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METAI-VOL. XV.

Komunistai Plėšikai Kini joj Nepaliauja Skerdė Žmoni
KINUOS VALOS KARIUOMENE 

TRIUŠKINA SUKILĖLIUS
Indijos Policija Sulaikė Indietės 

Naidu Žygius

FRANCIJA IŠSPRENDĖ PASIŲSTI 
PROTESTĄ MASKVOS KOMISARAMS

200 ŽMONIŲ NUŽUDYTA, SULAIKYTAS INDIETĖS 
MIESTAS APIPLĖŠTAS NAIDU ĖJIMAS

HANKOAV, Kinija, geg. 16. BOMBA JUS, Indija, geg.
— Už 40 angliškų mylių nuo, 16. — Indietė poetė Sarajoi- 
čia palei Han upę komunistų ni Naidu vakar su dešimtimis 
plėšikų gaujos užpuolė mies- savanorių leidosi maršuoti j 
tų Simakov. 200 žmonių nu- Dhiarasana pulti britų drus- 
žudė ir miestų perdėm api->kos sandelį. Policija pastojo 
plėšė įveikę neskaitlingų vai-J kelių ir sulaikė ėjimų. Polici- 
džios garnizonų. įjos viršaitis pranešė, kad ne-

Tai atlikusios raudonųjų-įleisiąs toliaus eiti. Naidu at-
gaujos atsisuko prieš kitų ’ sakė, kad jei taip, jinai pasi- 
skersai upės miestų Hanch- liksianti sulaikytoj vietoj. Vi- 
van. To miežio mažas garui- cšaitis atsakė, k)ad ir policija 
zonas diar ginasi. Komunistai; pasiliksianti.
vartoja kulkasvaidžius. ' Pasirodo, kad valdžia ima-

Misionieriams pavyko abu's^ Mahatma Gandhi taktikos
miestu apleisti pirm komuni-j pasyvio priešinimosi, 
stų užplūdimo.

PAĖMĖ SUKILĖLIŲ 
STOVYKLĄ

MARININKAI KOVOJA 
SUKILĖLIUS

SIS INDIETIS IŠJUDINO INDIJĄ f ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Atvaizduojamas Mahatma Gandhi (antras iš kairės), kurį britų valdžia Indijoj 
nė ir kalėjime la"

Gandhi vietą užima._________________________________

PROHIBICIJA I TEISINGU-ii PRINCAS OTTO TIKISI 
MO DEPARTAMENTĄ . BŪTI KARALIUM

mil. prieš 0,3 mil. lt., tėkšti 
lės žaliavos ir verpalų UŽ 4,

_________ mil. prieš 2,3 mil. lt,, audini
Importas didesnis už eks- už 12,3 mibĮprtJOi mil- 

portą 1,1 mil. lt. įvairių inašihų už 3,5 mMfl
i prieš 2,7 mil. lt., geležies, plie-

UŽSIENIO PREKYBA 
KOVO MĖN.

Kovo mėnesį Lietuvos eks-

lt,

no ir skardos dirbinių uži portas sieke 24,9 mil. lt., o w „ „ .. ., ■
i. x ~ ., ,. rn nul. prieš 1,0 mil. lt.; sumaimportas — 26,9 mil. lt. Tuo v.. v. . .I, , ... . zeio ryžių ir siuvamų raasnTbildu, importas buvo didesnis ___
už eksportų 1,1 mil. lt.

Išvežimas, palyginti su pra-

iniportas.
C ent ratinis Statistika d 

Biuras;',,ėjusiu mėnesiu, sumažėjo 0,7 
mil. lt. Tame skaičiuje suma-i 

' žėjo: kiaulių 10,842 št. prieš |
22,801 št., javų 1841 tona į _______

'prieš 4624 tonas, linų sėmen, KaI6jJmuose prasidėj0
2M tonos nes 3M tonas; pa-,, streikai T
'didėjo.- arkliu 29/3 st. pnes:

j KALKUTA, geg. J 6.
išt. prieš 1095 tūkst. št.,
-šių ir raguočių odos 147,0 to-^Y11- Mečiai tautininkai kuc 
tuos prieš 108 tonas, popier-'ne visose provincijose ve

INDIEČIAI GRĄŽINA' 
BRITAMS MEDALIUS

Suėmė ir kalėjime laiko. Sale jo yra indietė Šarojini NaidV/ 50 m./poetė,“kuri šiandie J7’ ^ėri^Indijo^kaTdtndna ar-

CHICAGOJE ! medžių 4769 tonos prieš* 287, kovų už laisvę. Vienur ta k 
_________ tonas, įvairių rąstų 9407 to-’va vedama, ramiai, kitur p

Jis 17 metą, gyvena Belgijoj Palluosuota daug kalinių ’nos prieš 3095 tonas, celuloz. naudojamas smurtas.
- ---------- Į J, . . . 15316 tonų prieš 4334 tonas,,valdžia visur kovotojams i

buvoyna Iždo «lepa- BUDAJj^fclAS, Uagarija,' " ° r ’ lin’ PluoSto ir Pakulų 1641 diečiams atsako smurtu. Dan
įto žinyboje. Kongresas geg. 16. — Hapsbutgų dinas- , Q. , .. ■ ™ \U.° (tona prieš 1465 tonas. | tautininkų nubausta kalėjimu,

t AVASHINGTON, geg. 15. 
— Ligšiol prohibieijos vyki
namas
rtamento suota 84 kaliniai. Tomis dle-

kinasi Belgijoj, tikisi laimėti *. j*s palluosuota dau * pajy^|n^į su praėjusio men.! Vedaryam’e areštuota ir
Ungarijos sostų, jei ungarų " ^ran68e an (įvežimu, padidėjo 5,3 mil. lt. kalėjimu nubausta pirmoji in

tarpe rasis'didis jo šalininku, ,,a s^au a' Tame skaičiuje padidėjo.- su- dietė moteriškė, p. Lakshmi-
skalaus. t' Ch7g" alderraan, tary ba d silki 1£)33 tonos rieš'patlu, žinoma Madras’o visuo-

pravedė taip vadinamų “or- JY U ¥
Nesenai princą aplankė rni- dinansą>.. kuriuomi einant ka. 15,8 ‘on“’ 'r,8Ų 1124‘ ,‘°I,0’l

_____ „___________ monarehistų grupė ir liniams leidžiama uždi.tas pi.' P™* 1483 ‘°"as- «į“zles
ta -aiškaus prezidento sutiki- ^am pranešė, kad jie darbuo- ,nįgjgięas pabaudas atidirbti '^rangomis aPais 0
mo. Prezidentas Hoover pa-' ja8^3o gerovei. Jaunikaitis už grei^įau. / Pirmiau tas atidir-:'n°s„J^e^ tonas,^ cemen

dabar išsprendė tų vykininuri tijos princas Otto, kurs mo- 7 7 “ ’T.*’ g. m. kovo mėn. įvežimas, į daug kitų areštuojamar -e j -r « v J Įlomis hns nfllmosnotft dnn-: / ’ ’1 — -
pavesti Teisingumo departa
mentui.

Iš vieno departamento į ki
tų prohibieijos vykinimo nu
kėlimo sumanymas jau senai 
buvo aptariamas. Bet negau-

MANAGUA, Nikaragua, ge 
gūžės 16. — Šiaurinėj Niką-
■raguoj sukilėliai atnaujinoištikimybe padėkojo. Beiž- bn^o'Šte." dfenofc"gi,to 3336 to."OS 10

lntinai išspręsti. « vMtiea, kad ar anksčiau ar . 2 dienoje. iva.nt} masm, 570 to,n, pnes
Į vėliau jam teks gryžti Unga-j ______________
rijos sostan, Mas jam teise' Nauja dJdelė ,igoni|1ė

SIIANGHAI, geg. 16. —
Žiniomis iš Nankingo, vald
žios kariuomenė paėmė šiau-,'Veikimų. Am. J. Valstybių jū-
rinės Kinijos sukilėlių vyriau-j kinkai tomis dienomis jų 16 
šiųjų stovyklų Kwieteh, Ho- nukovė, 
nan provincijoj.

MIRĖ 8 PACIEPYTI 
VAIKAI

LUBECK, Vokietiją geg.
------------ !i16. — 246 vaikai pačiepyta

SIIANGHAI, geg. 16. —j nuo džiovos Calmette eiepais. 
Kinijos tautininkų valdžia pa-' 8 vaikai mirė, kai-kurie pa
skelbė, kad šiaurinės Kinijos ivojingai susirgo. Toliaus tų 

sukilėlių sujungtos armijos čiepų naudojimas uždraustas 
visiškai sutriuškintos. Jos iš- ir vedami tardymai.

i Calmette čiepai nuo džio
vos naudojami Anglijoj, kai- 
kuriose Europos valstybėse,

10,000 SUKILĖLIŲ PAIM
TA NELAISVĖN

blokštos iš Anbwei provinci
jos.

Valdžios kariuomenė paėmė 
nelaisvėn 10,(XX) sukilėlių. Pa-.'Japonijoj ir kitur, 
imta daug nemažas skaičius
armotų ir 7,000 šautuvų.

Atsimetę sukilėliai tvarkosi 
rytinėj Honan provincijos da
ly. .i

KATALIKŲ MOKYKLŲ 
KLAUSIMAS ANGLIJOJ

Kongreso išsprendimas rei-1
kalingas tik galutino patikri-;tai 
nimo ir prezidento pasirašy
mo. MIRUSI PAAUKŠTINO

SUKĖLĖ ALKIO STREIKĄ

BELGRADAS, geg. 16. — 
Teisiami už valstybės išdavy- 
bę 24 kroatai sukėlė alkio 
streikų.

LONDONAS, geg. 15. — 
Britanijos švietimo ministeris 
Sir Charles Trevelyan paskel
bė oficialį. pasiųlymų katali
kų vyskupams, kaip išspręsti 
katalikiškų mokyklų klausimų.

Katalikiškos mokyklos yra

PIGIAI APSIEITA

LONDONAS, geg. 16. — 
Paskelbta, kad buvusi karo 
laivynų konferencija Britani
jai atsiėjusi 83,000 dolerių.

FRANCIJA PROTESTUOS 
PRIEŠ MASKVĄ

MEXICO CITY, geg. 16. (
Anų dienų jūroj žuvusį ■ tsieig 5 milionus dolerių.

žųjo; akmens anglių, brikietų 
Ties Chicago avė. ir Fair- įr koksų 6722 tonos prieš 16,- 

banks court bus statoma ligo- ,773 tonas, tekstilės žaliavos 
ninė Vardu AVesley Memorial 4^ tonos prieš 60 tonų, verpa- 
Hospital. Turės 30 aukštų. A- jų įr sįaĮų gO tonų prieš 104

''tonas, popierio ir jo dirbinių

Kitur kai-kurie įžymieji in- 
diečiai britų valdžiai grąžina 
kituomet jiems suteiktus me
dalius ir kitokius atžymėjimus.

Kai-kurių miestų kalėjimuo-
345 tonas ir automobilių 45 se uždaryti tautininkai sukėjė 
tonos prieš 26 tonas. Suma-; alkio streikus.

Britų valdžios įstaigas In
dijoj saugoja arba policija 
arba kariuomenė. Visur gy-, 
vuoja griežta žinioms cenzū
ra.

'meksikonų lakūnų Pablo Si-i 
PARYŽIUS, geg. 16. — dar Meksikos prezidentas Ru- 

Francijos valdžia įgijo įrody- bio paaukštino brigadieriu-ge- 
rnų, kad Indo-Kinijoj įvyku- nerolu. Iškilmingiau bus pa- 
sios kruvinos riaušės prieš laidotas.
Fraucijų buvo Maskvos sovie-
tų darbas. Išspręsta pasiųsti 
komisarams protestų.

Švietimo ministeris į kata-

Už prohibiclją
406 tonos prieš 539 tonas. KARO TARYBA PATI

KRINS SUTARTĮ

LAIKINAS HAITI 
PREZIDENTAS

, PORT-AU-PRINCE, geg.
likrj vyskupų reikalavimų pa- J16. — Prezidento ofisų ūžė- 
siųlo, kad, girdi, valdžia kai- laikinas Haiti respublikai 
kurioms mokykloms duosianti' Pa»kirta’ Prezidentas Eugene

parama, bet už tai iokalės, ______________
(vietos) švietimo valdybos tu- 
iri įgyti teisės į tas mokyklas 
skirti arba iš mokyklų paša-

MIRE TĖVAS SU TRIMIS 
VAIKAIS

•linti mokytojus. Šiame atsiti
kime, suprantama, tosĮ valdy- ), CARLTON, Minn., geg. 16.

reikalingos valdžios paramos. , . , t
. , . . . . ... įbos 1 katalikiškas mokvkltasKatalikai lygiai kaip angliko- . .

mai ar kiti moka valdžiai mo 
i'kesčius. Tų mokesčių dalis te
nka mokyklų išlaikymui An
glikonų mokyklas valdžia re
mia, gi katalikams beveik nie
ko netenka.

Įmokytojauti gali paskirti ir
nekatalikus. ... .. n . ...'^tns vaikus. Žuvo ir vaikai. 

Tos rūšies pasiųlymas nėra Ūkininko žmona su vienu vai
jokiu pasiūlymu, bet tik pasi

tyčiojimu. Ko panašaus iš 

Britanijos valdžios nelaukta,.

Per šių metų 3 mėnesius 
Chicagoj pradėjo organizuo- išvežimas pasiekė 82,1 mil. lt., 

tis moterys, kurios kovos už įvežimas 71,6 mil. lt. Tuo bū- 
prohibieijos palaikymų. Nes du užsienio prekybos balan-'nijos imperatorius susauks 

sausieji fanatikai tvirtina, ,aas l*r «• PirmO ketvirtį į karo tarybų patikrinti Londo- 
kad prohibicija esanti žmonė- buvo 10,5 mil. lt. aktyvus ne padarytų karo laivynų sog 
ms išganinga. prieš pereitų metų 4,0 mil. lt. įtartį, ar ji nepnesinga vals

, j aktyvų per tų pat laikų. Iš- tybės , apsaugai.
'.vežime šiais metais padidėjo; 
kiaulių už 19,2 mil. prieš 6,0

TOKYO, gėg. 1-6. — Japo-

Nepilietis ir balsavo

Paaiškėjo, kad Chioagoj gy-^ į įvMos7nė»oa „ž »’l 
,vcn»8 Israel Balaban, jp8 me- mi| prieS mj, svip8t0
tų, per 40 metų dalyvavo n- ujĮ 4>f( mj| priejj 2(, p./Lordų rūmai halsų didžiu
nirimuose nebūdamas piliečiu. jimJ aį 2>2 mj| prieS' atmetė valdžios patiekt,

1,9 mil. lt., celulozos už 9,5 glių kasyklų įstatymo projek- 
mil. prieš 3,8 mil. lt.; suma- tui priedų 
įžėjo: odų už 2,3 mil. prieš;

Goose saloje gaisras sunai- ’4,6 mil. lt., rąstų už 2,3 mil. 1

LORDŲ RŪMAI PRIEŠ 
VALDŽIĄ

LONDONAS, geg. 16.

au-

Gaisras sunaikino javų 
grūdų sandelj

PINIGŲ KURSAS

— Sudegė ūkininko Terry, kino grūdų sandelj, kuriam bu- 
Lynch namai. Tėvas žuvo lie- 'vo apie 200,000 bušelių rugių.
psnose norėdamas išgelbėti Nuostoliai siekia 750,000 do

lerių.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie išdalies de- 
besiuota; vis šalta.

ku išsigelbėjo.

PLATINKITE "DRAUGĄ*

1 prieš 2,6 mil. lt.

Įvežime per pirmąjį ketvi
rtį šiais metais padidėjo; trą
šų už 3,1 mil. prieš 0,9 mil. 
lt., įvairių sėklų už 1,2 mil. 
prieš 0,4 mil. lt., geležies už 
2,1 mil. prieš 0,7 mil. lt., ne
išdirbtos edos ir kailių už 1,3

Lietuvos 100 litų -..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.80 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 1 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23
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“DRAUGAS” ___
Oelna kasdien, Uakyrua sekmadieniu

PRENUMERATOS KAINA: Metama — >«00, Pu
sei Metų — $>.60, Trims Mėnesiams — >2.00. Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .OSc.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negre
itu, jei beprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. Slx Montb* 

— ».6O, Three Montbs — >2.00, One Montb — 76c 
Europe — One Tear — >7.00, Slx Montbs — >4.00 
Cepy — .01o.

Advertising lu “DRAUGAS** brings best results, 
jLdvertising rates on appllcatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

KLAUSIMAI
NEĮRODYTA, BET PASMERKĖ.

Lietuvos Vyriausysis Tribunolas jau pa
baigė svarstyti sensacingąją pral. Olšausko 
bylą. Išduotas ir sprendimas, kuris sukėlė 
daug kalbų ir davė daug džiaugsmo lietu
vių bedieviams ir laisvamaniams, kurių 
spauda dabar, taip ir mirga būtomis ir ne
būtomis pasakomis apie nuteistąjį pral. Ol
šauską.

Keikia pasakyti, kad Tribunolo sprendi
mas yra daug aštresnis, negu apygardos 
teisino sprendimas. Toks netikėtai skaudus 
Vyriausiojo Tribunolo sprendimas tiesiog nu
stebinęs Lietuvos visuomenę ir spaudą. Dien
raščio “Ryto” korespondentas, baigdamas 
pral. Olšausko bylos aprašymą, sako: “Taip 
pasibaigė byla, sukėlusi tiek susidomėjimo 
tišnbmėriėj. Nors teismas savo žodį tarė, ta-i 
iriau į$nčki dėl jos, reikli manyti, dar ilgai 
nenurims. Pral. Olšausko byla yra viena iš 
labiausia painių ir neaiškių bylų, kuria, sa
ko, galima visaip aiškinti.”

Vyriausiame Tribunole iškelta visa eilė 
naujų versijų. Atsirado įtartinų asmenų, ku
rių teismas nesistengė nuodugniai tafdyti, 
pagaliau kai kurių ir į teismą nesistengė at
nešti. Neieškota ir nužiūrėtų liudininkų, ku
rie, sakoma, turėję daug ką pasakyti kalti
namojo išteisinimui. Iš šalies žiūrint tikrai 
atrodo, kad teismas klausė tik apkaltinimų, 
kad ir nepamatuotų, bet su gynėjų pastaty
tais parodymais ir liūdymais nedaug tesiskai- 
_tė. Net prof. Leonas, liberalas, teisme karš
tai kalbėjęs, kad byla esanti labai neaiški, 
kad nors kaltinamąsis aktas ir mozaiškai su
statytas, tačiau kaltė toli gražu nesanti įro
dyta^ Jisai drąsiai pasakė, kad valstybės gy
nėjas galėjęs lengvai pasiduoti minios liipno- 
zui, kuri dažnai mėgsta iš niekų daryti sen- 

leijas. Reiškia, pral. Olšausko byla buvo

paremta labjau plepalais, negu tikrais įro
dymais.

Anot prof. Leono, byloj esą aplinkybių, 
kurios tuiėję kalbėti Olšausko naudai, bet jos 
buvo pakreiptos atvirkščiai. Vadinasi, teis
mas išdavė savo nuosprendį, pasiremdamas 
ne rimtais parodymais, bet plepalais. Pral. 
pripažintas kaltu ir nubaustas vadojantis tik 
taip vadinamu “ Circumstancial evidence”. 
Kitose šalyse, kad ir Jungtinėse Valstybėse, 
tokiam atsitikime kaltinamąsai būtų buvęs iš
teisintas. čia dar galima paminėti prof. Leo
no svarbų išsireiškimą, kad ta byla, tai vieni 
neaiškumai. Aplinkybės daugiausia psicholo
giškos, kurias visaip galima aiškinti.

Pral. Olšauskas buvo veiklus žmogus. Ji
sai Lietuvai daug yra nusipelnęs. Lietuvos 
priešai ir tikėjimo priešai nepakenčia nei 
vieno veiklaus ir gabaus lietuvio veikėjo. Ne
kentė jie nė pral. Olšausko. Tam tikra Lie
tuvių visuomenės dalis taip ir laukė, kad teis
mas jį apkaltintų, manydama, kadi tuomi bus 
suduotas smūgis Kat. Bažnyčiai Lietuvoje. 
Pral. Olšauskas yra tos visuomenės dalies 
pasirinktoji auka. Gaila, kad teismas, neradęs 
aiškių įrodymų, pralotą nuteisė, tokiu budu 
pasidarydamas įrankiu tos visuomenės kuri 
sensacijomis gyvena ir norėtų matyti kiekvie
ną susipratusį kataliką kaltinamųjų suole. 
Bet — “Neteiskite, kad patys nebūtumėte 
teisiami”.

IŠ SUSIVIENIJIMŲ RINKIMŲ.

IS ROMOS.

Procesija katakumbose. visai maža dalis belikę tų, ku- 
Balandžio 22 d., arba trečią rie visai nežinomi, kurių gra- 

dieną Velykų, po pietų buvau bai užmūryti ir be jokių už 
nuvažiavęs pasižiūrėti į Šv.
Domitilla’s katakumbas. Įėjęs 
į vidų radau Amerikonų būre
lį (ne lietuvių) jau prade
dant eiti žemyn Irepais į ka- 
takumbas. Tuojau nusipirkęs 
tikietą ir aš prie jų prisidė
jau.

Nulipus trejais ilgais, ir 
ketvirtais trumpesniais, tre- 
pais apie 40-50 pėdų į žemę, 
įėjome į antrą- eilę iš viršaus 
katakumbų; apačioje dar dvi 
eilės, reiškia šios katakumbos 
yra keturias eiles (fliorus); 
tie požeminiai perėjimai arba 
urvai, nuo vienos vietos į ki
tą visaip išvingiuoti ir iškrai
pyti. _____

Katakumbų urvai turi pa
našumo į medį, kurio iš šak
nų išeina vienas kamienas tik 
į viršų plačiai išsišakoja. Taip 
ir į katakumbas tik vienas 
įėjimas iš vieno galo arba iš 
kito, bet kitas galas yra1 skai
tomas išėjimu.

NEPAPRASTA MOKYKLA.

rašų iki šiai dienai užsilikę 
guli laukdami paskutinio teis
mo dienos.

Šios katakumbos jau sumo-1 
dernizuotos, suvesta elektros! 
šviesa, o kitos tai dar taip 
tebėra kaip jos buvo iškastos 
pirmaisiais krikščionijos am
žiais, į kurias einant kiekvie
nam yra duodaina žvakė ir tik! 
su žvakės šviesa kiekvienas1 
apsišviečia.

Mus po katakumbas ve
džiojo ir viską ašikino angliš
kai jaunas vaikinas, apie 15 
metų. Aš jį užklausiau, kur 
jis išmoko angliškai. Jis sa
kė, turime mokyklą anglų 
kalbos, kurioje mokina vie 
nuoliai broliukai Pranciško- Berlyne Įsteigta nepaprasta r.’.j/y’ ’ i, kurioj mokinama 
nai- ( į moterys, kaip jos turi apsaugoti savo namus :iuo v.'rių ir

Iš katakumbų tiesiai įėjome! plėšikų. Civiliuos drabužiuos policija aiškina moteriai, kaip 
į SS. Nerreaus ir Acliilleaus' rakinasi atmainingos durų spynos.
baziliką, kuri yra apie 40 pė-Į .......... . ■ , --------------- -- — -
dų žemėje, ši bazilika buvusi Įmaniau> kad tįk viduje bazi.,sik?ig į viršų i- iš šv. 
statyta slapta po žeme pirmai-1 ,įkog ^įg įr bus viskas. Bet dilias kaudiuinbų su procesija 
siais krikščionijos . amžiais,, kad gu procesįjos kry-|ėjo į Šv. Sebastiano katakum-

Į katakumbas įėjus tuojau Į paskui užgriuvusi ir buvusi

F
BtOžlAtfSIS DALYKAS.

- Rašo Kun. J. Jusevičius 

ŠIRMOJI DALIS.

■ (Tąsa)
Mes ir protu galime suprasti, kiek 

gero mes darome, jei pilnai sutinkame su 
Dievo Valia. Pildydami Jo valia, mes ro
dome, jog mylime Dievą ir Jani visame 
tMrttaūjame. O kas daugiau mus gali pa
tenkini t, jei ne šita mintis! Tada mūsų 
priedermės nėra mums sunkios ir mūsų 
Viši vargai pasidaro saildus.

* Tačiau šis mūsų sutikimas su Dievo 
valia privalo būti protingas ir net išinin- 
iihgas. Ir taip, kad mes ir sutinkame su 
Dievo valia, tačiaus mums reikia rūpintis 
savo reikalais. Pavyzdžiui, jei žmogus vra 
nesveikas, jam reikia ieškoti gydytojo 
įiagalbos. Jis neffali sakyti: “Aš sutinku 
si tftevo valia, dėl to ir leisiu' ligai mane 
k«nkiriti.” Taip kalbėti nebūtų gerai, nes

Mūsų Susivienijimai abu jau išrinko val
dybą. Rinkimai ėjo per kuopas referendumo 
būdu.

L. R. K. S. A. žymių pakeitimų valdy
tas sąstate neįvyko. Pakeista tik vienas iž
do globėjas. Vietoj V. Kvietkausko išrinktas 
Chicagietis Tarnas Šeimis. Nors tiek bus ge
ra, kad šiuo kartu ir Cliicagos lietuviai L. R. 
K. S. A. turės savo atstovą.

Š. L. A. bolševikai prakišo visu frontu. 
Visa valdyba pasiliko ta pati — socialistų ir 
sąndariečių. Į iždininkus' buvo išstatyti net 
trys kandidatai — K. Gugis, socialistas, J. 
Tareila, sandarietis ir B. Salaveičikąš, bolševi 
kas. Kova rinkimuose tarp jų ėjo gana Smar
ki. Ypač sandariečiai stipriai varėsi pravesti 
savo žmogų. Tačiau Tareila tegavo tik 1,319 
balsų. Iždininku išrinktas K. Gugis iš Chi- 
cagos.

Kaip žinoma, referendumu balsavimas 
iraternalėse organizacijose nėra legalus da
lykas. Tai yra tiktai “straw vote”. Jei sei
mai referendumu išrinktosios valdybos neuž- 
giria^ jinai turi eiti šalin. Tuomet valdybą 
renka seimas ir tas išrinkimas yra pilnai le
galūs;

Del to dabar organizuojamąsi, kad sei
muose, ir vieno ir kito Sus-mo, sudarius sa
vo šalininkų didžiumą. S. L. A. delegatų rin
kimuose kuopose eina: ginčai, agitacijos ir ki
tokie “politiniai triksai” naudojami. Bet spė
jama, kad ir seime bolševikai nieko nepeš.

Italais, kaip sveikata ir kitais dalykais, 
tam ir Dievas padeda.

Toliau, kad mes ir nesipriešiname 
tiems, .kurie mus įžeidžia, tačiau mums 
reikia žiūrėti, kad tinkama pagarba bū
tų teikiama. Kitaip ne tik mes patys ga
lime blogų sėkmių susilaukti, bet taipgi 
gal ir kiti dėl mūsų apsileidimo nukentė
ti, būti pažemintais ir net įžeistais.

Kad mes ir sutinkame su nepasiseki
mais, mums reikia rūpiritis, kad viskas 
pasisektų. Jei kartą mokiniui nepasiseka 
išlaikyti kvotimai, tai jis negali nuleisti 
rankų ir sakyti, jog tai yra Dievo valia. 
Gal jam Dievas ir padeda, kad sektųsi 
kvotimai, bet jis pats hesimokina ir nesi
stengia įgyti reikalingų žinių. Taigi jam 
reikia išmokti savo lekcijos. O Dievas 
palaimins jį ir padės kitą kartą sėkmin
giau išlaikyti kvotimus. Panašiai reikia 
elgtis visiems žmonėms, o Dievas tik tada 
palaimins, kai matys, kad, mes padarė
me Visą, ką tik galėjome.

Bet jei mums ir dar nesisektų, tada
mes žinome, kad kas rūpinasi savo rei-l iš tikrųjų reikia sutikti su Dievo valia.

prasideda plėsti ir šakotis 
kaip medžio šakos į visas pu
sės visokį urvai ir urveliai.
Taip jie buvo iškasti ir 
saip iškraipyti, kad kaip krik
ščionis juose užpuldavo perse
kiotojai, kad būtų lengviau 
nuo jų pasislėgti, Tie urvai 
vietomis labai siauri ir žemi, 
kad tik vienas žmogus tegali 
praeitį, nes alkūnėmis gali
pasiekti sienas i$$ abiejų pusių! Dabartinis flidyšis altorius
ir viršų taip, #at su-. raųkajppp^taf, .jsęe$npj, ne^i^Iį

žiuini eina tiesiai į katakui n- 
bas iš kurių tik ką išėjome.

Tada su manim buvusia
į amerikonų būrelis irgi prisi-:buvo giedama įvairios gies- 

■, -palikta tokiame l<K'Jo ?rie Pro“sij°s’. su k u-mes, k. t. “Bange lingua”,
’XJLn T (via ttici cvlrin rtncsViii

užversta, tik ketvirtame am
žiuje atrasta ir atkasta. Joje 
yra palaidoti šie abu šventie-

bų bazilikos koplyčią 
pusantros mailės.

Einant procesijai per lauką

apie

stovyje, kaip,ji atkasta, vi i 
dūrinių stulpų eilės vienų 
aukštesnės, kitų žemesnės da
lys pasilikę stovi,tįk sienos 
kiek užmūrytos ir viršuje į- 
dėta langai šviesai ir stogas.

ir keli šonuose maži altorėliai, 
Įėję į baziliką radome

gali pasiektį. Tik kiek plates
ni ir aukštesnį yra kambarė
liai kuriuose ląikyta- Šv. Mi- statytą Šv. Sakramentą, ne
šios, ant kokio nors kankinio j mažai žmonių ir būrį gailės* 
grabo. Kaikurie altorėliai dar ( tingųjų seselių su mažais vai- 
ir dabar tebestovi, bet ir tie kučiais bei išrikiuota procesi- 
kambarėliai, arba taip vadina-;ja. Nemažas,būrys mažų mer-
mos koplytėlės, mažytės, apie 
25 žmonės galėtų strtilpti.

iš

gaįčįų su baltais vėlionėliais 
su gėlėmis rankose ir minis-

Tų koplytėlių sienose laido- į trantai su žvakėmis. Visa baž- 
ta didė^hi kankiniai, o urvų’nyčia giedojo “O Salutaris”. 
sienose abelriai visi pirtiiųjų, Tada mūsų vedėjas sakė rau- 
amžių krikščionys, kurie mi
rė persekiojami už Kristų ir
Jo mokslą. Bet dabar tik tuš
čios grabų vietos belikę, nes 
kurie per Dievo malonę ir Jo 
stebuklus buvo pripažinti šven 
tais ir palaimintais, tapo iš
kelti iš katakumbų į įvairias 
bazilikas ir bažnyčias. Tik

nis, kad dabar tuojau bus 
procesija ir, jei norite, galite 
pasilikti ir dalyvauti joje. 

Už kokios minutės kunigui

ria visi sykiu paskui Šv. Sa-(“Laudate Dominum omnes 
kramentą vėl sulindome į ka-Agentes ”, “Cantate Domino”,
takumbų urvus. Katakumbo- “Canticum novuin”, “Mag-»
se procesija užtruko 27 minu-įnificat”, “Laudate pueri” ir 
tės; Kaip toli ir kiek apėjo- k.t. Atnešus Šv. Sakramentą 

procesijoje, buvo išstatytas irirocesųa urvais, nega-me pį proce:
liu pfl.'likytiį kadangi nieko paliktas Šv. Sebastiano kop- 
toliau nesimato kaip tik kam- lyčioje dėl gailestingųjų sese- 
pas nuo kampo žibanti maža
lemputė.

Ši katakumboje apie 50 pė
dų po žeme procesija su Šv.

lių adoracijos. ’ v?,
Dabar parašiau tik apie tos 

dienos Įspūdžius, kurie teko 
patirti atsilankius į Šv. Do- 

Sakramentu darė žavėjančio mįtillas katakumbas. Kitą syk 
ir graudingo Įspūdžio, prisi- parašysiu atskirai apie kitas
minus kaip pirmieji krikščio
nys jas kasė, jose slapstėse, 
Dievą garbino ir savo gyvas
tis aukojo už Kristų ir tikėji
mą, o dabar pats Kristus Šv. 
Ostijoje iškilmingos procesi
jos lydimas eina ir jų grabų 
vietas ir kaulus laimina. 

Kada procesija sugrįžo iš

katakumbas

Ex-Amerikietis.

PERSIKĖLĖ I VALSTYBINI 
BUTĄ

Užsienių reikalų ministeris 
dr. D. Zaunius persikėlė į va
lstybinį butą Duonelaičio g.

katakumbų, buvo suteiktas 30 Nr. (kur ministerio kabi-
pasmilkius, Šv. Sakramentą | palaiminimas su Šv. Sakra-
su monstrancija paėmus ir už
giedojus “Pange lingua glo- 

procesija pradėjo jū-nosi M
dintis nuo altoriaus. Iš sykio

mentu. Bet su palaiminimu 
dar neužsibaigė viskas. Tuo
jau po palaiminimo visa pro
cesija su šv. Sakramentu iš

rietas pirmam aukšte). Viena 
dalis šių patalpų bus skirta 
privačiam butui, o kitą suda
rys reprezentaciniai kamba
riai. << R. M

Reikia Juo pasitikėti ir jam atvirai sa
kyti: “Viešpatie aš padariau, ką tik ga
lėjau. Dabar palaimink mano darbus pa
gal Tavo šv. valią”. Tokiu būdu mes pa
vedame savo valią Dievo vąliai. Mes pri
imame visą, ką tik mums Dievas duoda 
su mielu noru. Mes esame patenkinti savo 
padėtimi, savo likimu, dovanomis, nusi
žeminimu, savo trukumais, nesveikata ir 
net nepasisekimais gyvenime. Ir iš tikrų
jų ko mums rugoti? Mes geržii žinome, 
kad niekas mums neatsitinka be Dievo 
valios. Mes taipgi žinome, kad nieko nė
ra pasaulyje, ką mes negalime panaudo
ti savo išsitobulininiui ir įgyti daugiau 
reikalingų malonių.

Taigi, taip darykime, o tokiu būdu iš 
tikrųjų parodysime, jog mylime Dievą, 
tapsime laimingi jau čia ant žemės ir Įgy
sime sau reikalingų krikščioniškų dory-Į 
bių. ,

VI Kaip Tši Daryti^ į
■ Yra žmonii;Į lįkurii, skundžiasi;. jof;, 
jiems sunkų ipild'yU ,Dievo vilią.,* Kai ku
rie eina: toliau, ir ir tvirtina, kadi šito vi-3 I

sai negalima daryti. Žmogaus širdis ir 
visas gamtiškas sudėjimas taip žemai yra 
nupuolęs, kad jam jokiu būdu negalimu 
pasikelti aukštyn. Taigi jie mus ragina 
nusiraminti, atidėti mūsų pastangas šalin 
ir daugiau pasitikėti Dievo gailestingu
mu. Tačiau žmogaus širdis nėra taip blo
ga, kaip jie mano. Žmogus gali daug ge
rų darbų atlikti. Jis gali nusileisti ne tik 
savo draugui, bet ir savo priešui. Jis ga
li pakęsti visus nesmagumus; jis gal; bū
ti kantrus, ir ramus net persekiojimuo
se. Kitais žodžiais, jis gali pritaikinti 
savo valią prie kito žmogaus valios. Tai
gi jei jis taip gali elgtis su žmonėmis, 
jis dar geriau gali padaryti šitą su Die
vu. Jis greičiau gali sutaikinti savo valią 
su Dievo valia, nes Dievas yra jo Sutvė
rėjas. "

Be to, Dievas duoda kiekvienam žino 
gui malonių, kurios padeda jam pildyti 
Jo šventą valią. Šių malonių jam užten
ka vengti nuodėmių ir augti dorybėse.

daryti, bet Viešpatyje Jis viską gali.
Su Dievo pagalba mes visi panašiai 

galime daryti. Mes galime pildyti Die
vo valią, sėkmingai eiti savo pareigas ir 
tvirtai laikytis savo priedermių.

Dievas kaipo aukščiausis Karalius, 
padalino žmonėms įvairių luomų prieder
mes ir nori, kad jie laikytųsi šių prieder
mių.

Kartą misionorius pasakojo žmonėms 
tokį atsitikimą. Jis, keliaudamas į Afri
ką, sustojo prie mažos salos. Turėdamas 
kiek laiko, nuėjo aplankyti salos gyven
tojus, kurie sveikino jį, kaipo savo myli 
minusią draugą, Dievo vietininką ir kuni
gą. Vienas senelis paklausė jo, ar jam 
nenuostabu yra, kad žmonės yra tokie 
prielankus ir linksmi. Misionorius atsa
kė: “Taip, man yra labai nuostabu”.

Tada senelis pradėjo kalbėti: “Mato
te, mes turime labai gerą karalių. Jis pa
naikino mumyse savymeilę, užsispyrimą ir 
puikybę. Ir taip juo ilgiau gyvename prie

Šv. Paulius, gaišus apaštalas, prisipnži-, šio Įcaraliaus, juo Iribiau Jį mylime ir jo 
nor jog pats vienas nieko negali pa- Į Įsakymų laikomės.
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[ Prašau Į Mano Kampelį

Pro f. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO.

konferencija nieko gera neda
vė! ;

Naumiestis. — Jeigu ne 
burmistro įsteigia pirtis, ne
žinia kas čia būt buvę su šio 
miestelio Lietuvos piliečiais. 
Burmistrui pirtį įsteigus, nau- 
mieštiečiai dabar baltai išsi
maudo. O pirmiau, sako, bū
davo pažiūrės į išmuštus di
delius pirties langus ir judin
davusi savo marškiniuose...

Kaunas. — Nešenai čia įvy
ko tokia “tragedija”. Pasigė
ręs A. Žemaitis svirduliavo

Maskva. — šį mėnesį čia 
komunistai švenčia Maskvos

dio stotis reiškia gilios užuo- 
jaiutės nuliūdusioms šeimy
noms.

X Girdėti, kad į trumpą lai 
ką Ciceros milžiniška dirbtu
vė SVestern Electric dar 
bus padidinta. Sakoma, kad, 
statys namą kuriame galės 
dirbti 25 tūkstančiai darbi
ninkų, prie 25 ir Cicero Avė. 
Dabar Western Electric Co. 
dirba apie 40 tūkstančių dar
bininką. (

X Ciceroje lietuviams yra 
geros progos įsigyti nuosavy
bę. Čia aplink darbų yra ir 
! gera komunikacija į visas Chi j 
cagos miesto dalis. Pats Ci- 
ceros miestas gražus ir šva-
rus.gatve. Pamatęs policininkas'universiteto 175 m. sukaktu-.

norėjo girtą nuvesti policijos j ves. Amerikos tavorsciai pro- mišiose bus Pirmo-
steišinan išsipagirioti. Žemai-i testuoja prieš tas sukaktuves ..yj ’ * .. ‘
................... . !. n , • , j ir , , ji Komunija. Šv. Antano baz-tis policininkui smogė į aus .[ir reikalauja, kad Maskva at- . . . .

. .v , . , .. -i xx i. v . _ . x • nyčioje. Apie šimtas vaikelių“Nukentėjęs” pasišaukė kitą sikratytų buržuazines istori-, . . , . *r . . „ eis pirmą syk prie Dievo Sta-jos, kurioj, anot draugo Pru- j ‘
seikos, perskaičius dešimts. , -

, . , . , . j. x-i X Birželio 3 d., Šv. Amta-puslapių, teisybes randi tiki , „ v. . ’
... no bažnyčioj prasidės viešavieną eilutę.

policininkų, bet girtas ir tam 
“ausų davė”. Vis tik, ant 
galo, “nukentėję” policinin
kai girtąjį “steišinan” nuve- 
dė. ,

Londonas. — Buvusi Lon
done jūrėse nusiginklavimo 
konferencija jau duoda prak- 
tikinės naudos. Laikraščių 
pranešimais, J\.nglijos laivyno 
ministerija jau pradeda atlei
dinėti jurininkus ir atleistiems 
stengiasi parūpinti darbo. 
Kaikurie jurininkai gauna 
darbo kiaulių ūkėse, kur jie 
jas šeria.

Ir kas dabar gali sakyti, 
kad nusiginklavimo jūrėse

PRAŠAU NESIJUOKTI!

■9«R«RS!

P-Lė ONA MIKUŽIUTĖ, SOPRANO.

Šv. Mykolo par. cliord ir L. V. “Dai
nos” choro solistė vaidins svarbiausią ro
lę operetėj “Ekskursija”, geg. 18 d., Šv. 
Mykolo par. svetainėje, 1644 AVabansia 
Avė.

Sulaukęs 83 m., daktaras pama
tė, kad visiem tinka jo receptas

Pamatas ligoms gydyti nesikeitė 
nuo tol laiko, kai Dr. Caldwell baigė 
Medikai? Kolegiją 1875, nel-gl nu)

I to laiko, kai jjst ifistatė rinkon lluo- 
; suotoją, vartotą jo praktikoj. Tis 
liuosuotojaa aptif kininkarps ir vi
suomenei žinomas nuo 1892 vardu 
T)r. Caldwel?s Syrup Pepsin.

.”o to gydymas sukietėjimo, gelt
ligės, galvos skaudėjimo, tipo nupuo
limo, nevirškinimo, suiugusių vidu
rių ir kitokių negailų, kurios kjla 
per sukietėjimą buvo tik per aug- 
meninius laksatyvus, žoles ir šak
neles. Iš jų ir yra pagamlr.t is Dr. 
Caldivo'l’s Syrup Pepsin. kars yra 
mišinys senos ir kitų švelniai liuo- 
suojančių žolių ir pepsino.

Dr. Caldu-ell neužgiria vartojimą 
aštrių vaistų. Jis netikėjo, kad žmo
gui gera jų imti i savo vidurius. Jei 
suaugusieji jų nori vartoti, tai nie
kas jiems to negali užginti, bot vai
kams jų niekad n> galinta duoti, 

į Juo paprastesnis vaistas nuo su- 
•’ Kietėjimo, tuo saugesnis vaikui ir 
[jums Ir bendrai visų sveikatai. Jei 

■ gali gauti saugiai geras pasekmes 
įsu Dr. Caldvveil’s Syrup Pepsin, tai 
i kodėl rizikuoti su stipriais vaistais? 
i Gaunama visose aptiekose.
I Daugelis šeimynų šiandie jau taip

AT ASE SS

elgiasi, kad be bitiiiJ to vaisto sa
vo namuose neapseina. Turėk ir tu 
ir laikykis šių sveikatos taisyklių: 
laikyk galvą šaltai, kojas šiltai ir 
vidurius liuosus.

Kodėl neišbandyti Dr. Ca!dweli's 
Syrup Pepsin šiandie?

nelemtas “Rockfordo kipšas”, 
kaip klebonas išsitaria, savo 
uodegą kaišioja.

Ta pastaba teisinga. Rock-tai, kaip gerbiamas motinų at- bučiau nepaminėjęs gražų da- į 
Novena prie Šv. Antano. Per siliepia į gerumą šeimynos ir-lyką— duetą, kurį gražiai su-' - , .. . , ...
Noveną pamokslus sakys di-Jdaro įvairios geros įtakos į J dainavo p-lės A. Misiūnaitė ir RUSįeementuo-

ti.džiai gerb. pralotas Maciejaus atskirus jos narius 
kas. Ciceriečiai ir apielinkės

darže ir svetainėje — kur 
kam patiks. Eis plačiai. Įvai
riausi pikniko pamarginimai 
jau rengiami. Bus ir linksma 
ir smagu ir naudinga.

Em. Butkutė.
Darbščios šeimininkės A.Didžiausia visam pasauly

tinginė moteris yra ta, kuri į .žmonės turės geros progos pa-
kepamas petelnėj bandeles sinaudoti gausiomis Dievo ma r šniai ir sparčiai vaišino visus . . . .i V , ,, I, . . Padainavo solo “Močiute sir- v. r — jam uodega truks.deda .“papkornų”, kad pa-donėmis
čios bandelės apsiverstų.

Kas linksmausias?
Jurgis. — Jonai, koks gy

vulys pasauly linksmiausias! 
Jonas. — Blusa.
Jurgis. —»Kodėl?
Jonas. — Todėl, kad ji vi

suomet šoka.

X Šv. Antano užtarymu, 
jau daug stebuklų musų baž
nyčioje įvyko.

X Mūsų radio stotis sužino
jo, kad kun. A. Valančius iš 
Seminarijos parvažiuos apie 
27 d. gegužės.

Po to paskambino piano Bet, bet, bet... tas kipšas ka-. ir a ‘Misevičienė ir M. Girnienė lip' , << x • i i.Aušrelę p-le A. Misiūnaite. . . . w da nors bus stnuks buks”

Piknikas bus gegužės 29 ir 
30 d. po pietų ir vakarais.

Raporteris.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, B.L. ~ ~~

ROCKFOU, LL
“Motinos Diena”. 

Gegužės 11 d; Šv. Petro Ir

dėlė” ir “Geriau dieną ” mo
kyklos mergaitė EI. Misiūnai
tė. Jai akampanavo A. Misiū
naitė. Abi gražiai ir gabiai 
savo užduotis atliko.

Prasidėjo vaidinimas “Ma
žas Kryželis, Bet Sunkus”.
Buvo abejonių, ar jis pasi
seks. Bet nusisekė ^visiškai ge
rai. Lošė J. Jazukevičia, A. 
Juozapaitis, A. Bartkus, Pr. 
Budvidas, St. Valiulis, Alf. 
Pankauskas, M. Sautilas, P. 
Pcžerienė, J. balaitė, A. Pa-

svecius.
Žodžiu, ėjo viskas gražiai, 

linksmai ir patenkinančiai.
Kad ne neturtas, tai sveteliai męntas. Parapijos piknikas 
butų buvę patenkinti dar ge-, ne puo^a’* i^kti
riau. Rockforde kalbama, kad i puikiai ir sėkmingai, kad 
nereikia nusiminti — svetainė nuo j° Parapij°s svetainė iš- 
užaugs, kėdžių pridigs ir lin-1 Skėstų ir ten patogių sėdy-

Parapijos piknikas.
Ateina labai svarbus mo-

SKELBIMAI “DRAUGE” 
PASISKELBUSIEMS DUO

DA DAUG NAUDOS.

ĮSIGYKITE ŠIĄ KNYGĄ

nių atsirastų. Taip daugelis 
mano. Taip turės būti. 

Piknikas įvyks parapijos

,pagerbimui programas. Pane .
lė« Ona Skiriate su jauname-:Povll° P»™PWe vadnvan- 
... . • x- • i v • jaut Federacijos vietiniamtemis sąjungietemis labai gra- " . J . v -j t s • _x- jv. . . skyriui, buvo apvaikščiojama,Vaidyloms prisirengti dau
žtai visą programą atliko. Po-.. _ . ... I ---1.-- T

Šimtai lietuvių pasirengę 
vykti Lietuvon, o tūkstančiai 
kitų lietuvių norėtų vykti ten 
vakacijų praleisti.

Tad dabar yra pritinkamas 
laikas nusipirkti keleivių kny- 
gą. Visi įsigykite gerb. kun. 
P. Vaitukaičio knygą “KE
LIONĖ PO EUROPĄ”. Kai
na tik $1.50. Su daug įdomių 
paveikslą.

Įsigykite visi, kurie keliau
site Europon ir visi norintie
ji keliauti. Bet ji įdomi ir ne
norintiems keliauti. Tad pir
kite ją visi.

Gauti galimą pas gerb. au
torių, 2745 W. 44 st. “Drau
go” Knygyne, 2334 So. Oak- 

į ley avė. arba Gudų krautuvė
je, 901 W. 33 st.

ksminsimės poniškai.
Susirinkimai.

Geguž. 11 d. tuojaus po su
mos turėjo susirinkimą A. L.
R. K. Susivienijimo kuopa.
Rimtai svarstė įvairius savo

žerukas ir A? Račkauskutis,/įkalus- Domiai išklausė, kad _ A1TMATI7IIB 
* 'atstovai iš Federacijos susi-' K A v M A 1 1 L M U

ir nutarė Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules

- --------- stabdo skausmus ir gėlimą dėl
amžino paminklo. ! Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar-

Geguž. 13 d. laikė savo su- kos. Ne naujoviškas išradimas. 
. • , • i , 1 bet virš 200 metų gyduolė dau-smukimų Šv. Vardo draugija. ,igų ^„nio. vartoti

Į ją priklauso daug jaunų Visose vaistinėse trijų dydžių, 
vyru. Jie sutvėrė “Baseball” ; Ieškokite “Gold Medai” vardo

L. Trepkus, M. Bagdonaitė.
Radio CNP.

X Ciceros žmonės, dirbda
mi visus gerus darbus, nepa
miršta ir vargšą biedną.

X Kitame sekmadienyje, 
gegužio 18 d., bus “Tag Daiy”
Ciceroje. Miesto leidimas jau 
gautas. Būtą labai girtina, 
kad Chicagos lietuvią koloni
jos atvyktą ciceriečiams į pa- 
gelbą; kad “Tag Day” pasi
sektų, reikia daug rinkikių.
Tikimąsi, kad visos Ciceros 
motefys ir merginos stos lab
darybės darban, eis sekma
dienyje teguoti.

X Subatos vakare, gegužės 
10 d., parapijos choras turėjo
pasilinksminimo vakarą par. pamaldų įvyks Boy Scouts , ,,
svetainėj. Žmonių nemažai at- susirinkimas parapijos ave-mems Jokius atlikti, kitoms

Motinos Diena”. Tai atlik-' giausiai pagelbėjo p. J. Kalnia M. Vaičiūnienė gabiai va-j, , .„ , ... ,i
kar» vedė. Gerb. klebonas kai-?a labal *raŽ“li 7‘e ba™y-jll’įa,tl\
... . , ... čioje, vakare svetainėje. į Pirmą kartą sj vakarą pasi-bejo apie svarbą motinos gv- d . . i,. . . ._ ,ri. ..Didelė jaunuomenės minia r°de pianiste p-le Aiktonjavenime. priėmė per Mišias šv. Komu- ^Deltuvaitė. Ji skambino “Pa- 

X L. Vyčių 14 kuopa gegu-^iją savo motiną intencija, ki- /adė of the Wooden Soldiers”
žio 17 d. rengia šokius, para- ti išklausė ta pačia intencija »r “Dreamy melody”. Skarn- 
pijos svetainėj. ' Mišių ir meldėsi. Prie Komu--(būrimas ėjo mikliai ir sklan-

X Ciceros Vyčiai supliekė nijos “in corpore” ėjo “An-d&ai-Yra vilties, kad ji ir dau 
Providence of God Vyčius bas geto Sargo” berniukų, “Ne- kartų mus linksmins, 
bolio žaidime. Taip pat ir Ro- kalto Prasidėjimo” mergaičių! Toliaus ėjo skambinimas jau 
selandiečius. draugiją nariai ir Marijos mums pažįstamų pianisčių p-

X Šv. Antano parap. mo- Vaikelių merginų sodalicijos A. Zakarevičiukės, kuri 
kyklos baseball tymas suplie- 'narės. Jaunų vaikiną nedaug paskambino “Heaven’s Artil- 
kė visus apielinkės parapiją pasirodė prie Komunijos. Tru-(lery ir p-iės E. Butkutės, ku- 
tymus. j ko ir merginą, nes nekurtos1-' skambino “Bachelors Love

X Penktadienio vakare po buvo užimtos “labai svarbiais Bream” ir toliaus jodvi skam 
maldų ivvks “Bov Scouts” reikalais” — reikėjo jomsvie bino duetą “Comedy Overtu-

silankė. Pelno bus.

X Sekmadienyje, gegužės 
11 d., Šv. Antano bažnyčioje vjSų moterų ir mergi-
įvyko nepaprasta iškilmė: ni^ kurios eis sekmadienyje
“Motinų Dienos” paminėji
mas. Apie 500 motinų ėjo prie 
Dievo Stato — prie šv. Komu
nijos. Ryte 7:30 Moterų Są
jungos kuopa, Dievo Motinos 
Sopulingos, Nekalto Prasidėji 
mo mergaičių, draugijos ir 
Jaunamečių sąjungiečių kuo
pa bei daugelis kitų, nepri
klausančių prie minėtų drau
gijų, bet kaipo motinos, tvar
kingai iš parap. svetainės, kle 
bono vedamos atėjo bažny
čion. ’ i i 9-

tainėj. Visi skautai pribukite, j“klubuose” pabuvoti, kitoms 
X Penktadienio vakare po-pne “golfų” pasirengti, ki-

pamaldų bus svarbus susirin-

Mišias laikė gerb. kunigas j

NĖR
DAUGIAU

rinkimo pranešė
prisidėti prie pasistatymo sau Mabdo skausmus ir gaimF, dcl

komandą. Rupi įsigyti 
formai”, rupi prisidėti prie į 
visų draugijų paminklo. Rei-} 
kės gerai pasidarbuoti, kad 
atsirastų pinigų.

Geguž. 14 d. “Rėmėjos” 
veikia. Jų draugija mažutė, 
jaunutė. Jau ji ne vieną kar
tą pasidarbavo. Yra dar mote
rų, kurios galėtų prisidėti., 
Darbas eitų plačiau. Viena 
svetimtautė Miss Anderson 
norėtų padaryti prakalbas 

Jodvi žengia vis pirmyn ir' ^aip tik lygiai apie tokius J
kiekvieną kartą vis naujes
nių muzikos dalykėlių patie
kia klausytojams.

Dar gabiai paskambino pia-

toms su “berneliais protesto- 
nais” automobiliais pasidau
žyti. Na tai kada čia motino-

rinkti aukas — teguoti. imis josios užsiims, kaip pas-,no — “Gyvenimo Vaizdus”
X Visi ciceriečiai tik sne- tebėjo nekurie rimti asmenys. • p-le A. Misiūnaitė. Jos sesu- 

ka, tik rengiasi prie parapijos j Nežiūrint tų trukumą, yie- tė Elenutė, dai padaina\ o 
metinio pikniko, kuris įvyks nok gražiai bažnyčioje atro- “Knrlm,inn
Birželio 15 d., Bergmans dar- ^« Kazimiero Seserys
že. gražiai papuošė altorius, itin

X Bulvariškiai šįmet žada Dievo Motinos — Marijos, 
smarkiai pasidarbuoti parap. Žmonių prisirinko daug, prie 
piknikui.

X Buck Jonės savo muzi- mokslas buvo iškilmei pritai- Jleišis. Jau sekasi gerokai. To- 
kantus, sako, specialiai lavins, fintas. paus jie “cikrus dzivus” ims
o sau bnbną net iš Kauno I Vakare įvyko gražus pro- daryti.
partraukia, kad sudarius ne- gramas svetainėje. Svetainė Galingas choras puošė va- 
paprastą orkestrą parap. pik-' prisigrūdo. Net iš lauko už karą. Jis nors gavo labai ma»-

“uni kiekvienoje dėžutėje.

sss’ag
\ !• S l L r «=>

Keliones 
į Europą

pat darbus, kokius mūsų “Rė
mėjos” užsibrėžė, tik čia tas

ILGAS MIEGAS
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.

"Musų kūdikis nubudindavo mus 
naktimis po keletą kartų iki pra
dėtom o duoti Jam do truputi Cas- 
torijos”, pasakė viena motina iš Io- 
wa. "Po to gerai miegojo ir vislėkal

, . atsinaujino”. Valkų specialistai reko-
Nauja meno jėga ima rody- [menduoja Fletcherio Castoria; ir

x- u____ •milijonai motinų žino, kad tas gry-tlS pas mUS mandalinin- ,^1 augmenlnls, nekenksmingas vais
iai”. Skambino duetą ant itM «?’*>•« 'autam, ir kūdikiam.

.nuo dleg.lo, slogų, sukietėjimo, vi- 
mandalinų A- Vileišis ir J. 'durlavlmo Ir tt. Fletcherio parakas 

. . ... , . it- lant kiekvieno pakieto. Saugokis iml-|Komunijos ėjo labai daug. Pa-,Maroka ir vėliaus solo A. Vi- ‘tacijų.

durą stovėdami, kas klausė, ž®' laiko prisirengti, bet gero-
Švarlis. Gražų pamokslą, “Mo Į šiomis dienomis palai- kas žiurėjo, kas svetainėje,kai sudainavo sunkius kuri- 
tinn Dienai” nritaikinta. na- »-x____ ±___ __  ____ n- 1 AoAaai inius “Jauniutinų Dienai” pritaikinta, pa 
sakė pats klebonas.

X Sekmadienio vakare, par. 
svetainėj įvyko gražus motinų

‘Jaunimo Himnas” ir 
“Skambinkit Varpai” ir kitų 
dainelių.

STAIGIOS PERMAINOS 
PAVASARIO ORO

padaro S) puikų sezoną labai pavo
jingą. Sukietėję viduriai tada ypač 
nepageidaujami, todėl imk

TRINERIO KARTAUS VYNO 
regulerlal po truputi Ir laikyk savo 
vidurius geriausioj tvarkoj. "Los 
Angeles, Cal., Aprll S, — Trinerlo 
Kartus Vynas yra geras pilvui pa
vasario mėnesiuose. Aė rekomenduo
ju J| visiems Isavo draugams. Lutgi 

iMarcuccl." — Visose aptiekose. Ne
įmokami sem poliai 1S Jos. Triner Co.,

dota gana žymus parapijo-, dedasi.
nai: Antanas Stankus ir Ona Vakaro programą pradėjo
Kokonanskienė, žmona Kaai- ,kun. V. Kulikauskas, vietini* __ _________ ____ -
miero Kokanausko. Mūsų ra- klebonas, savo prakalba apie Kad tave šimts pypkių, ms g. Ashland Avė., chicago. iii.

Musų Užsieninių Kelionių Depart- 
mentea turi keliautojams kuoplačiausią 
pasirinkimą laivų, laiko ir vietų. Per 
musų banką, pirkdamas laivakortę, busi 
užtikrintas, kad visos smulkmenos vie
tos, pasų, vizų, Traveler’s čekių jūsų 
pinigams apsaugoti, bus taip sutvarky
ti, kad teikti jums komfortą ir patogu
mą.

Central^SS^Bank
ATRUSTCOMPANY 

UI0 Street
A Stale]

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600



I draugas Penktadienis, Geg. 16 d., 1930

C H I C A G O J E
SEIMAS ARTINASI.

Vasara — seimų sezonas. Ir 
Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų drau
gija traukia į 11 Seimų, kurs 
įvyks geg. 18 d., šv. Kaz. Vie
nuolyne, iškilmingoms šv. Mi- 
šiomis 10:30 vai. ryte. Girdėt, 
kad iš visų kolonijų delegatai, 
prieteliai skaitlingai suva

Nutarimai praeito susirin
kimo perskaityti 
tais.

Skyrių raportai.

Tow,n fo Lake skyrius su
tartinai darbuojasi. Prirašo 
naujų narių. Turėjo “bunco”, 
padarė $23.00. Seimo laiškus 
draugijoms dalina. Išrinko 10 
atstovių į Seimų.

Bridgeport — vajus išėjo

LABDARIAI JUDA.A. Rėmėjų Centras nutarė 
dalyvauti.

Iš Moterų Sųj. Cliic. Apskr. 
raportavo p-nia A. Sutkienė.

ir priim- Apskritys rengia “bunoo”.
Perskaitytas padėkos laiš

kas nuo didžiai gerb. prof. 
kun. J. Vaitkevičiaus, kuri 
Rėmėjos priėmė gausiu delnu 
plojimu.

žiuos, nes įgautų malonių įs- 
pudžių negalima greit pamirš- sekmė"mis. yū.
ti. O, kas gali pamiršti?

Didelis ir naudingas dar 
bas bus pradėtas su Aukščiau
siojo pagelba. Po dvasinės 
puotos, lauks maloniosj man
dagios, svetingos sesutės Ka- 
zimieriefcės svetelių prie gar
džių pietų.

1:30 vai. po pietų prasidės 
Seimas. Be abejo, darbas bus 
nelengvas, vienok, kuomet 
vienybėje veikiama, viskas 
gražiai išeina. Seime išklau
soma skyrių raportai, nes kiek 
vienas skyrius, pagal išgalės, 
neužsileiadamas, darbuojasi, o 
per metinį suvažiavimų išgir
stame rezultatus. Koks gražus 
susiklausimas! Centrų galima 
palyginti prie medžio, skyrius 
— prie šakų. Džiaugtis tik 
reikia ir padėti, kad tas me
dis išsišakotųi ir jo šakos stip
riai laikytus.

Visi žinome, jog Šv. Kaz. 
Akad. Rėmėjos dirba Šv. Kaz. 
Vienuolynui. Ar tai ne gra
žus ir n ekilnus tikslas? Taip, 
šventas darbas! O, gerb. sesu
tės yra reikalingos pagelbos; 
reikia daug dalykų, įtaisymų. 
Visa tai išgirsime per Seimų.

Seimui pa>i bagius, grįsime į 
Seserų Auditorijų, kur įvyks 
vakarienė ir programas dele
gatams pagerbti.

Tad visi prieteliai, delega
tai skaitlingai suvažiuokime

karas ir kiti darbui gražiau
siai pavyko. Vajaus metų pa
daryta $1,400.02 (sukirto vi
sus skyrius). Gavo 5 amžinus 
narius. Ir šiaip gauna narių 
kiekviename susirinkime. Sei
mo laiškus draugijoms dali
na. Men. duoklių $30.00.

North Side — vajaus vaka
re uždirlx) $67.00. Bažnyčioj 
rinkliava bus vėliau. Rengia 
“bunco party” pp. Dexnių

Seimas įvyksta sekmadie
ny, geg. 18 d., Šv. Mišiomis, 
10 vai. ryto, Šv. Kaz. Seserų 
koplyčioje, Vienuolyne.

Sesijos prasideda punktua
liai 1:30 vai. po pietų, Gimi
mo P. Š. parapijoj Pietūs 
ir vakarienė su įdomia pro
grama įvyksta Vienuolyno 
auditorium. Nutarta pagamin
ti 400 ženklelių.

Gerb. Centro pirm. p-nia 
Nausėdienė prašė visų skyrių 
prisirengti prie aiškių meti
nių raportų ir ačiavo už su
tartinų vajaus darbuotę.

Gerb. Motina Maria dėko-

J. P. VARKALA,

| RICHMAN | 
■ BROTHERS |

namuose. Susirinkimai įvyks-1 jo Rėmėjoms ir visiems už pa
la. , sidarbavimų vajaus metu ir

Roseland — vajaus vakarie pranešė, kad aliejumi šildo- 
nė — pavyko. Uždirbta $600.- 1 moji tanka sprogo, padarė nuo 
35. Amžino Roz. dr-ja aukojo 1 stolio virš $1,000, nes reikėjo 
$5.00. Viso vajaus metu pa- 'nauj^ dėti.
daryta $605.35. P-nia Ambra- į Susirinkimų uždarė pirm. 
mavičienė aukojo “radio” |p.nįa Ant. E. Nausėdienė, 
Gavo amžinų narį Valentų į maldų sukalbėjo gerb. Motina 
Krasauskų. Susirinkimai įvyk t Maria.

kurs vadovaus 
Ekskursijai į Lietuvų,” iš
plauksiančiai French Line di
džiu laivu “PARIS” iš New 
Yorko birželio 12 d. Ekskursi
ja plauks į Klaipėdą. P-nas 
Varkalų ekskursijos vadas, y- 
ra nuo senai plačiai žinomas 
veikėjas ir vienintelis “public 
aecountant” lietuvių tarpe. 
Jisai yra Chicagos Lietuvių 
Prekybos Rūmų sekretorius ir 
biznio vedėjas.

gomis Šv. Mišiomis 10:30 iš 
ryto Seserų koplyčioje. Pas
kui pietūs svečiams — dele
gatams Vienuolyno audito
rium.

Seimo sesijos prasidės punk 
tualiai 1:30 vai. po pietų, Gi
mimo P. Š. parap. svet.

Ver. A. Galnaiti, rast. Metų bėgyje rėmėjos vienos
Ant. Nausėdienė, pirm.,

Town of Lake. — Labdarin
gos Sąjungos 1 kuopos skait
lingas susirinkimas įvyko geg.
8 d.

Pasveikus p. Sudeikienė,
vėl grįžo mūsų tarpan veikti.

Nutarta geg. 25 d. turėti bū-1 
dų prie Šv. Kazimiero kapi
nių, kur pardavinės užkan
džius, ‘ ‘ karštus šunukus ’ ’ 
(bot dogs), sendvičius ir so- 
dę. Darbuotis apsiėmė: M. 
Sudeikienė, B. Kalvaitė, A. 
Kleinaitė, E. Gedvilienė, D. 
Klimienė ir V. Katauskienė.

“Jubiliejinei Sudeikienė, Gedvilie
nė ir V. Katauskienė apsiėmė 
pereiti per biznierius ir pa-j 
prašyti valgomų dalykų gegu 1 
žės 25 dienai.

Visi biznieriai prašomi pri
sidėti prie to labdaringo dar
bo. Taipgi išrinko rinkikes 
prie kapinių geg. 30 d.
Visų smarkumu visi rengiasi 

prie atidarymo labdarių nu
pirktos ūkės, kas įvyks birže
lio 1 d. Tikietai platinami. Vi
si prašomi išsigyti juos iš 
anksto. Prie bažnyčios bus 
trokai, kurie veš tiesiog į ūki.

Vietinė kuopa rengia “bun
co party”, geg. 21 d., par. sa
lėje, po gegužinių pamaldų. 
Visi prašomi atsilankyti. Bus 
daug dovanų.

O. K.

RĖMĖJŲ DR-JOS SEI
MAS.

sta skaitlingi. Gavo 13 naujų 
narių. Labai gražiai darbuoja
si.

18 Street — vajaus vakarie
nė įvyko. Padaryta $82.00.
Nuo “bunco” $20.00. Mėn.
duoklių $45.00. Turėjo baž-Į Mes turime keletu idėjinių 
nyčioje rinkliavų, bet, susir- organizacijų, kurios neša di- 
gus jų gerb. kleb. kun. Alba- dėlę naudų katalikų visuome- 
vičiui, vajaus pilno raporto nei. 
neturėjo. Sus-mai įvyksta. Akademijos Rėmėjų gi drau

Naujų narių prisirašo. Gavo 
amžinų narį, Antanų Šaltį. 

Brighton Park — turėjo

gija lošia žymiausią, rolę jų 
tarpe — gindama Vienuolijos 
reikalus, auklėdama vienuo
les mokytojas, kurios, išėju-vakarų. Uždirbo $72.00. Ren 

ir padarykime šį 11 Seimą į P<r*e Seimo. Turi atsto-!sjOs į pasaulį, atlieka tobu- 
sekmingiausiu. ;ves- Mėn. duoklių $14.40. Ren- liausią, darbo dalį: auklėja bu-

Alunmė. i “bunco” pp. Lindžių na- Išimąją visuomenę.
Ir, štai, toji kilnioji organi

zacija Šv. Kaz. A. Rėmėjų dr- 
ja rengiasi prie metinio su-

IŽ S. K. A. R. D. SUSIRIN
KIMO.

linuose.', Skyrius sutartinai 
darbuojasi.

Marquette Manor — vajaus

Šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos 
Centro sus-mas įvyko bal. 29 
d., kurį atidarė pirm. p-nia 
Ant. E. Nausėdienė, maldų 
sukalbėjo gerb. Motina Ma
ria.

Skyrius atstovavo:

1 skyr. — p-nia Šedienė, 
p-lės: Jurgaitė, Kalvaitė, Ma
žeikaitė.

2 skyr. — p-nia A. E. Nau
sėdienė, p-lė Gurinskaitė.

3 skyr. — p-nios Andruš- 
kevičienė, Grikščienė, Garec- 
kienė, Tainoševičienė.

4 skyr. — p-nios: Cepulio- 
nieyiė, Venskienė, Norvaišienė, 
p-lė Plekavičintė.

5 skyr. — Izalienė, Auškal- 
nienė.

6 skyr. — p-nios: Paulienė, 
Anužienė, Lindžienė.

8 skyr. — p-nios: Dorsutie- 
nė, Kuzmarskienė, Bardaus- 
kienė, Prosevičienė.

9 skyr. — p-nios: Reikaus- 
ktenė, V. Petrošienė.

10 skyr. — p-nios: Šlioge
rienė, Dačiulienė.

Kat. Fed. Chicagos Apskri
čio — p-nia Bitautienė.

Moterų Sąjungos Chicagos

metu padarė $410.50. Turėjo i važiCTim0 _ u kuri3
“bunco” uždirbo $32.00. Sus-1 
mai įvyksta skaitlingi. Gavo

susivažiuoja į Centro sus-mus 
sykį mėnesyje. Svarsto, taria
si, kaip sėkmingiau nusista
tytuosius darbus atlikti, te- 
čiau sykį metuose jos šankia 
bendrų suvažiavimų — Seimų 
į kurį kviečia draugijų atsto
vus, svečius, į veikėjus ir pro- 
fesijonalus, kad' bendrai pasi
džiaugtume nuveiktais dar
bais ir užsibrėžtume naujus 
ir paskui vienybėje juos sėk
mingiausiai įvykintume.

Turint omenyje, kad tkutos 
reikalas visiems yra vienuo- 
dai brangus, gerb. Seserys ir 
Rėmėją dr-ja mano turėti 
skaitlingų 11 Seimų ir visų 
labai laukiai

Tyla.

Vyrams Reikia Šios 
Extra Kokybes 

ir Vertės

17 naujų narių. Prie Seimo 
rengiasi. •

Cicero, III. — Turėjo du 
vakaru ir rinkliavų bažnyčio
je. Padarė $900.00. Gavo 6 
naujus narius. Į Seimą rengia
si.

West Side — vajaus metu 
padarė $166.00. Turėjo bažny
čioje rinkliavą. Mėn. duoklių 
$9.50. Centro vakarienės bi- l
lietų pardavė $7.00. Turės va
karą: su išlaimėjimu. Į Seimų1 
rengiasi.

Indiana, Harbor, Ind. — 
vajaus metų padarė $227.55,! 
Mėnesinių duoklių $53.50. Su-1 
sirinkiinai įvyksta. Gauna 
naujų narių. Rengiasi į Seimų ’ 
ir labai gražiai darbuojasi.

Minersville, Pa. — (per 
gerb. Motinų Maria) vajaus 
sėkmės prisiųsta $272.96. 
Mėn. duoklių $51.25. Gerb. 
Seserys ir Rėmėjų Centras 
sveikina ir siunčia nuošir
džiausių padėką Minersvillic- 
čiams.

K. Fed. Chicagos Apskri
čio raportą išdavė p-nia B.

įvyksta šį sekmadienį, geg. 
18 d., Gimimo P. Š. parap. sa
lėje.

Seimas prasidės iškilmin-

Remkite tuos Profesionalus 
Ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty] “Drauge”.

ĄEFORE hopptng on 
the gas, why not hop 

to a Combination Auto 

Policy— one that will hop 
you over trouble!—
anyvvhere!

Over 20.000 Aetna agenta.^ocateil 
from Maine to California. auure 
Aetna Service to Aetna policyhold- 

er», vrherever they may bei

A T N A. - I Z E
V. RUK8TALIS 

Insurance

Apskričio — p-nia Sutkienė. 'Bitautienė. Apskr. rūpinasi
21 skyr. — p-nios: Lapins-;apvaikščiojimu D. L. K. Vy-

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG K LAI PĖDO N

Dar galime suspėti prirengti, kaip Lietuvos, 
taip ir Amerikos piliečius kelionei su Sean- 
dinavian American Linijos laivu

OSCAft II
Kurs iš New Yorko išplauks

GEGUŽIO-MAY 24, 1930
Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po 

vadovyste p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo. 
Visi jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės 
patogumai užtikrint.

Tad kelionės į Lietuvą ar pinigų siuntimo rei
kalais tuoj kreipkitės į mus asmeniškai, laišku, te
lefonu ar telegrafu.

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

Telefonas Yards 4669

2423 W. Marųuette Rd. 
Telephone Hetntock B219 

Lood Office 
One La Salio St.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Talei nenusiminkit, bet eikit pa*

tik.r< specialistų, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas^ arba pro
fesorius, neklaus Jtftų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bst pasakys pats, 
po pilno lAegsamlnavimo. Jus sutau
pysit laika Ir pinigus. Daugelis kitų ) 
daktarų negalėjo pagelbėt jum* dėl
to, kad Jis neturi reikalingo patyri- 
mo, euradymui žmogaus kenksmln-

Šiandie, vyrai reikalauja pilnos kokybės ir ver
tės už savo pinigus.

Tos priežasties delei jus matote tiek daug vyrų 
perkant sau pavasarinius ir vasarinius siutus Rich- 
mano krautuvėse. Jie iš patyrimo žino, kad Rich- 
man Bros. drabužiai duoda jiems šaunių išvaizdų ir 
materijų ir pasiuvimų drabužių, kurie kitur daug 
brangiau parduodami.

Be to čia prisideda užtikrinimas extra kokybės 
ir vertės tuo faktu, kad šie šaunus drabužiai yra rū
pestingai siuvami 3800 rubsiuvių, kurie yra šios kom
panijos šerininkai....ir kurių gabumas yra rezultatas 
metodų, išvystytų per musų 51 metų patyrimo gerų 
drabužių gaminime.

Be abejonės jus norėsite pamatyti šiuos drabu
žius pirm jus pirksitės. Įstabus įvairumas naujų for
mų ir spalvų yra parodoma pasirinkimui, saizuose 
pilnai pritaikomuose visokioms figūroms.

kienė, Musteikienė. tunto 500 metų sukaktuvių.

Mano Radio — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
sUkas bakterlologlikas egsamlnavl- 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu ai paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryž Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų akli- 
Vlo, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaiPSlų arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjnsių. Iš
kerėjusių, cbronlžkų Ilgų, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy. I 
dyto.)ul, neatldėlloklt neatėjo pas 
mane.

DR. f. B. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101Ž
20 W. JAOKSON BLVD. 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 1# ryto lkf 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki f 

Nedėllomis nuo 10 ryką iki 1 
Po pietų

Extra Kelnės su Visais Siutais 
$2.50 iki $6.00

Bile biznio siutas, overkotis, golfo ar išeiginis 
siutas kiekviename Richman Bros. Store Suv. Vals
tijose yra viena ir ta pati kaina.

THE RICHMAN BROTHERS CO.
TRYS CHICAGOS STORAI: 

II4-II8 S. State St. 6400 S. Halsted St. 
4011 W. Madison Street
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C H I C A G O J E
KĄ REIŠKIA APSIDRAU

DIMAS.
ant .Town of Lake. Jisai me
tai atgal apdraudė Joną ir 
Julijoną Juškus, 4413

DAKTARAI
Rsa. Tel. Midvay »H1 Telefonas Boulevard 192*

Augustas Jurgilas, Western 
& Southern Life Ins. kompa
nijos agentas, pastaruoju 
trumpu laiku turėjo šitokių 
prietikių su savo kostome- 
riais.

čekiu, bet neranda namie. Su- kūdikį ant $50. Tėvai už jį 
grįžta su čekiu į ofisą. Supę- įmokėjo $1.00. Netrukus p. 
rintendentas pareikalavo, kad Jurgilas nueina pas p-nus Ju- 
pati našlė ateitų į ofisą. P-,nas cius su polisu ir randa, kad 
Jurgilas nuėjo pas graborių tas vaikas negyvas. Kompani-

So. į Eudeikį pasiteirauti apie naš-1 ja tėvams išrašė čekį ant 
Marslifield avė. Abu įmokėjo I lę ir paprašyti, kad pasakytų $50.50. Reiškia išmokėjo po
po $15.00. Nesenai J. Juška, Juškienei ateiti į kompanijos mirtiną ir gražino 50c. iš įmo- 
lipdamas trepais augštyn, ' ofisą. Eudeikis pažadėjo tą ketų pinigų.
virto augštelninkas atgal ir padaryti. Ant rytojaus p. Eu- Dažniausia žmonės su ne
vietoj užsimušė. Netrukus po ' deikis telefonuoja į kompa- noru apdrauda ima, o dažnai 
to J. Jurgilas ateina pas naš-' nijos ofisą ir praneša, kad didžiai nusidžiaugia taip pa-

DR. R. C. CUPLER DR. S. A. BRENZA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Aveliu.* Ir 24-tas Street

Telef. Canal 1713-t241

Valandos: 2 liti 4 p. p. Panedėllala 
Ir Ketvertais vakare

Ofiso Valandos: t Iki 12. 1 Iki « 
dienų. ir 8:89 iki 9:19 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chloago, UL

P-nas Jurgilas darbuojasi lę Julijoną Juškienę su $1,000
—

GRABORIAI:
Simpatiškas — . 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar- 
navimas.

J. f. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

i. Didysis Oflecae:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 U I?!! 
SKYRIUS

4447 So. Fairllold Avenue 
SKYRIUS

1419 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794

SKYRIUS
9291 Auburn Avenue

Tel. Boulevard 3201

telefonas Yarda 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALS AMUOTOJAS
Turiu automobiliu* visokiems rel-I . , . I >

calams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Hl.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgtau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. lloosevelt 2515 Arba 2516

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

1439 S. 49 Court Cicero, Iii.

Tel. Cicero 5927

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
švcntudlenlais pagal sutarimą.DR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Westem Avenue 
Tel. Prospect 1928 

Rezidencija 3299 So. Leavitt Bt. 
Tai. Canal 2929

Volando*: 2-4 po platų Ir 7-9 v. V. 
Nedalioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Vlrginia 0038
Rezidencijos: Van Buren 6898

DR. T. DUNDULIS
1’i.sA'ų žinantis.

TsL Canal 6764 Republlo 8444

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto
1^. Namų Ofisas 3418 Franklln Blvd.

— Amerikoje, Mančesterio i Vat: nuo 8:88 lkl 8:30 vak-

Juškienė negali ateiti į ofisą darę. 
ir jis ją galįs atvežti, nes ji į
jau negyva. “Jei jau taip, tai Šiandien garsi šalis, Pra
jos nevežk, nereik,” atsakė' 1 kurią ir lietuvių tūk-
superintendentas. Pasirodė, sinčiai išbėgę kęsti bado, 
kad J. Juškienė įsipiovė su užima toki Plot* kaiP Eur°- 
peiliu į delną, nepasiskubino
su daktariška pagelba, gavo
kraujo užnuodijimą ir greit i mieste, <ienas darbininkas iš-’ofiso Tel CanaJ 2118 
mirę Kompanija ir už jtį iš- ^^©i^ęs laukuose sėjamu pu-, Namų Tei. Lafayette 0093
rašė’$1,000 čekį. Nelaimingai'P» vienuolikofe su puse sva-į nn i I YIKICA 

mirusieji Juškai paliko tris į Grūdas nuo vieno galo į 1 1
vaikus. {iki k^° turėjo 32 colius.

Augustas Macas, nesenai 
miręs, taip-gi buvo p-no Jur
gita apdraustas ant $1,000 me
tai tam atgal.

Trečias ypatingas p-no Jur
gita prietikis buvo toks: Jisai 
apdraudė Petro Juciaus, 4518

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio agitie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pleu Tel. 
Prospect 1930.

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
S t. Chicago, lll.

Tel. Vlctory 1119

I. J. Z 6 LP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina Sts. 

T«I. BouleVfcvd 8203

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGO JE

LaldotUvėse pa- įdykai
tarnauju geriausia l______
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
668 Wešt 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tol. 
Vlctory 4088.

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

o iit j , i •• • • Senas ofisas toj pačioj vietoj:
SO. VVOOd St., trijų menesių 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Re*. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tartį.feMa

ADVOKATAI
A. JA.
PETRAS SUDŽIUS

Phort* Bmritvftrd 4189

A. MASALSKIS
GRABOllUS

i .
.Musų patarnavimas 

ylsuemet sąžiningas Ir 
nebrangus, nea aatarl- 
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

sė/ • v • •*
Nauja, graži ko

plyčia dykai.
8307 Auburn Avenue

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisą*
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4088-89
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrginia 1290

mirė geguž. 13, 1930 m. 9:10 
vai ryt. 43 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Vai
nutu Parap., Lazdlnėnų Kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Teklę po tėvais šedaitė, 
2 sunu-Jonų lt mėtų ir Albinų 
10 (metų, švogąrį Karolį šedis 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield avė. Laidotuvės įvyks 
subatoj, gegužio 17. Iš Eudei- 
kio koplyčios 8 vai. bus atly
dėtas į Nekalto Prasidėjimo Pi 
šv. par. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose ladiotuvėse.

Nubudę.
Moteris, Va'.kai, Svogeris Ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards j'. 41.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bldg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-6 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchlnsku) 
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt 5-6.

Tel. Canal 2552
■» f ■ ■ -—1 ■-—Sto*.- - -A—)   • r

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartį. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v, v.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

16558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIALISTA8

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

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIRAS 
Gydo Btaiglas Ir chroniškas Ilgu

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdlenų nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomis tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Pros

DR. B. ARON
rospect 0610

Vai:

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277 
i-'A - ■==

Ala
METINĖS SUKAKTUVĖS

2-JV METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

DR. A. J, JAVOIŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whlpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

2 iki 5 po pietų. 7 lkl 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti.

Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERIASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl I po
pietų Ir 4 lkl 8 vai. vakar*

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street
Res. 3201 S. WALLA.CE STREET Cor- So- Leavitt St. Tel. Canal 6222 

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

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

A. A. OLfS
A D V 0 K A T A S

11 So. La Šalie St., Ro-om 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN(
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN HICHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti iĄavitt Street

Telefonas Canal 2552
< ■

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sered«ncis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Vai.: 10-12, 1-3, 6-8; Ned. 10-12 
Rez. 2506 West 69 Street 

Vai. 4-5:30 vai. vak.

DR. VAITDSH, 0. P. D.
i

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6322 

Vai.: 8 lkl 10 ryto 
6-8 vai. vakare

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

UETUV1S AKIŲ 

SPKOIALI&TAS

Palengvins aklų įtempimų kuri* 
sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreiva* akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akiniu* visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky- 
sJo* valkučlama

Valandos nuo 19 ryto lkl 8 va
kar*. Nedėliomis nuo 19 - ryto lkl 
12 po pistų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 0257 Rea Prospsct <119

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

■ ir*
1821 SOUTH HALSTED BT.

• . . 1 • K / .
Rezidencija <600 So. Arteslan Ava, 
Valandos 11 ryto lkl I po pietų 

6 lkl 8:30 vakar*

DR. S. A. DOWIAT DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nedėliomis
Susitarus

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio lr ketvirtadienio

DENTISTAI

Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:24 vakare 
Nedėliomis 19 lkl 11 

Telef. Midway 2880

Office Boulevard 7942

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

TeL Canal <222

Tel. Boulevard 1491

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

3343 HALSTED ST&EET 
\ . ■> * * «
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

T—9 vakare

PRANCIŠKUS
STASULIS

Netikėta mirtimi mirė gegu
žės 16, 1029. Buvo sulaukęs 
48 metų amžiaus, nevedęs. Pa
liko dideliame nuliudimo daug 
draugų Ir pažįstamų. Buvo ki
lęs iš Tauragės Apskr.

štuoml visiems primename a- 
ple Jo mirties metines sukak
tuves.

Prie šios progos bažnytinės 
apeigos nejvyks, nes Jos yra 
nukeltos vėlesniam laikui.

šį atminimų daro nabašnlnko
draugas

Antanas Dukošlite.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 17, 1928, gimęs Lietu
voj. Paliko dideliame nubudi
me moterį Eleonorą, 2 dukte
rį Bronislavų ir Anastaziją ir 
gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro Ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčioj, 44 
Si, So. Fairfield, 7 vai. ryte ge
gužio 17 d. Kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į tas pamaldas.

Mes tave musų brangus vyre 
Ir tėveli niekuomet neušmlrši- 
me. Tu pas mus Jau nebesugrį- 
ši, bet mes ankščiau ar vėliau 
pas tave ateisime^ Tad lauk 
mus ateinant.

Nubudę:
Moteris, Dukterys ir Stums.

MARIJONOS 
VIŠNIAUSKAITĖS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 11, 1929, sulaukus 12 
m., 5 m., 3 d., amžiaus, gimus 
Chicago, III. Paliko dideliame 
motinų. Marcelę, tėvų Pranciš
kų, seserį Juzefų, 2 brolius 
rranelškų tr Jonų. Liūdnai at
minčiai musų brangios dukrelės 
Ir seselės bus laikomos šv. Mi
šios, šv. Jurgio parap., bažny
čioje trejos mišios gegužės 17 
d., 6:30, 7:00 ir 7:30 vai. ry
te.

Kviečiame vi.ius gimines, 
draugus Lr pažįstamus atsilan
kyti J pamaldas, atminčiai me
tų sukaktuvių ir atsiskyrimo 
Iš muaų tarpo musų brangios 
dukrelės lr seselės. Musų bran
gioji dukrelė Ir seselė, niekuo
met tavęs neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįžl, bet mes 
ankščiau ar vėliau pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant

Nubudę liekame:
Motina, tėvas, sesuo ir broliai.

J. P. WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearbom Street
Room 9£8 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus S u batas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Puliman 5950
Nuo 3 lkl 9 vak. Ir Subatomls

Telephone Central 1911

F. W, GHERNAUGKAS
advokatas

114 North La8aile Btreet 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:99 lkl I vai. vak. 
Office: 1999 Bo. Union Arą.

TeL Roosevelt 1719 
▼ai bm > ua i nu. nk.

25 METĮĮ fATYHfMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTI8TAB

2201 WEST 22n4 STREET
(Kampas Leatltt Bt.)

Valandos* Nuo 8 lkl 18 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakar*

Bsredoj pagal sutartį

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kssnp. 18 8t. 2 aukštas 

Pastebėkit mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto lkl 8:20 va
karo. Bersdomis nuo 9:80 lkl 12 ▼. 

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phons Canal 988S

Boulevard 7899
Rea. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Iki * vakar*

iš ktrsiiDš

Gerai lietuviams žinomas per 91 
mstus kaipo patyrė* gydytojas, aki* 
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas tt- 
gasvyrų. moterų lr valkų pagal naa- 
janslus metodus X-Raj lr kitokias 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Itrset

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 19 — 11 pietų N 
nuo 4 Iki 7:8* vai. vakar*.
Tsl. ofiso Canal 8114 Rss. Sa. Bkert 
2228. arba Randolph 1199.

Tel. Cicero 2962

DR. S.ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14 St. Cicero. Hl
X-Ray ir Oas 

Valandos: 10-12 ryt, 1:80—8 Ir 8-9 
vai. vak. Seredoknls Ir Ned. susitarus

DR. MAURI6E KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plšza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 13 dienų 
Nuo 2 iki S po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 įkl 12 dienų



D R A U O A S6 Penktadienis, Geg. 16 d., 1930

C H I C A G O J E šias, Ona Cibulskis, Vazno- lietuvių bažnyčioje prasidėsi tyje, 67 ir Stony Island Avo.

PUBLIC NUISANCE” DRAUGO” IR PEOPLES 
RADIO KONCERTAS.

Nuo poros metų, ant 33 gat
vės įsisteigė šlykštynė — t. 
y. tūlo asmens užlaikoma “u-

kurioje “biznis” pra-žeiga,”
sideda 1—2 vai. naktyje ir 
iki rytmečio. Trukšmas, gir- 
tęsiasi iki rytmečio. Trukš- 
mas, girtų šukavimas, bluž- 
nijimas, tai paprasti kas na
kties nuotikiai.

Visi žino, kas tai per vie
ta. Jaunuomenė demoralizuo
jama ir tvirkinama. O “va
dovė” tos šlykštynės giriasi, 
kad jai niekas nieko ne
galįs padaryti.

Panašios šlykštynės netur 
turėti vietos ten, kur moky
kla, Vienuolynas ir kur gyve
nu ramūs katalikai. Tai baisus 

tinimas ir visuomenės

Vestuvės per radio.
Praeitų pirmadienį iš WHFC

nių šeimynai ir N. N. — po vie 
nas giedotines šv. Mišias.

X Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjos Aušros Vartų pa
rapijos ir draugijų atstovus 
užkviečia į metinį 11 Seimų, 
kuris prasidės šv. Mišiomis 
Šv. Kazimiero Vienuolyno ko-

keturdešimtė. Kviečiame visų jaunimų at-
Tikiuosiu matyti visus šo- 

kyje. Alumnietė.
REAL ESTATE

X Šį mėnesį Aušros Vartų* silankvti, pasišokti, o alumnie

radio stoties debiutavo Šv.
Jurgio par. choras ir jo solis- !ply,čioje. Pietus bus vienuoly- 
tės. Choras padainavo keletu no auditorijoje, o posėdžiai

Giminio parapijos svetainėje.

X Moterų Sųjungos 55 kp. 
“bunco party” rengėjos: pp.

ir mišrus choras. Šv. Jurgio 
par. choras pasirodo yra skait 
liūgas ir gerai susidainavęs. 
Jame besama gerų pajėgų. 
Solo padainavo šios choro so
listės: p-lė Jadvyga Gricaitė, 
p-lė Monika G.urinskaitė ir 
p-lė Francis Garuckaitė. Vi
sos dainavo drųsiai ir gražiai.

, Chorui dirigavo ir visiems
ramybės drumstimas, nes nalf- dainininkams akomponavo 
timis neužmigsi, ypač vasaros kon)p Anfc PociuS; seniansios 
laike, kuomet įnamiai tos Cllicagoje lietuvi, g„ j io
šlykštynės ir ant gatvės er-

dainų ir išpildė vestuvių sce
nų iš p. Pociaus operetės 
“Katriutės Gintarai”. Tai bu
vo naujanybė per radio. Bu-

, . . , . M. Dobrovolskienė, Karlavi-vo daug įvairumo: dainavo ’
. . . . ... čienė ir A. Brazaitienė atei-vieni vvrai, vienos mergaites

nančiame sekmadienyje Auš-

bažnyčioje pakrikštyta net 
penki kūdikėliai: Zigmas My
kolas Kazakutis, Aurelija Ke
turakytė, Juozas Mykolas Ju- 
dickutis, Aleksandra Mlečko 
ir Lilija Alena Martinaitė.

X Šv. K. Akademijos Rė
mėjų 10 skyrius rengia “bun
co party” su išlaimėjimais. 
“Bunco” įvyks geg. 16, 1930 
m., Aušros Vartų par. svetai
nėje, 8 vai. vak. Įžanga 25c.

DĖMESIO VISAI JAUNUO
MENEI.

par. vargonininkas. Pranešėju
midelį kelia. Žmonės privalėtu buvo p. j. Buleviėius. Jisai 
gert. klebonui nusiskusti, praneš5; kad Wfa) pirmadienio 
kurs lengvai galėtų apvalyti ..Draug0„ ir The Peoples Fur 
tų bažnytinę gatvelę nuo pas Co radio programų iš-
naž,ų gaivalų. Veltui vaikus lpildy8 gv Kazimier0 
1 bažnyčių ir katalikiškų mo- j MergaW Akndemijos moki. 
kyklų leisime, jei čia pat lai-Įnės ' . . j
kysim savo tarpe biaurų ir 
gyvų mėšlynų, iš kurio jau
nuomenė sau papiktinimų se
mia.

GARS1NKITĖS “DRAUGE’
ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
• Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

Man reik žmonių—vyrų ar 
moterų virš 30 metų amžiaus. 
Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilnų lai 
kų ar pusę. Taipgi ir į kitus 
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, III.

PRANEŠIMAS MANO 
DRAUGAMS,

YPAČ CICERIEČI4MS
Norintieji gerai nusifotogra

fuoti meldžiu atvažiuoti pas 
mus į Downers Grove. Patar
nausime mielai ir sąžiningai. 
Atvažiavimo išlaidų ncatboki- 
te — padarysime jums pigiau 
ir dar dovanų duosime.

Važiuokite Ogden Rd. 18 i- 
ki Downers Grove ir tada
Ir 1 a n o V i f A

DOWNERS GROVE PHOTO 
STUDIO

P. Pučkorius, Savininkas 
928 Warren Avenue

Tel. Downers Grove 1104

R. K.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Dvasinius bukietus ant 
a. a. Juozapo Antanaičio kar
sto sudėjo Magdalena Mikels, 
aukodama calunavas šv. Mi-

ros Vartų parapijos svetainė
je vakare valandų 7 išstatys Marąuette Park. — šv. Ka-
laimėjimams daug ir puikių j zimiero Akademijos alumnie- 
dovanų; visi užėję jų pasižiu-1 šokiai įvyks ^šeštadienio
rėti, be abejo, ir pasiliks jų 
laimėtojais.

X Tėvas Augustinas Dir
velė, trupučiukų "VVest Sidėje 
atsilsėjęs, šiandienų važiuoja* 
į Spring Valley, ten ateinan
čiame sekmadienyje šv. Onos

vakare, gegužės 17 d., 1930 m. 
8:30 vai., Southmoor Viešbu-

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN
fPREČINAUSKAS)

Fotografas

Vestuvės - musų specijalybė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys į vak. nuo Albany)

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna- " 
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšies 
'Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

tės užtikrina, kad nei vienas 
atsilankęs nesigailės; bet tas 
gailėsis, kuris neatsilankys.

Geriausiai privažiuoti prie 
viešbučio šiaip: jei automobi
liu važiuojate, važiuokite Mar 
ųuette Road iki Stony Island; 
jei gatvekariais, 69th Street 
iki Stony Island. Viešbutis 
stovi ant Nortli West kampo 
67 ir Stony Island.

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

REAL ESTATE

BIZNIO PROGOS

ICE CREAM. kendės, žaislai, laik
raščiai, mokyklų neikmenos, vlenin- 
tėlis Storas prie mokyklos. Jokios 
kompeticijos. Svarbi pardavimo prie
žastis. $3,500. 2805 No. Kilbournr.

I&RENDAVIMUI
Rendon 7 karnb. flatas, 2-ras 

augšt?c. naujai ištaisytas, karštu 
vand. šild. 7251 Emerald Avė.

Rendon ar pirkimui mod. vasar
namis, pulki vieta prie ežerų, irkji- 
nėtls, maudytis, žvejoti. Geros išly
gos. Kreiptis Box A. Ingleside, Ilk 

'arba šauk Ixjngt>each 6245.

BARGENAS mūrinis 2 flatal, po 
penkis kambarius, pirmas flatas su 
hot vvater heat, antras nuo kampo 
su 2 karu mūriniu garadžlu, randa
si Marąuette Park, biokas nuo gat- 
vekarių po num. 7004 S. Campbell

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS 

2115 West Coulter Street

Roosevelt 8410
500. 2247 No. Kilpatrick Avė.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

UŽ $475 GAUSI RAKANDŲ 
VERTĖS $3,000.

Už $475 gausi rakandų vertės $$,- 
000. Del 4 kamb. Vartoti 60 dten,ų. 
3 Šmotų seklyčios setas, 8 šmotų 

■ gražus bedrulmio setas. 5 šmotų 
valg. setas, du 9x12 Wilton kaurai, 
maži kaurai, lempos, veidrodis, in
dai. Viskas už $475. Pristatysime. 
Galima skyrium. 8228 Maryland 
avė., l-mas apt., 1 blokas } rytus 
nuo Cottage Grove avė. Tel. Stenvaart 
1875.

GRAtlS MODERNIŠKAS NAMAS
Arti Rock Island gelžk. Halsted 

st. karų linija, 6 kamb. graži bung., 
karštu vand. šild., tailių maudlnė, 
didelė ugniavietė, knygų šėpa, iš
grįstas atikas, plieno konstr. Plaste- 
rluotas belzmentas, vaisioms skiepas, 
anglių vieta, lotas 30x125. Aptverta. 
$9,800, geros išlygos. Matyk 8923 
ir 8927 Aberdeen St. Vak. nuo 3-5 
v. arba šauk Beverly 4709. Savinin
kas.

Naujas 5 kamb. namas prie Fox 
Lake, Iii. Norint ant išmokėjimo 
geromis išlygomis. Cbas. Harbaugh 
Lumber Co. Hlg^iland Park, Iii.

5 kamb. Kellastone bung. fuma- 
se apš. $7,500. Mokyklos, gera tran- 
sp. 4911 Melrose St.

PRIVERSTAS PARDUOT. 
Pulkus namas Beverly Hilis, visai

pigiai, 2 metų atgal ipokėjan $18,- 
500, parduosiu už $15,600. 6 kamb., 
2 karų plyt,ų garadžiua šalinis įva
žiavimas, 2^i metų senas, lotas 40x 
196, visi pagerinimai, natnas 26x70, 
karštu vand. šild., tailių maudinės, 
lytaus maudinė, įbudavotas ceiberis, 
ugniavietė, gert fikščierial, langai 
drūtai aptaisyti, dideli klozetai, ati
kas* plieno konstrukcijos vaisių skie
pas, skalbykla, medžiai, krūmai, di
delė pieva. Ateik 10114 So. Oakley 
Beverly Hilis, Sav.

PIGIAI 5 kamb. gražus rakandai, 
valg., mieg. ir parloriaus setai, p- 
rientaliai ir Wllton kaurai, baby 
grand pianai, elek. radio. Pigiai. 
8138 Maryland, Trlangle 2817.

DIDELIS BARGENAS 
Pigiai parduosim 5 apt. kamb. 

puikius rakandus. 3 šm. parlor se
tas, valg. setas, 2 mieg. setai kau
rai. lempa, radio ir tt. Gailina sky-

Dalyvauia Ramon Navarro. rlum- 2644 No- spauiding avė., arti 
J _ Milwaukee, l-mas apt.

Vienas iš puikiausių kio se- „ ,UJ

zono paveiksiu. 'ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
Vitaphone Vodevilio aktai • ------ --  ■ ----- ... a
Kalbantieji paveikslai, dai- į 2 | Z A S

• Ketv. ir Pėt. Geg. 15, 16 
“DEVIL MAY CARE” Išvažiuojam, parduodam gražius 

4 kamb. rakandus, 2 mėn. varto
tus. Pigiai.1 2002 Humboldt Blvd., 
kamp. Armitage.

nos, muzika, pasaulio žinios./ 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

AUTOMOBILIAI

Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock $526

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00- *4 • rv (*

114 W. S.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B UI C K
Per 36 Metas Užima Pirmenybė. 

Pirm neg« piritai Aritomobilių, pamė
gink BUJCta <4 JMARGUETTB 

ARCHER £UICK CO. 
4400 Archer Avenue

Virginia 2400 
1 Blokas Nub Kedsie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

A. KASIULIS. Savininkas

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 

' pas mus rasite geriausios rųšies au- 
I tomoblllus už žemą. kalną.
| Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kainą.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
/. Leskys

Telefonas Lafayette 6666
3962 Archer Avenue

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų Ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados fa
ilo, planų rolių, 
rekordų Ir t. L 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 1166

VIENATINE LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslpirkit materijolą. o 
oš padarysiu gražią dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Pitone Lafayette 2288 , 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge ir su. 

batoms iki 9 vai. vakaro.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

806—8 West 31 Street 
Tel. Vlctory lddd

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kalną.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J ynus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

PH ANEŠIM A S.
"lAutomoblllų pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash autombblius 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĘJ 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

~ PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų
Karų už Labai Pigią Kainą.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500

Galite pirkti Cosh ar Išmokėjimu

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red* Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. 
Tel. Ganai 6954

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorins

4006 So. ItbbttSIl Street
i----------------------------------------------------------

LIETUVIS KAMPENTERIS 
Atlieku visokį darbą, kaip tai:

taisau namus, porčlus, dirbu šėpas 
ir kitokį darbą. Taipgi atlieku cl- 
mento darbą. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES YUSHAS 
2223 W. 23rd Plaee 
Telef. Roosevelt 2721

M. YUSZKA
. i { f’ I ' - •
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorins 

2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIU8 

Poperioju, mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE ‘ 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jnsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus Ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto Body 
8J4 W. 35th St.,

Phons Yards 1806 
Chicago, III.

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
daromi mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo. 

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674
SVEIKATOS KOMISIJONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARTna 

SVEIKUS
Mes pasirengę lšgražyti jūsų kam

barius 10^) pigiau už visą darbą. 
Maltavojam, ir popiemojam ir aps
kritai padirbam pagal jūsų norą. 
Teisingas ir greitaas patarpavfenos j 
už prieinamą kainą. Nesvarbu, kaip 
Tamlstoa toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribusima Ir apkainuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Paintlng & Dccorating Contractor 

3839 West «5 Place 
Tel. Repnbllc 413$

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorins

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai
nus.

2453 W1ST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojhno Kontraktorins 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2834 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit Darbą garantuoju 

Reikale telsfonuokit 
Lafayette 7654

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. GrovehUl 1680

DU BARGENAI.
Naujas muro namas, 6 fla- 

tų, vėliausios mados, štymu 
šildomi, elektriniai ice-boxiai, 
visi flatai išrenduoti, randa
si 6757 — 59 So. Artesian 
avė.

4 flatų baigiamas statyti 
muro namas. Bus viskas įtai
syta pagal naujausios mados. 
Randasi 6640 So. Campbell 
avė.

Abu namu yra greitam par- 
davinuu. Abiejų kaina pigi.

FRANK DARGELA 
Namų Statymo Kontraktorins

2502 W. Marąuette Road 
Hemlock 1017

PIGIAI GREITAM PARDAVIMUI
Š. R. Kamp. 57-tos ir Wentworth 

avė. 8 augščių plytų namas. Storas 
Ir apt. Viskas išrenduota. Rendų 
$2,700. Kaina $15.000. L. R. McDo
nald, 10 So. La Šalie St. Franklin 
4465.

’b

5 KAMB. MEDINIS NAMAS 
$3,500 CASH

Greitam pardavimui, Š4 Blue Book 
vertės, 6468 Dorchester avė. L. R. 
McDonald, 105 La Šalie St. Franklin 
4465.

PIGIAI, naujas bung. karštu vand. 
šild. g-vė ir jėla iSpeivyti. $8,500. 
2928 No. Menard, sav. Austin 8851.

5 kamb. presuotų plytų bung. 
pileg. porčlus, visi pager. 65x155. 
$8,000. H. Hendrickson, 14 No. Wa- 
verly, Mt Prospect

Med. namas, štoras ir 6 kamb. 
pagyvenimui, karšt. vand. šild. 4237 
No. Western avė. Keystone 5095.

9 FL. PL. 5—« KAMB. 
$14,000. 2 karšt. vand. apšildymai.

8 karų plyt. gar. 1421 N. Parkaki o. 
Merrtmac 7278.

Parduodu naują nakną su štoru, 
6 kamb. fl. Pigiai. Pamatyk. 3108 
Irying Park Blvd. Junlper 6130.

PARMOS.

KODĖL DIRBTI UZ ALGĄ? 
Įsigyk formą iš Flathead Co.,

Mont. Rašyk J. W. Mod esi 11, Colum- 
blą Failą Mont R. 1, Box 9.

IOWA 200 ak. jauki vieta, mo
kykla ant far$nos. 90 ak, avižių, 45 
dobilų. 35 kornų, klt ganykla. Ga
lime tuoj perleisti. Randasi prie 
kieto kelio 6 mali. į vak. nuo Os- 
kalooea, Mahaaka kauntė, Iowa, Har- 
ry F. Whlte, Sav. Oskalooea. Iowa.
' 194|4 AKERIŲ.

2 mali. Cataract Falls, Ind. prie 
State Rd. 43, lyrl vieta, nešiurkšti Ir 
nekainuota, tinka javams, šienui, 
gyvuliams Oerl įrengimai. Kreipkis 
į Sav. J. W. Hussey, Martinsville, 
Ind.

88 ak. farma, 9 kamb. namas, 
geros barnės, A-l žemė, lygi, arti 
mokykla, vieškelis, mdežial. Kaina 
$10,000, geros šilygoa

82 ak., gražus 12 kamb. nfnas, 
geros barnės, žemė prie molio, lygi, 
arti gero kelio. Pavėsingi medžiai 
kaina $6,600. Geros Išlygos.

164 ak. geri dideli namai, žemė 
prie molio, arti gerų mokyklų, baž
nyčių, vieškelis. Kaina $14,000. Ge
ros išlygos. J. W. Sllcock, R. 1 Del- 
ton, Mich.


