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Kad tarp mųs, katalikų, butų 
daugiau vienybės, meilės ir susipra
timo ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingų darbų, naudokimės 
katalikiška spaudą ir ją platinkime. 
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Francijos Minist. Kabinetas Atsistatydino 
- R o m o s 

Euro-
žynms 

ROMA, spal. 28. -
pos žinių agentūrų 
skaičius yra susijungusios su 
Associated Press. Taigi, tų 30 
agentūrų reprezentantai ben
drai su Associated Press rep
rezentantais čia turi metinę 
tarptautinę konferencija. 

Konferencijos visi atstovai, 
kurių tarpe yra keletas mote
rų, priimti Šventojo _V*vo au
diencijom 

Šventasis Tėvas nurodė 
jiems apie j i svarbų pašarAi-
mą teisingai informuoti pa-
sau'Į apie bėgančius įvykius. 
Pažymėjo, kad žinių i nikėjų 
atsakomybė yra labai didelė. 

Padalinta jiems visiems si
dabro medaliai Šventųjų Jubi 
liejaus Metų atminčiai. 

ilusio Didelio 
Finansinio Krizio 

Kas Bus Nauju Premieru, Kol-Kas 
N ė r a Ž i n o m a 

PARYŽIUS, spalių 28. — i Cail'aux'o projektas buvo 

LIETUVOJE 
VILNIUI VADUOTI RINK

LIAVA 

Francijos premieras Painle-
ve vakar vakare prezidentui 
Doumergue įdavė savo ir viso 
kabineto atsistatydinimo ras
ta. 

atspausdinti daugiau j>operi-
nių frankų ir tais frankais iš 
pirkti valstybinius trumpo ter 
mino bonus, Be to, ikurti ne-
priklausomą amortizacijos fo-

Kabineto atsistatydinimo ; ndą ir jin dėti visas naujas 
svarbiausioji priežastis, tai i taksas. (Tai fondas turi but 

AMERIKON ATVYKSTA 
ARK. CIEPLAK 

OfJ-VELAND, O., spal. 27. 
— Čionai iš Europos atvyks
ta kituomet pagarsėjęs, arfu-
vyskupas Cieplak, kurį bolše 
vikai Maskvoje teisė, pasmer
kė miriop ir pabaigoje išlai
kę kokį laiką kalėjime paliuo-
savo. 

Vietos diocezijos vyskupas 
Schrembs nesenai būdamas 
Romoje mal'jsi su arkivysku
pu Cieplaku ir jį pakvietė at
vykti pas save Clevelandan. 

Arkivyskupas Cieplak iš 
Europos leisis lapkričio 3 d. 

franko kainos puolimas ir a-
belnas finansinis krizis • 

Finansų ministeris Cailla-
v:x išvakaro ministerįų kabinę 
to pos/ėdy paskelbė savo pro
jektą, kaip paderinti finansų 
situaciją. 

Premieras Painleve ir keli 
kiti ministeriai jo projektui 
priešinosi ir premieras reika-! 
lavo, kad Cailiaux tuo jaus at-
sistatydintij. 

Bet finansų rainisteirs atsi
sakė išeiti iš kabineto pažy
mėdamas, kad jis pats to ne
manąs daryti. Sakė, tegul ver
čiau jį pašalina pats parla
mentas. 

vartojamas išimtinai vienų vi 
dujiniu skolų atmokV'.jimui. 

Tuo tarpu premieras Fai:i-
leve su keliais manisteriais 
reikalavo būtinai apdėti mo-
kestimis didžiuosius kapita
lus. 

Pranešta, kad prezidentas 
Doumergue kvies atsistatydi
nusį Painleve suorganizuoti 
naują kabinetą. Bet jei jis ne 
apsiimtu, tumiiėrbitrir*pakvi('-
stas E. Herriot, buvusis pre-

į mieras. 

Žinovai įtvirtina, kad .Tem
ptai nevyktu sudaryti kabine
tą. 

Turkija Ignoruoja Tarpt. Tribunolą 
Mosulu K l a u s i m e 

KLEBONAS ATSIEKĖ TRO 
ŠKIMĄ ' 

BOR,TLA_\~D, Or., sp. 27.— 
Baker City katedros klebo-
nas, kun. Felix L. Geis, ilgas 
laikas prašė vyskupo paskir
ti jį klebonu prie Indėnų re
zervacijos, kur norėjo aspi-
gyventi paprastoje medinėje 
lušnėje palei AVilliamson upę 
ir klebonauti mažutėje parapi 
joje, turinčioje mažą medinę 
bažnytėlę. 

Po ilgo prašymo vyskupas 
išpildė jo norą. Kun. Geis no
ras pasišvęsti išimtinai Indė
nų sielų ganymui. 

HAGA, Olandija, spalių 28. 
— Tarptautinis Tribunolas 
pradėjo viešuosius išklausinė
jimus Mosulo reikale. 

Tečiaus Turkija neprisiun-
tė savo reprezentanto parody 
dama, kad ji tą procedūrą ir 
patį Tribunolą ignoruoja ir 
stovi griežtai už Mosulo teri
toriją. 

Čia šis turkų valdžios nusis 
tatvmas aiškinamas tuomi, 

w 

kad Turkija priešinosi Mosu
lo klausimą pavesti spręsti 
Tribunolui. Bet T. Sąjunga 
Turkijos neklausė ir tai atli
ko. Dėlto, turkai šiandie tai 
visa ir ignoruoja. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 

Britanija susilaukia naujų 
nesmagumų artimuose Rytuo
se, kuomet turkai griežtai lai
kosi savo nusistatymo, nore-
darni atimti nuo Britanijos 
turtinguosius žibalu Mosulo 
plotus. 

VON HINDENBURG UŽ 
P A K U 

BERLYNAS, spalių 28. — 
Locarno konferencijoj padary
tą saugumo paktą .mėgino su
ardyti nacionalistai. Trys na
cionalistai ministeriai tuo ti
kslu iš<ėjo iš kabineto. 

Tečiaus prezidentas Hin-
denburg stovi už paktą ir tuo 
būdu jo pripažinimas užtik
rintas. 

Pasišalinusių ministerių na 
cionalistų vietas pasidalino 
kiti ministeriai. Tuo hudu ap* 

MEMPHIS, Tenn., spal. 28. —Arti jVictoria, Miss, St. 
Louis & Kan Francisco pasažierinis traukinis No. 108, grei
tai važiuodamas nušoko nuo bėgių ir nusirito nuo pylymo. 'draustas kabineto suirimas 
20 žmonių žuvo ir virš 30 sužeista. 

SANTIAGO, Chile, spal. 28. — Organizuotas darbas 
visoj Chile respublikoj paskelbė nacionalį streiką. Tai pro
testas, kad buk neteisingai pravesti prezidento rinkimai. 
Matyt, nebus apsieita be karo padėties paskelbimo. 

NEW YORK, spalių 28 — 
Atlantike audra pagavo Nor
vegų garlaivį "E lyen . " Šau-

ATENAI, spa l 28. Graikijos valdžia kariuomenei pa- kėši pagelbos. 32 vyrai įgu-
rėrfė be jokio atidėliojimo evakuoti užimtą bulgarr, teritori- los išgelbėta, gi Saivas nus-
ją. Ir evakuavimas jau seka. kendo. 

32 IŠGELBĖTA 

KĖDAINIAI, fcia susikūrė 
rinkliavos komitetas, kurio 
pirmininkas yra A. Vilimavi-
čius, apskr. policijos vadas, 
vicepirm. L. Ragaišis. Ž. U. 
d-jos v-bos pirm-kas, kasinin
kas A. Tamošiūnas, koper. fi
gos skyriaus vedėjas, sekreto
rius Pr. Morkūnai, šaulių rin
ktinės vadas ir nariai: d-ras 
J. Augevičius, provizoris Ch. 
Gurvičas ir A. Morkūnas, bur 
mistras. 

Komitetas nutarė visai rin
kliavai vadovauti ne tik Kė
dainių mieste, bet taip pat vi
same apskrity. Todėl susirupi 
nta būtinai kiekviename vals
čiuje sukurti vietos komitetus, 
kurie su šaulių burių valdy
bomis veiktų kontakte. Visas 
apyskaitai! daro komitetai. 

Vitą rinkliavos literatūrą ir 
medžiagą nutarta pavesti ko
mitetams. Tuo būdu visai vi
suomenei darbuojantis bei pri-
>ja*ičiant tikimasi daugiau su
rinkti. 

Rinkliavą vykinant vartoti 
įvairiausias priemones: į bu
tus — auką lapais, viešai at
laiduose ir įstaigose dėžutė-
mis, rengti vakarus, koncertus, 
paskaitas. Be to, Kėdainiuo
se panaudoti kino, pasirūpi
nant atatinkamas filmas. Kė
dainiuose be lapų rinkti taip 
pat kvitų knygelėmis. 

Kėdainių visuomenė subru
zdo remti Šaulių sąjungos ri
nkliavą Vilniui vaduoti. _Be-
lieka susilaukti tokio pat ak-
tingumo gilesnės provincijos 
veikėjų, tai organizuojamai ri 
nkliavai kėdainiškiai (visos 
apskrities) kiek galėdami 
duos. 

Grakija Nenori Pasiduoti 
T. S. Tarybai; Išsisukinėja 

CMCAGOJE 
ŽUVO GELBĖDAMA 

KUDIK{ 

Mis. AVinners pavojingai 
serga ligoninėje. Tėvas buvo 

PARYŽIUS, spali., 28. - ( B r i a n e ! tuomet įspėjo .Graiki- i S v y k c 8 l i g o n i n e n pažiūrėti 
Vakarykščiam (T. sąjungos įjos atstovą, ikad tarybos pa-
tarybos susirinkime Graikijos | duotos sąlygos pilnai butų iš 
reprezentantas Carapanos 
pranešė, jog tarpininkaujant 
Rumunijai graikai su bulga
rais susitarę likviduoti kilusį 
konfliktą ir evakuoti bulga
rų teritoriją. 

Carapanos pažymėjo, kad 
bulgarų ir graikju. karininkai 
susieis paskirton vieton ir 
susitars, kaip evakuavimas tu 
rės but atliktas. Bus sutarta, 
kad pasislėpę bulgarai pasi
šalinančių graikų kareivi,ų ne 
pultų. 

Graikijos atstovas dar pa
reiškė, kad Graikijos valdžia 
tai j vykdo ne del T. Sąjungos 
tarybos reikalavimo, bet del 

LAUKŲ DARBAI 

Rumunijos valdžios pasidar
bavimo pašalinti grasinantį 
Balkanams naują pavojų, 

Bulgarija nieko nežino 
|Tuo tarpu Bullgarijos atsto 

vas Marlov pranešė, kad jo 
valdžia nieko nežinanti' apie 
Rumunijos tarpininkavimą. 
Ir pažymėjo, kad bulgarams 
su graikais susitarimas fie-
siog negalimas. 

pildytos ir šiandie taryba 
lauks galutino bulgaijų terito
rijos evakuavimo. 

Yra aišku, kad Graikija mė 
gina išsisukinėti. J i bijo ,T. 
Sąjungos, žada jos sprendi
mui pasiduoti, bet nenori ap
leisti okupuotos teritorijos. 

Graikijos blokada 
Jei kartais Graikija nepak 

lausytų, tuomet taryba pas
kelbs jos pakraščių btokavi-
mą. 

Bet jei evakuotė butų atlik
ta, tuomet tarybos komisija 
bus pasiųsta konflikto vie
ton ir bus ištirtas visas da
lykų stovis ir bus išspręsta, 
kuri pusė turi už nuostolius 
atlyginti. 
48 aukos 

Iš Sofijos praneša, kad 
graikai platina savo okupuotę 
ir siunčia daugiau kariuome-

jnės. Bulgare kariuomenė tai-
pat koncentruojama, 

Ligi vakar 48 bulgarai — 
kareiviai ir civiliai, nukauta 
ir sužeista. Graikija už tai tu 

T. Sąjungos pirmininkas Įlies atlyginti. 

KABLEGRAMA ŠVENTA
JAM TĖVUI 

DAMASKAS APGRIAUTAS 

motinos. Namie, Fairview, sa 
le Schiller Park, liko 15 merų 
duktė Augusta su trimis vai
kais ir vienu kūdikiu-sesute. 

Augusta mėgino pakurti 
prigesusi pečių, liejo 
jin gazolinos ir ši eksplioda-
vo. Liepsnos šovjė. į lubas ir 
Augustos drabužius pagavo. 
Nežiūrint to, ji puolėsi į pa
šalinį kambarį gelbėti kudikį-
sesųtę. Šią nutvėrė ir klykda
ma išbėgo laukan. 

Susibėgo kaimynai, Augus-? 
ta buvo baisiai apdegus. Iš
gelbėjo iš degančių namu. ki
tus tris vaikus, paėmė pames
tą kūdikį, gi Augusta nuvežė 
ton pačion ligoninėn, kur mo
tina serga. Tenai Augusta 
greitai mirė. 

\ 

PLAUČIŲ LIGA CHICAGOJ 

ROMA, spal. 27. — Atida
rytas naujas kabelis, jungiąs 
Italiją su Pietų Amerika. Tar! manų apgyventa dalis kuone 

LONDONAS, spalių 28. — 
Anot depešų, visas Damasko 
miestas apgriautas, gi musul-

pe pirmųjų kaMegraum; iš Ar
gentinos prisiųstas Šventa
jam Tėvui sveikinimas'. 

Tai Argentinos katalikų 
sveikinimas ir ištikimybės A-
pastato Sostui reiškimas. 

Kablegramą pasirašo Santa 
Fe vyskupas Juan Augustin 

visai išnaikinta. 
I r tuomi sukilimai neimmal 

sinti. Drusųf pusėn pereina ne 
vien arabai, bet ir beduinai. 
Sirijos ateitis apsiniaukusi. 

KITOS SKOLŲ DERYBOS 
SIMNAS. (Alytaus apskr.). Boneo. 

Del didelių lietų žmonės ne
gali baigti žiemkenčių javų 
sėti. Žemė dirbti nesiduoda — 
šlapia. Bulvė's žemesnėse vie
tose pasemtos. Labai daug y-
ra supuvusių. Žmonės nusimi
nę. Tokių šlapių metų, sako, 
dar mes niekad neesame ma
te.. . 

I 

LAIMĖJO TROFEJA 

KOMITETAS 

BALTIMORE, Md,, spalių 
28. — Schneiderio trofeją 
klasinėse pasaulio hydroplmnfi 
lenktynėse laimėjo S. Valsty
bių armijos lakūnas Įeit. Doo-
Httle, skr'izdamas 235 mailes 
valandoje. 

AVASHINGITON, spal. 28.--
Atvyksta Italijos komisija su 
reguliuoti karo skolas. Prane
šta, derybos prasidės ateinan 
tį pirmadienį 

Chicagos gyventojai įspėja
mi, kad čia pradėjo plisti 
plaučiu liga (pneumonia). 
Sveikumo komisionieriųs pa
reiškia, kad žmonės turi sau
gotis, persišaldymo. Jei pajun 
ta turį taip tariant šaltį, ty-
galvos svaigulį, geriausias 
daiktas atgulti lovon ir šauk
tis gydytojo. 

NETURI PINIGŲ 

Chicagos iždas ir Vėl pus
tuštis. Miestiniams tarnauto
jams ir darbininkams apmo
kėti neturima pinigų. Tuo ti
kslu 5 mil'ionai dol. imami iš 
atsargos fondo ir tų pinigų 
sako užteksią poros mėnesių 
algoms. 

Metai į metus atsikartoja 
tas nelaimingas deficitas. 

4 ŽUVO, 2 SUŽEISTA UTENA. Vilniui vaduoti U-
tenos šaulių iniciatyva suor
ganizuotas komitetas, kurio pi 
rmininku yra kun. direktorius 
VI. Butvol'a, vicepirm. — p. 
Lukauskas, iždininku p. Bra-
žienas, sekretorius — p. Did-
žiapetris j r nariai — p.p. Ste-
ponėnas ir Vasarevičius, ku- bei propagandines pastangas 
rie, tam tikslui, žada rengti vaduoti ištroškusiam laisvės 
vakarus ir kitas literatūrines j — Vilniui. 

DANVILLE, 111., spal. 28. 
— Big Four geležinkelio trau 
kinis sudaužė pravažiuojantį 
skersai bėgių automobilių. 4 
asmenys žuvo ir 2 sužeista. 

Chicagoje vedami platus 
tardymai kas link alaus pris
tatymo miestan. Federalio 
prokuroro ofisąn pašaukta 10 
policijos kapitonų. 

Pagaliaus prasidėjo Genna 
sėbrų žmogžudžių Scalise ir 
Anselni bylą kriminaliam tei
sme. Valstija reikalauja mir
ties bausmės. 

CHICAGO IR APYLINK. 
— Šiandie išdalies apsiniau
kę, šalta, gali but sniego. Va
kar žemiausia temperatūra— 
28 laipsniai. 

NAIKINS BOMBAVIMUS 

Kuone kiekvieną naktį Chi
cagoje mėtomos bombos. Vals 
tijinis prokuroras Crowe tad 
tuo klausimu konferavo su 
policijos viršininku. Nutarta 
visomis priemonėmis naikinti 
tuos bomibavimus. * 

Pinigų Kursas. 
Vakarykščios dienos. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.84 
Italijos 100 lirų , 3.99 
Belgijos 100 frankų 4.55 
Šveicarijos 100 fr. 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 
Francijos 100 frankų 4.29 

i , 
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P A S T A B Ė L Ė S . 

mais, niekinim'ais, šmeižtais. 
Mes netvirtiname, kad Lie

tuvos dabartine valdžia, tai 
tobulųjų valdžia. Yra ten ne
tobulybių, yra klaidu, yra ir 
prasižengimų, bet kur to nė
ra? I r ar dėlto jau reikia val
džią tik šmeižti, šmeižti ir 
juodinti biauriausiu būdu f 

Argi jau "pažangiejie" ne
mato ir nesupranta, kad jie 
tuo keliu nei kiek netobulina 
Lietuvos, nekelia liaudies, bet 

DEL KREDITO KLAUSIMO LIETUVOJE, 

Lietuvos kredito rinkos ypatybės. Lietu
vos banku sulyginimas su Chteagos ban
kais. Lietuvos bankams trūksta depozitų. 
Depozitų sąlygos Lietuvos Kooperacijos 
bankuose. Amerikiečių depozitai. ^ 

Kiekvienoje šalyje kredite rinka turi savo ypatybes, ku
rios periodiniai keičiasi metų bėgyje: tam tikru laiku į ban
kas prisirenka perdaug pinigų ir bankai ttida patys ieško kam 
pinigų paskolinus; vėliau kapitalai bankuose iisisemia ir ta-

— 

l ^ U O M E T motina turi laimes sulaukti kūdi
kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė" 

u {gimta teise gauti geriausią globa ir geriau
si galima maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
tinu* kurios negali žindy t savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakanti maitinimą, reikalingą jų pil 
R * » vystymuisi, 

:::e. 

Bolševikų "Laisvė ' • džiau 
giasi, kad nepralaimėjo b y - į y ^ ^ slegia ardo įneša'gy-1 d a k r e d i t a s tampa* brangesnis. Kreditų kainos 'atmaina yra | 
los. J i išliko dar gyva ir g a - Į v e n i n m n s u i r i m o ? VĘm^MKm% — ' T .....____,_ - . _ ^ _ - * , M *, 
lėsianti mulkinti nesusiprato- L ^ ^ y j ^ A r t a i n e t rukdo 
sius lietuvius darbininkus ir 
perėti Maskvai vis daugiau 
pakalikų. Bet byla atsiėjusi 
1 'Laisvei ' ' labai brangiai. 
(Gal ne taip brangiai, kaip 
skelbia). Bet reikia skelbtis 
labai nukentėjusia, gal atsi
ras *4 žiopliukų'', kurie aukos 
gelbėti "Laisvės ' ' išalkusius 
dolerių proletarus. 

_ - _ t 

"Naujienų' ' redaktoriams 
išaugo smegeninėje ypatingas 
*'gužas". J is juos ragina, 
kad jie savo raštais įkalbėtų 
savo skaitytojams tai, ko ir 
katalikų kunigai nežiną, bū
tent, kad "Katalikų Bažny
čia, tai žmogžudžių urvas" . 

Ko "Naujienų" redaktoriai 
apostatos nepajėgia išgalvoti, 
tai pasikviečia sau talkon ko-
\\ nors apostatą kunigą. 

Tokis kunigas kuo gi savo 
atskalunystę teisins, jei ne 
šmeižtais ir kerštais ant Kat. 
Bažnyčios. 0 socialistams ko 
gi daugiau reikia! Jie turi y-
patingą skonį kapstytis po 
tuos mėšlus, kokius pakrečia 
koki nors atskalūnai. . 

Tegu jie kapstosi, kuomet 
ko nors rimtesnio nepajėgia 
padaryti. 

Katalikų užduotis rūpintis 
savo šeimynini gyvenimą, 
savo namus padaryti pavyz
dingiausia auklėjimo ištaiga. 

Sunkiai nusikalsta katali
kai, kurie daro papiktinimus 
savo namuose arba jų nepra-
salina, kuomet kas kitas juos 
ten daro. 

Tik geru krikščionišku au
klėjimu, tik pavyzdingu gy
venimu galima jaunuomenę 
apsaugoti nuo išklydimų ir 
nuo bedievių kelių. 

Lietuvos geryneigos viduje 
ir ar nežemina jos vardo už
sienyje? 

Aišku* kad taip yra. 
Socialdemokratai, matyt, no

ri, kad taip su Lietuva butų. 
J ie džiaugiasi Lietuvos nepa
sisekimais. Tai skelbia stam
biausiomis raidėmis, kaip tai 
matyti iš socialistinio Chica-
gos dienraščio "Naujienų". 

"Nauj ienos" -- tai profe
sionalai Lietuvos šmeižikaiy 
tai gramafonai Lietuvos mo
raliai puolusių, tautiniai nu-
sibankrutijusių socialistų. Tie 
tinginiai nieko naudinga ne
dirba Lietuvoje nei Seime, nei 
Seimo komisijose, nei visuo
menėje. Jų tikslas tik pur
vinti, žeminti visa kas katali
kiška. 

Jie, neva darbininkų užta
rėjai, bet kur jų "b izn i s " rei
kalauja, ten jie tuos darbi
ninkus parduoda, kaip judai, 
ir dedasi su didžiausiais bur
žujais, nes socialistų vadai 
tai didžiausi buržujai, kaip 
tai rodo tikri faktai. 

Ar tai nepatvirtina aiškiau
siai "Naujienų" boseliai! 

Didžiausia Lietuvos nelai
mė tai stoka valstybingumo 
"pažangiųjų" tarpe ir aiškus 
noras kenkti Lietuvai. 

KRITIKA IR BIBLIOGRA
FIJA. 

Rabindranarth Tagore. Na
mai ir pasaulis.. "Ku l tū ros" 
b-vės leidinys 1925 m. 

J au ir lietuvių kalba turime 
to įdomaus indų rašytojo dvi 
knygas; jo dramos pasirod? 
jau seniau J . Pronskaus ver
time. 

Šią knygą -pats autorius Katalikų užduotis tobulinti 
~ —; s ^ v • + • išvertė iš indų kalbos i ang-

savo viešas auklėjimo istai- ,. „ * * & 
_ W l l , ' ., 'lų kalbą antvardeiu "The 

gas ~ mokyklas. Jos yra tik-; _;: ., , 
^ 1U . *. . Home and tlie World". Lietu-

nausra pagelba prirengti jau- .v. 
viskame vertime kalbos klai-

pasiebiama ir Lietuvoje. Eudens sezonas yra derliaus reali
zavimo sezonas; žemės ūkio produktai eksportuojama ir pi
nigai plaukia iš svetur; apie rugsėjį mSfc. bankuose pinigu 
pilna; kreditai gaunami lengviau; tuom naudojasi urmo pir
kliai, nešdami bankuosna vekselius gautus už parduotas pre
kes krautuvninkams. Antras kredito rinkoje svarbus raikąs 
- yra vasaros seaonas; yra tai prekių importo sezonas; tada 
perkama daug svetimos valiutos, kad mokėti už įvežamas 
prekes; apie birželį mėnesį bankai yra labai užimti kredi
to davimo operacijomis, įtempdami visas savo jėgas. Kokio 
laipsnio yra tas įtempimas galima matyti, pavyzdžiui, iš se
kančio Lietuvos ekonomisto J . Etingerio * apskaitliavimo: 
1924 metais liepos 1 dicną svarbesniųjų Lietuvos kredito 
įstaigų operacijos siekė: 

Diskonto operacijos 34 mil. lit. 
Paskolų operacijos 45 mil. l i t , 

Bendrai, arti 80 mil. lit. 
yra tai suma, sudaro 75% (daviniais iš 1 sausio, -- išeina tik 
55%) viso kredito įstaigų pajėgumo (imknt bendrai bankų 
pagrindinius ir atsargos kapitalus, visus indėlius ir einamą
sias sąskaitas). Kredito įstaigos prieš karą tokio įtempimo 
nežinojo. Praeitame straipsnyje paiymljome, kad Lietuvos 
Bankas tokiems importininkams, kurie traukia į Lietuvą 
prekes, be kurių galima apseiti, visai neduoda kredito. Tą tu
rėtų daryti ir kiti bankai. Tuo palengvėtų kreditas vietos 
gamybai ir eksporto prekybai. Lankstus protekcionizmas 
davė ir duoda gerų vaisių Amerikoje; tokia politika ir Lie
tuvoje turėtų būti vykdoma griežtai. 

Įdomumo deliai palyginkime Lietuvog bankus su Chi-
cagos bankais skolinimo operacijų atžvilgiu. Chieaga turi 
3 milijonus gyventojų, reiškia puaė milijono daugiau negu t 

visa Lietuva dabartinėse ribose. Chieaga yra antras po New 
Yorko Amerikos finansinis centras: turi 32 National i r 160 
State (Illinois valst.) bankų, neskaitant Pederal Reserve 
banko ir daugelio* trust lįompanijų. Iš daugelio Chicagos 
bankų imkime tik keletą typingų ir pažiūrėkime į mug 6ia 
interesuojančių skaitlinių santykius, imant milijonais dole
rių, sulig paskelbto jų stovio 1 d liepoi 1925 metais: 
Banko pavadi- resursų p&grind. ir <Bskon- ir depo-

nimas. balansas atsarg. kap. paskolos zitai 
Continental & Commer-

cial Nat. Bank of 
Chioago 

Firt National Bank 
Nat. Bank of the Rep. 
Metropolitan State • 

Bank 
Stock Yards Trust & 

Savings Bank 
Universal State Bank 

Bendrai 

•-. 
1 Toms motinoms 

daktarai rekomendavo 
ir išraše Borden's Ea-
gle Pieną per virš 65 
metų, kaipo vienatini 
saugų ir išbandytą pa 
vaduotoją mot i n o 8 
pieno. 

Kadangi 
Eagfe Pienas yra len
gvai ir greitai suvirš
kinamas ir patiekia 
kūdikiui maistingą 
peną, kuris nenuvar
gins jo švelnaus skil-
tvi# ir žarnų. 

> i f • 

'.ii-'-jfc 

& 

471,8 
313,2 
97,9 

40,0 
25,0 
5,0 

262,5 
198,2 
56,4 

414,3 
260,2 
87,9 

nuomenę sutikti įvairius gy
venimo sunkumus ir pavojus. 

2,9 

10,6 
3,0 

903,4 

0,3 

0,5 
0,3 

71,1 

1,5 2,6 

V 

Jūsų kūdikis 
del palaikymo atsa
kančios sveikatos, tu
ri būti maudomas kas 
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis* 
Ir valgydinamas mais* 
tingu peno, 

/ 

Jeigu 
į'us norit gauti dykai 
nurodymus jūsų kal
boje, kaip maitinti kū 
dikj su Eagle Brand 
Pienu ir padaryti jĮ 
įvirtu ir sveiku, išpil-
•dykit sekantį kuponą, 
I r prisiūskit mums. 

Ii 
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THE BORDEN COMPANY 
Borden Buildin* New York 

KUPONAS 
Pažymėklt, katrą Norit 

Penėjimo Kūdikių Kūdikių 
iMtrttkcijc* Vaisiai Knyga 
VABDA3 8 
ADRESAS „ m (Lithuauian 

»>) 

koks ten idealistas. vimų. Atsiremdami i Sąjun-

4,7 
1,5 

5S4,8' 777,4 

9 £ 
9 6* 

Anot sen. Lodge, Wilsonas 
nieko kita nepageidavo, kaip 
tik valdžios. Kuomet gi jis 
imdavosi kokio nors darbo, 
visuomet pirmiausia jam rū
pėdavo nuosavieji reikalai. 

Sako, jei YVilsonas karo lai
ku butų buvęs kareivis ir 
žmogus karinio temperamen
to, tuomet S. Valstybėms bu
tų buvęs labai didelis pavo
jus. 

" Kuomet didelės karo lai-

gą jie privertė AVilsoną net 
Shantungo pusiausalį pavesti 
Japonijai, delko paskui buvo 
keliamas nepaprastas triukš-

Sen. Lodge atsako Wilso-
nui ir jam prikergtą mokslin
gumą (scholar). Sako, juk 
žmonių įprotis kiekvieną auk
štinti mokslininku, jei užima 
bent kokią mokslo įstaigoje 
poziciją. 

Bendrai 848,5 
c« • i- • • A i -UJ. i i ^*u~. ku spėkos pasihuosavo ir įse-
burna pagrindiniu ir atsargos kapitalų ir depozitų . f wv. . . 

T> . T . _, . • v. . v. ., . t jo 'aukščiau 30 kontrolės ir 
Prie šios progo*, Lietuvos biznierių zimai, cia reikia, r . . 

KAS KENKIA LIETUVAI? 
i r v is i 

dų netrūksta, nors tai J . Jab-
. lonskio (junior) vertimas. 
Taip-gi įspūdį gadina musų 
dailininkų mėgiamos nuogy
bės, kurių ir šioje knygoje ne- f 
trūksta. 

Moką anghj kalba geriau 
padarys paties autoriaus ang-

vertima įsigyjc. 
The Great Happiness. 

pažymėti, jog Universal State Bank, 3252 South Halstedi 
et.. Chicago, IHs., ir Metropolitan State Bank, 2201 West 

APLINKUI PASAULĮ. 

Socialdemokratai 
"pažangiej ie" lietuviai dau
giausia pakenkė Klaipėdos 
rinkimuose ir jįe kenkia Lie
tuvai visur. f i* { \ 

Jeigu spręsti apie Lietuvą 
iš socialistų ir laisvamanių 
raštų, tai nei pragare nega
li būti blogiau kaip Lietuvo
je. Taigi kas tik yra nors 
kiek tų Lietuvos ėdikų ir 
griovikų įtakoje, tas būtinai 
prieš jų bus nusistatęs. 

Pr ie stebuklų reikėtų pris-
kaityti , jei Lietuvos socialis
tų ir valstiečių liaudininkų 
spaudoje rastum nors kokių 
šviesesnių, pakilesnių minčių Andre Jaeger-Schmidt atli-j&ą vardu "The Senate and 
apie Lietuvą, Žiūrėk skersai ko kelionę i 39 d. 42 min. 38 the League of Nations" (Se-
išilgai jų laikraščių lapus, tai sekundas; o 1913 m. Jonas,natas ir Tautų Sąjunga). Ja. 
rasi, kad visi jie mirgėte mir- Henrikas Mears apvažiavo parašė nabašninkas Massachu-
ga Lietuvos valdžios pludi- pasaulį į 35 d. 21 vaL 36 min. setts valstijos senatorius Lo-

s » 

Sekančiųjų asmenų buvo 
greičiausiai apvažiuota ap
link pasaulį paminėtais me
tais: 1889 m. Nellie Bly (Mrs. 
Xellie Seaman) apkeliavo ap
link pasaulį į 72 dieni, 6 vai. 
11 minučių; 1903 m. Henrikas 
Frederįck apkeliavo į 54 die- Charles Seribner's Sons 
nas, 7 vai. 20 min.; 1911 m.rfirma Ne*r Yorke išleido kny-

kuomet paskiau atėjo apsis
kaitymo laikas, jis (Wilso-

22»* Street, Chicago, IHs. , 'y ra Lietuvių kontroliuojami: | n ? s ) , k a i f P a t i r t j * i S 3° ž a d " 
Vienas iš tokių bankų yra ir New Yorke, adresas: Pennsylva-' d z i ų . i r d a r b u ' b u v o v i e n o s 

nia State Bank, 924 Eighth ave., Kew York, N. Y. * ^ " į ! S ? « f 2 l ^ 
Visų Chicagos Nacionalių ir Valstijinių bankų, imant . ^ ^1S *>a ' 

, 3 . • -i. i -i • t - •. vyriausias galva ir kad tai 
bendrai, sumos minėtame laike sieke: J 

Diskontai ir paskolos $1,893,3(H,000 
Visi depozitai $2,617,185,000 
Diskonto ir paskolų operacijos sudaro čia 64y7% visų' 

depozitų sumos, gi Lietuvoje, kaip matėme, tie santykiai iš-
sireilkia 127,5%. Tas parodo, kad Lietuvos bankų diskon
to ir paskolų operacijos, atžvilgiu depozitų yra dvigubai 
didesnės negu Amerikoje. Tas patvirtina nenormalų Lietu-^ 
vos kredito įstaigų jėgų įtempimų, aįrie ką minėjome auks-1 

(Bus daugiau) 

dėjo Vas. 8, 1904 m. ir baigė
si Rugsėjo 5, 1905 m. 

Italų - Turkų karas prasi
dėjo Eugs. 29, 1911 m. i r bai
gėsi Spalio 18, 1912 m. 

+ 

PEARL QUEEN 

Concertinos 

KARŲ METAI. 

duoti 

rr=x. 

sistemai viskas turėtų pasi
rašo sen. Lodge. 

Tą VVilsono savimeilę Eu
ropoje susekė net visi tie, 
su kuriais jis bendrai dirbo 
taikos konferencijoje ir dėlto 
paliuko jo visiems norams, 
kad tikio neužgavus. Gi VVil
sono svarbiausias noras buvo 
įkurti T. Sąjungą. Kuomet 
tai Sąjungai visas projektas 

LODGE APIE VVILSONĄ, dge. 

Ispanų ~ Amerikonų karas 
prasidėjo Balandžio 24, 1898 
m., o baigėsi tų pačių metų 
12 gruodžio. 

Filipinų karas prasidėjo va 
sario 4, 1899 m. ir pasibaigė 
Balandžio 30, 1902 m. 

Anglų -- Būrų karas prasi
dėjo Spalio 10, 1899, ir bai
gėsi Gegužio 31, 1902 m. 

Rusų - Japonų karas prasi-

Yra geriausia, rekomen
duota ir vartota geriausių 
koncertinos muzikantų ir 
mokytojų. 
Mes taipgi tur im visokios rūšies 
kitu muzikališkg Instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos del Concertlnų, Orkes
trų ir Piano Solams. 

Parsiųskitc musų 
katalogą dykai 

Vitak - Eisme Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Chicago, I1L 
r«-;«r t- • • 

buvo sustatytas taip, kaip*S 
Senatorius rašo apie tai, jis pageidavo, tuomet Euro-

delko S. Valstybės atsisakė'pos diplomatai pradėjo jį 
pripažinti T. Saiunga. Už tai spausti kitais reikalais. Jie l į r* į? į . > š įtaisysiu, išmokinsiu kaip 
f / . v . *1 < • J.- « • z vartoti ir reikalui esant pataisysiu, 
kaltina tuometmj prezidentą pagrasino griauti Sąjungos -

iiiiiiiiiiirttfiiHfiitififiiiiiitniiiiiiiiiiniiiiiitiiittitHitfiitttiiNiiitiinimiiNiimiiHi s 

R A D I O 1 
PUIKIAUSIAS ŠIOS GADYNĖS IŠRADIMAS | 
Atneša į namus gyvą balsą garsiausių operos daini

ninkų ir muzikų juokdarių, įvairias prakalbas, paskai
tas, lekcijas ir vėliausias žinias. 

Radio namuose, tai visos pasaulio 
gudrybės po ranka. Je i Tamsta nori 
pirkti radio kreipkis pas mane, o nesi-

Wilsona, projektą, jei jis nenorėtų su-
Sen. Lodge prezidentą Wil- tikti su jų norais. Kad ap-

son$ atvaizduoja įdomiojį saugoti sav.o Sąjungą, W i l s o - ' | 
šviesoj. Tai buvęs perdėm nas tuomet ėmė linkti prie I 
savimeilis žmogus, bet ne 'Europos diplomatų E a g e i d a - 1 { ? | H ^ 

Taisau radio, parduodu pi.įanus ir 
gramafonus. 

Kreipkitės vakarais, nes dienomis 
dirbu. 

. A. J. Ž V I R B L I S , 
(Narys: Radio Association of America) 

• « » ii • T H l l . l ' l l t I | ' » «•"•» • M mm 
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Trečiadienis, Spalio 28, 1925 

pašventinu^ bažnyčios, spa
lio 24 d. buto surengusios 
šaunią vakarienę Lietuviu; 

ftian, ceremonierius buvo kun. svetainėje; kur dalyvavo di-
A. Karužiškis. Momentui pri-jdelis būrys parapijonų ir 
taikintą pamokslą pasakS' svečių ir. visa, Detroito lietu-

LIETUVIAI AMERIKOJE 
DETROIT, MICH. 

vių inteligentija* Iš toliaus 
atvykusių svečių turėjome 
garbės matyti gerb. kun. V. 

Iškilmingas Šv. Antano Baž- kun. J. Čižauskas, Šv. Jurgio 
nyčios Pašventinimas. p i r . klebonas. 

Nedėlioję, spalio 25 d., 1925, L. V. 1()2 kps. chorai po va 
10:30 vai. ryto, J. M Vy.sku-l dovystė J. A. Blažio labai pui-, Matulaitį atstovą nuo šv. 
pas M. J. Uallagher, D. D.; kiai sugiedojo. Ypatingai gra-, Pranciškaus vienuolyno iš 

Pittsburgh, Pa. ir gerb. kom
pozitorių Miką Petrauską tik 
ką atvykusį iš Lietuvos, 

Klebonas ir komitetai turi 
garbės dėkoti už sekančias 
aukas iš draugijų, kurias y-

102 kp., Šv. Rožančiaus Mote- m ^av^ n u o L- V- 1 0 2 k**-
Iškilmingas šv. Mišias a t - | r ų i)r_^ £Vk Antano Dr-ja, *25*°°> S* U *• K ' A ' m kP' 

pašventino Lietuvių R . K. žiai skambėjo p-lės S. Žukau-
Švento Antano bažnyčią, ku-' skaitės solo. 
ri pastatyta pastangomis De^j Pašventinimo iškilmėse eme 
troito Westsides lietuvių, va- dalyvumą oficijaliai šios drau 
dovauiant irerbiamam kle-l«-;i,w. ;&' vmfnc. i.T»ir»™;̂ w dovaujant gerbiamam kle Sijom is vietos kolonijos 
bonui kun. I. F. Boreišiui, į ( ^ e s t Side) Lietuvos Vyčių 
prie I)ix Avenue ir 25tli st.' 102 kp., Šv. Rožančiaus Mote-

! ; $25.00, Apaštalystis Maldos 
ir Tretininkų $20,00, Moterų 
Sąjungos kp. $10.00 ir kitoms, 

rr-s 

ADVOKATAI: ̂  

laikė kun. K. Valaitis, asis-j^ East $'K\e kolonijos: Šv. 
tuojant diakonui J. Ryan, |jlK)zapo Dr-ja, Lietuvos Duk-
sub-diakonui Father Chris-įterų Dr-ja, ir Apaštalystės 

•Maldos I>r-ja, i kurią buvo su-! k u r i o * * i r d € t i » * « * * * * e 

siiieję Tretininkai, Gyvojo Ro **«P*i* pnAioti. 
žiinčiaus ir Amžinojo Božan-' * * Pranciškaus Seserys iš 
čiaus draugijos; iš Detray - East Sitfe papuošė gražiai 
Springvvells kolonijos daiyva-1 altorię tfž fcą klebonas su ko
vo Šv. Petro parapijos Komi-Ritėtais vardan visos parapi-

| tetas, susidedąs iš 8 asmenų. J°* reiškia joms padėką. 
i JT 

j Draugijas tvarkė spccijalis Šv. Antano parapijai dar-./ 
parapijos komitetas iš K. Mo- buojasi gerbiamas* klebonas 

;^aJio, P. Molio, V. Alin*ko ir kun. I. F. Boreišis, komiteto 
[pirmininkas, Motiejus Bendo-

D R A U t, A S 
kalauskų, Mogalių ir kitoms : 

šeimynoms, kurios nuolatos ir 
nenuilstančiai darbuojasi ap
valant, taisant ir kitais dar
bais prisidedant prie bažny
čios. 

Vardan visos parapijos ir 
broliškos vienybės klebonas 
ir komitetai šiuomi taria pa
dėkos žodį visiems parapijo-
nams, ir kitiems, kurie tik 
kuomi prisidėjo prie šv. An
tano Bažnyčios įkūrimo 'ar tai 
darbu af tai aukomis ir reiš-
itia vilties, kad mūsų para
pijoje vienybė ir prakilni 
dvasia Ves mus prie bendro 
tikslo, prie nuopelnų, kuriuos 
apturėsime nuo Aukščiausio
jo. 

Šv. Aniaito Liet. R. K. Pa
rapijos, 

Klebonas ir Komitetai* 

: 

JOHN B, BORDEN 
(John Bagdilnnas Borden) 
l l g l ' U V I S ADVOKATAS 

• t W. Uashingtoa St., R. 1210 
Telcptioue Dearbora 8949 

Vakarais: 2151 West 22 St. 

4i. 

Telophone Roosevelt 9090 
Kam* Telefeasts Republtc ttOt 

Gulbrsasen Trads Mark 

GUfcBRANSEIv / 
Vietinis Pianas, kuris groja 
roles **t Jusu paeių iSreiškiimu, 

J^en^fvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat 
kaip su rankom grojant. Galima 
pirkti mokant $3.00 j savaitę. 

Pamatykite pas 
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted Street 

D A K T A R A I 

r A 

« M U h r f » * i 

RinkiU tuos profesijom* 
hu, bkmkriw kurie vaiši
nasi "Draugo" dienrašty! 

A k i n t a P r i t a i k y m o M a n o 

25 METŲ PRITYRIMO 

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

11 S. La SaOe st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 Yal. nuo • -» 

VAKARAIS: 
2242 B. Halsted St. Tol. Yards 0O62 
1 iki t v. v. apart PanedeUo Ir 

Fėtnyėios 
m&BdESmmmmm&Hamtm* ' I i" • • •* 

* J. Kelikausko. 

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

Ofisas Didmiesty) 

29 South La Salle Street 
Kam baris 5SO 

Teleiooas Central I S N 
Telefonas Yards 4481 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

Drauge su bažnyčios pa-įraitis, Viee-pirniininkfcs, Jo-
šventinimu ivvko ir jaunuoliu »as Jurkūnas, Nutarimų rasti-
dinnavone. Iškilmingai l>ir- ninkas, Jonas Šinkūnas, Fi-
mavonės Sakramente priėmė nansų raitininkas, Jurgis Sa-
virš 250 vaikučiu ir mergai- (kalaufekas, iždininkas ir na
ciu, kuriuos gražiai suforma-. ™d A. (Justaitis, KŪZ. Mižei-
vo gerbiamos vietos veikėjos kis, Jonas Ciplevičius, Petras 
Ona Stroliene ir Magde Aukš-| Adomaitis, Juozas Kilikaus-
takalniutė. , Į kas, Juozas Bartkus, Petras 

šv. Antano pimpi* nėra Mencius, ir Ant MažaiUs. Ba-
skaitlinga ir parapijonai iš- «»ntieįi negali užmiršti nepa-
sisklaidusiai gyvena. Bet a- minėdami ir ypatingos pfcdė 

JOHN KEICHINSKAS 
LIKTUV18 ADYOILATAS 

1321 W. 22nd St. arti Tj«Bvttt St. 
T^i«fonas Gaaal 255* 

Yalandos: » ryto ikt 8 vakaro. Bs-
rsdoj *r Pėtnyčloj nuo 9 r. Iki • 
T. V»da visokias ty las Ttsuoss 
teismuose. Efftaminuoja Abstrak
tus Ir padirba risektus Doku
mentus, perkant arba parduo- Į 
dant Lotus, Namus, Tarmas ir 
Bisniua Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lanirTomls l i lyso-

» • • » • m • » » » » • » m mĘį 

kos parapijonii vardu reiški 
Daniševieių. Bendoraičių, Sa-

AUDITORIUM CAFE I 
AND 

eiu nenuilstančioms pastan
goms mūsų klebono ir parapi
jom^ vienybei bažnyčios rei
kalai pavyzdingai tvarkosi ir:|lNlli 
paviršutinės skolos yra išmo- Į 
ketos, belieka vien ant baž-; 
nyėios . morgečins, kurį tiki-
masi lengvai ištesėti atmokė
ti. Gera Virta Paraityti 

Negalima aepaiteC-ti ir y- I J S T i S Z*Sr*l^ 
patingos garbes atiduoti mu- |sT»«iai« H«tuvi9k! »#«tų« t*v*»* 
1 B mtoam kainomis aaa l l : t i rytoj 
sii parapijos moterims, kurios iud *:OQ po pisc 
susiorganizavusios j Sv. Ro- P. A. PALLULIS 
zanciaus draugiją laika nuo s 320O-OS So. HaUted Street 
laiko surengia pramogas pa- t^. Besrtsvasd STM 
rapijos naudai. Jos prieš pat | ( W H I IS^,^S«M.5Sw..rtH.. 

CHOP SUEY 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

t t e Norta State Street 
Telef. State 52S5 

Vakarais Ir nedėlios ryta: 
3335 S**. Halsted S t 

Telefonas Yards 0141 

Bylos Tįsiose teismuos* — Ab
straktai. — Infaliojlmai — Pas
kola pinigų 1 ir 2 uiorgičiarua 

/ ~ -

j . P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

Tel Pullman 6*77 RoseUud, OI. 

10717 Indiana Ave. 
M I E S T O O F I S A S 

127 N. Dearboro S t 
B^imbarys 1411 

Telefonas Dearborn tOtf 

SPECIALISTAS egsartinaroji-
me abstraktu ir nejudinamo tur
to t©*»4we. Taipsi »e*a vUok*oa 
•udus. * 

! 

Puikus »Unkti mritn būti kiekvienos 
moteries pwi<rid*iavimo turtu, b«t 
pl«t«k«io« ir aakkiBūao dsfkae eins 
ranka rankon. 

yra pleiskanų mirtinuoju priešu. 
Prtsiurekit gerai savo plaukus ir gal

vos *dą pirai, negu tt« paslaptingi 
paraarrai pakirs plauki* šaknis, apdengs 
just) gaivos odą nesvariomis- Šaltomis 
lupynomts, kaa bus aricaastiaii jusu 
plaukų įlinkimo. 

Pirkite bonką RuffVes u i 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 7Ss 
tiesiog per paštą iš laboratorijos. 

F. AD. fclCHTER St CO. 
Berry k Soutk 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

A y ^ i u L . s a u ^ b r i t v a irari ^tri^si-
A U t O O t r O p pilvas setas tJL.dO ir %5.00 

R a Z O r Parduoda kiekvienoje krsmtavčic 
*•» • aš k u «* pardavinėja brltras." 
Sharpens iUmif 

CHAS. K. VUOSAITIS 1 

A. L. T H O M A S 
LIETCirTS ADVOKATAS 

12037 Normai Avenue 
Telefonas Pullman 1091 

Bylas visose teismuose —« 
Abstrakai. 

Didžiaases ir geriaases siavejei 
aat West Sidas. 

Turiu dideli pasirinkimą pavaiarial% 
materijų del vyru ir moterų. 

NAUJAŪSOS MADOS 6 1 0 * 0 
Visokiu 8tvlu 

Padarau ant ažsakimo greitai ir garai, i 
Kainos visiems įe inamos. 

> Kreipkitės pas mane del garo pataraa-
vimo, Taipan^ 

S Vai ame, dažome ii* BtTmniirmm© senma. 
CHAS. K. VUOSAITIS 

2 Lietuviu Kiaučius 
2337 So. Laavitt St. Chicago, Ui 

Tel. Eoosevelt 8982 °! 

\ 

: 
o 
o 
o 
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to 

AKIŲ LIGAS 
SIMPTOMAI PAREIŠKIA 

Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų aKys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? -
Degina ar nieiti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matots kaip ir phikanetus 

taškus 
Ar atmintis po truputi masė ja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant voktjt 

Dr. dan J . Smetana 
įaot soutli A.<4ikina Avenue 

Kampas 18 Gatvės 
Telcroaas Cunal 0623 

Ant trečio augSto virfi Platte ap-
tk^cos, 'kambariai: 14. 15, 16 ir 17 
Valandos: mio 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedoliomia 

i 

VYRAI 6YDYK1TĖS ! 
Gydimas 

$50 » $10 
Iki pranešimui gydysn vynis ui 
numažinta kainą $10.04). gis pasiū
lymas dol trumpo laiko. Tatgi at
eikite šiamiiou atidėliojimas yra 
pavojmgas. 

Ar sergate? 
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas ma 
ne d ei pilu o 
Fizilkos ir La 
baiorijos per-
•»tin>niiii>. Su
žinokite jusi) 
tikra stovj. 

NegalSykite 
laika pas ki
tus gydytojua 
A* 'artojų X-
Ray ir Mtc-

Dr. roskopą del 
W. R. Kegfetter •egaaminacijų ..... aa •>. w Rurie Bura^da , * • N. I>carborn u k r a p r i e į a B t t 

Sft. lfl-tp aukšta* ugų. Mano 25 
A* serarataT m e t « p a s e k -

• e r g a n c i ų M O f l b u v o v ^ 

DR, CHARLES SE6AL 
Perkėlė save ofisą po aumerhi 

4729 S. A3hland Ave. \ 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryro nuo l t—19 nuo* 1—4 
po pietų: aoo T--8:*t vakar* 
Nedėliomis: la iki IX. 

Telefonas Midwaj SMf 
• 

Tel. Ganai 0257 Res. Prospect t«50 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojajs Ir Chiniirgas 

1821 South nalstcd St. 
vrjujr uujoo *x vuuuugas 

1S21 South nalstcd St. 
Rezidencija 6400 8. Artesiaa Are. 
Valandos: 11 ryte iki 3 po pietų: 

6 iki 8:30 vakarą 

DR. SERKER, 0. D. 
l ietuvis Aklų Specialistas 

\ 

Turėk Svarias. Sveikas aidi 
Jeigu kenti galvos ekaudėjftaą* 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
cuvarge, silpnos, skundžios 
aiaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augSčiau 
Valandos nuo 1 iki t 

Nedaliomis nuo l t Iki 1 
S333 South Halsted Street 

-Z"Bl 

vyrų 
Mano 

draugas. Švęstos gydy geriausias m u l # e r f i r a u ^ ų 
. n i*^ . y i i a V^"J. Ateikite asgydytl l r A 4 a J i a i e n T e l . 

f pat^kiati P»- 8 ingas Ir ga-
_ ims gydimas. 

Europos 606 91d 

SPECIALISTU. 
PASITARKITE STJ 

Ar Jus esate ser
gantys kurį liga su
ardo sTsikatą.? Kad 
sergate ir buvete 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
aie Jokių rezultatų, 
Jd yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 
Ilga. 
Ateikite pas mus 
Ir pavelykite mums| 
duoti tikrų egzami 
ną, kuris suras tik
rų priežastį jusul 
ilgos, del Šio tikslo mes turime ge
riausias Ekirog>09 ir Amerikos 'taisąs. 
Mūsų X-Ray mašina yra viena i i 
galingiausių šiame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IR PATARIMAS VI

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus otes sėkmingai gydome 
visokias Caroniškas ligas - kraujo 
keblumus, vidurių nesmagumus. 
Kupros skaudėjimų, rumatizma, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvaitimų ir t. t. 

Mes turime naujausius serumą 
"•#6" Ir "914" suteiktas pacientui 
be skausmo. 
THE PEOPLE'S HEALTH 

INSTITUTE 
Dr. GILL Specialistas 

40 North Wells Street 
Kampas Washington 

tatandes: Panedėliais. Ketverg^is 
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedaliomis ir 
Utarninkais, Seredoms ir ^ubatoms 
ir Pėtnyoioms nuu 9 ikf C vai. vak. 
8ventėmto nuo 16 iki 1 vai. p. p. 

Remėdijos 
1IKHOS Ir PAGEjfUNVJS 

Suteiktos del kraujo pagerinimo 
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientifiškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy-
(Įyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinusv bakterinus, 
Ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo neatkratomas ligas j 
trumpų laiką. Ateikite šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 5:30 
v. v. Utarninkais, Seredomis Ir Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomis 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. REGISTER 
109 N. DEARBORN ST. 

Paimkite elevaitorį iki 12 
aukščio 

Chicago. 111. 

DR. J. M. FINSL0W 
Lietuvis Chiropractor 

1645 W. 47 St. Chicago. 
Telefonas Blvd. 7006 

Valanaos: Nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryte. [ 

Dr. A, Račku 
Gydytojas, Chirurgas, O? 

tetrikas ir Specialistai 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—B« marinimą, 
»)—B« peilis k- a« 
3)—B* kraują, 
*>—Be jokio parojaa* srelkst 
»)—Kacijasrtui nerėkia strrti, 

*o«J valartl, Ir sali eHl | da 
PAGT1K): -Gal-sioBes" (akmeats 

iyje) Ir akmenis i I sparno paslė 
•perneUM, na tam Ukramis mote 
ikomls primionfmlt bei vatsta 

Apkurtusiems susraskui girdėjuna, 
Gj4* vhtakiaN l igst paackastesras, Ir 

yra reikalas daro operacijas. 
Profesionali pulmaai las i Saikia s 

sdsM 

1411 So. 50 Ave. Cicero, } 
Ofisas atidarytas; Kasdien ana 1 

|M> piet Iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis Ir soredomis eflaas 

rytas. 

DR. A. K. RUTKAUSKĄ 
GYDYTOJAS IR C H I R L I R G A 

M42 So. Western Avt, 
Telef. Lafayette 414f 

v___ 

DR. BENEDICT A 
Ofisas 8801 S. Kedzle Ave. 
Lafayetie 6075. Vasasalos &-C v 
Rezidencija 91S0 W. 63 St. Plu 
Prosfect 064*. ValaaAos m 
ryto. 7 iki 8:»o vakare. 

UK. VA1TUSH, 0 . D. 
Lietuvis Aklo Specialistas. 

Palengvins aklų Įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudė.Umo gal
vos, svaigulio, aptemime, nervoo-
tunto, skaudančius ir uždegusias 

; karsčius akiu. kreivių aklų, 
' ro, nemlego, ir taip toliaua. 
i vaistų arba skausmo, 

na nsl akių medikalls mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma-

! iiausias klaldjaa, taip pat kaip 
i visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muskullniu a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimui 
se. Nauji stiklai jdedaml J rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai {dėti nuo 
numerio i i recepto duoto visiem* 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi-

r sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciaie atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių servų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių , 
Įtempimo, kuomet geras pririnki- ' 
mas ir nešiojimas akinių paieng- j 
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a- j 
tyda atkreipta t mokyklos valkus, t 
Valandos: nuo 10 ryto iki S vak , 
Nedėl<omIs nne 9 tirt 1 no ptetv ' 

Tel. Boulcvard 7589 
1545 West 47th Street 

AKINEI $4 IR AUGščIAtJ 

• • i sMsi l 
K» » » » ^ » » ^» » » 

DR. C. Z. VEZELIS 

r-

i 

Tel. BSttL S19S 
M. WOlTKIEWICZ—BANIS 

Akušerka 
Pasekmingai patarnauja mote
rims prie gimdymo, patarimai 
dykai moterims Ir merginoms. 

Sltn South Ralstcd St. 

^ 

KRAUJO EGZAMIN0S 
$1.00 ,|s«S? 

"606^ ^14^ 

Klinikas Veltui 
TIK DELL VYRŲ 

Gydytojui Nereikia Mokėt 
Europos 
Varstai 

Pacientai tik moka maža dni; už 
vaistus. Mes išgydome visokias 
ligas Kraujo, Odos, Kepenų ir 
inkstų. 

National Hsalth Clinic 
1657 West Madison Street 

Kampas l'aulina St. 
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Nedėlioj 16 iki 1 

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Arti 4 7tos gatvės 
Ofiso Telef. Boaievard 7C42 

tfp~»»~mm~m • > 

Specialistai užsise-
nėjusių chroniškų 
Ugrų vyrų, moterų 
Ir valkų. Daktarų 
Medi kalė Laboratorija. 
DR. HORVAT, DR. TTCLLING 
134?W.18St., Kampas Blue Island 
A-r*., t fl. Varanaor i-uo » iki S 
kasdien. Nedėlioj nuo t iki 12. 

• " ~ 

DR. L. P. SUKIS i 
D E N T I S T A S 

4454 So. Westeru Avenue 
V a l a n d o s : N u o 10 ry to ik i 9 va i . 

vakare, • 

i 
• 4 5itiTryoTr>sa^^^¥s^^o^y»yo^ 

r \ D I C I s f O K I H D A GYDYTOJAS, CHIRITI-
isfri* ! ! • • " * W\\M l^%s#iwM QĄS , r A I t u 6 E K I S 

X^PINDULIAL GYbo ™fS£J££8ši£B*aA1 m 

Specialtn: Gydymą-* Vyrų. Moterų ir Va*fcų taipogi Akhn Ausfų, 
Nosies r Gerklės nanjausiomii, gcriaosioniis priemonėmis. 

Ofisas *510 W. Division St., Kampas MHuravrfcee ir Diekson St 
Vai,: 10 — 12 priešpiet, t—4 po piet fr 6—8 vak. Sekmad. 10-12 

Telefonas Armitage 6145 

1 DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs g> lyto jas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chronflkąs ligas 
vyrų, meterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas iv Labaratorija: 1925 W. 
18tk St., netoli Morgan St. 

VALANDOS: Nuo "lt—-12 pietų 
ir nuo 6 ik| 7:8» vai. Vakare. 

Dienomis: Canml 
Telefonai: t i l t . Nakt| 

Drevei 0959 
Boulevard 4116 

3235 South Halsted S t 
Vai.; 8-

I — — 
-16 A M. Ir S v, vak. 

O f i s o T e l . B o o l e v a r d tttf l l 
Reald. TeL Drezei t l t l 

Dr». A. A. ROTI 
RUNAS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyrisk 

Valku Ir Tisų chroniškų li«ų 

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

T * l . : 1—8 Po piet . 7—S r a k . M 
ir t v e n t a d i e n t f t l s l t — 1 3 A 

Jfamų Telefonas Yards l t f 
Ofiso TeL Boulevard 5911 

DR A. J, BERTASH 
*4«4 So. Halsted 8L 

orjae valandos nuo l iki 9 
pietų Ir i iki 8 vakare 

1 ' ' iT-TT-

DR. S. BEZIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGĄ 

X — Spinduliai 
Ofisas: 2201 W. 22nd 84, 

Gos. S. Leavkt S t Tel. Ganai •: 
Rezidencija; 8114 W. 42nd • 

TeL Lafayette «Mt 
Yalandos: 1—4 A 7—8 Y. Y 

Nedėlioj: l t — l t ryte 

r-Telefonas Boulcvard 1929 

Dr.SABrenz 
4908 SO. ASHLAND AYKBL 

Ghlcago, HL 
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 
piet iki | po piet, 8:99 
9:80 vak. 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1797 West 47tk BL 
Yalandos nuo 8 Iki 12 diena* i 
t iki 8 vai. vak. Sedėsiosasj B 

8 iki 2 vaL pt> 
>• i • • — — 

-*•—n m>m » į s k i l i i 

-

Dr. A.J.KARALIL 
TeL Boolevard 2199 

Lieta via Gydyto Ja* 
3303 South Morgas Btn 

DL 

Dr. Maurice Kah 
Gydytojas ir Chirtirgaa 

4631 So. Ashlaiid AY«. 
Tel Yardi 0994 

Rezidencijos TeL Hyde Park 4C 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki s po ptet. 
Nuo 7 iki t vakare. 

Nedėl. nuo l t ki '12 piet. 

1 

S i • '— * '— «* » mm mmi m*m> -m >ttm i 
i Tel . C i c e r o 8421 

immmttmmtm K 
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DR. HELEN M. WISN0W 
LEETUVE DAimSTE 

X-RAY 
2137 Se. Otrero Ave.. Cicero, HL 

ROOM 9 . 

TeL Boulcvard 3999 

D P . U . H. Pošk 
GYDYTOJAS IR CHTRTJnGif 

3133 So. Halsted Bt. 
Valandos; 9—12 U ryto 

Yakarais nuo 7 11d 9 
Rez.: #904 3. Artesiaa A\ 

Tei. Hemtocm: 2974 
CICERO OTC8AS: 

1243 South 49th Arenu 
Tel Cicero 4676 

Vai.: TJtamlnkais ir Pitnyčlon 
nuo 8 iki 9 vai. vak. 

N 

1 



D R A' U C S S 

HICAGOJE 
DARBUS EKSTRA 
SUSIRINKIMAS. 

IŠ 18 KOLONIJOS. 

Spalio 25 d. Amžinojo Ea-
žančiaus Dr-ja ėjo in corpore 
prie Šv. Komunijos. Dalyvavo 
labai daug narių. Ketvirta 

Siadienį, spalių 23 d., 8 '™1. P° P i e t l? t m * » • « s * 
K\. Aušros Vartų par. * i r i n k i m $< 
Joje įvyks Chicagos Fe- Dr-jos nariai, apsvarstę sa-

PARDAVIMUI 
NAMAI - UKES 

LIETUVOJE 
1. Lietuvoje vienas dvaras 

centroj, 90 hektarų žemės, 1 
kiiometras n JO apskrities 
miesto, trobesiai geri, žeme 

•v n . r , . labai gera, yra plytniče ge-
in* Anskričio svarbus v 0 r e i a l u*S įk lausė Jederaci-! . • * • * r » 
jos ApsKncio svaruus v >musios molies, parsiduoda 

susirinkimas. Prašoma * * a t s t o v u pranešimo. Isrin-
ir cent-alinių organiza- k o t r i s ***** i Federacija, 

Įtsiųsti savo atstovą. 

NAMAI - ŽEMĖ 
Pardavimui arba mainymui 

2 lotai. Kampinis 27 pėdų. ša
linis 33 pėdos. Kaina kampi
nis $2,700, kito $1,500.00. Lo
tai randasi netoli Vienuolyno 

(1. P.) 

Valdyba. 

IBIU-
įpalio 25 d. pasibaigė 

Bv, Kryžiaus parapi-
'askutinę dieną didelė 
i bažnyčia buvo kimo-

ĮsikimSusi žmonių. Mi
nusiai visais žvilgsniais 

tolesniam laikui, 
Taippat buvo svarstyta Tė

vų Marijonų Kolegijos Rėmė
jų reikalus. Vienas 'asmuo į-
sirasė amžinuoju nariu, įmo
kėdamas $50.00. 

Buvęs. 

Pardavimui medinis namas 
2 fl. j o 4 kambarius ir 2 krau 

vienkart 25 karvės, 15 arklių, tuvės, garadžius, ir extra lo-

BRIDGEPORT. 

mašinų visokių; yra kulomo-
jį carinę ir visokie ūkio pa
darai . 'yra miško 20 hektaru. 
Už viską su plytničia inveu 
toru 18,000 dolerių/' 

2. Parsiduoda malūnas van 
deniais prie pat apskrities 
miesto, prie malūno du hekta
rų žemės. Už 4,000 dolerių. 

3. Klaipėdos krašte parsi
duoda 10 hektarų žemės, 2 
arklių, 5 karvės, kulamojį ar 

tas. Kaina $8,500.00 Morgičius 
$1,700.00. Rendos neša $140 į 
mėnesį. Namas randasi Town 
of Lake. Galių mainyti ant 
didesnio namo. (Nr. 3 P) 

N A M A I - Ž E M Ė 

DRAUGAS 
REAL ESTATE CO. 

Į m 

Mūrinis 6 familijų namas 
po 4 kambarius. Atneša gerą 
renčia. Taipgi prie tam yra 
geras mūrinis 3 karams ga
radžius. Kaina $15,500. Įmo
kėti $3,000. šis namas turi 
būti tuojaus parduotas, nes 
savininkas išvažiuoja ant far-
raų. Pardavėjas pats gali 
duoti mortgičius. Namas ran
dasi West Sidėje. (11) 

REAL ESTATE 

fre«i«di«nl«, Spalio 28, 1925 
. IP j l l ĮH ĮII I Į j Į j ' " ' 

G. P. SUROMSKIS CO, 

Pardavimui arba mainymui 
3 aukštų 4 familijįų namas. 
Taipgi jame yra ir storas. 3 
fl. po 7 ir vienas 6 kambariai. 
Rendos neša $160.00 į mėne
sį. Namas randasi Bridgepor 

fepalio 26 d. vakare pra-

Nepaprastas įvykis. 
Jau 12 metų, kaip priklau- [klinę mašiną, abšelionę," etc. j to apielinyje. Kaina $16,000. 

au prie iv. Jurgio parapijos 2 e m e g e r a ' Namai gyvena- Morgičius $8,600.00. Įmokėti 
ir taip dar nebuvo atsitikę. mieji prie pat gelžkelio sto

ties. Yra namuose įtaisyta 
krautuvę įvairių prekių par

ka i p dabar, nes jau antra sa-
misijos Visų Šventų .vaite, kaip chorai nebegieda 

joje, Roselande. Misi- bažnyčioje nei ant viršaus, į davinėjimui ir karčema (sa 
lieka Marijonų Kongre-nei apačioje. Dabar tarp pa- liūnas) su teisė pardavinėti 
B kunigai J . Yaitkevi-rapijonų eina visokių kalbų, visokius net ir svaiginančius 

Draugelis. Jų gražus, yieni sako, kad chorai strei- gėrimus. Kaina 4,000 dolerių. 
irinip pamokslai teikia kuoja už tai, kad abiejų cho- ± Tjkįg Lietuvoje 20 hekta-

protui daug naujos j™ chorvedžiai atsistatydino rų^žemės su gerais budinkais. 
5 ir judina jų valią prie į nuo savo vietų dėl persunkiu 2,000 dolerių. 

i sąlygų. Kiti gi vėl kitaip ma- 5 Tjkis Lietuvoje 12 hekta-
Vartų par., W e s t | n o ; s a k o ' k a d e h o r a i • * » * » rų už 1,000 dolerių." . . . . . 

akarais, prieš ' k a l b ė - ! l i n k a l l l a i u r b i a m i ir jų dar- 6. Švėkšnoje yra daug ple-
ažancių sako pamoksle- ; b a s neįvertintas. O treti dar cių b e budinkų nuo 200 dole-

aisros 

Skersinis. 
\ 

in. P. Saurusaitis, g y - t
k i t a i P k a l b a a*> i e S h l 0 8 cho' 

dabar su M a r i j o n a i s ' 1 ^ T a i P t a i t o k i ^ k a l b o*< 
kalbelės eina Bridgeporte, 
kuomet sustojo chorai giedoję 

Jpailo 2o d. surengta bažnyčioje. 
|s Vartų svetainėje va
lė davė labai gražių vai
taujant Seserų namui 

Ii užtraukta skola dyla 
įtusių katalikų suvieny-

ikimu. 
Šiandien ivvksta svarbus 
;os Federacijos Apskri-
:stra susirinkimas. Lau-

skaitlingų atstovų. 

REIKALINGA 50 VYRU 
Išsimokint murininkystę. (lali)na 

uždirbt $12 iki $16 j dieną. Lengri 
mokesčiai. Aprūpiname darbus. 

1332 (iybourn Vveime 

Simpatiškas --J 
Mandagus 
Geresnis I r Pi-
gesnis l z Ki 
tų Patamavi 
mas. 

IF. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
S. Hermitage Ave. 

et. Yards 1741 ir 4040 
SKYRTTS 

17 So. Fairfk'Ul Avenue 
Tel. Lafayelte 0727 

SKYRIUS 
•4 V e s t 14th St., Cicero. 

Te!. Cicero 8094 

RENDAVIMUI 
Vieta del mažos "beautv 

shop" barbernėje. Atsišaukite 
4934 West 15th Street 

Cicero, UI. 

rių iki 2,000 dt>l. 
7. Švėkšnoje su naujais mu

ro dabar pastatytais namais 
tinkamos bizniui 3,000 iki 
5,000 dolerių. Pasiskubinkite 
pirkti piečių ir namų. 

Del platesniu informacijų 
kreipkitės pas: 

PAUL P. BALTUTIS 
AND COMPANY 

901 West 33rd Street 
Chicago. 

Telefonai: Yards 4669 ir 
Blvd. 2426 

apie $4,000.00 Morgičius duos 
pats savininkas. Gatvės ištai
sytos. (Nr. 4 P) 
DRAUGAS REAL ESTATE 
2334 So. Oakley Ave. 

Telef. Roosevelt 7791 

DIDELIS BARGENAS 
CICERO X 

Medinis namas 3-Jų pasyvenUmu. 
6-5-3 kambariai. Rendos neša J1J0 
J mėnesi. Karštu vandeniu apšildo
mas. Be4smentas cementuotas. At
sišaukite: 
1511 S. 49th Ct. . Cicero, UI. 

Perkam, 
parduodam 
Ir mainom 
namus, far-
maj taipgi 
ir Tiaokius 
bisnlus. Dar
bą atliekam 
greitai, > pi
giai ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsced Str. 
Tel. Boulevard 96411 

—i 
2 flatų 4 familijoms mūri

nis namas po 4 kambarius, 
pečiais apšildomas. Elektra, 
gesasir visi įtaisymai. Kaina 
$12,000.00. Pirmas mortgičius 
$4,500.00 Antras morgičius 
$700. Įnešti reikalinga $2,000. 
Namas randasi Bridgeporte. 
Taipgi galiu Šį narna mainy
ti ant biznio. (13) 

P A R D A V I M U I 
I kambarių medinis namas. Vi

si įtaisymai. Kaina 5,500. Oash 
reikia 2,000, likusius $30 i mėne
sį. Atsišaukite: 

5951 S. Keeler Ave. 

KŪDIKlv 
SROVĖS SKYRIUS^ 

r 

r. 

VIEŠA PADĖKA 

A. | A . 
ILIJONOS M. 

ČERNAVIČIUTĖS 
įems dalyvavusiems laidotu-

Velionė gimė Divernon, 
fa 1 d., gruodžio 1920 m. 

Soalio 1» d., 1025 m. 
\0 vai. vak. Tapo palaidota 

22 d.. IŠ šv. Antano 
lyčios. Cicero J šv. KazJmic 

fcapines. 
["ariaiiH- nuoširdžiai ačių 
fh. kun. A. Linkui ir var

u i bažnytines namai-
Ačiū Ses. M. Conceptai už 

|fn.kimą mergait-iu Rrabnešių 
ir toms Inergaitėms. 

Lčių grab. ( . Syroiclui už 
ižių patarnavimą. Patariant 
Ifcvienam atsitiktus nelaimė 
ditis prie grab. C. Syrevičio 
Icero 8276) nes jis patarnau-
tikrai katalikiškai, 
lidinde: 

Tėvas Motina, Broliai 
ir Seserys. 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVElKATO&j 

Siaae tky riąj* Tt*t kikaa 

• M tok* rrUdcm&iB« r«U 

kubą įttmim bmai.ot* 

•e tuMas ir aolinoas jao-

• « kfitbkn). 

K Mik i ų įprApiBiau Ir K-
m*jimas yra 4alykaa f r ras 
••arbas teisynai ir U a U i 
ir BM« jtaiiAat, kad U i 
y n dalykaa. kur) mm ta-
rlaM ratvliarUkaia U k a -
tarpiala atriral i r talarai 
aarrrMdaaU. 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis G ra bortus 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, HL. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canai 1171 
2199 

• STRAIPSNIS 148 
Apstus Miegas Apdraudžia Sveikatą 

Just; Kūdikiui 

Reguliariški laikotarpiai nejudomo 
miego būtinai reikalingi augančiam 
kūdikiui. Be ganėtino pasilsio gero 
penėjimo ir priežiuxos vaisiai ding
sta. Kūdikiui patogiausia miegoti 
vienam. Kambarį reikia gerai išvė
dinti. Matrasas turi būti lygus ir iš 
bovelnos, plaukų arba vailoko. Pa-
duškos nereikia, bet jei norima, tai 
galima patiesti švarią, sulenktą ska
relę po galva. Miego iššaukimui 
kambarį reikia pritamsinti. Reikia 
vengti kūdikio supimą ir kitus nu
raminimo budus. Atmink, kad mie
gojimas yra įgimties paprotis ir tu
ri ateiti gamtiškai. Vengk visų gy
duolių del miegojimo, nes jos visos 
labai pavojingos rankose neprityru
sio asmens. 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Licensed 
Ralsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, UI. 
Viskas kas reikalinga prie pa-

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame j 
tolimesnės vietas už tą pačią kai
ną. Leiskite mums pagelbėti jums 

Telefonas Canai S161 
nuliūdimo valandoje. 

Automobilių Salesmanas 
Labai gera propozicija- gudriam vy

rui, pardavinėt Rlckenbacker ir Cle-
veland karus, kurie kainuoja nuo 
$893 iki 82,400. Nepraleiskite šios 
progos. 

AMBROZ MOTOR SALES 
5441 S. AslUaml Avenue. 

RENDAVIMUI 7 kambariu 
flatas pečių šildomas $30 į 
mėnesį. 6 kambarių flatai 
garu šildomi $40 j mėn. ir 
aukščiau. Agentas ant vietos 
nuo 2:30 ir 5 vai. po pietų. 

1134-1152 S. Western Ave. 

PARDAVIMUI Biznlavas namas, 
kuriam randasi 2 krautuvės ir 6 
kambarių flatas. Prie jo yra 2 karų 
garadžius. / 

Atsišaukite: 

5758 So. Robey Str. 

LOTAI 
Pardavimui 2 lotai 51x125 

pėdu. Lotas yra kampinis ir 
parsiduoda abu sykiu tik už 
Sl,400.00, tai didelis oargenas 
Galiu mainyti ant bungalovv. 
Įnešti $1,000.00. Lota' randa
si ant 64 ir Springfieid Ave. 
Mortgičiai $400.00 Sidevo 
kai, suros, gesas ir var.duo 
viskas {vesta. (14) 

2 flatų naujas ką tik bai
giamas mūrinis namas Gx3 
kambarių. Lotas 30x126 pėdų. 
Karštu vandeniu apšildomas, 
aržuolo užbaigimai, bungalovv 
stogas. Sun parloriai. Įmūry
tos vanos. Viskas vėliausios 
mados įtaisyta. Kaina $14,-
800. Namas randasi arti 54 ir 
S. Turaer Avp. (16) 

RESTAURANAS pardavi
mui labai geroj vietoj, Lietu
vių apgyventa. Taipgi arti 
dirbtuvių. Arba mainys ant 
tuščių lotų. Geras biznis. Vi
si nauji įtaisymai. (17) 

REAL ESTATE 

Nt)REDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. S. L. F i l E l 

809 W. 3 8 * St. Chicago 
TeL Boolevarti ©611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
Parduodam Laivakortes. 

PARSIDUODA BEAUTY 
SHOPPE 

Labai gražioje vietoje; biznis la
bai iSdirbtas. Parsiduoda už pusę 
kainos iš priežasties ligos. 

Atsišaukite tuojaus: 
Roosevelt 9851 

P A M O K O S 
L I E T U V I Ų K A L B O S , 

Dideliems ir Mažiems 
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Fėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų 

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir t mumis. 
Telephone Victory 7372 

Mūrinis 2 flatų 6x6 kamba
rius namas. Karštu vandeniu 
apšildomas. Du boileriai. Gat
vės ir jiela išcementuota ir 
viskas išmokėta. Rendos ne
ša $160.00 į mėnesį. $7,000, 
mortgičius. Galiu mainyti ant 
loto. Namas randasi arti Vie
nuolyno. <19) 

PAVLAVIČIA 
Undertakers Co., Inc. 

Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms ir t. t. 

3238 S. HALSTED ST. 

Palaidojimus aprūpinu gerai ir 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

dailiai. Busite pilnai patenkinti. 
Automobiliai vestuvėms, krikš

tynoms ir tt. 

1911 CAlJALPORT AVE. 
Tel. Roosevelt 7532 

m 

«. 

Nesenai įžymus anglų kirurgas pa
reiškė, kad minios bręstančių mer
gaičių yra nedapenėtos. O blogiau
sia to; dalis yra, kad liga tuoj po to 
seka. Džiova ypatingai gresia bręs
tančioms inergaitėms. 
Mokslo eksperimentai tarpe moky-

Phone Boulevard 7687 
Rezidencija Boulevard 0828 

Chicago, 111. 

Tinkamas maistas* ir penėjimas I TS r- — 
daug turi su miegu. Nedapenėtaa ' po dvi valandi per dieną ryte ir po 
kūdikis bus alkio išbudinahias. Per- pietų. Kūdikiui augant, vieno snus-
penėtas bus neramus nuo suirimo telėjfmo užtenka, bet patartina po-
viduriuose. Sveikų kūdikių niekad pieninį užmigimą tęsti iki penkto j klos vaikų nesenai jrodė, kad Eagle 
nereikia budinti, kaip tiktai del ar šešto meto. Pienas ypatingai veikia gydant nei 
penėjimo. Vienok del permainymo j Jei po to, kaip padarei visus pa- Į dapenėjimą. Vaikai auklėti su Eagle 
sušlapintų drapanų tą taisyklę ga- sisaugojimus, kūdikis vis nerimau- i Pienu du" syk greičiau augo negu pa 
Įima peržengti. Kūdikiai tuoj pra- ja, pasirodavyk su gydytoju, nes prastai. Po teisybei^ vidutiniškai jie 
nioksta prabusti penėjimo laikui, gali būti yra kokia besivystanti Ii- daugiau augo negu* paprastu pienu 
ir nėra stebėtina, kad kūdikis po ga, kuri neduoda ramiai ilsėtis. , j išauklėtieji. Jų mokytojai raportuo-
trijų mėnesių įpranta miegoti išti- j Sena IProblema Motinoms , I ja, kad jie netik geriau išrodė, bet 
sal visą naktį, prabusdamas tik i del j Nedapenėjimas yra didžiausias buvo sveikesnis ir greičiau mokinosi, 
penėjimo pavakary. šitame amžy priešas bręstančiai merginai. Kiek- Į Skaityk šitus straipsnius kas sa-
kudikis turi pramigti bent du sykiu I viena motina turi tą pavojų sutikti, vaite Ir pasidėk ateičiai 

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui mūrinis 2 fla

tų namas. Metai kaip staty
tas; ąžuolo užbaigimai. Por-
čiai uždaryti; pečiais šildo
mas. Rendos neša $90.00 į mė
nesį. Mortgičius $8,600.00. 
Savininkas priims lotus kaipo 
pirmą įmokėjima ir duos 
mortgičius. Namas randasi 
Marąuette Parko apielinkyje. 

^20) 

Pardavimui garadžius - sa
les room 50x110 pėdų lotas. 
Pirmas mortgičius $10,000 ant 
3 ir pusės metų. 2 mortgičius 
S4.600. Preke $29,000.00. Už 
cash $28,000.00. Duodame ant 
lengvų išmokėjimų - kas mė
nuo 175 dol. Vietos yra 35 
karams. * (23) 

DRAUGAS 
REAC ESTATE CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Telef. Roosevelt 7791 

Kur Taip Skubinėsi. 
,PAS 

C. P. SUROMSKĮ CO. 
Nes Jisai Turi Dau

giausia Bargeny. 
Pardavimui ir 

Mainymui 
• 

SOUTH SIDĖJ: 5 kamba
rių naujas mūrinis Bungalow 
su visais vėliausios mados į-
taisymais, įmaket $1,500. 

10 flatų naujas kampinis 
mūrinis namas. Galima mai
nyti ant bili kokio namo ar
ba biznio. 

2 flatų 6-6 kambarius nau
jas mūrinis namas, įmokėti 
tiktai $2,500. 

2 flatų 6-6 kambarius, elek
trikas ir maudynes. Kaina 
tiktai $11,000. 

BRIGHTON PARKE: 2 fla
tų naujas mūrinis namas, su 
visais vėliausios mados įtaisy
mais įmokėti $2,000 arba išsi
maino ant kitokio namo ar 
biznio. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas, 6-6 kamb. štimu apšil
domas. 10 automobiliu gara
džius, įmokėt t ik $1,500. Sa
vininkas mainys ant Bučer-
nės. 

50 automobilių telpantis 
garadžius, įmokėt $5,000 ar
ba išmaino ant namo ar far-
mos. 

BRIDGEPORTE: 2 flatų 
medinis namas, gasas, elektri
kas, aukštas beismentas, įmo
kėti $500.00. Savininkas mai
nys ant lotų. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas, 6-6 kambarius, įmokėti 
$2,500. Randasi 3\ arti Union 
gatvės. 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas, įmokėti $700.00. 

4 pagyvenimų mūrinis na
mas, 5-4 kamb. Kaina $9,500. 
Savininkas mainys ant bili 
kokio biznio. 

»3 pagyvenimų mūrinis na
mas, 5 kamb, aukštas biesmen 
tas, aukšta pastogė. Randasi 
geriausioj vietoj Bridgeporte. 
Netoli Šv. Jurgio Bažnyčios. 
Parsiduoda labai pigiai arba 
savininkas mainys ant kitokio 
namo, įmokėt $2,500. 

WEST SIDĖJ: 3 pagyveni
mų mūrinis namas, 6 kamba
rius, vėliausios mados įtaisy
mais. Savininkas mainys ant 
2 flatų namo. Perkant reikia 
įmokėti $3,500. Randasi neto
li 23 ir Leavitt St. 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas randasi netoli lietuviškos 
Bažnyčios įmokėti $1,000. 

CICERO J : 4 flatų mūrinis 
[bizniavas namas su visais į-
! taisymais parsiduoda už pu
sę kainos arba išsimaino ant 
kitokio namo, biznio ar far-
mos. 

2 pagyvenimų medinis na
mas, 4-5 kambarius, visi įtai
symai. Kaina $6,500. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO 

TeL Boulevard 9641 

V. M. STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais į Lietuva ir kitas 
šalis. Pinigus išmoka arti
miausioj pastoj arba ban-
koj. PARDUODA laivakor : 
tes tffit visų liniįų ir greitai 
atveža gimines iš Lietuvos. 
Padaro legalius poperius ir 
dovernastifl. Parduoda na
mus ir lotus ir maino far-
mas ant namų bei lotų. 

Atstovauia Lietuvių Pre
kybos Bendrove ir Lietuvos 
Tarptautinį Banką visuose 
reikaluose. Visad kreipki-
ties pas : 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 So. Halsted Street 

Chicago, EL 
Telefonas Yards 6062 

Notary Public. 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
ANTRI MORGICIAI 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus 
I N T E R N A T T O N A I J INVESTMENT 

CORFORATION 
8804 South Kedzie Ave. 

Lafayette «7S8 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1 
Tel. Canai 25 t l VFashlng Machines 
M E T R O P O L I T A N 

ELECTRIC SHOP 
Llght And Power, W iring, Ft»-

tures And Electricml SappUes 
2215 Wcst 22 St. Chicago, 111.2 

TeL Prospect 09M 

H E A T I N G 
(Šiluma) 

Garo Ir karštu randėsiu 
JOHN V. THOMPSON 

8547 So. WESTERIf AVEJIUH 

l " i 
Tel. Republic 1537 

JOHN G. MEZLAISKIS 
GENERAL CONTRACTOR 

AND BLTLDER 
', 7018 S. Campbell Ave. 

Tel. Vaida §069 

A. K A I R I S 
Murino ir budavojimo namu 

GENERALIS 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane du 

gera patarimą. 
M I I South Halsted Street 

• Chicago, HL 

o 
o 

OP8856 Ix>we Avenue 
anrrrgyyrivgyyiae'BooiiggggS 

Telefonas Canai 0810 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, arba at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS III G GINS 

2818 So. Oakley Are. Chicago. 

^ • • • • • • • ^ ^ ^ • • • • • • • • • » M I 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HAROVVARE CO. 

Malavoįime, dekaruojame, 
kalsimuo.iame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. TeL Yards 7282 

» • » • 

/ 

m* ima II • • • • • • • • ' • " " • ' 
A • ! • * - ^ . . . L #-:•,*.. j jwwwi i iwi i i į ia i i i i m •miinitiii *x»n<a 


