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ŠVENTASIS TĖVAS RŪ
PINASI ŠVENTAISIAIS 

METAIS. 
ŽIURI, KAD LAIKU 

ĮVYKTU ATATINKAMOS 
CEREMONIJOS. 

Niekas Neturi Teisės M 
šytis i S. V. Reikalus 

NORĖTŲSI BUT KARO 
SEKRETORIUM. 

Misionierių Paroda bus ati
daryta gruodžio 21 d. 

NEW YORiK, spal. 7. 
Generolas Pershing, kurs ne-j 

j senai išėję* iš armijos, išvyko 
j Europon. J o sunūs mokina
si Šveicarijoje. Tad jis išvy-

Taip Tvirtina S- Valstybių Pne-Įko tenai. 

C H I C A G 0 J E 
APIPLĖŠĖ BANKĄ. 

r, 

ROMA, spal. 7. — Šventa
sis (Tėvas reiškė noru, kad at-
einantieji Šventieji Metai bu
tų paminėti įspūdingomis ce-
renftmijomis. 

Paskelbta \ ra, kad .Sekminių 
• • i t 

dienoje Šventasis Tėvas eel< 
bruos Mišias Šv. Petro Bazi
likoje. 

Beatifikavimai ir kanoniza
vimai Šventaisiais Metais Ims 
padalinti į dvi grupi. Iškil
mės Įvyks gegužės mėnesiu ir 
spaliu. 

Didžioji Misionierių Paro
da Vatikane bus atidaryta 
gruodžio 21 d. 

Šventųjų Metyi ir Misionie
rių Parodos atminčiai bus pa 
dirbdinti medaliai. 

Ikišiol 41-3 episkopato na
riu prisiuntė Šventajam Tė
vui dovanų nupirkti auksini 
plaktuką ir kelnę, kas bus var 
tojama prie Šventųjų Metu 
ceremonijų. Sudovanota 120,-
000 lirų. Bet tai dar ne vis
kas. 

zidentas Cooiidge 

Ir Todėl Tuo Reikalu {spėja Europos 
Valstybes 

KARDINOLAS LAME 
GLIKONU BAŽNYČIA. 

Tuo būdu sukelta įvairiausiu 
kalbų. 

LONDONAS, spalių 7. 
Monkvvearmonthe katalikai 
minėjo 1,250 metu bažnyčios 
įkūrimo sukaktuves. Tečiaus 

\VASHINGTON, spal. 7.— 
Aną dieną Prezidentas Coolid 
ge, kalbėdamas atidengiant 
paminklą žuvusių amerikoniš
kų kareivių atminčiai, įspėjo 
Europos valstybes, idant jos 
nedrįstu maišvtis i Amerikos 
reikalus. 

"Nemanome kokiai nors 
valstvbei arba valstybių kom-
bi nacijų autoritetui pavesti 
mintyti už mus bent kokiam 
amerikoniškam reikale.' ' 

Tai vienas charakteringiau
sių Prezidento pareiškimų. 
Sekant tuo pareiškimu išeina, 
kad Amerika priguli ameriko
nams ir kas pašalinis j jokius 
Amerikos reikalus neprivalo 
maišytis. 

T. Sąjungai atsakymas. • 
Tuo būdu Prezidentas Coo

iidge atsako T. Sąjungai, ku
ri ieško pasaulio taikai prie

inu ir pripažįsta nesvei
kus ir pavojingus Japonijos 
reikalavimus. .Kuomet Ja
ponija turi tikslo kai-kuriuos 
vidujinius valstybių reikalus 
pakeisti internacionalais rei-

Ir jei taip, tai ne vien Tautų 
Sąjunga įspėjama, bet ir Ja 
ponijai nurodoma, kad nedrį
stu maišvtis i Amerikos rei-
kalus. 

Amerikoniškas principas. 
Prezidentas Cooiidge pažy

mėjo apie senę amerikonišką 
principų, kurs šiais laikais, 
po didelių pasauly įvykių, pa
sidarė daug reikšmingesnis. 
Tas principas toks: 

"Be t mes pripažįstame, 
kad tas viskas, ką kiti atlie
ka, turi į mus betarpinės įtek 
mes;" kalbėjo prezidentas. 

"Pripažįstame ir tai, jog 
esame didžiosios žmonijos 
brolybės dalimi, kad tautų 
tarpe gyvuoja dorinės prie
de, r n kės, kaip tas yra tarpe pa 
vienių žmonių. Amerika tas 
priedermes nori pildyti. 

"Tečiaus tos rųšies padė
čiai nebereikalingi joki savi
tarpiai sutarimai arba traktą 
tai, kadangi minėtos dorinės 
priedermės paeina iš natūra
lų tautų santykių. 

"Be t esame priešingi tos j 

Klausiamas, ar kartais jis 
nenorėtų but. Suv. Valstybių 
sekretorium, atsakė: 

"Kodėl rte, juk tai man a-
tatinkamiausia vieta. Bet a-

# 

pie tai aš neturėjau nei min-
ty. 

( 

M0K£S PAŠELPA-
• 

BEKLYN4S, spal. 7. — 
Hohenzollernų. šeimynos na
riams mokamos aukštos al
gos iš Prria*jos valstybės iž
do. 

Dabar Prūsijos seimui įduo 
tas sumanymas — pertraukti 
mokėti algas, Hohenzollernų 
narius priskaityti prie bedar
bių ir jiems, Įįčaip ir kitiems 
bedarbiams; duoti valdiškos 
pašelpos. 

GIRIASI LAIMĖJIMAIS 
KINIJOJE. 

MUIKDE^AS, spalių 7. — 
Mancliuri jos karo l o r d a s 
Chang {Tso-lin giriasi laimė-' 
jęs didelį mūšį briaudamasis 
ant Pekino. 

Bako, Pekino vakižios ar
mijos dalis sutriuškinta. 10,-
000 Pekino armijos kareivių 
paimta nelaisvėn. Paimta 
daug ginklų ir karo medžia
gos. 

Šeštadienio vakare keli plė
šikai apiplėšė Parkway State 
banką, kuomet vakare banką 
buvo atidaryta. Paimta a-
pie pustrečio tūkstančio dol. 
Plėšikai neturėjo laiko pinigų 
ieškoti, nes buvo jiems pavo
jaus. 

Bankos darbininkus plėši
kai privertė atsigulti ant as
los, kad praeiviai išlauko per 
i a n g $ JJJ nematytu stovint su 
iškeltom rankom. 

.Vienai jaunai merginai te
ko pro šalį eiti ir jinai per 
duris pamatė, kas viduj vei-
kiasi. Vienas plėšikų ją nu
tvėrė ir mėgino įstumti ban-
kon. Tečiaus ta pasprūdo. 
Nubėgo telefonuoti policijai, j 
JTas suardė plėšikams visą j 
darbą. J ie turėjo bėgti ir pa 
iK'go su mažu grobiu. 

Chicagos Darbuotojai 
Vilniaus Dienos Reikalu 

ĮKRITO U P E N IR ŽUVO. 

9 metų vaikas, Joscph Lit-
wucki, 2811 Bonfield st., su 
kitais vaikais žaizdamas ant 
Chicagos upės kranto įkrito 
upėn ir nuskendo. 

NORĖJO PIJAMO. 
• 

^ 

kalais, pasirodo ji nenori tai-'r,ųšies sutarimams, koki šian-j -

kos. 
Japonija, kaip žinoma, ne 

irai i 

FRANCUOS LAISVAMA. 
NIAI PRIEŠ TIKĖJIMO 

LAISVE. 
PARYŽIUS, sp. 3. —Pian-

cijos laisvamani,,, luiija turėjo k a M j o
 x

I t a l i j 

kongresą mieste Clermon-
Rerrand. Iš priimta rezoliu-

už jų nusistatymą imigracijos 
tą bažnyčią šiandie valdo a n - | k l a u s i n m Tų k , a u s i n m no_ 
glikonai. Tai nuo katalikų H ^ ^ i n t e r n a c i o n a l i l L 

atimta. Nors anglai katali
kai tos bažnyčios neturi, bet 
ji jiems vi s vien yra brangus 
paminklas. Bažnyčią kituo-
met įkūrė Šv. Benet Biseop; 

Šiose nepaprastose iškilmė
se dalyvavo ir kardin. Bour-
ne. Būdamas Monkwearmon-
tlie J o Eminencija pasiūlė an
glikonų kunigui, ar kartais 
jis negalėtų 'aplankyti tos bu
vusios katalikų bažnyčios. 

Anglikonas sutiko. Bažny
čios perdėtiniui liepta pašaliu 
ti iš vidaus visus žmones. 
Kuomet perdėtinis pradėjo 
aptuštinti bažnyčią, tarpe an
glikonų (protestantui) kilo 
triukšmingi) kalbų. Imta kai 

die gaminami Europoj. Nes 
tie .sutarimai negali prigyti 

dovanoti S. Valstybėms tauri! širdyse." 
Tos rųšies prakalbą mieste 

Cincinnati pasakė ir valsty
bės sekretorius Hughes. 

ŽUVO ĮŽYMUS 
LĖKIKAS. i 

kaip jk 
neša i religiją. 

Vienoje rezoliucija laisva
maniai reikalauja uždrausti 
Francijoje kunigams ir vie
nuoliams pasirodyti viešose 
vietose bažnvtiniuose rubuo-
se, išėmus laidotuves. 

Toliaus jie reikalauja nuo 
kunigų atimti balsavimo tei-

bėti, kad kardinolas eina at-lsjcs, kaip ilgai jie neišsižadės 

ITALIJA REIKALINGA 
PIRKLYB0S. 

' 

PARYŽIUS, spalių 7. — 
Anot žinių iš Romos, Milane 

os premieras 
Mussolini. 

J i s pažymėjo, kad Italijoj 
eiju pasirodo, koki jie yra , . . AĄ(\(VM\ 

J ' 1 ' d J . kas metai priauga po 440,000 
"tolerantaP ir kaip jie atsi- . . ^ -. . * ±-

gyventojų. )Tas gyventojų priaugimas Italiją verčia im
tis ar tokių ar kitokių prie
monių. Yra tik dvi priemo-
ni : kelti karą ar rasti naujų 
rinkų pirklybai. 

Italijos gyventoji! peTvir-

DAYTON, O., spalių 7. — 
Selfridge stovykloje aeropla
nų lenktynėse žuvo kapitonas 
Burt Skeel, kuomet jo maši
na smogė žemėn iš 200 pėdų 
aukštumos. 

Kaltinamas nudėvėtas aero 
planas, kurį žuvęs vartojo. 

Tai buvo vienas drąsiausių 
lėkikų. • 

DAUGIAU GALVIJŲ 
ŽUDOMA. 

HOU.čfTON, Tex., spalių 7. 
— Kai kuriose šios valstybės 
apskrityse kilo galvijų, epide
mija, žinoma snukių ir nagi] 
liga. 

1,900 galvijų jau sušaudy
ta. Praneša, kad bus šaudo-

M. L. McCabe, 2612 Ken-
woad ave., ilgas laikas minti
jo, delko jis taip ilgai negau
na kareiviško bonuso. 

-Tomis dienomis pgaliaus 
paaiškėjo, kad jo bonusas pa
vogtas. 

Areštuotas vienas pastos 
klerkas, James Daly. Jis, 
pastoj sortuodamas laiškus, 
bonusą pavogė 

jis norėjęs nupirkti pijaną sa 
vo kūdikiui. 

ADVOKATAS KAZYS ČESNUUS, 
žymus visuomenės veikėjas, Vilniaus klausimu padarė se
kamą pareiškimą: 

"Lietuviai iškovojo Tautos Nepriklausomybę, atga
vo po ilgų vergijos mėty Klaipėdą. Dabar belieka atimti 
sostinę Vilnių. Kultūrinė kova yra pavojingiausia tautai, 
kuri uzurpuoja kitų teises. Lenkams tokia kova yra a-
pač pavojinga. Už tai mes, lietuviai turime prie jos ge
rai ruoštis. Šelpimas našlaičių mūsų brolių, padėjusių 
savo gyvastis už mūsų krašto paliuosavimą, yra aukš
čiausios rųšies humanitarinis ir kultūrinis darbas. Parody-

Daly prisipažino. Sakosi* į , m f tiems nelaimingiems, ir kartu visam pasauliui, savo 
širdį, taipgi tą, kiek mes pasišventę aukoti mums bran
giam idealui. Duokime našlaičiams paramos!" 

Adv. Česnulis Spalio 9 d. kalbės Aušros Vartų salėje 
(VVest'Side), ir Spalio 12 d. Visų Šventų parap. salėje 
(Roseland). 

AREŠTUOTA DU PO-
LICMONU. 

Evanstone areštuota du WASHINGfTON, spal. 7 . - CHICAGO. — Šiandie išda-
jaunu poliemonu, kuriuodu Komercijos sekretorius Hoo- lies apsiniaukę, nepastovus o-
kaltinamu dviejų jaunų mer-jver čionai atidarė radio kon- ras ; maža atmaina tempera-
gaičių išvedime iš doros ke- gresą. i turoje. 
Jio.. 

Evanstono policijos virši
ninkas, gavęs \varantą, tuo-
jaus abu areštavo. I r pažy
mėjo, kad jiedu jau atsitar
navę policijoje. 

šis seniaus vietą razdavo S.Įma dar daugiaus tos epidemi-
Valstybėse. Šiandie ten imi-
gracija suvaržyta. 

savo nekaltybės ir Romos au- \ 
toriteto. 

Tokių tai žmonių yra šiame 
kultūros ir pažangos šimtme
ty. 

imti bažnyėią, kad Šventasis 
Tėvas ture tos bažnyčios sa
vasties raštus, i r tt. 

Tečiaus greitai protestan
tai nurimo, kuomet patyrė, 
kad kardinolas tik taip sau 
privatiniai aplankė bažnyčią, 
norėjo matyti bažnyčios pa
dėtį. OMAHA, Neb., spalių 7. 

Ateis laikas, kuomet angli- ; Cudahy Packing Co, pietinėj 
konai gryž tikrojon Bažny- miesto daly įstaigų tris depar 
čion, tuomet ir tas pamink- tamentus gaisras sunaikino. 

GAISRAS PALIETE 
SKERDYKLAS. 

las-bažnyčia išnaujo bus ka
taliku, nuožiūroje. 

1923 metais čia gaisras su
naikino Armouro į s t a iga i 

WASHING|rON, spal. 7.— 
Gauta žinių, kad Suv. Valsty
bėms Vokietijoje pagamintas 
zeppelinas gal šią savaitę lei
sis skersai Atlantiko. 

HAiVANA, Kuba, spalių 7. 
Kai-kuriose salos vietose ki
lo politinės riaušės. Nema
žai žmonių žuvę. £>alos pre
zidentas Zayas saugojamas. 

jos išnaikinimui. 

C00LIDGE SVEIKINA 
R00SEVELTĄ. 

NEW YORK. spalių 7. — 
Prezidentas Cooiidge pulk. 
Theodore Koosevelt, jr., pri
siuntė laišką. Prezidentas 
indorsuoja jo kandidatūrą į 
New Yorko gubernatorius iŠ 
republikonų partijos. 

Už pergreitą automobiliu 
važiavimą areštuotas Illinois 

SKAITYKITE IR PLATOM legislaturos senatorius Joyce Į turbūt yra priežastis. 
KETE " D R A U G E . " ir atstovas O'Briem (Apgr.) 

Policija nušovė Certified 
Ice Cream Co., 1800 Cornelia 
ave., inžinierių Manthey, išė
jusį nakčia gatvaitėn. Tai 
esą per klaidą. 

I AR ŽINAI KAD 

Lietuvoje dabar yra Ūkio Pa
roda ir Dainos Šventė Kau
ne? Milžiniškas Choras susi
deda iš 3,000 ypatų kuris da
lyvauja toje Dainos Šventoje. 
Ar jus žinote, kad iš malo
niausių cigaretų kurios rūky
tojai pasirenka tai yra Hel-
mar Turkiškus cigaretus, dėl
to Helmar cigaretų rūkytojų 
skaičius sparčiai auga? Mili
jonai rūkytojų jau pamainę 
rūkę į Turkiškus cigaretus-

fimiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHin 
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii DRAUGĄ" 
! » 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGAS1 

siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBĖS BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais -
Ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chlcaga 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare 
# Sekmadieniais uždaryta 
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Antradienis, Spalio d 7, 4924 
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" D R A U G A S " 

Pabllshed Dailj ELzccpt Btmdays 

Siz MonUls $3.00 

AT NEWS . STAND8 2 c A COFY 
DRAUGAS PCBLISHLNG CO., Ine 

MM So. Oaklej A ve., Chlcago. Dl. 
Red. Tel. Roosevelt 2919 

Adminlstr.: Roosevelt 7791 
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Atmintinos Telegramos. 
VILNIUS PAVOJUJE! 

S P A L I Ų 7 D. 1 9 2 0 M. 
("Elta") 

X Tautų Sąjungos kontrolės komi
sija Suvalkuose sustabdė operacija3 
nuo Spalių 6 d. 10 vai. vak. 

Lenkai pasitjle mums demarkaci
jos liniia i vakaras uuo Nemano 
Gruodžio Aštuntos liniją. 

Derybos dar eina. 
X Spalių Septintą diena, Tautų 

Sąjungai tarpininkaujant, Suvalkuo
se. P A S I R A š Y TA SU LEN
KAIS SUTARTIS, KURIA YRA 
NUSTATYTA DEMARKACIJOS LI
NIJA, ši linija supuola Suvalkijoje 
su Gruodžio 8-os dienos, o Vilniuje 
eina per Varėną, Eišiškius iki Bas
tūnų. 

X Tautų Sąjungos Komisijai išva 
žiavus iš Suvalkų, lenkai puola di
delėmis pajėgomis mūsų kariuomenę 
palei Bastūnus. 

VILNIAUS NEPAMIRŠK! 

AR YRA VILTIES ATVADUOTI VILN1ĮJ PER 
TAUTŲ SĄMSĄ? 

9 Spaliu fl. 1920 metais 
Lietuvos šimtmečių sostinė. 

Lietuvos galybės atvaizdas 
ir josios širdis — Vilnius ap
gaulingu būdu išplėštas Lietu
vai. 

Keturi metai praėjo kaip 
Lietuvos dvarponis Želigows-
kis, susitaręs su jam kitu 
panašiu savos Tėvynės par 
daviku -- Pilsudskiu, Lietu 
vos vyri] kraują liedamas, už
ėmė Lietuvos sostinę Vilnių. 

Keturi metai praėjo, kaip 
. atskirtame Vilniaus krašte 

lietuviai sunkų lenkų jungrj 
turi nešti. 

Lenkai juos spaudžia įvai
riausiais budais. Lenkai no-
ri, kad visi Vilniaus krašto 

.' lietuviai išsižadėtų lietuvys
tės. **$įį$ 

Keturi jau metai kaip lietu
viai nelaimingame krašte 
kenčia didi prispaudimą. Mo
kyklos uždarinėjamos, lietu
viai tėvai smarkiai baudžiami. 

• jeigu išdrįsta savo vaikus lie 
tuviškai mokyti. Netekusius 
tėvų našlaičius iš priegmudų 

. meta lauk. Lenkų žandarai 
draudžia lietuviams bažny

čiose lietuviškai Dievų gar-
binti, melstis. 

Suspaudė lietuvių spaudą: 
draudžia lietuviškus laikraš-
ėius, knygas spausdinti, arba 
atspausdintas gabentis į ta 
nelaimingąjį kraštą. Gyvento
jus apsunkino nepakeliamais 
mokesčiais. Lietuvos turtą 
miškus kerta, aikvoja. Numa
no, kad neilgai teks lenkams 
Vilniaus Krašte viešpatauti. 

Keturi metai jau tesėsi to
ki padėtis. Ir šiandie dar ne
matyti, kada lietuvių vargą: 
turės baigtis. Visi numano, 
kad taip ilgai negalės būti. 
Bet kada toji išliuosavimo 
valanda ateis, kada jiems 
nauja aušra užtekės, daug 
priklauso nuo mūsų Amerikie-

. čių rūpesčio ir duosnumo. 
Paremkime Vilniečius nuo

širdžiai; paremkime jų įstai
gas, jų našlaičius, jų Vlarbuo-
tojus. #Xoprileiskime, kad len
kai pajėgtų lietuvystę išnai
kinti prievartos keliu Lietu
vos užgrobtoje sostinėj. 

To lenkai negalės padaryti, 
jeigu mes Amerikiečiai saviš
kius Vilniaus kankinius rem-
lufte. Mes juos iemčme ir 

; remsime tol, kol Vilnius ne
iškeis ant Gedimino pilies 
liiettnc:: vėliavos! 

Varydami propagandą už savo teises Vilniuje, kai-
kurie lietuviai kartais gal tiki, kad diplomatijos keliu bus 
galima Vilnius atvaduoti. Ypač gal tiki t\e, kurte dar nenu
stojo pasitikėti 20-to amžiaus idealizmu, demokratija, tei
singumu ir panašiais lyg ir abstraktais. Demokratija, idea
lizmas, teisingumus ir kiti gerumynai, žinoma, egzistuo
ja, bet sale jų yra dar galingesnių pajėgų, kurios eina 
prieš.mūšy teisėtus ir teisingus reikalavimus. 

Kas link Vilniaus atvadavimo, p. Vygandas gana rea
liai j dalyką žvelgia ("Lietuva", rugsėjo 17 d.). Jis pri
mena, kad Vilniaus klausimo, kaipo tokio, Taut*/ Sąjun
goje ir nėra. 

"Kokia yra faktinoji klausimo padėtis? Vilniaus 
klausimas buvo T. Sąjungoje. T. Sąjunga kamavosi 
su juo bemaž dvejus metus. Pagaliau 1922 m. pa
reiškė jį neišsprendžiamu ir bylą tuo likvidavo. Dabar 
yra T. Sąjungoje tik du grynai teoretiniai teisės klau
simai, išeinanti iš T. S. Tarybos nutarimo del demar
kacijos linijos. Vilniaus klausimo T. Sąjungoje da
bar nėra. (Žiūrėk Užs. Reik. Ministerio pareiškimą š. 
m. 196 "Lietuvos" nr.)" 

AR GALIMA Iš NAUJO PAKELT!? 
J tai p. Vygandas va kaip atsako: 

"Ar galima Vilniaus klausimą iš naujo pakelti T. 
Sąjungoje? 

Teoretiniai kalbant — galima. T. Sąjungos sta
tute nėra straipsnio, kuris draustų peržiūrėtas bylas 
antrą kartą peržiūrėti. Bet faktinai reikia labai abejo
ti, kad T. Sąjunga sutiktų antrą kartą svarstyti Vil
niaus bylą. 

Ši byla buvo vienintelė rimtesnė, painesnė poli
tinė byla, kuri iš viso T. Sąjungai teko svarstyti. Joje 
T. Sąjunga parodė ne tik visišką savo bejėgumą, bet 
ir palinkimą pataikauti stipresniai šaliai. 

T. Sąjungos prestižas del Vilniaus bylos labiau
siai nukentėjo. Visi jos priešai vartoja šią bylą kai
po svarbiausią išrodymą prieš T. Sąjungą. 

Taigi reikia labai abejoti, kad T. Sąjunga pano
rėtų antrą kartą rizikuoti savo prestižu įsikišusi į šią 
bylą. 

Bet leiskime, kad T. Sąjunga nepaisydama visa-
ko, sutinka iš naujo svarstyti Vilniaus bylą. Susirin
kimas (pilnatis) jos negali svarstyti. Bylomis einant 
statutu užsiima tik Taryba. O kas sėdi Taryboj? IŠ 
šešių valstybių, keturios tos pačios, kurios 1923 me
tais priteisė Vilnių Lenkijai. Sunku laukti, kad tos 
valstybės dabar taip griežtai pakeistų savo nuomonę 
ir išneštų sprendimą visai priešingą 1923 m. savo 
sprendimui. 

Juk pats prestižas vargiai leistų prisipažinti to
kia didelę klaidą". 

KAIP PANAIKINTI AMBASADORIŲ NUTARIME? 
Tarptautiniam Haagos Teismui Vilniaus klausi

mas atiduotas būti negali, nes nesutinka su jo ,kom-
petencija (žiur. Teismo statuto 36 str.). Tik Suvalkų 
sutarties klausimas, kaipo juridinis, gali būti atiduo
tas Haagos Teismui. Visą Vilniaus problemą, kaipo 
grynai politinį klausimą, gali spręsti tiktai T. Sąjun
gos Taryba. 

Tečiau leiskime, kad T. Sąjungos Taryba nusis-
tato Lietuvos naudai. Kila vėl paini juridinė proble
ma: kas daryti su Ambasadorių Konferencijos 1923 
m. 14. III d. nutarimu? Nors tas nutarimas objektin-
gai neturi "jokio pamato ir todėl jokios galios, te
čiau padariusios jį valstybės mano kitaip ir laiko jį 

. galiuojančiu aktu. 
T. S. Taryba panaikinti jį neturi jokios kompe

tencijos. O ignoruoti jo irgi negali, nes juk ir T. Są
junga ir Ambasadorių Konferencija išeina iš to pa
ties šaltinio — versalės Traktato. Pasiliktų tik viena 
galimybė — prašyti didžiųjų valstybių, kad jos Am
basadorių Konferencijos nutarimą panaikintų. Bet 
kaip? Ką daryti su Rytų Galicija? Panaikinti tik tą 
nutarimo dalį, kuri nustato sieną tarp Lenkijos ir 
Lietuvos? 

Ukrainiečiai reikalaus patenkinti jų reikalavimus. 
Dalykas labai painus". 

KAS IŠKRAPŠTYS LENKUS Iš VILNIAUS? 
"Bet eikime dar toliau ir leiskime, kad visos kliū

tys apgalėtos, ir Tautų Sąjunga galutinai priteisė Vil
nių Lietuvai. Kas tą nutarimą įvykins? Kas iškrapš
tys lenkus iš Vilniaus? Nė vieno, tur būti, pas mus 
nėra tiek naivaus, kas manytų, kad jie patys išeitų. 

Jeigu lenkai nebijojo laužyti pasirašyfo tarptau
tinio akto, inscenizuoti maištininką generolą ir da
ryti visą eilę melagysčių, kad tik Vilnių užimtų, — 
tai kaip galima laukti, kad dabar, kada pasaulis su 
jų smurtu apsiprato ir lenkai įgijo nors ir neteisėtą 
juridinę instaliaciją, jie iš ten išeitų? Gali Tauty Są
junga dešimtį kartų nutarti — nė vienas lenkas nepa
manys, kad to nutarimo reikia klausyti. 

Kaip lenkai pajėga Vilnių pagrobė, taįp tik pa
jėgos spiriami gali jie iš ten išeiti. 0 Tautų Sąjunga 
jokios pajėgos savo dispozicijoj neturi". 

KAS DARYTI? 
Iš to, kas aukščiau p. Vygando pasakyta, išeitų kad 

jokia politine akcija Vilniaus neatgausim. Tai rodos ir tie
sa, vienok mes neprivalom politinės akcijos atsisakyti, nes 
ši akcija prirengs pasaulį prie neujų įvyksiančiu, faktų. 

V 
\ 

- • • i • 

#lr mūsų politinę akciją peMų vis labiau subendrinti 
su ukrainiečių k gudų tffkia pat ikciją. Gal but gera net 
Lenkijos pakraščiu žydus bei vokiečius pritraukti, nors jų 
interesai ir skiriasi nt*o mūsiškių. Konkrečiai! kalbant, ir 
Amerikoj labai reikalingas lietuviu — gudų ukrainiečių — 
žydų bendras komitetas kovai už visų laisvę. Tokian ko-
mitetan turėtų įeiti visų keturių tautu žymiausių organi
zacijų ir laikraščių atstovai. 

Sale politinės akcijos, begalo svarbu palaikyti kul
tūros ir švietimo darbą okupuotose mūsų žemėse. Spa
lio 9 d. lietuviai aukotojai privalo tai gerai galvon įsi
dėti. Lietuvos valdžiai instrukcijų mes nerašom. Mes pasi
tikim savo demokratinga valdžia ir manom, kad ji neapleis 
galimybių kur galima susitarti su didžiaisiais kamynais: 
sujungtomis spekonais kada nors parodyti kur turi pasi
baigti Lenkijos sienos. 

j & j * - • - * « > -

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

Vertės $7,500.00 

Mes turime ir skilome ant pardavimo sekančius 
morgičius: 

LAIKAS SUSIPRASTI. 

Amerikos švietėjoj taTpe ki
lusi tendencija, kad neapsi
moka visus vaikus mokinti 
mokyklose to, ko jų norima. 
Sako, mokslas turi but atatin
kamas vaiko proto išlavini
mui. Tuo tikslu į aukštesnes 
mokyklas norima įvesti " in-
teligencinius išmėginimus'' vi 
šiems vaikams. Po tos rutsies 
išmėginimo vaikas turės gau
t i liudijimą, kad jis tinka to
kiam, bet ne kitokiam moks
lui ir pašaukimui, arba nei ko
kiam. I r tas liudijimas turi 
but vaiko likimui pagrindas. 
J is bus verčiamas mokinties 
tik tos profesijos arba amato, 
kaip bus nurodyta liudijime. 
Kitoks mokslas publiškose 
mokyklose jam nebus prieina
mas. Taigi, turės mokintis pa 
gal nurodymo, arba visai at
sisakyti nuo mokslo. 

Švietėjai tvirtina, kad šian
die daugelis vaikų mokosi to
kio mokslo, kuris jiems neat-
atinka. Tr tie vaikai užima 
bereikalo tinkamųjų vaikų 
vietą. Tokia mokinimo siste

ma, sako, valsčiams brangiai 
atsieina ir iš to neturima gei
stinų rezultatų. 

*' Inteligeneinio išmėgini
mo*' sistema norima vaikus 
padalinti i kastas, taip kaip 
tas praktikuojama Indijoj. Ne 
tėvai tuomet rūpintųsi savo 
vaikų likimu, bet mokyklų ta-
ryba, boardas, komisija, ar 
kokia ki ta įstaiga. 

Nenorima atsižvelgti į fak-, 
tą, kad vaikų inteligencijai 
kartais plačiai pradeda vysty
tis jiems pilnai subrendus. 
Tos rųšies vaikams "butų atlik
ta didelė skriauda, jei jiems 
butų atimta proga siekti to
kio pašaukimo, prie kokio jie 
turi pfatraukimo. 

Nesenai tą klansimą iškėlė 
"Mokytojų Federacija" savo 
skelbimu, kurs buvo padėtas 
Chieagos laikrašty Tribūne. 
Federacija šankia: Amerikos 
tėvai, pabuskite, pamatykite, 
kas čia jūsų vaikams rengia
ma. 

Tr ištiesų, laikas tėvams su
siprasti ir pagalvoti apie savo 
vaikų ateitį. , 

Žiogas. 

PASKOLA 

$3,000.00 

$4,000.00 

$3,200.00 

$3,000.00 
$3,500.00 

\ Adresas 

8345 S. Hermitage Ave. 

5004 S. Fairfield Ave. 

5735 So. Talman Ave. 
5538-40 S. Sacramento Av. $8,600.00 
5832 S. Talman Ave, $8,500.00 

VERTE 

$7,500.00 

$9^800.00 

$8,000.00 

$4,500.00 3303 S. Morgan Street $11,500.00 

Apsauga kiekvienai paskolai yra naudas mariais 
namas moderniškos konstrukcijos. 

6% Nuošimtis 

DEPOSITORS 
S1ATC BANK 

Ashland Ave. At 4 7 - t h St. 
Narys Fedena.ės Resenve 

Batikos 

ZELL DRABUŽIAI 

. j . « ^ . 

PASINAUDOK PROGA 
Didžiausias Išpardavimas 

VYEŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 

Ant 

BRIDGEPORTO 
OVERKOTAI 

$4fl5B Ir 
m Augščiau 

Naujausios 
Madų 

SIUTAI 
vuvą 

Visokių 
Stylių 

I r 

Augščiau 

MES DABAR 
Rodome Vėliausias 

Madas 
2 poros Kelnių Siutai ir 

OVERKOTAI 
SPECIALIS PASIULIJIMAS 

ŠĮ MĖNESĮ 
Importuoto Prancūziško mate-
rijolo maišytas šilko ir vilnos 

audimas 2 poros kelnių ir 
Švarkas 

$37.50 
Vertas penkiasdešimts Bo

ilerių kiti siutai su 2 porom 
helniiį V 

$25.00 Ii $50.00 

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

s 

KELNES!KELNĖS! KELNĖS 
$1.95 $1.95 $1.95 

I r Augščiau 

Visokios rųšies, didėlis išsirinki

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų i r sto

ru. 

OVERKOTAI 
Geriausios rūšies ir darbo 

£20.00 iki #50.00 
Importuoti Worumbas 

Viskas ranka siutą 
$75.00 vertės 

Speciale kaina 
#60.00 

- Tikrai apsimokės jums pag 
mus atsilankyti ir pažiūrėti 
ką mes turime Jums parody
ti ir kokios puikios rūšies 
mūsų drabužiai rr kiek Tam
sta gali sutaupyti. 

ZELL CLOTHING 
CO. 

1366 S. HALSTED STREET 
Atdara Vakarais ir Nedėlio-

mis, 

PAUL LEASES 
3427 So. Halsted Street 
Gppoeite 34-th Plaee 4*weaters 

Chicago 
Bei. Boulevard 

^ 

=»Tavo Pareiga Jais Rūpintis. • " 
Maži kudjkUi negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu

m i užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jųa, 
motiaoa! Fr*iurėkit juos rūpestingai. Pcidabokit kad jų .viduriai 
veiktą kiekvieną dieną. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiema Bambino—Kūdikių Geriauaį Draugą. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiau*. Jis veikia greit*!, len
gvai, tikrai. Bonka S5c. aptiekoae ar tiesiai ia laboratorijo* 

v F. AD. R1CHTER 4 CO. 
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y. 

„ d * V 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
tojų, garsiųjų dainininku, ir 

j gabiųjų defciMaiatorî . Toji 
diena tebūnie visitaus Sprm&v 
gieldo ir a-pieliiiki^ liejUivisans. 

SPRINGFED, ILL 
Springfieldiečiai, neužmirš 

kam Vilniaus! 

Ketverge, spal. 9 d. nukanka 
lygiai ketveri metai, kai ne
pasotinti lenkai, pasiražusieji 
taikos sutarti Suvalkuose, 
klastingai užpuolė ir išpiešė 
Vilnių, brangųjį Lietuvos sos-
tapilį, o mūsų broliai liet. pa
teko į nuošmią lenkų vergiją. 
Tie ketveri metai Vilnijos 
lietuviams buvo baisios prie-
.-paudos ir neapsakomų var-
irij laikai. Vilnijos broliai lie
tuviai be pasigailėjimo žiau

nai žudomi, kankinami ir bru'patriotinga ^e&rfiflgoji diena. 
kin'ami ir brukami į tamsius;Jos atsiminimas teugdys mu-
kalėjimus. Tie kalėjimų biau- myse galingąsias pajėgas pri-
rųs urvai ir kankinių mirtis lgelbėti Vilniškiams sutriuš-
nebaido Vilnijos brolių nuo 
pasirižimo plėtoti tautinę kul-

[ kinti lenkų ginklą ir paafci-
kinit žiauriąją jų priespaudą. 

FOTOGRAFISTAI 
Tel. Canal 2655 

O. J. PANSIRNA 
l ' a t i ^ n i ' R s 

PANSIRNA STCDJO 
1901 S. Halsted St., ( h k a « a 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja 1 visas 

miesto dalis. 

Z 

Pranešimas Lietuviams: 
N i M K i K gerbiamasai, 

Tamsta neatrodai gražus a n t 

TAVEIKSLO, tik ateik j STA'M-
KAl'S BRLDtiEPOHT STIDIO, 

I kuris esa tikras piveiksl 
f tįstas. 

Meldžiu '"<:itoy !o:n.s ir grupėms | Į 
atsilankyk'1*.-: del paveikslu, n<>s i 
mes turim puikiausią ir didžiau
sią dienos šviesą kad galima šiin 

turą ir atgauti (jedimino į- Ir nepamirškim, Springfieldo 
kurtąją pilį. Jie tai nesigaili (lietuviai, kad minėtinoje pa
savo gyvybės ir lieja savo 
kraują už Vilniją ir visą Tau
tą, kupinį skaisčiųjų vilčių ir 
pasitikėdami, kad Augseiau-
siasis Teisingasis Tėvas pri
ims gausias jų atnašas ir grą
žins visų numylėtai Lietuvai 
jos sostapilį ir Aušros Vartus, 
garsingus stebuklais, išaugš-
tinant mus u Tautą pasaulio a-
kyse. 

Tadgi, Springfieklo lietu
viai, visi kai vienas sukruski-
aie ir stokime gelbėti Vilnijos 
krašto lietuvius! A. L. R. K. 
Federacijos vietinis 37 sky
rius rengia didingiausiąjį pa-

| triotingąji mass-mitingą baž-
' nytinėje svetainėje spal. 12 die 
; ną S vai. vakare Vilnijos at-

kad 
j j vadavimui, pasirūpindamas tai 
• • 
t! dienai irauti įžymiausiu kaili

us ar 

tas žmonių nutraukti lengvai. 
Spccialos kainos del dideliu ves- i 

X tuviu ir taip t. t. j 

I ; k 
J ne jokio mokesčio nereikalausiu. 

BRIDGEPORT STUDIO | 
SAVININKAS 

d. J . STANKUS 
3202 So. Halsted Street . 

j Tel. Boulevard 3302 j 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo, 
liridge geriansie* aukso. Su mušu 
pleltom galima \algyti kiečiausia 
maistą. Garantuojame visą savo dar
bą. Ir žemas mūsų kainas. Sergėkite 
savo dantis, kad nekenktų Jūsų svei
katai. 

1545 West 47-th Street 
Netoli Ashland AVA. 

D A K T A R A I : 

triotingoje' dienoje bent syki 
galėsime visi tarti: "Kad tu, 
lenke, nesulauktum! nebus 

i 

taip kaip norit Iš&udysi gal 
šimtus ii* tuksiančius Vilnijos 
gynėjų, bet gi kitus "šimtus k-
kitus tūkstančius naujų karžy
gių mes išstatysiui sargybon, 
kad išliuosuoti ir atgauti Ge
dimino Pili ir Aušros Var
tus". 

Tatai subruskime, Spring-
tieldo ir apielinkių lietuviai, 
visi: seni ir jauni, suaugę ir 
vaikai! L* ateikime į bažnyti
nę svetainę spal. 12 dienų 8 
vai. vakare nuraminti Vilnijos 
lietuvius kankinius, susirink- { 
darni taip skaitlingai, kad pa-
hugtų Krokuva ir sudrebėtų 
Varšuva. O Vilnius, Gedimino 
Pilis, kaip buvo Lietuvos, taip 
ir bus! 
A. L. R. K. Federacijos 37 sk. 

Julė Gedminaitė, 
37 sk. sekretore. 

rn' 
• 

rr'll 

įį W^J*5f|ajįiJgJ M* 

S. 0 . LACHAVV4GZ 
Lietuvis Gra bortus 
2 3 1 4 W . 2 3 - d d P l a c e 

Chicago, m . 
Patarnauja laido

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

Tel. Ganai 1271 
2199 

AfiniTA! 

la ip , la i 

«• Retas mūsų Amerikoje įvertina ti
krai ką turime. Pavyzdžiu, turime 
HELMARS cigaretus ir sakau drau
gai, keliaukite po visą pasaulį, bet 
nerasite smagesnio ii* šviežesnio ci-
gareto už HELMAR." 

. 

C I C E B O J E 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SABrenza 
4908 SO. ASHLAND AVENUE 

Chicago, 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po j 
p t iki 3 po piet, 6:30 vak. iki f 
9: SO vak. 

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

T e l e f . L>afa 7ette 4 1 4 9 

Volei. Yards 1236 

Dr. J. H U P E R T 
DAKTARAS IK CHIRURGAS 

Praktikavęs BERLYNE, VIEN-
NOJ ir PARYŽIAUS Ligoninėse 

Gydo visokias liga? moterų ir 
vaiky. Leidžia vaistus po skūra. 
Turi X-ray ir tt. 
4649 So. Ashland Avenue 

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

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedčliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų. 

TO. Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

Dr.A.Račkus! 
Gydytojas, Chirurgas, Oba-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
2)—Be peilio i r be skausmo, 
3)—De kraujo . 
4)—Be jokio pavojaus sveikatai , 
5)—l'tK'ijentiii nereikia sirgti , Ka

li tuoj valgyti , i r srali eiti i 
darbą. 

Pusryčio '(iull-stoneft* (akmenį s tulžyje) 
i r akmenįs š lapumo puslėje be o-
pemcijos, su t a m t ikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugrąžina girdėjimą. 
Gydo visokias ligas pasekmingai , ir jei 

j ra reikalas daro operacijas. 
Profesįjonalį pa ta rnav imo teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, m. 
Ofisu* a t i da ry t a s : kasdien nuo 2 vai. 

po piet iki 9 vai. vakare . 
Nedčliomis ir seredomis ofisas ufcdu-

rytas. 

i Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgu 

I 4631 S. Ashland Ave. 
1 Tel Yards 0994 

Valandot; 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

t v % 
)flso Tel. Boulevard 96M 
Kezid. Tel. Drcxel 9191 

DR. A. A. RGTH 
RL8AS GYDYTOJA* EB 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišką. Vriiaka. 

Valku Ir visu chronišką ligų. 

Ofisas 3103 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ued. 
Lr šventadieniais 10—12 d. 

* 

I 

I 

Tel. Boulevard 3686 

Dr. J. P. POŠKA 
• GYDYTOJAS 

IR 
CHIRURGAS 

1337 So. Morgan Street 
Valandos: 9—13 Ii ryto. 
Vakarais nuo 7 lkl 9 

CICERO OFISAS: 
1963 South 49-th A venos 

' Telef. Cicero 4676 
Valand.: S—6:19 r. • . kasdien. 

Ctarninkais ir petnyčioms nuo I 
tkl 9 vai. vmk. I 

V • • • ! • • I II / 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsf po nunerta 

4729 S. Ashland Ave.' 
SPECIJALISTAS 

Džiovą, Motera Ir Vyra Ligų 
VaL: ryto nuo 10—11 nuo 1—-4 

| po pietų: nuo 7—S.«9 
Nedėilomia: 10 Iki 11. 

Telefonas Midway 2860 

TeL Canal OlsV Vak." Canal ' l7l8Ji 

I DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
j 1821 6o. Halsted Btr. 

i 

Vaandoe: 19 iki 1? ryte: 1 Iki 6 
po putui I Ud J 

L. Vyčių 14 kuopos labai j 
svarbus susirinkimas įvyks 
Utarninke, spalio -- Oct. 7, 
192-r punktualiai 8 vai. vak. 
$v. Antano parap. svet. Cice
ro, UI. „ 

Kiekvienas narys būtinai 
turį atsilankyti į šį susirin
kami nes svarstymui yra 
svarbių dalyku. , 

A. Rubliauskaitė, vice-pirm. 

6v. Antano Lietuvių par. 
budttvojimo ir paskolos ben
droves, Cicero, 111., 9 serija už, 
sibaige su dideliu pasiseki
mu 29 dieną rugsėjo. 

10 serija atsidaro pirmadie
nį vakare 6 dieną spalk) 
(October) 1924 m. 7:30 valan
das 8 kambary Šv. Ajitano 
ąarapijos svetainėj. Atskaita 
9 serijos paduosiu vėliau. 

F. Strelčiunas, 
1418 S. 48 Ct. 

Cicero, IU. 

X-RAY EGZAMINAS 
$1.00 

Jei nerūkote Turkiškų cigaretų, pa
bandykite HEL3MARS. Tikrai džiau
gsitės permaina į Turkiškus vietoje 
pigiu maišyto tabako cigaretų. 
HELMARS susideda tik iš gryno 
Turkiško Tabako. 

• 

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir jpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužtu 

Kaip kiti, taip ir jųs džiaugsitės 
permaina j Turkiškus 

Gamintojai aukščiausios 
ruiios Turkiftkg ir Ecypti.^kų 

clgraretų pasauly. 

SIUVĖJAI 

|NfM£TrKsavoPINIGUSH 
Perkant naujus drabužius. At

neškit pas mus savo' senus siutus 
j Ir overkotus tai mes atnaujisime. 
Patyrę 20 metų šitame darbe 

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

Otiamš Didmšmtjlt 
29 South La S&lle Street 

K am baris B80 
Telefonas Central 9190 

Vakarais 322S S. Halsted St. 
TfJefonag Yards 49a 1 

!

Į Namus Nežiūrint Kur Gjrventctm t 
Vakrni visokios rijšies Tyrų Ir * 

moterų skrybėles 
< 

4 

I 

2210 W. 22-nd Street 
Chicago, UI. 

Telefonas Roosevelt 16S9 

Padarom darbą greitai, 
Pigiai, gerai 

U. S. CLEANERS AND 
DYERS 
Savininkas 

W. G. N 0 R A K 

g » » * » » » » » » * - » * » « » • 
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PAIEŠKOMA. 
Plukai Anupras, Plukus 

Jonas ir Sadauskis Tamo
šius. Jie patys, arba apie juos 
žinantieji prašoma atsiliepti 
šiuo antražu. 
Lithuanian Consulate, 

38 Park Row, 
New York City, N. Y. 

II 
Moterys Ir Vyrai, nedaro skirtun 

mo kaip Ugrai jus kenčiate Ir ka-Į 
kiti daktarai yra jums sakė. AteL-J 
kitę ir duokite proga X-Ray egia^-j 
minui Jums pasakyti teisybė. Moks-j 
liškas būdas egzaminavimo su pageL-1 
ba naujausio aparato X-Ray kuri* 
nukreips kelia bent kokiai klaidai' 
» pasakys visa teisybė ir tikra prie
žastį ligog parodant ,visus organus. 

Egzaminas nieko nekenkia, be jo-, 
kio skausmo ir nėra reikalo nusl-
rėdytl. 

Jeigu skauda tau vidurius, kruti
nę, pečius, galva, jeigu nogrumuliuo-. 
ja tau viduriai, neturi apetito, k«Įsti| 
ar kankina tave rumatizmas, asthiįią. 
odos ligos, nerviškumas ir ktoįs, 
chroniškos ligos? Jeigu nori gajitl. 
greita rezultatą — tai ateik tuojajus. 

Mes vartojam naujausia wakcynl jr 
serum "606" ajr 9,H JfyAjnet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai vįąa. 
gyvastis". "Intro vepous" (drugs yĮa 
leidžiami tiesiai j kraują) yra pagĮB)^ 
bėję tūkstančiui kentėtojų, šis yta-
nepaprastas badai* gydymo kraujo 
ligų. 

Nedaro skirtumo klek tų pinigų 
praleidai, Ir kiek tave ja\i kiŪ ap
vylė, ateik čionais ir sužinok pilqą 
teisybę ir atsistok ant tiesaus k^Ho 
kuris veda j sveikata. 

Atsinešk ši skelbimą o gausi e g 
zaminą kraujįp ir X-Ray veltui t ( 

" C H I C A G O " " M E D I C A I J CLINia r I 
Dr. *E. V. Heaton .. 

503 S. State St. Kanų). Congre^'j 
^ -I^bo> 

Vafendo.: r N u o j ^ ,Uct ;6:.ąp ^Oc.; 

PRANE&HftAS SĖRGAN-
HEMS. 

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

Atsilankykite i 
TRAImS HEALTH 

TN8TITOTE 
3327 B. Halsted Street 

(Ant Antru Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie-
4ų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau 
V*alandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

KAZIMER LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 
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Darau Ant L"Įsakymo Visokiu \ 

Madų 
įvairių Materiją 

Žieminių ir Rudeninių 
Kreipkitės Pas Mane 

f Su Savo Siuvimo Reikalais Busite f 
Patenkyti 

Taipgi 
Taisau, Valau ir Proshiu 

K A Ž K O lAttCIUS 
3305 South Auburn Ave. 

Chicago, Hl. 

~1 Tel. Humboldt JM50 
A. MARCINKEVIČIUS 

Seniausias Lie-j 
tuvis Siuvėjas 

North Sidėje 
1840 W. VVabansia 
Ave. Ciiicago, m. J 

Siuva visokios rų-
šies vyriškus drabu
žius, pagal fvairių 
madų. Užsakymai iš I 
pildomi gerai ir j 
greit. Kainos priel- Z 
namiausios. 

Dr. Chiropractor ir 
Akuserka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų. 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai-

>kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4051 

3252 So. Halsted St. 
* r *»• ' » • • • ii i n i I I y ? ^ — ^ 

JOU P. SIMAITIS 
NaprapaUi 

Gydau naaekmingai širdies li
gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusulj, galvos skau
dėjimą, riebius kūnus suliesinų; 
nesilpnindamas jų vaistais. Šiaip 
jau tpnsilius. penesaide, akmenė
lius 'tutsy. l»e varginimo su opera-
pijomis^ sėkmingai gydau varto
jant Napratpatijos ir maistinės 
Cbem.ijps .pUdą gydymai tišgydęs 
{mrodau ka^p ^Žsiląjk^ti kad bu-

um sveikas ir lįaai įgyventum). 
vai. i m. i pi pietų, .6 usi 'M \ 
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PATYRĘS LIETU
VIŲ SIUVĖJAS G. SKOBY 
OVERKOTUS « SIUTUS 

Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22-nd St. arti Lea\itt S t 

Telefonas Canal 2552 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-

•£ I redoj ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki < 
I v. Veda visokias bylas visuose 

C I teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo-

| | dant Lotus. Namus, Farmas ir 
_ Blzniua Skolina Pinigus ant plr-

2150 So. Ho3rne Ave. Chicago. S |i mo morgieiau* įangvomia uiyg* 
TeL Canal 7031 S 11 mia. 

Rudeninių ir Žieminių Materijų 
Kainos Prieinamos, Patarnavimas 

Mandagiausias 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite Patenkinti 

G. SKOBY 

l J. P.WAITCHES į 
L a vv y e r 

IAKTLVIS AI>VOKATA« 
Dien.: D. 614—516—127 H. Pe»r-

} borti St. TeL Bandolpb 55»4—«M>5 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 

TeL PnllBsaa M7f 

Tel. DenriKJm 4766 
JOSEPH C. SOBOL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1518 Asbland Block Bldg. Ą 
155 N. Clark St. Chicago, DX 

' Ttesidencjja 
2341 W. 23 Pi. TeL Canal 35*9 | 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

tiria* vt«iM« TeismpM*. K*aaa 
Ab^rakitM. Padar* pirkim* Ir 

Ir 
7 South Dearborn Street. 
BOOH 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Bandolph 82*4 rakarais: 2151 West 22 St, 
Telefonąa Panai 1667 

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

Room 904 — Tel. Ramlolph 2000 
VaL. Nuo 9 ryto iki 5 po pieta. 
Vakarais 3203 6o. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

, 9 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22nd St. TeL Canal 66t t 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:36 
Nedėliomis 9 iki 12 
Resid.: 3823 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1810 
Chicago. 

HELEN BELMEN JERRY 
L3HTUVĖ ADVOKATĖ 

| 4454 South Western Ave. 
Telefonas Lafayette 4080 

Valandos: Nuo 7 Iki 0 vakarais, 
Nuo 2 iki O Subatotn po piet. I 

u 

fr 

K . JDRGELIONIS 
ADVOKATAS 

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

Vakarais ir nedėlios ryta: 
ofise "Naujienų" name: 

1739 SO. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500 

4601 
Panedėlio vakare: 
So. Marshfidd Ave. 

V * 

JOHN KUCHINSKAS 

^MUl)n»»nUimwil.(IfUIJiMHIII||ltlĮlllllHlllHllHllllllllllllllllllllUU»UU^»UMU»mi» 

C NA S. K. V U O S A I T I S 
£ATY£!ĮS JįlETUVIU KRAUČIŪS 

^ T ^ L Į r . ^ J ^ ^UDŲ Siuvėjas • P I 
6lTlBBKOT0Š IR ^SIUTlfS 

Padarome ant užsakymo greitai ir pigiau. 
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama 

kaina. 
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus. 

1 2337 So. lieavitt St. Tel. Roosevelt 8982 Ohicaf o. t 

w« - t » • 

A, A, 6 1 1 S 
A D V O K A T A S 

11 6. La SaUest. Room 2Q01 
TeL BApdolph 1034 VaL ąoo^-6 

VAKARAD3: 
3301 S. Halsted st. TeL Brrt. 6773 

r. T apart Panedėlio , ir 
Fgtnrifftos 

a?^= =m= 

tv "Drauge", 

file:///algyti
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CHICA GOJĘ 

GRĮŽO IŠ LIETUVOS. gi delegates 
• v • v 

grizo iš Kešatriieiiy vakare 
Lietuvos kun. A. Briškn, Biig-
hton Parko klebonas. 

NORTH SIDE. 

k un. Marijanų Kolegijos Rė
mėjų Draugija. 

Katalikės moters supratu
sios . mokslo ir katalikiškos 
aukštesnes mokyklos reika
lingumą, penki metai atgal su 
siburė į stipria Šv. Kazimie
ro Akademijos Reine jų Drau
giją, kurios tikslas yra remti 
Šv. Kazimiero Seserų mer
gaičių akademija ir teikti sti
pendijas neturtingoms moks
lus einančioms mergaitėms. 

Reikia pasakyti, kad vyrai 
paprastai moteris pralenkia 
ir pirmieji viską pradeda vei
kti, bet šiuo žygiu fcutent, i-
sigyti bernaičiams aukštesnę 
mokvkla Amerikoje, moterys 
vyrus "subyt ino" . Jos jau 
kelinti metai kaip turi mer-

nioterims, bet už metų Kuni
gų Marijonų Kolegijos Rėmė
jų Draugija pralenks moterų 
Sv. Kazimiero Akademijos da tore" naujosios Seserų Ka-

Visos pirmos kuopos sajun- , landiečiai vietoje spalių 9, iš- *** BADOTE RAKTUS? 
• A* u . i.*~ •> «i i i -J. i «i i i > . * - Apie 3 savaitės atgal, vagiliai įsi-

gietes būtinai atsilankykite [kilmes ir prakalbas turės spa- brtovę » mano namus apvogė paim
dami banko dėžutės rakta. GFal jie iš-
sinešę kur numetė. Jei kas radote 
prašyčiau atnešti. 

22S1 W . 2S-rd PI. J beismentą. 
Chicago, 111. 

susirinkimam Turime daug Ilių 12 d. Gacbe Min. Dr-joms. 
svarbių reikalų aptarti, bū
tent naujų narių vajaus planų' 

Kalbėtojai. 
Kalbėtojai bus Dr. Poška, 

žiemos pramogas ir t. t. Taip-' advokatas B. Mastauskas ir 
iš A. R. D. 5 

Seimo išduos raportų, nes imi-' 
sų kuopa patapo "narė .fun 

Remejų Draugiją". Kaip pra-
matoma iš dabartinio Nortli-
sideje bruzdėjimo, gali p. 
Janušausko žodžiai išsipildy
ti. 

Nugirdęs. 

zimieriecių koplyčios. Visos 
tad nares, be išsikalbėjimų 
privalo šiame susirinkime d'a-
lvvauti. 

Kuopos valdyba. 

VIEŠA PADĖKA. 
ROSELAND. ILL. 

Šiuomi 

gaitems šv. Kazimiero Akade
mijų. 

Jau nesnaudžia ir vyrai. 
Teko sužinoti, kad Norfhsi-

dės kolonijoje, p-nas A. Ja
nušauskas Įžymus vietinės 
kolonijos darbuotojas, orga
nizuota vvrus i didele armi-
ją būtent, i kunigų Marijonų 
Kolegijos Rėmėjų Draugija. T r 
kaip girdėtis, darbas "gerai 
sekasi. Sako. neužilgo jau ža
da turėti pirmų savo susirin
kimą ir išrinkti valdybą. P-
nas A. Janušauskas išsitaręs: 
"Mes vyrai nepasiduosime 

reiškiame širdin^ 
giausius padėkos žodžius, p. 
p. solistui J . Kamanauskui, 
varg. A. Sauriui už puikų 
giedojimą mūsų brangiose su
tuoktuvių apeigose rūgs. 10 
d. š. m. 7:30 vai. vak. šv. 
Jurgio parp. Bažnyčioje, Lie
tuvos Vyčių 16 kuopai už šir
dingą sveikinimą ir puikų gy-
sų gėlių pintinę, taipgi The 
Peoples Furniture Co. (yra 
Lietuvių) (Lietuviai pas lie
tuvius) už brangią puikią do
vaną Broadcaster Victrola, ir 
visiems kitiems už dovanas h 
širdingus linkėjimus. 

Prašome priimti mūsų pa 
dėką ir liekamės su dėkingu
mu — 
Juozas ir Elena Mickeliunai. 

BRIDGEPORT. 

Moterų Sagos 1 mos kps. 
svarbus susirinkimas. 

A. L. R. K. Moterų Sąjun-' 
gos 1-mos kps. susirinkimas 
įvyks Trečiadienio vakare. 7 
vai. spalių 8 d. šv. Jurgio pa-
rap. salėje ant 2 lubų. 

Spalių 9 dienos Apvaikščioji-
* 

i mas. 
Spalių 3 d. bažnyčioje po 

A paštai. Maldos Dr-jos pa
maldų, teko būti ir min. T)r-
jos susirinkime, (i ražu buvo 
matyti Apašt. Mald. Dr-jos 
skaitlingą susirinkimą ir 
Dr-jos reikalus rimtai svars
tant. 

Spalių 9 diena. 
Užbaigus Ap. Mald. Dr-jos 

susirinkimą, Dvas. Vad. kleb. 
kun. P. Lapelis vardu para
pijos prabilo keliais jautriais 
KO«lėliais apie Vilniečių lietu
vių našlaičių ir jų mokyklų 
su&elpimo reikalą i f apie ko
vą nepertraukimą už Vilniaus 
atgavimą. Apaštalystės Mal
dos Dr-ja vienbalsiai nutarė 
dalyvauti iškilmingose pamal 
dose rytą ir vakare gedulin
guose Mišparuose su aukomis. 
Be šios Draugijos dar 
Tretininkų Draugija, o M. 
Sąjungos Dr-ja ir Amžin. R. 
Dr-ja nutarė dalyvauti iškil
mingose pamaldose už žuvu
sius kovoje už Lietuvos sos
tine Vilnių ir pasižadėjo aukų 
kovai už Vilnių. Rose"-

bus svečias vienas kunigas, 
kurs ir pamokslą bažnyčioje 
pasakys. 

Dr. Poška daug pasidarba
vęs Tėvynės Lietuvos ir Ka
talikų naudai. 

Gi adv. B. Mastauskas vie
nas iš daugiausiai pasidarba
vusių už Lietuvos laisvę Lie
tuvoje, Paryžiuje ir Ameri
koje iš iškovojimui, kad A-
merika pripažintų Lietuvą, De 
Jure. 

Taigi laimė Roselandie-
čiams bus išgirsti tii vyrų pra 
kalbas spalių 12 d. 

J. Šliogeris. 

-- ŽEMĖ REAL ESTATE 

ANT RAND03 
K a m reikalingi 8 kambarių flatas, 

iš visų pusių šviesus, dideli k a m 
bariai naujai išdėkoruoti, su visais 
patogumais, elektra, gazas, vanos ir 
t. t. F latas randasi ant 28 ir Erne-
rald Ave., antras aukštas del pla
tesnių informacijų kreipkitės pas 
savininką N 

LUDVIKA GOTOWTA 

~2803 So. Emerald Ave. 
Chicago, 111. 

: ; f 
PARDAVIMUI mūrinis na-/ 

mas tik 6 metų senumo, 3 flo-, 
rų po 4 kambarius; maudynės, 
elektra, beismentas 'aukštas, 
pastoge, garadžius. randasi 
Brighton parke. Preke $13,300 
Cash mažai tereikia. 

2541 W. 39 Place. 

ANT RENTKKS. 
Mūrinis 6 kambarių šiltų vandeniu 

apši ldomas namas ant rendos.. šv ie-
so iš visų pusių. 
2500 W. 60 St. (Arti Vienuolyno) 

Telefonas Prospeet 8014 
Chjcago, Ui. 

R E I K A L I N G A 

MEDINIS namas. 8 metų se 
numo, 2 flatai po 4 kambarius, 
maudynės, elektra; lotas 38x 
125 preke $6,000, eash $2,000, 
kitus lengvais išmokėjimais. 

2423 W. 46 Place 

ir 

\ AR ŽINAI KAD 

Lietuvos mokytojai nesenai 
Kaune turėjo Kongresą į ku
rį suvažiavo daugiau kaip 
^00 delegatų? Ar žinai kada 
perki Helmar Turkiškos ta-
bakos cigaretę dėžutę, jie su
teiks Jums linksmiausias die
nas, dėlto, kad juose yra 
100% grynos Turkiškos taba-
kosf Kaip kiti, taip ir JUM 
pasidžiaugsite pamainęs rū
kyti Turkiškus eiga retus. 

(Apgr.) 

DR. RALPH C. CUPLER' 
š iuomi pranešu visuomenei , Į 

kad pasveikęs sugryžau j savo 
seną vietą, ir pradėjau gydyti. 
Jei kam reikėti), tai prašome at
silankyti. 

24- th St. And Oakley Aveniu-
Ofiso Tol. C'anai 0241— r l713 

Resideiicijos T»l. Mhhiay 5512 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų. 

REIIL4LINGA 
Vyrų ir moterų pardavimui pir

mos klasos bonsų ir kitų investmen-
tų pardavinėti po namus. 

Alga gera. Atsišaukite: 
R o o m 1804 McCormick Bldg. 

332 So. Michigan Ave. 
Chicago, III. 

t 

RUGSĖJO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS 
&is puikus 3 šmotu Mohair 

parlor setas $300 vertės. Spe-

cialė kaina da- $ 1 9 8 . 5 0 
bar tik Y 

• geležinis augstos njsies 

combination anglinis ir gazi-

nis virtuvės pečius -- nikeliuo 

tas, viršus visas pališiuotas. 

Sujungimus padartfme veltui. 

Speciale kaina • 

$98,50 

' 

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

Didelis Išpardavimas Grojiklinių Pianų. 

Pamatyk ši nuostabu muzi-
kalį instrumentą veikėme* je 
mūsų krautuvėj. Geriausias 
radio receiveris ir puikiausias 
phonografas vienam kabinete. 
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki le-
ver ir išgirsi puikiausia muzi
ka — long distance ir lokales 
stacijos. Kuomet nusibos tau 
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios 
muzikos kurios tiktai tegali 

išgirsti is I$runs\vick Phono orapho. 
Kainos nuo JIOJ) ftft ir A u g l i a u . 

Išlygos Sidyg Jūsų Noro. 

I 

UŽLAIKOME PILNA EILC LIETUVIŠKŲ REKOR 
D U SAVO STOCK'E 

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co. 
Š i a m e i š p a r d a v i m e m e s s i ū l o m e d u m s O O ^ C rtfl 

stebėtinai žemas kainas tiktai 
3 Metus Išmoksti 

Atskaitliuosime jums už sena 
pianą mainant ii *nt naujo 

3621 — 23 — 25 So. Halsted Street 
JOS. J. JOZAITIS, Genaralis Menedžeris 

n o n — ^ 

VELTUI! VELTUI! 
Suolelis, Grindine lampa 
su 50 rolių su kiekvienu 
grojikliniu piano. 
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REIKALINGA 
Patyrusių pardavėjų "diry 
gooaV' krautuvėje. Atsišau
kite 

2114 W. 22-nd Street , 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Mūrinio Ir butla\oJlmo namu 

G E N E R A L I S 

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

gera patarimą. 
3332 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 

H o m e 
3356 Lowe Avenue 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. Tel. Yards 7282 

A r m i U g e 6193 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Roof lng Contraetor 
Visi stogai egzaminuojami Ir 

aprokavimai duotlami veltai. 

Mes ta isome senus ir dengiame 
naujus s togus visokios rūšies. 

Mušt; trokai vaZKioja | visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

i 2011-13 W. Division Str. 

'Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAiSKIS 
Oeneralia Kontraktonui, 
8tatytdjas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24 th 8tre«t 

Chicago, m. 

te lefonas Canal 7233 f 
Maliavojimo Koniraktorius 

DaŽŲ ir Poperos Krautuvė 

PETRAS CIBULSKIS 
_ 

2338 SO- LEAVITT STR. 
—.-

Telefonas Ganai 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris , darbą at

l ieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HTGGOTS 

231S 8o . Oakley A v e Ghicago, 

Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
•o lietuvy8, l ietuvlama vlsado>| 
patarnauju kuogeriaostal 

M. V1TM1CĄ> 
t S 3 8 West SSth 8tree i 

MŪRINIS namas 3 flatų po 
4 ir 1 -- 6 kambarius, namas 
geram stovy, elektra, maudy
nės, visi parankumai; prekė 
tik $6,700, 'cash $2,000, kitus 
lengvu išmokėjimu. 

2954 So. Parnell Ave. 

MŪRINIS namas, 4 ir 4 kam 
barių, veik naujas, visi paran
kumai; prekė $9,000, cash tik 
$2,500, kitus lengvu išmokėji
mu. 

4014 So. Rockwell St. 

MEDINIS namas, 3 kamba
riai žemai, 4 antro floro, be
veik naujas. Kaina $5,000, ca
sh tik $2,000. 

4519 So. Albany Ave. 

TAIPGI turiu naujų namų 
po 6 ir 6 kambarius ir po 5 ir 
5 kambarius, gražioj vietoj 
prie parko ir mokyklos. Vieta 
gerai lietuviams žinoma - 66, 
Rockwell ir Talman Ave. 

Šituos visus namus mainysi 
me ant lotų ar namų. Atsi-
šaukit greitai, nes tai yra bar-
genai. 

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 7674 

KAS TURIT LOTA 
BRIGHTON PARKE? 

Norėdami parduoti savo lotus, 
tuojau praneškite m u m Jūsų lotai 
bus parduoti greitai. Turime daug 
visokių pirkėjų. Atsišaukite ar ra
šykite pas 
BRIGHTON REAI/Tir COMP.VNY 

4034 Archer Ave. Chicago, 111. 

P I A N A S 
GROJIKLINIS PIANAS 

vertes $800 parsiduoda su 
solu ir 100 rolų už 

$110 
Turi but parduotas iki Spa

lio 11 d. nes apleidžiu miestą. 
3323 Lincoln Avenue 

Klauskite Mr. Grosch's Piano 

I E Š K O 
Aš Magdalena Kaustikl iutė pa-

ieškau Julijonos Ausi lukės paeinan
čios iš Kauno Red. Kret ingos apskr. 
Vaveržėnų parapiTos. Keli metai 
gryveno Chica«j , 111. Meldžiu atsi
šaukti pačiai fiifta kas žim *e D»"i-
šotne prain-št kur ji gyvena U / 
pranešimą į, u.site dovaną $2(: 00 

Magdalena Kaust ik l iutė 
327 W. Houston St. 

N e w York City, N . Y. 
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VUSIAS LIETUVIŲ 
MALTAS 

^ 

čystas ir tu.rtlngas.su keturių un-
cu pakelis apinJais Europos. 

Kauno Malt Extract 
yra naudingas del sveikatos ga
mina sveikata ir padaro apetitą. 
Lietuviai paonėginti vartoti Kau
no Malt būsite labai patenkinti . 

Dykai 1 setas Malto . 
sučedyk 12 labels ir gausi 1 setą 
malto už dyka. 

Jeigu krautuvninkas neturi tai 
reikalauk tiesiog iš mūsų ištaigos. 

Lithuanian Products Co. 
Savininkas 

JOHN GAUBAS 
3613 8. Halsted St. Chicago 

Tel. Boulevard 7258 

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

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
j Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809 W. 35th St. Chicago 
Tel. BouIeYard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS, 

k'asekmingai siunčiam pinigus ir 
B « Parduodam Laivakortes. 9 

| J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contraetor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m 

Itesidencijos TeL Ofiso Tel. 

Prospect 5101 Prospect 5778 

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

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

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

Tel. Prospect 2102 

- > 
GARSINKITES "DRAUGE 

Tamsta - J 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
l iga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio liga, gasų. rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėj imą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
n«rvų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį l iežuvį? 
Prašalinkit nervingumą •— apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervuar. -**ereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kupczynski 
ir Schwr£rs 

« w 
Ofisą* f į 

TeL H a y m a r k e t * 1 3 7 6 
1112-1114 Milvvaukee Ave. 
Virini Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėl ioj nuo 10 IK! 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir Šlapumo ligų. 
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http://tu.rtlngas.su

