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, MILAVAUREH, AA’is., geg.
______________ ' į 26. — Anų dienų sudegė Šv.

v» • a v. „ 'te*n * Emiliano vardu našlaičių
Paryžiuje Areštuota 350 Rau- i prieglauda. Kilus gaisriu Se-

d« Lserys vienuolės 183 berniukus
onųjų j tvarkingai išvedė iš prieglau-

______________ Idos.
KINIJOS KARIUOMENE PAŽANGIUOJA i Butas 8udegė- Bemintos

KOVOJE SU SUKILĖLIAIS

INDIJOS MUSULMONAI 
* PRIEŠ BRITANIJĄ

KOMUNISTŲ RIAUŠES

KARACIII, Indija, geg. 26. 
— Musulmonų vadai paskelliė 
atsiliepimų j Indijos musul
monus. Kaukia juos prisijun
gti prie indiečių ir bendrai 
kovoti už šalies nepriklaUso- 
mvbe.

PARYŽIUS, geg. 26. — 
Komunistai suruošė kažkokios 
savo šventės minėjimui vaikš
tynes. Kilo tarpusavė kova, 
paskiau raudonieji atsisuko 
iprieš policijų.

Daug sužeistų. 350 jų areš
tuota.

[parūpinta, laikina prieglauda. 
Arkivyskupo namuose susiri
nkę prieglaudos direktoriai 
išsprendė pastatydinti naujų 
butų.

BUVUSIS DIKTATORIUS 
TRAUKIAMAS TIESON

KAUNAS, geg. 25. — Bu- 
'vusis Lietuvos diktatorius Au- 
’igustinas Voldemaras vakar

MILANAS, Italija, geg. 26.
— Praeitų šeštadienį, minint 
15-os metų, Italijos įstojimo 
pasaulio karan sukaktuves, 
ministeris pirmininkas Mus- 
įsolini čia turėjo prakalbų. Ka
tedros aikštėje susirinko virš 
390,000 žmfenių.

Jis sakė! 'jog turįs italams 
kalbėti aiškiai apie tuos “prie 
telius” užsieniuose, kurie nu
duoda avinėliais, bet ištikrų- 
jų yra vilF4** ‘

Susirink#*'saprato, kad jis 
kalba apieHį'faneijų. Tad mi . 
nių-minios Jtuojaus kelis kar-,vYko susekti ir atskirti raupui 

jtus sušuko griausmingai: “ša- perus ir pagaminti k
jlin Francijų!” prieš juos serum’ą. Dr. Do- $

H Z

Garsus bakteriologas Dr. 
. ’Herman Dostal, kuriam pa-

INDIJOS LAIKRAŠTININ
KŲ PROTESTAI

PLIEKIAMI KINIJOS 
SUKILĖLIAI

KALKUTA, Indija, geg. 
26. — Visos Indijos laikraš
čių leidėjai ir redaktoriai, į- 
ėirtus angliškų laikraščių lei
dėjus, protestuoja prieš Įves
tų laikraščiams cenzūrų. Bri
tų valdžia bijo žinių apie in
diečių sukilimus.

KARO LAIVAI Į INDIJOS 
PAKRAŠČIUS

LONDONAS, geg. 26. — Į 
Indijos pakraščius Britanija 
pasiuntė du karo laivu. Sako
ma, saugoti susisiekimus išil
gai rytų pakraščių.

VARŽYMAI INDIJOS 
MIESTE

Lietuvos Maldininkai Sv. 
TSvo Audiencijoje

lo Šventenybe Reiškė Gilaus Dziaugsmi 
Priimdamas Lietuvius

Laimino Visus, Jų Namiškius 

Ir Jų Namus

Osservatore Romano” ra-1 tėvų tikėjimo skaistume. Gri
st): šv. Tėvas priėmė audien-'žę bus apaštalai ne tik sai

Apie šalies ekonominę pade- S*3! darbuojasi Viennoje, [rijoje apie šimtų maldininkų, 1 bet ir kitiems, žodžio, maldosj
tį jis sakė, kad Italijoj nesa
ma blogiau, kaip kad kitose

Austrijoj. •keliavusių i iš Lietuvos į Kar-Įir pavyzdingo gyvenimo apaš-j

Į patrauktas tieson. Kaltina- šalyse, 
finas valstybės išdavybėje. Jis ; 1932 metais fašistų valdžia i padavė spaudai pareiškimų,
kad Lietuvos konstitucija neT 
turi autentinio pagrindo, ir 

SHANGHAI, geg. 27. - Iš kad ^dieniniai valdžios
mūšių lauko valdžios kariuo->ln0«SI,iai >ra kal" nž dauS«- 
rnenės vadovybė praneša, kad '>! konstitucijos peržengimų.
trečia diena vedami mūšiai su!

»
sukilėliais. Pažymima, kad ka
riuomenė triuškinanti sukilė
lių jėgas. Abiejose pusėse da-1 
ug nukautų ir sužeistų.

minės kito dešimtmečio savo 
gyvavimo pradžių. Apie tai 
kalbėdamas Mussolini atsilie
pė į minias:

ARGENTINOS NEPRI
KLAUSOMYBE

KOVA NEPADORIEMS 
moterų rūbams

, PARYŽIUS, geg. 26. — 
Bayeux ir Lisieux vyskupas 
Suhard uždraudė nepadoriai 
apsirėdžiusioms moterims la
nkyti naują Karmeličių vie-

BUENOS AIRES, Argenti- ''folijų, pastatytų Šv. Teresės
na, geg. 26. - Ši respublika , Kūdikėlio J*zaus Pa*arbai’ 
vakar minėjo 120 metų savo ^aiT)a^ Lisieux katedrų, 
nepriklausomybės sukaktuves.

6 MIRĘ NUO ŠALDYTOS 
GRIETENOS60 ŽMONIŲ NUSKENDO 

RUMUNIJOJ

CHICAGOJE
taginą. Maldininkams vadova- 

ivo pral. Šaulys, kartu su jais 
/keliavo 25 kunigai: maldinin-

talai.
Tokiu būdu šv. Tėvas gi- 

i liai įsitikinęs, kad ši Lietuva,
ikai daugiausia buvo atskirų, tokia graži ir maža, dar taip 
(profesijų žmonės. Jo Šventy- į neseniai pradėjusi politinį gy- 
,bei keliauninkus pristatė Lie- i veninių, visuomet ieškojusi ti-

KAMPANIJA UŽ SUSI
SIEKIMŲ PLANĄ

Chicagoj prasideda kampa- davos ministeris prie šv. So-j kėjimo ir taikos vienybės, a- 
Fašistai, ar tais metais ,nija uį naujų susisiekimų plakto dr. Jurgis Šaulys, lydi-! mžinos ir kilnios ištikimybės

jus būsite čia?”
Minios atsakė: “Taip!”

inų, kų miesto taryba pripa- nias pasiuntinybės tarėjo. i savo vyskupams, ir prisiriši-
ižino ir miesto majoras pasira-j, gv Tėvas atsisėdo į. Sostui1110 Prie .®v* Petro Katedros.
.'*e‘ . ir priėmė pasveikinimo ir lin-j<; Labai džiaugiasi, niatyda-

\ | Karapanųon, patraukta ke- ^^^^^ Paskui pasakė į mas maldininkų v'

_______ ’letas ^mtlJ Pllie^11?- Pirm h®1' pilnų meilės kalbų. f šiais kęliais tvirtų valių ir e-
FLAGSTAFF Ariz J sa'nm1’'.kas jv’'ks lleP°8 1 d; / Jis, sako, labai džiaugiasi, „orgijų išlaikyti karštų tikėji- 

“ r“. „C“LflT,norlma |t,kln“ «'vcn‘°J»s P” priimdamas šiuos brangius,m, ir gauti Dievo palaimini- 

,sūnus, juo labiau brangesnius, anų, kurį laiduoja Apaštališkas26. ilš Lowell observatori-; pažinto plano naudingumų, 
jos paskelbta atrastai naujai _____________
saulės sistemos devintųjai pla 1 
Vietai vardas — “Pluto.”

PARAŠYS KNYGĄ APIE 

PILIETYBĘ

i NEAV YORK, geg. 27.

(kad atvyko iš vieno tolimiau-,palaiminimas ir kurio jie vi- 
, Šunų globėja 'šių Europos kraštų. Tai jį la-,si atvykę jį prašyti. Laimina
i AAaukegane miesto taryba bai džiugina, ir jų atsilanky-,visus ir kiekvienų, jų šeimy-J 
parėdė iššaudyti visus palai- mag teikia jam ypatingo ma- ,nas ir namus, pirmiausia sie

kius sunis, kurie neturi mies- jonuino dar dėl to, kad jis , los reikalus, paskui materia-
(to laismų. j>ats kejįg Į<artus pravažiavęs'linius, nes ir jie savo klestė-

f. Tam parėdymui pasiprieši- ppr tą kra;tą. įjimui reikalingi Dievo palai^
no šunų globėja Mrs. Irene jQ gventybė pridūrė, kad minimo. Laimina tuos, kurių

i DETMOLD, Vokietija, geg. 
36. — Čia mirė nito kažkokios

Buvusis gubernatorius Al ,Castle McLaughlin. Jinai at-

BUKAREŠTAS, geg. 26.
BOMBAJUS, geg. 27. — ’Molnesti apylinkėse kilo pot- liK08’ artimos Siltinei’ 56 žm0‘ 

Madras miesto valdžia, dviem ,^niai. ^pie 50 sodžių vanduo'* nės* Paskelbta, kad matyt, 
atkirto susisiekimus su kito-,'.bus1^ nP!4Vari°8> saldytos grie- 
mis apylinkėmis. 60 žmonių Aenos auk°s- I radėti tardy- 
nuskendę.

mėnesiam uždraudė įvairius 
susirinkimus, vaikštynes ir de
monstracijas sąryšy su civili
niu neklusnumu valdžiai. Tai- 
pat uždraustas svetimų šalių 
drabužių1 boikotas.

Smith išsprendė parašyti kny 
gų vardu “Pilietis Ir Jo Val- 

! džia.” Tos rūšies populiari 
knyga yra labai reikalinga.

jis su didžiausia paguoda pe-1 rankose krašto likimas ir jo-
si iepia į šunų savinin us, ’U- rskaįtęs jų adresų ir su džiau-i atstovų prie Jo Asmens, nes 

gsmu pastebėjęs meilės ir už-, valdantieji daugiausia reika- 
sidegimo jausmų pareiškimus dingi Dievo palaimos. Nuošir-

rie neturi pinigų nupirkti 
“laisnius,” kad jie savo šu
olis pristatytų į jos ūkį Deer- ..^^ dviguboje kelionėje: Ro-'džiai gerbiant bažnyčios tei

mai.
REPUBUKONAI PRIEŠ 

PROHIBICIJĄ

field’e, kur šimtai šunų išlai
koma.

ZEPELINAS BRAZILIJOJ ATGAIVINAMAS SENASIS 
ĮSTATYMAS

INDIJOS POLICIJA KOVO
JA SUKILĖLIUS

BOMABJUS, Indija, geg. 
27. — AVadala druskos nuosė
das puolė tūkstančiai indiečių. 
Policija sukilėlius kovodama 
vienų jų nušovė ir kelis šim
tus sužeidė.

Pesbaware kovoje su suki
lėliais žuvo policijos padėjė
jas Murpby.

Delhi mieste sužeista virš 
50 sukilėlių.

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
geg. 27. — Studentų su socia
listais kovoje 40 tų ir kitų 
sužeista.

RANGOON, Burma, geg. 

27. — Kovoje streikininkų su 

policija 12 žmonių žuvo ir ar

ti IX) sužeista.

PERNAMBUCO, Brazilija, 

geg. 26. — Orlaivis “Graf? TRENTON, N. J., geg. 27.
Zeppelin" gryžo čia aplankęs ■“ ^"“tikai atgaivina 1798 
Argentinos sostinę. Tomis die-įmetų iRlatymą, kurinom ei- 
nomis išskris | Am. J. Vals- "»nt drausta sekmadieniais 

[(visokios pramogos, visokis pa
rdavimas, net gatvekarių ir

JAPONIJA STEBISI AME- -traukinili važinėjimas, šimtus 
žmonių norima traukti tieson.

BELLINGIIAM, Wash., ge
gužės 26. — AYasbingtono va
lstybės republikonų partijos 
suvažiavime į platformų (pro
gramų) padėtas straipsnis 
pertaisyti Volsteado įstatymų.

“Moksliškas” pertak- 
i savimas

Del “moksliškojo” Cook a- 
pskrity nekilnojamų savasčių 
pertaksavimo šiandie Chieago-

mos tikėjimo ir Eucharistijos sės ir jos išganingų misijų, jų- 
, tikėjimo kelionėse. Jie (mal- darbai laiduos kraštui taikų 
idininkai) atstovavo visų Lie- ir gerovę. “R.”
tuvos tautų, kurios tikėjimų ir
prisirišimų prie tėvų tikybos 
jis jau turėjęs progos įver
tinti. Jis esųs tikras dėl tokių

RYGOJ 6,817 LIETUVIŲ

RIKOS SUMANYMU

TOKYO, geg. 27. — Japo
nija labai stebisi Amerikos J. 
Valstybių Kongrese sumany
mu ir Japonijos ateiviams nu 
statyti kvotų.

Anais metais kongresas už-

PASIŽYMEJUSI LAKŪNE

PORT DARAVIN, No. Aus- 
Jtralija, geg. 26. — 23 metų 

anglų mergaitė Amy Johnson 
atskrido y>ati viena čia iš A-

, 7" ,ngiij0R< Atliko 9,900 angliškų/draudė japon, atevybę. S.a- m Tm 19 
.nd.a g. nonm. japnnaraa nu- ,/)s AX(JELES 2-
'8"“y“ _ Bert WW,e iš 25,000 pčd,

i Japonai aiškina, kad tas • aukštumos parašutu nusileido 
ireiškia vienų iš dviejų: arba į žemę.
iš japonų pasityčiojimas arba 

nusileidimas, kad tuo būdu pa

taisyti atliktų anais metais 

japonų tautai neteisybę.

i CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdaliec debeeiuota, 
šilčiau.

KOMUNISTŲ SU FAŠIS
TAIS KOVA

FIRMASENS, Vokietija, 
geg. 26. — Komunistų su fa
šistais kovoje 1 asmuo žuvo 
ir keliolika sužeista.

Nušautas galvažudis

Paskutiniais surašinėjimo
.. ,v,m jausmų tvirtybės, taip pat į- daviniais Rygoj iš 377,917 gy-

/ a?.\PrOte,S _ 8 J sitikinęs, kad jie kaskartų vis ventojų 227,849 arba 60 nuoš.
stiprės, taikant juos į katali- įsudbro latviai. Toliau eina vo- 

il928 metus žmones verčia pro ,, .,«»• ... ,. 1 kiškų ir krikščioniškų gyveni- ikieciai — 44,10a, žydai — 42,-
testuoti. i kuris vienas tegali šutei- ;328, rusai — 29,696, lenkai —

kti Dievo palaimų, o su Die-'16,574, lietuviai — 6,817, gu- 
v rr w *v0 Pala*ma ateis tikroji tai-;dai — 4,751, estai — 2,443 ir*

. aco o e i. ► eatt e, a kurios popiežius kas-'<kiti 3,361. Lietuvių skaičius
dien meldžiasi. Rygoj palyginti su 1925 m.

Šių brangiųjų sūnų adre-(surašinėjimu, sumažėjo 930 
se, kalbėjo Šv. Tėvas, radęs žmonėmis. Lietuvių tarpe — 
labai reikšmingų sakinį, kad:'4,649 Lietuvos piliečiai. E*

visi i R„,n,, i i^TrL-DRAUOĄ-

sį vienybes, tikėjimo centrų, *

sh., kreipias į Chicagos poli
cijų gelbėti surasti jo namiš
kius. , ,

1885 metais Jacob Hoke, 14 
metų, pabėgo iš namų Chica-

Ties 1011 AVest tOrand avė? goję. Nei su tėvais, nei su 
gatvaitėj atrastas nušautas kitais namiškiais per 45 metus 
policijai žinomas galvažudis ! nesusirašinėjo. Tik dabar jam
P. Plescia. Matyt, jo sėbrai 

jam galų padarę.

Trys nuskendo ežere
Praeitų šeštadienį Michigan 

ežere Sale Chicago nuskendo 

boorinis laivelis AVagtail. Žu

vo 3 jauni vyrukai.

parūpo juos surasti.
Jis rašo policijai, kad jo

tėvai vargiai būsiu gyvi. Bet 
norįs surasti du savo broliu, 
kurių vardus pamiršęs.

GAR Y, Ind., geg. 27. — Šis 
miestas turi arti 109,000 gy
ventojų.

j Dievo įsteigtų šventovę, ku 
rių atstovauja Šv. Tėvas, Ko 
mos vyskupas, grįžta pasišve
ntimo kilnume, veikimo gali
ngume ir tikėjime atgimę.” 
Gražus šis posakis, ir mintys, 
kurios guodžia Šv. Tėvų, nes 
/tai esu kaip ir pažadas, kad 
maldininkai grįš namo labiau 
negu visuomet sutvirtėję savo

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 

Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.85

r
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“DRAUGAS”V.
Uelna kasdien, ttakyrua aakmadlanlud

PRENUMERATOS KAINA: Metama — 6«0O, Pu
sei Metų — |l.t«, Trims Minėdama — 11.01. Vienam 
Mėnesiui — T 6c. Europoje — Metams |7.00. Pusei Me
ti! — 16.00, Kopija -06c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų* 
•Ina, jei nepraftoma tai padaryti Ir neprisiundiama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo ll:0« iki 11:01 vai
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 66.00. Blz Monthf 

— 11.60, Tkree Montha — 61.00. One Month — 76o 
Burope — One Tear — 67.00, Slz Montbs — 14.06 
Copy — .OSc.

Adrertisinc ln "DRAUGAS" brings best results,
Advertlsing rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DEL VOLDEMARO SUĖMIMO.

Associated Press žiniomis, Lietuvos vy
riausybė suėmusį buvusi diktatorių ir tauti
ninkų —■ pažangiečių vadų p. Augustinų Vol
demarų sųryšvje su valstybės išdavimu. Spau
doje jisai buk pareiškęs, kad Lietuvos val
stybės konstitucija neturinti tikro pagrindo 
ir kad dabartinė vyriausybė nuolat laužanti ir 
tų pačių konstitucijų.

Jei ši žinia pasitvirtins, p. Voldemaras 
būs areštuotas ne dėl pareiškimų apie valsty
bės konstitucijos netikrumų ir ne dėl apkal
tinimo dabartinės vyriausybės, kad ji jų lau
žo, liet greičiausia iš baimės, kad Voldema
ras nenuverstų Smetonų giminės (“dinasti
jos”) nuo sosto.

Musų skaitytojai savo laiku buvo gana 
smulkmeniškai painformuoti apie tai, kad 
tabtUiiiikų partija dabar yra pasidalinusi į 

Jthri- grnpi, kurios 4arpątfmęsutedalgrieatų- k®' 
vų už pirmenybę valdžioje. Tos grupės yra ži
nomos kaip “smetonininkai” ir “voldemari- 
ninkai”. Kariuomenė, kuri šiandien vaidina 
patį svarbiausių vaidmenį Lietuvos vidaus po 
litiniame gyvenime, irgi dalinasi į dvi grupi. 
Vieni karininkai labiau remia Smetonų, o kiti 
norėtų p. Voldemarų grųžinti prie valstybės 
vairo. Del to nestebėtina, kad “ snietoninin- 
kai” nėra ramūs, kad juos Voldemaro “šešė
lis” vis persekiodavo. Net iš banko namo, 
kuriame p. Voldemaras gyveno, vyriausybė 
neišdrįsta jo iškrapštyti.

Tat, vyriausybė, bijodama, kad Voldema
ras su savo šalininkais jos nenuverstų, galė
jo jį areštuoti ir ištremti į Varnius, kurie 
jam jau yra gerai žinomi.

Gaila, kad Lietuvoje tokios žalingos val
stybei komedijos yra vaidinamos. Jau, rodosi 
laikas būtų grųžinti vidaus tvarkų į normales 
— konstitucines vėžes.

MUSŲ BANKAI.

Cliicagos lietuviai tikrai galime pasidi
džiuoti, kad apart daugybės taupymo ir sko-

DfDŽIAUSIS DALYKAS.
Rašo Kun. J. Jusevičias

ANTROJI DALIS.

(Tųsa)
Nesipriešinkime jam, jei mūsų parei

gos leidžia. Jei susiduriame su užsispyrė
liu, nepeikinie jo nuomonės. Jei susiduria
me su nuliūdusiu, linksminkime jį. Jei su
sieiname su daug kalbančiu, duokime jam 
progos kalbėti.

Taip darydami, žiūrėkime į mūsų 
Išganytojų. Jis per trejus metus prisitai
ko prie mokinių silpnybių. Net po savo 
prisikėlimo ateina pas juos per uždarytas 
duris, duoda savo žaizdas žiūrėti, valgo 
Žuvį ir medaus korį. Jis taip daro dėl to, 
kad nori įtikinti apaštalus ir patruukti 
savo pusėn. Darykime ir mes panašiai, 
kad daugiau ir daugiau žmonių prisiartin
tų prie Kristaus.

lininio draugijų arba mūsų daugiausia vadi
namų spulkų, mes turime dvi stiprias finan
sines įstaigas — bankus: Metropolitan State 
ir Universal State. Tų dviejų mūsų bankų 
stiprumas ir tvarkingas jų vedimas parodo, 
kad mes lietuviai turime žmonių, kurie pil
nai prilygsta kitiems Amerikos finansistams,

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
SUKILIMAI INDIJOJ. nimas Indijoj, galima supras

ti iš to pavyzdžio. Aukštes
niosios kastos indiečiai jo re
ligija jam draudžia bile ko
kiam sutvėrimui atimti gyvy
bę. Tad retas atsitikimas, 
kad indietis užmuštų angį ar
ba kadir kokį vabaliukų savo

Britų valdžia išdalies šiems 
nelaimingiems kiek gelbsti, 
duoda jiems darbo ir užsiė
mimų. Nes jie yra ištikimi. 
Valdžia juos panaudoja pini* 
gų ir brangenybių siuntimui. 
Nei pinigų, nei kitko jie ne- 
prapuldo. Indiečiai vagys nuc 
jų nieko negali atimti, nes bi 
jo j U palytėti.

Daugelis šių “neliečiamų
jų” tarnauja britų namuose. 
Kuriuose namuose jie yra,

Šiandie Indijoj seka dviem
ruožais gyventojų sukilimai, 

galintiems daryti finansines operacijas, tin-!yįenį veda kovft brįtlJ vaj. 
karnai saugoti savo ir kitų žmonių įdėlius. ;džiai) kad jos atsikratyti ir 

Žinodami, kad tų bankų priešakyje sto-!lndijų paskelbt? nepriklauso- 
vi patyrę bankininkai k. t. pp. Brenzai, p. J. ma šalimi. Kiti kovoja už lais-
Elias ir kiti, mes visiškai galime jais pasiti-jvę, kad pasiliuosuoti iš ver-, lovoje. Jei jam reikia išnai- 
kėti, tuo labiau, kad jais pasitiki svetimtau-• gijos ir skurdo. i kinti tuos įnainus, jis parsam-
čiai ir šios valstybės vyriausybė, kuri griežtai j Indija skaito apie 333 mi- do tai atlikti žmogų iš žemes-namai apsaugoti nuo va 
bankus kontroliuoja, o ir bankininkų sųjun-'lionus gyventojų* Jie visi pa- niosios kastos. Bet jokiu budu -7tukfctesnė.s kastos indie 
gos, kurių nariais yra ir mūsų bankai. siskirstę į visokias pagoniškas ne iš “neliečiamųjų” tarpo.

Prie šios progos norime pastebėti vienų sektas, kurių yra virš poros1
labai svarbų dalykų, kuris rišasi su mūsų šimtų. Kiekviena jų turi ypa-
tautine ateitimi šioje šalyje.

’l

i Visiems turi būti žinoma, kad jei mes čia 
ekonominiai neįsistiprinsime, sunku bus lietu
vybę išlaikyti. Greitai iširtų mūsų kolonijos, 
išnyktų bizniai, nepajėgtumėme išlaikyti rei
kalingų kultūrinių ir labdaringųjų įstaigų:

ti ilgas savotiškas apeigas. 
Kai-kas ne veltui pažymi, 
kad indiečiai su savo tomis 
pagoniškomis sektomis yra 
lyginai pabludę.

Senovės indiečiai įstatymų

Jei aukštesniosios kastos in
dietis susiduria kur su ^‘ne
liečiamuoju”, tada jis saugo

kis prasilenkia su tais namais, 
kuriuose gyvena “neliečiamie
ji”

Apie penki milionai “nelie-
jasi, kad jo nekliudytų nei įėianiųjų” yra krikščionimis ir 
“neliečiamojo” šėšėlis. Jei ŠiĮSerais žmonėmis.

Taigi, šie “neliačiamųjų” 
žmonių milionai šiandie yra

ŠMėLINGO ŠMĖKLA.

mokyklų, ligoninių, akademijų, prieglaudų ir . Idėjai savo iasS paskiistė 
i keturias atskirias kastas, 
ty. kliases. Iš jų vyriausioji

t. t.
Kol mes dar tebegyvename grynai tau- i(Via bramanų kasta — va-ldo- 

ivaujamoji kliasė. Kita yra 
ksliattrvas — kovotojų kas
ta. Trečia — vaisyias arba že-

tiųiu idealizmu, mes sudedame aukų tauti
nėms Įstaigoms užlaikyti, bet jaunoji karta 
jau visai kitaip į tai žiūrės.

Mūsų gyvenimas turi būti taip sutvarky
tas, kad čia augančioj! karta neišardytų lie-'nės dvį kastos į žemės apdir- 
tuvių sukurtas kolonijas, kad neišardytų1 bgjus (žemdirbius) atsineša 
mūsų pastatytųjų įstaigų. Del to mums yra' pa,niekinančiai. Pagaliau ket- 
reikalingas ekonominis įsistiprinimas, kuris i virtoji — tai šudra kasta, ši 
ir jaunimų galėtų pririšti prie lietuviškųjų ' pastaroji tarnauja anoms
įstaigų ir kad jomis jis pilnai galėtų didžiuo
tis. ’

Aukščiau paminėtieji bankai tuo atžvil

“nelaimė” įvyksta, jis turi ei
ti į šventnamį ir tenai dva
siškiai jį įvairiomis apeigomis 
apvalo, ty. paliuosuoja nlio 
tos “nelaimės” — šešėlio.

Dėlto kai-kuriose Indijos 
dalyse “neliečiamiems” yra 
uždrausta vaikščioti viešais 
vieškeliais, užeiti į krautuves. 
Šventyklų ištolo turi saugotis.

Mūs tautietis, Jaek Žukaus- 
sukilę prieš kitas kastas, kad ika» (Sbarkey) lengvai šokinė- 

nois kartų pasiliuosuoti iš' pa- ja virvutę Orangeburge, 
niekos ir nelaisvės. Jie pradu- ^* *•' ;‘ rusinsi prie
da kai-kur pulti aukštesniųjų 
kastų šventyklas ir kitas įs
taigas. Jie pradeda pulti jų 
ruošiamas procesijas ir kitas jsu vokiečiu 
iškilmes.

kumštynių su vokiečiu Mav 
Sclmieling’u už pasaulio čem
pionatų. Linkėtina Sbarkey ir 

taip apsidirbti,
ikr.in jis r.c-e’iu I'Ic.Idoj 
apsidirbo su anglu Scot’u.mės apdirbėjų. Anos pinnuti- Jei “neliečiamasis” peržen

gia kur kokios šventyklos 
slenkstį, šventykla uždaroma 
ir dvasiškiai atlieka ypatin
gas apeigas, kol nuo to ap
valoma.

‘ ‘ Neliečiamiesiems ’ ’ nelei
džiama lankyti mokyklų, jie 
negali turėti su savimi, nei 
skaityti indiečių religinių kny
gų. Jei bramanui pasitaiko 
ištarti kokio “.neliečiamojo” 
vardų, po to jis turi panieki
nančiai nušispianti. “Neliečia 
mlėji” negdli” šbliiti 'Vandens 
iš viešųjų šulinių. Negali įeiti 
indiečių teisman, arba i vais-

trims. Šudra kasta paskiau 
paskirstyta Į keletu dalių. 
Tarp šių yra taip vadinama

giu didelį ir svarbų vaidmenį turi vaidinti ir .“neliečiamoji”, žemiausioji 
taktinai jie vaidina. Jie privalo centralizuoti kasta.
lietuvių kapitalų, kuris tarnautų mūsų, o ne 
svetimų ekonominiam šioje šalyje įsistiprini- 

. mui; jie . turi išmokyti mus taupumo ir mo-*** **’ '• " ■** < » «. A.A. •kėjnno sti savo sutaupytu cefttu- protingai- ir

Šių “neliečiamųjų” žmonių 
Indijoj yra apie 60 milionų. 
Jų padėtas -.yra blogesnė už 
vergų padėtį. Visų kastų ji pa 
niekinta. Ji neturi niekur jo 
kių teisių. Ši vargdienių kas
ta gyvuoja apie 2,500 metų 
ir jai nėra vilties kų nors lai-

saugiai verstis; jie turi būti mūsų finansiniais 
patarėjais ir apsaugotojais nuo visokios pra
žūtingos spekuliacijos; jie turi būti lietuvių 
finansiniai vadai ir prieteliai.

Įsivaizdinkime, kaip nepilnas būtų mūsų mėti nuo savo valdovų ir po- 
gyvenimas, jei neturėtumėme savo bankų, nų. Tad šioą kastos milionai 
taip vadinamųjų spulkų ir kitokių finansinių
įstaigų. Be to įsivaizdinkime ir tokį dalykų: 
kiek galėtumėme nuveikti ir kaip galėtu
mėme šioje šalyje įsistiprinti, jei visi kai 
vienas savo finansines operacijas darytumėme 
per savo lietuviškus bankus, jei visi ten savo 
uždirbtus pinigus taupytumėme. Juk mes ga
lėtumėme pralenkti visas kitas tautas, lietu-

žmonių sukilo, kad laimėti 
tautoje ir visuomenėje bent 
kokių lygybę.

Kovotojas prieš britų val
džių Mahatma Gandlii prigu
li aukštesniųjai kastai. Bet 
jis nepriguli pirmųjai arba 
antrųjai. Priguli šudra kas-

vių tautos vardų iškelti, visus lietuvių kultu- |tai ir su panieka atsineša į 
rinius ir labdaringuosius reikalus kuopuikiau- ’“neiiečianiuosius
šia aprūpinti. Jaunimo problemų irgi greičiau 
išrištiuųe, nes jisai turėtų stiprų akstinų lai
kytis prie lietuvių ir jų tautinio veikimo.

Tat, žinokime, kad bankai mūsų gyveni
me svarbų vaidmenį vaidina, kad mūsų pa
reiga yra juos remti, nes per savo bankas 
mes koncentruojame savo kapitalų į krūvų ir 
kad vienybėje yra mūsų galybė.

VII. Mylėkime Savo Artimų žodžiu.
Galingas yra žinogaus žodis. Žodžiu 

žmogus gali padaryti viską, žodžiu žmo
gus gali ne tik save, bet ir visus padaryti 
laimingais. Jis gali nuraminti žmogaus 
rūpesčius, palinksminti jo širdį ir sutai
kinti jį su kitais. Savo žodžiu žmogus ga
li atnešti iš Dangaus Dievo ramybę ir pa
sodinti jų žmonių širdyse.

Bet kaip žmogus savo galingu žodžiu 
gali padaryti daug ko gero, taip panašiai 
jis gali ir suklaidinti daugelį. Savo netei
singu žodžiu žmogus ne tik gali panaikin
ti žmogaus širdyje ramybę, tvarkų ir Die
vo palaimų, bet taipgi jis gali net nužu
dyti žmogų. Todėl mtnns reikia saugotis 
piktų žodžių. Mums reikia vengti tokių 
žodžių, kurie Įžeidžia mūsų artimo meilę.

Nęteisingais žodžiais labai daug blo
go buvo padaryta. Žydai' apkaltino Išga
nytojų, buk Jis saikęs žmonėms neduoti 
duoklės Ciesoriui. Tai buvo tikra netie

KOVOJĄS TURKŲ LAIK 
< RASTIS.

Po pastarojo karo turku 
laikraščiai visas laikas patai
kauja valdžiai. To pati val
džia reikalauja ir jai tas pa
tinka. Kaip raudonojoj Rusi
joj. Nei vienas laikraštis ne
drįsta prieš valdžių atsiliep
ti, jų kritikuoti už atliekamas 
klaidas. Tai butų; nusižengi
mas valstybei, turkų valdžios 
manymu. 1 *

Bet štai pirm poros mėne-

ignoruoja, bet nežinia kaip il
gam. Nes laikraštis kasdien 
darosi stipresnis ir galinges
nis.

Valdžių kovodamas tečiaus 
jis nenusižengia valstybei. Jis 
tik reikalauja, kad ministeris 
pirmininkas Ismet paša su 
kabineto nariais atsistatydin
tų.

“Variu” pareiškia, kad 
ministeris pirmininkas jau scp 
tyneri metai ūžimų tų ofisų. 
Pripažįsta, kad jis geras žinosiu Stambule leidžiamas dien-

tinę nusipirkti vaistų. Visoj raštis “Varin” staiga nutrau^U8> kiltaširdis, didis patrio- 
Indijoj jie negali važiuoti gat- kė tų valdžiai palankumų. Jis las> bet pažangiuojamai Tur- 

staiga pradėjo bombarduoti kiJai > ra reikalingas jaunesnis 
valdžių - ministerį pirminiu .ir energingesnis pirmininkas, 
kų Ismet paša ir jo kabinetų. kabineto naiiai turi būt 

Tai ypatingas Įvykis. Tur- <iaunesni ir gyvesni.

arba geležinkeliais.vekariais
Kaiknriose vietose jiems ne
duodama jokio darbo dirbti.
Jiems leidžiama tik elgetau
ti. Tai gali daryti ne viešai, kuose tas sukėlė tiek įdomy-
bet kur į užkampį užlindę. Pa (bes, kad laikraščio ėmėjų 
mestų jiems pinigų negalima- skaičius trumpu laiku kelerio- 
jiem paimti, kol metęs nepasi-Įpai padaugėjo. Tuo budu pats 
šalins. Kai-kur uždrausta j laikraštis pasidarė galinges- 
jiems pasistatyti namukus. Jie nis. Jis ėmė rašyti jau dau- 
turi gyventi medžių lapais ap-'gelio tūkstančių turkų vardu. 

, klotose palapinėje. ‘Valdžia mėgino laikraštį
Ilgus šimtmečius šie žino- nutildyti. Kada tikslas neat

neš tiek daug kentėję pasta-Į siektas, duotajam laisvė. Val
iaisiais laikais pradeda išsi-'džia neturi drųsos imtis ko- 

gius remia daugelis “neliečia- žadėti pagonizmo ir jungiasi kių — nors griežtų priemonių, 
mųjų”, nors jis jų nekviečia su magonietonais, žydais ar-'Nes jei jį baustų, tų bausmę 
į tnlkų. įba priima krikščionybę, kad atjaustų dešimtys tūkstančių

žmones.
Užtaigi anos dvi vyriausios 
kastos Gandlii žygių nei ne
remia ir jo vengia. Bet jo žy-

Koks vargingas ir baisus 60'tuo budu atsikratyti tos ne-1 skaitytojų ir rėmėjų
milionų “neliečiamųjų” gyve j laisvės.

sa, nes Išganytojas liepė atiduoti Cieso
riui, kas buvo Ciesoriaus, o Dievui, kas 
buvo Dievo. Tačiau šis apkaltinimas daug 
paveikė į Pilotų ir, be abejonės, prisidėjo 
kad; Kristus mirtų prikaltas prie kryžiaus.

Kai kurie šmeižėjai vietoje stačiai 
kaltinti kitų žmogų, dažnai jį pajuokia. 
Tai yra labai blogas darbas ir kenkia ar
timo meilei. Gerai būtų, jei tokie žmonės 
nerastų sau klausytojų. Šv. Ignotas sako, 
mc3 blogai nekalbėtume apie kitus, jei 
nerastume klausytojų. Taigi prisideda 
prie šmeižto ir tas, kas klauso. Saugoki
mės tat blogų kalbų, kurios įžeidžia ar
timo meilę. Šv. Augustinas, kad neprisidė- 
jus prie kitų apkalbos turėjo tokį parašų 
prie savo durių valgykloje: “Nėra vietos 
prie stalo tam, kas mėgsta žeminti savo 
artimų”.

Bet čia reikia pridėti, kad kalbėti 
apie artimo ydas nėra nuodėme, jei mes 
norime apsaugoti jį nuo naujų klaidų.

Valdžia šiandie “Varin’ų”idos.

Del to galima kalbėti apie artimo ydas 
prieš viršininkų, kuris gali perspėti kly
stantį, pamokyti nežinantį, arba nubausti 
prasikaltėlį.

Bet išskyrus tuos atsitikimus, ap
kalba yra biauri nuodėmė, nes joje glūdi 
puikybė, neapykanta ir pavydas. Dievas 
baisiai neapkenčia apkalbos ir smarkiai 
baus prassižongelius.

Apkalba dažnai pačiam apkalbėto- 
jui daug blogo daro. Kaip kulka atsi
muša nuo kieto muro ir žeidžia patį šo- 
vėjų, taip apkalba grįžta į patį apkalbė
to jų ir gėda apdengiu jo veidų. Pats 
Kristus pasakė: “Neniekink kito, ir pats 
nebusi niekintas”.

Kas neteisingai apkalba kitų žmo
gų, privalo pataisyti savo klaidų ir kito 
žmogaus gerų vardų atitaisyti. Jei žmo
gaus kūnas yra kulkos sužeistas, tai ne- ■ 
užtenka išimti tik kulkų. Dar reikia, iš
traukus kulkų, sužeisto žmogaus kūno

Jie turi 
rūpintis ne tik šiandienine 
Turkijos padėtimi, bet ir at
eitimi. Jie turi būt apsukrus 
diplomatai. Jų pareiga prama
tyti, ko Turkija bus reikalin
ga už 10, 20, 30 metų.

Be to, laikraštis valdžių 
kritikuoja už įvairias jos at
liktas klaidas.

— Paryžiaus valstybės kny
gyne yra iš XII amžiaus bi
blija, parašyta ant nepapras
tai plono pergamento, kuris 
buvo pagamintas iš moters o-

dalį sugydyti. Panašiai reikia daryti ir 
su žmogaus sužeistu vardu.

Pagaliau, kad palaikius artimo meilę, 
reikia vengti barnių ir viso, kas tik ar
do ramybę, nes meilė yra taikos motina. 
Ji niekados nesukelia kovos. Del to A- 
paštalas ir ragina: “Kad nekovotume! 
žodžiais, nes tai niekam nenaudinga, tik 
klausytojams žudyti.” Taigi nesilaikyki
me aklai savo nuomonės.

Ar galima kada pasipriešinti arti
mui? Galima, jei svarbi priežastis to rei
kalauja. Tik darykime tai su didele saldy
be ir atsargumu. Ypatingai jei reikia pa
sipriešinti tada, kada tikėjimas yra nie
kinamas, šlovė piešiama, arba papikti
nimas platinamas. Saugokimės įsikarščia
vimų. Bet darykime tai meilingai, kad 
parodžius, jog tai yra dėl jo paties gero
ves.

(Bus daugiau)
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, lių, kaip seninu uredninkni, 
J duoti ir t. t. Štai jutus, tavorš- 
.čiai, lygybė; vieni išaukštinti, 
kiti pažeminti, “nunakinti.”

Tat iš anksto, jums, tavorš- 
čiai, pranešu, kad nesidyvitu- 
luėt, kai kuri:)' dienų pamaty
sit ir jūsų gazietų komisarus

“SEZONINIŲ POLITIKIE
RIŲ” KLAUSIMU

“Garso” Xr. 18, 
mėn. 1 d., 1939 m., talpino 
raštų su antgalviu “Prieš Sei
mą,” po kuriuo pasirašo “J. 
B. Šaliūnas. sekretorius ir rei-

gt‘gil zes

blankoje buvo pažymėta, kad 
jo mokestys yra užmokėtos 1 
iki rugsėjo mėli. 1 <1., 1929 
metų. Gencevičius V., persi
kėlęs j 134 kuopa, tuojau už
simokėjo savo duokles net už 
4-ris mėnesius t. y. iki 1 d. 
sausio mėn., 1930 metų. Neuž-' 
ilgo Centras jo mokestis su-į 
gruziną atgal, pažymėdamas '

kalų virėjas.” Iš rašto turi- 
medaliais apsikabinusius, kaip nio ^atrodo, kad parašyta ko-
kokius ofieierius arba genero- kio smulkaus politikieriaus,i kad jis yra Centrui skolingas 

ibis. Jie tuos medalius gaus bet autoriaus parašas liudija,* net už G-ius mėnesius. Pati- 
“za ebrabrost”, kad padarė kad čia yra S-mo reikalų ve- krinus jo knygute, pasirodo, 
jus didžiausiais mulkiais: biau dėjo otieialis pareiškimas. i kad jo mokestys pilnai sumo- 

riausį, kruviniausį pasaulyj P-nas Šaliūnas tyčiojasi iš' ketos. Kame dalykas, nesū
ria iš Rusijos! Stebėkitės ir!dalykų — komunizmų — įkal- tų kandidatų, kurie negavo' prantama. \ ėdamas susiraši- 
mirksėkit. Jūsų numylėtoji bėjo laikyti gražiausiu daiktu! nominacijos ir juos įtaria “se-l liejimas. A ėliau paaiškėja, kad

Šviežiena tavorščiams.
Tavorščiai, ve jums šviežie

, ! Z*

' >*ntėrnabona

kiti Lietuvos vyriausybę ir sa
ko galima tikėtis Lietuvoje? 
mulkinama, suvedžiojama, tai 
ko galima tykėtis Lietuvoje? 
Visur vienaip sakoma, kitaip 
daroma.”

Tat, kodėl taip daroma? 
Kodėl taip bijoma to dykai 
vizos davimo? Juk kiekvienas 
šimteriopai paliks Lietuvoje.

Ar skriaudų jie padarys at
vykę? Kodėl vokiečiai tų ge
riau supranta — ir Amerikos 
piliečiams visai dykai vizas 
duoda.

žiūri į

j parodų važiuojantiems duo
dama dykai viza apie porai 
savaičių. Ar ne juokinga?

Ar rasis bent vienas, kaip 
sakoma, svetimšalis, kuris va
žiuotų vien tik dėl parodos j 
Lietuvi) ? i

Ekskursantas.

— Pirmas dienraštis pasi
rodė Venecijoj 1563 metais.

— Didžiausia pasauly med
vilnės (bovelnos) verpykla y- 
rii Anglijoje, Ročvalio mies
te, užimanti 14 hektarų žemės 
plota. Joje dirba 9 tūkstan-

tėvynėj Stalino pastatytas iri Bet jie tuomi didžiuosis, nes zoniniais darbuotojais” už
durtuvu paspirtas 
nias, kaip sakoma, 
eina.

Jūsų penimi čia 
nei bloką neduoda

komuniz-' „ 
ant bom

10 kuopoj per klaidų jo mo
kestys į Centrų buvo nepasiū-

, Mūsų konsulas
. o įnv k ymor, u\ęs < vi j rjausy|jįs aplinkraščius, nuro- č-iai darbininkų. Per savaitę 

ratnmkas, ims dalyvumų a«-;dymus ir skaįto> ar sak0, pj.?- suverpia apie pusę milijono 
svarų siūlų įvairiems audi-tomobilių lenktynėse Indiana- 

poly, Imi., gegužės 30 d.

komisarai 
jums nu

eiti be minties, kad sovietuos dolierukų, ir bus šoblių! 
lygybė viešpatauja, kad komu 
nistų “rojuj” atsikratyta se
nosios tvarkos, buržuazinių 
išmislų ir taip toliau.

Taigi veizėkit! Jūsų vadina-i kui čia paskyrė

(ulės lygintis Bostono vai- tai, kad jie neišpildo, padary- 
katos tėvui, tik šoblės truks, tų nominacijų metu, pasiža- 
Ale čia menkas daiktas: pas ' dėjimų. Kaip galima reika-
kelbs, kad Gastonija badauja, lauti jų pasižadėjimų išpildy- kuopa ištaiso ir Centras mu Bet 5įuom iajku jr net eks.

kursantui, kad, sulig turimo
mis žiniomis, jie tik taip da
ro. Nuo birželio 5 d. iki lie-

stos, tik ne už 6-is mėn., bet i visai sumažinti, ar visai dy-, pos 1 d., pasakyta, rodos, duo- 
už 4-ris mėnesius. Klaidų 10 J kai duodami ir 1.1. damos vizos dykai važiuojan

tiems į Lietuvos Parodų sve
timšaliams. Reiškia, ne lietu-o jūs, tavorščiai, sumesit po nio, kuomet jie pralaimėjo no- nis raštu praneša, kad Genee- , kursantams į Lietuva vvksI .. - . . . . . • V* TV 1 1* r-* ’vi • • * C J ’’

Varšava. — Lenkijai nega-j kandidatus 
lint surokuoti, kiek ji yra įsis jie būtų 
kolinus J. A. Valstybėms, duotų prieš rinkimus pasiža- 
šios valstybiniam lenkų bari-.dėjimų. Iš pralaimėjusių kan-

minaeijas? Tik tųsyk galima vičius V. neskolingas. Reiškia jtantiems nuejus pas Lietuvos !v*alllS- čia nepaminėta, kad A-
tus kaltinti, kuomet dalytas jau baigtas. Praėjus kolMnl|# kiekviena8 auk. [menkos lietuviams,
išrinkti ir nepildyti) ; kiek laiko, gaunama iš Cent- (i„i..k,„ .r

mani lygybės 
ir prie carų,

rojuj”,
ivedama

kaip i Davey. Ijenkai
delegatų p, 

dabar skersa-
viso kuoja ir murma, kad J. A. Vai ne#u keista.

1 didatų reikalauti jų progra
mos išpildymo, yra daugiau,

ro laiškų (data balandžio mėn. 
30 d., 1930 m.), kad Gencevi- 
čius V. yra suspenduotas už 
užvilktas duokles už 4-ris m.. 

į kas neatatinka tikrenybei, nes

šėlau minėtus dalykus žino: 
skaitė laikraščiuose, girdėjo 
Lietuvoje, tai ir kįla nemalo-lį pasaulinę parodų? Ir čia tik: 
numas, kaip konsulo ten pa- = 
reikalaujama $10.00 už vizų.'

Ar svetimšaliai važiuos Ž.
Ū. Parodon iš Amerikos, kaip'žiaus.

niams austi.

— Kasmet visame pasauly 
miršta 33 milijonai žmonių; 
kas valanda — 3,777; kas mi
nutė — 63, Ketvirtadalis vi- 
jsų žmonių miršta nesulaukę 
7 metų, o pusė nesulaukę 17 
m.; iš 100 tūkst. žmonių tik 
vienas sulaukia 100 metų ani

jonas Zanavykas.

kie ordinai — medaliai, su į- 
vairiomis privilegijomis. Bru

stybės tyčia paskyrusios de
legatu žmogų su tokia pavar-

rokratijos Jčėsais, gavę nuo ca- de, kuri lenkiškai

Toliau Sus-mo reikalų vedė-i j'8 visuomet savo duokles už-
jas sako, kad “nuo 1925 me-Įmoka už 4'rls mfn- ir

i dabar
ro Nikalojaus loskos medali, 
galėjo tik tuo didžiuotis ir 
kažkuriomis privilegijomis 
naudotis. Bet dabar Rusijoj, 
kas gauna nuo caro Stalino 
ordinų — medalį, tas būna ly
gus komisarui. Jis geležinke
liais nemokamai važinėjas, 
nereikia jam “lainėj” su kor
tele duonai gauti prie bučer- 
nės stovėti, einant gatvė pa-

Davai! (duok!).

PRAŠAU NESIJUOKTI!

reiškia tų nei vienų parį organizaci-juauar ^ra u^>’,no*'<‘jės i 
'jai nėra prirašę visa kuopa,”! Ccntr« net iki S- ru«sf'j° 

bet nepažymi, ar tos kuopos
darbuotojai per tų laikų yra 
buvę Centro Valdyboje. Jei 
per tų laikų kuopa nei vieną 
narį neprirašė, tai už tų dalis 
kredito tenka ir pačiam Cen
trui, nes narių prirašinėjimo į ms ir nariams į tai daugiau

mėn. 1 d., o Centras randa jį 
skolingu. Iš kur jis tas žinias 
ištraukia ir kuo remdamasis 
tuos faktus sudaro, labai kei
sta.

Nugi, sako, Lietuvos valdžia 
rašo, ir sakė, kad vizas duos 
dykai visiems amerikiečiams 
Lietuvon vykstantiems eksku
rsijomis Vytauto metais. Tai 
už kų dabar reikalaujama mo
kestis? Tuomet ir konsulas 
atsiduria nemalonioje padėty
je ir keleivis, susinervavęs, 
gatavas mesti viską ir neva-

Tat reikėtų visoms kuopo- Į žiuoti į Lietuvą.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

prasti proletarai jam turi ke-ikiu tapsi.”

Barasi du kaimynu. Vienas 
garsiai šaukia:

— Tu durnas!
Kitas jam atsako:
— Gali būti, nes su tavim darbas labai daug pareina nuo 

susidėjau, nes ir priežodis sa- Centro mokėjimo arba suge- 
ko: “Su kuo sutapsi, pats to- bėjimo sutelkti kuopų darbuo-

Jaunųjų Žiedai.
■= JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS?

MOTINOS MEILĖ. ! mių, šalintųsi nuo kiekvieno 
j blogo ir taip savyje išsidlrb-

tojus prie narių prirašinėji
mo darbo. Juk, reikia žinoti, 
kad kuopų darbuotojai algų 
negauna ir todėl negalima iš 
jų reikalauti, kad jie būtinai 
tų ir tų padarytų; o norint 
iš jų pasišventimo, auginimo 
organizacijos darbui, tai ne
reikia iš .jų tyčiotis, nerim-

Mama nežinojo, kad aš jų j tų stiprių ir nejlaužomų valių, tais išsireiškimais. Prie pro- 
mačiau. Gal ir dabar dar ne- ‘ Kiekvienoje vaikų ligoje,'gOs tenka pareikšti apgailes- 
žino, kad aš buvau nepaste-.kiekviename jų skausme, mo-.tavimų, kad Centras, vietoje 
biamu liudininku jos, man j tinai visuomet šalia jų, pra- * padėti kuopi) darbuotojams, 

leisdama daug naktų be mie- jiems trukdo ir narius erzina 
go, patarnaudama savo myli-'savo netaktiškais pasielgi- 
miemsiems. t mais, pavyzdžiui, kaip ir mu

sų 134 kuopos, kas link Ki- 
verienės Kotr. ir Geneevi- 
čiaus Viii., kurio persikėlimo

taip brangių, veiksmų. Bu
vau tada mažas, apie aštuone- 
tos metų. Ji sėdėjo sode po me 
džiu ir taisė mano ir broliuko 
drabužius. Kaip graži ir mei
li ji tada atrodė! Buvau be- 
einųs jos ko tai paprašyti, i 
kai pastebėjau, kad karts nuo' 
karto ji sustodavo dirbusi ir į 
meiliai į drabužius žiūrėdama, 
kaž kų pašnibždėdavo ir .juos 
pabučiuodavo. Tiktai tada 
supratau, kaip Mamytė mu
mis mylėjo, kad net mūsų 
drabužius laikė pagarboje. 
Žinojau, kad aš to visai ne
buvau vertas ir kaž kas ma
no gerklėje užspringo ir gaili 
ašarėlė nuriedėjo nuo mano 
skruostų, prisimindamas, kad 
tiek daug kartų aš savo ne
paklusnumais užgavau jos šir
dį. Tas atsitikimas pasiliks 
mano mintyse ant visados ir 
man nuolatos primins mano 
Mamytės meilę dėl mūsų.

Ak, kad visi suprastų mo
tinų vertę ir brangumą! Ne 
vienas įtaria motiną bešir- 
dingurne, matant kad motina 
bara savo vaikučius už ma
žiaus) dalykų ir juos baudžia. 
Bet jis nesupranta, kad tas 
visas yra vaikučio labui, i- 
dant bijodamas motinos baus- J

Vaikutis, nusikaltęs ar bū- - 
damas kokiame pavojuje, pir- 

Imiausia bėga prie savo moti
nos, negu prie tėvelio, nes ži
no, kad prie motinos daugiau 
ras mielaširdingumo, atleidi 
mo ir pagelbos.

Pasaulis neužmiršta moti-

parodyti savo meilę ir pagerb 
ti motinas.

Ak, Mamytė brangioji! Kur 
gi aš dabar būčiau jeigu nebu

, ’tčiou augęs po Jūsų globa ir 
nos vertes ir todėl kas metai' • x«- » t- ...

ipriežiūra? Jūsų meiles me- 
viena diena skiriama motinų kad užmiršiu!
pagerbimui, kad toje dienoje j 
galėtų ypatingu atsidavimu

TUBBY

savo domės ir atydos atkrei 
pti, kad tokie apgailėtini ir 
liūdni įvykiai mūsų S-mo vir
šūnėse ateityje daugiau neį
vyktų ir nepasikartotų.

St. Lukoševičius,
LRKSA. 134 kp. 
Finansų Sekretorius.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ

Nežinia, kame čia dalykas. 
Kodėl tie amerikiečiai lietu
viai taip mulkinami? Vienu 
būdu kviečiami į Lietuvą ir 
gerbiami, o kitu būdu juos su- 
vadžioja ir mulkiais laiko.

Jau pereitą vasarų, t. y. 
1929 nu, Kaune buvo ameri-1z I
kiečiairts informuota; sakoma, i 
kad šiais 1930 m. Amerikos1 
lietuviams, važiuojantiems į 
Lietuvą, aplankyti savo tėvy- i 
nę„ kaipo Vytauto metais, vi-l 
siems bus duodamos ,vizos dy-I 
kai. Dabar tų patį panašiai! 
skelbia Liet. Vyriausias Vy
tauto Komitetas atsišauki 
mais, ar kvietimais Amerikos 
lietuvių spaudoje.

Ten sakoma, kad už vizasEduardas J. Kubai t is,
Lietuvių Kolegijos Stud.jir pasportus būsią mokesčiai',
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Vieni išėję Keikia konsulų,

SjOKATS thatt
TOU ABBAJT PCAČTISIMC’ 
---------------

PQACTISIM'Z
HOM

WISS1G,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP VŽSISENĖJVSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą, ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 VVest 26 St. kampas Kevler Avė., Tel. C’ravvford 5573

DECORATION SPECIAL
NUŽEMINTOS KAINOS ANT

OLDFIELD TAJERŲ
Didelis Kxtra size augštos vertės Tajeras už žemą kainą, 
turintis visas progas subudavojimo ir išvystymo, kas daro 
galimu dėl Firestone Balloou tajerų laikyti pasaulinį re
kordą ant paprasto kelio lenktynėse saugumo, ilgiausios 
ištvermės ir pigumo. Pirkdami Firestone Oldfield taje- 
rus busite pilnai užganėdinti.

firestone oldfield
29x4.40 ........ . ........ $5.55 29x5.00 ............ ............ 8.15
29x4.50 ............ .......... 6.S0 31x5.25 .......... ............ 9.75
30x4.50 ............ .......... 6.35 32x6.00 .......... .......... 12.90
28x4.75 ............ .......... 7.55 33x6.00 .......... .......... 13.10

Visi kiti saizai už lygiai žemą kainą. Uždėjimas dykai. 
Beabejo, jums reikalingas vienas ar daugiau naujų tajerų 
prieš šventes. Užeikit pas mus pasirinkti sau tinkamų ta
jerų. Mes turim stake visokių šaižų ir visokios kainos ta
jerų. Krautuvė atvira kas vakarą iki devynių.

URBAN TIRE SALES & SERVICE
4071 Archer Avenue, Tel. Vkginia 0915

1.............. .................................. ti" 11 ......"—'j .................~ ■ — -h ' —
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LIETUVIAI .AMERIKOJE

eioj
vai.

WESTVILLE, ILL.
40 vai. atlaidai.

. Petro ir Povilo bažny- 
šįmet bus švenčiama 40 
atlaidai birželio 1, 2 ir

3 dienomis. Pamokslus sakys 
Pranciškonas Tėvas Augusti
nas Dirvelė, nesecnai atvykęs 
iš Lietuvos.

Atlaidai — tai ypatingu 
Dievo malonių laikas, kuria
me visiems duodama ypatin
ga proga susivienyti su savo 
Sutvėrėju. Ypatingai mes, 
AYestviliškiai, pameskime die
vaičius garbinę, bet grįžkime 
prie tikros Bažnyčios, kurių 
Kristus įsteigė ir kuria Kris
taus jpėd’Zei valdo.

•Atlaidų dienos turi būt be 
galo brangios visiems, būtent 
kad paklydėliai sugrįžtų, ap
sileidėliai pasitaisytų, o gerie
ji geresniais taptų. Todėl, 
brangūs broliai ir seserys 
Kristuje, visus kviečiu pasi
naudoti šiais atlaidais įsigi
nant Dievo malonių ir atlai
dus per šv. Sakramentus, klau 
sant Dievo žodžių ir dalyvau
jant pamaldose per tas tris 
dienas. Ne vienam iš mūsų a- 
bejojant arba einant klaidin 
gu keliu galėsime pataisyti 
klaidas ir susitaikyti su Die
vu.
Kun. S. J. Bartkus, C. C. J.,

klebonas.

iinunijos. Ir tai iškilmei jos 
I bažnyčių išpuošė vainikais, 
altorius gyvų gėlių bukietais 
apstatė; gavo E. Zarankaitę 
ir L. Arčišauskų per Mišias 
smuikomis griežti.

Sekmadienio rytų aštuoniom, 
komunijos klasa sekdama ku
nigų, • vargonais, smuikomis 
grojant, chorui giedant arti
nosi linkui altoriaus. Mergai
tės pasipuošę baltais rūbais, 
galvutes padabinę žaliais vai
nikais; vaikiukai apsirengę 
juodai, prie šalies prisisegę 
baltus ženklus.

Parapijos pavasarinis pikni
kas.

Parapija bruzda: pikniko 
tikietus pardavinėja, pikni
kui kolektuojai pinigų, skiria
si samdytų orkestrų, daro pla
nus, kad geriau atvažiavusius 
į piknikų svečius pamylėti.

Bėglias.

T. Gordon, Temple universi
teto sviedininkas (pitcher).

nų ir genėję miškų, tai mūsų; 
ciceriečiai nematę nei kokių 
kitų vyrų ; tur būt,'jų nebuvo.

Abu sako, nors buvo nuvar 
gę, tiek kelio padarę, bet daug 
miško “apkliniję”, visas ša- 

i kas nugenėję, nudžiuvusias 
1 nurinkę.

Bravo, ciceriečiams, kad jie 
kelių “išmieravo” ir da dar
bo atliko.

CHICAGOJE
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINELĖS.

STAMBUS AUKOTOJAS.

Marąuette Park. — žino
mas mūs veikėjas ir biznie
rius p. R. Andreliunas, kurs 
visuomet remiu visus gerus 
.sumanvmus, ir šiuo kartu au-

TĖVAI SUPRATO
KALBA.

VAIKO

BALTIMORE, MD.

Labdarių ūkis jiems 
kęs.

pati-

Visi rengiamės į labdarių 
išvažiavimų, tada ir mes pa
matysime gražų ūkį.

X Gegužės 12 d. tapo iškil
mingai palaidota a. a. Ona 
Kokanauskienė, po tė\ais Štu- 
lytė, Kazimiero Kokanausko

biamas kun. Aleksandras Bu- 
blys, kuris savo širdingumu 
ir svetingumu, ypatingai jau-!^mona, kuris jau ilgokas lai- 
nimui, niekam nedavė savęs l<as tarnauja Ciceroj mieste

Iš mokyklos mokinių čia 
norėta sudaryti benas. Išpra- 
džių daug buvo norinčių, bet į radio S. L. R. K. A. kuopai, 
dabar liko tik keturi: P. Sa-i Todėl, patartina visiems rem- 
viskaitė, E. Daujatis, J. Čekis Į ti tokius biznierius, kurie re- 
ir J. Blankus. mia mūsų draugijas ir jų su-

“Mea jau manėme. kad vaikaa 
mira, kuomet dantukai dygo". pa
sakė motina 19 Kentucky. "Jis nieko 
negalėjo virškinti Ir kasdien blogė
jo. Po vienos neramios nakties aš 
atsiminiau Castoria ir tuoj jos ga
vau. Keletas jos lašų jj nuramino, 
o po kelių dožų jis jau buvo visai

• z." £ x i • , ,, , . . rr z i kitokls vaikas”. Daktarai visur re-
iOJU 6 tiubll At\\ ater Kent Ikomenduoja grynai uugmeninę ne

kenksmingą Fletcberio Castoria nuo 
ulogų, sukietėjimo, dieglio ir kitų 
vaikų negalių ir milijonai motinų 
žino jos švelnią veikmę. Saugokis 
imitacijų.. Fletcherlo parašas yra 
ženklas tikrosios Castorljos. ((7)

, CLEVELAND, OHIO.
f - -

Neteisinga žinia.

“Draugo” (gegužės 3 d.) 
106 num. tilpo žinia iš Cleve- 
land, Olno, kur tarp kitko bu
vo pasakyta, kad p. J. Čižau- 
skas buvo pakviestas 500 m. 
Vytauto mirties sukaktuvių 
iškilmėse pamokinti cho 
rus (?), kuriuos jisai būk apsi 
ėmęs. Klausimas, kokia komi
sija arba jos narys tų kvieti
mų padarė?

Mes, komisijos nariai, o tai 
pogi ir visi atstovai, žinome, 
jog formalis aptarimas, kam 
ir kokių muzikalų dalį pildyti 
Įvyko tik geg. 8 d.

Tame viešame atstovų su
sirinkime buvo aiškiai nu
tarta, jog p. J. Olšauskas ves 
bažn, chorų giedojimui mišių 
laike pamaldų, o p. V. Grei
čius ves tautiškų dainų pro
gramų.

Pageidaujama, kad gerb, 
redakcija netalpintų pavienių 
asmenų žinių kas link to viešo 
dalyko.

Tokios žinios klaidina vie
tos lietuvių visuomenę ir į- 
neša nesusipratimo komisijos 
narių tarpan.

S. O nė,
Muzikalės ir spaudos

komisijos narė.

Išvažiavo į Lietuvą.
Gegužio 23 d. atsisveikino 

su baltimoriečiais plačiai žino
mas katalikiškos spaudos pla
tintojas ir savo laiku mokslei
vių rėmėjas bei kitokių tautos 
darbuotojų palaikytojas, p. A. 
Ramoška. Išvažiavo į Lietuva 
švęsti D. L. K. Vytauto mir* 
ties 500 m. sukaktuves. Nors 
niekam nenorėjo sakyti apie 
išvažiavimų, vis-gi pažįstamie
ji, kad ir vėlai, sužinoję, skait
lingai atsilankė linkėjimus su
dėti, kiti savo namuose su
rengė išleistuvių vakarėlius.

Per daug būtų apsileidimo 
nepranešus, nepaminėjus, vi
suomenei tokio asmens išvy
kimo į tėvynę. Gailimės nete
kę stambaus savo tarpe vei
kėjo ir laukiam, sugrįžtant.

J. K.

pralenkti.

Ant galo, netolima kaimynė 
Chicaga, su didžiausia visame 
pasaulyje lietuvių kolonija 
(net didesnė ir už Kaunu), 
užtikrina Seimui skaitlingų 
dalyvavimų. Taigi seimuoda- 
mi atstovai turės progos ap
lankyti ir didžiausių J. A. 
Valstybių centralinę Metro
polijų. Taigi iki pasimatymo 
Kenoslioj!

M. U.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

visų
susi-

Pirmoji šv. Komunija.
Šv. Kazimiero parapijos 

bažnyčioje praeitų sekmadie
nį, gegužės 18 d., dešimts mo
kyklos vaikų priėmė pirmų 
sykį Šv. Komunijų.

Seselės vaikus rūpestingai 
ilgus metus rengė prie atgai
los Sakramento ir pirmos lvo-

KENOSHA, WIS.
Vyčią Seimas.

Už trejetų mėnesių iš 
kuopų Vyčių delegatai
rinks Kenoshon, kad aptarus 
savo organizacijos reikalus.

15-sis Vyčių Seimas, net ir 
14-sis, buvo Rytinėse Valsty
bėse. Sekantieji du — Chica- 
goj ir Clevelande. Kitais me
tais, greičiausiai, vėl su savo 
Seimu Vyčiai pasuks į Rytus. 
Taigi gerai, kad prieš tą pa
sukimų kenosbiečiai pakvietė 
šįmetinį 18-tųjį Seimų į savo 
miestų.

Bet ir be to Kenoslia yra 
labai tinkama vieta vasari
niams Amerikos lietuvių sei
mams. Klimatas AVisconsino 
geras. Be to Kenoslioj gyvena 
sena, stipri, pasiturinti lietu
vių išeivija, galinti suteikti 
seimui visokių patogumų: gra 
žiu, erdvių svetainę, komisi
joms kambarius, valgyklų ir 
t. t.

Nebe reikšmės yra ten ir 
artimumas .Michigan ežero. 
Juk tik vienas blokas skiria 
puikiai įrengtų miesto “swim- 
ming beach” nuo parapijos 
svetainės.

Urbai maloni yra ir ta ap- 
linkybė, kad dabartinis Keno- 
slios klebonas yra plačiai ži
nomas, visų mylimas ir ger-

CICERO, ILL.
Radio Stotis AJJ.

Pėsčiųjų kelionė iš Cliicago 
į Labdarių ūkį.

Gegužės 10 d. du ciceriečiu: 
Kaz. Žilvitis ir Juoz. Motekai- 
tis pėsti nukeliavo į Labdarių 
ūkį.

Buvo štai taip. Kuomet 
Labdarių Centro pirmininkas 
paskelbė “Drauge”, kad iš vi
sų Labdarių kuopų suvažiuotų 
po keletą vyrų į Brighton Pk.
6 vai. ryto, o iš ten trokais 
nuvažiuos į ūkį apgenėti miš
kų, kur bus Labdarių išvažia
vimas birželio 1 d., juodu ir 
nuvažiavo i Brigliton Park ry 
to 6 vai., bet nerado nei vieno 
žmogaus. Pašaukus per telefo
nų pirmininkų, atsakyta, kad 
nieko nežiną apie tų susirin
kimų Brigliton Park. Tuomet 
jie nutarę eiti pėsti ir po pu
siaudienio pasiekę Marijonų 
Kolegijų. Sako, ėję taip: ak
menys ne akmenys, pelkės, ne 
pelkės — kiaurai ir vis klausi
nėję ar toli Labdarių ūkis.

Pasiekus Marijonų Kolegijų 
juos suvargusius pamatęs 
kun. Dr. J. Navickas ir malo
niai priėmęs bei pavaišinęs, 
nes, sako, jau buvo alkani. Po 
to brolis Aleks. nuvežęs į 
Labdarių ūkį. kuris randasi 
da 10 mylių nuo M. Kolegijos.

Bet kaip iš West Side skel
bęs, kad du vyru buvę tų die- 
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policmonu. Į kapines lydėjo 
pusantro šimto automobiliu. 
Per gedulingas pamaldas baž- 

įnyčia buvo kupina žmonių. 
Gerb. kleb. kun. H. Vaičiūnas 
pasakė du Įspūdingų pamoks
lu: bažnyčioje ir du kapinė
se: lietuviškai ir angliškai. Iš
lydint iš Ciceros visi kryžke- 
liai buvo apstatyti policmo- 
nais ir niekas negalėjo prava
žiuoti kol nepraleido laidotu
vių procesijos, kuri važiavo 
labai palengva, tiktai dešimts 
mylių į valandų.

ROSELAND, ILL.

Iš Šv. Kazimiero Rėmėjų 
JaunameČių skyr.

Š. K. A. R. 4 skyr. jauna- 
metės pilna entuziazmu dar
buojasi. Jų trūsų buvo ren
gimą “bunco party”, kuri 
kuogeriausia pavyko. Pelno 
gauta $100.23. Tas parodo, 
kaip 4 skyr. jaunametės ne
snaudžia.

d
Skyr. dėkoja mūsų kleb. 

kun. J. Paškauskui ir kun. A. 
Krušai už prielankumų. Taip
gi visoms augusių skyrio na
rėms, kurios prisidėjo prie šio 
vakaro, padedamos mums 
perduoti “chance books” ir 
padėdamos mums visokias bū
dais. Ačiū visiems, kurie atsi
lankė ir parėmė vakarų.

Šį sykį nuvežėm $100 į 
Seimą, bet į kitą Seimą ti
kimės nuvežti $1,000.

Jaunametė E. C.

Mokytojos žada tuos ketu
ris pridėti prie Šv. Jurgio pa- 
rap. mokinių beno. Vadinas, 
mūsų mokykloj iš 600 mokinių 
negalima sudaryti dūdų beno.

Močiutė, ir tėveli, argi tu 
gailiesi savo sūnui ar dukre
lei keletą dolierių nupirkimui 
muzikos instrumento? Ar ge
riau, kad tavo vaikas vaka
rais gatvėmis bėgioja? Nepa
likime mirdami jiems turtų, 
kuriuos jie greitai praleis. Duo 
kime mokslo! Turėdamas mok 
slą jis atmins tėvelius, kad į 
jie nesigailėjo pinigų mokslui; 
bus geras tautietis ir šalinsis 
nuo negerų draugų; nebus vai 
kata, nei vagilius, kaip daug 
kitų kad yra.

Paimkim pavyzdingų mūsų ; 
parapijoj šeimynų N. ir P. Rim į 
kus. Jie leidžia savo dukrelę , 
Stasę į aukštesnę mokyklų, be 
to, mokinas piano skambinti I 
ir smuiką griežti. Jie nesigai
li lėšų mokslui.

Antra šeimyna — J. ir M. 
Blankai. Jie nuo mažų diene
lių leidžia savo sūnų Juozų 
mokytis. Da tik 10 metų, o jau 
gerai skambina. Be to nioko
si smuiką griežti ir dūda 
groti. Tėvai nesigaili pinigų 
mokslui. Ir jūs, brangūs tautie 
čiai, imkite pavyzdį iš tų šei
mynų.

J.

manymus.
P. C.

Radios
ir Lietuvių Radio progra
mai duodami pastangomis 
Budriko krautuvės iš sto
ties WCFL 970 K. kas ne- 
dėldienį nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Kas ketvergas \YH 
PC 1420 K. nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

KAINOS SUMAŽINTOS
Atwate.r Kent zV. C. su vis-

k'“ $39.00
lt. C. A. Radiola. 33 su vis-

k” $35.00
Philco screen grid vertės $123

" $65.00
Radio ir victrola kruvo-

$98.00
Parduodamos visos geriausios 

Standard išdirbysčių radios,

JOS. F. BUDRIA
1NCORPORATED

3417-21 S. HALSTED ST. 

Tel. Boulevard 4705

DĖKOJAME.
Šv. Pranciškaus Rėmėjų sky 

rius, Kenoshoje, gausiai mus 
remia, dėl mus nenuilstančiai 
darbuojasi. Mes už tai esame 
labai dėkingos ir didžiai įkai
nuojame jų pasišventimų. L»ai 
Dievas jus laimina ir šimte
riopai atmoka.

Seserys P ra nciškietės.

0nntC'

RlueRibbon 
MaltExtract

amerTca’s biggest selieb/
Vžsistatyk radio ant Blue Rlbbon Malt Sporto pranešimus kas 
vakarą 6:30 vai. vakaro šviesos taupymo laiku IŠ stoties WM.IQ, 
Chleago.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIAlztSTAd 
Taigi nenusiminkit, bot eikit pas |

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jum# dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, tarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų,' 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią uželsenėjuslą. {at
kerėjusią, chronišką Ilgą, kur} ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JA UKSO N BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandoė: Kuo 1# ryte Iki 
t po pietų. Vakarais nuo fi iki f

Nedėliotais nuo 1# ryte Iki 1 
po pistų

From Youth te Aee
Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta į merginą, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Phšk- 
harais Vegetable Compound 4 f 
gelbsti atgauti sveikatą tt 
gajumą. ą

! '.1)1 '. ’ \\VS
\ K, i I \ BI i COMi’Ol M)

Delicious

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

KRAFT PUTNIX 
CHEESE COMPANY

Ralslng the Family-~rns> rsiluvv „nly mėde • mauer w»ra«) Flaher

MBOtfiFOL GooOOeJV 
ujw<vr skrae vou r 

\So 3ork- A>8ourP 1 »ainr omo m 
fcgiN iNSj.rgo 
O-l MN Oz> MOU]

O, ECkRrH CttO 
HĖ SAN ? i rgLt.S 

m,m to cp r ovr

ųvsu-, va ouąun* U i e.t’o'.oSiie 
čovoneu • •mou riy-* 
, tukc ir 
7 MfAJrin
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C H I C A G O J E
PASIVAŽINĖJUS PO 

MIESTĄ.

Šioj gadynėj visi turi savo 
dienas, arba net savaites. To
kiju dienų turėjo ir Cbicagos 
laikraščių redaktoriai. Viešų
jų darbų komisionierius p. 
Ricliard W. Wolfe praeitam 
penktadieny laikraščių redak
toriams aprodė miestų, juos 
pavaišino.

Po vandeniu.

susisiekimų vandeniu ir grei
tesniu ir patogesniu. Ir čia i- 
dėta daug darbo ir pinigo, ta
čiau pilnai apsimokėjo. 

Vandentraukis.
Nesenai prie Western avė.

pastatyta naujas vandentrau- re 
kis,kuris pavadinta W. II. 
Thompson. Šis vandentraukis 
yra didžiausias ir moderniš
kiausias. Gražiai išrodo iš 
lauko, bet viduje pamatyti vi
sas mašinerijas yra ne vien

šytojas savo laiku buvo nuta- Balčiūnas, E. Ribickas, J. 
ręs šios naujos susisiekimo Gaspairkas, Jr., M. Jušienė, R. 
priemonės nenaudoti, tačiau Valionis, B. Masalskytė, S. 
pagundai neatsilaikė, skraidė Čepinskaitė, V. Dobravalskis, 
ir iš to yra patenkintas, nes C. Kirkilienė, P. Rainis, L. 
tai geriausias ir greičiausias Lescbinskey, E. Raubiskienė, 
būdas visų miestų apžiūrėti. O. Marozas, E. Marozienė, S.

Taigi, “redaktorių diena” Paplauskaitė, A. Marozaitė. 
prasidėjo žemėje, o baigėsi o- (Kiti aukojo po 50c. ir ma-I

Mat, vis jau prašmatniau! žiau. Jų vardus apleidžiame
Red.

WEST SIDE ŽINIOS.

'dėl vietos stokos. Red.).

ATYDŽIAI PERSKAITYKI-

9 vai. rvte redaktoriai susi- i gražu, bet ir begalo įdomu.
rinko prie Lake Sliore ir Chi- 
cago Avė. Ten nusileido į ka
samąjį vandentraukio reika-

lš čia važiavome į paežėrį į 
pietus prie 79 gatvės, kur yra 
pastatyta vandens filtracijos

lams. tunelį, kuris yra kasa- dirbtuvė. Ten daroma bandy
mai kemišku būdu valyti van 
denį ir su laiku norima naujai 
išrastų būdų pritaikinti prie 
visų vandentraukių, žinoma, 
jei taksų mokėtojai sutiks dau 
giau mokėti už vandens tak
sus.

Redaktoriai ore.
Papietavus gražiame South 

Sliore viešbuty, redaktoriai nu 
vyko į lėktuvų laukų prie 63 
ir Cicero avė., apžiurėjo 
“paukščių” buveinę ir vietas, 
kur jie oran iškįla ir nusilei
džia, patys užsimanė paskrai
dyti. Susitaisė grupėmis ir di
deliais “Pokerio” lėktuvais, 
kuriuose telpa po 12 pasažie-

DAKTARAI:

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllala 
ir Ketvergais vakare

DR. J. J. KOWARSMS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. W ėstom Arenus 

Tel. Prospect 1*28 
Rssidenclja 1158 So. Leavitt «. 

Tel. Canal 2238
Valandos: 8-4 po pietų Ir 7-8 v. v. 

Nedalioj pagal susitarimą

mas 195 pėdos žemėje. Apie 
porų mylių tolio jau yra iškas
tas ir ištaisytas tunelis po e- 
žeru, iš kur yra imamas įuies- 
tui vanduo. Tiesa pasakius, 
tunelis yra nekasamas, bet di- 
namituojamas, nes tokioje Že
mės gilumoje yra kieta uola.
Sakoma, kad už keletos metų 
šis tunelis būs užbaigtas ir 
tai būs vienatinis tos rūšies 
tunelis .pasauly.

Laivu per perkasų.
Išsikėlę iš tunelio, sėdome 

į automobilius ir nuvažiavome 
prie Navy Pier. Čia sėdome į 
laivelius ir jais važiavome per 
miestų upe iki dvyliktos gat
vės, apžiūrėjome perkasų ku-įrių, skraidė po didžiulį Cliica- 
riuo išlyginama upė, padarant Į gos miestų. Šiuos žodžius ra-

X Aušros Vartų bažnyčios 
prieangyje yra iškabintas 
Cbicagos Arkivyskupijos gra
žus Katalikų Labdarybės pa
veikslas, kuriame matosi V.
Jėzaus Širdies stovyla esanti 
bažnyčioje netoli Dievo Sta
lo; prieš jų prislėgta vargšė 
moteriškė su vaikučiais, mal
daujanti pagelbos. šis vaiz
das, rodos, sakyte sako: būki
te galiestingi, tad ir patys su
lauksite gailestingumo. Šiuo- 
mi paveikslu primenama gai
lestingumo duoklė Sekminių 
dienoje.

X Tėvas Augustinas perei- Gydau 51as ligaS; dusul{ bronchit}> • WentwQrth 300Q
tame sekmadienyje per antrų-1 katarą, slogas ir kosulius, siapiigę,
sias šv. Mišias ir per geguži-,cpi,epsiją' akių lr ausų trubeliu8-
lies pamaldas Aušros V ai'tlll galvos skaudėjimą, širdies, jaknų ir
tretininkams pasakė labai gra paralyžių, reumatizmą, vidurius, goi- 

terj, tonsilitj ir k.

rE BIZNIERIŲ BARGENUS

SKELBIMAI “DRAUGE”

PASISKELBUSIEMS DUO

DA DAUG NAUDOS.

DR. J. RIMDZUS
OHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878

Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien 

Ned. 10 — 12

Ofiso Tel. Vlrglnia .038
Rezidencijos: Voa Buren 5888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveuue 
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 lr « iki 8 v. v.
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 

1 Namų Ofisas 3412 Franklln Blvd. 
Vai.: nuo 8:20 iki 2:80 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

DR. A. A. ROTH
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. 
Nedėllomls lr šventadieniais 10-12

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON

419?
NAMAI:

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

GRABORIAI:

.... Siiųpąjjikas —
Mandagu —

3eresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KDMP.
PAGRABŲ VED&JAI ' 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Ilermitage Avė. 

Tel. Yarda 1741 1( 1742

Telefonas Yards 1128

STANLEY f. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

. BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

4447
8KYRIU8 

So. Falrflold Avenae
SKYRIUS

1412 So. 48 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794

SKYRIUS
8281 Anburn Avenne 

Tel. Boulevard >281

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tėl. Roosevelt 7522

žias konferencijas, pamokinda
mas šv. Pranciškų, tretininkų 
tėvų, sekti jungiant maldin
gumų su darbštumu bei vei
klumu.

X Tretininkai ateinančiame 
mėnesyje gauna absoliucijas 
šiose šventėse; šeštinėse, Sek
minėse, šv. Trejybės, Dievo 
Kūno, Jėzaus Širdies ir šv. 
Petro, o visuotinius atlaidus 
dienose;, šv. Ferdinando, šv. 
Vngelos, šv. Antano, šv. Jono 
Krikštytojo, pirmame mėnesio 
sekmadienyje ir konferenci
jos dienoje, kuri bus Jėzaus 
Širdies šventėje, 27 birželio.

X Aušros Vartų moterų ir 
merginų draugija per šešti
nes parapijos mokykloje šau
kia nepaprastų visuotinį narių 
susirinkimų tuojau po gegu
žinių pamaldų.

ADVOKATAI

Telephone Central 6926

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

134 North La Šalie Street
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Locttl Office: fl'JOO S. UNION AVĖ. 

Tel Rcosevelt 8710 
Vai. nuo G Iki 9 vai. vak.

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

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

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 6-8; ser. ir pėL 5-6.

Tel. Canal 2552

AKIŲ GYDYTOJAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 
•la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. ltoosevelt 2515 Arba 2618

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

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. Lnlevi&ius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
2103 S. Halsted 
St Chicago, III.

Tel. Victory 1118

ŽINiy-ŽINELĖS
Tel.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CIIICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal (174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Fhoną Boalmrd <139

A. MASALSKIS
GRABUI IUS

Masą patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netart
ais Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.
3307 Anburn Avenne

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 AVEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET 

Tel. Victory 4088-88
Res. 4424 S. ROCKWELL ST. 

Tel. Virglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 e a a
4603 S. Marsh field Avenue 

Tel. Boulevard 8377

X Vakar, 
Visų Šventų 
prasidėjo šv. 
veda plačiai 
mokslininkas 
Maciejauskas

gegužio 26 d., 
par. bažnyčioj 
Misijos, kurias 
pagarsėjęs pa
geri). pralotas

iš Lietuvos.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Randolpk 0821-0332 Vai. 8-0 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0662
7-8 vai. vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčlos

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas lr Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-2 
vak. Antro Of. Vai,; Nuo 3-6 po 

■ piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vale. 
. šventadieniais pagal sutarimą.

Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

Tel. Canal 6764 Republic 8464

DR. A. RAČKUS !
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 
Gydo staigias lr chroniškas ligai

vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir LahoraMUa 
Ir X-RAY 

2130 ĮVEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

I DR. A. J, JA VOIŠ
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 1
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. VaI: 2 lki 5 P° Piet«. 7 iki 9 vak. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. ct a ve » *
Prospect 1930. Office. 4459 S. Califorma Avė.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 4841 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1988. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Nedėlioję pagal sutarti.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Rea..'2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAiTUSH, 0. P. D.

Ofiso ir Ris. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki t po 
pietų lr I iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DR. ŽMUIDZINAS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Slreet 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drexel 6323 

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 \Vashington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Bivd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Tel. Canal 02 ėZ Rea Prospect MIŠ

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ave^ 
Valandos 11 ryto iki 2 po pietų 

6 iki 8:30 vakarą

X Ateinantį sekmadienį 
birželio l d, Krenčiaus salėj 
ant Town of Lake įvyks pa
gerbimo vakaras pralotui J u-V
liui Maciejauskui iš Lietuvos. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Gerb. 
pralotas yra iš Švėkšnos, kur 
jo rupesniu pastatyta gimna
zija. Tai tos vakarienės pel
nas yra skiriamas tos gimna
zijos naudai.

VAJAUS AUKOS SV. KAZI
MIERO SESERŲ VIE
NUOLYNUI 1930 M.

Aukos Aušros Vartų 
Parapijoj.

Aušros Vartų Altoriaus Puo 
Šimo draugija $5.00,

P. Dobrovalskienė $2.00 
M. Mikels $2'.00 
K. Kalnis $2.00 
J. Miknis $2.00 
Po $1.00: M. Petrauskienė,

N. N., E. Šarkaitė, D. Kunic- 

kienė, M. Pilipavičienė, C.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa 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. 9608

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastinigalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštj. Atitai
sau kreivas akis. nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
rt gystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.V *

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto lki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedčliomts 
Susitarus ggj

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų

A. L. DAVIDONIS, M. D.1
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 1 

Tel. Kenwood 6107 I
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

D E N T I S T A I

ryto nuo 10—13 nuo 2—^4 
pietų: 7—8:38 vakare 
Nedėllomls 18 lki 18 

Telef. Midway 2880

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
j . Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampos Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 8960
Nuo 2 iki 9 vok. lr Subotomle

25 METy PATYRIMO
Pritaikymo akinių dcl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
I’latt Bidg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

I’astebėklt mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo- 
mls 9:30 iki 12 v. Nedėllomls nėr 

skirtų valandų. Room 3 
I’hono Canal 0523

Office Boulevard 7843

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4448 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekoe

TeL Canal 8888

DR. G. I. BLOŽIS
22of WEST 22ndT STREET

(Kampas Leavitt Bt)
Valandos' Nuo 8 Iki 1S ryto 

nuo 1 Iki 8 vakare
Beredoj pagal sutArtj

Uoulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

Tel. Boulevard 1481

OR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STIi
Valandos: Nuo 2 — 4 8).

7—8 vakare

DR. HERZMAN
II RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
metus kaipo patyręs gydytojas, 
rurgaa ir akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas 
gasvyrų, moterų ir valkų pagal 
jauslus metodus X-Roy lr kito! 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btrest

1025 WEST 18 STREET
VALANDO8: Nuo 18 — 11 Plot* 
nuo 4 Iki 7:18 vai. vakarą.
Tai. ofiso Canal 3118 Ras. Bo.
3338. arba Randolph <888.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI 

ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE**

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Asblnnd Avenue 
Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakaro

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero. III
X-Ray lr Gas 

Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 lr 8-9 
vai. vale. Seredomis ir Ned. susitarus

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVI

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 lki 9 vakare.
Ned81. nuo 10 iki 12 dieną
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Antradienis, Geg, 27 d., 19?0

CHICAGGJE
ŠV. JURGIO PAR. PIKNI

KAS.

savo narni}, kur užlaiko savo 
buveinę (Club liouse) r sve
tainę susirinkimams. Prie klu
bo priklauso žymus skaičius

čiaus su savįnisiais, galės la- paėmę laimėjimo knygutes,
vintis atletikos žaismėse, ne
laimei ištikus gaus pašelpos. 

Neprigulintis prie organiza-

Pereiti} sekmadieni Černaus- 
ko darže įvyko šv. Jurgio par. 
piknikas. Bendrai imant pik
nikas gerai pavyko. Piknike 
buvo geras ūpas, dalyvavo vi
si tos parapijos gerb. dvasios 
vadai, daug biznierių ir šiaip 
jau parapijom}. Svečių buvo 
ir iš kitų kolonijų. Teko ma
tyti kontraktorių Joną Jokan
tų iš Brigbton Parko, kurs 
prie baro paklojo dvidešimkę 
ir užfundijo visiems darbinin
kams ir sykiu svečiams. Buvo p.nas Drigotas turi savo di- 
taip-gi kontraktorius Panie- ’ jeię mojemiškų papso dirbtu- 
lius Gricius iš Marąuette Par-|Vę jr išdirba gėrimų 28 ru
ko. Jisai darė gerų biznį pik- • §įu
įtikę ir prie tos progos orga- Ten buvęs
įtįzavo biznierius važiavimui į 
d^jraščio “Draugo” pikni-

prašnnt suteikti tam tikslui 
kampų So. Oakley & 23 PI. kur jaunimo, ypač per -pastaruo- cijos jaunimas neturi užsiėmi- 
yra jo lotai su dideliais me-’sius kelis mėnesius daug įsto

jo Pav., pereitame susirinki-
Vaikinas, kuriam rengia

masi suteikti paramų, yra 
Petras Atkočiūnas, gyvenan
tis bendrabutyj 2336 So. Oak- 
ley avė. Norintieji gerų dar
bų paremti ir prie moksleivio 
rėmimo prisidėti prašomi 
kreiptis į komisijų 
go” adresu.

Saldžius, gardžius
į tų rengiamų piknikų prista
tys Drigot

‘ ‘ Drau-

l^jra:

GliteIiepos 13 d. toj pat vietoj. 
:ėstra buvo labai gera. 

Todėl šokėjų burių būriai nuo- 
latai skrajojo didžiulėj salėj.

Šeimininkės buvo prigami
nusios gerų valgių, svečiams 
patarnavo mandagiai ir pa
tenkino visais žvilgsniais.

Ten buvęs.

PIKNIKAS MOKSLEIVIUI 
SUŠELPTI.

me įstojo šešiolika jaunuolių. 
Taigi, šiais metais įstojo jau 
keturios dešimts čia gimusių

mo: bastosi nuo vieno kampo 
prie kito ir pripranta prie blo
gų palinkimų.

Taipgi priedermė kiekvieno 
nario prirašyti prie klubo kuo

vaikinų. Turiu priminti, kad daugiausia jaunimo ir padary
tai yra paseka pasidarbavi- į ti Unity klubų' didžiausiu klu- 
mo A. Butkevičius, kuris pa-Į bu Chicagoje.

dėl naujo automobiliaus, ma
lonėkit atsilankyti nes reika
linga pasitarti. Valdyba.

susivienijimas Lietuvis kų 
draugijų ir klubų Bridgepor- 
te turės savo mėnesinį susi
rinkimų utarninke, 27 d. ge- 

8 vai. vakare, Cliica-

S.

gužės

— Pirmoji spaustuvė įkur
ta 1464 m. Italijoje, 1491 — 
Lenkijoje, 1492 — Austrijoj, 
Rusijoj — 1564.

BIZNIO PROGOS

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito-

HARIMVARE. MALIAVOS IR 
LESALAS

Už geriausią pasiūlymą, gera vie
ta. 6 2 b S Archer Avė.

Grocernė, geras biznis pigiai. 1649 
Delawnre St. Gary, Jnd.

gos Lietuvių Auditorijos sa- ^ius dalykus.
Įėję, 3133 So. Halsted St. Taipgi parduodame

PARSIDUODA bučernė ir 
grocernė. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Priežastį patir- 
sit ant vietos. Kaina pigi.

12300 Emerald Avė. 
Pullman 3990anglis

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.

Visi atstovai ir viršininkai 
malonėkite pribūti, turime 
daug dalykų apsvarstyti, taip 
gi išgirsite raportų apie Vy
tauto 500 metų sukaktuvių 
apvaikščiojimų.

M. Z. Kadziauskas,
Sekr.

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN
fPREčINAUSKAS)

Fotografas

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

FARMOS.švenčia daug laiko tam tiks
lui. Jau yra sutvertas ‘base- 
ball jauktas. Nors jauktas da 

bet tikimasi susilaukt 
Gauta leidimas

Vienas iš valdybos narių
Alex Butkevičius. Mainymui 40 ak. už 100 ak. skyn. 

80 ak. pigiai. Box 54, Jewett, Wis.

20 ak. G kamb. furnace, geri na
mai, kietas kelias. 1 mali. į Dowa- 
giac, Mieli. $1,000 įnešti. 42 57 W. 
22 st. l.awn«lale 4949.

PRANEŠIMAI.
North Side. — Marijonų 

Kolegijos Rem. 2 skyriaus su
sirinkimas įvyks gegužės 27 
d., 1930 m., Šv. Mykolo para
pijos svetainėj, 7:30 vai. va
kare. Visi rėmėjai malonėkit 
atsilankyti į susirinkimų, nes 
yra svarbus dalykas svarsty
mui. Taipgi tie, kurie turit

jaunas, 
rų lošėjų.

Works.South Park Commisioners 
praktikuotis ir lavintis Davis 
Sąuare parke, prie 45 gatvės 
ir So. Paulina kas seredų, 6 
v. po pietų. Taigi, kas norite 
pamatyti, kaip jie lavinasi, 
galite užeiti į parkų minėtu 
laiku.

Prie Unity klubo verta ir 
yra progos prigulėti kiekvie
nam Town of Lake ir apielin- 
kėje gyvenančiam jaunam vy
rui, taipgi patartina, kad ir 
tėvai tam pritartų, nes, jeigu 
jūsų sūnus prigulės prie Uni
ty klubo, jis ten praleis laikų 
gražiai, klube susipažins pla-

gėrimus

Bottling

IŠ UNITY KLUBO.

Town of Lake. — Unity lie
tuvių pašelpos klubas laikė 
mėnesinį susirinkimų gegužės 
9 d., klubo svetainėje.

Susirinkimų atidarė pirm. 
J. Vaišvila.

Unity klubas narių turi 
virš penkis šimtus. Klubas y- 
ra bepartyvis ir vienas stip
riausių Town of Lake. Turi

Mainysim 4 lotus Calumete į ne
didelę farfną Michigane. J. E. Smith, 
767 Walter St., Ilammond, Ind.

Pirk 5 ak. plotus žibalo juostoj. 
$875. Del smulkmenų. Sav. Box 634, 
Oklahoma City, Okla.MORGIČIAI-PASKOLOS
IŠRENDAVIMUI

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.

Pardavimui ar rendon, visai pi
giai, 2 forniš. namai, 5-6. sodai, gė
lės, 2 ak., 11 lotų, prie ežero Cathe- 
rine, arti Shell Gas stoties, netoli 
Channel ežero kelio % mail. j 
Antioch, Iii. Sav. Mrs, Phelps, An- 
tioch, Iii.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pan. ir Ut. Geg. 26, 27 
“THE VAGABOND

KING”
Labai įdomus veikalas. Da

lyvauja geri artistai.

DIDELI BARGENAI
REAL ESTATE

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

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS 

2115 West Coulter Street

Roosevelt 8410

% raudono roberio 
daržams laistyti pai- 
pos Buvo 14c. pėda, 
dabar 11c. pėda.

Enamei indai buvo 
$1.50, dabar 98c.

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Groveliill 1038

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, UI.

Pasidarbavimu kontrakto- 
riaus Šlickio, jo žmonos ir jų 
draugų pereitų sekmadienį į- 
vyko piknikelis p-no J. J.
Spaičio salėj, Willow Springs 
priešais Oh Henry Parko. Sve 
čių buvo iš įvairių kolonijų.
Buvo geri muzikantai, šokiuo
se pasižymėjo real estatinin- 
kas Ben. J. Kazananskas su 
savo žmona. Buvo įvairių biz
nių, kaip va žydelis su tavo- 
rais, buvo rūtų darželis, kur 
Juozas Kulbis iš West Sides 
laimėjo čampionatų. Prie lie
tuviškų saldainių atsižymėjo i eJkite ,8lraiyti 9iandien lr jums pa.
real estatininkas J urgis Sas- dėsime Įsigyti abelną mokslą. Savo Į

.» T1 . , ,. buvj žymiai pagerinsite, kai busit vartotų karų už labai mažą kainą.
kas 1S Bnghton Parko. Buvo abelnai ir Visose mokslo šakose ap-• — . _ —

siSvietę. BRIGHTON MOTOR SALES
AMERIKOS LIETUVIŲ *

MOKYKLA
i. P. OLEKAS, Mokytojas

3106 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. i

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos ir kitų 
mokslo Sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą i vienus metus. A- 
merikos Lietuvių .Mokykloje jau tūk
stančiai lietuvių Įgijo mokslus. At-

lietuviškų kilbasų, kurie bu
vo išlesiti ant serijų. Pirmuti
nį laimėjo “Draugo” skaity
toja Uršulė Venckienė iš Bri- 
ghton Parko, antrų laimėjo 
vienas iš muzikantų, trečių p. 
Venckus.

Piknikan buvo pakviesti tai 
kiniškai ir iš dienraščio “Dr-[ 
augo”. Jie varė biznį su lietu-į 
viškais Rūtos saldainiais fr 
kitais produktais iš Lietuvos. 
Jie padarė gryno pelno $28.25.

Prie tos progos išplatinta 
daug tikietų Aušros Vartų 
par. pikniko, kurs įvyks bir
želio 29 d. Bergman’s darže. 
Visi tame piknike buvusieji , 
žadėjo vykti į Aušros Vartų i 
par. piknikų ir ten daryti ge
rų bizni.

Minėtas piknikas buvo reng 
tas sušelpti moksleiviui Aleks. 
Kinderiui esančiam Lietuvoj. 
Yra prainatoma, kad iš to bus 
žymi parama tam moksleiviui, 
kurs eina dvasinius mokslus 
Telšių seminarijoj.

Kadangi šis gerai pavyko 
ir kadangi čia pat West Sidėj 
vienas geras vaikinas einan
tis dentisterijos mokslus yra 
reikalingas paramos, tai ten 
pat susitvėrė komisija ir jam 
surengti tokį piknikėlį.

Nutarė kreiptis į advokatų 
Bagdžiunų, 2151 W. 22 St.

Wm. J. Kareiva
Savlninkaa 

Del geriausio! rųllet 
ir patarnavimo, Šauklį 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselte šviežių kiauši 
alų. sviesto lr sartų

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 131$

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreikoms
Užlaikau visokių 

tukainlų lr slda- 
ortnių daiktų, vė
liausios mados fa
ilo, planų rolių, 
rekordų lr t. t 
Talaau laikrodžius 
Ir muslkos Instru
mentus.

9650 Weat 63rd St. Chicago. 
Tslsfonas HEMLOCK

Vitaphone Vodevilio aktai i
Kalbantieji paveikslai, dai-1 

nos, muzika, pasaulio žinios.! 

Durys atsidaro 1:30 Vai. po p.1

AUTOMOBILIAI
■ ................ ’ ................/"T

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
$2.80, dabar po $2.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 AVEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Reik tuoj parduot, pilni mah. 

kandai. Wies 11309 Eggleston.

NAMAS, plytų, 9 kamb. gar. lo
tas 48x160. $16,000. 7019 Prairie,
Stewart 2250.

Reik tuoj parduot 5 kamb. ply
tų bung 2 karų gar. ir 35x125 p. 
lotas. 2924 No. Rutherford avė.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

CRAHA W PAIGE
Kaina 6845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių

Savininkai
INC.

J. Bagdonas, Vainoras 
J. Leskys

Telefonas Lafayette 6666
3962 Archer Avenue

? PRANEŠIMAS.
1 Automobilių pirkėjams ir savinin
kams pirm pirkimo, naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti lr pama
tyti naujus 1930 Nash automobllus 
sui vėliausios mados automatiškais 
{taisymais. Sport Royal tekiniais lr 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOB SALE^ 

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 Cash ar išmokėjimu

VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

ĮVAIRŪS KON TRAKTORIAI:

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNTA AVĖ. 
Telefonas Hemlock S526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

LIETUVIS KAKPENTERIS
Atlieku visokĮ darbą, kaip tai: 

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

CHARLES YU8HAS 
2223 W. 23r<l Flace 
Telef. Roosevelt 2721

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslpirklt matertjolą, o 
aš padarysiu gražią dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 22S8 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

806—6 Weat 31 Street 
Tel. Victory 1666

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

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

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju. moliavoju Ir atlieku vi
sokiai namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S. 
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4488 ARCHER AVĖ.

A. KASIULIS, Savininkas

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutalsom medžio, geležies, Bėdy
tes, naujus virius ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1801 
Chicago, Iii.

Y, PAUKŠTIS
HARDWARE STORE ‘ 
2701 West 47 Street

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

, Pristatom į visas miesto da
lis.

MES.
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom 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 
KAMBARIUS

SVEIKUS
Mes pasirengę Išgražytl Jūsų kam- ! 

barius 10% pigiau už visą darbą. 
Maliavojam, ir popleruojam Ir aps
kritai padirbam pagal jūsų norą. 
Teisingas lr greitaas patarnavimas 
už prieinamą kainą. Nesvarbu, kaip 
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribusim Ir apkainuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 1 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Paintlng * Dccorating Gontractor

3636 West 65 Place 
Tel. Republic 4136

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WE8T 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2834 So. LEAVITT ST. CHICAGO

 WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplersu 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 75S4

VASARNAMIS 
11 akerių

Prie puikaus ežero, restriktuota, 
2 mali. i Antioch, Iii. 1H vai. J 
Chicago, traukiniai busai, kiti ke
liai, maudinės, dideli medžiai, 11 
forn. kamb., bėgantis vanduo, elek
tra, gar., golfo lauka, bažnyčios, 
marketai, $25,000. Šalę lotas 130x448. 
$110 pėda. Rašyk ax telefonuok, Sav. 
J.. P. Bowles, Stock Yards, Chica
go, III. Tel. Yards 044?, Rez. Drexel 
5050.

Už $2,000 gausi eųuity vertės $3,- 
400, naujas plytų 2 fl., 5-5, lotas 
30x125. $14,000. Sav., 3523 No Whip- 
ple St.

Tuoj reik parduoti 5 kamb. bung. 
karštu vand. apš., tailių stogas, 2 
karų gar. mažai įnešti, bai. kaip ren- 
da. 2917 No. Luna avė.

Gražus namas Midlothian, 147 St., 
4 kamb. ti ak. arti R. I. stoties, ge- 
sas, elektra $2,250. $50 įnešti, $6
sav. Geo. Gold, kamb. 202, 35 .No. 
Dearhorn St.

BIZNIO LOTAS 25x125, 2344 W. 
69 St. Sav. 7032 So. Irving Avė. 
R. Koepke.

Apt.. kamp. Schubert & Lavergue, 
61x125, visi pagerinimai, $7.700 
cash. A. W. Tellman, 900 Bush St. 
San Francisco, Cal.

Parsiduoda Klubams ar Rezor- 
tams vietos. 3,000 ak. ar daugiau 
prie Huron ežero, viršutiniš Mich. 
pusiaus. Tinka medžioklei, žuvavi- 
mul, m audinėlm s, laivams hydropia- 
nams. Vieškelis. Edward Thompson, 
Sault Ste. Marle, Mich.

Geroj vietoj k>tas,Streamside Park 
arti 144 St. stotis Iii. Central. So. 
nuo Ivanhoe No. 1 prie upės. Visi 
pagerinimai. Pigiai. Rašyk H. D. 
Holienback, 340 Normai Pkway, 
Chicago, Iii.

5 KAMB. MEDINIS NAMAS $3.ŪOO 
CASH

Greitam pardavimui, 14 Blue Book 
vertės, 5468 Dorchester Avė. L. K. 
McDonald, 10 So. La Šalie1 St. Fran- 
klin 4465.

J. YUSHKEWITZ “
REAL ESTATE

Darome įvairius legalius dokumen
tus, apdraudžiamo namus, automo
bilius lr' kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Prospect 3140

Reail estate
Statau naujus namus ir se

nos priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083


