S- 6 po 
plet. Utarn. ir Subat Nuo 8-8 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

Nedėlloj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Dres«l 9191

DR. T. DUNDULIS „R » . RnTH
vnvTiUia tr PHrRT’nr. jo Ulll fll fll llw I IIGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GUPLER

Tel. Canal 6764 Republlo 8468

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet. 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1713 

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials
Ir Ketvergais vakare

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel. Prospect

DR. B. ARON
0618

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas

▼yru, motorų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik

lškalno susitarus J

Ofisas ir Laboratorija 
Ir x-ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Lankykime bažnyčią ir gar- Tet Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
-------------------- Į Gydytojas ir Chirurgas

ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS 6558 SO. HALSTED STREET

binkime Dievą, ypač tą dieną, 
nes Ji yra brangi mūsų Mo
tinai. Vienas parapijonų.

Tel. Lafayette 5798

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

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

H, 
Clii-

l Ca-

į Ca-

Švedų Amerikos Linijos lai 
vų “Gripsliolm”, kuriuo plau 
kė pirma šios Linijos Lietu
vių Ekskursija į Klaipėdą, 
birželio 27 d. atvažiavo rugp. 
4 d. sekanti Lietuvos imigran
tai:

Balaišiutė Jadvyga, į 
cago, III.

Dareškevįčius Kazys, 
Muskegam, Mich.

Dareškevįčius Steponas, 
Ne\v York, N. Y.

Grinsteinienė Leiba, 
nadą.

Šmulevičienė' Freida,
nadą. , 1

Šmulevičius Jokūbas, i Ca- 
nadą.

Navikienė Magdalena, į 
Brooklyn, N. Y.

Navikas Jonas, į Brooklyn, 
N. Y.

Kralikienė Ieva, į Grand 
Rapids, Mich.

ŠeŠtakovienė Jadvyga, į 
New York, N. Y.

Majorovienė Teklė, į Plain- 
field Black Hill, Conn.

Majorovaitė Ona, į Plain- 
field Black Hill, Conn.

AR ŽINOTE, KAD

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare 

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKŪL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptle-
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Offiep. 445Q H Cn h'fnrnin Avo Valandos: nuo 2 Iki 4 po plet. Tel. UIIlce’ Gailiomia AV0.
Prospect 1938. Nedėliojo pagal sutartį.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
S iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828 
Rez. <641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1828. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

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

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedaliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 
atvažiuoja ir visiems čamplonams 
per nosis duoda.

Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
seniems tonikams duoda Ir apgali.

T. A. D- dar tik kelių metų senu
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
jų Ir nuo Jų padėkavonlų. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
ba išdlrbystės.

T. A. D. FROOTJCTS 
31 SS So. Halsted St. Chk-ago, III.

h
Ofiso Ir Res. Boulevard 8918

DR. A. J. BERTASH
8484 80. HAL8TED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 IU I p«
pietų Ir I Iki S vai. vakare 

Rez. 8801 8. WALLACB STREET

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akintų 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pašte bėkit mano Iškabas 
Vai. 8:8Š ryt Iki 1:10 vak. Šarado
mis 8:20 Iki 12 ▼. Nedėllomls nėr 

skirtų valandų, Rnom >
Phona Ganai 0622

LIETUVIS AKIŲ* 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti prležastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

* 4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. ŽMUIDZINAS
X

GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6321

Vai.: 8 Iki 18 ryto
8-8 vai. vakare

DENTISTAI

PRANEŠIMAS
Tel. Boulevard 7042

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <222 

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 
Avenue Tel. Republlo 7868
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

Tai. Canal 0267 Res. Prospect <888

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 
Valandos 11 ryto Iki S po pietų 

8 Iki 8:30 vakare

DR. G. Z. VEZELIS DR. CHARLES SE6AL
DENTISTAS

Persikėlė j nauja vietą po num.

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors State Bank skersai

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
D E N J I S T A S

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartĮ

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Val.; Nuo t ryto Iki 8 vakare

TeL Tardo 1829
DR. G. SERNER

T.rRTTTVTH AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių DirbtnvS 
756 West 35th St 
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedaliomis: nuo 10 Ud 12.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modernišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 
III. Pirmiau Dr. Gussen turė
jo ofisą North Sidėj, o Cice- 
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 
roj susilaukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkią padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, par 
tarnavimą teikia už prieina* 
mą kainą.

Perkėlė aavo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo lt—12 nuo 3—4 pu

pietų: 7—8:28 vakare 
Nedėllomls 18 Iki 12

Telef. Midway 2880
—-----------------—---------- —«. <

Tel. Boulevard 1481

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytoju, Chirurgas Ir Akušeriu

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

T—9 vakare

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

' rurgas ir akušeris.

i Gydo stalgias ir chroniška* li
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau- 

1 Jauslus metodus X-Ray Ir kitokius 
'elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų tr 
nuo « iki 7:20 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 2110 Rez. So. Shord 
2238, arba Randoiph 8800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. Yards 0994

Rezldenotjee Tel. Plaza 8200
VALANDOS:

Nuo 10 1*1 12 dienų 
Nuo 2 Iki 2 po pietų.
Nuo 7 Iki t vakare.
NedUl. nuo 10 iki 3^2 dlasg
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Aušros Vartų Par. 2-ras PIKNIKAS Savo Darže
Invyks Rugp.-Aug. 17 d. 1930Kreksčiuno Orkestara

CHICAGOJE
‘DRAUGO”JOMARKAS 

JAU ČIA PAT.

“Draugo” rudeninis jomar-, 
kas jau netoli. Jis įvyks rugp.

mėnesinį susirinkimą; rugp. 
10 d., parapijos mokyklos
kambary.

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Blankus, o nutarimus iš

24 d. Bergmano darže. Laiko praeito susirinkimo perskai- 
visai nedaug beliko. Taigi jau tė rašt. J. Grišius. 
laikas į tą, jomarką bei pik- Ligonių dr-ja turėjo 2: K. 
niką rengtis visiems visose Žilaitį, kurs buvo išsirgęs 3
Chicagos ir apylinkių koloni
joms. Tai bus naujas iš visų 
didžios Cliicagos veiklių lie
tuvių suplaukimas vienon 
žinomon vieton. Bus vėl pro
ga sueiti su senais pažįsta
mais, biznieriams bus proga 
sueiti su savo kostomeriais ir 
sudaryti naujų prospektų.

Katalikiškos dr-jos bei or
ganizacijos, kurioms “Dran
gas” taip dažnai veltui pa
tarnauja, privalo šiuo tarpu 
atsiminti savo Rėmėją, tai y- 
ra dienraštį “Draugą”.

Tikietų jau galima gauti vi
sose kolonijose “Draugo” sto 
tyse. > ' • | £>i

Vienas iš dr-jos.

RADIO ŽŽŽ

savaites ir tiktai už 2 teėmė 
pašelpą; vieną savaitę dova
nojo draugijai. Ačiū už tai. 
P. Buvilas da teseserga.

P. Bankevičia pranešė, kad 
parapijos svetainę paėmęs va
karui 9 d. lapkričio.

Iš Vytauto 500 metų pami
nėjimo pranešimų darė p. S. 
Puksmis ir J. Blankus. 18 ko- 

i lonija rengias prie gražaus 
paminėjimo. Draugija komite
to raportą užgyrė.

Kas dėl a. a. P. Bubilio po
mirtinės, J, Grišius kalbėjęs 
su globėjų adv. Česnuliu, ku
ris pataręs nemokėti pomirti
nės kol nebus gauta iš teisėjo 
raštas, kam išmokėti.

Draugijos narys, A. Šeulis 
atėjo pasakyti “Su Diev” dr- 
jai, kurioj per 6 metus pri
klausė ir darbavos su visais 
kartu, keldamas jos garbę, di
dindamas turtą ir dauginda-

10 valandą ryto (senuoju lai
ku) iš 63 str. stoties. Į laivų 
sės 16 d. rugp. Amerikoj iš
gyveno 21 metus ir visą lai
ką viename darbe (Marshall 
Field Co.) išdirbo. Priklausė 
prie N. P. Š. P. parapijos, Bri- 
ghton Parke.

Kaipo pirm. Susivienijimo 
brolių ir seserų dr-jos linkiu 
tau, brangus broli, laimingos 
kelionės ir gaivinti savo kru
tinę tėviškės oru — Pašaltu- 
nės parapijoj, Tauragės aps- 
kr. |

J. Blankas.

prašom ir šįmet mūsų nepa
miršti ir sesutėms pribut su 
pagelba koskaitlingiausiai su- 
sireikant į metinį jų naudai 
rengiama pikniką.

Širdingai kviečiame visus.
Rengėjos.

VISA SESUTĖS PRIRENGS.

Sekmadienyje, rugpiučio 17 
d., kaip jau žinom, įvyks šv. 
K. A. Rėmėjų dr-jos rengia
mas metinis piknikas Mar- 
ųuette parke.

Bus įvairi programa, mu
zika, dainos ir skanus užkan
džiai kuriuos Sesutės Kazi- 
mierietės prirengs. Visose pra ! 
mogose, kur tik galima, Sese-1 
rys pačios darbuojasi, tad ir

PBANESIMAL
Am. Liet. R. K. Federaci

jos Chicagos Apskrities prieš- 
seiminis susirinkimas įvyks 
šiandie, rugp. (Aug.) 13 d., 
Aušros Vartų par. mokykloj, 
8 vai. vakare.

Susirinkimas bus svarbus, 
nes komisija patieks svarsty
mui gaminamus seimui įne
šimus, kuriuos sus-mas turės 
aptarti. Tat, malonėkite at
stovai skaitlingai susirinkti.

Valdyba.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI 
JOS RĖMĖJŲ DR-JOS 
SVARBUS SUSIRIN

KIMAS.

T<>wn of Lake — Rugp. 8 
d. p. S. Paukšta nauju Stude- 
baker važiavo į ūkį pirkti sū
rių. Ant Damen avė. ir 63 tro- mas narių skaičių. Jis išva-
kas užvažiavo ir sutrenkė p. 
Paukštos automobilių. Sukrės
tos ir kartu važiavusios mote
rys: A. Uginčienė, ,M. Kazėne- 
nė ir Zakarskienė. Labiausia

žiuoja į Lietuvą, kur gimė, 
augo ir jaunas dienelės leido. 
Kaipo tokiam uoliam ir veik
liam nariui, padovanota auk
sinis žiedas ir pakeltas į gar-

užgauta p. M. Kaziėnienė, 4607 jbės narius. P-as Šeulis Chica- 
S. Honore St. Automobiliui gą* apleidžia 14 d. rugpiučio, 
nedaug žalos padaryta. Po
nas Paukšta sako: “Tai buvo 
naujo karo krikštynos”.

X Šįmet ponus Kazėnus 
viena po kitos bėdos lanko.
Sūnus da nevisai pasveiko, 
kuriam automobilius buvo su
laužęs koją. Buvo sunegalėjęs 
pats p. Kazėnas. Dabar ponia 
Kazėnienė sužeista. Linkime 
greitai pasveikti ir kad ta 
bėda būtų jau paskutinė.

X Pirmoji Labdarių kuopa 
užmoka buto nuomą ir 
duoda kas mėnesį po kelis 
dolerius suvargusiai senukei,
A. Kasmauskiėnei.

X Kleb. kun. A. Skripkus 
telegramų prisiuntė iš Lietu
vos sveikinimą parapijonims 
ir draugams. Tas pasveikini
mas bus perskaitytas parap. 
piknike, kuris įvyksta šiame 
sekm. (Aug. 17 d.), Chemaus- 
ko darže. . i *

X N. P. P. Š. mergaičių Tl8a konBtnikcljlu Kalna 
sodalicija laikė susirinkimą, įf o b- ,r aukščiau.

10 d. Prisirašė kelios 
Nutarė

lyne, 7:30 vai. vak.
Visų A. R. D. skyrių pra

šom atsiųsti atstoves, taipgi 
busimo pikniko komisiją pra
šom dalyvauti, nes svarbu 
visoms pasitarti apie musų 
metinį pikniką, kurs įvyks 
rugp. 17 d.

Visų A. R. D. skyrių pra
šom prisiųsti pilnus raportus,

t
kiek jau nuveikta dėl pikni
ko kiekvieno skyriaus.

Prašom visų gerb. atstovių 
susirinkti punktualiai 7:30 
vai. vakare.

Valdyba.

tą žinią kito mūs 
dento.

Ekskursantams. .

Ketvirtadienį, rugpj. 14 d. 
lygiai 12 vai. Chicagos laiku 
iš La Šalie stoties, Ni
ekei Plate geležinkeliu iške
liaus lietuvių ekskursija, plau 
ksianti į Lietuvą Holland A- 
merica Linijos laivu Staten- 
dam. Tas laivas iš New Yorko

korespon- išplauks rugpj. 15 d. 8 vai. 
vak.af

— Šitai lietuvių ekskursijai
vadu bus buvęs Amerikos ka
reivis ir vėliau Lietuvos armi
jos karininkas p. Zamkus.

Iš viso šioje ekskursijoje 
lietuvių bus apie 30.

Jei kuriam iš pasažierių dar 
ko trūksta, arba ko nors tik
rai nežino, lai tuoj kreipiasi 
' p. P. Baltutį, 3327 So. Hal-1
sted St., tel. Yards 4669.

REIKALINGI
Penki vedėjai į Utah Meat 

Stores. Turi būt su geru pa

tyrimu toj šakoj ir taipgi ap

sišvietę ir atsakomingi. AlgaNorth Side. — Lietuvių 
Politikos klubas rengia nakti- ^60 I savaitę ir komišinaa. At-

nį išvažiavimą, 16 d. rugp., 
Dambrauskienės farmoj. Ku
rie norit važiuoti susirinkit 
prie parapijos salės, 4 vai. 
Sykiu važiuosim.

P. K. P.

REDAKCIJOS PASTOS 
DĖŽUTĖ.

sišaukite nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų.

608 So. Dearbom St. 
(Transportation Bldg.) 

Room 832

(VAIRUS PARDAVIMAI

Privatiškas sav. parduoda
3 šm. madnaa par’.or. setas
4 šm, riešutinis miegk. setas 
8 Sm. rieSutlnls valg. setas
2 9x12 Wilton kaurai 
t tūbų Stewart-Warner radio
5 Sm. papild. pusryčių setas 
Lempų, veidrodžių, coxw«ll, laik

rodžių, indų. Dviejų mėn. senumo. 
Galima Ir skyrium. Ateik su pasiū
lymu. 8228 Maryland avė., 1-mas 
Apt. Tel. Stewart 1875

Gar., storage, gazol., karliodais 
perkami, valdiški pirk. P. O. greta. 
Ypatinga proga 2 ar 3 žmonėm, iš
tirk! adr., Box 520 Draugas, 2334 
So. Oakley' avė.

REIKIA VARGONININKO
Tuoj reikia vargonininko, 

gerai žinančio savo amatą.
KUft. V. VILKUTAITIS 

6527 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.

Išmainymui ar pardavimui piano 
playerie su rolėmis. Maln. j mažų 
auto. 4857 Argyle St. Palisade 9157.

Iceboxiai “Frosų King” 100 sv. 35. 
Geram stovy. 920 Sunnyslde avė.Rap. Apie p. Paukštos liejos rengia “deli-j Įvyks šf vakarą, rugpiučio

kurie, 13 d., šv. Kazimiero Vienuo- laimę dedame pirmiau atsiųs- 
" ■ui"i;i»rnĮiuiirt—. 1 ■ ■ ---------

piknikui
cious” užkandėlius, 
tiesiog burnoj tirps.

Jau nekartą patyrėm iš 
gerb. visuomenės širdingos 
paramos mūsų pramogoms,

4444 so.
TeL

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųSles 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE BARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

WILLYS, WILLYS KNI6HT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų ui labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOZ MOTOR SALES

610 West 35 Street 
Tel. Yards 069*

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tomistą nori pirkti Automo- 
bllĮ, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus tr pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kužie tikrai Tamistas nus- 
trtdns savo gražumu, greitumu, ir

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

rugp.
naujos narės. Nutarė turėti 
laivu ekskursiją. S. Maruševi- 
čiutė ir E. Kanapackaitė ap-’į$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT 
giėlllė darbuotis par. piknike. Į VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių 

laikų. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų už žemiausių kalnų.

IS DRAUGIJOS SUSIVIE
NIJIMO BROLIŲ 

LIETUVIŲ.

Dievo Apveiždos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese
rų Lietuvių draugija laikė

Willys, Willys Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

HARRY J. MAPP, Ine. 
6739 S. Western Avė. 

Telefono* Republic 9841

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M.ZUAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CAUFORNIA AVĖ.
Telefonas HųaJock 6526

Telef. Republic <896
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTO RIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Ros. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Keal Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public
. Skyrius 4429 So. Fairfield

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne
įeik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

Tel. Lafayette 7674

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
* Užlaikau visokių 
lukstolų ir stdų- 
orlašų daiktų, vė
liausios madas **- 
fllo, pianų 'Yollų, 
rekordų ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir musikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ohioago.
Telefonas HEMLOCK 8380

Mokyklų reikm. ir Įvairumų Sto
ras. Pigiai, tuoj perkant. 4206 
Wentworth.

Cigarų, kendžių, mokyklų reikme
nys, orlavių st. Puiki vieta, remia. 
955. 1352 Wilson.

yacuum cleanerl 312, geroj padėty, 
M. Smith, 1069 Foster, 3-čias flio-
ras.

RADIO ■
Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ZVIRBUS 
Lafayette 8227 Chicago, III.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
Kaina *845.00 r. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kalnų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoros, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 0008

3962 Archer Avenue

SEN1AUSIS LIETUVIS

ELEKTROS KONTRAK- 
TORIUS

Suvedu elektrų. Darbų garantuoju. 
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.

2522 So. Halsted Street 
Telef. Victory 7452

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius
2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai \
Cementiniai bloksal 
Garadžlal, porčlal

2 metų lakto Ižkaokėjimul 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Ganai 5065

Phone Virginia 2004 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
^ontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Phone Republic 4949

PETRAS GRIGAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruodami ir 
iipoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra gieitas, geras ir 

nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

GERAS BIZNIS PIGIAI

Parsiduoda gazolino stotis, 
garadžius ir storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yrai 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marųuette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tą biznio šaką suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapackis
5158 So. Westem avė.

Tel Prospect 8157

SEAL ESTATE

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS ft INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmos, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo spiellnkėe ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgsge ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tel- 
Ingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenne 

Tel. Lafayette 0465

Tel.

MORGIČIAI-PASKOLOS
Lafayette

AUG. SALDOKAS
• 719

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELING IS HEREt ' į 
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus 8TU- Į 

DEBAKER 1981 modelius, kurie į 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu į 
neturi nei vienas kitai automobilis * 
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KARULIS Savininkas

4492 Archer Avenne 
Telefonas Lafayette 7139

A. M. BUTCHAS

Maliavų ir visokių geležinių 
daiktų (hardware) krautuvė.

Atliekame maliavojimo dar
bus iš lauko ir vidaus, taipgi 

I plumerio, taisome elektrikas, 
'įdedame šilto vandens pečius 
•ir tt. Kaino* prieinamos, 
j 4414 So. RockweU St.

Tel. Lafayette 4689
M YU8ZKA 

Plnmbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar

nausiu kuogeriausia.
4426 So. Westem Avė. 

ToL Lafayette 8227 .

Telefonas Canųl 7289

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stekas.

2184 So. LEAVITT ST.

fiapes Telef. 
Hemlock 2847

CHICAGO

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIOIŲ
Skolinam pinigas ant medi

niu ir mariniu namu. KomiMo 

tik 2%. Kreipkitės į
Public Mortgage Ezchanga

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

REAL ESTATE
Readavimas, Paskolos ir Apdraudė 

(Insurance)
4038 Archer Avė., Chicago, III.

UI apie 99,900 caah parduosim 12 
flatų kamp. narna Woodlawne, arti 
I. d, 948,700 išmok, po 3100 Į mėn. 
po 6 nuol. Balansų sumokėti liepos 
1936. Reik greit parduot Wltmer, 
208 So. La Salio, Tel. State 0154.

6 kamb. p'Jytų bung, arti mok. 
geroj vietoj. <728 No. Talman avė.

FARMOS

Namų Telef. 
Republic B’688

JOHN YERIES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mono darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 W1ST 69th STREET

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
j. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038

6 ak., naujas 6 kamb. našu. fur- 
nace šlld,. visi patogumai, dubelt. 
gar., vlštinyčla, sodas, uogynal, C. 
B. A Q. Reynolds, p. r. kamp. 
18 ir Foirvlevr, Dovrnera Grove, III.

Parsiduoda firma, 20 U ak. arti 
Sed.ro — Wool'.ey. Wash , ger. ke
ltos, arti mokyk. 4 ak. rasberlų, ge
ras sodas, 6 kamb., geri hamal. tvo
ros, galvijai, mašinos, 38,000, Įmok. 
31,600. hal. 9600 rl nuoš. m et. Ja
me* H- Moore, Sedro — Wooley. 
Waeh. • i i t _ i


