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Kruvina Bolševiku Valdžia Azerbadžane
TUKSIANČIAI ŽMONIŲ IŠŽUDYTA, 

KITI PUDOMIKALMSE
Į Hankowų Britanija Pasiuntė 

Kariuomenę
KANADA NEGALI SULAIKYTI SVAIGA

LŲ SMUGELIAVIMO Į J. VALSTYBES

CHICAGOJE i ŽINIOS IŠ LIETUVOS

AZERBADŽANE TERORO 
VALDŽIA

BRITŲ KARIUOMENE J 

HANKOVVĄ

BAKU, , rugp. 8. — Azer- SHANGHAI, rugp. 8. — 
badžanas yra maža musulmo- Hankowo miestui grųsina ko- 
nų respublika, prijungta so- imunistų gaujos. Tenai yra 
vietų Rusijon. Turi apie pus- nemaža svetimšalių kolonija, 
penkto miliono gyventojų. Kinijos valdžia yra bejėge gi- 
1918 metais gyventojai pasi-inti tų miestų.
skelbė nepriklausomais. Bet - Saugoti ten britus ir kitus 
trumpai jie džiaugėsi laisve, svetimšalius ir jų reikalus iš 
Rusijos bolševikai juos paver- čia pasiųsta britų kareivių ba- 
gė 1921 m. Nuo to laiko gyven-

. Moteriškė žuvo, 7 sužeista; ZANAVYKUOS KAT. JAU ekskursija atvažiuoja 30 žmo- 
NIMO KONGRESAS nių. Jų daugelis tik pirmų ka- 

ŠAKIUOSENetoli Desplaines ant llig- ! 
gins vieškelio užvakar susi- į 
daužė du automobiliu. Viena Ii
moteriškė žuvo, gi septyni ki
ti asmenys sužeista.

Žuvusi yra Mrs. Przyborski,

i Zanavykija yra Suvalkų že
mės dalis, apimant Šakių aps
kriti, ir dalį Vilkaviškio ir 
Kauno apskričių. Šis kraštas

rtų pamatys savo tėvynę. ‘R.

ŠVENTE KOOPERACIJOS 
ŠVENTĘ

__ _ , , ... --------- ~~~----- - , Švėkšna, Tauragės apskr.37 m., Lake apskrities repu- , r. A . . v * v . „ a. , ...... a .. . , • . yra davęs Lietuvai daug jzy- Švėkšnoje švente koperacijos
blikonų centralimo komiteto . „ . , „ „ - ! v . x x • L j. . . „ _ mių žmonių — vvsk. Pr. Bučį, šventę vartotojų bendrovepirmininko žmona. Pats Przy- . , o. . ; . , ,, y . , _ v . vysk. J. Staugaiti, prot. Pr.1 Vienybe, vartotojų bendro-
borski sužeistas. Tarp sužeis- ' .. - t» t» i -x- - j ,, ■ ..., . , , Kuraitį, prot. Pr. Dovydaiti įve “Nauda” ir pienine, yisostų yra du advokatu. \ , .A T . . . , • . . . -, ir daug kitų. Jaunimas tvir- trys Įmones buvo pasipuosu- 

, tai susiorganizavęs į pavasa- sios vėliavomis. Vakare degė 
'rinkikus ir ateitininkus. Ir iliuminacijos. “M. R.”Pašautas išsisukinėja

Važiavusį automobiliu ’ štai liepos mėn. 19 ir 20 d. 
■Riaella kažkas pažovė iš kito įvyko Sakiuose t0 jaunim0 ko. 
automobiliaus Lowe avė., ar- j;h«;„i- s, i

Viena šios šalies organizacija admirolą Byrd'ą apdo- ti 29 Ri„ella turi po-,k®s ’ kra ta,

!Unlm',S'. kU- l--nį rekordą. Nesako, kas
norėjo nužnybti jam gyvybę. U „ vigQ pcsj|) ,Ja|yvių bu. 

Šis pat Rinella su keturiais
riuos naudojo savo ekspedicijoje pietiniam žemgaly.

28 VYSKUPAI ŽADA DA- STREIKININKŲ SU STRE’-

i

l

taliono dalis.
■ Be to Japonija ir kitos val
stybės siunčia karo laivus.

LYVAUTI EUCHARISTI
NIAM, KONGRESE 

OMAHOJtojams prasidėjo nepakenčia
mas gyvenimas.

Gyventojai yra. neturtėliai, 
jų didžiuma gyvena kalnuose.
Jų vadais yra musulmonai/ 
dvasiškiai arba plėšikai. Jie j
visi bendrai kovoja bolševi-.1 OTTAMA, nigp. 8. — Ka''vaujaina geštųjam Šalies Eu- 
įus jnados valdžia sulaikė svaiga-! - - - — —• -

Azerbadžanas visas laikas išvežimų į J. Valstybes, 
valdomas raudoniausiiioju Ma [Tad šiandie svaigalai toli spa 
skvos teroru. Čeką visoj šaly, r^’au šmugeliuojami ir vald- 
vyrauja. Tūkstančiai žmonių} yra bejėgė.
išžudyta, kiti tūkstančiai pū- j. šmugelninkai negali svaiga- 
domi Įvairiuose urvuose, ka- fų šmugeliuoti tiesiog; per sie- 
lėjimais vadinamuose. ‘ nų, kuri abiem pusėm saugo-

i Gyventojai kelis kartus mė- jama- Tad svaigalai iš Kana- 
gino sukilti prieš Maskvos te-. ^os išvežami į francūzų salas rne 
roro valdžių. Tas neturėjo pa- ®v; Lauryno užlajoj ir iš ten , šios šalies hierarchijos prie- 
vykimo. i perkeliami į sausųsias J. Vai- šaky Kongrese bus Jo Emi-

Šalį valdo Maskvos nūs- stybes
kirtas kraugeris komisaras.
Kada praeitais (metais Mask
vos agentai pradėjo atimti 
nuo žmonių paskutinius jų ja
vų grūdus, visoj šaly kilo su
mišimai. Numalšinta kulkas- 
vaidžiais ir durtuvais.

NORI PERSKRISTI .KALNĄ 
EVERESTĄ

KLAUŽIAIS RIAUŠES

NEGALI SUSTABDYTI 
SMUGELIAVIMO

APLANKĖ OBERAM- 
MERGAU

BRITANIJA REIKALAUJA 
PALIUOSUOTI PAGROB

TAS MISIONIERES

LONDONAS, rugp. 8.
kitais anais metais buvo kai- ~ 3’000 su .Britanijos valdžia per savo

30 kuopų vėliavų. [atstovų kreipės į Kinijos val-■tinamas už Industrial State
.. bankos apiplėšimų.LILLE, Francija, rugp. 8. 1

OMAHA, Neb., rugp. 8. — 
KatalikiflcSji Amerika, pradė
jus šiaurinės Kanados dyku
momis ir baigus tropiškųja 
Porto Riko šalimi, bus atsto-

icharistiniam Kongrese, čia į- 
vykstančiamė rugsėjo pabai
goje. .

— Audeklų dirbtuvėse, šiauri 
nėj Francijoj, streikuoja ar- 

l'ti
kas atkreiptas prieš pensijų 
įstatymų.

Dirbtuvės tad pasirūpino i 
gauti streiklaužių. Streikinin-j 
kai pastaruosius puola ir da-j 
žnai sukeliamos riaušės. Poli-i.

Pakilo kaina komatns
r rancijoj, sireiKuoja a v- u t-ioin-o

100,000 darbininkų. Strei- . staig* P®"

i Kongreso atidarymas buvo 
■labai įspūdingas. Aikštėj bū
riai inteligentijos, grupių gru
pės kat. kaimo jaunimo, su

džių imtis priemonių paliuo- 
suoti komunistų plėšikų par 
grobtas misionieres Miss E- 
dith Nettleton ir Miss Elea-

kilo kaina kernams - iškelta ^vėsuojančiomis vėliavomis, ™r Harrison. KitaipgL Kini- 
ligi vieno dolerio bušeliui. [Vysk. J. Staugaitis ir vysk.
Truputj pabrango ir kitų ja-iM- Reinyfe į susirinkimų atne-

ja gali susilaukti nemalonių 
sėkmių. Prieš Kinijų gali at-

vų grūdai.

Ežeruose pakilo vanduo
Liepos mėnesiu visuose did-

sami jaunimo ant pečių. Į ko- |Sisukti Britanijos visuomenė, 
ngresų prakalbėjo vysk. Rei- kurios norus valdžia vykina.
nys, apie kat. akcijų ir jauni
mų. Paskum daugybė sveikini-

-cija ir piliečių sargyba riau-, „ ,y. 8f • Snd?in Knno.rp.„ A. T, v • , ziuosiuose ežeruose, įsemus E- mU rasiu ir zouziu. ivongre-Be 5 arkivyskupų, 28 vysku- išes malšina. Sužeista nema-
pų ir trijų abatų, kurie pasi
žadėjo , dalyvauti Kongrese, 
bus Regina, Kanadoj, arkivy
skupas McGuigan ir San Ju- 
an, Porto Riko, vyskupas By-

žas darbininkų skaičius.

JI LAUKIA NEMALO
NUMAI

MANILA, Filipinų salos,

rie ežerų, žymiai pakilo van- sų atidarius, dalyviai pasiski- 
duo. Tas’daug apeina. Chica-jrstė atskirais posėdžiais. Va
gos sanitarinį perkėsų, kuriam ‘ kare Įvyko įspūdinga fakelų 

vandens naudoji- eisena.
Sekmadienį, antrųjų kongre 

so dienų, triukšmingai sutik-

varzomas
mas.

Pagrobėjai Miss Nettleton 
yra nukirtę rankos pirštų ir 
tų pasiuntę Kinijos valdžiai 
reikalaudami išpirkimo. Jie 
grasina kitus rankų pirštus 
nukapoti, kol gausių reikalau
jamų pinigų sumų.

rugp. 8. — Kada čia atvyks 
prezidento Hoover paskirtas 

[nencija Kardinolas Mundelein šioms saloms vice-gubernato-
| iš Chicago ir apaštalinis de- Įrium Nicholas Roosevelt, jis

Mirė Išmesta Iš auto 
mobillaus

tas Apaštališkasis Nuncijus 
J. E. arkiv. Bartoloni. Jis lai-

NEGALIMA IŠTREMTI 
SVETIMŠALIŲ

LONDONAS, rugp. 8. — A- 
nglijos ministeris pirmininkas 
iMacDonald su dviem, dukterim 
gryžo iš Oberammergau, Ba
varijoje, kur šįmet vaidinama 
Viešpaties Kančia. /

BERLYNAS, rugp. 8. — 
Šveicarijos lakūnas vairinin
kas Walter Mittelbolzer, kurs j' 
pirmutinis perskrido skersai 
Afrikų ir Alpas, planuoja per
skristi aukščiausių pasauly ka
lnų Everestu, Azijoj. Šis kal
nas yra 29,140 pėdų aukštas. 
Jis nori, kad kas-nors jo šį 
sumanymų paremtų pinigiškai.

ANGLIJOJ PADIDĖJO 
NEDARBAS

' LONDONAS, rugp. 8. — A- 
nglijos valdžia oficialiai skel
bia, kad bedarbių skaičius jau 
pereina du milionu. Kaskar- 
tas vis daugiau darbininkų ne
tenka darbo. - < ,

ARIZONOJ PRAKIURO 
DEBESYS

NOGALES, Ariz., rugp. 8.
— Prakiurus debesiui lietus
užliejo šį miestų, kurio dalis
.priguli Arizonai, kita gi —
įMeksikai. Žuvo 4 žmonės. 40
,kitų nesurandama.

-J_____ 1 IIHBI L 1 ■■■2... , «!■

Viename kaime prie Rokiš
kio atsirado gobšus gandras, 
■kuris pradėjo grobti nuo tvo
rų skalbinius. Visa tai jis neš
davo į savo gaspadoriškų liz
dų medyje. Įlipę į medį ir ap
žiūrėję gandro lizdų, rado ten 
ne maža inventorių — 9 mar
škinius, 5 kelnes ir 12 nosi
nių. Į '

Tai gaspadoriškas gandras.

legatas J. Valstybėms arki
vyskupas P. Fumasoni—Bion- 
di. Jo Eminencija kalbės apie 
V Švenčiausiųjų Eucharistijų ir 
Katalikų Veikimų.” .Gi apaš- 

1 talinis delegatas atidarant 
Kongresų atnašaus iškilmin
gas pontifikales Mišias.

1 Pirmųjų Kongreso dienų pa 
mokslų sakys Dubuųue, Iowa, 
arkivyskupas Beckman, gi an
trųjų dienų San Francisco ar
kivyskupas Hanna.

susidurs su nemalonumais.
Vietos laikraščiuose paskel

bta, kad vienas filipinietis pa
triotas atvykusį Rooseveltų iš
šauks dvikovon.

, Roosevelt filipiniečiams nu
sikalto parašęs apie juos ne
palankių knygų.

KALTINA AMERIKOS 
FILMAS

ITALIJOJ IŠKELIAMI VIE
ŠIEJI DARBAI

ROMA, rugp. 8. — Nedar
bo sumažinimui Italijoje val
džia iškelia daug įvairiausių 
viešųjų darbų.

SERGA ARKIVYSKUPAS 
MOONEY

CLEVELAND, O., rugp. 7. 
i— Apaštalinis delegatas In
dijai arkivyskupas Mooney a-

BOMBEJUS, rugp. 8. — 
,Britų valdžia už kilusias gy
ventojų neramybes Indijoj ta- 
»rp kitko kaltina Amerikos fi
lmas — krutomuosius vaizdūs, 
kuriais reiškiama daug demo
kratijos ir laisvės obalsių.

1 Darbuojamasi suvaržyti A- 
.merikos filmų siuntimų į In- 
dijų.

NEW YORK, rugp. 8. — 
Vienas episkopalų dvasiškis 
tik dabar suseka, kad prohi- 
bicija grųsina tautos dorovei 

indai iš Romos atvyko čia ap- >ir gerovei ir griauja kitiems
lankyti namiškių ir susirgo. 

“M. L.” Yra ligoninėje.
įstatymams reikalingų pagar
bų.

Policija ieško Thomas Do-^kė iškilmingas pamaldas, o pa 
wns, kurs nesenai civiliniai mokslų sakė vysk. Reinys. Po 
susituokė su jauna mergina, pamaldų įvyko eisena Šakių 
gi anų vakarų jų išmetė ia au-
tomobiliaus vienoje gatvių.
Sužeista mirė. Downs slapsto
si.

gatvėmis. Eisenų vedė 10 rai
telių, o jų paįviarino gyvieji 
paveikslai, plakatai, dviratini
nkai, daugybė plevėsuojančių 
vėliavų. Po įspūdingos eisenos

Nedalyvaus lenktynėse
Penkios moterys lakūnės ža

dėjo dalyvauti oro lenktynėse' posėdis. Gražių kalbų pasakė 
iiš Pacifiko pakraščių į Chi- j arkiv. Bartoloni. Jam pager- 
cagų. Dabar jos atsisakė. Nes bti choras sugiedojo ilgiausių 
lenktynių rengėjai neduoda metų.
joms lygybės su vyrais lakū
nais. s

WASHINGTON, rugp. 8. 
— Paskelbta, kad už nusižen
gimus prohibicijai ir kitiem* 
įstatymams negalį ištremti 
svetimšalių. Šie nusižengimai 
nesiskaito “moraliais nepado-, lt
rūmais.”

Svetimšalių ištrėmimui už
įvyko sporto ir dainų Šventė, nusižengimus, sako, yra rei- 
0 po jos paskutinis plenumo kalingas naujas įstatymas.

Zanavykijos jaunimas, sus
tiprėjęs pasiektais laimėji
mais, tęs toliau didelį kata
likų veikimo darbų.

TREČIAS NEGRAS PA- 
LIUOSUOTAS IŠ AKA

DEMIJOS Į

NEW YORK, rugp. 8. — 
Iš "VVest Point Karo Akade
mijos trečiasis negras jaunuo-

Į Zanavykijos kat. akcijos!^3 pali’108110!33- Susekta turįs 
silpnų širdį. Seniau du paliuo- 
suotu dėl menko jų mokslo

1 I 15 VALANDŲ IŠILGAI 
1 J. VALSTYBIŲ
į LOS ANGELES, Cal., ru-'komitetų išrinkti: kun. Vebe- 
gp. 7. — Iš New Yorko vakar liūnas, kun. šalčius, p-lė ka
rčia atskrido įžymus lakūnas muolytė, kun. Žilinskas ir p. j laipsnio. Jie į Akademijų pa
vairininkas Frank Hawks. Iš 
New Yorko išskrido anksti ry
te, gi vakare buvo jau čia. Ke
lionė ėmė 15 valandų. Pen
kiose vietose jis trumpai sta
btelėjo pasiimti gazolinos.

Užupys. “M. L?’

ŠKOTIJOS LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA

1 CHICAGO IR APYLIN- 
KES. — Išdalies debesiuota; 
nepastovus oras; maža tem-

J peratūroje atmaina.

Škotijos lietuvių ekskursija 
į Lietuvų išplaukia laivu “Vei 
mar.” Laivas atplauks į Har 
mburgų, o iš ten ekskursantai 
geležinkeliu per Berlynu ir, 
Eitkūnus atvyks į Kaunu. Su

siųsti Kongreso atstovo De 
Priest, negro, pastangomis.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Francijos 100 frankų 3.93 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.3? 
Vokietijos 100 markių 23.8S
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“DRAUGAS”
Ueln* kasdien. Uakyrus aakmadlanlu 

PRENUMERATOS KAINA: Metama — |6 06. Pu-
■M Metų —- 91.50, Trims Mėnesiams — 11.00, Vienam 
Mėnesiui — 75 c. E ar o po ] e — Metams 17.00, Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .05o.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų* 
■na, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčiama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai

m
F

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

lbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

4. Knygos “Amerikos Lietuviai’’ turinio 
pagaminimo ir galutinės redakcijiąės komi
sijos projekto sudarymas,

5. Svarbiausių statistinių davinių įre-
kordavimas ant nenykstamos medžiagos. I

6. Finansinė atskaita“. ,
Iš šios numatomos dienotvarkės yra aiš-«

ku, kaip svarbus bus knygos “Amerikos j 
Lietuviai“ reikalu pasitarimas, nuo kurio.’idoj, viesąjam

D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

•VI

MATERIJALIZMO BANGA. į niui būtina. Daugelis net ne
teko sąmonės, kad šis pasau-

Miesto St. Petersburg, Flo- lis yra Dievo sutvertas ir tik 
Dievas yra jo savininku.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except 8unday. 
SUBSCRIPTIONS: One Tear — |6.00. Slx Moaths

— 01.50, Tbree Montbs — 02 00. One Month — 7»c. 
■nrope — One Tear — 07.00, 81z Montbs — 04.00 
Copy — .01c.

Advertislng ln "DRAUGAS' brings best reaults, 
Adrertlslng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

parke augan-
labai daug priklausys paties darbo įvykini-T*?4““ ‘"I*''"'''2/Šios rūšies žmonės tatai šian 
nio pasisekimas. Be to, iš numatytos susirin-ras didelis lomias. Zino\ai 
kimo dienotvarkės matome, kad gana daug!p*uncse, kad tas medis g>- 
darbo jau yra padaryta. Tik išrodo, kad darlVUOS Ogiausius metus. Apskai 
jį reikia patvarkyti, susiorgaaiizuoti ir galu- Įduota, kad to medžio gyvy- 
tinai eiti prie užbaigos,' skirtas fondas užau-

, .. i •, x- -’go ligi 732 milionu dolerių.Federacija savo laiku šiam sumanymui į b ®
. » j-- ** • iTas fondas paskiau gal teksdavė pritarimą, ir pažadėjo paramą. Ateinan-I, .A _ 12. .

tis kongresas, kuris bus rugpiučio 19, 20 ir 
21 dienomis, Newark, N. J., be abejo, dar

kitų medžių gerovei.

die daugiau ima rūpintis ne
protingais sutvėrimais, kadir 
augalais, negu pačios žmoni
jos vargais.

DARBININKŲ SU DARBDA
VIAIS KOVA.

LIETUVOS VERPIJĖLIS.

“AMERIKOS LIETUVIAI“ KNYGOS 
REIKALU.

Turtingėjaučiam mieste Ši kova yra vedama Vo- 
kartą, tuo reikalu tars savo autoritetingą žo-! Toledo, O., devynis mėnesius kieti joj. Dalykas štai kame: 
dį. Ir i tas faktas, kad tos svarbios knygos lei- bedarbiaująs žmogus paga- darbdaviai mažina darbinin- 
•dimo literatinės komisijos pasitarimas kvie-'liau gavo laikiną darbą. Gat-įkams atlyginimus, bet nepa-, 

^darnas Federacijos kongreso metu, šį reikalą 've stumdamas karuką tas žino [pigina savo gaminių. Be to, 
daro platesniu ir visuomeniškesniu. Kam rū-Įgug staiga sudribo
pi lietuvių vienybė, tam rūpi ir jų istorija J Pripažinta, kad jis 
Del to yra tikimąsi, kad knygos “Amerikos alkio.

Mūsų dienraščio skaitytojai dažnai skai
tė žinias apie knygos “Amerikos Lietuviai“ 
leidimo sumanymą ir apie statistinių žinių 
rinkimą. To darbo sumaaiytoju ir vykintoju 
yra' kun. 8. Draugelis, dabartinis Easton, Pa. 
lietuvių parapijos klebonas.

Gal kai kam yra nuostabu, kad šis dar
bas, kuris pradėta 1926 ar 1927 metais, dar 
ir iki šiai dienai nėra įvykintas. Bet, turint

Lietuviai“ pasitarime dalyvaus visi kvies-į 
tieji asmenys ir padės įvykinti begalo svar 
bų, bet už tat sunkų ir komplikuotą darbą.

ir mirė. 1 kai-kurios prekės daugmeno- 
mirė iš; mis perkant papiginamos, gi 

mažmenomįs

MUSŲ “AMBASADORIAI’

Amerikos lietuviai įprato lankyti Lietu
vą specialiai organizuojamomis ekskursijo- | 
rnis. Jas daugiausia organizuoja laivokarčių 
agentai. Ir tenka pripažinti, kad tai yra la-

Praeita Kongreso sesija į -1 
vairiausioms šalies išlaidoms 
pripažino penkis bilionus do
lerių ir išsiskirstė atosto
goms. Visoj šaly apie 6 rui- 
lionai darbininkų neturi dar
bo. Apie šių milionu žmonių 
likimą Kongresas nesirūpino

reikalaujamos 
senos aukštos kainos.

Tas pat juk šiandie yra ir 
Amerikoje. Daugmenomis kuo 
ne viskas žymiai papiginta, 
gi mažmenomis plėšiamos auk 
stos kainos.

Pavyzdžiui gali būti kadir 
duona. Kviečiai kuopigiausi, 
miltai irgi atpigę. Bet štai

k miestuose duonai kaina ne
mažinama.

Prieš tą nenormalę padėtį 
sužadinama visuomenė. Pati 
valdžia tuo klausimu nieko ne

i

Tinka meilė tau, mergelė, 
Žvilgsniai paslėptos minties,
Kaip rūteles in kasdę,
Grazdikėliai prie širdies.

Tinka tau daina tylioji 
Be žodelių, be kalbų;
Švelnią' dainą tu atstoji 
Prie ratelio, prie c ai’?.

z .
Miela kasos gf lionpynės,
Rausvi skruostai mylimi, 
Gintarėliai ant krutinės 
Ir troškimai supami. *

(Iš “Dainava“).

ti valdžia reikalauja, kad pirą-: liai, ty. ranka 
• gyvenimas proporcionaliai a-1 petys į petį.

į ranką arba

bai garžus tautiškas darbas. Ekskursijos 
galvoj to darbo sunkumą ir jo svarbą, nieks ! daugiau paskatina lietuvių aplankyti Lietu-

i negalėjo tikėtis jo greitesnio įvykinimo. Sun
kiausias yra darbas surinkti tikslias statis
tines žinias iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir veikimo. Tai ne vienos dienos ir ne vieno 
žmogaus darbas. Į jį yra reikalinga įtraukti 
visa mūsų visuomenė. Kiek mums žinoma, tos 
pastangos buvo daroma^ tačiau jos ne vi-

" sos pavyko' įgyvendiati. &&&
Čia kalbamos knygos leidimui yra su

daryta lįteratinė komisija, kurios nariai šio
mis. dienomis iš leidėjo gavo tokį laišką:

“Besinaudodamas beprisiartinančia į- 
vykstaneio A. L. R. K. Federacijos seimo pro
ga; neabejodamas, kad į jį atvyks ne vienas 
ir Literatinės komisijos narys; turint ome
nyje kaip yra brangus ir svarbus darbas, kurį 
mes užsimojome nuveikti, šiuo norėčiau už
kviesti Jumis brangūs šio didelio darbo rė
mėjai į bendrą pasitarimą, sekančia progra
ma: . i

1. Susipažinimas su nuveiktu statistinių 
žinių rinkimo darbu ir galutino užbaigimo 
projektas.

2. Patikrinimas numatyto knygos “Ame
rikos Lietuviai“ turinio ir galutinis jo nus
tatymas.

3. Surinkimo svarbiausių amerikiečių lie
tuvių gyvenimo įvykių dokumentų klausi
mas.

RADVILIŠKIO MIESTO ISTORIJA.* •» • •

(Pabaiga)
Pabaigoje lapkričio mėn. atvyksta į 

į Radviliškį Santarvės komisija ir sustab
dė tolimesnį Lietuvos kariuomenės puoli- 

: mą ir tuo būdu duoda kolčakininkų gau
jom galimybės vėl ramiai plėšti Lietu-

. vos gyventojus.
Bet šiandieną Radviliškis jau iš po 

, tą visų karo audrų atsistatė, nurimo.
1925 metais, kooperacijos bendrovė 

1 <4Aušra“ nupirkusi iš Zubovo turgavic- 
> tėję esančius 2 aukštų namus, kurie bu

vo laike karo su bolševikais vokiečių su
deginti, gražiai juos atremontavo. Dabar 
Jie rūmai yra vienintelis papuošalas Rad
viliškio mieste.• *

Tuose rūmuose yra: Radviliškio ko- 
lOperatyvas, garinė pieninė, žemės ūkio 
draugija ir valsčiaus valdyba. Dabar, 
pagal vėliausį 1929 mt. gyventojų sma
linė ji mą, buvo 5,6(X) gyventojų, be. ka
riuomenės dalių. Miestas užimt žemės

Nedarbo nesukėlė nei 
ras, nei maras, nei kokios Ii
gos arba badas. Nei kita ko
kia gamtos jėga. Kaip pap
rastai, pramonių vadus ir 

Mes čia tik norė jome pastebėti vieną, į kitus palietė niaterijalizmo 
banga. Imta statyti naujovi- 
nis Babelio Bokštas ne dan
gaus' siekti, bet patį dangų 
patraukti link žemės.

vą. Iš to yra nauda ir Lietuvai ir patiems 
ekskursantams.

nelabai geistiną, jau įsigyvenusį paprotį.
Kiekviena ekskursija turi dažnai ne po vie
ną, bet po kelis vadus, kurie, nuvykę Lietu
von, spaudai daro savotiškus pareiškimus, 
pasistatydami save lyg kokiais mūsų, Ameri
kos lietuvių “ambasadoriais“. Blogiausia, 
kad tuos pareiškimus padaro neapgalvotai ir 
labai dažnai pareiškimas vieno “ambasado
riaus“ griežtai nesutinka su kitų pareiški
mais ir dažnai neatatinka Amerikos lietuvių’ 
gyvenimui. į

Vienas iš tokių ekskursijų palydovų, ži
nomas mūsų laisvamanių,šulas p. A. Strimai
tis, pasikalbėjime su dienrąščio “Ryto“ re
porteriu, pasiskelbė save esant tikrai kažko
kiu amerikiečių “ambasadorių“. Užklausus 
lceno nuopelnas, kad šiais inetais tiek daug 
iš Amerikos į Lietuvą lietuvių atvyksta, p.
Strimaitis pasakė; “Tai Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto Komiteto Amerikoje 
nuopelnas. Tas komitetas, kurio sekretorium
aš esu, varo plačiu propagandą vaduodama- | 11CTUsiskunužiaKuriuos' Amerikos lietu 
sis vien tik tautiškais tikslais”. 'vius p strinmiti8j Atstatyul0 B.vės organi-

Kas įgaliojo p. Strimaitį Brooklyno apy- zatorius ir vedėjas, vadina “žemesniu sluok- 
linkių Vytauto Komitetą pavadinti visų Ame-sniu“, turbūt, jis pats tik žino. Visi tie žmo-

plotą apie 4 kvdr. kilometrus.
1929 mt. miesto valdybai rūpinantis, 

pastatė didelį dviem aukštais rūmą, pra
džios mokyklai.

Mokykla tapo pavadinta Vinco Ku
dirkos vardu, kuri kainavo apie 200,000 
litų.

Mieste yra šios valstybinės bei sa
vi vaidybinės įstaigos: Teismo Tardyto
jas, Taikos Teisėjas, X nuovados polici
ja, miesto ir Valsčiaus valdybos ir paš
tas.

Iš visų Radviliškio esamų organiza
cijų uoliausiai veikia vietos šaulių 2.) 
būrys ir ugniagesių savanorių draugija, 
kurios priešaky stovi atsargos pulkinin
kas p. Br. Ivanauskas, ir komandos vir
šininkas p. Ant. Mikalauskas. Taip pat 
uoliai veikė kaikurį laiką ir 1925 m. or
ganizuota Esperantininkų kuopelė, kuri 
spėjo 2 kart organizuoti Esperanto kal
bos kursus, surengti keletą paskaitų etc., 
bet pastaruoju laiku, išėjus iš 'Esperan
tininkų valdybos sąstato tos kuopelei pir
mininkui Borkanskui Andriui, Sekreto

tatiktų uždarbiams.
Ne visi kapitalo šulai klau

so tų raginimų. Tatai vald-Žia 
prieš tokius imasi priemonių 
— grąsina jų prekėms pas
kelbti boikotą.

Lygiai valdžia boikotu gra
sina ir mažmenų pirkliams,

daro. Visur darbininkams, kul kurie plėšia iš žmonių aukš
lio turi darbo, mažinami at-! tas kainas.
lyginimai, gi pragyvenimas 
nepinga.

Kas kita yra Vokietijoj. 
Tenai darbininkų ir visų 
vartotojų pusėje stovi val
džia. Ji ragina visus pramo

Šių nepaprastų pastangų 
laiku prarasta visokia idėja 
apie 'žmogaus gyveninio ver- ninkus papiginti savo pre-

Didieji pramoninkai, kurie 
mažina darbininkams užmo- 
kesnius ir .nepapigina gami
nių, savo nusistatymą teisina 
tuomi, kad jie turi 
aukštesnius valdiškus
čius. Tečiaus jie negali įti
kinti valdžios. Ši sako, kad

Štai elektros 
mintojai savo
pasiūlė 10 nuošimčių mažes
nius užinokesnius. Darbinin
kai nesutiko. Tad gamintojai 
išsprendė iš darbo paliuosuo- 
ti 10 nuošimčių darbininkų.

Kol-kas šis sprendimas ne- 
vykinamas, nes valdžia prie 
šinasi. Vokietija ir be to tu
ri galybės bedarbių.

Kaip matosi, ir kitose vi
sose didžiosiose valstybėse 
gyvuoja tokia nenormali pa

mokėti i dėtis. Kova vedama visur, 
mokės- tarpininkauja valdžios. Tik

tę, apie amžinąjį gyvenimą ir 
apie viską, kas sielos išganv-

kęs, jei darbininkams atly-

įrengimų ga- 
darbininkams

ginimai mažinami. Tenai pu- viskas turi eiti proporciona-, veninių teisę.

Amerikoj darbininkai patys 
vieni turi kovoti už savo gy-

Aguona.

nes, kurie jo ir kitų raginami dėjo šimtus
Baisi perkūnija.

RADVILIŠKIS. Liepos. 19
laktu, kad visos Amerikos lietuvių Vytauto doleriai padės Lietuvą atstatyti. Bet išėjo ki-id. apie 3 vai. ryto baisi per- 

taip. “Žemesnieji sluoksniai“ ir šiandien dar įkūnija uždegė viena gyvenamą
nežino, kaip ištikro sutirpo į bendroves su-Į namą, kurio savininką p. Ver- 
clėti doleriai, tačiau kai kurie asmenys dar i dingą’ kiek mažiau pritrenkė,

likos lietuvių komitetu ir pasisavinti sau to 
komiteto sekretoriaus vardą? Nors mes tos į ir tūkstančius dolerių į Atstatymo ir kitas 
garbės nepavydime, tačiau faktas pasilieka ' bendroves, dėjo dėlto, kad jie manė, jog jų

komiteto iki pat šiol dar nesame sukūrę ir, 
lodos, jau nebesukursime.

Karakteringas yra ir kitas p. Strimaičio
pareiškimas, kuriame jis paliečia amerikie
čių bendroves. Jisai sako: “Bendrovių nepa
sisekimai tepaveikė tik žemesnių sluoksnių 
nuomonę. Amerikos lietuvių šviesuomenė tuo

riui Stasiulaičiui Vikt. išvykus į Paryžių 
studijoms, ir kai kuriems dar kitiems vei
klesniems nariams išsiskirsčius, visas 
veikiinds apmirė. Radviliškyje yla pris- 
kaitonia apie 20 esperantininkų, bet jie 
visi yra neorganizuoti ir neveiklūs; ar 
kada dar pradės veikti, tai parodys at- 

I eitis.
Dabar dar kiek apie ugniagesių drau

giją. Pati dr-jos užuomazga įsteigimas 
buvo 1886 metais, steigėjais tos draugi
jos buvo “miesčanskaja uprava“ ir tuo 
laiku vedėju buvo Kazys Normantas.

Nuo draugijos įsteigimo iki šiai die
nai draugija veikia pavyzdingai, tik dė
ka tos komandos viršininkui p. Antanui 
Mikalauskui, kuris jau kelinti metai 
joje dirba nesigailėdamas nei savo svei
katos, nei lėšų tam darbui.

Dabar komanda susideda iš 30 žmo
nių savanorių ugniagesių ir turi apie 
200 narių, rėmėjų Draugija turi 2 nuosa
vus žemės sklypus, o 1926 m. įsigijo savo 
lėšomis automobilį (autocisterną) firmos 
“Bussing“ 38- P. S. Bendrai turto vertė

iki šiai dienai iš Atstatymo bendrovės duo-bet jo gyventoją taip pritren-
nelę tebevalgo. “Žemesniu sluoksniu“ p. Stri 
maitis, tur būt, vadina tuos žmones, kurie, 
norėdami, kad jų sunkiai uždirbti ir į bendro
ves sudėti pinigai išeitų Lietuvos naudai, f
karts nuo karto pareikalaudavo sąskaitų.

Ar nereikėtų mūsų “ambasadoriams“
duoti geresnių ir .tikslesnių instrukcijų.

sudaro 50,000 litų.
Ugniagesių draugija taip pat turi ir 

nuosavą dūdų orkestrą, susidedantį iš 12 
žmonių. >

Iki šiam laikui Radviliškio miestas ne
turėjo miesto sodno, bet dabar ugniage
sių draugijos dėka toks sodnas liko jau 
įrengtas. Tam reikalui miesto valdybos 
buvo suteikta žemės sklypas prie gele
žinkelio zonos, kur buvo finansuojamas 
visas įrengimo sodno darbas vien tik ug
niagesių draugijos rūpesniu.

Sodne yra įrengta: kino, sportui aikš
telės, gražiai išvedžioti takai, daug pri
sodinta gėlių ir medelių, o taip pat liko 
sutvarkyti senieji medžiai ir įrengti keli 
paviljonai su bufetu.

IŠ įmonių bei pramonių Radviliškyje 
veikia: Inž. Jono Felianerio pirmasis ir 
vienintelis motorų (vidaus degimo varyk- 
lių) fabrikas Lietuvoje, kurio dirbtuvėse 
yra jiadaromi geriausios ir naujausios kon 
strukcijos žemės ūky ir prekyboje turin
ti iki 35 arklių jėgų.

Motorai padaromi sulig naujausių ir

kę, kad' vargu pagis.
Dėkų žmonių pastangoms,

gaisras už) valandos liko užge
sintas.

Senų žmonių pasakojimais, 
tokios perkūnijos retai būna.

Jaunolis.

plačiausių technikos išradimų, kurie gali 
konkuruoti su užsienio motorais. Be to 
fabriko da veikia: Gleserio odų dirbtu
vė ir Goldino garinis malūnas ir lent- 
piuvė.

Tai tiek teko man šiam kart surinkti 
apie Radviliškio miestą medžiagos, tiek 
teko pasakyti apie to miesto praeitį, o 
visą tolimesnį gyvenimą parodys ateitis.

Borkauskas Andrius,
“Draugo“ Special. korespond.

APIE POETĄ SCIP1ONĄ NAZIKĄ.
Scipionas, kadaise, atėjo pus poetą 

Enėjų. Tarnaitei pasakius, kad jo nė
ra namie, suprato, kad ji taip pasakiusi 
sulyg pono paliepimu ir, kad ponas sėdi 
namie. Po kiek dienų, kai Ėmėjus atsilan
kęs pus Naziką ir paklausęs ar yra po
nas namie, Nazikas -sušuko, kad jo nėra 
namie. “Ką ar aš nepažįstu savo balso’’. 
“Tu begėdi! A, kada tavęs ieškojau, tar
naite patikėjau, kaii tavęs nėra namie, o 
tu nenori man pačiam tikėti.

Vyturys.
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Penktadienis, Rugp. 8, 1930 D R A U O

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

DEL KELIONĖS Į NOKTUS, “Labai gaila, kad prof. ne- 
j -------------- i pasukai j nortus, į mūsų

Pereitų savaitę jūsų drųsu-'į“valstybę”, nes labai buvo 
sis prof. Kampini,nkaš buvo pakeliui — nuo ekvatoriaus

džius sunkumus ir parodys į-ise draugijos darbuotojas, ge- 
vairių “štukų”. Tų stipruo-Į ras artistas lošėjas ir dai
lių niekas beveik nežino ir nininkas. j
jie tokiais neišrodo, bet vi-į Rugp. 3 d. jis chorui, kli
šiems bus “cikrų dzivų” pa-Įrio nariu yra, ir savo geriems 
mačius. Kas atsilankys, tas j pažįstamiems iškėlė puikų ba-( 
pamatys. Kas nematys, nie-Įlių Andriaus &kemo ūkyje

(Dievo Apveizdos kolonijos) ; 
strait, o paskui left ir... nor- 

“valstybių”, kurias tik teko j tai. Mes tikrai būtumėm pri-' 
siekti, labai patenkinti ma- ėmė su puikiausiai parengtais 

no atsilankymu, kreivos akies garbės vartais ir su silkes 
apžvelgimu ir aprašymu viso 1 galva bei duonos pluta, 
to, kų' pats mačiau ir kų ki

suruošus dvi kelioni j Chi- 
cagos "Šautus. Piliečiai visų

kaip nenorės tikėti, kad tie 
vyrai tokie stiprūs.
Komitetas, kuris rengia iš

važiavimų sako: Rugpj. 17 d. 
į Ki.ngs Woods pamatyti ste
bėtinų daiktų. Pasakykite tai 
visiems, kuriuos tik pasitik
site!

(farmoje). Buvo vaišių ir šal
tais ir karštais, ir minkštais 
ir kietais ir dar kitokiais da
lykais; o choristėms, turbut, 
labiausiai patiko “sivingės” 
po medžio šaka ir “raidas” i 
vežimukyje.

Jokūbų merginos npvaini-*

lir nosinių, bei pailgimų ženk
lų. O kur reikia, tai kad ne-' 
žineliams akis apdūnius, yra 
ant raidžių “s” ir “c” len
kų suminkštinimo brūkšnelis 
uždėtas. Todėl tuose plaka
tuose, pavyzdžiui žodį šokiai, 
reikia skaity šiokiai. 
Toliau, nėra pailgimų, nei no
sinių “ų”, “ū”, “ę”, “ė” ir 
“į”, tik kur ne kur, ir tai kal
tais ne vietoj, yra raidė: 
“ų”, kuria lenkai reiškia ‘an.’

Lietuviai-tėvynainiai, ser-

8
sa

— Tinkamų kurui ir kitiems 
reikalams durpynų pas mus 
yra 65,648 hektarai.

ti papasakojo. O vienos “val
stybės” pilietis, be didelės pa

“Be to prof. būtum daug 
naujienų parsivežęs iš šio

a a-a- įšaltojo krašto, būtum susipa-dekos, net $1 atsiuntė — . J ... . v .
. . . . ..,, , žinęs su dideliais žmonėmis,“gesui pasipirkti . Bet ka- ,

u ir • • kurie išėję tam tikras skules, dangi jūsų prof. Kampinin- ** . ’
. . i -ai- ųmp greičiau ir kitus uzgau-kas nėra da komunistų komi- .

, , nanc.iau pares surengti, o pa-1sąrąs, tat ir aukų nerenka .. . . .

Įkavo žaliu vainiku, o vaikinaiI
pakilnojo aukštyn.

Raporteris.

z Prisirengimai karau.
Lietuvių armija susirupi-; 

nūs. Jų laukia karas — baisus 
karas su italais. Eina prisi
ruošimai iš abiejų pusių. Lai
mėjimas daug priklausys nuo reiškia? Nejaugi Tau-

PWELfHIA,Pl

gėkitės, nes lenkai visur, kur
Iloffman Philip iš Wash- lik Sali> tokiu Pačiu uolumu 

ingtono paskirtas J. A. Vai- tveria-kuria savo “placuv- 
stybių pasiuntiniu Norvegi- kas > lenkinimui lietuvių, 
jaį 'kaip kad bolševikai savo “ja-

__________ Jčeikas” žmonių bolševiinimui.
Rožė Zanavykaitė.

si, “ pažangūs ’ ’

rapijos piknikas, arba koks 
kitas rimtas dalykas, tai na- Į 
ting, tai antraeilis daiktas ir 
tam laiko nėra.

“Be to turime čionai gar-

Todėl atsiųstas $1 sugrąžinta 
sakytam “geradariui” su 
pastaba, jog tas “poperėlis” 
jam labiau reikalingas — kad 
ir kelnaitėm nusipirkti, vai
dinant Adomo rolę (gal pub-'siu pokerninkų ir vokiški! far j 
ilika tada nebėgs iš salės). J merių lankytojų (tik, saugok 

Bet, štai, ant rytojaus iš j Džiokeri, ne draugijos išva- 
nortų gauna vožnų laiškų, Įžiavimo, ar kokio organizaci-

umunicijos, kiek jos kas tu
rės. , :j

“Baseball” lošėjams daug 
drąsos ir jėgos priduoda rė
mėjai iš šalies. Reikia tat, 
kad kodaugiausia lietuvių at
silankytų į “Public Service 
Park” 15 avė. ir Kirshwau-

tinio Susivienymo 13-ji kuo
pa virto “paliokų” 

“placuvka?”
Pažįstu daug narių tautinio 

susivienymo 135-tos kuopos ir 
visuomet maniau, kad jie y-

lietuviai, o ir-7 t
gi ir lenkai. O rašant apie sa- 

' vo — nezaležninkų kapines, 
taip sako: “Turi taipogi sa
vo locnų gražioj apylinkėj 
Philadelphijos kapinynų, ant 
kurio išvien laidoja lietuvius 
ir lenkus...”

ŠIE PAPRASTAI BUDAI 
LENGVINA DANTŲ

dygimą;
Buk atsargus vaiko maitinime 

dantitns kalantis. Nepervalgydyk. 
Dabok vidurius ir jei tik pasirodo 
nevirškinimas, gesai arba užkietėji
mas, duok jam keletą lašų nekenks
mingos, gardžios, Fletcherio Casto- 
rljos. Tas paprastas būdas paleng
vino dantų dygimą m i Bonams kū
dikių — motinoms taip-gi. Nes per 
virš 30 metų Castoria buvo ištikima 
motinų talkininkė visur. Ji greit už
migdo piktus ir nerimaujančius vai
kus — ir ji yra augmeninė. Todėl 
jus jos visada galite duoti pagal rei
kalą. JI padaro ricinos darbą, tik 
geriau Ir švelniau. Del jūsų apsau
gos butelis tikrosios Castorijos turi 
Fletcherio parašą.

kuriame bara mane (pirmų 
sykį esu taip macniai bara
mas), kodėl aš nuo ekvato
riaus (Dievo Apveizdos pa
ra p.) nepasukau i nortus. 

Barimo “steitmentas” (iš-z
dėstymas) taip skamba: 
“Macnusis profesoriau!

Praeitų savaitę skaičiau 
kampely, kad jūsų garsenybė 
lankėt kai kurias Chicagos 
lietuvių kolonijas. Tik neži
nia, ar ir prof. buvo visur pa
statyta garbės vartai, kaipista
l-.T

jos skyrio piknikų). Esu kil 
niau yra farmeriui penkinę , 
Įsprausti arba pynaklis su
kirsti, negu savuosius parem
ti atsilankymu.

“Tat matai, mūsų aukštybė 
prof. Kamp., atlankykite ka
da nors šių mūsų šaltų šalį, 
o mes iškilmingai priimsime 
ir supažindinsime su visais 
“patri jotais”.

“Jūsų* Tarnai.”

Kai tik Raporteris savo ly-
, T . , • j a • i • zę išsmeruos, atrūksiu ir į Nord Lię.tųyQs .^prezidentui kavL \ ’

anais metais lankė provincijų. tus. Žinote, kad ir Byrd’as
Jei ne, tai labai didelis tiesiog Ine vienų dienų rengėsi į šiau- 
nesvietiškas apsileidtmas. *rini žemės ašį. „

LIETUVl/V AMERIKOJE

CICERO, ILL.
Radio Stotis AJJ.

corpore” atvažiuoti. Jie šne
ka, esu, Cicero reiks prie 
Bulvarų prijungti, bet čice- 
riečiai ne lepšiai, nemano pa
siduoti. , i i

ra visi kuopos nariai geri Lie
tuvos tėvynainiai. Tačiau ap- Prie to gi, rašančiai šiuos 

Lee rugpiučio (Aug.) 24 d., 2 sirįkau Faktai parodo, kad žodžius keletu kartų teko 
vai. po pietų ir paremtų* sa- jenkų propaganda 135-toj girdėti, ir tai iš lūpų lenkų-
vuosius. ~ kuopoj padarė gerų pažangų, nezaležninkų, kad Žukauskas

Įžanga į parkų tik 25 cen- apčiuopiami įrodymai jų lenkams sako, jog jis yra len
tai. Tikietai pardavinėjami iš ienkomanijos. kas, lietuviškai mokantis kal-
kalno. Lietuviai tik jau pa- ( Sekmadieny, 20 d. liepos bėri, o ne lietuvis. Tai pir- 
rems savuosius. Butų nei šis ~e įgjpįgo prįe bažnyčios šv. mas įrodymas, kad SLA. 135 
nei tas, jei italai suluptų lie-. jurgį0 padalinti plakatus kuopa yra po Įtekme, jei dar 
tuvius. j kviečiant į piknikų 27 d. lie- ne po globa, lenkų. O ant-

25 centai ne brangu. Mat}- ■į “Vytauto” parkų. Tas ras — tai jų plakatai. Čia— 
ti geri baseball lošėjai gc- parkas priguli prie Žukau- Pliiladelpliijoj yra net dvi 
riau negu kokis show . gko nezaie&njnbų klaidatikių grynai lietuviškos spaustuvės 
Kaip kas dabar ir kalba, kad ( <*kirkužės’kurioje, sale lie- — “Žvaigždės” ir Statkaus, 
visi vyrai išsižadėtų makor-, yra įr ienkai. Nes tu- Tačiau jų — 135 kuopos pla
kės”, o merginos “ružų, pau- 'lag „Czytel.nik Ameryki-Ec-’katai yra spauzdinti lenkų 
denų ir šovų’ ir visi nusi- h „ kuris gave ie W kadan£ri neturi
pirktų tikietų į “baseball” ?<kirkužės„ • • . • • t_me ‘ Panstuv^e> kaddnS1
Iniinifl r n ir n ėAnmistt 94 H ' ‘ ° lietUViskų taip kietų, kaipo
losimų rugp. (August) 24 d. bedieviškame lenkų laikrašty, * F
Moterų Sąjungos pramoga. i20-tos liepos, 'žinutėje iš Phi-
Rugpiučio 2 d,, vakare Mo- ladelphijos, tarp ko kito, ra- 

terų Sąjungos kuopa turėjo šo: “...plėtojas (suprask jų 
parapijos darže pramogėlę, “kirkužė”, jų parapija) neti- 
Prisirinko daugiausia pačios ketinai (suprask labai ge- 
kuopos narių. Tai gražus ir rai), nes priguli prie jos vi- 
geras ženklas. Kam bet na-. "

— Pernai Lietuva išvežė į 
užsienį už 479-500 litų gintaro 
išdirbinių, o šiemet per tris 
mėnesius už 93,600 litų.

— Lietuvoje neskaitant tven 
kinių ir kitų mažesnių upelių, 
yra 96 tūkstančiai hektarų že
mės, apsemtos vandenų.

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
Ih’KSTŲ-KEPENŲ-PVSLM 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
"Gold Medai" vardo kiekvieno
je dėžutėje.

gssg

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG.
Pasauliniame gare

Seno Krajaus

Visi ciceriečiai sujudimo 
Visi ruošiasi važiuoti į pas-j Piknikan sugrĮŠ iš atostogų 
kutinį šv. Antano parapijos j. kun. M. Švarlis ir kun. Pr.‘ 
piknikų, kuris bus nedėlioję,! Juškevičius, mūsų klebono a* 
rugpiučio 10 d., Bergmans, sistentai, kurie buvo porai sa- 
darže. vaičių išvažiavę į Yellowsto-

Šis piknikas — bus iš visų 
skirtingiausias, nes daug bus 
įvairumų: imtynės, trys stip
riausi vyrai negalės vieno gu
druolio išnešti, taipgi bus lie

ne parkų ir kitas vietas. 
Kun. A. Kvederas, kuris

savo atostogas leidžia Cicero- 
je, taipgi bus piknike ir daug 
naujienų papasakos. Kalbės

tuvis vengras su vaistai ir jr “Draugo” redaktorius p. 
gerais patarimais. E. Šimutis apie D. L. K. Vv-

Restorane dirbs šaunios9

Dievo Motinos Sopulingos dr- 
jos narės, kurios jau yra tam 
darbe išsipraktikavusios.

Šv. Antano draugijos nariai 
dirbs už baro.

Visų Šventųjų draugija už
ims ratus. Labdarių 3 kuopa 
.turės savo būdų (bet nežinia, 
kų joj komisija parodys). J. 
Šileikis žadėjo parvažiuoti su 
didžiausia bačka “byro”. A. 
Rfibn/auskas sūriais vaišins 
svečius. Jau užsisakė “liodų” 
sūrių tiesiai iš farmos. L. Vy
čių 14 kuopa taip-gi užims 
piknike įvairius darbus ir dr-

tauto 500 metų sukaktuves.

ROCKFORD, ILL.
Rengiasi Miškuosna.

Rugpiučio (August) 17 d. 
jau netoli. Tų dienų įvyks, jei 
tik nelis, šv. Petro ir Povilo 
parapijos išvažiavimas į Kin- 
gs Miškus. Jau vienų kartų 
toks parapijos išvažiavimas 
ten įvyko ir visi buvo paten
kinti.

Naujasis išvažiavimas bus 
įdomesnis. Bus daugiau ir nau
jų žaislų. Parapijos komiteto 

ja kaip ir Nek. Prasi (h* j i mo [nariai išvažiavimu susirūpinę 
P. ft. mergaičių dr-ja. i ir rengiasi jį visaip paįvai-

Žodžiu, šis piknikas bhs rinti.
milžiniškas ir įvairus. Del Raporteriui teko pugirsti, 
to kviečiam visus atsilanky- kad išvažiavime bus lietuvių 
ti. Bulvariškiai jau žada “in stipruolių, kurie kilnos di-

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls In a Famous Vlvanl Sėt and In- 
cludea face powder. *1.00; Rauge 78c 
Tleeue Cream »1.00. Depllatory '»l.oo’ 
Faclal Aetrlngent »1.75. Bath Salt 1.00. 
Toilet Water 81.25. Perfume 82.75. Bril- 
llantlne 75e. Skln Whltener 75c. Totai 
value 812.00. Speclal prlce, 81.*7 for all 
t.n plecea to Introduce thls line.

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

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Van 380-5th Aveaue, New Yodt

HA8
MADE 6OOD wtth

mOUotu!
KC

Šame Price for Over 
38 Years

2$ ounces for 25/ .
Purt-Economical 

EtRcient
millions op POUNDS 

U8*p BY OUR GOVEKNHBNT

Got

□ COLD?
riams tai yra tikra pareiga į 
savo pramogų atsilankyti. 
Vienok nekurios draugijos 
tokios laimės neturi.

Be narių buvo šiaip viešnių 
ir svečių.

Visa pramogėlė butų buvus 
nuoširdesnė, gražesnė ir be 
abejonės daug pelningesnė, 
jei butų buvę daugiau darbi- i 
ninkių. Tuomet butų galima 
buvę turėti kitokia tvarka ir 
geresnis priėmimas svečių ir i 
viešnių.

Raporteris čia nenori ką 
nors kaltinti, tik daro savo 
pastabų, kad isitėmytų visi

SKAUSMAS
taip lengvai palengvintas

Kaip gydyti 
Galvos

skaudėjimus
Neuralgija 

Neuritis
ar sulaikyt 

Salt)

K,ODEIj tūlos moterys tokios kant , 
rios skausmuose? Vaikščioja pe ,

. . i j • , • krautuves, su skaudančia galva. Dir-
ir V ĮSOS, kad apsigalvojus ir ,)a ){UOmet visą skauda. Daug va-
panorėjus galima padaryti pa- ; lalnld'» Ptereina kol paima Bayer As- 

. " . . pirin ir gauna palengvlni>ną! Dau-
ŽangiaU ir “fain”. . ‘gelis ima šias pl’.lukes kaip tk gre-

, a v a a- ■n T’- sla koks skausmas. Taip Ir jus tu-Dirbant buvo matyti L. Ke- I rėturnėt daryti. Tikri Aspirin vlslš-
liotienė, G. Strigienė, Kaspu- "Okenksmingi; negal Moginti 

° r t i širdies. Bayer vardu piilukė visuo- i
tienė, K. Visockienė, Pet. Ei- , met tikras Aspirinas; visuomet tas 

T .. . . . , pats, visuomet saugus. Taigi nėra
taliene, J. Shauteraitc, Ad. Išmintinga kankintis galvos skaudė- '
Vispvičipnė K Ivanauskas S Jimu- Salčlu- neuralgijos skausmais, Miseviif-iene, iv. ivanausaas, o. ar kltkuo ka Slos piIluk,.s gaiėtų pa-
Keliotis ir nekurie kiti. lengvinti veik taJp greit, kaip jas

praryjat. Pirkit bonkutėmls ir tau- 
Jokubo ballUS. plnklt pinigus. Bet kuri-vaistinė 1u- '

Jokūbas Jazukevičius yra rt 100 pilluk,ų d>,lzl°
geras Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos “bruzdelninkas”, visų 
gerų darbų rėmėjas, įvairio-

BAYER
ASPIRIN

Morta. Co., Dpt. H. 5..9H. OU»St., CMoeo

Tyros, Aiškios, Sieikoe

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas

Murinę valo, švelnina rnlvlna 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit*
Knyga “Eye Care” arba “Eys 
Beauty" ant pareikalavimo.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP fžSISENĖJVSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpcciallSkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijliną kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ilgas. 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. Nedėllomis iki 12 d. 
4200 IVest 20 St. kampas Keelcr Avė., Tel. Crawfon1 5373

Al the first sign of a 
cold or sore throat, 
gargia with full 
ttrength Lisferine. 
These ailmenfs are 
caused by germs, 
and Lisferine kilis 
germs in 15 seconds.

LISTERINE
KILIS OIRMS IN 

1S SECONDS

Saugumas ir 
Pasitikėjimas

Šiuo laiku, kuomet saugumas ir pasiti
kėjimas vaidina tokių svarbių rolę invest- 
mentuose, tai šis bankas siūlo saugias Real 
Estate vertybes.

Kiekviena paskola rūpestingai anali
zuojama ir pereina per aštrius tyrinėjimus.
Mes rekomenduojame tik tokias vertybes, 
kurias mes paėmėm savo locnon sąskaitom

1

Central^S^Bank
ATRUSTCOMPANY

MIOMfert 33* Street 
ASUteBonk •••• ACIejyin^HomeBaak

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

v Telefonas BOULEVARD 4600

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

kraft<k»cheese

KRAFT-PHENDC 
CHEESE COMPANY
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r C H I C A G O J E
PARAPIJOS DARBUOTOJŲ mo darbą, kad ir kiti greit 

BALIUS.

Aušros Vartų par. talkinin
kų suvažiavimui pasibaigus 
pasirodė reikalas surengti ba
lių. Mat nuo suvažiavimo bu
vo likę gardumynų, kuriuos

ward”... (Dorybė pati per ,mogose turi palankumų musų,B. Bitautienė širdingai kuo- duoda kiekviena po vienų ar liūtė, 16 metų amžiaus lietu-

Sius narė-rėmėja, p. Maria 
jų pavyzdį pasekė. Moterys Banienė, jau 9 pikniko bilie- 
mokyklos ir bažnyčios sienas tus pardavė ir pinigus už 
taip nušvarino, kad išrodo juos pridavė iš anksto. Ki- 
it naujai išmaliavotos, o nu- tos rėmėjos ir-gi po kelis bi- 
plovus ir nuvarnišiavus grin- lietus pardavė. Nei vieno ne- 
dis jos taip gerai atrodo, kad parduoto negrąžinsime.

save yra atlyginimu.) [inteligentijos bei žymių vi
etai, kų tik naujai įsira- šuo menė s asmenų, nutarta,

atsimokant kuopos rėmėjams, 
surengti gražų ir jaukų drau-

pos naudai darbuojasi. Štai, 
dabar paaukavo savo ruimin
gų apartamentų kuopos “bun- 
co party”, kuri įvyks rugsė-

giškų Naujų Metų lauktuvių jo m. Komisijon “bunco par- 
vakarelį. Vien 1 kps. sąjun-ty” surengti įėjo: p. H. Ne- 
giškų Naujų Metų lauktuvių dvarienė, p-lė I. Klebaitė ir 
liai kviestieji svečiai daly- p. F. Burba.

Džiaugiamės skyriuje tu- valdybai.
vaus. Visas reikalas paliktas

miela žiūrėti. Talkininkų bu- 
reikėjo baigti. Susirinko skait vo apie 60. 
lingas būrelis suvažiavimo Komitetų vardu padėkų tai-' ninkes p-nių O. Aleliunienę, 
darbininkų ir talkininkų bei kininkams reiškė Kazimieras kuri be to yra ir gabi kores-

rėdamos inteligentiškas rašti- Narių dovanos.

Kadangi mūsų kuopos na-

Užsiininus apie gražius 
“bunco praiaus”, mūsų gerb. 
sųjungietė p. Ona Aleliunie
nė pirmutinė pasižadėjo do-

daugiau laimėjimo knygučių, 
kurių kiekviena sudaro $5. 
Dvi knygutes pardavė p-lė 
Izabelė Klebaitė. Po vienų 
knygutę turi: p. II. Nedvarie- 
nė, p. B. Bitautienė, p-lė D. 
Klimaitė, p. O. Aleliunienė, p. 
Agota Janušauskienė, p. A. 
Nausėdienė, p. Anelė Pukie- 
nė, p. St. Bučienė, p. Vincentų

vaite. P-nas Neffas išvažiavo 
į jos laidotuves, kurios įvyks 
šiandie.

Rap.

RADVILIŠKIS. Liepos 13 
d. įvyko geležinkelio kuopos 
11 metų sukaktuvės. Sukaktu
vių proga, buvo surengta ka
rių sporto šventė su viso-

Vileikienė (2), p. Ona Seklecr Pr*Zftis’ 
kienė. Kaikurios jau savo $5 S.

talkininkių. Sakytas balius į- Kulbis.
vyko pirmadienio vakare,' Antanas Vaičiekauskas su kaitę — fin. rast. 
rugpj. 4 d. i pagelbininkais gražiai numa-

Kadangi gerb. klebonas kun. liavojo langus bažnyčios, mo-

lės ne šykščios ir išsigalinčios vanot dėžę skanių saldainių
pondente, ir p-lė M. Gurins- kuopų remti, taigi čia pat iš Lietuvos. Ponia O. Aleliu-

Rap.
biznierka ponia Agota Janu-į nienė, kaipo rast. Filmų Ben- 
šauskienė pažadėjo Naujų [ drovės, turi nuolatinį kontrak 

'Metų lauktuvėms dovanoti tų su Lietuvos firmomis ir
L. Draugelis buvo išvykęs į kyklos ir klebonijos. Toksai; IŠ MOTERŲ SĄ-GOS 1 KP. galionų brangaus vyno.
L. Vyčių seimų, o gerb. kun. darbininkas tinka į vadus.
Vitkus buvo labai užimtas ki- Baliui baigiantis į talkinin-

VEIKIMO. j Kuopa pareiškė padėkų pp.
----------- J. ir Z. Leščauskams ir pp.

Bridgepjrt. — Antradienio1 Ambrazams už dovanotų kuo-tais darbais, tai viso dalyko kų vadus išrinkti šie: Brolis 
vedėju prisėjo būti Broliui Vladas, Kaz. Pilipavičius, V. [vakarą, rugp. 5 d., įvyko Mo- pai brangių gėrimų bankie- 
Vladui. Jisai plačiai ir nuo-! Radzevičius, Jonas Povilaus- I terų Sų-gos 1 kuopos sųsirin- tui, įvykusiam gegužės 24 d. 
dugniai išaiškino vertę to dar-Į kis, P. Cibulskis, S. Žibąs, Z. 'kimas. Nežiūrint šilto oro, Rengia bunco party pp. Bitau- 

tų name.
Mūsų kuopos iždininkė p.

bo kurį talkininkai atliko dėl j Dobrovolskis, A. Glebauskas,' susirinkimai musų kuopos 
parapijos ir mokyklos. Tai- L. Jusevičius, B. Urbonavičius į pasižymi skaitlingumu ir yra
kininkai atsiminė ir dėkojo 
šeimininkei, kuri jiems gami
no valgius. Kai talkininkų at-

ir kti. Vadai sukitais 'įdomus.
Gerb. p. Helena Nedvarie-

importuoja geriausius saldai
nius iš Lietuvos sau priva
čiai ir pardavimui taipgi. Ki
tos Sų-gietės ir-gi pasižadėjo 
dovanoti gražių prizų “bun
co party”.

nusiuntė Kolegijai, kitos nu
sius vėliau, o visgi iš 1 kps. 
sųjungiečių pasidarbavimu 
tenka arti $100 Bernaičių ko
legijai.

Ot, tokia tai mūsų 1 kuo
pa... Buvę pirmiau juodi še
šėliai (pašalinių asmenų kuo
pos ramybei sudrumsti, suda
ryti) nuslinko sau, o 1 kuopa 
vis tebėra ant tos aukštumos,

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS

Kuopa remia naudingas įstai- ant kurios suve kilniais 
darbais ir susipratimu pas
tatė.

Kadangi Phillips 
Mllk of Magnesla 
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj Ir ge
rame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie j) žinoti.

šis nekenksmingas 
velk be skonio vais
tas geriausia pašalina

vaikuose tuos simptomus, kurie pa
prastai k-jla dėl surugtisių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo ir dieglio. 
Kaipo leųgval liuosuojantis. Jis

dabar svarsto apie tai, kaip
nuvarnišiuoti mokyklos šuo- gražiai veda kuopos rei- 

sirado didelis skaičius, tai j jus įr užbaigti seserų namo kalus, vienybėje su visomis 
šeimininkei darbas padidėjo.: langų maliavojimų ir bažny- narėmis, bendrai dalykai ta- 
Talkininkai tų suprato ir pas-|fįos įr mokyklos durų pagra-
taromis keliomis dienomis jų • žinimų.
paliuosavo nuo tos užduoties. 
Talkininkai išsirinko šeimi
ninkės ir keletu pagelbi- 
ninkių, kurios panašiame at
sitikime parapijos salėj patar
naus talkininkams. Jos pa
gelbės surengti vakarienes ir 
“Draugo” pikniko darbinin
kams. Toliau buvo kalbėta a- 
pie kitus darbus parapijos 
naudai. 1 !'$

... -Taipgi prisiminta apie Lie
tuvos talkas, kurias ūkininkai 
darydavo javams kulti, li
nams minti, rugiams kirsti ir 
tt. Tokios talkos sukeldavo u- 
kininkuose gero ūpo, santai
kos ir draugiškumo dvasios. 
Čia išeina pagal priežodį: vie

Baliuj buvęs.

6V. KAZIMIERO AKADEMI
JOS RĖMĖJŲ 2 SK.

Pirmų penktadienio vakarų, 
kas mėnuo, įvyksta šv. Kazi
miero akademijos Rėmėjų 2 
sk. susirinkimai. Jie visuomet 
skaitlingi, gyvi ir įdomūs. O 
jau rėmėjų gražiais darbais, 
gerais norais ir duosnumu tik 
džiaugtis galima.

Rugpiučio 1 d. įvyko “prieš 
piknikinis” susirinkimas. 
Skyriaus pikniko komisija iš
davė džiuginantį raportų. Ga
vusios skaniausių valgių ir 
dovanų Centro piknikui. Plo

nas žodis ne šneka, vienas vy nia M. Tamanauskienė, pa
ras ne taikau o kur daug stos dedant p. M. Banienei ir p. 
visados daugiau padarys. y. Lukas, visų trokų vež

Šitoksai ūpas ir tokia dva- “provento” Vienuolynam 
šia labai tinka Amerikoj lie- Mūsų amžiuoji narė, gera-
tuvių parapijoms ir kitoms 
organizacijoms,
'Buvo iškeltas klausimas a- 

pie'tai, kad parapijos komi
tetai paskirti sekmadieniais 
6 vai. ateiti kolektai padary
ti savo užduoties neužmirštų. 
Vienas iš talkininkų pastebė-

širde ir duosni p. Teofile Stan- 
. kevičienė', padedant p. P. Ged

vilienei ir p. Bakienei, surin
ko pusę pikniko gerybių pa
čios vienos. Poni Stankevičie
nė ir nuo savęs aukoja gėrimų 
ir valgių. Ponia Jieva Šapa
lienė kasmet aukoja gražų

jo, kad paskirtiems kolekto- kumpi piknikui. Ponia D. Šne

riams neatėjus, zakristijonas, 
tarnaujantis šv. Mišioms, tu
ri palikti kunigų ir eiti ko- 
lektas daryti.

Toliau buvo kalbėta apie 
antrąjį parapijos piknikų, bu
siantį rugpj. 17 d. savame dar 
že. Užsiminė, kad paskirtoji 
komisija negaišuodama imtųsi 
darbo, nes pasisekimas pri
klauso nuo gero prisirengimo.

Talkininkų ir tų, kuiie 
per suvažiavimų pasidarbavo, 
ūpas buvo geras. Visi džiau
gėsi gerų' darbų atlikę. Jų tar
pe buvo ir senesnių žmonių 
kaip va Jonas Povilauskis, 
kurs daug pasidarbavo dar
že aptverdamas medelius; o

narni.
Išklausus komisijos rapor

tų iš įvykusių 15 metų kuopos 
įsisteigimo sukaktuvių bankie 
to, visos sųjungietės raportų 
su padėka ir džiaugsmu pri
ėmė ir atsistojimu pareiškė 
pagarbos kuopos valdybai ir 
komisijai.
Rengs Naujų Metų lauktuves.

Kadangi 1 kuopa savo pra-

rienė taip pat didelį kumpį 
aukoja, ponios Jutkevičienė 
ir B. Naugžemienė aukoja ska 
nų “orangeade”, be to p. 
Naugžemienė rengia surprizų 
maišų, kuriam dovanėlių kelio- 
likų davė p. U. Gudienė ir 
mūsų sk. rašt. p. O. Aleliu
nienė. i i * į į

Ir taip mūsų rėmėjos me
tas iš meto dirba, aukoja, ne
žiūri to, kad kas jas garbin
tų už pasidarbavimų, bet dir
ba tyliai, uoliai ir su pasi
šventimu kilnų labdarybės 
darbų... ,

“Virtue is įts own re-

PALENGVINO VIDURIŲ 

LIGAS

. l"June 15, 1930 — Aš kentėjau nuo
Vincas Radzevičius ir Alek- ' užkietėjimo ir gaivos skaudėjimų.

Jokia vaistas negelbėjo. Kai galop 
pabandžiau

TRINERIO KARTŲ VYNĄ

ADVOKATAI
Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 8 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

A. A. ŪLIS
ADVOKATAS

11 Bo. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios

Turiu garbės lietuvių visuomenei 
paskelbti, kad aš tebesu Clceroj, te
betarnauju žmonėms Ir visą savo 
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai 
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal 
geriausių savo išgalių.

Jau penki metai kaip esu tarp cl- 
ceriefilų, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekorystjj, o savo šakos 
mokslus Išėjau irftiversitete. Plačiai 
pažįstu apie visokius vaistus ir jų 
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak 
tarus, o aš turiu plačią pažint) su 
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.

Mano visos prekės ir vaistai yra 
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus 
perku Iš geriausių vaistų išdlrbys- 
čių ir perku jų kasdien.

Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduo- 
tojai prie Jų gali prieiti kada tik 

i yra atdara aptieka.
Laukdamas progos Jums patar- 

' naut, lieku.
■ Su pagarba,

JOHN MALACHOK'SKAS, R, PH. 
4847 West 14 Street

Cicero, UI. Tel. Cicero 39

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

109 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
» Telephone Roosevelt 9999 

Name: S Iki 8 ryte Tel. Repub. 1666

ATIDAROMA

KROMEL’S PHARMACY
LIETUVIŠKA APTIEKA

Jos. M. Kromel, R. Ph. O. Sav.

3902 Deodar St., Ind. HarboV, Ind 
Pildau receptus, užlaikau, visokių 

rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau lce crcamo 
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu 
visus Indiana Harboro, East Chlcago 
ir Hammondo lietuvius kreiptis su
visais vaistų reikalais.

gas.
Bet mūsų 1 kps. narės, ku-W • -i , j livaipo UUVBUVJUUUB, JiO

rios gražiai su kuopa darbuo-r Geriausių sėkmių lkuopos i švelniai veikia, bet tikrai, pašaitn-

aktyviai valdybai ir visoms 
kuopos darbuotojoms.

Sena. Sųjungietė.

jasi, veikia nevien Są-gos la
bui, bet ir remia kilnias vi
suomenės įstaigas.

Štai, norėdamos atsidėkoti j - ........ ..........—
gerb. Tėvų Marijonų vedamam MIRĖ JAUNA LIETUVAI- 
“Draugui” nors netiesioginiai 
bet remia Tėvų Marijonų ve
damas įstaigas, ypač Kolegiją.
Busimam išlaimėjime automo- 
biliaus Kolegijos naudai, štai, 
šios 1-moa kp. sųjungietės par

TĖ.

damas sukietėjlnią, slogas, vaikų 
ligas.

šaukštukas Phillips Mllk of Ma
gnesia atlieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens prirengiant karvės 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj “Useful 
Information”. JI jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis 1 The Phillips Co., 
170 Varick St. New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Mllk of Magnesia. Dakta-

AVestsįdietis VI. Neffas ga-u«#nta“ 8klrdavo pcr 50
vo iš Carnev, Mieli, telegramą, į “Miik of Magnesia” buvo Chas.

v ,H. Phillips Chemical Co. S. V. re-
kurioj pranešama, kad ten 'gistruotas vaizbos eenkias ir jos 
rugpj. 6/d. mirė Bronė Vaišvi- H «»•

LIETUVIAI! KELIAUDAMI Į LIETUVĄ IR AMERIKĄ, 
VAŽIUOKIT

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
(SWEDISH AMERICAN LINE)

trumpas, parankus ir patogus kelias per Švediją, Dideliais, Greitais ir Moderniškais 
MOTORININIAIS LAIVAIS

KUNGSHOLM’ IR ‘GRIPSHOLM’ IR S. S. ‘DR0TTNIN6H0LMi J

sas Glebauskas ir kiti taip 
gražiai nuvarnišiavo bažny
čios suolus, kad atrodo, it
nauji. Kazimieras Pilipevi-

Ltat n” vidurių sugeaimų, KO vienok ga-ciU8, Simonas Žibąs ir kiti ||m4 išvengti reguliariai veriant
± _• Trinario Kartaus Vyno. Daktarai pa-taip sumaniai pradėjo bažny- tar(ft Jo imf, po kaB pU»va-
čios/ir mokyklos lubų valy- viwLPapuekoM.' trt" 8yl,lu’ dlenoJ

tai pagerėjau. Labai patenkintas esu 
tuo Įstabiu Iiuosuotoju ir tonikų.

Mrs. Anna Cross.” 
Stalgios oro permainos yra šalti- 

nis vidurių sugedimų, ko vienok ga-

JOHN KUGHINSKAS
yETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Lsavitt Street 

Telefone® Canal 2552

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

J, P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street

Room 938 
Tel. Frahklln 4177

Nuo I iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Micblgan Ava.

Tsl. PullOMa 69(9
Nuo S |kl 9 vak. Ir Subatomle

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALI8TA9
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lBegsaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radi o — Bcope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
eiškas bakterlologiškas egaamlnavl- 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, 1*1 Jutų sveikata I* gy 
rūmas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, Šarkų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, rsumatlsmo, kirminų, 
ušdegimo tarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užalsenėjuetą. Ji 
kerėjusią, chronišką ligą, kur) ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy- 
dytojul, neatldėlloklt neatėją per

Dft. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8 

tnėjlmaa Rūmas 1018 
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 16 ryto ikt 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki V

Nedėllenrts neo 16 ryte U* 3 
po pietų

Žvilgterėjęs j žemlapį, tuoj matysit kelionės naudą važiuodami į Lietuvą per 
Švediją. Švedų Amerikos Linija kelionė tai tikrai suteikimas malonumo — taip leng
va, be kliūčių, trukdymų ar ėkstra išlaidų. Kelionės prasideda ir baigiasi pačios lini
jos laivais.

Keliaują Švedų Amerikos Linijos laivais iš New Yorko, keleiviai plaukia per 
Atlantiką. ir Nortb Sea tuo pačiu laivu tiesiog į Gothenburg, švedijęs didžiausią 
uostą, iš Gothenburgo geležinkeliu keliauja, be jokių priedinių išlaidų valgiui ar 
pervežimui, į Kalm&r, kur Švedų Amerikos Linijos laivas ‘‘Borgholm” laukia juos 
nttVežt tiesiog į Klaipėdą, kur išlipa į krantą. Moderniškas laivas “Borgholm” nau
dojamas išimtinai komunikacijai tarp Kalniar ir Klaipėdos, užtikrinant greitą kelei
vių kelionę ištisus metus.

Nereik Švedų vizos, nėra muito peržiūrėjimų, nėra ekstra išlaidų, nėra 
trukdymų, Lietuvos keleiviams, kurie keliauja tranzitu per Švediją.

KAINOS IŠ NEW YORKO (ARBOSTONO) Į KLAIPĖDĄ:
Trečia Kiasee-$107.00—i abi pusi—$181.00 

Turistų trečiu kabin—$124.50—į abi pusi—$205.00 V
Kabin ar Antra Klase—$152.50—į abi pusi—$268.50 x

Išplaukimai iš New Yorko; Išplaukimai iš Gothenburgo:
Rugpiučio 23 d.............................. DROTTNINGHOLM ................................ Rugsėjo 6 d.
Rugsėjo 6 d. ........................................ GRIPSHOLM   Rugsėjo 20 d.
Rugsėjo 13 d..................................... KUNGSHOLM   Rugsėjo 27 d.
Rugsėjo 30 d. ............................... DROTTNINGHOLM ................................ .... Spalių 4 d.
Spalių 4 d.............................................. GRIPSHOLM    Spalių 18 d.
Spalių 11 d......................................... KUNGSHOLM ..............................y •. Spalių 25 d
Jei rengiatės keliaut į Lietuvę ar manot atsiimt gimines ar draugus, neužmirškit gaut 

visų informacijų iš centro raštinės,arba arčiausio vietinio
švedų Amerikos Linijos agento

SWEBISH AMERICAN LINE 181 N. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO.
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DAKTARAI:
Telefonas Yarda 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė grali koplyčia dykai
H8 WE8T 18 BTREIT

Tel. Roosevelt 7681

AUŠROS VARTŲ PAR. 
TALKININKAI.

Turiu automobilius visokiems 
kalama. Kaina prieinama.

rel-

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LIETUMS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu buette užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 Arba 1611

2314 W. 23rd Plaoe
Chicago, IU.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, IU.'
Tel. Cicero 5927

J.F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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. 
Victory 4088.

/
Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN/AVENUEar g~-8K.-!

J. LuIevi&M
GRABORIUS IR 
BALS AKUOTOJ AU
Patarnauju laido 
tuvėae visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltai.
8168 8. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Victory 1111

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 40th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5201

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
• Canal 3161

Usaitė, dvi Birutės Juodval
kytė, Čepaitė, , Usaitė, Eva 
Lecaitė, Elena ir Marijona 
Bitinaitės, Elena ir Ona Šar- 1 
kaitės, Stanislava Šimkuitė.

Šie, negalėjusieji prisidėti 
darbu, prisidėjo aukomis: O.

Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

5 Ir 7 iki 9 vai. vakare. . 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomls pagal sutarty.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Reaidenclja 2859 So. Leavitt St 

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

NedėlloJ pagal susi tarimų

Ofiso Tsl. Victory 9687

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
v. Ofiso Vai. Nuo 9-18 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
— piet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 

. Šventadieniais pagal sutarimą.

K. Pilipavičius, V. Radzevi
čius, A. Glebauskas, S. Žibąs,
A. Vaičiekauskas, A. Mala
kauskas, Jonas Povilauskis,
Ignacas Janauskas, J. Ragai- Dočelienė $3, M. Brazauskis
nis, Petras Gadeikis, A. Mažę- $2, E. Taratutienė $1, Eva 
nis, F. Petrutis, P. Kulbis, Šiaulienė $1. Už tikietus prie 
K. Pūkis, J. Povilauskis, A. bažnyčios užsimokėjo: Ant. 
Povilauskis, kontraktoriai J. i Kaminskienė $1, T. Marozienė 
Stumbris ir K. Jušas, Rap. Ba-į$l, P. Dabra Valskienė $1, J. 
liauskas, A. Bartkus, .B. Ma- 'Pe’traitis $1, A. Grybas $1, ki 
Senis, P. Fabijonaitis B. Ur- ti po mažiau. Tie patys tikie- 
bonavičius, C. Druktenis, Ig. tai tiks parapijos piknikui 
Baltušninkas, A. Fabijonas, 'rugpj. 17 d. savame darže.
F. Markūnas, A. Kunickas, j (Jei kas esate praleisti, tai 
J. Zenkus, V. ir B. Zibai, K. įprąneškite Talkininkų Komi-

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4988-88
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O t 1 S a ■

Žalimas, A Pikunas, P. Ci
bulskis, VI. Mikšis, Juoz. ir 
Jonas Zalatoriai, L. Gabrys,
L. Jusevičius, Jonas Pūkis, 
F. Praspaliauskas, Juoz. Ka
valiauskas, Ant. Vyšniauskas 
(iš Brighton Parko), St. St- 
riaukas, VI. Čeikis, broliai 
Vladas, Petras ir Aleksan
dras, St. Žičkis, Povilas Mi
liauskas, Julijonas Vertelka, 
Kaz. Tarulis, Ant. Burdulis, 
Andriukas Miliauskas, M. Mi
sevičienė, Juzefą Šarkienė, 
P. Šliogerienė, V. Ju- 
sevičienė, Vyšniauskienė, Zin- 
kienė, 0. Černiauskienė, M. 
Keturakienė, J. Zalatorienė,
M. Mikšienė, M. Radzevičie
nė, Balkevičienė, Eva Biti- 
nienė, D. Gasparkienė, M. 
Masiliunienė, Ona Judikienė,

4603 S. Marshfield Avenue Kutkienė, L Gasilionie<nė,\O. 
ntpo.im.Mn Ūsienė, Paljonienė, Kardiną

. , ■ -- . -»

sijai).

BRIGHTON PARK ŽINE
LĖS.

•f rv *•

įy-il -

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

navimą.
Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių jstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794. 

SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Ofiso Tel. Vlrglnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tek Lafayette 0008

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarty. 
Namuose 2-4 po piety ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Victory <808 
Rezidencijos Tel. Dre»«l 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 1102 So. Halsted St. 
Kampas II Street 

VALANDOS: 1—8 po piety 7-8 vale. 
Nedėliomls Ir šventadieniais 10-19

Tel. Hemlock 8700 
Res. Tel.

DR. B. ARON

Tel. Canal 6764

Prospect 0618

Republio 8489

Mot. Są-gos 20 kps. veikli 
pirmininkė p-lė Ona Nevuly- 
tė labai patenkinta savo atos- 
togomig Rytuose. Visur pas
senas drauges ir prietelius Tek Wentworth 3000 
sutinka gražiausi priėmimą ir Rez. Tel. Stewart 8191
vaišes. P-lė O. Nevulytė lan- p p >■ .ninTfiM
kosi New Yorko, Massachuse- uBi Iii UnKIUIi

. . e . 1 •tts ir kitų valstijų kolonuose. Gydytojas ir Chirurgas 
Laukiame grįžtančios gerb. 655g Sq haioteD STREET

veikėjos.
Ponia Fra&ciška Šatienė, 

20 M. S. kuopos vice-pirm., 
išvyko atostogoms pas savo 
sesutę į Grand Rapids, Mich.

Nuo pat Moterų Są-gos į- 
sisteigimo poni Šatienė Sąjun
goje darbuojasi. Josios pasi
darbavimu, da panele esant 
(Franciška Macijauskaitė tuo 
met buvo) tapo įsteigtos net 
trys Mot. Są-gos kps. už ką 
p-ni F. Šatienė likosi Sąjun
gos apdovanota puiku, gar
bės žiedu su Są-gos emblema. 
Ponia Šatienė buvo pirmutinė 

! Są-gos vice-pirm. ir pasiša- 
Į linus tuo laikinei pirminin
kei, jai prisėjo jos visą dar
bą atlikti ir teko garbė ati
daryt Mot. Są-gos 1 Seimą. 20 

Į M. S. kuopa gali didžiuotis 
savo veikėjoms.

N.

f’
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

I atvažiuoja ir visiems čampionams 
| per nosis duoda.

Taip Ir T. A. D. tonikas visiems 
| seniems tonikams duoda Ir apgali.

T. A, D. dar tik kelių metų senu- 
| mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar-

| ba išdtrbystės.
T. A. D. PRODUCTS

13183 So. Halsted St. Chicago, UI.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas <155 South Kedzle

Res. 6622 So. Whlppls 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščto aptts-

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls Ir seredomls tik

IŠkalno susitarus , jį

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Offipp. 445Q « f’olifnmin Ava Valandos: nuo 8 iki 4 po piety Tel. UIIlce* ^ailIOrilia AVO.
Nedėliojo pagal sutarty.

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Prospect 1938.
Senu ofisas toj pačioj vietoj: 

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
8 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Res. 8641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI: .
4901 — 14 St 2324 WashingtOD 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

NedCUomls
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAI 1H 

AKUŠERIS

4740 Dorcbester Avenue
Tel. Drexel <828 

Vai.: 8 Iki 18 ryto 
6-8 vai. vakare

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nei Street 
Cor. So. Leavitt 8t. Tel. Canal <221 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DENTISTAI

TUl. Canal 9267 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 8600 So. Artestan Ava,
Valandos 11 ryto iki I po pietų 

8 Iki 8:80 vakare

PRANEŠIMAS į
Tel. Boulevard 7042

DR. C. Z. YEZELIS
DENTIST AS

Persikėlė j nauja vietų po num.

1545 WEST 47 STREET
Šalę Depositors State Bank skersai

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po n ujtl erių

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
Peoples National Bank arti 

Ashland Avenue
VuL: ryto nuo lt—12 nuo 2—4 p« 

plotų: 7—1:98 vakaro 
Nodėllomlz 19 Uty 19

Telef. Midway 2880Tel. Canal 6222

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Seredoj pagal- sutarti

ToL Boulevard 1481

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas Ir Akušeriu

3343 SO. HALSTED STREET!
Valandos: Nuo 8 — 4 g Ut

T—9 vakaru
Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7691
Ofiso Ir Res. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
2484 SO. HALSTED 8TREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 9 pu 
pietų Ir 8 Iki 8 vai. vakar*

Res. 8201 S. WAHACB 8*fREET

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1712 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
Ir Ketvergats vakare

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas l.r pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:80 ryt Iki 8:80 vak. Seredo
mls 9:30 Iki 12 ▼. Nedėliomls nėr 

skirtų valandų. Room S 
Phona Canal 0628

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų (tempimų kuris
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšty. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

s.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va

kare. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomu per 29 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

I Gydo stalgias Ir chroniškas Il
gas vyrų. moterų ir valkų pagal nau- 

| jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

DR. GOSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modernišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero,
m. Pirmian Dr. Gassen tart-i ”

jo ofis» North Sidėj, o Cice-I
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2228. arba Randoiph įsoo.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

roj susilaukė tiek pacientą, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Ofisu ir Akinių Dirbtuvš
756 West 35th St.
Kampu Halsted St. 

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

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkią padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimą teikia už prieina
mą kainą.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

•Rezidencijos Tel. Platu 8208

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 2 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Ned6l. nuo 10 Iki 12 dienų



B D R A U O A S Penktadienis, Rugp. 8, 1930—
/

ŠV. ANTANO PARAPIJOS PIKNIKAS ir KERMOŠIUS g

Nedėlioję, Repiočio (Aopst) 10 diena, 1930 m.
Bergmans Grove Darže, Riverside, Illinois

Good Time ir visokių linksmybių, užtikriname! Buck Jonės muzika. Klaipėdos 
Alus, Kauno Kindziukai, Jurbarko Papsas etc. Imtynes tarp Troškio ir Klebono 
tuoj po piet. /Kviečiame Visus Ciceros Chicago, Bulvarų ir Apielinkes Lietu
vius:

KOMITETAI ir KLEBONAS.

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

ir p-nia Šatienė aplankyti ten 
esančią seserį.

Laimingos kelionės visiems.
Rap.

X Aušros Vartų. par. kle-' 
bonas kun. L. Draugelis, M. 
I. C. duoda šv. Kazimiero I
Seserims rekolekcijas, nors 
išvažiuodamas sakėsi atosto
gų vyksta, bet išvažiavo svar
baus darbo dirbti. ,

X Aušros Vartų par, dar
žas dailiai žaliuoja. Jame į- 
vyks rugp. 17 d. parapijos 
naudai parapijos darbuotojų 
piknikas. Kaip kas pataria 
sudaryti sutartį su oro spė
jimo stotimi, kad tų dieną 
nelytų, nes Chicagoje mažai 
buvo sekmadienių, kuriais ne
būtų liję.

X Ilgai tyrinėjęs ir derėjęs 
Stanislovas Paukšta pirko 
naują ‘President Studebaker’ Chicagą apleisdamas reiš- 
automobilių. Ponas Paukšta kiu gilios padėkos žodžius 
gerai verčiasi, užlaiko valgo-J visoms draugėms ir visiems 
mų daiktų krautuvę, 4530 S. draugams, su kuriais man te- 
Honore St., poni S. Paukštie- ko per ilgą laiką lietuvių sce 
nė daug prisideda prie pa- noje darbuotis ir dėkuoju pla- 
rapijos ir draugijų visokių čiai lietuvių visuomenei, kuri 
parengimų.

Žibaitė, p. Kiro sekretorė, 
smagiai atostogauja So. Da- 
kota vai.

X Brighton parko Am. L. 
Pol. klubas rengia didelį pik
niką: ateinantį sekmadienį, rug 
piučio 10 d. Svilainio farmoj. 
Tame piknike bus visokių į- 
vairybių ir visi suvažiavusie
ji turės good time. Pikniko 
komisija parūpins Visokių

rų sidabro litų po 5, 2 ir 1 bus “gimę” Šiauliuose.
ilt. Pinigai padirbti gana tiks
liai ir ne kiekvienas gali juos 
atskirti nuo tikrųjų. Sugau
das netikras monetas dabar 
tiria finansų ministerija. Spė
jama, kad falšyvi sidabriniai

“M. L.”

MORGIČIAI-PASKOLOS

MOTERŲ SĄJUNGOS 
“BUNCO”.

North Side. — Moterų Są
jungos 4 kuopa rengia “bun- 
co įtarty”, šeštadienyje, rug- 
piučio 9 d., 7:30 vai. vakare,

Ipp. Mačių namuose, 3353 E-
X P-lė Agota Kazlauskai- ver£reen ave* 

tė, susitarusi su Adalbertu 
Romanu, mano turėti svar-'g^b yp&č Salukienė, gelbstint 
blausią gyvenime dieną —! Z. Macienei ir kitoms. Jos 

vestuves šio mėnesio pabaigo- smarkiai darbuojasi, parduo-
je. West Sidėj kuriasi nauja 
šeimyna. s

X Aušros Vartų par. kle
bonui išvažiavus “atostogų”, 
jį pavaduoja kun. K. Matu
laitis, M. I. C.

X Atvykstantieji West Si- 
dėn žmonės stebisi, kad pas 
mus viskas gražu: bažnyčia 
švari, ant langų naujos už
laidos, suolai atnaujinti, grin
dys išteptos, mokykla išvaly
ta, visi langai etc. naujai nu
tepti, o priešakyje bažnyčios 
dailiai medžiai žaliuoja. Susė
dę ant patogių tvorų, pypkes 
rūkydami, kalbasi, kol nepra
sideda jų draugijos susirinki
mas. Gal būtų gera tas tvo
reles sutvirtinti, kad ir keli 
vyrai susėdę neišlaužtų.

X Aušros Vartų par apy
linkė, pasirodė, patogiausia 
vieta vidutinio turto žmo
nėms. Nuomos čia pigios, o- 
ras geras, o susisiekimas su 
vidumiesčiu galimas kelerio- 
pais būdais. Pabėgusieji iš 
čia ima graudentis ir kad 
galėtų, grįžtų West Sidėn.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Barbora 
Kasputytė išteka už Tado Vai 
čekovski. Šliubas bus rugp. 
S d., 7 vai. vak. Šv. Kryžiaus

rėmė musų rengtas pramogas.
Viliuos, pasimatysime Chi- ___ _ _ ~

cagoj Pasaulinės Parodos me- j Manikas, turįs krautuvę po 
tais — 1933 m.

Juozas Kareiva.

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, 

reikmenų. Komisijon ineinap0* šaukite 
darbštus veikėjai J. Naugiae- 
mis P. Petraitis ir biznierius

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, III.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGI0IŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Ezchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

ŽINIV-ŽiNELĖS
X P-nas A. Mondeika, šv. 

Antano parap. varg., su sa
vo šeima automobiliu išvyko 

Komisija deda daug pastan- atostogoms į ,New Yorką.
X M. Žibaitė, Peoples Fur- 

niture Co. knygvedė, ir E.

num. 2900 W. 40 st. Pas jį IŠRENDAVIMUI 4 ir 5 ka- 
g ai ima gauti tikietų “Drau- mbarių flatai su vėliausios 
go” jomarko, kurs įvyks rug- /mados įrengimais: šiluma, e- 
piučio 24 du Bergmano darže, lektrikiniai icebaksei, vanos ir 

pečiai. Reikale atsišaukite į:
, J. KULIKAUSKAS 

2322 West 24th Street

ATSIRADO NETIKRŲ 
iPINIGŲ

Apyvartoje pasirodė netik-

skolinam Pinigus

$50,00 iki $30,000 
neimam komiso iki $300.00
J. NAMON 8£ CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Ave.
Telefonas Grovehill 1038

damos tikietus ir, girdėjau, 
kad bus labai daug dovanų, 
kurių visiems užteks.

'Po “bunco” lošimo, bus, 
taip sakant, draugiškas pasi
kalbėjimas ir žaidimai. Ge
riausia bus proga linksmai 
vakarą praleisti.

Kviečiamos visos sąjungie- 
tės, taip pat ir visi jų vyrai, 
draugai, draugės, prieteliai 
ir pažįstami. Komisija užtik
rina, kad visi bus pilnai pa
tenkinti.•

Tat šeštadieny visi pasima
tysim 3353 Evergreen ave. 
Kurie neturite tikietų, galė
site gauti ant vietos.

Sąjungietė.

MARQUETTE JEWELRY 
&RADIQ

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių tr slda- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra* 
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

ĮVAIRŪS K ONT R AKTORIAI:

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorins 

Budavoju naujus namus ant
orderių. Senus pmmu j mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

M.ZTZAS“
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE. 
Telefonu Hemlock 6680

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokns, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

KAREIVA apleido 

CHICAGĄ.

Šį rytą rugpj; 8 d., plačiai 
žinomas artistas Juozas Ka
reiva išvažiavo į Kaliforniją. 
Ten jį kvietė artistas Vaičkus, 
tvirtindamas, kad jį laukia 
gera ateitis “mūviu” kara
lijoj, Holywoode.

P-nas Kareiva gyveno Bri
ghton Parke, pas p-nus Ša
tus, 4358 So. Fairfield ave. 
Šiuo tarpu iš Los Angeles, 
Cal., buvo atvykęs į Chicago 
S. Šatas, Kazimiero Šato bro
lis. Jisai atvyko automobiliu-

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVE. 

Telefonas Prospect 5669

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamlausios.
2452 WEST 69th STREET

Taipgi didelis pasirinkimas varto-
tų karų už labai mažų kainų, įTel. Lafayette 8662 Ofisas ir Ros. 

Norėdami pirkti pigiai gerų karų- ,r 238* *<01 S. Moiart St
kreipkitės 1 mus

WHITE ŠOK MOTOR SALES

610 West 35 Street
Tel. Tardė 0699

bažn. J
X Parapijonys jau planuo-!m^- Tat p-nas Kareiva dabar

ja, kaip surengti sutiktuves,jvy^8 Kalifomijon su p-nu 
kleboaiii, kun. A. Skripkui S. Šatu — automobiliumi. Iki

HUPMOBILE
Goriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pu 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1981 
modelių, kurie tikrai Tamlstai nus
tebins savo gražumu, greitumu, tr 
visa konstrukcija. Kaina *1,196. 
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Ave.

Telef. Republic 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina *846.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai
ateik pas* mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime lvatrtų įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Bartninkai: Vainoras J. Lankys 
Telefonu Lafayette MM

3962 Archer Avenue

|J. C. ENCHER 8£ CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda. 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

MpTROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlai, porčlal

2 metų lakto Išfcnokėjlmul 
Taipgi budavojam visokius naujus

namui

436 W. 45 St. Tards 2124 
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065
SENIAUSIS LIETUVIS 
Elektros Kontraktorius.

Suvedu elektrų kaip J naujus taip 
ir senbs namus. Taisau ir Jde>du vi
sokius motorus. Užlaikau elektrikinių 
daiktų krautuvę.
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO. 

2522 So. Halsted Street 
Telef. Vlctory 7452

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorins 

4656 So. Roclnrell Street

grįštant iš Europos. Jau iš
rinkta komisija: V. Kriaučiū
nas, J. Čepulis, J. Kanušėnas.

X Jau nebetoli antras šv. 
Kryžiaus parap. piknikas. Jis 
bus rugp. (Aug.) 17 d., Cher- 
nausko darže. Žmonės perka I
iš anksto tikietus. Mat, kas, 
turės iš anksto nusipirkę tie 
galės laimėti gerų “praisų”.

Cedar Rapids, Iowa, važiuos

Wm. J. Kareiva
Savininku

Del geriausio* rųšies 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olseils Šviežių klausi
nių, sviesto Ir aurtų. 

4444 80. PAUUNA STREET 
Tel. Boulevard 188#

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT
. VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių 

laikų. Ateikite pamatyti pu mus ge
riausių karų už žemiausių kalnų.

' Willys, Willys Knight ir 
Whippet Pardavėjai

HA&RV J. MAPP, Ine. 
6739 S. Western Ave. 

Telefonai Republlo 0841

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELIWO IS H ERE! * 
Ateikite Ir pažiūrėkite Naujus STU

DEBAKER 1981 modelius, kurie 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu 
neturi nei vienas kitas automobilis 
kaip Studebaker.

A. M. BUTCHAS
Maliavų ir visokių geležinių 

daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar

būs iš lauko ir vidaus, taipgi 
plumerio, taisome elektrikas, 

'įdedame .šilto vandens pečius 
•ir tt. Kainos prieinamos.

4414 So. RockweU St.
Tel. Lafayette 4689

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojime, dekoruojame Ir 
Ižpoperluojame visokius namua 
Musų kainos labai paeinamos Ir dar
bas garantuotai.

6127 S. Maplewood Ave.
Telefonai Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS»
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleroi krau
tuvė. Naujai stakaa.

2884 So. LEAVITT ST.
fiapos Telef. 
Hemlock 2847

CHICAOO
Namų Telef. 

Republic 6181

M. TUSZKA

MIDLAND MOTOR SALES nauslu kuogeriauaia.

4426 So. Western Ave.•H KABULIS Saviainkas 
4492 Archer Avenue 
Telefonai Lafayette TU 9 Tel. Lafayette 8227

JOHN YERKES
Plumbing A Heattng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbai pilnai garantuotai 

Kainos prieinamo!

2422 WEST 69th STREET

Reik salesmenų anglims ir stogų 
medžiagai. Chicago Wood & Coal Co., 
4600 Chicago ave.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Rakandai, 8 |motų valg. setas, 235, 

3 Šmotų mieg. 88, 7031 Elizabeth
St. Te}. Trlangle 2987.

Pardavimui Greenhouses, namai, 
2*4 ak. žemės, gera padėtis, visi pa
togumai. C. Dailey, 168 Oak St. 
Meadvllle, Pa.

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

rodžių, indų. Dviejų mėn. senumo. 
Galima ir skyrium. Ateik su pasiū
lymu, 8228 Maryland ave., 1-mas 
Apt. Tel. Stewart 1875

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

REAL ESTATE

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, fermas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apiellnkės Ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
latf mortgage ir parų pinam 1 trlnd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0456

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavimas, Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Ave., Chicago, UI.
Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar 

katldžlų, ■ *10, Specialiai užsakymai 
pigus. Allison arkltektas, 116 So. 
Dearborn. Central 0728.

f*igiai nuo statytojo, 5 kamb. 
bt*pg., k. v. šild. prie mokykL Sav. 
3440 No. Olcott, Lackawana 5663.

519 W. 65 PI. — 4 flatų plytų 
nam. visi po 5 kamb., 4 karų gar. 
*19.760. Sav. Normai 2982.

11 kamb. plytų roomlng nam.. 
Storas beizm., padalytas po 2 kamb. 
pilna virtuvė, šilt. Ir Salt vanduo, 
štymas, gesas, elekt., nauj. 2 karų 
pCytų gar. Įneigų *235. 4 kamb. sav. 
A-l pa>d. *15,500. Geros išlygos. 
2046 Jackson bul.

Pardav. namas, 3 lot. vištos, kar
veliai, triuškial. Kreip. Frank De- 
vos, Coal City Iii.

2 fL med. po 6 kamb., elektra, 
vanlos, 2 karų gar. *6,000. 3249 EI- 
ston ave. Graceland 6892

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

2526 West 45 Place
Pardavimui 3 Storų hotells, dide

lis prie ežero. Lotas 400 p. Ilgio. 
*12,000. Box 265, Fox Lake, Iii.

F A R M O S

144 ak. lygtos žemės, pulki vieta, 
augšta, naujai 9 kamb. namas, 3 
geros barnės, veik naupjos, tinka 
boardlng namui, kempei ar farmai, 
daug miško, vaiAnedžl, uogų, nuo
laida greit perkančiam. V. Hunt, 
423 Main St.. Honsdale, Pa.

10 ak. prie Geneva ež. Tinka 
visiems metams. Mod. Misa Annte F. 
Napper, Lake Geneva, Wla

PAGERINTI ARIZONOS RENCIAI 
33,640 ak. po *3.(6 ak. 640 ak. po

*4.60 ak. Mainų nerelk. Oeo. 1^- 
nerton, Babnon, Ari*.

Pardavimui prie Vlllage Winfield, 
Du Page Co., III., 7 ak. augios že
mės, arti mokyklų, bain. 2 blokai 
J N. W. stoti. Pigiai. Sav. 4748 No. 
Kllboum ava.


