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davlnj, — (neiti 1 lelmynaa Ir | vt- 
■uomen* Kristaus mol-il*. atnaujinti 
Įmonių dvasių. Jėzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduoti*. “Draugas” padCa Jums tų 
apaštalavimo darbų atlikti. Ultat, 
skaitykite Ir platinkite "Draugų."

—Z 2žži UTHUANIAN DAILY FRIEND

"Draugas” atstovauja organlsuotų 
katalikų minti, remia nuošlrdllal ka
talikiškas draugijas, sųjungaa, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "Draugas" 
dllauglasl didele katalikų parama ta 
nori, kad toliau pasilaikytų Ue prla- 
telllkl Jausmai.
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METAI-VOL. XIV

MacDONALD SVEČIUOJAS PREZI 
DENIO VASARINĖJ STOVYKLOJ

e

Atvyko į Ameriką Pasaulio 
Taikos Reikalais

PARYŽIUJE SVARBUS KOMUNISTAS 
ATSISAKO TARNAUTI MASKVAI

PREZIDENTAS MacDO- 
NALDĄ PAKVIETĖ J 

STOVYKLĄ
PARYŽIUS, spal. 6. —

AVASHINiGTON, spal. 6.— Maskvos valdžios ambasado- 
Prezidentas Iloover vakar iš-' riaus pareigas eįnąs *komunis- 
vyko j Rapidan stovyklą, už tas diplomatas Besiedovskii 
98 mailių j pietvakarus nuo , atsisakė toliaus bolševikams 
Washingtono, ir pasikvietė i tarnauti. Kada iš Maskvos 
Britanijos ministerių pirmi- j jam įsakyta tuojaus gryžti į 
ninką MacDonaldą. ■ Rusiją, jis ambasadą apleido

ir su žmona apsigyveno vieš
buty.

Jo nesutikimai su Maskva

KOMUNISTAS ATSISAKĖ 
TARNAUTI MASKVAI

KALIGULOS LAIVAS NEMI EŽERE ITALIJOJ ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PASIKALBĖJIMAS SU Ml- 

NISTERIU PIRMININKU 
PROF. VOLDEMARU

LIETUVOS PINIGAI TAU
TŲ SĄ-GOS RŪMUOSE

Prof. Voldemaras jokio 
portfelio nepaims

Vakar (rūgs. 20 d. — “Dr.” 
Red.) „L. Žinios” išleido ex- 
tra telegramą, kurioje padėtas

Londonas, IX. 12 (Elta). — 
“Daily Telegraph” praneša 
smulkmenų, apie šeštadienį ru
gsėjo 14 d. po piet padėtą 
naujųjų Tautų Sąjungos rū
mų kertinį akmenį. Po atatin
kamų prakalbų buvo padėtas 
akmuo, į kurį buvo įtaisytalaikraščio atst. J. Kardelio 

pasikalbėjimas su prof. Vol- dėžė su statybos aktu, išvers
tu į trisdešimt kalbų,' ir su 
įvairių, Tautų Sąjungai pri
klausančių tautų pinigų pavy
zdžiais.

demaru. Mes čia jį ištisai pa
duodame.

— Dovanoki, p. Pirmininke,
Šis laivas ežere buvo nuskandintas pirm 2,000 metų. Fašistų valdžia ežerą nusau- kad tokiu momentu Tamstą

sino ir atrado laivą, kaipo istorinę liekaną. Sakoma, jokių brangenybių laive neatras- trukdau, tačiau visuomenės 
ta. . j susidomėjimas dienos reika-

i lais mane, kaip laikraštinin-

Misiii Dirvoje
Rytoj ryte (pirmadienį) 

prezidentas su svečiu gryž į 
Washingtoną.

Kaip pranešta, stovykloje 
bus atlikta svarbi konferenci
ja taikos ir karo laivynų klau 
simais.

MOKYKLA IR SPAUDA 
BURMOJ — MISIONIERIŲ 

NUOPELNAS

kilo dėl valstiečių išnaudoji- TOUNGOO, Burma, Indija.
mo Rusijoj. Besiedovskii yru _ Pirmoji Burmoj Ievinį 
nuomonės, kad neteisingas sui^u, atidaryla 172n me. 
valstiečiais apsiėjimas yra ue;tais. Tai misioni(!
pakenčiamas.

JOKIOS SĄJUNGOS BRI
TANIJOS SU AMERIKA

WASHINGTON, spal. 6. — 
Atvykęs čia Britnijos minis
terių pirmininkas MacDonald 
pirmiausia tarp kitko laikraš 
tininkams pareiškė, kad Bri
tanija neieško sąjungos su A- 
merikos J. Valstybėmis. Jis į 
AVashįngtoną atvykęs su šios 
šalies prezidentu pasitarti tik 
apie taikos išlaikymą pasauly 
ir tarp abiejų valstybių sus
tiprinti nuoširdus santikius. 
Tai svarbiausias jo atvykimo 
tikslas.

POLICIJA ŽUDO FILI
PINUS

MANILA, spal. 6. — Iš Lu- 
zon salos praneša, kad Zam- 
bales provincijos sodybos Ne- 
grito kuone visus gyventojus 
išžudė valstybinė policija 
(konstabuliarai). Belikęs svei 
kas vien keturių metų vaikiu
kas.

Sakomoj sodyboj pasislėpę 
dešimts pabėgusių kalinių. 
Policija mėgino juos surasti

tiai. Mokyklą įkūrė vyskupas 
Calchi, Bai^nabitas misionie
rius.

Po to praėjus 50-iai metų
vyskupas Mantegazza, Misijų
Burmoj direktorius, bendrai
su popežium Pijum VI, nuro- 

taikos protokolą, koks tomis Tikėjim0 Propagandos Kon

gacįjos motiniški namai yra 
Paryžiuje.

ITALIJOS AUKOS 
MISIJOMS

ROMA. -i- 1928 metais Ita
lijos vyskupijose Misijų rei
kalams surinkta G milionai li
rų. Ši suma yra aštuonis kar
tus didesnė už surinktą 1921 
metais.

BAISI AUDRA IR PER
KŪNAS

Debeikiai, Utenos ap. Rug
sėjo 2 d. naktį siautė baisus.

r Uždarytas kalėjiman ,. . , ,. mJ * ką, verte pasinaudoti Tams-
M. Flatow, 32 m., 1806 So. Į tos maloniu sutikimu valandė- 

Central Park avė., nesejnai lę pasikalbėti, — pradėjau 'perkūnas su audra. Apylinkė-
buvo apiplėštas. Policija su
ėmė įtariamą plėšiką ir Fla- 
tow jį pažino.

Kada dabar plėšikas paim
tas teisman ir Flatow pašauk-

pasveikinęs. — Visuomenę do- fje buvo matyti 7 dideli gais- 
mina staigus ir netikėto Ka-Jrai. Į vieno ūkininko gyvena- 
bineto atsistatydinimo prie- mą trobą trenkęs perkūnas
žastys ?

Tamsta supranti, — atsa-
tas liudyti, jis ėmė abejoti a- ko p. Voldemaras, — kad
pie plėšiko pažinimą (identifi
kavimą).

man, kaip buv. Min. pirminin 
kui nepatogu yra apie krizio

BRITANIJOS SU MASKVA 
TAIKOS PROTOKOLAS

LONDONAS, spal. 6. — 
Britanijos valdžia paskelbė

dienomis su Maskva pasirašy- gregacijai, Romoj, nulieti pir-

299 TRAUKIAMI 
TEISMAN

Teisėjas parėdė Flatową už j priežastis kalbėti. Mano pa
daryti kalėjiman, kur gal jis dėtis mane verčia laikytis juo
pakeis savo mintį.

Palhiosuotas iš tarnybos

Laikinai iš tarnybos paliuo- 
suotas Marąuette stoties polic 
monas E. Price, kurs šauda
mas per valgyklos duris su- 

valgyklos savininkę.

didžiausių rezervų.
— Gal, p. Pirmininke, gali

te pasakyti, ar Kabineto kri- 
zis kartais neturi ryšio su 
žiniomis apie konfliktą su Va
tikanu bei apie menamą kai 
kurių ministerių pakeitimą?

užmušė dvi moteris ir vieną 
vaiką. Likęs gyvas šeiminin
kas seną motiną išgelbėjo iš 
ugnies, o žmona su vaiku žu
vo ugnyje;

Be to, šio ūkininko sudegė 
visi suvežti javai. “M. L. M

KATALIKAI RAGINAMI 
BALSAIS ATSISUKTI

PRIEŠ FANATIKUS

CINCINNATI, O., spal. 6. 
Arkivyskupas McNichols

bos klausimus skolas žukla- °m 8 adeis atspaudinta Bend, Ind., mieste pagaliau Policmonas šovė, kad jam at-! žastis, tektų paliesti visas, o p v . B P ... .?r™r‘' »Pk.'«»o 299 vyrus ir mote- sakyta duoti y^t, | a5 dabar t0 padaryti negaliu,

jų pritaikymą Einant tuo Alphabetum Barmanum rįs už nusižengimą prohibici-' •— 10----- 11——A-- P° 1 niujų. mir nes P°nas Prezidentas inicia-
protokolu bns’daroma tikroji'Bormaniun ^vea fi- jos, baltosios vergijos, narko- j plėšikai užpuolė H. II. Hali ''tyvą ir atsakomybę pasiėmė į
sutartis. mtarumąue regioĮnum. tiku ir automobilių vogimo įs-' Co ofisą> 1807 w Lake gat gavo rankas.

________ « Dar paskiau tas pat vysku- tatymams. įr pagrobė 1,109 dol., kas bu- — Tur būt pas p. Preziden
LENKAI SUĖMĖ SĄMOKS-.pas iS Romos parvežė kny-Į visi apkaltinti yra iš East jo paruošta darbininkus ap- tą buvo paliestos būsimo ka- 

LININKĄ j 'g°ms spaudinti mašiną. 1 Chioago, Gary, So. Bend ir : mokėti. j bifneto sudarymo perspekty-
Fort Wayne. Prasideda jų a-' - 1 ... .vos?

KUNIGAS MĖGINO GEL- t ~ Nenoriu p. Prezidentui 
BĖTI KALĖJIMO SARGUS >psnnkinti darbo, todėl nuo 

' pareiškimo susilaikysiu.
— Ar naujame Kabinete

VARŠAVA, spal. 6. - Lvo-' LOUVAIN UNIVERSITETO 1 reštavimai.
LIGONINE KONGOJve lenkų policija suėmė iš A- 

merikos gryžusį rusiną Jaros
lavą Chiz. Jis kaltinamas, kad 
1921 metais tenai kėsinęsis
nužudyti maršalą Pilsudskį. K’9 lavinimui katalikų b^on^"{„atįr Cicero avė. turi būt lojimo kapelionas kun. P. 0’-

KIŠANTI (Belgų Kongo, 
Centralinė Afrika). — Slau-1

nė čia šiandie jau turi sep-

Orlaiviams stotis

Miesto (Chicagos municipa
linė) orlaiviams stotis ties 63

CANON CITY, Colo., spal
6. — Kalinių maišto laiku ka-' Tamsta paimsite kurį portfe

li: pramoniniu 
klausimu, Katalikų Bažnyčia 
jiesimaišė. Bet kada šiandie 
prohibicija virto jau žmonių 
doriniu klausimu, negalima a- 
pie tai tylėti.

Arkivyskupas ragina katali
kus savo balsais per rinkimus 
kovoti visus kraštutinius ((fa

natikus) sausuosius, kurie 
šiandie visoj šaly iškėlė ir pa 
a i ko nepakenčiamą padėtį.

VIEŠKELIS J SENOVĖS ŠV. 
BENEDIKTO VIENUO

LYNĄ

— Čia tai aš tvirtai pareiš
kiu, kad jokių valstybinės tar-

praplečiama. Kadangi ten že- ■ Benediktinas, kelis kar-
’tynis užbaigtus būtus, gi ki- į- . - . - , , Ifus savo trvvvbe statė i na, , . , . XT t mes plotai priguli mokyk-ruts j pa . . .
jti du dar statomi. Nuo spalių, p daugelis nriešinasi lvo« mėgindamas gelbėti ka- nybos P*™** &«■ vietoje

RYGA, spal. 6. - Raudo- 1928, Kgi rugpiūčio, 1929, Ii- praplė*mui P ‘ ‘ Įėjimo sargus, kuriuos maišti- nei ūžsieny aš/nepaimsiu.
. . {įlinkai turėjo uždarę ir kitus I Imdamasis pirmininkauti aš

.^"^“^pareiSaa^kad^to-ip^j^ kitus žudė- Tam tiks-; pasakiau, kad jeigu teks pa-

SOCIALISTŲ VERGIJA

nosios Rusijos valdžia parėdė 
žydų šventėmis žydų vaikams 
lankyti mokyklas ir pranešti,

goninėje buvo 350 ligonių. 
Tan skaičiun neineina šimtai

* i kaip jų tėvai mini savo šven- 
ir suimti. Sodybos gyventojai J 
pasipriešino. Kijo kova.

' LAKŪNAS COSTE MAN- 

DŽIURIJOJVESIĄS BELGŲ KARA
LAITĘ

PARYŽIUS, spal. 6. — Iš
RRIUKSELIS, spal. G. - Jsp#lrfjo, gaut/ Jinia> kad

Kalbama, kaži Italijos sosto , fra , kr,naa Corte __
pėdinis karnliūnas Humbertas ’ « .. .» i •.. inooriftniku is Sibcrijos nuskn-
vos.,s Belgijos karalaitę Ma-l^, . Kow{ilKlų Mandjįillri.
ne Jose. . .

I joj.

SU

JERUZALĖJE RAMU NEW ORLEANS, La., spl.
ItONDONAS, spal. 6. — A- 5. — Orleans valsčiaus kalė- 

not apturimi} žinių, Jeruzalėj jime pakarta du negrai. Jie 
ramu, kadangi visur budi gin- miriop nubausti už baltų mo- 
kluoti britų kareiviai. terų užpuolimą.

negrų, kuriems patarnauta di-, tis turi būt plečiama, (nes ki-. lui buvo tik viena prįemonė
___ • •_ _taip tas skaudžiai atsilieptų 

į miesto aviaciją.

Policija saugoja

Frank Ranieri namus, 4901 
Altgeld gat., saugoja policija. 
Tas žmogus gavo naujus pik
tadarių grąsinimus.

PARYŽIUS. - Franousių Kituomot jo valka, buvo 
Seserų Sv. Juozapo iŠ Kluny ,P»Krobtas. Pagrobėjai susek- 
kongregacija 1928 metais jfiir kalėjimu nubausti, 
savo nares (Seseris) pasiuntė
misinieriautų į svetimas šalis, 
fti kongregacija daug pasižy-

spensanuje
Kisantu ligoninė yra Lou- 

vaiai (Belgijoj) Universiteto Į 
medikalinė fundacija, iškelta 
1925 metais.

— sudinamituoti būtą. Kelis 
kartus kunigas dinamitą nešė 
iš abiejų pusių šaudant. Bet 
žygis nepavyko.

KONGREGACIJA GAUSI 
MISIONIERĖMIS

RAISTŲ KALĖJIMUOSE 
PRIEŽASTYS

NEW YORK, spal. 6. - 
Maištų kalėjimuose svarbiau
sios priežastys, sako žinovai, 
tai perdaug kalinių ir perma- 
žai kaliniams užsiėmimo.

Areštuotas užkablnėtojas
Už moterų užkabinėjimą a- 

mėjusi Bažnyčios darbuotėje, reštuotas Rohmd Ross, 28 m.,
Apie 600 narių 25-se įvairiose duonkepis Gook apskrities ir atidarymas numatomas šio 
Misijose darbuojasi. Kangre-1 Slaugių Namuose. mėnesio pabaigoj. “L. Ž.”

Sv. Luko ligoninės pirmasis 
pavilijo/nas baigiamas įrengti

sitraukti, tai daugiau nė kada 
jokio ministerio pareigų neuž
imsiu.

Šis mano nusistatymas yra 
griežtas, — pabrėžė p. Volde
maras.

Aš teiravausi dar: gal p. 
Voldemaras užsiims mokslo 
darbais, profesūra, į ką ga
vau atsakymą, kad p. Volde
marui tenka pirmiausiai rū
pintis butu.

Į paskutinį klausimą apie 
reformas (Universiteto ir k.) 
gavau atsakymą, kad žinoma, 
reformų klausimas nežinia 
kaip bus išspręsta. “R.”

SUBIACO, Italija, spal, 6. 
— Sacro Speco, šv. Benedik
to vienuolynas Sabine kalnuo
se, ilgiausius metus labai re
tai tikinčiųjų buvo lankomas, 
nes nebuvo pravestas atatin
kamas vieškelis. Dabar vieš
kelis baigiamas vesti ir tikin
tieji galės lankyti tą istorinę 
vietą, kur šv. Bepediktas, bū
damas vos 14 metų amžiaus, 
apturėjo dieviškojo įkvėpimo 
kurti ordeną.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.85 
Pranei jos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5JŽ2

PLATINKITE “DRAUGĄ” 1 Vokietijos 100 markių 233Ū
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DIENOS KLAUSIMAI
JUNGTYNĖS EUROPOS VALSTYBĖS.

D R K O O XS Pirmadienis, Spalio 7 d., 1929

iš mandagumo, tarytum, ir rėmė Briand’o 
projektą ne tiek, kaip politinį organizmą, bet 
daugiau kaip ekonominį; tačiau buvo jaučia
ma, kad tai daro vien iš diplomatinio man
dagumo. Ir tai labai suprantama : Jungtinių 
Europos valstybių sukūrimas duotų Prancū
zijai neabejojamą hegemoniją Europos konti
nente, kas, žinoma, Vokietijai nepageidauja- _T ..
ma. Tai viena. Antra niekam nepaelaptis/ 
kad Jungt. Siaur. Amerikos Valstybėms in
vestavus Vokietijoj milžiniškus kapitalus po 
karui, Vokietija yra dalimi priklausoma nuo

ĮVAIRĮĮS STRAIPSNIAI
NUGINKLUOTI AGENTUS.

Nuginkluoti federalius sau
suosius (proliibicijos) agen- 

kitokias
priemones, kaip vykinti įsta
tymus, kaip nusižengusius su
imti ir į teismus pristatyti,

, . ... , , atsakomybėn patraukti. Nesavo skolintojų, ir jai nepatogu dėtis i ko- ...... \. ...... , . v. . leisti jiems patiems ginklaisaliciją, kuri yra ruošiama Europoj atsispyri- ? ., . w t . p,.. . .« ..i* žmones oausii ir žudyti,inui prieš Jungt. Siaur. Amerikos valstybių m . . - ><*, . , .. i Tokios yra nuomones Missekonominę pasaulio hegemoniją. _ ... A •T , xi 'Jane Addams, tarptautiniai Kad vyriausias raison d etre Jungt. Eu-iv. * Axr , 1 v * . • • v. . i žinoma sociale darbuotoja išropos Valstybių yra atsispyrimas šiai hege
monijai, negali būti abejonės. Ir štai dėl ko: 
milžiniška Šiaurės Amerikos Jungtinių Val-

Chicago. Apie tai jinai rašo 
'žurnale “Survey Graphic”.

stybių gamyba, nepasitenkindama nuosava 
rinka, stengiasi užkariauti pasaulinę rinką. 
Maža to, draudžiamaisiais muitais ji visiškai1

Miss Addams yra proliibici- 
jos šalininkė. Iš atatinkamai 
vykinamos prohibicijos ji ma

lto daug žmonėms naudos. Bet

jos, sūnūs krautuvninko. Ki
ti du Amerikos mokslininkai, 
kurie tapo aukomis, buvo Ro- 
ckefeller Komisijos nariai:

Dr. Young ir Dr. Wakeman. 
Apie Dr. Young mažai teži
noma. Dr. Kakeman baigė 
Yale universiteto medicinos 
skyrių ir buvo vos 31 m., 
kuomet paskirtas prie ekspe-1 
dicijos vykstančios Afrikon. i 
Ketino jį paskirti profeso- • 
riaus pagelbininku Yale uni
versitete. Visi tie mokslinin
kai buvo geltonojo drugio au
kos.

Dr. Hideyo Noguchi 
bakteriologas.

Geriau Busite Patenkinti,'J
Jei Sau Radio Pirkaite iš žinomų ir pilnai 

ATSAKANČIŲ KRAUTUVIŲ

Didžiausios Lietuviu Radio, Rakandu 
Krautuvės Amerikoje

ČIA aplaikysite veiklesni ir 
mandagesnį patarnavimą per 

patyrusius ' pardavėjus ir radio 
mechanikus; kainą rasite vieną ir 
teisingą visiems - pasirinkimas 
didesnis ir vien tik iš atsakomingų 
Radio išdirbysčių, kaip tai:

SOLD »m.v OMU STOMt UM-«««uan OS

Tuo klausimu “Ryte” plačiau rašo p. J. 
Gabrys, kuris tuo laiku buvo Genevoj, kada 
jį Briand’as iškėlė Tautų Sąjungoje. Apie 
tai jis rašo: “

t

Jungtinių Europos Valstybių idėja pir
mą karta buvo iškelta bene Vietor Hugo ant
roj pusėj praėjusio šimtmečio. Bet iki šiol į 
šią. idėją buvo žiūrima, kaip į piuni deside- 
rium, sunkiai realizuojamą gyvenime.

Dabar, amžiuj elektros bevielio telegrafo, 
telefono, orlaivių ir kitų pabūklų, kurie, ga
lima sakyti, baigia užkariauti erdvę; dabar, 
kada kyla santykiavimo klausimas vienų kon 
tinentų su kitais, kada interkontinentalinė 
ekonominė politika darosi kasdien labiau ak
tuali; dabar, kada musų kontinento antitezė 
su kitais kontinentais, ypač su Jungt. Šiau
rės Amerikos Valstybėmis, kaskart labiau aiš 
kėja, — Jungtinių Europos Valstybių klau
simas pasidarė aktualus.,

Atjausdamas tai Prancūzijos vyriausy
bės galva — A. Briand’as pasiryžo iškelti šį 
klausimą Tautų Sąjungos plenumo posėdy ir. 
paskui, sukvietęs pas save Europos vai stybių, 
delegacijų pirmininkus pietums prie deserto 
pakartojo savo mintį, pabrėždamas, kad ne-, 
trukus Quai d’Orsay prisius visoms valsty
bėms konkretų pasiulimą apsvarstyti.

Šis Briand’o pasiūlymas buvo sutiktas 
visokiariopai. Didž. Britanija, nors nepasisa
kė griežtai prieš, bet žiuri į jį labai skeptiš
kai ir gan nepalankiai; jos politika, nuo Pit- 
t’o laikų paremta dėsniu: “ballance of po- 
wer”, negali būti palanki visa tam, kas prie
šinasi tam dėsniui. Susiorganizavus Europai 
į vieną organizmą, jei ne politiniu, tai bent 
ekonominiu atveju, Anglija pasiliktų tuo, kuo 
ji buvo XVII ir XVIII šimtmečiais, tai yra 
antraeilė valstybė, neturinti sprendžiamosios 
reikšmės musų kontinente.

Vokietija (Stresemanas) nors pusę lupų

uždaro savo rinką svetimiems gaminiams. v. . .xx . . -i . i - -r-. t (šiandie tos naudom labai maDel to pasidaro atskirom Europos vals- „ , , * ,lV , 2 ,* * * ,* j -xi j. tza> nes ueatatinkamas vykilybėm nuostoliai, siekią desetkų milijardų.,; .
Kas-gi lieka daryti Europai? Į draudžiamuo-
sius Šiaur. Amerikos Jungtinių valstybių mui 
tus atsakyti tokiais pat muitais, kad apsisau
gotų nuo bankroto. Bet ši priemonė tegali bū
ti sėkminga tik tuomet, jei ji bus universali, 
būtent, jei visos Europos valstybės sutiks ją 
pavartoti. Šį tikslą pasiekti reikalingas gan 
ankštas ekonominis ryšis tarp visų Europos

Anot jo?, butų viena di
džiausių nelaimių prohibiciją 
atšaukti, arba kadir aštuonio
liktąjį priedą pataisyti, taip 
kad dalis svaigalų butų grą
žinama.

Visgi ji, kaip sakosi, netu-

Valstybių, ekonominės muito unijos formoj. rinti «riežto tu0 reikalu nu 
Ii čia ir pirmoj eilėj kilo reikalas Jungtinių įstatymo. Trtt laikas parody- 
Europos Valstybių..

Briando planas eina dar toliau, jis ne
pasitenkina vien ekonominiu ryšiu, jis nori 
duoti šiai unijai ir politinio pobūdžio — val- 
stybų federacijos pavidale. 1

Jei Anglija ir Vokietija šaltai ir ske
ptiškai žiuri į šį sumanymą, tai Italija jį 
karštai remia. Prieš kelias savaites Paryžiaus 
“Journal” buvo tilpęs ilgas dabartinio Itali
jos diktatoriaus Benito Mussolini straipsnis, 
kur jis skaitmenimis įrodinėja būtiną reika-' 
lingumą Europai muitų unijos apsiginti nuo 
Jungtinių Šiaur. Amerikos Valstybių gruobo- 
niškumo; jis įrodė, kadi Italijos ir Prancūzijos 
balanso pasyvumas pirmiausia pareina nuo 
Jungt. Šiaurės Amerikos draudžiamųjų mui-

Vienos Italijos išvežimai į Jungt. Ameri
kos Valstybes paskutiniais metais sumažėję 
apie 3 milijardus lyrų.

Prancūzijos klientai: Lenkija ir Mažoji*
Santarvė, žinomą, karštai remia Briando su
manymą. Kitos mažos Europos valstybės, dar 
nesiorientuodamos ar laimės, ar pralaimės— 
rezervuojasi.

siąs, kas iš to “garbingo” iš
mėginimo galės išeiti.

Bet ji griežtai nusistačiusi 
už agentų nuginklavimą.

“Kokios ir kada iš to pa
sekmės bus, nesvarbu”, rašo 
ji. “Bet svarbiausias šian
dieninėj situacijoj dalykas, 
tai agentų nuginklavimas.

Daugelis, įžymiųjų asmenų 
giria prohibiciją ir to visa 
naudingus tikslus. Bet kas iš 
to, jei tas neįvykinama, jei 
gyventojai įstatymo negerbia 
ir atsisako pripažinti. Toki 
dalykai neatsiekiami įstaty
mais arba ginklais.

GELTONOJO DRUGIO 
AUKOS.

Lietuvos spaudos žiniomis, p. Voldema-

BROLIUK, NEYIRKŪINK SESELĖS!..
(Tąsa)

Bet Jis neišpildė jos maldavimų. Po 
kelių dienų senos kaimo moters užspaudė 
daug kartų ašaromis išplautas jos akis...

Izidoriukas ir Julytė pasiliko vieni 
— našlaičiai. Pasiliko tarsi du atsiskyrę 
vyturėliai ant nuogo lauko vėjuotą ir ly-į 
tingą rudens dienelę...

O visti k reikėjo gyventi.
Ir abu, nuplyšę našlaičiai, išėjo į 

žmones svetimųjų naštelės nešti, savo 
vargelio kęsti...

2. f
Daug juodu ir negalvojo. Netrukus 

stojo bandos ganyti: Izidoriukas pas vie
ną, Julytė pas kitą ūkininką ir tame pat 
kaime — Ringuvėnuose.

Graži graži vasaros dienelė.
Saulutė degina kiek tik begali. Degi

na ir juokiasi, matydama sušilusius žmo- 
nelius prakaitą besišluostant. Išsipūtę 
debesiukai ir nenusiminę stipriai spiria
si, kartu su vėjeliu lenktyniuoja žydruoju

Rockefeller Medikalio Ty-' 

rinėjimo įstaiga suteikė šias' 
informacijas apie Dr. llideyo ;
Nogucbi.

Hideyo Nogucbi gimė 1876 
m. ant ūkės netoli Inawa- 
sliiro ežero, šiaurinės Japoni
jos kalnuose. 'Tėvai buvo pa
prasti ir neturtingi japonie-1 
čiai. Hideyo neturėjo progos 
mokintis, nors jis labai mė
go mokslą. Galų gale, pagel -i
ba mokytojo Sakai Kobaya-i ==========================

shi, jaunasis Hideyo Įgijo įr finansine parama buvo ty- 
aukštesnį mokslą. Pačioje ku- rinėjami gyvačių nuodai. Sek

RADIOS
RADIOLAS Atwater Kent

JJL Ra d i o s radios
Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

4177-83 Archer Avė. 
Telephone Lafayette 3171

2536-40 VVest 63rd Street J
Telephone Hemlock 8400

Pereitais metais Amerika 
neteko kelių pagarsėjusių mo 
kslininkų, medicinos tyrinėto
jų, mokslo kankinių. Tai au
kos tų perų, kuriuos jie patys 
kovojo.

dikystėj Dr. Nogucbi patiko

ras visiškai atsisakęs pasakyti savo atsistaA Vienas jų buvo Dr. Nogu- 
tydinimo priežastis. Esą visą atsakomybę pa-', chi, japonietis-bakteriologas, 
ėmė prezidentas. Reiškia, mūsų pastabos apie j pagarsėjęs visame pasaulyje. 
Lietuvos kabineto krizį buvo teisingos. Ma-'į Kitas buvo Dr. Joseph Gold- 
toniai, p. Voldemarui yra uždrausta kalbėti. ' berger, imigrantas iš Austri-

dangumi. O per žemę velka didžiausius 
šešėlius...

Izidoriukas ir Julytė, pamiškėje ban
das susivarę, kalbasi kažką susiglaudę. 
Rodo pirščiukais. Nuo gyvulių akių ne
nuleidžia. Veideliai taip saulės nudeginti 
— • pajuodę. Ir gerokai suliesėję — net 
kanliukai pro odą išsilenkę... Pas motiną 
ne taip buvo. Bet ką dabar mažiukai be
gali padaryti..

— Zidorėl, ar tu daug valgyti gau
ni? — klausia ji broliuko.

— Man tai užtenka. O tau. Julei?
— Mažai kartais...
— Paprašyk ir daugiau tau duos.
— Je, kad aš bijau...
— Nereik bijoti... O dabar tu ar no

ri?
Julytė nieko neatsakė. Tylėjo ilgoką 

valandėlę. Izidoriukas. išsitraukęs apdul
kėjusios duonos riekę, perlaužė, ir davė 
jai pusę.

— Valgyk, jei nori..
Ji tuoj suvalgė — mažai, matyt, pus

ryčio tebuvo gavusi.
— Zidorėl, man ir dirbti daug lie

mės tų tyrinėjimų kreipė pa-
nelaimė: jis negalėjo valdyti šaulio dėmėsi į Dr. Nogucbi.
kairėsės rankos ir per visą j 
mokslo laiką tas trukumas j 
nebuvo atitaisytas. Jis pate-; 
ko į Dr. Kanae AVatanabe na
rna ieškodamas kokios ąors

Dr. Nogucbi pasiliko Penn- 
sylvanijos universitete kol 
Dr. Flexner pradėjo dirbti 
Rockefeller Medikalio Tyrinę 

į jimo Įstaigoj, New Yorke,
pagelbos ir tik tada pradėjo 
interesuotis medicina. Supra
to kokią geras gydytojas pa- 
gelbą gali teikti žmonėms.

Dr. Nogucbi baigė Tokyo 
medikalę kolegiją 1897 m. ir 
vėliau dėstė bakteriologiją 
Tokyo dantistų koleg. 1898 
m. rudeny jis tapo asistentu 
garsioj Dr. S. Kitasato, val
džios užkrečiamų ligų įstai
goj. Būdamas Dr. Kitasato 
pagelbininku, jis suėjo pažin- 
tin su Dr. Simon Flexner, ku
ris tada tik pervažiavo per 
Tokyo, važiuodamas į Pliili- 
ppinų salas Ispanijos — A- 
merikos karo metu.

Ta pažintis vedė Dr. No
gucbi atvykti Amerikon ir 
dirbti su Dr. Flexner Pennsyl
vanijos universitete, kur su (
Dr. S. AVier Mitchell pagelba po narys Rockefeller Įstaigos'

pia; popiečio mažai tegaunu- miegoti — 
vis žolių kiaulėms reikia į daržą eiti 
parankioti.

— Nieko neveizėk, Jule, ateis Kalė
dos, gal gausim geresnį gaspadorių...

Jai tuoj linksmiau rados.
Tirpsta valandėlė po valandėlės. Stip 

riau ir saulelė ima kaitinti — vis arčiau 
į pietus ritasi. Debesiukai privargo, vie
nas kitą besigainiodatni. Vėjelis juos su- 
varinėjo į buriukus, o paskiau smarkiai 
purkštelėj ir išbarstė skliautų pakampė
se.. Vargšai tie debesėliai! O viršuj rados 
mėlyna mėlyna — lyg ką tik nusiprausu- 
sios mergaitės akyse...

Gyvuliukai nebrhnsta ir sklaidytis ė- 
mė. ,

— Tu pabūk, Zidorėl, aš eisiu karves 
suvarinėsiu.

Ilgokai ji bėgo prie karvių. Jos ba
sos, nusproginėjusios, šašais nubertos ko
jelės daužės į kietus žemės grumstus. Pabė 
gus toliau ir įdūrė dar kažkas. Bet ji 
nieko — taip pripratus buvo. Išgainiojo 
karves ir nusileido į krumus. Prisirinko 
žemuogių ir šypsodamasi sugrįžo pas bro

Geltonojo Drugio Komisijos.
Kuomet Noguchi tyrinėjo 

geltonąjį drugį Afrikoj, pa
sirodė skirtumas tarpe Afri
kos ir Pietų Amerikos gel
tonojo drugio. Tam tikslui pa 
tikrinti jis išvyko Afrikon, 
iš kur jau gyvas nebegrįžo.

Tyrinėdamas Pietų Ameri-
kuomet jis vyko bendradar- kos ir Afriko6 geltonąjį dru- 
biauti su Dr. Flexner. Tokiu KeĮ?ucU veįė kity u.

gų labai svarbius tyrinėji
mus. Jis prisidėjo prie Rocky 
Mountain šlakuoto karščio ty
rinėjimų. Ta liga užmušė 
daug žmonių.

Vienas svarbiųjų nuveiki- 
mų buvo 1926 m., kuomet jis 
trachoma užkrėtė beždžiones 
imdamas bakterijas iš Ame
rikos Indijonų užkrėstų tra
choma.

budu jis buvo vienas iš pir
mų žmonių ir nuo 1914 m. iki 
gegužės 21 d. buvo Accra, 
aukso pakrančio kolonijoj, 
Afrikoj.

Būdamas prie Rockefeller 
Įstaigos, Nogucbi vedė daug 
originalių tyrinėjimų. Jis bu
vo pirmas bakteriologas ir 
tarp kitko išrado sifilio, puo
lančio karščio ir Afrikos karš 
čio stimuliuojančias medžia
gas. Visas pasaulis pripažino Dr.

I Nogucbi išradimus ir visą 
Daug domės kreipta į No-(|jUVO apdovanotas garbėmis, 

guclii geltonojo drugio tyri-j p l į g
nėjimus Pietų Amerikoje. Jis j ___ ____ ——
len vyko keturis kartus tar-Į <‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAT.
pe 1918 ir 1924 m. tyrinėji-1 
niams. Aplankė Ecuador. Kai,

ČIUS NUOLAT AUGA. 
APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

liuką. Padavė jam visą saują uogų.
— Valgyk, Zidorėl, aš tau parinkau;

labai gardžios, tik dar ne visos išsirpu
sios.

Kartu jie vargo ir vienas kitą mylė
jo.

O tos dienelės vis bėgo ir bėgo..
3.

Prasidėjo purvinas ruduo. •
Vėjelis aštriai pagalando dantukus.

Girgždena jo laužomi medžiai ir barsto 
numirusius lapus... Šalta. Saulelė retai 
kada beprasimerkia. Ant kitas kito su
sigulę ir vandens prisigėrę, stumiasi 
skliautais sunkus, pasenę debesys. Papur
to juos tas pats vėjas ir kai jau pradės 
lyti — tai Visą dienelę.

O jie vis dar tebegano.
Nenoromis gyvuliai graužia želiną,

liesą, pavytus; dirvoną. Taip sau jie ten 
varinėjami, kad prasivalkiotų, kojas pra- 
judintų — ne juokai gi visą žiemą tvarte 
išstovėti.

— Utu-tu-tu-tu-tu!.. Kaip šalta, u! 
— skundžiasi Izidoriukas.

— Juk tu storai apsirėdęs, — paste

bi Julytė.
— Je, kad man kelnės iš vakarykš

čios dar šlapios...
— A je, tai kodėl neišsiždžiovinai!
— Vaikis su merge prie krosnies ne

prileido: visus savo švarkus susikabino...
Pagailo jai broliuko — skaudžiai šir

delė suvirpėjo. Nutraukė nuo savo nu
garos maišą ir jam padavė.

Vos tik ji nusiėmė apdangalą, išdy
kęs vėjas tuoj Įlindo jos plačion ranko
vėn, o apikaklėn ėmė dulkinti smulkius 
lietaus lašiukus. Bematant šaltis nukrė
tė jos liesą kūnelį. Bet ji nieko nesakė...

— Ar tau kartais nobus šalta? — 
klausė brolis.

— Aš jau pirmiau sušilau — tu da
bar sušilk, — drebino ji dantimis.

— Utu-tu-lu!.. — dar nusipurtino Izi
doriukas.

Jiedu susispaudė ir tylėjo. Julytės 
rankelės ir nosies galiukas greit paraudo
navo. I)or labiau ji ėmė virpėti. Bet ken
tėjo. Tik kiečiau prie broliuko prisispau

dė.. I
(Bus daugiau) / ,
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CLEVELAND, OHIO.
Iš sųjungiečių gyvenimo.

Rudens sulaukus prasideda 
vakarų sezonas. Ir musų 26 
kuopa darbuojas, kad kuoge- 
riausia prisirengus la
ma lapkričių 17 d. Pirma cho
ro painoka įvyko vedėjos Ma
rijonos Čižauskienės namuo
se, kur ir “supraizas” buvo: 
gražiai pavaišinta choristės, 
kurių gan skaitlingai susirin
ko. Bet musų choras gali bū
ti da didesnis. Taigi, kurios 
sųjungietės nori dalyvauti, o 
da neprisidėjo, visos kviečia
mos. Gerb. vedėja visas lygiai 
gerbia ir brangina sųjungie- 
čių pašvęstų laikų, ir musų 
<larbai nebus veltui: parengi
mai duos daugiau pelno, tik 
dirbkime iš vien, o tikrai at- 
sieksim tikslų.

Užimdama pirmininkės vie
tų sakau, kad. nei viena narė 
nepasiliktų kokiam nors dar
be, kad visos bendrai darbuo
tus. Ir neapsirikau, nes visos, 
kaip toliosios bitelės, dirba į- 

vairiausiuose parengimuose, 
komisijose ir t. t.

Pažvelgus į pereitus 8 mė
nesius musų darbuotės net 
malonu darosi, o gale metų. 
kada pradėsime kalbėti apie 
visų metų darbuotę, bus da 
maloniau.

Tat paskutiniu mano pra
šymu yra, kad visos narės 26 
kuopos prisidėtų prie choro. 
Per pirmų, po atostogų repe
ticijų muzikas J. Čižauskas 
pasakė: “Bravo moterys, la
bai dailiai dainuojat”. Bet 
da dailiau p&dainuotumėm, 
jei visos prie choro priklau- 
sytuinėni. Nutarėm paremti 
lėšų fondų ir prisižadėjom bu 
ti pirmutinės. Taigi rengkim 
vakarų sėkmingų. Kėlėm da 
balsų, kad sųjungietės turi 
daugiau žiūrėti Sųjungos rei
kalų ir remti jų kaip mora- 

. liai, taip medžiaginiai. Nea
bejoju, kad taip ir bus. Tat, 
visos į darbų.

Turime visų eilę bėgamų 
darbų, apie kuriuos kita pro
ga pakalbėsime.

P. Glugodienė, pirm.

sidarbavusi kuopos labui. Jos 
ir visos valdybos pastangomis 
kuopa vis didėja. Linkime 
valdybai gerų sėkmių jų toli
mesnėj! darbuotėj.

‘M.”

ĮSUOSE pahk, hl
Žinios.

Moterų Sųjungos 60 kuopa 
yra viena veikliausių draugi
jų musų kolonijoj. Nesenai 
valdyba nutarė leisti laimei 
dovanų ir pelnų skirti Mar. 
Bernaičių Kolegijai. Garbė 
narėms, kad tokius kilniu? 
darbus dirba ir tokias įstai
gas remia.

Ponia Švilpauskienė, kuo 
pos pirmininkė, yra daug pa-

PITTSBURGH. PA
Padėka.

Keletu dienų atgal atsilan
kė brangus svečias Šv. Pran
ciškaus Vienuolyne—gerb. ku
nigas A. Šiinkevičius. Čia jis 
rado didelį būrelį gražiai ap
rengtų mėlynais drabužiais ir 
baltais kalnieriukais jaunų 
mergaičių. Žinoma, mergaitės 
yra iš įvairių namelių: tur
tingų, neturtingų ir našlaičių. 
Gerb. kunigas nori, kad visos 
jos savo liuoslaikį linksmai 
praleistų, taigi tų pačių die
nų nuėjo krautuvėn, nupirko 
ir prisiuntė naujų Victor 
gražų ir brangų radio.

Taigi visos Seserys ir mer
gaitės yra labai didžiai dė
kingos gerb. kun. Šimkevičrui 
už tokių puikių dovanų.

Negana, kad suteikė _ tų 
brangių dovanų Vienuolynui, 
taipgi da aukojo nemažų čekį 
aprengimui našlaičių mergai
čių, kurias Vienuolynas auklė
ja ir kurios turi pasiryžimų 
tapti Pranciškietėmis. O prie 
to dar žadėjo padaryti ko- 
lektų, kaip ir kas met gerb. 
kun. Šiinkevičius padaro po 
du ir tris sykius į metus Vie

nuolyno naudai. Žinoma, kaip 
gerb. klebonas remia Vienuo
lynų, taip ir geri jo parapijos 
žmoneliai gausiai aukoja. Už 
'tai sesutės, visos jaunos mer
gaitės ir visos našlaitės la
bai dėkingos už paramų, nea1 stan t 

jaunas ir neturtingas Vienuo 
lynas be geraširdžių negalėtų 

; gyventi.
i' Kun. J. Skrypkus.
1

nentines J. A. Valstybes, bet 
ir visas jų teritorijas, in- 
imant ir Alaskų. Ateivis, no
rintis aplankyti Alaskų, turi 
prisilukiyti prie visų Imigra
cijos Įstatymų, kaip ir vyk-įofiso v*unuo»: » na u. 

į Ne* Yorkų.
r. l. i. s.

DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
1 Iki >

dieną, lr 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Cbleago. III.

OR. M. T. STR1K0L
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Aahland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4. C-8 Nedėlioj 10-12

,Gcrb. ir Brangus Tėveli:—
' Priedermė verčia mus para
šyti Jums keletu padėkos 
žodelių už “Victor“ radio. 

i Niekados netikėjoiuės 
i tokių brangių dovanų.
Aukščiausis Viešpats 
riopai atlygina Jums, brangus , 8ulte 

4 Tėveli, ir tegul Jis palaimina |

I visus Jūsų darbus ir UŽsiėllli- I Valandos; nuo 2 Iki 7:89. vai.
{kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

mus. Mes ir gi atsiminsime (po platų.
Jumis musų maldose,

gauti
Tegul 
šimte-)

kaipo

Rez. Tel. Midwuy 5512

DR. R. C. CUPLER

, Oflao Tel. Victory 3687

Of. ir Re*. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
8133 S. HALSTED STREET 
Antros ofisaa lr Rezidencija

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

1.

didelį geradarį. 
Jumis gerbiančios,

ŠV. Pranciškaus
Vienuolyno Mergaitės.

ĮVAIRIAIS REIKALAIS.

Ros. tel. Van Buren (358

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
{ Oakley Avenue lr 24-tas Street

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

lr Ketvergais vakare

Tel. Canal 6764 Virginia 0389

GYDYTOJAS IR

I

CHIRURGAS
Avė.(»• 1578 Mllvntukce

Tel. Brunswlčk 9624

Ofiso Tel. Canal 3118
Namų T;L Lafayette

rak
vol.

•998

DR. J. J. KONARSKIS
IgYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelioj pagal susitarimą

DR, A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valandas; prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR, A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ii, 
vyrą, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vaL vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir K-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Radio Išpardavimas
Musų Warauze 3343 South Halsted St., turi būti perkelta 

kitur. Kad sučedyti mufinimo lėšas penkiasdešimt (50) tūkstan
čių Radio stakas bus išparduodamas už labai sumažintų kainų.

Majestic Modelis 71 8 tūbų Dynamic už 
$95.00 su tūbomis.

Crosley 8 tubu Dynamic Speaker už 
$89.00 su tūbomis.

v
Freshman N. Model su Dynamic Peerless 

Speaker su 250 power tube vertės $250.00 
už $89.00.

Atwater Kent combinacia Model 55 už 
$195.00.

Spartan Modelis 69 vertės $199.00 už $115.00.
Victor Model 835 vertės $335.00 už $85.00.
Brunswick Radio 7 tubu vertės $125 už $40.00.
Milžiniškas pasirinkimas visokių iš-

dirbysčių Radio parsiduos už suma
žintų kainų ant lengvų išmokėjimų.

J-F-Budrik
Ine.

3417-21 So. Halsted St. 
3343 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705

KLAUSIMAS. Ar man ga
lite pasakyti, kiek iš Europos 
žmonių atvyko į Kanadų per 
pereitus dvidešimts penkius! 
arba trisdešimts metų, ypa- Į 
tingai nuo pasaulinio karo? f 

A. D., Neivark, N. J.
ATSAKYMAS. Daugiausia 

žmonių atvažiavo į Kanadų 
prieš pasaulinį karų. Nuo 
1911 iki 1914 m. apie 350,- 
000 imigrantų atvažiavo į 
Kanadų. Imigracija labai žy
miai sumažėjo per karų, bet 
1920 m. vėl atsigaivino. 1921 
m. suvirs 148,000 imigrantų 
atvažiavo į Kanadų. Beveik
149,000 — 1924 m. ir 144,000 ,nuo 6 iki 8 vaL vak- aPart
1927 m. 1928 m. apie 166,782. šventadienio ir ketvirtadienio 

Beveik 95 nuošimtis atvažiavo 
iš Europos. Nuo 1901 iki
1928 m. suvirs 4,500,000 imi
grantų apsigyveno Kanadoj.
83 nuošimtis Kanados gyven 
tojų yra angliškos arba fran
cuziškos kilmės.

Tel. Hemlock 8161

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiku ir visu chronišku 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. Lafayette 6798

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

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

I

DR. V. S. NARYADCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West <9 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 8—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107 

Vai. r nuo 9 iki 11 vai. ryte;

Tel. Wentworth‘ 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt SL TeL Canal (239 
Rezidencija: 6649 So. Mapiewood 

Avenue Tel. Republto 78(8 
Valandos 1 — 8&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

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. DOVVIAT
Gydytojas ir Chirurgas

OPTEMITRISTA I|Hezidencijaw a * *4729 W. 12 PI.
Cicero 2888

DR. VAITUSH, 0. D.
Tel.

Nedėliomis
Susitarus

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS4 1

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6919

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

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

Res. 3201 S. WALIA.CE STREET

D B N T I S T A I

KLAUSIMAS. Draugas gy
venantis Franc i jo j nori atva
žiuoti į Alaskų. Ar jįs turi 
išgauti Amerikos vizų?

M. K., Brooklyn, N. Y.
ATSAKYMAS. Imigracijos

įstatymai inima netik konti- sva,F1™°> ;ikili aptemimo, nervuotu- 
* J ; mo, skaudamą akių karšt). Atitai-
- 1 .................... ---- ------ -  -1..............- ~ Į sau kreivas akis, nuimu cataractua.

trumpą regystę ir tolimąAtitaisau 
regystę.

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

IMK T. A. D.
Del Prašalinimo Šalčio
Kas yra tas T. A. D.? _ .

J _ | Specialė atyda atkreipiama moky-
T. A. D. yra liuosuojunti?, Wos vaikučiams.

valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. I). tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau
ti, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 6631

PŪSLĖS IRITACUA
Jei funkcijonalė Pūslės Irita- 
cija trukdo jūsų miegų, suke
lia Degimo ar Niežėjimo Jaus
mų, Strėnų Gėlimų arba Kojų 
Skaudėjimų, nuo ko jus jaučia 
te nuovargę upu nftpuolę, ko
dėl tada nebandyti 48 valan
dų Cystexf Nenusileisk. Šian
die gauk Cystex. Bandyk. Žiū
rėk, kų jums padarys. Pinigai 
atgal, jei nepatenkintas pilnai. 
Šiandie bandyk Cystex. Tik 
60c.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenne
Platt Bldg.. kamp. 19 8t. S aukštas 

Pastebėklt mano Iškabos
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:89 va
karo. seredomls nuo 9:89 Iki 11 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 9.
Phone Canal 9128

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Tel Brunsvvlck 9624
DR. A. J. GU88IE

Ueturts Dantistas 
1(79 UILWAUKEE AVENUE

Valandos; 9-18, 1-1, 9-8.89
(tkmadleniala Ir tr«čta<llenlal«

pagal susitarimą.

Tel. Lsfayatta (819

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenne

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vol.: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro

Tel. Canal 0267 Res. Prospect (5(9

DR. P. Z. ZALATORIS .A
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 

Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų
6 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEfiAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų tr Vyrų Ligų
Vai ryto nuo 10—12 nuo 

pietų; 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 18 

TELEFONAS MLDWAY 2889

P®

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare

, DR. HEHZMAN^
IS RUSIJOS

Gerai lletuvlama žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

' rurgas lr akušeris.

i Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisai ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 12 pietų lr 
nuo 6 .ki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Rea. So. Akom 
2288, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tet Yards 0994

Rezldšncijos Tel. r laša 8300 

VALANDO8:
Nedėl. nuo 10 Iki 13 dienų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dienų, VNUO 3 tid » PO Ple'ų. . . jJ
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ZiNlU-ŽtNELĖS
A G O J E

rintieji įsirašyti kviečiami 
suvažiuoti.

X Steponas Rokas, plačiai 
žinomas veikėjas West Sidėj,

grynai žinančių šventa parei- nisteris. Jis turi apie 60 m. 
—-------------*: tu—t n. amžiaus. “T *”gų gyventi Dievui ir Tėvynei.

Jei muši} moterys nors da
linai daugiau žinotų branginti 
savo tautų, neištautėtų musų
išeivija nei per šimtmečius. 

Tat džiaugiamės ir linkime
p-lei Nausėdaitei sėkmingai

‘L. ž.

DRĄSUS APIPLĖŠIMAS

rodoma vaiduokliškas veika
las — su baidyklėmis, šešėliais 
ir tt. Tas veikalas yra “Un- 
holy Night.” Yra tai iš Lon
dono karininkų gyvenimo.

McVickers teatre teberodo- 
ma “The Cock-Eyed World”. 
Įdomus paveikslas ir visiems 
patįnka.

Roosevelt Teatre teberodo- 
ma“Say it with Songs.” La
bai iindomus veikalas ir vi
siems patinka.

Oriental Teatre visiems su 
teikia daug linksmumo “Ho- 
neymoon Cruite,” kur daly
vauja garsūs artistai.

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

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

Inšurlname automobilius, namus tr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

2458 West 69th Street Telefonas Hemlock 8050
Rugsėjo 13 d. naktį pagar

sėjęs plėšikų ir žmogžudžių 
gaujos vadas Jockus Petras 
kartu sui kitais dviem plėši
kais Kaz. ir Alfonsu Eino- 

j riais, paeinančiais iš Ylakių 
j v. Mažeikių apskr., apiplėšė 
i Mosėdžio v. Indulių km. pil.

X Ateinantį ketvirtadienį, -
spalių 10 d., Chicago Stadiu-i gįomįB dienomis sugrįžo iš 
me įvyks didžiausių pasauly Įjjetuvos ir atsilankė “Drau-, tęsti mokslų, 
vargonų dedikavimas ir kon- g0„ ofige Lietuvoj jam labai
certas, kurį išpildys garsusis patiko ir ten turėjo gerą 
Paulistų choras ir solistai. I Mgood time» Su juo buv0 iS_
Vargonais gros Marcei Dup-, VykęS Mykolas Ulis, abu Upy-
re, Notre Dame katedros, Pa- [ tgg par gt Iiokas dalyvauja S- Š- V. Jėzaus vaJdy- j P. Kazlauskų. Kazlauskas no-
įyžiuje, \ argonininkas. įzan- yjg^omenės veikime ir Lietu- Liai (Town of Lake). Prane-i rėjo iš namų išbėgti ir pagal- 

voj būdamas skaitė “Drau- Simų gavom pervelai, dėl to bos šaukti, bet plėšikai jį re-

United Artists Teatre rodo
ma “Bulldog Drummond.”

Rap.

RED. ATSAKAI.
PERSIKELIA VYR. TRI

BUNOLAS

Del geriausios rųšies 
‘lr patarnavimo, šaukit

OREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininku

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

ga nuo 50c. iki $1.50.
X Spalių 9 d. bus ateinan- ir gekį. kftg daroma. I ir nesuspėjom įdėti į šeštadie- volverio šūviu sužeidė ir jį

Vyr. Tribunolo įstaiga nuo 
rugsėjo 26 d. pradeda keltis 
į naujuosius teisingumo mini
sterijos rūmus. “L. Ž.”

tį trečiadienį. Visos kolonijos 
turi pareigos tų dienų tinka
mai paminėti. Didžiausias bu 
tų apsileidimas tų dienų pra
leisti be nieko.

Labai džiaugėsi, kad uoliai 
pasidarbuota parapijos reika
lams ir grįžęs su atnaujinto
mis jėgomis prisidės čia prie 
naujų sumanymų. Steponas ir

X Spalio 9 d. Drauge , Mykolas pažadėjo apie Lietu 
tilps vieno Lietuvos savanorio pasakoti šeštadieniais ir 
atsiminimai iš kovų su len- ir gekmadieniais prie balių lo 
kais už Vilnių. Kolonijoms > gim<) vakarais
verta iš anksto to “Draugo” 
užsisakyti ir vakare per pra
kalbas išplatinti.

X Šiandie jGage Parko sa
lėje, 55 ir So. AVestern Avė.,

BRIDGEPORT.

nio numerį. Pranešimus visa- su visa šeima suvarė į skiepų 
dos reikia išsiųsti anksčiau, ir pastatė sargybų tol, kol į-

------------------ vykdė apiplėšimų. Plėšikai pa-
BAIS1 LĖKTUVO RATAS- ėmė dviratb drabužių, audek-
TROFA TIES KLAIPĖDA *¥ ir Pinw M50 ht^1

________ Po apiplėšimo policija gavo
Sudegė du lakūnai žinill’ kad PlėSikai apsigyveno

_________ Ylakių v. pas J. Butkų. Nu-
Ties Klaipėda įvyko lėktų- vykusi tepi policija Kazį Ei- 

vo katastrofa. Jos aukos — nori ir Butkų suėmė, o Jockus 
kapitonas Kųncaitis ir vyr. B. per daržinės stogų išlindo 
Įeit. Vedeika sudegė su užsi- ir revolveriu atsišaudydamas 
degusiu lėktuvu. pabėgo. Alf. Einoris taip pat

Iš Kauno į Klaipėdų išskri- pasislėpė. Už Jockaus sugavi-
Pp. A. ir Izidoriaus Nausė-

t . ,, dų dukrelė p-lė Felicija Nausė , _______ T____ - ____
iyyks . ainos . c toro repe j dad.g pradėjo lankyti Seserų do orlaivis ištirti katastrofai, kriminalinė policija pas 
ticija. Visi c otistai ir no jjosary ę0Hege, River Forest. I per kurių žuvo lakūnai Vedei- kyrė 1,500 litų premijos. “R.”

j .» ’*

S. D.
>etuvis Graborius 
utarnauja laido

avėse kuopiglauca 
tetkale meldžiu at- 
išaukti, o mano 
•arbu busit. ■ilg*- 
rtfintl

rei Roosevelt <616 
rba 2618

z<14 W 23rd Place 
_~jthteag° 111

J. F. RAUZIUS

m.
P-lė Nausėdaitė du metai 

atgal baigė Liet. Švento Kazi
miero Seserų Akademijų, 4 
metų kursus Chicago, III.

P-lė F. Nausėdaitė kalba 
gražiai lietuviškai, malonaus 
budo mergytė.

Ponia Antanina Nausėdie
nė yra žinoma visoj Amerikoj 
lietuvių tarpe, kaipo didėlė 
visuomeninkė, patriote. Nors 
Amerikoje augusi, tačiau iš
auklėjo vaikučius grynoje lie
tuvių dvasioje. Kaip gaila, 
kad musų tarpe taip maža tu
rime susipratusių motinų,

ka ir Kuncaitia. U L. Ž. n

MIRĖ BUV. MINISTERIS

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Chicagos Teatre šiuo tarpu
Rūgs. 18 d. staiga mirė Pa- • 

nevėžio Apygardos teismo na
rys Fridmanas Bernardas. 
Fridmanas p. Galvanausko ka
binete buvo žydų reikalų mi-

A. + A.

BRIGHTON PARK ,
Išsirenduoja flatas, kur per 

5 metus gyveno ir turėjo o- 
fisų dentistas. Labai tinkama

i vieta dentistui . .priešais lietu
vių bažnyčių. Visi patogumai 
ir visiems gerai žinoma vieta.

4358 So. Ffelrfield Avė.
Tel. Lafayette 0331

AGNE
YOGMAN

•HGI AUSTAS LIKT. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų tfl- 
llrbrstėg

< OF’SAa 
««8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8238
So Halsted Street 
Tel. VIctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

«t u»,, patarnavimas
■lOiiie) sąžiningas Ir 
brangus nes netari 

- lėlaičiu užlaikymu
nu
Su uja. graži 

•Ivčin dykai
'307 Auburn Avenue

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar- 
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1743 
SKYRIUS

4447 So. Falrfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Te. Boulevard 3201

Mirė Spalip 4. 1929, 4 vai. 
vak. 19 metų amžiaus.

Kilo iš Spring Valley, III. 
Paliko dideliame nubudime 

tėvą Juozapą Ir motiną Agotą, 
2 seseris: Oną Ir Juzefą Plun
gės, švogerį Kazimierą ir bro
lį Juozapą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 708 W. 25 
St.

Laidotuves Jvyks Antradieny
je, Spalio 8, 1929 iš namų 7 
vai. bus atlydėta J Sv. Deivido 
par. bažnyčią, kurioje įvyk* ge
dulingos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta 1 Sv. Onos kapines Spring 
Valley, 111.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauges lr pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Motiną, Se
serys, Svogerls, Brolis lr Gi
mines.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Yards 1138.

PAIEŠKAU gero bučeriaus, 
turi būti gerai, atrodantis, 
švarus, turi kalbėti gerai Lie
tuviškai ir Angliškai ir nese- 
nesnis kaip 35 metų, turi būti 
atsakomingas, nes turės Vesti 
visų biznį. Gera proga ir mo- 
.kestis dėl tinkamo žmogaus. 
Atsiliepkite į:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Tel. Roosevelt 7791

PAIEŠKOM Povilo Jusai
čio, pirmiaus gyveno La Šal
ie, 111. Pats ar jį žinantieji 
ntsišankit.

Frank Baladinskas 
East Fourth Street 
Spring Valley, Dl.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda 
gų, draugišk,. 
pa tari .avimą
Patarnavimu, 

visose Chlca 
gos dalyse l> 
prlem lesiuose 
Grabai pigia

net už $25 
OFISAS 

11238 South 
Halslc'cl K, 

VIctory 408 s 
8

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampas 46th Ir Paulina Sts. 
Ttl. Blvd. 6203

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 

1 kai, mandagiai, gerai lr pigiau 
' negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 

Tykai.

BUTKUS
CNDLRTAKING CO. • 
P. B. Had^ey Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3181

4424 Ro. Rnckrvell Ht. 

Virginia 1290

f
Telefonas Yards 1181

E 7 E R S KI
LIETUVIS ORAnOth* 

Ofisas:
»«•» R. MARSHFIELD AVENUB 

Tel. Boulevard 9277

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJA8

Turtu automobilius visokiems 
rei kai ims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

a. y a.
PETRONĖLĖ POCIENĖ

(Po tėvais Shagzdaltė) 
mirė spalio 4, 1929 m. 4:15 
vai. ryt. 39 metų amžiaus. Ki
lo Iš Raseinių Apskričio, Bata
kių Parap. ir m. Amerikoje iš
gyveno 80 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, 2 dukterį Mar
celę ir Oną. 3 sūnūs, Edvardą, 
Antaną lr Kazimierą, motiną 
Agniešką, 2 seserį Oną Kiras 
lr Barborą Harvey, broli Juo
zapą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 8913 So. 
Houston Avė. So. Chicago, UI. 
Laidotuvės (vyks utaminke spa 
lio 8. II namų 8 vai. bus at
lydėta J šv. Juozapo par. baž
nyčią, kurioj (vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sle'.ą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
vyras, dukterys, minai, motina, 

seserys, brolis lr gimines.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls, Yards 1741.

PILNAS EGZAMINAS 
18.00 TIKTAI 16.00
8PBC1ALUTA8 

Teigi nenusiminkit, bat slklt 
pas tikrą specialistą, na pas koki 
nepatyrėlį Tikras specialistas. ar
ba profesorius. neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. pa pilno išegss mi
navimo. Jųa sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jame dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Įtartie — Šerpe — RaggL 
X-Ray Reaotgeno Aparatas lr vi
štikes baktertologtžkae egsamlna- 
vlmae kraujo atidengs man Insų 
tikras negeroves, tr Jelgn ai pa
imsiu jua gydyti, tai lueų sveikata 
lr gyvumu sugryl Joms taip kaip 
buvo pirmiau. Jelgn kenčiat ana 
Ilgų skilvio, aaraų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų. Mrdlea. reomatln- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba Jelgn turit ko
kią ulalsen ėjusią. Jslkerėjuelą, 
ohronlšką Ilgų, kuri nepasždavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neattdėllokit neatėlų pu rnsmo.

DR. J. B. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmu Ramai įžlž 
88 W. JACKSON BOULjrTARD 

Arti Itate Gaivia 
Ofiso Valandos: Nuo 18 ryto Iki 
< po pietų. Yakarale nuo > Iki T 

Medinomis nuo te ryto Iki 1 
.*• V***

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.

NEDĖLIOJ ir PANEDĖLY 
Spalio 6 ir 7 
SPEEDWAY

Dalyvauja Wm. Haines 
Nufilmuota per lenktynes 

Indianapolis, Ind.
NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

ADVOKATAI-
Telephone Central 8928

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalie Street 
CHICAGO, ILLINOI8 

Nuo 9:88 Iki 6 vai. vak. 
bocal Offloe; 1900 So. Union Ava. 

Tat Roosevelt 8710 
Vai. nuo 8 11d 9 vai. vak.

A.LOLIS
ADVOKATAS

11 So. La Baile St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0838 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

TeL VIctory 0662
7-8 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčies

JOHN B. BORDEN
(Jobą Bnodzlunu Bardu)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Bm. 2117 
TelephoM Mandolph 87S7 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Rooeevelt 8088 
t 8 Iki 8 ryto TeL Repnb. 8800

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wcst 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

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

JOSEFII J. GRISH
(Juoki J. Grišius) 

ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Teist. Boulevard 8888 

R'ESlDENCIJAl 
8118 Se. Rockvell Street 

Teist Republic 8738

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 Eost 107th Street
Kampu Mlchlgan Avė. 

Tel. Pullman 6960 lr <877

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearboru Street

Rooms >28 lr 886 
Tel. FrankUn 4177

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

NEDĖLIOJ ir PANEDĖLY 
Spalio 6 ir 7

“HONKY TONK”
Dalyvauja Sophie Tueker

Vitaphone Vodevilio aktai

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

NAMAI - ŽEMĖ
PARSIDUODA 3 flatų me

dinis namas po num. 531 W. 
45 st. sykiu ir krautuvė su 
daliniu staku. Delicatessen, 
cigarų, kendžių ir smulkmėm] 
— kaina tik $6,500.

CICERO, ILL.
Parsiduoda kampinis lotas, 

42x125. Kreiptis 
1301 So. 50 Ct. Cicero, IU.

(Bučernė j)

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užtaikau visokių auk
sinių ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
-adio, planų rolių, re
kordų lr 1.1. Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonu HEMLOCK 8888

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterlus — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
člakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakytnų naujus svetorius ir 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių ir vilnonės įnaterijos dcl 
kelnių vyratns ir vaikams. Atsilan- 
kyklt ir įsltlkrinkit musų prekių ge
rume. Atdara kasdien lr vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 iki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus į kitus mies- 
tua

F. SELEMONAVIČIUS
&O4 W. SSrd St. Prie Normnl Avė. 

Tel. VIctory 3486

JOHN SLEGAITIS
Graliam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 36 Street 
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Nash karus su vėliau
siais pagerinimais pas 
BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltą ir šaltą vandenį. La
bai geras daiktas dėl kuknios. 
Tik ........................................................ $3.98

Balto ąžuolo bačkutė šešais lan
kais išdeginta.
10 Gal................................................... $3.19

5 Gal................................................... $2.39

Stogui popierius 3 ply raudonas 
ir žalias su smala ir vinims. 
Rolls ................................................... $1.98

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. RockweU Street 

Chicago, Dl.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S, RAMANCiONIS
Buvęs vedėju Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co.. dabar perėmė visą 
blsnį J savo rankas lr duos vIsobc šio 
biznio šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters čk Decorators 
g. Bamanclonia savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. VIctory 7281

M. ZIZAS
Ramų Statymo Kontraktorfas 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 5538

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų lr Popieros Krautuvė 

8884 8. LEAVITT ST. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Narni} Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 8814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBTNG A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausla 

_______ 4884 80 PAULINA_________

MORTGECIA1-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Iuvestmeut 
Corporation

Kapitalas 8600,000 08 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 0738-071«

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Ix>anft A Invnranee
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės ir kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa- 

ruplnam 1, 2nd m-orgage lengvoms 
išlygoms.

Teisingas ir greitas patarnavimas 
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


