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nazn lietuviui Katalikui Ame 

nkoje jo gyvenimo drangas I 

Veltui statysime bažnyčias, 
dcrysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime į sa-

i vo iankas spaudos ir jos ne-
platinsime. 
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Ispanijos Kataliku 
Jaunimas Vyks 

Romon 

mmmmmmm — 

Kantone Kiniečiai • x ; 

MADRIDAS, b i r i 22. — 
Sukanka vieneri metai, kaip 
Ispanijos "katalikų jaunimas 
patrauktas organizaeijnin dar 
ban. Šiandie katalikų jaunimo 
nacionalė orgtuiizacija prade
da apin:iti visą šalį..Didžiuma 
parapijų turi jaunimo būrius. 
Tie r» •' sudaro 
dL . 

Darbininkai Sustreikavo 
Svetimšaliai Greitai Apleidžia Miestą 

, ... . ^^ 

Kinijos Ambasada Paryžiuje 
U ž p u l t a 

AMLNDSEN APIE PERGY
VENTAS DIENAS ŠIAU

RĖJE. 
CHICAGOJE Rifai Pakele Ofensyvų Fran-

sunkenybių ir pavojų 
jis dai neturėjęs. 

TOKI DALYKAI COOK 
APSKRITIES KALĖJIME. 

cuzams Morokoi 
• 

i R AB AT, F r a n c u ^ Moro, 
• Kokia tvdąĮsa yra Cook ap- ko, birž. 3. — Šiauriuose nuo 

OSLO, birž. 22. — Norve- skrities kalėjime, gali palių-, Ouezzan Abd-el-Krim su savo 
gijoj laukiamas parvyksiant 'dyti šis tomis dienomis atsi- stip ria armija pakėlė smar-
keliauninkas Amundsen, ku- 'tikimas; Ikių ofensyva francuzams. 
riam ir jo partijai rengiamas j Du jauni plėšikai 1923 rae-
nepaprastai iškilmingas suti- tais užpuolė vien$ krautuvę 
kimas. i r nužudė ten esantį policmo-

euzai išvijo iš savo protek
torato Abd-el-Krim reprezen 
tantus, kurierus areštavo ir 
plakė ir konfiskavo siunčia
mas per sieną rifų preke6. 

Pranešta, kad rifai apsupo 
Ant galo francuzai atsisa-

keletą francuzų avanpostų. , . ,. . ,. , .. 
„ ,. . v „ . ke tartis kas Imk sienos nus-
Kvtmiam šone francuzai a t : . . . , ._ 

m- „ v. .„ , ^ . Matymo iry rifams karei-
\nmndse« na^akmn anift n 3 - i l e žmogžudžiai yra Kra- • muse n tų atakas. Francuzai ' . . . . . , , . .v . •• Amunasep pasanoja ap ie , e • . i \ * . .viams liepė pasitraukti iš kai 

baisenybes ir sunkenybes, k o - , u s e r l r G r a n t - A ™ d u teismas lakūnai bombuoja rifus rytuo* 
kias jie turėjo pergyventi ke Pasmerkė miriop. 

kntis . ,)S C u-; 
CAXflX)X, birž. 23. — Gre-

j siamas kiniečių darbininkų 
ocezijos sudaro naeionalc jauj s t re ikas pagaliaus ėia kilo. 
nimo organii. " • J V isi svetimšaliai greitai 

Paminėti * rių nie,tų or
ganizacinio darbo sukaktuves 
jaunimas org. ";,"'<>jamas mal j Svetimšalio 
dininkų būrin, kurs vyks šį-jksta i IK t 
met Romon pelnyti Šventųjų 
Jubiliejaus M<tu atlaidų. 

Tuo tikslu Madride atlaiky 
ta jaunimo organizacijos sj>e-
cialė konvencija. Po konven
cijos visoj Ispanijoj iškelta 
kampanija, kad kuodangiausia 
jaunimo patraukti maldininkų 
buriu. 

kraustosi iš uropinės dalies 
miesto. 

H kėliai v v-
i k ' t u s 
» 

>str»s kur 

i Z* 

Jaunimas Romon vyk.- atei 
į.aut; rugsėjį. Nes tą mėnesį 
iš įvairių šalių žada Romon 

rkti jaunimas.-- Tas —*<*as 
įvairių tautų jaunimas suda
ro Tarptautine Katalikų Jau-L PARYŽIUS 

artimesniuosiu: 
v ra daugiau a ro n a-
žiau pavojaus. 

Pačiam Snari - dažnai 
suirutės kila. 

Pekino valdžir tarų ja 
savo nota griežto dauja, 
idant svetimšalia 'istų 
Shanghajų ir kiti i jos 
pakraščių miestus. 

Nėra žinių apie kinu 
niija, 
no. 

basadorių Tohįn Lu pasirašy 
t i kabįegrama. jKinijos val
džiai. Kablegramoje giriama 
kiniečių revoliucinė akcija 
prieš svetimšalius. 

Ambasados buto porteris ir 
klerką įsibriovėlių surišti. 
Tuotarpu pačiam ambasado
riui grasinta mirtimi, jei jis 
atsisakytų pasirašyti paduotų 
jam raštij. 

se rouo Kiffane. 
turias savaites tarp ledynų.! Paskiau Krauser'iui leista V i e n a m korespondentui Abd-
Jie visi šeši dienomis ir nak-^bylA atnaujinti. Gi Grant e k - ! e l ~ K r i m WP***N** ( k l k o i i s 

timis dirbo - kapojo, skaldė 'zekucija penkis kartus g u b e r - j š i a n d i e k ^ a u j a su francu-
le/lus, kad tik išgelbėti nors natoriaus atidėta. Pagaliaus z a i s i r I S P a n a i p -
vieną aeroplaną, kuriuomi bu vvriausias valMijos teismas' S a k o ' P i r m i a u s l a d e l t o ' k ? / 1 

išsprendė, kad Grant turi but į 3 ^ s k a l d ė Algeciras plotus 
pakartas rugp. 14. 

tų galima gryžti namo. 
Ber keturias savaites jie vi

si turėjo sunkiai dirbti, kad iš . ; • :„ 
. , .. . . Grantui ekzekucija atidėta 
ledų paliuosuoti aeroplaną. . 1V. 
xr:'• x x- 'dėlto, kad Krauser ispradžių 

kurįų teritorijų. Paskiau fran 
euzai lakūnai be jokios provo 
kacijos pradėjo svaidyti visur 
bombas. 

Nebaigus karo su ispanais 
rifai turėjo atsisukti prieš 

i f raneuzus. 

Visiems šešiems vienu aerop
lanu skristi buvo pavojinga. 

Dėlto, Amtuidsen turėjo pa 

kuri žygiavo ant 

nimo sąjungą. 
Xiek žinoma, Ispanijos jau 

nimas kelionei Romon bus su 
organizuotas grupėmis, sky
rium universitetu studentai, 
skyrium kolegijų mokiniai, 
skyrium visi kiti. I r bus pat 
varkyta taip, kad visos gru
pės kitos tuojaus paskui ki
tas vyktų Romon ir ten jos vi
sos bendrai butų priimtos 
Šventojo Tėvo audiencijon. 

Ispanijoj organizuojami, 
taip vadinami ' 'garbės maldi 
ninkai." 'Tai toki, kurie patys 
negali vykti Romon, b<:' gali 
duoti į mgų, su kur a s iM'» 
vykti fc;ti. 

Tuose laiškuose taipat reis 
Ikiama daug palankumo kinie
čių akcijai prieš svetimšalius. 

Polieija paskiau .areštavo 
ikeletif kiniečin. 

I>irž 2.'5 — | T a i v i o n a s žiopliaiisių dar-
KZ'mTi^ihi matyt, ko- !l>». •>"<< t«oja«w buvo paskel-
muniat... praeit,, .obnadienį |bta tai visa atlikta «teu«yhe 
isibriovV- Kinijos-ambasados ir tuo būdu užpuolikai noat-
bntaii ir priverto Kinijos am-'siekė geistino tikslo. 

Be kablegramos ambasado[ , i k t i 'k e l e t 4 brRngilJ g a v o in. 
strumentų is daug kitų daik
tų, kad tik palengvinti aerop
lanui. • 

Kuomet pagaliaus aeropla
ną paliųpsavo iš ledų, jie visi 
iškilo oran su viepia mintimi, 

nus buvo priverstas pasira
šyti dar du laišku: vieną 
franenzų premjerui Painleve, 
kita franeuzų spaudai. 

ir iškėlė rifams protektoratų, j Abd-el-Krim skundžiasi, kad 
ko rifai visai nereikalingi, nes 
jie gali patys vieni valdytis. 

Kuomet su ispanais buvo 
vedamas karas, su fraincuzais I 

Beatifikuoti Kente-
i • • 

tojai 

Komunistu Revoliucija Chile 
N e v y k o 

L1M\ Peru, birž. 23. - kėlė" iš jų pozicijų. Suimtas 
Čia apturėta pora laikraščių į pagaliaus ir Cornna sovieto 
iš Chile respublikos iš birže-j prezidentas. 

Tuose laik-

ROMA, birž. 22. — Vakar 
Šv. Petro Bazilikoje Šventa
sis Tėvas beatifikavo aštuo
nis Jėzuitus misionierius, ku
rie 17 amžiuje misionie-
riavo Amerikos kontinente in 
ilionų tarpe ir žuvo kentėtojų į d a r D a v ~ i e £ i u i r situacija iškilo 
mirtimi. itokia, kaip anais metais šiau-

Beatifikuoti šie: Jonas dejrinėj Italijoj, kur komunistai 
Brebeui, Gabrielius Laiemant, j daug dirbtuvių buvo užgrobę. 

lio f> ir 7 dienų 
raščiuose paduodama daugiau-
žinių apie komunistų sukili-j 
mus salietros laukuose, Chile. 

Paaiški, kad sukilimas buvo' 
didelis ir pavojingas. Kelete 
dutnų policija kovojo su su
kurstytais komunistų darbi
ninkais, kol pagaliau* neat
vyko kariumenė, kuri ir nu
malšino sukilimus. 

Apskaitoma ,kad turėjo žū
ti 500 ligi 1,000 darbininkų. 
Tūkstančiai sužeistų. 

Antot'agasta ir Iquique a-
pyl'jnkėse komunistai darbinin 
kai užgrobė nemažai salietros 

FAŠISTU SUVAŽIAVIMAS 
ROMOJE. 

Antanas Duniel, Karolis Ga 
rier, Noelis Charbanel, lzao 

Komunistai pirmiausia už
ėmė Coruna darbavietes. Iš

kas Jogues, Rene Gonpil ir [teigę sovietą pasiuntė gink-
Jonas de la Landė. j luotą darbininkų buri užimti 

kitas darbavietes. Tokiu Jmdu 
Irwing Parke areštuotas užimta visa eilė darbaviečių, 

mašinistas L. Kwokra už mer | Paskiau kariuomenė su ar 
gaičių užkabinėjimą. J ' tllerija visus kom^inistus " i š - j kilsianti kita revoliucija. 

goję ir .ąmlinkė^e besimau-
kad^arba pavyks ka .p - «>r . . l l l e . r t a narvan pasumtyt . su j ^ P ^ ^ ^ p ^ ^-es-au. 
gryzti arba tiu-Sst vi^i JMIU*-.namiškiais. Staiga Krauser . < 4 i j M ^ ^ —4^* 
Bet pavyko laimingai gryžti. 

Amundsen sako, kad jis ne
velytų nei vienam žmogui to
kį vargą, kentėjimus ir bai-

riaus palankumą. 
jKrauser už tai degė pagie 

ža link Granto. 

gražiai sugyventa. Bet per j euzais karas turi but veda-
paskutin'iuosius du metus fran mas ligi paskutiniųjų. 

pasirašė išpažinimą, jog jis 
vienas nužudė policinoną. Pa-
skui jis tą išpažinimą atšau
kė, bet G rant teisme nuolat 
Krauserį kaltino ir tuomi ke- n r i l . 
,. , ' ., » Praeitą savaite Chicagojej 
lis kartus pelnė gubeiTiiato- . .. . . , . . i 

ir apylinkėse nelaimėse su au ' 
tomobiliais žuvo 34 asmenys 

francuzai vartoja žiaurias me 
todąs. Iš oro bomlx>mis žudo. 
nekaltus gyventojus, ypač mo 
teris ir vaikus. Dėlto, su fran 

Praėjusj sekmadienį Chica 
Praeitą antradieny abudu • 

BIRŽELIO 23, 1925. 
-

CHICAGO IR APYLINK. 
— Šiandie nepastovus oras; 
gali but lietauh ir griausme; 

- -

išsitraukė nemažą peilį ir pra 
dėjo raižyti Grantą. 

KBo triukšmas. Kalėjimo 
sargų vietoje nebuvo. Tik pas 

Jių. 

mę praleisti tolimuose ši au- j kiau susibėgo ir Krauserį nuo 
riuose, kad kaip jis praleido 'Gra-nto atplėšė. Grant paini-

• i • • . . . . . . . . . _ ' 

Pagautas «Vito Cione, 18 m., 
kuomet mėgino pabėgti nuo 
policmono. 

• 

> • su savo partija. 
Kas momentas jiems grasi 

no mirtis. Kas momentas di 

, tas ligoninėn ir j i s vakar mi
rė. • . 

Jei kaliniai kalėjime įgauna 

• 

PRIEŠ APSAUGOS 
.i 

Pinigų Kursas. 
• • * 

Vakarykščios dienos. 

Lietuvos 100 lirų- $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 4.65 
Belgijos 100 franlnj 4.62 

deli ledynai juos ir su aerop- peilių, jei išleistų kalbėtis su 
laaiu galėjo suspausti ir su- Įvizitoriais kalinių sargai ne-
malti. Mažiausias neatsargu- | žiuri, tai nepaprasta tvarka 

LONDONAS, birž. 23. 
Pranešta, kad Britanijos do- J Italijos 100 lįr# 3.72 
minijos yra priešingos Angliį Šveicarijos 100 fr. 19.42 
jos ruošiamam apsaugos pak
tui, arba keturlypei sąjungai. 

mas ir jie visi galėjo patekti 
po milžiniškomis led,ų lytimis. 

Nežiūrint to, Amundsen tu 
rįs vilties: dar vieną oru ke-
lionę atlikti. 

turi but kalėjime. 
% 

NUŠOVĖ VA1KA. 

Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
Vokietijos 100 mrk. 23.S1 

<U- - > - J5^e TT^I^^Z 

ADVOKATAI: 

NORĖTA NUŽUDYTI PA
LESTINOS GUBERNATO

RIŲ. 

Joseph Tomko, 37 m., Ga-
ry, Ind., parėjo namo pilnas 

• ROMA, birž. 23. — Fašis 
tų organizacija čia turi šuva 
žiavimą. Šiandie vakare p * - IjONDONAS, birž. 22. A-
mieras Mussolini sakys svar-a 'not žinių, nežinomas asmuo 
bią prakalbą. ' (pirmadienio vakare šovė per 

pangą pietinio Palestinos dis 

PREZIDENTAS PASIREN- , t r i k t o ^berna tor iaus Abram 
son rezidencijon, mieste Heb-
ron. 

Pranešta, kad už tai bus 
baudžiami miesto gyventojai, 
jei j>iktadaris nebus susektas. 

i m i • m II 

GES ATOSTOGOMS. 

\VASHINGTQN, birž. 23. 
— Prezidentas Coolidge pil
nai pasirengęs atostogoms. 
Šiandie jis išvyksta į Mass. 
valstiją, kur praleis porą mė- JOFFRE PAVOJINGAI 
nesių. SERGA. 

AiTLAMTA, Ga., birž. 23.— 
Mirė buvusis Savannah dioce 
zijos vyskupas Keiley, eida
mas 79 metus. Pirm 3 metų 
jis buvo pasitraukęs iš vys
kupijos valdymo. 

WASHINGTON, birž. 23. 
— Nusakoma, kad Hondurase 

"moonshine" ir pradėjo grą 
sinti nušausiąs, savo žmoną. 
Septyjnių metų sunūs užsisto
jo už motiną. Tad tėvas jį 
nušovė, gi motina pasislėpė. 

Policijos suimtas Tomko 
tvirtina, kad jis žiurkes šau
dęs ir nežinojęs, kad po ran
ka jam pasisukęs vaikas. 

JOHN B. BORDEN 
(John BagdziunAs Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

•9 W. \VasiOD£t<m gt.. R. ĮSI O 
Telcpbone Dearbom 8946 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telegihone Roosevelt ©0»0 

Nanių Telefonas Hepubllc W(H) t 

•H-

SUIMTA PLĖŠKE. 

PARYŽIUS, birž. 23. — 
Pavojingai serga maršalas 
i 

Joffre. 

Policija suėmė plėšikę Mar 
garet Dale, 19 m., kuri apip
lėšė keletą taxicab šoferių. 
Bakosi jai buvę reikalingi pi
nigai. Su savim turėjusi žai-
sminį revolverį. 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 10S4 Vai. nuo t-5 

VAKARAIS: 
824^ 8. Halsted Si. f ei. V«rd« 00412 
7 IkJ 9 v. T. apart Panedėllo lr 

Pėtnjelo* 

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

Ofisas DldmlestyJ 

29 South La Salle Street 
Kambarfe 530 

Telefonas Central 9390 
Telefonas Yards 4981 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

^ ^ ^ 

PASIRAŠĖ SUTARTI. 

ATĖNAI, birž. 23. — Grai-

Federaliai tyrinėtojai pra
neša, kad Chicagoje ^didžiulės 
mėsos krautuvės labai inešVa-
riai užlaikomos. 

109 West Ch'icago ave. sn .1 
kų valdžia painformuota, kad i griuvo šaligatvis ir sužeidė 3 
Turkiją pasirašė sutartį, pa- j praeivius, jšale jo buvo iškas-
daryią su Graikija. ta duobė namų pamatams. 

J. P JAITCHES 
ADVOKATAS 

Tel. Pu U man 6377 Roseland, 111. 

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

127 N. Dearborn St. 

Kambary* 1420 
Telefonas Dearborn 9096 

SPECIALISTAS egtamlnavoj!-
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius 
sudus. 

' JOHN KUGIiINSKAS 
LIETUVlb ADVOKATAS 

822J W. 22od et. arti LcaHtt 8C 
Telefonas Ganai 2999 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8e 
•«doj ir Pėtnyčioj nuo • r. Iki C 
?. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egiaminudja Abstrak 
tua ir padirba vlaaklus Doku 
mentus, perkant arba parduo 
dant Lotus, Namus. Farmas ir I 
Biznius Skolina Pinigus ant pir 
mo tnorffiftaus lengvomis tiUysjo 
mla, 
' * » " • * • » » » » » M • » • • • • 1 Wl • • • • • • I 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

199 North State Street 
Telef. State 9225 

Vakarais lr nedėlios rytąs 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Tardą 9141 

Bylos visiose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimal — Pas
kola pinbJU 1 ir 2 morslčiama 

"MPERP€CT IN OPIGINALi 
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D ft A U G S S Antradienis, & r i & i»25 
9B a.HilKT 

D R A U G A S 
flhHtfinl Dailj Rroept Hmdaji 

Oni Tttt . . . , , . . . 16.00 
•tz Maufths $3.00 

• T HKWJ - l U n l 8a A OOPY 
&&AUGAS PUBT.ISHTNO 00„ Inc. 
8334 Sa Oafcley Art, Chica«o, Qi> 

Tai Roonveit 7791 
H*«l. Tel. Roosevelt S919 

LENKAI NORI TAIKINTIS? 
Lenkų spauda jau nuo se-

. nai daug ražo apie Lietuvę, ir 
lietuvius. Bet ligšiolei veik 
lik neigiamai nušviesdavo 
Lietuvos padėtį, nuolat talpin-

. dama įvairių biauriausių pra-
- simanymų, negirdėtų šmeižtų. 
- Laikraščių tonas būdavo vis 

chamiškas, paniekinantis visa 
tai, kas lietuviška. Tuonii pa
sižymėjo ypač Vilniaus lenkų 
spauda . 

Bet paskutinuoju metu len
t ų spauda lyg pakeitė savo 
toną Lietuvos atžvilgiu, Net 
Vilniaus laikraščiai pradėjo 
jau su šiokiu tokiu kulturin-

- gumų traktuoti lietuvius ir 
Lietuvos reikalus. 
Pasiūlymas. 

"Gazeta \Varsza\vska'! gi 
nesenai net ištisų ilgų straip
snį patalpino, kuriame nuro-

« jio reikalų turėti draugingų 
santykių <u Lietuva. Straips
nis pabrėžęs pavojų gresiantį 

' Lietuva': Iš Vokiečių pusės, 
siūlo išplėsti susitaikinimo 
propagandų spaudoje ir pas
kui žengti jau prie abišalių 
reikalavimų, apsimainymų. 
Žodžiu eiti prie draugingų 
santykių užmezgimo. 

- Sirenos Dainelė. 

Keistai skamba šiuo mo
mentu lenkų endekų laikraš
čio pasiūlymai. Kaip žiuri 

- Lietuva į šį lenkų spaudos 
balsų. 

Štai kokį atsakymų duoda 
Lietuvos Valdžios oficiozos 
M Lietuva". 

"Ką gi reikėtų lenkų 
dienraščiui del jo išvadžio
jimų ir siūlymų atsakyti! 

Apie vokiečių imperialis
tų planus ir sumanymus ka
ro metu mes patys gerai 

. žinome ir be siūlomos mu-
ms iš Varšuvoj medžiagos. 
Bet, gerbiamieji ponai len
kai, tas viskas yra tempi 
passati. Šiandien vokiečiai 
nelaiko užėmę nė vieno 

j - i , ; sprindžio žemės, prie ku
rios lietuviai turėtų rimtų 
pretensijų. C) jus ponai len
kai laikote pagrobę dau
giau trečdalio gryniausios 
lietuvių žemės su Lietuvos 

; ' sostine. Kaip jus drįstate 
gazdinti mus vokiečių pa
vojumi, kada jus patys sė
dite Vilniuje? Jus sučiupę 
Lietuvą už gerklės, smaug
dami jų iš visų pajėgų, ma
note jų įbauginti vokiečių 
pavojum tuo tikslu, kad ji 
visai nustotų gintis ir jus 
galėtumėte jų greičiau pas
maugti! Kų jus pasakytu
mėte jeigu koks nors jūsų 
priešas, sakysim Vokietija, 
pagrobtų trečdalį Lenkijos 
su Varšuva ir tada gųzdin-
tu jus rusų pavojum, siūly
damas susidėti kartu* {>rieš 
rusus? Ar jns nenusrjuok-
tumete iš tokio gązdinimo 
bei tokių siūlymų, ir nedė-
tumetes kad ir su pačiu 
pragaru, kad tik savo teri
torija ir savo sostinę atva-

duotumėte? 
Ar tai įus manote, kad Į EVOLIUCIJOS KLAUSIMU, 

mes kalbame ir rašome apie 
Vilniaus atvadavimų del to, 
kad mes neturėtumėm ko 

Šiandie Amerikos laikraščiai 
daug rašo apie evoliuciją. 

.. . . . I Daug žmonių apie tai kalba, 
veikti ir norėtumėm pažais- Į T Q p r i e ž a s t i s š t f t i k a m e . 
ti žodžiais? Jus manote, 
kad mūsų pretensijos del 
Vilniaus tai išdykusio vai
ko kaprizas kuris pats neži
no ko jis nori? 

•Ne! Jus klystate, ponai 
lenkai. Jus džiaugiatės p. 
Benešo apsilankymu Varšu
voj ir sakote buk tas apsi
lankymas padaręs pas mus 
didelio įspūdžio. J tai guli
me jums tiek teatsakyti, 
kad su Praha mus junge ge 
ri santvkiai. Mes tikime, 
kad tie santykiai, ponui Be-
nešui Varšuvoj apsilanktts-
nepages. Bet nėra ir nebuvo 
tokio lietuvio, kuris butų 
rimtai manęs, kad mums pa 
vyktų Įeiti Vilniun per Pra
ha. 

Ponai lenkai, nepamirški
te, kad ne mus vienus jus 
esate nuskriaudę ir skriau
džiate: penkių tautų jus 
esate pagrobę žemės. Pen
kios tautos - iš jų tris di
desnės už jus — galandžia 
prieš jus dantį ir kardą. 

Ar jųs manote, kad tos 
tautos bus visada tokios 
kvailos, kaip ikišiolei, kad 
turėdamos bendrų tikslų, 
bendrų priešų nenorės su
jungti prieš jį savo pajėgų? 

Taigi ponai lenkai, pieš
kite juodžiausiais angliais 
vokiečių pavojų, vystikite 
kiek norite susitaikinimo 
propagandų, kol jus sėdite 
Vilniuje -- viskas yra tuš
čias darbas ir laiko gaišini
mas. 

Gana jau mes sugaišome 
Varšuvoj, Paryžiuje, Briu
sely, Ženevoj. Mes norėjo
me ir tebenorime gero su
gyvenimo su visais kaimy
nais tat ir su jumis, bet 
ar jus parodėte kada nors 
kad ir jus to paties norite? 

Nebegųz^dinkite mus vo
kiečių ar bolševikų pavo
jais, nes jus patys esate jau 
nebegresenčiu pavojum, bet 
realia skriauda, didžiausia 
skriauda kokių tik viena 
tauta kitai gali padaryti. 

Taigi, ponai lenkai, pa
kol jus sėdite Vilniuje, nė
ra apie kų mums kalbėtis ir 
visi jūsų gražus žodžiai yra 
tik sirenos dainelė. 
Negalima tinkamesnio žo

džio rasti lenkų endekų pa
siūlymui apibudinti, kaip kad 
p. Vygandas * 'Lietuvoje*' jį 
pavadino: sirenos dainele 

Sunku tikėti, kad lenkai 
nuoširdžiai darytų susitaiki
nimo pasiūlymų. Tai patvir
tina kad ir šis faktas. Kuo
met endekų spauda pradėjo 
kalbėti apie draugingumų su 
Lietuva, tuo pačiu laiku len
kų valdžios buvo varoma Ry
goje, Taline ir kitur-" baisiau
sia agitacija, kad rengiamoji 
Lietuvos, Latvijos ir Estoni-

Įjos užsienių reikalų ministerių 
konferencija neįvyktų. 

Ar taip turėtų elgtis kai-

Tennessee valstijoj išleistas 
ir vykinamas įstatymas, 
draudžiųs publiškose mokyk
lose išguldinėti evoliucijos 
teorijų. Nesenai ten vienas 
mokytojas nepaklausė to įs
tatymo. Už tai jis valstijos 
patrauktas teisman. 

Štai delko tuo klausimu 
susirūpino spauda ir daugelis 
žmonių. Vieni tvirtina vie-
raip, kiti kitaip^Visi susicro-
mėję, kaip teismas atsineš į 
tų mokytojų. 

Evoliucija yra teorija, ku-
riaja nurodoma, kad Šiandie
niai įvairiausi augalai, me
džiai ir gyvūnai yra kilę arba 
išsivystę iš primityvių auga
lų ir gyvumų formų. Evoliuci
jos hypoteze yra tik viena hy-
potezė, bet ne koks faktas. E-
voliucionistai senai mėgina 
tų hypoteze padaryti faktu, 
bet jiems tas nevyksta ir ne
vyks. Tai del to, kad negali
mas daiktas įrodyti negalimo. 

Žinomas Amerikoje filoso-
fas-teologas - biologas Dr. 
Toole savo vienam veikale pa
žymi, kad evoliucija yra labai 
žingeidūs dalykas. Bet kiek 
jis žingeidus, tiek jis ir painus 
ir galutinas ištyrimas nebe
galimas. 

Evoliucija, kaipo hypoteze, 
yra teorija. Gi teorija reiškia 
tik vienų spėjimų. Visokį spė
jimų negalima faktais aiškin
ti, bet tik spėliojimais išrodi-
nėtf. Kasgi naudos iš vienų 

Fr. .Wasmann, palankus evo 
liucijai. Tečiaus jų visų evo*-

liueijos klausime opinija yra 
vien tik palankumas, daugiau 
nieko. Palankumas gi nėra 
pripažinimas ir tąi reikia ge
rai Jsidomėti. Tarp evoliuci
jos teorijos ir Bažnyčios su 
krikščionybe nėra jokio kon
flikto. Wasmann net pažymi, 
jog evoliurija kaipo filosofi
nė hypoteze yra sutikmėjė su 
krikščioniškomis pažiūromis į 
visetų. 

• 

Bažnyčia neturi nieko prie
šingo prieš evoliucijų, kaipo 

tokių. Tečiaus Bažnyčia yra 
priešinga kai-kuriems evoliu-
cionistams. Bažnyčia, kaipo 
tikėjimo ir doros saugotoja, 
visuomet priešinga tiems, ku
rie aklai tvirtina, kad žmogus 
yra ne kas kitas, kaip tik 
aukštesnės rųšies brutas, išsi
vystęs iš žemesniosios gyvu
mų formos. Su tokiais " mok
slininkais" kiekvienas sveiko 
proto žmogus negali sutikti ir 
turi juos kovoti. 

Tikėjimas »yra žinyba ir 
mokslas yra žinyba. Taigi, ži
nyba žinybai negali but opo
zicijoje. Tikroji žinyba tečiaus 
gali but opozicijoje tik netik-
rąjai žinybai. 

Evoliulijos teorija nėra 

ti pas gaidį, tuomet, žinoma,] 
užsipelnys kritiko pagyrimo. 

Mūsų laisvamaniai su socia
listais, neminiųt jau bolševi
kų, pasiėmė sau rolę kritikų 

Amerikoje. 
Lietuviai katalikai Ameri-

(taip" jie save išdidžiai v a d i - ! ^ e d i r b a st&tybos d a r bQ-
na) Lietuvos valdžios ir ka
talikų visuomenės. Bet jiems 
kritikų vardas tiek jau tinka, 
kaip šun balnas. Jų kritikose 
nesiranda išmintingo kritika
vimo, o tik žemas, niekšiškas, 
nuolatinis šmeižimas, žemini
mas kritikuojamų dalykų. 

Suprantama, kad ko geres
nio nuo jų ir laukti negalima. 
Vienų, kad jie užtektinai ne
nusimano tuose dalykuose, 
kuriuos kritikuoja, o antrų 
jiems ir nerupi teisingai kri
tikuoti. Naudinga jų kritika, 
nėra abejonės, naudotųsi ir 
Lietuvos dabartinė valdžia ir 
katalikų visuomene ir tokių 
budu da daugiau padarytų 
Lietuvai gero, negu dabar. 
Gi šis dalykas kaip tik ir yra 
laisvamaniams ir socialistams 
didžiai nepageidaujamas. Jie
ms nei kiek nerupi pati' Lietu
va, jiems rupi tik jų intere
sai Lietuvoje. 

Kuomet Petrogrado seime 
turėjo būti nulemta, ar Lie
tuva turi būti nepriklausomo 
valstybe, ar likti Rosijos au
tonomine dalimi, laisvamaniai 
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riuoa silpnavalius katalikus, y 
pač tokius, kuriems del jų į-
sigalėjusių geidulių nepake
liui yra su katalikiška daro-
ve, nuvedė į bedievius. Nema
ža katalikų, užkrėtė jie kaip ir 
kokia stabo liga, kad jie nuk-
so, kaip stuobriai ir pūva sa-

jvo apsileidime. 

Jie susiorganizavę į šimtus 
parapijų, pasistatę bažnyčias 
ir svetainės. Šios įstaigos pa
laiko žmonėse tikybų ir dono-

|vę. Jose taippat teikiama rei 
kalingų informacijų ir nuro
dymų, kaip orijentuoties kas
dieninio pyvenimo verpetuose. 
Ten raginama prie taupumo 
ir blaivumo, 

Šimtai tūkstančių lietuvių 
žmonių bažnyčiose sekelbia-
mųjį mokslo, laiko ir jaučia
si laimingi ir savo dorais das-
bais ir pavyadžiu duoda dau
giausia sveiko elemento vi
suomenei. 

Lietuviai katalikai turi įsi
steigę jau gana daug mokyk
lų tir da jų steigia. D#ka baž
nyčių ir mokyklų tikėjimas 
ir lietuvybė palaikoma lietu
viuose. Kad ne bažnyčias ir 
mokyklos lietuvybė butų jau 
seniai susmukusi 

Veikiant bažnyčiai su mo
kykla daug čia gimusių lietu
vių išvengia susituokimų su 
svetimtaučiais ir kitatikiaįs. 
Jie ir po sm 'okimų pasilie-

f 
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konflikte su šventuoju Raštu, j ™ socialistai ėjo už vienybe su 
Nei vienas neįrodomas moks- i Bosija, nes iš to jie matė sau 
lo faktas negali but tikėji
mui priešingas. 

Taigi, tarp JBažnyčios ir 
mokslo nėra konflikto., Baž
nyčia visais amžiais yra mo
kslo globėja. Daugelis garsių
jų mokslininkų buvo* katali
kai. Daugelis j į yra ir šian-

speliojimų, visi gerai žinome, i die. Nėra mokslininkai tie. 
Mokyčiausi istorikai apie I kurie mokslų tampo taip, 

kaikuriuos svarbesniuosius 
istorinius įvykius labai abejo
ja ir nežino kas sakyti. Tuc-
tarpu fanatikai evoliucl>n*s-
tai mėgina įtikinti kitus, kad 
jie daug žinų apie prieš is
torinius laikus. Jie kalba a-
pie tokius daiktus, kurie bu
vo pirm daugelio tūkstančių, 
gal milionų metų. 

Tuotarpu mokslas apie evo
liucijų pažymi: 

"Aš nieko nežinau apie 
žmogaus pradžių (Sk Wm. 
Dawson, McGill universi
teto prezidentas), išėmus 
tai, kas pasakyta šventajam 
Rašte - kad Dieva3 žmo
gų sutvėrė. As nežinau nie
ko daugiau, kaip tik tų Ir 
nežinau, kas daugiau kų ga
lėtų apie tai žinoti". 

"Mes negalime mokinti 
((sako Virchow, žinomas 
moderniško mokslo milži
nas, kurs stovi toli nuo ka
talikų įtakos) ir tvirtinti, 
kad žmogus paeina iš bež
džionės arba kito kokio gy-

kalp jiems tinkama, ir kurie 
mokslų panaudoja blogiems 
tikslams, kai kad Bažnyčios 
arba tikėjimo šmeižtams. 

Religija ir mokslas yra pri
gimti talkininkai. Tai dėlto, 
kad abudu siekia vienos ne
ginčijamos tiesos. Ta ranka, 
kuri parašė Dešimtį Įsakymų, 
parašė taipat gamtos įstaty
mus. Ranka, kuri parašė Bi
blija, sako arkivyskupas Ry-
an, parašė taipat padangių 
iliuminuotų rankraštį. Pri
gimties mokslo Dievas yra 
tas pat viršprigimties moks-
lo Dievas; prigimties Auto
rius ir religijos autorius yra 
vienas tM pat. 

» • i I I 

KRITIKAI AR ŠMEIŽIKAI? 
- — . j 

Kritiku vadinamas tas, kas 
perkratinėja kitų darbus, pa
sielgimus, viešai pareikštas 
mintis, nuomones, planus ir 
rimtai, pamatuotai v nurodo 
kritikuojamų dalykų silpnų-

vulio, nežiūrint evoliucionis-1 s i a s P u s e s i r V**voda prie-
tų išvadų". mones kuriomis reikių kriti

kuojamus dalykus pataisyti 
arba naujais pamainyti. 

Tokia kritika yra priimtina j 
. . , . . ^ . i ir labai naudinga. Bet tokių kia, kad tos teorijos nepnpa- , ..., , , , . , . kritikų nedaug tesiranda, nes 
zjsta, bet ir nesmerkia. ' 

Kas link katalikų, tai Baž
nyčia į evoliucijos teorijų 
bešališkai atsineša. Tas reiŠ-

daug naudas. 
Užplūdus Lietuvų bolševi

kams, nekurie socialistų ir 
liaudiningų partijų žymus na
riai jiems gelbėjo prieš sietu
vų, nes matė sau iš to naudos. 

Dabartiniu laiku M bekriti
kuodami " Lietuvos katalikų 
valdžių, socialdemokratai ir 
liaudininkai remia bolševisti-
nį gaivalų Lietuvoje; kiekvie
nų valdžios parėdymų prieš 
bolševikus "kritikuoja", da
ro del to seime interpeliacijas 
ir trukdo naudingų seimo dar
bų. / , 

Daug žymių žmonių Lietu
voje gavo nuomonės, kad so
cialdemokratai ir liaudininkai 
nesidrovėtų pratiesti rankų 
Lietuvos priešams, lig tik jie 
butų jų dvasios ir priešingi 
katalikams. 

Socialdemokratų ir liaudi
ninkų fanatizmas priėjo jau 
prie to, kad jų pačių tarpo 
žmonės priversti tapo prieš 
juos kelti savo baisa, kaip 
profes. Čepinskis ir St. Dig-
rys, gi kiti nėt prasišalina iš 
jų partijų. j 

Kaip neteisinga ir nedora 
yra jų " kritika" Lietuvos 
valdžios, lygiai negeresnė yra 
jų '*'kritika'' ir katalikų dar
buotės. Bet apie tai bus pla
čiau rašyta prie kitos progos. 

"Draugo" skaitytojai tese
ka straipsnius, po antgalviu 
"Iš Lietuvos", ten pamatys 
kas Lietuvog valdžios padary
ta, nežiūrint priešininkų di
džiausių trukdymų ir ardy-
mų. 

ka didžiumc 
Nemaža jų 
geri lietu 
darbuoto 

lietuvių tarpe. 
:ymi net kaipo 
larbuotojai ar 

BolsV 
varnam 
visi k; 
abazų 
ardy*; 

kinf 
br 

« e a i . 

<5Vi*į. 
socijaUsta!, lais-
atininkai, kurie 

sudaro bedievių 
visas savo jėgas 

salikų vienybę, nie-
tikejimų, teršti jų dar 

Įtaka bedievių apaudos ir 
(jų darbų daug griuvėsių pri
dirbo lietuvių visuomenės tar-
jpe. Divorsai, laisvoji meilė, 
gyvenimas "ant laijnio", pa
laidumas moterystėje, viso
kios "kontrolės", kurie daly
kai taip smarkiai yra remia
mi bedievių spaudos, kaip ko
kis baisiausias maras naikina 
lietuvįų visuomenę Amerikoje. 

Šis bedievių paleistas ir dar 
leidžiamas maras susidėjęs su 
"munžainės" išdirbimu ir 
vartojimu, turi, galutinai, 
suėsti lietuvius Amerikoje, jei 
katalikams nepasiseks tas ma
ras sustabdyti. 

Kokiais budais galima butų 
tas maras stabdyti? Pirmiau
sia 1) uoliu platinimu katali
kų spaudos, nepaliekant be 
katalikiško laikraščio nei vie
nos katalikų šeimynos, taipat 
siekiant ir kitų visų lietuvių 
šeimynas, ar jos butų apsilei
dusių katalikų, ar nekatalikų. 
2) Darymu įtakos į užkrėstuo
sius savo pavyudingų gyveni
mu, uoliu tikybos priedermių 
pildymu, vykinimu gyveni-
man Kristaus paliktų idealų. 
S) Steigimu katalikiškų mo
kyklų, kurios yra stiprios 

pavilioti juos savo pu, j tvirtoves prieš bedievybę ir 
ištautėjimų. 

Generalių Dry Goods 
j 

\ . SUMAŽINIMO ŠTOKO IŠPARDAVIMAS 

CARFARE 
1 4 CENTŲ 

Mes užmokėsime jūsų carfare. Tik iškirpkite kuponų 
ir išsimainykite prie štampų langelio. 

• 

• 

» KUPONAS - * . . « . -

L T U I 

Si kuponą yra verta U centų, kad pirk 
site už $1.50 bile kokiam departmente mu 
sų krautuvės. 
Vardas į 
Adresas 
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Mes Turime 

Sub. birželio ?7-tos dienos. 
• 

S I D N E Y S C H A R F 
, . - (Buvusia Eniest Weuier) 

Dry ooodf ir Vaikų Aprengimai 

1800 W. 47th MTEMT, RAMPAS WOOD STREET 

Krautuvė atdara Ketvergo i r Subatos Vakarais 

1 CHAS. K. VUOSAI1TS I 
X Baigė mokslus. Bostone 

Daugel* u I T a ^ ^ ^ ^ ^ a d v o k f t t u r ą : fm š y a g ž . 
ninku, kai Mivart, miręs Dr. 
Zahm, kanoniškų teisių žino-

mynas norįs užmegsti gerų, Vas Dordolot iš Lonvain, gar-
draugingų santykių? 

Tad endekų dienraščio 
"Gazeta Warszawska" pasiū
lymas taikintis yra tik veid-J 

Įbingas Jėzuitas mokslininkas 

snis — tikras sirenos balselis, 
kuri švelnia dainele nori pas
lėpti piktus savo sųmany-

njaningas lenkų politikos žing mus. 

galvoje turėti smegenų ir 
[mokėti nuosekliai, ne laisva-
maniškai galvoti. 

Daugiausia pasaulyje yra 
kritikų, panašių Krylovo pasa
kos asilui, kuris pasiėmė kri
tikuoti lakštingalą, ir jos, ge
rai prisiklausęs nusprendė, 

dys, Višinskas ir Cunys; 
mokytojos p-le, Jarošaitė. 
Worcestery: p-lė M. Leojaaitė--
mokytojos. Visi paminėtieji 
jaunuoliai-nės yra uolus vei
kėjai-jos nrasų jaunimo tarpe. 
Geriausių pasisekimų mūsų 

I *"%,£$£ Z&!!*** *!»arini« 
MUTVJ 
j*aws sos m 

kad ji turi eiti da pasimoky-1 jauniems prof esi jonalams! 

į 
0 Visokiu atyfn 
t Padarau ant užsakinio gftitaj ir gmL 
1 Kaino* visiems prieinamos, 
g Kreipkitės pas mane deljjero patarna

vimo. Taipgi 

Lietuviu Kraigus 
8387 fle Leavitt S t GĮhicfti*, IIL 
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Antradienis, Biri 23, 195 23 • D £ S U 
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skritį, todėl tankiai prisiei- , užkandžių. Todėl ir 16 kp. ren 
na padirbėti ir del Ap. Praei- Įgiasi Unksmai valiuoti su tro*-

Zintu-Zineles. 
tani piknikui daug parduota 
serijų, tam daugiausiai pasi
darbavo pirm. St. Šalčius. O 
businčiam piknikui, kuris \-

X Sekmadieny, birželio 21 vyks rugp. (Aug.) 9 d., apsi-
d. Meldažio svetainėje įvyko'emė tikėtus tvarkyti. V. Ka

belis, Lapinskis ir sesutės Br. 
ir V. KOdaitės, (vaikinai par-

Aušros Vartų par. mokyklos 
mokslo metų užbaigimo vaka
ras. Programa buvo begalo 
graži ir įspūdinga. Svetainė* 
scenerijos labai gražiai buvo 
išdekoruotos. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Mokinių šįmet 
baigė 16. Kaip mergaitės taip 
ir vaikai baigusieji mokykla, 
žada stoti į katalikiškas auk
štesniam mokyklas. 

X Biri 21 d, National Dar
že buvo Šv. Antano par. di
delis piknikas. Piknikas pavy
ko visais žvilgsniais: oras 
buvo labai gražus, o svietelio 
kaip vandens. 

X Sekmadieny, birž. 21 d. 
įvyko VVestsidės L. Vyčių 21 
kp. svaidininkų susirėmimas 
su West Pullmoniečių L. Vy
čių 35 kp. svaidininkais. West 
sidiečiai smarkiai juos su
pliekė. Ta. pačią dienų susirė
mė Marquette Parko tymas su 
Cicero. Rungtynės buvo be 
galo smarkios. Vienas tymas 
kitam nenorėjo nusileisti. Pa-
galiaus Cicero gavo vienų 
junkta daugiau ir tuo būdu 
laimėjo žaidimą rezultatu 8 
prieš 9. 

X Nedėlioj, birž. 21 d., 
North Side Liet. Vyčių 5 kp. 
išlaimėjo žaidimo nuo Towu 
oi Lake 13 kp. North Side 
gaudami 4 išbėginius, Towu 
of Lake 3. 

X " Laivo" piknikas jau 
netoli - Liepos 12 d. Ben-
kities visi iš kalno. .,,,_*» 

X Marąuette Parko šv. Ka
zimiero draugija turėjo drau
gišką išvažiavimą praeitą sek
madienį. Gražiai viskas nusi
sekė. 

X Šiemet tarp kandidačių 
į Šv. Kazimiero vienuoliją y-
ra jau trys akademike*. Vie
na iš pirmojo "higli sckool' 
kurso -- Bagdonaitė, viena iš 
3-čio kurso, o trečia baigusi 
visą "high school" - ŠirviiL?-
kaitė. Gražus pavyzdys ir pa
raginimas kitoms akademi-
kėms! 

ku ir turėti gardžių užkan
džių. Svarbu, kad šia proga 
daugumai pasinauduotų ir 
tuoj užsiregistruotų ateinan
čiame ketvirtadieny, birž. 25 
d., vakare, Vyčių kamb. prie 
šy. Jurgio par. 

Tik tėmykite kitu kartu ko
kios šeimininkės bus ir kaip 
gardu bus valgyti tyrame ore 
tarp gražaus jaunimo, jiems 
žaidžiant ir dainuojant. 

Vytuk*. 
_ 

• » « -

davinės merg. tikėtus, o mer
gaitės vaikinų). Kurie pirks 
iškalno tikėtus gaus po 25 
centų, o prie daržo po 50'cen
tų. 

16 kuopa, kaip kiekvieną 
metą, taip ir šiemet, rengiasi 
prie tradicijinio - 4 liepo3, 
išvažiavimo; į kurį tą dieną 
iš visų kolonijų suvažiuoja 
daug jaunimo ir suaugusiųjų, 
nes proga visiems pasilinks 
minti tokiame išvažiavime. 

Prie šios progos, minėta 
kuopa, išrinko asmenis iš se- dybos yra prašomos susirinkti, 
kančių: A. Budris, V. Janulis 
ir EI. Astrauskaitė, kad ne-

Moterų Sąjungos Chįcagos 
Apskričio susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, birželio 
24 d., Aušros Vartų parapijos 
salėje. 

Kuopų atstovės, bei jų val-

vien kuopos narius sutraukti 
skaitlingai į minėtą išvažiavi
mą, bet taip-gi duoti progos 
ir pašaliniams dalyvauti. 

Paprastai apskričio trad. 4 
liepos išv.-me V. kuopos suva
žiuoja trokais ir atsiveža *avo 

kad aptarus tolimesnį Aps
kričio veikimą ir jo likimą. 

Sofija Sakalienė, 

•'M. D." Redaktorė. 
a=c 

Remkite tuos profesionalu? 
lus, biznierius kurie para-
dienrašty "Drauge.** 

" • " • ' M •! " » " i HJ i ' . 

DIDŽIUMA VISU PAVOJINGI! LIGŲ PRASIDEDA Iš 
PRIEŽASTIES VIDURIU UŽKIETĖJIMO 

Kad apsaugojus šeimynos svei 
katą, visuomet laikykit po 
ranka bonką Dr. CakhvelTs 
Syrup Pepsin. Gera doza vi
suomet pagalbos reikale. 

APIE T5<?& visų Ilgų • prasideda 
nuo vidurių užkietėjimo. Nere
guliaria, ėjimas laukan padaro 

daug negerumų iarnose. Vietoje ktd 
maistas butų suvirškintas, jisai pra
deda Jūsų viduriuose puti, platinda
mas nuodus po visą jūsų sistema per 
kraują, tokiu būdu paliečia jūsų šir
dį ir smegenis. 
Pelei šitokios nenormalės padėties, 
jus atsiduriat pavojun, nes ligos su
ka apie jumis. Kuomet jūsų kraujas 
dalinai yra užnuodytas, Jūsų apsigy
nimo spėka būna labai susilpninta ir 
jūsų sistema tuonaet paliekama Ilgų 
n a r i 1 m a l o n e i 

rių uikietėjlmą, apsaugai lai Ima dožą syk| į savaitę. 
Žmonės, kurie žino, pasakys jums, kad Syrup Pepsin tikra yra pulki vidų. 
H™ ivduolė kuri prašalina iš vidurių visus nuodus, ten atsiradusius 1S prle-
ffitS į d u r t u u iSSeJ lmo ir nevirSkinimo. Deliai šių pastarųjų priež^s-
^ prasdieda 75#, visų pavojingų Ilgų. Arbatinis šaukštukas, kuomet jau
čiate drebulį ar tolti, jumis apsaugos į laiką ir sutaupys jūsų pinigus, o 
gal Ir gyvastį, apsisaugojant nuo svarbios ligos. 
Kiekvienas aptiekorlus parduoda Dr. 
Caldwell's Syrup Pepsin tokia žema 
kaina, kad paprasta dosa kainuoja 
nedaugiau kaip vieną centą. Dau
gelis žmonių džiaugiasi gera sveika
ta pasidėkavojant tiktai tam, kad 
nuolatos vartojo Dr. CaldweH's Sy
rup Pepsin. Jie vartoja jį nuo vi
durių užkietėjimo, maisto nevlrškini-
rao, riemens ėdimo, drebulio, šalčio 
krėtimo ir kitoikų nesmagumų. Jis 
neturi narkotikų, nei kitokių kenks
mingų priemaišų Ir maloniai veikla 
kaip ant mažų, taip Ir didelių. 

SKAITYKITE IR PLATIN-
KITE "DRAUGĄ" 

D A K T A R A I ; 
•"•Vife 

|Dr,A,Račkusl 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS - , 
1)T—Bk marinimo, 
2)—Be peilio ii be skausmą, 
*)—Be krasjf, 
4)—Be jokio pavojaus sveikatai, 
6)— Pacljentui neveikia sirgti, sali 

tuoj vaisyti, Ir sal i eiti i darbą 
PAGYDO: "Gal-rtones" (akmenis tal-

šy}e) ir akmenis ilapumo paslėj be 
•peracljos, su tam tikromis moksll-
fikomi* priAOfonėmls bei vaistais. ' 

Apkurtus iems sugrąžina girdėjimą*. 
Gydo visokia* ligas pasekmingai, ir jei 

yra reikalas . daro operacija <,. 
Prof e*t Jonai | patariiuviiaa teitus SSVS < 

Sjfisg 

1411 So. 50 Ave. Cicero, IU. į 
OfbjM atidarytas: Kas«Uen nuo X vai. 

po plot iki 9 vai. vakare. 
NęjIcMomis it seredumis ofisas ašda-

KlPONAS VIENOS BOMtOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuo
met norėtų pirmiau išbandyti, 
negu pirkti. Lai jie iškerpa ku
poną, prisega prie jo savo vardą 
ir adresą ir lai prisiunčia f 

PEPSIN SYRUP COMPAN Y 
Monticello, UI. , 

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald-
v/ell's Syrup Pepsin paštu. Štam
pą nereikalinga. Visiškai dykai. 

rytas. 

DR. A. L RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 
4442 So. Westera Ave. 

Telef. Laiayetta 414d 

A « — ~ 

A A 

DR, BENEDICT ARON 
Ofisas 8801 S. Kedzie Ave. Fho©e 
Lafayette 0075. Valandos 2—8 vak. 
Rezidencija $150 W. 03 St. Ptsoae 
PVospect #010. Valandos Ha 10 
ryto, 7 lkt 8:80 vakarą. 

" • - ' ••4 

OR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave, 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Motėm Iv Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo l t — l f nuo t—4 
po pietų: nuo 7—8:*t vakare 
Nedėliomis: l t lkl II . 

Telefonas Midway 1880 

DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA LIETUVON I 
Jau Daugybe Lietuviu Yra Užsisakė Važiuoti 

Ant Šios Didelios Lietuviu Ekskursijos Kuri 
įvyks, Ir Dalis Pasazteriu 

• • 

u 

LIET. VYČIŲ 16 KP. 

L. Vyčių 16 kp. nuolatos tu
ri savo atstovus į V. Ch. Ap-

pos 5ta, 9ta Valanda Vakare. 
B E R E N G A R I 

IU0ZAPAS \ 
CIESIUNAS 

mirė birželio 21 d. 1923 m. 
4:20 vai. ryte sulaukęs 43 me
tų amžiaus. Kilo iš Vilniaus 
Hed. ir Apskričio čiovišklų 
Parap. Thnudalo Kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
Motin* GracJona, moterį Fro-
lyna, dukter} Marijona, sūnų 
Justiną, broU Jurgi ir jo mo
terį Pranciška. 

Kūnas pašarvotas 12337 E -
merald A Ve. Laidotuvės |vyks 
SeredoJ birželio 24 d. Iš samų 
10 %al. bos atlydėtai į *\, Pe
tro ir Povilo baiayčlą West 
Pullmane kurioj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio siela. 

Po pamaldų bus nulydėtas f 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
«*rt»*ws ir pažįstamus dalyvau
ti i iose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina. Moteris, 
Duktė, Sunūs ir 

Brolis su žmona. 

IŠPLAUKS 8 DIENĄ LIEPOS 
1925 PO PIET IŠ NEW YORKO 

Su ekskursija važiuoja visiems žinomas Ameriko 
je KANAUNINKAS MACIEJAUSKAS ir keUolika 
gerai žinomų biznierių Chicagos. Taipgi palydovas is 

BALTUČIO OFFISO kuris palydės iki New Yorko. 
Si ekskursija yra tuomi svarbi kad ji vežasi apie 50 

skrynių drabužių nukentėjusiems nuo ugnies, ŠVĖKŠ
NOS PADEGĖLIAMS. Kas prisidės prie Ekskursijos, 
tas parems ir ŠVĖKŠNIŠKIUS nukentėjusius nuo 
ugnies. 

Visus reikalingus dokumentus parūpiname ant 
vietos ir patariame kas yra reikalinga del keliones. 

Kaina ant trečios klesos iki Klaipėdos $ 1 0 7 . 0 O 
Ekskursijos laivakorte iš New Yorko 

iki Klaipėdos ir atgal $ 1 8 6 . O O 
Antra klesa iš New Yorko iki Klaipėdos $ "f 6 2 . 5 0 

- m* 

DR.HUMPHREY5' 

• 

Tel. Canal 2655 
O. i. P A N S I R N A 

Fotografas 
PANSIRNA STIDIO 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja J visas 

mieste dalia 1901 S. Halsfed St. 

ftTel. Canal 0257 vak. Prospect •««§ 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Uetuvis Gydytojai Ir 

Ohlrnrįaa 
1111 So. Halstei M. 

ReaMenclJa 0000 8. Arteaiasi Ave. 
Talandos: l t lkl l t ryte: 1 lkl- t 

DO pietų: * iki t vakaro. 
^ir - - M — 

Ofiso Tel. Boulevard 
ReakL Tel. Drexel t l t l 

Dr. A. A. ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
SpeeiaHstas Votertikų, vrriikn 

Valku Ir viso chroniško liga. 

Ofisas 3103 S. Halstsd St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—8 po pi et. 7—t vak. 
It Šventadieniais l t — U d. 

DR. SERNER, D. D. 
Lietinis Aktų Specialistas 

** 

Turėk Svarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi aklų uždegimą, jeitru akys 
suvargę, silpnos, ekaudttes arba 
ašaroja. Patarknal Dykai. 

Akiniai $5 ir augočian 
Valandos nuo 1 lkl t vakare 

Nedėliomis nuo l t Iki 1 
3333 South Haisted Street 

'I T 

•—tmm* m^ 

S. D, LACHAVVICZ 
Llctirfis Oraborius 
g»14 W. 23rd Placc 

Ghicago, IU. 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1371 
IfSt 

s = 
mmmmm 
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AUDITORIUM CAFE f 

" 

Ateikite tuojaus ir užsisakykite laivakortes, nes 
daugybe užsisakė ir yra važiuojančiu \ visus kraštus 
Lietuvos, IT^lJĮ Kreipkitės tuojaus pas: 

i 

PAUL P. B A L T U T I S A N D CO. 
901 West 33rd Street 

Yards m» k Blvd. 2426 
= f e i r = —— ? = •^fr' 

•i 

AND 

CHOP SUEY 
Gera Vieta Pavalgyti S 

Iietuviilsų Ir Amerikoniškus 
valgių kur gražiu ir Svariu— 
Speciali lietuviški pietus p a p r a s 
toms kainomis nuo 11:10 ryto— 
lkl 2:00 po piet. & 

P. A. PA1VLULIS 
Savininkas 

i 3200 02 80. Haisted Street g 
TeL Bonlevard 5788 £ | 

Atdara Diena Ir Vakt| = " 
llrtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllimill'* 

f ^ » < ..= .. ! 

Marquette Hiarmaty] 
Vienatine Uetuvlika A.ptieka 

šioje Apielinkėje 

FA RAKASį 
Registruotas Aptiekorlus 

ir Savininkas 

2346 West 69th Street 
Arti Westarn Ava. 

pbone Republic 58T7--*«S1 
CHICAOO, ILiL. 

DR. VAITUSH, 0. D. 
Lietuvis Aklu Specialistas. 

Palengvins akių Įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjime gal
ios, svaigulio, aptemimo, aervuo-
tumo, skaudančius ir uldeguslus 
karsčius akiu, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toiiaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervlršl-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visnoae atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas. taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurta pri
taikomi sunkiausiuose atsltlklmuo 
se. Nauji stiklai {dedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 
numerio Ii recepto duoto visiems 
ligoniams, Ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
{tempimo, kuomet geras pririnki-
maa ir nešiojimas akinių paleng
vina padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Spedalė a-
tyda atkreipta J mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo l t ryto lkl 8 vak. 
Nedėliomis nuo t iki 1 po pietų 

Tel. Boulevard 7688 
1M5 Wesl 47-th Street 

AKEfEI | 4 IR ALG&ČIAU 
•»"^i • • • — 

I Tel. Hemlock 20C1 

DR, JOSEPH KELIA 
I J E T U n S DENTISTAS 

6&58 S. Wcstcm Ave, Chlcago 
Vai.: Kasdien nuo t v. ryte lkl t 
v. v. Ned. nuo t Iki 1S vaL p. p 

Phone Roosevelt 77tf 

DR. K. P. MICZOLL M.D. 
2359 S. Westem Ave. Cor. Sri St. 

Specialiai Gydau Rumatizmą. 
Vak: Nuo 9 v. ryte iki 1 v. p. p. 

Nuo 5 v. vak. iki 9 vai. vak. 
^Ned.: Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p. p 

w — • 

D.. RAYM0ND J. TH0MA 
GYDYTOJAS | r CHIRURGAS 

Ofisas: 8568 So. Westera Avė. 
Vai. 1—S p. p. T—B v. v. 

Telef. Republic 7500 
Reaidencija: 8809 Ifarųuette Rd. 

Telef. Prospect 7500 
V i I , 1 1 l 1 1 

' • **• ,<BP,% 
PUBLIŠKA KLINIKA 

Del sergančių; žmontų 
Mcreikia daktarui mokėti 

AR JŲS ESAT ISSIGTDC NUO 
U1SISENĖJUST7 LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzamtaacljs 
Tiktai ęu 

Ligoniai moka tiktai ttl serumus, 
Čepus ir gyduoles 

Mūsų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu būdų 
Gydome kraujo ligas, Inkstus, pū
sle, nenatūralius nubėglmus, silp
nume, purvingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas Ilgas. 
Kalbame lietuviškai 

National Health Clinic 
1857 West Madl§on St. 

Kampas Paulina S t 
Valandos nuo 10 lkl 8 vai. vakare 

Nedėlioj 10 lkl 1 
' • s ^ s s B S s a s s s a s B S B H P P P " ^ -

> • l *% 
Namų Telefonas Yards 1980 
Ofiso TeL Boulevard 8818 

DR A. J. BERTASH 
1464 80. Haisted S t 

ofiso valandos nuo 1 iki I po 
pietų ir t lkl t vakare 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas: 2201 W. 22nd St. 

Oor. 8. Leavitt St. Tek Ganai 828S 
Rexldeu<ija: 8114 W. 42nd 8k 

TcL Lafayette 4988 
Valandos: 1— i A T—S V. V. 

Nedėlioj; 10—12 ryte. 

-~-» 

Telefonas Boulevard 1989 

Dr.SABrenza 
4808 SO. A S H A N D A V E J T U S 

Chlcago, IU, 
Vai.: 9 ryto lkl 12 piet: 1 po 
plet iki 2 po piet, «:30 vak, lkl 
9:20 vak. 

» 1 — — ^ — 

• ^ 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 Weat 47th St. 
Valandos nuo 8 iki 19 dieną, M 
8 Iki 8 * ai. vak. Mt i i l H M 

8 iki 2 vak pp pastą. 

Dr. A.J. KARALIUS 
Vei. Boulevard 9189 

Lietuvis Gydytoju 
3303 South Morgan Street 

Ckicago, m . 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel Yards 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 pe piet 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl nuo 10 iki 12 plet 
į / 

TeL Boulevard 3686 
Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3337 South Morgan Street 
Valandos: 9—12 U ryto. 

Vakarais nuo 7 iki 9 
CICERO OFISAS: 

1243 South 49th Aveme 
Telef. Cicero 4676 

Vai.: UtarnInkais ir Pėtnyčlom* 
nuo 8 iki 9 vai. vak. 

• * » * • «• i 

FRANCUZIŠKAS 
DAKTARAS 

Specialistas kvaojo, odos, 
k« ir slaptu Ilgu 

Oyde su pagalba naujausių 
metodų X-Ray Spinduliai 

Ofisas 1800 S a A 
vtašaus Ashland 

• = -

Valandos f-:tt" lkl 4:80 ir 9 Įkf l f . 
Nedėlioj nuo 2:89 lkl 4:St po pjjk 

4 
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fttbfe ŠAMAS SA&0: 
"CHIOACtA TURI 

METERIUOT 
VANDENI,,. 

•^! fff'ti;.- j: \įrt"*'*v '|il.TniĮTn,,fiĮ 

Suv. Valstijos valdžia į Chi
cago's klausimą, daugiau van
denio iš Michigan Ežero, da
vė pasiulijimus tarp jų buvos 
vjenas kad miestas būtinai me 
teriuot visa. vandenį, ir taip 
sustabdyt baisų veltų vartoji
me, vandenio kuris kainoje 
Chicagos gyventojams šimtus 
taikstančių dolerių į metus. 

Reikalaudami visiška mite 
ravima valdžia reikalauja ta 
kS|. inžinieriai, miesto oficieriai 
ir sveikatos departmentas re-
komendoja per penkias de
šimts metų. 
. Pusė 845,000,000 galonų 

vandens kuris yra išpumpo-
tas kasdien veltui išbėga per 
^prakiurusias paipas. 

Jus mokate už 422,500,000 
galonų kurie yra veltui išvar-
tuoti. Nežiūrint ar jus esate 

. savininkas namo arba rendo-
jate flatą jus turite mokėt už 
tą vandenį kuris yra taip iš-
vartotas. 
Pridedant jūsų sveikatos pa

vojų užtat kad miestas nega-
.}j* snspėt išfiltruot vandenį, 
taipgi jūsų praperties yra pa
vojuje užtat kad miestas no-
gaii užlaikyt užtektinai spau
dimo vandens del apsaugoji
mo nuo ugnies. 

Visiškam miferavimo van-
• 
dens kiekvienas vartotojas 
mokėtų už tiek vandens kiek 
išvartotų. Veltus vartojimas 
sustos. Kiekvienas vartotojas 
gaus kiek vandenio norės ka
da norės. Vanduo bus gryna?, 
filtruotas vanduo o ne vaišin
tas su chemikaliais ir kainos 
mažiau kad kainoje po da 
bartiniu svstemn. 

2%, %%%> 

Ligos 
Užkrečiamos 

Slaptos 
Ligos 

Gydomos se/lansiii ir pasekmin- J j 
glausiu metodu 

Nauji Arsphenamine Ir Lueacide 
dymo tų li*u. 
Jis galėjo at-
gydymal yra 
geriausi Ir ti
kriausia isgy- į 
dymas nuo 
kraujo suiri
mų ir Sifilio. 
Del labai di
delio skaičiaus 

atsilankymo 
llgonia pas 
Dr. R08S gy-
piginti kainas 
nuo L 

Dr B. M. Ross 
$5 S. Dearborn St 

$ 1 2 OO 
IKI 

$500 

i 

D^lel pasekmingų rezultatų ir la
bai žemų kaina, atsilanko labai 
daug žmonių. Tūkstančiai jau yra 
pasveikę ir yra laimingi. 
Dešimtis gydymo kambarių yra 
paskirta del sergančių. 

KDPECIALIS GYDYMAS 
UŽ PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo uinuodljimo Kraujo, 
Pūslės, Šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai jrengtų instituci
jų del gydymo tų ligų. 

i Pastebėkite labai žemas kalnas 
tiktai trumpam laikui 

Specialis Intervenous Gydymas. $5 
iki $10 Laboratorijos ir X-Ray Eg 
zaminacija už tą pačią kalną. 
Lymph Serum Gydymas del Silp-

I nų Vyrų, $5. Kaulų Raumenų ir 
J Nervų Gydymas $2. iki $5 Gy-
j dymas Odos ligų — Actine Rays, 
i $3. Rlo Chemic Kraujo Serum 
j gydymas, $10. 

Pasitarimas ir Egzamlnaoija Dy
kai. Reikalaukite knygelės del 
Specialių Ligų. Duodamos veltui. 
Vyrų priėmimo, kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, SOS 
—Kalbame visokias kalbas. 

I 35 s. Dearbora St., Kamp. Monroe 

! DR. B. M. ROSS 

CICERO IR APIĘLINKĖS 

I ATYDAI! 
Kas norite popieruot ar ma-

liavuot kambarius. 

Atsišaukite: 

1333 So. 49th Court 

Cicero, Dl. 

35 S. Dearborn Street 
Chicago. 

Penktas aukštas, Crilly Namas 
* 25 motai tame M ame 

VALANDOS: 

I Kasdien nuo 10 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj nuo 10 ryto Iki 1 po piet. 

iPanedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 
10 ryto iki 8 vakare 

ANTRI MORGEČIAI 
suteikiami a°t 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
%r kontraktus. 
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave., 

Lafayette 6738 
• i i • • • • i • ui • m Į , • » » » » • » » ' 

A. "f" A 
MARCELINAS 

BELSKIS 
mirė birželio 22 d. 1925 m. 
1:35 vai. ryte 60 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red. Tel
šių Apskričio ir Parap. Kru-
gelLškjų Kaimo. Išgyveno A-
merlkoj 33 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
Moter| Fmneiška (po tėvais 
Bukantai tė) du Minu Mykolą 
ir Kazimierą, dukterį Eleną 
Dargls, žentą Juozapą, marčią 
Harriet Belskis ir seserį Bar
borą Krasauskienę. 

Kūnas pašarvotas 1322 So. 
49th A ve.. Cicero. Laidotuves 
|vyks Ketverge birželio 25 d. 
Iš namų a vai. bus atlydėtas į 
ftv. Antano bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas Į 
ftv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse ir su
teikti paskutinį patarnavimą. 

Nuliūdę: Moteris, Sanai. 
Duktė, žentas, Marčia 

ir Sesuo. 
Laidotuvėms patarnauja gra-

borius J. F. Eudeikis, Telef. 
Yards 1741. 

PASffeh3 sf' '•' ' 6 l t j 

SPECIALISTU. 
Ar Jus esate ser
gantys kurį liga su
ardo sveikatą? Kad 
sergate • ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
nie jokių rezultatų, 
aii yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 
ligą. 
Ateikite pas mus 
ir pavelykite mumsi 
duoti tikrą egzami
ną, kuris suras tik
rą priežastį jusi; 
ligos, del šio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos įtaisas. 
Mūsų X-Ray mašina yra viena iš 
galingiausių šiame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo. 

PILNA EGZAMINACIJA 
IR PATARIMAS VI

SIŠKAI VELTUI. $ i o o o NUPERKA 
S>P^X tS ,au l rnnee^Tatigynžr" * } . • * * ' ? flatų mUTinį l U f . 
Per 28 metus mes sėkmingai gydomo i LIKUSIUS kaip rendę.. 
l ^ ™ . « C h r o 5 £ ! S ' 1 I g a ™ k r a u j o PETRZILEK BROS. & 0 0 . 
keblumus, vidurių nesmagumus. tOAI W a"7*l, C+T-*^+ 
Kupros skaudėjii*ą, rumatizmą, kru- 1041 VY. *fUl Olli 
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvaitimą Ir t. t 

Mes turime naujausias serumą 
"60«" ir "•14'» suteiktas pacientui 
be skausmo. 
THE PEOPLE'S HEALTH 

INSTITUTE 
Dr. GILL Specialistas 

40 North Wells Street 
Kampas Washington 

Valandos: Panedėllais, Ket vergai a 
Ir Pėtnyčioms nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Utarninkals, Seredoms ir >Subatoms 
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedellomis ir 
Šventėmis nuo 10 iki 1 vai. p, p. 

PARDAVIMUI medinis 3 
flatų namas. Pirmame flate 
yra 5 kambariia, 2-rame 6 
kamb. ir 3-čiame 3 kamba-riai 
Elektros šviesos, gesas ir visi 
įtaisymai. Namas randasi Ci
cero arti lietuvių bažnyčios. 
Randos neša $110 į menes;. 
Kaina $8,700.00. 

Atsišaukite 
"DRAUGO" Ofisą 

2334 So. Oakley Avenue 

i GERAS BARGENAS 

* *». 

i 

VYRAI GYDYKITĖS 
$50.00 Gydimas Uk $10.0Q 
Iki pranešimui gydysu vyrus už 
numažintą kainą f 10.00. Sis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi At
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. 

Ar sergate? 
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas ma 
ne del piluo 
Fiziškos ir La 
batorljos per
žiūrėjimo. Su
žinokite jūsų 
tikrą stovį. 

Negaišykite 
laika pas ki
tus gydytojus. 
Aš vartoju X-
Ray ir Mic-
roskopą del 

Dr. egzaminacijų 
W R Reeister k u r i e suranda W. K. Kegister n k r a p r i e ž a s t į 

į 109 N. Dearborn UffU> Mano 35 
St. 11- to aukštis metu pasek-

., mingos praktl Visų sergančių k o s b u v o ^ 
į vyru draugas. fivęst08 gyd y_ 

Mano geriausias m u i a e rganėių 
i paliudyjlmas yra v y r u Ateikite 
Į mano išgydyti ir j j a n d i e n . Tei-
< patenkinti pa- ; 8 i n g a 8 i r g a -
į clentai. | D U 8 gydimas. 
*b06* Europos Jlemėdijos «914» 

i IKAUS ir PAGERINTOS 
Suteiktos del kraujo pagerinimo. 
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientifiškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo neatkratomas ligas i 
trumpą laiką. Ateikite šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 5:30 
v. v. Utarninkals, Seredomis ir Su 
batos vak. iki g v. v. Nedėliomis 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. REGISTER 
109 N. Dearborn Street, 

Chicago, 111. 
Paimkite elevaitorį iki 12 aukščio 

Visi su
tinka kad 
Boimiškas Apy

nių - paskanintas 

PURITAN 
MALT 

Duoda geriausiu* 
Rezultatus 
Klauskite JŪSŲ 

lirosernmko 
l 

A. F. 
MAUDYNES 

Turkiškos, sulfurines 
vanos ir elektrinis 

gydymas 
Dabar naujai iSradome minera

lines, sielines vanas, kurios yra 
geros nuo visokių ligų: reumatis-
mo. cirkuliacijos, kraujo ir t. t 

Masažinls braukymas, elektrinio 
' Ir Svedliku būdu. Su mūsų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
telkti 25 skirtingus treatmentus. 

Namas naujai ištaisyta ir pa
didinta. Yra vietos del 150 ypa-

i tų. IS toliau atvažiavę gali būti 
savaitę laiko arba taip ilgai klek 
reikalinga. 

Moterų skyrius atdaras Utarnin
kals nuo 8 iki 12 vai. nakties. 

Atdara dienomis ir naktimis 
1657 VVest 45th SU 

Kampas So. Paulina St. 
Phone Boulevard 4552 

Nauji dvieįų flatų mūriniai 
namai po 4 ir 4 kamb. Kon-
kreto fudamentas. Didelis bei-
smentas, ir pastoge, elektra ir 
gezas. Didele kuknS. Lotai pla
tus. Gera transportacija. ]L-
moket $3,500. Kitus lengvais 
mokėjimais, ^ 

Atsišaukite 
5515-25 So. Sacramento Ave. 

Arba JAMES KRAL 
2444 West Marąuette Rd. 

Tel Prospect 1364 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda namas Brighton 
Parke labai pigiai arba mai-
nysu už senesnį namą. Atsi
šaukite pas savininką, 

J. A. ŽITKUS 
722 West 18th Street 

Chicago, UI. 

— • - . 

C. P. SUROMSKIO BAR-
GENAI PARDAVIMUI 

ARBA MAINYMUI 
BRIDGEPORTE 

12 flatų ir 2 storai mūrinis j 
namas, įmoket $5,000 kitus 
kaip renda. Randasi ant Hal-
sted S t 

4 pagyvenimų mūrinis na
mas, kaina $6,500. 

2 pagyvenimų po 4 kamba
rius, kaina $2,800, įmoket 
$500.00. 

2 pagyvenimų, storas 6 kam 
bariai ant viršaus, kaina $6,-
500, įmoket $2,000. Randasi 
ant Halsted St. 

SOUTH SIDE. ' 
8 flatų naujas mūrinis na

mas, visi valiausios mados į-
taisymai įmoket $9,000, kitus 
kaip (renda. Randasi ant 65 ir 
Justine St. i 

8 flatai ir storas, kampinis 
namas, štimu apšildomas, j -
mokėt $6,000, kitus kaip ren
da, Randasi ant 50 netoli Ra-
cine Ave. 

4 pagyvenimų naujas mūri
nis namas, visi vėliausios ma
dos įtaisymai, štimu apšildo
mas, įmoket $3,000 kitus kaip 
renda. Randasi Burnside ant 
96 ir Forrest Ave. 

2 flatų mūrinis namas, po 6 
kambarius, su visais įtaisy
mais kaina $11,200, įmoket 
$2,500, Randasi ant 56 tos ir 
Morgan St. 

KAM MOKĖT RANDOS 
KUOMET LENGVA [S1GYTI 

SAVA NAMĄ 
Pamatykite mus del bargenų 

LOTAI . 
MARQUETTE PARKE 

27x125 ant 69 St., $900. 
37y2xl25 ant Artesian $1,500 
60x125 ant Campbell $2,200 

30x125 ant Mapfewood $1,000 
50x125 ant Fairfield $1,500 
Lotas ant Washtenaw $600 
Lotas ant Fairfield $550 
25x110 ant Western netoli 

70 St., $3,800. Cash $2,050 
58x125 Kampas California 

Ave. prie pat parko $5,800 
BRIGHTON PARKE 

107x125 Kampas "VVestern ir 
45th $10,000. 

45x109 ant 47th kampas ar
ti Kedzie $4,500. 

150x120 ant 55th Plaee keli 
blokai nuo Kedzies $2,000 

50x125 ant 47th arti Spring. 
field Ave. $1,200. 

75x125 ant 39 arti Archer 
Ave. $1,500. 

N A M A I . 

C. P. SUROMSKIS CO, 
Perkam, 

parduodam. 
Ir mainom 
namus, far» 
maa taipgi 
Ir visokius j 
biznius. Dar. j 
ba atliekam 
greitai. Pi
giai Ir grerai. 
Kreipkite*: 

3352 So. Halsted Str. 
Į Tel. Boulevard 9641 

mr-mt 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

..... < t 

__ 

RENDAVIMUI storas gera 
vieta del geležinės (hardware) 
krautuves arba kepyklos. Sa
vininkas perdirbs storą del 
atsakančio žmogaus. Yra 4 5 kambarių naujas mūrinis 
kambariai pagyvenimo viskas bungalow, furnace apšildomas, 

MAR0.UETTE PARK 
2 flatą naujas muro namas 

prie Vienuolyno po 5 kamb. 
vand. apšildoma^. Viskas į-
rengta moderniškai $14.5(K). 
dali įmokėti, likusius kaip 
renda. 

PRIE VIENUOLYNO 

Saugi Vieta 
Jūsų Pinigams 

Viena priežastis 
tvirtumo Central 
Manufacttiring Dis-
triet Bankos tai >-
ra turtas — virš de
šimts milijonų do-
lerfų. Kita priežas
tis yra tl^as paty
rimas ir aukšta re-
FHitaiija oficierii ir 
direktorių banki
niam biznyje. 

Si banką yra su
vienyta narė Chica
go Clearing House 
Asosiacijos, kuri 
peržiūri knygas re-
gulariai. Banba tai-
90 yra po priežiū
ra IUinoljaus Val
stijos. 

. 
Matykite p. Ciai-

kauska apie padėji
mą jūsų pinigų Šio
je saugoje bankoje 
kur uždirbs 3-ČJJJ 
nuošimti. 

! 

> 

moderniškai ištaisyta. 
Atsišaukite 
3711 So. Halsted Street 

UŽLAIKAU GELEŽINIŲ ' 
DAIKTU: 

Malevų ir kitų reikalingų daiktų 
prie namų. Geriausios malevos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aS 
suteiksiu teisinga patarnavimą. 

F. J. YANAS 
2805 West 63rd Str. 

kaina 97,300, jmokėt $2,000. 

J J . U . 

PEOPLES P A B S T 

H A R D W A R E CO. 
-

Walter Gregorowicz 
Broliai Sav. 

Užlaikom Maliavą, Aliejų, 
Stiklą, AutomobUe Sap-
plies, Renkmenių, Plurirbe-
riškirj daiktu, Popierą ir tt. 

Carpenter Kontraktoriai. 
Pristatom j visas dalis mies
to. Medžio darbus atliekam 
knogeriausia. Taipgi * den-
gem stogus. 
1901 WEST 47TH STREET 

Tel. Lafayette 4139 
1 Chicago. I 

C 
. 

E N T R A 
MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 West 35th Street 

L 

^fliliiilliiiiilliiimiin;:rnr;;iir.;:::iiiiii£ 
STel. Irvmg 1246 -

f FRANK NORVVISH f 
MaJiavojlmo ir PopeHuojimo 

| KONTRAKTORIUS | 

2 pagyvenimų naujas mūri
nis namas 6-6 kambariai kar
štu vandeniu apšildomas, mū
rinis garadžius, įmoket $3,500. 
Randasi ant 62 ir Richmond 
Street. 

4 flatų naujas mūrinis na
mas po 4 ir 5 kambarius, į-
mokėt $7,000. Randas?, ant 62 
ir Maplewood Ave. 

• BRIGHTON PARK 

jtiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiu 

Telefonas Canal 3161 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Licensed 
Balsamotojas 

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

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame J 
tolimesnės vietas už tą pačią, kai
na. Leiskite mums pagelbėti jufns 
nuliūdimo valandoje. 

2 pagyvenimų naujas mū
rinis namas po 6 kambarius, 
su visais įtaisymais, kaina 
$13,500 įmoket $3,000. 

2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius, su visais įtaisy
mais, aukštas beismentas, ir 
pastoge, randasi ant 4015 So, 
Maplewood Ave. {mokėt 
$1,500. 

6 kambarių bungalow, fur 
nace apšildomas, lotas prie 
šalies, kaina $6,500, įmoket 
$2,000. Randasi ant 43 ir Mo-
zart. 

Šie namai gali but maino
mi ant didesnių ar mažesnių 
namų, bile kokių biznių lotų, 
arba farmų. Turim daug ki
tokių bargenų ir mainų ku
rios negalime patilpinti. 

Taipgi kas turit kokias 
nors nuosavybes, ūkės arba 
namus Lietuvoj, Lenkijoj, Ru
sijoj, arba kituose šalyse mel
džiame priduoti į mūsų ofisą.. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
8 vakare, Nedelioms nuo 9 ry
to iki 3 po pietų. 

Kreipkities: 

• 

6 kamb. muro bungalow, 
sun parlor, glazed porciais, 2 
karu garadzium. Netoli 64 
ant RockwelI, kieto medžio 
užbaigimai, visi moderniški į-
taisymai. $8,600. Įmokėti 
$3,600 arba mažiau. 

809 W, 35th S I , Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

—— 

3 storai ant Western Ave. 
$26,000. Cash $8,000. 

BRIGHTON PARK 
47 arti California, didelis 

storas ir 5 kambariai, 2 karu 
garadžius, $6,500. Cash $1,500. 

Storas, 3 kamb. prie storo 
ir 6 kamb. ant antro augšto 
ant Archer, netoli California, 
naujas namas. $17,50(7. Ma-
za dali Įmokėti. 

2 flatai po 6 kambariu ir 
10 karu garadžius, lotas 50x 
1£5, puiki vieta pieninyčiai 
arba bile biznui. $19,000. Įmo
kėti $6,000. 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime dideli pasirinkimą 
geriausiu; bargenių, visoj 
Chicago.i. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir į kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir viso-
kes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

V, M. STULPINAS & GO 
3311 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 
Chicago. Dl. 

Notar> Public. 
. 

\ 
» • * • 

{VAIRUS KONTRAKTORIAI 
• • i 

g . . . . . . . • • . . . . . . - . q 
f 

Tel. Proepect 0»O€ 

H E A T I N G 
(ši luma) 

Garu ir karštu vandeniu 
JOHN V. THOMPSON 

•847 So. WESTERIC AVENUE 

• Tel. Retmbllc 45S7 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
GENERAL OONTRACTOR 

AND BC1L.DER 
7026 8. Artesian Ave. Chicago. 

• - - - r — 1 

Stora ir 2 flatai po 6 kamb. 
kampinis muro namas, parsi
duoda su visu bučernes bizniu, 
2 karu muro garadžius. Na
mas arti Western Ave. $26,000 
Jmoketi $9,000. 

Turime dideli rinkini bar
genų mūsų rastine, norėdami 
pirkti, parduoti arba mainyti 
pirmiau matykite mus ir suži
nokite mūsų pasiūlymus. 

JOHN J. LIPSKI & GO. 

T o l V a r v l f l M\H1 JO Tel. Yards 60«2 

i A. K A I R I S 
Murimo Ir budavojlmo namu 

G E N E R A U 8 i > 
:> 

m o 

C. P. SUROMSKIS & CO. 

REAL KSTAT& BROKERS 
4650 S. VVESTERN AVE. 

Tel Lafayette 1914 

[Atdara Vakarais iki 9 ir šven-
3352 S O . H A L S T E D tadieniais nuo 9 ryto iki 3 p. p. 

ST. CHICAGO 

g C O N T R A C T O R I S 
• Į Atsilankykite pas mane duosu» 
Df«ra patarimą. 

SS11 Soutb Halsted Street 
J , Chicago, IU. 

Home I • 
3p335C Ix>we Avenue 

relefonas Canal M10 

PLUMBING 
Geriausias plumeris. darbą at

lieka serai ir sąftnHkal. 
THOMAS HIGGINS 

MIS So. Oakley Ave. Chicago-

A Tel. Boulevard 9641 

REIKALAUJAME AGENTŲ 
Vyrų ar Moterų - Matykite 
John J. Lipski. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kaleimuojame ir popieruo-

1
jame | namus. Padarome 
darbi greitai ir pigiai. ' 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramandonis j 
Ohicago, TO. TeL Taitis 7282' 

i j 
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