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MASKVA NENORI NUSI- ŠVENTASIS TĖVAS MINĖ- MORROYV’O PRIEŠININ-
LEISTI KINIJAI

MASKVA, geg. 31. — So
vietų valdžia paskelbė, kad ji

LIETUVA PROTESTUOJA DEL 
VILNIAUS GYVENTOJU ŽUDYMO

_____________ nedarysianti jokių nusileidi-
• — į/’ •• a •• jmų Kinijai Mandžiurijos ge-

luMHVlFiriCS KlIllJOS z\rmiJOS . ležinkelio reikale. Derybos tu

w j f • ri eiti nustatytais Chabarov-
OriHtljHS Ant paliaubų sutarties ruo-

*___________ žais.
VLADIVOSTOKE MŪŠIAI; SUKILĖLIAI. ™“a’1 be1.‘°’ pra

’ nese, kad ji sutinkanti savųjų
UŽĖMę MIESTO DALĮ

šaltai At.sinešama Į Briando Planą Suvienyti 
Europą; Policijos Žiaurybes Su Sukilėliais 
Indijoj; Bolševikams Pagaliau Trūksta Ir Ta
bokos; “Graf Zeppelin” Lakehurste, N. J.

JO 73 METŲ i
SUKAKTUVES I

—

VATIKANO MIESTAS, ge' 
gūžės 31. — Šiandie Šven- j 
tasis Tėvas Pijus XI minėjo • 
73 metų sukaktuves. Gavo| 
daug iš viso pasaulio sveiki-! 
nimų.

KAS

LENKAI ŽUDO VILNIAUS 

KRAŠTO GYVENTOJUS
PAŽANGIUOJA ŠIAURK 
NES KINIJOS ARMIJOS

GENEVA, geg. 31. — Tau-1 PEIP.ING, Kinija, birž. 1.

“DRAUGAS”
The most influential 
Litbnanian Daily in 
America.

36 A C 0 P Y
Telefonai: Rooievelt 7791

METAI-VOL. XV

to geležinkelio dali Kinijai 
parduoti už 350 inilionus dol.
Visas geležinkelis yra tris 

kartus mažiau vertas už tų 
reikalaujamų sumų.

BOLŠEVIKIJAI TRŪKSTA 
TABOKOS

KUR BUS EUCHARISTINIO
KONGRESO SESIJOS

OMAHA, Neb., geg. 31. — 
Kaip žinoma, šįmet rugsėjo 
23, 24 ir 25 d. čia įvyks Ša
lies (Nacionalis) Eucharisti- j 
nis Kongresas. Sesijos bus i

Amerikos Kardinolas Daug Susidomėjo 
Raupuocic Apaštalo

IIONOLULU, llavaii, Oke-,ta didelė Švenčiausios Jėzaus 
anija. — Jo Eminencija kar-i Širdies bažnyčia, 
dinolas Doughertv aplankė j Komoj darbuojamasi kunigų 
Barcelonoj (Ispanijoj) paro- Damien Įskaityti j Bažnyčios 
dų. Tenai tarp kitko matė palaimintųjų skaičių. Šis ku- 
kun. Damien stovylų. Jo E- Įnigas raupuočių kolonijoj Mo 
mineneija giliai susidomėjo, lokai darbuodamasis mirė už- 
i tuomi raupuočių apaštalu, sikrėtęs raupų liga. 
hVykdamas namo per 'Havvaii, , Mirusio vietų užėmė brolis
J čia kardinolas įsigijo keletu 
Įknygų apie tų garsų kunigų

Tai Franklin Fort, kurs ir kelis J° Parėtus, 
kandiduoja į J. Valstybių į Mieste Pittsburgh, Pa., ku-

'senatą kaipo sausasis. Jo nigo Damien atminčiai ir bro 
turimos Šv. Cecilijos kated- . ,-3 , u,

vienuolis Dutton. Šis pasta-, 
rasis yra 86 metų. Jo veiki
mas raupuočių tarpe laikinai 
nutrauktas, nes atlikta jo a- 
kims operacija. Dar nepas-

. . .. . . .kandidatūra iškelta, kada lio Dutton Wrhai pastatę-, veikęs. (Fides).
roj, Creighton Universiteto , ». . ’

... •• • • l- , - buvusis Meksikos ambasa-MASKVA e-err 31 __ Čia i auditorijoj ir Kolumbo Vyčių , . .. x . . .jmaoiyva, geg. v įa i •’/ j \dorius Morrow, taipat kan-
ir kituose miestuose žmonėms) “iiubo b"t^ įdidatas senatan, pasiskelbė

; Slapiuoju. Abu republikonu.ėmė trūkti tabokos ir cigare-’
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

l tų rūkyti. Šalę tabokos krau
tuvių žmonės eilėmis sustoję

jos įvyksta naujas susikirti- Siaurinės Kinijos armijos va-,laukia prOgOS ,lUslPirktl C1‘
• . . . .. 'garėtų ar paprastos “maobo-Irosi pirmyn ir1 jau arti mies- , _

tų Sųjunga viešumon iškėlė, 
kad tarp Lietuvos ir Lenki-

— Iš oficialių versmių aptu
rima žinių, kad sujungtosios

SEATTLE VYSKUPIJA 
STATYS SEMINARIJĄ

mus d-?l Vilniaus krašto.
D. Zaunius, Lietuvos užsie

nių ministeris, gegužės 23 d. 
T. Sųjungai prisiuntė protes
tų prieš Lenkiją. Gegužės 18 
d. Imitraukoj, Vilniaus kraš
te, Lenkijos kareiviai įvykdė 
gyventojų skerdynes.

Lenkų delegatas T. 'Sąjun
gai Šokai į tai atsakė, kad 
tas įvykis buvęs lenkų teri
torijoj ir lenkų valdinių tar 
pe. Tad Lietuva, esą, tuom į- 
vykiu neliečiama.

rkos.

SUKILĖLIAI UŽIMA VLA
DIVOSTOKĄ

to Tsinan, iš kur bus puola
mas Nanking — šiandieninės 
valdžios sostinė.

Valdžios kariuomenė vi
sais ruožais atsimeta. Vyriau LAKEHURST, N. J., birž.
sias valdžios kariuomenės va- p _ “-Graf Zeppelin” vakar 
das, gen. Chiang Kai-šek gry-j ryte atskrido iš Brazilijos, 
žo į Nankingą. Daro pasiruo- atlikęs 3,300 mylių į 104 va- 
širifcų ginti sostinę. landas.

Šiaurinės Kinijos armijų Kubos sostinės Havanos ne 
vadai savo ražu jau tariasi aplanke, nes pasitaikė netin- 
įkurti naujų valdžių Peipinge karnas oras. Bijota neužtekti 

/(Pekine). Jie tikisi greitu lai žibalo skrindant prieš smar
ku sugriauti tautininkų vai- klI vėj?« 
džin Rytoj vakare orlaivis lei

džiasi į Europą per Atlanti-

VOKIEČIŲ ORLAIVIS 
LAKEHURSTE

SEATLE, YYash., geg. 31.-1 
Ši vyskupija statys dvasiškų-’ 
jų seminarijų ateinantį rude-! 
nį. Tam tikslui nupirktas 390' 
akrų plutas ežero YVashing-1 
ton pakraščiu. Seminarija bus 
Šv. Edvardo vardu.

CHICAGOJE
KATALIKŲ SKAUTŲ 

IŠKILMĖS

MOKESČIAI APSKRIČIŲ ; TRYS GAISRAI ALYTAUS 
SAVIVALDYBĖMS ! APSKRITY

Pakeistu žemės mokesčio į- Nemaniūnų valsčiuj, Naud- 
statvmu apskričių savivaldy- žiūnų kaime sudegė Marės Šu- 
bėms leista vietoj ligšiolinių'kienės gyv. namai su kamara.
5 proc. imti ligi 15 proc. mo- 

Šveneiausio Y ardo katedro- .kesčių savo naudai, 
je popiety į iškilmingąsias

Iš viso gaisras jai padarė 4,- 
000 litų nuostolių. Trobesiai 
buvo apdrausti vietos saviša-

TRETfNMWflĘs«JVAŽIA- 
VIMAS JVYKS SAN 

FRANCISCO

Tuo mokesčiu apsideda sa- . , ... ...
religines apeigas susirinks'ivaldybės pačiog. Taip po ^pP08 ^Sijoj 2,090 litų ra*
15,0Q& katalikų skautų. &ie p»o<\ ima 9 apskričiai, sep-|ma1' g?1S 1 .n ^Sai

7 . . L, gurno. Simno valsčiuj, Stebū-
tyni po 10 proc., vienas po 11
proc., vienas po 7 proc ir du

skautai sudaro Chicagos divi
zijų. Priguli šalies skautų or
ganizacijai. Tomis apeigomis i’P° Proc"

SAN FKANCISCO, Cal.,' at|ik(a kata|ikų pkautų|, Po 5 proc. ima Marijampo- 
geg. 31. — Ateinančiais me-'. Jės ir Tauragės apskričiai,
tais (1931 m:) 'Šalies Treti-' Jude-"mm Pradzia

ilių kaime sudegė Vlado Dim- 
šos namai. Jam ugnis padarė 
3,000 litų nuostolių. Trobesiai 
buvo neapdrausti.

ninkai šiame mieste turės su
važiavimų.

Birželio 8 d. ši skautų di
vizija turės viešąsias pramo- .ventojų išreikalauja

Visos leistos normos neima j1 Trečias gaisras kilo Antne- 
del to, kad] pilna normų iš gy- iniunio valsčiuj, Kyšių kaime.

SIIANGHAI, Kinija, geg. 
31. — Laikraštis “Shunpao” 
gavo iš Vladivostoko žinių, 
kad tenai sukilėliai jau pusę 
miesto užėmę ir sudarę tauti
nį komitetų. Sovietų valdžia 
Vladivostoke kovoja už savo 
gyvavimų, kad tuo tarpu vi
sose apylinkėse sukilimai vis 
daugiau plinta.

ĮVEDA VAKARŲ EUROPOS 
MUZIKĄ

ką. APSIVOŽE LAIVAS SU 
EKSKURSANTAIS

ŠALTAI ATSINEŠA ! 
FEDERACIJOS PLANĄ

PARYŽIUS, geg. 31. — A- 
pturima žinių, kad Europos 
valstybės šaltai atsineša į mi- 
nisterio Briando Europos Fe
deracijos sumanymų. Pirmoje 
vietoje priešinasi Britanija, 

paskui Vokietija, Italija irkt.

NESILIAUJA SUKILIMAI 
INDIJOJ

SIMLA, Indija, birž. 1. — 
Sukilimai Indijoj nepaliauja. 
Policija kuožiauriausiai apsi
eina su riaušininkais. Be to, 
Indijos vice-karalius skelbia 
vis naujus aštrius prieš suki
lėlius atkreiptus parėdymus.

RINKIMAI KANADOJ
0TTAWA, geg. 31. — Gene 

raliniai rinkimai Kanadoj’ nu
skirti į liepos 28 d.

VIENNA, Austrija, geg. 
31. — Turkijos respublikos 
prezidentas Mustafa Kernai 
parėdė Turkijon įvesti vaka
rinės Europos muzikų. Tuo 
tikslu turkų valdžiai pagel- 
bon pakviestas vietos muzi
kas Julius Bittner.

PREZ. HOOVER UŽ 
NUOSAIKĄ

GETTYSBURG, Pa., birž. 
1. — Kapų Puošimo dienoje 
prezidentas Hoover čia sakė 
prakalbų. Kalbėjo apie tautos 
nuosaikų, kaip yra nurodęs 
civilinis karo prezidentas Lin- 
colnas.

UŽGROBTI AMERIKONIŠ- , 
KI RANKVEDŽIAI l

MEXIC0 CITY, geg. 31.— 
Meksikos policija amerikiečių 
vedamoj mokykloj užgrobė 
visų eilę mokslo rankvedžių. 
Patirta, kad tais rankvedžiais 
įžeidžiama Meksika.

NEBUS KASAMAS 
TUNELIS

LONDONAS, geg. 31. —
Britanijos imperijos apsau
gos komitetas išsprendė ne- 
kasti tunelio angliškos perla- 
jos apačia, kad sujungti An
gliją su Francija.

NEW YORK, geg. 30. — 
Iš Europos gryžo demokratų 
partijos komiteto pirmininkas 
Raskob. Sakosi ir toliaus,pa- 
siliksiųs to komiteto pirmini
nku.

SANTA MONICA, Cal., 
birž. 1. — Kapų Puošimo die 
noje čia pakraščiuos okeano

minėtu Čia sudegė Aleksandro Žilin
sko gyv. namas su visais dai
ktais. Iš viso nuostolių jam 
padarė už 9,000 litų. Ugnis 
prasidėjo iš netikusio kamino.

, v. . , ... . Trobesiai taip pat buvo ne-
Apskaičiuota, kad kiekvie- «<> ist’tymo įtinto paja- a “R.”

i'nino ootnvo riirnin nonrloi 1 A •

gas Soldier fielde (Grant ^apskričių valsčių savivaldybės,
parko stadijume). ‘kurios finansiškai verčiasi la-

____________  įbai sunkiai.

Reikalinga 20 dol. savaitėje į Tuo būdu iš žemės mokes-

... ....... nai Chicagoj dirbančiai mer-,™03 savivaldybių naudai pa
J ... i .... „.tiraiinin, „j.lt.r. .didėjo maždaug 1,400,000 litų.

bangos apvožė laivų Ameco, gaitei yra reikalinga uzdirb-. . onnnnn
, . . . ... , , L; on v „n Vietoj pernykščiu 800,000 sie-kunam buvo apie 60 ekskur- t1 mažiausia 20 dolerių, kad.. x A ___ ,
santų. Apie 10 asmenų nus
kendo. Kiti vos išgelbėta.

būtų galima žmoniškiau gy
venti.

met jau turėtų gauti įplaukų 
per 2 milijonu litų. “R.”

SULUŽO PLATFORMA 
PARADO LAIKU

10 politikierių apkaltinta
Cook apskrities specialė 

“grand jury” patraukė tie- 
AVASHINGTON, geg. 31.- gon jo politinių vadų sąryšy 

AVASHINGTON, geg. 31.- Karo departamentas išspren- su sanitarinio perkaso fondų' 
Kongreso žemesnieji rūmai dė 55 aukso žvaigždžių moti- eikvojimais. Kiekvienam jų

PROTESTUOJA NEGRES 
KARO MOTINOS

UŽ PASŲ PAPIGINIMĄ

pravedė sumanymų, kuriuomi 
einant pasai į užsienius turi 
kainuoti tik 5 dol. vietoje 10 
dol. ir jiems laikas prailgi
namas ligi 6 metų vietoj 2 
metų.

nas negres atskirai pasiųsti į 
Francijų aplankyti ten žuvu
sių savo sūnų kapus.

Jos atsisakė vykti ir pri
siuntė prezidentui protestų.

paskirta 10,000 dol. parankos.

Mirė teisėjas Pam
New Yorke mirė ir Chiea- 

Pažymi,1 kad jei jos "atskiria-^00 Parvežtas Cook apskri-
mos nuo baltųjų motinų, tai ties Per 19

BAIGIA VANDENTIEKIO 
DARBUS

Kapų Puošimo dienoje Mi- 
chigan avė. įvyko karų vete
ranų ir kitų patriotinių orga- 

I nizacijų paradas, kurio laiku 
sulūžo platformos dalis, iš

"Vandentiekio darbus šiemet,Į.Ur jyaradjj žiurėjo gubemato- 
numato baigti visame žemu- rįug jr įžymieji asme- 
tiniame Kaune, išskyrus prie-'nyg
miesčius. Gegužės pabaigoj Nelaimių neįvyko, nes plat- 
imiesto valdyba iš AnglijosJ pa- forma buvo tik keturias pė- 
rsigabeno didelį transportų ;dag nuo žem£Si Sutraškėjo

4 MIRĖ AUTOMOBILIŲ 
LENKTYNĖSE

AVINCHESTER, Ind., geg. 
31. — Vakar čia automobilių 
lenktynėse vienas automobi
lius dideliu smarkumu smogė 
į pastolų (platformų). 4 žu
vo ir virš 20 sužeista.

tuo būdu įžeidžiamos.
Karo departamentas pas

kelbė, kad to patvarkymo ne- 
pakeisiųs.

metų teisėjas Hugo Pam, 60 
metų.

špižinių vamzdžių. Birželio 
mėnesį Vytauto prospekte pra 
dės kasti pagrindinį kanalų, 

i Gegužės 15 d. miesto tary- 
įba nustatė vandens tarifų.

“R.”

lentos ir atsirėmė į žemę. Pa
radas kokiam laikui buvo su- 
laikytas.

LENKAI ŠAUDO

Nušautas galvažudis

Automobiliu važiavusį gal-

BASLIU PRIMUŠĖ 
PAMOTĘ

Subombuotos dvi valgyklos
Susprogdintos bombos ties 

valgyklomis, 2213 Archer avė. 
i ir 821 AV. 14 gat.

Nupigina rūbu vakaru?
“Chicago Masters Cleaners 

and Dyers Association” su 
unija nutarė žymiai nupigin
ti rūbų valymų.

važudį Ph. Gnolfo nežinomi
Gegužė, 5 d. lenkų 23 pas. keli vyrai "aSoTė 19 oie 

apsaugos bataliono II kuopos Sn °"olfo Ta,Jav« duj° 
kareiviai prie Viesflnų kardo-,draugai 8UŽ("’,a-

no apie 200 mtr. nuo admin.
.linijos darė mokomus šaudy
mus kovos šoviniais. Keturios
kulipkos perlėkė mūsų pusėn.

“R.”

Iš Lydavėnų praneša, kad 
gegužės 3 d. vienam artimam 
kaime ūkininko D. 20 m. sū

kius primušė savo pamotę. Su
pykęs ant įjos, pasigriebė l>a- 
slį ir “stuktelėjo” juo opo
nentei į galvų. Ta atvirto vi e-

PINIGŲ KURSAS

Cicero gyventoją skaičius
1920 metais Cicero turėjo 

45,990 gyventojų. Šiandie giltoje. Ar pasiseks jai išgyti, 
j’au arti 66,000. nežinia. “R.”

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 23.83
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DRAUGAS Pirmudienis, 131 rz. 2 J., i&3(l

“DRAUGAS”
Uelna kasdien. Halui ui aakmadlaalM

PRENTIMERATOg KAINA: Metanu — >«#•. Pn- M Metų — |t.50, Trims Mėnesiena — >2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .Olc.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų netra
ktas, Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunCIama tam 
tikslui pakto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

mesi žmonių švietimo. Miestuose įkūrė daug 
aukštųjų mokslo įstaigų ir paragino jaunimą 
jas lankyti, šviestis. Ji parūpino toms įstai
goms mokslininkų, kurių daugelio atmintis 
visais amžiais bus minima ir gerbiama. Jei ji 
pamatydavo žmonių tarpe vargo ir skurdo,

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
MEDVILNĖS PRAMONĖJE i 55 valandas, gi naktimis 50

NESUTIKIMAI.

“DRAUGAS”
L1THUAN1AN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Escept Sunday.
BUBSCRIPTIONS: One Year — >0.00. Slx Moaths 

— >>.B0, Three Montbs — >2.00. One Montta — 78c. 
Burope — One Year — >7.00, 8ix Montbs — >4.00 
Copy — .03c.

Advertising ln "DRAUOAS” brings best results,
Advertising rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

SOOIALIS BAŽNYČIOS VEIKIMAS VIDU
RINIAIS AMŽIAIS.

ar nedarbo, tuojaus įspėdavo valstybių prie-Į Bostone, Mass., medvilnės 
šaky esančius žmones, kad jie daugiau rūpiu-1 audekių gamintojai andai tu- pramonė, 
tusi vargdienių medžiagine padėtimi. irėj0 suvažiavimą. Minėta 75 Į

Bažnyčia tais laikais turėjo daug vienuo-' metų pramonės sukaktuvės, 
lijų, kuriems prigulėjo nemaži žemės plotai. Gamintojai yra susirišę sąjun- 
Tad tos vienuolijos galybėms vargdienių su- gon vardu “National Associa- 
teikdavo darbo, juos šelpdavo. Tuo budu ji tion of Cotton Manufacturers’. 
gelbėdavo valstybei, kad pastarąja! nereikė-' Tikėtasi, kad sukaktuvių mi
tų vargdieniams duoti išlaikymo. nėjimas ir pats suvažiavi-

Pagaliau Bažnyčios garbingas darbas ir mas bus sklandžiai atlikta. Į- 
tas, kad ji visose valstybėse pirmutinė dar-j vyko priešingai. Kilo nesuti- 
bavosi gyventojų tarpe palaikyti reikalingą j kimų ir barnių. Suvažiavime 
tvarką ir savo vyriausybei paklusnumą, jei į tad tik vienas dalykas — mo
tas nesipriešina Dievo įsakymams. Įterų ir priauglių naktimis dar

Tik iš to paviršutinio vaizdo, kas čia pa-Įbo klausimas — buvo svarsto- 
sakyta, galima suprasti Bažnyčios garbinguo- Į nias. Bet ir šis klausimas Il
sius darbus. Ir vis tai buvo ir yra dirbama ko be galutino išsprendimo.

valandų. Tolesni nusileidi
mai, kaip paaiškinta, esą ne- 

alimi, kadangi nukentėtų

ne sau, bet visos žmonijos gerovei.

Katalikų Bažnyčios pozicija viduri
niais amžiais buvo begalo svarbi. Žinoma, 
svarbi ji yra ir mūsų laikais.

Pradėjus vienuoliktojo amžiaus pradžia 
ir baigus tryliktojo amžiaus pabaiga, Bažny
čia buvo pilnoje savo stiprybėje. Katalikiš
koji Europa Bažnyčią pripažino dieviškąja 
įstaiga, skirta dieviškąja! pasiuntinybei ir 
sulig to į ją garbingai atsinešta. Tais laikais 
Europoje buvo nusistačiusi teisinga, graži ir 
pavyzdinga tvarka. Kaip Bažnyčia, taip vals
tybė buvo pripažintos valdymo kūnais. Vals- 
\tybė rūpinosi liglaikiniais žmonių reikalais, 
gi Bažnyčia dvasiniais. Jei valstybė per klai
dą ar kokiais kitais motyvais mėgindavo iš
eiti iš savo ribų, tuojaus Bažnyčia atsiliep
davo ir kilę nesusipratimai buvo išlyginami 
gražuoju. Bažnyčios nusistatymas buvo griež
tas. Ji nesi maišė i vals£yl^.jrtflfelu0«bet taip 
pat žiurėjo, kad ir valstyte^jokiu būdu ne
liestų jai neprigulinčių dvasinių reikalų.

Tuom laikotarpiu Bažnyčios veikimas bu
vo platus. Be mažiausių kliūčių visur plačiai 
buvo skelbiamas Dievo Žodis. Ir tuom pačiu 
laikotarpiu Bažnyčia daug gero padarė žmo
nijai. Tik nuodugnus ir gilus to laikotarpio 
studijavimas gali iškelti didelius ir garbin
gus darbus, ką Bažnyčia yra padariusi.

Bažnyčios įtaka Europoje buvo plati ir 
gili kaip jūra. Socialis veikimas, galima sa 
kyt, buvo berybis. Tan veikiman buvo pa
trauktas kiekvienos žmogus katalikas. Kiek
vieną dvasinį ir prakilnų darbą Bažnyčia kel
davo ir palaikydavo aukščiau visako.

Bažnyčią valdant popežiui Inocentui III 
buvo įvesta miestuose ligoninių sistema. Tai 
nepaprastas žmonijai pasitarnavimas. Tuo bū
du sulaikyta įvairių ligų plitimas ir sergan
čių gydymas patvarkytas.

Be to, Bažnyčia visomis priemonėmis ė-

DIDŽIAIISIS DALYKAS.
Rašo Kun. J. Jusevičius

ANTROJI DALIS.

(Tąsa)
Katalikų Bažnyčia, eidama Kristaus 

pėdomis, didžiuojasi esanti beturčių Baž
nyčia ir remianti juos savo gerai pasitu
rinčių vaikelių aukomis, nes tai yra vie
nas ženklų, kuris parodo, jog ji yra pa
ties Viešpaties įsteigta draugija. Jei mes 
atidarytume episkopalų bažnyčią ar kitų 
protestonų maldos namus, mes tenai ne 
rastume pavargėliams vietos. Negalima 
sakyti, jog jie stumia pavargėlius nuo sa
vęs. Bet patys pavargėliai nesijaučia sa
vo vietoje.Mūsų Bažnyčia ragina ir pra
šo visų į savo maldos namus. Ji visiems 
lygiai patarnauja ir visus aprūpina dva
siškais reikalais.

Taigi, būdami šios Bažnyčios nariai, 
neužmirškime ir mes pavargėlių. Šven
tieji labai atsižymėjo gailestingumu. Daug 
jųjų išdalijo visus savo-turtus beturčiams. 
Imkime kaipo pavyzdį šv. Martiną. Tasai

llandų. Delko gi jas nebūtų ga 
J Įima nuo valgių gaminimo pa- 
liuosuoti ir pristatyti į dirbtu
ves dirbti naudingus bolševi
kų valdžiai darbūs?

Iš to klausimo štai ir suma- 
nymas: visuose valsčiuose į- 
kurti dirbtuves valgius garniu 
ti. Sako, moterys turi būt pa 
liuosuotos iš virtuvių, nami
nių skalbyklų, namų ruošos ir 
tt., kaip jos šiandie Įtaikiu* 
jau pu'liuosuojamos nuo vaiku 
auginimo ir prižiūrėjimo. Gir
di, moterys yra reikalingos 
kaip vyrai pramonės dar
bams.

Ir kas įdomiau, kad valgių 
gamybos dirbtuvių steigimui 
bolševikų valdžia pramato 
skirti dešimtis milionų rub
lių.

Kiekvienam naujam savo 
sumanymui sovietu valdžia 
skiria dideles
ant poperos. Viena, ji neturi 
pinigų, antra — visi prade
dami sumanymai griūva.

Rusijos bolševikai mėgina 
gyventi svajonėmis. Bet lig- 
šiol
butų

Frederick Huff Payne, nau
jai paskirtas J. A. Valstybių 
Karo Sekretoriaus asistentu.

Bet štai iš kitų veršinių su
žinoma, kad kai-kuriose med
vilnės audeklų dirbtuvėse dar 
bai taip sumažėję, kad nema
žas skaičius darbininkų atlei
džiama, gi palikti mažai turi 
darbo.

Iš to pasirodo keistas pra
moninkų nusistatymas. Nors 
mažai darbo, bet darbininkų 
palengvinimui jie griežtai prie 
šingi.
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Medvilnės pramonėje dar
bininkams gyvenimas senai 
nepakenčiamas. Kol-kas jie iš 
niekur negali gauti pagelbos. 
Ne visi jie susiorganizavę. 
Darbininkų dalį apvaldė ko-

Iškelti tik vieni pasiųlymai.
Suvažiavimo pradžioje ne

sutikimus sukėlė Ward Tlio-
ron, Merrimac Mfg. Co. kasi-; munistai. Šie dažnai patriuk-

demaru. Užklausus apie Steigiamojo Seimo, n^n^as- Jig ėmė pulti Cotton ^niauja. Iš to jokios naudos.
Textile” Institutą. Pažy-j D. C.

kad konstitucijos pamatiniai dėsniai ^jo, kad tas Institutas savo SVAJONIŲ SVAJONĖS.
geri. Bloga buvę, kad ji nebuvus pildoma. Bu-į skelbimais ir nepalankiomis 
vus parašyta, bet negaliojo. Niekas nežinąs Pranionei statistikomis

VOLDEMARAS APIE SEIMĄ.

“L. Ž.” Įdėjo pasikalbėjimą su p. 
lausus apie Steigiamojo S 

priimtąją Valstybės Konstituciją, Voldemaras,' 
pasakęs

Vcl-

nu
dek daug konstitucijos laužymo faktų, kiek įpirkėjus ir pardavėjus, 
pats Voldemaras, nors jis su tuo kovojęs, kiek j Sakomo Instituto preziden- 
galėjęs tas Sloan tuojaus į tai atsi-

Apie žemės reformą p. Voldemaras pa-į^1^0, ’^s nar°J®> kftd pramo- 
sakęs, kad ji buvus neišvengiama ir ekono- •nepavykimus turi ne dėl 
miškai, ir politiškai, ir socialiai. Pradžią jai skelbimų ar statistikų,
davęs 1863 m. sukilimas, o pasaulinis karas atatinkamų \ėdė jų
galutinai ją parengęs. Tokiam žemės refor- •dukumo. Jis sakė, kad med- 
nios pakeitimui, koks dabar tautininkų pada
rytas, p. Voldemaras buvęs priešingas.

Apie Seimą ir rinkimus Voldemaras pa

negirdėta
galima

lizuotais. Jei būtų buvę no
rima tas atlikti, būtų prisiė
ję vieton kvalifikuoto svetim
šalio padėti kelis nekvalifi- 

sumas. Bet tik' kilotus piliečius.

To ypatingo Lu.J-S gre
ndimo jai niekas negalėjo už
ginti. Bet kaip daug tas iš
sprendimas negarbingas, kie
kvienam suprantama. Jei vic-

pasauly, kad nį <iai binii.... . p.kriCiumi ki-
svajonėmis gy- įuo įh-kįu nedarbas ne- 

venti arba valstybę ! mažinamas. Kuom žmogui ga-
Rusijos bolševikai užimti 

vienomis socialistiškomis sva
jonėmis. Kuone kasdien jie iš-'Sai vesti. Ne svajonės, b 't Į jį Jjūj- nusikaltęs, jei jam bu- 
kelia naujus projektus kurti'protas ir darbai reikalingi 
socialistišką “rojų”. Kai-ku- j Svajonėmis nieko neatsieksi 
riuos projektus jie pradeda Akstinas.

vo lemta gimti kur kitur, bet 
ne Amerikoj arba Detroite.

vykdyti. Jų negalėdami įvy
kinti, imasi naujų. Valdydami 
Rusiją jie yra iškėlę šimtus, 

vilnės pramonės viršūnėse y-;gal tūkstančius įvairiausių tė
ra permaža inteligentijos irįorijų. 
perdaug savimeilės.

sakęs: “Aš seimą stengiausi pritaikinti gy-! Didžiuma suvažiavusių, kiek {statyti, greitai viskas griūva, 
venimui. Mums svarbu yra savivaldybės ir^e^° Pastebėti, stovi instituto

Ekonomistai pažymi, kad 
svetimšalių darbininkų pakei
timas piliečiais politiniu at
žvilgiu gal ir geras dalykas. 
Bet ekonominiu — tikrai' blo-

ta praktikom Ką tik jie imančiuose, kaip nesenai miestas S8®* Taip elgiantis, rasi, ir 
Detroit išsprendė sumažinti £alima patenkinti savo pat-

KAIP MAŽINAMAS 
NEDARBAS

Nei viena jų neįvykta-1 Mums teko skaityti laikra-

limas. Mano planas buvo toks: 1, išrinkti' PuseJ^- 
savi valdybes, 2. išrinkti seimą ir 3. išrinkti 
prezidentą.”

Dabar į seimo rinkimus buvusis Lietuvos !lė Wm. AVbitman Co. vice- 
diktatorius taip žiūris: . 'prezidentas Eben E. Wliit-

“Aš žiuriu esmės dalyko: reikia, kad man. Jis pareiškė, kad reiktų 
gyvenimas susitvarkytų, reikia sugyvenimo visai panaikinti moterų ir ne- 
plačiai bendradarbiaujant. Valdžia, kuri ne-1 pilnamečių naktimis darbus, 
siskaito sū gyvenimu, negali išlikti. Sugyve-'Gi jei negalima to atlikti, tai 
nimo ryšiai turi būti surasti. Lietuva biuro- nors darbo valandas sumažin- 
kratija negalės laikytis; policinėmis priemo- ti naktimis.
nėmis visuomenės neišauklėsime. Biurokrati-| Mažas skaičius tam prita- 
ja gali išsilaikyti tik neilgą laiką”. re. Kiti tik sutiko susiaurinti

Matot, p. Voldemaras dabar jau gerai ir darbo valandas naktimis, bet 
teisingai kalba. Bet kur jis buvo per tris me- ir tai pačių darbininkų lėšo- 
tus, kuomet valstybės vairą turėjo savo ran- mis. Tas reiškia, kad jei dar
iuose. Juk jis galėjo valstybės vidaus politiką bininkai mažiau valandų dir- 
pasukti ten, kur tik norėjo. Bet to nepadarė bsią, mažiau pelnysią, 
ir dėl to pats atsidūrė už durų ir už teisingus ‘ Galų gale sutarta iškelti tik 
pareiškimus, Associated Press pranešimu, ta- pasiųlymą visoms medvilnės 
po areštuotas. Vadinasi, prispiaudė' tą vnnde- gaminių kompanijoms. Būtent 
nį, kurį dabar pačiam reikia gerti. 'dienomis darbininkams dirbti

šventasis pamatęs žmogų prašantį išmal
dos, o neturėdamas kuo jam padėti, nu
ėmė apsiautą nuo savęs ir apdengė varg
dienį.

Eikime ir mes šventųjų pėdomis. Bū
kime gailestingi neturtėliams. Mylėkime 
juose patį Kristų. Bet duodami išmaldas, 
vieną dalyką atminkime. Duokime išmal
das ne dėl garbės, ne dėl to, kad nusi
kratytame pavargėlio maldavimo, bet dėl 
Dievo meilės, kuris neturtėlių pavidalu 
ateina pas mus ir prašo pagalbos.

Daugelis žmonių kartais eikvoja savo 
uždarbį nereikalingiems tikslams. Jei tik 
maža dalis uždarbio būtų paaukota ge
riems tikslams, daug pavargėlių būtų 
sušelpta, ar tai mūsų tėvynėje, Lietuvo
je, ar tai čia Amerikoje. Mes visur turi
me nepasiturinčių žmonių ir net labai ne
turtingų. Žinoma, duodant išmaldą, rei
kia žiūrėti, kas jos yra vertas, o kas ne
vertas. Reikia šelpti beturčius, senus, rai
šus, našlaičius. Tinginius varyti į darbą.

Reikia taipgi atminti, jog neužtenka 
duoti pavargėliui pinigų. Pinigai neturi

Nakties darbo moterims ir 
' nepilnamečiams klausimą iškė

nedarbą, kada dešimtys tūks- i riotinius jausmus, bet negali- 
tančiu darbininku neteko dar- lna sumažinti nedarbo. Tik 
bo. Ypatingas tas išsprendi-. yiena didelė neteisybė atli 
mas. Apie tai buvo minėta net

Vienas paskiausių jų nepa- 
vylrimų'— tai ūkta komunis- 
tinimas. Pradėjo kurti kolek- 
tivius ukius, atsavinti nuo že
mių pasipriešinusius jiems 
valstiečius, juos kankinti ir žu . .
dyti. Apsižiūrėjo, kad tas tik Į ’ . „ ,(Jas neatsiekiamas. |a,lieka s,mtai ^etnnsalių (ne-

piliečių), kad tuotarpu pilie
čiai bedarbiauja. Taryba tad 
padarė rezoliuciją, kad visuo-

Šiandie jie dar giliau ima 
svajoti. Iškelia sumanymą vi
soj šaly, ypač didesniuose 
miestuose kurti dirbtuves, ku
riose butų gaminami visokį 
valgiai ir pristatomi į valgy
klas.

Bolševikai specialistai, ku
rie turi lakias svajones, at 
randa, kad Rusijoj moterys la 
bai daug laiko praleidžia na
mie kas sau gamindamos val

1 karna tiems, kurie ilgus
angliškuose laikraščiuose. 

Būtent, šio miesto taryba

iuo

tus yra miestui uoliai dirbę 
ir tarnavę.

se miesto departamentuose vi
si svetimšaliai būtų pakeisti 
piliečiais. Tarp kitko rezoliu-Į 
cijoje padaryta pastaba, kad 
jei gabiųjjų svetimšalių nebū
tų galima pakeisti piliečiais, 
tai tuos palikti savo vietose.

Einant rezoliucija, visuose 
departamentuose atrasta 748 
svetimšaliai. Didžiuma jų pa-

gius. Anot jų, tos moterys liuosuota. Daugelis kvalifi- 
kasdien virtuvėse be reikalo' kuotų nebuvo galima pakeisti 
praleidžia apie 30 milionų va-' gimusiais Detroite ar natura-

akių, nei širdies. Jie neprakalbės, nesu
ramins, nepratars. Neturtėlis reikalauja 
užuojautos, prielankumčo, patarimo. Tai
gi duodami piniginę pašalpą, duokime ir 
savo žodį. O jei taip darysime, mes taip
gi išgirsime mūsų Išganytojo žodžius pas
kutiniame teisme: “Kiek kartų jūs tai 
darėte vienam šitų mažutėlių, man pačiam 
padarėte”.

Z. Mylėkime Ligonius.
Niekas nereikalauja tokios meilės ir 

tokio pasigailėjimo, kokio reikalauja Ii 
goniai. Šventieji gerai žinojo šitą. Del to 
jie rūpinosi ligoniais su didžiausiu atsi
davimu. Šv. Liudvikas, franeuzų kara
lius, tarnaudavo ligoninėse ir lankydavo 
ligonius namuose. Šv. Elzbieta bučiavo 
raupsuotų ligonių žaizdas.

Neužgeso dar ir šiandien toji meilė, 
nes daug vienuolių lyg paguodos angelai,' 
praleidžia net visą savo gyvenimą užnuo
dytame ligonių ore. O kiek yra kito luo
mo žmonių, kurie su atsidavimu gelbsti 
ligonius, našlaičius ir pavargėlius. Šv. 
Margareta savo rankomis penėjo devynius

našlaičius. Vienas kunigas rinko aukas 
“Vaikelio Jėzaus Prieglaudai”. Jis už
ėjo kartą į saliuną, kur kortomis lošė. 
Jam prašant aukų, vienas lošėjų supykęs, 
pakėlė ranką ir drožė į ausį. Kunigas nei 
susiraukė, bet tik ramiai tarė: “Tai tas 
mano, o kas bus mano vaikeliams?”

Ne tik medžiaginė pagalba yra reika
linga ligoniams. Jiems ypač reikia pata
rimo. Daug žmonių jokių malonių negau
na iš Dievo dėl to, kad jie nemoka tin
kamai suprasti kentėjimų ir nežino, dėl 
ko jie kenčia.

Jiems ypač reikia paaiškinti, jog Die
vas juos myli ir nori matyti, ar jie yra 
verti išganymo. Jis nori, kad jie Įmintų 
savo menkumą ir pasaulio tuštybę. Die
vas juos myli, nes leidžia dalyvauti jo 

‘sūnaus kentėjimuose. Jis myli juos, nes 
leidžia jiems gerti iš savo taurės. Karalius 
kviečia prie stalo tik tuos, kuriuos jis 
myli. Panašink ir Dievas leidžia kentėti 
ligoniams, norėdamas matyti juos dangu
je. Kentėjimai yra brangi dovana. Šven
tieji buvo tokios nuomonės. Šv. Ignotas,

_..... ..

Taip kaip kur šioj šaly 
žinamas” nedarbas.

ma

Aguona*

ISPANAI LAKŪNAI 

NELAISVĖJE

MADRIDAS, geg. 29. — 
Pirm keletos dienų Afrikoj 
prapuolė du Ispanijos kariuo
menės lakūnu. Dabar susekta, 
kad jiedu pakliuvo vienos žmo 
nių padermės nelaisvėn, Sa- 
haros tyryno vakariniam šo
ne. Tuos plotus valdo Ispani
ja. Bet ne visos ten padermės 
Ispanijai ištikimos.

neturėdamas kentėjimų, buvo nuliūdęs. 
Šv. Vincettas ilgus metus kentėjo sopu
lius, o niekados nesiskundė. Žiūrėdamas į 
kryžių, jis dažnai sakydavo; “Per mažai 
kenčiu, jei apmąstau tai, ką nusipel
niau. M

Dievas žino, kuomi kiekvienas ligo
nis pelnė savo kentėjimus. Jis žino mūsų 
širdį ir jis yra teisingas. Jei ligonis sa
ko, kad jis nepelnė tokių kentėjimų, ko
kius jis turi, tegul žiūri į Kristų prikal
tą prie kryžiaus ir paklauso jo, kame jis 
pats prasižengė f Ką padarė Švenč. Mari
ja, kad sopulių kardas pervėrė jos širdį. 
Kuomi .nusidėjo Apaštalai ir tūkstančiai 
kentėtojų. Šv. Petras, vienuolis buvo ne
teisingai apskustas ir jam reikėjo viešų 
bausmę iškęsti. Jis sugrįžo į savo kam
barį. stojo prieš Viešpaties, prikalto prie 
kryžiaus paveikslą ir tarė: “Viešpatie, 
kuomi aš nusidėjau?” Štai jis išgirdo .Jė
zaus žodžius: “Ir aš, Petrai, ką padariau, 
kati tokiai karčiai mirčiai tarėjau pasiduo 
ti?”

(Bus daugiau)
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DRAUGAS

BALTUTIS SKAiTYTOJy BALSAI
Jaunųjų Žiedai.

' JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =

LIETUVIAI AMERIKOJE

Veikliausias ir gabiausias

i siekimo tikslo, ką kitą paau- 
} koti.

- - - - - - - i Nėra kalbos, kad dėl Vil-
Gerbiamas Pone Redaktoriau: i niaus Lietuva negali aukoti

i
Sąryšy su minėjimu Vytau- savo nepriklausomybės.* tai 

būtų perbrangi, tiesiog neį- 
Gnrse” ir-manoma kaina. Vienok tokios 
pajudintas Į Lenkija ikišiol reikalavo ir ne 

Vilniaus klausimas. Tas judi-j tik Lenkija.
nimas yra visuomet vietoj, Ką kitą Lįe|uva galėtų pa- 
bet patėmijau ir vieną klaidą, siūlytį už Vilnių? Lietuvos 
L y- lyginimas lietuvių pasi- kareiviai, šauliai, skautai, stu 
ryžimo atgauti \ ilnių pran- dPntai, žodžiu, visa tauta yra 
eilzių aukomis atgauti Alzase gatava savo kraują paaukoti. 
Lotaringiją ir italų pastangas Kaip įr kiek įvertinti šitą krau 
atgauti 1 riestą. Lygintojas j.j» Kiek Lietuvai vertas lie-

VILNIUS IR VYTAUTO 
JUBILIEJUS CICERO, ILL.

Radio APZ.

X Ponas Miliauskas, mums 
duonos pristatytojas, nevien 
visą duoną piknikui aukoja, 
bet žada virtuvėje rodyti, 
kaip lietuviška duona valgo
ma su vištiena.

X Ciceros parapijonai — 
bulvariškiai žada pusę šimto 
vištų parap. piknikui — pie
tums atgabenti, ponai Balta- 
duoniai, B. Andersonai, Šu
kiai, Dovidoniai, Petronis, 
Anibrozaitie,nė, Nemiškienė, 
Burei kai, Daktaras ir Broliai 
Ališauskai, Galiniai, Juodeliai, 
ir daugybė kitų bulvariškių, 
nevien darbuojasi, bet ir au
koja. Kaulių šeimyna žada 
visus vežti į parap. pikniką. 
Valio, bulvariškiams.

X Dr-ja Šv. Antano nevien 
už baro dirbs, bet “in corpo- 
re” dalyvaus.

X Dr-ja Dievo Motinos So
pulingos specialius pietus pa- 
rap. piknikui priruoš.

X Moterų Sąjungos kuopa 
visus “kvietkavos” ir duos 
laimės.

X Dr-ja Visų Šventųjų, Jo
nui Šileikiui vadovaujant, lai
mės skridinius ratus suks.

X Dr-ja Lietuvos Kareivių

ir Red Rose Club, girdėjome, 
“in eorpore” dalyvaus ir link 
sminsis.

X Visi cicerieč.iai, kaip vie
nas, birželio 15 d., važiuoja į 
Berginans grove, Riverside, 
III.

X P-lė Izabelė Vaišyiliutė 
iš kelionės pranešė, kad vis
kas gerai sekasi. Eucharisti
nis Kongresas daug įspūdžio 
davęs. Važiuoja Lietuvon.

X Mūsų kolonijos pionie
rius Juozapas Mockus, dien
raščio “Draugo” skleidėjas 
Cicero je girtinai “Draugą” 
platiną. Ciceriečiai Juozapui 
Mockui yra dėkingi už jo ne
nuilstantį, gražų, kultūrinį 
darbą.

X Broliai Januškai, Walte- 
ris ir Juozapas, neužilgo su
sižieduos: Walteris veda cice- 
rietę, o Juozapas Town of La- 
kietę.

X Šiame sekmadienyje po 
pietų Šv. Vardo Katedroje 
bus nepaprasta katalikų “Boy 
Scouts” iškilmė. Pats kardi
nolas dalyvaus. Gaila, kad 

Į mūsų lietuviai da silpnai yra 
; susiorganizavę. Čia bus progos 
mūsų jaunuoliams pasirodyti 
kuo esą.

X Birželio 4 d. vakare šv. 
Antano bažnyčioje prasidės 
vieša Novena prie Švento An

i vo, kad nors vieną iš musų į
________ j pašauktų į kunigystės luomų. I

Kur šiame plačiame pašau-11,ievas su,eika *«“ mai°-
lyje galėtume rasti žmogų, n‘‘s ir aS> jausda,"aK kad M«- 

vas mano šaukia už savo tar- , 
pirmą kartą atsiskyriau

MOTINĖLĖ.

kuris gerume ir mūsą meilėje 
galėtų būti prilygintas prie 
motinos! Kas galėtu sakyti, 
kad jo meilė yra taip didelė -U džiuuSM’ kad Kcvas »“"« 
kaip ir motinos! Kas taip P*5“““ i dva«"i gyvenimų, 
sakytų, kalbėtų tuščius žo- ibet > Jirdis skaudi*> kad P*r 
džius, nes niekam negalima1 ilgus metus ,ll“,n“tys >aa“«a- 
užimti motinos vietos ir turo-1 Trinas sudiev, pro ašaras
ti tokią meilę kokią ji turi.

na
su savo brangia motinėlė. Nors

Motina daug iškentėjo mus ja))aj 
augindama, bet ji viską paau
kojo Dievui, kad tik tas, kurį 
ji pagimdė, užaugęs būtų ge
ras ir neatneštų jai vargo ir 
nelaimės. Kiek dienų ji pra
leido be miego, be valgio, kai 
matė kad jos kūdykelis ser
ga! Kiek gailių ašarų nuryto

ji man pasakė: “Vaikeli, dau
giau neturėsiu tavęs. Išleidžiu

to mirties sukaktuvių Lietu
vos spaudoj,
“Drauge” tapo

rado, kad lietuvių patriotizmas tuvių kraujas, lietuvių gyvy- 
prižiūrėti, bet pasiimk Mari-l^’(k‘*! kurį lietuvių nulydėjo tuo žvilgsniu yra mažesnis už Turbūt daugiau negu tos 
ją už savo motiną ir mylėk ! Ne v, Yorką ir susodino ant prancūzų ir italų patriotizmą, aukos, tie “variukai”, kuriuos 

laivo Osear 11. Visa kelionė G man atrodo kaip tik prie- žmonės sudeda dėl atvadavi- 
buvo sėkmingai atlikta. Su- šingai, nes Lietuva nei valam'mo Vilniaus. Tai ką-gi mes 

P. Baltutis dėlės Vilniaus neatsižadėjo, (urįm paaukoti, kad galėtn-
rengti kitas , tuom tarpu, kaip b rancija, niū,n atpirkti pasiaukojantį 

ekskursijos. ! nors ir priversta, ne tik kad . jeĮ sostinės atvadavimo lietu-
oficialiai buvo atsižadėjusi A-ivjų brangų kraują?... kad to

toli ir negalėsiu tavęs laivakorčių agentas, kur.

ją visa savo širdimi”.
Ir kaip aš galėčiau savo mo

tinėlei atsidėkoti už jos gražų Cltieagon
gyvenimo pavyzdį? Už tuos ėmėsi smarkiai
skausmus ir vargus kuriuos 
ji dėl manęs iškentėjo? Nie-

jo per jos pavargusį veidą is kuomet nepajėgsiu ganėtinai sveika, kad daugiau vietos : krauJ° nei la«as nebūt* Pra’
uzuojautos ir gailesčio. Nors i atsiinok0tj už tą viską, ką!inteligentų padarytų panašiai.j U ° .n.U° * !’ į9.14 P!°J lietas? Gal Jokios aukos ne’
motmeles plaukai pražilo bet -j d(?1 m padarys? Bent 3. Liet. Ekonom Konferenci- g«sJstotl 1 kar4 hale kltT I>’leh reikm? Gal Vilnius pats kris
jos širdis nespse.nėjo., Amžius 
nesumažino motinos meilės 
Nors žili plaukai krinta ant 
jos raukšlėtos kaktos ir jos 
veidas nėra taip gražus kai 
mergystės pietų, bet jos širdy
je nenyksta tas tyras, šventas • 
prakilnus turtas, — motinos i
meilė. . ,jos gyvenimo tą gaivumą

Savo motinėlės negaliu už- i bet kaip ta rožė, kuri visa su- j 
miršti: mano širdyje visados !žydėjus duoda didesnį kvapą 
plaka dėkingumas už viską į negu pradžioje, kuomet buvo 
ką ji man yra padariusi. Ji tik prasketus lapelius, taip
mane sveiką išaugino ir išau
klėjo gerumo ir dievobaimin
gumo keliais. Gerai atsimenu, 
kaip ji mane mokė kalbėti pir
mąjį “Tėve Mūsų” ir kaip pa
baigus maldelę ji man pasakė: 
“Sūneli, neužmiršk kad Die
vas nori, kad tu būtum geras 
ir kad visados jį mylėtumei”. 
Motinėlė kas diena ineklė Die-

ji aei manęs padarys? Bent 3 
stengsiuos būti visados geru i 
ir pripildyti jos širdį džiaug- į 
smu.

Jaunuoliai! mylėkime savo
motiną! Jos veidas gal jau pa-i . , . . „ . „ Tx ... . x.. , , , ..., x . v. .. .j i kininkavimo, — ir paeois E-: Italija-gi ne tik kad nekelesenęs, bet jos sirdis visados i, » .. . ! . . x . . ...v.lx ,r x . . _ ikonom. Konferencijos rengi- nuo savo jsisteigimo jokiųyra šilta. Metai visokių ru- x . . i . .. . „ . , ’„. . , x. _ .. mas vystosi normaliai: i pretenzijų pne Triesto, betpeseių ir vargų gal atėmė is ,T. / ! , , ......Visiems Prekybos Butams da padare su Austrija ir V o

Liet. Ekonom. Konferenci
jos rengimo centro 

žinios.

Vokietiją; prie to atsiginda- Įdeįuvaį kaip nuo medžio pil- 
ma> būk ji kada nors to kare,nas kirminų obuolys? Gal ra

miai laukti to nukritimo? Ju- 
gi 10 metjų laukta, kodėl ne

pageidavo ir visą kaltę už pri 
Del tokio mūsų visuomenės rengimą ir pradėjimą karo nu- 

susidomėjimo bei spaudos tai- i mesdama kaizeriui.

ir motinėlės meilė, — ji kas 
dieną auga ir stiprėja. Bars
tykime motinėlės gyvenimo 
kelius su įvairiais maloningu-

dar balandžio mėnesy išsiun- kieti ja trilypę sąjungą, kurios 
tinėta pakvietimai su kųnfe- ( paskui išdavikė tapo. 
rencijos darbų programa. Vi-1 Taigi, jokiu būdu nei Fra- 
si kiti asmenys dalyvauti kon- ncijos nei Italijos patriotiz- 
ferencijoje yra pakviesti per mai negali būti pavyzdingi 
spaudą. Jau didžiuma Preky-1 Lietuvai, kuri Vilniuje atgi- 
bos (Vaizbos) Butų yra pas- mė, Vilniaus nekuomet neat- 
kyrę savo delegatus: iš Chi- sižadėjo ir kol A diliaus netu-

laukti kitus 10, o paskui dar 
kitus, ir dar kitus? Franeija 
laukė Strasburgo 44 metus. 
Gal dar ilgiau laukti — kaip 
Grekai Konstantinopolio (iki
šiol laukia), kaip Žydai Jeru- 
zolimos...

Ne. Laukti negalima. Teisi
ngai rišate Vytauto sukaktu
ves su Vilniaus reikalu. Vy
tauto metai turi būti ir Vil
niaus atvadavimo metais. Ta
da tai turėsim tikrą jubiliejų.

Jūsų Skaitytojas.
. T , , ,. . v. Icagos numatoma trys: visi jie, n, nenori su Lenkija jokiųmais. Ir kada skirsis su šiuo. ... vx. ... .. v . v x i pasižadėjo paruosti specialius1 saniyKių.

pasaul.n j. neužmirš tu geri,, ,.ane-imus. Pittsburgll> Pa.| Statymas Francuos ir Ita- 
Ilarb,, karmos dėl jos pada-, ra§tas. kad . „io8 Lietnvai už Vy-

, trys delegatai ir kad Prekv-1 tauto metuose tuom labiau y- v
Juozapas Dambrauskas,' ra nevykę8j kad nežiūron,a baigias, mano prenumerata uz

tį erb. Redakcija:
Šiandien sužinojau, kadi jau

Marijonų Kolegijos Studentas.

LIETUVIŲ EKONOMINĖS KONFERENCIJOS 
RUOŠIMO DARBŲ EIGA.

(Pabaiga )

Am. Lietuvių gyvenime dar 
niekuomet nebuvo bandyta 
platesnės organizacijos skalė 
tokis ekonominis darbas dirb
ti. Todėl reikia palinkėti, kad 
ši (10 birž. New Yorke) šau
kiamoji ekonominė konferen
cija butų sėkminga šimtu 
nuošimčių

, yra įdomus sumanymas, į kurį 
įrašo: “Mums rodosi, kad tai 
turėtų atkreipti savo domesį1 cester, Mass., Baltimore, Md.

šimtų dolerių nusipirkti lietu- P1^ ko jis veda; jugi ir Fra- 
viškų saldainių pradžiai. Bos- nci3a Italija prieš Versa- 
tonas yra numatęs pasiųsti du bo taiką ne mažiau iškilmin- 
žymius veikėjus kaipo Preky- &ai minėjo savo tautines gu
bos Buto delegatus, bet iš ten kaktuves, kaip ir po tam. 
yra laukiama daugiau daly-! ®et kitas dalykas yra lygi- 
vių. Prekybos Butai Detroit, nimas, ° kitas \ iluiaus reika-

“Draugą”, taigi stengsiuos 
atnaujinti bėgantiems metams.

Ačiū, kad regulariai siuntėt, 
nedingo nei vienas numeris.

Ačiū ir už puikų kalendo
rių.

Mėgstu “Draugą” skaityti,
Mieli., Piiiladelpliia, Pa., Wor- las- Kaikurios tautos mėgsta j nepraleidžiu nei vieno redelio.

svaigintis poetišku išsireiški-1 “Draugas” dvigubai duoda
taip pavieniai biznieriai, kaip Newark, N. J. yra pažadėję ma> ka<1 j®8 až Tėvynės žemės man naudos. Per savaitę par- 
ir ekonominės lietuvi, organi-ibent po du delegatu. Yra jau P*d» aeva aatavos visa kra”- sk“‘“tu’ 0 snlaukas »<“«‘adm-

t -i v.. .<w. dingą, kaip apie politiškusLaikraštis Vienybe” savo , , .. , . ,, . ,,„ arba kitokius klausimus.••VttovIai z\r\T«i

Clevelando savaitraštis “Dir 
va” sako: “Ši ekon. konfe- 

visame pasauly užima svar-1 rencija gali turėti didelę reik 
biausią vietą. Amerikos Lie
tuviai yra turėję daug įvai
rių konferencijų, seimų ir sei
melių, bet ši konferencija, šau 
kiamoji 10 birželio New Yorke 
bus viena šios rųšies pirmo
ji: ji bus grynai ekonominiais 
klausimais. Jos pasisekimas

straipsnyje “Svarbi Konfe
rencija” tarp kitko rašo: “E- 
konominiai klausimai dabar

gatavos visą
,1 i ? • “ . ! * * .va...“ , n ia nralieti Reališkiau žiūriu- nio visus šešis numerus įsiun-zaenos: prekybos butai, spui- gauta pasižadėjimų konferen- J* praneu. m augamu ziunu .

kos, bendrovės. Ekonominiai cijoje dalyvauti ir iš pavienių tiems tai yra “ironda,’ nes eni įeuvon ro įu ui, ir ai
reikalai yra galų gale visų veikėjų prie Prekybos Butų ^aktai ro^° kad zmonės grei-^ų taip pa . rė m as ari

• i, . i . . . .. ». T * • • I čiau apleidžia Tėvvne necu seseta vaikų, visi eina aukštusreikalų pagrindas ir apie juos neprigulinčių. Jau taipgi yrai’1MU -e,
•x z- i -i v I x *i- •» i-**^ i atsižada savo tautiškumo ir ’ mokslus. Vienas sūnus jau trepasitarti butų nemažiau nau- Įgauta eile pasižadėjimų kas ( d ..

dėl pranešim, ekonominei kon i savo krauj°- Dcl,° ir snnku V fins 
ferencijai. Apie tai pranešime j s’vaizdinli toki, valstybę, ku “Draugo” skaitytojas.

Cliicagos veikėjai tariasi paremti Federacijos Apskričio 
Raštininką p. Petrą Atkočiūną ir padėti jam baigti mokslus. 
Jo naudai ruošiamas piknikėlis Birželio 8 d. 2322 So. Oakley 
Avenue, p. Adv. Bagdžiuno darže.

šmę Amerikos lietuvių gyve
nime. Konferencija svarstys 
kaip sujungti Amer. liet. eko
nomines pajėgas, kaip daboti 
įvairias progas biznyje ir vie

ri lengvamaningai aukotų sa

vo geriausių sūnų brangų

ponas A. Kalvaitis, Lietuvos i krai,»' a<‘>«'Sk«Ia"la priemo- 
Konsulas Chicagoje, irgi žada, ni« vieton t0 krauj® del »*' 
aktyviai dalyvauti ekon. kon-1 ■ ■ ■ - ■ ------
ferencijos darbuose. jsulate General of Lithuania, lupynų nenumetei žemėn.

vėliau.
Yra malonu pranešti, kad Traukiny.

Kalba motina į dukterį:
— Tai man gera, mandagi 

dukrelė, kad, nulupus banamą,

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

fflSSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

pasinaudoti, kaip surasti sau- 
priklausys nuo visų lietuvių jgias ir pelningas biznio pro- 
prisidėjimo. I &a Amerikoje ir Lietuvo-

Visais Lietuvių Ekonominę 15 Park Row, New York City. i — Taip, mamytė. Visas lu- 
Konferenciją liečiančiais rei- Lietuvių Ekonominės ’ py.nas aš sudėjau, štai, į šito

šoje* tarnyboje, kad "pagelbėti kalais reikia kreiPtis i: Con- Konferencijos Reng. Centras šalę sėdinčio pono kišenių, 
savo žmonėms tomis progomis ! -------------- - - 1 ------ ------- - ■ —--------------- - --------------- ' — -- ■

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEIII'RINT KAIP UŽSISEK ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS Jt)S 
YRA. SpeclaliSkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, u2- 
nuodijlmą. kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, gaivos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus lftgydytl, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, kų Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėllomis iki 12 d. 
4200 West 20 SL kampas Ktocter Avė., Tcl. Crauford 5873

Lietuvos liaudis nepri-
>>

teisiną tne Family-y/hatMadoesjn. C®r.wouid tu Įa t>ook» Flstu

klausomybę iškovojo bendra5 
ir sutartinai, masiniu būdu 
dirbdama. Tokiu pat būdu e- 
nergingai ir bendrai veikda
mi lietuviai iškovos Lietuvai 
ir šviesesnę — ekonominę at
eitį.”

Kiti Amerikos lietuvių laik 
raščiai buvo malonūs savo 
skiltyse dėti Ekon. Konferen
cijos ruošiamojo centro įvai
rius pranešimus. Kai kurie 
Amerikos lietuvių veikėjai 
(pav. V. M. Čekanauskas) ir-

Dienraštis “Naujienos” (s. gi jau pasirūpino savo min
ui. bal. 5 d.) apie busimąją į tis dėl ekon. konferencijos 
ekonominę konferenciją taip jišdėstyti spaudoje, ir būtų
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DRAUGAS Pirmadienis, ftirz. 2 ii., t?30

tano. Pamokslus novenos lai
ku sakys gerb. pralotas J. 
Maciejauskas.

ROCKFORD, ILL
Svečiai.

Itockfordan pradeda atšilau 
kyti svečių. Nugirdau pasako
jant, kad gegužės 25 buvo sve
čių iš Chicagos, Spring Valley 
ir Kenosha, Wis. Iš artimes
nių vietų daugiau ir dažniau 
svečių atsilanko.

Birželio 1 d. žada įvykti 
šliubas Jono Gregg (Grigara
vičiaus) iš Chicagos lietuvių 
Visų Šventų parapijos su die
vą Valatkiute. Tų dienų su
plauks taip pat daug svečių 
iš Chicagos. ,

Rockforde “fain” merginų 
yra daug. Jei Chicagos berne
liai “dobilėliai” susipažintų 
su jomis, manau, kad širdeles 
paviliotų.

Raporteris.

' kuriuos dalykus kartoti* Gar- 
j be mūsų vargonininkui S. Ra- 
I kauskui už kilnų sumanymų 
ir pasišventimų lavinti vaiku
čius muzikoj.

Kalbėjo ir kun. A. Kruša.
Vakarų užbaigė parapijos 

choras, galingai užtraukda
mas, be kitų dainelių, “Mes 
be Vilniaus nenurimsim”. Va
karas užsibaigė laiku ir visi 
patenkinti skirstėsi namo.

Negalima nepaminėti tų 
žmonių, kurie uoliai dirbo va
karienę beruošiant. Valgomų
jų produktų kolektuoti važi
nėjo su savo mašina komiteto 
nariai: P. Bružas ir J. Lelei- 
ka. Taipgi E. Čepulionienė, 
Jasinskienė, Mikolaitienė.

Ačiū musų biznieriams, ku
rie juos tuščiomis neišleido ir 
gausiai aukojo. Gaspadinėinis 
buvo šios darbuotojos; Genie
nė, Jasinskienė, Povilonienė, 
Čepulionienė, Telyčenienė, Pi
voriūnienė, Mikolaitienė, Jo- 
nelienė, Venckienė. Ačiū joms.

A. Gorainius.

me jus kaipo geradarius mū
sų vienuolyno. Lai Aukščiau
sias jums visiems gausiai at
lygina ir duoda malonės to
lesniai artimo meilės darbuo
se imti dalyvumų.

Da sykį tariame visiems 
kuoširdingiausiai ačiū.

Lai gyvuoja Ciceros klebo
nas, gerb. kun. H. J. Vaičiū
nas ir jo geraširdžiai parapi- 
jonai.

Dėkingos,
Seserys Pranciškietės,

Iš Pittsburgho.

toptes Furniture Co.
KRAUTUVĖS

Šiandie vakare nuo 7:00 iki 8:00 valandai Duos. 
Lietuvišką Programą Per

W. H. F. C.
Radio stotį — 1420 kilocycles

J
f Programas bus labai tvarkingai 

atliktas ir užpildytas su parinkčiau- 
siomis lietuvių dainomis ir muzika.

Nepamirškite pasiklausyti.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “Ncw and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai *' 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLKM OIL
( A P b l * F- *-»

ROSELAND, ILL.
KENOSHA, WIS.

L. Vyčių 18-tasis Seimas.
Amerikos Vyčiai, lietuviai,

Parapijos vakarienė.

Parapijos darbas nėra tai 
vieno žmogaus darbas. Jos 
įsteigimui ir palaikymui rei- Įmetąs po metų rengia seimus,
kia daugelio žmonių bendra- šių vasarų jau sukaks 18-tas 

L. Vyčių seimas. Matome, kad I

G. Lolt, vienas žymiausių 
teniso lošėjų J. A. Valstybė
se.

PADĖKA CICERIEČIAMS.

JĖZAUS NUKRYŽIUOTO 
SESERŲ PADĖKA.

darbiavimo. Kuo glaudžiau 
kokios nors parapijos žmonės 
gyvena, laikosi vienybės, tuo 
geriau, sėkmingiau parapija 
gyvuoja. Todėl gražus yra A- 
merikoj paprotys kasmet ruo
šti parapijos vakarienes, ben
dras puotas. Bendrai susirin
kę parapijos žmonės plačiau 
pažįsta bažnyčios padėti, jos 
reikalus ir paskui bendromis 
jėgomis galima sėkmingiau 
Varyti darbas pirmyn.

Visų Šventų parapija pana
šių puotų turėjo geg. 25 d. 
Tinkamai prie vakarienės bu
vo ruoštasi ir dėlto susirinko 
labai gražios publikos — pil
nutėlė salė. Vaišingos gaspa- 
dinės gardžiai vaišino, mūsų 
aliumniečiai bei alįumnietės 
iškilmingai svečiams tarnavo.

Vakarų vedė ir parapijos 
reikalais kalbėjo gerb. kun. J. 
Paškauskas. Prisiminė taipgi 
apie savo kelionę Europon 
ir pasižadėjo tų parapijonų, 
kurio tėveliai, pažįstami ar
čiau jo tėviškės gyvena, juos 
atlankyti ir net įduotų “gas- 
tinčių” parvežti.

Varg. St. Rakausko buvo 
paruošta daili programa. Pui
kiai padainavo p. E. Sadaus
kaitė. Kelis kartus turėjo net 
kartoti. P. Sadauskaitės malo- 
nūs balsas, ištikrųjų yra gra
ži mūsų scenos pažiba ir pa
geidautina, kad ji dažniau 
mus palinksmintų.

Galingas kvartetas: S. Ra
kauskas, Genys, J. Pivoriūną:', 
Stockus — padainavo keletą 
sklandžių dainelių.

Scenoj pasirodo visiškai ne
tikėtas, nesenai varg. S. Ra
kausko suorganizuotas vaiku
čių orkestras.

Duetų smuikomis atliko F. 
Miknevičiutė ir L. Kraujelytė. 
Paskui keletu dalykėlių pa- 
griežė visas orkestras. Nors 
visi muzikantai mažučiai, čiur 
liokai, galima sakyti, bet di
rigento rankai labai paklus
nūs ir gražiai pa griežė. Pub
lika ilgai plojo ir turėjo kai-

šianilie Vyčių organizacija y- 
ra vien iš didžiausių čia, A- 
merikoje. Nėr to kaimelio, 
kad nesirastų jos narių.

Rengiami kas met seimai, 
vis daugiau ir daugiau ., neša 
naudos šiai katalikiškai orga
nizacijai. Koks-gi skaičius 
Vyčių būdavo pirmiau Vyčių 
seimuose? Mažas. Tiesa, iš 
mažo skaičiaus padarysi šim
teriopų užderėjimų, ne kaip 
vien sykiu iš didelio pulko. 
Pradėjus iš mažo pulko, kiek
vienas galės tinkamai supras
ti jos reikšmę ir, jai augant 
šakosis jį grynai, su stipru 
pamatu.

Tiesa, jau praėjo 17-kų 
seimų ir gan plačiai išsišako
jo. Nėr to kelio, kad nebūtų 
jos šakos ir visas gauna nu
rodymų iš pagrindo konstitu
cijos. Per kiekviena Vyčių 
seimų vis būdavo ‘čiepijimai’ 
dėl didesnių /ir geresnių vai
šių.

Šių vasarų įvyks 18-tas Vy
čių Seimas čia, Kenosha:, Wis. 
Te nei viena kuopa nepasilie
ka neatsiuntus bent po keletu 
delegatų, ypač iš rytų valsty
bių.

Vytis.

Atsilankius mums Ciceroje, 
kun. A. Valančiaus primici
joms, teko patirti ciceriečių 
duosnuma ir prielankumų.

Visųpiinriausioje vietoje sta 
tome didžiai gerb. klebonų, 
kun. H. J. Vaičiūnų, kurio pa
stangomis tapo padaryta mū
sų vienuolyno naudai kolekta. 
Negana, kad gerb. klebonas 
savo gražia kalba ragino pa
rapijomis prisidėti prie to kil
naus tikslo, bet ir pats sutei
kė mums gausių aukų, už kų 
tariame kuoširdingiausiai a-
v •cių.

Dėkojame ir gerb. kun. M. 
Švarliui, kuris ir-gi nepamir
šo nifis, suteikdamas aukų, 
kurios visai nesitikėjome.

Negalime pamiršti ir gera
širdžių Seserų Kazimieriečiv, 
kurioms nieku nesame, o vis- 
tiek taip maloniai buvome pri 
imtos. Labai ačiū joms už vi
sus mums suteiktus gerumus.

Daug ir pasišventusiai pasi
darbavo p. Valančiai, kurie vi
sus ragino teikti mums pagel- 
bų, nes gerai žino, kad ir ma
žiausių aukų įvertiname. Te
gul geriausias Dievas už tai 
juos laimina.

Pono A. Pociaus gerumas 
ir-gi užsitarnavo padėkos žo 
dį. Jis savo automobiliu pa- ! 
tarnavo mums, nuveždamas į i 
įvairias vietas. Tas iš jo pu- į

Štai, ir vėl pavasaris! Gam
ta, kuri buvo apsidengusi 
baltu rūbu, pabunda iš miego 
ir žiūri į žalių aplinkumų. 
Saulė, kuri taip rūžčiai žiurė
jo i gamtų, pralinksmėja ir 
žadina savo skaisčiais spin
duliais žmogaus širdį.

Taip ir širdys pra
linksmėjo, matant, kaip uo
liai minersmiliečiai darbuoja- 
jsi mūsų naudai.

Balandžio 21 dienų surengė 
vakarėlį skirdami visų pelnų 
našlaityno naudai, už kų e- 
sain labai, labai dėkingos, 
ypatingai gerb. kun. A. Ežers- 
kiui už jo uolų paraginimų 
darbuotis mūsų naudai, Jonui 
Noriui, Jonui Okoniveskiui ir 
visiems kitiems, kurie tik pri
sidėjo prie surengimo to va

karėlio. Tas stiprina mūsų1 
viltį, kad ir tolesniai mūsų ne
užmirš.

Taipgi, prie tos progos, dė
kojame gerb. kun. P. Juškai- 
eiui, Cambridge, Mass., ir vi
siems geradariams už jų gau
sias Velykų aukas.

Iš Cambridge, Mass., Šv. 
Vincento Labdaringoji draugi
ja neužmiršta sekti savo glo
bėjo pėdomis, nes atliko labai

prisiuntė mūsų vargdieniams 
seneliams ir našlaičiams vai
keliams daug gerų drabužių, 
už kų visi nuoširdžiai dėkoja 
šv. Vincento draugijai už at
jautimų mūsų, taipgi ir geri), 
klebonui už paraginimų šv. 
Vincento draugijos.
Jėzaus Nukryžiuoto Seserys.

NAUJAS AREŠTO NAMAS

Naujus arešto namus Ra
seiniuose iškilmingai atidarė.

“R.”

Tamstų pranešimas gautas 
per vėlai, dėl to negalėjom į- 
dėti i šeštadienio numerį.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Labd. Sų-gos 8 kp. valdybai.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugą” šie asmenys;

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dlenraštyj “Drauge”.

sės reikalavo pasišventimo, i 
bet jis į tai neatsižvelgė, kad 
tik padarius mums malonumų. 
Dar prie to suteikė mums 
gražių dovanėlę. Dėkojame 
jam už tai ir lai Dievas jam 
atlygina.

Galu gale, dėkojame vi
siems, kurie prisidėjo, ar tai 
pinigiškai, ar kokiu kilu bū- 

įdu. Savo maldose atsiminei-

F. Bartkus ; Ona Stanevičienė1
Antanas Sumoška Kaz. Mikšis
Antanas Šimkevičius Barb. Petkienė
Ona Urbutienė Juoz. Gabalis
Vincas Birgilas St. Bukauskas (3)
Kasper Matulaitis K. Bukauskas
T. Vasiliauskienė J. Žalimas
Juzefą Kiškunienė Povilas Šūkis
Agota Janauskienė 0. Randienė
Benis Grybas A. Peldžius
Ant. Varanius Petras Kulbis
G rasilda Zalatorienė A. Spetyla
Karolina Usaitė N. Petrauskienė
Jonas Pudzevelis (2) Alfonsas Lingis
Magdelena Juozaitienė Juoz. Nevardauskis
Agota Genčauskienė Leonas Stankus
Mike Jaras Ona Jurevičienė
Ona Gudlinkienė Kaz. Žansytis
Petras Kraujalis Kaz. Šerpetys
Antanas Šimkevičius (2) Mart. Saluba
Antanas Knistautas A. Šukienė
Jonas Jasas
Juoz. Prascevičius

Jonas Knistautas

Peter Lideikis Bronislava Juškevičienė

Pranas Valuckis Mrs. A. Kuzmarski

Antanas Stamburas M. Šeputis
J. Lukše Ig. Noreika

1

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Avė., Chioago, UI.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v.

BUDRIKO DIDELIS PIR
KIMAS IR DAUGYBĖS 
PARDAVIMAS PADARO 
GALIMU PARDUOTI RA- 

DIOS UŽ TOKIAS 
ŽEMAS KAINAS:

RCA Radiola AC 7 tūbų vertės 
$150, su tūbomis, su

vlskuo $39.00 
$36.00

Dynamic, su

$49.00
Kombinacija vertės

* 98.00
Philco 8 tūbų Pynnmic, su

viskuo už

Atwater Kent 
su viskuo 
Majcstic 8 tūbų 
viskuo už

Sonora 
$350 už

$49.00
Sparton 9 tūbos, Dynamic, ver

tės $179.00 už $98.00
Bosh 8 tūbų Super Dynamic

su viskuo už * 75.00
Parduoda ant lengvų išmokėji- 

mų, Jus girdite Budriko Progra
mos kas nedeldlenj iš WCFL, 
kas ketvirtadieni iš VVHFC.

JOS. F, SUDRIK
INCORPORATED

3417-21 S. HALSTED ST. 

Tel. Boulevard 4705

TUBBY Misery Loves Company.

W/y/z,

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

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

Mano Radio — 8cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš juųis taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kuri n®- 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101$
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
l po pietų. Vakarais nuo S Iki f 

Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 1 
no olėtu

10 PIECE CGSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Pamous Vivanl S«t and in- 
cludes face ponder, $1.00; Roure. lic. 
Tiesue Cream $1.00, Depllatory $1.00, 
FaClal Astffagerft $1.76. Sath Balt 1.00. 
Tollet Water $1.25. Perfume $2.76. Brll- 
llantlne 75c. Skln OOkitener 75c. Totai 
Valuc $12.00. Spectal prlce, $1.07 for all 
ten plecea to introduce tkla line.

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

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Van 580-5th Avenue, New Yotfc

Žiūrėk, kad 
gautum tikrų 

EAU DE OUININE

T’ Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina 
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy
kai.

SKINIm ENBS
ivfcen aoožMnv lesto fa sssrif

Right frora the first touch. antiseptic; 
healing Žemo takea the itening 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other ekin afflictions. Try 
it also for itebing, peeling toe>. 
Bathere and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief Irom 
sunbum, Douae it on ivy-poisonlng. 
Pimples and dandruff fade when sale, 
antiseptic Žemo » applied. It in- 
etantly eaaea razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Anydruggist. 85c, 60c, >1.00.
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C H I C A G O J E
ŠV. KAZIMIERO AKADE

MIJOS RĖMĖJŲ 
DARBUOTĖ.

(Tąsa)

Bet, kadangi balansas kaso
je iš 1928-1929 metų buvo 
$8,405.09 tai tą skolą paden
gė ir da kiek atsargos liko bė
gamiems reikalams.

Ir toji “atsarga” neilgai te
sėsi.

Štai, nelaimė — sprogo ti

kėjaus boileris — jo pakeiti
mas, apsaugojimas (cement 
vault) naujų paipų pravedi
mas ir t. t. atseis suvirs $1,300. 
Be to, neatidėliotini reikalai:

1) Koplyčios maliavojimas 
ir langų framugų taisymas.

2) Išpylimas gatvių ir šaly- 
gatvių apie Vienuolyną.

3) Naujų takelių ištaisy
mas Vienuolyno kieme — vi
sai sugriuvę jau.

4) Procentų ir skolų mokė
jimas.

5) Būtinas reikalas muzi
kos kambarį įtaisyti — dabar 
mokinės praktikuoja kur pa
puola.

6) Paminklas ant mirusių 
Seserų kapų, šv. Kazimiero 
kapinėse ant skolos pastaty
tas... Metas jau jį atmokėt.

eiti poilsiui į parapijų moky
klų kambarius, laikinai įreng
tus kaipo miegamieji. Apie jo
kį privatumą, bei patogumą 
jos nei svajoti negali,..

Čia tik keli bruožai iš Sese
rų Kazimieriečių vargelio. 
Bet jos moka tylėt ir kentėt. 
Kaikuriose misijose gyvenimo 
sąlygos nepakenčiamos, o jų 
neišsirango pagerint tie, ku
rie privalo tai padaryti.

DAKTARAI:

Rez. Tel. Midtvay 5512

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

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais 
ir Ketvergais vakare

GRABORIAI:

Simpatiltas — 
Mandagm — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 H 1741
SKYRIUS

4447 So. Fairllold Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794

SKYRIUS
1291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 2201

S. D. LACHAWICZ
LIETUMS GRABORIUS

Patarimai, laidotuvėse kuoplgiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
saano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

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

relefonae Yards 1198

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CII1CAGOJE
Laidotuvėse pa-

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 

i Victory 4088.

Phonp Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kasų patarnavimas 
zomet sąžiningas Ir 

■•mangus, nes neturi
ma Išlaidų užlaikymui 
Skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

. i Kultūringos tautos Vienuo
lynus aukštai stato ir gerbia 

Be to, mūsų Sesutės pačios' ne^ kitatikiai prieš vie- 
save užmiršusios, taip save ,nW°l«s galvąs lenkia, tik mus 
kankina ir vargina, kad delei j lietuviai katalikai ir tik 
tos priežasties daug sveikatos U<a^urie (a&u Dievui už tai!) , 
netenka ir jėgos menkėja savo!kažkaip saumeiliskai atsineša 

sunkioms pareigoms eiti... įl <Jas*
Neturi mūsų Sesutės profe-į patys ištaigingai, daugiau 

sės sau “cielių” — atskirų : ne„.u patogiai įsirengia, o ne-( 
kambarėlių, kaip vienuolės
privalo turėt ir kaip kanonai 
reikalauja, bet didžiausiam 
susikimšime, nepatogume, po
ilsio vietos įtaisytos pastogė
je — po 48 lovos — aukštai 
viena prie kitos — talpinasi 
vienam kambaryje. Geresnės 
‘ ‘ miegamosios ’ ’ užleidžiamu

Ofiso Tel. Virgin!* 9038
Rezidencijos: Vaa Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki I po pietų 

2 Utį 4 Ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS

mokinėms...

Ką tur kiti Vienuolynai.
Visi kiti Vienuolynai tur

no i i Oflso Tel Victory 3687
Uiti Ji Ji nUIiniIuMu ( Gf. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

’ or¥TO^ 81 ū R. J. P. POŠKAO'1“8 2403 W- 63 Stre*' 3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
— plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

šventadieniais pagal sutarimą.

Kertė So. Weetero Avenue 
Tel. Prospect 1928 

Rezidencija 2359 So. Leavttt Bt 
Tel. Canal 2881 

Valandos*. 2-4 po pietų Ir 7-9 v. 
Nedclloj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Tel. Canal 6764

I

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

Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKAatjaučia tų, kurios tyliai var
gą kenčia ir didžiausiu pasi- ofisas

šventimu darbuojasi ne sau, 4909 g HALSTED STREET 
bet mums...

Ir nėra jos kokios pabė
lės, bet

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Tel. Houilock 8700 
Rez. Tel.

DR. R. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

Republic 8468

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

jaunos gablOS, 1S ; Valandos: prieš pietus pagal sutartį, 
mokslintos lietuvaitės — žie-:Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. 

dai mūsų tautos, aukavę save j
kankinių gyvenimui...

Patarnauju laido- » . . i
tuvėse visose mie- ' iHUliaS, tui V aSclinunilUS, Kili 

mokytojos atostogų metu tuiiį 
ramią poilsiui vietą, kad pri
sirinkus sau naujų jėgų dar
bui. Seserys Kazimierietės ne
turi atilsiui vietos nei moti
niškame name — joms reikia

sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory U1B

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 IVest 46th St.
Kampas 46th ir Paulina S ta. 

l'el. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Had'.ey Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

(Tąsa 6-ąjam pusi.)

ADVOKATAI

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET|

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKWELL ST. ]

Tel. Virglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. f A
DOMICĖLĖ

BELSKIENĖ
(Po tėvais Gužauskaitėj

mirė geg. 29, 1930 m. 4 vai. 
ryto 50 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio Švėkšnos 
l’arup. ir m. Amerikoje išgyve
no 19 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų. Mykolą, brolį Pranciškų 
Gužauskų ir brolienę ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage St Laidotuvės įvyks 
panedėly, birželio 2. Iš Eudei- 
kio koplyčios 8 vai. bus atlydė
ta į Šv. Kryžiaus baž., kurioj 
Įvyks gedulingos palnaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Vyras, Brolis, Brolienė

ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudcikls, Tel. Yards 1741.

Telephone Central 6926

F, W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

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

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

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

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

Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčlos

38

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

ŪR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj * vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1030. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. AS11LAND AVENUE 
Netoli 46tli St. Chicago, III.

Ofiso ir Rjs. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Lafayette 5792

OR. A. J. JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakaro

OFISAI:
4901 — J4 St. 2324 VVashington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT

Tel. Canal 0267 Res. Prospset 6619

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 

, Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 
8 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Naujausio iš
radimo su ge- 
ritrusiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveži- 
liiis) jūsų pa
tarnavimui 
dieną ir nak
tį*
Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename j ligoninę. Taigi nelaimėje ar Jigoje kreipkitės į;

. F. EUDEIKIS KOMP.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas 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 KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
• Arti Leavitt Street 
Telefoną* Canal 2552

i Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- 
i kare. Sercdw is ir PėtnyČio 
mis nuo 9 iki 6.

DR. VAITDSH, 0. P. D,

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Nedėliomis Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Susitarus ▼*!.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:8S vakaro 
Nedėliomis 19 iki 12

DENTIST AI

Telef. Alidvvay 2880

Tll. Boulevard 1491

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

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

7—9 vakare

J. Pi WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 41(7 
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių į tetnpimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau^ trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

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

Speciale nlydu atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7141

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4*46 Bo. Ashland Avenue 
Ant Zaloskio Aptlekos

Tel. Canal <299

DR. G. I. BLOŽIS
2201 WE3T 22ndT STREET

(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

ŪR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgus ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI* 

CIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

47J2 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo - 6 iki 7:30 vai. vakare.

I
Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore 
2238, arba ltundoiph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero. III

X-Ray Ir Gas 
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—6 ir 6-9 
vai, vak. Seredomis ir Ned. susitarus

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



6

t r
5

C H I C AG O J E ŠV.

WEST SIDE ŽINIOS.

X McCorinick’o dirbtuvė 
ieško kuriai tai bažnyčiai 
Westsidėje dovanoto varpo, 
kuriuom kitados savo darbi
ninkams duodavo signalus. 
Tas varpas buvo nulietas 1831 
m. ir ateinančiais metais .jam 
būtų 100 metų senumo. Kas 
tų varpų nurodytų ir kur ji
sai rastųsi, visi gausiai būtų 
apdovanoti ir tai bažnyčiai 
įtaisytų naujus varpus.

X Šiandien Aušros Vartų 
mokykloje Nekalto Prasidėji
mo merginų draugija vakare
8 vai. turės mėnesinį susirin- > balsę lavina ir t, p. Norintieji,
kimų. Norima dalyvauti Auš
ros Vartų 29 mergaičių* mo
kyklos užbaigimo iškilmėje, 
kad joms duoti progos šių

Kuris laikas atgal, pas p. 
Baranauskus buvo atsilankęs 

draugijų geriau pažinti ir jos į koks .tai asmuo kunigo dra- 
nariais tapti. Tikrai gražus, panomis
sumanymas!

X Vakar Aušros Vartų baž-
nyčioje visiems buvo įteikta Lietuviai! apsisaugokime nuo 
labai įdomi spalvuota Katali-.^ mulkintojų, 
kų Labdarybės apyskaita

Art. Juozas Kareiva iš 
Brighton Parko persikėlė gy
venti į West Sidę. Sako ten 
jam prie darbo esu arčiau ir 
patogiau. Gailėjosi apleisda
mas p. F. ir K. Šatus — savo 
gerus šeimininkus, kurie turi 
ant Fairfield avė. 4358 So., 
smulkių prekių krautuvę.

Raporteris.

ir
mūsų klebonas visų parapijo- 
nų nuoširdžiai prašė Sekmi
nių kolektoje šiais metais pa
dvigubinti savo gailestingumo 
duoklę bei aukų ta intencija, 
kad dangaus palaima gelbėtų 
aukotojus nuo gręsiančios be
darbės, prisimenant Evange
lijos žodžius: “Kokiu saiku 
saikosite, tokiu ir jums bus at- 
saikuota”!

X Aušros Vartų moterų ir 
merginų draugija Šeštinių die 
noje turėjo gražų susirinkimų, 
kad' Aušros Vartų parapijos 
išvažiavime pasidarbuoti, ap
imant restoranų ir duodant vi
siems progos turėti gerų stalų. 
Restorano komisijon išrinktos 
šios: Eleonora Danikauskienė, 
Domicėlė Gasparkienė ir Eu
genija Čepienė; darbuotojomis 
apsiėmė būti Zalatorienė, Ber- i

PAMESTI PINIGAI
Pamestas tamsiai mėlynas 

natienė, Pletienė, Maženienė, *'kapšiukas, su pinigais ir ki-
Jakonienė, Žostautienė, Tor- 
vainienė, Šliogerienė, Stan- 
kienė, Miliauskienė ir kitos, 
kurias tik pakvies. Rėmėjomis 
bei aukotojomis pasižadėjo 
būti Paplauskienė, Jareckienė, 
Ragainienė ir visos draugijos 
narės, kurios, tik asmeniai sto
ti darban negalės. Tikrai gra
žus ir pavyzdingas draugijos 
susitvarkymas. Sekantis prieš 
piknikinis susirinkimas bus 27 
birželio.

X Vainikų dienoje West Si- 
dė Labdarių 7 kp. veikliai da
lyvavo rinkliavoje ir surinko 
aukų virš $183.00. Daugiausia 
surinko Budzinauskienė — 
$25.00 ir Mikšienė — $20.00. 
Kitų surinkos aukos bus vė
liau Labdarių paskelbtos.

BRIGHTON PARK ŽINELĖ.

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. parapijos bažnyčioje 
gerb. kun . Pr. Vaitukaitis, 
gegužės 24 d., surišo Moterys
tės Sakramento ryšiu Edvar
dų Mikalauskų su Elena Dap- 
kaite.

Panelė Elena Dapkaitė bu
vo per keletu metų gabi dai
nininkė parapijos chore. To
dėl ir sutuoktuves buvo iškil
mingos. Per šliubų parapijos 
choras dailiai giedojo “Veni 
creator”. Prie choro buvo ir

solo sugiedota iškilmei pritai
kinta giesmelė. Solistės pavar
des neteko sužinoti.

Linkime jaunai porelei pa
sisekimo ir laimės naujame 
gyvenime.

Art. muzikos studija p. Ju
sto Kudirkos vedama, esanti 
ant Archer avė. po Nr. 4140 
(telef. 1983 Virginia) gerai gy 
vuoja. Mokinių studijų lan
ko gana daug. Mokytoju p. 
Justu Kudirka mokiniai pa
tenkinti, nes mokina gana 
praktiškai ir visiems prieina
ma kaina: muzikos, piano,

gali studijų lankyti.

rinkdamas aukas. 
Dabar p. Baranauskai sužino
jo, kad tautiškieji “kunigai”.

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN ;
fPRECINATfSŽAS)

Fotografas

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

tais dalykėliais, Marąuetie 
Parko apylinkėje. Jei kas ras
tų, tai prašome pranešti “Dr
augo” redakcijan. Dovana at
radėjui.

,Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųilea 
Ir patarnavimo, Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaslls Šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St
TeL Boulevard Uit

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIOI

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksintų ir slda- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
sto, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
ralaau laikrodžius 
Ir musikos Instru
mentu*

2650 West 63rd St. Ohicago.
Telefonas HEMLOCK 1366

Pasiuvu Drescs
Moterys nusiplrklt materljolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2218 

Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir au- 

batoms Iki 9 vai. vakaro.

KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ

DARBUOTĖ.

(Tųsa nuo 5 pusi.)

Tuščios kalbos.

Rašau šitų visų, kad išsklai
džius nesusipratimus, kaiku- 
rių tiksliai, ar iš nesusiprati
mo, skleidžiamus, kad, gird. 
Seserys Kazimierietės “kara
liškai” įsirengę ir joms nie
ko nebetrūksta.

“Karališkai”, kaip “kara-Į 
liškai”, Visokių “karalių” i 
šiuos laikuos esama. Po Di- > 
džiojo Karo yra “karalių”, 
kurie, netekę savo žemės, šian 
die veik badų kenčia...

Visa “karalystė” Seserų 
Kazimieriečių, tai tas, kad jų 
kongregacijos patronas šv. Ka 
zimieras buvo Karalaitis.

Nei turtų, nei “raškažių”, 
nei aukso, bei sidabro mūsų 
sesutės nereikalauja. Bet jos 
turi teisę reikalauti ir mes 
privalom joms suteikti kuklų 
pragyvenimų, rūpesnį nuo sle
giamų skolų ir nors prastutį, 
bet žmoniškų gyvenimų, kol 
jos da gyvos ir mūsų tarpe 
darbuojasi. Netekusios sveika
tos, suvargusios, jos negal mū
sų visuomenei teikt tos nau
dos, kuriai jos save paauko
jo...

Seserys Kazimierietės ir A- 
kademijos Rėmėjų dr-ja neli

AUTOMOBILIAI

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAUIFUIIHVVnln InlDL
Kaina <845.00 F. O. B.

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

Taipgi turime Įvairią įvairiausi,, 
vartotų karų už labai mažą kainą.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Leskys

Telefonas Lafayette <686
3962 Archer Avenue

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobllus 
sul vėliausios mados automatiSkais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas
BALZEKA8 MOTOR SALHJ 

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

806—8 West 81 Street 
Tel. Victory 1606

WII1YS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimą* varto
tų karų už labai mažą kainą.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės } mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0«»

DRAUGAS

pa kitiems ant galvos; jos 
tik prašo užuojautos ir para
mos iš tų vietų, ir tų žmonių, 
kuriems jos darbuojasi.

O visiems prieteliams, ge
radariams ir rėmėjams ne man 
silpnai gulima padėkot, bet

Šie asmenys, gyvenų Ame
rikoje, yra ieškomi:

Andruliui Vincentas ir Pran 
Sesučių tylios dėkingumo mal ciškus. Iš Vaiguvos valš., Šiau
dos be nustojimo plaukia prie i*U aps. Gyv. Cbieagoje.
Dievo Sosto...

Antanina Nausėdienė,
A. R. D. Centro Pirm.

X Piknikėlio rengimo ko- 
I misija per Decoration Day 
išplatino daug tikintų tarpe 
įvairių kolonijų darbuotojų. 

*Tie, kurie norėtų pasidarbuo
ti tikietų platinime arba ko
kias dovanas suteikti moks
leiviui Petrui Atkočiūnui su
šelpti siųskite Piknikėlio ko
misijai 2334 So. Oakley avė.

X P-nas Antanas Radoms- 
kis, plačiai žinomas politikie
rius, pažadėjo pasitarnauti 
piknikėliui, rengiamam moks
leivio Petro Atkočiūno nau
dai. Yra vilties, kad ir kiti 
politikieriai neatsiliks, kaip 
va: šerifas Sakavičius, polic- 
monas, K. Zaura prityręs po
litikierius, V. Duoba, iš Bri
ghton Parko poliemonas B. 
Survila ir poliemonas S. Pi- 
leckas. Pastarasis poliemonas, 
tai yra p. Pileckas, kitais 

metais minės savo tarnybos 
20 metų jubiliejų.

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYBOUTH

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 

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.
A. KASIULIS, Savininkas

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
j Visokis automobilių dar- 
'bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

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

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

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chlcago, III.

automobilių championas

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK Ir MAROUETTE
ARCHER BUICK OO.

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS 6LEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

IŠ LIETUVOS KONSULĄ* 
TO CHICAGOJE.

Baktis, Petras. Kilęs iš Lie- 
piškių k., .‘šiaulenių valš., Šiau
lių aps.

Diržys Antanas. Kilęs iš Pi- 
liukiškės k., Šakių valš. ir aps. 
Gyv. Cbieagoje.

Križius Jonas. Kilęs iš Ma
žeikių aps. Gyv. Cbieagoje.

Lodą Mikas. Kilęs iš Pa
bališkių k., Veiverių valš., 
Mariampole aps.

Rutkauskas, Vladas. Kilęs 
iš Pabačių vienk., Anykščių 
valš.

Steponaitis Liudvikas. Kilę! 
iš Plungės miesto.

Zdanis Petras. Kilęs iš Dau-

Tel. Humbold 5230
Rez. Armitage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET

Gėlės, vainikai vestuvėms, pagra- 
bams ir kitokiems reikalams.

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS 
Savininkas

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

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

Enamel indai buvo 
81.50, dabar 98c.

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
82.80, dabar po <2.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
• Tel. Cicero «89 

CICERO, ILL.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNTA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, 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 jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

gumų , Šiaulių aps. 
karo gyv. Cbieagoje.

B-W
Pirm

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti, ir kiekvie
nas, kas ka nors apie juos ži- 
nųs, prašomas suteikti žinių. 
Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chioagoj

Ned. ir Pan. Birželio 1, 2 
“MONTANA MOON”

Dalyvauja geri artistai. Pa 
'veikslai įdomus.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas
Gerai, pigiai ir greitai atlie

kam visokį fotografijos darbų.
4090 Archer Avenne 

Tel. Lafayette 0265

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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 pervežamo daiktus ir į
kitus miestus.

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 15% pigiau už visą darbą. 
Mallavojam, ir popleruojam ir aps
kritai padlrbam pagal Jūsų norą. 
Teisingas ir greitaaa patarnavtan** 
už prieinamą kalną. Nesvarbu, kaip 
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes prlbusim ir apkainuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Palntlng A Deeorating Contractor 

3639 West 65 Place 
Tel. Republic 41M

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam* patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojtmo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

2834 So. LEAVITT 8T. CHICAOO

WM. BENECKIS
M A LEVO JU IR POPIERUOJU 

Naujausio* mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 75S4

rirmauieius, Birz. 2 d., 1930

Rooin 1032
608 So. Dearborn St., 
Cbicago, Illinois.

ATYDŽ1AI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

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

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

Public Mortgage Exchange

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

SKOLINAM
PINIGUS

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

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

BIZNIO PROGOS
Valgykla, darbininkų apielinkėj, 

gera vieta. 8500. 5143 Lake Park.

Tuoj reik parduot gražius rakan
dus 5 kajnb., išvažiuojam. Pigiai. 
27 34 No. Kedzie.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

I
9 šm. valg. setas, knygų šėpa ir 

deska. Dr. G. Martin, 2538 W. 6C st. 
Tel. Prospect 0140.

švediškas masažas, elektros tryt- 
mentai. Tarnauja moteris. 441 Ful- 
lcrton Pkwy. Diversey 4525. ____________ ____ »

LABAI PIGIAI rakandai, daven- 
port, didelės lovos, nedaug vartotos. 
Kreiptis subatoj a.r nedėlioj. 16G0 
Janeway Ter. Paulson, Briargato 
6180.

Parsiduoda 40 duęų. naujų ir var
totų, Pamatyti 406 W. 57 St. En
gi e wood 7985.

Augštos veislės, gražus raudono 
Irish. Setter šunyčiai. Calumet 1898 
315 E. 23 St.

REAL ESTATE

BARGENAS mūrinis 2 flatai, 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
VASARNAMIS 

1.1 akerių
Prie puikaus ežero, restrlktuota, 

2 mali, J Antloch, III. 1 % vai. į 
Chlcago, traukiniai busai, kiti ke
liai, maudinės, dideli medžiai, 11 
forn. kamb., bėgantis vanduo, elek
tra, gar., golfo lauka, bažnyčios, 
marketal, 825,000. šalę lotas 130x448. 
8119 pėda. Rašyk ar telefonuok, Sav. 
J.. P. Bowles, Stock Yards, Chica- 
go, III. Tel. Yards 0442, Rez. Drexel 
5050.

Apt. kamp. Schubert & Lavergue, 
61x125, visi pagerinimai, 87,700 
cash. A. W. Tellman, 901 Bush St. 
San Franclsco, Cal.

5 KAMB. MEDINIS NAMAS <3,500 
CASH

Greitam pardavimui, V4 Blue Book 
vertės, 5468 Dorchester Avė. L. R. 
McDonald, 10 So. La Šalie St. Fran- 
klin 4465.

J.YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome įvairius legalius dokumen
tu* apdraudžlame namus, automo
bilius Ir kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Prospect 3140

Geras vasarnamis ant Post ežero, 
kitokių gerų properčlų Langlade 
kauntėj. I-anglade La n d Co., Antigo, 
\Vla.

TURIM PARDUOT 
5 kamb. plytų bung. 2 karų ga-

radžlus, k. v, apšlld. 7725 Caiumet 
avė. Kaina 87,900. Lotas 160x30

Vermillion I,ake Rczortas pardavi
mui. Rašyk Robeit Csterberg, Cook, 
Minų.

Porčiams aptvėrimui' 2 flatam. 153 
No. Ta Porte.

F A R M O S
Formos bargenas, geriausia žemė, 

namai, sodas. Pigiai. W. L. Jonės, 
VVolverine, Mlch.

Pardavimui ar mainymui 50 ak. 
t kamb. namas. M. P. Martin, 112 
VVllson St. Jollet, III.


