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EGIPTAS, KADAISE KA
TAMI) TVIRTOVĖ. 

KITUOMEl KATALIKŲ 
TIKĖJIMAS KLESTĖJO. 

Šiandie šalis magometonu 
valdoma. 

* 

. CAIRO, Egiptas, spaliu 21. 
— Xebutų gal Egipto šalies, 
jei ne upė Nilus. Si upė di
delius dalies plotus "metai į 
metus užsemia, žemę sudrėki
na ir tyrlaukius pakeičia der
lingąja žeme. Tos derlingos 
žemės apskaitoma 12,000 ket
virtainiu mailių. 

Šiame nedideliame plote gy
vena apie 14 milionų žmonių. 
Iš jų apie 13 milionų yra ma-
gometonai. 

Likusieji dalinasi taip: kop 

Valstiečių Sukilimai 
Rusijoje Plinta 

• II Į -

Javų Konf iskuoto ja i Komisara i 
2 u d o m • 

AMERIKONAI SVEIKINA 
VOKIEČIUS. 

— r 

DANUOS SOCIALISTŲ 
VALDŽIA. 

RYGA, spal. 22. — Gudijoj 
ir Ukrainoj valstiečių sukili
mai plinta ir nuolat eina sti
pryn. 

Pranešama apie visų eilę 
smulkesniųjų susirėmimų. 
Valstiečiai žudo komunistus 
ir tuos visus komisarus, ku
rie eina per sodžius konfis
kuoti valstiečių javus. 

protestuoti prieš javų ekspor
tą, kadangi tas yra vienatinė 
sovietų valdžiai versmė, iš ku 
rios jfe gali gauti pajamų! vienas asm^o neprotestavo, 
raudonosios armijos ir trečio 

NEW YORK, spalin 22. - i 
Vietos. vįena*$e teatre pager
bta zeppelino ZR-3 komen
dantas Eekener ir įgula. Su
sirinkime buvo apie 6,000 
žmonių. - ) t 

Giedant vokiškų tajutos him 
nų amerikonui reiškė pasiten
kinimo. Komendantas Dr. 
Eekener pasiprašė leidimo 
jam pakalBėti vokiškai. Xei 

COPENHAGEN, spalių 22. 
<— Danijos socialistų Valdžia 
masprende ant kapitalo uždė
to tokias aukštas taksas, ku-; 
riog bus lygios kapitalo kon-
fiskatai. < 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
LIETUVOS SEIMO 

PREZIDIUMAS. 

PRIPAŽINTA 25,000 
FRANKU. 

jo internacionalo išlaikymui. 
Faktas, kad kai-kur badas 
smučia ir gyventojams iš al
kio gresia mirtis, jokiu bueru 
negali pakeisti sovietų vald-

Kuomet pasidaugino korflŪ-i&os nusistatymo ir planų. 
rastų žudymai, javų konf isfca f Komunistų nusistatymo ne-

PARY2IUS, spalių 22. — 
Francuzų akademija vienam 

Jis kalbėjo. Jam baigus kilo j franeuzui, 10 mažų vaikų tė-
krikštavimai, ' 

Pasirodo, kad karo sukelta 
neapykanta jau išdilo. Taip 
ir reikia. s 

vimai pertraukti Minsko, Vi
tų eretike apie 750000; apie tebsko, Volinijos ir Smolens-
80,000 graikų stačiatikių; bU-fko distriktuose 

Iš tįų distriktu komunistai 
ir kiti raudonieji agentai pa
sprūdo į didelius miestus, kad 
išvengti mirties. , 

Sukilimai plinta Ukrainos 
mieste Charkove. Ten dar-

000 graikų unijotų (unitų); 
30,000 armėnų ir sirijomį; 
pagaliaus apie 15,000 protes
tantų. 

Žemesnysis Egiptas seno
vėje skaitėsi katalikai tikėji
mo tvirtovė, ^[ieste Alexan- [bininkąi daro susirinkimus ir 
dria kituomet žydėjo didelės protestuoja, kad bolševikų 
katalikiškos mokslo įstaigos, valdžia konfiskuoja javus ek-
Tenai tais laikais vyskupavo sportui. Darbininkai eina iš 
šv. Atanazas. Ketvirtojo šimn vien su valstiečiais. Nes tuos 
tmečio pradžioje Alexandria ir kitus sovietų valdžia smau-
mieste buvo graikų meno ir gia. 

, mokslo centras.. 

Kas šiandie beliko. 
*~ Vienatines pajamos. 

Cairo skaitosi šiandie did
žiausias nuėstas Afrikoje. Sis 
miestas yra turistų supludi-
mo viea. Jis sumodernintas. 
Turi puikius viešbučius. Tuo-
jaus ûz nuėstų ribų praside
da dideli tyrynai, vieni smil
tynų plotai. 

Egiptas ilgus šimtmečius 
buvo turkai valdomas. Po pa
saulinio karo jį' ėmė kontro
liuoti anglai ir franeuzai. 6ia 
ndie Egiptas turi neva "ho-
me r ule," tai savos rųšies sa
vivalda. Bet šalies vyriau-

Odesos laikraštis "Izvesti-
ja" iš liepos 12 d. rašo apie 
sukilimus. Gudijoj ir kitur ir 
štai ką pareiškia: w 

galima nužerti sentimentaliz-
* 

mu. 
18,000 nužudyta. N 

4 * Praeitą pavasarį mūsų 
raudonoji armija 18,000 val
stiečių* ir darbininkų į bur
nas prigrūdo žemės (nužudė) 
Charkovo distrikte, nes jie žu 
dė lokalius komisarus ir plė: 

šė valdiškus javų sandelius. 
"ffa pamoka togul kiekvie

nam bus žinoma. Nes rau
donoji armija ir šiandie pasi
rengusi imtis priemonių prieš 
tuos visus triukšmadarius, ku 
rie mėgina griauti valdžios 
planus ir komuniste žygius." 

/Tai pirmu kartu bolševikų 
laikraštis pamini, kaip daug 
i 

pavasari bolševikai nužudę 
valstiečių ir darbininkų, 

Nestebėtina, juk "proleta-

FRANCUA SUSINER
VAVUSI 

PARY£H;S, spalių 21. — 
Kuomet paleistas Vokietijos 
Reichstagas, nervinga Fran-
eija dar labiaus susinervavo. 

JReikia žinoti, kad nuo busi
mųjų yolrietijoje rinkimų 
daug priguli ir Frakcijos ra
dikalės valdžios likimas. Jei 
Vokietijoje per rinkimus lai
mės nacionalistai* premiero 
Herrioto valdžia liksis^ kaip 
ant vištos kojos. 

vui, pripažino 2^000 frankų 
pašalpos. 

WASHTNGTON, spalių 2 1 
— Suv. Valstybėse gyveni
mas' brangus. 70$ nuošim
čiu šiandie brangesnis, negu 
1914 metais. 

Spalių 1 d. Lietuvos Sei
mas pradėjo^savo rudens se
sija. Perrenkant prezidiumų, 
pirmuoju yice-pirmjninku- iš 
rinktas Ur. Jokantas, antruo
ju — p. Raulinaitis ir pirmuo 
ju sekretorium Dr. Draugelis, 
antruoju sekretorium numa
tomas Dr. Sakalauskas. Sei
mo pirmininku vėl išrinktas 
pralotas J. Staugaitis. . 

bulaitė. Milano konservato* 
r i jon — Elena Bergai tė. Ro
mon į aukštąją dainavimo rao 
kyklą — V. Januškaitė. 

ARABŲ ATSTOVYBE. 

ŽMOGUI NELAIME. 

Rugsėjo 30 d. vykdama iš 
Vokietijos į Rusiją arabų atr 
4 

stovy bė Austrijai, Italijai, 
Rusijai ir Lenkijai buvo sus
tojusi r>auno stoty, kur su ja 
infornlacij|U tikslais turėjo pa 

. . sikalbėjimo Užsienių ministe
rijos ypatingiems reikalams 
valdininkas Blaveščlunas. 

MANILA, spaliu 22. — Už 
sukeltas riaušes prieš kinus 
čia areštuota apie 400 filipi-
nų. 

Darbininkai neįuri teisių riato" valdžia. 
T 

VOKIETIJOS PREZIDENTAS PALEIDO 

Kiti Rinkimai Bus Prezidento 
R i n k i m a i s 

- » » ; - "" 

SVARBUS DARBO 
* IAMEJIMAS. 

WASHINGTON, spalių 22. 
— Aukščiausias teismas iš
sprendė, kad organizuoto 
darbo vadai už teismo panie 

HAVANA, spal. 22. — Va
karų Indiją palietė tropikalė 
vėsula. Apie 13 asmenų žu-
vo. 

*•: - s 

G H I C A 6 0 J E. 
/ 

VEISĖJAI. Paserninkų 
kaimo gyventojas Matonis, 
norėdamas pagimdyti arklius, 
netikėtai įvažiavo ežero gilu-
mon ir* nuskandino porą gra
žių arklių. 

Paskiaus ištrauktas veži
mas su arkliais. 

KLAIPĖDIEČIU DELE
GACIJA. . 

TRAFIKOS PROJEKTAI 
CHICAGAL -

i r «»•«» »»< 

Chicagos miesto tarybai 
bus įduoti trys atskiri planai 

• • Chicagos trafikai. Iš tų trijų 

[ UŽSIENI STUDIJUOTI. 

Tęsti aukštųjų karo mosklų 
Belgijon išvyksta: pulk. Įeit. 
Škirpa, majoras Jakutis ir 
kapitonas TaHat-,KeJpša. Pa
ryžiun stipendiatas Užsienių 
ministerijos Mikalojus Lip-
čus. Romon,' Šv. Cecilijos 
Meno akaderaijon — Ona Za-

Spalių 2 d. iš Klaipėdos 
Kaunan buvo atvykusi Klai
pėdos kramto lietuvių organi
zacijų delegacija. Jos pirm. 
buvo p. (Stikliorius, nariais.' 
pp. Šuišelis, Naujokas, Dr. 
Gaigalaitis ir Dr. Didžys. 

Tą pačią dieną delegacija 
aplankė Lietuvos Universite
to rekrorių kun. Prof. ^Bučįt 
su kuriuo tarėsi evangelikų-
teologijos fakulteto steigimo 
reikalu. 

Spalių 3 dieną delegacija 
aplankė mrinistertų pirminin
ką. 

1.1 r f 

kinima negali'.but byluojami 
ir baudžiami be prisiekusių 
teisėjų suq[o. 

Anot Aukščiausiojor Teismo 
išsprendimo, Kongresas nega 
Ii Siaurinai teismams teisių, 

vieną galės pasirinkti taryba 
ir tuomet klausimas bus pa
vestas j)iliečių balsams. 
. 1_ Miesto majoro Dever'io 

-

projektas. Požeminis gele
žinkelis po Clark gatve tarpe 

ypač t * m « paniekinimo klau | C h i c a * ° a v e i r P o l k £ . P^ 
simais* Tečiaus teismų tei-j 
sės taipat privalo turėti ri
bų. 

i 

BERLYNAS, spajių 22. — Tečiaus jo planams priešin 
siuoju valdovu yra anglų auk Vokietijos prezidentas paskel tąsi. Socialistai pirmieji at--

komisionierius. Tai btų dekcetu paleido Reichsta-1 sisakė prisidėti prie kabineto, stasis 
Egipto" ^karalius." 

Dalis gyventojų stovi\ko-
mdsionieriaus pusėje. Nori, 

gą, kurs, kaip vakar, turėjo jei .jin ineisią nacionalistai. 
Pastarieji-gi statė nuosavas 
reikalavimus. Kitos partijos 

susirinkti naujon sėsi jon. 
Bus nauji rinkimai. Tai 

kad Egiptą valdytų svetimi, Į ^ g generaliai rinkimą^, nes'kitus. 
Ilgas laikas ėjo krizis. Aut-

nenori krikščionys. [renkamas dar, ir naujas ^ - j g a l o kanclieris atlaikė susi-
iBet kita dalys gyventojų kietijai prezidentas. | rinkimą su kabineto nariais ir 

dažnai kai-kur sukelia de
monstracijas prieš svetimša
liu dominavimą. 

Primityviai gyvena. 
Keturios penktosios Egip-

Reichstagas paleistas del- g u s e p t y n i u didžiausiu politi-
to, kad kancleris Marx nesiti-fBiu ^ ^ l y d e r i a i s # J o k i t l 

kėjo jame gauti didžiumos ^ u d u n e s u 8 i t a i k į n t a perorga-
balsų ekspertų reparaciniams. 
planams patvirtinti. 

nizuoti kabinetą. Be to per
organizavimo nelaukta Reich-

Kad gauti reikalingą d id- # s t a g 0 paranfos. 
to gyventojų dalys, tai ^etos L. k a n c l i e i : į s ; u d a . , , * 
valstiečiai. Jie daug kuo ski . T ^ " ^ Z I ^ S : m i . į T * d ^spręsta paleista par 
riasi nuo turkai ir arabų. Pa-! 
č l ų V r k ų Egipte nedaug. *Gi; 
arabai daugiausiai gyvena 
miestuose. Valstiečiai gyve-

rė planus perorganizuoti mi-
nisterių įabinetą. "Kabine- no tam tikslui dekretą, kur} 

|tan turėjo ineiti visų didžiu- ™ / J W , T . • 7Z i^°— ym^u^ 
' .... • ... r pnesidentss Ebert tuojaus i d a n t prezidentu išnaujo pasi lių politinių partijų reprezen-

na primityviai. Per praėju- = 

sius 4,000 metių vaTgiai kiek-. Juozapas valdė Egiptą. Čia 
nors atmainytas jų gyvenimo 
būdas. Skursta žmonės, ne
nori % kultūros. 

Egiptas mums visiems ži
nomas iš pasaulio ir Švento-

tantai, išėmus k"bmunistus. 
pasirašė 

Nauji IJeicnstagan rinki 
mai įvyks gruodžio 7 dieną,, 

Mozei Dievas įteikė Dešimtį jei neatsiras bent kokių kliu-
Jsakymją. Patsai Išganyto-' čių. Lagi rinkunjų šis minis-

• ' 

/. . 

jas šioj šaly gyveno septyne- terių kabinetas pasiliks savo 
rius metus- ' yietbje. Norima, kad kartu 

Egiptas turi senovės kultu- 4mtų renkamas ir naujas Vo- NORFOLK, Va., spalių 22.' pagydyta, jei ne, laimingoji 
šios istorijų. Jis figūruoja ros paminklų ir liekanų. Arti kietijai prezidentas. Kalba^ — /Karo laive Trenton ištiko politika. 
Biblijoje. Egipte Mozė savo Cairo randasi piramidos, ku- ma, kad į naujus prezidentus didelė ekapliozija. 5 jurinin-
tautą iSvedė iš vergijos Pažą-į rios pastatytos pirm 5,000 ar tik nepateks kanclieris kai žuvo, 3 pavojingai sužeis- larry ludspeth, kurs šian 

NAUJAS TRIUKŠMAS 
HERRINE. 

MAMON, 111., spa% 22.— 
Herrine ir vėl areštuotas ži
nomas kluxeri/^teroristas S. 
Glenn Young, kurs su kitais 
savo sėbrais ir vėl pradėjo 
terorizuoti gyventojus, neva' 
prohibiciją vykinant 

aPčiame Rerrine gatvėmis 
• mm 

patroliuoja valstybės kariuo
menė. t Nes pramatomos nau
jos skerdyiiės. 

•• » ^ — -

STOVI Už COOLIDGE. 

WABHINGTQN, spalių T22. 
— Internacionalas Y. M. C. 

lamentą. Kanclieris pagami-[A ; organizacijos prezidentas 

skui po Chicago ave. ligiv Or-
leans st. ir į vakarus nuo Polk 
ligi Jefferson st. 

Viršutinio geležiukelio li
nija Mihvaukee ave. ligi Ir-
v^ng Park boulv. sujungta su 
požeminiu geležinkeliu. 

Viršutinio geležinkelio lini
ja Blue Island ave. su pože
miniu geležinkeliu sujungta 
ties Jefferson s t. £ 

Be to,'pratęsimas daugiaus 

sty Evergreen, Chicagoje 50 
kartų areštuotas. Jis saiko, 
kad neteisotai. Nuo Chica
gos policijos viršaičių dabar 
reikalauja 50,000 dolerių at
lyginimo* * 

TOW» OF LAKE. 

Chicagoje be kitų įdomybių 
pagaliaus praplito kišeniniai 
Vagiliai. J,ų reikia saugotis 
visur lipant/i gatvekarius, 
pačiuose gatvekariuose, krau
tuvėse ir gatvėse. 

Lake apskrities šerifas be
galo apsivylė. Nutvėrė jis 
troką, prikrautą bačkomis su 
alumi. Pasirodė, kad tai 
"near beeri" 

Chicagoje išnaujo pradėjo 
žudytis kinai. Policija jų 26 

visur viršutinio geležinkelio I areštavo. / 

Spalio 22 d,, Vyčių 13 kuo
pa iš priežasties rengiamų šo
kių Vyeių spaustuvės naudai, 
susirinkimo nelaikys. 

Patartiną nariams paremti 
Vyčių žygius ir nuvykti į va
karą, kuris įvyks Šv. Jurgio 
parapf svetainėj. Be šokių bus 
galima pamatyti ir įvairių špo 
si} - šposelių. 

Korespondentas. 

Mott paskelbė pareiškimą, 

liktų Calvin Coolidge. Nes 
jis yra didis ir svarbus pa
saulio taikos rėmėjas. • 

NUO EKSPLIOZIJOS 
ipvos. 

linijfu. 
Požeminius geležinkelius 

d^rbdina pats miestas. 
2. Insull planas. 40 mailių 

prailginti Šiandienines gele
žinkelių linijas. J&iestas gali 
dirbdinti požeminius geležin
kelius. Jei jis to negali, vir
šutinių geležinkelių bendrovė 
tai gali atlikti. 

3. Blair planas. Sukonso-
liduoti viršutinių geležinkelių 
linijas su gatvekarių linijo
mis ir bendrovei duoti ilgiems 
metams koncesijų. 

Blair proponuoja miestui 
padirbdinti požeminius gele

žinkelius. 
jTraftkos klausima* Cliica-

gai tai liga. Ji butų greitai 

d*tot> < .Žemėn. Jokūbo sunūs metų. Marx. 

Chicago ave. vienas gatve-
karis vakar" susidaužė su di
deliu troku. 25 asmenys su
žeista. Iš jų 9 pavojingai. 

Kolektoriaus biuras Chica
goje nesuranda 6,000 asmenų, 
kuriems turi but grąžinti če
kiai už permokėtas jų taksas. 

Lapkričio 4 dieną rinkimų 
balote Chicagoje bus padėta 
291 pavardė. !Tai federallų, 
valstybės ir apskrities kandi-
datų pavardės. 

Galutinai patikrinta, kad 
Chicagoje viso užsiregistra
vusių yra 1,064,895 piliečiai 
ir pilietės. 

CHICAGO.—Šiandie nusa
komas grąžus oras; maža at-

ta ir kelioliJsi lenjrviau. diė gyvena Chicagos priemie- W i n a temperatūroje. 

PINIGŲ KURSAS. 
z 

Spali? 21. 1924 
Lietuvos 100 litg $10.00 
Anglijos 1 sterl. svarui . . . . 4.49 
Francijos 100 franku 5.24 
Italijos 100 lirų .•. 4.36 
Belgijos 100 frankų 4.83 
Šveicarijos 100 fr 19.23 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.98 

J U O Z A P A S I 
G U D U L A I T I S I 

mirė Spalio 21 d., 1924 m. 4 
vai. ryte, 37 metą amžiaus. 

Kilo ii Vilniaus Red., Sven- M 
čionių Apskr., Skarbiškio kai
mo. Amerikoje iigyveno 12 me
tę. Paliko dideliame nnliudi- • 
me moterį Anelę, dukterį He
leną 6 mėn., tet% Oną Gudu-
laitienę; Lietuvoje du broliu 
Viktorą ir Benediktą ir eeser) 
Konstanciją. 

Kūnas pašarvotas 4532 S. 
Honore str., laidotuves įvyks 
Pėtnyčioje, Spalio 24 d. iš na-
mų 8 vai. bus atlydėta* į iv. 
Kryžiaus bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos už 1 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka- f 
pines. I 

I Nuoširdžiai kviečiame viąns 1 
gimines, draugus ir pažysta-
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę moteris ir teta. I 
Laidotuvėse patarnauja grab. 1 

J. F. Eudeikia. TeL Tazdal74X I 
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THUMPOS £INI0S. 

trečiadienis, Spalio ŽŽ, 1$24 
— — — — - — ^ — 

fyvauja, tad čia jo "nuopelntj" nelieshk (Purėnienč satisio 1 d. 1922 m. 

Čekoslovakija. ( 
Pragoję įvyko draugingos 

Francijai manifestacijos. 
Belgija. 

Miestas Havre per p. Me-
yer į padovanojo Belgijos ka
raliui aukso kardą kaipo savo 
dėkingumo pareiškimą. 

iš vietos: istorija). Bet Istorija labai įdomi ir sočiai-

ŠIS - TAS iŠ LIETUVOS SEIMO, 

tą žodiltj. Paskui parašyti 
lt tie visi, kurie nemoka nei keletą atsakymų iš perskai-

r 

m 

LIAUDININKAI BOIKOTUOJA. 
Spalio pradžioj Lietuvos Seimas pradėjo savo posė

džius. Reikėjo rinkti prezidijumą. Buvo perstatyta keletas 
liaudininkų atstovų, bet šie visi atsisakė prezidijuman j -
eiti. Nesutikę prezidijume dalyvauti, liaudininkai dabar 
aimanuoja savo laikrašty, kad vieni kr. demokratai pa
siėmę Seimui vadovauti. Vadinasi, liaudininkai patys sa-' 
ve išsiplaka rykštėmis ir paskiau eina j kermošių viešon 
vieton savo plikų žaizdų rodyti, kad jiems, politikos uba
gėliams, visuomenė sumestų bent pasigailėjimo skatikė
lių, lštikro verti pasigailėjimo šie proto ubagėliai.. 

Seimo komisijų valdybose buvę liaudininkai ir-gi re
zignuoja (p. Toliušis). Matyt, jie nusprendė dar labiau 
"pagilinti" valstybinio darbo boikotą. Patys bėgdami iš 
atsakomingų vietų, jie visgi labai nepatenkinti, jei kurs 
jų propagindistas tampa perkeltas ar paleistas. 

Lietuva vis labiau stiprėja ir artinasi laikas, kada ji 
galės apsieiti ir be liaudininkų daug kainuojančios para
mos. Lietuvai bene bus lemta sekti Amerikos pėdomis,, 

- kame kraštą valdo viena laimėjusi partija, beveik nesi-
dalindama su pralaimėjusiais. Ypač kad Lietuvoj mažu
mos (liaudininkai ir kiti) jokiu būdu nemoka ir nenori 
taikinties prie didumos, tuomi griaudamos pačius demo
kratijos pagrindus. 

INTERPELIACIJOS. 
Spalio 3 d. posėdy kairieji ir tautinės mažumos papy

lė ministeriams visą eilę interpeliacijy, paklausimų. Ypač 
daug klausimų liaudininkai šiurkščioje nekultūringoj for
moj pabėrė Švietimo Ministeriui sąryšy su.Marijampolės 
Realine Gimnazija ir kitais smulkesniais dalykais, jiems 
parupo ir p. Šliupo asmuo, kurs neteko vietos Šiaulių gim
nazijoj. Prie šitos interpeliacijos, atstovas Šmulkštys pa
sakė ilgą ir įdomią kalbą, kurioj jis palietė ir p. Šliupo 
reikalą: % 

DELKO p. ŠLIUPAS ATLEISTAS? 
"Dr. šliupas yra atleistas nuo pareigų. Del dr. 

Šliupo yra Šiaulių gimnazijos direktoriaus raštas šių 
metų kovo mėn. 28 d. 81 Nr., kuriuomi pareikalavo, 
kad dr. šliupas savo pamokose ir paskaitose nelies
tų tikybos, bažnyčios ir dvasiškijos. Jisai dėsto lite
ratūrą; rodos, kad tikybiniai klausimai, bažnytiniai 
dalykai liečia visai kitą mokytoja, kuris ir turi apie 
tai dėstyti. Bet ir Šliupas neidamas savo tiesioginių 
pareigų, o liesdamas kitus dalykus, to susilaukė, kad 
direktorius turėjo iš jo reikalauti raštu, kad jisai dės
tydamas literatūrą, neliestų kas nereikalinga. Prie 
tokių aplinkybių dr. šliupas atsisakė mokytojauti. 
Tai ko Tamstos norit? Kuo čionai kalta Šviet. Minis
terija, jeigu žmogus savo tiesioginių pareigų neida
mas, atsisakė nuo tų pareigų ėjimo, (Iš kairės: o 
Kėdainiuose?) Tokiam ne vieta ir Kėdainiuose!" 
Aiškiau kalbant, p. Šliupas gavo dėstyti literatūrą, 

bet laike literatūros pamokų jis visuomet dėstydavo ir ti
kybos lekcijas. Kadangi Šiaulių gimnazija jau turėjo ti
kybos mokytoją, tai jos direktorius (ir-gi rodos laisvama
nis) pareikalavo, kad p. Šliupas dėstytų vieną literatūrą, 
be tikybos. P. Šliupas nesutiko be tikybos apsieiti ir to
dėl turėjo prasišalinti. Gimnazijos direktoriaus pasielgi
mas visai teisėtas, nes p. Šliupas tikybos dalykų neišma
no ir buvo samdomas ne tikybos mokslui dėstyti. Dabar 
Lietuvoj įsigalėjo nuomonė, icad p. šliupas esąs ten visų 
didžiausias klerikalas, nes neminėjęs kunigų ir davatkų 
negalįs but sveikas. Tai vienintelis tokios rųsies žmogus 
Lietuvoj. 

APIE MARIJAMPOLĖS REALINĘ GIMNAZIJĄ. 
Amerikos laisvamaniai rinko tai gimnazijai aukų ir 

garsino, kad ji esanti geriausia mokslo įstaiga Lietuvoj. 

pirm sausio 1 d., 1922 m. jau 
naudojęsis balsavimo teisė
mis. • 

sausio 1, 1922 m. 
Moterys svetimšalės, kftrii} 

vyrai pirm sausio 1 d., 1922 
m., buvo nfcturalizuoti pilie-

gali pristatyti mokyklų liu
dijimų, tie visi ekzaminuojami 
iš skaitymo ir rašymo. 

Tie kvotimai arba ekzami-
nai mokančiam angliškai yra 
lengvi. Iš kokios-nosr kny-

demokratai galėtų iŠ jos pasimokint, nęs jų atst PteČ- gkaityti nei rašyti, bet kurie Įtyto. 
kaitis jau yra pasimokinęs i | tos gimnazijos. Gaila, 
kad Plečkaičio Čia nėra — mirusis Aleksa jau jj pa
mokino. 

Taigi 1919 metais besikuriant mūsų valstybei, 
tos mokyklos mokiniai, steigdami vakarėlius moke-| K a r b ™ teranai> k u r i e &Y<$ 
jo griešt balaikomis ir kitais instrumentais įvairius pilietybės certifikatus pirm 
šokius ir net sunkesnius muzikos dalykėlius, bet nesu
gebėjo pagriežt Lietuvos himną. Kada publika per 
vakarėlį pareikalavo sugriežt himną, tada tte patys 
muzikantai tam tikru ironizavimu atsiliepė į šį rei
kalavimą. Publika padarė skandalą, turėjo įsimai-! &aį# 

I Kurie kokiu-nors būdu ne 
pačioj pradžioj valstybes kūrimosi ta mokykla žiu
rėjo į Lietuvos nepriklausomybę. Buvo tat 1919 m. 
kovo 1 d. 

Aš turiu it daugiau faktų, dėlto, kad aš tada 
gyvenau Mariampolėj ir labai gerai juos atsimenu. 
Kada visų vyresnių klasių gimnazijos mokiniai, vy
riausybės raginami, ėjo į kariuomenę, tai savano
rių būrius ėjo lydėt ir realistai; bet kuomet pirmie- g o s turi perskaityti nors Sim-
ji lydėjo juos kaipo idėjos žmonės, realistai lydėjo l^. . . . • » • .,«»,— 
pašaipomis, lydėjo pravardžiavimais ir t. t. Tai yra fili ft VA IT IK H fl II 
irgi faktas, kurį Tamstos neužginčysite ir kuris cha-Į " " , Ui f M I U M Į UI iii 
raktefizuoja tų laikų realinės mokinius ir visą jūsų 
gimnaziją. Jeigu Tamstos norėtumėt aš galėčiau pri
vesti Ir artimesnių faktų. . 

Kada vasario 16 d. bešvenčiant Lietuvos nepri
klausomybę dar vokiečiams esant, buvo iškelta Lie
tuvos vėliava ir iškėlus Lietuvos vėliavą, visi Jno-
kiniai giedojo himną, tas pats jūsų draugas Serben
tą, kurį ginate interpeliacijoj rodydamas į vėlfavą 
pasakė, kad tai esąs skarmalas, prieš kurį tik neiš-
mitingi galvas lenkia. Tai yra faktas, faktas, kuris 
charakterizuoja tą gimnaziją Ir charakterizuoja tam
stas, kurie tą gimnaziją dabar ginat. 

Aš eisiu toliau. Pažiūrėsime į tos gimnazijos dva
sią, ar toji dvasia dabar yra kiek pasikeitusi. Toji 
dvasia eina nuo 1919 metų, tęsiasi visą laiką ir nesi
baigia 1924 metais. Aš paskaitysiu jūsų pačių žmo
gaus dokumentą, kuris irgi puikiai charakterizuoja jū
sų gimnaziją. Imu dokumentą pono Zaikausko. Jisai 
rašo: 

* 

"Mariampolės realinės gimnazijos, kur 1921 
metais daug mokinių areštuota ir patraukta teismo 
atsakomybėn. Laike kratų pas juos rasta daugybė 
įvairios komunistinės literatūroj ginklų ir kitko, ne
žiūrint į tai, mokinių kuopelė vėl susitvėrė" ir veikia 
toliaus". 

Rašyta 1924 metais sausio mėn. 11 dieną. Tai
gi toji gija tęsiasi nuo 1919 metų, tos gimnazijos 
dvasia, jos mokinių dvasia nei kiek nepasikeitė jums 
tą gimnaziją paėmus vesti. Jūsų pačių žmogus po
nas Zaikauskas, kaip a§ Tamstoms._.pacitavau, tą 
gimnaziją girdėjot kaip atestuoja. Jei Tamstos bū
tumėt turėję drąsos pasiklausti savo žmogaus apie 
tą gimnaziją. Tamstos būtumėt patys kitaip pažiu-
reJ£ • j t, 

I • I Į Į > • i . Į I -

Nežiūrint to, tai didelis 
naujų piliečių darbininkų var
žymas. Nes ne visi darbo žmo
nės gali atlikti tokius daly
kus. 

Tad daugelis žmoniif ver: 
čiau Jatsigakys balsuoti. Tuo
met ir vėl kils triukšmo, kad 
mažas skaičius piliečių daly
vauja rinkimuose. / 

reikalingi piliečių apsunkini
mai. 

Darb. 

Kur p. Crowe laiko pietų laike 
mitingus vidurmiesčio teatruose, tęn 
žmonės netilpsta. Daugybė gryžta 
namo. 

Einant pflo rlfikirrrų galo, risi 
fmonės mato reika naujai išrinkti 
p. Crowe į Valstybės Ginėjus, nes 
jo geras rekordas kaipo stipraus kri
minalistų persekiotojo duoda vėl 
balsuoti už jj. 

Iš piliečiu užsiinteresaviino fiiais 
rinkimais, lengvai galima matyli. 
Kad p. Crcrtve užims Republikonų 
tarpe pinma vieta. Ffetkia žinoti, 
kad Valstybės Ginėjo tai yfa svar
bi vieta. Ndo jo priklauso piliečių 

i 5e t k a S g l Cla k a l t a s ? Ne -apsauga ir apvalimas miestą nuo 
__ ' valkatų. 

L1ETUVYS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins visų 

aklų tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemlegio; netikras akis (dedam 
Daroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi telsngal, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite Savo re
gėjimo Ir valkus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 lkl I vakaro 
Nedėliomis nuo 10 lkl 12. 

Akiniai $4 ir augščiau 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Tel. Boulevard 7580 

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

Vertės $7,500.00 

Mes turime ir siūlome ant pardavimo sekančius 
morgičius: \ 

PASKOLA 

$3,000.00 

$4,000.00 

$3,200.00 

$3,000.00 

$3,500.00 

Adresas 

8345 S. Hermitage Ave. 

5004 S. Fairfield Ave. 

5735 So. Talman Ave. 

VERTE 

$7,500.00 

$9,800.00 

$8,000.00 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mūsų 
pleltotn galima valgyti kiečiausių 
maistą. Garantuojame visa savo dar
bą., ir iemas masų kainas. Bevgėldte 
savo dantis, kad nekenktų Jūsų svei
katai. 

1145 Wesf 47-th 8treet 
Metoll Ashland Av*». 

5538-40 S. Sacramento Av. $8,000.00 

5832 S. Talman Ave. $8,500.00 

$4,500.00 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 - t h St. 
Narys Federalės Resenve 

Bankos 

L*t P*+J MXSXJ 

I I . M R 

PILIEČIAMS KVOTIMAI, gausio 1 d., 1922 m. 
Tečiaus kvotimų nereika-

Naujiems piliečiams kvoti- ]įngi šie: 
mai įvesti New Yorko valsty- Visi eia ir svetur gimę, ku-
t>Čje. rie turgjc teishj balsuoti pirm 

Visi New Yorko valstybės 
piliečiai, kurie šįmet pirmu
kart balsuos lapkričio 4 <L, 
registruojantis arba, balsavi
mo dienoje privalo įrodyti, 
kad jie moka angliškai skai
tyti ir rašyti. Oi jei to nega
li įrodyti, negali balsuoti. 

Mokėsima, skaityti ir rašy^ 
ti naujas pilietis gali įrodyti 
pristatydamas kadir pradž
ios mokyklos liudijimą. Gali 
pavartoti kadir kokios aukŠ-

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 

•» 

* » 

Šiems naujiems piliečiams 
tie kvotimai reikalingi: 

1. Visiems vyrams ir mo
terims, gimusiems Suv„ Vals
tybėse ir įgijusiems teisių' 
New Yorko valstybėje bal
suoti pradėjus sausio 1, 1922' 
m. 

2. Visiems svetimšaliams 
vyrams ir svetimšalėms mote-
rims, kurie įgiję teisių New" 
Yorko valstybėje balsuoti po 

i 

tesnės mokyklos liudijimą ar-
Venok ji nesilaikė net p. Griniaus kabineto išleistų ins - | b a diplomij. 
trukcijų, be kurių negalima tinkamai mokslo pastatyti ir 
tvarkos įvesti. T6del ji neteko valdžios pašalpos, del 

'kurios laisvamaniai labai susirūpino. Laisvamanija di
džiuojasi Realinės Gimnazijos "dvasia". Atstovas Šmulk
štys netingėjo plačiau paaiškinti, kas yra toji jos ypatin
goji dvasia. Del vietos stokos, negalėtume paduoti Šmul
kščio ištisos kalbos. Pasitenkisim tik trumpa ištrauka. Pa-
siskaitykim, nes įdomu: 

ANTILIETUVIŠKA DVASIA. 
"Kadangi paliesta. Mariampolės Realinės Gim

nazijos vadinamoji "dvasia" ir auklėjimo sistema, 
tai, žinoma, del tos dvasios reikėtų ir gi šis tas pa
sakyti. Tiesa, interpeliacijoje trumpai pasakyta, kad 

N iš'tos gimnazijos yra išėję valdininkų ir karininkų. 
Taip, turiu pasakyti, kad 1919 metais yra išėję du 
karininkai, būtent: Bobarskis ir Miškinis, bet tie žmo
nės kaip tik iš "Zibufio" gimnazijos išėjo į Realinę 
Gimnaziją ir visai nlra jūsų pakraipos. Vadinas, 
pirmieji išėjusieji iš Realinės gimnazijos, tamstoms, 
kaipo jos dvasios ginėjams, garbes nedaro. Del tos 
gimnazijos santykių su vyriausybe noriu kiek plačiau 
pakalbėti. Iš tos gimnazijos įkūrėjų nenoriu daug 
minėti, bet yra žinomas ponas Bulota — įkūrėjas, 
kuris savo laiku, kuriantis Lietuvos valstybei ir kvie-

• čiant jį darban, drįso parašyti vyriausybei dokumen
tą, kad jis tegalįs patraukt vyriausybę atsakomybėn, 
kuri drįsta kurti Lietuvos nepriklausomybę. Žinoma, 
"jkurėjo" keliais eina ir jo mokiniai. Bet tolimesnis 
tat klausimas, dabar ponas Bulota gimnazijoj neda-

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

*». 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudsioa arba 
a&aroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 it augščiau 
valandos nuo l iki 0 vakar*. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 1Z 
3333 South Halsted Street 

i i • i n • • i i J 

tessA m i* « « h y ' ' !.•*• 

Telefonas Canal 061d 

PLUMBING 
Geriausias ptumeris, darbą at

lieku gerai Ir sąttniSkal. 
THOMAS UIGGINS 

SS1S So. Oakley Ave Chlcago, 

[Tel. Lafayėtte 4*ft», 

P L U M B I N G 
[Kaipo Hetuvys, lietuviams visados 

patarnauju knogerlaosial 
M. YUftKA, 

StSS West 8801 Street 

rrr 

Pleiskanos sunaikina— 
Ruf f les atgaivina! 

K*ip vanduo nuoUtoa Užftkmat ant akmeni 
ifcnula duobe, taip ir pleiskanos, norą fflito 
bet tikrai, •aflftfttss, plauku, faknlu a- vra 
mtOaatuni plauku gypkmejhno, turie m lai
ku pasiduoda nuplikimui* 
Neprisileiskite šitokio atsitikime prie savęs! 
Naudokite 

R$*Jffio& 
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskana—tų 
ftarąrtu baltą fcpytrtlių pirm* psKrodyms 

3 2 4 6 - 4 8 So. Halsted St. CHICAGO, ILL. 

SPECIALIS PASiULIMAS 
VYRŲ IR VAIKINŲ OVERKOTŲ 

.. $20 IKI $55 
NAUJIOSIOS MADOS 

Geriausias. Pasiulimas 
Didelis Pasirinkimas 

Daug Vertesnis Ne Kaip Kainuoja 
Pritaikome Kiekvienam Vyrui CLASSklAT-
Tur ime Visų Saizų No 3 4 Iki 5 0 
PASINAUDOK PROGA ŠITO IŠPARDAVIMO 

SPECIALĖ SALE ANT SIUTŲ 
DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, Vfi-

LIAUSfOS MADOS HART SCHAFFNER IR MARX 

IR BOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SIUTŲ. 

$20 IKI $50 
TAMISTA NIEKUR NERASI OERESNE VERTE UŽ 
ŠITĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRTTA1KOM K02NAA1 
ŽMOGUI VISU SAlZU NO 34 IKI 30. 
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savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir'paragins augim4~"įišu plaukuT 
Bonka 65c. sptkkose, arba ai 75c. prisiunčiamo stačiai U dirbtuves. 

F. AD. RICHTER * CO. 
104-114 So. 4th Streot Brooklya. N. Y, 

D I D E L I S I Š S I R I N K I M A S 
Vaiki/ SiutŲ ir OverkotŲ, Įvairiy Matari;*9, VisokiŲ Saizu. 

TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19. 

Kviečiame Visus Atsilankyti Busi* 
te Gražiai Patenkint i . 

,Hyv,H' >.v>v*V? ,•«•_> v wy&*+>+&t**^& 



frectaftients, Spalio 22, 19Ž4 v D B A A S & 

LIETIMAI AMERIKOJE 
WAUKEGAN, ILL 

' t • • 

Įvairumai. 

Antradieny spalio 14 d. šioj 
parapijoj užsibaigė iškilminga 
procesija 40 valanda atlaidai, 
kurie tęsėsi nuo sekmadienio. 

Žmones skaitlingai laiik<'» 

jaus bažnytinis choras buvo 
pasiekęs augsciausį laipsnį iŠ 
visų 12 metų savo gyvavimo. 

tautos Seserų mokytojų. Šv. 
Uršulės dr-ja surengė mas
karadini balių pusę pelno pas-

'kirdama PrancižkietSms. Gar
bė u$ tai ^rSulietėms. Šiame 
susirinkime A. Žaliaduoni* iš 
davė raportą iš Federacijos Koncertais siavejo netik savo* ^ c7 • , • •• l I . A - _̂̂ - .• i i •• v Kongreso, Susmnkusiej ie bu-bet ir artimųjų kolonijų žmo

nes. Dabar choras šiek-tiek 
nusilpnėjo. % Mat, senieji dai-
ninkai apleido chorą. Jų vieta. 

I šNAUJO IŠRINKITE 

V A L S T Y B E I 

GINĖJĄ. 

ROBERT E. CR0WE 

karais pusę valandos prieš 
mišparus bažnyčia būdavo 
pilna iki durų. Prie išpažiil
t ies ir šv. Komunijos priėjo 
apie 1,100 asmenų. Pamoks
lus laike šių atlaidų sakė: 
kun. Bystrais iš Kenoshos, 
kun. Balinskas iš Milwaukes, 
kun. Baltutis ir kiti du kuni
gai iš Chicagos. • 

Tramus. 

kėtis tokio augšto išsilavini
mo laipsnio, kaip iš senesnių
jų. Bet netolimoj ateityje vel 
turėsime gerų chorų. 

vo patenkinti raportu ir gra
žiais bei naudingais Federa
cijos Kongreso nutarimais ir i 
pasiryžo tuos nutarimus v y užeme jaunesnieji dainininkai 

1 . . .v , ,. ,s kinti gyvenimam 
bažnyčią per visų laikų. Va- JI kurių is karto negalima ti Alksnis. 

aasr = 

Tramus. 

HOMESTEAD, PA. 

^ Metai atgal Šv. Bal tramic 

* i 

r 
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CICERO! 
Užlaikau prosus, visus 

plumberistes reikmenas, pe
čiams įvairias dalis, sove-
sus, raktus, elektros lempu
tės, vėlas, svičius. Taipgi 
užlaikau mekanikams įvai
rius įrankius, pjūkleliu, grą
žtų, coliauku ir tt. v i sa i s 
namo išpošimo reikalais 
kreipkitės; 

UZDANIS 
General repairs 

Hnrd\vare, Paints , Oils and 

1421 S. 49 Ct CICERO 

Pranciškiečiu: Vajus. 

A. L. K. K. Federacijos G* 
tas skyrius paskutiniam susi
rinkime nutarė rengti "Tag 
Day*' Seserų Pranciskiečių 
Vienuolyno naudai. Komisija 
susižinojimui su miesto virši
ninkais ir išgavimui leidinio 
išrinkta: M. Muzikevičiene ir 
O. Pikuciutė. Kaip tik bus 
gautas leidimas, tuojaus bus 
šaukiamas viešas susirinkimas 
"Tag Day" reikalu. Bažny
čioje irgi bus daroma kolek-
ta šiam prakilniam tikslui. 
Kiekvieno lietuvio kataliko" 
priedermė yra remti šį reika-

j lų, kad pasigaminus s a v o 

D A K T A R A I : 
Tele fonas Boulevard 1939 

Dr.SABrenza 
4448 SO. A S H L A N D A V E N C E 

Chicago, Iii. 
Vai . : t ryto Iki 12 piet: 1 po 
P4** iki 3 po piet , 6:30 vak. Iki 
9:99 • ak. 

Į — 

r? 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Westeru A ve. 
Telef. Lafayctte 4149 

Prie menulio šviesos. 
J i : — Bet visgi aviacijos pa 

tyrimai yra gyvybei labai pa
vojingi. - į 

J i s : - O taip; kuomet aš pa
galvoju, kad aeroplanas gali 
užkliūti už žvaigždžių, tai ma
ne visa. šiurpas paima. -

— « . < 

20 metų Prityrimo 
Akiniu pritaikymo m e n o 

s - • i ' 
Meief. Yards 1239 

Dr. J. H U P E R T 
D A K T A R A S I R CHIRURGAS 

P r a k t i k a v ę s B E R L Y N E , V I E N -
HOJ ir P A R Y Ž I A U S Ligoninėse 

Gydo visokias liga* moterų ir 
vaiką. Leidžia vaistus po skūra. 
Turi X - r a y ir t t 
4649 So. Ashland Avenue 

Treč ios L a b o s Chicago, III. 
Va landos 2 iki 4 ir 6 iki 8 

mm, 
W? 

TeL Boulevard 05*7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th St. 
Va landos n u o 8 iki 12 diena, nuo 
• iki 8 vai . vak. Nedė l iomis nuo 

8 iki 2 vai. p o pietų. 

^^mmm^mmmmmmmmmmmmmm,mm,^mmmt^ 

' TV1. Boulevard 2180 
—— 

Dr. A.J. KARALIUS 
l i e t u v i s Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, III. 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Ofra-

tetrikas i r Specijalistaj 
Blektroterapas. 

IŠIMA TONSU-ŲS — 
1)—Be marinime, 

i > = K kTaijo.lr *• •kauMn-
*\— Be jokio pavojaus sveikatai, 
8)—Pacljentul nerrilda sifftl , ga

li t*oj vaisyti, ir sali eiti | 
darbą. ' 

Pasydo •(hill-stonra' (akmenie tulžyje) 
Ir ukmeniM šlapume pūslėje be e-
penirUoa, •« tam tlkipails moks-
liekomis priemonėmis Bei vaistant. 

Apkurtusiems MiKn»iitu» trlnlėjima. 
Oydo visokias ligas pasekmlnsal, Ir Jei 
_ / f . r , » k alas daro operaofjas. . 
rrofesljonali imtarna«im« teikia save 

1411 So. 50 Ave. Cicero U I 
Oflsn* atidarytai*: k a i l i n i nuo t vai. 

po piet ik! 9 vai. inkare. 
AediMiomis Ir seredomis ofisas atda

rytas. 

Dr. Maorice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgai 

4 6 3 1 S. Ashland Ave. 
Tel. Y aras 09M , 

Valanda*: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

-

Tel. Boulevard 3689 l. Bouievara 30&a 

Dr. j . P. POŠKA 
GYDYTOJA* 

C H I R U R G A S 
•**7 So. Morgan Street 
Valandos: f — I I Ii ryto. 
Vakara i s nuo 7 11d • 

CICERO OFISAS t 
1143 S o a t h 49-tfa Armmm 

Telef. C l c e w 4474 
Valand. : t — 9 : 9 9 • . v. kasdien, 

Utarninkals Ir pėtnvč ioms n a o 3 
iki 9 vaL vak. 

)fl9D Tel. Boulevard 
Rezld. TeL D r e i e l t l f l 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS O I 

C H I R U R G A S 
Specialistas Moterišką, Vyriško 

Vaikų Ir visų chroniškų Ugų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted S! 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—3 po p l e t 7—8 vak. N e d 
lr Šventadieniais 10—13 d. 
> i i 

— •* 

DR, CHARLES SEGAL 
P e r k e l i savo ofisų po 

4729 S. Ashland Ave. 
S P E C U A L I S T A S 

DUovo, Moterų Ir Vyrų Ugų 
VaL: ryto nuo 19—13 nuo 3—4 
po pietų: nuo 7 — l . « t 

l Nedė l iomis : 19 Iki 19. 
Telefonas Midvvay 9884 

OR. P, Z, ZALATORIS 

a 

TeL Ganai 9957 Vak. 9119 

Lietuvis Gydytojai Ir 
Chirurgas 

1821 So. Halsted Str. 
Vaandoa: 19 Iki 13 ryt*: 1 Iki 9 

po plotų; 9 lkl 9 

S P E C I A L I S T A S visokį* ligi* vidurio lr plaučiy, gydo lyt iškas 
dal is , Š lapumo Ilgas vyrų, moterų lr va ikų. 

Dr. J. M. C h r z a n 
GYDYTOJAS, C R l R U R G A S , OSTEOLOGISTAS. 

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street 
Valandos : 10 iš ryto iki 4 v. po pietų i lr nuo 6:30 iki 9:10 v. v. 

Te le fonas of i so: Haymarket 9149 
TtliftiiMaf lUaMeuUJos KeyaiooO 4130 

SM 

S D I r T O l L U P A R E I Š K I A 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda galvų T 
Ar Jūsų a k y s ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant a k y s greit pavarg

s ta? * 
Ar kvaišta g a l v a ? 
Ar matote kaip ii p lukančlus 

taškus 
Ar atmint is po truputi m a l ė j a ? 
Ar akys opios tv i e sa l? 
AT jaučiate kaip Ir . m l l t l . a -

kyae? 
Ar yra balta dėme ant v o k ų ? 
Ar turit kataraktų? 
Ar turi žvairas' akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ava. 

K a m p a s 18 gatves 
Ant trečio augšto virš Platte 
t iekos, kambariai: 
Valandos , nuo 9 

Ned. N u o 9 A 

o virš Platte a p -
['. 14, 15, 19 i r i ? I 
» ryto iki 9 v a * 1 
M iki 11:30 A K I 

Valstybės Ginėjas Hobert E. 
Crowe gauna per dieną tūkstančius 
pasveikinimų ir suteikimų paramos 
nuo dvasiškjjos visokų tautų ir de
nominacijų. Darbininkų unijų 'vedė* 
jų, darbininkai, vyrai ir moteris ku
rie interesuojasi visuomenės gerove, 
taipgi visbki profesionalai, užtikri
na ju parama už tad kad Cook 
County reikalingas asmens kaip 
ftobert K Cfowe užimti Valstybės 
Ginėjo vieta. 

Miestinės, patriotiškos lr labdarin
gos vdraug1jos visos rėmė p. Cro\vo 
dolto kad jo pasidarbavimu Chioaga 
ir Cook Cbtraty yra saugi v ieta 

P-no Crowe drąsus krimanallstų 
lr grafterlų persekiojimas davė jam 
gerą .reputaciją kaipo Valstijos Gi
nėjui. 

Piliečiai t s skirtumo partijų ar 
pažiūrų, kurlė tik interesuojaties 
savo ateities apsauga, kaan rupi sa
vo še imyna lr nejudinamasis turtas, 
balsuokite už p. Crowe kuris jums 
apsaugos o neimkite kaip sakant 
"chance" balsuoti u i nežinamus kan
didatus kaipo J State Attorney. P -
nas Crowe parodė savo rekordo 
šalies istorijoje, kaipo geriausis ad
vokatas. 

Kiekvienoj© miesto dalyje, didel-j 
priejautą yra grupės parodžiusios p. 
Crowe. Tpatlngal daug prielanku
mo rodo Moterų kltubai ir susivie
nijimai. Tą pat | daro if Lietuvių 
moterų vadovės organizuodamos J 
Robert i E . Crowe kliubą kad jam 
pasitarnavus. 

P -nas Bboert E. Crovve yra vy
ras nevien tvirto čnarektorlaus, t« -
rys daug gabumų, bet taipgi jis yra 
geras ir daug simpatizuojantis at
eivių draugas Ir darbininkų žmonių, 
ir sykiu stiprus ir nepermaldauja
m a s persekiuturius vagių, grafterlų ir 
kitokių sukčių. t 

Balsuok už Valstybės Gmėjų^ R o 
bert E . Crow© ir pagelbėk padaryti 
Chicago apvalyta nuo žulkų. 

- . 

ZELL DRABUŽIAI 
Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui 

MES DABAR 

J 

Rodome Vėliausias s 

Madas 
2 poros Kelnių Siutai ir 

OVERKOTAI 
S P E C I A L I * PASIULIJIMAS 

ŠĮ MĖNESĮ 
Importuoto Prancūziško mate
r i a l o maišytas šilko ir-vilnos, 

audimas 2 poros kelnių ir 
Švarkas 

$37.50 
Vertas penkiasdešimts Do-

lierių kiti siutai su 2 porom 
kelnių V 

$25.00 iki $50.00 

OVERKOTAI 
Geriausios njsies ir darbo 

#20.00 iki £50.00 
Importuoti Worumbas 

Viskas ranka siutą 
$75.00 vertes ^ ^ 

Speciale kainai 

$60.00 
Tikrai apsimokės jtmvs pas 

mus atsilankyti ir pažiuriti 
ką mea turime Jums parody
ti ir kokios puikios rūšies, 
mušu drabužiai ir kiek Tam
sta gali sutaupyti. 

ZELL CXOTHING 
CO. 

1306 8. H A L S T E D STREET 
Atdara Vakarais ir Nedėlio

mis, f 

STRADPSN1S 05 
Apstus Miegas Apdraudžia Sveikata 

/ t i s ų Kūdikiui 
Regruliariški laikotarpiui nejudomo 

miego būtinai reikalingi augančiam 
kūdikiui. Be ganėtina pasilsto gero 

penėj imo ir priežiūros vaisiai ding
sta. Kūdikiui patogiausia miegoti 
vienam. KambarJ re ikia gerai išgė
dinti. Matrasas turi būti lygus ir iŠ 
bovelnos, plaukų arba vltoko. Pa-
duskos nereikia, bet jei norif ia, tai 
ga l ima patiesti Ivarią, sulenkta ska
rele po galva. Miego iššaukimui 
kambarį reikia pritamsmtt. Reikia 
vengti kūdikio supimą ir k i tus nura
minimo budus. Atmink, kad miego
j imas yra jgimties paprotis ir turi 
ateiti gamtiSkai. Vengk visų gyduo
lių del miegojimo, nes jos visos la
bai pavojingos rrfnkose neprityrusio 
asmens. 

Tinkamas maistas ir penėjimas 
daug turi su miegu, tfedapenėtas 
kūdikis bus alkio išbudinamas. Per-
penėtas bus neramus nuo suirimo 
viduriuose. Sveikų kūdikių niekad 
nereikia budinti, kaip tiktai del pe
nėjimo. Vienok, dėl permainymo su
šlapintų drapanų ta taisyklę galima 
peržengti. Kūdikiai tuoj pramoksta 
prabusti penėj imo —laikui, ir nėra 
stebėtina, kad kūdikis po trijų mė-
nesių jpranta miegoti ištisai visa nak
tį, pabusdamas tik del penėjimo 
Vienok del permainymo sušlapintų 
drapanų ta taisyklę gal ima perženg
ti. Kūdikiai tuoj pramoksta prabus
ti penėjimo laikui, ir nėra stebėtina, 
kad kūdikis po trijų mėnesių jpran
ta miegoti ištisai visa naktj, prabun
damas xtlk del penėjimo pavakary 
Šitame amžy kūdikis turi pramigti 
bent du sykiu <po dvi valandi per die
ną, ryte ir po piety. Kūdikiui au
gant, vieno snustelėjlmb užtenka, bet 
patartina popietini užmigimą tęsti 
iki penkto ar šešto meto. 

Jei' po to, kaip padarei visus pa-
sisaugojlmus, kūdikis vis nerijhiauja, 
pasirodavyk su gydytoju, nes gali 
būti yra kokia besivystanti liga, ku
ri neduoda ramiai ilsėtis. / 

Sena Problema Motinoms, 
Nepapenėj imas yra didžiausias prie 

šas bręstančiai mergirfii. Kiekviena 
motina turi tą pavojų sutikti. Nese
nai jžymus anglų kirUrgas pareiškė, 
kad minios bręstančių mergaičių yra 
nedapenėtos. O blogiausia to dalis y-
ra, kad liga tuoj po t o seka. . Džio
va ypatingai gresia bręstančioms 
mergaitėms. 

Mokslo eksperimentai tarpe moky
klos vaikų nesenai jrodė, kad Eagle 
Pienas ypatingai veikia gydant n c -
dapenėjimą, Vaikai auklėti su Eagle 
Pienu du syk greičiau augo negu pa
prastai. P o teisybei, vidutiniškai- jie 
daugiau augo negu paprastu pienu 
išauklėtieji. Jų makytojal raportuo
ja, kad jie nėtlk geriau išrodė, bet 
buvo sveikesnis ir greičiau mokinosi. 

Skaityk £lta* straipsnius k a s sa
vaitę ir paskK'k atetftei. 

I I . I • f Į 

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, duok 
jam Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stipriu 
ir vikrio vaikę negu 
visi kiti kūdikio mai
stai krūvon sudėti. 

Tūkstančiai motinu 
liudijo jo vertę kai
po kūdikių maisto, 
Gydytojai rekomen
duoja j{ dėlto, kad 
jis Svarus, saugus ir 
lengvai kūdikiu so* 
virikomas. 

Nėra jokiu abejonių 
apie jo grynuma ar
ba puikų rezultate 
Bagio Pieno del Kū
dikių penėjimo. Jis 
visados grynas ir 
šviežias. 

Jei nežinai kafp var
toti E a g l e Pieną, 
prisfūsk mums fittaj 
paskelbimą (r mes pa
siusime Jums penėji-
jimo Instrukcijas, Kfl 
dikiu Knygjf ir kito
kias brangias Infor
macijas dykai 

mBORDENCOMBUlY 
Borden Bld£.NewYork 

S 

ADVOKATAI 
* ~ ~ 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO O t t S A d 

127 N. Dearborn Street 
Kambariai 514 tt I i i 

Telefonai i tandolpu 5584 lr 5585 
VaL! K M dierta, Ifcairiant Su-

batos lr šrsntės , nuo 9 lkl pietį*. 

ROSEUkKDO OFISAS: 
10717 So. Indiana A r e * * * 

Telefonas P u l t a * * 4177 
Val . : Kas diefc* nuo i lkl §; 
Subatomto visa dtana, arantamis 
lkl pietų. 

SPECILISTAB ant «4zam!nATO-
Jimo abatraktu ir padarymo k o n 
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda vtaokiu* audus* 

»m ii w • • « » » , • • * • rfi 

JOHN I. BAGOZIUNAS 
Ved. t /LP^2l K f l T A # 

Padavimo S S S i e n t u s ir l i i r t o j E ^ 

L5S?1* ^ueb&n Street 
BOOM 15M T B i B U m i BLDO. 

Telefonas Randolph tS41 
Vikarais: 2161 Weet SI SI. 

" • • • Į 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
7t 

R o o m §04 - - TeL Randolph S t o t 
VA. Mm • ry te iki S s o i * * t 

aia tsss so. mm 
T d e t Tardą 1011 

•i • = 
• ui. 

" ' - 1 1 1 1 1 

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

Metropoiitaii State Banko Vaaaa 

« 0 l W. t t n d 8t. TeL Onnal 4444 

Telef. Central 4411 

KASIMU P. GiiGIS 
ADVOKATAS 

l t ? K. Dearborn Street 
Valand.: nuo € lkl f ; t a 
Nedaliomis 9 lkl 12 

saŠS So. I la lntnj i t * . 
Telef. Boulevard 1110 

. mi ^ I I 

K A U N O 

; 

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
M A L T A S 

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

Kauno Malt Extract 
yra naudingas del sveikatos ga
mina ąveikata ir padaro apetitą. 
Lietuviai pamėginti vartoti Kau
no Malt busite labai patenkinti. 

Dykai 1 setas Malto 
sučedyk 12 labels. lr gausi 1 s4ta 
malto už dyka. 

Jeigu krautuvninkas neturi tai 
reikalauk tiesiog 18 mūsų įstaigos. 

Lithuanian Products Gi . 
Savininkas 

JOHN GAUBAS 
3613 S. Halsted St. Chicago 

Hel. Botilevard 7258 
natmmimmm»M^šmmmSmw 

TeL Ganai 20&6 . *"«» 
a S. PAN8TR!f A 

Fotografas • 
P A S S I R N A STŪDIO 

1001 S. Halsted St., Ctaicafo. 
Tolumas nedaro skirtumo 

lauk iamas , važiuoja } visas 
mieste dalis. 

i i 'n i i i — — — — h — — — m $ m m m \ 

[Pranešimas Lietuviams 
Netikėk gerbiamasai, kad 

tamsta neatrodai gražus ant 
paveikslo. ^Ateik į Bridge-
port Studio, kurie esą tik
ri paveikslo artistai. 

Del vestuvių ir šeimvnų 
yra puikiausia ir didžiau
sia vieta, ir puiki dienos 
šviesa, galima šimtas žmo
nių gTupais trauktis pa-
veiksuus. 

Speciales kainos del di
delių veittivi^. Visi esate 
užkviesti atsilankyti, mano 
darbo pažiurėft, niekas na 
kainos tič pažiūrėjimą. 

BR1DGEP0RT STUDIO 
SAVININKAS 

J. I STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 
f|fc » » • • • > « • « • • • » •»» • m m i. • • m • 

g » a . f * a a « w w i i * » » • • • • • • • • ( 
Tel. Humboldt SSM 

A. MARCINKUVIČIUS 
Seniausias Lie
tuvis Siuvėjas 

North Sidėje 
1S40 W. Waba#ato 
Ave. Cfelca^o, 111. 

Siuva visdkios rū
šies vyriUcui^ drabu
žius, pagal JvalHy 
madų. Uisakymal 19 
pildomi gerai ir 
greit. Kainos priei
namiausios. 

<AJ 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVA ADVOKATĖ 

4454 South Western Ave, 
Telefonas Lafavette 4084 

Valandos: Nno 7 iki t vakarali , 
Nuo f iki e Sonatom po piet. 

• • 

W M _ 

K . JURGELIONIS 
A D V O K A T A S 

R o o m l l l ? — u a i 
127 N. Dearborn Str. 
T e W . Š u t e 7621 

— * 

Vakarais ir nedėlios ryt»: 
ofise "NatrUenu" name: 

17*9 So. Haletad Uir. 
Telef. Roosevelt 4600 

r T - i 

Panedėl io vakare: 
4441 ant Marelkffeld n v e . 

JOHN KUCHINSKAS " 
LIETUVIS ADVOKATAS 

• M l W. 22-nd St. arti Leavttt 8 V 
Telefonas Canai 2662 

Vklandos: f ryto iki I vakaro. 84-
redoj lr PetnyCloJ nuo 9 r. lkl e 
• . V e d * visokias bylas vUtro** 
teismuose. EgaamJftuoJa A n t r a k 
tus lr padirba 
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus . Farmaa lr 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
kto morfieiaua langvoatla l l lyg*-
• H a 

f^mmmt 
— - - r n 1 u 
.» — * 

-m 
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A. A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Saite st. Room MA 
TeL Randolph l o t i V a t n o M 

VAKARAIS: 
8*01 B. Balsted st, TeL M r d . t 7 f | 

• • • «P»rt PanonoUe t t 

M M B M 

S a t A A 4 S A A A S i 8 A M A i i a 9 ^ A ^ t A a a * X 4 ^ ^ 

a CHAS. K. VUO§AniS 
Didžiauses ir geriauses siuvejes 

t a t West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir 

J , žieminiu materijų del vyru 
2 ir moterių. 
oj SIUTUS Ir OVERKOTUS 
S Visokiu Stylu 
į Padarau ant užsakinio greitai ir gerai. $•' 

Kainos visiems prieinamos. <A 
Kreipkitės pas mane de4 gero patama- r x f 

vimo. Taipgi yį-^ 
S Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
$ CHAS. K. VUOSAITIS 
2 Lietuviu Kraulius 
3 2337 So. Leavitt St. Chicago, 111. 
S Tel. Roosevelt S9S8 

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

80 South La 8aUe 8txMl 

Telefoną* Central 

Valora i i S223 8. Halsted 8t . 
Tard* 4441 



• • m m 
^ • * » 11 ' » i 
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C H I C A G O J E 
ROSBLAND ILL. 

* - T - a= 
O R A U Q A i 

Spalių 9 dienos pavyzdingos 
pasekmės. . 

\ 
Roselande Gedulingos pa

maldos ryte ir vakare įvyko 
' spaliu 9 diena. Bet prakalbos ***** gražiai pasitarnavo tau 

įvylo spal. 12 d. nedėlioję 
tuoj po Sumos. 

vargon. p. J. Karečkos. 

bernai spalių 9 dieną vos 
keli choro nariai sudainavo 
^orą, dainelių ir tai pradžioje 
programos ir tnojaus visi cho
ro nariai apleido svetainę. Gi 
šiemet skaitlingas, (sulig pa
rapijos didumo, milžiniškas) 

* - •• • ] tm &**¥' ?<^^^^^^> . . . m aes 
mm** * » * * * * * 

tos dvasioje! Nes visi choro 
'nariai dalyvavo nuo pradžios, 

Bažnyčioje pamokslą pasakė 
svečias, kun. Dr. K. Rėklaitis. 
(H svetainėje prakalbas pasa
kė gerb. viet. klebonas kun. 
P. Lapelis, Dr. Poška ir kun. 
Dr. K. Rėklaitis. Parap. cho
ras vad. p. J. Karečkui su
dainavo be Liet. himno, Jar 
keletą patrijotiskų dainelių. 
Solo, "Kur Bakūžės^Samano
ta' ' atliko p. Lanraitienė iš 
Cicero. 111. Visi kalbėtojai, 
choras ir p. Lauraitiene pelne 
daug aplodismentų. 

Publikos buvo daug. Aukų 
Vilniaus Našlaičiams ir t. t. 
bažnyčioje ir svetainėje su
rinkta $200. Už tai garbė Ko-
celandiečiams^ 

Bažnyčioje iškalno buvo vi
siems išdalinti konvertai. Bet 
daugelis aukojo dolerius be 
konvertų. Todėl ne visų au
kautojų galės tilpti vardai 
spaudoje. Gaila! 

čia negalių pamiršti ne pa
minėjęs Roselajidiečių gražų 
pasielgimą svetainėje. Nes vos 
svetainę atidarius, tuo jaus vi
si užėmė sėdynės. Kas davė ga 
limybės pradėti programą 
laiku ir baigti laiku. 

Parapijos choras. 
Ypatingos domės kreipė 

viet. choras po vad. gerb. viet. 

DAKTARAI NAPRAPATAI: 

PRANEŠIMAS SERGAN-
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias li^as be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo "budais. -

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antro Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto ikį 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

Physical Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 
D. C., D. O., N. T. 

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer A ve.. Chicago, III. 
Brighton Park, 2 lubų. Rūmas 1 
"Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. 

Telephone Lafayette 454S 

iki pabaigai programo. Bar 
turiu pažymėti, kad choras 
susideda daugumoje iš jauni
mo. x

 i; 

Šie choristai dalyvavo 9 
Spalio paminėjime: 

J. Dargiutė, J. Jarukaičiu-
te, S. Ridikiutė, Z. Ridikiu-I 
tė, S. Petreikis, S. Strumila,] 
B. Astrauskas, M. Radzevi
čiui?, S. Sliogeriute, H. Gu-
daite, B. Viskantaite, C. Var-
kalaitė, H. Stasiulis, U. ftal-
van., A. Ratkus, A. Širviris-
kas, A. Bagdonaitė, C. Bag-
doniutė, A. Adominiute, V. 
Simenavičiutė, J. Lutz., J. 
Hinauskiute, J. Vilkaite, A. 
Pusnis, A. Gricius, J. Kačin-
skiutė, A. Karečkienė, S. Pik-
tužienė, C. Pažeiskiene, M. 
Gronskienė, A. Gricius, P. Mi
lius^ H. Česnauskas, A. Bitau-
tas, A. Klivicfcas, M. Simans, 
A. Šūkis, A. Benedictus, B. 
Benedictus, W.' Bartauskiute, 
S. Piktužis, K. Pažerskis, M. 
Pariešcius, J. Padžiunas, J. 
Juška, C. Bučius, S. Liutke
vičius, B. Stočkus, J> Šūkis, 
A. Labanauskas, J. Genys, P. 
Tilindis, C. Bagdonas, J, Jū
rius, J. Braknys, B. Miaevich, 
T. Petkus, V. B. Petkus, A. 
Buttan, J. Chepulis, A. Sus-
iis, P. Gegžna ir C. Rimkus. 

J. S. 

MARGARITA 
PETRĄ VIČIENĖ 

Po tėvais Marcinkevičiūtė 
mirė spalio 21 d. 1924 m. 
9 vai. ryte 24 mėtį am
žiaus. Gimė Amerikoj. 

Paliko dideliame nuliū
dime Vyrą, Marvin, tėvą, 
motiną Teofile, trolius Ka
zimiera ir Edvardą, seseris 
Viktoriją, Bronislava ir 
Teofile. 

Kūnas pašarvotas 2447 
W. 45 Place. Laidotuves į-
vyks Subatoje Spalio 25 d. 
iš namu 9 vai. bus atlydė
ta į Nek. Pras. P. šv. baž
nyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos ui velio
nės sielą. 

Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras ir visą 
Marcinkevičių šeimyna. 

P A R D A V I M U I I E Š K O 
PARDAVIMUI 2 flatų mū

riniai namai ant Mąrąuette 
Road arti Maplevrodd Ave. 
Garu. apšildomi, maudamasis 
kambarys . išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMBE KRAL 
1 2444 West 67-th Street 

tospect 1364 
i* 

B I Z N I S 
^m* • • — < 

PARDAVIMUI Grocemė, saldainių 
ir cigbrų krautuvė, geroj vietoj, ge
ras biznis) 4 kambarių jpragyveni-

as. Parduosu pigiai, priežastį pa-
tii rsite ant vietos. 

Atsišaukite: 
732 Uosi . 19-th Street 

PARDAVIMUI maža jcrosernė ir 
kendžlų storas, storas geroje vieto
je- ' 

Prašome atsiSa'ukii: 
3417 South Ashland Ave. 

Chicago. 111. 

Jau rhetas laiko kaip per laikraš
čius paieškau Marijona GavenUitė po 
pirmam vyrui S. Kajokieni po ant
ram nežinau. Mirė brolis ir i paliko 
jai turtą. Meldžiu atsisaukt ' pačiai 
arba kas apie ja žino ant Šio antrašo: 

JOHN GYLDA 
538 W. Pm© S t. Mahanoy City, Ps> 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

/ PARDAVIMUI 
PLAYER PIANAS 

Parsiduoda $800 vertės pia
nas su suolu ir 100 rohj už 

$115 
turi but parduotas iki spalio 
27 nes apleidžiu miestą. 

1389 MILWAUKEE AVR 
/ 1-mas aukštis 

Klauskite Mr. Lukas piano. 

Įdomus klausimas. 

-- Gydytojau, ką, sveikas, 
duotumei ligoniui, kuris hutų 
nurijęs saują šruotų? 

- Dvi sauji parako, -- atsa
ke tas. 

|Tci. Bouievard 0312 PADAROME SENUS AUTOMOBILIS KAIP NAUJUS. 
[Automobile PaintingShūl 

Darbas .Aukštos Rūšies 
Kainos Prieinamos 

[specialos Kainos Del Pardavėjams] 
Savininkas 

JOSEPH W. AŽUKAS 
751 - 753 54-th Place 

Chicago, III. 

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI 
Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

gi gerkles, nosies, akly,'plaučių, kepeny, skilvio, inkstų, Širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą. * 

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios buvo. kitų specia
listų pripažintos neišgydomos. 

Turime speciali skyrių del palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray. 

GYDYMO BIURAS 

HEALTH SERVICE INSTITUTE,Inc-
1553 W. Division St., netoli Ashland Ave. 

Biuro telefonas MONROE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 
ooos. 

Atliekame visus reikalus kas link „akušerijos, taipgi atlankome 
ligomis, kiure negali ateiti į biurą. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 diena, nuo 2 iki 5 ir nuo- i Iki 0 

vakare. Nedelloj nuo 19 iki 12, po pietų pagal sutarti. 

DR. RALPH C. CUPLER 
Šiuomt pranešu visuomenei, 

kad pasveikęs sugryžau f savo 
seną. vietą. Ir pradėjau gydyti. 
Jei kam reikėtų, tai prašome at
silankyti. 

24-th St, And Oakley Avenue 
Ofiso Tel. Ganai 4)241—1713 

ResidenVfljos Tel. Midvvay 5512 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų. 

• r .i f -y 
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DIDŽIAUSIAS 
MAS IR IŠPARDA

VIMAS. 
NAMC BIZNIŲ IR LOTŲ. 

J. NAMON REAL 

2418 W. Mąrąuette Rd. 
Kuris yra išmainęs ir pardavęs 

kelius Šimtus natnų. Taianiv per 
praeitus kelius metus J. Namon 
Real Estate yra suvirs 40 savo 
namų pardavęs. Tte žmonės ku
rie per jį pirko mainė, dabar dvi
gubai pelnė ir džiaugėsi tuomi 
pelnu. Dėlto žmogus pirkdamas 
ar mainydamas namą per J. Na
mon Reai Estate Firmą, yra ap„-
saugotas nuo visokių apgaviscig 
nes* jo biznis yra labai išbujojusi, 
dėlto, kad žmonėms duoda gerą 
patarnavimą ir patarimą. 

ir Perkam, parduodam 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darty atliekam greitai, 
pigiai ir gerai 

Kreipkitės; 

3352 So. Halsted Str. 
Tel Bouievard 9641 
» • • • « • • 
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PAMOKOS 
Piliety stės 
Dailražystės 
Gramatikos 
Rotorįkos 
Literatūros 
Etimalogljos 
Oratorystės 
Logikos 
ekonomijos 
Fisikoa 
Sociologijos 

Kurio' perka ar maino ar par-
\ duoda namus sutvarko visus le
galius dokumentus-dalykus, kad 
žmonėms neprapultų įdėti pinigai. 
J, Namon Real Estate skolina pi
nigus pirkėjams ant ranrgičių. 
Taipgi turi didelius bargenus na-1 
mų, lotų apie Vienuolyną. 

Mąrąuette Parko ir visose da
lyse Chicagos. Jei norite parody
ti mainyti namą lotus ar bizni 
mes turime laukiančių pirkėjų. 
Kas ko norite, atsilankykite i mū
sų "ofisą pasirinksite kas Jums rei
kalinga. Gausite teisingą ir grei
tą patarnavimą. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

Anglų Kalbos 
Lietinių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos 

MOKSLO LAIKAS: 
Nno 9 iš ryto iki 4 po pietų, ir 

nuo 1 iki 0:30 vai. vakare. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
S10« So. Halsted S t Oiicago. III. 

809 W. 35th St.. Chicago 
Tai. Bouievard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

— —.̂ -

I 

' 

t, 

2418 West Mąrąuette Rd. 
(Or 67 Blvd.) 

Arti Western Avenue 
Tel. Prospect 8678 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

Tamsta Gali But 
Sveikas 

Ar sergate? Mes' jums pagelbė
jime. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligrą, gasų. rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate/ nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemojroidu8 ir fistulą? Ar 
kenčiate nuoNrupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų ;— nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvį? 
PraSalinkit nervinauma - r apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*, t ere ikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyk-.te su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Haymarket l 4S7« 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glanta Banko 

Valandos t - l 2 ryto, 2-5 po 
pietų, «-t rakare 

I Nedėlioj nuo 10 lai 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir šlapumo Ogų. 

Kinti ' — — « i ^ » — — 

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDU IŠPARDAVIMAS 
Šis* .puikus 3 šniotu Mohair 

parlor lėtas $300 vertės. Spe-

cialė kaina' da
bar tik $198.50 

Sis geležinis augs tos rūšies 

combination anglinis ir gazi-

nis virtuvės pečius - nikeliuo 

tas, viršus visas pališiuotas. 

Sujungimus padarome* veltui. 

Speciale kaina (Q0 Cfl 

Atmainyk Savo Phonograph'a Ant Vieno Iš 
Mus Naujų Brunswick Radiolų. 

Didelis Išpardavimas Grojikliniy Pianų. 

išgirsti iš Brunswiek Phonop^apho. 
Kainos nuo J i 0(1 f]H ir Augliau. 

Klygos Sulyg Xusų Noro. 

Pamatyk šį nuostabu muzi-
kai] instrumentą veikėm^je 
musTj krautuvėj. , Geriausi'as 
radio receiveris ir puikiausias 
phonografas vienam kabinete. 
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki le-
ver ir išgirsi puikiausia muzi
ka - lonK distance ir lofcales 
stacijos. Kuomet nusibos tau 
radio, klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios 
muzikos kurios tiktai tegali 

UŽLAIKOME PILNA EILĘ LIETUVIŠKŲ KEKOE 
DU SAVO STOCK'E 

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co. 
stebėtinai žemas kainas tiktai C0QC IJH 

Siame išpardavime mes siūlome iums ¥*Wwivw 
^ 3 Metus Išmokėti 

. . . . 

A.tskaitliuoslme jums ui sena 
pianą main»n* ii »nt naujo 

3621 — 23 — 25 SorHalsted Street 
JOS. J. JOZATTIB, Generalis Menedžeris 

zp 

VELTUI! VELTUI! 
Suolelis, Grindine lampal 
su 50 rolių su kiekvieni 
grojikliniu pianu.» 

-

•• 

• 

TcL Blvd. M41 

A. KAIRIS 
Murtmo tr budaToJimo namu 

GE1NERALIS 

G O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
S352 SO. Halsted BtMM* 

Chicago, UL 
Home 

3S5* Lowe Avetrae 
"%. , 

PAINTIN6 
&.HARDWARE GO. 

Malavojime, dekaruopame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, ^popie-

ru ir stiklu ir .t t 
3149 SO HALSTED 8T. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, B l Tel. Yards 7282 

Armltage 6193 

JACOBSON R00FIN6 

General Roofmg Contractor 
Visi stogai egzaminuojami Ir 

aprobavimai duodami veltai. 

GO. 

Mes taisome senos ir dengiame 
naajns "stogus visokios rosies. 

Blusa trokal valkioja | visas da
lis miesto Ir priemiesčius. 

3 PraMurimus Stoge 
Pataisome ui $400 

. 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 

i ~ 

B I ^ riMMUk SBE3 • M M k 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZUISKIS 
Oeneralifl Kontraktorins, 
statytojas ir senų tmmų 

taisytojas, 
2319 West 24-th Stre«t 

Chicago, m. 

E, J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

krei|A:ites pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, UL -

ResidencUos TeL Ofiso Tel. 
Prospect »1©1 Prospect 577S 

NAMU BARGENAI. 
6312 S. Western Ave. 
Kurie ieškote pirkti ar 

mainyti NAMUS, LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime 
didelį pasirinkimą Namų 
LotiJ, Marquette Parko 
kolomjojir po visą SOU
TH JSIDE. Kas ko reilm-
laujate, atsilankykite i 
mūsų OPISĄ visai« rei
kalais, d vbuomet busite 
užganėdintais ip pasiskir-

j site tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti 
NAMU8, LOTUS, mes 
turime laukiančių pirkė
j a 

Rozenski-Lemont&Go. 
6312 So. Western Ave. 
TeL Prospect 2102 

JC—-r* 
NORINT PARDUOTI * 

R E I K I A 

GARSINTIS 
Jei nori parduoti: namą, 
Uotą, biznį, rakandus, au- # 
tomobflj, patelefonuok 
"Draugui": 

R o o s e v e l t 7 7 9 1 
Arba teikis atvykti pate 

2 5 3 4 S . O a k l e y A v e 
Chicago 

G R A B O R I A I : 

S. D. UCHAWICZ 

! 

Lietasis Graborlaa 
2914 W. S3-rd Plmce 

Chicago. ĮOL 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiplausia. 
Reikale meldžiu at-
alsaukti. o mano 
darbu busite užga
nėdinu. 

Tel. Oaaal 1S71 
HM 

/ 

IV A 

•ĮCelefonas Canal 72SS 

PETRAS CIBULSKIS 
Malinvojlmo Kontraktorlus 

Dažy jr Poperos Krautuvė 
StM SO. L.EAV1TT 8TR. 

Utl So. M Ave. TeL Cicero 827« 
CHAS. SYREVVICZ 

l i e tuvis (Srabortan 
lAldotuTiŲ kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Masinos 
Privalė Ambn-

laace 
M M r i M 

U 


