
Katalikai paaaullonya turi kilnų ui- 
davinį, — Inefitt 1 kelmynas lr | vi
suomenę Kristaus molulą, atnaujinti 
Įmonių dvasią. JSzaus Širdies vleSpa- 
tavtmas milijonų širdyse — tai musų 
užduotis. “Draugas” padSs jums tų 
apažtuiavlmo darbą. atllktL Užtat, 
skaitykite lr platinkite "Draurą."
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MEKSIKOJ NUSAKOMI KRUVINI 
PREZIDENTO RINKIMAI

Laivynų Mažinimo Konferen
cijai Statomos Kliūtys

NEW YORKO MIESTO MAJORO VIE
TON YRA PENKI KANDIDATAI

MEKSIKOJ NUSAKOMI 
KRUVINI RINKIMAI

PRIEŠINAS AMERIKOS- 
BRITANIJOS ŽYGIAMS

“Draugas” atstovauja organlsuotų 
katalikų minti, remia nuofilrdžlal ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonljaa “Draugas** 
džiaugusi didele katalikų parama lr 
aorL kad toliau paallalsytų tie prle- 
tellžkl JausmaL

36 A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

MEXICO CITY, rūgs. 22.- 
Meksikoj nusakomi kruvini 
preeidento rinkiniai jei šian- 
dieninė valdžia nesiims reika
lingų priemonių preš profe
sionalius politikus, kurie savo 
priešus kovoja ginklais.

Vakar šiame mieste nužu
dyta jaunas gydytojas ir du 
darbininkai kilus riaušėms 
politiniam susirinkime.

KINIJA PALIUOSAVO 
RAUDONŲJŲ MOTERIS

PARYŽIUS, rūgs. 22. —
Nusakyta ateinantį sausį pen 
kių valstybių konferencija ka
ro laivynų mažinimo reikale 
gali neįvykti. Amerikos J. 
Valstybių ir Britanijos nusis 
tatymui staiga pasipriešino 
Francija, Italija ir Japonija.

Šios trys valstybės griež
tai priešinas senųjai propor 
cijai, būtent 5—5 ir 
Jos nori didesnės sau propor 
cijos.

KINIEČIŲ ŠARVUOTAS TRAUKINIS MANDŽIURIJOJ

Taip visa Kinija yra pasirengusi apsaugai nuo Rusijos sovietų kėsinimosi.

PENKI KANDIDATAI NORI 
MAJORO VIETOS

UŽMUŠĖ PETRĄ DARGJ 
33 METŲ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS BANKŲ 

VEIKIMAS

Kaunas, IX-3 (Elta). Sta
tistikos daviniais, be Lietuvos 
Banko, šiuo metu Lietuvoj 
veikia dar 9 akciniai ir priva
tinių asmenų bankai, du cen- 
traliniai koperacijos bankai,

K. V. C. KONFERENCIJA

KVV. C. Vyr. Valdyba nu
tarė šaukti K. V. C. Konfe
rencijų rugsėjo 25—26 dieno
mis.

Iki to laiko visi K. V. C. 
skyriai turi;

1. Padaryti susirinkimus ir 
juose rimtai apsvarstyti nori-20 savitarpio kredito draugi

jų, jų tarpe 101 žydų. Visos į mus iškelti konferencijoje 
tos kredito įstaigos 1928 me-; klausimus.
tais turėjo 176,916,100 L, tuo 2. Išrinkti vienų atstovų ir

HARBIN, Mandžiurija, ru
gsėjo 22. — Visas areštuotas 
kartu su rusais komunistais 
moteris kiniečių valdžia pa- 
liuosavo iš karo stovyklų ir 
kalėjimų. Beliko tik 1,200 vy
ri} komunistų.

Harbino apylinkėse kinie
čiai kareiviai kasa apkasus. 
Sako, tas daroma apsaugai.

POJURINIS UGNEKALNIS 
VERŽIAS

BATAVIA, Java, rūgs. 22. 
— Gunda perlajoj išnaujo 
pradėjo veržtis pojurinis ug
nekalnis Krakatoa. Iš ugne
kalnio žiočių liepsnos ir dū
mai siekia apie 500 pėdų auk
štumos.

APRIMO UGNEKALNIS 
PELEE

PORT DE FRANCE, Mar- 
tiniąue, rūgs. 22. — Ugne- 
kalnis Pelee po kelių dienų 
didelės nerimos ir dundėjimo 
pagaliau aprimo.

30 NUSKENDO MEKSIKOJ

MEXIC0 CITY, rūgs. 22.- 
Arti Puerto Vallarta, Jalisco 
valstijoj, vėtros laiku apsivo- 
žė motorinis laivas. 30 žmonių 
nuskendo.

26 ŽUVO VĖTROJE

MANILA, rūgs. 21. — Ca- 
tanduanes ir Rapnrapu salas 
palietė vėtra (taifūnas). 26 
žmonės žuvo.

NEW YORK, rūgs. 21. — 
2 g Šio miesto majoro vieton no

ri Įsigauti net penki kandida
tai. New Yorko majoro vieta

_ A , . ,, . , „ .; yra aukšta, keturių metų tar-Jos tad ir klausia, delko gi1 , , , . n_ ,, ... nyba, kas metai 25,000 dolerra ta proporcija negali būt jei. Qg
jau nelygi, tai nors aukštes

CHICAGOJE
NORIMA AUKŠTESNIŲ 

MOKESČIŲ; IŠKELIAMI 
BAUGINIMAI

nė?

LONDONE GRIUVO 8 FI
NANSINES KOMPANIJOS

Kandidatais yra; šiandieni- 
jnis majoras J. J. WaJker, de
mokratas; Kongreso atstovas

Cbicagos aldermonų tary
bos finansų komitete iškelta, 
kad dėl savasčių pertaksavi- 
mo už 1928 metus miestas ne
gavo mokesčių ir ateity iš tų 
mokesčių pajamos miestui bus 
mažesnės. Į tai atsižvelgus,

T. H. La Guardia, republiko- miegtas jau §iandie .
nas; N. Thomas, socialistas; ‘apig saugio x d>

LONDONAS, rug& 22. - ;Richard Enright, nepriklauso-!^ miegt(> iždag būgiąg 
Šerų mainybos komitetas vi- mas; pagaliau sausieji turės įu§^jas 
sai netikėtai uždraudė ščrai, mlosavę kandidatę, kurs dar Tad finansl} komitetni pa. 
spekuliacijas aStuonioms fi- nepaskirtas. tarta ateinanįiais metais žy.
nansinėms kompanijoms, ku- ------------------- L,iai sumažinti iSlaidas. To
rių priešaky yra C. C. Ha.try. 
Jis su trimis savo sųjunginin 
kais areštuotas.

VATIKANE STATOMA 
MENO GALERIJA

Dar nesenai tos kompanijos VATIKANO MIESTAS, ru- čių.
savo žinyboje turėjo šėrų ver- Į gsėj0 21. — Pradėti darbai
tės 59 milteni, dolerių. Tomis; 8tatyti meno galerij^ ka5 bM
dienomis pasirodė teturinčios' . - , . ~ • «• ., A .vienas Šventojo Tėvo Pijausvos menkų to dalį. ! . .

Nukenčia daugiausia mažie Karbiagiausn, darbų.

' sėkmėje, sakoma, miestas bū- 
' siųs priverstas sumažinti po
licmonų ir gaisrininkų skai-

Penktadienio vakare, rugsė
jo 20 d. Petrui Dargiui einant 
gatve 54 ir La Šalie st. susi
dūrė didelis trokas su auto
mobiliu. Troko- vežėjas no 
rėdamas išvengti nelaimės su 
automobiliu, pasuko troku tie
siog ant praeinančio Dargio, 
kuris būva baisiai sužeistas. 
Nelaimingasis buvo tuojau nu 
gabentas Į Evangelical ligoni
nę, kur operacijos kambaryje 
ir mirė.

Troko ir automobilio drai- 
, veriai buvo paimti policijos 
globon. Koronerio išklausinė
jimas Įvyko graboriaus Eu- 

' deikio Įstaigoje. A. a. Dargi 
laidoja Eudeikis.

tarpu kai 1927 m. — 132,157,- 
500 lt. 1923 m. buvo tik 31,- 
841,200 lt. Iš kalbamos sumos 
praėjusiais metais privatinių 
indėlių buvo 117,408,900 litų. 
Šiam žymiam indėlių sumų 
augime didelį vaidmenį vaidi
na ūkiškų sluoksniij pasitikė
jimas vyriausybe ir jos eko
nomine politika.

Diskontuota vekselių 1928 
metais buvo 59,568,600 litų su
mai, tuo tarpu kai 1924 me
tais 25,759,400 lt. Protestuota 
vekselhj pereitais metais 4,- 
884,865 lt. sumai arba 8,2% 
diskontuotos sumos, o 1924 
metais — 2,690,214 lt. arba 
10,4% diskontuotos sumos.

duoti jam konferencijoje at
stovauti Įgaliojimų. “R.”

PRIGĖRĖ DURPINYČIOJ

Rugsėjo 1 d. Gražiškių val
sčiuj Duonelaičių kaimo dur
pyne rasta prigėrusi 14 metų 
mergaitė. Kiek vėliau paaiškė
jo, kad tai yra to paties kai
mo gyventojo Juozo Ulevi
čiaus duktė. “R.”

DAR 3 DAUGIAU AUKOS 
DETROITO GAISRE

PASIKORĖ ANT TVOROS

DETROIT, Mich., rūgs. 22. 
— City Club šokių salės ir 
kabareto gaisre, kaip žinoma, 
žuvo 16 asmenų, be to, apie 
50 sužeista. Iš sužeistų 3 aT* 
menys daugiau mirė. Tad mi- 
rusiij viso 1'9.

Salės savininkas M. Cohn 
laikomas arešte ir vedami tar 
dymai. Kol-kas gaisro prie
žastis nepatirta. Tik sužinota,

ji šėrininkai.

ITALIJOS SUVIENIJIMO 
SUKAKTUVES

Meno galerijai paskirta vie 
ta Vatikano sodne šalimais 
senojo muziejaus. Galerija už 

į ims visų viršutinį aukštų, kur
KOMA, rūgs. 21. - Vakar sutilPs 6>000 Paveiksiu 

oficialė Italija minėjo 59 me
tų sukaktuves, kaip Italija su 
vienyta. Pirmu kartu ir Va
tikano miestas prisidėjo prie 
to minėjimo, išskleidus ponti-

ANGLAS KATALIKAS 
ŽUVO PALESTINOJ

Mirė nuo šunio įkandimo

Mrs. E. Beeker, 44 metų, 
2471 W. Chicago ave., mirė 
apskrities ligoninėj nuo pab- 
lūdimo.

Nesenai jų ties savo namais 
Į rankų Įkando kažkoks šuo. 
Jinai po to kreipės į Iroųuois 
ligoninę, kur jai suteikta pa 
gelba. Paskiau iškilo padūki
mo liga.

Kūdikis Iškrito per langą
Kada Mrs. Barbara Brei- 

! sch virtuvėje dirbo, jos dvie- 
;jų metų berniukas kitam kam 
bary pasilipęs ant lopšio gal
vutę atrėmė į lango sietelį ir 
iškrito ant šaligatvio iš ant
rojo aukšto.

Paimtas į ligoninę ir var
giai pasveiksiųs.

r
ĮSTATYMU ŽMOGAUS 

NEPAKEISI

Veliuonos miestelio darbini
nkas Vladas Zigrys, nepaten
kintas gyvenimu, nusprendė 
nusižudyti. Paskutiniu laiku 
jis dirbo vandens kelių rajo-'1
no tyrinėjimo partijoje netoli l<a(l salė buvo žmonėms tikri 
Zapyškio. Neturėdamas kur (spąstai iškilus gaisrui, 
kitur kartis, nutarė pasikabi-Į Buvo! tik du išėjimu; vie- 
nti ant tvoros. Kaip tarė taip nas visiems žinomas gatvėn 
padarė — ir rugpiūčio 29 die- laiptais žemyn. Bet šį išėji- 
nos rytų 3 valandų buvo ras- uždarė liepsnos. Kitas — 
tas negyvas. “R.”;P«r virtuvę. Šio išėjimo du

rys buvo užtrenktos ir apie

fikalį papartį.

VAIKINAS IŠPAŽINO 
VAGYSTĘ

NUŽUDYTA 11 METŲ 
MERGAITE

KING HILL, Idabo, rūgs. 
22. — Einant Į mokyklų už
pulta ir nužudyta Marie West, 
11 metų.

NEW YORK, rūgs. 22. — 
R. V. Hiscoe & Co. pasiuntė- 
jas Milton Alter, 17 metų, pa
siųstas į bankų su apsaugos 
poperomis vertės 512,000 do
lerių. Už kelių valandų jis te
lefonu ofisan pranešė, kad bu
vęs užpultas ir nuo jo pope- 
ros atimtos.

Policija jį ėmė nagan ir 
Į pagaliau išpažino, kad tai jo 
paties darbas. Pusė miliono 
dolerių nežinomiems sukčiams 
tekę, ar gal jis kur paslėpęs. 

‘Tas dar neišaiškinta.

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Edvardas Best, Britų ateivy - 
bės valdininkas Palestinoje, 
kurs arabų-žydų riaušių laiku 
nužudytas, buvo katalikas ir 
gimęs Londone. Jis buvo spe
cialės britų policijos nariu. 
Vienam Jeruzalės priemiesty 
peršautas susirėmus su ara
bais.

Žuvo nuo plūkto šukės

Apvalainu jėgos pinklu piau 
nant medžius atlūžus nedidelė 
piūklo šukė smogė į tarpakį 
arti stovinčiam John Mazika, 
17 m., 2039 Holly ave., ir jį 
užmušė.

DEŠIMTS KARTŲ GERES

NE PROGA

WASHINįGTON, rūgs. 22.- 
Tždo sekretorius Mellon tvir
tina, kad šiandie jauniems vy-

Kabaretai, šokią salės 
patikrinamos

Po baisaus įvykio Detroite, 
Chicagoj tuojau imtasi patik
rinti kabaretų ir šokių salhj 
padėtį, kad žmones apdrausti 
nuo tos rūšies nelaimių.

INDIANAPOLIS, Ind. rug. 
22. — “Women Christian
“Temperance Union” turi 
tarptautinį .suvažiavimų, šios 

Į organizacijos priešaky yra 
i probibicijos rėmėjos.

Suvažiavimui sveikinimų 
laišku prisiuntė prezidentas 
Iloover. Organizacijos nepa
sitenkinimui prezidentas pažy 
mi, kad įstatymais žmonių 
nepakeisi ir nepataisysi. Su
siturėjimas nuo svaigalų yra 
pavienių žmonių dalykas.

NUŠOVĖ BEBĖGANTI

Iš Kretingos gauta žinia, 
kad rugsėjo 3 d. I policijos 
nuovados viršininko padėjėjas 
Balys Povilaitis Kretingos 
mieste, Vilniaus gatvėj, prie 
kapt} pastebėjo už medžio pa
sislėpusį žmogų.

Prisiartinęs norėjo patikri
nti jo dokumentus, bet tas pa
sileido bėgti. Povilaitis parei
kalavo kelis kartus sustoti ir 
du kartu iš revolverio iššovė 
į viršų. Bet tam nesustojus, 

1 trečių šūvį paleido į bėgant} 
ir jį mirtinai nušovė. Nušau
tasis buvo žinomas miestelio 
peštukas. “R.”

APKALTINTAS GUBER
NATORIUS

tas duris niekas nežinojo.

I0WA VALSTYBES KALI
NIAI ŪKY

“INJUNCTIONS” KLAU
SIMAS

Suimtas išnaudotojas
Policija suėmė Rocco Ma

rams pakilti “business’e” e-'ggio, žinomų tarp italų išnau- 
santi dešimts kartų geresnė jdotojų juodrankį. Policija 
proga, negu jo jaunystės lai-;prieš jį iškelia visų eilę kri- 
kais- 'minališkų kaltinimų.

WASHINGTON, rūgs. 22.- 
i Senatorius Vanderberg, repu 
blikonas iš Micbigano, gami
na Įstatymų, kuriuomi norima 
patvarkyti teisėjus “injunc- 
tions” išdavimo reikale.

FRANKFORT, Ky., rūgs. 
121. — Franklin apskrities 
į “grand jury” aštuonis asme- 
|nis apkaltino už ėmimų dova- 
j nų nuo knygų leidimo kompa
nijų. Tos “dovanos” — tai 
mokyklų raukvedžiai.

Apkaltinti yra valstybės 
mokyklų rankvedžių komisijos 
nariai. Jų tarpe yra guberna
torius F. D. Sampson.

HARRIS, Iowa, rūgs. 21.- 
Daugiau kaip vienų pusę vi
sų bulvių, kokios suvartoja
mos Iowa valstybės įstaigo
se, užaugina kaliniai valsty
bės 480 akrų ūky, už keturių 
mailių nuo čia į pietus.

Ųky dirba išimtinai vieni ka 
liniai iš Fort Madison. Jiems 
mokama 10 dolerių į mėnesį 
ir 30 dienų bausmės sutrum
pinimų už kiekvienas dirbtas 
20 dienų ūky.

Nors visi kaliniai yra pa
sitikimi ir nesaugojami, bet 
ūkio užvaizdą kas vakaras ir 
kas rytas juos patikrina, kad 
visi būtų.

Šįmet ūky jie bulvių prika- 
sių apie 50,000 bušelių.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 391 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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“D RAUGAS”
OMiia kasdien, ISskyrus sekmadienius

, PRENUMERATOS KAINA: Metams — >«.»*. Pa
sai. Metų — >».5O. Trims Mėnesiams — •!.**. Vienam 
■dneelul — 1 6c Europoje — Metams *7.**, Pusei Me- 
h| — «*.**, Kopija .ato.
- Bendsadarblams lr korespondentams raitų negrų- 

■lašt Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunClama tam 
tikslui palto ienklų.

. »..Batiaktorlus priima — nuo 11:** Iki II:** vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi 

vaL po piet

nes jie turi dvasines seminarijas, kuriose mok
slas yra gerai ir aukštai pastatytas.

Filosofijos ir teologijos fakultetą, lanko 
šimtai pasauliečių, kurie yra ruošiami moky
kloms, gimnazijoms, mokytojų seminarijoms, 
kaipo mokytojai. Čia jie įgyja katalikišką pa
saulėžiūrą, nes ten mokslus dėsto katalikai

“DRAUGAS"
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Ezcept Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One T*ar — ♦«.*#. Slz Months

— |M*. Three. Months — SI.**. One Month — 76«. 
Hųrope — One Year — |7.**, Slz Months — f*.**, 
Copy — .*la

Advertlslng ln "DRAUGAS" brlngs best reeulta 
Advertlslng rates on appileatlon.

“DRAUGAS” 2334 So, Oakley Avė., Chicago.

Gal nėra žmogaus, kuris ne
būtų susipažinęs kokioje nors 

profesoriai. Be to, šis fakultetas ruošia Lietu- formoje su jausmu žinomu kai 
vai mokslininkų, laikraštininkų ir kitokiij
plunksnos darbininkų, kurių musų tauta taip 
da yra reikalinga.

Katalikai, sudarydami apie devynios de
šimts nuošimčio viso krašto gyventojų, turi 
teisės reikalauti, kad jų reikalai butų aprū
pinti, kad jie, anot “M. L.” nebūti} laikomi Į ginimo,
posūniais. J Skausmą galime išaiškinti

Toliau “V-bė” sako: “Samdyti ir atleis- kaiP° keistą, ypatingą jausmą

Žmonių Sveikata
11 ■ • e

KĄ REIŠKIA SKAUSMAS, j jis neturi būti nepaisomas.
Kuomet tinkami valgio papro

po skausmas. Paprastai, ši pa
žintis nemalon iir dažnai yra 
pavojingu apsireiškimu. Gali 
būti ir tas, kad, matant kitus 
kenčiant, tokiam apsireiški
mui sukelia supratimo ir bran-

kune. Šis jausmas gali būti 
nelygus, kartais lengvas, kar

DIENOS KLAUSIMAI

t i profesorius suteikta galė Lietuvos Prezi
dentui — taip pat vietoj. Logiškas dalykas 
— jei valdžia, savo lėšomis universitetą išlai- j tais begalo smarkus. Simpto- 
ko, tai, juk, ji ir yra jo savininkas”. jmai paeina nuo suirimo kokios 

Valdžia ne savo, bet valstybės pinigais,'nors kūno dalies, nuo ligos ar- 
žmonių sumokėtais, universitetą išlaiko, dėl nuo smarkaus sužeidimo.

Trumpai sakant, skausmas y- 
ra ženklas, kad kas nors jau

NEIŠDRĮSO.

“Rytas” iš rugsėjo '6 d. praneša:
“Teko sužinoti, kad universiteto nauja

sis statutas p. Prezidento nepasirašytas.
Tą žinią patvirtino ir universiteto rekto

ratas.”
Reiškia, p. Smetona kol kas neišdrįso pa

tvirtinti p. Voldemaro masoniško užsimojimo 
sunaikinti vienintelį Lietuvos katalikų aukš-' 
tojo mokslo židinį.

P-nas Voldemaras, matomai, buvo pri
verstas skaitytis su katalikų visuomenės bal
su ir su Šventuoju Sostu, kurio globoje yra 
filosofijos ir teologijos fakultetas.

Kiti laikraščiai praneša, kad statuto ne- 
pasirašymas reiškiąs tik universiteto reformų 
atidėjimą tolesniems laikams.

NESĄMONIŲ MĖGĖJAI.

to ji turi taikintis prie daugumos piliečių 
norų ir nusistatymo — tai viena. Antra — 
didžiausia būtų nesąmonė prezidentui duoti >neSerai- Tai yra sveika proto 
valią skirti ir atleisti profesorius. Tuomet pro f reftkcija kokiam nors sužei- 
fesoriai būtų mainomi su kiekvienu prezi-v ^imui. 
dento ir vyriausybės pakeitimu ir tas pakirs
tų universiteto autoritetą, jį pažemintų kul
tūringojo pasaulio akyse, padarytų ne mok
slo ir kultūros židiniu, bet politikos įstaiga.

“V-bė” sako, kad nepatiktų “Draugo” j 
bendrovei, jei “Draugo” redaktorius, adm. ir 
kiti darbininkai pareikalautų autonomijos.
Čia mes turime pasisakyti, kad mes, kaipo 
<<Tx ,, , i , . . ... , •• i ,‘pamatiniai nesubrendęs irDraugo” redaktoriai, ne tik autonomiją, bet 1 .

. . , . , .. vv , . . ,v . pradinis skausmo jausmaspilniausia laisvę laikraščio turinio atžvilgiu 4 . „ d

Yra keletas svarbių faktų, 
paliečiančių skausmą, kurie ge 
rai žinomi, bet neužtektinai at- 
jaučiami. Pavyzdžiui, daugu
ma moterų pakenčia skausmą 
geriau negu vyrai. Yra taip 
pat žinoma, kad skausmas jau 
nesnių labiau jaučiamas. Ners

r Brooklyno lais^amafAų laikraštis prikal
bėjo daug nesąmonių, gindamas p. Voldema
ro užsimojimą reformuoti Lietuvos universi
tetą. “Vienybė” tvirtina, kad universitetas 
reformuojamas dėl to, kad Lietuvoje esą ku
nigų perteklius, kuomet visi Lietuvos vysku
pai skundžiasi dideliu kunigų trūkumu.

Tačiau šis “V-bės” tvirtinimas yra ma
žesnė nesąmonė. Didesnė nesąmonė yra to laik 
raščio pasakymas, kad filosofijos, teologijos 
fakultetas liečia tik kunigus.

“V-bės” redaktorius, jei jis turi bent 
kiek nusimanymo apie universitetus, jis tu
rėtų žinoti, kad kaip katalikų universitetus 
(kurių pasauly yra gana daug), taip Lietu
vos universiteto filosofijos ir teologijos fa-, 
kultetą lanko ne vien kunigai arba kunigo 
mokslus einas jaunimas, kuriems universite
tas ne tiek reikalingas, kiek pasauliečiams,

turime. Be to mes tikrai negalėtume dirbti. 
M es apgailestaujame, jei “V-bės” redaktoriai 
nei autonomijos neturi. Del to netenka stebė
tis dėl jų skelbiamų nesąmonių universiteto ir 
kitais klausimais, nes “V-bės” bendrovės 
pirmininku yra, berods, “bučeris”. Reiktų tik 

! gailėtis, jei toks “autoritetas” diktuotų re
daktoriams.

Ne kitaip būtų ir su universitetu, jei jis 
netektų autonomijos ir profesoriai priklausy
tų nuo prezidentų, į kuriuos gali patekti žmo
nės, kurie apie mokslo reikalus nedaugiau 
nusimano už laisvamaniško laikraščio redak
torius*

Lietuvių Darbininkų Seime, businčiame 
rugsėjo 25 ir 26 dienomis, svarbiausiais klau
simas, anot “Darbininko” būsiąs: “kitais 
metais mes turėsime likviduoti apie $20,000 
organizacijos skolą”.

“Rusija ir Kinija dabar jau pradėjo vie
na kitą suprasti. Už tat joms pikta pasida
rė” — sako “Arizona Producer.”

Jei kas pašalintų iš lietuvių tarpo pa
vydą saviškiams, didelį darbą padarytų.

taip žmoguje išsivystęs, kad 
kas kart atsikartoja dažniau 
ir darosi svarbesniu. Prie to,

čiai nikeo negelbsti, reikalin
ga geras išegzuminavimas ir 
gydymasis. Visokie vaistai tik 
tai laikinai pagelbės ir už le
pins svarbius skausmo ženk-į 
lūs.

Galvos skaudėjimas dažnai’ 
reiškia protestą prieš persi
valgymą. Kartais yra iš prie-1 
žasties akių skaudėjimo. Kei
kūnuose atsitikimuose galvos 
skaudėjimas yra labai pavo
jingas padėties ženklas, kaip 
tai smegenų sutinimo, akies 
nervų pagedimo, kraujo ny
kimo ir kitų ligų. Net saulės 
nudegimo skausmas, nors men
kas atrodo yra persergėjimu, 
prieš staigų arba perilgą lai
kymą skuros prieš saulę.

Skausmo laipsnis neparodo, 
kiek kunas sužeistas. Yra la
bai pavojingų padėčių, kurio
se skausmo arba visai nėra, 
arba yra tiek mažai, kad kar
tais suklaidina. Pavyzdžiui, 
staigus appendicitis ligos ap
ėmimas, be skausmo, dideliu 
karščiu ir smarku širdies pla
kimu, nors nevisuomet viskas 
apsireiškia. Džiovos liga pa
pieštai esti be skausmo. Gali 
rebut skausmo net labai pa
se •'•i ,;oj ligoj difterijoj.

v ;d:.us organa’. kaip pilvas, 
širdis ir inkstai prastai sut-
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AUKŠČIAUSIAS DAMAS (UŽPRUDIJIMAS).

Šiaurvakariuose AVasliingtono baigiama statyti Diablo da- 
i mas, kuris, užbaigus, turės 380 pėdų aukščio, 1,200 pėdų il
gio, laikys 320,000 arklių jėgą stumdamas atgal 90,000 pėdų 
vandens septynių mylių atokume. Šis damas bus aukščiausias 
visam pasauly.

t. Kita yra subjektyvė prie- neme, kad svarbiausios ligos

dabartinis gyvenimas ir darbo tvarkyti skausm> ženklų per- 
padėtis daro žmogų labiau pri- d a \ i».ui. 'Todėl, svarbiuose šių
einamu prie sužeidimo ir taip 
pat prie skausmo, neg tai bu
vo seniau.

Skausmas savaimi nėra li
ga, bet proto pripažinimas ko
kios nors ligos. Pavyzdžiui, 
danties skaudėjimas yra pa- 
gedusio ar išpuvusio danties 
ženklas. Reikia tuojau ieško
ti palengvinimo pas dantų 
gydytoją ir stengtis, kad tas 
daugiau neatsikartotų. Regn- 
laris lankymas dantų gydyto
jo, kol dar nėra skausmo žen
klo, yra protingas nusistaty
mas.

Skilvio nemalimo skausmai 
yra persergėjimas prieš netin
kamo valgio vartojimą ir 
greito valgymo paprotį. Daž
nai tokie skausmai pranašau
ja pavojingesnes ligas. Nežiu-

organų suirimujse, skausmas 
reapireiškia. Smarkus, bet 
kartais tiktai ’aikinas, galvos 
skaudėjimas g.dt ir negali 
bi.ti pavojinga-.

Ac'moidų plėvelė, palengva 
augdama ir uždą.'/lama vai
ki i per nosį kvėpavimą, re
tai kada duoda skausmo ženk- 
?is. Bet bledles daug prida 
ro. Taigi aišku, kad skausmas, 
kuomet jis apsi reiškia, nors 
reikalingas kaipo ženklas, bet 
nepasirodo pavojingose ligo
se. Vienok, yra spėjama, kad 
90 nuošimčių visų ligų prasi
deda su skausmu arba skaus
mas apsireiškia kokiame nors 
ligos periode.

Abelnai, yra dvi skausmo 
rųšį. Viena žinoma kaipo ob- 

jjektyvinė, yra iš priežasties

žastis, kuri nematoma. Aiš
kinant skausmą, reikia atsi
žvelgti į protine padėtį, svei
katos laipsnį ir fizinius atra
dimus.
Nesąžiningi žmonės visuomet 

manė, kad skausmas yra pa
vojingos ligos ženklas. Jie ga
lėdavo parduoti brangius, ne
reikalingus, ir kartais pavo
jingus, vaistus tiems, kuriems 
būdavo reikalingas atsakantis 
gydymas. Minties padavimo 
galė yra tokia., ’ kad dauguma 
žmonių, perskaitę vaistų ap
garsinimus, išsivaizdina viso
kias ligas. Užsibaigia netin
kamu patarimu ir gydymu, 
taip kad tikra liga nėra su
žinoma, ir taip tęsiasi nei 
kiek nepalengvinta.

Kartais skausmas esti kan
triai kenčiamas su greito pa- 
sigerinimo viltimi. Vietoj pa
klausius pavojaus ženklų ir 
ieškojus palengvinimo pas at-į. 
sakantį gydytoją, žmogus ken
čia skausmuose. Tuo tarpu, 
liga palyginant su palengva 
degančia ugnimi, žengia pir
myn ir pasidaro nebeišgydo
ma. Dauguma, dar-gi neatski
ria skausmo nuo ligos, many
dami, kad jau sveiki, skaus
mui pranykus. Vienok tai ga
li būti pavojingas

apsireiškia be skausmo.
Skausmo kontroliavimas 

kariais esti neužsitikėtinas ir 
sunkus. Reikia nepamiršti to, 
kad kur skausmas gydymui 
kenkia, kaip sąnariuose, nega
lima duoti tinkamo mankšti- 
nimo dėlto, kad kiekvienas 
judėjimas priduoda skausmo.

Gale, skausmas yra vienas 
iš gamtos svarbiausių įrankių 
žmonių persergėjimui, kad jų 
protinė ir fizinė lygsvara su
ardyta. Skausmas atkreipia 
demę ir tuomi yra persergėji
mo ženklu.

Skausmas, būdamas ženklų 
arba persergėjimu, kad padė
tis reikalauja prižiūrėjimo, 
lošia labai svarbią rolę. Todėl, 
nežiūrint kokiuo budu bus 
stengiamasi sulaikyti skaus- 

Įmą, bus atlikta svarbi prie
dermė sužeidimo vengiant, 
kuris gali būti ligos priežas
timi. Kartas nuo karto fizi- 

jnis išegzaminavimas yra ge
riausias būdas tai daryti ir 
nėra patartina laukti, kol kas 
jau negerai yra.

F. L. I. S.

PONIA (į tarnaitę). — Ar 
paskutinioji vieta, kur tarna
vai buvo gera?

TARNAITĖ (pagalvojus),
apsiriki-; — Aš taip mėgindavau negal-

rint, butų to skausmo ženklas, matomo sužeidimo, ligos ir t imas, ypač dėlto, kaip jau ži- voti.

Stasius Būdavas.

L Už MOTINOS MEILĘ...
■ Apysaka. ..—-------

(Tąsa)
Ji sėdi. Praplėtė akis ir vėl jas į- 

bedė lopšelin. Kūdikis vis miega. Krūti
nėlė kilnojasi ir protarpiais virpa... Bur
nelė dar labiau pravira...

Vidun krinta šalti aušros spinduliai... 
Krinta ir ant pelėjančios, laikraščius nu
lipdytos sienos suverčia juodus, gąsdinan
čius šešėlius — nežemiškas baidykles...

— Iš gilumos į Tave šaukiamės, Vieš 
patie, Viešpatie išgirsk musų balsą!.. — 
birsta iš Švendrienės burnos gilus ir 
jausmingi šnabždesiai...

Kūdikis vėl susikrutina ir jo plonos 
lupelės gailingai sucirpia... Motinos šir-\ 
dis akimirksny trukteli ir suvirpa... Ji 
greit pasilenkia ant lopšelio ir žiuri... su
silenkia ir stingsta..

Kūdikis, matyt, kažko pyksta.
Motina ima dar labiau linguoti. Jis 

nerimsta ir stipriau krutinasi. Ji pro su
spaustus dantis tyliai pradeda niųniuo-

Čiu-čia, čiu-čia, liu-lia,
Angelėlį mano...
Čiu-čia, čiu-čia, liu-lia...
Kūdikis kiek nutyla ir snustelėja. 

Be vėl greit pasijudina ir dar stipriau su
cirpia. Paskui kilstelėja savo nuogą gal
velę...

Motinos akyse tuoj ašarų prisisunkia. 
Ji nustoja supusi ir dar labiau užsigula 
ant lopšelio. Pamato jo mažą nosytę... At
randa jo švelnų veidelį ir savo karštas lu
pas ten prispaudžia. Kūdikis nurimsta...

Ji taip ilgai susilenkus...
Laikrodis kažkiek išmuša. Švendrie- 

nė pakelia įkaitusią, išdraikytais plaukais 
galvą ir pro langą meta žvilgsnį.. Lauke 
jau visai švinta... Ji dar aukščiau pakrei
pia akis. Pamato, kaip žvaigždelės viena 
po kitos gęsta, nyksta...

Bet kūdikis vėl judinasi... Švendrie- 
nė švelniai švelniai jį paima į rankas ir 
antrukart prie lupų spaudžia... Iš akių 
jai birsta dar tirštesnės ir karštesnės a- 
šaros... Birsta jam ant veidelio... Jis ver
kia...

— Mano aniolėli, kas tau yra, ko tu 
taip verki, sakyk.., — šnibžda ir vėl bu
čiuoja...

Jis nori valgyti. Motina greit supran
ta. Prispaudžia prie virpančios krutinės ir 
jis bežiūrint nutyla...

Čirkšdamas laikrodis vėl kelissyk su
muša... Švendrienė krustelėja... Dar la
biau spaudžia kūdikį prie motiniškos kru
tinės ir nori, kad jis visuomet čia butų... 
Vėl ilgai ilgai mąsto... Kūdikis rainus. Ji 
giliau į jį įsmeigia akis ir, nei šiaip, nei 
taip užklausia: t L

— Sakyk, Steponėli, kuo tu busi?..
Jis — nieko. Tik traukia ir krutina 

savo rausvas lupeles. Ji ir vėl šnibžda:
— Gal tu muzikantu tapsi, ką?..
Švendrienė užsimąsto. Po valandėlės 

įsiklauso. Girdi, kaip mykia storabalsė 
karvė ir bliauja alkanos avys... Kažkur 
piemenukas birbynėlę pučia...

— Steponėli, juk ir tu taip pat ra
liuosi, — kalba ji kūdikiui ir dar bučiuo-,

Jis įvargsta. Lupelės Vos vos kruta. 
Paskui sustoja ir akutės užsitraukia... Mo
tina pasilenkia ir pažiūri į jį. Jis miega. 
Kokia jai laimė! Ji jau motina!.. Prie 
krutinės miega pirmasis ir mylimiausias 
jos kūdikis... Veidu jai nuplasdena džiaug

smo šviesuliai ir skruostai ima degti, rau
sti...

Ji kūdikį atitraukia nuo krutinės ir 
lengvai, nejaučiamai pasideda jį lovoje, 
šalia savęs, prie pat savo drebančios šir
dies... Giliai į jį žiuri ir motiniška mei
le šypsos... Jo krūtinėlė palengva kilno
jasi, o protarpiais ir dreba. Jį pabučiuo
ja... karštą savo skruostą glaudžia prie 
jo veidelio... Savo burnelės šiltą orą jis 
pučia jai į akis... Ji dar labiau prisispau
džia...

Trobelėje viskas aprimsta...
Švendrienės akys ima merktis...
Po valandėlės ji užsnūsta. Jos ranka 

guli ant kūdikio kūnelio...
Paraudusi saulelė ištiesė savo de

gantį kraščiuką — ką tik tekėjo...
3. .

Steponėlis ūgtelėjo.
Pavasario dvelkimas.
Saulutės nebeliko. Keli perlužę de

besukai atsispyrė į skliautus ir palengva, 
pailsėdami, stūmėsi. į vakarus. Sustojo 
pačiame dangaus pakraštyje ir kažko 
žvalgosi... Vėjelis, tarsi šlubas elgeta, vos 
vos krapštėsi..

Šilta ir jauku...

Švendrienė sėdėjo sodelyje. Ant ke
lių laikė Steponėlį. Jis kažką vaikiškai 
tauškėjo, krykštavo, blakėsi rankutėmis 
ir vikriai judino savo basas kojeles.

Motina žiurėjo į jį ir šypsojo. Vei
de liepsnojo didelis džiaugsmas ir aiš
ki viltis. •liti., , ... i ,a.a

— Bus muzikantu, — galvojo.
O Steponėlis vis čiauškėjo. Jis suga

vo jos ilgą vešlią kasą ir ėmė mėtyti, 
pešioti.. Paskui nejučiomis atrišo kaspi
nėlį ir ją paleido. Ilgai jis taršė jos plau
kus. Pagaliau — nusibodo...

Savo minkštomis rankutėmis jis ėmė 
glamonėti motinos veidą ir juokdamasis 
gaudė jos nedidelę nosį... Švendrienė pra- 
šypsojo. , ;vj

•lis pakreipė galvelę ir susimąstė. 
Paskui staiga krustelėjo.

— Mama!.. — suvirpėjo lupelės...
— Ką, Steponėli? — užklausė.
Jis nieko nebetarė ir toliau žaidė. 

Švendrien^džiaugės didžiausiu motinišku 
džiaugsmu...

— Steponėli, nr tu mane myli? — 
paklausė kiek luktelėjus.

(Bus daugiau)
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CHICAGO HEIGHTS, HL
Parapijos bazaras.

Ponia Rimkienė gerai valdo 
samtuką — šaltakošės kelis 
galionus akiesmirksny išdali

ja.
Ponios Dzikienė, Trumpio- 

kienė, Steponaitienė ir jų pa- 
gelbininkės valandėlę priver- 
da, prikepa dvyliką, “patrn- 
vų”, kurios tirpsta burnoje. 
Lieka parapijai pelno kaip už 
kviečius.

Steponaitis ir Druktenis yra 
tvirti vyrai, kaip plienas. Tai 
musų Samsonai. Jų niekas ne
įveikia. Straikeris jiems yra

plunksna. Be jų straikeris pa
virstų į nebylį.

Žukauskis yra tikras burti
ninkas. Kad žmogus sako pa
ėmęs saldainių reškueias po
romis, jis randa “lyčną”, ka
da būna lyčną, — jis randa po
romis.

Prie laimės rato yra neleng
vas darbas. Gaučas sukęs, su
kęs pameta. Bendoriaus deši
nė pavargusi, kaire nepratęs 
sukti — atsiprašo. Dabar Pra
nas Žukauskis užėmė tą dar
bą. Jis sakėsi galįs abiem ran 
kom sukti. Jis Lietuvoje mal
davęs. Darbas esąs panašus.

Gaučas sakosi esą prie laz-

, dėlių netaip sunku dirbti, kaip 
I prie rato, pinigų ir čia ir Čia.
' ' . . 1 i j j

Pranas Milmontas ir Jurgis 
Mikalauskis mėgsta į sėdintį 
žiūrėti ir patys dirbti. Netoli 
jų P. Bendorius sėdi prie ka
sos. Pranas ir Jurgis leidžia 
gėrimą į stiklus. Turbutį jiedu 
turi paparčio žiedą, kad' taip 

sekasi.

Pranui Jonučiui teko vienam 
našta. Adomo Leliugos nėra 
namie. Jis yra išvažiavęs į li
goninę pataisyti sveikatą. Pra 
nas kad ir daug turi galvasu- 
kio, darbo, bėgiojimo, bet nie
kados nepavargsta. Jis yra 
bazaro gaspadorius 

Visi musų biznieriai gausiai 
aukoja ir atsilankę į bazarą

Visa parapija žiuri į Chiea- re. Kadangi reikia daryti na
go brolius lietuvius. Vyrai, 
nepavėluokite. Bėgilas.

LPHMLPA.
Suvėlinta.

Geriau vėliau, negu nieka
dos; taip jau kalbama nuo se
nų laikų.

Negalima praleisti nepami
nėjus, nes tai žymėtinas įvy
kis, rugpiučio pabaigos.

Musų Šv. Kazimiero parapi- Į 
jos klebonui kun. J. J. Kaula- ! 
kiui, sugrįžus iš Europos, buvo I 
suruošta iškilmingos priimtu-
■yęg GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Da prieS atplauksiant laivui ea*" “J, 2SJSTST 
i New York,, pasitiko keletas ™ L .^ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

minį darbą, užduota mokyk
loje, tat susirinkite laiku ir 
greit atliksime reikalus.

Jaunamečių kuopos pirm. 
B. Feizaitė.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS

DAKTARAI

Telefonas Boulevard 19S9

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki S 

dieną, lr 6:80 Iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chlcago, III.

Rez. Tel. Mldway 6512

DR. R. C. CUPLER

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. lr Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
8133 8. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6504 8. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-2 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ,Tel. Canal 6764 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllala 

lr Ketvergais vakare

Virginia 0380

DR. A. RAUKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 9998

DR. A. L. YUŠKA

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelioj pagal susitarimą

OFISAS

parapijonu su kun. M. Dau 
mantų priešaky. Laukimas ant 
stoties Philadelpliijoj, dėka 
kun. Bakunui, taip buvo sut
varkytas, kad visus stebino, 
kas tik matė. Gerb. kun. Ba- 
kunas turėjo progos matytis į
su miesto majoru, kad gavus 1990 g HALSTED STREET 
policijos ir tas pasisekė.

Pasitikimo komitetui iš as
tuonių žmonių gražiai papuoš
tu automobiliu nuvažiavus į 
stotį, jau policija paruošė vie
tą sustojimui. Atėjus trau-

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valandos; prieS pietus pagal sutartj. 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
■ • i " • ■ . '/

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomls tik 
ISkalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

Tel. Hemlock 8151kiniui į Broad Street stotį,

^“irnts^ anoni, flfl. NARYAUCKAS
sutiko kleboną ir policijai da- f 
rant tvarką visi gražiam pa
rade, dviem poliemonam ant 
motorinių dviračių vedant, 
gražiausia Broad gatve pa
siekta klebonija. Visas kelias 
buvo atdaras (toks buvo įsa
kymas iš miesto majoro p. P. 
Mackey). ,

Atlydėjus prie klebonijos 
jau laukė keletas šimtų žmo

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2435 West 69 8treet 

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 
v. v. Nedėlioj susitarus.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

P.usas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valku Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis ir Šventadieniais 
10-12.

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartj

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt SU TeL Canal 8222 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republio 7869 
Valandos I — S & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nių. Ačiu moterims, suorgani- i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
zuota būrys mažų mergaičių, šventadienio ir ketvirtadienio 
kurios buvo papuoštos baltom
suknėm ir visos turėjo ranko
je gyvų gėlių.

Vos atvykusios iš Chieagos 
Seserys Kazimierietės gražiai 
išrikiavo ir dviejų eilių vidu
riu klebonas buvo įlydėtas į 
kleboniją. Be to, dūdų orkes
trą grojo sulauktuvių maršą.
Gerb. klebonas linksma šyp
sena visa tai tėmijo.

Gerb. kun. J. J. Kaulakis 
buvo Romoj su kitais keliau
ninkais maldininkais iš Pbila-j .. . „ , ,. .
•, » r. Į I’alengvins akių įtempimą, kuris
delphijos, kurių skaičius siekė ' estl priežastim galvos skaudėjimo 
.j- » zjat. tt* - t . . I svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
Virs 600. VlSl bUVO audljenci- mo, skaudamą akių karšt). Atitai

sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Tel. Canal 9257 Rea Prospect 9661*

ZALATORIS-^

joj pas Šv. Tėvą. Be to, viešė
jo Lietuvoj pas savo mylimus 
artimus, atlankė daug Euro
pos didmiesčių.

Pasisveikinus visi suėjo į pa 
rapijos svetainę, kur klebo
nas pareiškė savo dėkingumą 
už tokį netikėtą, pasitikimą, 
ir taip gi perdavė nuo Lietu
vos Ilesp. Prezidento Smeto- Į 
nos pasveikinimą Amerikos j 
lietuviams ir dėkingumą už 
materialę paramą Lietuvai.

Daugiausia tame pasidar
bavo ir savo lėšomis orkestrą 
pasamdė kun. Bakunas ir apie 
ketvertas parapijonu.

Visi parapijonys linksmi su
silaukę savo klebono, kuris 
virš 30 metų čia darbuojas. 

Sutiktuvių dalyvis.

CIBERB. HL
Jaunamečių Sąjungiečių an

tros kuopos įvyks ekstra su
sirinkimas rugpiučio 23 d. 
Būtinai susirinkite visos na
rės ir visos lošėjos lies po su
sirinkimo bus praktika. Pra
šau susirinkti 6:30 vai. vaka-

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5919

DR. A. J. BERTASH
8464 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 S. VVALLACE STREET

D E N 7 1 S r A I

Office Boulevard 7042

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 19 St 2 aukttaa 
,Paatebėklt mano lfikabaa 

Valandos nuo 9:20 ryto Iki 9:19 va
karo. Beredorats nuo 9:10 Iki 19 v.

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų Room 8.
Pitoną Canal 9521

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos’ Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Gydytojas ir Chirurgas
t; . ■•, y •;

1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 

Valandos. 11 ryto Iki 2 po pietų
. 6 Iki 8:20 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDVVAY 2388

Tel. Boulevard 1401

į DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr AkuSerls 

3343 SO. HALSTED STKKttT
•/.t ,>,<•.,

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

Tel. Brnnsvrick 9124
DS. A. J. OUSSIN

Lietuvis Dentistas 
157# MILVVAUKBB AVENUB

Valandos*. 9-12, 1-8, 4-2:29 
■ekmadlenlais ir trečiadieniais

pagal vo (Įtarimą.

Tel. Lafayette 5839

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS &-RAY 
4.193 Archer Avenag

Boulevard 7589
Rez. Homlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

, BR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams *inom.. per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akuėerts.

Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prletalsua

Ofisata it Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų u
nuo 6 iki 7:20 vai. vakara
Tel. ofiso Canal 8110 Rea 8o. Rhon.
2238, arba Randolph 6800,* - . . . - .

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yardš 0994

Rezidencijos Tel. P14& 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 2 Iki S po pietų,
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k a n a x g11 Plrinadi«n3, Rugs. 23 3., 1929

CHICAGOJE koks l ūs rugs. 29 d. P. P.

WEST SIDE RADIO.

žINiy-žINELĖS
X J. Pakol (Pakalnis), tu

rįs real ostato ofisų 262:. \Y. 
71 Lt., buvo išvykęs vakacijų 
į rytinis vaisi i jas. Aplanko 
Xew Yc'iką, PliiiailoJp’iią, Gal 
tnnore, AYasliingtonų ir kitas 
vietas. Aplankė senus p ./.išta
rius ir gimines, kuriu ten turi 

, Mat p-nas Pake*. yra gy
vatinėse valstijose. Su 
ako, kad Cliieapoj esu

liet, gerbiamieji, nepamirš
kit, kad šįmet bazaro nebus 
iš priežasties jubilėjaus. Dėl
to ir nusitarėni stambesnis 
aukas parapijai duoti. Šito ne- 
tuiiine pamiršti.

M ūsų varg. p. Kulis, visu 
uolumu lavina parapijos cho
rų. Mat, vyskupas dalyvaus,

X 20 rugsėjo Aušros Vartų 
mokykloje buvo Federacijos 
3 skyriaus metų ketvirčio po
sėdis. Pirmininkavo studen
tas Atkočiūnas. Sekretoriavo 
studentas Petrauskas. Draugi
jų atstovai dalyvavo: Altorių
Puošimo — J. Šaulienė, Aka- 

tat reikia gerai prirengti prie Jdemijos Rėmėjų — D. Gaspar- 
bažnytinių apeigų. Mokina irjkienė, Susivienijimo 100 kp. 
dainų, nes vakare bus bankie-j— A. Peldžius, Maldos Apaš- 
tas. lb* choro, mergaites mo- talystės — E. Drukteneinė, 
kiną solo. Bus ir duetų ir kvar I Tretininkų — O. Jodikiėne, 
tetų. Bus artistu ir iš kitu ko-1Vyčių 24 kp. ir Choro — J.

Kuopa yra nutariusi suloš
ti parapijos naudai labai gra
žų veikalų. Todėl sukruskinie, 
urs laiko mažai beliko.

Neužilgo prasideda Basket- 
ball sezonas. Girdisi, kad 
šiuosmet susidarys labai geras 
tymas, todėl visi nariai nepa
tingėkit nueiti į jų žaidimus 
ir priduoti daugiau energijos, 
kad laimėtų čempionatų.

Bijūnėlis.

BRIGHTON PARK ŽINELĖS

. emeriams ir darbininkams 
ngvi.iU verstis, negu 1 ? > lKl‘-{Įonijų. Bus įžymių kalbėtojų Brazaitis, Astros kliubų —

valstijose. tolimų miestų. Atkočiūnas, Kolegijos Rėmėjų
Girdėjau, kad yra da gyvų į— A. Peldžius ir K. Usaitė,

TOKIO DALYKO DA ČIA 
NEBUVO.

North Side. — Šv. Mykolo 
parapijos 23 m. jubilėjus jau 
čia pat. Jis bus rugs. 29 d.

Visi parapijonys, visos dr-

parapijonų, kurie tvėrė musų 
parapijų ir buvo pirmutiniai 
komitetai. Jie papasakos įdo
mių dalykų.

Skelbimų rinkimo komisija 
pradėjo smarkiau darbuotis, 
nes jau laiko nedaug liko, o

jos sujudę. Draugijos aukoja;c;a,.])O (ia Kom. nariai
pagal savo išgalės, pavieniai i,irba> kad tik kits kila suby. 
taip pat. Vieni daugiau, kiti 1^^,

mažiau. Parapijos ^crulas į parapijos komitetas kviečia 
an9£- {šeimininkes, puošia salę, daro
---------- - ... -■=----- — ekstra, stalus, kad daugiau sve

GRABORIAI. čių sutalpinus, nes jaučiama, 
kad salė bus kupina. Tikietai 
tirpte tirpsta. Parapijonys, 
pasiskubinkit įsigyti. Vėliau 
gal L negauti.

} Šeimininkės tariasi, kaip 
• geriau paukštienų iškepti, kad 
svečia i valgytų ir norėtų.

! Jaunos panelės tariasi, kaip 
geriau svečiams patarnauti. 
Puošimo komisija tariasi su

S. D, LAGliAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausli. 
Reikale meldžiu at
alSauktl, o mano 
darbu busite uige- 
aedmtl.
Tel. Roosevelt 3516 
arba 2516 
3314 W. 23rd Plaee 

Cbicago. IiL

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRA BOKI U8. 

(1IIC48OJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lfi- 
dlrbvstės.

OF.’SAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
BKIKIUS: '8238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4083

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patąrnavlmis
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui

- 'rių.

Jauja, graži k« 
ia dykai.
3307 Auburn Avenue

. A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiško 
patarr.svimą.
Patarnavima? 

visose Chlca 
gos dalyse !• 
prlemiesčuost 
Grabai pigia
net už $25 

OFISAS
8238 South 

Halstr.l Si
Victory 408S 

81

4424 Ko Itnckwell St.

Virginia 1290

EZERSKI

LIETUVIS ORABORIUa 
Ofisas:

4601 8. MARSHFIELD AVENUB 
Tel. Boulevard 927 7

vyks 24 d. nigs., parapijos sve 
tainėj, 7:3(> vai. vakare.' Gerb. 
rėmėjai ir rėmėjos, malonėkit 
visi atsilankyti nes reikia ruo
štis prie busimo vakaro; rei
kia rengtis prie M. Kol. Sei
mo, kuris jvyks spalio mė
nesy, Aušros Vartų parapijos 
svetainėj. Visi tat atvykit Į 
šį susirinkimų. Valdyba.

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo Ir Tai

symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.

InSurlname automobilius, namus Ir kitas nuosavybės. 
DARGIS COMPANY

2450 West 69tli Street Telefonas Hemlock 6050,

parapijos — klebonas.
Priėmus 30 rugpiučio pro

tokolų, susitarta iškilmingai 
minėti spalių 9 d., dalyvauti 
6 spalių m. pokilyje, Aušros 
Vartų parapijos bazaro už
baigimo parengime ir parapi
jos sidabriniam jubiliejui rin
kti spaudos medžiagų.

X Antra savaitė kaip Cook 
County ligoninėje randasi Jo
nas Povilauskas, (44 warde 43 
lova). 14 rugsėjo jau turėjo 
pirmųjų pūslės operacijų ir 
šiandienų jam daroma antroji 
operacija. Ligonį atlankė su 
Šv. Sakramentais kun. B. 
Vitkus ir pral. M. Krušas.

Nesenai šioje parapijoje su
organizuota baigusių pradinę 
mokyklų mergaičių choras. 
Gerb. kun. Vaitukaičiui pasi

barus su vietos vargonininku 
'J. Kudirka, ir paskelbus baž
nyčioje, susirinko pulkas mer
gaičių ir choras tapo suorga
nizuotas. Chorui vardas duo
ta “Mažosios Kristaus Gile
lės’’. Valdybon įėjo: Dvasios 
vadas kun. Vaitukaitis, pirm. 
— M. Juozaitytė, pirm. pa
gelb. — A. Uzemeckaitė, raš
tininkė — A. šiurnaitė, knygi- 
ninkės — A. Balsevičiūtė ir 
F. Gatelytė.

Šis “Mažosios Gėlelės” cho
ras giedos sekmadieniu rytais 
bažnyčioje mišiose 8 valandą. 
Gi mokyklos vaikučių doras 
giedos 9 vai. vaikučių mišio
se, Taigi parapijoje dabar bus 
trys chorai.

North Side. — šv. Mykolo 
par. choras šių savaitę turės 
dvi praktikas: panedėlyje ir 
ketverge dėl geresnio prisiren
gimo prie parapijos 25 metų 
jubilėjaus, Šv. Mykolo dienoje, 
rugsėjo 29 d.

1 Visi choro nairai būtinai 
turite dalyvauti pamokose.

Šiandie per praktikų bus 
išdalinta visiems nariams ti
kietai į bankieta.

N. Kulys, choro ved.

Lietuvos Vyčių Mergaičių < 
Sporto sekcija laikys mėnesi- 

' nį susirinkimų rugs. 24 d., Die 
vo Apveizdos par. salėje, 18 
ir Union gatvė.

Šiame susirinkime bus svar
stoma apie “Basketball” ir 
“Volleyball.”

Kuopų delegate sprašomos 
atsilankyti, taip pat ir kitos 
kuopos, kurios atstovių nesiun 
tė, atsiųsti.

Susirinkimas prasidės 7:30 
vai. vak.

F. Graibaitė, pirm.,
C. Bartkaitė, rašt.

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, Saukit

GBEEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tet Boulevard 1189

"BX” Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tas tik ............................... 4 <4 e. pėda

Del marinavojimų stiklai ąuorti- 
niai ............................................. 89c. doz.

St Louis "Dutch Boy” whlte 
lead 100 svarų ......................... $11.50

Pure Linseed Oil .... $1.10 gal. 
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI. 
Telefonas Lafayette 4689

DAILUS VYČIŲ VAKA- 
RĖLIS.

North Side. — Vyčių 5 kuo 
pa 1? d. rugs. turėjo pasi- 

klehonu ir seserimis, kaip linksminimo vakarėlį, kuriam 
dailiau papuošti bažnyčių ir dėka ponios Vilkelienės ir 
svetairę. j panelių N. Mikužiutės ir Ču-

Taigi matome, kad tokio ’ pButėg pagaminta gardus už- 
dalyko pas mus da nebuvo, kandžiai. Per vakarėlį pasa-

...  ■ ■' kyta gražių kalbų' ir papasa-
Simpatiškas — kotą vasaros įspūdžiai. Matė- 
Mandagus — * svečių iš kitur, tarpe ki- 

Geresnis ir Piges-itli ir p- Zdankus, “Vyties” 
nis už kitų patar-' redaktorius, kuris savo kal

boje džiaugėsi kad musų kuo- 
ipa gražiai sutartinai veikia ir 
savo parengimus skaitlingai 
dalyvauja.

Mes džiaugiamės, kad savo 
tarpe turime gabiij pianisčių, 
kaip tai P. Andruškevičaitė ir 
P. Sn'aukštaitė, kurios visados 
mu.-.ų kuopų palinksmina, nes 
ir per šį vakarėlį gražiai pa
skambino, o visi kiti gražiai 
pasišoko. Ant galo padaryta 
keletas žaidimų ir visi skirstė
si namo pakilusiu upu

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4G05-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 4 9 Ct. Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tol. Boulevard 3201

PRANEŠIMAI.
North Side. — M. K. R, 2

sk. mėnesinis susirinkimas į-

RAMpVA
i v

3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Panedėly Rugsėjo 23 .
Bus rodoma visas kalbantysis 

paveikslas
“THE GAMBLERS”

Dalyvauja H. B. AVarner, Lois 
AVilson, Jason Rabards, Geor
ge Fawcett

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MAINYSIU lotus ant auto
mobiliaus. Lotai nebrangus, 
labai gražioj vietoj. Atsišauki
te

4309% W. 63 Street 
Republic 1862

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampas 46th Ir Paulina Sts. | 
Tel. Blvd. 5203

Nubudimo valandoje kreipkitės | 
prie manęs, patarnausiu slmpatlS- | 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau j 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų j 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P, B. Had’.ey Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Tur’u automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
, ' Chicago, III.

—n------------------------------------

PETRAS
DARGIS

Mirė Rugs. 20, 1929, 5 vai. vak. 
33 metų amžiaus.

Kilo IS Kauno Rėd., Šiaulių 
Apskr., Lūkės Parap. Biržių 
kaimo.

Amerikoje iftgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nulludlme 

motinų. Ievų. po tėvais Gedrl- 
maltę, 5 seseris: Petronėlę, O- 
ną, Agotą, Veroniką. Ir UrSulę, 
broli Juozapą ir gimines, o 
Lietuvoje seserį Barborą.

Kūnas paSarvotas 5863 So. 
Shields avė.

laidotuvės Jvyks Antradieny 
Rugs. 24, 1929 IS namų 8 vai. 
bus atlydėtas J ftv. Kryžiaus 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Sv. Kazimiero kapines.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Molina, Seserys, Bro

lis ir Gimines.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Eudeikis Yards 1741.
t

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI 15.00
SPECIALISTAS 

Taigi nenusiminkit bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas kokj 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenki*, nr kur skauda, bet 
pasakys pate, po pilno lžegzaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugelis kitą daktaru 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scepe — Raggl. 
X-K*y Roentgeno Aparatas Ir vl- 
silkas bakteriologiškas egsamlne
vienas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negerove* Ir Jeigu a* pa
imsiu Jus gydyti, UI Jūsų svolkaU 
Ir gyvumas sugryž Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio. Barnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies. re u matle
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą. įsikerėjusią. 
chronišką Ilgą. kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėl* pas mana.

DR. J. S. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1616 
19 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti Bute Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 16 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S lkl T 

Nedėllomis nuo II orto lkl 1 
po pistų.

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St. 
NEDĖLIOJ ir PANEDĖLYJ 

Rugsėjo 22 ir 23
Bus rodoma

“OLOSE HARMONY”
Dalyvauja Chas. Rogers ir 

Nancy Carroll
NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

MARQUETTE JEtfELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

BALABAN & KATZ TEATRAI

Chicagos Teatre nuo n/gsėjo 27 d. 
prasidės tikra naujanybė būtent — 
“Radio Revue of 1929.” Be to bus 
rodoma "Womantarp,” viskas kalbOn 
tysls paveikslas.

, United Artists Teatre tebeina "Ali
bi.”

Roosevelt Teatre rodoma dainuo
jantysis ir kalbantysis paveikslas 
"Say It With Songs”, dalyvauja gar
sus Al Jolson.

McVicker Teatre teberodomas “The 
Cock Gyed World.”

Orlental Teatre rodoma "Rah! 
Rah! Rah! of 1929” su Al Kvole ir 
jo Jazz Collegians. Taipgi "Lucky 
Star.”

ADVOKATAI-

Užlaikau visokių auk
sinių Ir sidabrinių dai
ktų, kėliausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų Ir t-t. Taisau 
laikrodžius Ir muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMIDCK 8886

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

Gražioj Marąuette parko a- 
pylinkėj, netoli parko išnuo- 
muojamas gražus kambarys. 
Klauskite telefonu: Hemlock 
1006 arba “Draugo” Redak
cijoj.

Savininkas turi parduoti 
moderniškus rakandus 4 kam
barių, gerame stovy j, 60 dienų 
vartoti. Už $475 gausi 3 šmotų 
parloriaus setų, nuo kandžių 
garantuotų, 8 šmotų stalavo- 
sios setų, 4 šmotų miegamo
sios setų, 5 šmotų stalo setų, 2 
Wilton divonus 9x12, maži di- 
vonai, lempos, paveikslai, vei
drodis. Tikras bargenas. Mu
sų nugabenimas. Parduosime 
skyrium.

Mrs. WINNER 
8228 Maryiand Avenne 
Imas apt., ties Oottage

Grove Av. Tel. Stewart 1875

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
MUSŲ ISTORIJOJ

Niekad pirmiau nebuvo to
kių bargenų. Peržiūrėk juos 
prieš perkant. Veik visokių 
rūšių. Štai keletas pavyzdžių:
•28 Chevrolet, H-ton Hcreen ,.9295 
'27 Dodge, %-ton panel .... 475
’28 Dodge. 1-ton Ezpress .... 895

Ford, 1-ton Stake ................. 146
’29 Chevrolet, 3-dr. Dellv., likę n. 525

Reo, 1U-ton Danei................. 156
(Kreipiantis paminėkit "Draugą”)

DASHIELL MOTOR 00.
2522 So. Michigan Avė.
2556 So. Wabash Avė.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 Sa La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

ToL Vlctory 0562
7-9 ▼. ▼. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčioa

JOHN B. BORDEN
(John Bajdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 5727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephane Roosevelt 9090 

Sande: 8 lkl 9 ryte Tel. Repub. 9800

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėdnyčio
mis nuo 9 iki 6.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Oo., dabar perėmė visą 
blznj | savo rankas Ir duos visose šio 
biznio Sakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters & Decoratora 
J. B. Ramancionls, savininkas 
3147 So. Halsted Street

ToL Vlctory 7961

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 5598

Telefonas Canal 7299

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 
Dažų ir Popleros Kranteli 

9884 S. LEAVITT ST. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 9889 

RESIDENCIJA: 
661$ Sa Rockwell Street 

Telef. Republic 9729

’ J

Tel. Boulevard 9214
M. YUSZKA & CO.
PLUMBING « HEATING 

Kaipo lietuvi* lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4894 80. PAULINA

MORTGEčIAbPASKOLOS

J. P. tfAITCHUS
ADVOKATAS

Nuo 9:14 lkl 1 vai.
I?7 N. Dearborn Street

Room 999 
Tel. franklin 4177 
Nuo I lkl 9 vakaro

$1 E. 197 St, Katnp. Michigan Ava 
Tol. Puliman 6969

Telephone Central 4921

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Streot 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:20 lkl 6 vai. vak.
Local Office; 1200 8o. Union Ava 

ToL Roosevelt 8710 
VaL nuo I Ild 9 vai. vak.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktu* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.09 
9804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6738-6716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Txians A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųSIes
Nėra skirtumo
Apielinkės Ir kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage Ir pa

rūpinant 1, 2nd morgago lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


