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Raudonasis Meksikos prezidentas nori naikinti bažnyčias
BRAZILIJOJ BAIGĖS REVOLIUCIJA; 

VAPAI SUIMTI
T. Sa jungos komisija dėl Mandžiurijos 

kaltina japonus

PHILADELPHIJOS KARDINOLAS PA
ŠVENTINO JUOZAPO MARIJOS VILA

PENKI TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ, DAUG 
KUNIGŲ IŠKILMĖSE

MEKSIKOS AUTOKRATAI 
GRASINA BAŽNYČIAI

MEXICO CITY, spal. 3. — 
Meksiku valdantieji autokra
tai pagaliau aiškiai išpažįsta, 
kad jie žengia Rusijos komu
nistų pėdomis ir kad komu
nistų pasiryžimai yra jų pasi
ryžimai.

Į Šventojo Tėvo Pijaus XI 
enciklikų meksikonų katalikų 
persekiojimo reikale naujas 
Meksikos prezidentas A. L. 
Rodriguez’as štai kaip piktai 
atsiliepia: i ,

Jei popiežius ir toliau kišis 
į Meksikos vidaus reikalus ir 
kurstys katalikus prieš vyriau 
sybę, visos bažnyčios Meksi
koj bus pakeistos mokyklo

mis arba kitomis kokiomis į- 
staigomis meksikonų darbini
nkų naudai.

Iki šioliai taip atvirai prieš 
Bažnyčių nebuvo pasisakęs nė 
Calles. Pasaulio katalikai da
bar žinos, kokiais tikslais Ba
žnyčia persekiojama, kokius 
pasiryžimus turi valdančioji 
kraštų revoliucinė bedievių ju
nta.

PASIŠALINA AIRIJOS 
GUBERNATORIUS

LONDONAS, spal. 4. — Pa
sklydo gandų, kad atsistaty
dina Airijos generalis guber
natorius J. McNeill. De Vale- 
ros vadovaujama airių vy
riausybė su šiuo Anglijos ka
raliaus atstovu mažai skaitė
si. * nu

KILUS KONTRREVO
LIUCIJA

BUENOS ATR.ES, Argenti
na, spal. 3. — Radio praneši
mu, Sao Paulo mieste, Brazi
lijoj, kilo kontrrevoliucija, t. 
y. sukilimas prieš revoliucio- 
ninkus. (

VOKIEČIAI PAGERBĖ 
PREZIDENTĄ

BERLYNAS, spal. 3. — Vi
sa Vokietija vakar iškilmin
gai pagerbė respublikos prezi
dentų TTindenburgų, sukakus 
jam 85 metus amžiaus.

AVASTTINGTON, spal. 3. — 
Susirinko sesijon vyriausias 
šio krašto teismas.

BAIGĖS REVOLIUCIJA

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, spal. 4. — Sugriuvo Sao 
Paulo valstybės revoliucija, 
kuri tęsės 3 mėnesius ir buvo 
nukreipta prieš laikinąjį res
publikos prezidentų Vargasų.

Militarinė policija užėmė Sa- 
o Paulo miestų. Vyriausieji re
voliucijos vadai suimti. Revo- 
liucininkai susidūrė su nepa
sisekimu, kada prieš juos, ka
ntrybės netekę, gyventojai nu
sisuko.

BLANCHE ATSISTA
TYDINO

SANTIAGO, Čile, spal. 3. — 
Prieš laikinąjį šios respubli
kos prezidentų Blanche kilo 
civilių gyventojų sukilimai. Ir 
tas privertė jį atsistatydinti. 
Socialistams nesiseka sukurti 
valstybę, Markso teorijomis 
paremtų. Blanclie vietų užėmė 
teisėjas Oyanedel.

MĖSOS KAINOS PA
DIDINIMUI

KOPENIIAGENAS, Danija, 
spal. 3. — Del nepapaprasto 
mėsos nupigimo Danijos ūki
ninkai nusprendė galvijų per
viršį išpiauti.

KOVOS PRIEŠ KOMU- 
i NIZMĄ

LUCERNE, Šveicarija, spal.
3. -— Tarptautinės Katalikių 
Moterų lygų unijos mergaičių 
sekcija padarė rezoliucijų ko
voti prieš komunizmų.

UŽĖMĖ PREZIDENTO 
OFISĄ

PANAMA, spal. 3. — Pana
mos respublikos naujas prezi
dentas dr. Ilarmodio Arias u- 
žemė sau skirtų ofisų.

UŽNUODYTAS KINŲ 
GENEROLAS

ŠANCHAJUS, spal. 3. — Iš 
Tokijo praneša, kad Peipinge 
vienos vakarienės metu užnuo
dytas buvusis Mandžiurijos 
valdovas, maršalas Čang Hsu- 
eh-liang. Sakoma, jis yra pa
vojuje. Su gausinga savo ka
riuomene jis ilgų laikų ren
gėsi įsiveržti Mandžiūrijon 
prieš japonus.

Pirmasis po karo pastatytas prekybinis garlaivis J. Valstybėse. Jo vardas yra “Sea- 
train”. Jis vežios traukinių prekių vagonus tarp New Yorko ir New Orleans ir Havanos.

T. SĄJUNGOS KOMISIJA 
PRIEŠ JAPONUS

ŽENEVA, spal. 3. — T. Są
junga paskelbė savo komisi
jos raportų Mandžiurijos rei
kale. Raportas nukreiptas 
prieš japonus. Nurodoma, kad 
japonai neturi nė mažiausios 
teisės valdyti Mandžiūrijų. 
Reikalaujama, kad jie iš ten 
išsinešdintų, kad Mandžiūri- 
jai būtų suteikta autonomija 
ir kad tas kraštas ir toliau 
priklausyti} ne kam kitam, 
bet kinams ir Kinijai.

Komisija tuo būdu smerkia 
visų ten japonų veikimų.

JAPONAI PRIEŠ T. 
SĄJUNGĄ

TOKIJO, spal. 3. — Japo
nų karo ofisas paskelbė pa-i 
reiškimų, kad jei T. Sąjunga 
pripažins komisijos raportų 
Mandžiūrijos klausimu ir no
rės vykdyti jos nurodymus, 
Japonija turės išeiti iš T. Są
jungos ir griežtai laikytis sa
vo nusistatymo ir visų pasiry
žimų Rytuose.

AMERIKA PALANKI T. S. 
KOMISIJOS RAPORTUI

AVASTITNGTON, spal. 3. —
J. Valstybių vyriausybė reiš
kia palankumo T. Sąjungos 
komisijos raportui Mandžiūri
jos reikale.

REIKALAUJA DAUGIAU 
IŠLAIDŲ

TOKT.TO, spal. 3. — Japo
nų kariuomenės ir karo laivy
no ofisai reikalauja skirti dau 
giau išlaidų 1933-34 metams 
— 96 milijonus dolerių dau
giau.

Netyčiomis pavojingai iš 
šautuvo pašauta Miss Mildred 
Langrede, 26 m. amž., 5847 
So. Micbigan avė.

CHICAGO JE

REIKALAUJA SUGRĮŽTI

Federalis teisėjas Lindley 
reikalauja, kad iš Paryžiaus 
sugrįžtų S. Insull’o sūnus, ku
rs andai išvyko neva sergan
čios motinos aplankyti. Jis rei 
kalingas čia dėl jo tėvo veda
mų reikalų griuvimo.

O Cook’o apskrities proku
roras Swanson’as reikalauja, 
kad į Cliicagų grįžtų pats S. 
Insull ir jo brolis.

ASMENIŠKIEJI MO
KESČIAI

Asmeniškųjų mokesčių mo
kėjimui visi teatrai, Chicagoj 
ir priemiesčiuose, padalinti į 
4 rūšis. Mokesčių didumas pa
eis nuo teatrų išpuošimo ir sė
dynių skaičiaus.

PAŠAUKTAS ROMON

Dieviškojo Žodžio draugijos, 
Techny, Ilk, narys, plačiai ži
nomas kun. de Lange, pašauk
tas Romon būti šios draugijos 
vyriausiosios komisijos pata
rėju.

PAŠVENTINO BAŽNYČIĄ

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein vakar Mundelein 
miestely, kur yra arkivyskupi
jos kunigų seminarija, pašven
tino Nuolatinio Eucharistijos 
Garbinimo bažnyčių.

NORI 7,500,000 DOL. 
FONDO ,

“Joint Emergency Relief 
Fund” komitetas’ reikalauja 
Cook’o apskrities visuomenės 
sudaryti 7,500,000 dol. fondų 
vaikų ir vargšų (ne bedarbių) 
šelpimui. . «* Mins

KAIP TURI BŪT APŠIL
DOMI BUTAI

Chicagos sveikatos departa
mentas paskelbė, kaip turi būt 
apšildomi šeimynoms nuomo
jami butai apartamentiniuose 
namuose. •

Būtų apšildymas yra priva
lomas nuo spalių mėn. 1 d. iki 
birželio 1 d. Mažiausia šilumos 
temperatūra kasdien turi būt: 
6:30 rytų 60 laipsnių, 7:30 — 
65 1. ir 8:30 — 68 laipsniai. Ši 
pastaroji 68 laipsnių šiluma tu 
ri būti per visų dienų iki 
10:30 vakaro. Naktį gi, nuo 
10:30 vakaro iki 6:30 ryto ši
luma gali būti arba nebūti.

Toks miesto tarybos praves
tas nuostatas ir jis privalo
mas. Tas reikalinga žmonių 
sveikatai.

761,238 UŽSIREGISTRAVO

Praeitų šeštadienį Chicagoj 
užsiregistravo 761,238 pilie
čiai. Dar vienas registravima
sis įvyks šio spalių mėn. 11 d. 
Tai bus paskutinė piliečiams 
proga. ,

NEPASIDALINA ISTORI
NIAIS DAIKTAIS

VIENA, Austrija, spal. 4. 
— Kada po karo Austrija at
skirta nuo Vengrijos, ana pi r- 
miltinė pasisavino daug bran
gintinų istorinių Vengrijai 
priklausančių daiktų. Iki šiol 
tais daiktais nepasidalinta. Pa 
galinu šiam padalinimui skir
ta maišyta iš austrų ir veng
rų komisija. Jos pirmininku 
pakviestas įžymus šveicarie- 
tis.

PREZIDENTAS HOOVER’IS 
IŠVYKO Į I0WĄ

WASHINGTON, spal. 3. - 
Prezidetnas Hoover’is išvyko 
į Dės Moines miestų, Iowa va
lstybėje. Rytoj jis ten sakys 
politinę prakalbų.

(“ Draugui ’ ’ telegrama) 
PHILADELP11IA, Pa., spa

lių 3. — Penki tūkstančiai žmo 
nių dalyvavo Juozapo Marijos

vilos pašventinime. Šventino I 
Jo Eminencija kardinolas Dou j 

Įglierty. Pamokslų sakė kun. I

LIETUVOJE

ATIDARYTA MENO 
GALERIJA

Rugsėjo 4 d. atidaryta (Ge
dimino g. 36 buv. Darbo Bir
žos patalpose) meno galerija. 
Galerijų suorganizavo dail. Ar
bitblatas. Reikia pastebėti, 
kad tokia galerija įsteigta pi
rmoji visam Pabaltijy. Gale
rijoj paveikslai bus kas mė
nesį keičiami, tokiu būdu su
sidarys nuolatinė kolektyvinė 
paveikslų paroda Lietuvos ir 
užsienio dailininkų. Šioj pa
rodoj dalyvauja arti dvideši
mties Lietuvos ir užsienio dai
lininkų su paveikslais, skulp
tūrom ir medžio raižiniais. Pa 
rodoj matyti Makso Bando ir 
Kulvianskio vienas kitas pa
veikslas. Yra įdomių grafikos 

į darbų iš Italijos ir Paryžiaus. 
Iš mūsų jaunųjų dailininkų: 
Arbitblatas, Bulaka, Bekeris, 
Ušinskas, Valeška Markusas. 
Skulptūrų Ceslerio ir Joffes. 
Įdomus Pereikovičaitės misti
škai konstruktyvus paveiks
las. Į akį krinta gabaus jau
no dailininko Bulakos braiži
niai medyje. Paroda daro jau
kų ir kuklų įspūdį. Kitų mė
nesį šioj galerijoj mano savo 
paveikslus išstatyti keli latvių 
dailininkai.

GERAS PELNAS IŠ 
VIJŪNŲ

BŪTINGĖ, Kretingos apsk. 
Kai kurie šios apylinkės žve
jai nuoinuoja iš miškų urėdi
jos Šventosios upę. rajonais ir 
nuomos moka, žiūrint vietos 
gerumo, pradedant 25 ir bai
giant 750 lt. metams už rajo
nų. Dabartiniu laiku jau pra
sidėjo vijūnų gaudymo sezo
nas, kuris tęsiasi iki Naujųjų 

Metų. Goresniuose rajonuose 
vijūnų sugaunama per parų ka 
rtais iki 100 ir daugiau kapų. 
Sugautus vijūnus kepa ir vė
liau veža į Klaipėdą — Šiau
lius parduoti. Už parduotus vi
jūnus gauna nuo 800 — 1200 
lt., nes kapų parduoda po 8 
ir 12 lt.

Jakaitis. Nuotaika puiki. Ry
tiečiai džiaugiasi nauju kultū
ros židiniu. Ideali vieta aka
demijai. Kardinolas aukštino 
seserų kazimieriečių uolumų 
Bažnyčiai ir mūsų tautai.

Šimutis.

ČIGONAI TAIP PAT PER
KA VILNIAUS PASUS

RASEINIAI. Platinant Ra
seiniuose Vilniaus pasus ir ke
letas čigonų nusipirko juos. 
Vienas čigonas teturėjo tik 
15c ir būtinai nogėjo nusipirk
ti Vilniaus pasų ir ženkliukų, 
tačiau platintojas jam davė 
tik pasų, o ženkliukų patarė 
kitų kartų nusipirkti, kai tu
rės 10 et. Bet čigonas nenusi
leido ir norėjo gauti ir ženk
liukų. Platintojas nusileido dėl 
penkių centų ir čigonui davė 
pasų su ženkliuku.

PERKA RAGUOČIUS

ŠILALĖ. Šilalėje turgaus 
dienomis gerokai perka vie
tos pirkliai raguočius. Tuos 
raguočius varo į Naumiestį 
(Taurag. ap.), kur Mažosios 
Lietuvos mėsininkai išperka ir 
moka palyginti neblogas kai
nas. Tuo ūkininkai labai pa
tenkinti.

KUR BUVO ŽEMĖS 
AŠIGALIS

LOS ANGELES, Cal., spal.
4. — Geologas Cowden, kurs 
studijuoja suakmenėjusius mi
škus, reiškia nuomonę, kad la
bai senai Kalifornijos plotai, 
buvę žemės žiemių ašigaliu.

4 ASMENYS ŽUVO

NORTII 1TAVEN, Conn., 
spal. 3. — Nukritus Stinson 
Junior monoplanui (lėktuvui) 
žuvo 3 jauni vyrai ir 1 jauna 
moteriškė.

PRIEŠ ATEIVIUS

Chicagoj vedama kampani
ja prieš ateivius nepiliečius. 
Kai kurie nepiliečių melagin
gu būdu stengiasi turėti bal
savimo teises ir kitas tik pi
liečiams priklausančias privi
legijas.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Rytmetį numatomas 
lietus; vėsiau.



o D R A TJ G A S Antradienis, spaliu 4 d., 1932

“D R A U G A S”

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — ¥6.00. Pu
sei Metų — ¥3.50, Trims Mėnesiams — ¥2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams ¥7-®0, Pusei Me
tų — ¥4 00. Kopija .03a.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčioma tam 
tikslui pašto ženklų.

Kodaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday. 
SUBSCR1PT1ONS: One Year — ¥6.00. Six Months

— |3.50. Tliree Months — ¥2.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — ¥7.00. Slx Months — ¥<•<** 
Copy — .03c.

Advertising ln “DRAUGAS” brlngs best results. 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

nors pavyks su valdžia susitarti ir kilusius 
sunkumus nugalėti. Tuomet bus pradėta ir 
studentus priiminėti. Gi kol kas Lietuvos 
Katalikų Universitetas gyvuos be studentų, 
t. y. ne kaip mokinimo, bet kaipo mokslo į- 
staiga. Ne dėl juridinių, bet dėl kitų išskai
čiavimų panašiai pradėjo veikti ir llebrniš- 
kas Universitetas Jeruzalėje. Kaipo mokslo 
įstaiga jis įkurtas 1924 m. Po 4 metų rinito 
mokslinio darbo vienas jo fakultetas atidarė 
savo duris studentams, dar po 4 metų (t. y. 
1932 m.) pradėjo priiminėti studentus jau 
antras jo fakultetas. O tuom tarpu buvo sta

SVEIKATOS SAVAITĖ
Dusulys

Dusulys yra viena iš visų i Įima apsilenkti su liga, kurių 
minėtų ligų, nelaimingiausia vėliau labai sunku, arba ir vi- 
dėl žmonių. Kai kurie žmonės, sai per vėlu gydyti. Yra net 
jei ir turi dusulio ypatybes, ir tokių atsitikimų, kad tėvai 
bet jos nepasireiškia be tam verste verčia vaikus visky, va-

KAS TRUKDĖ KATALIKŲ UNIVERSI
TETO ATIDARYMĄ?

(Nuo “Draugo'’ korespondento iš Kauno)
(Pabaiga)

Kat. Un-tas neprašo iš valdžios jokių lė
šų, nei teisių. Kat. Bažnyčia Lietuvoje yra 
viešosios teisės asmuo, kurs be jokio specia
laus leidinio gali atidaryti savo mokyklas. 
Pastaraisiais laikais tokiu būdu juk buvo 
atidaryta Telšių vyskupijos dvasinė semina
rija. Tais pačiais Rusijos įstatymais gyvenų 
lenkai nereikalavo panašių formalumų iš be
sisteigiančio Kat. Un-to .Liubline, taipgi be 
specialaus įstatymo ar leidinio įsisteigė ir 
Aukštasis Komercijos Institutas (privatinis) 
Rygoje, kurio studentų latvių valdžia per tiek 
pat metų neima kariuomenėn, kaip ir valdiš
ko universiteto studentų. Katalikų universi- ! 
tetų pasauly veikia apie 50, bet jei kitų kraš
tų valdžios teisintųsi, kad jų įkūrimui ir vei
kimui reikia specialaus įstatymo ir įvairių 
tvirtinimų, tai kas žin ar bent vienas jų 
begalėtų egzistuoti.

Labai eliarakteringas valdžios priekabis, 
būk “Saulės” rūmai esu perpildyti ir todėl 
netinku Kat. In tui. Juk Kat. Un-tas šiais 
metais manė užimti tik pirmųjį aukštų, kurj 
iki šiol naudojo S. Daukanto mokytojų semi
narija. Ši vyrų seminarija nustojo valdžios 
pašalpų, todėl ir užsidaro nebegalėdama už
silaikyti. Minėtai seminarijai valdžia nekliu
dė užimti patalpų greta mergaičių gimnazi
jos, bet Kat. Un-tas jau esųs pavojingas pe
dagoginiu ir higienos atžvilgiais. Vis mat 
valdiška logika...

Atrodo, kad šį rudenį valdžiai pavyko 
Kat. Un-tan studentų priėmimų sutrukdyti. 
Jos reikalaujamas Un-to statutas ir mokslo 
planas, sakoma, būsiųs valdžiai patiektas. Bet 
kaip toli ir kaip ilgai sieks kiti valdžios rei
kalavimai, šiandien dar neaišku. Tai, kad 
šįmet nepavyko katalikams nugalėti labai 
staigiai ir netikėtai valdžios sugalvotas kliū
tis, dar nereiškia katalikų pastangų nusilp
nėjimų. Aukų rinkimas, profesūros ruošimas 
ir kiti prisirengimo darbai vis vien bus tę
siami ir toliau su dar didesniu pasišventimu. 
Šiandien daugeliui darosi aišku, kad kultū
rinis katalikų stiprėjimas ir jų nusistatymų 
tvirtumas vis dėlto nuolat auga ir valdžios 
pirštų šiurkštumas dar labiau išmokina ka
talikus branginti savo teises ir savo laisves, 
kurios atsidūrė dideliame, bet tik laikiname 
pavojuje. Tad atidarytas Katalikų Universi
tetas vis vien atvers savo duris studentams 
3933 m. ar bent kiek vėliau. Šimtamečiam su
manymui ne taip jau svarbu vieni ar keli 
metai anksčiau ar vėliau. Svarbu tik kad 
pati idėja žmonių širdyse galingai gyvuotų ir 
iššauktų nuolatines pastangas sau realizuoti. 
O tai jau nepasiekiama šių laikų ministerių 
ir apskričių viršininkų svajonė, nes žmonių 
širdys prievarta nevaldomos.

Tad galutinoje išvadoje tenka konsta
tuoti, kad Lietuvos katalikai skaito savo U- 
niversitetų jau atidarytų, nes atatinkamas 
vyskupų aktas jau yra pasirašytas, branduo
liai paskirti ir bažnytinės atidarymo iškilmės 
jau yra įvykusios Kauno bazilikoje. Dėl val
džios pastatytų kliūčių pasirodė nepatogu tik 
studentus priiminėti ir reguliarės paskaitas 
pradėti. Kol kas vis dėlto tikimasi kad kaip

SVEIKINAME!

Dusulys yra bronchų trubu- 
kių liga. Dusulys nėra ūmai 
pagaunamas. ŠLliga pas žmo
gų labui palengva vystosi. Dau 
gelis gydytojų yra linkę ma-
yyti, kad dusulys įgimta į pakenčiama. Kada padėtis pu-! naši valgyti jiems nepatinka- 

sidaro jau nepakenčiama, ta
da, atėjęs pas gydytojų, sako, 
kad gavęs dusulį ir nežinąs

žmogų ypatybė ir vėliau nėr 
vų erzinimas, kas paprastu

tumi .trobesiai, pripildoma biblioteka, įren- ar')H ypatingu būdu išsaukia 
giamos laboratorijos, rašomi mokslo veika- dusulį, loj pačioj kategorijoj, 
lai ir leidžiami žurnalai. “Draugo” korespon- su dusuliu, yra ir daugiau li- 
dentui Kat. Un-to vadovybėje teko patirti, S'U, kurios iššaukiamos tokiu 
kad šituo praktišku žydų pavyzdžiu, orien
tuojasi sekti ir naujo Un-to rektorius bei pa
skirtieji branduoliai. Tuo būdu būsiąs tiksliai ira dusulys (Bronchial asth- 
sunaudotas laikas dar geresniam pasiruoši- nia)> antra — vasaros slogos 
mui ir iždo padidinimui. (Hay fiver); toliau nosies slo

gos, kurios tęsiasi atkartoti- 
nai per ištisus metus; jos pa
našios į “Ilay fiver”; ekzenia 
irgi priklauso prie tos grupės. 
Taipgi bronchitis be dusulio, 
kuris ūmai apsireiškia su sau
su, neproduktyviu kosuliu: A- 
rtikarija, odos išbėrimas spuo
gais nuo kai kurių valgių, 
galvos skaudėjimas ir nuoma
ras, ir daugiau menkesnės sva
rbos ligų priklauso prie aukš
čiau minėtos grupės. Kaip jau 
žinoma, yra žmonių, kurie ne
gali valgyti kai kurių valgių. 
Vienus nuo tam tikrų valgių 
spuogai išberia, kiti gauna ga
lvos skaudėjimų, o kiti slogas.

pat -būdu, per tam tikras prie
žastis. Svarbiausia iš visų y-

MOKESČIŲ KLAUSIMAS

Visam krašte mokesčiai mažinami, bet ne 
taip, kaip iš tikrųjų turėtų būt mažinami. 
Darbininkams atlyginimas visam krašte kai 
kirviu nukertamas ir tiek to. Kitaip yra su 
valdiškais mokesčiais. Gerųjų laikų metu val
dininkams padidintos karališkos algos. Ne 
lengva su jomis skirtis. Patys kongreso nariai 
vos ne vos sutarė patys sau sumažinti atly
ginimų. Bet tas sumažinimas visai nykus ir 
apie kitų mažinimų negali būt nė kalbos. Į 
visus valdiškus darbus politiniais atžvilgiais 
priimta gausingi būriai darbininkais. Nėra 
galimybės juos visus paleisti, nors jie ir ne
reikalingi ir be jų būtų galima apsieiti. Dide
les tarnautojų ir darbininkų armijas užlaiky
ti yra reikalingi dideli fondai. O šiuos galima 
gauti tik mokesčiais. Štai ir slegiami gyven
tojai tarpiškais ir betarpiškais mokesčiais. 
Kadangi daugumai gyventojų apkapotas atly
ginimas, nėra iš ko mokėti tuos mokesčius. 
Gyvenimas nepigus, o uždarbiai menki.

Štai vaizdas, kaip šiandien gyvenama 
šiame turtingame krašte.

Įžymus Cliicagos advokatas Šilas 11. 
Strawn mokesčių klausimu sako, kad mokes
čiai turi būt tuojau mažinami, nes šiandien 
jie yra jau lygūs konfiskatai. Mokesčiai pa
kilo iki to laipsnio, kad žmonės negali jau 
išsimokėti ir kaip krašto vyriausybė, taip 
valstybės, apskritys ir miestai jau nesurenka 
iš kalno nustatytų sumų ir tas kenkia vyriau
sybės funkcijoms.

Anot advokato Strawn, per 16 metų (nuo 
1913 iki 1929 m.) visų krašto valdžių (fe- 
deralės, valstybių ir apskričių) išlaidos pa
didintos iki 4(M) nuošimčių, o tuo pačiu laiko
tarpiu krašto pajamos padidėjo tik 148 nuo
šimčius. Koks tai didelis skirtumas!

Praeitoji kongreso sesija skyrė daug į- 
vairių mokesčių tikėdamos surinkti dideles 
sumas. Pasirodo, kad tas neatsiekiama. Praė
jusiais keleriais metais padarytus didelius 
nepriteklius per ilgus metus nebus galima 
išlyginti.

Prezidentas Hoover’is prieš porų savai
čių visų vyriausybės departamentų viršinin
kų reikalavo, kad išlaidos būtų sumažintos 
ne mažiau kaip iki pusės bilijono dolerių. 
Spauda praneša, kad tuo klausimu nieko ne
daroma. Kaip buvo, taip ir paliekamos tos 
didelės išlaidos. Prezidento reikalavimas ne
vykdomas.

Politinės piliečių organizacijos turi rei
kalauti, kad įvairios išlaidos turi būt maži
namos. Tik išlaidas sumažinus bus galima su
laukti mažesniųjų mokesčių.

Lietuvos Telegramų Agentūra Kita pra
neša, kad taupumo sumetimais, Lietuvos vy
riausybė šiais metais į Tautų Sąjungos pil
naties posėdį nesių's, kaip paprastai buvo da- 
donia, 3 asmenų delegacijos. Lietuvai Tautų 
Sąjungos pilnaties sesijoj atstovaus įgaliotas 
ministeris ir nepaprastas pasiuntinys Pran- 
ėūzijai, p. P. Klimas.

Kuriam laikui į Genevų atvyks ir užsie
nių reikalų ministeris, dr. D. Zaunius, ir jis, 
kol ten bus, atstovaus Lietuvai.

tikrų priežasčių. Pav., buvęs 
visų laikų sveikas žmogus ū-

Igyti, nors vaikas ir negali 
kai kurių valgių valgyti ir

mai, arba palengva, gauna du- i skundžiasi, kad jis serga nuo 
sulį. Iš pradžių jis mažai krei-|jų. Kai kada tėvai net ir ap- 
pia dėmesio, kada padėtis dar j muša vaikus, kada jie prieši

nasi valgyti jiems mųmt i tiku
mus valgius. Tokiuose atsiti
kimuose tėvai turėtų nuodug
niai patirti, ar vaikas nenori 

nuo ko jis galėjęs gauti. Ka- valgyti kai kulių valgių iš iš-
da pradedi tokį ligoni klausi
nėti, kaip jis gyvena, kokį da
rbų dirba, tada atsakydamas 
į klausinius atsimena, kad ba

dyk ūmo, ar jam tie valgiai ti
krai kenkia. Jei pasirodo, kad 
yjKitingas valgis vaikui ken
kia, tai ne tik, kad vaikų ne- Kun. Pranciškus Vaitukaitis, 

da tai buvo šaltame ore. ko-j veikia versti tų valgį valgyti, Išv. Kryžiaus parap. (Cliica- 
jas sušlapęs, arba sušilusį ve- i bet, priešingai, daboti, kad jis go) vikaras, žymus “Draugo” 
jas užpūtęs. Kitas vėl pasisa- to ypatingo valgio nė negau- ir kitų katalikiškųjų laikraš- 
ko, kad pradėjęs jaustis blo-Įtų. įčių bendradarbis, uolus visuo-
giau, kai nuėjęs gyventi arba
dirbti j drėgnų ir šaltų kamba
rį. Kiti vėl patėmija, kad ne
gali valgyti tam tikrų valgių; 
sako, kaip tik suvalgęs porų 
kiaušinių, tuojau dusulys pra
dedąs kankyti. Matote, tokis

ra dvejopas; spesifiškas ir be
ndras. Pirma, jeigu galima, 
reikia prašalinti priežastis. 
Padėkim sau, kai kurie žmo
nės negali gulėti po užklodu,

. .v . kuriame randas pūku, plunks-
aps,re,stonas yra pamatinė lni,. tokius užkloJus vartojant 
pnezastis iššauk.,„ui ligos s. ' uo|atos ji(! svrga dusulio
lupto,,,,). Dažnai žmonės, ne-1 ga Ma,vkiu> tokia priežastis 
supras,lauii panaši, apsireiški | irgi p,.aia|ina,na. Tuluos(! at. 
nių, nepasisaugoja nuo to, kas
jam kenkia ir vėliau tampa 
ligos auka. Jei žmogus laiku 
pasiteirautų apie patėmytus 

apsireiškimus, neretai būtų ga

/< i i-i i menes veikėjas šiandie sven- 
Gy(tymas: Gydymo būdas y- , .. , r .

čia savo vardo dienų. Sveiki 
name ir linkime ilgiausių me
tų!

mama.
vėjuose, dėl kai kurių valgių, 
arba žolių polenų, kurių nega
lima prašalinti, arba išvengti, 
nesusidūrus su jais, reikalin
ga ligonį disensitizuoti, tai y-

ra leisti vaistų po oda, kad 
išvystyti kraujuje apsigynimo 
kūnelius prieš tuos daiktus, 

| paliečiančius ligonio ypatybes. 
Šis paskutinis gydymo būdas 
vadinasi spesifiškas. Svarbiau 
šia yra ištirti, nuo ko dusu
lys paeina, tada gydytis.

Dr. T. Dundulis

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KJTE “DRAUGĄ”

•s.
OI

BRING ’EM BACK ALIVE 
"Gamta tavo Žalumoj” — kai], 
atvaizduota atkaklios kovot tarp 

ir lign • . • Frrmfe 
Bssrk'o jaudinančiame paveiksle, 
"Bring 'Em Bark 4Nrc”, (Parga
benk Juos Gyvus), filmuotame ii 
gamtos Malajuus džiunglete.|j

ir

Cnnr . 1D3J.
Th. Aimrtcn 
Tsbtrro Co.

žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies 
, . . lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmones visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisyhės, jog ‘'Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toastcd”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“Itls toasted”
To» pūke Ils lengvų LucHlei

"fei Imagas paralylsf geresnf knygg, pasakytų geresnį pamaksi g, tr paJarytų labilesnius slgslui peltms 
gaudyti negu )a kaimynas, o pasistatytų namus miiko tankm/jt, vitriek pasaulis iki jo durų pramins takų."

RALPH VALDO EMERSON
Ar Sis pareilkimii neganėtinai paaiSkina kodėl pasaulis uigiria ir priima Lucky Strike?
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LIETUVIAI AMERIKOJE

L D. S. SEIMAS

DAKTARAI:

Adv. Krank Mast (Franciškus Mastauskas), 
Illinois Valstybės (lynojo juidėjėjas, A. L. R. K. Fe
deracijos pirmininkas, žymas oratorius ir Amerikos 
lietuviu katalikiškosios visuomenės veikėjas šiandie 
mini vardadieni. Sveikiname ir linkime sveikatos bei 
ištvermės svarbiose pareigose.

GRABORIAl:

J. F. RADŽ1US
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

L. I). S. metinis seimas pra
sidėjo rugsėjo 26 d. iškilmin
gomis šv. mišiolais Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Ij«wrence, 
Mass.

Mišias atlaikė Dvasios Va
das kun. P. Virmauskis.

Pamokslininku buvo Litera- 
tinęs Komisijos narys kun. Jo
nas Balkonas; savo pamoksle 
jis nuoširdžiai kvietė L. D. S. 
narius dalyvauti katalikiškos 
akcijos įgyvendinime.

Susirinkus visiems delega
tams ir svečiams į parapijos 
svetainę, Centro pirmininkas 
J. Smilgis pakvietė Dvasios 
Vadų kun. P. Virmauskį suka
lbėti maldų.

Centro pirmininkui pasakius 
kalbų, seimo dalyviai iškalusė 
sveikinimų.

Seimų žodžiu sveikino kun. 
P. Virmauskis, Lawrence kle
bonas kun. P. Juras, kun. K. 
Urbonavičius, tik kų atvažia
vęs iš Lietuvos kun. A. Pet
rauskas, M. I. C., kun. J. Bal
konas (Federacijos vardu), 
kun. J. Švagždys, kun.'P. Juš- 
kaitis, kun. S. Kneižis, kun. 
J. Bakanas, “Darbininko” re-

Lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 1118 M. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4418.

LIETUVIS CRABORIUSUaldotuvem« pa
tarnauju geriausia t Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roooevelt SUS arba 1514
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO (>S7

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sųžlnlngas lr 
nebrangus, nes neturi
mo Išlaidų ai laikymai 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Asiram Arasi

S. M, SKUDAS
LIETUVIS CRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

dakt. A. F. Kneižys, kun. S. 
Norbutas, kun. P. Strakaus
kas, R. Tutoraitis (Connecti- 
cut apskrities atstovas), K. 
Vilniškis (N. Y. ir N. J. aps
krities), K. Nadzeika (N. An
glijos apskr.). Daug sveikini
mų gauta raštu ir telegramo
mis. ,

Kun. P. Juras perskaitė J. 
E. Kardinolo laiškų, kuriame 
Kardinolas siunčia savo laimi
nimų seimo dalyviams.

Į seimo preziliumų išrinkta: 
kun. J. Švagždys — pirminin
ku, J. Čeplinskas (Baltimore, 
Md.) ir P. Tutoraitis (Water- 
bury, Conn.) — vice pirminiu

Centro valdyba išrinkta pas
kutiniame posėdyje. Valdyba 
išrinkta šiokio sustato: kun. 
Jonas švagždys — pirm., Vin
cas Kudirka — vice pirm., An
tanas Vaisiauskas — iždinin
ku, Juozas B. Laučka — sek
retorių; kontrolės komisija: S. 
Cibulskis (Waterbury), A. Ak 
stinas (Norwood) ir A. Nau
džiūnas (So. Boston); Litera-i 
tinė Komis.: kun. K. Urboną- I
vičius, kun. P. Virmauskis, 
kun. P. Juškaitis, kun. J. Bal- 
kūnas, kun. P. Strakauskas, J. 
Žemaitis ir K. Vilniškis.

Kun. J. Švagždys pakeltas 
Į L. D. S. Garbės narius.

Kitų metų seimų nutarta tu
rėti AVaterbury, Conn.

Seimas užsibaigė rugsėjo 27 
d. apie 5 vai. vakare pakilu
sia nuotaika.

Seimo posėdžiai praėjo skla
ndžiai ir rimtu pobūdžiu. Pa- 
sidžiaugtina, jog seimo daly
vių dalis aktyviai dalyvavo 
visuose 'svarstymuose, tad ir 
vyravo veiklios gyvybės dva
sia.

Taip lauktas seimas praėjo, 
tačiau organizacijos darbas ne j 
sumažėjo, Centro valdybos lau 
kia didelės pareigos, kurias ji 
galės įvykinti tik visiems or-i 
ganizacijoms nariams vienin 
gai dirbant.

EUZABETH, N. J.
TRUBELIS SU SALE

Tel. Cicero 67 56

OR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-J1 ryto: 2-6 lr 7-9 vakare

Tbone Boulevard 7042

OR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
, Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

OR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Canal 6764

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro

Rez.: 3051 W. 43 rd St. 
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
Tel. LAFAYKTTE 3057

Į Office I’hone 
ĮProapcct 1028

lies. and Office į i 
2 359 So. Leavitt St.

Canal 0706

OR. J. J. KONARSKAS
PHY8ICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

OR. S. A. DOWIATotiaaa Tai. Grovehill *617
Re*. <7 87 8. Artestan Avė.

t.l GrovehuLo«i7 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12th PLACB 

Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredoa 
lr Pėtnyčtoa kuriomis dienomis Jis 
bu*

2924 W. WASHINQTON BLVD. 
Kitos vai. ant Wa*hlngton Blvd. 

4:80 — 5:36 kasdien 
Telefonai: Kedsle 2460 — 2461, arb* 

Cicero <42. Re* teL Cicero 2888

A. V*. VASA/V 83UIII V V A

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

142 8 Marųuette . Road
VaL: S-S Ir 7 -t P. M. Ket. 9-12 A.M. 

NeddlloJ eualtarne

TKL. LAFAYETTE 76 50

OR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Cicero 12 60 X—RAY

OR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14tli St. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnink&is. Ketvergais ir Subatomts 
2420 W. MartiucUe K.L arti Mmiem 

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėltals, Seredomis ir Pėtnyčlomla

1821 So. Halsted Sureet

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Itesidcncija 6 600 So. Artcsian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

TeL Lafayette 679S

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: S Iki I po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pasai sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTU

▼SUĖJAI
1650 WEST 46th STREET

Kampas 46th lr Pauliu* Bt* 
Tel. Boulevard 6201-8419

Seniausia

Nesenai “Laisvės” svetai
nės prižiūrėtojas (manager) 
Zacharevičius, kilus svetainės 
administracijoje nesusiprati
mams, atsistatydino. Vėliau 
atsistatydino direktorius-pi r- 
mininkas p. Budrys sąryšy su 
p. Zaeharevičiaus atsistatydi
nimu. Esu įvelti ir piniginiai

Phone Hemlock 2061

nR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

6558 SO. WESTEKN AVĖ.

DR. SUZANA A. Š1AKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų, dienų nuo * Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vul. vakare L tarulnkaū 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Uyde Park 2305

dalykai. Pirmininko pareigas 
kais; K. Vilniškis (Brooklyn, dabar eina vice pirmininkas
N. Y.) ir J. Žemaitis (Wor- 
cester) — sekretoriais.

Sudarytos komisijos. Man
datų ir sveikinimų — kun. K. 
Urbonavičius, kun. P. Juškai
tis ir S. Cibulskis (Waterbu- 

valandoje kreipkitės i ry). Rezoliucijų — kun. J. Ba
ilumas, kun. P. Juras ir A. F. 
Kneižys.

Nuliudimo
prie manęs, patarnausiu si m pat 18-

! kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

p. Goštautas. Menadžeris dar 
nenumatytas.

Tarp atsistatydinusio mena- 
džerio Zaeharevičiaus ir uo
laus svetainės rėmėjo D. P. 
įvykę peštynės. Rezultatas: at
sidūrė teisme, i

Pažymėtina, kad nors “Lai
svės” svetainės šėrininkų yra

P R A N E ŠIMAS

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

Sugryžo 15 Europos lr vėl pradėjo 
praktiką senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 Iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
3335 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

DR. M. T. STRIKDL’IS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPI.

•»
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7826 
Nainy TeL: Prospect l»3t>

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street 
Office Tel. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemlock 2615

Tel. Grovehill 1596

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS ir chirurgas 
VaL: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų lr Nedėldlenial* 
tik susitarus

3422 W. MARQUETTE ROAD

pagal' Re*. Phone 
j Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3000

Dr. Pr. J. Kašėta paskaitė katalikų, bet dalinai dėl
jų mažesnio skaičiaus, dalinai 
dėl jų nesusipratimo — inde- 
ferentiškumo, svetainės valdy- 

rankose.

v i v

ĮSTAIGA
LIETU

GRABORIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu

Eatarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
>ėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą*

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

paskaitų apie sveikų darbinin
kų šeimynų.

j Centro nariai: Dvasios Va-
| das kun. P. Virmauskis, pirm.1 Yra kairesniųjų 
J. Smilgis, vice pirmininkė O.

| Siaurienė, sekretorius J. B.
Laučka, iždininkas A. Vaisiau 
skas išdavė raportus apie cen
tro darbuotę ir organizacijos 
būklę. Visi raportai priimti 
vienbalsiai. Taip pat priimti 
vienbalsiai Literatinės Komi si- 
įjos ir Tarybos raportai.
| Kun. K. Urbonavičiaus pa-

1 skaityta paskaita apie bolše
vizmų susilankė gilaus susido- 

'mėjimo iš delegatų ir iššaukė 
nuoširdžius dėkingumo jaus
mus kun. K. Urbonavičiui.

Po referatų ir raportų svar
styta ir priimtos įvairios re- 

’ zoliucijos būklės pagerinimo 
klausimais.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; i-a ±-. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KAOZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

t - • Palengvins akių įtempimą, kurtaLaikas butų visiems susipra- esti priežastim
sti.

Tarptautinis pa saulinis abs 
tinen&ių moterų kongresas šan 
k i amas 1934 met. Stokholme. 
Šitoks kongresas šiaurės val
stybėse yra pirmas. Į jį kvie
čiamos ir Lietuvos moterys —• 
abstinentės.

Tėl. CICERO 294

SYREWICZE
. GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui 135.00 

KOPLYČIA DYKAI
I 1344 S. SOtli Avė., Cicero, Iii.

DR. J. SHINGLMAN
VftL YRA SAVO OFISE 

CICERO
4930 W. 13th St.

Ofiso valandon: 
10-12; 2-4 >.

į p., 7-8 vakare
jPanedčIlais, se- 
[redomls ir pėt- 
Jnyčlomls po 
Į pietų gydo 11- 
Jgonlus ofise ui 
U pusę kainos iš 
| priešąsties sun
iktų laikų. Re
umatizmo gy
dymas — ape- 
clalumas.

Ofiso Tel. 
Cicero 49 
Rez. Tel. 

Cicere 3634

galvos skaudėjimo, 
ivaiginio, akių aptemmlo, nervuolu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuima 
-ktaractus. Atitaisau trumpų regyst* 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egoamlnav kitas daro- 
aias su elektra, parodančių mažlau- 
«ias klaida*

Specialė ktyd* atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto iki 3 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Oaugallų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos oi- gesuės, kaip kilų. ” *

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 3 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—3

Nedėliotais: nuo 16 Iki 1».

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVB.
SPECIJ AUSTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—13 nue 3—4 pa 

pietų: 7—8:30 vai. vakar* 
Nedėltomle 10 Iki II 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 Weet Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

U tarų. lr Ketv. vak. pagal sutartį

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURUAS

6558 S. HALSTED STREET
VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4310 SO. MiCHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki H valandai ryte.
Nuo 6 iki S valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rea TeL Hemlock 3374

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTES1AN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
piet. U tara lr Subat. nuo 3-4 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H, BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Tol. Hemlock 8701
Rea TeL Prospect 3614

DR. B. ARON
GYDYTOJAS l« CHIRURGAS 

Ofisas <166 South Kedzie 
Re*. 3434 So. Caiiferaia Ava.

Vai : 3-6. 1-1 v. v. Išnklrtant Ket*.
......................................................... .......
Ofiso lr Rez. Tel. BoslųvaM 6913

DR. A. J. BERTASR
756 W. 35th STREET 

Ofiso vaL: nuo 1-3. nuo CSt-SeM



P U G X s
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Pirmoj eilėj žiūrint iš dešinės j kairę sėdi: Dr. A. Davidonis, Dr. A. L. Graičiūnas, Dr. P. Zalatoris, Dr. Su- 
zan Šlakis, Dr. (J. J. Bložis, Dr. C. Vezelis, Dr. P. Atkočiūnas.

Antroj eilėj žiūrint iš dešinės į kairę stovi: Dr. Ig. Makaras, Dr. M. T. Strikolis, Dr. S. Biežis, Dr. J. J. 
Kavarskas, Dr. T. Dundulis, Dr. V. B. Milas, Dr. A. W. Jacobs, Dr. A. Juozaitis.

Trečioj eilėj žiūrint iš dešinės į kairę stovi: Dr. J. Simonaitis, Dr. J. Paukštis, Dr. J. Kėlia, Dr. A. Lau
raitis, Dr. A. L. Yuška, Dr. V. A. Šimkus, Dr. K. Drangelis, Dr. C. K. Kliauga, Dr. J. Kulis.

CHICAGOJE

ŠIANDIEN PRASIDEDA 
“SVEIKATOS SAVAITĖ”
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugija šį vakarų iškilmin
gai pradės minėti 20 metų gy
vavimo sukaktuves. Minėjimas 
prasidės šį vakarų’, 6:30 vai. 
ir tęsis iki 10 vai.; tas bus 
kartojama kas vakaras. Kiek
vienų vakarų bus nauji kalbė- 
tojai-gydvtojai, naujos pamo
kos, nauji paveikslai ir nauji 
judomieji paveikslai.

Visuomenė prašoma įsitėmy- 
ti, kad šis vakaras skiriamas 
mišriai publikai.

Trečiadienio vakaras bus 
vien moterims; bus aiškinama 
apie svarbius joms dalykus. 
Taigi, patartina moterims ne
pamiršti pasinaudoti šia pro
ga-

Ketvirtadienio vakaras bus 
vien vyrams. Tat, vyrai pasi
naudokite proga ir įsigykite 
daugiau žinių, kaip apsiginti 
nuo permatomų ligų ir, gavus 
jas, kaip su jomis kovoti. Vis
kas bus aiškinama per pamo
kas.

Penktadienio vakaras vėl 
bus bendrai vyrams ir mote
rims.

Reikia pažymėti, kad ši 
“Sveikatos Savaitė” yra pir
ma tokia lietuvių tarpe. Reiš
kia tikra mums naujenybė. O 
kita, bus įvairūs, kaip iš me
dicinos taip ir iš dantisterijos 
prelegentai-gydytojai. Bus ga
na daug įvairių piešinių, at
vaizdų, nes kiekvienas gydy
tojas turės išdėjęs svetainėje 
savo Rurankas iš kasdieninio 
praktiko-patyrimo. Taigi iš to 
didelio įvairumo, aš tikiu, vi
suomenė ne vien gaus daug 
pamokinimo, bet ir įsitikrini- 
mo iš įvairių atvaizdų. Trečia, 
svarbu taip pat, kad viskas 
bus veltui.

ftį vakarų (visiems bendrai)/

su paskaitomis dalyvaus šie 
gydytojai:

Dr. I. G. Bložis — Maistas ir 
dantvs.

Dr. A. L. Graičiūnas — Vai
kų auklėjimas.

Dr. T. Dundulis — Cancer- 
in general. «• i

Dr. A. Dovidonis — Rlieu- 
matizmas.

Dr. Ig. E. Makaras — Gali 
bladder.

Dr. A. W. Jacobs — Dantį] 
užlaikymas.

Trečiadienio vakarų (vien 
moterims) su paskaitomis da
lyvaus šie gydytojai:

Dr. S. Biežis — Gynoeology.
Dr. V. A. Šimkus—Siphilis.
Dr. Suzan-šlakis — Pedia- 

trics.
Dr. J. Poška ir Dr. J. Simo

naitis — Obstetrics.
Dr. J. Paukštis.
Dr. V. B. Milas — Dantų 

užlaikymas.

Ketvirtadienio vakarų (vien 
vyrams) dalyvaus su paskaito
mis šie gydytojai:

Dr. A. L. Yuška — Siphilis.
Dr. I. Kulis — Gonorrhaea.
Dr. V. S. Nares — Inkstų 

ligos.
Dr. A. Juozaitis — Dantys 

ir jų įtekmė sveikatai.
Dr. C. K. Kliauga — Ortho- 

dontia.
Dr. A. I. Jovaišas — Con- 

tagiuos disease.

Penktadienio vakarų (bend
rai vyrams ir moterims) su pa
skaitomis dalyvaus šie gydy
tojai :

Dr. M. T. Strikolis — Abdo- 
minal pain.

Dr. J. J. Kavarskas — Ane- 
mia.

Dr. P. Z. Zalatorius —
Pneumonia.

Dr. C. Vezelis — Dantų sva
rba.

Dr. A. Lauraitis — Visual 
education.

Kviečia visus atsilankyti į 
šiuos vakarus-paskaitas — A. 
L. D. D. “Sveikatos Savaitės” 
renginio komisija:

Dr. G. I. Bložis,
Dr. T. Dundulis,
Dr. A. Graičiūnas.

RUOŠIASI VAKARUI

CICERO, III. — Labdarių 
Sųjungos 3 kuopa rengia gra
žų vakarų su perstatymu. Vei
kalas yra naujas ir dar nė sy
kio nebuvo Chieagoj, net nė 
Ciceroj loštas. Veikalas išver
stas iš anglų kalbos. Jo var
das “Baidyklių Paroda.” Tai 
trijų veiksnių komedija. Loši
mas užims apie dvi ir pusę 
valandos. Loš 15 lošėjų iš Bri
ghton Parko, vadovaujant ku
nigui A. Valančiui.

Labd. 3 kuopa kviečia visus 
pamatyti šį veikalų. Nereiks 
važiuoti j vidumiestj, kad pa
matyti tokį; veikalų Ciceroj, 
šv. Antano parap. svetainėje 
pamatysim.

Ypač, jaunimas kviečiamas.
Veikalas, sako, įdomus vi

siems: seniems ir jauniems, 
profesijonalams ir biznieriams 
ir paprastiems darbininkams. 
Įžanga labai pigi, tiktai 25c 
(iš anksto perkant), prie durų 
35c.

»
Gerbiamieji, paremkite lab

darių darbų, nes jie ne dėl sa
vęs dirba ir vargsta rengda
mi vakarus, bet sušelpimui 
vargšų ir bedarbių lietuvių. 
Mūsų visų yra pareiga šelpti 
vargstančius, o Dievas mums 
užmokės už mūsų gerus dar
bus.

Labdarių 3 kuopa prašo vi
sų, kaip draugijų, taip ir pa
vienių, kad kai komisija atsi
lankys su tikietais, neatsisa
kyti paimti ir Ja kitiems par
duoti. Kp. nori pripildyti sve
tainę, kad Brighton Parko lo
šėjai pasakytų, kad Ciceros 
žmonės yra susipratę ir veik
lūs, kad visi iš vien dirba.

Mes dažnai taip ir padarom, 
tat prieš mus niekas negali at
silaikyti. Ir dabar taip pada
rysime, visus nustebinsim.

A. Valančius

RADIJO PROGRAMAS

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare, iš stoties WGES, 1360 
kilocykles, bus lietuvių radijo 
programas, leidžiamas pastan
gomis ir lėšomis Peoples Fur- 
niture Co. krautuvių.

Teko patirti, kad stropiai 
ruošiamos prie šio vakaro pro 
gramo. Dalyvaus dainininkai:
K. Sabonis, Akvilė Ančiūtė, L. 
Sabonienė, Antanas Čiapas, 
Peoples Parlor duetas ir kva
rtetas.

Taipgi kalbės konsulas Ka
lvaitis ir Dr. M. T. Strikolis. 
Prie to bus graži muzika ir 
kiti įdomūs dalykai. Išgirsite 
ir Galį Kepurę. Tat nepamirš
kit užsistatvti savo (radijo.

Rep. XXX

NAUJAS GIEDOJIMO 
MOKYTOJAS

Vaikučių Ir suaugusių balno speei- 
jalistas. Gramatika Italų kalbos duo
dama — dainininkams reikalinga. 
Taip pat piano pamokos, teorijos ir 
t.t. Dainininkai prirengiami dėl radi
jo, koncertų, kur mokiniams bus 
duodama proga dainuoti.

MOKYTOJAS

BRONIUS NEKRAŠAS
Sužinoti asmenlfikai. bei laiškus pas:

JOS. BUDRIK
3417 So. Halsted St.

“DRAUGAS“ PUB. CO.
2334 S. Oakley Avė.

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausias Juru laivas

BREMEN
EUROPA

Pulkus geležinkeliu susisieki
mas Ii BREMF.RHAVEN J 

LIETUVĄ
Dėl InfbrmacIJų kreipkitės: 
ISO W. Randolph St., Chlcago

NORTH GERMAN

LLOY D

IŠ POLITIKOS LAUKO

I gyvenimo rekordai parodo jį 
esant aukšto kalibro žmogum 
prieipuose kaip ir kiekvienam 
atvėjuje.

IEŠKOMI

P-nas Felixas F. Kueliarski 
buvo išrinktas j Republikonų 
Skyrių (Ward) Komisijų ko
mitetu 12-to skyriaus (ward). 
Yra senas politikierius ir turi 
plačius susinešimus politikos 
srityje. P-nas Kueliarski gyve
na 4811 S. Ilonore St., kelios 
dienos atgal atidarė savo bu
veinę 4001 S. Archer Avė., ce- 
ntralinė dalis 12-to skyriaus. 
Visi lietuviai yra kviečiami 
čia lankytis. P-nas Kueliarski 
turi lietuvį švogerį, p-nų Že
maitį, kuris operavo presų Vy
čių spaustuvėje, 48th ir S. 
Wood St. P-nas Kueliarski bu 
vo indorsuotas Lietuvių Repu
blikonų klubo iš Brighton Pk.
ir yra pasižadėjęs pripažinti 
lietuvius politikoje, yra drau
giškas ir ištikimas lietuviams.

B. R. Pietkiewicz, pasekmi
ngas Real Estate operatorius, 
gyvena 2608 West 47tb St.,
vra sekretorium Lietuviu Re-. - I
publikom} klubo iš Brighton 
Park ir iždininku Lietuvių Re. 
publikonų Centralinės organi
zacijos iš Cook County, yra 
aktyvis politikierius tarp Lie
tuvių 12-to skyriaus (ward), 
aktyvis narys p-no Kucbars- 
kio skyriaus organizacijos; v- 
ra paskelbęs kad per keturis 
mėnesius pagelbėjęs dykai dau 
giau 20 lietuviams turėjusie
ms areštavimo kvitas kaip iri 
kitokiuose reikaluose.

P-nas Kuebarski yra narys 1 
patarimų komisijoj dėl Coun- j 
ty ir National beadquarters 
svetimų kalbų, taip pat yra 
narys States Central Commit- 
tee. Jo politikos ir privatiško

NAUJAS RADIO 1933
Inter-Otion, kurios pa

siekia tolimus kraštus, gra 
žaus balso, pasiekia Kana
dos, Mexikos, Pietinės A- 
merikos stotis aiškiai. Tai
pgi R. C. A. Victor, Phil- 
co, Majestic ir Sparton. 
Pamatykite šiuos naujus 
1933 Radios Budriko krau
tuvėje, o jūs nusistebėsite 
jų tobulumu ir gerumu.

Kainos žemos trumpam 
laikui. Jūsų senų radio i- 
mame mainais.

Dabar aplaikėme mažus 
Baby Grand Radio, ku
riuos specialiai parduoda
me trumpam laikui
p° ............. *9.85

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 8167^-4705

Kanlaz George, tikroji pavardė ne
žinomu. kilęs iš Pumpėnų miestelio, 
tarnavęs Amerikos kariuomenėje, ku
rio švogeris Charlie bilus seniau gy- 

! veno 200 Grand St. ar 102 Have- 
(meyer St„ Brooklyn, N. Y. Svarbu 

; nustatyti tikrųjų pavardę, tėvų var- 
i dus ir rasti gimines.

IJuožis, Paulius, Amerikoje pasiva
dinęs Paul Blržis, gyvenus Philadel- 

■ phia. Pa., kilęs iš Joniškio v., Šiau
lių apskr.

StankevlCial, Paulius ir Ona, kilę 
iš Pakuonio v„ Kauno apskr.

Skaburskis Andrius, seniau gyve
nęs 25 “Kallmant” St., Brooklyn, N. 
Y.

Zinfaltas-Zingfeldas Jonas. Prano 
sūnūs, gimęs 1894 m. Lankeliškių pa- 
ran., Vilkaviškio apskr., 1912 m. at
vykęs Amerikon pas tetų Paulikai- 
tienę, We.llston, Mich.. karo metu 
tarnavęs kariuomenėje ir neva pakei
tęs pavardę j J. Bieeher.

Peciukonlai Jurgis ir Marija, kilę 
iš Dargužiu k., Valkininkų v., Tra
kų apskr., okupuotoje Lietuvos daly, 
gyvenų Philadelphia, Pa.

Žaromskis Juozas, pasivadinęs Joe 
Ra.ndall, gvv. St. Charles, III , tarna
vęs Amerikos kariuomenėje ir neva 
žuvęs kare. Jo brolis Martynas gyve
nęs Russell, III. Abudu kilę iš Valat- 
koniij k., Baisogalos v., Kėdainių ans.

StankeviCius Antanas, kilęs iš Pa- 
tnaCeliškiij k., šilavotos v.. Mariam - 
polės apskr., 44 m. amžiaus, gyvenęs 
907 Hiekory St., Minersville, Pa.

Grikštelis-Grikšelis Pranas. Povilo 
sūnūs, gyvenęs 6 Broadway, So. Bos
ton, Mass.

MaCernis Antanas. Aloyzo sūnūs, 
gimęs 1867 m. Alsėdžių v, Telšių 
apslėr., iki 1910 m. gyvenęs 7 Hud- 
son Avė., Brooklyn, N. Y. ....

Urbonas Julius, kilęs iš Moeiškė- 
nų k.. Miroslavo v.. Alytaus apskr., 
gvvenęs Scranton, Pa. ir Lawrence, 
Mass.

Smirnovas Aleksandras, dailidė, gy
venęs Nat.roni, Pa., Allegheny, Co.

Bieliokas Julijonas, gyvenęs Bald- 
winsvllle, Mass. ir vėliau patekęs j 
State Farm Insane Asylum, Bridge- 
water, Mass.

Parsiduoda Cleaning štoras 
(Cleaners) pigiai, svarbi prie- 

įžastis. Geroj vietoj, geras biz
nis.

2412 West 71st Street

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

4?ltTKIEWICZ(S. -------- -  ..._______
,HORTGAfiE BAHKERS

REAL ESTATE
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St.

Antradienis, spalių 4 d., 1932
Urbonavičius Motiejus, pasivadinęs 

Michael Urbons, turėjęs dažų ir au
tomobilių dalių biznį 535 Nepperham 
ir 174 Yonkers Avė, Yonkers, N. Y.

Ieškomieji arba apie juos kų nors 
žinantieji teiksis atsiliepti į
Consulate General of Lithuania

15 Park Roiv,
New York, N. Y.
Lietuvos Generalinis 

Konsulatas

Į teisėjo McGoorty namų 
bombavimo reikalų pagaliau j- 

jsikišo krašto vyriausybė. Bus 
imamas nagan areštuotas Da
niels, pas kurį rasta dinamito 
ir knatų.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS .

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8t. 
Room 905 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvergals 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7X7

Namų Tel. Hyde Fark 1395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

KO M T,A SATT.E HT—nagui

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35tli Street
Netoli Halsted Str.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 

! torius dėl judomų paveikslų 
įrodymo. Kainos labai nupigin 
; tos.
■ 2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
į Tel. Hemlock 8380
1II I 1 I I
i
i
i 
i

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D8I geriausios rūšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLF.Y 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

i
i Phone Roosevelt 2072
Į STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
j Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, TU.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dirgelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 

’ vieną 18 geriausių rūšių automobl- 
| liūs — STUDEBAKER, kurie yra 
i pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų, pasirinki- 
I mų vartotų karų labai prieinamą, ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4499 ARCHER AVENUE 

I Telephone Lafayette 7199. Į J


