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BAŽNYČIOS SU VALS
TYBE UNIJA AMERIKO

JE NEGEISTINA. 
TAIP SAKO HELENA DIO-

CEZLIOS VYSKUPAS 
CARROLL. 

ST. DOUIS; Mo., lapkr. HB. 
— Naeionalė Amerikos Kata 
Ii kilį Moterų Taryba čia tu
r i suvaž i avi nią. Helena; 
Mont., dioeezijos vyskupas 
Carrioll suvažiavimo kalbė
damas pareiškė, kad Bažny-
ios su valstybe unija Suv. 

Valstybėse yra negeistina ir 
nere ika l ing i . 

Bolševikų Teorijos 
Neturi Pavykimo 

Tai Pripažįsta Patys Bolševikai 
i » • — u i • — — — '• • 

Sako, Javų Eksportas 
Pertrauktas 

30,477 S. V. KAREIVIŲ 
EUROPOS KAPUOSE. 

i 
46,250 lavonai grąžinta 

Amerikon. 

PREMIERAS MUSSOU-
Nl GAVO PASITIKĖJIMO. 

MASKVA, lapkr. 16. — > Apie biudžete kongreso de 
Rusijos komisarų tarybos legatams jis štai ką pasakė: 

.prezidentas Kykov t'ederalės Biudžetą reikia skaityti ge 
ipirklybos unijos kongrese la ru ir blogu. Geras jis todėl, 

Anot v y ^ u p o , tos rūšies u, * . ^ ^ n n š v i e t ė j i a n d į 0 n i - kad tikras. įvairios ne pilnai |179. 
mja gali but idealis dalykas ' bolševikinės Rusijos eko reikalingos išlaidos pasalin-

W A S H I N G 0 W , lapkr. 15. 
— -S. Valstybių armijos kvnr 
termasteris maj.-gen. Har t 
metiniame raporte praneša, 
kad buvęs karas Europoje 
ten iškėlęs aštuonias ameriko 
niškas kapines, ' į kurias su-
grupuota 30,477 amerikoniš
ki! kareivių lavonai. Tos ka
pinės randasi Prancijoj, Bei 

• • • • 4 i * * * 

gijoj ir Anglijoj. 
Štai kapinės ir kiek jose pa 

laidota: 
Aisne-Mame, Belloan, 2, 

ROMA. lapkr. 1,6. — Itali
jos parlamentas vakar reiškė 
pasitikėjimo premiero Muss-

įni valdžia. 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
LENKŲ PLĖŠIKU VALSTY darbininkai, išskyrus žemės 

BINĖ ORGANIZACIJA 

FILIPINAI GALI BUT S. 
VALSTYBIŲ PILIEČIAI. 

tokioj šaly. kurioj gyventojų 
didžiuma yra katalikai, ki-

nomine situaciją. tos. Tečfaus biudžetas yra 
Rykov pripažino, jog sovie blogas tuo, kad labai menkos 

taip tariant, katalikiškoj « ' - ' , „ v a l ( 1 j i a : l t , ; k l l į i < i i d ( . | 0 k ] a i ' s n m o s skiriamos M e t i m u , 
ly. Bet Suv. Valstybėse nni- , , ; k l ) v < ) t | a m a p r i v a t i n ę p i r k -
j a Begalina. I r jei kartais bu , ^ T a i ^ k a ( , 

tai valstybės industrija atsiiluru tų įsiveltas tas klausima 
amerikoniška hierarchija tam s į W o g o n p a d . ( i u Q y v e n t o 

jams reikalingi daiktai na-

sveikatingumui ir kitiems »gy 
viešiems reikalams. 

griežtai priešintųsi, ji balsno 
tų prieš tą projektą. 

Konstitucija čia garantno-
ja religinę laisvę ir katali
kai tno patenkinti. 

Toliaus vyskupas kalbėda
mas aštriais žodžiais smerkė 
gimdymų kontrolės projekto 
vienur-kitur kėlimą ir divor-
sns. 

i 

PRIEŠKATALIKIŠKŲ ĮS
TATYMŲ KLAUSIMAS 

ANGLIJOJ. 

LONDONAS, lapkr. 15. — 
Anglijoje iš senovės užsilikę 
keletas prieškatalikiškų įsta-

Nėra rinkos anglims. 

Pranešė, kad bolševistinė 
mie negali but pagaminami, 'valdžia šiandie turinti paga

minusi vieną milioną tonų an 
glių. Teeiaus toms anglims 
negali niekur gauti rinkos. 
Dėlto, artimoj ateity valdžia 
turės sumažinti anglai pro
dukciją ir nuo to, žinoma, 
daugiausia nukentės darbiniu 
kai. • 

Toliaus jis sakė, jog meta
lo produkcijos padėtis visai 
bloga. Labai mažai išprodu-
kuota ir valdžia neberanda 
priemonių, kaip ta produkci
ją butų galima padidinti. 

Tokia tai bolševistinės Ru
sijos ekonominė padėtis. 

Seniaus tos rųšies padėtis 
buvo nuo pasaulio slepiama. 
Šiandie aikštėn viskas išvel-

Tad daugelį reikalingų daik
tų prisieis importuoti ir tam & 
tikslui pavartoti aukso atsar 
gas ir svetimų šalių pinigus. 

Išaiškino, kad kooperaty-
vės ir valstybės organizaci
jos, kurios iškilo privatinių 
industrijų vieton negal išpil
dyt gyventojų reikalavimų. Tr 
nors valdžia davė toms orga 
nizacijoms kredito, l>et pasi
rodė labai mažai iš to nau
dos. 

Javų eksportas. 

Rykov toliaus pripažino, 
tymų. Nors tie Įstatymai šfem.kad valdžia išsprendusi per-
die jau nepritaikomi prakti- traukti javų eksportą. Vieto-
kon, bet kai-kur fanatikai jje javų teeiaus bus padidin-
juos iškelia ir mėgina spaus- tas eksportas žibalui, šieno- karna.. Matyt, bolševikai tiki-

Brookvvood. Anglija, 434. 
Flandiers field, Belgija, 

360. 
Meuse-Argonne, Romagne, 

13969. 
Oise-Aisne, Seringes-t- Ne 

lses, 6,038. 
Somme, Bony, 1,825. 
St. Mihiel, Thiaeourt, 4,-

139. ' 
Surnesnes, Paryžius, 1,503. 
Praėjusiais metais Ameri

kon grąžinta 34 lavonai. Viso 
Amerikon grąžinta 46,259 la
vonai. 

Raporte dar pažymima, 
kad čia, Amerikoje, 83-se na-
eionalėse kapinėse palaidota 
397,839 lavonai. Iš rų 244,443 

yra žinomi, gi 155,416 nežino 
mi. 

WASinNGTON, lapkr. 15. 
— Natūralizacijos biuras vi
sas laikas stovėjo už tai, kad 
Philipinų sal̂ ų žmonės, atvy
kę l S. Valstybes, negali Imt 

Iš V i Inkus rašo: 
(Visa lenkų policija, saugo

jusi rytų sieną, iškelta, o jos 
vietoj pastatyta kariuomenė. 
Dabar dalis tos policijos bu
sianti atkelta prie demarka
cijos linijos. 

Policiją iš rytų pasienio 
lenkų valdžia iškėlė dėlto, 
kad ten ji nemokėjo kovoti 
su plėšikais. Prie demarka
cijos linijos ligšiol plėšikų 

ūkio darbininkus. Laisvai ga 
Ii apsidrausti tie, kurie neap 
draudžiami privalomai, jei jų 
metinis uždarbis ne didesnis 
per 6,000 lirų. 

iTam tikra kasa duos ligo
niams pašelpos, gydymą ligoj 
ir pašelpos laidotuvėms. Pr ie 

kasų laikomi gydytojai, ku 
rie rūpinsis apsidraudusią 
sveikata. 

šios šalies piliečiais. 
Tomis dienomis Aukščiau- | nebuvo girdėti, išskyrus Cei-

sias »Teismas išsprendė, kad kinių rajoną, kur buvo suim-
filipinai gali but naturalizuo ta keli lenk,ų policininkai plė 
ti, k!aip gali natūralizuotis šikai. 
portorikanai. 

TAKSU MAŽINIMAS BUS 
ATIDĖTAS. 

KLAIPĖDOS RINKIMAI. 

Pastaruoju laiku Klaipė
dos krašto ir Didžiosios Lie
tuvos spauda daug rašo apie 
rinkimus atstovu į Lietuvos 

Dėlto, dabar žmonės prisi- Seimą. 

WASHINOTON, lapkr. 13. 
— Pranešta, kad administra
cija šiandie nebeturi, jokio 
pasiketinimo darbuotis už ta
ksų sumažinimą. Tas klausi
mas atidėtas toliaus. 

vengia, kad plėšimai kartais 
neatsektų paskui policiją ir 
prie demarkacijos linijos. 

LIETUVOS SEIMAS. 

CHICAGOJE 
* 

JAPONIJA NETEKO PASI
TIKĖJIMO AMERIKA. 

\i 

ti katalikus, kur ši u yra ma-
žuma. 

Susirinkus naujam parla
mentui bus įduotas bilius niais ir ateinančiais 

tuos nelemtuosius fanatizmo nesumažės. 
įstatymus panaikinti. 

Tikimasi, kad šiandie kaip 
valdžia, taip parlamentas 
eikš palankumo tam biliui. 
Tuomet Anglija atsikratytų 

tų senovės sutrūnėjusių lie
kanų. 

jams ir kitokiems daiktams. !si gal rasis pasauly žmonių,* 
Dėlto, anot jo, valdžia turi kurie reikš pasigailėjimo Ma-
vilties, kad prekyba su užsie skvos valdžiai ir skolins jai 

metais šimtus miliomj... bolševisti-
I 

DAR VIENAS ANGLIKO
NAS ATSIVERTĖ. 

niai propagandai. 

Po Gaisro 2,000 Neteko Pastoges 
J E R S E Y CITY, N. J., la-igo šen ir ten. Daugelis pali-

i 

pkr. 16. — Čionai siautęs gailko namus, atsisakydami visos 
sras savo pasekmėnus pasiro j mantos. Policija neįstengė sti 
d ė kur-kas didesnis, negu iš-
pradžių manyta. 

Gaisras siautė apie 6 va-
LONDONAS, lapkr. 15. — landas industrinėj miesto da 

Tomis dienomis Katalikų *>'• Sunaikino virš 30 įvairių 
Bažnyčion priimtas angliko- batų. Apie 40 asmenų sužei-
nų bažnyčios kunigas Artlmr «*a ir paimta į ligonines. 2,-
Murray Dale. ,M° asmenų neteko namų. 

Anglikonų reverendai kiti Gaisrininkų viršininkas Bo 
paskui kitus gryžta tikrojon yle apskaito, kad virš vienas 
Bažnyčiom 

HIOTESTANTIZMAS 
NYKSTA EUROPOJE. 
WASHINGTON, lapkr. 15. 

— Amerikos protestantų fe-
deralė bažnyčių taryba (Fe-
deral Council of Churches) 

s pripažįsta, kad kai-kuriose 
Europos dalyse, ypač vidų Policija kaipo retežiu ap-

milionas dol. nuostolių busią 
Visas vienas blokas pilnai 

sunaikintas. Kitų pašalinių 6 
blokų apgriautos dalys. 

Gaisro sulaikymui pavarto 
ta dinamitas. Griauta pašali
niai butai. New Yorko gais
rininkai davė žymios pagel-
bos. 

rinėj Europoj, protestantiz-1 supo gaisrą ir ton dalin nie-
mas smarkiai nyksta. I r pra- ko nebeįsileido. Per kokią va 
ėjus keletui metų kai-kuriose landą gaisro" pradžioje siau-
vietose protestantizmo visai tė didelė paskuba. Gyvento-

tvarkyti. Tik paskiaus atsi
gauta, kuomet gaisras prade 
jo plačiau plisti. 

Butanus liepsnojant, eks-
pliozijos paskui ekspliozijas 
sekė. Visas miestas panėrė 
durnuose ir troškinančiose du 

jose. 

STREIKUOJA "MOONSHI-
NE" VARTOTOJAI. 

neHkl. I 

NORYVAY, Mich., lapkr. 15. 
— Čionai sukėlė streiką visi 
"mjoonshine" vartotojai, 
kuomet tų svaigalų-nuodų 

pardavėjai pakėlė kainą nuo 
15 centų ligi 25 centų vienam 
stikhufcui. 

Daugelis * *moonshinerių'' 
sako, kad jie neragausią svai 
galų, kaip ilgai nebusianti su 
mažinta kaina. Bet pardavė 
jai laikosi nuomonės, kad 

PROVIDENCK, U L, lap
kr. 15. — Japonų liberalų par 
tijos lyderis, Dr. Yusuki Tsu-
rumi, čionai kalbėdamas pa-1 viduj turėjo likti jos vaikai 
reiškė, jog Japonija netekusi Moteriškė tad šoko atgal i 

MOTINA DEL VAIKŲ 
ŽUVO. 

Aną dieną pavakarėj Mrs. 
Catherine Noonan gamino va 
kariene, kuomet nuo įkaitu
sio gazd ]>ečiaus užsidegė me 
dinė siena. 

Jinai greitai išbėgo lau
kan. Namai, 1225 Ko. 61 Cou-
rt jau liepsnojo. Buvo sute
ma. Staiga ji atsiminė, kad 

Seime valstiečiai liaudinin
kai, socialdemokratai, su 
jiems pritariančiais žydų at
stovais daug brangaus laiko 
gaišina savo , visokiais pak

lausimais. Rimto valstybinio 
darbo nedirbdami, bent ki
tiems netrukdytų ramiai dar 

pasitikėjimo Suv. Valstybė
mis, kuomet Kongresas pra

vedė japoiųj ateivių išsky
rimo įstatymą. 

NAIKINA NACIONALES 
ŠVENTES. 

BERKIELEY, Cal., lapkr. 
15. — California ir Stanford 
universitetai panaikino šias 
nacionales šventes: Labor 
day, Armistice day, Decora-
tion day ir Washington bir-
thday. Tomis dienomis stu
dentams nebus jokių švenčių. 

PASIENIO PATOOLIAI PA
DAUGINTI. 

WASHINGrrON, lapkr. 13. 
— Kanados pasieniu S. Vals 
tybių vyriausybė padaugino 
policinius patrolius, kiad sus
tabdyti iš Kanados svetimša
lių šmugeliavimą į S. Valsty 
bes. 

WASHINGTTON, lapkr. 15. 
— Ateinančio sausio 24 iš-

liepsnojančius namus. 
Tuo tarpu ' atvažiavo gais

rininkai, kurių tarpe buvo ir 
jos vyras. Šis pirmutinis puo 
lesi vidun ir išvilko laukan 
baisiai apsvilusią savo mote-

m 

r j . i 

Antrytojaus nelaiminga mo 
teriškė mirė Oak Park ligo
ninėj. 

Gi vaikai iš deg&nčui namų 
buvo ijšbėgę tuojau s paskui 
motiną per kitas duris. Ir 
motina jų nematė. 

mus pralaimėjo. Mūsų liau
dyje pastebimas sąmoningas 
skyrimas daug kalbančių ir 
dar daugiau žadančių socia
listinių liaudininkų partijų 
nuo ramdai triūsiančių krik
ščionių atstovų. Garbė liau-
ziai uz tai. 
-Seimo 124 posėdy be tų tu

ščių paklausimų svarstytas 
priverstinojo apdraudimo Ii 

goję įstatymas. 
Einant šiuo įstatymu turi 

but apdrausti visi pasamdyti 

Tenlda pastebėti, kad ypač 
mūsų socialistinės bei liaudi
ninkų partijos tą klausimą 
kelia atsižvelgdamos daugiau 
į savo partijos reikalus, o ne 
į visos valstybės gerove. 

Mat, kairieji Seimo atsto
vai tikisi, anot " R y t o " , gau 
ti {Klaipėdos Krašto atsto
vuose sau draugų ir tokiu bu 
du perimti nuo krikščioniškų 
jų partijų Lietuvos valdžią. 

Visiems reiktų atminti, kad 
Klaipėdos rinkimai tegali bū
ti vykdomi sulig vadinamo-buo,tis. Ne veltui liaudininkai 

per šiuos savivaldybių rinkit**08 "Klaipėdos sutarties," 
kuria einant didžiosios vals
tybės atidavė Lietuvai seniai 
iš jos atskirtą .Klaipėdos Kra 
štą. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lapkričio 15, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv. . . 4.64 
Francijos 100 frankų 5.32 
Italijos 100 lirų . . . . 4.35 
Belgijos 100 frankų . . 4.87 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.29 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.98 

PLĖŠIKAMS TEKO 10,000 
DOLERIŲ.' 

Schmidt Construction Co., 
160 No. La Salle s t , sekre-
torius ir iždininkas O. G. Shc 
inidt, dviejų plėšiką užpul
tas ir nuo jo atimta 10,000 
dol. ir automobilius. J i s ve
žė pinigus darbininkus apmo 
keti. Plėšikai be to pagrobė 
ir automobilių. 

a. Chicagos policija daro " r e 
i dus" įtariamose biliardinėse 

pat ryto įvyks saulės užtėmi kur susirinkimus turi plėši
mas ir bus matomas (S- Vals kai ir galvažudžiai. Daug a-
tybėse. reštuojama. 

Pinigų Taupymo Planas 
padės jums iii M §£ 

taupyti L rai 

įdėdamas savo pinigus į Chicagos Rapid 
Transit Company Šerus, tikrai sutaupysite 
daug pinigų. Kiekvienas Šeras neša 7.8% 
kas metai. Jus galite pirkti Šerą ant išmo
kėjimo, įmokant $10, i r paskui išmokėsite 
likusius mokėdamas kas mėnuo po $10. Ant 
išmokėjimo pirktas Šeras neš 7%. (Kada 
t a m s t a busi pilnai užsimokėjęs už Šerą, tai 
turi teisę gauti dividendinę čekę kiekvieną 
mėnesį. " L " Šeras kainuoja $100. Už kiek
vieną serą gausi dividendų $7.80 per metus. 

Virš 13,000 žmonių padarė investmentą 
šioje Kompanijoje.^ Tai ir Jums gera pro
ga tuomi pasinaudoti. 

CLEVELAJSTD, O., lapkr. Michael Shannon, 66 m., 
16. — Areštuotas advokatas rūkydamas lovoje pakūrė lo

jai nebežinojo kur dingti. Rėitrokšią to skystimėlio. 
"moon8llinieriiai , , greitai iš- 'Zottarell i . J į s atariamas karoivą ir patsai smarkiai apsvi-

KArint daugiau Hnio paklausk nm* via-
• o darbininko *1/» kompanijos a r t e prl-
M«j«k iemlan telpanti knpona. M M prt-
aiasime jnraa veltui kopija Chieafo Ba-
pM Transit Kompanijos Btreet Gaide af 
Chieaca. 

UTILITY SECURrnES 
COMPANY 

\ 
CHICAGO 

92 W. Adttms St. 4568 Broadw»T 
409 East SS-tfa Street 

E'MIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllilllfllMMIlIlIlMIlIlIlIlHMHIIIIIIII 

GAUK KOPIJA 
John T. Moran, Room 84S-72 West Adams Street, Chicasjo. 

Be atsakomybės 1S mano pusės meldžiu man prisiųsti pilnas in
formacijas apie Chicago Rapid Transit Kompanijos T.i% Prlor 
Preferred Stock Ir kopija kompanijos street ruide Chicafos miestą 

ženklelių klastavime. lo. i KiHliiiiiimiiiiiMmmmiiHi 
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SKAITYTOJU BALSAI. 
( U i i io tkyriatt* luitui Redakcija 

neatsako) . 

Kaipo " D r a u g o " dienraš
čio skaitytojas matau reikalą 
čia kelis žodžius pasakyti an
glį) kalbos lietuviu bažnyčiose 
reikalu. 

» 

Kai-kurie lietuviai, musų tč 
vvnainiai, išgirdę, kad kai 
kur įvesta anglu kalba i lie
tuviu bažnyčias, didžiai susi
rūpino, kad kartais čia au
gantis musų jaunimas neistau 
tetų. Kad to išvengus, jie pa
taria steigti augštąsias lietu 
viskas mokyklos. Man rodos, 
kad mušu. jaunimas į girdėtus j 
bažnyčiose žodžius ar lietuviu! 
ar anglu kalba pasakytus, 
menkai kreipia domės, 
ir išėję iš bažnyčios, greit 
pamiršta. Tatai ir mūsų Tė
vynainiams nėra ko labai su
sirūpinti. Man regis šiandien 
labiausiai reikalas yra, kad 
Į parapines pradines moky
klas butų įvesta daugiau lie
tuvybės, kad mokytojai-o-
>u mokiniais dažniau kalbė
tus lietuvių kalba. Tik tuo
met jaunimas pripras ir pa
mylės lietuvių kalbą, ir taps 
tikrais Tėvynę mylinčiais lie
tuviais. Pranas. 

K A I P L I E T U V A A U G A . T. SĄJUNGOS ŪKIMAS. 

I — • 

(Tąsa ir galas). 
ŽMONIŲ ŠVIETIMAS. v 

Koks likimas laukia T. Są
jungą? Tai klausimas, kuriuo 
daugelis interesuojasi. 

Amerikonai atsako, kad 

Francijos ir A»$lijos iutere- neturi jokios karieros ir vie- mirė 162,203 žmonės. 1924 m. 
sanis. Bet kaip tik Fraseija tų. T. Sąjungos iždas visuomet gimė 190:315, o mirė 162,621. 
ir Anglija pasijus galinčios pimas, nes jin moka prigulin- Tokiu būdu pe? vienus metus 

sumažėjo prieauglis beveik 
10,000 asmenų. 

Lietuvos Centralinis Statistikas Biuras paskelbė ži
nių apie analfabetus Lietuvoj. Tas žinias persispausdino 
visi lietuvių laikraščiai ir, žinoma, perteikė jas ir svetimu- imT^r ™\ d e l t o ' k a d J1 Detu" 
ių spaudon. Iš paskelbtu žinių išeina, kad arti pusės visu n S- Valstybl1* P*™"108- S ' m a m W**ft P o d l d z i u h o 

Lietuvos gyventojų yra'analfabetai, beraščiai. O vienok v?*** į*** ^ d u nepri-, karo buvo manoma, kad pa-
taip nėra. Centr. St. Biure tur but sėdi koks svetimtautis >id6s P n e s ^ n g o S . To neno- sauhs pasidarys aukštai de-
ar nepatrijotas lietuvis, kurs, tarsi tyčia, "nekaltomis" r i gyventojai. Savo nusistaty- mokratingas. Tečiaus apsi-
skaitlinėmis apšmeižė Lietuvos vardą. Mat šitos ryšies lm> J* Parod« rinldinais. De- vilta. Kuomet vienas arilita-
itatistikon C. St. Biuras jtraukė net vos gimusius vaikus. |m o k r a t l> Partijos kandidatas i rizmas sugriautas, tai ano 
Jei šitaip statistika but visur daroma, tai pačioj Šveicari- P l e n t u s buvo palankus pri vieton iškilo kitas. Tautų Są 

apsieiti be Sąjungos, ji, žino- čios jon valstybes. Nemažas 
ma, grius ir dangiaus nekels, sumas inoka, nors dažnai bal-

Kiek žinoma, Sąjunga buvo so neturi, gi apie kokią n a o 
kuriama demokratiniais pa- dą negali but nei- kalbos, 
matais tarnauti demokrati- . 

— P. 

1 

Mūsų Tavorai 

ŠA2INŠS FGKDA3. 

S u w Valstybių vyriausybė 
luti įvairių fondų. Jų tarpe 
yra ir. taip vadinamas "Sų-
žinės fondas". 

Kas tas fondas? Tai neži
nomų vyriausybei žmonių pri
siunčiami pinigai Iždo depar
tamentui. Laiškuose nei vie
nas žmogus nepasako, už ką 
jis kaltas, kų jis yra nusukęs j 
ar prasižengęs. Vien tik trum
pais žodžiais pažymima, kad į 
jis tiek ir tiek kaltas vyriau-' 
sybei ir gražinąs. Prisiunčia-1 
mi ' 'a tsi lyginimai" net keliu' 
centų. Bet prisiunčiama iri 
ir tūkstančiai dolerių. Pasta-1 
ra i š ia i keleriais metais, im
ant aplamai, gauta po 40,000 j 
dolerių. 

Keiskia, tuos žmones sąiut? 
verčia atsilyginti su vvriausv-! 
be - atiduoti tai, kas jai pri
guli. Dėlto tos rųšie> pinigai 
ir pavadinti "Sąžinės fondu". 

Pirm kelerių metų tas fon
das nebuvo judinamas, leista 
jam augti. Buvo surinkta 580,-
000 doi. Paskui tie pinigai 
perlieti j abelnas vyriausybės! 
išlaidas. * 

Seniaus su pinigais prisiun-į 
čiami laiškai buvo naikinami. 
Dabar jau kelinti metai laiš
kai t ledam i arehyvan ir ar
chyvas eina didyn. Prie to 
archyvo vienas senelis kler
kas turi nuolatini darbų. 

Seniaus prisiunčiami su pi
nigais laiškai buvo paduoda
mi viešumon. Šiandie taip ne
daroma. 

Kai-kas projektuoja, ar ne
būtų galima tos "Sąžines fon
d o " pavartoti kokiems labda
ringiems tikslams, bet ne vy
riausybės išlaidoms. Tečiaus 
tą klausimą turi spręsti Kon
gresas, kuris ligšiol neturėjo 

. . r lokiais nnumo-
us. 
Visgi tas fondas įdomus, 

kaip i' ptrtys žmonės yra ;-
domus. 

joj ir Olandijoj lengvai rastume apie 15% analfabetų, nes 
ir ten vaikai iki 6 metų nemoka nei skaityti, nei rašyti. 
2odžiu, C. St. Biuras padare tokią statistiką, kokios nie
kas civilizuotame pasauly nedaro: jis priskyrė beraščių 
ir lopšinius kūdikius, kad tik daugiau "analfabetų" su
radus ir paskelbus pasauliui Lietuvos perdėtą nekultūrin
gumą. 

Abelnai, beraščių statistiką darant, reikia turėti ome
ny tik suaugusius žmones, o ne kūdikius ir jauniklius, ku
rie dar turi ar turės tūkstantį progų rašto pramokti. Ir 
šiaip, ir taip varčiau C. St. Biuro beraščių, atsiprašant, 
"statistiką" ir, atmetęs vaikus iki 10 metų amžiaus, priė
jau apytikres išvados, kad mokančių skaityti Lietuvoj y- t 
ra apie 94%, o mokančių skaityti ir rašyti apie 
80% (pastarasis nuošimtis dar negalutinai išskaitliuotas). 
Juk labai nedaug vaikų Lietuvos kaimuose prieš savo 
dešimtus metus tepatenka mokyklon. Mokslan eina tik 
paaugę vaikai, kurie jau gali išbristi vieną ar kelis kilo
metrus gilaus žiemos sniego. Tad ištikrųjų matome, kad 
žmonių mokslingumas Lietuvoj nedaug mažesnis už Va
karų Europos ir Amerikos piliečių. 

Ir analfabetų skaitlius Lietuvoj tirpsta ir ateity tirps I Visados Naujausios 
dar smarkesniu tempu. Prieš karą 1914 m. pradžios mo-|f 
kyklas ten lankė tik apie 50,000 vaikų, o dabar jau 120,-i| 
000; prie reguliarių pradžios mokyklų priskaitant įvairius i 
kursus suaugusiems ir kaimo "davatkų" vedamas moky- 5 
kieles, pradžios mokslą einančių žmonių Lietuvoj dabar I 
rastume 180,000, o gal net visus 200,000. Tad gali kas no-J| 
ri kalbėti, kad "klerikalų" vedama Lietuva "atgal žengia", p 
bet gyvenimo faktai ką kitj sako. Pernai Švietimo Minis-^§ 
terija išleido 20 milionų litų, o šiemet jai skiriama jau 33 = 
milionai litų. Protaujančiam žmogui šios skaitlines labai 1 
daug pasako. 

J tuos 33 milionus neįeina 7,200,000 litų, skinamų 
žemės ūkio kultūrai ir ž. ūkio mokykloms. Šituos 40 mi-
iionų litų žmonių mokslingumui" ir kultūrai skirti galėjo 
tik žmonės stovį pačiose kultūros viršūnėse, kaip Dr. 
Bistras ir Krupavičius. Tušti ir vandeningi pasenėjusių 
laisvamanių žodžiai, žinoma, kartos mums senąją ubagų 
giesmelę apie ''juodąją reakciją" ir "tamsius klerikalus", 
bet katalikiškoji Lietuva nesulaikomai, tvarkiai, bet gai
valingai žengs pirmyn mokslo ir kultūros keliais. 

sidėti T. Sąjungom Į tai jam | junga pradėjo tarnauti no 
vaizdžiausiai atsakyta rinki- viso pasaulio gerovei, bet po

ros valstybių interesams. 
Šiandie is tos Sąjungos be

liko tik vieni grobai to, kas 

mais. 
Ir ištikro, be amerikoniš

kos paramos ji negales kaip 
reikiartt funkcijuoti ir gy- jai pradžioje buvo įkvėpta. T. 
vuoti. Sąjunga šiandie yra tik vieta 

Šiandie Sąjunga gyvuoja, fįvairių šalių išlaidiems diplo-
nes ji reikalinga daugiausia' matams, kurie savose šalyse 
»i;illllllll|IIIIIIIIIII!IIHIIIH!llllUII|llll!lllIIIIIII!l!lllf!IIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllllllll^ 

LAIKRODĖLIŲ! DEIMANTU! ŽIEDU! 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIŲ AUKSINIŲ DALYKŲ 

TRUMPOS ŽINIOS. 

Nelaimė ore. „ 
Stockholm. - Karinių ma

nevrų metų du orlaiviu sųs,-
mušė Westmaland provincijoj 
1,000 pėdų aukštumoj. Lakū
nai žuvo. 
Orlaivis išgelbėjo skęstančius 

Berlynas. - Šiaurėje nuo 
Fochr už keletos mailių sken 
do laivas. Įgula išgelbėta nors 
ir su dideliu vargu su orlai
vių pagelba. 
Tautos mažėjimas. 

Paryžius. Darbo ministeris 
paskelbė įdomių žinių. 1923 
m. gimė Francijoj 199,758, o 

- v 

GRABORIAI: 

S. D. LACHAW1GZ 
Lietuviu Graborius 
«314 W. M-rd Pkk* 

Chlcagro. m 
Patarnauja laldo-

uvose kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busit© užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2190 

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276 
CHAS. SYREWICZ 

Lietu v ta G«"al»ortus 
J,aidotu\ių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmo* Klcsos 

Mašinos 
Pr i va te Ambu-

Innce 

S 

.-^aiss^ote 

I.lcen«ied Emh. 
V. K. Palac* 

:' 

Vi>* 

Musų Kainos 
Pigesnes Nekaip 

Kitur 

5 i i 
Mados 

Ateik j musų krautjrvį išbrink gražių laikrodėlį arba 
deimanto žiedų. Mes jums patarnausime geriau, 
site patenkinti. Kreipkitės pas 

Bu- g 

P, K. BRUCHAS 
JEWELER 

= Chicago, m . 
3321 South Halsted Street 

> Tel. Boulevard 9637 B 
v> I 
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Lincoln i^/UT^d/ Fordsoa 
C A R 0 - T J U K K S - T R A C T O R S 

F R A N K B R E S K A 
INTELIGENTIJA AUGA. 

Ne tik liaudies mokslingumu valdžia rūpinasi, ne 
vien iš apačios Tautą kelia. Prieš karą lietuvių gimnazis
tų buvo gal apie kokj 1,000, o studentų apie 200. Dabar 
"juodoji reakcija" pristeigė Lietuvoj 110 gimnazijų ir 
progimnazijų, apie 20 specialinių mokyklų. Visose šitose 
mokyklose mokinasi 30,000 jaunimo! Ir be jokių abejonių 
šitas skaičius nuolat augs iki pralenks visas pasaulio tau
tas. Taip vadinamieji "juodieji klerikalai" Tumėnai, Kru-
pavičiai, Bistrai, Bučiai ir kiti padarys Lietuvos moky
čiausią pasaulio Tautą, kuri iš neturtingos savo krašto [j 
gamtos išimntingu darbu sukurs jaukų ir gražų gyvenimą. 

Musų mažytė valstybė gyvena tik trečius (ginkluo
tos) taikos metus, o "klerikalų" valdoma spėjo įkurti sa
vo Universitetą ir Žemės Ūkio Akademiją, o rengiasi 
steigti ir Aukštąjį Prekybos Institutą. Aukštasai mokslas 
"klerikalų" labai nuoširdžiai globojamas: jam išleidžiama 
apie 10 milionų litų. Visų tautų ir tikybų vargingoji stu
dentija gausiai šelpiama: stipendijoms skiriama 1,250,000 
litų, penkta dalis studentų atleidžiama nuo mokesnio už 
mokslą, Kauno Universitete virš 2,000 studentų, o užsie
niuose arti 1,000. Šitų skaitlinių pasiskaitę laisvamanių 
agitatoriai sakys, kad Lietuvoj viskas atgal eina, "kleri
kalai" tamsina šalį ir t. p. Bet kurių smegenys ne iš mar
melado, t\Q aiškiausiai supranta, ką Tautai reiškia aukšto
jo mokslo daugtukstantinė inteligentija. Taigi tiems lais
vamaniams, kurie vis dar teberauda "ant pražutiesMcran-
to" (anot p. šliupo) patartume išsikasti sau duobes ir vir
sti į jas stačiai galvomis, kad nedarytų gėdos gyvybe 
ir darbu kvėpuojančiai Tautai. Laisvamanijos raudas, 
kartų pesimizmą ir piktą kerštą mes gerai suprantame: 
gali visur aplink žydėti skaisčiausias pavasaris, bet mir
štantis žmogus juomi nesidžiaugs, o tik vis dejuos ir skų
sis savo skausmais. Bet tiems laisvamaniams, kurie dai 
turi sveikos psichikos, galima but draugingai pasakyti: 
"juodieji klerikalai" juk neišnaikins visos lasvamanybes, 
jie tik sukurs mokslu galingą, pasiturinčią ir gražią jau 
nąją Lietuvą, kame bus geriau ir smagiau gyventi ne tik 
"juodam klerikalui", bet ir "raudonam bolševikui" ir 
"geltonam laisvamaniui", visiems piliečiams. Tad patri-
jotas laisvamanis turėtų tik džiaugties, kad Lietuva vi
sais žvilgsniais sparčiai auga ir stiprėja, nors ir "kleri
kalų" vedama. _ M±.Jt^,ML)^ 

K. P. 

! 

2501-03-05 S. Kedzie Ave. Tel, Lawndale 4113-14 § 
PASINAUDOK p PLANU | 

Ford TrtickaJ Del GroserflŲ Ir Bučernu. 

... .|*4ft. . - : - w « . i 
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Overkotu 518.00 \ Ir "~ 

Augščiau 

Siūty #18.50 I r Ausčiau 
Su Dviejom Kelnėm. 

Įvairių matarijų, naujų madų, 
didelis pasirinkimas. 

Vaikų Siutai $5 ir augšėiau 
Vaikų Overkotai $6 ir augščiau 

Pirmos Klasos 
Marškinei 90c. ir augšėiau 
Nektines 35c. ir augščiau 
Svederai $2.75 Ir augščiau 
Apatinei 50c. ir augščiau 
Pančakos 15c, ir augščiau 
Mes Gvarantuojam Viską. 

Pasinaudok šito didelio pasiidijimo 
Visas Štokas Naujas Ką Tik iš 

Dirbtuves 
STANLEY'S MEN & BOYS CLOTHING 

1822—24 South Halsted Street 
Tel. Roosevelt 1951 * Chkago, M. 

Tryjų Šmotų $ 
S e t a s 

-

Į m o k a n t #10.00 

Likusius #2.00 į savaitę. 

Čia yra Parlor setai tikroje kokybėje kurių kaina la 
• 

bai žema. Šie setai yra aptempti "velours" sukombi 

nuoti įvairias raštais. Šių setų sėdynes ir atšlajos 

(nugaros) yra sprenžinines ir prikimštos vata. 
/ Speciales kainos šią savaitę $99.00. 

Central District Furniture Co. 
3621-23-25 So. Halsted Str. • 

JOSEPH J. JOZAITIS Mgr. 

/ 
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Kalėdoms Dovanas PSr-
r 

J 

i 

^ą~*~^^mrm m i ' n ff" J "S LtMI 

Dabar patogiausia laikas pradė
ti pirkti Kalėdų Dovanas savo gi-

. mineins, nes galima labai gerai 
pasirinkti. Mažas imokejimas Ta
mstai palaikys nupirktą, daiktą-do-
vaną iki Kalėdų. Geriausia yra 
pirkti Kalėdų Dovanas musų fir
moje, ne.4 mes importojama įvai
rius daiktus iš Europos už tai mes 
galime daug pigiau parduoti kaip 
kiti. Musų firma yra visiems gerai 
žinoma per 12 metų kaipo geriausiai 
žmonėms. » 

• 

patarnaujanti 

«•«. • - • * » i . i • 

p* NESVAIGINK SAVO KUD»K1Ų.= 
Geriau kišk kodaifeii verkti, ne^ii p*i*&#U ji m «&rkoti»kaia nuodui*, 

kad "apmalšinti" jo skausmu paeiuuutį uuo octvarkpj esančių vidurijj. 
Dar geriau—duokite jam truputį 

B .A. A/£ B I N O 
tyriauilo, sakfaus-skonlo, tikro vidurių paliuosuotojo. Jamt n«ra svaigalų. 
NC«ra narkotifiky nuothi. Jis, j r a tik lengvai veikianti kombinaciją, pada
ryta la daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių ulkietejimo, vidurių 
dieglio, įnOšldugio. Kūdikiai melsta j j . Jie net. praSo dangiaus. . 

Jūsų aptiekoriua parduoda Bambiuo—35c. ui bouką, 
arba paeiųski^ tiesiai į Laboratorija.. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104.114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y. 

Į i 

Štai musų pasiulijimas: Pirk ir mokėk taip kaip 
jTamistai patogiausiai an t lengviausių 
išmokėjimų. Daimontiniai žiedai "ijer-
fect biue tvinte, wff' 18 k. aukso. 

Kaina nuo $13.50 iki $500UX). Turimo labai gražių 
moterims baltų auksinių laikrodėlių visokios išvaizdos 
dos ir styliaus. Kainos nuo $9.50 Iki $35.00. Vyrams 
turime segusių nuo $11.50 ir augščiau. Turime vyrams 
laikrodėlių 14 k. auksuotų baltai nuo $15.50 iki $75.00. 

HANKAN JEWELRY CO 
2209 W. 22-nd St. Arti Leavitt St. 

. Mes Kalbame Lietuviškai 

i 
m . 

Tel. Canal 5496 
Chicago, Įll. 
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Pirmadieni*, Lapkr. {?, 1924 
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LIETUVIAI AMERIKOJE I Bet gėrį darbį dirbai ir I 

MARIAN HILLS, ILL. pie 40 rusiu- įvairiausių vai
sinių medžių. Dirbami nauji 
keliai farmoje. Projektuojama 

• geru. žmonių daugiau į pagel-
bą atsirada. Tikimasi, kad ir 
Lietuvių vardui svetimtaučių 
akyse pakelti ir jaunuomenei 
suteikti progos savoje Kole-

Pa*u1 i k ė š i e m e t srra>us ru i i • ' * • • " • g i ^ e n i o f e l u s i š e i t i > s u k * * » " 
-ra^iiaiKe Mėmei ^įa^us ru- ^m- r e ikes statyti ateity, a ir 

iluo. Svečių į Marian Hills at-, netolimoje berniukams Kolegi-

balsiaJį nutarė išreįft&i Vieša gerfo. Kociubinskiui ir jo vį- savo ta. apvaikščiojimą, taria 
Padėką, visiems kurie šiokiu sam (ukrainų;) chorui... gerb. širdinga, viešą, ačių; kurta 
ar tofcįu būdu prisidėjo prie Tg. Kovnarkui (baltgudžiui) dėkoja ir tiems, kurie vien tik 
iškilmingo paminėjimo 20 už jo nors trumpą, bet gra- atsilankė į tą, apvaikščiojimą, 
metų sukaktuvių nuo mūsų žią prakalbelę; gerb. S. Kviet- Į už jų atsilankymą, 
spardos atgavimo ir kurtu už kui už jo pilną, jumoro, juo-
darbuote atgavimui Vilniaus kingą prakalbelę; gg. Julei 

silankydavo kas savaite nema-1 j ^ . Vietos Kolegijai cia yra 
žftfl būrelis. Daugiausiai būda
vo iš Chieagos. Atvažiuodavo 
pažiūrėti, kaip atrodo naujai 
Išs ta tytas Kunigų Marijonų 

gana. Oras puikus; apielinkė 
labai graži. O išsisikasus sa
vą, ežerą, kalnelį apsotiinus 
miškeliu, tikrai dailesnės vie-

likiskos visuomenes pagelba 
bus galima tie dideli ir garbi 
ngi reikalai atlikti. Mergaites 
jau seniai panašią įstaigą., bu 

Būtent: "Sąryšis reiįkia vie
šą ačių g'erbiemies šeiminin
k a m s " l ietuvių Muzikales" 
svetainės už suteiktą veltui 

P. S. Kr. Sąryšio Presos 
Komisija. 

Naujokynas, kaip įtaisyta ir tos reikėtų daug paieškoti. 
*• *• Toli nuo didelio miesto triukš-

O kandidatų skaičius į Ma- mo, tyrame ore, ramybėje ga
ri jonus, ačiū Dievui, nuolatos lėtų berniokai savo gyvenimui 
auga. I r vis dar girdėti kaip 
ką besiruošiant. Jau šiais pir-

mokslo semti, seikėtu Kole
giją maž-daug 200 bernioku 

mais Naujokyno gyvavimo įtaikinti, kur galėtų gyventi, 
metais prisėjo visą. namą ga- mokintis ir auklėtis. 
lutinai išbaigti, nes sukeliavu
siems stigo vietos. Dabar jad 
yra beveik visiškai išbaigtas 
viršus, miegamieji. Ir naują 
kandiatų stojimas nebus bai
sus, vietos kol kas bus. Ka
dangi visa Marijonų farma ne 
turėjo sodo, prie Naujokyno 
jau šiais metais užvesta dide
lis sodas. Jisai užima beveik 
7 akerius žemės. Pasodinta a-

Bet deja! Dar tos Kolegi
jos neturime. Ir patys vieni 
Marijonai nieku būdu trum
pu laiku nepagalės jos pasta
tyti. Kolegija farmoje pasta
tyti kainuotų daug brangiau 
negu Oiicagoje. Ir jeigu Chi-
cagoj Kolegija su įtaisymais 
kainuotų $250,000 dolerių, tai 
farmoje ji kainuotų netoli 
300,000 dolerių. 

! tent Šv. Kazimiero Akadeuii- tam apvaikšeiojimui svetainę; 
ją. turi. gg. Stasiui Bairunui ir Pra-

Marijonų Naujokynan pri- nui Pūkui už sumosimą, to ap 
imami tie vyrai katalikai, ku- vaikščiojimo; gerb. kun. Ig. 
rie nori, išsižadėję asmeninio &imblįui už jo pritarimą ir 

; turto, šeimynos ir savo va- prakalbelę; gerb. L. Šimučiui 
lios, gyventi neturte, skaisty- už jo puiką. prakalbą.; Dr. 
beje ir paklusnume. Į Mari- ,J>imydčukui (ukrainui) už jo 
jonus priimami nevien trokš- gražių ir žingeidžią prakalbą; 
tantieji tapti kunigasi, bet gerb. K: J . Kuncevičiui urži jo 
ir kiti, kaip antai: amatinin- gražią, prakalba, Dr. Mišu-

Poškienei ir Onai Unguraitei, 
bei jų draugėms už norą, par
davinėti knygas p^r apvaikš
čiojimą (ką. policijos "perim
t a s " nepavelijo daryti). Sa-
ryšis, kuris užgyrė ir finan-
„ , . • , r 

PAIEŠKOMA. 

ADVOKATAI 
S. W. B A N E S 

A D V O K A T Ą * 
79 W. Monroe Streat 

Room t04 — Tel. H«Vv%Mfr 
Vai.. Nuo t ryto iki 5 po pietą 
Vakaras* 8203 80. Halsted Ssr. 

Telcl. Ya»ds 101& 
Chlcago. 

1 ' . I I I • 11 •$ 

kai, technikai i r kiti. Norin
tieji arčiau sužinoti įstojimo 
sąlygas gali kreiptis Įlev. V. 
Kulikauskas So. Oakley Ave., 
Chicago, 111., arba! j Naujoky
no vedėki: Kev. C. Matulaitis, 
Marian Hills 63-tli 8t. Box 
106 llinsdale, UI. 

•z 

PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

' 

PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

16-th St. ii- 4*>-ih t o m t Cicero Tel. t kero 311 

.ve LAI KJT*: ŽIEMOS IŽSISAKYKITF: ANGLIS DABAR 
>lcs pristatysime n: žiūrim kur gyvenate 

GRANT WORKS COAL YARD 
ADAM HERNADlšTs Savininkas 

5-r: 

D A K T A R A I : 
Telefonas Boulevard 1939 

D r, S. A. Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVENUE 

Chlcago, 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
p'et iki 3 po piet, 6:30 rak. Iki 
9:30 v ak. 

r" 

J 

t Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 8C 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomls nuo 

8 iki 9 tai . po pietų. 

#r T>t. Boulevard 2160 

L>r. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, 111-

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obi 

tetrikas i r Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
8)—B* peilio ir be t>kau»mo, 
•<)—He kraujo. 
4)—Be jokio pavoja u* sveikatai, 
5)—Fucijentuį nereikia hlreti, ga

li tuoj vaisyti, ir rali eiti ( 
durte*, 

l'ae.vclo '(iall-stones' (akmeni* tulžyje) 
ir akmen|9 Šlapumo pūslėje be ©-
perncljoM, su tani tikromis moks-
liekomis priemonėrni<« 1x4 vaistais,. 

Apkurtusiems fcticraiinn girtiėjun^. 
Gydo >isokins lijfas imsekmln^iii, ir Jei 

>m r< luuhts daro opernrijaM. 
Prof esi jonui) i»itaruut imi» teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, ID 
Ofistis afitlaotiis: kasdien nuo t vai. 

l»o i>let Iki 9 vai. vakare. 
JN'edėiiomls ir seredomU ofisas užda

ryta*. 

PHILADELPHIA, PA, 

zai (ukrainui) už jo ugningą 
jM-akalbėlę; gerb. Trepkui ir 
jo visiem^ dainininkam?; 
r . - J 

Vieša Padėka. 
k 4 Pldladelpliijos Lietuviu 

Krikscionii; Sao'ši^ susirinki
me 2 lapkr. 1D24 metu vien-

Tcl. Yartls 4527 
Plumbing, Gas Fitting 

And Sewcrage 
Greitas I r Geras 

Patarnavimas. 
Kainos Mažesnės Nekaip 

Kitur 
GEO. HAZARD 

3358 So. Halsted Street 
CiOcago, 111. 

Pranešimas Lietuviams 
KEW CITY PUAnMACY 

viena iš didžiausių vaistinų ja-
taigų ant Bridgeporto, persikė
lė iŠ 3337 So. Halsted St. j 
nauja ir geresnę vietą S4S0 S 
Halstod St. Dabar Šitoj vietoj 
yra didelė Hniia vaistų Kainos 
mažesnės. Patarnavimas grei
tas ir mandagus. 

NEW CITY PHARMACY 
Savininkas 

John Malachauskas 
3430 So. Halsted St. 

Chicago. Hl. 

Tel Lafayette 85«8 
Dr. A. J, NORMANTH ! 

IJETCVIS NAPRAPATAS 
4154 So. Western Avcnuo 

Vai.: Nuo 2 iki 5 C iki f V. M. 
Chlcago. * 

.«——dt m wimmtmi—i—i—I 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgftf 

4 6 3 1 S. Ashland Ave. 
Tel Yard* 0994 

Valandas; 
Nuo 10 iki 12 p i e t 
Noo 2 iki 3 po piet 

1*7uo 7 iki 9 vakare. 
N'edėl. mv.» 10 iki 12 piet 

)flso Tel. Bo-alevard M M 
Rezld. Tel. Dreiel §181 

DR. A. A. ROTH 
KDHAS GYDYTOJAM IR 

CHIRURGAS 
tfpeciallstas Moteriškų, Vyrttką 

Valkų tr rlaų chroniškų Ilgų. 

Ofisas 3103 S. Halsted St 
Kampas Slst Str>> 

Vai.: 1—3 po piet 7—8 vak. Ned. 
Ir šventadieniais 10—12 d. 

• 

Tel. Boulevard 9 I M 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJA* 

CHIRURGAS 
MS7 So. Morgan Street 
Valandos: 9—11 i i ryto. 
Vakarai J nuo 7 lkl t 

CICERO OFISAS: 
|94S Scrnth 4i-th ATCMM 

Telef. Cicero M7I 
Valand.: S—!:! • r. v. ka*dlen, 

IUtarnlnkais Ir pėtnyCloma emo < 
lkl 9 vai vak. 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkeli SAVO ofL-m Po numeriu 

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

Džiovų, Motėm lt Vyro Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—13 nuo S—4 
po pietų: nuo 7—*.«• vakar* 
Nedėilomia: 10 Iki 13. 

Telefonas Midway 3880 
II — — 0 i 

I 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4140 

l « » « « » » » « > » » » i > . » » « i » « i i i » » t 
TeL Oanal 0357 Vak. Canal 1118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halstad gir. 

Vaandoa: 10 Iki 11 ryto: 1 Iki I 
po platų; « lkl f vakarą 

» — • • • • • • • • ^ • • • • ^ » » t 

Dr. Vaitush, O. B . Palengvins akių 
įtempimą, kas yra priežastimi skau
dėjimo galvos, svaigulio, aptemimo, 
nervuotumo, skaudančius ir uždegu
sius karščius akių, kveivų akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Keperviršina 
nei akių medikalis mokslas. Visuose 
atsitikimuose d a r a m a s egzaminas 
elektra parodantis mažiausias klaidas, 
taip pat kaip visokias ligas arba ne
normali padėjimą, silpnybę muskuli-
niu akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. .Nauj i stiklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stikhu jdeti* nuo 
numerio iš recepto duoto visiems li
goniams, ir rekordas laikytas visų at
sitikimu. Netikros akys pritaikytos. 
Specialę atydą atkreipiama, paleng
vinimui visų nervų ligų, kurios pa.-
eina nuo erzinimo svarbių nervų ir 
smegenų vidurių, paeinančių nuo ne
pataisytu akių )temp|mo, kuomet ge
ras pririnkimas j r nešiojimas akinių 
palengvins padėjimą. Taipgi arti ir 
toli matantiems pagelbėta. Specialę 
atyda atkreipta į mokyklos vaikus. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
Lietuvis Akių Specialistas 

Valandos: nuo 10 rvto iki 8 vakare. 
Nedeliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKINEI 84 IR AUGŠČIAU 

PR\NESIMAS SERGAXTfcMS 

D. ZALEM Psychologas 
rasryužiau Sio.s ir^r-;nus ir su jįj 

sutikimu Siuomi paduodu ju var
dus ir adresus ir ligas kuriomiy 
ji<> airgio. Julia Jurijoniutė, 10323 
Indiana Ave rankos per tiurn<3 
l.uvo sutrauktos .ii jotais nedali--
jo nieko paimt!, kojon taipgi nesi
lankstė ptr let^'/aiT. r»gyj0 i 
tru^npa laik;». V T̂altor Siktlmas 14 
n.etų 2221 \V. 23-rd PI. t i .o .(o 
kojos suparaližtotos kad negalėjo 
vaikščiot pagyjo j trumpa laika 
dabar lanko mokykla. Ona Dau-
skienė. 3018 S. Emerald Avcn-e 
sirgo vidurių nusilpnėjimu pt;r 4 
metus, gydėsi pas visokius dak
tarus ir vis jie darėsi blogiau, su
žinojus apie Paychologą kreipėsi 
pas mane ji iSgyjo j trumpą lai
ka. Amilija Haitman, «J22 W. 
33-rd St , sirgo paraližium, de
šinės rankos pirštai buvo sutrauk 
ti, kojos nesilankstė per kelius 
pagydė mane D. Zalera esu labai 
dėkinga žmonių gelbėtojui ir pa
tariu kitiems kreiptis pas jj. CJy 
dau visokius ligos taipgi ir ro-
žės lig;j. 

D. Z A L E H 
Praetical l'sythologas 

4 6 5 2 S o . AsiiTand A v e n u o 
T e l . B l v d . 8 7 6 2 

Valandos: Panedėly. Scredoj ir 
Subatoj 7 iki 9 vai. vak. Nudėlio-
mis nuo 10 iki 1 vai. 

FOTOGRAFISTAI 
LIETUVIS F I U O E F ! S I T ! S 

Jei Taraista nori, kad Jūsų 
paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai tą padarys Tamistoms tF. 
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje. / 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir tt. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turfone tam 
tikrus elektriškus Įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. iioulcvard 3302 

TeL Canal 2655 
C. J. PATT8IRNA 

Fotografas 
PANSIRNA STURln 

1901 S. Halstod St., Ohk-ugo. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoją 1 visas 
miesto dalis. 

(i'ramalas Vadovas, arba 
Y:u lova> įf%i rėilis, acvnzia 
v<;s Amerti.oii i9i'0 mo uii ii 
lula livik.'j gyvenęs Sehfmectd-
cly. N. Y. Jisai pats ai\ba Ims 
p.pre jį žinantis prašo;na atsi-
Ik'pti šiuo antrašu: 

Lithuanian Oonsulate, 
38 Park Row, 

New York, N. Y. 

^ ^ » * " ^ ^ " 

HEI.EN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4454 South western Ave. 
Telefonas Lafayette 4QSt 

Valandos: Nuo 7 Iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 Subatom po piet. 

Z 
Į t 

ČKVKRVKAI 
2Vuo 

Ir 
Aug.Ščiau 

pel Moterų, 
Vaiku iv Vyru 

$1.25 

S. C 0 N E A D 
4341 Arvhov Avenuc 

Chkago 
Tel. I.afayette 19C1 

DIDŽIAUSIA LIETU VI^ifcA JU-
HU.lLIHliK \ IR MlVAKALIKl 

, INSTRUMENTU KRAUTI VE 
ANT TOWN OF I^VKE 

PUi l i lT DEL KALK D V 1L\RAR 
NUO . 

J. J A S I N S K I 
4629 S. Ashland Av Chicago 

J[eigu nori gera laikrodėli čyslo 
aukso šliubinius žiedus, signieta. 
auskarius, moteriškų špilkų ir 
gražių šukų j plaukus, abelnai 
viskas kas yra iš aukso Pas 

mane vieniteliai 
galima gaut viso
kį deimantiniai 
daigtai dideliam 
pasirinkime. 

Su pagarba, 
J. JASINSKI. 

V -

Be Vaistinei Daktarai 

^ p * 

\**m" 
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S P E C I A L I S T A S visokų Ugii vidurių ir plaučių, gydo lytiškas 
dalis, šlapumo ligas vyru, moterų ir vaikų. 

Dr. J. M. C h r z a n 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, OSTEOLOGISTAS. 

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street 
•aland^os: 10 iŠ ryto iki 4 v. po pietų Ir nuo C;30 lkl 9:30 v. v. 

Telefonas ofiso: Haymarket 9149 
Teleifcsissi Reaktencijos Keystooe 41 SO 

— ^ ^ _ ^ _ _ 
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Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo, 
iridge geriausio aukso. Su mūsų 
pleitom galima valgyti kiečiausią 
maistą. Garantuojame, visą savo dar-
•ją, ir iąmas masų karnas. Sergėkite 
« v o dantis, kad nekenktų jūsų svei
katai. 

1545 West 47-th Street 
sTeioli AslUaod Ava. 

Akinių pritaikymo meno 
25 metų prityrimo 

Tel. Blvd. 8778 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 S. Ashland Ave. 

Ar reikalingi Jums pinigai? 
Mes skoliname pinigus ant 
antrų mortgičių taipgi aut 

naujų automobilių. 

SHERMAN AUTO SALES 
Perkame, pardavinėjame, 
ir mainome augščiausios 

rųšies vartotus karus. 
4614 So. Ashland Avenue 

Chicago, 111. 
Tel. Blvd. 8778 

• i 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

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

Atsilankykite į 
TRAINĮS H&ALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

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

Pbysicat Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 
D. 0., D. 0., N. T. 

Gydau jvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4304 Archer Ave., Ghicago, 111. 
Brlghton 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. 

Tcleplione Laf&yette 4543 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1129 
127 N. Dearborn Str. 
Telef. State 7521 

• « % 

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise "Naujienų" name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500 

Panedėlio vakare: 
4601 So. Bfarshfield Ave. 

"~-« — / 
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JOHN K U O K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavlft St, 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8e-
redoj Ir PėtnyčioJ nuo 9 r. Iki S 
v. Veda visokias bylas visuese 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farma* Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaus lengvomis išlygo
mis 

~J 

DR. P. S I UI A I T I S 
NAPRAPATH 

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, moterų ir vaikų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Kaprapatijos ir Slaisti 
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir \ 
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 iki 8 
vak. Nedeliomis po sutartė 4652 
So. Ashland Avenue. 

A. A. O L I S 
A D V Q K A T Ą 8 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 Vai. onosV* 

VAKARAIS: 
3301 S. Halsted st. TeL Blvd. €771 

•—* v. v apart FnisBjeHą |r 
Pėtnyčios 

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

Ofisas Didmiesty Ji 

29 South La Salia Stueet 
slamharfs 630 

Telefonas Centrai «3f0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Tardą 4481 

SIMPTOMAI PAREHKIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar jums skauda galvą? 
Ar Jūsų akya ašaroja T 
Ar yra uždegtos 7 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ii nlukančius 

taškus 
Ar atmintis po truput J mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yTa balta dėmė- ant vokų? 

Dr. Jan J. Smetana 
1801 So. AslUand Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virS Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M 

j CHAS. K. VUOSAITTS \ 
g Didžiauses ir geriauses siuvėjos 

ant West Sides. 
3 Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu Ai 

žieminiu materijų del vyru 
ir moterių. 

SIUTUS I r OVEĘKOTUS 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakinio greitai ir gerai. 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna-
I vimo. Taipgi 
Sį Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

CHAS. K. VTJGSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

2337 So. Leavitt St. Oliicago, til. 
Tel. Roosevelt 8982 

*s*rsr?re?r*^a-3?rfr¥rir?re?r»-»^^ 
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STASULANI 
A D V O K A T A S 

77 W. Wash;ngton St. Rcom 111 
TeL Central 620Q 

Cicero Ofisas Utarninko vale 
[1314 Cicero Ave. TeL Cicero 603 

[Ant BRIDGEPORTO Seredoj nuoj 
j*;-8 vai v. Subatoj nuo "1—7 tL vJ 
<230 S. Halsted S t TeL Boul. 67371 

j . P. WA!TCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISA5 

127 N. Dearborn Sfrcef 
Kainbariai 514 ir ftlf 

Telefonai Randolph 5584 sr 5585 
"Tai.: Kas diena, išskiriant Su-

batos ir šventės, nuo 9 iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullman 8377 

Tai.; Kas dieną, ano 9 iki t ; 
Suimtomis visa diena, šventomis 

| lkl pietų. 
j SPECILISTAS ant egzaminavo-
j jimo abstraktų ir padarymo t o n -

I traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

1 

• .̂rf— ar= 
•• 
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DR. SERNER, 0. D, 
Lietuvis Specialiausi 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigru kenti galvos skaudėj&ną, 

'< jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik' pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 Iki 9 vakare. 

Nedeliomis nųų ^0 ĮfcJ į 2 
3833 South Halsted Street 

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

gi gerklės, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sui}, skaudulius senus ir reumatizmą. 

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

Turime speciąlj. skyrių del pah'gėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray. 

GYDYMO BIURAS 

HEALTH SERVISE INSTITUTE, * * 
1553 W. Division St., netoli Ashland Ave. 

Biuro telefonas MONROE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 
0006. 

Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 
ligonus, kiure negali ateiti i biurą. 
OFISO VAL-ANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 Iki 9 

vakaro, ^cdčlioj uuo 10 iki 12, po pietų pagal sutarti. 

John Ba^ztunss Borden 
Lietuvis Advokatas 

Veda b) tas r'mw»» TeU»noM», *>(?&«] 
nuo j ; i Abstraktus. Padaro pirkimo ir 
imrdavimo Dokumentali Ir ls»Hsltma>-
7 S. Dearborn St. Room 1533 

Telefonas Randolph 3*H 
Vakarais: 2151 West %* St. 
Vietinio Ofiso TeL Roosavefc OOtu 

Namų Telefonas Canal 1«S7 
• • • • i 

'!' ' • • • " '• - '- - ' ' - - - • i f 

mm IR PIGIAI 
Išmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knyg\ 
dyetės, ir kitų moksLų. Mūsų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai suei
tai užbaigiama pradini mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą 
vienus motus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vištos. 

J. P. OLEKAS. Mok. Vedėjas 

AM. LIETUVIŲ MQKYKl»A 
310« So. Hslslcd Sf Ohįrmą ||U 
Coraer 81 and S Halsted Stre«. 
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"ŠVYTURIO" B-VES AT-
STOVAS CHICAGOJE. 

po žinovą šios apĮielinkes ir Tuomi ir nusibaigė suririn-
žymu. sportininką, kad pagel- kimas. Reikia pasakyti, kad 
betų mūsų jaiuiam tymui šiuo 1'2 kuopos nariai punktualiai 
reikalu. I lankosi į susirinkimus ir rim~ 

P. Jonas Strazdas, ^Švy
turio" B-vės atstovas, atvv-

" t / 

ko iš Lietuvos i Ameriką B-
vės reikalais. Norima užmeg 

Del rengiamo vakaro ir pas
kaitos buvo pranešta, kad Se
serų Vienuolyno svetainė ne
greit dar bus įrengta, taigi ja 
pasinaudoti tuo tarpu nebus 
galima. Sutarta kreiptis i ar-

sti artimesni ryžiai su Ameri j t i m o s • * * » svetaines šeimi-
kos lietuvių knygynais . B-vei, n i n k u s > k a d l e i s t l> Panaudoti 
atstovas dabar vieši Chiea- \™ s v e* a i nC - » * kuopai. 

Tai pavesta atlikti komisijai. 
I\un. l>r. K. Rėklaitis, d va-

LIETUVIŠKI BONAI 
Arba Automobilius, bus pri
imti mainais ant kampinio lo

tai ir gyvai svarsto reikalus. |to 51x125 ft. kuris randasi ant 

goję. Šeštadieny atsilankė į 
"Draugo" Redakcija. . 

T . , • -r . « . , . sios vadas , t rumpa i paąiski 
Linkime p. J o m u Strazdui . ,. %, . . v V l , . 

, . . . . t no kelis klausimus iš tiKvbi 
kuogenausjo pasisekimo 

A 
merikoje. 

Ties Kollmer ave. Baltinio 
re & Oliio geležinkelio t rau-

4 

kinis suvažinėjo V. T Tarpe r, 
45 m. 4314 5 ave. 

Arti Union geležinkelio sto 
ties nuo bėgįų nušoko pasą-
žierinis traukinis. Pasibaigė 
tik žmonių išgąstimi. 

MARQUETTE PARK. 

Vyčių veikimas. 
L. Vyčių 112 kuopa turėjo 

savaitinį susirinkimą Lapkri 
eio 17 dieną s v. Kazimiero 
Vienuolyno mokyklos kamba
ryje. Į susirinkimą atsilankė 
narių gan skaitlingai. Susi
rinkimas buvo gyvas ir ido-
mus. "Basket ball" tvmas 
nnsisknndė, kad praktikavi
mo vieta yra gan toli kai ku
riems, todelei nepatogu yra 
lankytis į praktikas. Patarta 
kreiptis į vytį Misevičių, kai-

i Mušu Naujo Namo Adresas 
Yra šis: 

162-164 N. Sangamon St. 
Arti Randolnh Str. 

Mes turime geriausią silkių 
Ir žuviea Kaip tai: Alaska 
Fat Scotch ir Holland silkių. 

Mes parduodami hačkelemfes, 
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais 
ir viedrais. 

Mes pristatome Į visas mies
to dalis. Taipgi pristatome ir 
J užmiestį. 

Reikalui esant telefor no
kite: Monroe 7344 

7345 
734T 

Visi užsakymai yra gvaran-
•uorl . 

M. BORTZ COMPANY 

ATANKA. S C O T C H »nd 
HOLLAND HERRING 

ir,2-i«4 N. s * \ n u r o \ STR 
TEL. MOV^OT: 7344 

nes srities, kurie Thivo kuopos 
narių iteityi. Tie klausimai 
lietė kai kurias 6v. Rašto 
problemas. Susirinkusieji do
nų ai išklausė Dvasios Vado 
aiškinimų. 

Pagaliaus buvo išreikštas 
pageidavimas, kad kuopos 
valdyba pasirūpintų greičiau 
užregistruoti kuopa Centro 
valdyboje. Tai atlikti pavesta, 
vyčiams: V. Balandai, pirmi
ninkui ir p. Tirunaitei, rašti
ninkei. 

Tai pagirtina. Labai / malonu \ 67 gatves netoli Marąuette 
matyt i , ka ip mūsų jaunuo
menė rodo didelį supratimą 
savo organizacijos reikalų ir 
jais gyvai rūpinasi . 

Korespondentas. 
r 

Park . Ka ina $1,500. 

J . S I N K U S & CO. 
809 W. 69th Street 

Tel. Normai 4400 

NAMAI - ŽEMĖ 

SUROMSKIO BARGENAI! 

R E A L ES T A TE REAL ESTATE 

E ^ 

1 

N< i 
t 

-

aujais 
P U R I T A N 

Apiniais-
Paskaninta 
SALYKLĄ 

Šiai Selyklai priduota tikru 
Boimiškų apynių kvapas 

Nereikalinga virti. 
Didelis į \ f-

3 Svaru U K Q 
Kenas w W 

Klausk savo Groserninko 

_ 5 g 

Didžiausia Lietuvių Krautuve South Side'je 
4605 S. Ashland Ave. Tel. Yards 1077 

IZILX)RIUS NAUSĖDA 
SAVININKAS 

. 
Husų dviejų aukštų krautuve užpildyta vyrų dra

bužiais. Didelis pasirinkimas siutų, overkotų, skrybė
lių, marškinių ir kaklaraišių. Taipgi pilną liniją turime 
geriausių fabrikų išdirbinių vyrų čeverykų. 

Moterų departamente turime "dry goods" mergai
tėms dressiukių vaikams ir moterims Čeverykij, vaikams 
siutukų ir apsiaustų. 

Kainos mūsų pigesnės kaip kitur, nes krautuvę už
laikome nuosavame name ir nereikalaujame mokėti 
rendos. 

Patarnavimas sąžiniškas. Pirk pas mus. Jei pa
tenkinsime - paaiškyk kitiems. Jei nepatenkinsime --
pasakyk mums. 

ffl 
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K A L Ė D Ų D O V A N A S • 
Neužmirškite Saviškiu Lietuvoje, Siųskite Jiems 

KALĖDŲ DOVANAS dabar. Pinigus siunčiame Litais t 
ir Doleriais į Lietuva, Vilniaus kraštą ir kitas šalis, g 
Taipgi parduodam laivakortes ant visu linijų. 

Perkam ir parduodam n a m u s i r l o tus Chicagoje Z, 
i r apielinkeje. Pa rduodam gintaro karolius, knygas, g 
juostaSj i r paveikslus parvežtus iš Lietuvos. g 

Doviernastis paspor tus i r ki tokius dokumentus J 
padarome pigiai i r grei tai . Esame registruoti Notarai g 
Lietuvos Pasiunt inybėj Washingtone. 

Visais reikalais kreipki ties pas 2j 
9 

f 
V. M. S T U L P I N A S , Gen Agent . 

3311 So. Halsted St. Tel. Yards 6062 Chicago, 111 ; 

S LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE 

r^GT2\j*/JĮ\jąjGĮ\a4jGĮ\, ^YM^I* k^K r * f * l 
iM/ k!*lV 

r«|v\M^V|vl 
L*t' 

r^i-, 

18 3 
'f THE BRIDGEPORT CLOTHING CO j 

T: 

ir 

i 
3 2 4 6 - 4 8 So. Halsted St. 

SPECIALIS PASIULIMAS 

l Telefonas CanaJ 7233 

PETRAS CIBULSKIS 

S
Maliavojimo tion traktorius i 

Dažu ir Poperos Krautuve] 
2338 SO. LEAV1TT STR. 

Telefonas Canal 0«lO 

PLUMBING 
Geriausias plumcris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS BIGGDT8 

U I S 80. Oakley Ave Chicago. 

VYRŲ IR VAIKINU OVERKOTŲ 
$20 IKI $55 

NAUJIOSIOS MADOS 
Geniausias Pasiutimas 

fĮDidelis Pasirinkimas 

Daug Vertesnes 
^Pritaikome Kiekvienam Vynui CLASSMATE 
{Turime Visų Saizų No 3 4 iki 5 0 
PASINAUDOK PROGA ŠITO IŠPARDAVIMO 

SPECIALE SALE ANT SIUTŲ Gi 

DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, VE-
| LIAUSIOS MADOS HART SCHAFFNER IR MARX | 

IR BOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SIUTŲ. 

$20 IKI $50 ' 
TAJVUSTA NIEKUR NERASI GERESNĘ VERTĘ UŽ 
ŠITĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRITAIKOM KOŽNAM 
ŽMOGUI VISŲ SAIZŲ NO 34 IKI 50. 

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI 

South Side Bargenai 
16 flati} apar tment building 

po 4 kambarius , garu apšildo- f 
mas. Rendos $800.00 į mėnesį. 
Kaina $57,000, randasi netoli į 
Washing*ton Pa rk . 

, 8 flatų naujas mūrinis na
mas, su visais Įtaisymais, ga
ru apšildomas. Ka ina $34,-
000, įmokėti $7,000, k i tus 
kaip renda. 

2 flatų po 6-6 kambarius , vi 
si į taisymai, aukštas cimentuo 
tas beismentas, pečais apšil
domas. Rendos $100.00 į mė
nesi, ka ina $8,900. Mažas į-
mokėjimas. 

BRIGHTON P A R K 
BARGENAI 

2 pagyvenimų naujas mūri
nis namas, po 6-6 kambar ius 
garu apšildomas. Įmokėt i $4,-
000. Randasi an t 42-tos i r 
Rockwell. 

« • _ _ _ _ _ 

2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius , visi Įtaisymai. Ka i 
na $5,500, randas i an t 44-tos 
Tai man Avenue. 

3 pagyvenimų medinis na
mas po 5 kambarius , elektra. 
Randos $75.00 j mėnesi. Ka ina 
$6,500. Mažas įmokėjimas. 
B R I D G E P G R T BARGENAI . 

4 pagyvenimų bizniavas na
mas, rendos $85.00 Į mėnesį 
įmokėt i $700.00, ki tus ka ip 
renda. 

2 pagyvenimų bizhiavas na
mas. Storas, gal ima atsidary
ti biznį tuojaus, t inkamas bi-
le kokiam bizniu. Įmokėti 
$1,000 ki tus ka ip renda. 

2 pagyvenimų namas 5-5 
kambariai rendos $36.00 į mė
nesi. Ka ina $2.300, įmokėti 
^400.00. Šios visus namus ga
lima mainyt i an t kitokiu na
mu, bziniu, arba farmu. 
C. P. Suromskis 8C Co. 

R Ė A L E S T A T E 
3352 So. Fa l s t ed St. Chicago. 

Tel. Botdevaard 9641 

Didžiausias Mainymas]'^ 
Ir Išpardavimas 

NAMŲ BIZNIŲ IR LOTŲ 

i Per J . Namon Real Estats j 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marąuette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plvtoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

NEPAPRASTI BARGENAI. 
Kampinis namas lotas 26x 

80 3 augšeių namas, su beis-
mentu, 5 pagyvenimų ir storas 
randasi 3201 Auburn Ave. par 
siduoda ant lengvių išmokė
jimų. 

Lotai .randasi tarpe 32 ir 33 
gatvių galima nupirkt už ma
ža įmokcVjima. Pasinaudok šios 
progos. Atsišaukite 

4605 S. Ashland Ave. 
Chicago, UI. 

ČRSUROMtlSCO 
WB¥AT JT 

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

Darbą atliekam greitai, 
pįgiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

Kuris yra išmainęs šimtais 
namų ir biznių. Tie žmonės 
kurie per ji pirko mainė, 
dabar dvigubai pelnė ir 
džiaugėsi tuomi pelnu. Dėl
to žmogus pirkdamas ar 
mainydamas narna per J . 
Namon Real Estate Firmą, 
yra apsaugotas nųo visokių 
apgavisčių nes jo biznis y-
ra labai išbujojusi, dėlto, 
kad žmonėms duoda gerą 
patarna'vimą ir patarimą. 
Kurie perka ar maino- ar 
parduoda namus sutvarko 
visus legalius dokumentus-
dalykus, kad žmonėms ne
prapultų įdėti pinigai. J. 
Namon Real Estą te skolina 
pinigus pirkėjams ant mor-
gičių. Taipgi turi didelius 
bargenus namų, lotų apie J 
Vienuolyną. 
Marquette Parko ir visose 
dalyse Chicagos. Jei norite 

I parodyti mainyti namą lo
tus ar biznį mes turime 
laukiančių pirkėjų. Kas ko 
norite, atsilankykite į mū
sų ofisą pasirinksite kas 
jums reikalinga. Gausite tei j 
singa ir greitą patarnavimą i 

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

ANT NAUDOS. 

Š . L. FABIONAS CO 

808 W. 351h SI.. Cblcaga 
Tel. boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. * m m i 
E. J. H E N I F F 

REAL ESTATE 
LOANS INSURANCE 

General Contractor & 
Builder 

Su tos rųšies reikalais 
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis . 

5710 S. Kedzie Avenne 
Chicago, m . 

Residincijos Tel. 
Prospect RIOl 

Ofiso Tel. 
Proscec t 5778 

2418 Wes t Marąuet te Rd. 
(Or 67 Blvd. ) 

Arti \Vestern Ave. 
Tel. Prospect 8678 

K— 

(VAIRUS KONTRAKTORIAI 
T— MM 1_>^Hfc^ y ; — < X W > ^ < ******** — # ^ < i 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Mūrinio Ir budavojlmo namu 

GENEKALIS 

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

f gera patarimą. 
8352 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 
Home 

3356 Lowe Avenne 

< i 

BRIDGEPORT PAINTING 
b HARD1VARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, DU. Tel. Yards 7282 

NAMĮĮ BARGENAI, 
6312 S. Western Ave. 
Kurie ieškote pirkti ar 

mainyti NAMUS, LO
TUS," FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime 
dideli pasirinkimą Namų 
Lotų, Marquette Parko 
kolonijoj ir po visą SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite i 
mūsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite 
užganėdintais ir pasiskir-
site tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti 
NAMUS, LOTUS, mes 
turime laukiančių pirkė
ju. 

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

Tel. Prospect 2102 

Armitage 6103 

DIDELIS IŠSIRINKIMAS 
Vaiky SiutŲ Ir Overkotų, {vairių Materijų, Visokių Saizų. 

TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19. 

Kviečiame Visus Atsilankyti Busi
te Gražiai Patenkinti. 

š 

Merginos—Justi 
į Rūpesčiai Užsibaigė! j 
- Buvo laikai, kuomet n'okaj nežinojo 

kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti. Šiandien ysa visiškai pa-

* prastu dalyku užlaikyti sar „ . _ »o plau- I 
kus ir galvos odą Svarioje ir rrei- j 

j koje padėtyje. 

j 
ištepant galvą kas vakaras einant gulti 
per savaite ar dešimtį dieni], sunui-

I kinu pleiskana* ir paragins jūsų 
J plaukų augimą. Po to naudokite 

Kuffles tik retkarčiais sulig reikalo 
\ j ir daugiau neturėsite jokių nesmagu

mų su pleiskanomis. • 
Bonka (6c. aptiekose, arba ui 75c. 

I prisiunčiame stačiai iš dirbtuves. 

% 

Lf 

F. AD. RICHTER & CO. 
L 104-114 So. 4thSt.,Br«M>kb., N.Y. 

I 
I 

JACOBSON ROOFING I 
CO. 

General Roofing Contractor 
Tisi stogai egzaminuojami 1 

aprobavimai mindami veltui. 

Ii 

kV — ' i 

Užsimoka garsintes dienraš

ty " D r a u g e " . 

Mes taisome senus Ir dengiame 
naujus stogus visokios rusles. 

MŪSŲ trokšti vaZftuoja į vlssus da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 PrakLurimus Stog-e 
Pataisome už $4.00 

Užsimoka garsintes 'dienra 
ty " D r a u g e " . 

Tamsta & ? 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W . Division Str . 

I 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Eontraktoriut, 
statytojas ir senu namo 

taisytojas. 
2319 West 24-th 8tre«t 

Chicago, £0. 
! • * • • " • • • • < • • • • • m s > t i " 

Ar sergate? Mes jums pagelbe-
sirae. PaflLrimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų Inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio liga, gasų, rugštumų 
Ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelj persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą. Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — neraigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvi? 
Prašalink it nervingumą — apsl-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervui, tterelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynskf 
ir Schweers 

Ofisas 
TeL Haymarket 4S76 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
VirSul Hatterman ir Glants Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, «-9 vakare 

Nedėlioj nuo 10 itei 12 diena 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir šlapumo ligų 
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