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Lenkų Rytuo- Gruz i jo j Kova Eina 
Įjse Karas 

RIAUŠES POTSDAME. 
s 

MASKVA, spal. 8. — ,Len r 

kijos rytuose, ty. lenkų užgro 
btoee žeVnėse, seka kova. 

Pr ieš lenkus sukilo bal tam 
šiai, Ukrainai ir žydai. Suki
lėliai susibūrė į būrius ir ve
da kovę lenkų policijai ir ka
riuomenei, y 

Tie sukilėliai puola dvarus, 
miestelius, ardo geležinkelius, 
retkarčiais nukauna nemažai 
ir lenkų kareivių. 

Varsa va už tai kaltina bol
ševikus. Bet Maskvoje ofici
aliai užginama, kacb bolševi-

9 , 0 0 0 Gruzinų Bolševikai 
N u ž u d ė 

1,400 Pravoslavu Cerkvių Uždaryta 

BERLYNAS, spal. 8. — 
Mieste Potsdame, netoli Ber-

I lyno, įvyko riaušes, kuomet 
surengto* ^prakalbos francu-
zų profesoriui B a s c h i š Sor-
bonne universiteto.. Profeso 

PRAKALBOS SPALIO 8 D, 
T— 

Dievo jlpveiados (18-ta ga-
tv(j) parapijoj Spalio 9-tos 
paminėjimas įvyks šiandien, 
spalio 8 d. vakare. Bažny
čioje gedulingos pamaldos ir 

Chicagos Darbuotojai 
Vilniaus Dienos Rei 

XE\V iTORK, spalių 8 . r -
Gruzijos, Kaukaze, revoliuci
onierių spėkos, kurios deda 
pastangų sutriuškinti sovietų 

cuzų-vofcieeių susiartinimą 
Nacionalistai mėgino prakal-

pastaroji atsimetė kovos lau-l boms pakenkti. Kilo riaušės. 

rius Basch kalbėjo apie fran- # k l i a v a , po pamaldų - pra 
cuzu-vokieeių susiartinimą. ^ a l b o s s a l ėJ e* K a l b a a dV°-

ke palikdama apie 500 nelėis-
vių ir nukautų ir daugelį su
žeistų. * y 

valdžią, pagaliaus pakėlė pa-. Vienur revoliucįpnieriai iš4 ATGAUS GELEŽINKELIUS 
sėkmingą ofensyvą prieš rau- bolševikų paliuosayjo daugelį 
donąją armiją. 

Tokių žinųi gauta iš Gruzi
jos pasiuntinybės Paryžiuje. 

Kaukazo konfederuotų res
publikų gencraliu atstovu* Pa 
ryžiujo yra V. D. Dumbadze. 

kai su tuo gyventojų s u k i i n t j ^ t ų ž i n i l ? tfa p r i s i ^ t e . 
mu turėtų bent ką bendra. 

.Kelinti metai lenkai rytuo
se sau svetimus gyventojus 
varu nori sulenkinti. Begalo 
juos persekioja. Žmonės, ne
tekę kantrybės, pakėlė karą 
savo persekiotojams. 

POKARINES REKONST
RUKCIJOS PERŽVALGA. 

Paduodama, kiek Francija 
išleidusi rekonstrukcijai 

PARYžfUS, sp. 7. — Fran 
Franeijos valdžia paskelbė, 
kad karo sunaikirihf plotų re
konstrukcijai jau išleidusi 84 
bilionus poperinių frankų. 
Ton sumon ineina ir gyvento
jams atlyginimai. 

a š sugriautų 22,900 dirbtu
vių i r industrinių įstaigų 20,-

- 872 jau atstatyta. 
Iš sunaikintų 200 kasyklų 

145 jau dirbama. 
Virš 26,000 mailių kelių jau 

pataisyta. 

-

SHANGHAI, spalių 8. — 
Iš Maskvos apturėta depešų, 
kad sovietų Rusija su Kinija 
pasirašė sutartį. Sutarties 
svarbiausias tikslas yra iš Ki 
nijos pašalinti visokius sveti
mų šalių interesus. 

Toliaus pažymima, kad K i : 

nijos Rytų geležinkelis paves 
tas bolševikams ir to geležin
kelio administracija jau pa
keista. Taigi, geležinkelis y-

* 605.000 namų irgi ats taty-jra bolševikų kontrolėje. 
ta. Tos depešos tuoj aus pa-

Anot jo, gruzinai revoliuci
onieriai jau nesi slapsto kal
nuose, bet eina atviron kovon 
su raudonąja bolševikų ka
riuomene. 

Vienoje tokių kovų po ilgo 
mūšio revoliucionieriai nuga-
lėįo raudonąją kariuomene ir 

gruzinų nelaisvių ir juos pa
ėmė į kalnus. r ~^ 

Bolševikai jryventojus žudo 
tiesiog masėmis. Apskaito
ma, kad ligšiol nužudyta virš 
9,000 žmonių. 

Revoliucionieriams teko do
kumentas, kuriuomi iš Mask
vos frezvičaikai įsakoma ne
skelbti nužudytų pavardžių. 

Gruzijoj bolševikai uždarė 
1,400 pravoslavų cerkvių. 
Šventikai-gi arba išžudyti ar
ba suimti ir laikomi kalėji
muose. 

Malšinti buvo pašaukta raita-
rija, nes polįcija buvo bejėgė. 

BERLYNAS, spal. 8. — 
Čionai p&renšta,' kad f rancu-
zai su belgais spalių 19 dieną 
grąžinsią vokiečiams visus 
geležinkelius Rhinelande ir 
Rubro krašte* 
/ ' 1 ' * ! * i 

14 ŽUVO SU LAIVU. 

MASKVA SUSITAIKĖ SU KINIJA 
BOLŠEVIKAMS PAVESTAS KINIJOS 

RYTŲ GELEŽINKELIS " 

katąs Mastauskas ir Dr. K. 
Pakštas. 

"Nekalta Prasidėjimo (Brig-
hton Park) spalio 8 d., 7:30 
vai. vak. gedulingos pamal
dos ik rinkliava. Pamokslą 
sako Kun. Dr. K. Rėklaitis. s 

Aiisros Vartų mokyklos vai
kai jau privarė $50,00. Kon-
vertai su aukomis dar tebe
grįžta. Cicero t sv. AriUmo 
mokykloj didelis bruzdėji
mas: konvertai išeina pasi
vaikščioti tušti, o grįžta mo
kyklon jau pilni pinigų. Vi
sur kalbama apie Vilniaus na 
šlaičįų vargus ir nelaimes. (TOKYO,.spal. 8. — Sacha

lino pakraščiuose nuskendo. 
t • • m i_ Sulyg Cmcagos 'apskričio 

japonų garlaivis .Toyokawa' . ^ 
Maru. Su garlaiviu žuvo 14 žmonių. 

HAVANA, spalį 8. — Ry
tinėj Kuboj riaušės vis dar 
nesiliaują. Pasiųgta kariuo
menė riaušininkus malšinti. 

nutarimų, visos surinktos au
kos reikia įteikti Federacijos 
centrui , (Adv. ĄJastauskas, 
2201 W. 22nd ^ t . ) spalio 15 
d. Iš čia jos,visos kartu bus 
siunčiamos kablegramu į Vil
nių. 

Spalio 9-tos komitetas. 

<mm*mm t - ~ 

Pasiliko dar 325,000 akrų 
žemės*apvalyti nuo karo pėd-
sakių. 

tvirtintos čia ir Pekine įvy
kiais. Oficialiai atidaryta 
bolševikų ambasada Pekine. 

\ 2,500,000 asmenų gryžo į Čionai gi atidarytas konsula-
savo buvusius namus, 
siautė kovų, vėsula. 

kur 

SAKOSI JIS LAIMĖSIĄS. 
BOCHESTER, N. Y., spal. 

8. — Čionai mass-mitinge kal
bėjo progresyvių arba trečio
sios partijos kandidatas, sen. 
La Foflette. 

fTarp kitko jis pažymėjo, 
kad ateinan#uose/ rinkimuose 
laimėsiąs. Nes jau dabar tas 
laimėjimas ga'na aiškus. 

PLANUOJA PRIPAŽINTI 
BOLŠEVIKUS. 

PARYŽIUS, spaL 8. — P r a 
nešta, kad, matyt, artimiau
siomis dienomis premieras 
Herriot, formaliai pripažįs 
Rusijos bolševikų valdžią. 

Pripažinimą rekomenduoja 
premiero paskirta komisija 

-ištirti Rusijos padėtį. 

tas.. £ n t konsulato buto iš
skleista bolševikų raudonoji 
vėliavą. 

Vakarų imperialistai. 
Generaliu Maskvos konsu-

liu čionai paskirtas Ellender. 
Šis tuojaus išnaudojo progą. 

0 

Konsulate įvyko didis priė^ 
mimas ir pokylis. Dalyvavo 
daugybė kinų, rusų ir kitų 
raudonųjų. r^ 

Priėmimo laiku sakyta pra 
kalbų. Atakuota Suv. Vals
tybės ir kitos imperialistinės 
šalys, kurios vietos uostan 
prisiuntė * karo laivų saugoti 
savo nacionalybes kilus -civi
liam karui. 

Patsai konsulis Ellender 
kalbėjo. J is pareiškė, kad 
kuomet sovietai su'Kinija su
sitaikė, tai iš Kinijos trum
poj ateity bus pašalinti įvai
rios rųšies Vakarų Europos 
imperialistai, kurie ilgiausius 
metus Kiniją išnaudoja, gy
ventojus piudo, kad iš to sau 
smagumų rf naudos turėti. 

vadas pažymėjo) kad pietinės 
Kinijos valdytojas, Dr. Sun 
Yat-sen * tai pat yra komunis
tas ir jam gelbstint bus pa
kelta akcija prieš visus sve-

C H I C A G 0 J E 
KORETZO AUKOS NE

GAUS PINIGU. 

MED. DAKTARAS 
J. POŠKA, 

žymils kalbėtojas ir visuome
nės veikėjas, užklaustas apie 

l Vilniaus atvadavimą, mums 
I pasakė, kad: 

"Vilniaus išliuosavimą ga
lima pagreitinti tautiniu įgg? 
sipratimu, vienybe ir kultū
riniu darbu kaip ten Lietu
voj, taip ir č i r — Amerikoj* 
Amerikiečių kultūringumu 
ir tautinis susipratimas turė
tų atspindėti ir Vilniuje Tat 
pasireikšti konkretėmis for
momis : aukomis Vilniaus 
mokykloms ir našlaičiu prie
glaudoms." 

Dr. J . Poška .spalio 9 d. 
kalbės Aušros Vartų salėje, 
ir spalio 12 d. — Visu. Šven
tėjų salėje, Roselande. 

a * 

PASIŠOVĖ ŽMOGŽUDIS. 

•op 

Žinomo pabėgusio kažkur 
milionieriaus. sukčiaus Leo 

timšalius. J i s sakė, kad ne-hg ; o r e t z apgauti žmonės nieko 
toli ta diena, kuomet visoj ^egąu^ iš likusių turtų ir pi-
Kinijoj plevėsuos r a u d o n o j i ' n į ^ ka& yra " r e i c e i v ^ i o ^ 
vėliava ir Kinija paliks so- rankose. • 
vietų Rusijos ištikima bendri { To pfclįkimo surinkta apie 
ninkė. 

Bolševikai krikštauja. 
Anot žinių iš Pekino, tenai 

Maskvos ambasadorium yra 
žinomas Karachan. I r jis iš
kilmingai atidarė ambasadą 
ir surengė priėmimą. 

Korespondentams Kara
chan paaiškino, jog bolševikų 
su Kinija galutinas sutarimas 
įvyko Maskvoje. 

Tas sutarimas, anot jo yra 
didžiausias smūgis Europos 
imperialistams, iš kurių nagų 
išveržta "kadir Kinijos Rytų 
geležinkelis, kuris Rytuosje vi
sais atžvilgiais yra svarbus. 
Paskiau iš j,ų bus atimti visi 
čia jų vedami interesai. 

Pasirodo, raudonasis pavo
jus vis labiaus apima Toli
muosius Rytus, kuomet nuo 
Europos jis sulaikytas. 

350,600 dolerių. Šie pinigai 
turėji bui padalinti kredito
riams. x 

Bet iš Washrngtono prane
šta, kad tuos pinigus nori pa
imti Dėdė Šamas. Nes Ko
rėta per kelis metus už paja
mas nemokėjo taksų. Tų tak
sų su bausmėmis pasidaro 
virš vieno miliono dolerių. 

Iš Washingtono federaliam 
taksoj kolektoriui Chicagoje 
parėdyta iškolektuoti nors li
kusius pinigus. 

Gryna Melagystė 
ra-

Union Trust bute pasišovė 
žmogžudis Wm. Ehrig, kurs Chicagoje' suimta 3 negrai 
aną dieną ant kampo 63-ios, plėšikai, kurie keletą žmonių 
gt. ir Normai boulv. nušovė nužudę, 
pačią. 

Chicagos r V a r p a s " praeito šeštadienio numery 
so, buk kun.->Vąičiunas apsiėmęs karštai paremti Bridge-
porto laisvamanių spalių 9 d. prakalbas. 

Vyručiai, meluojate. Aš jokiu būdu nemanau, kad 
Dr. Rutkauskas" tą mintį butų galėjęs pareikšti. 

Laisvamaniams nekalbėjau ir nekalbėsiu. Jie vi
suomet gražius oBalsius pareikšti moka ir tuomi nori ka
talikų visuomenę apgaulioti. 

Jūsų tikslai neaiškus ir remti jų aš nežadėjau ir ne-
remsiu. . ' . Kun. H. J . Vaičiūnas. 

• - " ! ' • > ! • • . 1 -

Pamatęs neišsisuksiąs i£ 
policijos, mėgino nusižudyti, 
bet tikf susižeidė. 

LONDONAS, spal. 8. — Iš 
Konstantinopolio praneša, 
kad Erzerume, Armėnijoj, į-
vykęs naujas žemės drebėji
mas. 

LONDONAN, spal. 8. — I š 
visako matosi, kad premieras 
MacDonald paleis parlamen-
tą ir paskelbs naujus rinki- K c b a k a » -

Kinų komunistų partijos 

WASHINGTON„ spalių 8. 
— Pranešta, kad mdionų skai 
čius Suv. Valstybėse eina di
dyn. 4 

PARYŽIUS, spalių _8. — 
Francija formaliai sutinka, 
kad T. Sąjungon butų priim
ta Vokietija. ^ B ^ 

;<<niinois Industrial Home 
for Bl ind" bute, Marshall bl. 
ir 19 st., kilo gaisras. 50 ne
regių laimingai išvesta iš pa
vojaus. 

Namuose, 1755. Wes$ Ma-
dison st., suimta 8 vyrai, iš 
kurių du įtariami bankų plė
šime. 

PLĖŠIKAI NUBAIDYTA 

Aną naktį plėšikai laužėsi 
Wm. Marstrom ofisan, 130 
North State s t , kur buvo ^ 
dėta 100,000 dolerių deimrią-
tų ir kitų brangių a k m e n ė l i 

f y. 
Bet nubaidvti. 9 

Pranešta, kad Chicagoj bus •— 
sumažintas publiškų mokyklų CHICAGK). 
mokytojų skaičius,' kad tuo ' rytoj nepastovus oras; maįa 

• 

Šiandie >r 

būdu susiaurinti išlaidas. 1 atmaina temperatūroje. 
• • " • • • • • • 
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SAUGOKITĖS SUKČIŲ. 
p — 

Pranešta, kad kai-kuriose 
miesto <Jalyse valkiojasi per 
namus sukčiai? Sakosi, jie 
"kolektuoją" už vandens var 
tojimą. Tai esą miesto van
dens departamento atstovai. 
Saugokitės. 

s 
POUCMONAI IŠTEISINTI. 

^ Koronerio teismas išteisi
no Chicagos du policmonu, ku 
riedu nušovė Manthey, Certi-
fied Iee Cream Co. inžinierių. 

Policmonu teisinosi, kad 
tas įvyko per klaidą. Gi tos 
klaidos nebūtų buvę, jei Inži
nierius šaukiamas sustoti ne
būtų bėgęs. 

Metinis apvaikscinjtmas sia visa savaitę 

I V A K A R Ą 
Šį vakarę Jus atsilankę į Metinį Central Manuf actu-
ring District^ank Apvaikščiojime gausite dovanai gra-
žię atmintį. 
Dovanai <4Cash Prizas'' del kiekvieno kuris atidarys 
nauję accountę mūsų Bankoje. 
Bankas atidarytas šį vakarę nuo 6 vai. iki 8 vai. p . m. 
Bankas adaras kas diena nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p o p . 
Bankas adaras Subatomis jvisę dienę nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. p o pietų. 

Jus esate širdingai užkviečiami. A T E I K I T E ! 

SKAITYKI ' !^ IR PLAT1N. 

KITO "IXRAUG4. , , 

CENTRAL 
mausiąs Valstyb ims 

MANUFACTURING 
DISTRICT 

1112 W e s t 35th Sfr. 
Bankas 

Priklausantis prie Clearing H o u s e Banko. 
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VILNIAUS BYLA ŽENEVOJE. 
> , 

CENTRAL MANUFACTU-
RINC DISTRKT BANKO 

Atmintinos Telegramos. 

VILNIUS PAVOJUJE! 

8 S P A L I O 1 9 2 0 M E T Ų . 
("Elta") 

X Vakar Suvalkuose lenkai pasi
rašė karo paliaubų sutartį del de
markacijos linijos. Šiandien gi lenkų 
kariuomenė, neklausydama Sąjungos 
Kontrolės Komisijos draudimo ir-
laužydama lenkų atstovų pasirašytą 
sutarti, visu intužimu veržiasi Vil
niaus link. Eina atkaklios kovos ap
link Vilnių. Stiprinami apkasai. Lie
tuviai pasiryžę žūti ar laimėti ir savo 
krauju atpirkti savo sostines laimę 
— Tėvynės nepriklausomybę, šian
dien Vyriausybė išsivakuoja Kaunan. 

X Su lenkais mūšiai eina visą 
dieną ir naktį 12—16 verstų įpietus 
nuo Vilniaus. Daug aukų abejose pu
sėse. 

X Lietuvos valdžia evakuoja įs 
taigus iš Vilniaus, bet kova vedama 
iki paskutinosios. Jei lietuviams te
ks pasitraukti iš Vilniaus, atijantų 
Komisija žada ginti ir saugoti Lie
tuvos vyriausybės reprezentaciją ii 
mūsų interesus. Prancūzų ir Anglie 
karininkai iš šaulys nuvyko frontan. 
Sąjungos Komisija dar neatvažiavo 
Vilniun. 

Ligšiol neturėjom jokių smulkesniu ž\mų apie Vii* 
niaus bylos eigą Ženevoje. Tik užgirdome, kad, susidėjus 
nepalankioms aplinkybėms, Lietuvos delegacija ištrauku
si -savo juridinius klausimus iš Tautų Sąjungos dienotvar
kės. Dabar pasiekė mus "Lietuvos" numeris (rugsėjo 19 
d.), kuriame tilpsta jos korespondento 

LAIŠKAS Iš ŽENEVOS: 
x "Kaip JŲS jau gal žinote, p. Galvanauskas Įteikė 

šeštadienį, rugsėjo 13 d. Tautų Sąjungos pirmininkui 
p. Mottai pareiškimą, prašydamas išimti Vilniaus klau 
simą iš Šių metų T. Sąjungos posėdžių dienotvar
kės. Tam buvo, mano manymu, dvi priežastys, apie I 

12-tas metinis apvaik-
scrojimas. 

*Bus duodami dovamj 7 Ra-j 8is Bankas buvo suorgani
zuotas Spalio 7 d., 1912; jis 
stebėtinai sparčiai auga. Šian 

dio $etai ir naujiems depozi-
toriams duodama dovana 

1 " c a d i " prizai, ft*ksu i r aidą- <ften jo rizorsai siekia dau 
bru, karft taitra gauą priklau gfefc Usevyftiį milionų dole 
sig nuo laimike^. 

Kiekvienas kuris atsilan
kys Metinio * Apvaikžčiojimo 
Savaitėje — tam apsimokės. 

vaikščiojimą. Prašome at 
sivesti su savim draugus, kad 
ir jie imtų dalyvuma. šioje iš
kilmėje ir skiriamose brangių 
piešinių dovanose. Duodama 
bus dovanai atmintis kiekvie-

kurias Smulkiau pakalbėsiu. Šių metų Tautų Są jun- ; 1 1 ^ atsilankrasiam. 

MARGUMYNAI. 

Tautų Sąjunga pradėjo be
galo svarbų darbą, norėda
ma visais laikais panaikinti 
karus. Teeiaus to darbo rezul-
tatai tik ateinančiais metais 
ims rodytis. Xe visų valsty
bių delegatai pasirašė arbitra-
eijos ir saugumo protokolą, 
kurs yra taikai pagrindu. 
Beito, reikia spėti, ne visos 
valstybės tą-protokolą ir ra
tifikuos. 

Pareina žinių, buk Anglija 
esanti priešinga protokolui. 
Gali but, kad protokolui prie
šinasi valdžios opozicija, bet 
ne pati MacDonaldo valdžia. 
Juk tas protokolas - tai Mac
Donaldo ir Herrioto produk
tas. Kaip francuzai, taip ang
lai japonų reikalavimus pri
pažino. 

gan-J£uropoje skleidžiama 
du, kad artimoj ateity ar tik 
nebus pakviestas Vatikanas 
prisidėti Tautų Sąjungom Ro 
moję ir Genevoje apie tai dau
giausia kalbama. 

Aišku, jei T. Sąjungon įs
totų Vatikanas su sprendžia
muoju balsu, tuomet T. Są
junga daug laimGtii. Tuomet 
toj tarptautinėj organizacijoj 
gal rastųsi daugiau teisybės 
ir sąžiningumo. 

Reikia betgi abejoti, kad 
Vatikanas be sąlygų įstotų. 
Vatikano bijo netikintieji, kad 
Sąjur^os konstitucijoj nebūt r. 
imicijuotas Dievo vardas. Jie 
bijo to Vardo. Nepakenčia kai 
pelėda šviesos. O juk tas Var
das yra alfa ir omega -- pra
džia ir pabaiga. Be to Vardo 
negali but ramybes ir laimės. 

Xew Yorko miesto Pramo
ninis Biuras skelbia, kad ta
me mieste ekonomine situaci
ja begalo rimta. 300 tūkstan
čių vyrų ir moterų nebeturi 
darbo. Tuo blogiau, kad tų 
bedarbių didžiuma yra organi
zuoti. 

Toks didis nedarbas New 
Yorke, anot Biuro, buvęs tik 
1921 metais. 

Darbo suradimo agentūros, 
kaip miesto, taip privatinės, 
kasdien bedarbių apgultos. Ir 
vis tuščias lukeriavimas. 

gos posėdžiuose ir jos# komisijų darbuotėj vyrauja 
vienas klausimas, kurf dar labiau pabrėžė" rr suteikė 
jam ypatingos svarbos Britanijos ir Prancūzijos mi-
nisterių pirmininkų kalbos ir ginčai, tai yra nusigin
klavimo klausimas. Jis nusvėrė ir j užpakalį nustūmė 
visus kitus klausimus, išskiriant tuos, kurie savo smar
kumu patys savaimi iškilo į debatų paviršių, kaip 
pav. Gruzijos incidentai. Jiems, reikia tikėtis, bus pa
švęstas kuris nors T. S. plenumo posėdis. Tie gi klau 
simai, kurie eina juridinių ginčų vaga, lengva ranka 
atidedami sekantiems posėdžiams arba dar lengves
ne dabar rišami, čia gal reikia ieškoti paaiškinimo, 
kodėl šiemet { šeštosios komisijos pakomisiją, kuri 
turėjo ištirti Lietuvos ir Ambasadorių Konferencijos 
ginčą ir paruošti medžiagą pačiai komisijai, buvo iš
rinkti Baltijos valstybių atstovai, o ne, kaip pernai1 

buvo, didžiųjų h* pietų Amerikos. Žiūrint į dalyko pa-1 
statymą, mūsų šiaurės kaimynų padėtis buvo gana 
kebli. Tad pirmųjų pakomisijos posėdžių metu lie
tuviams pasirodė nesuprantamu, kodėl Ji nerado rel-| 
kalingu kviesti j posėdžius ir lietuviu, kaipo suintere-' 
suotos puses, atstovų. Prieš tai mūsų atstovai Iškėlė! 
komisijoj protestą ir prašė šitą incidentą apsvarsty-i 
ti. Penktadienį, š. m. 12 d. buvo komisijos posėdis, 
kuriame buvo svarstytas lietuvių iškeltas klausimas, 
ir 18 balsais prieš 2 buvo mūsiškių reikalavimas at
mestas. Diskusijų metu, kai kurie komisijos nariai į-
rodinėjo, kad, bendrai imant, pusė, kuri yra iškėlusi 
pakomisijoj kurį nors klausimą, turi teisės jo posė
džiuose dalyvauti, bet šiuo atveju Lietuva yra suin
teresuota ir butų nepageidaujamą jos atstovą įsileisti 
j'posėdžius. Rezultatus jau aukščiau padaviau. Taip! 
dalykui stovint, mūsų delegacija, matomai, priėjo fe- j 
vadu, kad geriau bus bylą atidėti ateinantiems me-: 
tams. Pridursiu, kad lenkų delegacija, sužinojus, jog. 
mūsų atstovai daro pastangų įeiti į pakomisiją, padarė 
analoginį pareiškimą, reiškia, jei lietuviai bus įlefsti ,į 
pakomisijos posėdžius, tai ir lenkų atstovui turi būti 
pripažinta tą patį teisė". 

L V 8 . 
DAR KELETAS PASTABŲ, 

Lietuvos delegacijai savo klausimus ištraukiant, len
kai norėjo priešinties ir pareiškė abejonę ar lietuviai be
gali klausimus atsiimti, kai jie jau pradėti svarstyti. Mat 
lenkai išanksto "pasidarbavo'* gudrybėmis lietuvius apeiti 
ir iškalno su savo prieteliais susitarė, kad pakomisijon 
pakliūtų žmonės, kurie nenori ar negali savystoviai klau
simo spręsti ir eiti prieš Ambasadorių Tarybos valią. 

Vilniaus klausimas apeina ne vien Lietuvą, bet ir 
Rusiją, kuri ieško per Lietuvą tiesesnio susisiekimo su Va-5 

karų Europa. Tad Vilniaus klausimas ir Dauguvos kori
doriaus panaikinimas rupi ir Lietuvai, ir Rusijai. Todėl ši
tame posme Lietuvos ir Rusijos reikalai supuola. Vilniaus 
klausimą liesdami visi atsižvelgs ne vien Ūetuvos terito
rinių teisių, bet ir Rusijos susisiekimo interesų. Tai šituo 
atveju Lietuvai butų palankios tik tos tautos, kurioms ru
pi Rusijos gerovė. Tuomtarpu Vilniaus pakomisijon pate
ko bent 4 tautos (Rumunija, Latvija, Estonija, Suomija), 
kurios turi tankių ginčų su Rusija ir abelnai nenori ko-
kio-nors Rusijos stiprėjimo. Nežinau ką manė Latvijos ir 
Estijos delegacijos, bet žinoma kad jų valstybių interesai 
daugiau pelno egzistuojant Dauguvos koridoriui: politi
niai — Lenkija labiau domisi Baltijos kraštų nepriklauso
mybe, kol jos koridorius siekia Dauguvos; ekonominiai — 
esant tam koridoriui daugiau tranzito klkiva Latvijos ir 
Estijos uostams. Pakomisijon nepateko nei Čekoslovaki
jos, nei Jugoslavijos atstovų, nes tos Šalys veda rusų tau
tai palankią politiką. Jos gal išsitartų už Dauguvos kori
doriaus likvidavimą ir Vilniaus Lietuvai grąžinimą. Prie 
tokių apystovų negalima laukti palankaus sprendimo. 
Tad geriau klausimą visai atsiimti, negu netikusiai jį iš
spręsti. 

Ir nėra ko skubinties. N(/rs mums labai rupi kuogrei-
čiausią Vilnių atgauti, bet Tautų Sąjunga jo mums juk 
nesugrąžins. Nuo kaikurių ligų ir laikas yra vaistas. Ilgiau 1 
laukdami mes drąsiai galime tikėties sau palankių-sąly
gų. Tik prisiminkime, kad Lietuva stiprėja kultūriniai ir., 
ekonominiai, o Lenkijos ūkis irsta ir nepasitenkimas pa
kraščiuose auga ir»augs, kol išsiverš paviršiun revoliuci
jos liepsnomis. Tautų Sąjungon gal įstos Lenkijos prie
šai Vokietija ir Rusija ir apsunkins lenkų politiką Vakaruo
se. Rusų-lenkų karo galimybės eina didyn, ne mažyn. 0 
mūsų diplomatijai privalu vadauties Vytauto Didžiojo 
principais: vis vien su kuo susidėti, kacį tik Vilnių atga
vus. Palauksime, prisirengsime, ir manome kad ateitis bus 
mums palankesnė. -

^ K. P. 

Depozitoriai ir visi drau
gai yra širdingai kviečiami į 
Central Manuiacturing Dist-J Central Manafacturing Dis-
riet Banko 12-tą Metinį Ap-įtrict Bank yra įsigijusi daug 

draugiškumo ir draugu, lietu-
vų tarpe. 

Pinigu, siuntimo Departa
mentas yra po priežiūra, p-no 
J. Caikauško. Jo mandagus 
ii* geras patarnavimas kiek
vieną, patenkina ir atsilankei 

ii Central Manuf. Distriet Bankas išpuoštas, įadeku- \ 
ruotas kuopuikiausiai, taip, 
kad kiekvienam bus malonu 
būti. Svečiams bus suteikta 
dovanų: moterims ir mergi
noms gėlių, vyrams cigartj, o 
vaikams paiše^ų. Svečiai 
bus linksminami Badio jKon-
eertu ir kitokiais dalykais. 

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

SIMPTOMAI P. 
Akla JJg*a 

Ar jums skauda galva T 
Ar Jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip h plukančtus 

taškus 
Ar atmintis po truput) malėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-
N kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKTV SPECIAIilSTAS 
1801 So. Ashland AvO. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augfito virš Platte ap-
tiekos, kambariai: Ii* 15. 18 l r l? 
Valandos: nuo • ryto Iki š vsk 

Ned. Nuo 9 A l i n k i 11:30 A M 
— — — « — — — • • • i mmmtmmfmm • < 

Banką kiekvienas jaučiasi 
kaip namie. Šioje Bankoje 
galima atlikti visas biznio 
transakcijas savoje kalboje. 

rhi; jis yra žinomas kaipo 
vienas iš stipriausių bankų. 

Banko Valdyba ir Direkto
riai, per laikraštį reiškia Lie
tuviams širdingiausi padėkos 
žodį už paramą ir prielanku
mą šiam Bankui. 

Ir mes sykiu su mmų skai
tytojais linkime Central 11a-' 
nufacturing Distriet Bankui 
ir įd kostumeriams geriausių 
pasisekimų. 

DR. SERNER, 0, D. 
Lietuvis Specialistas 

tfurėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjfma, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę,* silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augšeiau 
Valandos nuo 1 iki 4 vakare. 

Nedėliomis nuo 14 iki 12 
3333 South Halsted Street 

GARSINKITE* 'DRAUGE1' 

DR. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVOS AKIŲ SPECIAUSTA8 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis Jdedam 
Daroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi telsngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikas einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 lkl t vakaro 
Nedėliomis nuo 18 lai l t . 

Akiniai $4 ir augščiau 
1545 W. 47 St. ir Ashland A v. 

Tel. Boulevard 7589 

* 

i 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausi* aukso. 0a mūsų 
pi e i tom galima valgyti kiečiausia 
maistą. Garantuojame visa sava dar
bą, Ir temas mūsų kalnas. Sergėkite 
savo dantis, kad nekenktų šašų svei
katai. 

1545 West « - t n Street 
HetoU Ashland Avfc. 

Didžiausias Išpardavimas 
VYRTJ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 

ŽIEMINTŲ DRABUŽIŲ 
Ant 

BRIDGEPORTO 
OVERKOTAI 

50 Naujausios 

Madų 
Ir 

Augšdiau 

SIUTAI 
Visokių # 
0tyKu; 

Ir 
Aukščiau 

fvairių materijų, visokių sizu, 
nekurie su dviejom kelnėm. Tu
rim ir Hart Schaffner & Marx 
siutu. 

n - i ii 

NELAUK! 
• • i i . 

KELNES! KELNES! KELNĖS 
$1.95 $1.95 $1.95 

Ir Augšeiau 
Visokios rūšies, didelis išsirinki

mas, vilnoniu įraailjtų, plonų ir sto-

i 

i 

ru. 

PAUL LEASES N 

Special 
Kepures 

95c. 

3427 So. Halsted Street Special 
<Opposite 34-rn Place *weaįters 

Chicago $2.85 
Tel. Boulevard 1566 ' « • 

$3,000.00 Morgičius 
Ant propeftes kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str. 

Vertes3 $7,500.00 

Mes turime ir sfolome ant pardavimo sekančius 
morgičius: 

PASKOLA 

$3,000.00 

$4,000.00 

$3,200.00 

$3,000.00 

$3,500.00 

$4,500.00 

Adresas 

8345 S. Hermkage A ve. 

5004 S. Fairfield Ave. 

5735 So. Taknan Ave. 

5538-40 S. Sacramerrto Av. 

5832 S. Talman Ave. 

VERTE 

$7,500.00 
$9,800.00 

$8,000.00 

$8,000.00 

$8,500.00 

3303 S. Morgan Street $ 11,500.00 

Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis 
namas moderniškos konstrukcijos. 

6% Nuošimtis 

DEPOSITORS 
STATE BANK 

Ashland Ave. At 4 7-1 h St. 
Nai»ys Federalės Reserve 

Batikos 

ZELL DRABUŽIAI 
v 

Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui 
MES DABAR 
Rodome Vėliausias 

Madas 
2 poros Kelnių Siutai ir 

OVERKOTAI 
SPECIALIS PASIULIJIMAS 

ŠĮ MĖNESĮ 
Importuoto Praneuziško mate-
rijolo maišytas šilko ir vilnos 
audimas 2 poros kelnių ir 

Švarkas 

$37.50 
Vertas penJciasdcšimts Bo

ilerių įeiti siutai su 2 porom 
kelnių **» 

$25.00 iki $50.00 

> -m. 

OVERKOTAI 
Geriausios ręšies ir darb© 

#20.00 &k #50,00 
Importuoti Worumba8 ' 

Viskas ranka siutą 
$75.00 vertes 

Sfpeeiale karna 

Tikrai a'psimokės jums pas 
mus ateibaikyti ir pažiūrėti 
ka mes turime Jums parody
ti Ir kokios puikios riiftįės 
*iu«ų drabužiai k k^k Tam
sta gali sutaupyti. 

ZELLtaOTHING 
CO. 

MĄm&b mira 
is ir tfedėlio-

K B M H R 
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CICERO, ILL. 
A»> Julijonas Balseris, no 

riu viešai padėkoti Dievui ir 
p. Daktarui Rackui už tai, 
kad išgelbėjo mane nuo mir
ties. Buvau baisiai susirgęs, 
visas sutinęs, skausme sus
paustas ir neturėjau vilties, 
kad nuo mirties išliksiu. Pa
šaukė prie manęs Daktarą 
Rackų ir jisai taip nuoširdž
iai gelbėjo mane, taip rūpes
tingai gydė. mane vargdieni, 
kad vargu koks kitas dakta
ras butų del biedno žmogaus 
tiek rūpinęsis. Žinau, kad esu 
jau žilas, sukumpęs, nusilpęs 
senelis ir kuomet senatvėje 

Jam dėkingas Julijonas 
Balseris ir Petronėle Balse-
rienė. 

. Adolfui Mondeikai užėmus 
vargonininko vieta Cicero, 
par. choras tuoj pradėjo eiti 
geryn. Adolfas, gali mkoyti jfcį 
vesti chorą. 

Galinda. 

! darbu, ir ant lauko, įaavyšs. 
prie statymo na»m, 4*&* *a "̂ 
symo gatvių; k t. t. Kai ku
rios dirbtuvės dirba ir po 10 
valandų dienoje.. 

Ruošiasi. 
Girdėtis, kad šv. Petro pa-

rapijos bažnytinis chorą* ruo
šia kokią tai'pramogą. Tai 
bus pirmoji šio rudens seaenc 
pramogą, kurios mes laukia 

>>*l 

'*C N * «uauiff& 

- X£ 

me. 
Bazaras. 

Sekmadienį 5 spaliu mušu 
GARSIŲJŲ DAINIKINKŲ - g e r b . kfebonas kun. S., Bis-
MUZIKŲ S. IR m. čIŽAttS-;

 t r a i s užsakė, m ateiaanį * -
fcŲ KONCERTAI. j kmift<jfenj i§ g ^ fiv. Petro 

! bažnytinėj svetainėj įvyks pa 

bar jau galiu vėl vaikštinėti 
ir džiaugties kad dar saulu
tė man šviečia. Visi Cicerie-
čiai mane pažįsta, ir tikiuosi, 
kad savo vieša padėka pa
darysiu šiokios tokios naudo 
žmonėms ir Dr. Račkui no 
kitaip atsidėkoti negaliu. Te 
gul Dievas užlaiko Dr. Bačkų. 

CICERO! 
Užlaikau prosus, visus 

plumberistes reikmenas, pe
čiams įvairias dalis, zovė-
sus, raktus, elektros lempu
tes, vėlas, svičius. Taipgi 

l užlaikau mekanikams įvai
rius įrankius, pjūkleliu, grą
žtų, coliaukų ir tt. Visais 
namo išpošimo reikalais 
kreipkitės; l 

J. A. ZDANIS 
HartIwaro. Palnts, Oils and 

General repairs 

1421 S. 49 Ct CICERO 

l 

praleistų šios progos. 

14 spalio - Mt. Carmel, Fa.' ^pijos susirinkimas, del pa-
naujojoj Lietuviu svetainėje, sįtarimo busimo parapijos ba-
kur klebonauja Dr. Kum z a r o reikalu. 
Bartuška. 

liga suspaudžia, tai jau sun- „ Uo B a l t i Md- Mokinasi vtfgoninantattti. 
ku yra pagyti. Bet Daktaras L i e t u y i u s v e t a i n ė j e K o n o e r t a i : P-K O. Klevitekiutė, tur*-
Uačkus mane pagydė ir <fa- b u s a t u k t į „ y ^ k a l b o J ti nepaprastu gabui»u, «m<** 

mis, Lietuviu, Anglų, Italų, , n o k i n t i s g r 0 t i ™W»»»XfV 
Rusų ir Ispanų. « * « * * t u « ! « " * « • • J « . 

Vietinių tad kolonijų ir J ' m u m s t e k o &**1 ŠV" P e t " 
pielinkes lietuviams ir- visai bažnyčioj ja vargonais g*o-
visuomenei žinotina, kad ne-' *»?*• I r b u v o m l į 0 n U ^ 5 " 

KENOSHA, WIS. 

tis. Tai tik pradžia. Reikia 
tikėtis, kad p-lė G. Klevits-
kiutė bus puiki vargoninkė. 

Branas. 

— 

| £ UDIKIO sveikata 
" Ir ūgis remiasi 
daugiausiai ant val
gio, karį jis gauna* 
Kūdikis turi būti nu
praustas ir papenėtas 
reguliariška. Jei nega 
II finayt kūdikio, tu
rėtumėt vartot •— 
fionten's Eagle Pieną 

• • • i 

v 

Darbai. 
Čia su darbais kol kas dar 

nėra bloga. Esant gražioms 
dienoms, daugumas suranda 

PRANEŠIMAS SERGAN 
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite i i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

( A n t A n t r ų I * t b u ) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
šų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

2 = 5 as: 

D A K T A R A I : 

N E S 
Borden's Eagle Pie
nas yra pirmaeilis kū
dikių maistas, padary 
tas iš tyro karvls 
pieno ir cukraus. Jį 
rekomenduoja gydy
tojai iš priežasties jo 
gerumoj vienodumo* 
ir lengvo Buviršįįnj-
mo savybių 

i — 

• • » ' I I I 

Telefonas Boulcvard 1*39 

DrSABrenza 
MOS SO. ASHLAND A V E N I E 

Chicago, 111. 
Vai.: • ryto Iki 12 plet: 1 

; p4** 11d S po plet, 
. t :80 vak. 

12 plet: 1 po 
t, 6:50 vak. Iki l | w - 5 

I ijr— 
— » » M » 1 M • • • • ^ .. 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western A ve. 

Telef. Lafayctte 4146 
• i i i 

Vvlet. Yardš 1236 
Dr. J. H U P E R T 

DAKTARAS IK CHIRURGAS 
Praktikavęs BERLYNE, VIEN-

NOJ Ir PARYŽIAUS Ligoninėse 
Gydo visokias ligas moterų ir 

vaikų. Leidžia vaistus po skūra. 
Turi X-ray ir tt. 
4649 So. Ashland Avenue 

Trečios Lubos Chicago, 111. 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 

Tei. Bonlevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th S t 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 lai 6 vaL vak. Nedėliomis nuo 

8 Aki 2 vai. po pietų. 

3>L Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, III. 

Dr, Ai Rackus 
Gydytojas, Qhirurga«, Obs 

tetrikas ir Specijalistai 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TOICSUTO — 
1)—Be mnrtnimo. 
8)—Be peilio hr be ttkausmo. 
3)—Be kraujo. 
4 )—n^ jokio pavojam sveikatai, 
5)—Pacijrittui nereikia širsti, ga-

) II tuoj valgyti, ir gali eiti j 
darbą. 

Pagydo •(rtili-htoBe*' (akmenis tulžyje) 
ir akmenjs Šlapumo pūslėje be o-
perneUos. to tam tikromis moks-
įtakomis priemonėm!* bei vaistais. 

Apkurtusiems sugraibia girdėjimą. 
Oydo visokias Ilgas pasekmingai, Ir i«J 
__ >T» relkalan daro operacijas. 
I rofeiijonalį patarnavbaa teikia gavo 

ofise: 

1411 So. 10 A ve. Cicero, UI 
Onsns atidarytas: kasdien nuo * vai. 
~_^.P° p l e t , k l • v a l - vakare. 
>ede!iomis ir seredomls ofisus atda

rytas. 
— — — i 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Caimrgij 

4631 3 . Ashland Ave. 
Tai Yaroa 09M 

Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakaro. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Tei. Boulevard 8686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJA* 

IR -nir 
CHIRURGAS 

8887 So. Moraan Street 
Valandos: 9—11 i i ryto. 
Ta k arai a nuo 7 iki t 

CICERO OFISAS: 
1148 Sooth 48-fb A v e o w 

Telef. a e e r o 4676 
Valand.: t—•:»# V. • . kaadien, 

IUtartrialala ir p*tn7«onu nao S 
Htf 6 vai. vale. 

y 

t i. i . i. i j . • 

>flso Tei. Boulevard 8689 
Rezid. Tei. Drexel 8181 

DR. A. A. flOTH 
BOSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistą* Moteriikų. Vyrfclkn 

Vaiką Ir viso chretUšku ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 81«t Str. 

Vai.: 1—3 po piet. 7—6 va*L Ned. 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

1 

i rife — 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė MITO ofisą po aomerio 

'472$^STKMMA AW. 
SKSCUALISTAS 

Dik) vų, Moterų Ir V yra Liff* 
VaL: ryto nuo 10—11 ouo I—4 
po pietų: nuo 7 - 8 . e e vakare 
NedeilomU: 16 Iki 11. 

Telefonas Kldv#ay 1888 
— — 3 -

• • • » ••»! 
TeL Oaoal 0887 Vak. Caaal 1118 

DR. P. Z. ZALATORB 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1921 8a Halsted A*. 

va&odoe: 46 tki l t r** 1 IkJ | j 
po vietų; t iki i mktm 

— m 

IR 
užtaį kad per viri 
tris gentkartes užau
gino daugiau kūdikių 
| stiprius ir sveikus 
vyrus ir moteris, ne
gu visi kiti kūdikiu 
maistai kartu sudėti. 
Jei JOBU kūdikis ne
miega nakčia, verkia, 
fr nerimauja, 

*• 
jef kūdikis neauga I 
sierf, gal pienas nėra 
jam tinkamąjį Tokia
me atvejyje, Eagle 
Pienas išris klausimą, 
taip kaip tūkstantinis 
motinu, kurios nega
lėjo žindyt sava kūdi
kiu. 

STRAIPSNIS 88 
Reikia Regullariakal Rodavytls KO 

Daktaru 
Kūdikio viduriavimas yra ženklą* 

pavojaus, kurdam reikia tuoj atsižiū
rėti, fckslra atyda ir tinkama prie
žiūra iš motinos pusės, daug padą 
rys, idant kudik| pernešus per SJ pa
vojingą, laikotarpi. 

Visados reikia saugotis viduriavi
mo, kadangi mažiausias užpuolimas, 
jei negydomas, gali privesti prie 
rimtų painiavų. Reikia gydytoją Sau
kti net menkiems nuotikiams. Jei, 
vienok gydytojo nėra galima gau
ti, tai butų patartina neduot maisto 
per 24 valandas, duodant tik pap
rasto vandens arba1 miežinio van
dens. Jei po 24 valandų kūdikiui pa 
gerėjo, bandyk labai silpną mitinį 
(sakykime, pusę paprastos formulos) 
ir stiprinkime iki mišinis atatiks kn-
dikio amžiui. Paprastai ima 10 die
nų iki dviejų savaičių kol kudiMs 
atgauna nortmalę padėtį viduriuose. 
Liga* antrą sykį užpuola greičiau ne-
cu pirmą sykį* 

Visados reikia bonkutes, čiuipikus 
Ir virimo indus laikyti griežtai šva
rius. Tai geriausia atnkti pavirinant, 
juos vandeny. Vandeni vartojamą 
maistą gaminant reikia IšvtrHrti, ir 
atvėsinti bei laikyti gerai uždaroma
me puode — o puodą ir uždangalą 
reikia pirmą gerai pavirinti. Sykiu 
lik tiek vandenio išvirk, kiek reikia 
rišos dienos penėjimams. 

Krūtų pienas yra saugiausias pie
nas visados. Jei Jo nėra, tai reikia 
parinkti maistui švarų sveiką pieną, 
atmiežtą sulyg kūdikio amžiaus ir 
svorio. Jei nesi tikras savo aplinkės 
gauname piene, tai kondensuotas pie
nas suteikia ideališką maistą, dėlto, 
kad yra švarus, vienodas, maistjn- kiekiu šviežio oro k- saulės yra di-
sas, lengvai suvirškomas, ir visados d e l i žingseal viduriavimą išvengti. 

mm* 

J S I 
Išpildyait kopos* apačioje Uo skelbimo ir prisiūsit 
stums, mes atsiusime Jom Jūsų kalboje literatūros, kaip 
vartot ta plona, ir kitas svarbias informacijai, 

THE BOEDEN OOMPANY 
Borden Building New YotlB 

galima jį greitai paruošti. 
Jei duodama orančių sunka ir ko 

želės (kaip rekomenduoja bile -plie
no formula), tai kondensuotas pie
nas tinkamai vartojamas suteikia vi
sus augimui reikalingus elementus. 

Vidurių suirimo galima išvengti 
gvarus maistas, švarus virimo ir pe 

KUPONAS 
Paiymėkit katra Literatūra Norit 

Penėjimo Valgiai Kūdikių 
Instrukcijos Vaikams Knyga 
Vardai , „ _ _ — . . ^ 

(Lithuanian 
— — ^ - — — — — • — — — — — « 

8 

SIUVĖJAI 
' • » » » » > « • • » • » » • » • 

JNEMĖTYKsavflPINIGyS 
Perkant naujus drabužius. At

neškit pas mus savo senus siutus 
ir overkotua tai mes atnaujiflhne. 
Patyrę 20 metų šitame darbe 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

PAIEŠKOJIMAS. II V fl I T 
Gyveni^ Chicafoje Juozą " U * U * * ' * ' 

Gaidan!avi&ų, kilus} iš Jmsių 
kaimo Joniškio vąjšč. Vit-
niaus apskr. ir redybos, pra
šo atsiliepti Jonas Kurpis, ki-; 
l$s iš BuividH kaimo Šve»5io-
nių apskrities Vilfciaus redy
bos, jsiuo aatrašu: 

Lietuva, Kaunas, 
Kariuomenes Teismas 

Leitenantas Jonas Kurpis 

Ofisas DIABseeSjj: 

29 South La Salle Street 
r - Kambaris &M 

Telefonas Central 63tD 

Vakaraii 3223 S. Halsted 
* Telefonas Vards 4681 

V . i II ***m 

Central eaoe 
A. a. 

*t 

Į Namus NeEiurint Kur Gyventum 
Valom visokios ruSies vyrų ir 

tnoteru skrybėles 
Padarom darbą greitai, 

Pigiai, gerai 
U. S. OtiBANERS AND 

DYERS 
Savininkas 

W. 6 . N O R A K 
J 2210 W. 22-nd Street 

Chicago, lli. 
Telefonas Roeeevelt 16«fl 

g » » » l f « l ^ » ' .m m m m » • » » » 
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KAZIMEH UaCIOS 
Lietu vys Siuvėjas 
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STASULANI 
A D V O K A T A I 
Vidunniestyje Ofisas: 

Rootn 911 Chicago Temple B Į * . 
7 7 VV. YVashington St. 
CICERO Ofisas: FanedėUo vn>. 
1314 S. Cicero A v. Tei. Cicero 50#B 
BRIDGEPORT Ofisas: Ritai, vak 

B. Halsted S t TeL Banį. •7WI 

m.mb 

J. p. 
»»"*« 

L a w y t r 
METUVIS ADVOKATAI 

fltsn.: D. n l l a t e tnf M. 
boru Bt. TeL Randolph 558' 

10717 
TeL PUllSjp a i t7 

» • • ! • " P • • • » • * ^ > - » • 

Tei. Bearborn 476* JOSEPH 0. SOBOL 
LBBTUVIS ADVOKATAS 

Saite 1518 AsMaml Block Blng. 
155 IT. Clark S t Chicago, DX 

Residencija 
2S41 W. 28 Fl. teh Ganai 85S8 

5 S 

JOHN L BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

T«Nmt 

7 South Dearbom Street 
BOOM 1588 TRIBŪNE! BLDG. 

Telefonas Randolph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 St 

Telefonas Canal 1887 

' -

Darau Ant Užsakymo Visokia 
M a d ų 

įvairių Materijų 
Žieminių Ir Rudeniniu. 

Kreipkitės Pas Mane 
Su Savo Siuvimo Reikalais Busite 

PatenHytt 
Taipgi 

Taisau, Valau 4r Proainu 

KAZlilE* Ū K I U S 
3305 6e«tli Anfewn Ave. 

Chicago, IU. J 
, , • " . . . " " 

TeL Humboldt fl«8« _ 
A. MAROUirKBVJ^ree 

• — 

1 

Semausias \jft 
tuvis Siuvėjas 

North Sidėje 
1840 W. Wabansla 
Ave, Chicago, 111. 

Siuva visokios rų-
es vyriškus drąbu- . 

Sius, f>agal įvairių: 
madų. Užsakymai iš, , 
pildomi ger&i ir 
greit. Kainos priei
namiausios. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monroe Street 

Room 804 — Tei. RandoSnh 88«8 
V a L . N u o • r y t o ik i 5 p o p i e t g 
V a k a r a i 8 2 0 S S o . H a l s t e d S t t . 

Telef. Vards 101S 
Chloago. 

< — 

C V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Varne 
8891 W. 8Bnd S t TeL 

m 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

127 K. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:88 
Nedėliomis 9 iki 12 
Resid.: 8828 So. Halsted Str. 

Telef. Bonlevard 1818 
Chicago. 

H£L£N BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4454 South Western Ave. 
Telefenas Lafayette 4089 

Valandos: Kuo 7 Iki I vakarais, 
po piet Nuo 2 iki « 

• * » 

(T 

nėiimo indai, S^mas vanduo atsigėri
mui, tinkamas kiekis maisto atatin- K|||t|(iNlklHllllllllllllt!llllllllllllllllinilltllllllIUIIIIIIH1IIIIIIHIinilHIIHURtfllllimj 
kamais tarpais, drauge su ganėtinu 

Musės yra niikrobų nešiotojos ir da
žnai užteršia maistą. -Todėl svarbu 
tuos niekingus tvarinius vaikyti nuo 
kūdikio ir Jo maisto. Neįleiskite mu
sių j stubą, 

Maip rašėme, dažnai nutinka kad 
mottnos negali žindyti kūdikių ir tu ; 

• * • • • 

ractor ir 
ŪSHHiAS 

Gydau be vaistų ir be operadjtį, 
visokias ligas vyrų, moterų ir val
kų. Kurie sergate kreipkitės, e 
rasite pagelba. Patarimas dovanas. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
TeL Yąrds 4951 

2252 So. Halsted S t 
-ee# 

i 

i . , u i 

.5 ri duoti kitokį maistą. Geras, grynais 
karvės pienas tinkamai sulietas su 
••inkamu kiekiu geriausio cukraus at
stoja motinos pieną. O geriausias su
siejimas parinkto pieno ir geriausio 
cukraus parduodamas po vardu Bor
den's liagle Brand Pieno. Per tris 
gentkartles Amerikos motinos pasi-
tikėjjo šiam pienui. Penint sulyg nu
rodymą, Jie yra arčiausias sale mo
tinos piene. 

Skaityk *Kws straipsnius kas sa-

• • • • • • 

U** — • 
DR. V. SIMAITIS I 

Gydau pasekmingai širdies li
gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusulį, galvos skau
dėjimą, riebius kūnus suUesinu; 
nesilpnindamas jų vaistais. Šiaip 
jau tonsilius, peųėaaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su o 
cijomis, sėkmingai gydau vi 
jant Naprapatljos fr mals 

; chemijos eudą nydymul C 
nurodau kaip u#»iiaikyti kad mi
tu m sveika. *r l^ai gyventum). 

Vai. l ^ E i n o p * e t , . « i i * 
vak. Nedėlioms po sutartį. 
Ofisas 4«82 S. Ashhmd Avenue 

Skaityk Huus straipsnh 
vaUc ir pasidėk ateičiai. 

' w i » l 

• M ilJMMSl i n Į 

lysi^tMiiiflitifuta 
3DR. TOLUlnB, Ph. 
B. 0., P. 0., N. T. 

įvairias ligas, o ypatingai 
»«#tenė|i#ias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budąįs. 

4«04 Anrtier A»w., duce#o . «L 
Brighten Park, E i»bų, Rūmas 1 
Valandoa nuo 9 ryto iki 12 p^etų. 
Vakare rtuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų, j 

Telepheaie fjafnyette 4548 

G. SKOBY PATYRĘS UETU-
VIŲ SIUVĖJAS 
OVERKOTUS IR SIUTUS 

s 
Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ | 
Rudeninių ir Žieminių Materijų 

Kainos Prieinamos, Patarnavimas 
Mandagiausias 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite Patenkinti 

G. SKOBY f 
2150 So. Hoyne Ave. Chicago. i 

TeL Canal 7081 
Binit»iii»iiiimiiiiiif;HiiiHiiiiiiniH»i»iiiiimiiiiiiiiiiii»Hii»»ii»»iiinn»uunHUiii 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1122 
127 N. Dearborn Str. 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
ofise "Naujienų" name: 

17*» So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt »5eo 

Panedėlio vakare: 
4661 So. Marehfiold Ave. 

! 

/ — 

+ ~mmj*r» • • • • • » » » ^ * » » »* f C U S . C V 0 0 S A 1 T 1 S 
PATyRCg LIETUVIU KRAUCIUS 

•Įyrį |f Motera BOTII Smvėiai 
OVERKOTUS IR SIUTUS 

Padaromje mt užsakymo greitai ir pigiau. 

. • > r » 

kaina. 
Atliekame darbą kogetiausia už visiems prieinama 

Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus. . 
CHAS. K, V U f l S A l T I S 

JOHN KUCHINSKAS 
LTETUV1B ADVOKATAS 

2911 W. £2-nd St. nrti Lea%itt St 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas vienose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičlaua lengvomis lIUfĮnu 
mia. 

• p -
— ^ 

A, A. O U S 
A D V O K A T A S 

11 S. La SaHe st. Roen 2W1 
TeL Raodolph 10*4 VaL nnnt-fi 

VAKARAIS: 
eno4 S. Halsted et. *eL Hvd. t77S 

e. v apart Panedėiie Ir 
Pėtnydioe 

•' 

Ūžsto>ka g<u»4mt|M5 diearas-
ty "P^auge^. 

http://7-8.ee
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D R A U G A S 
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L 

"Draugo" redaktorius, Dr. fer St&ivienijiiftas 'įietuviškų 
Pafcstas. 'hirešim tad geriau- Organizacijų ant Town of La-
sių kalbėtojų, ke turės svarbų mfnesinį su-

Tad visi ketyergo vak. 9 sirinkimą Mrs. Lietukienės 

-Xi: r 

NORTH SroE. vakare. Be kalbų bus eilių ifr 
dainuos North Sidės šv. Myk. 

Vilniui vaduoti vakaras ir par. choras, mišras ir vyrų 
prakalbos įvyks 9 dieną spa- vienų, vadovaujant gerb. varg 
lio ketvirtadieni baž. svetai- p. Juozui Brazaičiui. Kalbės 
nė j 1644 Wabarisia Ave. 7:30 

v 

JONO MACIKO 
Metinės Sukaktuves. 
A. a. Jonas Macikas 

mirė spalio 9 d. 1923 m. 
Buvo kilės iš Kaltinėnų 
parapijos, Tauragės aps 
kr. Kanapmsiškių kaimo. 

Paminėdami jo mirties 
metinės sukaktuvės, už jo 
sielą įvyks gedulingos pa 
maldos, spalio 9 d. 8 vai. 
ryto,-Nekalto Prasidėjimo 
Panelės *šv. Bažnyčioj. 

Nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti šidse pamakio-
se^visus giminės, draugus 
ir pažįstamus. 

Nuliūdę-
Sunūs., Duktė, Brolis 

Ir Sesuo. 

spalio -eikime į prakalbas, 
ir nepamirškime išmesti ko
kį dolerukąv Vilniaus Našlai
čiams. Kviečia visus 

' 
Komisija. 

ką tik sugrįžęs iš Lietuvos 
buvęs Vilniuje gerb. kun. A. 
Baltutis. Jisai papasakos, kaip 
lenkai mūsų brolius Vilniečius 
kankina. Gerb. kun. A. Bal
tutis mate ir girdėjo daug vi
sokių įspūdžių, ten būdamas. 
Atėję viską išgirsime. 

Antras kalbėtojas tai yra 
didelis Tautos darbuotojas, 
garsus kalbėtojas Amerikos' 
Lietuvių Kat. Dienraščio 

CHICAGOS VYČIAMS 
PRANEŠIMAS. 

•>^^r 

L. Vyčių Chicagos Apskri-

svet. 4623 So. Wood St. Sere-
doj spalio (Oct.)8 1924, 7:30 
vai. vak. Visi- atstovai susi
rinkite, nes jra daug svarbių 
dalykų aptarti. 

Praneša Nut. Rast. 

įvyks Trečiadienio vakare, 7 
vai. spalių 8 d šv. Jurgio pa-
rap. salėje ant 2 lubų. 

Valdyba. 

REAL ESTATE 

BRIDGEPORTAS. 

IM. Vyčių 16 kp. sfarbus šu
tys laikys iš eilės mėnesinį brinkimas į y y^ s ketvirtadieny 
susirinkimą spalio 12 d. a&- 9 d- spalio tuojaus po pamal-
einantį sekmadienį 2 vai. pof|

dU Šv. Jurgio par. mokyklos 
kambary ant antrų lubų. 

Todėl visi nariai ir norin
tieji prisirašyti prie L. Vyčių 
organizacijos malonėkite atsi
lankyti. 

Valdyba. 

piet. Aušros Vartų par. mo-
kyklos kamb. prie Vyčių 24 
Kp. 

Sulig praeito Apskričio su-

DR. RALPH C. CUPLER 
šiuomi pranešu visuomenei, 

kad pasveikęs sugryžau į savą 
seną vietą ir- pradėjau gydyti. 
Jei kam reikėtų, tai prašome at
silankyti. 

-' l-th St And Oakley Avenue 
Ofiso Tel. Canal 0241—1713 

Residencijos Tel. Midway 5512 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų. 

A. I A. 
JUOZAPAS AVIŽA 

niii-ė Spalio • d., 1921 m. 
1:30 vai. diena 42 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red., l k -
mergės Apskr., Troškimu pa-
rap. Grtbulių vienkiemio. A-
meiikoj išgyveno 22 metu. 

Palik, o d i d e l i a m e n n l i i u l t m e 
moterj Uršulę (Iš namu Ta . 
maite) keturias dukteris: Ve
roniką. Kastanciją. Eleną ir 
Genavaite. Taipgi paliko Ame
rikoje seserį Kiršienę, Lietu
voje tris seseris, tris brolius ir 
motiną. 

Runas pašarvotas 2138 W. 
22nd PI. laidotuvės įvyks Ket
verge. Spalio 9 d. iš namų 7:30 
vai. bas atlydėtas į Aušros V ar 
tu par. bažnyčią, kurioj fvyks 
gedulingos pamaldos u i velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Moteris ir valkai. 
Laidotuvėms patarnauja gra 

bortus W. Adomavičius Telef. 
Canal S i t i . 

mo nutarimu su-mai tampa 
perkelti vėlei į sekmadienius. 
Todėl V. kp. malonėsite pri
siųsti atstovų į minėtąjį su
mą. . į 

Valdyba. 
. ,"*'• . Į 

MANILA, spal. 8. — Salos 
Luion siaurines dalis palietė 
baisus taifūnas. Padaryta 
milžiniški nuostoliai. 

FOTOGRAFISTAI y 

Tel. Canal 2655 
C. J. PANSIRN A 

Fotografas , 
PAKSIRNA STUDIO 

1901 S. Halsted St., Chlcago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja 1 visa* 
miesto dalia. 

[p 

• — - * — 

Moterų Są-gos l'-mos kps. 
, i V 

svarbus susirinkimas. 
A. L. Ii. K. Moterų Sąjun

gos 1-mos kps. susirinkimas 

GRABORIAI: 

S. 0. LACHAVV1CZ 

PAMOKOS 
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mažmėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
8. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos 

Pilietystės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 iš ryto Iki 4 po pietų, ir 

nuo l i k r t : 3 0 vai. vakare. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
S106 So. Halsted St. Cliicago, 111. 

Į į fc^^^^ • ! • ! • • • m» 

Lietuvis Grabprius 
f 14 W. 23-rd Place 

Chicago, m. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopi giausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdina 

Tel. Canal 1271 
^ i 2199 

14S7 So. 40 Ave. TeL Cicero 82741 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborius 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Birmos lUesos 

Mašinos 
Private Ambu-

lance IJcrased Emb. 
V. K. Palaom 

ranešimas Lietuviams 
NETIKĖK gerbiamasai, __ kad 

Tamsta neatrodai gražus ant 
PAVEIKSLO, tik ateik 4 STAN
KAUS BRIDGEPORT STUDIO, 
kuris esa tikras paveikslus ar
tistas. ' i 

Meldžiu Soiinyionis ir grupėms 
atsilankyk'tc del paveikslų, nes 
mes turim puikiausią, ir didžiau
sią dienos šviesą, kad galima šim
tas žmonių nutraukti lengvai. 

Specialos kainos del didelių ves
tuvių ir taip t t. 

Jei Tamsta nebusi patenkintas 
ne jokio mokesčio nereikalausiu. 

BRIDGEPORT STUDIO 
SAVININKAS 

d. J . STANKUS 
3202 So. Halsted Street 
' Tel. Boulevard 3302 

B A R G E N A S 
Parduosu arba mainysu ant 

namo didelę grocern£ ir Malt 
ir Hops -biznį. Biznis išdirbtas 
per 8 m. to pačio savininko, 
cash biznis, pigi randa, 6 kam
barių pagyvenimas; garu ap
šildomas, gerdj vietoj Bridge^ 
porte, kartu parduosu ir ra- i P e r k a m $ parduodam ir 
kandus nes trumpu laiku iš- maingni namus, f arpas taip 
važuosu i Lietuvą. 
^ Atsišaukite: ~ v 

BRIDGEPORT GROCERY 
MALT & HOPS CO: 

JOHN LEGEIKA Savininkas 
' 3354 So. Halsted St. 

TeL Blvd. 4372 

gi ir visokius biznius. 
Darba atliekam greitai, 

pigiai ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 j 

PARDAVIMUI Real estate 
ofisas geroj vietoj 63 ir Ked-
zie Ave. Randa pigi. Gera pro 
ga norinčiam įsigyti gerą biz
nį. Biznis gerai išdirbta. 

Atsišaukite: 
fcEDZIE REALTY CO. 

6245 So. Kedzie Ave. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

P I A N A S 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
\ ; » 
Tel. Blvd. 9841 

A. K A I R I S 
Mnrtmo Ir budavojimo namu 

GENERALIS 

G 0 N T R A G T 0 R 1 S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. : 
8352 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 
Home 

3S56 Lowe Avenue 

GROJIKLINIS PIANAS 
vert§s $800 parsiduoda su 
solu ir 100 rolų už 

Turi but parduotas iki Spa
lio 11 d. nes apleidžiu miestą. 

3323 Lincoln Avenue 
Klauskite Mr. Grosch's Piano 

808 W. 351h St.. Chicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
• Parduodam Laivakortes. • 
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RUGSĖJO MĖNESIO 
* 

<<cs 

Šis puikus 3 šmotu Mohair 

parlor setas $300 vertės. Spe-

cialė kaina da
bar tik $198.50 

• • 

I • Sis- geležinis augštos nįšiėi 
combinatlon anglinis ir gazi-

• t * 
. . . . , k 

nis virtuvės peeius - nikeliuo 

tas, viršus visas pališinota's. 

Atmainyk Savo Phonogfaph^a Ant Vieno Iš 
Mus NauJŲ Brunswick Radiolų. 

Pamatyk šį nuostabu muzi-
'kalį instrumentą veikėmėie 
mūsų krautuvėj. Geri austas 
radio reeeiveris ir puikiausias 
phonografas vienam kabinete, 
tikrai nustebsi pamatęs 1 Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki le-
ver ir išgirsiv puikiausia muzi
ka — long distance ir lokales 
stacijos. Kuomet nusibos^ tau 
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios 
muzikos kurios tiktai tegali 

išgirsti iš Brunswick Fnono jrrapho. 
Kainos nuo JIOj] (J() i r AllSščiau. 

Išlygos Sulyg Jusi Noro. 
— — 

UŽLAIKOME PILNA EILĘ LIETUVIŠKŲ REKOR 
DU SAVO STOCK'E 

-

stebėtinai žemas kainas tiktai > 
- Šiame išpardavime mes siūlome jums 

3 Metus Išmokėti 

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co. 
Aiskaitlraosime jurus ui sena 

pianą main»T»f -tf̂ ant naujo 
4 

3621 — 23 «L 25 So. Habted Street 
JOS. J. ./OŽAITIS, GeneraUs Menedžeris 

VELTUI! VELTUI! 
Suolelis, Grindine lampa 
su 50 rolių su kiekvienu 
grojikliniu pianu. 

«-J. ... > J . U . .- 1 k **<*y 6 B * d £ 22BŪ 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

Malavojime, dekatuojame, 
kalsimuojame ir popteruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

/ru ir stiklu ir b t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Į Chicago, BĮ. Tel. Yards 7282 

Armitage 6193 

JAC0BS0N"R00FING 
CO, 

Gfiiernl Rooftng Contractor 
Vfcl stogai egzaminuojami ir 

aproka viniai thiodami veltui. *L 

KAS TURIT LOTA 
" BRIGHTON PARKE? 

Norėdami parduoti savo lotus, 
tuojau praneškite mum Jūsų lotai 
bus parduoti greitai. Turime daug 
visokių, pirkėjų. Atsišaukite ar ra
šykite pas 
BRIGHTON REALTY CoMPANY 

4034 Archer Ave. Chicago, m . 
. 
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R E I K A L I N G A 

\ 

L J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rąšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiau8is. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

Residencijos TeL 
Prospeet 5101 Prospect 5778 I 

OMfeo Tel. 

j _ 

. 
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Mes taisome senus ir dengiame 
naujus stogus vlsdklos rūšies. 

Mūsų troliai vaZHioja i visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.0Q 

REIKALINGA 
Vyrų ir moterų pardavimui pir-

įnos klasos bonsų ir kitų investmett-
tų pardavinėti po namus. 

Alga gera. Atsišaukite: 
Room 1S04 McCormiefc Bldg. 

332 So. Michlgan Ave. 
Chicago, 111. 

A N T R A N O O S 

_ 

Visas Darbas Oafantuo-
jamas 

2011-13 W. Division Str. j 

— » 
Telefonas Canal 5395 

JOHN 6, MEZLA1SKIS 
Generalis KontraJktoriu*, 

, Statytojas ir senq namų 
taisytojas. 

2319 West 24-th StrMl ' 
Chicago, ūl. 

% 
LclelTonah Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimn KontraktoriiiM 

DaŽŲ. Ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. IiEAVJTT STR. | 

• ^ m m » J » » • • . w • • • «iM 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at--

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIOGHT8 

2313 So. Oakley Ave Chicago, 

~FtSf ANT RriNDOS. 
Mūrinis 6 kambarių šiltų vandeniu 

apšildomas n a m * ant rendos. švle-
so iš visų pusių. 
2500 W. 69 St. (Arti Vienuolyno) 

Telefonas Prospeet 8014 
Chieago, Rl. 

I E Š K O \ " 

AŠ Magdalena Kaustikliutė pa-
ieškau Julijonos Ausilukės paeinan
čios iš Kauno Red. Kretingos apskr. 
Vaveržėnų parapijos. Keli n)etai 
gyveno Chicag\v 111. Meld/iu atsi
šaukti pačiai arba kas žirnio gra* 
šorne pranešt kur ji gyvena Ui 
pranešimą į tusite dovaną $2<: «6 

Magdalena Kaustikliutė 
327 W. Hotiston- St. 

New York City,SN, Yv 

^ - ^ ^ -

K A U N O 7 

OERIAUSIAS LIETUVHT 
MALTAS ' 

čystas ir turtingas su keturių un-
cu pakelis apinlais Europos. 

Kauno Malt Extract 
yra naudingas dei sveikatos ga
mina sveikata ir padaro apetitą, 
Lietuviai paanėgintl vartoti Kau
no Malt busite labai patenkinti. 

Dykai 1 setas Malto 
sučedyk 12 labais ir gaUST 1 setą 
malto už dyka. 

Jeigu krautuvninkajs neturi tai 
reikalauk tiesiog iš mūsų įstaigos. 

Lithuaniaj Products Co, 
Savininkas 

JOHN GAUBAS 
3613 S. Halsted St. CMcadfe 

TeL Boulevard 7258 

NAMU BARGENAI. 
6312 S. Western Ave. 
Kurie ieškote pirkti ap^ 

mainyti NAMUS, LO-
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t? t. Mes turime 
dideli pasirinkimą Namu 

, Lotų, Marquette Parko 
kolonijoj ir po visą SOU
TH SffiE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į 
mūsų OFISĄ visais rei-

i kalais, o visuomet busite 
užganėdintais ir pasiskir-
eite tą^ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti 
NAMU f̂, LOTUS, mes 
turime /laukiančių pirkę-

Rozenski-Lemont & Co. 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 2102 

GARSINKITES ''DRAUGE - i 

Tamsta a 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
siine. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 

^liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite 'strėnų skausmus? Ar 
Jurite skilvio liga, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistula? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, isbalima ir 
mažai sVeriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
te, galvosūki, apsivėlusį liežuvj? 
Prasalinkit ^ervinsruma — apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus, t+erelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir paslma-
tykite so mumis tuojau. 

Daktarai Kupczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
TeL Haymarket 4S7« 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viriui Hatterman ir Glants Banko 

Valandos f-H ryto, t-6 P© 
pietų, «-» vakare 

Nedėlioj nuo 10 UJ l»j"«ii% 
Specialistai chremžkų, nervu. 
kraujo, odos ir šlapumo ligų. 
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