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KATALIKU PERSEKIO
JIMAI 6UATEMALA
RESPUBLIKOJ.

Vilniaus Vyskupas Dėkoja
Amerikiečiams Už Aukas

RESPUBUKOS VALDŽIA
NESISKAITO SU PRO
TESTAIS.
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Siunčia Laiminimą ir Prašo Toliau Nemiršti Našlaičiu

Ji mano, turbūt, ilgiausius
metu: gyvuoti.

d U A T E M A L A CITY, sau
Amerikos Lietuvių R. K.
sio G. - - Guatemala respubli
pirmininkas,
koj seka ir toliaus dideli ka Federacijos
ta likų persekiojimai, nors ša gerb. kun. J. Albavičius, nuo
J o Mal Vilniatis vyskupo J .
lis yra katalikiška.
Deja, šiandie Oiuatemala se Mat u l e l e i aus gavo laišką.
ka Francijos respublikos pė- •štai -jis: •
(lomis. I r viena ir kita šaly> EFISCOPUS VILNENSIS
.
yra katalikiškos, gyventojui'
didžiuma ištikimi
Kataliku Vilnius, 14. XII. 1924.
Bažnyčiai, bet vienur ir kitur Amerikos Lietuviu R. K. Fe-I
valdžia patekusi bedievių-maaeracijos Pirmininkui.
i
s6i|Q rankosna.

Gerbiamasis Kunige Pir

PATAISY
TI IMIGRACIJOS ĮS
TATYME

4
WASHIN0rTON, saus. 7.—
New Yorka piliečių būrys
čia Kongreso imigracinį ko
mitete ragino pataisyti imi
gracijos įstjpfyma taip, idant
jšion Šalin be kvotos butų įlei
s t i risi tie, kurie pirm Uepos
1 d., 1,924 in., buvo pasiren
gę atvykti Amerikon turėda!rod vizuotus pasus. Tos rųšies
.nukentėjusių ateivių ateivių
.skaitoma virš 10,000.
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PERSILPNI ARGUMEN
TAI.
BERLYNAS, saus. 7. —
yVisi vokiški laikraščiai pla
čiai komentuoja santarvės
ambasadorių konferencijos no
tų Cologiie reikale. I r visi lai
krašeiai pripažįsta, kad (am
basadorių statomi argumentai
už Cologne distrikto neapleidimų tarp silpni, kad negali
m
atlaikyti nei mažiausiai kritiMalon. Vilniaus Vyskupas l ai.
»
j u r ^ Mltuievjč;U8
—'—T

Guatemala bedieviškos val mininke !
džios atstovai užsieniuose mė
Tamstos laišką, 23. XI d.
gina užginti valdžios žiauru
lasytų, ir dviejų tūkstančių
mus.
Teeiaus jie negali uždolerių čekį esu gavęs. Tuoj J 0
x ginti Įvykusių faktu.
jį jteikiau Vilniaus Lietuvių i
Štai tų persekiojimų faktai; Komiteto pirrmninkui, kun.
REIKALINGAS NAUJAS
Ištremta iš Guatemala ar Bieliauckui, kad gausių auka '
PROKURORAI;.
kivyskupas, pavyskupis ir 12 pagal Jūsų nurodymus su špats šimteriopai atlygina už
kunigų.
vartotų. Labai širdingiausiai Jūsų gerų širdį ir gausią au
\VASHUJGTOX, saus. 7 . Ištremtos dvi
sergančios dėkoju Am. Lietuvių Fede ka.
*
Prašydamas,
kad ir to S. Valityu>egms reikalingas
vienuolės.
racijos Valdybai ir visiems,
naujas geaeraiis prokuroras
Iškeltas naujas
įstatymas, kurie aukas dėjo, kad mųs liaus mus 4 nepamirštumėte,
Xes
prokuroras Stone nomi
paliečia s bažnytines kolektas, čionai nepamirštate. Jūsų au siunčiu Jums visiems nuošir
mM)ta{
* Aukščiausiam Teisbažnvčiu savasčių kont'iskata. komis daug vaikelių galės iš dų pasveikinimą ir savo pa-!
;man teisėju.
_ jjaimir.imę.
Iš privatiniu j staigų vald eiti mokslus ir virs žmonė
t Jurgis, Vyskupas. Daugelis įdomauja, kų pre
žios parėdymu pašalinti visi mis. Tegul Jums visiems Vie
zidentas pakvies į prokuroro
kryžiai.
cieta.
Uždraustos visos privatinės
katalikiškos mokyklos.
\*
KLUKER1AI LEGISLATUUždrausta respublikoj apsi
ROJĘ
gyventi vienuoliams.
S P R I N G F I E L D , 111, saus.
Bet protestantams leista ku
i. Žinovai tvirtina, kad ar
rti ir vesti privatines mokyk
RYGA, saus. 7. — Centrą- munistų partijai. Turės pa- timiausiomis dienomis susi
las. Suprask, skaitytoji*, ka linio .Rusijos bolševikų sovie- aiškėti, kiek daug stipri yra
rinkusių Itiinois legislaturų
talikiškoj šalv katalikams už- to Maskvoje pirmininkas Ka- komunistų partija, jei ji leis
kontroliuosiu kluxeriai., Neži
drausta, gi protestantams lei linin laikrašty t4 Moskovskaja lokaliuose sovietuose užimti
nia, kiek tame yra tiesos.
sta turėti privatines mokyk P r a v d a " skelbia, delko sovie
ofisus nekomunistams.
los.
tų valdžia išsprendusi atlikti
Delkogi išskiriami miestai
Chieagoje suspenduoti du
pirmukart naujus
rinkimus iš tų rinkimų, lengva supras poliemonai už girtavimų ir
SORANTON. Pa., saus. 7.
visoj Rusijoj. Tai esų deito, ti.
graftus.
— Pittstone vienoje gatvėje
i kad valstiečiai ir darbininkai
rastas nužudytas anglekasių
(boikotuoja buvusiuosius rinkivadas Samuel Pace
I
i mus.
a*
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Rusijos Bolševikai Planuoja
Naujus Rinkimus?

•

PINIGŲ KURSAS.

!

Kadangi valstiečiai su dar
bininkais stovi
opozicijoje
Sausio 6, 1925,
: šiandieninei lokaliu sovietų
formai, centralinis
Lietuvos 100 litu
$10.00! valdžios
sovietų komitetas
išsprendė
Anglijos 100 frankų . .4.77 įleisti pravesti liuosus rinki'Francijos 100 frankų. .5.39 mus visoj Rusijoj, išėmus 25
Italijos 100 lirų . . . . 4.L- didesniuosius miestus.
Belgijos 100 franku.. 5.00
^ . ^
. į .j
Šveicarijos 100 f r. . ./19..H
. , . ; . . . .
Čekoslovakijos 100 kr. 3.03 i™ikimai bus išmėginimas ko-

Kolonijališkosios Dienos
Dienose Washingtono ir Lafayetto;
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo
pilnai galiojančiu papročiu puikioms
ponioms ir gražiai
apsirėdžiusiems
vyrams papuošti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
ti) ligi Šiol. tai šiandien daugelis
žmonių galėtų paslėpti po peruku
pleiskanomis apdengtas savo galvas.
Tačiau vietoje to, jie Šiandien naudoja

jRs*ffl

Pleiskanų mirtinąjį prieitą, kurte, jei
iitepsi juorai galvą kaadien per sa
vaite, ar dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo sių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normai) gražumą.
Rudes galima gauti visose aptiekoae po 65c. bonką, arba už 75c. prisiunčiame paitu tiesiai iš dirbtuves.
F . A P . R I C H T E R & C O „ 104-114 Sa. 4tk St., Brooklvn, N
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badaujančių Rusijos Kalinių
Sukilimas
•

BERLYNAS, saus. 7. — s^tygTJ keletas šimtų kalinių
Baltose jurose, šiauriuose už iškėlė bado streikų. Teeiaus
Archangelsko, kur kuone vi- tuo būdu nepabauginsi brutasuomet siaučia dideli šalčiai, lin sargų. Nemažai badauyra sala, kurioje stovi iš se- jrnčių sušaudyta.
novM žinomas rusų Solovec • J > f t b a r j .
^
kad ka
kii Monastir ,(Vienuolynas). '••
• • sukilo prieš savo engė
lėliai
BolševiJ;jų valdžia tų mour. jus. Maskvoje apie tai gauta
stirį pakeitė kalėjimu ir įir ž i n k ^ t u o j a u s s u t u o k a l ė j i .
uždaro politinius prasižengė
miT susisiekimas pertrauktas.
lius ty. visus tuos, kurie prie
Maskvos valdžia mėgino su
šingi bolševikų valdžiai.
kalėjimu susisiekti per radio.
Tenai kaliniai pusbadžiai Bet veltui.
užlaikomi, kankinami ir žudo
čia spėjama, kad kaliniai,
mi. Verčiami dirbti sunkiau
sius darbus. Kalėjimo virši matyty laimėjo kovų, jei netu
ninkais yra daugiausia žvė rima jokių žinių.
riškiausi kriminalistai bolše i Galimas daiktas, kad bolše
vikai,
d vikų valdžia pasiųs bausminę
Nesenai del nepakenčiamų, 1 ekspedicijų.

MIRĖ CINCINNATI
ARKIVYSKUPAS.
CINCINNATI, O., saus. 7.
— Mirė čia Cincinnati provi
ncijos arkivyskupas
Henry
Moeller.
Kalėdų" pusiaunakčiu arki
vyskupas celebravo Mišias Šv.
Petro katedroje ir nušalo.
Nuo to pablogėjo širdies liga.
Nabašninkas i kunigus įš
ventintas 1876 metais.

Prem. Mussolini Ima Virš
Italijoje
Misteriu Kabinetas Sudarytas Iš
Vienu Fašistu
•

i

•

Generolo Garibaldi Organiza
VATIKANO SANTYKIAI
cija Suardyta
—

SU PASAULIU.

ROMA, saus. 7. — Politinė ku buvo žinomas gen. Grariba-|
situacija Italijoje blaivėja ir;Mi, fašizmo priešas,
ROMA, saus. 6. —
Prie aiškėja. Iš visako matosi prel
^
R o m o j ir kitur ^ m a
Apaštalų Sosto yra 25 sveti mi'ero Mussolini valdžia ima
iaikražčiau|
kurjp
opozicijos
mų valstybių nuolatinės diplo viršų. Pora liberalų minis- čį us juose nėra jokių žijTe
a
matinės atstovvbės. 30 didės- terių apleido kabinetų. Anų
n[ų
apie
politinę
rttai^jJj
nių ir mažesnių šalių visai ne rieioū priimta fašistai minis- j
v
Paduodamos
t i k u ž s į e m ų žituri atstovybių prie JTatikano,
Tad šiandie Italijos nios ir skelbimai.
teriai.
kaip antai Suv. Valstybes, j Y a l d ž i f J s u d a r o v i e n i f l i r t a i .
omoje
gatvėmis
Rusija, (Turkija, Japonija, Ki-1 X e t Salandra paskelbė atsinija, Meksika, Graikija, ftvei- statydinimą iš reprezentanto pat rol i uo ja ginkluoti būriai
fašistų. Vietomis i&jla riau
carija Danija, Švedija, Nor- v i e t o s T
Sąjungoje.
šės. Bet riaušininkai greitai
vegija ir kitos.
Kaip milicija, taip policija
išvaikomi.
(Kai del Franci jos ir Argen visur sustiprinta.
M'licija
Mussolini valdžia daugiau
tinos, tai padėtis yra neaiški. pašaukta saugoti. geležinke
sia darbuojasi apsidrausti so
I r ikišiol nežinia, kokio nusi- lius nuo sabotažo.
cialistų grųsinamo sabotažo.
statvmo laikysis tuo klausiSpėjama, kad artimiausio
Saugojami ne vien geležinke
nm tų šali(ų parlamentai.
mis dienomis opozicija bu* pil
*
nai sutriuškinta ir tuomet ša- liai bet visos v-aidiškos ištai
gos ir kai-kurios dirbtuvės.
MOTERIŠKĖ GUBERNA lis susilauks ramybės.
t

TORIUS.

Valdžios panėdynau pakrikdyta karo 'veterarrii organizaCHEYKNNE, Wyo„ saus. ei ja Italia Libera ir jos een7. — AVyomdng valstijoje pra tralinis komitetas. Aukščiaueitais rinkimais gubernato siu tos organizacijos viršininrium išrinkta Mrs. Nellie Tay- 9 Q
lor Ros«, našlė, buvusio ir mi
ŠAUKIAMAS CHICAGOS
rusio gul)ernatoriaus
Ross
PILIEČIŲ MITINGAS.
žmona.
r-

jTomis dienomis ji inauguruota gubernatoriaus ofisan.
Kita moteriškė gubernato
rius bus Tqxas valstijoj. Tai
Mrs. Miriam A. Ferguson. Ji
gubernatoriaus ofisų užims
šio sausio pabaigoje.

TEISĖJAS McKENNA
ATSISTATTOINO.

Socialistai ir ma^oftai (fiberalai ir kiti fašizmo priešai),
negalėdanu įveikti
fašistų,
stovi jau už revoliucijų tikshi sugriauti monarchiją.
I

Šaukiamas Chicagos pilie- [
čių mitingas del Aukščiausio
jo Teismo išsprendimo, ku-!
riuomi draudžiama perdaug 1
vartoti Michigano ežero van
dens sanitariniam
perkasui.
Kuomet bus vartojama ma
žiau vandens, yra pavojaus
miesto gyventojams.

Teismas išsprendė, kad j
.
60 dienų numažinta kiekybė
WASHINGfTON, saus. 7.— vandens butų imama iš ežeAtsistatydino
Aukščiausiojo ro.
Sanitarinio distrikto valdyTeismo teisėjas
McKenna.
Prezidentas Coolidge jo vie bt tikisi, kad karo departa
ton nominavo generalj proku mentas leis daugiaus vandens
rorų Harlan F . Stone. McKen vartoti. Jis turi teisės tai at
na Aukščiausiam Teisme tei likti.
sėju išbuvo 26 metus.
Be to, bus darbuojamasi,
idant ši klausimą pats Kong
NEBUS IMPERIJOS KON resas galutinai išspręstų. ' .

šs^******

AW;»i»ų

pr*1mtk r*nr,
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25 metų prityrimo

SIMPTOMAI
Į

PARKIfcKIA

AKIŲ LIGAR

.%c jums akau<l.« '.:M,.V»>T
Af Jusų akys ašaroja T
Ar yra uždegto*?
Degina ar niežU?
Ar skaitant akys ffrelt oavsrs
staT
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ii plukaafilua
tafikua
Ar atmLotis po truput] oiaiėja?
Ar akys opios svieaal?
Ar jaučiat* kaip Ir nclltia aicyaeT
Ar yra balta dėmė aat voku?

Or. Jan J. Smetana
1801 So. Ashland A v*.
Kampas I i gatvės
Ant trečio augtto viri Platte aptlekos. kambariai: 14, 1S, 16 Ir IT
Valandos: nuo 9 ryto <kt 9 vak
Ned. Nuo 9 A M iki 11:39 A H

FERENCIJOS.
—i

LONDONAS, saus. 7. r Sušaukiama čia
Britanijos
imperijos konferencija neį
vyks. Nes konferencijai, prie
šinasi dominijos. Daugiausia
priešinga Australija.
Premiero Bakhvino valdžia
tad turi pirmąjį smūgį.
Cliicagoje \rutaneių raveikshj m a š i r j operatoriai kal
basi apir streikų. Nori dides
nių užiuokesnių.

S. M. D A U G I N A S
lietuvis Laikrodininkas Roseland?
taipgi pataisau visokius muzikali^kus instrumentus.
Turime geriausį išsirinkimą jubilieriškų dalykų, deimentŲ ir laikrodėlių. Atsilankyk pas mus prieš per*
kant Kalėdoms dovanas. Mes taipgi taisome Europi
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
lykus.

10753 So, Michigan Ave.
Chicago, UI.

T e l . Pullman 9352

-*t

r

3 K H *ff*

6
D R A U G A S
U

A

OOFY

AMERIKIEČIŲ DOMĖSIS.
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R K U G S S

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATįT KONFERENCIJAI
BESIARTINANT.

r t D U o h e d Daily Eroeirt
OBQ
¥ e a r . . . . . . . . . i i * • » • •_•.
Btz M o n t h j h » j M t
$*.•©
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trečiadienis, Saus.
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ji, esti labai ištroškę ir ge
DIABETES.
ta ir pastovi politinė pajėga, kurios nieks nenustelbs. Sti
ria labai daug vandens.
prybė gera ypatybė, bet ir ji turi savų silpnybių. Senesnės
kartos, Rusijos mokyklų kaikurie auklėtiniai jau seniai bu Dr., Matthias Nicoll, New Jei ta liga yra jau užsivo pramokę prisitaikinti prie galingųjų. Matydami, kad York Valstybės Sveikatos senėjus, jau sunku ją beišgyliaudis vis atiduoda balsus už krikščioniškas partijas, kai Komisijonierius sako, kad dyti; galima tiktai palengvin
kurie valstybinio ragaišio valgytojai, seni karjeristai pri mirčių skaičius nuo diabetes, ti neapribotam laikui įvaii r tas turi bū
sišlieja prie kurios krikščionių partijos, kad čia prasisky- arba inkstų ligos, pasidaugino l^T^dymaifi>
nus kelią į viršūnes. Tuom-gi tarpu tokių karjeristų mo- daugiau neg 50 nuošimčių, per ti daroma be perstojimo, ki
ralis atsparumas kartais esti visai abejotinas. Tokie žmo pereitus dvidešimt metų. 'To taip, simtomai sugrįžta. Vie
nės juk gali ir pakenkti aukštam partijos prestižui, geram liau jis sako, kad tinkamai nok, jei diabetes anksti pra
jos vardui. Šiais ir kitais (1926) metais apie 200 katalikų gyvenant galima išvengti tos dedama gydyti, galima nuo
baigs universitetus Kaune ir užsieniuose. Bus didesnis pa ligos, arba laiku pradėjus jos visai atsikratyti.
sirinkimas mokytų ir dorų valdininkų. Tad jau metas įsi gydyti, galima visai nuo jo* Turint šiuos faktus omeny,
taisyti gerą koštuvą ir į aukštas vietas statyti tik gerai išsigydyti.
išbandytų moralų inteligentus. Tuomet mažiau butų kišių, Sveikatos skyrių pastango protingiausis procedūros ke
mis ir geresnėmis gyvenimo lias visiems aiškus. Pirmiau
suktybių ir šmugelio istorijų.

Lietuvių krikščionių demokratų partija šaukia savo
konferenciją sausio 21 -r— 23 d. Bet amerikiečių šviesuo
VALDŽIOS CENTRAUmenės domesį kreipia savep ne vien jų konferencija, bet
ZACIJA
abelnai visi krikščionių demokratų partijos darbai. Krikš
Suv. Valstybes*) šiandie įau čionių demokratų partija, turėdama Ūkininkų Sąjungą iš
aiškiai pastebini gyventoju dešnės ir Darbo Federacija^ iš kaires, sudaro galingą krik
ščionių bloką, kurs atstovauja visiems platesniems Lietu
nepasitenkinimai, kad Wasl*
vos sluoksniams ir sudaro Seime reikalingą absoliute
mg tune ka^Kart vis labiau
daugumą.
centralizuojama valdžia. Doi
Krikščionys demokratai neturi Amerikoj nei savo
sąlygomis,
abelnas mirčių siai - neleisk savęs perdaug
tos centralizacijos kartais čia
Santykiai su mažumomis. Tikrieji demokratai negali skaičius pradeda pamažu ma- suriebeti, ir tas tiktai gaJftgali kilti didelis triukšmas. partijos skyriaus, nei nariŲ. Bet mūsų išeivijos daugumai
nesidžiaugti, kad krikščionių demokratų blokas įvedė Lie žintis. Labai mažai vaikų mas, reguliuojant valgį. Jei • '
(t.
y.
katalikams)
visai
natūralu
palaikyti
krikščioniškas
Valdžios centralizacija pra
tuvoj tokią demokratingą tvarką, kuri toli pralenkia net miršta "nesulaukę pirmų metų, bus valgoma tik tiek, kiek
dėta dar pirm buvusio di Lietuvos partijas, nes tik jos sudaro tvirtą ir neveidmai
senąją Amerikos demokratiją ir gali lenktyniuoti net su
sulyginus su dideliais jų mir reikia, riebumas nesiras. Ant
džiulio karo Europoje, Bet ta* ningą pasipriešinimą bolševizmo diktatūrai ir terorui, tik
pačia Šveicarija. Žydų, vokiečių, rusų, lenkų, latvių tauti
čių skaičiais senesniais lai ra - eik pas gydytoją #asvykinta išpalengvo ir atsar jos gina krikščioniškųjų tikybų žmones nuo laisvamaniš
nės ir religinės mokyklos ir organizacijos, net valdžios
kais. Lygiai, užkrečiamos li mtt, ir jis tave fiziniai ^išeggiai. Karo laikais ta centrali kos "priespaudos, tik jos atstovauja Lietuvos gyventojų
lėšomis palaikomos, laisvamanių "parapijos" su jų "lais
gos nebėra tokiomis svarbio zaminuos, ir suras visas Jigas.
zacija padvigubinta. Gi kuo daugumai: ūkininkams, samdiniams darbininkams ir dar
vais krikštais", "laisvomis vedybomis" ir "laisvomis ka
P. L. I. S.
mis mirčių priežastimis, kaip
met įvesta prohibicija, cen bo inteligentijai.
Krikščioniškųjų partijų blokas imponuoja amerikie pinėmis", visa tai liudija gryniausį mūsų valdžios demo- kad buvo keletą metų atgal.
tralizacija pradėta vykinti jau
kratingumą ir gražią toleranciją.
Nežiūrint šio' mirčių skai 1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276
atvirai ir tai tokiu spartumu, čiams ir savo viršūnių sudėtimi. Pradedant 1921 m. kasmet
vis daugiau ir daugiau katalikų studentijos baigia moks
Krikščioniškosios demokratijos pareiga yra ne vien čiaus mažėjimo, yra dar viena
kad prieš tai pramatoma rea
CHAS. SYREWICZ
lus užsienio universitetuose ir grįžta Lietuvon. Vieni jų didžiumos teisės ginti, bet ir mažumas apsaugoti. O šita liga nuo kurios miršta labai
Lietuvis Graborius
kcija.
laidotuvių kai
eina politikon, o dar daugiau dirba labai naudingą kultū pastaroji pareiga pas mus kartais pamirštama, nes per daug žmonių .- tai, diabetes
n
os kiekvienam
Kuomet federalė
valdžia
prieinamos.
ros darbą. Šiandien jau galima tvirtinti, kad krikščioniš daug žiūrima j laisvamaniškos demokratijos pavyzdžius arba inkstų suirimas. Per
centralizuojama, tuomet auga kųjų partijų bloke randasi daugiau inteligentijos, negu biPirmos Klema
Na,
pavyzdžiui,
žydiški
iškabų
parašai
naikinami
vienur
pastaruosius
dvidešimts
metų
Mašinas
biurokratizmas ir c&ti biuro j le kurioj kitoj partijoj Čia susispietė ne tik mokslingiauPrivate AmbuIJeensed Km b.
kratija. Centralizacijai kas- Į šios galvos, bet ir didžios energijos ir plačių pasiryžimų naktinių chuliganų, kitur apskričių viršininkų ar policijos Jungtinėse Valstybėse mirlance
F. K. Falacs
parėdymais, ir prieš tai nieko nedaroma.O tai nepagirtinas Čiaus skaičius nuo šios ligos
kartas reikalingi vi> nauji I patriotai.
nutolimas nuo krikščioniško teisingumo ir kopijavimas lai pasidaugino 52 nuošimčiais
biurai, nauji ofisai, kuriems
Amerikiečių daugumai patinka ir tolerantingas krikš svamaniškos taktikos. Iš kitos pusės nerodoma jokio ir žydų tarpe yra tiek pat Tel L a f a y e t t e 8 5 8 8
reikalingi valdininkai ir, su
čionių bloko nusistatymas į kitų tikybų lietuvius. Mums griežtumo Klaipėdojr nesteigiama ten lietuviškų liaudies įnirčių nuo diabetes, kaip nuo Dr. A. J. NORMANTO
prantama, jų visų išlaikymui
LIETUVIS NAPRAPATAS
ne
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kad
Ūkininkų
Sąjungoje
ir
Darbo
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mokyklų.
Su
gudais
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visi
nuoširdesni
santykiai,
o
džiovos.
Paskutiniųjų
laikų
4
4 5 4 S o . W e s t e r n Aventie
didesnes išlaidos.
Vai.:
N u o 2 iki 8 « iki 8 P . M.
cijoj randa savo iniciatyvai tinkamos vietos ne vien kata tai yra neleistinas žlibumas.
medicinos išradimai sukėlė di
Chtcaęo.
Valdžios centralizacija, ylikai, bet ir įvairus protestantai ir šiaip krikščioniškosios
deli
užsiinteresavimą
tąja
li
pač S. Valstijose, įvedama ne
Santykiai su'Amerikos lietuviais. Mes aiškiai jaučia
krypties inteligentai. Kaikurie šitų inteligentų nepasižymi
trą, kurio pirmiau nebuvo.
kitkam, kaip tik visuomenės
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Lietuvos
laikraščiai
visai
KADA K R U P A S ATEINA NAKTĮ.
religine praktika, bet jie jokiu būdu neįžeidžia kitų žmo
Kiekvienas
turėtų
žinoti,
kad
išnaudojimui.
AVasliingtone
Netikėtai, užpuolė k r u p a s vidur
nių religinių jausmų ir todėl užsitarnauja katalikų pasiti nesidomi amerikiečių gyvenimu ir reikalais. Bet šitas nesi^ tinkamai gyvenant daug tos naktį.
N e b u v o g u l i m a prisišaukt g y 
pilna gudrių politikierių, ku
domėjimąs. man rodos, yra tik laikinas. Ateis 1926 m.
dytoja.
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D r a k e ' s Glessco v a r t u o j a m a s p e r 35
pėdos ir Vilniaus klausimais, už steigimą tūkstančių naujų
Diabetes daugiausiai ran m e t u s visi pripažino k a d y r a g e riai turi pulkus savo šalinin
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—
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kybinėms mažumoms ir dar už daug ką amerikiečiai ger tuvos inteligentų psikologinė liga. Jie domisi tik Lietuva, daug riebus, ir kurie turi klausk kjųū s ųg e rgkyl ėdsy t osjkoa u adrėbj iam ų .v a i sPtai 
niams reikalingas išlaikymas.
bia ir sulig išgalių remia krikščioniškųjų partijų bloką. bet ne lietuviais. Lietuva pas juos tai dabartinių ribų Res virš 50 metų amžiaus. - . * ninko a p i e - Glessco. K a i n a 50c. —
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Šiandie tūkstančiai iš to turi
menomis, nes toli gyvename. Vienok tūkstančiai dolerįų tuvių Amerikoj, dešimtys tūkstančių mūsiškių kitose vals deda nykti, netekti tvirtumo,
užsiėmimo ir pelno. Korimą
mūsų darbininkų sukrauti tiesiog krikščionių bloko pa tybėse šios dienos politikams ir žurnalistams visais atžvil turi galvos skaudėjimus ir o- Te lefonas Ganai 0610
įkurti švietimo ^education)
ramai geriausia liudija mūsų simpatijas ir rodo amerikie giais tolimesni nei Berlynas, Maskva ar Paryžius. Todėl dos išbėrimus. Vienok, nėra
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santykius, bet reikia kad ir realistai pajustų šitų dalykų f
gresas pristeigė daugybę vi
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(Pro domo sua).
PASINAUDOK #5 PLANU
dų ir kitokių galų. Šimtai u
Reikia gero koštuvo. Treji Seimo rinkimai visus j - va prisiminus Kr. Dem. artimą konferenciją,
Ford Truckai Del Grosernų ir Bučernų.
tūkstančiai žmonių gavo už
$
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siėmimus. Jie visi apmokami tikino, kad krikščionių demokratų trilypis blokas yra rim\
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iš valstybės iždo.
Pasirodo, kad valdžios cen
tralizacija eina platyn ir di
dyn, b i u r o k r a t i j a s siurbiasi
visur. Tad ir nestebėtina, jei
kelinti metai po karo federalės valdžios išlaidos nežymiai
mažėja, ners, kas teisinga, tu
rėjo daug daugiau sumažėti
Prezidentas Coolidge yra ekonomiškas žmogus. Jis su t#
valdžios centralizacija nesu
tinka ir jau ne kartą pareis- *
kęs, kad centralizacija su
rišta su didelėmis išlakiomis
ir šaliai pavojinga. įspėjo
kongresą sustabdyti savo ak
ciją toj srity. Nes visokia cen
tralizacija siaurina atskiriu
valstijų teises. Gali ateiti toks 1
laikas, kuomet valstijos pa
kils ginti tas teicės.
Atrodo, kad tas preziden
to jspėjimas ar tik neduos ge
rų rezultatų. Nes prezidentą
remia visuomenė, reikšdama
nepasitenkinimų.
Bet jei Apėjimai neduos pa
sekmių, turės kilti reakcija.

LABD. SĄ-GOS 5-SIS SEIMAS.
28 Gruodžio 1924 m.

(Tąsa)
Kun. B. Bumšas vaizdingai nupasa
kojo apie labdarybės stovį pat pradžioje
krikščionijos ir kaip tas darfbas Katali
kų Bažnyčios palaikomas išsiplėtojo po
visas katalikiškas tautas. Taipgi nurodi
nėjo svarbą priklausyti prie lietuvių Lab
daringos Są-gos ir ragino visus, kad su
didesniu pasišventimu dirbtų tai vienin
telei lietuvių Am. Įstaigai t. y. ligoninei:
Kun. B. Bumšas, baigdamas savo prakal
ba, pareiškė, kad nuo Melrose Parko 9
kp. priduodąs seimui $50.00, nž kuriuos
Seimas ištarė ačiū.
Užbaigus kalbėti kun. B. Bumšul
pirm. pakvietė keletą žodžiu tarti kun.
H. J. Vaičiūną, Ciceros Šv. Antano parap.
kleboną, jis priparode, kad pastaruoju lai
ku vien Chicagoje su netolimomis apielinkėmis yra apie 160,000 lietuviu, ir kad
jums nebūtų sunku Labdarybei paaukoti
vieną dolerį, tuomet nereikėtų 10 metų
laukti, o butų galima į vienus metus tiek

turėti, kiek dabar turrima į 10 metų t.
y. 65 tūkstančių dol. Taipgi gerbiamas
kun. H. Vaičiūnas ragino ir prašė, kad
kiekvienas šitame -seime esantis žmogus
lengvai gali surinkti per metus 5 dol.
tuomet sako turėsime ne 12 tūkstančių įeigų, bet 50 tūkstančių dol. Baigdamas
savo prakalbą gerb. kalbėtojas ragino ko
misiją, kad šiemet, gavus Jo Em. Kardi
nolo leidimą imtųsi darbo ir tuoj pradėtų
statyti namą nes tuomet žmonėse bus dar
didesnis ūpas aukoti. Taipgi ir jis pa
sižadėjo tretį sykį įstoti į garbės narius
ir žadėjo'dar kitus paraginti. Tuomi kun.
Vaičiūnas užbaigė savo prakalbą.
Sveikinimai žodžiu.
Kun. Dr. K. Beklaitis sveikino Seimą
"Draugo" redakcijos vardu, linkėdamas
Seimui kuogeriausios klotės, ir viešai pa
sižadėjo, kad ir toliaus rems Labdarin
gos S4-gt>s gerus darbus, labdarybei pa
vesdamas "Labdarybės Kampelį''.
Kun. Ig. Albavičius, Deivo Apveizdos
parap. klebonas, sveikino Labd. Są-gos
51;jį Seimą, didžiulės Katalikų Federa
cijos Centro valdybos vardu.
P. Bagdonas sveikina delegatus su
sirinkusius 5-jan Labd. Seiman jaunimo

L. Vyčių organizacijos vardu.
P-lė V. Galnaitė sveikina visus de
legatus Chicagos Feder. Apskričio vardu,
ir ragino atsilankyti į Apskričio visų ka
talikiškų draugijų rengiamąjį 1 d. vasa
rio Seimą.

Kalba Dr. S. Brenza.
)

Toliau seimo vedėjas kviečia kalbėti
Dr. S. Brenzą, kaipo "namo statymo ko
misijos narį.
_
Dr. S. Brenza aiškina apie jo duoda
mą paskolą 50 tūkstančių dol. ir 5 tūks
tančius dol. vertės ligonines įrankiams,
taipgi praneša seimui, kad Jo Em. Chi
cagos Kardinolas paliepė Seserims Kazimierietėms rengtis prie užėmimo busian
čios įstaigos, ir pasirodė, kad trys ar
daugiau seserų Kazimieriečių jau moki
nasi Joleitos ligoninėje ir už trijų metų
pilnai galėsiančios užimti ligoninės ve
dimą. Dr. S. Brenza pastebėjo šį dalyką,
jei reikės ankščiau seserų vedėjų, tai Jo
Em. Kardinolas pasižadėjo parūpinti.
Kaip greit bus pradėtas statyti namas,
tai sako priklausys nuo Centro Direkto
rių^ o ne nuo jo, ir jei bus pradėtas sta
tyti, tai tokia įstaiga pastatyti užims 10
mėnesių ar kiek, nes tai bus didelė įstai

ga, kurio} bus vietos: našlaičiams, sene
liams, slaugytojoms, ir užtektinai vietos
ligoniams.
Ant galo Dr. S. Brenza užklausė Sei
mo prezidijumo, kas gauna jo dovaną
50 dol. auksų, kurį jis per pereitą Sei
mą paskyrė, būtent moterei ar merginai,
kuri per 1924 metus surinks daugiausiai
Labd. aukų. Kezoliucijų kom. perskaitė
laišką rašytą Labd. Centro Direktoriaus
rašyta, kuriame buvo nurodyta, kad^Dr.
S. Brenzos skirta auka gauna p-lė O. Kaz
lauskaitė iš Bridgeporto. B. Sekleckis tą
nuomonę patvirtino, ir taip Dr. S. Bren
zą įteikė p. B. Sekleckiui 50 dol. auksu,
kad jis atiduotų p-lei O. Kazlauskaitei.
Vyrams skirtą Dr. S. Brenzos do
vaną 'gauna B. Sekleckis, nes jis dau
giausia surinko aukų Labd. Są-gui.
Trumpai kalbėjo adv. J. Brenza (Motropolitan State Bankos prezidentas, jia
ragino visus dėtis prie Labd. Są-gos.
F-nas Naugžemis išreiškė apgailes
tavimą, kad mažai tebuvo dvasiškijos Sei
me.
Trumpai kalnėjo J. Dimaa Labd. Sągos agitatorius.
Į
(Bus daugiau)

f*

O R S U G

Trečiadienis, Saus. 7, 1925

U

AKRON, OHIO,

LIETUVIAI AMERIKOJE

•ADVOKATAI
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Paėmęs laikraštį niekados
žymiausis eentras. Prie tokio nepamatysi jokios žinutės iš
JJCETUVJS
ADVOKATAS
rinktinio būdų margumo, vi šios kolonijos, rodosi, kad čio
8231 W. 22-nd St. arti Leavttt St.
Telefonas Canal 2550
sos kalbos buvo labai tiirtin- nai suvis lietuvių nėra, arba
Valandos:
t ryto Iki 9 vakaro. Ša
KS'J
n
Naujų Metų Lauktuves.
radoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. Iki f
T. Veda visokias bylas vlsuoaa
gos, o žodžių šoviniams aš kad ir yra, tai jie suvis nieko
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
Cicero lietuvių kolonija da
trios gudrybės ir-gi nestigo.^ neveikia. TBet taip manyda
tus ir padirba
visokiu. Doku
bar skaitoma inteligentingiau
mentus,
perkant
arba parduo
Sykį į metus taip kondensuo mas apsiriktum. Čionai yra
dant Lotus. Namus, Farmas Ir
sia parapija Amerikoj. Čia
Bisnlus. Skolina Pinigus ant pir
tai pasijuokti ir pasiausti, veikiama ir dirbama, kaip ir
mo morglčlaua lengvomis išlygo
gyvena apie 20 inteligentų. rodos sveika ir net tikslu, nes k i t o s e l i e t u v i u kolonijose. Tik
mis
Tad visoks draugijinis dar paskiau visus metus lengviau
nežinau delko iš šios ko
Tūkstančiai ir tūkstančiai lietuvių
1
bas čia varomas labai inten- galima koncentruoti visas sun
»••»
lonijos niekas nieko nerašo.
motinų augina savo vaikus Borden's
singai ir su ycatinga aukštos kiąsias rimtybes.
Eagle Pienu, bet nedažino kitų rei
Ar korespondentų nėra arba
A. A. O LIS
f o
kultūros žyme. O Naujų Me Dalyvavrisių svečių sąrašas:
kalų, kuriems tą patį pieną galima
kurie ir yra, tai gal ramiai
ADVOKATAS
tų sutikimas, surengtas incia- Kun. K. Vaičiūnas, Kun. A.
vartoti
y>H
sau miega.Laukia kad kas nors
11 S. La Salle st. Rooin 2001
tyva advokatų p. Česnulio ir Linkus, p-ia Vaičiūniene, p. kits už juos parašytų. Tai to
TeL Bandolph 1034 Vai, aaoft-fi
Vartojimas Borden's Eagle: Pieno šamuose
VAKARAIS:
p." Mastausko, buvo labai sa Vaičiūnas, p-ia Nausėdienė, kiu būdu vieni koresponden
suteiks visiems geresnę sveikatą. Ypatin
3301 S. Ralsted st. Tel. MvdLt7fS
votiškas reiškinys mūsų inte p-ia Pakštienė, D-ras Pakštas, tai, pasitikėdami kitais, pra
•. •
apart Panedėllo Ir
gai jis geras augančiam vaikui — vaikui
Pėtnyčioei
kuris perdidelis bonkutei, o vienok rei
ligentijos gyvenime. Apie 40 p-ia Kirienė, p-ia Saurienė, p. leidžia daug ir svarbių daly
kalauja puikios Borden's Eagle Pieno maiviešnių ir svečių jaukiai už Sauris, p. Vaičkus, p. Vana- kų, kurie butų verti pažymė
sto vertas.
pildė p. Česnulio ir gretimus aitis, p. Dikinis, p. Olšaus- jimo. Nekuriose lietuvių ko
Jei matote, kad jūsų vaikas neauga kaip
Beetlioveno
Konservatorijos kas, p. Dineika, p-ia Dikinie- lonijose ir visai menkos ver
reikia, vartok Eagle Pieną prie valgiu.
kambarius. Ponia Vaičiunie- ne, P- Strazdas, p. Pocius, p. tės, koki nors lošimėli, taip
ADVOKATAS
Atraiešk 2 šaukštu Eagle Pieno trimirčvertimi puodelio vandens. Kiti vaikai gal la
ne ir ponia Rakauskiene pri- liekis, p. Kudirka, p-ia Kaza- jį aprašo ir i padanges iškelia,
<0
Ofisas Didmlestyj:
biau
mėgs
jį
su
ginger
ale,
vaisių
skysti
gamino labai išmislingu ir,nanskiene, p. Kazanauskas, p. rodosi kad ten, didžiausis vei
mu, kiaušiniu, ar užtepus ant duonos.
29 South La Salle Street
kombinuotų užkandžių. Dai- Valonis, p. Jonaitis, p. Rakau- kalas vaidinta ir tai kokie no
Jei norite žinoti, ar jūsų kūdikis nedapo
Telefonas Central 0390
nių-dainelių, juokų-juokelių, skas, p-ia Rakauskienė, p-lė rs iš Europos atvykę artistai.
netas, kiek jis turi sverti, kiek augščio,
pašnekesių ir net labai šaunir. Tendžiulytė, p-lė Feleskaitė, Petras lošė gerai, Baltrus dar
Vakarais 3223 S. Halsted St.
kokį maistą jam duoti, ir kitokias žinias
Telefonas Tartis 4081
dykai, prisiūskite mums sekamą kuponą,
diologii, tankiai pertraukiamų J p_k- R a § į n s k a i t ^ p-fc Juškai- geriaus ir taip panašiai.
•»>Į
įrašę savo vardą ir adresą.
šokiais ir žaislais -- tai tikras',.
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Čionai
buvo
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svarbių
įvy
.
te, p-lo Jasnauskaite, p-le GeT , „.
KUPONAS
marguiaynas. Juk cia pirmu , . .,
, „
kių, bet apie juos niekas ir
Katrą Literatūrą Norit
„„i-,, _ „ Xx„
,r ,
. dminaite, p-lė Sugentaitė, p-lė*
menkos žinutės neprašė. Kaip
Penėjimo
Valgiai del
sykiu per Naujus Metus susi-1
'*
°
**
Vaiką
Vaiką
Instrukcijos
Knyga
tiko du pasauliu: Europa irĮSvinkunaitė, p-lė glapikaus- tai, bažnyčios pašventinimas,
ADVOKATAS
8
Vardas
...
kuris įvyko 12 d. spalio tai
Amerika. "Dzimdzi-Drimdzi"'kaitė, p. Zaleskas, p. Zujus, p.
(Lithuanian
77 W. VVashlngton St. Roon 911
Adresas
istoriškas įvykis šios koloni
Tel. Central 0200
p. Vaičkus, p-lė Tendžiulytė ir Česnulis, p. Mastauskas.
Cicero Ofisas Kc t v ergo Tafc.
jos lietuviams.
THE
BORDEN
COMPANY,
p. Strazdas buvo mūsų domės
Dėkingas svečias.
[4917 W. 14th St. Tel. Cicero 8223
Lapkričio 23 d. čionai kon
Borden Building, New York
[Ant BBIDGBPORTO Seredoj nuo
D A K T A R A I :
certavo p. J. ir M, Čižauskai,
j«-8 vaL v. Subatoj nuo 1—7 r. v.
yz i**
t^
8280 S. Halsted St. TeL BonL 0785
plačiai lietuvių visuomenei ži
»^«OEN
^.
nomi veikėjai ir muzikai iš
^
^
£
B
W
8
^
!
• PHYSICIAN & SURGEON
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Cleveland, Oliio. Ir apie juos
X — Spinduliai
^ k <rf T M D<W* $&*
4442 So. Western A ve.
iki šiolei dar nesimatė nei žo
Office: 2201 W. 22n«l St.
Tolei. Lafayette 4140
Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222
delio.
R e s i d e n c e : 3 1 1 4 W . 4 2 n d St.
Tei. L a f a y e t t c 4988
ADVOKATAS
• Lapkričio 27 d. čionai įvyko
H o u r s : 1-4 & 7-8 P. i i .
MIESTO OFISAS
Sun. 10-12 N o o n
S. L. R. K. A. Apskričio susi
127 N. D e a r b o n Street
Kambariai 514 ir 010
Gydytojas, Chirurgas, Obs- važiavimas, kuraime dalyvavo
*
1
Telefonai
Randolph 5584 Ir 6585
Telefonas Boulevard 1030
tetrikas i r Specijalistas
suvirs 40 atstovų-vių iŠ visi]
• a i , : Kas diena, išskiriant SuElektroterapas.
batos ir Šventės, nuo 9 iki pietų.
"Oliio" lietuvių kolonijų, dau
.IŠIMA TONSILUS ROSBLANDO OFISAS:
1)—Be marinimo,
giausia
iš
Cleveland,
Oliio.
Pa
10717
So. Indiana Avenne
4608 SO. ASHLAND AVENLE
t)—Be peilio ir be skausmo,
Pienas
turi
būti
duodamas
jiems
3)—Be
lu-aojo,
Telefonas
Pullman 0877
Chlcago, m .
kaipo
organizatorę
ir
darbšti
atvažiavus
klebonauti,
gerb
sibaigus
posėdžiams
vakare
•)—Be
jokio
pavojau*
s
u
s
k
i
a
i
.
su
kiekvienu
valgiu,
nes
augantis
Vai..;
Kas
dieną,
nao t Iki 9;
YaJ.: t ryto Iki 12 piet: 1 po
•>—Paeijcfitui nereikia slrcti, ga
vaikas
tiek
pat
tpieno
reikalauja,
P*et iki S po piet, t:SO vak. iki
Subatomis visa diena, Šventomis
li tuoj »airy U, Ir gaii eiti [
buvo išpildyta graži progra lietusių moterų išeivijos dir- kun. M. Cybeliui, viskas ki
darbą.
kiek kūdikis. Parink
pieną, kuris
i:S© vak.
iki
pietų.
Pagydo 'Gall-stoaes' (akmenį* tulžyje)
taip
virto,
nes
per
vienus
me
ma,
vadovaujant
p.
P.
tilugašvarus
ir
sveikas
Eagle
Brand
Pienas
re
įvairios
dalys,
k.
t.
Kalbos,
ir akmenį* llapamo pu»lėje be eSPECILISTAS ant egiaminavoperncijes, so tam tikreraiH moks
ypatingai tinka vaikams delot, kad
'»jimo
abstraktų ir padarymo kondienei (Cleveland, Oliio) Aps- eilės ir lošimai. Buvo persta* tus, tiek daug nuveikta di suteikia
liškomis priemonėmis bei raistais.
reikalingą sotumą augimui,
Tei. Boulevard 0537
Apkurtusiems sugražina ftfrdėjiiu:).
{traktų,
dokumentų
ir visokių
ir prie to lengvai virškomas.
Gydė visokias liras pasekminrni. ir jei
delių
darbų.
Bažnyčia
užbaig
krieio
raštininkei
plačiai
ži-1
j
veikėja.
Programa
suda•
popierių.
Veda
visokius
sudus.
v
o
e
yra reikalas daro operacija*.
Borden's Eagle Pienas šiandien au
u
Profetijonali patarnavimą teikia saro
nomai lietuvių visuomenei |(V+a istoriškas veikale Giml ta statyti, klebonija pastatyta, klėja d^ugelj vaikų, kurių tėvai ir fcV*••»»»»•••••••••••»>>aąį
ofise:
pratėviai buvo išauklėti Eagle Pienu
draugijos
užsnūdusios
atgai*
1411 So. 50 A ve. Cicero, m
60 ir 70 - metais. Kada pasvarstai,
'Tautos Genijus". Visas pro
Ofisu* atidarytas: kasdien nuo t vai.
jog
yra pienas vartotas per
po piet Iki 9 ral. vakare.
vintą, ir naujos suorganizuo tris Borden's
Nedėliomls Ir seredomis ofisas
gramas
pavyko
kuopuikiausia.
gentkartes, ir kurį kasdien var
1707 W. 47-th St.
rytas.
toja vis daugiau ir daugiau žmonių,
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo
! Už tai priklauso garbė ir nuo- ta. Žodžiu sakant visas veiki tai
turi būti tam priežastis. O prie
/ Lietuvis Advokatas
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomls nuo
mas
h
lietuvių
dvasia
atgai
žastis
ta,
kad
jis
pasirodė
saugus.
*•««
| pelnas p. P. Glugadienei, ku
8 i k i 2 vai. po pietį?.
69 W. Washington St^
>tlao Tei. Boulevard M M
| tinkąs per tiek laiko, ir žmonės juo
vintą.
Room 1310
Rezid. TeL Diezel t l t l
užsiganėdinę.
ri nemažai padėjo prie to
Telephone
Dearborn 8940
Akronieeiai moka dirbti ii Nežiūrint kur eisi flltojc galy ar
darbo
ir
rūpesčio.
oje visur gausi Borden's Ea
Dr. A. A. ROT H
Vakarais: 2151 West 22 St.
DR. VAITUSH, O. D.
veikti, tik jie, tur but, .nenori Kanad
gle
Pieną
šviežią
ir
sveiką
veik
kiek
T e l e p h o n e R o c s e v e l t 9090
Gruodžio 9 d. buvo atvai
T e l Boulevard 2160
R U S A S GYDYTOJAU H t
l i e t u v i s A k l ų Specialistas.
vienoje krautuvėje. Viaais atžvilgiais
N a m ų T e l e f o n a s Canal 16S7
save
girti
ir
garsinti.
P a l e n g v i n s aKių |teinpiuaa. k a s
G
H
m
C
R
G
A
S
tai vienatinis s a u g u s pienas auklėti
Lietuvis Gydytojas
dinta gražus ir juokingas vei
y r a priežastimi skaudėjimo gai
ĮneoisHatas Moteriški), VyUSkų
Svečias. kūdikius, kuomet motinos pieno nė
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo3303 South Morgan Street
kalas
"Klebonas
Kaltas"
pa
Valkų ir visa chroniškų ligų.
ra.
—— ^
tumo, bkaudančius ir uždegusius
Chlcago, m .
karsčius akių, kreivių akių, kata
Kada
prisieina
jūsų
kūdikius
iš
Ofisas 3 1 0 3 S. Halstad St ro, nemiego, ir taip toliaus, be rapijos ::audai. Per advente,
auklėti į stiprius, sveikus vyrus bei
vaistų arba skausmo. Neperviršinet
iki
pat
Kalėdų
tęsėsi
pa
moteris, niekas nėra taip svarbu pir
KUDIKliJ
Kampas 31st Str.
na nei akių medikalis mokslas.
mose dienose kaip maistas. Del tos
Visuose
atsitikimuose
daromas
Vai.: 1—8 po piet. 7—8 vak. Ned.
rapijos bazaras,'ir niekas, apriežasties
žmonės senai metė bandi
tiEROVEs
SKVTŽIUS^
LIETUVĖ ADVOKATĖ
egzaminas elektra parodantis ma
ir Šventadieniais l t — 1 8 d.
nėje.
Išmintingi
žmonės
nerizikuoja.
i
y
.
.
.
.
.
u
n
.
i
.
i
.
i
i
n
,
.
.
i
i
,
.
i
i
•
ĄHni.HJ
žiausias klaidas,
taip pat kaip
i
pie viskų nei žodelio. Čionai
->
3116 So. Halsted Street
Jei motinos pieno nėra, jie nesusivisokias
ligua
arba
nenormali pa
DEL APRŪPINIMO
Gydyto j as ir GUvorgBi
•«\
rupina,
bet tuoj pradeda
vartoti
dėjimą, silpnybę
muskulinių aMOTINŲ IR JŲ
Valandos: Nuo 7 iki 0 vakarais,
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
Borden's Eagle Brand Pieną. Pasi
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
taikomi sunkiausiuose atsitikimud
naudok
patyrimu
miiionų
vaikų
lai
KŪDIKIU SVUKATQ$.i
Huo 2 Iki 0 Subatom no piet.
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus,

JOHN KUCHiNSKAS

GIGEROJE

•

tom

SAUGUS MAISTAS
KUDfKlAmS

V. W. RUTKAUSKAS

STASULANI

DR. S. BiEZIS

DR. A. K. RUTKAUSKAS

1

Dr, A. Račkus

J. P. 1VAIMS

"" v, \

s

4«xxį£\

Dr.S A Brenza

Dr Mary a
Dowiat-Sass

John Bagdziunas Borden

Dr. A.J. KARALIUS

HELEN BELMEN JERRY

'Dr.MaoriceKahn

DR, CHARLES SEGAL

Tel Y ard* 0994
Valandai;
Nuo 10 iki 12 piet
Nno 2 iki 3 po piet
Vno 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet

Perkėlė

savo

ofisą

po

Jei reikalaujama Stiklai įdėti nuo
numerio iš recepto duoto viaietns
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų,
lig«, kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
įtempimo, kuomet geras pririnkimas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems 'pagelbėta. Speclalė atyda atkreipta J mokyklos vaiku*.
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomls nuo 9 iki 1 po pietų
Tel. Boulevard 7589
1545 West 47-th Street
AKINEI $4 IR AUGSČIAU

numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Lii^i
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po piety: nuo 7—8:30
vakare
Nedėliooiis: 10 iki 12.
Telefonas. Midway 2880

TeL Boulevard M M

Dr. J . P. Poška
GYDYTOJAS

Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659

SSS7 So. Morgan Street
Valandos: 9—II i i ryto.
Vakarais nuo 7 lai t
CICERO OFISAS:
«.'
1148 Sautn 4»-th AvestsM
Telef. Ciotco 4S71
Valand.: S—C:II • . r. Irasdlan.
' Utarninkals Ir pėtnyčioms nao I
Iki • ral. rakv
i

i

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgas

D r . J . M. C h r z a n
CHIRURGAS,

OSTJEOLOGUSTAS.

Į Į. Į

Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, Sveikas akis

i

Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

^

Akiniai $5 ir augščiau

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street
Valandos: 10 18 ryto iki 4 v. p a pietų ir nuo € : ! • iki 9:16 .•. • .
Telefonas ofiso: Haymarket §140
relefoaa* B/aMriMitna aveystone 41M

M . , Į

DR. SERHER, 0 . D.

1821 So. Halsted St.
Rezidencija106600
S. Artesian
Ave.
Valandos:
iki 12
ryte; 1 iki
«
po pietų; 6 iki 9 vakaro.

S P E C I A L I S T A S vlsokų ilgu vidurių ir plančių, gydo lytiškas
dalia, žlapumo ligas vyrų, moterų ir

GYDYTOJAS,

C

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomls nuo 10 iki U

3333 South Halsted Street
&

PETUVIS FOTOBRAFiSTfcS

I

Jei Tamista nori, kad Jūsų
paveikslas atrodytų kaip gyvas,
tai tą padarys Tamistoms J.
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje.
Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir fi.
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turime
tam
tikrus elektriškus {taisymus
Kainos labai prieinamos.

J. J. Stankus
BRIDGEPORT STUDIO
3202 So. Halsted Street
Tel.

Boulevard

330

S. D. LACHAWIGZ
Lietuvis
Graborius
2314 W. 23-rd Place
Chlcago, m .
Patarnauja laido-*
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
TeL Ganai 1271
21»»l

«f l»iko friideuuK r«ikalas įlumdm buriančio**
•otinoBU ir «MiiMM* Ju-

r

Kudikia aprapiniBUS ir f^
aėjiaua yra # t y h u gyitm

r

ir M * JaafiuM, kad Ui
yra dalykas, fanf BM« ta
rime refaliariakaia UkaUrpūia atriral ir latrai
p«rgvilde«a "*
«

STRAIPSNIS

J

ke paskutinių trijų gentkarčių.
Skaityk atydžiai .kas savaitę Situs
f*
straipsnius ir pasidėk -ateičiai.

=3P

K. JURGELIONIS
•W"*

Mūsų Jtfaujo Kanto Adresas
YrA Sis:

1Q2-J84 N. S*og*nwi 81.

iv:

106

.TINKAMAS SCVIRSKINIMAS
MAISTO SVARBUS.
Daugelis motinų su ęmagumu gi
riasi kad jų vaikai "valgo viską".
Šitos motinos nesupranta, kad vaiko
viduriukai nėra ant Uek jau išsivys
tę, kad galėtų tinkamai virškinti Wle ką. PHvas ir virškinimo organai,
kaip ir. visi kiti , organai ar , musku-1
lai, išsivysto laipsniškai iki pripran
ta prie valgių suaugusiųjų.
Joks maistas nėra naudingas jei
nėra pilnai suvirškintas.
Augantis'
vaikas gali suvalgyti valgį skirtą su
augusiam, o vienok negauti užtekti
nai sotumo, vien dėlto, kad jis tą mai t
stą negali asimiliuoti. Svaroiausi da- *
lis kūdikių penėjimo yra tinkamas
parinkimas
valgiu.
Tokie valgiai
kaip šutintos pupos, virti kopūstai,
keiksai, blynai ir kepti valgiai užga
nėdina suaugusius bet netinka vai
kams.

"*1

Ar 11 Randolph Str.
V e s turime aasianaių silkių
. ir žuvies. Kaip , tai: Alaska
Fat Scotch ir Holląnd silkių.
Mes parduodami bačkelSmis,
puabačkiemis, k«tvktbajčkiais
ir viedrais
Mes pristatome i visas mip»
to dalis. Taipgi pristatome ir
1 užmiestį.
Reikalui esant telefonuokite:
Monroe
7844
Visi nžsakvmai yra gvarantootL

M. BORTZ COMPANY
IMPORTERS & PACKERS OF

ALASKA, SCOTCH and
HOLLAND HERRING
102-104 N. SANGAMON STR.
• TEIi. M O N R O E T344
i
CHICAGO

ADVOKATAS
•

127 H. Dearborn S t , Room 1117
Telef. State 7521
1
Vakarais ir nedėlios rytą;

3335 So. Halsted St.
Telefonas Yards 0141
•

Bylos visuose teismuos^. — Ab
straktai. — Ingaliojima' • —
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama. jj
^i-W——mm^Įmmmrumm^^^mmmm^vm

UIUI!llllUiniMillUHIIlUliiBUIIIi|0Mni

Kas nesigarsina, to niekas
nežino.
Advokatams ir daktarams, btanteriams ir veikėjams, perkantiems Ir
parduodantiems, darbo ir darbininkų
jieškantiems —
— visiems "Drauge" garsintis
moka.
Jei laiko neturi,

pašauk:

Tel. Roosevelt 7791

mm

>fj.m

vei2dos par. svet. 717 !W. 1$
St. 18 kolonija.
f
S d. vasario m. šv. Antano
par. svet. 15-th ir 49-tli St.
Cicero, UI.
Vėliau bus paskelbtas maršCHICAGO. — Šiandie ne rimą įvelti apie 400 milionvt
pastovus oras; maža atmaina dolerių ir štai norima, kad į t rūtas į kitas kolonijas,
temperatūroje.
dvi savaiti miesto taryba tuo
• —
•
fcl a u s i i n u a pu i d irbtų.
UŽKVIETIMAS.
Tai turi but kas tokio ne
TRANSP0RTAC1NIS BIpaprasto. Reikia apsižiūrėti. L. Vyeių Ch. Apskričio cho
LIUS PAGAMINTAS.
ras rengia puikų v vakarą Žinomas Chicagos miesto
koncertą šokius 18 d. sausio
PLĖŠIKAS LIGONINĖJ.
majoro Dever tvansportacinis
Bohemian -- American Hali
ordinansas (bilius) pagamin
CariTeld Park ligoninėn kaž 1436 - 40 W. 18th St. Todėl
tas ir įduotas transportavi
kokiu būdu užpraeita naktį visos Chicagos vyčių kuopos
mam miesto tarybos komite
inėjo negras plėšikas. .Jis pra pasistengiate paagituoti kuo
tui patikrinti ir reikšti savo
dėjo griostis po paeientii ka pų susirinkimuose ir par
nuomonę tarybos susirinkime.
duoti tikietų. Gal kaikurios
mbarius.
Ordinansu nustatomo tokia
Dvi slaugytojos pakėlė jam kuopos atvažiuosite visi "in
akcija:
kovą. Vieną jų plėšikas sma corpore". Kadangi koncertas
1. Kuogreiiaus dirbdinti po rkiai apdaužė ir pabėgo. Su įvyks 18 d. sausio, o tai bus
savim pagrobė kelis pacientų sekmadienio vakaras, todėl
žeminius geležinkelius.
vietoj vaduoti kur kitur, ge2. Nupirkti gatvekariu lini- laikrodėlius.
rians į koncertą. Čia prie ge
jas.
3. Nupirkti, jei galima, vir CHICAGOS FEDERACIJOS ros muzikos galėsite pasi
linksmini nt i ir koncertą išgirs
šutinius geležinkelius ir tuo-. APSKRIČIO METINIS SU
ti.
jaus juos prailginti.
SIRINKIMAS.
Komitetas.
4. Jei viršutiniu geležinke
lių nebūtu galima nupirkti, Sausio 7 d. (trečiadieny) 8
BRltDGEPORT.
tuomet padirbdinti greito va vai. vak. įvyksta Chic. Fede
žinėjimo kitus kelius.
racijos Apskričio metinis su
Svarbus pranešimas.
5. Visą mieste transporta- sirinkimas Aušros Vartų par.
Moterų Sąjungos 1 kp. me
eiją sujungti vienon sistemon svetainėje.
tinis susirinkimas jvyks tre
ir pavesti municipalio boardo Dienotvarkė;
čiadienio vakare, 7 d. sausio
kontrolei.
1) Skyrių Raportai.
7:30 vai. vakare, šv. Jurgio
Ordinansas arba bilius tu 2) Valdybos 1925 m. rinki
parap. svet.
rės but pavestas miesto gy mai.
/«
ventojų referendumui vasario 3) Seimo reikalai.
4) Įnešimai ir sumanymai.
24 d., jei galutinai bus apdir
Prašoma visų Federacijos
btas.
Miesto, majoras nori būti skyrių atsiųsti savo atstovų į
nai sųmiestinti transportaei- šj svarbų susirinkimą.
Valdyba.
įą. Tai svarbus klausimas.
JUOZAPAS BANEVIČIUS
Nes tas sumiestinimas gali
mirė sausio 4 d. 1925 m. 9:55
brangiai žmonėms atsieiti, bet
vai. vak. 54 metų amžiaus a.
VAIČKAUS DRAMOS
a. Juozapas kilo iš Kauno red.
duoti mažai naudos.
TEATRAS.
Raseinių Apskričio Viduklės
•

KAM TAIP SKUBIAI?
Toki klausima iškelia kaikurie Cliieagos a Mormoną i ir
įžymieji piliečiai, kuomet mie
sto majoras .Dover skubina
pravesti visus savo transportaeijos planus.
Pilieėiai pareiškia, kad tran
sportaeijos klausimas Oliieagoje begalo svarbus. Jin no-

METU SUKAKTUVĖS

Savo vaidinimais aplankys
šias kolonijas:
16 d. sausio

m.

Draugijų

svet. 9 ir Lincoln St. AVaukegan, 111.
"18 d. sausio m. St. PeterV
Hali, Milwaukee A ve. and
Pine St. Kenosha, AYis.
2."> d. sausio ra. Visų Šventų
nar. svet. 10809 S. State St.
Roseland.
31 d. sausio m. Šv. Jurgio
par. svetainėj 3230 So. Auburn Ave. Bridgeport.
1 d. vasario m. Dievo Ap-

Parap. Išgyveno Amerikoj S0
metų.
Paliko dideliame nuliūdime
Moterį Moniką (po tėvais Star
montaitė) dvi dukterj Mikoliną
Stachnik
ir Antaniną,
Petrą ir žentp.

sūnų

Kūnas pašarvotas 4S43 South
Wood Street. Laidotuvės įvyks
Ketverge sausio 8 d. 1925. Iš
namų 8 vai. bus atlydėtas į šv.
Kryžiaus bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velionio
neią.
Po pamaldų bus nulydėta? į
iv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame rfsns gimines,
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, dukterys,
sunūs ir žentas.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. P. Eudeikis, Tel
Yards 1741.

-K
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s itales, alei viena ma
lonėkite būtinai ateit susirinkimtn ir užsimoket pilnai REIKALINGA moteris pa
duokfes, nes reiks peržiūrėt gelbėt su namii darbu. Vieta
gera ir pastovi. Atsišaukite
knygas ir sutvarkyt kuopos sreitai
finansinį stotį.
2017 So. California Avenue
Chicago, UI.
Kol kas, įstojimas Są-jun-j
gon tebėra numažintas per PAIESKAU vargoninką. Ge
pusę, tad sąjungietės atsives- Jra vieta, geros išlygos, atsi*
šaukit pas
lute naujų narių kuopom Pa-1 KTJN. S. O. YUNKEftIS
eios būdamos narėmis tos pra- [806 N. 8-th St. Springfield, 111.
kįlnios organizacijos, nepavy- Vienas kunigas reikalauja
dėkite jos savo draugėms, pri- šeimininkės.
Atsišaukite į
rašykit jas M. S. laikė šio va
"DRAUGO'' Red.
jaus.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, 111.
Valdyba.

REIKALINGA

WEST PVLLMAN, IIX.
L. Vyeių 35 kuopa laikys
metinį susirinkimą, keU« x~c
sausio - January 8, 1925 ra.
8 vai. šv. Petro ir Povilo pa
rap. mokyklos kambaryje.
Visi vyčiai ir vytės malo
nėkite atsilankyti į šį susirin
kimų, nes yra metinis ir vie
nas iš svarbiausių susirinki
mų.
Elena Norviliutė, rast.
PRANEŠIMAS L. V. CH.
APSKRIČIO CHO
RISTAMS TEMS.

REIKALINGA nebejauna moteriš
ke pavaktuoti ligonj. Kambarts, vatgris ir $5.00 į savaitę. Galima pasi
likti ir ant visados gyventi.
Atsi
šaukite
VINCENTAS UTBERSKIR
038 West SI Plaoe

PRANEŠIMAS LABDARIN
GOS SĄJUNGOS 7 KUO
POS
Metinis susirinkimas įvyks,
7 d. sausio 1925 m. Seredos
vak. 7 vai. Aušros Vartų pa
rap. svet. 2323 W. 23 Place,
Chicago, UI.
Nariai,
narės, meldžiami
skaitlingai atsilankvkite i susirinkimą, nes turim daug
e
svarbių reikalų apie Labdary
be apsvarstyti.
Valdyba.

Pranešu • visiems choristams
EXTRA!
-tems, kad L. V. choro pamo
kos įvyks 9 d. sausio lygiai Naujausi Lietuvos Kintamie
8 vai. vak. "Mark "VVhite Park
ji Paveikslai.
svet. Praeitį penktadienį vieC. G. Lukšio nuimti ir ką
nas kitas del svarbių priežas- tik iš Lietuvos parvežti nauji
cių atsiprašė Bet ateinantį įdomus judami paveikslai. Atpenktadienį jau nėr atsisaky- eikit pamatyti T iotuva, kaip
ma. Nes šiuo kartu turėsime ji šiandien gyvuoja. Pamatypamokas ir prisirengimus jau Įsit jos kariuomenę. Dainos
ant estrados, todėl svarbu, Dieną, , kur dalyvavo 3,5()0
kad visi būtumėte. Negana to, dainininkų, katalikų jaunuo
visi vyrai-<?horistai nepamirš menės kongresą, sportininkų
kite, kad nedSlibje 11 d. sau Olimpiadą, kaimiškas vestu
sio 2 vai. po pietų visiems rei vės, miestus, miestelius ir jų
kia ateiti į pono Pociaus korv jturgus, laukų darbus, Klaipėservatoriją H a l ^ d ir 33 st. |dą ir jos apielinkes

ir d a n -

Ten bus svarbi6'š pampkos.
K. G.

kitų įvairių paveikslų.
Bus rodoma:
Sausio 8 d. bažnytinėje sve
TOWN OP LAKE.
tainėje 3901 Fir St. Indiana
Harbor, Ind.
Vyčių XIII kuopos savaiti- tV. 15-th Ave. Gary, Ind.
nis susirinkimas jvyks sausio
Prasidės 7:30 vai. vak. Įžan
7 d. 8 vai. vakare, Davis Sq- ga 35c. vaikams 15c.
uarfc parkų salėj.
Sausio 11 d. Moose Club
Prašoma narių atsilankyti. svetainėje 160 Mulberry St.,
Korespondentas.
Rockford, UI.

URŠULĖ EVALDIENĖ
v>S*
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ONOS DAINELIUTĖS
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Jau metai laiko praėjo
kaip mūsų mylimoji duk
rele persiskyrė su šuo pa
sauliu. Sausio 9 d. 1924.
Paminint josios liūdnas
mktines metines sukak
tuves įvyks pamaldos, už
veliones siela, sausio 9 d.
7:30 vai. ryte, šv. Anta
no bažnyčioje. Ciceroj.
Visus gimines ir pažįsta
mus kviečiame dalyvauti
šiuose pamaldose.
Ifuliudę:
Tėvai, seserys ir brolis
Daineliai. 1G22 So. 49th
Ct., Cicero, IU.

mirė Sausio 5, 1925 m. 65 mėty amžiaus
Kilo iš Kylučiy Kaimo Biržų Parapijos. Iš
gyveno Amerikoj 27 mėty.
Paliko dideliame nuliūdime Sunų Jonę
ir Dukterę Anelię.
Kūnas pašarvotas 841 West 33rd St.
Laidotuves įvyks Penktadienį Sausio 9
1925 m. Iš namų 8:30 vai. bus atlydėta \
Šv. Jurgio bažnyčię, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už veliones sielę.
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose pamaldose.
Nuliūdę: Jonas P. Evaldas, Anelia ir
Leonardas Šimučiai.

•
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REAL ESTATE

NAMAI - ŽEMĖ
PAEDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marąuette
Road arti Maplewood Ave.
Garu apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta plytoms,
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite
JAMES KKAL
2444 VVest 67-th Street
Tel. Prospect 1S64
DIDELIS

BARGEKAS

Mainysu nauja 2-jų flatij tnurinj
biznava namą kuris randasi Bridgeparte arti HV. Jurgio Bažnyčios už
2-jų pagyvenimu namą arba už farmą\
\
Atsišaukite
THEO. YATT

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641*
* » • » • !

IEŠKO

PIRKtl, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS,

L FABIONAS CO.

•

PAIEŠKAI! sitvo dėdę An
taną, Zulca, kuris nuo senai
vis gyvendavo Westvillė;j, I1L
Prašau jis pats ar kiti man
pranešti žemiau padėtų ant
rašu, nes turiu svarbių reikalą
BARBORA BARTKIENĖ
(Po tėvais ZiuVditė)
4549 So. Hermitage Avenue
Chicago, m .

808 tf. 351h SI.. Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
9
Parduodam laivakortes. •

l

6

Tamsta Sveikas
"'"

Resldenetjos Tel.
Prospect 6101

•2TeL

Daktarai Kopczynski
ir Schweers
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;
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SAM

j

Roselande
Tel. Pullman 9355
j
Pnildausi daimontai, Laikrodėliai ir Sidabriniai daiktai \
Grafonolai, vėliausi Lietuviški rekordai ir pijanu rolės. ;
Atvažiavo Sveteliai)
Į beržyną eina Ona)
Šeriai žirgelį)
švintant aušrelei)
Klerneto polka)
Vestu vi v maršas)
Madralka polka)
Paskarka polka)
Esu ant šio svieto)

"Tėvynės"
F 16000 svajonė)
F

:

naktj)
F 16006
F 16007

16001

Vėliausi Piano RoUaJL
Čigonėlės polka
F
T:* i R n n 9 M e t l ė s sapnas
F
F 16002 Angejaj g ^ danguje W F
Gul šiandiena
W F
V 1600.*! Lietuva brangi
W F
Suskintas kvietkelis
W F

' Hat^aftMtMiifttMgaattt^

1

budatoJUno

GONTRAGTORIS
Atsilankykite pas mane doosu
^era patarimą.
SSftS So. Halsted Street
Chicago, III.

i

-

Home
tSM Lowe Av(

4376

1112-1114 Milwaukee Ave.

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVYARE CO.

Viriui Hatterman ir Glantz Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-6 po
pietų, *-9 vakare
Nedėlloj nuo 10 1K1 12 diena
Specialistai chroniškų, nerru,
kraujo, odos tr Šlapumo ll^ų.

Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
. Pres. Ramancionis
Chicago, UI TeL Yards 7282

P.

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije
žinomais gydymo budais.
Atsilankykite i
TRAINIS HEALTH
INSTITUTE
3327 S. Halsted Street

KANTOR

Geriau diena, geriau

Blvd. W41

Murimo Ir
GENKRAU8

S I M A I T I S
NAPRAPATH
Gydau pasekmingai tokias Ilgas
vyrų, moterų ir valkų kurios bu
vo pavadintos nelšgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais Ir nevargindamos operacijomis.
Vartoju Naprapatijos ir Maisti
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 f lkl t
vak. Nedėliomis po sutartė 466?
So. Ashland Avenue.

10759 So. Michigan Ave.

Rekordai.

• • • • • • • •

Tel.

Oanal MfiS
C J. PAH8TAHA
Fotojęrafas
PAHSIRNA STCDIO
\ ltOl 8. Halsted Sc,
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja J
miesto dalia.
b

••!
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Lafayette 41SS

Jewelry Jr Muzikos KrautuvS

Vėliausi

Ofiso Tel.
Prospect 5778

A. K A I R I S

tykite su mumis tuojau.

1>K.

c

LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Sn tos rųšies reikalais
kreiptes pas mane.
Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, I1L

visus nervufe. t e r e i k ė s j u m s dau
giau kentėti — ateikite ir p a s l m a -

Ofisas
Ha y mark r t

J. H E N I F F
REAL ESTATE

Ar sergate? Mes Jums pagelbėslme. Patarimas dykai ar jųs čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligą, gasų, rugStumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroldus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi*
te ant veido spuogus, iSbalimą ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs ii ry
to, galvosuk), apsivėlusi liež-uvj?
PraSalinkit nervingumą — apslsaugokit neurastenijos, ji silpnina

Tel.

*

NORĖDAMI

PEČTCS P A R D A V I M O
Ruloninis pečius.
Parsiduoda anglinis be g?aso pe
čius. Parsdiuoda labai pigiai. At- I
šliaukite mojaiis.
^
4410 So. Talman Avė.
Ohictųjo. III.

Bfc Vaistinei Daktarai

Didiiauses ir geriauses siuvejes
ant West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ii
žieminiu materijų del vyru
ir moterių.
SIUTUS Ir OVERKOTUS
Visokiu Stylu
Padarau ant užsakinio greitai ir gerai
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del srero patarnavimo. Taipin
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS
Lietuviu KrauČius
2337 So. Leavitt St.
Ghicago, 111.
Tel. Roosevelt 8982

^

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi I r visokius biznius.
Darba atliekam greitai,
pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

94 W. 4-th St.
St. Charles, DJ.
Telefonas St. Cliarles 451

i

CHAS. K. VUOSAITIS
\

•

7751
7752
7753
7754
7891
7892

(Ant Antrų Lubų)

Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
P. a , D. O., N. T.
Gydau {vairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų* naujausiais budais.
4204 Archer A v e , Chicago, IU.
Brighton Park. 2 lubų, Rūmas 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų.
Vakare nuo t iki 8 vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 11 pietų.
Telepbone Lafayette 454S
m*

P L U M BIN G
Uemrys, netariama

TeL Yards 4527
Plumbing. Gas Fitting
And Sewerage
Greitas I r Geras
Patarnavimas.
Kainos Mažesnės Nekaip
Kitur

GEO.

HAZARD

3858 So. Halsted Street
Chicago, IU.
< • m m m«

T2M

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo

Koniraktorius

Dažu ir Poperos Krautuvė
UM9 SO. LEAVTTT 8TR.
»*»••'

