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Rusai Tremtiniai Tariasi Kovoti Boise vik
AFGANISTIECIA! NENUTRAUKIA 

SAVO ŽYGIŲ PRIEŠ BRITUS
PUOŠIAMAS HARVARDO UNIVERSITETAS

:: S.'.:,' -V..''. *
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KATI' PROVINCIJOJE BUS AP-| AMNESTIJA ŽEMĖS MOKESČIŲ

VOKIETIJA DARBUOJAS IŠVYSTYTI 
SAVO PREKYBĄ INDIJOJ

VAIKŠČIOJAMOS VYTAUTO 
IŠKILMĖS

SRITYJE

K

Konstitucijos Diena Vokietijoj
BOLŠEVIKŲ PRIEŠAI . AFGANISTIECIAI NEPA- 

Rl'OŠIAS KARAN j LIAUJA PUOLĘ BRITŲ

PARYŽIUS, rugp. 12. — 
Tremtinių rusų vadai, gene
rolai ir įžymieji pasauliniai, 
turėjo čia skaitlingų susirin
kimų ir išsprendė sudaryti 
planus sugriauti Rusijoj bol
ševikų valdžių. Tam tikslui 
reikalingas karas. Puolimų 
norima pradėti iš Mandžiuri- 
jos. Tikimasi pradžiai suda
ryti 140,000 kareivių.

Susirinkime aiškinta, kad 
bolševikų kariuomenė nepate
nkinta savo likimų. Kariuo
menę sudaro valstiečių sūnūs, 
gi valstiečiai šiandie yra di
džiausi bolševizmo priešai.

Prrešbolševistinės kariuo
menės vyriausiuoju vadu nu
žiūrėtas gen. Miehail Dite- 
rich, kurs yra Shanghajuj.

Nutarta surinkti atatinka
mų fondų ir po to organizuoti 
kariuomenę.

PEŠAWAR, Indija, rugp. 
12. — Afganistiečių kalnėnų 
priešakines sargybas britai 
atbloškia šio miesto apylinkė
se. Bet jų sukilimas prieš bri
tus nepalaužtas.

Pasirodė, kad bombiniais 
orlaiviais juos kovoti nėra 
pavykimo. Kalnėnai naktimis 

Į slapstosi kalnuose ir bombos' 
, iš oro jų neliečia. Gi nakti- 
! mis jie iš savo urvų pakilę 
puola britų sargybas.

Planuojama ruošti kariuo- 
į menės žygius į kalnus. Bet y- 
ra baimės tuo būdu netekti 

, daug kareivių. Kalnėnai už- 
| taisytų jiems visur spęstus.

VOKIETIJA NORI IŠVYS
TYTI PREKYBĄ 

INDIJOJE

BOMBAJUS^ Indija, rugp. 
12. — Indijoj kovojamos
Anglijos prekės, gi Am. J.

VOKIEČIŲ KONSTITUCI- Vulst-v,*s stovi nuošaliai, ka
JOS DIENA

BERLYNAS, rugp. 12. — 
Vakar visoj Vokietijoj minė
ta 11 metų respublikos kon-1 
stitucijos sukaktuvės. Visi Į- 
vai riaušių politinių pažiūrų, 
vokiečiai, išėmus komunistus, 
kurie tarnauja Maskvai, da
lyvavo sukaktuvių minėjime. 
Visur įvyko susirinkimai. Sa
kytos patriotinės prakalbos.

“KALINIŲ DIENA” BOM- 
BAJUJE

BOMBAJUS, rugp. 12. — 
Indiečiai tautininkai skaitlin
gai minėjo “Kalinių die
nų.” Įvyko didžiųjų mi
nių ėjimai gatvėmis. Praėjo 
viskas ramiai, nes policija pa 
siliko nuošaliai.

BEDARBIAI EUROPOJE

LONDONAS, rugp. 11. — 
Paskelbta, kad Europoje be
darbių skaičius eina didyn. 
Vokietijoj 2,757,000 darbinin
kų neturi darbo. Britanijoj 
— apie 2,000,000. Kitose val
stybėse ir gi daug bedarbių. 
Viso bedarbių Europoje esa
ma arti 6,000,000.

Rugsėjo 8, Vytauto vaini- 
I kavinio dienos išvakarėse, mo 
Į kyklose, salėse prie papuoš- 
I tų Vytauto D. paveikslų ruo- 
1 šiamos paskaitos, koncertai, 
spektakliai.

Rugsėjo 8 d. bažnyčiose iš- 
i kilmingoes pamaldos, per ku- 
' rias bus skaitomas popiežiaus

Naujas Harvardo Universitetui būtas. Tai taip vadinami “Dunster” namai. Rudenį, ragtas a ie Vytautų Didįjį
bus jau naudojami. * • , , , ,Aikstese giedant tautos him

nų ir Vytauto kantatų ir sa
kant prakalbas iškeliama di
džioji Vytautinė vėliava. Tų

3 su orlaiviu FORT W0RTH, Tex., ru- dienų atidaromos įvairios įs-
_ . s v J. . . A,gp. 11. — Šį šeštadienį tuo J taigos, pasižymėjusieji apdo-

raeitų^ estą įenj P°P^ jaus po pusiaudienio į vietos vanojami Vytauto medaliais. 
Stockyards National bankų

n n p j
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GRAŽIAI PAVYKO VO
KIEČIŲ EUCHARISTI

NIS KONGRESAS
CHICAGO JE PLĖŠIKAS SUPLAIŠINO 

BOMBA BANKOJ

KOELNE, Vokietija, rugp. 
11. — Tomis dienomis mies
te Spires įvykęs vokiečių Eu

charistinis Kongresas pavy-

Chicagų palietė vėtra su per
kūnijomis ir lietum. Šiaurinėj 
miesto daly 10 metų vairininko kuopuikiausiai. Sakoma to „ ,, , .... , kas O. Suehy orlaiviu pave-

kios įspūdingos katalikų de- ... , . ' < •»< • ™4 ° zejo dvi seserrt Mary ir Eu-
genia Lawsj 24 ir 22 m. Žai
bai ėmė : varstyti padanges.

monstracijos nebūta praėju
siais 900 metais.

Kongrese Šventųjį Tėvų a- 
tstovavo Jo Eminencija kar
dinolas von Faulhaber, Miu- 
nicho arkivyskupas.

Kongrese dalyvavo daug 
vyskupų, jų keli buvo iš Aus
trijos. Tūkstančiai tikinčiųjų 
dalyvavo Eucharistinėje pro
cesijoje.

da Indija yra reikalinga kitų 
valstybių prekių.

Tuomi naudojasi Vokietija. 
^Vokiečiai pirkliai darbuojasi 
užimti čia svarbesniąsias pre
kyvietes. Šiandie Indijoj, be 
kitko, veikia, keli šimtai vo-, 
kiečių pramoninkų. Jie nori 
pačioje Indijoje sukurti pra- . 
mones.

JAPONIJOJ SUDAROMA 
NAUJA POLITINE 

PARTIJA

TOKYO, rugp. 12. — Ja
ponijoj susijungė trys atski
ros darbo organizacijos ir su
darė didelę politinę partijų. 
Nauja partija reikalauja ♦ po- J 
litinių teisių moterims.

KETURIOLIKA MIRĖ 
NUO KARŠČIO

BAGDADAS, rugp. 12. — 
Kuone visų MeSopotamijų pa 
lietė nepaprasta karščio srio- 
vė, 14 asmenų mirė, gi šim
tai susirgo.

Praeitų sekmadienį Chica
go j ir apylinkėse nuo auto
mobilių žuvo 8 asmenys, su
žeista 16.

KALINIAI IŠGELBĖJO 
SKĘSTANČIUS

OSINING, N. Y. rugp. 12. 
— Sing Sing kalėjimo keturi 
kaliniai pasirodė karžygiais. 
Šalę kalėjimo Hudson upėje 
apsivožė valtis. Du vyru ir 
dvi moteriški šaukės pagel- 
bos. Tuo laiku kalėjimo kie
me buvo išleista 2,200 kalinių. 
Sargyba pasiuntė pagelbon

Taip pat ruošiami kariuome- 
įėjo plėšikas, nešinas mažaj nės ar šaulių paradai, iškil- 
valiza. Prisiartino tiesiog'mingos eisenos, spektakliai, o
prie bankos prezidento įr vi- 
ce-prezidento ir pareikalavo

vakare iškilmingai nuleidžia
ma Vytautinė vėliava.

tnojaus jam išmokėti d0,000 *^Vakarėse ir iškilmių die- 
Orlaiviui nutrenktas sparnas 1 d°lenų’ HtaiP J1S mes^s, nų visi miestų, miestelių ir

ir šis smogė ant didelio gazoj 
kubilo ties Augusta ir Divi-i

bombų. Prezidentas nudavė 
einųs jam atnešti pinigų gi 
vice-prezidentas jį šnekino.sion gat. Pramušė plieno sto- m A v ,,. ° . .r. Tuo metu pasaukta policija.gų ir dugnų ir nuskendo į 401

pėdų gilių pilnų vandens duo-i Kaip tik piktadaris pama- 
bę kubilo apačioje. Daugybė 
gaisrininkų visų naktį darba
vosi iki iškėlė sudaužytų or
laivį su trimis lavonais.

Areštuota 12 komunistų 
Šiaurinėj Chicago daly keli

šimtai komunistų ir šių šali
ninkų surengė gatvėse be po
licijos leidimo demonstracijas 
praeitų šeštadienį. Demons
trantai išsklaidyti. 12 areš
tuota.

te įeinančius į bankų polic- 
molius, sviedė į aslų savo va
lizų. Kilo baisus sprogimas. 
Žuvo jis ir vice-prezidentas. 
Keletas kitų asmenų ir vie
nas poliemonas pavojingai 
sužeista. Bankos vidus ap
griautas.

Plėšikas pasirodė šio mies
to bedarbis N. M. Martin.

kaimų namai papuošiami tau
tinėmis vėliavomis, Vytauto 
paveikslais, o vakarais, kur 
galima iliuminuojama (puo
šiama žiburiais).

Smulkias programas ir lai- 
kų nustato vietų Vytauto Di
džiojo komitetai.

Spalių 27 d. — Vytauto mi
rties — dienų namai papuo
šiami juodu perrištomis vėlia
vomis. Tai gedulo diena. Vi
sose bažnyčiose gedulingos 
pamaldos su pritaikintu tai 

•dienai pamokslu. Po pamaldų

Vyriausybė Vytauto D. me
tų proga išleido tokių amnes
tijų:

Atleidžiama neišieškoti mo
kesčiai ir baudos už visų lai
kų ligi 1925 metų sausio 1 d. 
Bet kas nesumokėjo mokesčių 
priklausančių už laikų po 
1925 m. sausio 1 d., tai ši am
nestija jų neliečia ir jie bus 
išieškoti.

Atleidžiama nuo baudų, ku 
rios buvo uždėtos už nesumo- 
kėjimų žemės- mokesčių 1928 
— 1929 m. Biržų, Rokiškio, 
Panevėžio, Šiaulių ir Mažei
kių apskrityse.

Atleidžiama nuo baudų, už
dėtų už, paslėptas žemes ligi 
1930 m. sausio 1 d., o jeigu 
nusižengusieji praneš vietos 

mokesčių inspektoriui 1930
metų laikotarpy apie savo 
slėptas žemes, tai bus atleisti 
nuo baudos ir už 1930 metus.

Atleidžiama ir huo rekviil- 
cijų, o taip pat nuo mokesčio 
už nekilnojamąjį turtų mies
tuose ir miesteliuose už lai
kų ligi 1925 m. sausio 1 d.

Naujakuriai, kurie yra ga- 
, vę skolor miško medžiagos ar 
javų ir‘buvo nubausti už ne
grąžinimų laiku paskolos, nuo 
tos pabaudos už 1924 — 1929 
metų laikų atleidžiami.

“L. U.”

Truskava. Šį pavasarį Trus
kavoje pradėta statyti dideli 
mūriniai prieglaudos rūmai,

SKURDO AUKOS
kuriuose manoma įrengti pie- 

einama į karių kapus. Vakare nįnė, javų valymo punktas,

Suimtas bankos plėšikas 
Pirm keletos dienų areštuo- 

keturis kalinius. Jie turėjo |tas A Costello, 22 m., buvu- 
progos pabėgti. Bet jie išgel-j sįs kumštininkas. Pagaliau pa 
bėjo upėje žmones ir su jais, žinta.s, kad jis su kitu liepos
kartu gryžo atgal.

KAITRŲ PALIESTIEMS 
PLOTAMS PAGELBA

WASHINGTON, rugp. 11. 
— Tarpvalstybinė geležinke
lių komisija išsprendė suma
žinti imamus mokesčius už ve 
žamus geležinkeliais į nuken
tėjusius dėl kaitrų plotus ga
lvijus, visokį pašarų ir van
denį. Taipat iš tų plotų išve
žami produktai bus pigiau ap
mokami už siuntimų.

Prezidento Hoverio paskel
bta čia gubernatorių konfere
ncija suras kitų pagelbos prie 
monių.

28 d. Dės Moines, Iowa, api
plėšęs bankų. Bus paimtas į 
tų miestų.

Pasinaudojo gaisru 
River Grove miestely kilo

gaisras. Vietos bankos tar
nautojų didžiuma ir gyvento
jai susibėgo aplink gaisrų. 
Trys plėšikai tuomi pasinau
dojo ir apiplėšė bankų. Pa
grobė 3,000 dolerių.

WAUSAU, Wis., rugp. 11. 
— Ūkininkas Ch. Merok pai
mtas į bepročių įstaigų.

Pirm kelių savaičių mirė 
jo žmona. Liko astuoni vai
kai. Anądien 6 metų vaikiu
kas iškrito iš medžio ir nusi
laužė rankų. Nebuvo pinigų 
jį gydyti, nebuvo kam vaikų 
prižiūrėti.

Sužeistas vaikiukas tris pa 
ras verkė šaukdamas moti- 

Tėvas

patriotinio turinio vaidinimai. 
Pasilinksminimai tų dienų 
draudžiami. “L. U.”

IR BIRUTĘ MINĖS

Vytauto komitetas rugp. 15 
d. Palangoj rengia Vytauto 
motinos Birutės minėjimo 
šventę. Būsianti statoma “Mo 
tinos Vaidilutės” misterija, 
kurių Putinas parašysiąs. Be

mergaičių amatų ir ruošos 
mokykla, didelė susirinkimams 
ir vakarams salė. Darbas eina 
labai sparčiai — jau baigia 
mūryti antra aukštų. “M. L.”

ŽUVŲ APSAUGAI

PEORIA, III., rugp. 11. — 
Del didelių kaitrų ėmė džiū
ti nedidelis Lily ežeTas. Pra
dėjo nykti mažos ir didelės 
žuvys. Jų apsaugai imta pu-

Southport gatvėje susidau-Įmpuoti vanduo iš Illinois u- 
žė du gatvekariu. Sužeista 8 pės. Lily ežere žuvys augina- 
asmenys. mos.

to, būsianti suruošta tauti- 
iŠsprendė jam niais rūbais apsirengusių mo- 

reikšti* susimylėjimo — pa-jterų eisena, kuri vaizduosian- 
naikinti kentėjimus ir pasių- ti kunigaikščių laikų lietuvių 
sti jį pas... motinų. moterų madas.

Vakare jis vaikų paėmė į šventėj dalyvausią ir vy- 
kapines. Šalę žmonos kapo riausybės nariai. “L. U.”
ūkininkas plikom rankom pra -------------------
dėjo kasti duobę. Tų mačiu- SENBERNIUS NORI APDĖTI 
šieji pranešė policijai. Kada'' MOKESČIAIS
policija nuvyko į kapines, vai' ------------
kiukas iš miego pažadintas a-1
tsiliepė į tėvų: “Tėveli, del- 
ko mane nenušaujif Aš taip 
daug pavargęs. Aš noriu pa
simatyti su motina.”

Pasirodė, ūkininkas pablū- 
dęs.

nos.

“Pieno Lašo Draugija” 
jau turi paruošus pranešimų 
apie senbernių apdėjimų mo
kesčiais. Pranešimų apsvars
čius Draugijos susirinkime,

Ja

x REIKALAUJA 10,000 
DOLERIŲ •

SEATTLE, VVash., rugp. 
11. — Negras R. S. Stewart 
norėjo orlaiviu vykti į Loą 
Angeles. West Coast Air Tra- 
nsport Co. atsisakė jį vežti 
su kitais keliauninkais. Da
bar negras kreipės teismam 
Iš kompanijos reikalauja 10,- 
000 dolerių atlyginimo. ’j

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Dailus oras; šilčiam

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 106 litų ,» .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.80 
Franeijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų , 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.33vyriausybei bus įteiktas ata

tinkamas pareiškimas, *L’. U.1£Srokieti|joi 100 markių M



*

“DRAUGAS”
Ueln* kasdien. Uekjrru*

FRBNUMKRATOfl KAINA: Metama — M-M, Ro
mi Metų — »■(•. Trims Mėnesiams — Vienam
Mėnesiui — 76c. E aro po je — Metams |7.M. Pusei Me
tų — ll.ee. Kopija .e»e.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų necrų- 
■na. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlstunčlama, tam 
ttkaiul palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo iki 11:11 vai.

DRAUGAS

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KOMUNISTŲ KINIJOJ.

Antradienis, Rugp. 12, 1930

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikaiarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Ezcept Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — 66.00. SU Monthe

— 91.11, Tkree Months — 61.00, One Montk — 76 c. 
•■repe — One Tear — 67.00. SU Months — 64.ee 
Copy —_ .eic.

Advertlsing in “DRAUGAS“ brtncs best rssnlta 
Adrertising ratas on appllcatton.

"DRAUGAS” 2334 S Oakley Av., Chicago

Direktoriaudama “Žiburio” progimnazi
joje, išleido pirmą, pedagogišką veikalą —
Forsterio “Jaunuomenės auklėjimas”. Po 
kiek laiko to paties autoriaus išleido “Sek
sualinė etika ir seksualinė pedagogija”, o be
to "Auklėjimas ir auklėjimąsis”. , gįų dienų komunistai Kini-

Be vertimų jinai parašė daug gražių apy- joj yra toli žiauresni už gal- 
sakų, kurios pasižymi kilnumu, tėvynės mei-jvažudžius plėšikus, anot vie- 
le. Bendradarbiavo “Varpe”, “Ūkininke”, no misionieriaus. Tai dėlto, 
“Tėvynės Sarge”, “Žinyčioj”, o vėliau “Vii-'kad komunistai yra ne vien 
niaus Žiniose”, “Vilty”, “Vaire”, “Draugi- anarkistinių idėjų skleidė
joj”, “Šaltiny”, “Tautoj”, “Ryte” ir kituo- jai, bet podraug ir didžiausi 
se laikraščiuose bei žurnaluose. Jos žymesnie- plėšikai. Jie veikia daugiau- 
ji kūriniai yra: “Viktutė”, išleista 1903 m., šia pelnijimosi tikslais. Tad 
“Vincas Stonis” — 1906 m., “Pančiai” (dra šiandie komunizmo plitimas 
mos veikalas, išleistas 1920 metais) ir dau- ‘Kinijoj yra toli pragaištinges-j 
gybė kitų. Be to yra parašiusi didesnę apysa- nis šaliai už civili karų. Anot 
ką “Sena pasaka”, Sinkevičiaus - apysakos misionieriaus, Centralinė Ki- 
jaunimui ‘Wi pustyni i puszszy’ vertimų. Jos pija bus didelių nelaimių ir 
beletristiką leidžia tomais “Žinijos” bendro- vargų paliesta, jei artimoj

sako mokėti jų reikaladjamą 
kontribuciją, tada pradeda 
plėšimus ir po to degina na
mus. Bet kada komunistai Į 
pasitraukia, tada sunkiausio
ji našta ir vėl tenka bied- 
nuomenei, kadangi atnaujina
mos skolos, mokesčiai ir at
imama komunistų išdalinta že I 
mė.

Kas bus Yangtze klony, jei į 
nebus panaikintos komunistų i 
gaujos, sunku pasakyti.

Jei artimoj ateity civilis ka-' 
ras nebus nutrauktas ir jei ' 
tautos vadai bendromis jėgo-I

ateity kokiu - nors būdu ne- imis "eatsisuks prieš komunis

A. A. M. PEČKAUSKAITĖ.

'bus nustelbta raudonoji pro
paganda.

Kinija visados nuėjo savų 
plėšikų (banditų). Visos Ki-

Liepos 24 d., 9 vai. vakarą Židikiuose pa- 
sirųirė literatūros garbės daktaras, Gedimino 
ordeno III laipsnio kavalierius Marija Peč
kauskaitė, mūsų literatūroje pagarsėjusi kai
po Šatrijos Ragana. Palaidota liepos 27 d.

Pasak Lietuvos laikraščių, a. a. Marija 
jau pirmiau kentė baisų skausmą rankų kau
luose ir gydėsi Kaune. Šiemet tas skausmas 
pasikartojęs kojų kauluose. Gydytojai sura
do, kad ji turi nepagydoma kaulų sarkomą 
(vėžį), bet ligonei apie tai nesakę, o tik ra
minę, kad ji serganti reumatizmu.

A. a. Marija Pečkauskaitė buvo ar tik 
ne talentingiausią iš visų senesniųjų lietuvių 
moterų. ! J 1(1

Velionė (Šatrijos Ragana) gimus 1878 
m., vasario 24 d. savame Labūnavos dvare, 
Pavandenio parapijoje. A. *. Marijos tėvai bu' 
vo demokratai žemaičiai, kurie namie kalbė
jo lygiai lenkiškai ir žemaitiškai.

A. a. Pečkauskaitė mokėsi namie, šiek 
tiek Petrapily Šv. Kotrynos gimnazijoje, Var
šuvoj bitininkavimo kursuose. 1905 m. važia
vo Zuricho universitetan Forsterio klausyti. 
Kiek laiko dar lankiusi Friburgo universite
tą, 1907 metais sugrįžo namo.

Sugrįžus į Lietuvą, Vilniuje tvarkė Mi
liuko knygyną. Kiek vėliau, išlaikius moky
tojos kvotimus, 1910 m. užima direktorės vie
tą Marijampolės “Žiburio” progimnazijoje. 
Toj vietoj išbuvo iki pasaulinio karo.

Literatūros darbą Marija pradėjo dar 
gimnazijos mokslus eidama. Žinomas susipra- 
tėlis lietuvis jp. Višinskis padėjo jai apsisprę
sti t. y. ją tautiškan susipratimam atvedė. 
Ji Višinskui savo visus pirmuosius raštus 
atidavė, kur norėjo, ten jis juos galėjo spaus
dinti. Pirmieji jos kuriniai buvo įdėti “Var 
pe” 1895 metais.

vė. 1926 m. Marija šventė 30 metų savo raš
to darbo sukaktuves.

A. a. Marįjos Pečkauskaitės asmenyje 
mūsų tauta neteko žymios mokslininkės — pe
dagogės ir gabios rašytojos — beletristės.
Kas skaitė Šatrijos Ęaganos raštus, tas pa-Įn’j°s inipe^atoiių dinastijos
sakys, kad nedaug mes teturime rašytojų, ku- ;^ai’Javosb kad ’snaik nūs plė-

• * • • j” • i-4. • t • 4. šikus. Reikia atsiminti kadirrie taip vaizdžiai mokėtų piešti Lietuvos gy-,
, • •• i j i - • t> 4. • * .gaiviuosius t.’ošik.; vadus,vemmą, kaip p kad mokėjo. Be to, jos ras- * * ,

..v,, i i, • i iii- 14.- laaip tai Hoaitg Tsao, Cbiaugtiski darbai buvo mokykla ir gyvas akstinas l. j . . . , „
jaunesniems mūsų rašytojams. Svarbiausia
jos raštai labai daug prisidėjo prie lietuvių 1 
tautos atbudinimo. Del to šiandien visa mūsų 
tauta gyvai jaučia tą nuostolį, kokį padarė' 
mirtis, išplėšdama rašytoją Mariją Pečkaus- 
kaitę. ** 1

t n —■ chung 
ei •. rg. Pirma 
dinastijos la- .am.

M mg dinas jai

i H ir Ly 
veikė

kitu du 
viešpatau

Tse-
Tant

si

tus ir jų neišnaikins, komu- 
' nistai labiaus įsivyraus ir 
Kinija pasijus atsidūrusi 
kraujo klanuose. Raudonoji 
Maskva tada krikštaus.

A.

IŠGAUDOMI LAUKINIAI 
ARKLIUKAI.

jant. Jie buvo nukauti. 
Kinijos komunistai šiandie 

_________ yra pakeitę savo veikimą.
'Pirm poros metų jie be ato- 

Negrai ne vien mūsų Bridgeportą, bet iridairog žudydav0 savo aukas. 
Lietuvą užplūdo. Nesenai Kaune vaidino ne-!ypa6 įžyn,osniuosius Kiniečius 

ten sukėlė nemažą įr svetimšaliu-.. Pastaraisiais 
laikais jie dari uojasi į s?vo 

i rankas nutverti turtingesniuo-
Chicagos Lietuvių Vytauto Komiteto iš- sius ir įžymesniuosius kinie

čius ir sveti u.balius, kad ga
vus aukštą išpirkimą už jų 
paliuosavimą. Tik ten jie 
\itką su žemė maišo, viską 

I degina ir Žudo, jei negauna 
'pinigų, jhi turtingesnieji jų 
- reikalavimus išnoruoja.
Į Be to, komunistai šiandie 
(daugiau ima darbuotis savo 
j raudonąją dvasią Įkvėpti val

gių artistų grupe, kuri 
sensaciją.

leisti Vytauto medaliai nepaprastai yra gra
žūs. Juos giria ir pasižymėję nūmizinatikai,i 7
kuriems keletą medalių tuzinų buvo išsiunti
nėta.

Vytauto Didžiojo paveikslas nešamas ap
link Lietuvą. Visur iškilmingai pasitinkamas.
Mes Vytauto paveikslo aplink Ameriką ne- 
apnešime, bet nepamirškime jo mirties su
kaktuves tinkamai paminėti.

_________ istiečiams, kad tie kiltų prieš
J turtingesniuosius. Vadinasi,

Ispanų vidaus reikalų ministeris pareis-i.. . , , ..r |jie savo pusėn nori patraukti
kė, kad šiomis dienomis būsianti panaikinta ■ , ..r • • •’ i | skaitlingąsias mimas.
cenzūra. Ar ne laikas būtų ir Lietuvos tau-; Kada siandi(J k(miumdli 

Jiuinkams ispanų valdžias pėdomis tuo žviigs-j gaujos užp|flsta kokį 
iniu pasekti! pirmiausia jie “gera” netur-
j , — tingiems daro: panaikina vi-
į Prof. Voldemaras, kuris išsiųstas iš Kau- sokias skolas, valdiškus ir 
no kaipo visuomenės tvarkai ir ramybei pa-Į kitus mokesčius; žemes išda- 
vojingas žmogus, iš ištrėmimo vietos norė-Įlija neturtėliams, bankinin- 

ijęs pabėgti. Tai mat koks ex-diktatorių li-lkams ir pirkliams uždeda
kimas. kontribucijas. Kada tie atsi-

A. a. Marija Pečkauskaitė (Šatrijos 
Ragana), garsi mūsų tautos rašytoja, 
kuri mirė Židikuose, liepos 24 d.

Šiandie tuos arkliukus Ore
gone gaudo parinktiniuųsi 
vakarų valstybių taip vadi
nami “cowboyai”'. Visus juos 
išgaudyti nėra galimybės. Bet 
jų mažas skaičius beliks ir 
ūkininkams jie nebus kenks
mingi. . ’

Kai-kurios šalies patrioti

Geras patarimas.
Kai-kuriose vakarinėse val

stybėse, kur yra didelių pre
rijų, gyvena daugybė, lauki
nių arkliukų, mustandais va
dinamų. Seniau žmonės tų pre
rijų nelietė, tad ir arkliu
kams laimingai .gyvenosi. Šian 
die žmogus savo koją visur 
jau ima statyti. Arkliukų bū
riams darosi aukšta. Tad jie organizacijos protestuoja 
mętosi į Visas puses. Puola, prieš arkliukų gaudynių, jų 
ūkius, trempia javus ir pie- naudojimą mėsai. Bet į tai 
vas. Tad išspręsta nors didžiu neatsižvelgiama. “Biznis” 
mą jų išgaudyti. Vienur jųį pirm visako. 
mažai belikę, kitur daugiau.
Štai Oregono Valstybės ne
apgyventuose plotuose jų yra 
dar tūkstančiai. Šiandie jie' 
ten gaudomi. Jei būtų šaudo
mi, gal jie senai būtų buvę

ĮVAIRENYBĖS.
Laiminga dvikova.

Nestroj buvo Vienoje Karo
linai kinti. Bet jie sugaudomi įjįaus teatro direktorius. Kartą 
gyvi, sukrušami i geležinke-, jakaį smarkiai susiginčijo du
lių vagonus ir vežami į Kali- ‘jQ artįstai

Andrius Rombergas (1767— 
1821) komponavo Šilerio 
“Varpą”. Vieną dieną gavo 

i nuo vieno nepalankaus sau 
muziko šaukimą į dvikovą. 
Rombergas sugrąžino sekun
dantą su šitokiu patarimu:

— Pasakykite savo ponui, 
kad aš nepratęs vartoti nei 
kardo nei pištalieto. Iš savo 
pusės aš jam štai ką siūlau: 
sukurkime mudu kiekvienas 
po muzikos kūrinį, ir tas, ku
rio kūrinys ,a bus nušvilptas, 
turės pats nusišauti.

Įžeistasis muzikas nepanorė
jo šitokiu patarimu pasinau
doti.

ir norėjo kautis

Įdomus albumas.

Vienos Naujorke gyvenan-
fornijos skerdyklas. (dvikovoje. Nestroy tuoj pasi- <‘ios šeimos yra labai nepap-

Isgaudomų arkliukų sker-lsiūlė būti bešališku kovos tei- rastos rūšies albumas. Jis pri 
dimu užsiima San Jose, Cal., į sėju. Kai abu priešai susto- įklauso Mauricui Volfui. ŠĮ 
skerdyklų savininkas Cockley. 'jo vienas prieš antrą ir pa- albumą jam padovanojo 70-
Tai didelis “biznis”. Nes ar-įsiruošė šauti. Nestroj su to- ąji jo vardadienį. Albumas pa 
kliukų mėsa naudojama mais-jkia juokinga veido išraiška našus į laikrodį. Po rodykle 
tui. Ši arkliena ne vien kai- (balsu pradėjo skaityti 1-2-3, ypa paties Volto portretas o 
kur pačioj Amerikoj vartoja- j kad visi dvikovos žiūrovai,
ma, bet dar daug siunčiama, o kartu su jais ir abu prie- 
ir į užsienius. Žinoma, tos šai, taip ėmė juoktis, kad a- 
rūšies mėsa visuomet pažymi-1 bu šūviai nuėjo į orą. Bend- 
nia, kad tai arkliena, bet ne ras juokas ir linksmums prie- 
kitokia. šus sutaikė.

'vietoj valandų skaitmenų — 
jo dvylikos vaikaičių (anū
kų) paveikslai. Visi vaikaičiai 
yra lygiai vieneriais metais 
vienas už kitą jaunesni.

KATALIKO VISUOMENIŠKOS 
PAREIGOS.

(Iš “Laivo”).
---------------

(Tąsa iš 157 Nr.).

Kadangi valstybės neturi neklaidingu
mo dovanos savo įstatymų leidime, gali 
tad labai lengvai išleisti tokius įstatymus, 
kurie įžeidžia žmogaus prigimtį, užgauna 
jo teises. Tokių įstatymų valia neklausyti 
ir niekas negali kataliko barti tikėjimo 
vardu už tų įstatymų laužymą.

Teisė ir pareiga.
Kiekvienoje vietoje, kurioje tarsime 

žodį teisė, turime tarti ir pareigą, nes 
vienas be kito negali išsilaikyti. Jeigu 
vienas žmogus tur kokią teisę, tai kitas 
turi pareigos atiduoti anam jo teisę ir 
atvirkščiai, jeigu antrasis turi teisių, tai 
pirmasis turi pareigų atiduoti antrajam 
jo teises. Kitaip ir negali būti, nes, ieško
dami savo teisių, o nepaisydami pareigų, 
suardysime visuomenės tvarką, prieisime 
prie revoliucijos.

Jeigu visuomenė turi teisių reikalauti

iš žmogaus vieneto tinkamų darbų, tai 
žmogus turi pareigos juos atlikti. Bet ir 
visuomenė turi turėti pareigų žmogaus 
linkui, nes kas gi yra toji visuomenė, juk 
ne abstraktas kažkoks, ar šmėkla, yra tai 
kiti žmonės, kurie gyvena tuoin pačiu 
gyvenimu, kaip ir mes. Jeigu jie turi tei
sių reikalauti iš manęs, kas yra jiems 
reikalinga, aš taip pat turiu teisių rei
kalauti iš jų, kas yra man reikalinga.

Demarkacijos linija.
Įdomu bus dabar sužinoti, kaip toli, 

gali eiti abiejų pusių reikalavimai, būtent, 
kiek gali reikalauti visuomenė nuo žmo
gaus vieneto, o kiek žmogaus vienetai 
nuo visuomenės? Kitaip kalbant, ar yra 
kokia demarkacijos linija tarp žmogaus 
teisių ir visuomenės teisių, tarp žmogaus 
pareigų ir visuomenės pareigų? Ar gali 
visuomenė atimti iš žmogaus visas teises, 
nieko jam neduodama ir nieko nepalik- 

.dama, ir atbulai, ar gali žmogus nesiskai
tyti visiškai savo reikalavimuose su vi
suomenės būkle ir jos gerove?

Jeigu mesime akimis į žmonijos isto
riją, tai pastebėsime, kad toji demarka
cijos linija tarp žmogaus ir visuomenės 
teisių amžiams bėgant yra labai svyra
vusi. Buvo laikai, kada toji linija buvo

pasistumėjusi į visuomenės pusę jos ne
naudai, palikdama per daug teisių ir liuo- 
sybės žmogaus vienetui, kuris visiškai 
buvo liovęsis skaityti su visuomenės rei
kalais. Toksai santykis viešpatauja pas 
laukinius žmones. Vienetas pasisavina vi
sas teises, gyvena sau savo individuali
niu gyvenimu, nepaisydamas, kas apie jį 
darosi, vengia bet kokių pareigų visuome
nės naudai. Visuomenė, būdama labai silp
na, nepajėgia suvaldyti vieneto ir pri
versti jo derinti savo gerovę su kitų žmo
nių gerove.

Tokiose visuomenėse viešpatauja as
meniškas kerštas. Esi pav. nuskriaustas, 
nesiskųsk teisme, nes, arba jo nėra visiš
kai, arba jis yra taip negalingas, kati 
nepajėgia sugauti nusikaltėlio ir jo nu
bausti, pats, jeigu esi užtektinai galingas, 
pasigauk nusikaltėlį ir atsiimk iš jo savo 
rankomis, kas tau priklauso.

Iš tos pačios priežasties yra kilęs va- 
Pagnvai kaltininkų, tai ji ir bausk toje 
pačioje vietoje, nes paleidęs, daugiau tu 
dinamas Amerikoje Lynch’o įstatymas, 
jo ir nesugausi, teismas neturėjo jėgų su
imti kaltininką.

Tais pačiais dėsniais gyveno ir Len-* 
kija savo laikais su savo “liberum veto”

ir visomis bajorų liuosybėmis. Bajoras 
dažnai nematė reikalo skųsti kitą bajorą 
teisman, nes teismas buvo bejėgis, surin
kęs savo kumečius, puldavo kaltininką, 
sudegindavo triobas, sumušdavo ir tuo 
būdu atsilygindavo už padarytą sau 
skriaudą. Tokių visuomenių neilgas gy
venimas, nes, nepajėgdamos išreikalauti 
iš piliečių pareigų tvarkos, ramybės ir 
vienybės palaikymui, turėjo pagalios su
byrėti.

Bet gali ir atvirkščiai pasidaryti, gali 
visuomenė taip įsigalėti, kad žmogui ne
belieka nei kokių teisių, demarkacijos li
nija pasistumia tuomet vieneto linkui, pa
likdama visuomenei visas teises, o žmo
gui labai mažai, arba visai nieko. Tokioje 
būklėje yra paprastai atsidurusios barba
rų tautos ir visuomenės, kuriose žmdgaus 
vienetas nieko nereiškia, jį galima užmuš
ti, sudeginti, atimti iš jo visą jo turtą 
visuomenės reikalams, mest plėšriems'žvė
rims minios palinksminimui ir t.t. Savo 
apsigynimui žmogus neturi nei teisių, nei 
jėgij.

Nuskriaustieji bandydavo organizuotis 
savo teisių apgynimui ir kelĮi revoliuciją 
prieš visagalę visuomenę. Tos revoliuci
jos būdavo laimi kruvinos, vis vien, kuri

pusė laimėdavo, žudė savo priešus be ma
žiausio pasigailėjimo. Taip žudė galin
goji Roma savo vergų sukylimus, taip 
žudė prancūzų revoliucija savo nugalėtus 
valdovus, taip šiandien žudo Rusijos re
voliucija buvusius savuosius valdovus.

Matome tad, kad pastūmimas demar
kacijos linijos į vieną, ar kitą pusę neša 
mirtį vienai, ar kitai pusei, visuomenei, 
ar žmogaus vienetui. Tik teisingas pu
siausvyros išlaikymas, teisingas žmogaus 
vieneto apkrovimas pareigomis visuome
nės naudai gali suteikti ramybę, palaiky
ti tvarką, suderinti žmogaus reikalus su 
visuomenės reikalais.

Pusiausvyros pamatas.
Kuo reikia remti tą demarkacijos li

nijos pusiausvyroje išlaikymą, ar galima 
surasti kokią taisyklę, kuri mums padėtų 
nustatyti teisingai abiejų pusių sandar- 
bininkavimą?

ftio klausimo rišimas negali apseiti be 
Įsikišimo kokios nors pasaulėžiūros, nes 
pirmiau reikia nfsakyti į klausimą, kas 
yra žmogus, koks jo gyvenimo tikslas ir 
kas ji laukia ateity!

(Bus daugiau).

t«
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Prašau Į Mano Kampelį
--------------Rašo prof. Kampininkas.------------------

Sveikata - Laimės Šaltinis
■Rašo Br. A. G. Rakauskas

yra labiau suaugę. Kad ati-iti namo rakandams, geriau ,Tas švariai užlaikys 
taisyti kojelę, bus reikalinga apsieiti be įvairių nesvarbių ! uždangalus. Antrų paklodę ir- 

rakandų, bet pirkti geras ' gi įlenkti po šieniku tik vir- 
lovas ir gerus šienikus. Tas .šų atlenkti ant kaldrų.

PROF. KAMPININKO 
RADIO

Visokių pas mus dabar yra 
humbugų. Antai, tūlas Stukas tų”, 
vienoj tavorščių gazietoj ra
šo, kad Kanadoj įvykęs dide
liu humbugas: esu, iš Anglijos | do, kad rugp. 4 d. Kaspijos

na katalikai, o nedreba be
dieviškoj Rusijoj. Tuo klau
simu jiedu jau turėjo ginčų ir 
tėvas, pritrukęs “argumen- 

nuėjo pas gyvatynės
dženitorių pasikalbėti. Bet, 
štai, tuo tarpu žinios paskly-

RAUPLĖS (VARIOLA)

Rauplės y- 
Va staigi už

krečiama 
(limpanti) Ii 
ga. Ji pasi
reiškia išbė-d

, rimu ligonio
į, Montrealį atskridęs didelis juros pakraščiais ir-gi įvyko 'odog spuogu- 
orlaivis ir kad lietuviški Troc- 'smarkus žemės drebėjimas, L. . , •

A f\hl\ i
ligos, 

i

kiekvienam žmogui apsisaugo 
ti nuo šios pavojingos ligos. 
Tik reikia įsičiepyti ir pavo
jus pašalintas. Žmogus, to

j padaryti tam tikra operacija, 
ir juo greičiau ji bus pada
ryta, tuo geriau. Kitaip, kū
dikio kojelė paliks kreiva 
visam jos amželiui.

KLAUSIMAS. — G. B.
Prašau gerbiamų daktarų su-

žymiai prisidės prie sveikatos.
Seimininkė gali namie pa

siūti šienikui nebaltinto mus
lino užvalkalų, kuris lengvai 
skalbiamas. Ant užvilkto šie-

Paklodės viršinis galas tu
ri būt apsiūtas apie 2’/2 colius, 
o galinis nuo 3-4 iki 1 colio.

Minkštos, pūkuotos kaldros, 
vilnionė6, yra geresnės, ir jei
gu gerai prižiūrimos, ilgiau 
laiko. Vatinės kaldros, kuo
met naujos, yra šiltos, bet po

kio draugai dabar labai susi- j kur žuvo 500 žiu., o apie 4,000 iy^gy 
rūpinę sovietais, nes esu, tas sužeistų. ! persikeičia

Laimėjęs dabar ginčų so- pusiįukeg^ vėliau į votukes ir,-;m$ ir dideles išlaidas, o vai-

nepadarydamas, ne tik save
bet ir kitus, kurie nėra įčie- 'teikti man paaiškinimų.’ Už-' niko Padėti lengvų vatinę pa- 
pyti išstato pavojum Ypač'ėjus vasaros karščiams aš klo(,ėlę» skalbiamų. Tų
tėvams reiktų pasirūpinti, Į liesio„ neturiu kur dėtis. Paklodėl? galima Pirkti arba1 
kad jų sūnelis ar dukrelė bū- ,K#ip buvau jauDeRniSj tai nu. namie lengva! pamyli « mus- kjek |aiko s &.
ty apsaugoti nuo rauplių. Pa- vykdavau į maudynes, bet ,lln° lr vatos, arba galima yar- :iumos Jeigu kaMr()s 
darytas geras darbas link sa- '*“*• " "
vo vaikų laiku, ne

dirižablis reiškiųs pasiruoši
mų karan prieš Rusi jų. Ir ne 
tik tas dirižablis, bet net vai
kų sėdėjimas medžiuose reiš
kia imperialistų ruošimųsi — 
pulti ir sukniužinti darbinin
kų “rojų”.

Mano kampelio radio klau
sytojai turi patys pasidaryti 
išvadų, kur čia yra tikras 

'humbugas.

Lietuviškų malkinių socia
listų tėvas, kuris Bostone ant 
Brodvės turi gyvatynės fab
rikų, ir kuris nuolat vaikšto 
pasikabinęs ant krutinės pan
tę, lig kokį medali, nors sy
kį'sukirto savo sūnų vienuo
se ginčuose, būtent: delko že
mė dreba Italijoj, kur gyve-

ŠIŲ DIENŲ IMIGRACIJOS 
DARBAS.

cialistų tėvas žada ne tik sū
nui pantę užfundyti, bet ir 
Chicagos socialistams tik kų 
išvirtos atsiusti.

šviesios spalvostoti senų 
kaldrų.

Namie pasiųtos paklodės ir 
priegalvio užvalkalai geriau 
tinka ant lovų ir, kartais, dru- i Patartina tfaiūrai pasiųsti 
tesnės, bet pirktos daugiau apdengalus. Vienų iš minkšto 
ekonomiškos. Į audeklo ir ant tos kitų gra-

Paklodės turi būti 24 arba žios spalvos užvalkal»- 
ozj ,• i. . • . viškos namie padarytos kal-36 colių platesnes ir ilgesnes J

v v. ...» 'droš, susiųstos iš šmoteliųuž siemkų, nes galai ir so-1 ’ *
negana šiltos. Kuomet lova

dabar nesu ant tiek tvirtas, 
vienam Mano kojos dažnai sutinsta ir 

dažnai skauda galvų. Laike 
karščių geriu nuo ledų van- 

ir|deni, bet man nepamačija.
Arą žmonių, kuribjjau septintų dešimtį varau,

taigi jau nebejaunas. Lauk- 
tokie ar ankščiau ar vėliau’sįm patarimo, 
kremtasi sau pirštus.

Artinasi mokslo metas. Vai

Dr. A. G. Rakauskas
2433 W. Marąuette , . , v. v ..
Rd. Grovehtn 3262 sutaupins karčių ašarų lieji-

pagaliau, šašus, kuriems nu- 
gijus ir nukritus, jeigu li

kučiams 
i sveikatų.

gyvybę, grožį

gonims pasveiksta, palieka to- yra čiepyjimui priešingi, bet 
se vietose žymės visam žmo
gaus amžiui.

Iš visų užkrečiamų ligų 
viena iš smar

kiausių. Žmogui susidūrus su 
šios ligos gyviais bei perais

tokios spalvos briaunų, lai ir 
briauna būna geros* vilnonės 
rųšies.

ATSAKYMAS. — Tamstos 
pasistengkit kiek galint dau-

Chicagoj (o gal ir kur ki- 
tur) kai pasigirsta 
būgno mušimas, visi žino, kad 
tai tikriausiai gatve eina po
ra salaveišių, kuriems vienas 
kitas centų, nikelį numeta.
Bet Komunijoj kitaip yra. Iš
girdę bubnų mušant, žmonės vj°okį
bėga žiūrėti, prie kurio namo , , .į® .v . bet vaikams iš mirtingumo
bubnijama. Tas reiškia, kad j ,x . .. ...v AL x i- i^tzvilgio ji yra pavojingiau

sia.
Šios ligos plėtimas^ • eina 

nepaprastai greitu būdu. Už
tenka vieno ligonio kad pa
gimdyti ligos epidemija. Pa
sitaikius susirgimui sveikatos 
komisijonieriaus įsakymu 
griežtai uždraudžiama bent 
kam nors lankyti ligoni ir 
net apielinkėje pastatoma 
sargyba ir tokiu būdu ligos 
plėtimuisi užbėgama už akių.

Rauplių liga savo laiku yra 
be laiko nuvariusi į kapus 
tūkstančius vaikučių ir suau
gusių, nekalbant apie tuos,

kuciai pradės lankyti moky-^ tur_u ne UR Inai turi būt užlenkti po šie-"3Lt, X ’
klas. Ten jiems tenka nuola-i^. bgt įr dienog m<jtu Už. Iniku. Reikia vartoti dvi pa-, b Dadušku ažLk CTažia 
tos vienam su kitu susidurti,;..us galvos skaudėjimui dg. jklodės. Ant vienos atsigulti, į " Pa^uždek gražia 

jeigu nėra čiepytas prieš rau- net tų patį paišelį kramtyti ar! ant galvog norg
plės, beveik visados šia liga-saldainį čiulpti. O tas kaip _ geriausia krepšį su ledais
susirgs. Rauplėmis gali susirg tik duoda progos įvairioms Vandens galite gerti nuo 6

ligoms plėstis. Juk niekas ne-L, . o ... , , ...... v. v. (iki 8 stiklų per dienų, bet tik

1 e" , v •, ,. , ,’įužklodų lengvos medžiagos,šalto ° su tfita užsidengti, ant ant-l * © e
''ros galima padėti kaldras.'Jos lengvai skambiasi ir "e 

brangios. Patartina
amžiaus žmones,

gali duoti garbės žodžio šian- ' ne nuo ledų. Valgykit labai
valdininkas bubnu šaukia 
žmones ir iš varžytinių (lici-Į 
tacija) pav. duoda nuosavy
bę to, kuris nesumoka val
džiai mokesčių.

gracijos Komisionieriaus pa
sidarė ekonominė problema.

Pranešime, perstatant imi
gracijos tarnybų, Harry E.^' 
Hull, Imigracijos Generalis 
Komisionierhis, rodo, kad, , 

► Ellis Island ir kitos imigra-L , 
cijos stotys šiandien turi dau 
giau aprūpinimų, negu rei-l 
kalinga, sienos sargyba orga

Egzaminavimas ateivių už
sieny sumažino skaičių Ellis 
ilslande. Pirmiau veik visi 
ateiviai, kurie atvyko į New 

be pirmos ir antros 
klesos, buvo vežami į Ellis 
Island peržiūrėjimui. Del di
delių pulkų naujai atvyku- • vįsių, egzaminavimas buvo triu-

die, kad visi vaikučiai kurie i .. , ., ,, . I su saiku — ne po daug ir
pradės lankyti mokyklų vi-i , . , , TX . .r J ' paskirtu laiku. Is valgių var-
sados bus pilniausioje sveika-;, , ., , . . x.d tokite daugiausia rūgštų pie
toje. Užtenka vieno ligos pe
rų nešiotojo, kad vaikus

na, pasukas (maslionkas), ,
daržoves, vaisius ir duona. 1 

šimtimis užkrėsti. O vaikai y-,^. . • -v , ,J Devėkit retai išaustas, leng- , 
ra pratę landyti bile kur.' , , . . . , , ,J .. ,vas drapanas, kurios turi būt '
Apie gresianti pavojų jie ne- , . T .° r d f u ant jūsų Ruošai. Jeigu yra
turi supratimo. Pasirūpinkite ( ,. . .„ • - , , .L. x. . 'galimybes, pnpilkit keletą lė

kštų indų vandenimi ir pas- 
tatykit savo kambaryje. O 

jeigu namuose yra elektra ir 
Tamsta piniginiai išgalėtum 
įsitaisyti “fenų”, tai pada
ryk. Be to, tamstai patarčiau

de-1

Vasaros ŠALČIAI
Greitas pa
lengvinimas 
bet kuriam 

šalčiui,
Skaudančiai 

gerklei,
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 
skaudėji

mam

visuomet 
turėti dvi užklodas, ir lovos 
visuomet bus švarios.

F. L. I. S.

Romoje yra 359 bažnyčios, 
iš jų 66 parapijinės.

kurių gražumas ir abelna
mzūota kaipo skautavmio ir L ftian(|iM1 saloj dau. i sveikata liko sugadinti. Bet Dabar ji yra jau septynių
susekimo vienutės — sustab-l _ — -------- negu|tai buvo laikai, kada nebuvo mėnesių amžiaus. Šiaip jau SVEIKATA
dyti nelegalį ateivių įvažiavi
mų į šių šalį, veikliau dirba 
ir jos užduotys vis auga.

igiau yra aprūpinimų
reikalinga. j priemonių su šia liga kovoti mergaitė yra sveika, buini ir

Iš viso Ellis Island, inimant ~ nebuvo išrasti čiepai prieš gražiaį auga. Kadangi mūsų 
rauples. Šiais laikais galima mieste nėra lietuvio daktaro, 

tai nei tikros rodos negauna-
' ligonines, yra 27 triobos. Atei-

Imigracijos Biuras reika-įviai turi didelius, šviesius, ge 
lauja net 3,000 darbininkų,' rai vedinamus kambarius. Y- 
▼e(|imui savo darbo. Apie l,-!ra vietos vaikams žaisti gra

žiame ir blogame ore.
Suvirs 30 socialės tarnybos

draugijų turi saloj savo’at
stovus. Jie aplanko sulaikytus

000 tų yra imigracijos ins
pektoriai. Ir ,9d0 yra nariai 
sienos sargyboj, kurie turi 
pažiūrėti visas J. A. Valsty
bių sienas, saugoti didelius | i migrantus net kelis kartūs
žemės plotus, naudojant mo- į dienų, duoda jų kalbose 
torus; gelžkelius, arklius, lai-’ knygų ir laikraščių. Suranda 
vus, eroplanus, o kai kurie ir gimines ir draugus ir prane

kuomet laivas atvyksta. Po 
to, jie medikaliai išegzamimuo 
jami — moterys moterų gy
dytojų, vyrai — vyrų; vaikai, 
paprastai, egzaminuojami su

vaikus įčiepyti pirm mokykla 
prasidės.

Klausimai ir Atsakymai.

KLAUSIMAS. — A. S. Mū
sų mergaitės kairėji kojutė
yra kreiva. Ji tokioje padėtyje Inueiti prie tikro, gero dakta-
gimė. Daktaras tuomet sakė, ro, kad ištirtų jūsų širdies ir jel apsiieisit. viena ar dvi pniukės ... I- i , -i... -Bayer Aspirino šaltj sdlalkys taip

1 kad bUS galima atitaisyti. ,inkstų padėtį. |grreit, kaip pasirodys. Ir tuoj paleng-
'|Vina galvos skaudėjlma, kuris papra- 
‘ štai paeina nuo šalčio. Jei skauda 
gerklę, sutrlnkit dvi pltlukes 4 šauk
štuose vandens, ir plaukit gerklę. 
Tie kurie žino tikrą Bayer Asplrln 
vertę niekuomet neapselna be jų, 
bet kuriam meto sezone. Jis visuo
met palengvins galvos skaudėjimus, 
neuritį, neuralgiją, Lr visokius skau
smus; žiūrėkit nurodytų būdų var
toti kiekvienam pakely. Tikri Bayer 
Asplrln neslogina širdies. Kiekviena 
vaistinė turi tikrus.

REIKALAUJA 
GERŲ LOVŲ IR UŽ- 

KLODŲ.

Miegamojo kambario svar
biausias rakandas — tai lo-

NEGYDYKIT “mažo šaldo” leng
vai! Vasaros šalčio nesmagumas 

lengvai išsivystys J pavojinga ligą,

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thla is a Famoas Vivant Snt and In- 
elodes face powder, |1.00; Rouge. 75c, 
Tlssus Cream $1.00. Depilatory $1.00, 
Fantai Aatringent $1.71, Bath Salt l.$0, 
Toilet Water $1.15. Perfume $2.75, Brll- 
llanttae 76c, Skln Wh1tener 75c. Totai 
Value $12.00. Speclal prlce. $1.S7 for all 
ten piecea to Introduce tbls line.

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

Pinigai grąžinami, jei
„ f-,,,-.! nepatenkintas.

Bca Van 580-3th Avenue, New YsA

ATSAKYMAS. — Iš Tam- 
motinomis. stų laiško sprendžiu, kad ju-

Ateiviai iš kaikurių šalių' sų kūdikis apsigimę su club I 
turi išlaikyti mokslumo liu-įfoot — talepes eųuino varus 
Gijimus. Perėję visus tuos eg- i ar valgus. Labai gaila, kad 
zarninus, imigracijos inspek- i daktaras, kurs buvo prie gim- 

kudikio

me. Prašome gerbiamų Dr,
Rakauskų labai nuoširdžiai va. J. A. Valstybių Agrikul- 
suteikti mums rodų. Labai bu- turos Departamento . Namų 
sime dėkingi. Vedimo Skyrius sako, kad

jeigu nėr daug pinigų pirk-

BAYER
ASPIRIN

pėkšti atlieka savo darbų. Jij ša jiems, ko tie sulaikyti at- ^toriai paklausia, pas kų. vyk- dymo, nepasirūpino
_ x_______  • • • _ *1_ i__ I-otitoievti fn/viužduotis yra — suimti tuos 

ateivius, kurie nesikreipia
prie imigracijos inspektorių žiūrėjimo procedūroj naujai
prie kiekvieno įėjimo stoties atvykusių ateivių. Pirmiau
ir uosto. * į šia ateiviai registruojami prie

Pereitais metais toki, atei-1 a«^“”1ino stalcli,! irJ? 
vių buvo suimta beveik 30,000 
Suvirš 790,000 traukinių, lai
vų, busų ir automobilių buvo 
sustabdyta ir peržiūrėta? 471 
automobilius, nežant ateivius 
arba draudžiamus daiktus, 
buvo suimtas. Du vyru stovi 
prie kiekvienos svarbesnės 
vietos.

eiviai reikalauja.
Maža permainų įvyko per-

'dai tikrinami nuo surašo, ku
rį laivų kompanijos pristato,

sta ir kiek pinigų su savim 
vežasi.

Ateivis negali apleisti Ellis 
Islando be išvažiavimo bilieto.
Sargai prižiūri visus didelius 
kambarius ir neleidžia atei- jūsų pačių arba daktaro apsi- į 
viams išeiti be to bilieto. įleidimas. Kūdikio kauliukai,'1

F.

Šių dienų Ellis Island.

Šiandien J. A. Valstybėse 
yra apie 215 įvažiavimo uos
tų, inimant 26 orines stotis. Į 
Vienok daugiau ateivių įva
žiuoja per New Yorko uostą, 
negu per visus kitus uostus, 
krūvon sudėjus. Bet delei su- j 
siaurintas imigracijos, Ellis 
Island, didžiausia Amerikos j 
Imigracijos stotis, anot Imi-

kojytę atitaisyti tuojau ir su
gipsuoti. Geroje priežiūroje 
mergaitės kojelė jau būtų da
bar sveika. Tada būtų nerei
kėję daryti operacijų. Čia yra

L. I. S. raumenys ir gyslos dabar jau

Daktaras
Kapitonas

i Specialistas iš

WISSIG.
uliniam* kart

Seno Krajans

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
KEZIflllNT KAIP LžSISENfcJUSIOS Ir NEI8GYDOMOS JOS 
YRA. Speclališkal gydo ligas pilvo, pikučtų. Inkstų ir pūslės, už- 
nuodijlmą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, pUvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikit* čia lr 
persttikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daug*- 
1] metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 r. v. Nedėllomls Iki II d. 
4200 West 20 St. kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 6571

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? Ji pati to nežino. 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
liuodami su Listerine, išva
lysime burną ir užmušimo 
ligų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE
77JBBY Hank is Spurred for Action.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

NAUKEGAN. ILL Taigi dabar paminėjimas 
500 metų D. L. K. Vytauto 
mirties bus 27 d. lapkr. Pa

Vytauto 500 m. sukaktuvės. muidoa bus katedroj. Išrinkta
surengimui progra-

Philadelphietia.

GHICAGO HEIGHTS, ILL.
Šv. Kazimiero parapijos pik

nikas.

Lietuviai labai susirūpinę komisija 
paminėjimu' Vytauto 500 metų mos 
sukaktuvių, kas įvyks rugpiu
čio 31 d. Kur tik pasisuki, 
vis girdi žmones apie tai kal
bant. Mat, nuo pereito susi
rinkimo; kuris buvo 24 d. lie
pos, draugijų atstovai, (o jų 
buvo virš 20) nutarė, kad
paminėjimas turi būti vienas i Rugpčiučio mėnuo būdavo 
sėkmingiausių ir didžiausių. Į mums geriausias. Šiame mė- 
Taip pat nutarta, kad kiek- nesyje kasmet turime savo 
vienas, su pasididžiavimu, kieme parapijos piknikus. Į 
tų žinių skleistų tarpe žmo- piknikus sueina visi parapi

SAKO, SVEIKIAUSIA AMERIKOS MERGINA.

Florence Smock, 18 m., iš Eustis, Fla., nacionaliam 4

bolės komanda jau laimėjo 4 
paskutinius lošimus, supliek
dami tokius tynius, kaip 
Nortli Side, South Chicago, 
West Side (du kartu).

Atsilankė pirm. A. Onaitis.
4 kuopos valdyba, pereitų 

ketvirtadienį susirinko trum
pai apsvarstyti ateinančio se
zono veikimų ir užbaigti pra
dėtus darbus. Nors valdyba 
buvo susirinkus kambaryje, 
kurį paskyrė klebonas, bet 
vis tiek atrado ir trumpam 
laikui aplankė Liet. Vyčių

Kanadoj pastatyta pamink-

dosi gan įdomus. Yra posiry- Linkime jiem malonių atos- 
žimo prirašyti 100 naujų na- togų. 
rių, kurie dirbs organizacijos Paul B. Šaltimieras.
labui.

1 Vakaras spalio 18 d.
j Spalio 18 d. Vyčių 4 kuopa
rengia savo balių, arba šo- I®8 obelei, is kurios ciepais 
kius, Dievo Apveizdos parap. išsivystė obuoliai vadinami 
svetainėje, 18 ir Union gatvės. į“Raudoni Mankitoš”. Pamin- 
Svetainė bus gražiausiai pa-1 klas pastatytas toje vietoje, 
puošta, grindys kuogeriausiai hur obelis nesenai išdžiuvo, 
išpališuotos. Orkestrą garan
tuoja geriausį patenkinimų.
Norint da biskutį anksti, vis- 
tiek raginame jau savo ka-

~ . . * i • ... t- lendoriuje pasižymėti apie 4Centro pirm. Al. Onaitis. Jis , , ,

nių. Įjonys, daugelis atvažiuoja iš
Pas mus, kaip ir kitur, y- tolimų apylinkių ir iš Chica-1

ra žmonių, kuriems 500 metų gos. Jiems už mūsų rėmimų 
buvo per trumpas laikas su- [esame didžiai dėkingi, 
žinoti, kad Vytautas buvo šv. Kazimieras karalaitis, ptybėse. Ji nevartojanti jokių lupų ir veido dažų, pauderių 
lietuvis. Tokiais yra bedie- lietuvis, yra musų bažnyčios sveikatos ieškotojoms, pataria, jei nori būti sveikas, nema- 
viai, tautininkai, socialistai ir globėjas. Kadaise šventasis , prievarta savo svorio, kaip nūdien kad dailioji lytis 
kiti gaivalai. Nes kada kata- gelbėjo stebuklingai Lietu-Har0- 
likiškos organizacijos užmanė |VOs kariuomenę. Esame lai

kuopos vakarų dėlto, kad bus 
i vienas iš gražiausių. Bilietai 
parsiduoda iš anksto už ma
žų kainų.
Pikeliai išvyko atostogoms.

Vyčiai Pikelis, Pikelienė ir
sesuo Pikelytė išvyko į rytus
pas uošvius Lukošius. Labai
smagiai laikų leidžia lošdami 

gramas 4 kuopos šį met ro-!go|f|j

4 kuopai darbuotis.

kalbėjo apie jau pradėtus vai-, 
dybos ddrbus ir ragino kuopų i 
teikti paramos naujui valdy-i 
bai, ateinančiais metais. Lin
kime naujai valdybai geriau
sio pasisekimo.

4 kuopa jau rengia pianus
11 klubo kongrese pripažinta sveikiausia mergina J. A. Vai- nau3V nar^V vajui. Vajaus pro

C H I C A G O J Erengti paminėjimų, jos pa- mingi, kad šventasis yra mu 
kvietė ir aukščiau išvardin- globėjas, 
tus bendrai šių iškilmę švęs-, Parapija savo kieme rengia 
ti. Bet jie pilnai įsitikinę, kad rugp. m. 24 d. piknikų. Vy- IŠ DIEVO APVEIZDOS PA- žmonių, ypatingai malonu bu-

BUDAS PABAIGTI KŪDI
KIO NEGALAVIMUS.

‘‘Kaiplr visos jaunos motinos aš j 
rūpinaus kaip tik ■ kūdikis pravirk
davo”, sako moteris iš Syracuse, N. 
Y. “Keletą, kartų, kuomet jis ne
galavo arba jo vidurėliai sukietėdavo 
aš duodavau ricinos, bet jis jos nt- 
už.iaikydavo. Musų daktaras pasakė 
apie riecherio Castorią, nes ji ne
kenksminga ir vaikai mėgsta .ii}. Po

ADVOKATAI

Vytautas buvo lenkas ir ga- rai stato būdas, remontuoja 
na ir, remdamies tuo, esu, ne-' straikerį, laimės ratų. R-a- 
gali dalyvauti. įžancavos draugija kolektuoja

Katalikai tat įtempė jėgas į§ krautuvninkų piknikui pro veizdos parapija surengė pa- 
į darbų, kad ne vien lietu- duktus Šeimynos pardavinėja sėkmingų išsivažiavimų ant 

tikietus. Mūsų jaunimas pa- ‘ 86 ir Kean ate. 
tylomis ir-gi ruošias prie pik- ’ Dievo Apveizda neapleido 
niko. Visų yra nepaprastas savo sūnų ir dukterų, duoda-

vius šventėn sutraukti, bet 
ir svetimtaučius.
Tegul pasaulis žino, kad

RAPIJOS. vo matyti linksmai laikų lei- maro rūpesčiai pasibaigė’. tas- 
J T toria nuolatai džiugina motinas, nes

džiant taip pat remiant mūsų ji pagydo vaikų s-.ogas, dieglius, už
kietėjimų ir tt. Dėlto ji taip popu- 
leriška ir neišpasakytai daug par
duodama. Kaip visi geri daiktai ji 
iir.ituojama, bet t kra Castoria -— 

labai' gryral augmeninė — visada yra su 
I parašu Flecherio.

daug ir už tat parėmė savo'........ ..

Rugpiučio 3 d. Dievo Ap-Į parapijų gerb. kun. Vaičiūnas
iš Cicero. 

Žmonių atsilankė

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
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)

mes, lietuviai katalikai, mo- bruzdėjimas. Numanu, kad ma labai gražų ir malonų orų. 
kaine gerbti tuos vyrus, ku- į parapijos piknikas bus šau- Saulės spinduliai, be abejo, 
įie buvo mūsų tautos vadais;nūs. - , >1^ visus patenkino, bet, kalbant

Kas dienų tikimės gauti žį- apįe daržo gražumų, tik tie, 
nių iš Chicagos nuo Kavalči- kurie dalyvavo, gali tikrai 
ko, Lesauskio, Mondzejavskio. 'įsivaizduoti jo grožę: dideli 
Keliais trokais atpiškės?

Bėgilas.

ir vairavo kraštų prie gero
vės, sykiu kovodami ir už 
jos garbę.

Taigi, brangūs tautiečiai, 
neužmirškite paskutinės die
nos šio mėnesio 1 Visi, kaip 
vienas, eikime į iškilmę. Už
mirškime išvažiavimus, pikni
kus ir kitokius dalykus; ei
kime ten, kur šaukia mus Vy
tauto ir Lietuvos balsas.

Programas bus paskelbtas 
vėliau. Tvarka irgi bus pas
kelbta “Drauge” vėliau. Kiek 
■nužiūrima, programas bus 
gana turiningas ir įdomus.

Taigi, rengkitės prie dide
lių iškilmių, rugp. 31 d. 

Vienas iš komisijos.

GAL Aš KLYSTU?
Rašo John A. Skelly.

medžiai išskleidę savo šakas 
'darė pavėsį poilsiui; paukš
čių čiulbėjimas ir-gi prisidėjo 
prie išsivažiavimo grožumo. 
Buvo matyt daug iš žymesnių

parapijų, tuo pačiu kartu link- 4 
smai ir gražiai pasilinksmino.

Valio, Dievo Apveizdos pa
rapijai, jos klebonui kun. Al- 
bavičiui, kun. Gasiunui para- 
pijonams ir .rėmėjams 1

Daugiau tokių gražių išva
žiavimų.
L. V. 4 kp. Basebolės Koman

da stiprėja.
Martinoniui grįžus, ir jo 

prisidėjimu, pagelba menedže
rio Wilberto, 4 kuopos base-

A. A.

r

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tęl. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčios

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 cl- 
cerlečių, bet Jau turiu 15 metų pa- ’ 
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos 
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 pritruksiu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.

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

Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduo- 
tojai prie jų gali prieiti kada tik 
yra atdarą aptleka.

Laukdamas progos jums patar
naut, lieku.

Su pagarba,
JOHN MALACHOWSKAS, R. PH. 

4847 West 14 Street
Cicero, UI. Tel. Cicero 3#

PHILADELPHIA, PA.

Žmogiškas- patarimas.
Šiomis dienomis yra daug 

baimės, tiesa, nereikalingos 
baimės, kada degtinė jau 
saugi gerti. Mat, labai daug 
ir įvairių priemonių yra, kaip 
save įtikinus, jog ši ar ta 
‘ ‘ munšainė ’ ’ gera.

Pirmas, ir patogiausias, iš
bandymas — tai kuomet bu- 
sy svečias ir duos išsigerti, 
lyg netyčia, perpilk čėrkutę, 
kad užvarvėtų ant stalo ir po 
to įsižiūrėk, ar yra stale sky- ' 
lė. Jei bus, tai buk gudrus ir 

čia yra jau

t

Iškilmės Vytauto suk. pami
nėti Pamaldos bus katedroje.

Rugp. 3 d. buvo sųryšio su- j negerk, nes 
sirinkimas, kuriame kalbėta1 “pervirusi baltakė” 
apie Vytauto 500 m. sukaktu-1 Antras — paimk prakiuru- 
ves. Gerb. klebonas kun. J. J. |»į varinį indų, užpilk pora 
Kaulakis pranešė, kad buvęs
pas Philadelphia kardinolų ir 
prašęs katedros bažnytinėms 
lietuvių pamaldoms. Kardino
las leidęs.

■AS
MADE OOOD wfth

millionst

BA*** ,»w

Šame Price for Over 
38 Yeara

2$ otraces for 35/
Pure — Economical 

E/Hcient
MILUONS OP POUND8 

USBD BT OUK COVERNMBNT

lašų “munšainės” ant sky
lės; jei skylę užrauks, tai ži
nosi kad čia kaž kas yra ir 
tuoj duos mintį: gert ar ne. 
“See”!

Trečias — nenumeskite sil
kių galvų, nes ir jos naudin
gos išbandymui. Paėmęs sil
kės galvų į kairę rankų, įpilk! 

į gerklėn baltosios. Jei silkės . 
.akys pradės mirkčioti, žinosi,: 
;kad munšainė da nedavirinta. I

A I A 
MYKOLAS ’ 

DRANGINIS
mirė ,rugp. 10, 1 vai. ryto, 56 
met,ų amžiaus. Kilo Iš Mariam- 
polės Apskričio, Gudelių par. 
Naujienų Kaimo Amerikoje Iš
gyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
Moterį Elzbietą, ir Dukterį 
Eugenią, o Lietuvoje brolį An
taną, ir tris seseris, Magdale
ną, Kotriną Ir Oną. Anglijoje 
seserį Eva.

Kūnas pašarvotas 2258 W. 
25th Str. Laidotuvės įvyks 
Kugpfučlo 13 d. 1930. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sellą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė ir Giminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
Zolp, Tel. Boulevard 5203.

A. f A. 

ADOMAS URBONAS
mirė rugp. 10, 1930 m. 11 vai. 
vak. apie 58 metų amžiaus. 
Kilo iš Ukmergės Apskričio Ir 
Parap. Bcrnotlškių Kaimo. A- 
merlkoje išgyveno 2 5 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Uršulę, dukterį Veroni
ką sūnų Joną, o Lietuvoj 3 
seseris ir brolį Ir gimines. Bu
vo narys Tretininkų dr-jos 
West Pullmane.

Runas pašarvotas 12216 So. 
Sangamon St. W. Pullman, 
III. Laidotuvės Įvyks Ketverge, 
rugp j. 14 d. Iš namų 9 vai. 
bus atlydėtas į šv. Petro .ir 
Povilo par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Moteris ir Vaikai. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
W. AdomaviČia, Commodoro 
1270.

KAZIMIERAS
KEMTIS

mirė rugpj. 7, 1930 m. 2 vai. 
po pietų, 20 metų amžiaus. A. 
a. Kazimieras gimė Chicago, 
III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Veroniką, 2 brolių Ste
poną ir Adolfą, seserį Stanis
lavą, dėdę Valentiną Gedvilą, 
dėdienę Oną Gedvilienę, pus
brolį Antaną ir pusseserę Pe
tronėlę. Taipgi dėdę Joną Ged
vilą ir tetą St. Gedvilienę, 
puseeseręs Kazimierą ir Stellą 
Gedvilaitės, 3 pusbrolius Sil
vestrą, Justiną ir Joną ir dė
dę Leoną Gedvilą ir gimines.

Kūnas pagarvotas 1801 So. 
51 avė. Cicero, III. Laidotu
vės įvyks trečiadienį rugpj. 13 
d. Iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į šv. Antano bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Motina, Broliai, Dėdės, 

Dėdienės ir gimines.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
8yrcwlcze, Tel. Cicero 294.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 909< 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 96M

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
kare. Seredomis ir Pėtnyčio 
mis nuo 9 iki 6.

ATIDAROMA

KROMEL'S PHARMAGY
LIETUVIŠKA APTIEK A 

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

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 221 

Tel. Franklin 4177
Nuo • iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman <950
Nne 2 Iki 9 vak. ir 8ubatomle

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00

SPECIALiaTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pss

akrą specialistą, ne pas kokį nepa~ 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlfikas egzaminą vi
enas kraujo atidengs man jūsų tik
ras ^geroves, ir jeigu aš paimsiu 
lūs gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
nimas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų sldl- 
rlo, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
lelgu turit kokią užslsen ėjusią, Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėiloklt neatėję pss 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InėJImas Rūmas 101t
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Jflso Va.andos: Nuo 10 ryto Hd 
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki V

Nedėilomis nuo 10 ryto iki 1 
po platų

— Didžiausia Kristaus sto- 
vyla yra vienoj Rio de Žanei-Į 
ro, Brazilijos sostinės kalvoj. 
Ji turi 18 pėdų aukščio.

— Ilgiausiai už visus gy-1 
vulius gyvena vėžlys. Gero-1 
se sųlygose jis išgyvena 300— 
400 metų.

-gaišiną the Pamlly-- ir snoupn at thojttprtl Flehe
vorui. ,i*ta. MB ftNOna 

FO»-
) a nz.w Pionm 
[sufc'a .v® 

ir 1O6M1



Antradienis, Rugp. 12, 1930 DBITTGKS
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GRABORIAI: C H I C A G O J E DAKTARAI:
Telefonas Tardą 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7681

RADIO ŽŽŽ.

X Klebonas, kun. A. Sk- 
ripkus, rašo iš Lietuvos, jog 
leidžiąs laiką su saviškiais. 
Nueinąs ir ant šieno paniiego- irugp.

šoiu atsiųsti atstoves, taipgi 
busimo pikniko komisiją pra
šom dalyvauti, nes svarbu 
visoms pasitarti apie musų 

j metinį pikniką, kurs įvyks 
17 d.

S. D. LACHAWICZ
Ijurung GRABORIUS

Patanmja laidotuvėse kuopigiau- 
ala. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu bauite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 Arba 1611

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

1439 S. 49 Court Cicero, III
Tel. Cicero 6927

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš- 
ka koplyčia veltui.
8101 s.
S t. Chicago, III.

Tet Vlctory 1118

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS UET. GRABORIUS 

CHSCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
848 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Kampas 46th ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu siinpatlš- 
kal. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. R. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3181

ti. Sveikina visus parapijomis j 
ir prietelius.

X Jau ™> sujudę Sv. Kry- ~ jau nuveikta dd 
žiaus parapųoj. V.S. rengia- ko kiekvi(jn0 sk iaus. 
si prie parapijos pikniko,1
kuris bus rugp. (Aug.) 17 d.,
Chernausko darže. Vieni ruo-

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

3307 AUBURN AVENUE 
v—.—.... • r-r

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O t 1 s a e

4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A, PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

šiasi darbuotis, kiti linksmin
tis ir paremti parapiją.

X Jau dirbama koplytėlės 
(slirines) Šv. Kryžiaus bažny
čioje: “Apreiškimą P. Š.” ir 
“Alyvų Darželį”. Tuo pačiu 
kartu kun. A. Linkus lanko 
parapijomis ir kolektuoja. Pa- 
rapijonys remia ir aukoja. 
Manoma koplytėles įrengti ir 
išmokėti iki parvažiuos kle
bonas. Townoflaikiečiai tą ga 
Ii padaryti.

X Ponas C. Zatorskis, pir
miau žadėjęs, vėl pradėjo 
galvoti apie įtaisymą laikro
džio su “chimes” Šv. Kry
žiaus bažnyčios bokšte. Rūtų 
didelė auka ir neužmirštama 
atmintis. 1 <

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI 
JOS RĖMĖJŲ DE JOS 
SVARBUS SUSIRIN

KIMAS.

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

Valdyba.

PRANEŠIMAI.
VYTAUTO MEDALIAI GA

TAVI.

Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Nedėliomls pagal sutarų.

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St 

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

Nedėlloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858 Ofiso Tel. Vlctory 6893 —

Rezidencijos Tel. Drev-l 9191

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.
' Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Įtarų

Ofisas 8102 So. * Halsted St 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet. 7-8 vak.

t

Rez. Tel. Mldway 6512

1 DR. R. C. CUPLER
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-18

Ofiso Tel. Vlctory 8887

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ABTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo U-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai-: Nuo 8-6 po 
piet. U tam. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutari!

Tel. Canal 8784

šiuomi pranešame Vytauto 
Didžiojo Sukaktuvių Komite-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1713

to skyrių valdyboms, kad Vy- [valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais
tauto jubiliejiniai medaliai' u Ketvergaia vakare 
jau yra padaryti. Norintieji f.
jų gauti, kreipkities į p. Joną 
Krotkų, komiteto finansų ko
misijos iždininką, Metropoli
tan State Bank, 2201 W. 22 
str., Chicago, III.

V. K. Valdyba.

Įvyks šį vakarą, rugpiučio 
13 d., šv. Kazimiero Vienuo
lyne, 7:30 vai. vak.

Visų A. R. D. skyrių pra-

-'»2.L

J"—

A

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą.
J

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. Fairfleld Avenue

‘t Tel. Lafayettc 0727

SKYRIUS
1410 So. 49th Q., Cicero

Tel. Cicero 3794 
1 SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Tel. Hemlock 8709 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0819

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

Republio 6469

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas

yyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nao 

rietu iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls Ir seredomls tik 

tškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
• CHICAGO

SEKMADIENYJE, RUGPIU- 
ČIO (AUG.) 17 D. •

is važiavi
mas" Seserų šv. Kazimiero 
prietelių ir rėmėjų į Marąue- 
tte Pk. Tai vienintelė pramo
ga tyrame ore, rengiama tos 
kilnios įstaigos naudai. Visos 
parapijos joje dalyvaus — vi
si A. R. D.’ sk. ją’-rengia, O 
“Rožių žemė” (Roseland) ža
da ką nors ten ypatingo su
daryti. 4 sk. A. R. D. pirm. 
p-lė Rusteikaitė su p. Čepu- 
lioniene šypsos paslaptingai, 
bet sekreto neišduoda... Atva
žiuosime — pamatysime. Pa
simatysim su visoms A. R. D. 
skyrių darbuotojoms, priete- 
liais ir pažįstamais rugpiučio 
17 d., Marųuette Park, į kurį 
kviečia rengėjos ir —

Aš.

Įvyks metinis u:

Tek Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bridgeport. — Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos mėnesinis 
susirinkimas bus rugpiučio 
13 d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj. Malonėkite visi 
nariai laiku pribūti.

Valdyba.

Marųuette Park. — Visų 
draugijų atstovai kviečiami 
atsilankyti į L. D. K. Vytau-r
to 500 metų mirimo sukaktu
vių rengimo komiteto susirin
kimą, kuris įvyks šiandien, 
rugp. m. 12 d., 8 vai. vak., 
parapijos svetainėj.

Pirmininkas.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai- Val . 
člu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptle- t 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Office: 4459 g. Califomia Av©. 
Valandos: nuo 3 iki 4 po piet. Tel.

Nedėlioję pagal sutarti.

2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

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.

Prospect 1939.
Senas ofisas to] pačioj vietoj: 

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
S iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12. 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tek Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedeilomlt 
Susi tarų*

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drexel 6338 

Vai.: 8 iki 19 ryto 
8-8 vai. vakare

DR. S. BIEZIS
I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6229 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republio 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlloj: 10 — II ryto

DENTIST AI

PRANEŠIMAS
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTIST AS

Persikėlė į nauja vietų po num.

1545 WEST 47 STREET
Šalę Deposltors State Bank skersai 

TPeoples National Bank arti 
x Ashland Avenue

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 88*9

DR. P. Z. ZALATŪRK
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Artealan Ava. 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

8 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai-: ryto nuo 19—18 nuo 8—4 pe

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

ryto nao 19—18 nuo t— 
pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomls 19 Iki 11 

Telef. Midway 2880

AR ŽINOTE, KAD
IŠ Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čamplonams 
per nosis duoda.

Taip ir T. A. D. tonikas visiems 
seniems tonlkams 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 tft savo aptlekos ar
ba išdlrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
8188 So. Halsted 8t. Chicago, III.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimų kuris 
esti prležastimgalvos skaudėjimo, 
-valgimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va 
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto iki 
12 po piėtų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 9 — 4 p. p

7—9 vakare
Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

1 rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias Ir chroniškas li
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 

'elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Įsitaisė modernišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero,
Tll Pirmian Dr Gussen turė- valandos: Nuo 10 — 18 pietų Ir m. uirmiau vr. uussen ture nuo # ,k| 7;80 val VBluu.<-
jo ofisą North Sidėj, o Cice-* , „ _ , ....d . . Tel. oflso Canal 3110 Ror So. Shor<
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 22S8, arba Randoiph 6800. 

susilaukė

Ofiso Ir Res. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8484 »O. HALBTED 8PTRKET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki s po
pietų Ir t Iki 8 vai. vakare 

ftea 8201 8. WAJLLACH STREET

Ofisą- ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 
Kampas Halsted St. 

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

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, pa
tarnavimą teikia už prieina
mu Rainą. ♦ ‘UkM * •• • •

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8801

VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 3 Iki » po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedil. nuo 10 Iki 11 dienų



D R A U O A S Antradienis, Bngp. 12, 1930

C H I C A G O J E GRABORIUS PETKUS 
NAUJOJ VIETOJ.

WEST SIDE ŽINIOS. Jaunas Brighton Parko lie
tuvių graborius A. Petkus 
persikėlė j naują, vietą po 
nuin. 4256 So. Mozart st. Tel. 

Dievo Apveizdos Parap.— Virginia 1290. Toje vietoje 
Vytauto sukak, komitetas, j per ilgą laiką graboriavo sve

ikumais j susidedąs iš draugijų atstovų, timtautis. Ten yra gražiai iš-

IŠ VYTAUTO SUKAKTU

VIŲ KOMITETO 

VEIKIMO.X Sekmadienyje pakrikš
tytas p. Bartusevičių kūdikis 
dviem vardais: Richardas —
Jonas. Pranašauja, jog jis bus 
geras giesmininkas,
buvo p. Mackevičiai iš Auš- ! laikė susirinkimą, rugp. 1 d., 
ros Vartų par. Linkime svei-i parapijos knygyne, 
katos ir laimės. Į Susirinkimą atidarė kle-

X Aušros Vartų par. pikni- bonas malda.
kas įvyks sekmadienyje, rugp. 
17 d. savo darže. Visos dr-

Nutarimai iš praeito susi
rinkimo perskaityti ir priim-

jos gali žymiai prisidėti, pa-Įti su maža pataisa.*

taisyta koplyčia. Yra tai vie
ta pagal naujausios mados.

P-nas Petkus nesenai lai
dojo Oną Bertulienę, gyvenu
sią po nuin. 4015 So. Maple- 
wood avė. Ji su šeimyna se
niau gyveno Collinsville, III.

Town of Lake. — L. Vyčių 
13 kp. susirinkimas įvyks an
tradienį, rugp. (August) 12 
d., šv. Kryžiaus por. moky
klos kambary, 8 vai. vak.

Visi Vyčiai prašomi skait
lingai susirinkti, išgirsime ra
portą i šbuvusio Vyčių seimo.

Valdyba.

MARGUMYNAI
Brazilijos šilko pramonėn 

yra įkinkytos ir gyvatės. Pa- 
ranos provincijoj prie ežerų 
pamiškiuose yra aptverta di-

sidarbuoti. Labiausiai pasi-i I§ Centralio K-to nepada-į Netoli nuo E. St. Louis, užjdeU daržai, tuose daržuose y- 
žymėjusieji gaus dailią pade- |ryta nei Jok* pranegimas> ma_ 300 mailių nuo Chicagos. Ten
ką.

X Sekmadienyję, rugp. 10 
d. parapijos varpas paskelbė

j tyt neturėjo susirinkimo, (gal 
karščių pabūgo, bet Dievo 
Apveizdos parapijos komite-

mirus Mykolui Drauginiui, 56 tas nebijo nei šalčio< nei šili.
m. amžiaus. Jisai nujautė sa
vo mirtį ir ^.tsilankiusiam pas 
jį kleb. sakėsi, nedaug jam pa 
liko gyventi. Amžiną atilsi sn 
teik jam Viešpatie!

X Aušros Vartų par. Blai
vininkai pasiryžo ne vien pa

mos).
Iš visako paaiškėjo, jog 

mūsų komitetas uoliai rengia
si prie sukaktuvių paminėji-

buvo jos vyra palaidotas ir 
tenykštėse kapinėse turėjo lo
tą. Tai velionė norėjo būt pa
laidota tenai. Graborius Pet- 

: kus viską gerai aprūpino. 
Velionė mirė nuo gangrenos. 
Tai Collinsville ’io graborius 
atsistebėti negalėjo, kad p.

mo. Klebonas įgaliotas pa-!Petkus sugebėjo tokią-nabaš-
samdyti beną, floto papuoši
mui, klebono patarimu, nu-

ninkę taip gerai prirengti 
tokiai kelionei. Velionės vai-

įgybė būdelių. Tų būdelių šo
nuose yra mažos skylės gy
vatėms landyti, o kiekvienos 
būdelės viršuje yra skylė. 
Per tą skylę šakėmis metami 
nuskinti palmių ar kitų me
džių lapai būdelės vidun, o 
tose būdelėse esančios gyvatės 
(meterio ilgumo; kiekvienoj 
būdelėj jų esti arti desėtko), 
įmestuosius lapus suėda ir 
kartu padaro nemažą naudą,Vyzdžiu, bet ir gyvu įžodžiu ■ įar^a prašyti seseris Kazimie-(kai ir giminės taip-gi buvo

kalbinti daugiau parapijonų! rierės> kai sugrį§ i§ po atos.'labai patenkinti p-no Petkaus ,!1; y-» išdirba lyg voratink-
A  A“ 1 _ • T  i • linnic> rv i OitiIhp U’in oiiiloiį santūrą, blaivybę. Šiais lai
kais santūra nuo svaigalų la
bai pagirtinas dalykas.

X West Side turi išauginu
si gražų būrį gerų, dorų lie
tuvaičių. Visas vargas, kad 
jaunikaičiai išbėgioję į kitas

togų.
Mergaičių suorganizavimui 

į ir tautinių rūbų parūpinimui 
įgaliota ta pati komisija.

Nutarta pareikalauti Vy
tauto pagražintų medalių, kad

patarnavimu.
Vietinis.

PERTVARKOMAS ŽEMES 
RANKAS

Paskutiniame posėdy Mini- 
sterių kabinetas priėmė že
mės banko įstatymo projektą, 
kuris turi visai pakeisti se
nąjį žemės banko įstatymą. 
Svarbiausia įstatymo pakeiti
mo esmė yra ta, kad dabar 
Žemės bankas

1. tieks ilgalaikį kreditą,
2. tą kreditą tieks imdamas 

įkaitų sodžiaus ir miesto ne
kilnojamąjį turtą,

3. kredituos žemės ūkio ir 
žemės ūkiu paremtą prekybą 
ir pramonę,

4. tieks ilgalaikes paskolas 
vietos ir ūkio savivaldybėms, 
gaudamas valstybės iždo ga
rantiją, kad savivaldybės ba
nkui duotas paskolos pasiža
dėjimas bus vykdomas.

Banko kapitalą sudarys 50 
milijonų akcinio kapitalo.

Tokiu būdu žemės bankas 
darosi pusiau ipotekos ban
kas. “L. U.”

penkis orlaivius, iš kurių į 
debesius paleista apie 7,000 
svarų ledo dulkyčių. Debesiai 
išnyko.

Ūsų komedija.

MAGDE — Jonai, buk ra
mus! Sėdi perdaug arti, net 
ūsai man lenda ausin.

JONAS — Magdutė, nepyk 
aš tave myliu. Taip tave my
liu, kaip aš jau per dvyliką 
metų myliu savo ūsus.

MAGDĖ — Ot pasakė! Tai 
tu mane tik tiek įvertini, kiek 
ūso plauką! '

JONAS — Taip, mylėjau sa 
vo pačią, bet ji nekentė ūsų, 
tat gavau “divorsą”.

MAGDĖ — O tu šelmi! La u 
kan, nežinojau kad esi vedęs.

PAIEŠKAU pusbrolių An
tano ir Petro Misiūnų. Kilę 
iš Seirijų par., Kočkių k. Gy
veno Wilkes-Barre, Pa. Patys 
ar juos žinantieji rašykit:

ANTANAS CIBULSKIS 
2627 West 24 St. 

Chicago, UI.

parapijas. Tad iš bėdos turiikai bus Satavi> ^greičiausia 
tenkintis svetimtaučiais, o Komitetas medalius

turės dvejopus, kas kokiųkas
norės. Tuo rūpinsis valdyba.

Kalbėta, kurios draugijos 
da nėra prisidėję. Įgaliota ta 
pati komisija susižinoti su jų 
valdybomis, ar buvo kas ta
me reikale kalbėta susirinki-

taip neturėtų būti, nes mišri 
tautybė, ar religija neteikia 
naujoms šeimoms tikros lai
mės.

X Mūsų par. eina “Drau
gas”. Jo darbai eina kaip e- 
ję, nors kitose spaustuvėse 
darbai žymiai sumažėjo. “ Dr-! 
augo” rudeninis piknikas
bus 24 rugp. Bergmans Gro- > bendr4 aPvaikščiojim» spa
re, Biverside, Iii. Ilio 27 d- Mū59 kolonya ktt°-

X Vakar iš Šv. Kryžiaus. Šiaušia pasipuošus eis į

ŽINty-ŽINELĖS
X Panelės Adelės Rubliau- 

skaitės pagerbtuvės ir išleis
tuvės į Lietuvą įvyks ketvir
tadieny rugpj. 14 Cicero Co- 
mmunity salėj. Del rezervaci
jų į tą pramogą reikia kreip
tis į M. Vilkanskaitę — Ma- 
siokąs, 1401 So. 48 Ct. Cicero, 
111. Tel. Cicero 817.

liams dirbti siūlus. Tie siūlai 
iš jų atimami, metama joms 
šviežių lapų tolimesniam dar
bui, o siūlai mašina suverpia- 

!mi ir gaminama geros rūšies 
šilkinė medžiaga.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Visos draugijos kviečiamos

Ashland auditoriją.
Korespondentas.

Liet. Vyčių Chicagos Aps
kričio mėnesinis susirinkimas 
Įvyks trečiadieny  j, rugpiučio 
13 d., 8 vai. vak. Šv. Juozapo 
parap. svet., prie 88 St. ir 
Marųuette avė. ‘

L. V. Ch. Apskr. Valdyba.

ORLAIVIAIS IŠSKLAIDĖ 
DEBESIUS

HAGA, Olandija, rugp. 9. 
— Olandas Veraart surado 
priemonę išsklaidyti debesius, 
kurie uždengia saulės šviesą.

Išmėginimai pavyko. Prieš 
kybančius debesius apie 12,000 
pėdų aukštumoje jis pasiuntė

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

m. zuas
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6521

DE SOTO IR PLYMOUTH

ligoninės grįžo namo p. M.
Jasnauskienė. Keturios savai
tės atgal, jai buvo trukęs a- 
pendiksas ir niekas nemanė 
kad po operacijos išgys. Šian
die jau sveika ir n« žymės 
kad sirgo. ; *

X Šiandie iš Šv. Kryžiaus Geriausios Rūšies Automohi- 
ligoninės grįžta namo ir p. liai.
S. Sakalienė. Ateik pažiūrėti musų nau-

X Aušros Vartų vyrų ir,jaU8i^ DE g0T0 ir PLY- 
moterų dr-ja turėjo susirinki- i M0UTH Chrysler išdirbystės 
mą pereitą sekmadienį. Nuta-j už'labai prieina-
rė remti par. pikniką, busian-! kaįna 
tį rugpj. 17 d., darbu ir atsi-
lankymu.

X Aušros Vartų par. klebo
no pavaduotojas gerb. kun.
Dr. Matulaitis pereitą sekma
dienį pakvietė visas West Si- 
dės dr-jas ir visus parapijo
mis ir parapijones uoliai pa
remti antrąjį par. pikniką, 
kurs įvyks rugpj. 17 d. sava
me darže. Pirmutinė dr-ja į 
tą pakvietimą atsiliepė Auš
ros Vartų vvru ir moterų dr-•mo<le,Ių' kur,e t,kral Tamlstas nu*' 
ros varių vyrų ir moterų ur tegins savo gražumu, greitumu, Ir
ja Aušros Vartų merginų ir vlsa konstrukcija. Kaina >1,195. 
d ; f.o.b. Ir aukščiau,
moterų dr-ja nutarė darinio
tis restorane.

Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 

5625-27 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas Prospect 5669

HU PMO BILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo- 
hllĮ, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931

X P-nas. Sakavičius, išvy-

BALZEKAS MOTORS 

6012-14 So. Kedzie Avė.
Telef. Republlc 9004

kęs su šeimyna į Baltimorc,;$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
Md., vakaeijų siunčia labų: VARTOTA KARĄ IR
dienų visiems pažįstamiems, j $100.00 NAUJĄ
P-nas Sakavičius yra Cook i Išmokėjimui duodame 18 mėnesių 

x v Ateikite pamatyti paa mus ge-COUnty Šerifus. Ruso, kud rjauįjų karų Už žemiausią, kalną. 

Baltimorėj labai didelės kait
ros ir lytaus nebuvę per 43 
dienas. Esą paskirta visose
bažnyčiose pamaldos dėl iš
prašymo lytaus.

Willys, Willys Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

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

Telefonai Republlo 8141

< __ r 1j R ’
z<Tietkiewicz ,

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 

4844 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

- y

REIKALINGI
Penki vedėjai į Utah Meat 

Stores. Turi būt su geru pa
tyrimu toj šakoj ir taipgi ap
sišvietę ir atsakomingi. Alga 
$60 į savaitę ir komišinas. At
sišaukite nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų.

608 So. Dearbom St. 
(Transportation Bldg.) 

Room 832

Skrybelnlnkai, su dideliu patyri
mu. Kreipkitės tuoj. Felsenthal Hat 
Co. 65 E. South Water St. Room 
1005.

I6RENDAVIMUI

Rendon 2502 Seminary avė,. 5 ir 
6 kamb. gražiai išdek., pečium šild. 
Greitas geso šildytuvas. Renda >30 
ir >85. Matyk Mrs. Dow.

Rendon 4722 Ajmitage avė., 5 
kamb. štymu šild. 2-ras fl., gražiai 
išdek. Privatis inėjimas. Renda tik 
>50.

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WH1PPET

Taipgi .didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Tards 0699

Telef. Republic 6896
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kai£ muro taip ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Rainos prieinamiauslos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 8662 Ofisas Ir Rez. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAl KONTRAKTORIAI 
Real 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- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrelfanas
Užlaikau visokių 

auksinių ir «lda- 
arlnlų daiktų, vė
liausios mados A- 
4io, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Privatiškas sav. parduoda
3 šm. madnas parlor. setas
4 šm. riešutinis miegk. setas 
8 šm. riešutinis valg. setas
2 9x12 Wllton kaurai 
8 tūbų Stewart-Warnej- radio
5 šm. papild. pusryčių setas 
Lempų, veidrodžių, coxwell, laik

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

R A D10
Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, UI.

Parsiduoda Kimball pianas 
Baby Grand-Playeris. Mažai 
vartotas, kaipir naujas. Par
duosim už teisingą pasiūlymą.
7135 S. Rockwell St. 1 Lubos

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

Išmainymui ar pardavimui piano 
playeris su rolėmis. Main. j mažą 
auto. 4857 Argyle St. Palisade 9157.

Iceboxiai “Frost| King" 100 sv. >5. 
Geram stovy. 920 Sunnyside avė.

REAL ESTATE

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina >845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas r.ius 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: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 6666

3962 Archer Avenue

8EN1AU8I8 LIETUVIS
ELEKTROS KONTRAK

TORIUS
Suvedu elektrų. Darbų garantuoju.

W. P. STEPHAN ELECTRIC CO. 
2522 So. Halstcd Street 

Telef. V’i o tory 7452

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 

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

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlal, porėtai

2 metų lakto išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Tards 2124

Canal 5065

NAUJI STUDEBAKER
FREE DVHEFLING IS H ERE! 
Ateikite Ir pažiūrėkite Naujus STU- 

DEBAKEB 1931 modelius, kurie 
turi stebėtinu, pagerinimus, kuriu 
neturi nei vienas kitas automobilis 
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KASELIS Savininkas

4492 Archer Avenne
Telefonas Lafayette 7181

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Pbone Republlc 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 
tšpopertuojacne visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Masu patarna
vimas yra gi eitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apiellnkės Ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage Ir parupinam 1 Ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rekdavlmas, Pasko-los Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, UI.

MORGIČIAI-PASKOLOS

>14,000 kamp. bung. 5 kamb., di
delė valg., mieg. porčius, visai mod. 
Už >11,300. Sav. išvažiuoja. 2401 S. 
Home avė. Berwyn.

Pigiai 6 kamb. plytų bung. Pa
matykite. Sav. 5420 Berenice avė.

A. M. BUTCHAS

Maliavų ir visokių geležinių 
daiktų (hardware) krautuvė.

Atliekame maliavojimo dar
bus iš lauko ir vidaus, taipgi 

i plumęrio, taisome elektrikas, 
J įdedame šilto vandens pečius 
ir tt. Kainos prieinamos. 

4414 So. Rockwell St. 
Tel. Lafayette 4689

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktortua 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas įtakas.

8384 So. LHAVITT 8T.

fiapos Telef. 
Hemlock 2807

CHICAGO

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU M0RGI6IŲ

Skolinam pinigus ant medi
niu ir mūriniu namu. KomiŠM 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Ezchange

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

11 kamb. plytų rooming nam.. 
Storas be4zm., padalytas po 2 kamb. 
pilna virtuvė, šllt. -Ir šalt vanduo, 
štymas, gesas, siekt., nauj. 2 karų 
piytų gar. Įnedgų >235. 4 kamb. sav. 
A-l pa<d. >15,500. Geros išlygos. 
2046 Jackson bul.

OKAUCHEE ežero vasarn. mod. 
10 kamb. 3 karų gar., rak., elektra, 
valtys, lotas 189x660. Sav. vietoj 
Wm_ Hulbner, R. P. Sectlon 12, 
Okauchee Lake, Wis.

Namų Telef. 
Republlc 6688

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 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

Už apie >3,900 cash parduosim 12 
flatų kamp. namą Woodlawne, arti 
I. C., >43,700 išmok, po 100 J mėn. 
po 6 nuoš. Balansą sumokėti liepos 
1986. Reik greit parduot Wltmer, 
208 So. La Šalie, Tel. State 0154.

BRIGHTON PARK

Pasirenduoja 4 kambariai, e- 
lektra, vonia, aptverti porčiai. 
Renda pigi. Sav. visada na
mie. 1-mos lubos.

2596 West 45 Place


