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SMERKIA POLICIJOS 
ŽIAURYBES

tymais. Tų žiaurybių nėra Bo
stone.

Berlyne Uždaryta Vyriausioji 
Komunistų Būklė
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NESURANDAMAS AME
RIKIETIS LAKŪNAS

UŽDARYTAS KOMUNIS
TŲ BŪTAS
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Į AVASHINGTON, rugp. 11. 
I— Paskelbtas dar vienas ži- 
'nomos IViekersliamo komisijos 
! raportas. Šiuokart apie poli- 
1 cijos žiaurybes, naudojant, 
taip vadinamą, “trečiąjį laip- 

jsnį” (third degree), kad iš 
areštuoto išgauti prisipažini-

ŽUVO 7 ŽMONES

mą.

AVAUKEGAN, III., rugp. 11. 
— Ties Glenvieiv Chicago, Mi- 
hvaukee, St. Paul & Pacific 
keleivinis traukinis vakar va
kare sudaužė automobilių, ku- 
riuomi važiavo 7 asmenys. VI-

Komisija nurodo, kad su a- si žuvo. Automobiliaus laisnio
COPENHAGEN, Danija, 

rugp. 10. — Amerikietis lakū
nas Cramer vakar apleido 
Shetland salas ir čia nesulau
ktas. Kas su juomi įvyko, nė
ra žinoma.

Danijos kariški orlaiviai vi
sas laikas jo ieško jūroje.

Lakūnas Cramer skrido iš 
Detroito į Daniją per šiauri
nę Atlantiko dalį

BERLYNAS, rugp. 11. — 
Po kruvinų komunistų riaušių 
policija čia uždarė vyriausią
ją raudonųjų būklę.

FRANCIJA PRADŽIUGUS

PARYŽIUS, rugp. 11. — 
Erancijos vyriausybė pradžiu
go, kada Prūsijoj kanclierio 

Kartu su Brueningo valdžios priešai 
juomi laivo ir radio operato 1 pralaimėjo balsavimuose.
rius O. Paąuette. Ministeris pirmininkas La-

T > i. -
i reštuotais žiauriausia policija 
•apsieina Chicągoj ir New Yo- 
rke, nors tas yra užginta jsta-

numeris liudija, kad mašina 
prigulėjo Bruno AVoods, 9317 
West 32 Place.

ŠAUDYTA J ARMĖNŲ 
ARKIVYSKUPĄ

PARYŽIUS, rugp. 10. — 
Vakar čia armėnų bažnyčioje 
kesintasi nušauti armėnų arki
vyskupą Vramo Cha Bouh. 
Bet sužeistas tik Brolis Par- 
togli Takendjian.

Pasikesintojas suimtas. Tai 
kažkoks A. Abrahamian, elge
ta.

SUKILĖLIAI NUGALĖTI

1. Atidarytas naujas tiltas, 3,850 pėdų ilgas, per Willamette upę, tarpe Portland ir 
St. Johns. 2. Union apskrity So. Dakotoj, tūkstančiai ūkininkų atviram ore dalyvauja 
pamaldose ir procesijoje, kad Dievas atitolintų žiogų rykštę. 3. J. A. Valstybių raitelių 
pulkininkas Osmun Latrobe. Į

CHICAGO JE CHICĄGOJ UŽDARYTA 
107 TEATRAI

SUSEKTAS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ BRUENINGĄ

BERLYNAS, rugp. U. — 
Vokiečiai labai susidomėjo po-

BERLYNE RIAUŠES, 
ŽUVO 4

vai pranešė, kad jis dabar ra- licijos pranešimu, kad ji suse
mia! vyksiąs į Berlyną. kusi sąmokslą nužudyti kanc-

lierį Brueningą ir užsienių mi- 
nisterj Curtius.

Pati vyriausybė yra gavusi
BBBLYNAS, rugp. 10. - lflisk»> kuriam Pa

rr .. . . . , žymėta, kad kanclieris ir se-lautimnkams socialistams, ko-. . , ... i y, kretonus negrysią gyvu iš Ro-mumstams ir kitiems kraštu-i J
tiniausiems gaivalams nepavy-įmQS’
ko paleisti Prūsijos seimo vi-* Jiedu gryžo. Jųdviejų kelio- 
suotinuoju gyventojų balsavi- nė buvo slapta ir priešai ne
inu. Reikėjo jiems gauti arti'gavo progos jųdviejų sekti ir 
pusketuriolikto miliono balsų, į kėsintis.
gi negauta nei dešimties mi-

TIENTSIN, Kinija, rugp. 
41. — Šiaurinėj Kinijoj iški
lęs sukilimas nepavyko, kada 
vyriausybės kariuomenė tuč-' 
tuo jaus sukilėlius apsiautė ir 
perdėm nugalėjo.

Tientsine ir, Peipinge pas
kelbta karo padėtis.

lionų.
Po to nepavykimo komunis

tai čia ir kituose miestuose

LIEPTA PASITRAUKTI 
STREIKININKAMS

LAS VEGAS, Nev., rugp. WASHINGT0N, rugp. 10. 
10. — Milžiniškos Hoover už-'— Federalinių kalėjimų biu- 
tvankos statymas sustojo, ka
da 1,400 darbininkų pareika-

STATYS KALINIAMS 
LIGONINĘ

KALBEJO VYSKUPAS 
SHEIL

Katedros ir Šv. Pranciškaus 
Asižiečio parapijų mokyklose 
baigė atostogų metu suruoštus

ras paskelbė, kad mieste Spri-, kursus apie 1,000 bernaičių ir 
ngfield, Mo., bus statoma ka-' mergaičių. Kursus baigus va
liniams ligoninė. Pastatymas j.ar vienur ir kitur mokyklų 
atsieisi,, pustrečio miliono do-1 anditorijose ka]b4jo CM(jagoa 

Vedamų darbą viršininkas lerią

lavo aukštesnio 
Eina streikas.

užmokesnio.

F. Crowe parėdė visiems strei
kininkams išsinėšinti iš stovy
klos. Būsią priimti kiti darbi
ninkai, kurių esą pakaktinai.

KRISTAUS IDEALAI VIEŠ
PATAUJA — HOOVER

ŽUVO 6 NUKRITUS 
ORLAIVIUI

CINCINNATI, O., rugp. 10. 
— Ties Little Miami upe nu
krito trijų motorų orlaivis,

vyskupas pagelbininkas B. J. 
Sheil.

POLICMONAS NETEKO 
GINKLO

Plėšikai užpuolė barzdskuty-

Chicągoj ir apylinkėse už
daryta 107 mažesnieji teatrai 
nesusitaikius su mašinų (kra
tomųjų vaizdų) operatorių li
nijos vadu. Teatrai negal 
laikyti po du operatorių, ko’ 
reikalauja unijos vadas Ma- 
loy. Kiekvienam operatoriui 
teatrų savininkai moka 90 li
gi 175 dolerių savaitėje, žiū
rint darbo ilgumo.

Uždarius teatrus, darbo ne
teko apie 5,000 žmonių, įėmua 
kelis šimtus operatorių. Sek
madienio vakare visi darbini
nkai apmokėti ir liepta nea
teiti, kol nebus jiems praneš
ta.

NEMANO KLAUSYTI 
KONGRESO

DURANGO, Meksika, rugp. 
11. — Meksikos kongresas iš 
užimamos vietos pašalino Du- 
rango gubernatorių, būk neva 
už įstatymų nepildymą.

Durango įstatymų leidimo 
rūmai tam pašalinimui griež
tai pasipriešino. Šie rūmai nu
rodo, kad gubernatorius yra 
valstijos gyventojų renkamas 
ir valstija pasirengusi ginti 
savo neliečiamybę.

BERLYNAS, rugp. 10. — 
Liepos 31 d. Vokietijoj buvo 
3,976,000 bedarbių. Paskutinė
mis liepos dienomis bedarbių 
skaičius padidėjo 20,000.

prigulįs Amerikos Oro Kelių lkl«> 175 W- Washiugton gat.

Tarp kitų barzda ten buvo 
skutama ir policmonui Mill. 

Visus viduj esančius užpuo-

NEDEPORTUOJA SVETIM
ŠALIŲ J RUSIJĄ

1 Embrey—Riddle divizijai. Zu 
vo 6 žmonės, įėmus vairinin

LURAY, Va., rugp. 10. — 
Šeštadienio vakare iš Rapidan 
stovyklos per radio kalbėjo 
prezidentas Hoover. Jis kal
bėjo į “Young Men’s Cbris- 

” (protestam;
didelius plotus palietė potvi- organizacija) suvažiavimą

POTVINIAI MEKSIKOJ

TAMPICO, Meksika, rugp.
sukėlė kruvinas riaušes. Pa-,11. — Tamaulipas, Vera Cruz( 
čiam Berlyne 16 žmonių nu- ir San Luis Potosi valstijų ^an Association
žudyta ir virš 50 sužeista. 

Vyriausybė nujautė balsavi- nis, kurs iškilo dėl lietaus.
me nepavykimą, ir pramatė Daugybė žmonių užsilipo ant
riaušes. Tad išanksto visur bu
vo suorganizuota skaitlingi po
licijos būriai.

namų stogų ir medžių. Laukia 
pagelbos.

BOMBUOTAS VOKIETI- 
JOS TRAUKINISKUBOJE APGULOS 

PADĖTIS
JUETERBORG, Vokietija, 

HAVANA, rugp. 10. — Ap- rugp. 10. — Netoli čia vienam 
užsisukime dinamito bomba 
subombuotas keleivinis Basel-

gulos padėtis paskelbta Hava
nos ir Pinar dėl Rio provin
cijose. Susektas revoliucinis' Frankfort-Berlin traukinis. A- 
bruzdėjimas. Ši karo padėtis štuoni yngonai nusirito nuo 
gal bus praplėsta ir kitose pylymo. Sužeista apie 1QO žmo 
provincijose. . nių.

GRYŽO Iš ALASKOS

FORT W0RTH, Tex., ru
gp. 10. — Iš Alaskos parskri
do lakūnu Robbins ir Jonės, 
kuriedviem dukart nepavyko 
pasiekti Japoniją be nusileidi
mo.

HOOVERIS 57 METŲ 
AMŽIAUS

WASHINGTON, rugp. 11. 
— Vakar prezidentui Hoove- 
riui suėjo 57 metai amžiaus. 
Kaip paprastai, prezidentas 
per dieną buvo užimtas įvai
riais reikalais savo ofise.

ką ir vieną moteriškę. Nelai
mė įvyko nukritus vienam pro
peleriui.

Clevelande, 0.

Tarp kitko jis pareiškė, jog 
šioj šaly Kristaus idealai vieš
patauja ir ant tų idealų šian
die remiasi visas Amerikos 

ekonominis ir socialinis gyve?
nimas.

4 ŽUVO SUSIDAUŽUS 
ORLAIVIUI

BAIGTAS DIRIŽABLIS

AKRON, 0., rugp. 10. — 
Galutinai baigtas statyti ir pi
lnai paruoštas naujas milžini
škas J. Am. Valstybių dirižab
lis “Akron.” Įvyko iškilmės 
jį “paleisti” oran. Pirminin
kavo prezidento Hooverio žmo 
na.

1 ŽUVO, 6 SUŽEISTA

Ant Waukegano vieškelio 
susikūlė trys automobiliai. 
Vienas žmogus žuvo ir 6 su 
žeista.

. LYNC1IBURG, Va., rugp. 
10. — Keturi vyrai žuvo, kada 
temstant orlaivis smogė į me
dį šalę Preston Glenn orlai
vių stoties. Žuvo vairininkas, 
parašutu kritėjas, mechanikas 
ir keliauninkas.

ATRASTA BANKININKO 
IR PROFESORIAUS 

LAVONU

VIENNA, Austrija, rugp. 
10. — 1919 metais Tyroliuje 
Schwarzenstein kalnu laipio- 
damu staiga prapuolė Austri
jos tautinės bankos inspekto
rius A. Anlauf ir Innsbrucko 
universiteto profesorius Dr. 
Koban. Tik dabar atrastu jų
dviejų lavonu.

PLATINKITB “DRAUGĄ”

likai apkraustė, paėmė polic-i AVASHINGTON, rugp. 10. 
mono revolverį ir pabėgo. I.— Darbo departamento sekre

toriaus padėjėjas Husband pra 
nešė, kad iš šios šalies nei vie-t
nas svetimšalis nedeportuoja
mas į Rusiją. Jis sako, kad 
šiandie yra areštuota apie 500 
negeistinųjų rasų.

REIKALAUJA 10,000 
DOLERIŲ

Praeitą penktadienį Gary, 
Ind., pagrobtas Wm. ^C. Fla- 
nigan, gamblininkas. Už jo pa- 
liuosavimą pareikalauta 10,- 
000 dolerių.

SURIŠO IR IŠMĖTĖ Iš 
AUTOMOBILIAUS

Plėšikai į savo automobilių 
pagrobė praeinantį Jonn IIu- 
nt, 5422 Kimbark avė. Atėmė 
iš jo 30 dolerių, surišo raukas 
ir kojas, ir išmetė kaip kelmą 
iš automobiliaus.

Kauno savivaldybių rinkimų 
komisija gavo 8000 litų atly
ginimo. Rajono komisijos pir
mininkui už posėdį mokėdavo 
50 litų, kiekvienamnariui po 
40 litų. “R.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir 
vėsu.

PINIGŲ KURSAS

APIPLĖŠTA DRAUGIJA

Trys plėšikai sekmadienį u- 
žpuolė Šv. Barboros dr-jos su
sirinkimą šv. Onos bažnyčios 
svetainėje, 1814 So. Leavitt 
gat. Pagrobė 200 dolerių.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv.. 4.8G 
Francijos 100 frankų 3.92 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Šveicarijos 100 f r. 19.27 
Vokietijos 100 mark. 23.70
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“D R A U G A S”

Ifteina kasdien, Išskyrus sekmadienius 
l’RENL’MEKATO8 KAINA: Metams — $6.00. Pu

sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija ,03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrą
žina, Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam 
tikslui pašto ženklų.

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

vai.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Lietuvoje ir prižadu visokeriopą pagalbų”, i
Dabar Federacija dar stipriau galės sto- j 

vėti savo nusistatyme remiant Lietuvos ka
talikus kovoje už savo teises ir veikimo lais
vę, kuri yra garantuota Valstybės Koustitu- INPANTILE PARALYŽIUS 
eijoje ir Konkordato nustatais, nes aiškiui 
žinos, kad tas nusistatymas yra visų. Ameri
kos lietuvių katalikų.

Alus džiugina tas laktas, kad mūsų kuni
gai savo šių metų seime griežtai pabriežė sa
vo nusistatymų už Katalikų Akcijų. Tas aiš
ku ne tik iš susirūpinimo Federacijos reika-

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

Prašau J Mano Kampelį

Pastaromis 
dienomis pra 
dėjo gausiau 
apsireikšti Ii 
ga vadinama
infantile pa

lais ir kablegramo Lietuvos Episkopatui, bet' ralyžius. Su-
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

taip pat iš pasiųstųjų sveikinimų 6v. Tėvui ir 
Apaštališkąjam Delegatai Vašingtone.

Šv. Tėvui:
“Lithuanian R. C. Priests League of A- 

nierica assembler in Convention greet Your 
lloliness and beg Apostolic Blessing. Ex- 
press sympatliy in Your struggle for Ca-

sirgimų 
skaičius pa 
didėjo ypač 
New York’o

l)r. A. G. Rakauskas 
2415 W. Marąuette 
Hd. Grovehlll 3262

■■“■-"Rašo prof Kampininkas--------
SMUTNIOS NAVYNOB. l tonams”, kuriečiais. lėlike ligos tos vietos Į 

žymiai sutinsta ir ištinka
kraujotekis, kas gimdo tiesio- Wiskonsino šteito lietuviai merginoms fri raidų siūlo, 
ginj spaudimų ant narvelių katalikai moka gražias, šum-j Vienu žodžiu visi, kurie aut 
celių, loliau, sutinimas truk- nias “Lietuvių Dienas” kas kampų saidvokus spiaudyda- 
do kraujo cirkuliacijai, be ko surengti. Tik, ot, galgonai mi dailiajai lyčiai visokius 
kimo celėms yra sunkiau pa- tie rengėjai vis daro nedova- patarnavimus siūlote, laukite 
laikyti jų pačių gyvastis, ir notiilu.s misteikus, kad iš Chi- už tai tinkamo atlyginimo.
pagaliau .tiesioginis užsi kreti-1 (.agOS sandariečių gazietos ne- -------------
mo gyvių veikimas ant narve-;i£į,na permito ruošiamų, kas Sliekui ištiko nelaimė: pa-

važiuodami
Iautomobiliais ‘‘pavargusioms’

DIENOS KLAUSIMAI

MUSŲ VIENYBĖ STIPRĖJA.

lių, sunaikina pačias narvelių' nie( iškilmę — "Lietuvių Die- puolė j žvejo rankas. Ui žvė- 
eėlės, kurių kūnas nepajėgia Į na” pavadinti. jjys užnėrė jį gyvų ant meške-

_____ .___ atbudavoti. Į J>elto, netekus kantrybės ta Ties kabliuko ir įleido upėn.
mieste. Cbicagoje, nors ir ne Ligos Eiga. — Staigusis Ii- gagėta ėmė ir išvirozijo, kad kad jo pagelba pagavus bent 
taip skaitlingai, ši liga taip-.gos laikotarpis tęsiasi aP>e ("tokios rūšies parengimas ne keletu žuvų.
gi apsiieiškė. Ant kiek žino- vienų savaitę laiko, bėgy ku- ga|įnia pavadinti Lietuvių Vargšas sliekas, kabodamas 

tliolic Action in Lithuania, Spain, Italy andĮn,a’ s' Pahetė jau ir lie- ,rios ligonio simptomai pasi- ])įena”. i ant kabliuko ir raitydamasis
Mexico.” j tuvių seimų ir tokiu būdu reiškia galvos skaudėjimu, j Dabar ir prieisim prie ro- i vandenyj, visaip mąstė ir du-

Apaštališkąjam Delegatui;
"Lithuanian R. C. Priests ................................ . ... . ,

mertea ussembled in convention greet tlie | Ve”aiW ^*Peroie’ sanus Jo- sukietėjimu arba paliuosavi-(ĮaJ.je(«.įy turit pennitą “Lie-j jo lydeka ir susigriaudeno ne
inu vidurių, vėmimu, veido ; tuvių Dienai” gauti, o be to, Į laimingo slieko likimu; apgai- 
paraudonavimu, karščiu (apie ,jar įr vietos sandariečiams; lestavo ir tarė:

.mirtis pasirinko sau naujų gerklės liei tonsilų uždegimu, i |<undos, Rad AViskonsino lie-'mojo apie pasiliuosavimų. 
League of A- iai,ką- ’^a Yra PP- Pu£^lių, SY* mieguistumu, prakaitavimu, Į tuvįaį kasmet iš Čikagos san-' Tuo tarpu prisiartino prie

Rugpiučio 4 d., Atlantic City, įvyko 
"Kunigų Vienybės” metinis seimas. Mūsų 
korespondentų žiniomis, seimas buvo skait
lingas. Galima sakyti, kad jis visai drųsiai ir 
autoritetingai galėjo kalbėti visų Amerikos 
lietuvių kunigų vardu.

Šio svarbaus kunigų suvažiavimo reikš
mingi nutarimai žymiai sustiprina lietuvių 
katalikų vienybę.

Ligi šiol daug kas abejojo, ar "Kunigų 
Vienybė”, kaipo tokia, remia A. L. R. K. Fe
deracijų — mūsų vienybės reiškėjų. Po šio 
kunigų suvažiavimo abejonių nebeliko, nes 
suvažiavime apie Federacijų plačiai kalbėjo 
pats "Kunigų Vienybės” pirmininkas kun. 
N. Pakalnis, referavo Federacijos konstituci
jos naujųjį projektų ir rado kuniguose šir
dingo pritarimo. Tat, aišku, kad mūsų dvasiš- 
kija šiandien ne tik kad pritaria Federacijos 
dirbamiems darbams, bet pati yra gyvai su
sirūpinusi Amerikos lietuvių katalikų vieny
bės reikalais. Tai yra labai reikšmingas da
lykas ir tuo visa mūsų visuomenė pasidžiaugs.

Iš pranešimų matome, kad kunigų seime 
svarstyta svarbūs mūsų jaunimo reikalai, su
sirūpinta bažnytinės muzikos reguliavimo 
klausimu ir t. t.

Malonu yra konstatuoti, kad Lietuvių 
Katalikų Federacija rado nuoširdaus prita
rimo savo nusistatymui sąryšyje su katalikų 
veikihio būkle Lietuvoje. Ligi šiol išrodė, kad 
tik Federacijai terūpėjo apverktina katalikų 
veikimo padėtis Lietuvoje. Bet, pasirodo, ji 
“Kunigų Vienybėje” turėjo pilno pritarimo. 
Tai aišku iš šios Lietuvos Episkopatui kable- 
gramos:

“Lietuvių R. K. Kunigų Viehybė sei nulo
dama sveikina Lietuvos Episkopatą ir reiš
kia užuojautų kovoje už Katalikų Akcijų

■ -----

PIRMOJO AOšROS VARTŲ PAR, 
KLEBONO LAIŠKAS.

(Minint 25 m. jubiliejų)

vos dešimti 
pasitenkins 

viena lietuvių jaunute auka, 
niekas šiandie negali tan 
klausiman atsakvti. Turint

Apostolic Delegate \vitli expression of devo-inul<as’ su*au^Vs 
metų. Ar mirtistion to lloly See and pledge cooperation for; 

Catholic Action.”
Netenka abejoti, kad šis griežtas savo nu- j 

sustatymo už Katalikų Akcijų pabrėžimas gra 
žiose rezoliucijose nepasiliks seime, nutarimų ' 
knygoje bei laikraščių skiltyse, bet bus ener-' 
gingai vykinamas gyveniman. Reikia tikėtis, 
kad neužilgo visose parapijose atsiras Lietu
vių Katalikų Federacijos skyriai, atsigaivins 
veikimas, sustiprės mūsų vienybė ir plačia 
vaga bus varoma Katalikiškoji Akcija, prie 
kurios energingai ragina pats Popiežius Pi
jus. XI.

Reikia pasakyti, kad po tokių gražių ir 
naudingų “Kunigų Vienybės” seimo nutari
mų,-ramiau bus laukti ir Federacijos Jubi
liejinio Kongreso, kuris, kaip skelbiama, į- 
vyks rugpiučio 24, 25 ir 26 dd., Boston, Mass.

kiekvienai 
vių šeiniai tenka 
vaikų sveikatos 
Tie progos, 

pasistengsiu

tai omeny.

PASTABELĖS.

sekantiems metams “Kunigų Vienbės” 
Centro Valdybą sudaro: garbės pirm. pral.
M. Krušas, pirm. kun. N. Pakalnis, 1 vice- 
pirni. kun. II. Vaičunas, 11 viee-pirm. kun. J. 
Simonaitis, ižd. kun. J. Ambotas, sekr. kun.
N. Pankus

HM) ar 1011), jautrumu, kak- jjasiklonioti, ba sakoma, jųi — Mielas vargše, pasisku- 
lo sustingimu, o kartais net j Įen yra tiek tjaUg kaip vasarų
klajojimu, traukymu ir žado 

lietu- atėmimu. Kūdikio nugara, o 
būti savo ypač nugarkaulis pasidaro la- 
sargyboje. I bai opus ir todėl motinai pa- 

nors trumpai, Į ėmus kūdikį ant rankų, jis 
supažindinti su Į ima verkti. Kartais toks ligo-

šia liga, o tas, gal, ne vienam mis ištolo bijo, kad kas jo ne
išeis ant gero.

Infantile paralyžius yra
staigi, užkrečiama liga, daž
niausiai paliečianti jaunus 
kūdikius, liet ir augesnieji

paliestų.
Antras laikotarpis tęsiasi

mūsių.

Čikagos linksmų vidurių ir 
nešvarių burnų čiutabakiams, 
kurie kas vakaras apstoję, ap 
sėdę cigarštorių, pulruimių ir 
kitokių “rūmų” kampus said
vokus dergia ir praeinančiom 
merginom bei moterim viso-

nuo vienos iki keturių savai-i kius “žodelius” ir
čių laiko. Bėgy šio laikotar-1 vimus” siūlo, užeina smutinios 
pioj simptomai beveik visiškai' dienos, kad nebegalės visų tų 

nuo jos nėra liuosi. Ligos sek-Į prapuola. Jei paralyžius pa-!"cnatų” demonstruoti. Vy- 
mė yra — paralyžius įvairių liečia kvėpavimo organus, ligo liausiąs dėdė Aleokas, kad
kūno daiių, bet ypatingai ko- niui grųso mirtis, ir, jeigu spė jam sveikata ilgai služytų, į- 

jama ligonį nuvežti ligoninėn sakė visiems dėdėms tokius 
čvstyti. O kaikurį

jų, rąnkų ir nugaros.
Priežastis. -• Šios ligos ti-: tokion, kurioje dabartiniu lai- kampu.*

binu į pagelbų, nes negalėjau 
ilgiau žiūrėti į savo nelaimę. 
Tik daryk tą, ką tau paliep
siu ir būk ramus, o paliuosuo 
siu tave nuo žvejo meškerės 
spąstų. Be to gi nieko nedary k 
ir visai nesijudink, nes leng
vas pasijudinimas gali viską 
sugadinti. Aš pats irgi patap 
čiau auka. Tuomet abudu žū-

patarna- tuva. Dėlto, užsilaikyk ramiai.
Ir lydeka pradėjo atsargiai 

gnaibyti ir kramtinėti slieką 
dalimis, ligi nieko iš jo nebe 
liko. Slieku pasisotinus lyde
ka, prasišalindamas, tarė:

“bradą” net nugabenti ten,

— Gerai padariau, kad lai
ku pribuvau sliekui į pagelba.

Ir žmonių reikaluose ar nekroji priežastis nėra žinoma, j ku yra tam tyčia įtaisyta kvė 
■bet žinoma. kf9\ji paeina nuo pavimo mošiĖ£ Šimonio’ gyvy'- 
užsikrėtimo Cuin tikrais gy-jbė kartais užtęsiama keletą Iužsimokėti. 'našių “geradarių
viais bei perąis. Tie gyviai į- dienų, o kartais net pavyks-{ Sykiu smutnios dienos pas- , lydeka, 

per kvėpavimo, ta išgelbėti. kelbta ir visokiems “samari-s įgauni a

kur už patarnavimą priseina! laimėse kiek tai randasi pa- 
kaip kad

Z A. Matutis.
kraujo ir lynipli lakus ir tokiu Didžiumoje, jei ne visiškai, ■--------------------------------- :----
būdu pasiekia nugarkaulio tai bent dalinai kūdikiui yrą kričio mėnesių, tėvams reiktų
smegeninę vidų (spinal cord) galimybės išsitaisyti ir šis pasirūpinti kad jų vaikai kiek
ir pačius smegenis. Ši liga išsituisymo laikotarpis tęsiasi galint daugiau laikytųsi per V ASHINGTON, rugp. 7.--
daugiausiai paliečia vaikus nuo pabaigos pirmo mėnesio tą laikų nuošaliai nuo kitą Komunistų paitijaNev \ orke 

Prūsijos radikalams plebiscito keliu ne- įvairaus amžiaus ir dažniau- iki pabaigos antrų ligos metų., vaikų, nežiūrint ar jie būtų leidžia laikraštį Re\ olutiona-
pavykus panaikinti parlamento, pakėlė riau- •‘dai pasirodo tarp birželio ir Ligonio sveikatos stovis ne byčiuose, ar teatruose, ar ki- rY Ace. Paštų depai tamei.
šes, kuriose žuvo keliolika žtnonių. Komunis- lapkričio mėnesių. tik sergant, bet ir jo visam tuose vaikų suėjimuose. Tas ^as uždraudė tą laikraštį siu
tai vienu ar kitu būdu, bet vis gauna nekal- Kūdikiui susirgus, jo sme- amžiui priklausys nuo to, kaip žymiai padės apsilenkti ne tik 8ti P*1, Pa§tą.
lu žmonių krauju pasisotinti. genų plėvėse atsiranda užde- greitai pribus jam gydytojo Į šios, bet ir kitų ligų. Jei ku-į Ta(j komunistai kreipias į

I VYRIAUSIĄJĮ TEISMĄ

“

(Pabaiga)...
Planas šioks: Skiepe hus virykla ir 

valgykla labai ruiminga; pirmame augšte 
nubraižiau dvi raštines, tris kambarius ir 
“parlorių”. Ant antro augšto, nuo šiaurės 
galo sau du kambarius ir vaną, svečiams 
du ir vaną, nuo pietų galo abipusei vėl po 
du kambariu ir po prausyklą kiekviena
me, tai kad seserims begyvenant nereiktų 
kamšytis prie prausyklų. Ant pat viršaus, 
palėpėse, statau į tris puses po langą, jei 
prireiktų, tai bus galima perdaryti į kam
barius. Taip pat ant viršaus suvesdinu ir 
vandeniui vamzdžius, šiltam ir šaltam van 
deniui užvaryti ir nuleidžiu latakus, (sto
ras triflbas), srutinomis vadinamas, Jei 
kariais prireiktų ir viršuje vanos nors ant 
vasaros susiražiavusioms seserims. Išbrai

girnas ir tekančio per sniege- pagelba — aišku, pačioje li-lrium priseitų susirgti. tuoj vyriausiąjį dalies teismą. Rei-
nyną skystimo padaugėjimas, gos pradžioje, kada jo nu-1 parūpinti gydytoją. Šia liga kai au j a panaikinti tą .uždrau- 

I rockis "atsiverčia”. Jis prašosi, kad Nugarkaulio smegeninėje vie- garkaulio smegeninėje vielo- sergantis ligonis reikalauja y- dimą. Jie pareiškia, jog kon-
jam pavestų vadovauti armiją Indijos fronte, loję pasidaro ypatingos per- je nėra sugadintos narvelių cė patingai uolios rūpestingos ir stitucija garantuoja spaudai
Matomai, griovimo dvasia ir ištrėmime esant mainos priešakinėje jos pusė lės. jilgos gydytojo priežiūros, ki-1 laisvę.
iš Trockio neišgaravo Jam vadovaujant Rtisi- je, taip vadinamose anteriorl Kadangi ši liga dažniausiai taip kūdikis paliks elgeta vi-Į -------------------
joj milijonai žmonių išžudyta. • boras ties strėnomis ir pe- pasirodo tarp birželio ir lap- sam amžiui.

žiau. Taisau, ir vėl taisau, kol privedęs 
prie panašumo, nešu parodyti arkivysku
pui. Jis paklausė kas čia per braižiniai, 
nusišypsojęs, be pataisymo leido arcliektui 
pavesti, kad kaip reikiant išlygintų.

Tatai iš pavasario 1913 m. pradedame 
ir užbaigiame per keletą mėnesių visa už 
trylika tūkstančių dolerių ant skolos. Gat
vė pro mūsų bažnyčia asfaltu jau buvo iš
lieta. Už jų išmokėjimas savininkams pas
kirtas per penkis metus. Oją taisyti būti
nai reikėjo, nes perstorai pri si nešdavo pur 
vų į bažnyčią ir į mokyklų kambarius.

Skolomis buvome aptekę: bažnyčia ant 
skolos, klebonija taip pat. Už visas sko
las reikėjo mokėti 5%. O kame alga var- 
gininkui, pečkuriui, kame anglys, kame 
visoki menkniekiai, tai šis tai tas?

Žmogus menkus namelius turėilnmas

■
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džių musų gyvenimo, perekeletą metų apie 
savo algų nebūdavo kada mislyti, lauk 
velykinių. Velykinių laikas dar pasisunkv- 
davo ir tuom, nes reikdavo su kiekvienu 
derėtis dėl kortelių. O kad prie kortelių, 
tai jeikdavo prisiklausyti išmetinėjimų, 
kad už išpažintį pinigus reikia mokėti.

1 Ar po daug mokėdavo tų metinių mo
kesnių bažnyčios užlaikymui. Ugi po šešis 
dolerius. O kito vardas dar gal ir dabar 
tuščias arba gal su kokiu doleruku užra
šytas atskaitų knygose. Aš pats negalėjau 
išmokėti skolų. Parapijonai to nežinojo, ir 
vieton man padėti, ergelį kėlė ir man ra
šant “kantiezkas” man brangų laiką gai
šino. Nusprendžiau susimainyti su a. a. 
kun. Serafinu ir 1914 metais apleidau 
Aušros Vartų parapiją.

Gerbiamas kleboną.-* rašai, kad Aušros

ir pavardes su jų gausiomis aukomis. Da
bar matau, kad yra daug gerų žmonių, ku
rie aukoja desėtkais. Kad anais laikais bū 
tų taip mokėję, tai niekas nebūtų norėjęs 
nė ergelių kelti ir iki šiol būtų įr skolos
nusimažinusios ir. nauja bažnyčia pagal 1 jūsų gi prašyčiau, paliekant mano tarme 

spausdinti taip, kaip pas jus spausdinama.
Ačiū, gerb. klebonui už pakvietimą ir 

apyskaitų, prisiuntimą, iš kurių prisimi-

Jei Dievas sveikus užlaikys, tai gal 
pasimatysime pasaulinėje parodoje, bū
siančioje 1933 m., Clricagoje.

Pripratęs prie saro rašybos ir neturė
damas tokių “č,” “š,” rašau savotiškai

mano planą jau stovėtų!

Tamstai prašant, 1 aprašiau pačius
• • • •reikalingiausius parapijos gyvenimo daly

kus iki savo su ja persiskyrimo rudenyje 
1914 m. Leiskite man dabartiniams Aušros 
Vartų parapijonams prisiminti te jie per 
Tamstą pareikalauja nuo manęs nors kele-

niau užmirštas mėnesius, dienas ir laikus, 
kada kas buvo. (Tur būt pats tą visą ra
dai 'mano paliktose knygose.

Linkėdamas Tamstai, visiems Tams
tą šimtukų mano išleistų Kantičkų, po i tos bendradarbiams, visiems parapijo-
$1.25, arba knygelių: “Apskritų metų į- 
vairenybės mūsų krašte”, po 25c., tai pri- 
siųsčiau.

Beje, A. a. kunigo Serafino buvau 
prašęs, kad į kampinį bažnyčios akmenį į 
klebonijos ir į seserų namų kampus įdėtų 
metus, kada ir prie kokio klebono statyta.

nams ir parapijonėms nuo Augščiausio il
go ir laimingo gyvenimo, baigiu su giliau
sia pagarba pasilikdamas Šiauliuose, Lie
tuvoje. Amen. »

Kun. K. Ambroiaitis,
Lapkričio 10, 1930.

P. B. Šitą raštą atspausdintą ir man 
prisiųskite. Gausite ir jus keletą mano pa-

ir tai gauni kas metai pridėti nemenkai Vartų parapijonai dabar mane gerai itmo- 
skatikėlių, o visos parapijos tai jau didės- na, kaipo pirmąjį savo parapijos kleboną 
ni reikalai. Nelengva buvo parapijonams, 1 įsteigėja ir užprašo atvykti į Sidabrinio
bet daugiausia reikėjo pakelti tai pačiam Jubiliejaus balių rugsėjo 20 dieną 1931 m. j (Kleb. statyta yra 1913 m.). Jeigu dar to 
klebonui. Mokesnių rtikalui prisiartinus Linksma skaityti dabartinias jūsų I nėra. Tai Tamstos, gerb. klebone, prašy- | minėtų knygų. Prašau taiposgi prisiųsti
neišmanydavau nė už ko griebtis. Iš pra- metines atskaitas jose para pi jonų vardus čiau tai padaryti. keletą “Draugo” siehinių kalendorių.
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16.
LIETUVIŲ KALBOS 

REIKALAI

Savo rašinyj “Ponas ar Ri
kis?”, kurs tilpo “Draugo” 
No. 166, norėjau skaitytojams

tik linkėtina, kad taip išgy
vendintų pas visus lietuvius. 
Tuomet lietuviškos laikrašti-

priminti, kad lietuviai nebe-įjos skiltyse nesimatyti} pešty- 
prisiimtų tų prikaišiojimų ir. nių ar varžynių už tą. nedorė- 
pasityčiojimų, buk
parėjo mūsų kalbon iš lenkų

“ponas” Į lį “poną”.

“poniškos” kalbos ir to “po
no” vieton patiekiau senovi
nį pamirštą pagarbos žodį 
Rikis, kurs šiandien palai
ko tą pačią reikšmę.

. Beje, Arimantas nepateisi
na manęs ir išbara už įterpi
mą mano rašinyj tarptautiško 
žodžio “dominavo” (užuot 
viešpatavo). Tačiau, veiksma
žodžio “dominavo” reikšmė

nepanaikinsime nei peikimu 
nei smerkimu; kur kas pro
tingiau būtų išrodyti įterpto 
negeistino tokio jų įdėlio klai
dingumą. Ateitis' teduoda sa
vo ištarmę, kaip jie vairavo 
valstybę ir, kaip kūrė mokslą 
ar vykino pažangą. Tai visa, 
kas jų daroma ir kuriama, 
nedžiugina mus, nesidžiaugia 
ir daugelis; dėlto mūsų tau
ta nerali gėrėtis tokio jų 
kūrinio vaisiais, tik apgailes
tauja...

Mes negalime peikti nei

smerkti visos tarptau- 
tiškos žodijos, įsibriovusios 
lietuvių raštijon ir kalbon. Ga
lėtumėm gal apsieiti ir be 
tarptautiškos žodijos; tačiau, 
toji tarptautiška žodija, kuri 
sveikioproto tapo 
įgyvendinta mūsų tarpan, te
pasilieka. Juk ir Lietuvių kal
bos pažymių matytis kalbose 
kitų tautų, ypač giminingų 
Lietuviams. Mums visiems rei 
ketų pirmiausia susirūpinti, 
kaip išlaikius lietuviuose ty- 

(Tąsa ant * pusi.,

\

Aušros Vartų par. piknikas 
įvyks savame darže ateinantį 

■ sekmadienį. Kai buvo musų 
[parapijos pirmas piknikas, tai 
jį sutrukdė lietus. Dabar kle
bonas, komitetai ir visi para- 

įpijonai ir parapijonės, biznie
riai ir draugijos deda vi
sas pastangas, kad atsigrieb
ti. Su pagelba prisideda ir 
biznieriai. Nuo visu dr-jų pa
sidarbuos D. Gasparkienė, R.
Kairienė, O. Judikienė, M.I

1 Mikšienė, A. Bartkus, J. Krū

mas, S. Rokas, P. Labanaur 
kienė, Uršulė Mažinienė, Tek 
lė Barauskaitė, Sabostij m i 
nė, Birjotienė, Bitinienė, Kar 
pauskienė, Šliogerienė, But
kienė, Stef. Alb. Mikšaitės, O 
Anastz. Varaniutės, Stumbrie- 
nė, M. Dabravalskienė, E. Kar 

i lavičienė, Jusevičius, Vaičie- 
kauskas, Miškinis, Kabeli < 
Linkus, Duoba, Šiaulienė, Po 
cienė, J. Stumbris, Ig. Sakalas 
Jie patys darbuosis ir kitus 
darbuosis ir kitus prie darbo

• X.I paragins.

a, . . v, i. mano straipsnyį nėra “vieš-Mano straipsnis neliko be f
atgarsio. “Draugo” No. 179 
tilpo kitas rašinys, vardu 
“Mūsų Kalba”, rašytas Ari
manto, kurs sutinkąs su mano 
mintim ginti senovinę lobin- 
gą mūsų kalbą, bet ir užker
tąs, kam Samata “vos vieną 
žodį “ponas” lietuviuose teį- 
mato kenksmingu”. Ačiū Ą- 
rimantui už širdingumą ir at
virumą. Tačiau, pastarame sa

patavo”, tik imta platesnėje 
prasmėje ir straipsnio sakinyj 
reiškia: stebino ar žavėjo. Ga
lėjau ir taip panaudoti. At
leisk man, Arimante! Gi aš 
tariu širdingą ačių už tą, kad 
Arimantas, smerkdamas visą 
tarptautišką žodiją, įsibriovu- 
sią mūsų raštijon ir kalbon, 
patsai suteikė progos trum
pai pasikalbėti tame akyratyj.

Celeo Davila, Hondūras 
resp. atstovas J. A. Valsty- i 
bėms.

dnyj Arimantas nutolsta savo Ir taip: k’ tikrai lietuviJko 
pasakymu nuo mano ufeimo- Arimantas mums d««s ™t<,n 
jimo. Rašinyj “Ponas ar Ri-Itoki’» žodži1- kaip substanci-
kist” aš tekalbėjau vien. tų >’ do8ma- Ramentas, eu- 

Į rbaristija, istorija, mytologija, 
astronomija, filozofija, psv- 
chologija ir t. t. ir t. t. Tai 
tarptautiška žodija. 
Tokių žodžių netrūksta lietu
vių kalboje ir raštijoj; tokių 
žodžių randame beveik pas vi
sas kitas tautas.

Tiesa, galėtumėm tokius žo
džius sulietuvinti. Bet gi nea- 
tatiktų pradiniam aiškumui 
nei skambesiui; ir reikėtų da 
ieškoti joagelbinių priedų. Pav. 
psycliologija, lietuviškai varto 
jant, reikėtų sudaryti iš dvie
jų žodžių: dvasios ir mokslo, 
jų žodžių; dv. ir mokslo, iš ko 
susidarytų dvižodis: “Dvasios' 
Mokslas”; gi psychologijoj iš
dėstoma ir dvasia ir siela ir 
vėlė. Sulietuvinant astronomi
ją ar astrologiją išeitų moks
las apie dangų ir žvaigždes 
arba vienžodyj gražiai skambė 
tų “Žvaigždininkystė”; ta

čiau, astronomija nėra tas 
pats, aą astrologija. Taigi, lie- 
kuvinant tokius mokslinius žo
džius susidarytų daug neaiš
kumų ir būtų tikroji painiavų.

Ką gi tikrai lietuviško Ari
mantas mums teiktų vieton is
torija 1 Juk tai tarptautiškas
žodis ir toks randasi kitų tau
tų raštijoj ir kalboje. Arba, 
kur lietuvių kalboje rasime 
kitą tokį žodį, kaip lotyniškas 
žodis substancija, kurs duotų 
tą pačią reikšmę ir prasmę, 
kurią mums teikia, kuomet 
kalbame apie Viešpatį Jėzų 
Kristų, Dievo Sūnų, tos 
pačios substanci
jos su Dievu Tėvu. Jo 
Eksc. vyskupas Būčys neišme
tė to žodžio iš savo veikalo 
“Jėzus Kristus Pasaulio Iš
gelbėtojas”, tik patiekė paaiš 
kinirną (pusi. 7 ir 8). 0 jo
Eksc. vyskupas Būčys yra ir 
gilus žinovas ir didis autori
tetas tokiuose dalykuose.

Kas nuo graikų senovės iš
minčių ar iš lotynų klasikų

dviejų žodžių atžvilgiu. Jeigu' 
imtumėm visus slavizmus ir 
lotinizmus ir graikonizmus ir 
anglonizmus ir visas kliaudis; 
įsibriovusias dabartinėn mū
sų kalbon, tai negalima būtų 
to viso suglausti į trumpus 
straipsnius, tik reikėtų toje 
srityj prirašyti stambias kny
gas.

sveiko proto bei išminties bu
vo įgyvendinta ir krikščiony
bė nepanaikino, tik pataisė — 
papildė ir patiekė civilizaci
jai, tai ne mūsų pareiga gin
čytis ir smerkti įsigyvenusią 
tokią klasišką ir mokslinę 
žodiją. Tokią žodiją priėmė 
kitų tautų mokslininkai; tą 

patį daro ir mūsų tautos 
mokslo vyrai ar mokslinių 
raštų kūrėjai. Tai visa yr ne 
iš lenkų “poniškos” malonės.

Gi Lietuvos tautininkų švie
suolių raštinio ar kalbinio per- 1 
viršio tarptautiškume šiandien

Greičiausi

PASAULY LAIVAI

U,■ Tas žodis “ponas“, mano 
ir kiti} manymu, nėra slaviš
kas (juokinga! kad jo kilmę 
gaudo lenkai); kitų prieka
bės, kad ‘‘ponas” paeina iš 
slovėnizmo, neturi jokių pa
grindų. Apie tau pakalbėsime 
atsitaikius patogesnei progai. 
Kad lenkai savinasi tą “po
ną”, mes nepavydime ir tepa- 
silaiko jį sau, tik nenorėtu
mėm daugiau beklausyti to 
pasityčiojančio priekaišto, buk 
lenkai, “civilizuodami” barz- 
duočius lietuvius, įpiršo juos 
“ponais”. Lietuvių kalba lo
bi nga; atsigyvenusio “pono” 
vieton turime atatinkantį ri
kį. Maždaug tokia mano 

4 mintis buvo rašant straipsnį 
“Ponas ar Rikis?”

Gerb. Leonardas Šimutis, 
“Draugo” redaktorius, teisin 
gai išsitarė vieną kartą, saky
damas, kad lietuviams nerei
kėtų savo kalboje vartoti nei 
to “pono” nei rikio, nes šian
dien priimta ir priprasta tarti 
ir sakyti tiesioginiu būdu, 
būtent: Šimkus, Šimkienė, Šim 
kaitis, Šimkaitė, atsižvelgiant 
į patį Šimkų (kaipo tėvą ar 
šeimininką), į Šimkienę kai
po šeimininkę, į šimkaitį, (kai 
po vienatį — netuokusį), į 
Šimkaitę (kaipo pavienę mer
gelę); gi pagarbos žodžio vie
toje “ponas” ar kitkas lietu
vių kalboje turime Gerbiama
sis ir Gerbiamoji ar tam pa
našiai. — Čia turime tarti, 
kad gerb. Leonardas Šimučio 
toks pareiškimas yra svei
kas ir protingas;

BREMEN
EUROPA
MuftiiMi Negu S Dienas Ant Vandens 
per Cherboiirg—6 dienos per Bremen 

Speclulis trūkis Iš Bremerhaven

TIK 7 DIENOS l LIETUVĄ
Arba keliaukite ekRpresiniu ld$vu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai
nos i abĮ pusi da
bar galėję. 
irft. klauskite pas 
vietini agentą, arba 
130 W. RandolpK St 

Chicago, III.

NOKTB O KR M A M

LLOYD

DRAUGO” RUDENINIS
PIKNIKAS

-------- ĮVYKS

Sekmadieny, Rugpiucio (Aiigust) 30 d., 1931
BIRUTĖS -CHERNAUSKO DARŽE

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

SU SPORTO KONTESTU
Kontestas Susidės Iš Sekančių Dalykų: 

BĖGIMAI — RACES
1) Mažų Mergaičių Bėgimas
2) Mažų Bernaičių Bėgimas
3) Didesnių Mergaičių Bėgimas
4) Didesnių Bernaičių Bėgimas
5) Pačių Greičiausių Mergaičių Bėgimas
6) Pačių Greičiausių Bernaičių Bėgimas
Svorio Metimas — Shot Put.

(Čia Tiktai Vyrams)
C. Virvės Traukimas — Tug of War.

(Singeliai prieš Ženočius)

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

--------------- —  ■ ■ —- ■ ■1 ■■—■■■■■ ■ —» —    
Jeigu nori imti dalyvumą “Draugo” Pikniko Konteste, išpil- 

dyk žemiau blanką ir pasiųsk:
“DRAUGO” PIKNIKO KONTESTAS 

2334 South Oakley Avenue,
Chicago, Illinois.

“Draugo” Pikniko Sporto Kontestas:
Vardas Ir Pavardė

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

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

Konteslo Skyrius
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LIETUVIŲ KALBOS 
REIKALAI

(Tąsa nuo 3 pusi)

KAIP GAUTI INFORMAGI* “pilnai apieRnlr Unvll lUIUUBlMUI be8 ir viskuom Ji8 tBri visas 

tas informacijas gauti iš tei
singų šaltinių, pirm negu nu-

giu susidaro ir du atskiru 
veiksmažodžiu: mokinti ir
mokslinti. Pav. mokinti ar mo
kintis iš teologijos ir gauti
mokinimo bei mokybos; gi j įv airūs raportai rodo, kad'tar« taPtį ūkininku. Bet kur

jy APIE UKeS.
ruja lietuviškų dvasia ir rasti, , . .. , . - - , , , . . „
priemonių ir būdų, kad alsi- moksl;ln^8 lllozoflj°je lr 1^’ į tarpe svetimtaučių yra didės-^akuia &autl tokn* inforniaci

kratyti ir nuo įsivyravusio se
nų dienų nepageidautino len- 
komanizmo ir nuo prigijančio 
šiose dienose nereikalingo an- 
glonizmo. Mūsų visų pareiga

ynųjų lobingųyra sergėti gi 
lietuviškų kalbų, kuri yra plū
dinė, tyra ir turinti ypatingo 
savito tobulumo, kurio nerasi 
kitų tautų kalbose. Tiesiog 
stebėtina, kokiu būdu mūsų 
kalba, palikta liaudžiai ir 
blaškoma tūkstantinėmis ša
lies perversmėmis, galėjo išsi
laikyti taip gryname ir tyra
me pavydale. Lietuvių tautos 
būdas, taip mylintis savitumų, | 
palikęs kaimiečiuose, kurie 
taip karštai prisirišę prie bo- i 
čių žemės, buvo ir yra viena-1 
tis tautos didybės paminklas 
ir brangiausias palikimas. Iš 
to gi privalome mes pasinioks- 
linti, tomis ypatybėmis pasis
tiprinti ir apsišarvoti, naudo- . 
tis ir taikinti ir vykinti gy- j 
veniniam Į

irgi reikalinga tarti žodį,! 

kad lobingų musų kalbų kar-t 
tais vartojame ne vietoje ir Į 
klaidingai. Tai ma
tome laikraščių skiltyse ir gir
dime žmonėse kalbant Kris
taus m o k s 1 a s ir Bažny-. Je Gerald Peoples National 
čios mokslas. Man be- • Banko vice-prezidento. Hart- 
klausant to, išrodo lyg būtų Jey yra tik 12 metų amžiaus, 
neigiamas antgamtinis apreiš-|0 jau antrų kelionę yra atlikęs 
kimas, o garsintojai lyg pri-' tolimų kelionę. Jis dabar yra 
klausytų prie sektos, vadina-! Kanadoj pasiekęs galo Mac- 
nios “Cbristian Science”. Ma-jkenzie upės, kur ji įteka į
no supratimu, kuomet kalba-i šiaurės jurę. Ten yra miestas , , . , ,
.ne apie Kristaus ar Bažny. * Aklavik. Pernai vasarų jis ke- ’.T

čios mokslų, teisingai būtų lįavo į pietinius kraštus — į
išreikšta Lietuvių kalboje,pa- pietų Ameriką..
sakant ar rašant: Kristaus mo j ... .. . ,

Šiemet avantiūrų įeskoda 
inas jis dalį savo kelionės, at-

ti mokslo.
Taigi, kalboje ir rašte, rei

kėtų tuodu veiksmažodžiu var
toti atskirai ar skirtingai.

Samata.

VAIKAS KELIAUTOJAS

Hartley de Gerald

Jisai yra sūnūs p-no John

nis žingeidavimas apie ūkių Jų- 
progas šioje šalyje. Labai! J. A. Vai. Žemdirbystės De- 

daug mūsų imigrantų buvo parlamentas, tarpe šimtų viso 
ūkininkai savo šalyse. Labai “Earmers Bulletins”, iš- 
naturalis dalykas, kad, be-knygučių, kaip pasirink 
darbei pakilus, labai daug iš ti ūkį. Fanners Bulletin No.
imigrantų pradeda mąstyti, 
ar tik šioms dienoms nebūtų 
geriau ant ūkių, negu 
tuose.

1088 yra viena iš tų knygu
čių. Joj teikiama daug pa

inios įtarimų, kaip pasirinkti ir ves- 
|ti ūkį. Bet žmogus negali pa

kinimas ir Bažnyčios mokini 
mas bei mokyba. Bažnyčioje 
išdėstoma Dievo apreikštosios

tilę United States Dept of 
Agriculture. Taipgi U ’S. Re- 
claniation Service, dalis Vi
daus Dtpartamento, teikia ge
rų informacijų norintiems 
apsigyventi ant valdžios že
mių. Be tų informacijų, gali
ma kreiptis prie valstijų įs-

cultural College irgi teikia pil
nų informacijų.

Kurie interesuoti ūkininka
vimu New Yorko valstijoj, 
gali susipažinti su naujai įs
teigtu Bureau of Farm Infor
mation, New York Office, De
partment of Agriculture and

taigų kurios kaip tik tam tik- yluvkets> g0 Center gt>> New 
ui įsteigtos. Californija ir S. York City_ p G> Q y.

Dakota abi valstijos turi 
“settlement” komitetus. Imi-į 
gracijos Direktorius, \Viscon- į 
siu Dept. of Agriculture duo- Į 

da patarimus apsigyvenu 
siems toje valstijoje. Žeindir

!ra direktoriumi to b įuro.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 

. . . - po pilno išegzaminavimo. Jus su-
infomiacijų apie >)use turi knygutes apie SHVO ’ taupysit laiką ir pinigus. Daugelis

vietinę iš Bureau ot Soils of ; apielinkes žemę. State Agn- )deltOi kttd Jle neturi reikaiingo pa- 
, •' tyrimo, suradymul žmogaus kenks

mingumų.
Mano Radio — Scopo — Raggi 

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

kerojusią, chronišką ligą, kuri ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

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

piet

I Bet yra teisybė, kad ūkių siremti tik tokiomis knygų- _
progos naujiems ūkininkams |tėmis. Norintis pirkti ūkį, gali jb»stes stotys įvairiose valsti 

vis žemyn puola, o ne didėja, gauti pilnų 
Per paskutinius septynis me
tus ūkių gyventojų skaičius,
Šioje šalyje • nupuolė net 3,-1 
000,000. Bet to, svarbiausiai 
priežastis, ar tik nebus įvedi- j 

nias visokių mašinerijų, ku
rios paliuosuoja labai daug | 
darbininkų nuo ūkių. Bet if 
kaikuriose dalyse ūkininkavi
mas pasidarė taip nepelnin
gas, kad tos ūkės paverstos į 

'ganymo laukus arba visiškai 
'apleistos. Dabartinė baisi pa
saulinė padėtis ir kerta mūsų 

i ūkininkus, nes jie turi mokė
ti labai aukštas kainas viso- 
kienis daiktams, turi mokėti 

’ aukštus taksus, kuomet kai
rios jų augintų produktų vis 
‘pasilieka žemos.
Bet yra kita medalio pusė. La 
bai daug tų “apleistų” ūkių 
rytuose svetimtaučių gyvento 
jų paimtos. Jie kaip nors jas 
atgaivina ir gan sėkmingai 
veda. Bet vis tiek turi būti' 
palankios aplinkybės, kad m. 
žmogus galėtų vesti ūkį. Gir-

Knygos

sėkmingus ūkininkus, bet tu
rime daug ir nepasisekimų.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pranas Jakštas, kaina.............................................................50c.
Pasirenkant ūkį, kartais reiš' GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla-

kia, pasirinkti vietą kur rei
kia per visą gyvenimą dirb-

liko orlaiviu, paskui laivais, ti ir gyventi. Aišku, kad rei- 
tiesos ir jų moktoarnaLliris-1Vien palei Mackenzie »W iis ki» pilnai susipažinti, kiek iš 

tus, būjamae žemėje, tik mo-jPiu‘aia t.100 mailių.
kino žmones, o ne mokslino, i-----------------------------
Šiandien Bažnyčia daro tą 
patį. Pas anglus, kuomet kai- 1 
bailia apie Tikėjimą, Bažnyčią,'
Dievą, ar Kristų, sakoma ir 
rašoma doetrine arba 
t e n e t; kuomet kalbama 

. apie pasaulinį mokslą, sako- i 
ma ir rašoma science.
Jie įimtai prisilaiko Kataliku 
Bažnyčios amžiais nustatytų; 
žodžių: D o c t r i n a, t. y. J 
Kristaus mokinimas ir Baž-1 
nyeia atlieka tą uždavinį; i 
y c i e n t i a, t. y. įvairių' 
sričių pasaulinis mokslas.

Taigi, lietuvių kalboje ar! 
rašte, kalbėdami filozofijosĮ 
ar astronomijos srityse, turi- ■ 
nie sakyti mokslas; kalbantj 
ar rašant apie teologiją, Kri- j 
stų ar Bažnyčią, privalome sa-1 
kyti tik mokinimas bei inokv-’ 
ba, o ne mokslas. Tai bus tai-' 
syklinga ir teisinga.

Kristus mokino, nes buvo 
Didys Mokytojas. Gi kuni-į 
gns, garsinąs Dievo žodį, yra!
Dievo žodžio arba Dievo ap-; 
reikštųjų tiesų mokytojas —'
Doctor Divinitatis, Doctor of 
Divinity. Kuomet kunigas į- J 
sigilina pasaulinin mokslan ir' 
skelbia ar rašo protingas iš- Į 
vadas iš psychologijos ar as-1 
tronomijos, tuomet jis yra 
mokslininkas — scientist. Tai-f
gi, iš to išeina, kad tuo atžvil-

ADVOKATAI

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Rootm 1502 Tel. Central 2978

Valandos.- 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., lr Subat-os 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Tikslas šio biuro yra pri-, 
žiūrėti, kad tinkamas žmogus 
gautų tinkamą ūkį.

Visos žemdirbystės įstaigos, 
mokyklos, kolegijos ir žemdir
bystės stotys remia šį naudin 
gą biuro darbų.

F. L. I. S.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus

BY mc ŽEMO
If itehing, burning Bkin makea lifd 
unbearable, ųuiekly apply Žemo, tha 
eoothing, cooling, inviaible family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
brings swift relief from Itehing, helpa ♦ 
to draw out local infection and ro- 
8tore the akio to normai. Por 20 yean 
Žemo haa been clearing up akin, re- 
lieving pimples, rash and other Bkin 
imtations. Never be without it. Soli 
everywhere-35c, 60c and <1.00.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl« |n a Pamoun Vlvanl Bet and )ą» 
eludes face powder. J1.00; RouRe, 76c. 
Tlssue Cream $1.00, Depilatory $1.09, 
Factal Aatrlngent tl.76. Bath Balt l.«0. 
Tollet Water |1.I5. Perfutne J2.76. Brll- 
llantlne 75c. Sktn Whltener 75c. 7otal 
Valus J12.00. Speclal prlce, |1.»7 for all 
t«a pfecs, to lątroduoa thlo Ubo.

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

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Van 580-5th Avenue, Naw York

PP.OBAK
AB1E11 PLStM 

AŽTRUS
Geriausias skustuvas 

arba grąžiname 
pinigus

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis j mua 

60c. už 5 — įi už 10 
Sempella — lOo.

PR0IAK C9RPPMTIOM
ervnxwav

«a»g*rag aeaar fe., ta*.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)ADVOKATAS.

*05 W. Adams St. Rm. 2117
Telepbone Randolph 872T

2151 W. 22 St. f iki 9 vak
Telepbone Roosevelt 909* 

Mama: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub.

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ............................................................ $1.75

ūkės galima gauti; susipažin- į TRUMPA APOLOGETIĮLA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. 

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.

kun J. Bikinas, kaina....................................................... 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina.........................................................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina...................... 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C

kaina.......................     15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

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

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIĮI RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Telapbone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

yzjcal Office: 1900 8. UNION AV£ 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai., nuo < iki 9 vai. vak. 
(Iisklrlant Seredas)

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenū’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
tvholesome, digestible form.

Vdveeta retains all the valuable 
elements of rich milte. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery oru 
caneatitfreely!

Velveeta spreads. slices, melta 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

Yra dideliu tarta*

Mui-lne valo, tvelnlna gaivina 
be pavojau*. Ju* ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Rcaiity” ant pareikalavimo.

Murina Co.,Dpt. H.S..9B. OhioSt.,Ch>ca<a

Tyro*, Aiškio*, Sveiko* 

GRAŽIOS AKYS

BtLLY*S UNCLE

/ S-SAY-
/ I. CCrc-TA. PviOLT 

a. | TOOTVA OUT A.
UV> būt

COTTA. AT

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue Ohicago, Illinois.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Seile Street 
itoom 1701 Tel. Randolph 0881

'.’alando* nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
1141 8. H ai et e d 8t. Tel. Victory •««» 

Valandos — 7 Iki t vakare 
Utarn., Ketv. lr Subatoa vakar*

KRAJFT
V/elveeta

V Th* Oąliciou* N*w Cheese Food
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CHICAGOJE
MARIJONOS ŽIBAITĖS 

LAIDOTUVĖS.
lį apgailestavimų Marijonos 
likimo. Kasgi negalėjo at- j 

jausti ir apgailestauti. Žmo- 
Rugpiučio 7 anksti ryto gus, pergyvenęs visus kūdi- 

buriai žmonių, kas automobi- kvstė-s dienų pavojus rūpestin 
liais, kad pėsti rinkosi prie goję tėvų globoje, užaugi svei 
namų įmj numeriu 6646 South kas — bernelis ar mergelė, 
Waelitenaw Avė., kur buvo pa štai, pradedi džiaugtis ir ge- 
šarvotas a. a. Marijonos Žibai- rėtis gy venimo linksmybėmis., 
tės kūnas. Bet, su Marijona atsitiko ki-

Atėjus paskirtam laidotu- ^aip. ^01>s ji buvo pasiekus 
viu laikui, minios žmonių ap- važųjį gyvenimo laipsni, bet 
siautė visų namų, o automobi- n,*His užbėgo jai už akių ii 
liais apstatytoj visos artimos- J°ki° pasigailėjimo pakilto 
nės gatvės, iš ko galima buvo 8>’v>bę pačiame giažiausiame 
spręsti, kad tokių laidotuvių gyven*ino laike tik 22 metų 

gal būt nei viena mirus lietu- amžiaus.
vaite nėra turėjus. Ir ištiktų- Štai, prasideda laidotuvės, 
jų, dalyvavo virš 300 automo- Jaunos mergaitės neša gėlių 
bilių ir, gal būt, netoli pusan- vainikus, kurių buvo prisiųsta 
tro tūkstančio žmonių. Tur gana didelis skaičius nuo i 
būt dėl, to kad Marijona ture- ghninių ir artimesnių draugų, i 
jo plačių pažintį tarpe Cliiea- Štai, jauni vaikinai — grab- , 
gos lietuvių, per daug metų uesiai, gal būt, Marijonos at
dirbdama už kasininkę ir timiausiai draugai, neša kū-1 
knygvedę lietuvių įstaigoje — 11{b Baskui grabų eina trys y-’ 
Peoples Furniture Co.' A. a. putos, tvirtai viena kitų laiky- į 
Marijonos linksmas ir drau- damos, kad iš širdies skaus- ■ 
giškas būdas keldavo at- ’11® nepultų ant žemės. Tai 
mintį tiems žmonėms, su ku- Į Marijonos motina patėvis iri 
riais ji susitikdavo, o kita, Ma įbrolis.
Hjona turėjo plačių giminę ir j Netrukus a. a. Marijonos1 
draugų. ! kūnas tampa atgabentas į baž

. . t
nyčių. Skambina varpai, gie- ‘Tarpe skaitlingai susirinku

sios minios visur matėsi nu
liūdę veidai, reiškiantieji dide

PADĖKONĖ

dama giesmės, laikoma mišios, 
pamokslas, žmonių maldos ir1 
liūdesiai. |

Baigus apeigas bažnyčioj^1 
Marijonas kūnas įdėdamas į1 
automobilių ?r, vadovaujant

For Chicago’s 1933 Exposition
DAKTARAI

MARIJONA ŽIBAlTĖ
Netikėtai mirė rugpj. 1, o 

po gedulingų pamaldų Pane
lės Šv. Ginimo par. bažny
čioj palaidota rugpj, 7 d. šv. 
Kazimiero kapinėse.

Reiškiame gilios padėkos 
žodžius giminėms, pažįsta
miems ir kaimynams, kurie 
parodė mums gilios užuojau
tos musų liūdėjimo valandose. 
Ypatingai esame dėkingi už pa 
sitarnavimus gerb. kunigams 
Baltučiui, Jusevičlui, Mačiulio- 
niui Ir Katauskui, vargoninin
kams Janušauskui ir Saboniui. 
Ačiū už gėlės ir šv. Mišių au
kas. Peoples Furniture Co. už 
gražią atmintį per radio ir 
dalyvavimą laidotuvėse.

Simonui Patlabai dėkuojante 
už surengimą orlaivio, kurs 
barstė ‘gėlės ant kapo per lai
dotus es.

Dėkuojante graboriui Lacha- 
vlčlul už .rūpestingą patarnavi
mą.

Ačiū visiems buvusiems baž
nyčioj Jr lydėjusiern į kapi
nes. O tau, musų mylima Ma
rijona, lai Gerasis Dievas su
telkia amžina atilsį.

Nuliūdusį:
MI»V ŠEIMYNA.

One of the entrances to the medical exhibit in the Hali 
of Science of A Century of Progress—Chicago’s 1933 
World’s Fair—construction of which has already com- 
menced. Rising from colored terraces and decorated in 
white, gray. red and gold, this 700 by 400 foot structure 
will be a masterpiece of modernist architectural design.

žinai,

Užberta žemelėms, ilsėkis ra
miai.

graboriui Lecliavičiui, seka ii- Ant tavo kaP° ^lelės .nevys 
ga, kelių mylių automobilių Motinėlė tavo dažnai ji lai.
palydovų eilė į lietuvių šv. > ^ys,
Kazimiero kapines. Čia pasi- Paukšteliai giedos, 
baigia a. a. Marijonos kelio-! švies,
nė. Tavęs neužmiršti dėl

Po įvairių apeigų kapinėse padės.
palaidota prie savo tėvelio, 
kuris mirdamas jų paliko vos 
pusantrų metų amžiaus.

Laidotuvėms Marijonos tė- i 
vėliai ir brolis Simonas nesi- ‘ 
gailėjo didelių pastangų ir 
išlaidų. Net lakūnai ore skra
jodami iš aukštumos bėrė gė
les ant leidžiamo į žemę gra
bo.

Taip ir pasibaigė paskutinis 
atsiskyrimas su a. a. Marijo
na. Ji ilsisi ramiai, o jos gi-; 
minės, draugai ir pažįstami 
ilgai liūdės, gi ypatingai jos1 
motinėlė, kuri labai suvargus 
ir nuliūdus apleido kapų du-i 
šaudama ir verkdama, 

j Pasilik Marijona nutilus am- ’

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i

K •f '

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų J 

į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIAI

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

saulele

musu

J.

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS.

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
IR OBSTKTRIKAS 

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls Ir seredomls Uk 
lškatno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

^Telefonas GrovehlU 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredonils nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliotais pagal s u tart)

DR. J. J. K.OWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė* So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Lcavitt St. 
Tel. Canal 2 330

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nedėlloj pagal susitarimą

Te!. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. AROM
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Jjietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Houlevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

I
'Ofiso. Tel. Victory 36 87 >

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
i Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak, Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

i piet. U tat n. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Paviršius, gyv. 933 W. 33 PI. 
kraustėsi į Town of Lake. Už
silipo ant stogo ir nuėmė ae- 
rio. Lipant žemyn buvo nusi
tvėręs už stogo ir lietaus pai- 
pos, o kojomis bandė pasiek
ti kopėčias, kurios buvo ant 
poreių. Kopėčios kryptelėjo ir 
žmogus krito ant cementinio 
takelio nuo antro augščio. Vos 
gyvas buvo nuvežtas ligoni
nėn, kur tdoj mirė. Paiiko mo
terį su penkiais mažais vai-

Pereitų sekmadienį Vincas ^ais.

GKABORlAls

j. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LAGHAVICH
LIETUVIS GRABORTUS

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

• OFISAS 
468 (Vest 18 Street 
Telef Canal 6174 
SKYRIUS 32 38 S 
Haisted Street. Tel 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
uolu angas, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių

Nauja, graži ko 
plyėia dykai

3307 Auburn Avenue

'hZfckSKI

LIKTI V If. UKAb<’KIIJt*
r t ■ • «

4603 So. Marsbfield Avenue
Tai Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talm&a Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, UI.

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausta. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI.,' Chicago 
SKYRIUS

L439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS LR

BALSAM UOTO JAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III,

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRARORll S 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel Roosevelt 7 682

I. J. Z O L P
GRABORIUH IR ĮUUIMJTUVIU 

▼®D«JA8

1.650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina Bta. 

Tel. Boulevard 62(1 . >418

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu aimpatiė- 
ka», mandagiMi. gerai ir pigias 
negu kitur Koplyčia dėl 
dykai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliotum nuo 10 iki 12 ryto

Teletonal dieną ir naktį 

Vlrglma 0086

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS

X — Spinduliai
-t.
ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6628 So. Richiuond Avė

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 2 & 7 — s vai. vak

Nedėlloj pagal sutartį

Tei. Kandoiph oyu3—0994

DR. EDGAR W. CRASS
Gydo tik akis, ausis, nosį ir gerklę

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

Valandos: 9:30—4:30

Ofiso Tel. Victory 6898 

Realdeucljos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. ilALSTEU ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 

Nedėllomls ir šv .ntadieniaih 10-12

Tel. C&nai 9257 Res. Prospect 6661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Rez, Tel. Midsvay 6512

OR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gakley Avenue ir 24-tas Street
Telef. VVllrnette 195 arba 

Ganai 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliat 
ir Ketvergaia vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numenu

4729 80. ASHLAND AVĖ. 
8PECUALISTAS

Džiovą, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: rytu nuo 10—12 nuo 2- 

pletų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Ilalsted. St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Central 707 9 

Rez., Longbeach 9453

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. J AVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Engletvood 6641 
AculrtorlU 3000

Office Phone 
VVentvvorth 3006

UK. A. R. McCKAUlE
UlUf’lUjAa Ir CHlRDRCJDs

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

OFISAI:
6901 — 14 St. 2924 iVasnington
16-13, 2-4, 7-9 12-2. 4-0, Hlvtt
Tei. Cicero 662 Tel. Kedzie 24ott-24e.»

OR. S. A. DOVVIAI
GYDYTOJAS ir ClliULj UdAS

Rezidencija 
4729 Weat 12 Pi. 
T ei. Gicreo 2888

Nedėliomu
Susitarus

A. L OAVIDONIS, M. D,
491* O O. AA1CxXXv<a^a« .tk. « t-.Zk 

Tel. K.ehw'iou uiln
v uiuuaob.

Imuo tf iki 11 valandai i>io. 
uu 0 iKi d Vcviuirdčtt »tinai o

▲pdfC BveutaaibiUu it lt

D t IN 1 1 i i H 1

Phone Houieva.il 70 42

OR. (i. Z. OZELIS
D E N T i S T A S 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

-4 po

Telefonas Midway 2880

DR. MAUR1GE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DEN TĮSTAS

2201 VVEST 22nd STREET
(Kampas Lcavitt St.)

Valandos Nuo n iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Houlevard 7689
Rez. Hemlock 7 691

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

4712 Su. AšhlanU Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Tagal sutartį

Tele. Cicero 1260 K-Ray

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

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisa.s 1447-49 Pittsfleld Bldg., 55 E. W aslilngton St., Chicago, III.

DR. GUSSEN
Ll ET U V iŠ DLN TĮSTAM 

kasdien nuo 10 v. ryto iki D 
vai. vakare

Neueliomis ir Sereuuinis suailai*u8

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

Vai.:

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas VVabash Avenue 

Tel. Pullman 0856
Gazos. X-Ray, ete.

DR. A. W. J ACOBS
(JOKUBAUSKAB)
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue

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

Telefonas Pullman 7235

Houieva.il
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C H I C A G O J B
AURORIETĖS REMIA ŠV. i X Pereitą sekmaditnį Visų 

KAZIMIERO VIENUO- šventų ir Nekalto Prasidėji-
LYNĄ.

North Side. — Nors pavė
luota, bet visgi neiškenčiu 
nepranešus, kad iš Auroros 
geradarių lietuvių gavau, per 
P. SfUilingienę, pinigų Šv. 
Kazimiero Vienuolynui, kaipo 
metinę mokestį Rėmėjų I)r- 
jai.

K. Cibulskis $2.00.
Po $1.00: O. Zaborienė, P. 

Yesue, M. Laurienė, A. Ston
kienė, M. Dombrauskienė, O. 
Valatkienė, D. Unickienė, M. 
Braskausky, O. Žiekonienė, V. 
Page, O. Sereikienė, O. Vens- 
kienė, J. Venskienė, G. Šoris, 
M. Maurickienė, M. Tomkienė, 
P. Unick.

mo parapijų 
pavyko.

piknikai gerai

IŠVYKO ATOSTOGOMS.

Brighton Park. — Ponia P. 
Vaiekauskienė išvažiavo atos
togoms į Columbus, Ohio, pas 
savo gimines ir pažįstamus 
bei draugus. Žadėjo apsilan

kyti ir Jacksonville, Ohio, iv 
pasišvieeiuoti.

Poni P. Vaiekauskienė yra 
veikėja, visokių labdaringų 
įstaigų rėmėja.

.Linkime geriausių atostogų 
savo veikėjai, kad sugrįžusi 
vėL su mumis darbuotųsi.

Rap.

NAUJOJ VIETOJ.
Viso narės malonės į at

einantį susirinkimų, 20 d. rug- 
piučio, 1931 m., atnešti par
duotas serijas, nes ateinantį 
piknikų, 23 d. šio pat mene

PONAI V. ŠATUNAI CHICAGOS VARGONININ
KŲ METINIS SUS-MAS.

Rugpiučio 3 d., 1 vai. po 
pietų, Beetlioveno konservato 
rijoje įvyko metinis Chicagos 
Vargonininkų susirinkimas.

PU1

LIETUVOJE

SUNKU SU LEIDIMAIS

Antradienis, Rugp. 11, 1931
škinys bankams Lietuvoje ir 
litui pavojaus nesudaro. Ne
būsiu pavojaus ir Komercijos 

I bankui. “R.”

Kupiškyje jau 3 kartus ne-
Iv .... _ __ _ , gautas leidimas Katalikų Vei-Pirnumnkui, gerb. V. Dauk-, n . . ..» kl,uo Centro skyriaus susirin

kimų sušaukti. Iš ketvirto ka-šai atidarius susirinkimų iš 
klausyta valdybos viso meto 
raportai. Visiems buvo malo
nu darant apžvalgų iš metų 

' darbuotės.
Padėkojant valdybai už ne

nuilstantį darbavimųsi, ir vėl 
vienbalsiai išrinkti visi tie 
patys, neskiriant nei vieno, 
nes pasirodė labai geras kom
plektas.

Rug. 12 d. nutarta turėti 
šeimininis išvažiavimas į Sand 
Dunes, Ind.

Pirm. V. Daukša prieš už
darant susirinkimų visiems 
padėkojo už skaitlingų suva
žiavimų.

Koresp.

rto leidimų pasisekė gauti ir 
po ilgos pertraukos, liepos 12 
d. įvyko skaitlingas K. V. C. 
susirinkimas.

PLĖŠIKAI SUŠAUDYTI

Garsūs žemaičių plėšikai Jo- 
ckus, Eirošius, Lengvenis ir 
Kontaras buvo padavę prezi
dentui prašymų, kad nuo mir
ties bausmės atleistų, jų pa-

“R.” sigailėtų. Malonės prašymas 
— liko atmestas. Liepos 20 d. 4

AR PRIEŠKARINIO RUSŲ vai. ryto juos Šiauliuose su- 
RUBUO LIKIMO SU- Išaudė.’ “R.”

LAUKS LITAS

Uždarymas Vokietijoje bir
žų ir sulaikymas mokėjimų 
Vokietijos Danatbanke, greitai 
sujudino ir mūsų žmones. Pra
dėjo eiti gandai, kad litas kri
slus ir sukėlė didelį nerimų.

PATENTAI
Parduok savo patentų arba 

išradimų pristatydamas savo 
modelį ar piešinį į antrųjų pa
didintų International Patent 
Exposition, Chicago. Tūkstan-

Kai kurie pradėjo atsiiminėti i čiai pramonininkų ir patentų 
iš bankų indėlius ir iš ūkinin- pirkėjai apžiūrės naujus išra-

Bridgeport. — L. Vyčių ' lačiai žinomi veikėjai, p.
‘Spulka” pirma turėjusi bu- Storas Šatunas ir p-lė Na-

veinę V. Stulpino ofise 3255 ^alia Mauriutė, priėmė moti; 
įėne- So. Halsted st., dabar persi- vystės Sakramentų, Šv. K ry

šio, bus laimės traukimas. kėlė į p. N. Krukonio ofisų ziaus ^azn^je’ ?°S JJU"
Kurios esate apsiėmusios pik- P° num. 3251 So. Halsted St. •> ni. u uvo
nike darbuotis, nepamirškite ' V. M. Stulpinas persikėlė nariai S1OS parapijos, 
pas savo biznierius paprašyti su savo bizniu po num. 3400 Ponia N. Šatunienė yra 
dovanų, nes ir mes turėsime So. Emerald avė. Naujoj vie- daug pasidarbavusi ant Town
piknike užkandžių.

V. Daugirdienė, pirm.

WEST SIDE ŽINIOS.

į toj p. Stulpinas ves savo biznį of Likę. Yra žymi dainininkė 
Į po senovei — pardavinės lai- ir gabi lošėja. Priklauso prie 
^’akortes, iš Lietuvos impor- Į£v. Cecilijos choro, Lietuvos 
tuotus grybus saldainius, gin- Vyčių 13 kuopos, Labdarin 
tarus ir tt.

gos Sųjungos 1 kuopos, šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų, Teatrališko Kliubo ir Mo
terų Sųjungos. Taipgi buvo 
veikli narė Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios 
Mergaičių Sodalicijos. Soda- 
lietės gailisi netekusios darb
ščios narės.

Linkim Viktorui ir Natali
jai ilgiausių ir laimingiausių 
metų naujame luome.

Rap.

North Clark gatvėje polici
ja vijosi tris plėšikus. Vienas 
galvažudis pašautas, kitu irgi 
du sugauta.

kų paskolas. Bet mūsų ban
kai reikalų su Danatbanku, iš 
skyrus Komercijos banjių 
Kaune, neturėjo, todėl šis rei-

AUTOMOBILIU mekanlkas eksper
tas lietuvis, seniausias Chicago J, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329.

REAL ESTATE

X Šiandien Aušros Vartuo
se mėnesihis Moterų Sųjungos ŠIANDIE LIETUVIŲ RADIO
55 kp. susirinkimas 
7:30 vai.

vakare V AL AND A.

vių dainos, graži muzika, juo
kai, kalbos ir kiti įvairumai. 
Todėl stengkimės, pasiklausy
ti. P.

IŠMOKITE JUOKTIS.

Šį vakarų tarpe 6:30 ir 7:30
i Peoples Furniture Company 

se a. a. Jono Bagdono laidotu-' ,® , . savo lesoms ir pastangom duos
v?s apie 9 vai. Už mirusi dvasi .. , . .. . Y • lietuvių radio programų iš sto
nius bukietus aukoja Pijušas

X Šiandien Aušros Vartuo- RADAU PAIŠELĮ.

40 mašinėlė rašytų puslakš- 
čių juokų iš viso pasaulio už 
vienų dolerį išsius: Rašytojas

Arėjas Vitkauskas,
Kaunas, Lithuania.

ties WG ES (1360 kilocycles). 
Kaip ir kas antradienį, ir šįir Konstancija Paplauskai ca-

lunavas šv. Mišias. Ona ir Vin . , ... „ ..., . . . į vakarų bus labai gražus ir jdo-centas Šidlauskai giedotines,1 t» • i •. ° . mus programas. Bus visokiosOna ir Motiejus Paplauskai i . . . . ... .. , . r naujos ir senai girdėtos hetu-taipgi giedotines.
X Aušros Vartų parapijos 

choras jau pradeda energingai 
ruoštis prie parapijos Jubilie-1 
jaus bankieto, kuris Įvyks rug- 1 
sėjo 20 d., Meldažio salėje. ;
Renka naujas tinkamas dainas 
ir be to, visu uolumu pardavL - J 
nėja knygučių numerus, kad 
sukėlus $100 pasveikinimo do
vanų.

X Orui atvėsus, choras pra
dės ruoštis prie eilės vakarų.'
Jau ieškoma tinkamų veikalų.
Be to, mokinsis naujas mišias. I 
Ta proga bus paskelbta naujų 
narių priėmimas. Norima cho-. 
rų padaryti vienų geriausių, i

X Biznieriaus Juozo Dabra- Į 
valskio žmona su vaikais grį-: 
žo iš Vakacijų, kurias praleido 
Springfielde pas motinų. Ji1 
džiaugiasi turėjus smagias va- 
kacijas. Jį yra gera darbuo
toja Aušros Vartų par. rei
kaluose ir uoli narė Moterų 
Sųj. 55 kuopos.

• • IX Agota Kairaitė, West Si-j 
dietė, išvyko su sestrim vaka
cijų į Michigarto valstijų, 400, 
mailių nuo Chicagos. Išvažiuo
dama paliko' $2.00 Kolegijos 
piknikui..

X Bridgeporto vyrai ir v- 
pač moterys rengiasi uoliai pa 
si darbuoti Marijonų Kolegijos 
naudai per piknikų rugpj. 16 
Vytauto darže.

r

8E

Pirmadienio ryte, ant Hoy- 
ne Avė. tarp 23 PI. ir 24 st., 
radau brangų paišelį. Jei kas 
iš lietuvių pametė, gali atsi
šaukti V. Bubelienė, 2153 W. 
24 St.

Iš Vilniaus atvažiavo bran
gūs lietuviams svečiai poetė 
Julija Kairiūkšlienė ir sūnus 
dailininkas Vytautas Kairiūkš
tis. “R.”

REIK PINIGŲ?
Skolinant Iki $300 bile reikalui že
mais nuoS.

PUBLIC LOAN OORP.
4013 Milwaukee Avenue 

401 Klee Bldg. Chicago ~
Tei. Pensacola 8144

PERKAM1-MUS M0RGI-~
ČIUS

Kam reikia 1-mų morgieių 
nuo $4,000.00 iki $5,000.00, tai 
atsišaukit. Prapertės turi būt 
Marąuette Parke ar Brighton 
Parke. Del žinių kreiptis į 
“Draugas”, 2334 So. Oakley 
Avė.

/ \
' R. ANDRELIUNAS '

(Marąuette Jcuelry & Ra<Uo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

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

Tel.
Hemlock 8380

z

E3S

DIDELIS PIKNIKAS
BERNAIČIŲ KOLEGIJOS NAUDAI

i
— Įvyks —

Sekm. Rugp. Aug. 16,1931
VYTAUTO DARŽE

115 g-ve tarp Crawford ir 

Cicero Avenue

Tai pirmas ir vienatinis šių metų piknikas Kolegijos naudai dideliam Darže. 
Piknikų rengia Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskritys, dalyvaujant visų Chicagos 
ir apylinkių kolonijų veikėjams. Į talkų rėmėjams eina Labdarių Sųjunga, Šv. Ka
zimiero Ak. rėmėjai, Moterų Sąjungos kuopos, geri biznieriai ir profesionalai. 
Laukdami daug svečių iš visų Chicagos ir aplinkinių kolonijų. Bus gera muzika, 
gardūs gėrimai ir užkandžiai, lenktynės, dovanos ir visokių pamarginimų.

Visus senus ir jaunus širdingai kviečia
M. K. A. CHIO. APS. VALDYBA.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Tel. Yards 6428

J. W. ZACHAREWICZ
903

REAL ESTATE 
Paskolos ir Apdraudė
WEST 33 STREET

2 flatų plytų 85,975, geram sto
vy, ąžuolo trimas ir asla, lotas 59x 
125, arti ‘•L.” mokyklų, didis barge- 
nas — $6,975. Geros išlygos. Raktas 
pas 809 So. 5 avė. Mayvood, III.

Pigiai, už geriausią pasiūlymą, equ| 
ty 4 flatų plytų Ir med. name 1-mo 
morgičio $2,200. 1428 N. Cagipbell
avė. Sav. Pound, 4(21 Sheridan Rd.

DU LOTU — num. 20. 21, blokee J 
3, 8-člas Ir 4-tas nuo k, East >9 Ir I 
Maasachusetta St Leroy A. Croyle 
178 7 St Midland, Pa.

Mainymui ar pard., 20 kamb., vi
si Kr., geras listas. Nauji rak. (325 
Ingleslde Avė.

S kamb. namas, didelis stiklinis 
porčlus 8930 W. (8 St

Tuoj reik cash asesmentams. DaiJ 
praperčių pigiai parduosiu. 8 kamb. 
namas ant loto 180x125 Chlcagoj, 
gar., vilti ny čia, daug valam. cem. ta
keliai, yra vanduo. Išmokėta. Už 
$4,000. UI cash pigiau. Ir kitokių 
praperčių pasirinkimui. Sav. 491 Ta- 
Icott Rd. Park Rldge, III. Tel. 1028 
M.

Namas ir lotas, geriausias barge- > 
nas Waukegane — ui $550. Mažai 
(nešti. Likusi po $85 mėn.Randasi 

11089 No. Butrick St Kreiptis Buck- 
|ley, 811 Genesee St Wauketan. UI. 
Tel. Maj. 6680

F A R M O S-U K Y S
60 Ūkių ant pardavimo Ir mainymo, 

i labai pigiai. Matykite mane Augusto 
110—11 ir galėsite važiuoti sykiu. Al 
I esu Chlcagoje
I P. D. Andrekus

3325 So. Aubum Avė. 
CHICAGO, ILL.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųiles
1 ir ' patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis i vi ežių kiauti
nių. sviesto Ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tai. Boulevard 1889

Lietuviška Kava
Dar pirmų kartų pasirodo 

Amerikos liętuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sose' bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paltu | dvi savaites, tele
gramų ) dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turtine ekyrlų Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legallžkus dokumentus pirkime 
Ir pardavimą

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnleą 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuožlrdltu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P, BALTUTIS
3327 8. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

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

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Groc. Ir Del., Įsteigtas 35 metai, 

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

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

Fornišiuoti 9 kamb. 5 kamb. lš- 
renduoti, geras furn., geras listas. už 
geriausią pasiul. 1415 Adams St.

Del., 
kendės, 
ifilygoa. 
Grace.

groc., ice-cream, taboka, 
senai Įsteigta. $850. Geros 
3759 N. Hermitage, kamp.

AR RADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

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

. Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
lį kitus miestus.
i —■ ■ ....................

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

i IM. ZIZAS
I Namų Statymo Kontraktorlua 
, Statau Įvairiausius namui prieinama 
l kaina
17217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5524

Teist Republic 8898

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnsmlausloą

2452 WEST 69th STREET

Pfcone Virglnla $054

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

Sopos Telef. 
Hemlock 18(7

Namų Telef. 

Republic 5888

- JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
3422 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 1145DOUGLAfl ELECTRIC CO
JOSEPH 8HAGZDAS, Ra v. 

Elektros relkmenoe Ir flkftdle-
rUL {vedame elektrą J namus Ir 
dirbtuvės.
B1M 8. Halsted St. 1 AugėUs




