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BOLŠEVIKŲ AUKOMS MANDŽ1URU0J 
REIKALINGA PAGELBA

Serbai Protestuoja, Triukšmau
ja Prieš Italiją

BERLYNE MONARCHISTŲ RIAUŠES;
2 ŽMOGŲ ŽUVO

BOLŠEVIKŲ AUKOMS REI
KALINGA PAGELBA

HARBIN, Mandžiurija, spa 
lio 22. — Amerikos J. Valst. 
konsulis ITanson pasiuntė 
atsiliepimą į Amerikos Rau
donąjį Kryžių, kad jis duotų 
pagelbos vaikams ir moterims, 
kurių vyrus bolševikai išske
rdė.

Anot konsulio, spalių 13 d. 
Usturofok miestely bolševikai 
dar virš 200 žmonių išskerdė. 
Jų aukos yra daugiausia “ba
ltieji” rusai.

I SOCIALISTAS ŽUVO 
AUSTRIJOJ

VIENNA, Austrija, spal. 
22. — Langenwange austrai 
fašistai susirėmė su socialis- 
stais. Žuvo šių pastarųjų vie
nas.

POINCAREI VĖL OPE
RACIJA

PARYŽIUS, spal. 22. — 
Sergančiam buvusiam minis
terių pirmininkui Poincare 
vakar atlikta dar viena. ope
racija.

ŠOVĖ I PARLAMENTO 
ATSTOVĄ

PARYČIUS, spal. 21. — 
Suimtas Ernest Grapin, kurs 
šovė į parlamento atstovą P. 
Dumaina. Suimtas sakosi jis 
priešingas ministerių pirmi
ninko Briando nusistatymui 
apleisti Pareinį. Gi Grapin e- 
sąs Briando rėmėjas. Tuo šo
viniu jis norėjęs užprotestuo
ti..

JUGOSLAVIJOJ RIAUŠĖS 
PRIEŠ ITALIJĄ

J BELGRADAS, spal. 21. — 
jKai-kuriose Jugoslavijos da
lyse keliamos riaušės prieš 
Italiją dėl slovėno studento 

I sušaudymo mieste Pola.

KOMUNISTAS AUTORIUS 
TRAUKIAMAS TIESON

PARYŽIUS, spal. 21. — 
Henri Barbusse, komunistą 
autorių, kartu su kitais komu
nistais Franeijos valdžia kal
tina sąmoksle prieš valstybės 
apsaugą. Jis ir kiti raudonie
ji traukiami tieson.

SUDAUŽYTAS OLANDŲ 
ORLAIVIS

KONSTANTINOPOLIS, 
spal. 22. — Iš Olandijos į Ja
vą skrindąs orlaivis ties Juo
dąja jūra susidaužė. Mecha
nikas pavojingai sužeistas, gi 
vairininkas išliko sveikas.

KRUTOMIEJI VAIZDAI 
PROPAGANDAI

BERLYNAS, spal. 22. — 
Vokietijos valdžia nupirkusi 
pradėjo kontroliuoti Emelka 
kratomuosius vaizdus. Tai at
liekama propagandai. Palan
kus respublikai vaizdai bus 
rodomi.

DIDELE VĖTRA ŠVEDIJOJ

COPENHAGEN, spal. 22. 
— Švedijos dalį palietė smar
ki vėtra. Vienam plote virš 
3,000 medžių išrauta.

BERLYNE MONARCHIS
TŲ RIAUŠĖS

j BERLYNAS, spal. 21. —
Plieno šalmų organizacijos 
nariai ir tautininkai Lustgar- 
tene turėjo susirinkimą ir de
monstracijas prieš karo atpil- 
dymo mokėjimą. Įsimaišius po 
licijai kilo riaušės. Du žmo
nės žuvo, daug sužeista ir vi
sa eilė riaušininkų areštuota.

I Vokietijoj vedama kampani
ja pravesti plebiscitą (visuo
tiną gyventojų balsavimą) 
klausimu, ar Vokietija kalta 
už karą. Jei nekalta, nepriva- 

■lo tolesniai mokėti jokio karo 
atpildymo j(reparacijų).

KUNIGAS NUPEIKĖ 
MACDONALDĄ

0TTAWA, Kanada, spal. 
22. — Kanados valstybės su
ruoštam pokyly Britanijos mi
nisterių pirmininkas MacDo- 

'nald kalbėdamas įžeidė kata
likus pajuokimu.

Šv. Teresės bažnyčios kle
bonas kun. Dowd bažnyčioje 
per pamokslą nupeikė MacDo- 
naldą už jo tuos negudrius 
pajuokimus.

NAUJOS BAISENYBES 
AFGANISTANE

LONDONAS, spal. 22. — 
Naujos baisenybės susektos 
Afganistano sostinėje Kabul. 

' Pirm pabėgsiant iš sostinės 
sosto savintojas (uzurpato- 

[ rius) Basca Sakao, kada Na- 
dir chano kariųomėnė įsibrio- 
vė, nužudė šešis įžymiuosius 
asmenis. Tarp nužudytų yra 
buvusio emiro Amanuila'ho 
brolis ir pusbrolis.

MASKVA PRIPAŽINO 
NAUJĄ EMlfeĄ

MASKVA; spal. 22. — So
vietų valdžia pripažino naują 
Afganistano emirą, Nadir 
Chaną, ir jo valdžią.

MEXIC0 CITY, spal. 22. 
— Iš San Potosi kalėjimo pa
bėgo 25 kaliniai prasikasę tu
nelį.

CREZVICAIKA IEŠKO 
MOTERIŠKES

RYGA, spal. 21. — Ukrai
nos črezvičaika pakilo suim
ti gyvą ar negyvą moteriškę, 
kažkokią grafienę Levitzky, 
kurios dvarą komunistai kon
fiskavo. Ta moteriškė, anot 
komunistų .laikraščių, suorga
nizavusi plėšikų gaujas ir 
šiandie Ukrainoj žudo sovie
tų valdininkus ir agentus. Y- 
pač žudomi kolektuoją iš val
stiečių javus. Šiuos pastaruo
sius visur žudo ir valstiečiai.

SUDRASKYTA Į SKUTUS 
______

MEXICO CITY, spal. 22.
— Gustavo B. Sanchez savo 
namų kieme kazdamas atkasė bcija darbavosi žmonėms už- 
seną armotos šovinį. Užgau- drausti savo automobilius Vi
tas šovinys sprogo ir į sku- dumiesty vienai-kitai valan- 
tus sudraskė jį patį ir jo vai- dai pastatyti. Pagaliau tuo
ką.

AMERIKOS LAIVAS J 
WUHU

SHANGHAl, spal. 21. 
Amerikos J. Valstybių parė
dymu amerikoniškas karo lai
vas Panay pasiųstas į Wuhu, 
kur kiniečiai kareiviai sukėlė 
maištus.

TAI KOMUNISTŲ 
DARBAS

RAKOVSKY IŠTREMTAS

nių valstybių tomis dienomis 
M išvežta apie 250 svetimšalių,' 

ŽEMĖS DREBĖJIMAI ČILI kurie bus išsiųsti ten, iš kur
------------ atvykę. Tai daugiausia nenuo-

ANTOFOGASTA, spal. 21.! ramos ir nelegaliai į šią šalį 
— Chile (Čili) respubliką, inėję.
Pietų Amerikoj, palietė smar
kus žemės drebėjimas. Yra žu- Pertaksavimas yra teisotas
vusių ir daug sužeistų. T11. .x ° ‘ Illinois vyriausias teismas

išsprendė, kad Cook apskrity 
nekilnojamų savasčių pertak
savimas (naujų mokesčių nu-

! statymas) yra teisotas.
BRIUSELIS, spal. 22. — j ' ___ __________

Anos dienos belgų riaušės, į- j Pasprūdo vilkas 
įvykusios priešais Italijos am-j '
,basadą dėl karalaitės Marie j kiemo, 59 AVest Huron 
Jose susižiedavimo su Italijos' atitrūkęs nuo retežio pa- 
.sosto įpėdiniu Humbėrtu, kaip j “coyotes” (taip vadina- 
paaiškėjo yra lenkų komunis- j1,las skinynių vilkas). Polici
jų ir italų emigrantų darbas. ja^ įsakyta jį nušauti. •Vienam 
Jie sukurstė belgų minias į vaikui jis įkando į ranką, 
demonstracijas

Streikuoja gatvių šlavėjai
Chieagoj sustreikavo gatvių 

valytojai ir atmatų išvežioto- 
jai.BERLYNAS, spal.21. — A- 

not žinių iš Maskvos, črezvi
čaika į Siberiją ištrėmė Chri- 
stian Rakovsky, buvusį sovie
tų ambasadorių Francijai.

ORLAIVIU SKRIDO 169 
ŽMONĖS

ALTENRHEIN, Šveicarija, 
spal. 22. — Vakar pirmu kar
tu žmonijos istorijoj vokiečiu 
milžiniškas dvylikos motorų 
orlaivis Dornier DO—X vienu 
žygiu ant Constance ežero pa
vežiojo 169 žmones. Ėroplano 
sunkumas buvo 51 tona.

MEXIOO CITY, spal. 22. 
— Toluca mirė Eulogio Jua- 
rez, 116 metų. Meksikos — 
Amerikos J. Valstybių karo 
veteranas. •

CHICAGOJE j ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PEORIA VYSKUPIJAI

ADMINISTRATORIUS

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein, Cbicagos Arkivys
kupas, Peoria vyskupijos ad
ministratorium paskyrė tos 
vyskupijos generalinį vikarą 
kun. Bergam Apaštalinis de
legatas tai patvirtino.

Kun. Bergan vyskupiją va
ldys, kol Šventasis Tėvas pa
skirs naują vyskupą į vietą 
mirusio vyskupo Dunne.

Automobilių pastatymas 
vidumiesty

Kelinti metai Čhicagos po-

reikalu miesto taryba prave
dė įstatymą.

Dabar Illinois valstybės vy
riausias teismas išsprendė, kad 
draudimas pastatyti automo- 

I bilius vidumiesty yra nelega- 
lis. i

250 svetimšalių Ištremta

Iš Čhicagos ir kitų aplinki-

MINĖS VILNIAUS UNI
VERSITETO SUKAK

TUVES

Varšuva, X. 7 (Elta). Laik
raščių žiniomis, nuo spalių 
mėn. 9 iki 11 d. Vilniuj bus 
minimos Vilniaus universiteto 
359 metų sukaktuvės. Tarp ki
tų į iškilmes atvyks maršalas 
Pilsudskis, premjeras Svital- 
skis ir ministeriai Zaleskis, 
Pristoras Caras, Cervinskis 
Stanevičius.

ir

MOKYKYOS BUS STATO
MOS ARTI ADMINISTRA

CIJOS UNIJOS

Švietimo ministerija atida
vė iš varžytinių rengiamas pa
statyti 7 naujas pradžios mo
kyklas tose vietose, kur jas 
laiko pati ministerija. Mokyk
los bus statomos arti admini
stracijos linijos. Kitais me
tais bus 'baigtos statyti Im
brade, Gubavoje, Jacėnuos, 
Šešuolėliuos, Pasamonėse, Ku
čiūnuose ir Reketijoje. Šiais 
metais pastatyti projektuoja
ma viena Trakų apskrity — 
■Tolkūškiuose. i - “R.”

UŽDARĖ ŠIAULIŲ SUAU
GUSIŲ GIMNAZIJĄ

Šiauliuose pedagogų būrelio 
laikoma suaugusių gimnazija 
nuo mokslo metų pradžios už
daryta. Laikytojų prašymu 
palikta tik VIII klasė, kurią 
administruoti pavesta Šiaulių 
valstybinės gimnazijos direk
toriui administratoriui. “R.”

į KIEK BEDARBIŲ KLAI
PĖDOJ

Per rugsėjo mėn. Klaipė
doj buvo įregistruota 730 be
darbių, jų tarpe 440 moterys. 
Bedarbių atsirado rugpiūčio 
mėn., sudegus fanieros fabri
kui Luizos dvare, kur dirbo 
daugiau, kaip 800 darbininkų. 
Dabar fabrike tedirba apie 
150 žmonių. “R.”

VILIJAMPOLĖS TILTAS

Šio mėnesio pabaigoje jau 
manoma atidaryti susisiekimą 
per naujai pastatytą Vilijaiįi- 
polės tiltą. Iš abiejų tilto pu
sių jau baigiama įrengti pri
važiavimas ir atliekami visi 
smulkesnieji darbai. Gal būt 
pėstiems eiti per tiltą jau bus 
leista anksčiau.

50 NAUJŲ KOMPLEKTŲ
Tose vietose, kur įvestas 

privalomas pradžios mokslas, 
padidėjus mokinių skaičiui, 
numatoma atidaryti 50 naujų 
komplektų. 19 atidaryta Zara
sų ir Utenos apskrityse. “R.”

EDISONUI PAGERBTI 
IŠKILMĖS

I DEARBORN, Micb, spal. 
22. — Suėjus 50 metų, kaip 

j Edisonas išrado šviesai elek- 
• tros lemputę vakar čia ir ki
etuose miestuose įvyko iškil
mės.

Išradėjas čia pagerbtas pa
ties prezidento Hoover’o, jam 
čia specialiai atvykus. Čia iš
kilmes suruošė pramoninkas 
Ford.

SEPTYNI PRIPAŽINTI 
KALTAIS

CHARLOTTE, No. Car., 
spal. 22. — Vietos aukštesnią- 
jam teisme septyni Gastonia 
darbininkų vadai pripažinti 
kaltais už Gastonia policijos 
viršininko nužudymą.

MIRĖ KATALIKŲ UNI-/ 
VERSITETO KONTRO

LIERIUS

AVASHINGTON, spal. 21. 
— Nuo širdies ligos mirė Ka
talikų Universiteto kontrolie- 

’rius monsign. C. A. Dougher- 
ty, 68 metų.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Daugiausia gražus 
oras; mažu temperatūroje at
maina.
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A. A. ONA POCIENĖ.

Artistė — dainininkė p-ni Ona Po
cienė mirė spalių 19 d., 8:30 vai. vakare, Šv. 
Antano ligoninėje. P-ni Ona Pocienė buvo 
viena pirmutinių ir žymiausių mūsų daininin
kių. Jinai buvo baigus Chicagos konservato
rijų, mokėsi Romoje, keletu metų dainavo 
Lietuvos operoje. Daugeli metų pasekmingai 
mokė dainavimo savo vyro vedamoj Beetlio- 
veno Konservatorijoj. Chicagoje ir apylinkėse 
nėra buvę didesnio parengimo, koncerto, ku
riame a. a. Pocienė nebūtų dalyvavusi ir sa
vo gražiu balseliu lietuvius džiuginusi. Mir
tis, ištraukusi iš mūsų tarpo taip žymių dai
nininkę ir mokytojų, galėjusių daug metų 
dirbti taip naudingų kulturinj darbų, mums, 
Amerikos lietuviams padarė didelį nuostolį.

A. a. Pocienė — Klimavičiūtė, tai buvo 
tikra mūsų dainos meno pionėrė. Ji bus pir
mutinė iš Amerikos lietuvaičių, kuri matė rei
kalo kultivuoti turimų taip gausių Dievo do
vanų, gražųjį balsų, ir eiti į visuomenę kaipo 
kvalifikuota profesionalė dainininkė artistė. 
Velionė savo nenuilstamu darbu dainos meno 
srity labai ir labai plačių vagų yra išvariusi. 
Čia mes apie jų kalbame ir kaipo apie dai
nininkę ir kaipo apie mokytojų, kuri dauge
liui šiandien žymių mūsų dainininkų nusta
tė balsų, davė gerų pradžių kilti dainos pie
ne.

Apgailestaudami netekę žvaigždutės — 
dainininkės, reiškiame giliausios užuojautos 
žodžius velionies gyvenimo draugui kompozi
toriui Antanui Pociui.

A. a. Ona Klimavičiūtė — Pocienė, kuri mirė spalių 19 d., 8:30 vai. vakare. Tai 
viena žymiausių Amerikos lietuvių dainininkių, daug nusipelniusi išeivijai ir pačiai 
Lietuvai. Velionė yra gimusi Pennsylvania valstybėj. Iš ten su tėveliais atsikėlė gy
venti į Roseland, Iii., kame pagarsėjo, kaipo viena geriausių dainininkių. 1914 m. iš
tekėjo už komp. A. Pociaus, tuo laiku buvusio Visų šventų par. vargonininko. Tais 
pačiais metais Bridgeporte įkurta Beethoveno Konservatorijų, kurioj velionė mokė 
dainavimą. Vėliau ir gy venti persikėlė Chi 3a gon. Kad dar sėkmingiau tarnauti mūsų 
visuomenei, velionė vyko Italijon gilintis dainos ir muzikos mene. Iš čia ji pakvie 
čiama dainuoti Lietuvos operoje, kurioje per keletą metų dalyvavo kaipo viena iš 
pirmaeilių, dainininkių. Sugrįžus iš Lietuvos vėl imasi savo pirmesnio mokytojavi
mo darbo ir uoliai dalyvauja mūsų koncertuose, kultūriniam ir socialiam mūsų visuo
menės veikime.

Velonės kūnas yra pašarvotas Beethoveno konservatorijoj, 3259 So. Halsted str. 
Bus laidojama ketvirtadieny, spalių 24 d. iš Šv. Jurgio par. bažnyčios. Velionė paliko 
dideliame nuliūdime savo vyrą komp. A. S. Pocių, gimines ir visą lietuvių visuomenę 
Amerikoje.

B. SHAW VIRSTA BOLŠEVIKU.

Bernard Sbaw yra britas radikalių paž- 
valgų socialistas. Jis skaitosi įžymus rašyto
jas ir politikas. Jati senas žmogus. Dažnai jis 
parašo ir įžodžiu pasako daug visokių kvally-

Stasius Būdavas,

Aš NEKENČIU VYRĮĮ...
______ »

NOVELĖ.

(Tąsa)
Viktorija palengva blaivos ir valan

dėlę laukia..
Paskui slenka į kitų kambarį ir pro- 

tyliais šaukia:
— Agnietė!..
Nieko... Vaikiškai nusijuokė skam

bančios sienos ir šešėlių privisę kampai 
greit surinko jos išdegusį riktelėjimų...

— Agnietė!... — vėl nieko..
Jos švelnutę kaktų suardo kelios 

f aukšlės.. Naujų abejojimų grandinė su- 
sirnizgo galvoj ir gilini sutelktos mintys 
jų prikala prie grindų... Laukia kelias 
minutes... Paskui išsiblaško... Greit užsi
meta plačių, plonutę skarų ir skubiai slen 
ka laukan... Ten žvalgos ir įdėmiai klau
sos.

Iš kažkur nuplasdena minkštas juo
kas... Dar įdėmiau klausos... Vėl lanks

bių. Bet britų visuomenė už tuos jo išsišoki
mus jam atleidžia. Kai kas pasijuokia, kui 
kas ranka numoja. Kų-gi, senas žmogus. Ret
karčiais jo pažiūros blanksta. Kas-gi naudos, 
kad to žmogaus neapkęsi arba jį barsi. Tai 
komendiantuB.

Bet Shaw’o rųšies žmonės vis-gi privalo 
savo pažiūroms turėti ribas.

Pastaraisiais laikais tas senis socialistas 
pradėjo viešai skelbti savo pažiūras apie 
švietimų. Jo nuomone, visos britų aukštosios 
ir priruošiamosios mokyklos griaujančios ci
vilizacijų savo teikiamuoju mokslu. Jis sako
si, kad tai visa reikėtų perdėm išgriauti.

Shaw nesako, kų jis pradėtų veikti iš
griovus aukštųsias mokyklas. Bet jis pareiš
kia, kad šiandie Rusija esanti vienatinė pa
sauly valstybė, kur jaunimui teikiamas tik
rasis mokslas, kur stiprinamas piliečių cha
rakteris.

Iš to aišku, kad Shaw Britanijos univer
sitetuose norėtų matyti bolševistinį mokslų ir 
tvarkų.

Kiekvienas protaujųs Smogus žino, kad 
šiandie Rusijoj gyvuoja didelė visų gyvento
jų vergija. Kur gyvuoja vergija, ten negali 
gyvuoti bent kokia apšvieta. Maskvos valdo
vai juk negali rūpintis vergų likimu. Tik 
liek rūpinasi, kad kiekvienas vergas dirbtų 
ir savo valdovams butų ištikimas.

Šiandie Rusijoj bolševikų mokyklose 
mokiniai perdėm surakinti črezvičaikos re
težiais. Jiems įsakyta studijuoti tik ekonomi
nę ir politinę Marx’o teorijas. Daugiau nie
ko. Kas neklauso, tas tuojaus arba nuvaro
mas Į šaltus kapus arba ištremiamas į Sibe- 
rijos raistus.

Rusijoj šiandie iš buvusių universitetų 
belikę tik vieni grobai. Kaip profesoriams, 
taip studentams griežtai uždrausta turėti 
arba skaityti bent kokius nebolševistinius 
veikalus, knygas arba žurnalus.

Ir štai tų raudonųjų tiranijų Sliaw pripa-, 
žįsta, kad ji stiprinanti piliečiams charakterį.

Laikraštis Chicago Daily News apie lai 
rašydamas pažymi, kad tokia Shaw’o pažiū
ra į apšvietų yra artima “munšainierio” pa
žiurai. Galima drųsiai spėti, kad B. Sliau j 
virsta bolševiku. Juk visi socialistai menše- i 
vikai yra kandidatais į bolševikus. Antai so- J 
cialistas menševikas M. G orki i virto raudo- 
niusiuoju komunistu. Dabar eilė Shaw’ui ir J 
kitiems tos rųšies kandidatams.

Lietuvos Katalikų Veikimo Centro kon- I 
ferencijai užsibaigus, “M. L.’’ taip rašo:

“K. V. C. Konferencija nušvietė pagrin
dinius dėsnius, iškėlė svarbiausius reikalus, 
pašalino abejones, pagrindė tvirtus nusistaty
mus. Katalikų darbuotojai kupini gyvos ener
gijos, tvirtu pasiryžimu nusistatė eiti kata
likų veikimo keliais; tų kelių pradai užbrėž
ti jau Pijaus X: “Veikimo, štai ko reikalau
ja šie laikai, bet veikimo, kuris be rezervų 
eina pilnutinio ir skrupulatiško (uolaus) Die
vo ir Bažnyčios pasakymų pildymo, atviro ir 
drųsaus religijos išpažinimo, gailestingumo 
vykdymo visose formose, be jokias atodairos

į save ir į žemiškuosius gerumus, keliais”. 
Tai ilgi ir platus keliai. Norint pasiekti tikslo, 
reikia labai daug ir didelės asmenybės dar
buotojų. Reikia pasidžiaugti, kad praėjusi 
konferencija katalikų veikimui laimėti davė 
daug vilties. Tėvynės gerovė ir jos darbų pa
tvarumas pareina nuo žmonių dorovės, pa

tus, bet baisiai neatsargus kvatojimas 
skrenda skystu eteru... Skaudžiai, skau
džiai dygteli Viktorijų... Lengvutės kojos 
skubiai jų neša beržynam..

Atsidėję tarpusavy šnekučiuojasi ke
li milijonai jaunų lapų... Lengvutėlio vėjo 
glamonėjamos žvalgosi vėslios viršūnės...

Viktorija tytulėliai, tylutėliai pras
kleidžia tankmę ir siauru takeliu, kaip 
šmėkla, slenka vidun... Už kelių beržiukų 
birsta saldžių ir gardžių žodžių riešku
tės... Suprato Viktorija...

' — Jau vėl biesas... — gema jai min
tis... Šiepiasi stangrios, nesenai kaitintos, 
bet dar tebeliepsnojančios lūpos... Kak
toj, lyg pamesti šniūreliai, raukšlelės vėl 
įsitiesia...

Nežino ko griaužiasi kumščiukas ir 
keliasi, trinkčioja išdidi, aistringa krū
tinė...

Slenka ji toliau ir... akimirksny sus
tingsta... Už beržiukų būrelio du suaugę 
veidai: Leonardas ir Agnietė..

Ji, nieko netarus, skubiai grįžta at
gal...

D R A O O S s
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Aštunta valanda ryto.
Viktorija staiga pabunda... Mieguis

tu veidu perbėgo vakarykščio susirūpini
mo juodas, juodas šešėlis ir ji greit ap
sirengia... Saulė šviesomis nubarsto jos 
išvargintas ir dar tik vakar pasotintas lū 
pas... Viktorijos veide valandėlę prasis
kleidžia gražūs jaunystės žiedai...

Palengva ji beldžiasi j tarnaitės kam
bario duris... Nebilė tyla..

Pati atsidaro.. Tik krosnis kūrenasi 
ir kyla tirštas garas..

— Agniete, esi tu čia?..
Tik vienos sienos pašaipingai nu- 

šnabždenn... Vėl įsišiepia veidas ir leng
vučiu pykčiu užsidega .jos vyšnines lū
pos... Minkštu paketu tyliai, tyliai pup- 
snoja jos baltos, basos kojos...

•Slenka ji prie Leonardo kambario. 
Sustoja. Gilus atidūsis ir dar gilesnė rau
kšlė minkštutėlėj kaktoj... įžengtas ges
tas ir... pro rakto skylutę..

Mato »— girdi..
Tylus kuždesys. Visi žodžiai susilie

grįstos tvirtais religiniais įsitikinimais. Ka
talikų veikimo laimėjimas — šventa Lietuva. 
To nuoširdžiai linkėjo J. E. Telšių Vyskupas 
baigiant konferencijų. Ir katalikų veikimo va 
dai šio tikslo vedami išsiskirstė į savo dar
bo vietas, tvirtai pasiryžę žodžius patvirtinti 
darbais.”

ja... Leonardas galvų atmetęs guli lovoj. 
Šalia — Agnietė sėdi... Nepertraukiamu 
ir nedailiu šypsniu ji žiūri į jį... Šaipos ir 
Leonardas... Ji glosto jo plaukus, o jis 
bučiuoja jos rankų... Po valandėlės ji pa
silenkia prie jo... Kelių sekundžių šypte
lėjimas ir...

Viktorija beldžiasi... *Už durų tylus 
riktelėjimas... Tik po keliolikos sekundžių 
pasigirsta:

— Prašau...
Viktorija atidaro duris... Leonardas 

užsiklojęs antklodę* miega... Baisiai nu
raudusi Agnietė staltiesę tvarko...

Valgomasis.
Pusryčiai. Leonardas ir Viktorija.
Jis baisiai paniuręs jo sugėdintos a- 

kis labai bijo sutikti Viktorijos žvilgį... 
Širdy gema karius apsivylimas ir nenuo
ramos vėsulai... Tyla, tyla — baisiai kiau
ri tyla...

Pavalgė. Agnietė visai nesirodo.
Abiejų širdyse dunksnoja baisios, ne

matomos, tačiau begalo kaitrios kovos.., 
Ilgi, ilgi, be pabaigos sprendimai...
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MEKSIKOS INDIONŲ AT- 
VERTIMUI.

Meksikoj yra dar daug iri- 
dionų, kuriems Kristaus mok
slas yra svetimas. Tie indio- 
nai yra pagonys. Didžiumų 
indionų Bažnyčia yra patrau
ksi į save, ty. sukrikščioni
nusi. Jei Bažnyčiai Meksikoj 
nebūtų buvę tame darbe įvai
rių kliūčių, visi indionai, vi
sos jų paderinės šiandie butų 
besidžiaugę Kristaus mokslo 
šviesa. Bet kaip Bažnyčia 
jlačiau išvystydavo savo mi
si jinius darbus, tuojaus šaly 
vykdavo tokių ar kitokių po- 
itinių perversmių. Nuo to 

ne vien atversti indionai nu
kentėdavo, bet ir pačiai Baž
nyčiai užkrauta neatkeliamos 
naštos. Ilgus laikus, dar ir 
šiandie, pati Bažnyčia turi 
stropiai gintis nuo persekio
jimų.

Į tai visa atsižvelgus. Baž
nyčiai nebuvo galimybės dau 
gelio indionų padermių pa
traukti tikron švieson. Kaip 
žinoma, indionai yra labai 
vargingi ir be jokios kultū
ros. Jų krikščioninimas be
galo sunkus. Nes pirmiau juos 
prisieina kiek — nors sukul
tūrinti, iš vargo pakelti ir tik 
paskui su tikėjimu supažin
dinti.t

Šiandie Meksikoj yra dar 
šimtai tūkstančių indionų pa- 
gonų ir jų atvertimui reika- 
inga nepaprasto šventų žmo

nių pasišventimo ir pastangų.
Beeville mieste, Texase, į- 

kurta naujas ordenas gavus 
iš Šventojo Sosto leidimų. 
Naujas ordenas įkurtas spe
cialiai Meksikos indionų at
vertimui. Pavadintas “Guada 
lupęs Misionieriai”. Jo prie
šaky yra kun. Antonio J. 
Rabago, Pranciškonas, įžy
mios meksikonų šeimynos na
rys, karštas tikėjimo dirvoje 
darbuotojas. Jis yra ordeno 
viršininku generolu.

Meksikos revoliucijos laiku 
1926 m. kun. Rabago atvyko 
į J. Valstybes ir šioj šaly pra
dėjo statyti naujam ordenui 
pamatus. Su juom kartu iš 
Meksikos buvo atvykę 30 au
klėtinių, 18 vienuolių ir 1(1 
kunigų. Apsistojo Corpus 
Christi diecezijoj, Texase. Kc 
kį laikų jis pats su kunigais 
ir vienuoliais turėjo dirbti 
medvilnės plantacijose, kad 

(Tųsa ant 3 pnsl.)
I ibfc Ii

Luktelėjimai, delsimai...
Pagalinu Viktorija pasikelia ir pa

mažu prieina prie Leonardo... Jis baisiai 
išpučia dar mieguistas akis... Ji taip pat 
kelias sekundes stovi sumišus... Leonar
das palengva jų apraizgo naujų ir nejau
kiu žvilgsniu...

Viktorija jį staiga, bet maloniai ap
kabina ir švelniai prakalba:

— Broliuk, išeinu aš...
— Kur...
— Dar nežinau... Bet atrasiu kur 

nors...
— Hm?!?..
— Aš tavęs prašysiu... — Akimirks

ny užkymn... 
ę — A ko?

Bučiuoja į jo lūpas ir visa baisiai vir
pu...

— Leonardėli, tu man žadėjai dalelę 
dvaro... Ilgai aš čia vargau... — daugiau 
ji nieko nebegali ištarti...

(Bus daugiau)



Antradienis, Spalio 22, 1929 D B X O G X B

Prašau Į Mano Kampelį I
Prof’ Kampininkas

žiūrint pro mano akinius.

kia nors jos himnas tempti. 
Matomai, šiuo atveju drau

gai elgiasi panašiai mūsų 
mamoms, kurios, vaikui pra
šant valgyti, sako: “dainuok 
ir pilvas manys, kad valgai”.

lių, tobulinimas, ūkininkų sų 
monės kėlimas bus aktualiau
si mūsų krašto ūkio klausimai 
ir bus tokie tol, kol atves mūr 
sų kraštų po kiek metų j sie-

indionais domėtis, kada mato 
iš jų sau kokios naudos, ka
da katalikų misionieriai juos 
sukulturina. Bet tada valdžia 
atsisuka jau ir prieš misionic-

kiamų tikslų — į patikrinimų rius ir pačių Bažnyčių. Pra

ŽemaičiaiSeniau Lietuvoj 
sakvdavo:v

Perkūne — dievaiti, 
Nemuški Žemaiti,
Tiktai muški gūdų,
Kaipo šunį rudų.
Šiandie visi: ir Žemaičiai 

ir Aukštaičiai, ir Dzūkai ir 
Kapsai, ir Žanavykai ir “Ka
lakutai” ir kitos “tautos” 
sako;

Perkūne — dievaiti, 
Nemuški lietuvį,
Tik trenk Želigovskį 
Ir judų Plečkaitį.

3

Lietuvos laikraščiai rašo, 
kad Kalvarijos bepročių ligo
ninėj rasta primėtyta komu
nistinių atsišaukimų.

Vadinasi, Lietuvos ‘ ‘ drau
gai” jau-neranda sekėjų, tar
pe protingųjų žmonių.

jam išteklingo gyvenimo.
Štai maždaug kokių patyri- 

! mų ir krypčių, bendrai imant,
turėjo mūsų krašto ūkis per 
pirmutinį dešimtmetį ir štai 
mintys, kuriomis jis pradeda 
gyventi antrųjį 10-metį.

Dabar prieš pradėdami žiū
rėti kaip ėjo mūsų šalies ū- 
kio gyvenimas per tų laikų

Pennsylvanijos Baltruvienė 
labai šlykstisi savo karalys- 

'Įtės moterimis, net Dievo pra
šo “ apsaugoti mus nuo 
tokių moterų”, kurios per, 
daug naminės ragauja. Pas 
tokias moteris namuose, esą,
taip atrodo: “Ant stalo kaip*
mėšlynas, kaip išmankytas 
purvynas — torielkos, videl-

Sergančiai visais galais ko-

sideda persekiojimai. Nenori 
kad žmonės butų šviečiami 
taip, kad jie galėtų patys sa
vo likimu rūpintis.

Akstinas.

MARGUMYNAI
Italijos diktatorius Musso- 

atskiromis šakomis, pastatysi- lini, norėdamas, kad italų tau
me sau paprastų klausimų, ta nenyktų ir paskum, 
kurį Lietuvoje ne vienas sau'nežūtų, kasmet paskyrė savo 
stato, būtent.- ar pakilo bend- Į vardo taurę ir daug pinigų 
ras Lietuvos gyventojų pasi- ’toms apylinkėms, kur dau- 
turėjimas per tų 10-metį? Taikiausia gimsta vaikų.
nelengvas atsakyti tiksliai
klausimas.

Tačiau vis dėl to yra būdas 
atsakyti ir 4 šį klausimų. Tam

visai

Reikia pastebėti, kad tuo 
labai susirūpinę ir vokiečiai. 
Nors jų kraštas tankiai apgy
ventas, tačiau galėtų būti i - ? 
daug daugiau, nes esant auk-

Šiandie Prasidėjo
Peoples Furniture Kompanijos

Krautuvėse

I4tas Metinis
imama masiniai vartojami
daiktai ir žiūrima ar jų var-'gtai kultūrai, žmonių pertc-k 
toji mas padidėjo ar sumažė-* lius nebus jaučiamas, o po 

čiai ir peiliai. O kas da ve-į jo. Kiekviena šalis, atsižiūrint karo vokiečių skaičius labai 
Į lei: vaikas murzinas, rodos jos ypatybių, ima pamatan! svyruoja Pavyzdžiui, 1881

IŠPARDAVIMAS!
į molinis, baisu žiūrėti. Mėsų ir 
kavų išverda subatoje, ir tuo 
per visų nedėlių čestavoja”.

munistų “Laisvei” Brookly- Nėra dyvo, nes ir pati Bal
no draugai parašė himnų [ truvienė per suvirš 40 metų 
“Sveika Laisvė” ir, išteempę nepadarė nei mažiausios pa- 
jį “ant lyros stygos”, sako,

vienų ar keletu masiniai var
tojamų produktų, kurie ir lai
komi geriausiais rodikliais gy
ventojų gerovei apibudinti.

mt. šimtūi ištekėjusių mote
rų teko 307 kūdikiai, 1900 mt. 
— 286 kūdik., o 1926 mt. — 
tik 138. Pačiam Berlyne vai-

dainuosiu jai sveikatos.
Bet yra draugų, kurie ki

taip sako. Esu, jei nėra jėgų 
pačių “Laisvę” sulaikyti 
nuo traukimosi į kurpalį, rei-

nei
žangos: vis tuo pačiu sijonu, 
galva suvelta, murzina; žo
džiu nenori “apsiklynyti”, o 
ir kalba ta pati. Tai kogi no
rėti iš žmonių, kuriuos ji lan
ko ir kurie į jų. nuolat veizi?

Tokiais rodikliais Vokietijoj kų gimsta dar mažiau: tų 
laikoma alus, Anglijoj — ak- Į paaiškino miestiečių lepumas

LIETUVOS ŪKIO APŽVALGA
1918 — 1928

(Tųsa)
Žemės ūkio kėlimo 

laikotarpis.
Trečiasis laikotarpis, pra

sidėjęs apie 1925 metų galų, 
aiškiai pasuka mūsų kraštų i 
žemės ūkio kultūros kėlimo 
pusę. Lietuva, tarsi, apsispre
ndžia, kad ji geografinės pa
dėties, klimato ir gamtos tur
tų sųlygom turi virsti tarp
tautiniame ūky tobula žemės 
ūkio produktų gamintoja. Tas, 
žinoma, nereiškia, kad visai 
norima pasmerkti ir panaiki
nti pramonė mūsų šaly. At
virkščiai, pramonė manoma 
padaryti realia, pirmiausia te
nkinančia savo krašto reika
lus, kiek tas apsimoka, o pas
kui ypač padedančia žemės ū- 
kiui kilti. Dabar gražias pla- 
čiasias svajones tenka atidė
ti į šalį. Reikia imtis realaus

juodo džtrbo, reikia mobilizuo
ti visas šalies pajėgas tam, 
kad žemės ūkis greičiau at
sistotų ant kojų, kad jo* ga
myba suvienodėtų (gaminti 
ne daug rūšių ir ne įvairių 
daiktų) ir"tiektų aukštos rū
šies gaminius, galinčius kon
kuruoti su kitų kraštų gami
niais tarptautinėje prekyvie
tėje ir kartu tokius, kurie bflr 
tų lengvi, patogūs, prieinami 
gaminti esamose sųlygose, ir 
eksportuoti į užsienį.

Šį laikotarpį mes tebegyve-

mens anglys, Prancūzijoj — 
vynas, Amerikoj — kava ir 
kt. Pas mus tokiais rodikliais 
geriausia laikyti druska ir 
dalimi cukrus ir arbata, nors 
paskutinysis daiktas vis la
biau keičiamas kitais. Druskos 
vartojimas galvai nuo pusės 
kilogramo 1922—23 metais, iš
augo į 3—4 kilogramų varto
jimų 1927—28 m.; cukraus 
nuo 2 klgr. 1922 m. išaugo 
iki netoli 5 klgr. 1927 m.; ži
balo nuo 1 klgr. 1922 m. iki 3 Į |aj 
klgr. 1927 m.; arbatos — nuo

tuo atžvilgiu.
Iš viso, apskaičiuota, kad 

gerai būtų, jog kiekvienam 
tūkstančiui gyventojų būtų 

nuolat 17 naujagimių.

Jūros drambliai.
Didelį jūros gyvuliai 

persekiojami žmonių nuo pat 
jų pirmojo suradimo, taip 
kad jie greitai pradėjo nyk
ti. Jūros karvės, kurios buvo 
surastos tik 17 amžiuje, buvo

buvo

uoliai persekiojamos, 
jog visai išnyko. Toks pats 

20 gramų 1922 iki apie 50 gra- į j;jęįltias laukė ir jūros dram
inu 1927 m. Minėtieji skaičiai. ĮjĮįus jų didelė bandų gyveno 
liudija, kad masinis produktų -yentos Barboros salose 
vartojimas p«r tę 10-met| pa-; jJe bny0 )abai pcrsekiojanli
didėjo nuo 100 iki 600 .nuoš. Įfljp, ka(j jje paliko savo gim- 
Vadinasi, perkamoji ir moka-^sias salas Buy0 
moji gyventojų gal.a irgt pa- ikad yisi5kai
didėjo. Jeigu šalis ūkiškai\.nyk0 Bet 191Q mctais Mek_ 
skurstų, tai Kto padidėjimo ^. priklausanjioj
negalėtų būti. Del to ir daro
mos išvados, kad mūsų žmo-

name dabar ir reikia tikėtis' nių pasiturėjimas, bendra ge- 
tebegyvensime toliau. Laukų rovė per išgyventų 10-metį vis
nusausinimo ir kitoki meliora
cijos darbai, skirstymas vien
sėdžiais, gyvulių ir augalų 
veislių gerinimas ir vienodi
nimas, geresnis gyvulių ir au
galų produktų apdirbimas, ša
lies kelių, ypač sodžiaus ke-

delto paaugo. M.

MEKSIKOS INDIONŲ 
ATVERTIMUI.

Gvadelupe buvo pastebėta a- 
pie 125 šių gyvulių. Meksi
kos valdžia ėmėsi jų saugoti 
ir šios valdžios intervencijos 
dėka jų skaičius žymiai pa
daugėjo. Jų yra dabar per 
1500 štukų.

Del paminėjimo 14 metų pasekmingaus biznio gyvavimo ir 
dėl padėkavojimo ir didesnio pertikrinimo savo rėmėjų apskelbia
me ši išpardvaimų už labai

Nužemintas Kainas

Nes šiame išpardavime aukaujame savo uždarbius - parduo
dame už musų pačių kaštus ir dar žemiau.

$200,000.oo Vertės Prekių
Su kurioms yra užpildytos šios didžiausios Lietuvių Krautuvės 

Amerikoje, yra dėl tamstų naudos ir pasirinkimo.

Desetkai Šimtai ir Tūkstančiai

S

SEKANTĮ SYKĮ,
IMK SIUOS DAŽUS

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
tuo budu pasidaryti reikalin
gų gyvenimų. Praeitais metais 

j biržely pagaliau Beeville į- 
kurtas ordenui vienuolynas, 
į kurį susispietė daugiau mek 
sikonų kunigų ir auklėtinių.

Kaip tik šis vienuolynas su
silauks visos eilės darbuotojų, 
kun. Rabago jų priešaky gryž 
į Meksiku ir tuojaus ims dar
buotis indionų tarpe.

Keistas sūnus.

RAKANDU, RADIOS, PIANU, KAURU, PEČIU ir vi- 
šokiu namam reikmenų. Rasite Čionai - Pirksite ir sučėdysit daug 
daugiaus negu kad tikėjotės.

Išpardavimas tęsis tik šių savaitę. Pirmutiniai pirkėjai gėrėsis 
pirmu pasirinkimu, todėl,

Bukite Musų Krautuvėse Šiandien!

Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio, ir šeštadienio, 
vakarais.

Tėmykit musų skelbimus šiame laikraštyje velesnuose nume- 
ruose arba reikalaukite musų cirkalioro kame yra nurodyta daugy
bės įvairių bargenų ir dovanos.
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Vieno restorano savininke 
Meklenburge nusipirko iš ke
liaujančių gražių ir išmintin
gų šimpanzę, kurių ji aptaisė 
kepuraitė ir margomis kelnai
tėmis... Šeimininkė išmokė jų 
pilti kiekvienam atėjusiam 
svečiui ctikliukų konjako. Vie 
nų dienų atėjo paprastas žmo
gelis, kuris sakėsi atvežęs šei
mininkei malkų. Jis prisiarti- i 
no prie bufeto ir nustebo pa- į

kurių matęs keistų padarų, pilantį į

Kai norėsi dažyti, bandyk Dlafnond Dažus. Leng
va Juos vartoti. Po to palygink rranltatus. Tė- 
myk, kad nelSrodo perdažyti; nėra nei dėmių, nei 
driežlių. Jie atnaujina drabužius. Tėmyk, kaip 
Rpalvos pasilelka alSklss. Tą padaro dažų an vii Inas.
Juose yra nuo 3 Iki 5 sykių daugiau anilino, negu
kituose dažuose. Baltas paklotas Diamond Dažų ...................................... , - . ,
yra originaliai "visų tikslų” dažai. Jie dažo arba misionieriai. darbuosis, stikliukų konjakų. Jo nusiste-
varsuoja žtiką, vilnas, boveiną, lininius audeklus, yra dideli varguoliai, jų dau- bėjimas buvo dar didesnis,

Tie indionai, tarp

rayon arba bile sudėtini audeklą. Mėlynas pakirtas 
yra specialiai dažai vien Šilkui arba vilnoms. Su 
jomis jus galite dažyti brangius Silkinius arba 
vilnonius, kurte prilygs geriausiam profesionališ
kam darbut Perkant tą atsimink — Mėlynas pa- 
kletas dažo tik Šilką ir vilnas Baltas — viską. Jūsų 
pardavėjas turi abu.

DIAMOND DYES
Lengva vartoti — geriausi rezultai 

VISOSE APTIEKOSE

gelis neturi nei sudriskusių kai jjs pripilęs stikliukų pa-, 
drabužių, nekalbant jau apie J tiekė jam. Žinoma, žmogelis 
atatinkamesnius rubus. Ki- nelaukęs, ištraukė stikliukų.

' tuomet kun. Rabago tarp tų Kaip tik tuo momentu įėjo 
indionų gyveno ir patsai siu-1 Seimininkė.
vo jiems rubus. — Jūs atVežėt man malkų?

Kaip žinoma, Meksikos Ar gavot jau išgerti? i
valdžia tų nelaimingų žmonių — Taip, atsakė žmogelis, 
likimu visais laikais nesirupi- jūsų sūnelis man davė stik- 
na. Valdžia tik tada pradeda liukų. (“M. L.”).

4177-83 Archer Avenue
BRIGHTON PARK KOLONIJOJE 

Telephone Lafayette 3171

""4 "" *

2536-40 West 63rd Street
MARQUETTE PARK KOLONIJOJE 

Telephone Hemlock 8400

■ 1 1—=:-------



FRANK L. SAVICKAS
Sports Editor,

726 West 18th Street
Phone: Canal 1603
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A. Lukas WS 1 
S. Zauris WS T 
Vaičiūnas AVS 1 

STANDING OF THE K OF j’- Zauris AVS 2
L B0WLING LEAGUE

AV. L. Pct.

Laurinaitis Marq. 
Gedrainis AVS 1 
č'ernauskas Prov.

AVest Side No. 1 
Brideport 
Providence No. 1 
AVest Side No. 2 
Providence No. 2 
So. Chicago 
Marąuette 
Brighton 
Koseland 
North Side

13
11
10
10

7
6

2 867 Vabolas AVS 2
4 733
5
5
8
9

Grainontas Bridg.
667 R ūbi s Prov. 1
667
467
400

5 10 333 
5 10 333 
4 11 267 
4 11 267

SCHEDULE OF GAMĖS 
FOR OCT. 22.

Providence No. 2 vs So. 
Chicago on Alleys 9-10.

AVest Side No. 1 vs Brigli- 
ton on alleys 11-12.

AVest Side No. 2 vs Rose-jI
land on alleys 13-14.

Bridgeport v's North Side
on alleys 15-16.

Kalasinskas AVS 2 
Urba Bridg.
C. Kibelkis S. Chic. 
Mažeika Bridg.
J. Kisielius N. S. 
Zeniekis Prov. 1 
Žemaitis AVS 1 
Gaidys Prov. 2 
B. Pečiulis S. Chic. 
Povilonis Bose. 
Kaminskas AVS 2

KEPĖJŲ (BAKER) ČEMPIONAS

Pilypas Stoll iš Chicagos apvainikuotas kepėju (baker) 
169. 1 \ čempionu metiniame Amerikos Kepėjų Sąjungos suvažiavime, 
169 Chicagoj.

LUNATICS I HAVE MET. have elected liim President. icontrol them. Many of the 
AVe were next introduced cases are cureable, some are 

to a government secret servi- not. Ali the patients receive 
ce man. The lašt AVorld War, an impartiul treatment and 

1‘orce is not used to restrain

Retuming to the nien’s 
ųparters we were presented
to a distinguished lookingĮin his estimation, could have 
gentleman who claimed to be been easily averted if the 
the legitimate President of authorities at VVashington 
the United States. He main- had acted upon his excellent 
tained tliat the Republican
Party had duped him out of 
the election in 1924. lie ob-

tliem in their aetions except 
in cases of extreme necessity. 
There are niore tlian three 

advice instead of blundering jtliousand inmates at the Chi- 
on with their own stupid po-|Cago asylum and about four

Marų uet te 
No. 1.

vs Providence

B0WLING MEETING

High 3 game team series— 
AVest Side No. 1 — 2949

Second high 3 game series 
— AVest Side No. 2 — 2756

High Single game — AVest 
Side No. 1 — 1050

Second High game — Pro
vidence No. 1 — 982

High Ind. 3 game series — 
S. Zauris of AV. S. 1 — 646.

Second High Ind. series — 
A. Lukas of AV. S. 1 — 645

High single game — A. Lu-

At the special K of L Bow- 
ling League meeting, lield 
Oct. lotli, 1929 at Bruck- 
AViesner office, it vas unani-
monsly decided to retam a of w g t _ 2-5 
.^K.rts editor and to send thej Sccond Mgh _ p> L

first six highest-average bow Savickas of Prov 2 _ 244 
lers wlio are eligible for pri
zes, to the American Bovling 
Congress \vhich vili be lield 
in Cleveland. Stanley Stoč- 
kus, ex-president of Brighton 
Park Council 36 also promi- 
sed to secure a dohation for 
the entry of the K of L Bo\v- 
ling league into tlie I. B. A.' 
The K of L Bowlers are ve- 
ry grateful to Mr. Stočkus 
for his efforts in this matter.

HIGH GAMĖS AND 
SERIES.

ded in the K of L league du- .Mičionis 150 161 -168
ring the past three years. Stan č'ernauskas 125 197 150
ley Zauris and Al. Lukas did L. Pečiulis . 134 155 155
the “dirty work” by collec- Zeniekis 177 149 148
ting 646 and 645 maples res- Totais 717 869 763
pectively, and establishing 
ne\v high individual series re- 
cords. AVest Side, of course, 
trinnned Roseland three stfai-

AVEST SIDE NO 1

GAMĖS OF OCT. 15,

Perfect Game.
AVest Side Juniors are a- 

gain on a rampage. Lašt 
Tuesday at Bruek and AVeis- 
ner Bovling Alleys they rolled 
a perfect — no blow — game 
for a totai of 1050 and a se- 
ries . of 2949. Both of tliese 
are the highest scores recor-

S. Zauris 237 208 201
Vaičiūnas 178 224 177
Žemaitis 177 204 169
A. Lukas 175 215 255
Gedrainis 136 199 194-

Totais 903 1050 996

ROSELAND
Bučas .190 124 176
Šūkis 168 185 170
Gegžnas 156 180 154
Vaitkus 125 —
Pavilonis 183 192 193
Venskus — 136 191

Totais 822 817 884
On alleys 17 and 18 South

Chicago succeeded in defea-
ting the North Enders three 
straight altlio rolling very 
low gailies.

NORTH SIDE

jected to the nianifold abuses 
of our government and stated 
tliat when restored in office 
he would do his utmost to 
alleviate the prevailing cor- 
rupt practices in politics. He 
was a typical politician, the
insane asylum liaving cauglit1, lact, at times, on the part ot
him before the people could j the attendant to successfūlly PLATINKITE “DRAUGĄ”

licies.
Through our visits to tliese 

asylunis \ve discovered tliat 
the patients are treated in a 
gentie and sane manner. The-

thousand at Elgin. Before clo- 
sing I wish tn remark that 
only one person in our group 
had any difficulty in leaving 
the insane asylum, būt after 
proving his identity the kee-re are some vvlio are difficult 

to manage and it requir.es a pers let him go. 
greit deal of patience ant Į The End.

SPARTON
EQILJSONNE

MODELIS 931

Nebūk vienas iš milionų
kentėti skausmus šįmet!

Nusipirkite PAIN-EXPELLERIO su Inkaro vaisbažen
kliu tuojaus, šiandien, artimiausioj vaistinėj. Tai yra 
labai gydantis ir palengvinantis skausmus Linimentas, 
naudojamas nuo 1867 metų. Greitai prašalina skausmus 
Reumatizmo, Neuraičio, Neuralgijos, Skaudamo Danties, 
Mėšlungio ar Galvos Skaudėjimo. Išima skaudėjimą ir 

sustingimą iš muskulų ir sąnarių.

Kam kentėti metai iš metų nuo-1 
litinius skausmus nuo neuraičio, 
neuralgijos ir t. t., kuomet dviejų 
minutę išsitrynimas su Pain-Ex- 
pelleriu 3U Inkaro vaisbaženkliu 
ūmai sustabdo visus gėlimus ir 
padaro jus* sustiprintu, energingu, 
kad jaučiatės vėl normaliu ir svei
ku kokiu pirm to buvote.

Ar galite reikalauti geresnės re
komendacijos Laip tas faktas, kad 
Pain-Expellcris su Inkaro vaisba
ženkliu yra rinkoje jau suvirš 60 
metų ir galite užtikti jį praktiškai 
kiekvienoje pasaulio valstybėje! 
Tai turi būti tam priežastis.

Sis puikus Linimentas įsisunkia 
per odos skylutes, suteikia urnų 
palengvinimą skausmų apimtoms 
kūno dalims, prašalina kraujo su
tepimą ir atstato tinkamą kraujo 
cirkuliaciją.

Skausmai ir gėlimai išnyksta 
kaip magišku budu; skaudėjimas

nušalimas ir sustingimas tuojaus 
apleidžia jūsų pailsusius musku- 
us ir sąnarius. Tikrai jis atneša 

žmogui atnaujintų jėgų ir jaunu
mo jausmą po sunkaus dienos dar- 
>ui.

Už 35c. ar 70c. bonka, galima 
nusipirkti bile vaistinėje mieste, 
atidarys jums naują vaizdą į gy
venimą — maloniai sveikas gyve
nimas, pilnas smagumų, laisvas 
nuo gnaibančių ir virpančių 
skausmų!

Pasarga: Akyvaizdoje didelio 
Pain-Expellerio pasisekimo visuo
menėje, daugelis pavyduolių par
davėjų mėgino kopijuoti ir nieko 
nepasiekė, todėl persitikrinkit, 
kad musų vaisbaženklis — Inka
ras butų ant bonkos, kuomet per
kate Pain-Expellerj. Nepasiten
kinkite jokiu kitu išdirbiniu ir vi
suomet reikalaukite Pain-Expel- 
lerio. Apgr.—No. 89A

ŠIE PAPRASTAI BUDAI 
LENGVINA DANTŲ

DYGIMĄ.
Buk atsargus vaiko maitinime 

dantitns kalantis. Ncpervalgydyk. į 
Dabok vidurius ir jei tik pasirodo ; 
nevirškinimas, gesai arba užkietėji- j 
mas, duok jam kėlėt!), lašų nekenks
mingos, gardžios, Fletcherio Casto
rijos. Tas paprastas būdas paleng
vino dantų dygimą mili-onams kū
dikių — motinoms taip-gi. Nes per 
virš 30 metų Ca'stori’a buvo ištikima 
motinų talkininkė visur. Ji greit už
migdo piktus ir nerimaujančius val
kus — ir ,11 yrą augmenlnė. Todėl 
Jus Jos visada galite duoti pagal rel- i 
kalų. Ji padaro ricinos darbų, tik 
geriau Ir švelniau. Del jūsų apsau- I 
gos butelis tikrosios Castorijos turi j 
Fletcherio parašė

Drazdauskas 190 148 134
W. Kisielius 134 132 122
Urbonas 110 128 153
Manstavičius 136 150 124
J. Kisielius -61 226 109

Totais 733 784 642,

SO. CHICAGO
A. Kibelkis 174 169 115
B. Pečiulis 136 192 174
Živatkauskas 169 171 156
T. Regašius 155 121 131
Redviek 156 150 163

Totais 788 803 739'
Bridgeport won tuo froni

Providence Juniors on alleys

IMK T. A. 0,
Del Prašalinimo Šalčio

Kas yra tas T. A. D. T 
T. A. D. yra liuosuojantis,

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

Jeigu arti nėra galima gau- 
‘i, tai kreipkite j po num.

5221 So. Halsted Street 
Chicago, III.

TeL Boulevard 6631

9 and 10 rolling a series 2555 
uiiile Providence took a ter- 
rible slunip. Bridgeport now 
ims it’s regular team and 
Lopęs to do better liereafter.

BRIDGEPORT
Mažeika 194 167 195
Mieevičius 191 152 168
Kabelis 167 134 163
Urba 190 133 191
Gramontas 167 165 178

Totais 909 751 895
PROVIDENCE N. 1

Rubis ' 131 207 144

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI $5.00
8PECIALI8TA8

nenusiminkit, bet eikit 
paa tikrą specialistų, ne pns koki 
nepatyrėm Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegcaml- 
navlmo. Jųe sutaupysit laiką lr 
plnlffus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su* 
rady m iii žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Ragg*.. 
X-Ray RoeDtgeno Aparatas Ir Tl- 
sifikas bakteriologlškas egsamlna- 
▼lmas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, renmatls- 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pai) plaučių, arba jeigu turit ko
kią užslaen ėjusią, |slkerėjualą, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
heatldėlloklt neatėle pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas lėlė 
«• W. JACK8ON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nno lt ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki 7 

Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 
po pietų.

Puikiai padarytas, žemas elektrikinis Console Cabine- 
t’as; gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu, 
aiškiu balsu ir išžiūra. Pilnai įrengtas, su tūbomis

M794S
Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo 

Lengvus išmokėjimai

J. F. Budrik.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 4705

requir.es
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CAMBRIDGE, MASS
Klebono Varduvių Vaka

rienė.
Spalių 6 parapijos svetai

nėje įvyko klebono kun. F. 
Juskaičio varduvių paminė
jimui vakarienė. Nuo pat kun. 
F. Juskaičio atėjimo į Cam- 
bridge, parapijonys kas met 
minėjo jo varduves iškilmin
gai. Šįmet toji diena buvo 
minima da iškilmingiau.

Spalių 4, Šv. Pranciškaus 
dienoje, seselės mokytojos Pa- 
sijonistės kiekviena savo sky
riuje iškilmingai priėmė atsi
lankiusį klebonų.
Vaikučiai gražiai dainomis, 

tfti eilėmis bei kalbelėmis iš
reiškė linkėjimus savo klebo
nui. Ypač dėkojo jam už rū
pestį įsteigime .ir rūpinimosi 
mokykla. Kiekvienas sky
rius įteikė labai gražias do
vaneles. Vaikeliai ir seselės 
be materialių dovanų, da gau 
šiai aukojo ir dvasinių gė
lių bukietelius.

Nuo vaikučių ir seselių — 
mokytojų parapijonai, ir-gi' 
neatsiliko. Spalių 6 d. vakare 
pftrapijonės surengė labai šau
nių vakarienę. Valgių buvo 
skanių iki sočiai. Užkandus 
prasidėjo muzikalia progra

mas. Gražiai padainavo M. 
G rybaitė, S. Raudeliunaitė- 
Sinkevičienė iš-Norvvoodo, na, 
ir visų mėgiamas S. Paura 
ir-gi neatsiliko. Jis taipgi vi
sus sužavėjo. Visiems daini
ninkams akomponavo Ona Gry 
baitė, vietos vargoninkė.

Du vaiku septintojo sky 
liaus vaidino ’ gražų dialogų 
apie bedievį profesorių. Netrn 

|ko eilučių, išreiškiančiu klebo-

bridgiuje, prašė ir toliau lai- M. Gurskienė $1.50; po $1.00: | 
kytis meilės ir vienybės. Ačlo- A. Toleikienė, V. Katauskai- 
jo visiems rengėjams(oms) ir nė, O. Maurienė, M. Jurkie- 
aukotojanis. Dėkojo už dova- nė, N. Bagdonas, O. Jurgai- 
nas ir visus dvasinius gėlių tienė, A. Zubrickienė, S. Ma- 
bukietėlius. žeikienė, M. Stankienė, O. Po-'į

Žmonių buvo mažne pilnu- eaitė, J. Dikselis, J. Zakarie-1 
tėlė svetainė. Visi skirstėsi 'Mė, A. Zingaitė, B. \abalai- 
pilnai patenkinti ir linksmi, tė, A. Rimkienė, J. Guniblys,- 
Buvo tai pavyzdinga vakario- I*. Štunekis, B. Štrumskienė, 
nė S< Šveikauskienė, S. Baikaus-

Garbė Cambridge parapljo- .kaitė, U. Zauberaitė, A. Ado
niais, kad moka pagerbti savo mavičierie, Lešinskienė, K. Bu

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6(41 South Albany Avenue
Tel. Proepect 1830 

Valandos 2-4, 6-2 NedėlloJ 10-12

Rea tel. Van Buron 5952

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS 

Balte XX 1519 Mllwaukee Avė.

Telefonas Boulevard 1839

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

dieną. Ir 6:30 Iki 8:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46tb Street Chlcago. III.

* - -

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

Tel. Brunswlck 8624

Res. Tel. Mldway 6 512

vadų.

nui geriausių linkėjimų.
Po muzikalio programo pra

sidėjo kalbos. Jos buvo trum
pos, bet gražios. Visos suko
si apie klebono varduves. Kal
bėjo parapijos vardu A. Po 
tembergas. Jis buvo ir vaka
ro vedėjas. Nuo visų parapi
jonų jis įteikė gerb. klebo
nui gražių pinigine dovanų. 
Mokyklos vardu vienas vai
kelis atnešė ir įteikė klebo
nui gyvų rožių bukietų.

Svečių kalbėtojų buvo šie 
kunigai: S. Kneižys iš Monte-
llo. F. Juras Lawrence,

Ateivb. 

=

CHICAGOJE
PAGERBĖ SAVG DVASIOS 

VADĄ.

Brighton P&fk. — Nekalto 
Prasidėjimo Paneles Šv. pa
rapijos mokyklos vaikučiai 
pagerbė savo dvasios vadų

. Švagžd-ys iš Montello, J. 
Citavičius nesenai iš Lietu
vos atvykęs ir vienas gydy
tojas.

Galiausia kalbėjo pats kun. i 
F. Juskaitis. Dėkojo už užuo
jautų bei pagelbų jo darbe. 
Trumpai pabriežė per dvylikų 
metų nuveiktus darbus Cam

ras, K. Balsis, P. Mikutienė,
M, Lankauskienė, O. Šilgaitė, j»° »*•»» 
M. Kazėnienė, O. Jankauskie
nė’ ir šeši N. N.

Viso sudėjo $83.50.
Galinda.

Valandoj; nuo S Iki 7:88 vai. vak 
kasdien. Nedėliotais nuo 1 Iki 1 vai

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

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

Ir Ketvergals vakare

2133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas Ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-2 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-4 po 
plet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8436

MASKARADINIS BALIUS.

Ofiso Tel. Canal 2112
v Namų Tel. Lafayette 1998

t DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Bridgeport. — Simano Dau 

kanto draugija, viena didžiau
sių, draugijų Bridgeporte, ren 
gia didelį Maskaredinį balių -Namuose 2-4 po piet, ofise 2-8 v. 

kuris bus spalių 27 d., Chiea
go Litliuanian Auditoriumvardinių dienoje.

Kun. Vaitukaitis yra Pran- Į paUg dovanų bus duodama
ciškus, taigi 4 d. šio mėnesio, 
kurioje buvo Šv. Pranciš- 
^aus šventė, Mišiose, kurias 
atnašavo kun. Pranciškus, a- hani baliuje. Taip pat pagei- 
pie 600 vaikučių priėmė Šv. daujama, kad ir kitų kolonijų 
Komunijų. Taipgi ir augusių

tiems, kas gražiausiai bus 
pasirengęs. Girdėt, kad dau
gelis rengiasi dalyvauti minė-

1 Valandas- prieš pietus pagal sutarti-
▼.

DR. J. J. KOVVARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. ' 

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

Nedelioj pagal susitarimą į

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

i Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Tel. Hemlock 8151

DR. Y. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 West 22 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 2—9 

v. r. NedėlloJ susitarus.

Ofiso Tel. Vlctory 2893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Bereikalingas
Skausmas!

Kai kurie skausmą laiko butinu.

Šalt} jie leidžia “perslrglmul.”
Jie laukia, kad galvos skausmas “pereitų."
Jei serga neuralgija ar neurltu, jie pasitiki ge

riau jaustis sekanti rytą.
Tuom gi tarpu Jie kenčia bereikalingą skausmą.

Bef-feikalingą dėlto, kad yra antidotas.
Bayer Aspirin visada, greitai pagelbsti nuo visokių 
skausmų, kuriuos mes syki turėdavom perkąsti. 
Jei skausmas nesiliauja, atsiklausk savo daktaro 
jo prežasties.

Jus išvengsit daug skausmų ir nesmagumi; per 
daugumą vartojimų Bayer Aspirin. Apsaugok save
pirkdamas tikrus. Bayer yra saugus. Visada tas 
pats. Visose aptiekose.

BAYFlt ASPIRIN
Aspirin yra trade žymė Bayer Fabriko Monoaceticacid-ester Salicylleacid

į žmonių daug tose Mišiose ar
tinos prie Dievo stalo.

Iš vakaro, prieš Šv. Pran
ciškaus šventę atvyko pagel- 
bon vaikučių išpažinties klau
syti gerb. kunigai! L. Drau
gelis, M. Švarlis, P. Gasiunas 
ir V. Mikaitis.

Gerb. Seselėlės Kazimierie- 
tės gražiai papuošė gėlėmis 
altorius bažnyčioje Šventei. 
Gi vaikučių choras kuriam 
vadovauja Jtįstas Kudirka dai 
liai giedojo šv. Mišiose.

Po rytmetinių pamaldų pa
rapijos salėje, vadovaujant 
seselėms Kazimierietėms, mo
kyklos vaikučiai sttrengė dai
lų programėlį vardinių pami
nėjimui. Pirmiausia mokyklos 
orkestrą, vadovaujant p. Liev- 
gaudui, sugrojo keletu gražių 
šmotelių. Po to sekė įvairūs 
pasveikinimai. Vaikučių pro
grama buvo tikrai sekė įvai- 
grama buvo tikrai gražiai 
atlikta. Garbė už tai seselėms 
Kazimierietėms:

Baigus programų, kun. Pran 
ciškus pasakė gražių vaiku
čiams prakalbėlę ir paliuosa- 
vo tų dienų nuo mokslo.

Per pietus atvyko buryg lie
tuvių kunigų iš Cbicagos ir 
artimesniu apielinkių pasvei
kinti kun. Pranciškų vardinių 
dienoje.

Tarp gerb. kunigų matėsi 
atvykstant ir šiaip žymesnių 
asmenų iš pasauliečių tarpo.

Rap.

lietuviai atsilankytų. Prie ge
ros muzikos linksmai laikų 
praleishn. Anna Janutaitė.

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. L* Baile St.. Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-2 

Vakarais'
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Vletort 0562 
7-9 v. ▼. apart Panedėllo lt 

PėtfiyčMM

JOHN B. BORDEN
(John Hogdztunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
TelephoM ftandelph 2727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
s

Tclepbene Rooscvclt 2090 

Nasnto: g flrt t ryto Tel- Rcpnh. POPO

JOHN MINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
karė. Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nUO 9 iki 6.

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

Tel. Kenwood 5107
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5912

DR. A. J. BERTASH
2424 SO. HALSTED STREET 

Ofiso val&ndbs nuo 1 Iki 3 po 
pietų Ir 2 iki 8 vai. vakaro 

Res. 8201 S. WALLACE STREET

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chieago 
arti 31st Street

balandos: 10-11 ryto, 2-4. po plet, 
7-9 vak. Nedaliomis 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

Tel. Lafayette 6793

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

Office; 4459 S. California Avė. 
I Nedėlioję pagal sutarti

, DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. ▼.

NedėlloJ: 10 — 12 ryto

, r
OFISAI:

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

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.
Office Boulevard 7042

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

D B N T 1 S T A I

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4245 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6851

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 
Valandos. 11 ryto iki I po pietą

2 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGALI
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

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

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 10 lkl 12 

TELEFONAS M1DWAY 2882

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

tfAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 

patarimai ir visi rašto darbai.

AUKOS BAŽNYČIAI PA
GRĄŽINTI.

JOSEPH J. 6RISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2209 

RE8IDENCIJA: 
2216 So. Rockwell Street 

Telef. Republlc 9799

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių (tempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akintus visuose 
atslUkimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589 -

Tel. Canal 2222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos' Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

Tel. Brunsvrick 9194
DR. A. J. GUSSKN

Lietuvis Dentlstas 
1679 MILWAUKEB AVENUE
Valandos- 9-12. 1-1, 8-8:89

Sekmadieniais ir trečiadieniais
pagal susitarimų.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 31 Nr.

Town Of Lake. — Išdekora- 
vus Šv. Kryžiaus bažnyčių. 
Įtaisomo ir kitoki bažnyčioje 
pagrųžinimai, papuošimai. 
Štai, prieš pat Sidabrinio par. 
Jubilėjaus iškilmes geri pa
rapijonys sudėjo ir įtaisė la-^ 
bai gražų sakyklai uždanga
lu

Šie aukojo: N. N. $10, po 
$5.00: Stefania Nutautienė ir 
Elena Gedvilienėj po $2.00: J. 
Metrikienė, K. Kungienė, O. 
Benetienė, O. Grubliefiė, J. Če
pulienė, A. Kinčinienė, M. 
Marcinkienė, M. Sodeikienė,

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampos Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950 Ir 2377

Miesto -Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 985 
Tel. Ffankllfc 4177

tfeiephor.ė Central (994

f. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak.
Local Office- 1900 8o. Union Ava 

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

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Boulevard 7589
Res.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akintų

1801 South Ashland Avenue
PMtt Bldg.< kamp. 18 8t. 2 aukštas 

Pastsbėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:29 ryto lkl 8:99 va
karo. Seredomis nuo 9:99 lkl II V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Caaal 9598

Tel. Lafayette 8829

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

Hemlock 7691

Tel. Boulevard 1401

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

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

7—g vakare

, DR.HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 99 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Rsy Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — II platų |r 
nuo 9 Iki 7:10 vai. vakare.
Tėl. ofiso Canal 9110 Res. So. Phors 
2238, arba Randolph 2800.

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfc

X-Ray
2137 8. CICERO. AV. CICERO, ILL. 
Valandos: 9-12 A. M. 3-6. 7-9 P. M.

Trefilodlena pagal sutarimą

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas « 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8201 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų. 
Nuo 7 Iki 9 vakare. '•
Nuo 10 Iki 12 dieną,
Nuo 2 Iki 2 po pietų,

______



CHICAGO 

ŽINiy-ŽINELĖS

DAtNOS” CHOfeO HA&IV 
DĖMESIUI. *

jS iiįSi. jįįįįVeeggŽį

. iš priežasties netikėto liūd
no įvykio, mirties a. a. Onos

pirinh kariu lietuviai katati-[spalių 22 d., Šv. Mykolo pa-

X Mirė Ona Pocienė, Bee- 
tboveno Konservatorijos bal
so mokytoja ir viena įžymiau-

gauti įleidimo į J. A. Valsty
bės dokumentai.

X Pp. Duobų 15 m. sukak-' Pocienės, “Dainos” choro mo 
tuvių ženybinio gyvenimo va-pytojo žmonos ir brangios 
karionė pereitų, šeštadieni Mel musą choro narės, repeticijos
dažio salėje pavyko.

šių Chicagos lietuvių daininin-. y Justas Mackevičius gol- 
kė “Dainos” eboro narė. Clii-Įf0 rungtynėse nugalėjo dr. P. 
cagos lietuviams tai begalo /aiator

kai turės progos dalyvauti iš
kilmėj arkivyskupijos kate
droje. Tat mes, nortbsidiečiai, 
turime skaitlingai dalyvauti 
tose iškilmėse, nes daugiau 
tokios progos gal nesulauk
sim.

4 i
Geresniam susitvarkymui 

kad
žinotome, kokių kompanijų 
galėsime sudaryti ir visi kar
tu važiuoti.

Registracija bus spalių 23 
ir 25 d. vakare tuojau po pa
maldų iki 9:30 ir nedėlioj 27 
d. spalių po sumos.

didelis nuostolis.
X Pereitų šeštadieni iš Ru

andos grįžo p. Peldžius, žmo
nų palikęs Montrealy kel bus

daktarų čempionų. 
X Lietuvių golfininkų čam 

pionatą laimėjo jaunas vyru
kas p.

šiandie nebus. Visi nariai pra
šomi susirinkti kitą, antradie- Į turime susiregistruoti, 
nį, spalių 28 d.

Valdybą.

rapijos svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. Visi rėmėjai ir rėmė
jos malonėkit susirinkti, nes 
bus daug svarbių dalykų svar
stoma. Metinis vajaus vakaras 
jau nebetoli. Reikia gerai pa
sirengti. Toliau, kurie turit 
paėmę tikietų pardavinėjimui, 
pršomi platinti kiek tik ga-

n. y* v ■ ................ ..
gėlo minės 25 metų sukaktu
ves. Ta proga rengia iškilmin
gų puotų ir kviečia visus at
silankyti. Per vakarienę bus 
priimami nariai numažintu j- 
stojimu. Rap.

SEPTYNI GAZU UŽ
TROŠKO

GRABORIAI:

Čyzas.

APB RADIO STOTIS.

NEW YORK, spal. 22. — 
Įima, nes kurie iš anksto pir- Vandeniui katiliuky užvirus 
ks, tie turės teisės prie laimė-1 ir užgesinus gazą, šiomis du
jinio $5 auksu ir auksinės pluljomis nakčia užtroSko W. Ca-

i arų i • • *v ii • **nksnos. Tat visi iš anksto pir
kit tikietus.

Be to, rėmėjams pranešame, 
kad apie gruodžio mėnesio 15

vanagh, šoferis, 42 metų, su 
šešiais savo vaikais. Motina 
uirm kelerių metų mirus.

Registracijų ves parapijos d. baigiasi visiems “Laivo’

Antradienis, Spalio 22, 1929

t)elaware valstybėje inkorpo

ruota Transatlantinė Zepeli- 
nų Linija. Netolimoj ateity 
per Atlantikų orlaiviais zepe- 
linais nuolat bus vežiojami ke
liauninkai, pasta ir prekės.

Del geriausios ryšiai 
’lr patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella šviežių klaušl-
alų, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

S. D. LACIIAWICZ savaitinį susirinkimų. Buvo 
matyt keli nauji nariai, kurie 
žada įsirašyti ir būti aktyviais 
nariais. Po susirinkimo buvo 
pasilinksminimas.

X Spalių 18 d. vakare tuo
jau po pamaldų, jaunieji Vy
čiai turėjo pirmų susirinkimų 
savo naujame kliube. Susirin
kime išrinko valdybų, kuri 
pasižadėjo uoliai darbuotis, 

i Be to, nustatyta taisyklės,
. pigiausi as^met^graborius. kurių visi turės laikytis.

Laidotuvėse pa- j X Vyčių Dramatinis ratelis 
tarnauju geriausia I v • • T-r- t •
ir pigiau negu kiti, sParciai varosi. Komedijų,
todėl, kad prikiau-i ]<urįa ]ogg pereitų metų “Mo- 
eau prie arabų 16- . . . e ‘
dirbystės itinos Dienoje”, vėl atkartos,

Lietuvis Graborlue 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 
arba 2516 
ŽJ14 W. 2Srd Plaee 

Chieago, Ht

J. F. RADZIUS

nes ji visiem patiko ir dau
gumas jos nematė.

Į X Ateinantį ketvirtadienį 
j Vyčiai 4 kp. rengia “Halo-

-------------- ween party”. Jame bus įvai-
Dievo Apveizdos Parap. renybių, juoką, žaidimų, kas 

Spalių 17 d. vakare sen°.ie, visiems patinka. Visi prašome 
svetainėje Vyčių 4 kp. laikė atsilankyti. Ateiti reikės su

Vyčiu ar Vyte, kitaip turės už 
simokėti centų “war tax”.

X Antradieny bus choro 
praktika. Nors nariai skaitlin- 
giau lankosi negu pernai, bet 
vis nėra tiek, kiek reikia, y- 
pač stiprų vyrų halsų. Kvie
čiami visi sueiti. Praktika, bus 
mokyklos kambary tuojau po 
pamaldų.

Vyčiu Naujokas.

komitetas. Kam būš kas neaiš
ku, tegu kreipiasi pas klebo
ną.

Kas neužsiregistruos, su 
kompanija negalės dalyvautu

Rap.

SVARBI ŽINUTĖ.

prenumeratos. Malonės, tat vi
si “Laivo” skaitytojai atei
ti į susirinkimą ir atnaujinti 
mokestį.

Taip pat turim susirūpinti 
surengimu gražaus programo 
gruodžio 15 d. Vakaras įvyks 
Šv. Mykolo parapijos svetai
nėj. Įžanga nebrangi, tik 35c.

Tai-gi prašome visų narių 
susirinkti į minėtą susirinki
mą', nes turim daug dalykų 
svarstyti.

Valdyba.

JUBILĖJINĖ PUOTA.

OF.’SAS
688 West 18 St. 
Tel. Canal #174 
IKI RIUS: S238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

PIRMU KARTU.

North Side.
nas paskelbė iš sakyklos, kad

Simpatiškas — 
Mandagus —

1 Geresnis ir Piges- 
'nis už kitų patar
navimas.

J. 77 EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Te.. Boulevard 3201

Giliai liūdinčiam bran
giam musų mokytojui 
P. S. Pociui, ir visai gi
minei, netekusiam savo
mylimos žmonos, a. a. O- 
nos Pocienės, reiškiame 
šrdingiausių užuojautų.

Dainos Choras.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. A. ONOS POCIENEI 
ATMINTI.

“Kanklių” choras, prie 
Šv. Jurgio par., kuriam 
vadovauja gerb. Antanas 
S. Pocius, nutarta paau
koti Šv. Mišias ir prie ve* 
lionės karsto padėti gė
lių. Taip-gi, užuojautos p. 
Pociui delei, nutarta su
sirinkti antradienio va
kare — spalių 22 d., į 
muzikos kambarį, iš ten 
kartu vykti ir atiduoti 
paskutinę pagarbų a. a. 
Onai Pocienei.

A. B.

UŽUOJAUTA.

.Iš priežasties mirties 
musų mylimos ir bran
gios draugės, a. a. Onos 
Pocienės, reiškiame nuo
širdžios, giliausios užuo
jautos pp. Pocių šeimai, 
josios vyrui, komp. A. 
Pociui, josios brangiąja! 
mamytei, p. Klimavičie
nei ir visai giminei.

Liūdna — skaudu — 
gaila netekus mylimos 
draugės. Išsiskyrė jinai 
iš musų tarpo nelaiku...

Liūdi giliai kartu she
josios gimine ir visa lie
tuvių visuomenė, netekus
savo žvaigždutės, niyli-
mos, talentuotos daini
ninkės — artistės...

Ilsėkis ramiai, mieloji 
Onytė, mes Tavęs nebesu- 
lauksim, bet Tu mus Vi
sas sulauksi...
Artimųjų draugių būrelis 

“Alma”.

Marųuette Park. — 16 d.
spalių įvyko svarbus susirin
kimas Marųuette Parko Namų 
Savininkų, Lietuvių Skolinimo 
ir Taupymo bendrovės rašti
nėj.

Nors nepefdaug savininkų 
atsilankė, bet daug kalbėta

,, ... apie bendrus namų savininkų
Musų klebo-| ... . ... . ,reikalus ir prieita prie galuti

nos išvados, kad būtinai rei
kalinga namų savininkams 
organizacija. Tat ir tapo to
kia organizacija įsteigta. Jon 
jau įsirašė šie savininkai: 
Adv. K. Česnnlis, A. Dargis, 
J. K. Butkus, F. Sutkus, J. 
Sutkus, J. Zalalda ir J. Dainei. 
Tad patartina kiekvienam 
namų savininkui įsirašyti, 
nes ta organizacija bus rams
tis visuose reikaluose. Ir prie
žodis sako; “ltur vienybė, ten 
galybė”. Taip ir mūsų tarpe

I ■

I pavienis ką ūori tegul sako, 
į bet jo niekas neklausys. Bet, 
kaip keletas rimtų paduosime 
reikalavimą, tai tie reikalą-i I * ? ’
vimai greit bus išpildyti. 

Kitas namų savininkų susi
rinkimas įvyks spalių 23 d., 
7:30 yal. vakare po num. 2436 
W. 69th Street.

J. K. B., rašt.

North Side. — Spalių 27 d. 
draugija Šv. Mykolo Arkan-

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St.

UTARN., SEREDOJ, ir 
KETVERGE 

Spalių 22, 23, 24 
Bus rodoma

“MADAME X”nu n .»
Labai plačiai pagarsėjęs 

paveikslas ir visiems labai 
patinkamas.

NAUJAUSIO IŠRADIMO 
VITAPHONE

Kalbantieji Paveikslai 
Graži Muzika

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

UTARN., SEREDOJ, ir 
KETVERGE 

Spalių 22, 23, 24
100% Kalbantysis 

Naturališkos Spalvos. Dau
giau kaip 100 gražuolių

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų. vėliausios mados 
radio. planų rolių, re- 
kordų lr t-t. Taisau 
laikrodžius lr musikos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 8889

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarr avimą.
Patarnavimas 

Visose Chica
gos dalyse lr 
prlemlesčuose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

8288 South 
Halsted Ht.

Vlctory 40 8S- 
89

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampas 48th lr Paulina Sta 
Te). Blvd. 5208

NuIludlmo valandoje kreipkitės' 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyii* dėl Šermenų 
dykai. A.

PRANEŠIMAI
..... ■ ■'»

North Side. — M. K.
skyriaus susirinkimas

R. 2 
įvyks

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefonas Yards 1188
4424 Ho. Rockvrcll Rt.

Virginia 1290

LIETUVIS GRAHORIUa 
Ofisas:

4811 H. MARSHFIELD AVENUB 
Tel. Boulevard 1117

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAH

Turiu automobilius visokiems 
rei kalama Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE
Chieago, UI.

ONA POCIENĖ
PO TĖVAIS KLIMAVIČIŪTE

Mirė Spalio 19 d., 1929 m., 8:30 vai. vak., 33 metų 
amžiaus. Gimus Gland Lyon? Pa.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Antaną, moti
ną Elzbietą, 3 brolius; Jurgį, Edvardą ir Leonardą ir 
gimines. (

Kūnas pašarvotas 3259 So. Halsted St. Laidotu
vės įvyks Ketverge, Spalių 24 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta i Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminei, draugus-ges 
ir pažystamus-ma8 dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Motina, Broliai ir Giminės.
T^aidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažei

ka. Telefonas Yards 1138.

ANT RENDOS
5 gražus, saulėti, patogus 

j kambariai su nedideliu Storu, 
j Gera vieta ištaiginiamš daik
tams ir ypatingai vaikų aprė- 
dalams.
1445 So. 49 Avė. . Cicero, UI.

Išvažiuojame į pietus; turi
me parduoti 4 kambarių puoš
nius rakandus, kaip naujus, 
vartotus tik 60 dienų. Už $550 
gausit 9 tūbų screen grid ra
dio, 3 šmotų Frieze parlo- 

įriaus siutą, du 9x12 Wilton 
į divonus, 8 šmotų riešuto me- 
!džio valgyklos siutą, 4 šmo
tų mieg-kambario siutas su 
springsais ir inadracais, 5 
šmotų pusryčių setas, lempa,

Į veidrodis, aliejiniai paveiks
lai, indai, maži divonai, vis
kas už $550. Parduodame ir 

' skyrium. Pristatysim.
| 8228 Maryland Avenue

lst Apt. arti Cottage Grove
| Avė. Tel. Stewart 1875 
-_ , --------- -------------- ■ >

BARGENAS
Parsiduoda bučerne ir gro- 

cernė su namu arba be na
mo, lietuvių apgyventoj vie
toj, biznis išdirbtas per 20 
metų. Parduodam visai pi
giai.

2324 South Leavitt St. 
Kampas 23 Place

11 Tel. Canal 1622

BRIDGEPORT KNITTING 
SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi Ir vilnones pap- 
člakas. Parduodam pigiai. Neriam 
sulig užsakymų naujus sveterlils lr 
taisome senus. Vilnonios gijos dėl 
nėrinių Ir vilnonės materijos dol 
kelnių vyrakns lr valkams. Atsllan- 
kykit lr Įsltikrlnkit musų prekių gO- 
rume. Atdara kasdien lr vakarais. 
Sekmadieniais nuo 9 lki 4 po pie
tų.

Siunčiam užsakymus i kitus mies
tus.

P. SELEMONAVICIUS
504 W. 33rd SL Prie Normai Avė. 

Tel. Vlctory 3486

JOHN SLEGAITIS
Graliam Paige Automobilių 

Pardavėjas.
ARCHER MOTOR SALES 

610 West 35 Street 
Tel. Yards 0699

Jau turime naujus 1930 
modelius.

PRANEŠIMAS.
Širdingai kviečiame jus at

silankyti ir pamatyti vėliau
sios mados naujus 1930 
“400” Našlį karus su vėliau
siais pagerinimais pas 

į BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

Tel. Victory 5371 

UNIVERSAL RESTAURANT

A. A. Norkus, Savininkas

Gardus ir sveiki valgiai, 
greitas ir mandagus patarna
vimas.

750 West 31 Street
Arti South Halsted Street 

Chieago, HL

> tai A
•A

PER ATLANTIKĄ ZEPE- 
LINO LINIJA

NEW YORK, spal. 21. —

Dubaltavas kranas dėl sinkos, ku
ris maišo šiltą lr šaltą vanden). La
bai geras daiktas dėl kuknios. 
Tik ..................................................... $3.98

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

5 Gal................................................. 92.39

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

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chieago, m.
Telefonas Lafayette 4689

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

* Hardvrare Co., dabar perėmė visų 
blsnj J savo rankas lr duos visose šio 
blsnlo fiakoee pirmos klesos patar- 
nąrimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnters A Decorators
J. 8. Ramanclonls, savininkas
8147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7161

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama

7217 S. California Avenue 
Telef. Hemlock 55M

Telefonas Canal 7118

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Datų lr. Popieros

1114 8. LBAVTTT 8T. Cfelea<o

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Tel. Bonlevard 6114

M. YUSZKA & CO.
PLCMBING A HEATIKG 

Kaipo UetuvK, lietuviams patar
nauju kuogerlausia

4994 SO. PAULINA

MORTGEŠIAI-PASKOLOS
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas >500,000.09 
>194 SO. KEDZIE AVENUE 

TaL Lafayette <7lt-t71l

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Ioans A Inmrance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Blanlus visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės Ir kur yra tr kas yra.
Perkam notas Ind morgage Ir pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
Ulygoma

Teisingas Ir greitas patarnavimas 
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


