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"Draugas' ' tebnnie kiekvie

nam lietuviui Katalikai Am« 

nkoje jo gyvenimo (h-au^ag! 

tarp mus, kataliku, bnfij <Sa 
daugiau vienybės, meilės ir susipra
timo, Ir kad daugiau galėtume nu
dirbai naudingų darbu naudokime* 
katalikiška spaudą ir ją platinki
me. 
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i$AĮnjiioifliffiestii|prancuzaj Naikina Siriją 
Žudo Šalies Gyventojus 

Komos 
TEHERANE KARO 

PADĖTIS 

KOMA. spal. 6. _ Trečio
ji New Yorfco maldininkų, 
grupė nįulni atvyko Romon j 
vadovaujant monsignorui Da- DAMASKAS, spal. 7. — >dė llamed bey Atrasch pasi-
niel Burke, šv. Filipo Neri , Pasidrąsinę francuzai Sirijoj 
parapijos klebonui. Šventojo 
Tėvo audieneijon priimta Sa
la del Paramenti, kur 

Žygiuoja skersai šio krašto ir 
viską griauna, degina, gi žrao 

davė pergalėtojams francu-
zams. 

Neskaitlingi d rusu būriai 
Sven- 1U.S be mažiausio pasigailėji- į m a i n o ginti Aere pilį. Bet 

tasis Tėvas, eidamas laikyti' m o žudo. Tai baisus kerštas 
Į už drusu sukilimą. 

Drusams nevyko sukelti re-
bais pirm eisiant į Sik<to ko- voliucijon Sirijos gyventoju. 

kokiu iškilmingu apeiga, t('-
nai apsitaiso bažnytiniais ru

pi yėią. 
Atėjęs šv. Tėvas 

l'ž tai šiandie drusai ir atsa-
P'i--,ko. I 

ko

kui- jiems atlaikyti prieš mo
demiškus franeuzų ginklus. 

TEHERANAS, Persija, sp. 
7. — Kuomet nebuvo galima 
numalšinti gyjventojų riaušių, 
paskelbta karo padėtis. Tas 
gelbėjo. 

Visoj Persijoj laikomi mi
tingai ir reikalaujama val
džios formos pakeitimo. Gy
ventojai priešinasi šacho gry-
žimui iš Europos. 

CHICAGOJE 
ESANTI PLĖŠIKŲ AUKA 

Policmonas Kane naktį, ra
do be žado gulinčia, gatvėje 
(3*380 Archer ave. fronte) 
Miss Eisennan, 20 m,, 3130) KAUNAS (per paštą) 
West 42 place. Paimta tuo- | Bugsėjo 1G d. jau prieš aštun 
jaus Šv. Antano ligoninėn, tą valandą ryto susirinko Kau 

Iškilmingos Pamaldos Už 
A. a. Zubricką-Turčiniškį 

Franeuzų koliumna maršuo 
ja toliau. Paskui save palieka 
lumi ir mirtį. 

PRIEŠ KOMPANIJŲ SUSI-
LIEJIMĄ 

' . " - > ' 

miausia priėjo prie monsigno Franeuzų kariuomenės 
ro Burke ir ištiesė rai 
ką pabučiuoti tardamas: 
"Mes žinome, kad ten jūsų 
1 »arapijoje yra nemažas skai-

liumna isibriovė drusu krašto 
gilumon ir anuotomis, tanko-
*nis ir aeroplanais su žeme su 

PARYJUl"S, spal 7. — 
CJen. Michaud, kurio kolium
na drusai kituomet išskerdė, 
atšauktas iš Sirijos Paryžiun 
ir Šaukiamas karo teisman. 

\VASHINOTOK, spal. 7.— 
Duonos kompanijų susilieji
mas, kurs sudaro 400 milionų 
kapitalą, vadinamas papras
tuoju trustrt ir už tai bartama meifi automobiliun, paskiau 

kur už keletos valandų mir£. 
i 

Nelaimingosios skrybėlė ra
sta apie už vįpnos mailės to
liau. Su savim ji turėjus dar 
skėtį ir ki^pšiuka. Šių daik
tų nesurasta. 

Policija reiškia nuomonės, 
kad ties Ashland ir Archer 
ave. turėjusi laukti gatveka-
rio, kur ją plėšikai privertę 

kuri leido toms kompanijoms 
jungtis. 

. maišė senovės Aere pilį, kur 
čiu* italų ir kad \ų* ropes- | l ) U V 0 pasisupęs drus,ų vadas 
tingai juos!globojate: teikiu. a l t a n a s Atrasch, kuomet fran i Karo autoritetai vyksta Si-
specialį laiminimą visiems ju-Į ( . u z a į atsiėmė Suediab. Įrijon vesti tardymus tikslu su I J ^ U M PRIEŠ AUSTRIJA 

Sultanas Atrasch <pėjo pa-'sekti, kas kaltas už drusu su
bėgti ir pasislėpti, bet jo dė-Į kilimą. 

t'ederalė pirklybos komisija, ją apiplėšę ir išmetę iš auto-

sų parapijoiianis, ypatingai į-
talams." 

Paskui Šventasis Tėvas ap
ėjo aplinkui priešakiu susto
jusių maldininke kiekvienam 
duodamas bučiuoti ranką. Ka
rtu ėjo ir monsignoras Burke. 
Pagaliaus prisiartinta prie še 
šiu ar septvniu metu berniu-
ko, apsitaisiusio sutana. Šven 
tasis Tėvas stabtelėjo, gi mon) 
signoras Burke atsiliepi' 
" T a s berniukas jau prie Mį-J 
šių tarnauja." Šventasis Tė 
vas atsafcė; ' 'Bravo, tai jau 
kaskita. Mes turime jam duo
ti puikų medalį-" I r įdavė 
berniukui medalį, kuomet šv. 
Tėvo sekretoriai medaliusMla 

lino kitiems maldininkams. 
Palaiminęs maldininku*, jų 

šeimynas ir New Vorko arki
vyskupiją. Šventasis Tėvas 
prabilo: 

"Mes laiminame taipat ju-
sn dideliai ir brangintinai ša
liai, kur Bažnyčia sparčiai da 
ro progreso ir kur mes ir a-
teitv tikimės matyti, ka mato-
me šiandie — milžinišką kata 
lity} darbo ir katalikiško gy
venimo manifestaciją, ko įro
dymu ir ženklu yra šie 
įlinkai." 

Ant rytojaus maldininkai tu 

Kova Su Radikalais Anglijoje Ir 
A u s t r a l i j o j e 

je Anglijoje gal maža, bet y-
ra galinga ir ji definityviai 
susijungus su bolševistine Hu 
sija. Anglijos komunistai Ži

l i )N IK )XAS, spal. 7. — 
(Britanijos namų sekretorius 
jHicks kalbėdamas Liverpoo-
ly pareiškė, kad Britanija 

* fžut-but turi vesti kovą komu-1 noviovo įsakymus pildo. 
luistams, kurie kėsinasi griau 
Iti valstybę. Sakė, jei komuniz- MRLBOIUNK, Australi-
mas nebus sutriuškintas, jis ja, s]>al. 7. — Lapkričio 14 
sutriuškins valstyl>ę. j d. Australijoje įvyks federa-

i Kit i kalbėtojai pripažino, I liai rinkiniai. Kadangi prieš 
i kad Britanijoj komunizmas i rinkimus labai daug akcijos 
I baisiai plinta ir vyriausybė j išvisto radikalai, tad kitos po-
[privalo imtis priemonių sulai! litinės partijos jungiasi ir 
kyti ta- rusianizmą. | bendromis jėgomis kovos radi 

Lordas Derby pažymėjo, | kalus. Nes radikale iškilimas 
kad komunistu* partija pačio- j Australijai butų pragaištis. 

mobiliaus. 
Anot mirusios brolio, Kmi-

liaus Eiserman, jo sesuo va
karą praleido pas Mrs. Elvi-

|na Stephens, 1541 AVest 17 st. 
KOMA, spal. 7. — Austr i- jKaip 9:00 ji išėjo namo ir už 

jos parlamente andai vienas;40 minute ją policmonas atra-
soeialistas atstovas Ellenbo- do. . * 
^n kalindamas apšmeižė I ta 
liją. Tad Italija reikalauja §# y # AEROPLANŲ STOTIS 
Austrijos formaliu atsiprašy- CHICAGOJE 
mo ir priede, kad tas socialia- , 
tas Imtų p a t r a k t a s teisman įj Washingtono pranešta, 
ir nubaustas. kad Chieagoje bus įkurta S. 

Valstybių aeroplanam* stotis. 
Tam tikslui ieškoma tinkama 
vieta. 

PAKTO KONFERENCIJA 
SEKA 

no geležinkelio stotin aukštų* 
jų svečių kambariuose būre
lis vyriausybės atstovų*, įstai
gų, organizacijų ir k t Visi 
laukė atvežant buv. valstvbės 
kontrolieriaus, dabar Lietu
vos Banko Kretingos sky
riaus direktoriaus K«aipėdoje 
a. a. Justino Zubricko <(Tur-
činiškio), staiga mirusiojo 

t 

Klaipėdoje rugsėjo 12 d. kū
ną. 

Traukinys, su velionies kū
nu atėjo į Kauną lygiai pu
siau devintą vai. rvto. 

Velionį pagerbti buvo atvy
kę: Jų Ekscelencijos ministe-
ris inrraininkas ir finansų mi 
nisteris V. Petrulis, teisingu
mo ministeris A. Tumėnas, už 
dienių reikalų min. Čarneckis, 
Stenate ūkio min. M. Krupa
vičius, krašto apsaugos min. 
daukantas, susisiekimo mi-

LOCABNO, Šveicarija, sp. 
7. — Saugumo 
rencija seka uždaryt< 
riniis. Kas tariamSasi, niekam | 
nieko nežinoma, išėmus vienus 
spėjimus. 

Šveicarija, sp. 
o pakto konie-
iždarytomis a u-j' 

200 GAMBLERIU AREŠ
TUOTA 

Valstijinio prokuroro ofiso 
detektivai užpraeitą naktį at-

šininkas d-ras Bielskis, Minis-
terių Kabineto reikalų vedė
jas p. Dailidė, valstybės kon
trolierius Karoblis, Lietuvos 
Banko valdytojas V. Jurgu
tis, Kauno burmistras p. Vi
leišis, J . Čekoslovakų konsu
las, daug fSeimo atstovtų, vai 

parengtas ant platformos al
torius pamaldoms. Atidarę va 
goną sudėjo vainikus ant ve
lionies karsto. P. Respublikos 
prezidento vainikas buvo jau 
Klaipėdoj uždėtas. Kaune už
dėjo vainikus: nuo Ministerių 
Kabineto, Lietuvos Banko, 
susisiekimo ministerijos, vals 
tybės kontrolės tarnautojų, 
"Lietuvos," redakcijos narių 
p. Zabielskio, giminių ir kitų. 

Vainikus uždėjus prasidėjo 
jiamaldos už velionies sielą, 
dalyvaujant visiems aukščiau 
minėtiems valdžios atstovams 
ir velionies giminėms. Šv. Mi 
šias prie paruošto altoriaus 
atlaikė kan. J . (Tumas, kurs 
pasakė ir atatinkamą prakal
bą, nušviesdamas a. a. Zubrio 
ko darbus, jo politinį nusista 
tyma link tėvynės, jo nuopel
nus ir tt. 

P Q prakalbos kan. Tumas 
sugiedojo "L ibe ra " ir paš
ventino karstą.. Paskui uždarė 

nisteris Sližys, Respublikos vagoną ir visi iškilmingai pa-
Prezidento kanceliarijos vir-Įgerhę šį valstybės pasitarna

vusį vvra, išsiskirstė. 

Jo kuną, giminių ir įstaigų 
atstovu lydima, nuvežė Vilka-
viskio stotin, iš ten Naumies 
tin (Šakių a p ) , kur rūgs. 17 
d. 11 vai. buvo palaidotas. 

Susirgo vokiečių užsieniti , r i o s e m i e s t o ( l a l>' se- R ™ ^ 
reikalu ministeris. Eina kal- ! . t e areštuota apie 200 gambli-

įstybės kontrolės tarnautojai, Į liko visą eile " r e i d ų " ivai- j " ° ' 
susisiekimo, finansų ir kitų 

bos, kad jis užnuodintas. 

Italijos Darbas So Kapitalo Padare 
A k o r d ą 

ROMA. spal. 7. — Italijos Ateity vienas kapitalas ne-, 

A. LEGIONO SUVAŽIA
VIMAS 

OMAHA, Neb., spal. 7. — 
Legiono suvažiavime vakar 
kalbėjo prezidentas Coolidge. 
Palietė svarbiausius šįų dienių 

ninku. 

20 ASMENŲ SUŽEISTA 

Wcst Harrison gatvėje gat-
vekaris susidaužė su* prava
žiuojančiu sunkiuoju vežimu. 
20 asmenų sužeista, iš jų du 
pavojingai. 

* . v ' 1. ~,^*\ ^^^/j-noni^ „..įsiklausimus ir šabes reikalus. 
maldi- vynausyh* imasi pirmųjų. fan| galės spręsti uzmokesnio ai Da 

gsniių išspręsti darbo proble
mas. Fašistų darbo unijų kon 

rėjo progos klausyti celebruo' federacija pripažino pilną a-
jamų Šventojo ITėvo Mišių į kordą su generale pramonės 
Aula de'Je Beiunlizioni, kur konfederacija. Kitais žodžiais 
buvo susirinkę tūkstančiai j tarriant, kapitalas susitaikė 
maldininkų. ' SU darbu. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
PEKINAS, spal. 7. —'Kini jos provizionalis preziden-į 

tas Tuan Chi-jui reikalauja, kad Kinija sumažintų savo ka
riuomenės skaičių. 

LOCARNO, Šveicarija, spal. 7. — iSaugumo pakto kon
ferencija vedama slapta. Spėjama, kad francuzai paktan no
ri įtraukti ir rytines Vokietijos sienas. 

ROMĄ, spal. 7. — Artimoj ateity Šventasis Tėvas .skirs 
naujus kardinolus. Pranešta, kad kardinolu bus paaukštin
tas Papos nuncijus Paryžiuje, ark. Ceretti. 

PARYŽIUS, spal. 7. — Francijos protektorato Moro-
,koj generaliu gubernatoriumi vieton maršalo Lyautey pas
kirtas teisingumo ministeris Julės Steeg. 

darbo sąlygų klausimais. Bet 
visuomet kvies talkon pačių 
darbinink,!! unijų atstovus. 
Tie ir kiti darbo klausimai 
bus sprendžiami bendrai. 

Iš to išeina, kad organizuo
tas darbas pilnai pripažįsta 
organizuotą kapitalą, gi pasta 
rasis organizuotą darbą. .Kaip,, 
tas, taip kitas legaliai gyvuos 
ir valdžios bus remiami. 

Šiandie Italijoj darbininkai 

ROMA, spal. 7. — Italijos 
misija sureguliuoti kiaro sko
las Amerikon išvyks spalių 
22 dieną. 

17 NAUJŲ KAPITONŲ 

Chicagoje 17 policijos leite 
nantų paaukštinta kapitonais. 

AVASHINGUON, spal. 7.— 
Čia eina derybos su Čekoslo
vakijos atstovais skolų sure
guliavimo klausimu. 

Kriminaliami teisme teisė
jui Gemmil pirmininkaujant 
prisiekę teisėjai vakar į pen
kias minutes apkaltino plėši
ką Franką Gabrys, 21 m. 

unijos yra fašistų kontrolė
je. Per praeitus 30 metų so-

MASKVA GAVO KREDITO 
guli fašistų kontroliuojamoms 
unijoms. Nemažai darbi ninku 
vis dar apimti socialistu, skel-

cialistai pirmininkavo uni- biamomis svajonėmis. Nepri-
joms, jie stovėjo priešaky or gulį prie fašistų unijų d a r b i - j o ^ Vokietijoje gaun* 18 mi 
ganizuoto darbo, bet tas dar- ninkai neturės teisies fcuperuo \[orm Jol. kredito. Tuo tikslu 
bininkams nedavė naudos. ;ti su darbdaviais. Tik fašistų' g i v keliomis vokiečiu banko-

Socialistų idėja pasirodė darbininkų unijomis pripažin-
niekam tikusi. Nes socialistai ta ta privillegijfc. 
kurstė klesas prieš klesas ir 1 Tuo būdu Italija panaikins 
tas buvo svarbiausioji nesuti- tarpe darbo ir kapitalo nesu-
kimų priežastis. | tikimus ir darbininkų strei-

Dar ne visi (Jarbininkai pri- kai ateity nebus žinomi. čiau-

MASKVA^ spal. 7. — Fi-
nansių komisaras Sokolnikov 
praneša, kad boliševiku val-

I 

mis padarytas sutarimas. 

CHICAGO IR APYLINK. 
— Šiandie nepastovus oras; 
pramatomas lietus; daug sal-

ministerijų atstovai, '*Lietu
vos' ' redakcijos ir kiti spau
dos atstovai, velionies Petrą-' 
pilio laikų bendradarbiai ir 
tt. Buvo susirinkę keli šimtai 
iš šiaip publikos. Vagoną ap
kaišytą žalumynais ir vainikų, 
pastatė lygiai ties aukštųjų 
svečių kambariais, kur buvo 

Pinigų Kursas. 
Vakarykščios dienos. 

Lfe^ttvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.84 
Italijos 100 lirų 4.02 
Belgijos 100 frankų 4.47 
Šveicarijos 100 fr. 10.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 
Francijos 100 fr. 4.63 

Kita Popularė Ekskurs i ja 

Mil 
Ten Ir 
Atgal 

wauKee 
Nedėlioj, Spalio 11 D. 

VAIKAMS $1.00 — BAGAŽAI NEU2ČEKOJAMI 
Klauskite C. & N. W. Ry. Agento 

Platesnių Informaciją 
CHICAGO TIKIETIJ OFISAI: 
148 S. Clark Street at Adams 

Tel. Dearborn 2328 
226 W. Jackson St., TeC. Dearborn 2121 
or Passenger Terminai, iladlson & 

Canal Sta. Tel. Dearbotn 2y«0 

NUSIPIRKITE TIKIETUS ANKSTI 

Chicago & North Western Ry. 
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P A S T A B Ė L Ė S . 

Kitais žodžiais tariant, šian 
PADĖTIS RUSIJOJE. 

dieninė Meksikos valdžia, ku- | Šiandie yra labai sunku 
rios priešaky yra diktatorius į suteikti kokius nors tikrus 
Calles, Meksikos respublika, davinius i r skaitmenis Katali 

m nori susovietinti, arba subol-
ševinti, nori įvesti Sovietų 
diktatūra, lygiai kai šiandie 
Rusijoj. 

- Saugumo paktas, del kurio 
Anglija, Prancūzija ir Vokie
tija jau tariasi Logarno mie-

varyti ir gyvena Lenkijoje.; 
Visoje teritorije yra 113 baž
nyčių, tiktai 42 kunigu ir 
320,000 katalikų. 

6. Žitomiro diocezija Voli-
nijoj turi .viso 350,000 gyv. 
107 bažnyčias ir 68 kunigus. 
Kito diocezijos dalis, Luck 

Žinovai tvirtina, kad patsai i laiku pastebėti Suvietų Rusi-
diktatorius Calles yra bolše-1 joje. 
vikas, Lenino pasekėjas. J is j 1. Yra viena Mogilevo ar

kų Bažnyčios padėties Rusi
joje. Visgi aplamai, naudo-1 vadinama, priklauso Lenki-
jantis galimais šaltiniu is.' ja i ; ten gyvena ir vyskupas 
galima štai kas dabar t iniu 'J . E. Dubovski. 

7. Daugiausia varginama^ ir 
kankinama yra Minsko dioce
zija. Vyskupas J . E. Lozins-

Q AUGUMAS hėdapenetŲ vaikę tėvu ne
turi nei mažiausio suratimo, jog ju 

vaikai kenčia nuo tos pavojingos padėties. 
Vaikai, kurie yra nedapenėti, patampa len
gvos aukos visokių ligų. Jūsų kūdikis turi 
būti apginkluotas prieš šitas vaikystes li« 
gas, kuriog paima feag metai tūkstančius 
gyvasčĮc,/ 

V . 
S* 

te (Šveicarijoje), skaudžiai yra pusiau arabų kraujo. Le-. kidiocezija, kurios centras y-
užgavo lenkų didybės jaus
mus. Supyko tad baisiai pui
kuoliai lenkai ant savo "opie-
kunkos" Prancūzijos.. Kaip 
gi ji drįso, aplenkiant " jas-

iiinajs buvo giminingas mon-1 ra Petrograde. 
golų rasei. Calles netoli nuo 
mongolų. I r jų abiejų idealai 
vienodi. Kai-kas dar sako, 
kad Calles turi kontakto su 

Šitoji vyskupija yra didžiau 
sia visame pasaulyje. Josios 
rubežiai nuo Baltijos jūrių 

kis gyvena Naugarduke. Šito
je diocezijoje, bolševikų teri
torijoje, yra 160,000 katalikų 
46 bažnyčios ir tiktai 14 kuni
gų; tokiu būdu kiekvienam 

siekia Beringą ir nuo Archan-1 kunigui tenka po 12,000 asme 
nowielmožnyeh pano\v", tai- trečiuoju internacionalu MaskjK e l s k o siekiamas Charkovas 
tis su vokiečiais! I r pasipylė Į voje. Jei jis Meksikoje kar ir Taškentas. Visoje teritori-
grųsininmi suardyti rengia
mąjį saugumo paktų. 

Į talką parsikvietė lenkai 
bolševikus ir su jais lenkų 
ponai viešai pasibučiavo, iš
kilmingai priimdami Varšu
voje bolševikų komisarų Če-
čerinų. 

Lenkų laikraščiai džiaugs-

iais reiškia radikalams prieš
gynybių, tai tik dėlto, kad ra
dikalai mėgina griauti jo am-

m. 
8. Be lotynų apeigų katali-

joje randasi 152 bažnyčios kų Rusijoje dar yra katalikų 
su keletą koplyčių. Katalikų 
yra 'apie 320,000. Kunigų tėra 

fPlff* 
i -* * • ! ' * * * D T — 

armėnų apeigų. Armėnų apaš
talinė administracija yra Tif-
lise, Kaukaze. Viso armėnų 
katalikų skaitoma 48,000, ku
rie turi 50 bažnyčių ir tiek 

šimtis yra ligonių ir senių, pat kunigų. 

bieijų. C ai be jo žinios nori l i k t a i 86, kurių 15 bolševikai 
Meksikoje pakeisti valdžios « • » * * į kalėjimus. Likusių 
formę, ty. užbėgti jam už a- t a r P e nepaprastai didelis.nuo-
kių. fc 

Kitaipgi diktatorius Calles b J i e v i s i ^ 3 o k i u ižimčii) j 9 N o r s R u s i j o s k a t a l i k a i 

gražiai sugyvena su radika- '> ' r a bogattaiai iškankinti ir v r a ^ y ^ v j s į svetimtau-

mmgai sveikina tariamąjį su- r . . Z. ,. 
. , . ? . , . . . . . l l s i r miestus šiandie apvaldė 

sibieiuhavimų Lenkijos su! ,.. , . 0 „ . 
TV ,. f J radikalai. Bet Calles jų neko-

Rusna. Išdidžiai jie prana- . . . v . . . 
. , . , i^oja. Atpenc, bendrai su jais 

sauja, kad "mocarstvvo pols-i . . . „ ... _ „ v. ?; , / .. ... V . . 'persekioja Katalikų Bažnyčią, 
jae greit pasihuosuosianti iš , . . L . ¥. 

•vA., • ^ •• .kunigija ir tikinčiuosius, 
neištikimos Prancūzijos ver gijos, kad ji suardysiąnti Am 
iijos svajones sudaryti Pabal 
tės valst. sąjungą prieš bolše- j 
vikus ir... eisianti, pridėsime, 
tarnauti "kacapams". 

Štai, kaip mainosi laikai ir 
žmones! 

Nesenai rusai ir lenkui kiti 
kitiems ginklais grasino, o 
šiandien jie jau bučiuojasi... 

iais. Kai-kurias Meksikos da- suvarginti. 

2. Rytinė Sibirija nuo ko-
letos metų atskelta. Vyskupi
jos sostinė Vladivostoke. Da
bar vyskupu yra J . E. Silvov-
ski# Visoje vyskupijoje tėra 
tiktai 6 parapijos su 6 kuni
gais; katalikų -- apie 20,000. 

Kad tai visa yra teisybė, 
gali liudyti kadir privatinės 
savasties negerbimas Meksi- 3. Tiraspolio diocezija savo Idėja, bolševikai įkalino jį 10 

1 

- Lietuvoje nesenai sulaiky
tas stambus komunistinės li
teratūros bagažas. Jame rasta 
komunistinių atsišaukimų, ku
rie buvo išsiuntinėti visiems 
socialdemokratų skyriams. Iš 
rastos literatūros dokumentų 
matyti, kad komunistai turi 
slaptų santykių su Lietuvos 
socialdemokratais. 

Tuo tarpu viešai socialde
mokratai kratosi nuo bolševi
kų ir skelbia, kad nieko .ben
dra neturį su j"ais... 

Gyvenimo faktai rodo ką 
kita. * 

i < V 'N-nų" padaužos šlykš
čiausiu būdu išniekino mūsų 
tautos brangųjį himnų, iškrai
pydami jo žodžius ir turini. 

Tai yra aukščiausis begė
diškumo laipsnis. * Padaužos' 
tikrai užsitarnavo, kad juos 
kas gerokai "apdaužytų". 

NORI SOVIETINTI 
MEKSIU, t 

Šiandie Meksikoj vedama 
-kova religijai skaitosi dau
giau kaip ta kova. Tai socia-
lė kova. Šios kovos protago
nistai turi minty kitokius tik
slus, negu Bažnyčia persekio
t i J ie uždaro bažnyčias, baž
nytines mokyklas, ištremia 
Ikunigus. Ir tuo persekiojimu 
•nesitenkina. 

Jų tikslas - sugriauti žmo-
nių socialį gyvenimą, išnai-
jdnt i civilizaciją, kurią krik
ščioniška filosofija amžių ei
bėmis aukštai iškėlė. Kad tai 
•atsiekti, jie pradėjo, kovą 

koje, tų savasčių konfiskavi
mas ir begalinės politikierių 
vagystes iš tų konfiskatij. 

Žemės ūkis Meksikoj šian
die perdėm apleistas. Kituo-
met Meksika turėjo ne vien 

čiai - lenkai, vokiečiai,* lietu
viai, čekai, prancūzai - bet 
yra ir rusų katalikų. Bolševi
kai jų labai nekenčia ir to
dėl įvairiausiais budais kan
kina. Slavų apeigų rusai ka
talikai turi ir savo vyskupą 
J . E. Leonidą Feodorov. Tik 

sostine turi Saratovo mieste. metų; kiti kunigai arba įka-
Senjau šitoji diocezija savo H»tį arba ištremti Sibirijon-
«lidumu buvo pirmutinė po pačioje Rusijoje slavų rito 
Mogilevo visame pasaulyje. katalikų nėra nė vieno kilni-

užtektinai nuosavos duonos ir ta Rumunijai, Kaukazas ir 
kitokio maisto, bet nemažai < Krimas, iš kurių sudaryta 
galėjo dar ir eksportuoti. Į nauja vyskupija. Šitoji Tiras-

Bet dabar nuo jos jau atskir- go laisvo. Tai tokia apverk
tos Besarabija, kuri prijung-1 tina padėtis Katalikų Bažny

čios šiandie yra bolševistinė-

Ar jūs manot* 
kad visas trečdalis 
mūsų mokyklų vaiky 
būtų nedapeneti ir ne*' 
damait inti, jeigu į j c 
tėvai žinotų, jog ta pa 
dėtis yra pradžia dau* 
gybės ĮigųJ 

J 

Ar jūs žinot, 
kad šios taip vadina
mos vaikę ligos gale-
tų būti išnaikintos, 
jjeigu kiekviena moti
na ir tėvas apsaugotų 
savo vaiką jo paties 
gerovei ir gerovei ki
lu vaiky, kurie yra jų 
žaismių draugai?, 

2 0 

t 

Ir kad 
nesenai daryti bandymai 
tarp mokyklos vaikų, pa
rode, jog Eagle Pienas 
turi pažymėtiną veikmę 
gydant tokius vaikus, 
nes jame randasi maisto 
dalykai, reikalingi prida-
vimuijvikrios sveikatos* 

THE BORDEN COMPANY 
B o r d e n ' Bui lding 

Jeigu 
norit ffeut dykai nurody
mų vartojimui Eagle 
Pieno, ir informacijų a r 
jūsų kūdikis nedarnai-
tintas, kiek jis turi sver 
ti, kokį maistą jam duot 
išpildykit sekanti kupo
ną, ir prisiūskit jį mums. 

NeW York 

Šiandie ta pati Meksika jau 
reikalinga maisto importo. 

polio diocezija turi 90 bažny
čių, 100 kunigų 300,000 kata-

Ir metai į metus ta padėtis* likų. Vyskupas J . E . Kessler, 
eina blogyn. i bolševikų išvarytas, gyvena 

Dėlto, kad valdžia užimta B e r l > ' n e ' S S 4 < * ^ e e z i j a ™~ 

je Rusijoje. 

SPALIO DEVINTOJI 
CHICAGOJE, 

žiausia nukentėjusi nuo bol
ševikų Valdžios, 

4. Kaukazas ir Krimas su
daro dabar naują diocezija, 
verčiau sakant apaštalinį vi-Į 
karijatą, kurio vyskupu yra Į 

kova su Bažnyčia, kad ji nesi
rūpina šalies ir jos gyvento
jų gerove, bet siekia kitokių 
tikslų. Tie tikslai - tai Mek
sikos sovie tinimas. 

Kuomet Meksikos respubli
ka stumiama tokion baision 
pragaištin, kokion atsidūrusi 
Rusija, ar gi jau nėra pagel-
bos? 

Yra. Tai Meksikos katali- o. Kamieniec diocezija Po
lui gyventojų susipratimas ir dolijoj labai vargingame sto-

KT7P0NAS 
a Pažymekit katr% Literatūra Ndtif 

Penėjimo Valgiai Kūdlkli} 
Instrukcijos Vaikams Knyga 
Vardai .„"JL—--«-^——--«* ^ 
Adresas ^- - ; „ v į, . (Litkoaniag 

Jfe#į] 
i»V«.Ho«i* > ^ , / 

atliks visiems žinomas Dra-Brangus sumanymas, 
mos Teatro direktorius p. J.i Iš Airijos praneša, kad e-
Vaičkus. jlektrinių fabrikų įtaisymas 

3. Dainuos žymiausieji mu- |ant Shannon upės kainuosiu 
Chicagos Federacijos Aps

kričio rupesniu rengiamas 
Spalio Devintojai paminėti sų solistai: E. Rakauskienė, I $35,000,000 dol. 
gražus vakaras. 

Vakaro programų sudarys: 

iki 10 metų. 
Prana, Čekoslovakijoje. 

Čia 25 dienų rugsėjo 111. 
pasibaigė tarptautinės avia
cijos kongresas. 

p. A. Peržinskienė, p. K. Sa- Universitetas moterims. 
bonis ir kiti. Be to p. Sabo-| Steigiamas budistėms IPC-

prakalbos, deklem'acijos ir daiinis su savo vaikučiais padai- j terims. universitetas Tokif. 
nos. % m nuos nepaprastai gražių dainų; mieste kainuosiąs apie $3,-

LATVIJOS ATSTOVAS Į 
VATIKANĄ. 

1. Prakalbų sakyti pakvie-
J . E. Smets, olandas, gyvenus . r kalbėtoiai- adv B 
r , fh ,e . Visoje diecezijoje yra j M a 8 t a u g k j w ^ , a - . 
30 bažnyčių, apie tiek pat ku 
nigų ir 68,000 katalikų. 

universi-

apie Vilnių. Akompanj.ios E. 
Daukšaitė. 

Nuoširdžiai kviečiame vi-

000,000 dolerių. 
Vaikų Darbas Algerijoj. 
Mažos mergakės Algerijoj, 

Latvijos valdžia, sulig su
darytu konkordatu su Vatika
nu, pasiuntė savo atstovų p. 
Albat, kuris iki šiam laikui 

teto profesorius, kun. P . Vai- sus Chicagiečius i rengiamųjį j ateityje, galės "pradėti dirbti j buvo generalinis sekretorius 
tukaitis, kų tik grįžęs iš Lie- Vilniaus vakarų, kuris įvyks 1 divonų fabrikuose sulaukę 10(Užsienio Reikalų ministerijo-
tuvos ir kun. Dr. J . Vaitkevi- McKinley Park svetainėje 8 metų, sulig vėliausio nutari- j je. Pono M. Albat etatas yra 

vienybė. Tuo reikalu akcija 
jau pradėta. 

vyje. Vyskupas J . E. Man
ko vski su daugeliu kunigų išV 

cius, ilgų laikų gyvenęs Vil
niuje po bolševikų ir lenkų 

2. Deklamacijų apie Vilnių 

vai. vak. Įžangos nebus. 
i okupacija. 

Rengimo Komisija. 

1110 Algerijos Valdžios Daorbo 
Komiteto. Tas komitetas nese-

nepaprastas pasiuntinys , ir 
pilnateisis ministeris prie šv. 

nai sumažino metus nuo 12 Sosto. 
•mmmmm***— 

S A P N A S . 
• • • • 
• 1 • 1 1 • III ,m m — '"*• ' i i . 

jie mane taip " girdė" . Prisimenu tik, 
kad Liucipierius įsakė velniams liautis 
mane "gi rdžius" . Aš norėjau, kad tik 
greičiau ištrukus iš to pragaro, bet tas 
Liucipierius pasiūlė išrodyti man visų 
pragarų ir aš su tuo noroms nenoroms 
turėjau sutikti.... 

Mačiau aibes visokių katilų, kuriuo
se visoki griešnikai pakutų darė. Nepoib 
go pamačiau vienų didžiulį katilų, ir žiū
riu... - gi jį kursto tas pats žydelis, kuris 
mane iš namų į šitų šulinį atvedė. Tame 
katile kažkokį inteligentai sau akis trynė. 
Liucipierius nupakojo, kad tai esų "Lais
vės", "Vilnies", "Naujienų", "Tėvy
nės" ir dar kitų laisvamanių laikraščių 
vadai. Ai, kaip jie rėkė, - net man gaila 
vargšų pasidarė. 

* 

Visa ši "ekskurs i ja" man atsibodo 
ir aš paprašiau Liucipieriaus iškelti ma-

pirmiausia katalikų religijai, ne ant žemės. Liucipierius-gi atsakė: 

- "Ne, brol, turėsime dar pasira-
kuoti" , - ir sušvilpė kaž-kokiam velniu
kui. Tas nutvėrė mane, ištiesė aukštinin
kų lygu ant priekalo, ir pradėjo mane 
mušti. Skaudulio suimtas, kad-gi surėk-
siu!... 

* • 

Nubudau. Šiurpuliai per visų kūnų 
ėjo gan ilgų laikų. Po mano knygas ėmė 
brazdėti pelės ir kaž-kų lubose griaužti. 
Šuo, nežinia kodėl, iš reto lojo. Ore užė 
lietus ir nuo stogij varvėjo vanduo. Visa 
tai sudarė tokias apystovas, kuriose ir 
kelias dienas ir naktis nemiegojusiam 
sunku butų užmigti. Tad atsikėliau ir il
gai, po nakties baisumų, vaikščiojau tarsi 
nesavame protes i r be upo. Mat vis dar 
tie nakties įspūdžiai ilgai slankiojo ir 
lindo man į galvą... 

* .. 

Net ir klierįkalams šitokių baiseny
bių nelinkėčiau paniatyti. 

Oicilikas. 

J U O K A I . 
Tai buvo bolševikų 'antplūdžio į 

Lietuvų laikais. Kažkoks lietuvis bolševi
kas užėjo pas vienų senelį ir praiso val
gyti. Senelis ir klausia: 

- Kas, Tamistelė, toks esi? Iš kur? 
- Aš esu kominterno atstovas. - At

sakė bolševikas. 

~ Kaip? K u r ! Ar Tamista esi tas, 
kų kaminus trina? - Kurčias senelis vėl 
užklausė. 

- Ne, seni! Aš esu kominterno atsto
vas. — Seniui į ausį suriko svečias. 

- Kaip? Tamista esi užstovas? Aaa! 
tai labai gerai! Žinai kų: apsiimk, Tamis
ta, mūsų sodžiuj gyvulius ganyti. Darbo 
bus nedaug: 50 štukų karnų, 200 avių, ir 
kita tiek kiaulių. 

— Ach, ty čiort! Negalima su durnių su
sikalbėti. Nieko nepešęs bolševikas alka
nas keikdamas išėjo. 

• 

Nemelagis. 

Ž M O N i y D A I N A . 
Turtingos panos visos suėjo 
Ir tokių kalbų tarp sav ' kalbėjo. 

Už bundinyko eit nenorėjo, 
Už gaspadoriaus viltį turėjo. 

\ 

O kai paseno ~ kas atsitiko: 
Ukvačiai eitų už bundinyko. 

\ 

Tai bundinykas kalbėt pradėjo: 
Kai jauna buvai, kodėl neėjai f" 

Brungios spadnyčios už niekų yra, 
Kad per mudrumų negavo vyro. 

* * ? » > ! • 

Brungus karoliai kaklų nutraukė, 
Kad per senumų kupron sus'traukė. 

Nugirdo ir užrašė Skiemonių parapijoj 
Ign. Leščius. 

P. S. Dainos tarmės ir stiliaus netaisiau. 

(Galas) 

\ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE ŠIANDIEN DZIMDZI 
DRIMDZI. 

WAUKEGAN, ILL. Atjausdami savo jaunuolius 
lietuviškos draugijos ir ren
gia šį vakarę, idant parod
žius, jog mes lietuviai visuo
met apkainuojame jii prakil-

svetaineje. 
Šis nepaprasl** 

Šį vakar Lietuvių Audito 
rijoj Bridgeporte, lygiai'7:30 
kyla pirmutinė uždanga ir pa
sirodo daimdziiį grupe. 

Kaa nor išgirsti apie dzim-
dziška. "geografija/ ' , neme
luokite! Tat visi einame su
tikti savo mylimuosiuos 
Dzimdzius. 

\ 

Zioiu-zineles. 

Base Bolininkų Paberbiiuui 
Vakaras. 

Viena* iš gražiausiu vakarų jnų darbą. 
Šį rudenį įvyks fti*) nedtli*), Vakaras bus labai įvairus; 
spalio -11 d., 1925 lietuvių iaike puotos bus išpildytas 

! programas is dainų, solo, nm-
vakaras zikos, kalbų ir veikalo 

rengiamas spėkomis v\*ų ka-' "Knarkia Paliepus". Po pro 
talikišku draugijų AVaukega- gramo bus "Avižų Bal ius" 

° . . . , , i t„ r paskaita apie geografija 
ne vietiniams base bolinin- i pirma kartą panašus balius 
kams pagerbti. Mūsų sporti- bioj apielinkėj. 
ninkai per vasara- dirbo, pra-j Tikimės, jog visi tie, kurie 

tik atjaučia jaunimą, ir žai
dėjus nepasiliks name, bet 
ateis ir pagerbs mūsų base bo-
lininkus. 

Vijurkas. 

ja. 
X Nesenai į Cliieaga. atvy

ko trys Abraičių seserys. Vie
na, p-lė Konstancija, medici
nos daktarė, atidarė ofisą 
ir priima ligonius Bridgepor-
te 3337 So. Morgan str., ki-

D A K T A R A I 

X Šiandien, 8 vai. vak. į-
vyksta svarbus' Chicagos Fe
deracijos Apskričio susirin
kimas Aušros Vartų par. sve
tainėje. Prašoma atstovų Muo-jta p-lė Florencija, įgijusi mu 
skaitlingiausiai atsilankyti. | z i k o s mokytojos laipsnį, to-

X Kun. P. Vaitukaitis i r 'Kau lavinasi toje srityje; tre-
p. S. Šimulis, laimingai p a r - l ^ a - P-le Teresė įstojo į Illi-
grįžę nesenai į Chicaga, lan-!™is University mokytis "pli-

OR. CHARLES SEGAL 

Visi, kurie atsilankvs Lie 
I tuvių Auditorijoj 7 spialių i 

i kėši " D r a u g o " redakcijoje, armacy" -'- aptekorystes. 
Abudu reiškia, didelio džiaug- J Visos trys seserys gražiai 

kaitavo, žaidė ir baigė sezoną 
šios apielinkės ėiampionais. 

r r B v 

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
>? ( J o h n Bagtizltmas Borden 

M E T I V I S ADVOKATAS 
• t W . WashJttgton l t R. 1310 

Te lephoue Dearborn 8046 
Vakaraii: 2151 West 22 St. 

Telephoue Roosevel t 9090 
Manau T e l e f o n u KciMibllc 9600 

CICERO, ILL. 

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

11 S. *>a SaUe st. Room 2001 
Tai. Rando lph 1084 Vai. nuo I - a 

V A K A R A I S : 
S 2 4 ; 8. Bals trd St. Trl. Var.ls 00«2 
7 fcl • f, ». apart Panedė l l e Ir 

Pėtnyčlos 
• r i — i * 

Ciceras Lietuvių Namu. Sa-
Į ̂  įninku Kliubo mėnesinis su-
įsirinkintas Įvyks šiandiena 
[7:30 vai. vak. W. Lukšto sve-
| lai nėję 1900 S. 49 A v e . 

.Malonėkit visi kliubieėiai 
Į atsilankyti ir kaimynus at>i-
įvesti. Yra daug svarbu daly
ku apsvarstyti. 

Raštininkas. 

lai išmoksta šiuos žodžius, 
nes Vanagaitis išmokins kup
letus. Turėsit visi kartu dai
nuoti. 

Pirmo kupleto toki žodžiai: 
Flattajer, flattajer, 
Flattajer brangus. 
Fl'attajer, flattajer, 
Klattajer meilus. 
J į o, ė, o i'latUijer brangus', 

o antro: 
"Kruke t letter, kruket 

letter 
Kruket l e t t e rk l a r , klar, 

klur... , , 

Bus gtffifti, jei mūsų laik
raštį pasiimsite su savim. 

smo del mušu/ Tėvynės p Į s t a - j M * * lietuviškai ir yra karš
tos patriotės. Linkime pasise
kimo Chicagoje. 

1 

AaMalų pritaikymo 
25 matų prityrimo 

•> 

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

Ofisas DklmiestyJ 

29 South La Šalie Street 
K a m b a r b 530 

Telefonas Central 0S9O 
Telefonas Yards 48S1 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

CHICAGOJE 
PRANEŠIMAS. 

JOHN KUCIIINSKAS 
LIKTI VIS ADVOKATAS 

SSS1 W. 23nd St. arti L«»v4tt 81 
Telefoną* Ganai 25S2 

Talandoa: 8 ryto lkl 9 vakaro. 8e-
redoj Ir Pėtnyč ioj nuo 9 r. lkl f 
T. V s d a Tisoklas bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba riaakius Doku
mentus , perkant arba parduo
dant Lotus, Namus , F a r m a s Ir 
Bisnlus. Skolina Pinigus ant pir
m o morglč iaus l engvomis išlygo
mis. ! - * w * 
m s<Oa)a • • • • • • • — — ^ — • • • « | 

Dr, šv. Petronėlės naiėV 
malonėkite susirinkti ketveigo 
S spalio, S vai. rytą ttv. Jar- . 
gio svet. \V2 PI. Iš tenai eismą 
atiduoti paskutinį patarnavi 
įr.ą mirusiai narei a. a. Ag-
iHŠkai Nausėdaitei- Ožeiie-
nei. Šiandien giilj grabe mu- ! 

su veikėja ir pirmutine na-1 
rė tos draugijos. Taipgi, se
sutes, padekim visus darbas 
į šalį ir susirinkime visos pa
lydėti mu*Q darbuotoja. 

Su pagarba pirm, 

B. Bytautiene. I 

SIMPTOMAI rAJtElRKIA 

A K I Ų U O A R 

Ar Jums skauda *»'*%! 
Ar Jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos t 
Degina ar niežti T 
Ar skaitant akys greit pavara 

garnį 
Ar kralata galraT -
Ar matote kaip U plukanfilus 

taškus 
Ar atmintis po truput] m a l a j ą ' 
Ar akys opios šv iesa i ! 
Ar Jauč iau kaip ir smiltis a 

I p a g l 
Ar yra balta dėmė ant *okųT 

Dr. Jan J. Smelana 
l s o t 8o . Ashland A*e. 

Kampas 1* gatTės 
Telefonas t anai 0523 

Ant trečio a u g s U r l / i P l a t u ap 
tiekos, kambariai! 14. 15. l« I r lT 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 

vak. 

gos visais 'atžvilgiais. 
X " D r a u g o " ir " L a i v o " 

vajus Brigliton Parko koloni
joje eina sėkmingai, ypač 
gerb. kun. kleb. A. Briškai ir 
kun. Haulinskiui paraginus 
parapijonis remti katalikišką
ja, spaudii. Rytoj " D r a u g e " 
bus įdomus pranešimas apie 
spaudos komitetą. 

X Aštuoniolikieeiai irgi su-
1/ r uždo spaudos reikalais. 
Trumpu laiku gauta apie 100 
nauju. " D r a u g o " skaitytojų. 
Čia didelė garbe priklauso 
p. J . Pirples iui , k u r s nenuils-, 
lomai darbuojasi katalikiškos 
srsmdos reikalu. " D r a u g a s " 
ir " L a i v a s " 18 kol. galima 
užsisakyti p. p. Dargio ir Sa
vicko ofise 7% W. 18 Str. 

X Vakar apleido Chi-
cagj Ateitininkų Atstovai 
kun. St. Kiškis ir A. Tylenis. 
Vyksta i Niagara Falls, o pas
kui j Kytus, į Naująją Aiagti« 

r-7* w 

Remkite tuos profesijona* 
lu«t biznierius kurie garsi
nasi "Drauge" dienrašty! 

VYRAI GYDYKITĖS ' 
Gydimas 

$50 TO $10 
Iki prancSlmul gyftynn Tynis u i 
numažintą kaino $10.00. feis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi at
eikite š iandien atklėliojln>aa jrra 
pavojingas. m 

Ar Hfrga.t*'! 
Ar norite 13-
•įgydyti ? At
eikite pas m a 
ne del pilno 
Fiziškos ir La 
batorijoa per
žiūrėjimo. Su
žinokite JŪSŲ 
tikrą stovį. 

Negaišykite 
laika paa ki
tus gydytojua-
A* "artoju X -
Itay ir alio-
robkopą del 

Ar sergato? egzaminacijų 
IV. R. R<glster kurie suranda 

m M. *m»m&» £+fi 
bt. 12-to aukšti", ni et u pasek 

A B ~ T W 1 • • » • • m m 

Perkėlė aa*o ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPEOIJALISTAS 

Džlovy, Moterų ir Tjrų Llgq 
¥a l . : i n e nuo 1 0 — l t nuo 2 — i 
po piety: nuo T- -8 :« t vakar* 
Nedėliouiis: 1» lkl 11. 

Telefoną* Midway 9889 

DR. BENEDIGT ARON 
Ofisas 8801 S. Kedzle Ava. Pboaa 
Lafayet ie 0075. Valandos ft^€ vak. 
Itezidencija 8150 W. 88 SU Phone 
Frospect 0810. Valandoa Iki l t 
ryto, 7 Iki 8:80 

• y m<m m m • • 

— 

| I 
Tel. Canal 0257 Rcs . Prospect 6050 

DR. P. Z. ZALATORIS 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryte iki 3 po pietij; 

Gydytojas Ir Chirurgas 
1821 South Halsted St. 

6 iki 8:30 vakare. 

K-

r 

-••^^^STVyJ 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

1M Vortb State Street 
Telef. State 8225 

Vakarais ir nedėlios ryt*,: 
3335 S*\ Halsted St. I 

Telefonas Vardą 0141 

Bylos Tįsiose te ismuose — A b 
straktai. — Ingalloj imai — P a s 
kola p in l jų 1 ir 2 morgičiarus 

f^ • L - 1 < • ' -L- 1 . 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

TeL Pul lman 6S77 Roseland, Dl. 

10717 Indiana Ave. 
M I E 8 T O O F I S A S 

127 N. Dearborn St. 
Kambary* 1421 

Telefonas Dearborn 6086 

SPECIALISTAS egsamlnavoj l -
m e abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius 
•udu*. . ^^i 

• - • T ' t • 

Medecinos Daktarė Konstancija 
AbraiGJute 

Turi garbe* pranešti, kad ji yra atidariusi savo 
ofisą Chicagoje 

3 3 3 7 S. MORGAN STREET 
j (Virš Bridgeport Pharmacy) 
i Telefonas Boulevard 8582—2418 

Ligonius priima Po Piet: Nuo 2 iki 4 valandos. 
Vakarais: Nuo 7 iki 9 valandos. 

• 

PASITARKITE SU 
SPECIALISTU. 

Ar Jus esate sor-
*;ant>s kur} H|ra su
ardo sr j ikatp? Kad 
sergate ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavd 
l i e jokių rezultatu, 
vRi yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 
U*a. 
Ateikite pas mus 
ir pavelykK* rnumr 

j duoti tikra egzaml 
na. kuris suras tik 
rą priežast} jusi. 
ligos, del fiio tikslo mes turime ge
riausias Jairopo* ir Amerikos 'taisąs. 
MH.MU X- l tay masina yra viena Iš 
galingiausių Aiame mieste . Mes ga
lima pf.Tžiurot jus be sunkumo. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IR PATARIBiAS VI-

SIIKAI VELTUI. 
Neprižiūrėta* ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus me* sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas l igas - kraujo 
keblumus, vidurių nesmagumus. 
Kupros skaudėjimą, rumatizmą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvait imą ir t. t. 

Mes turime naujausius serunis i 
"fluO" ir <'«J4" suteiktas pacientui 
be skausmo. 

THE PEOPLE'S HEALTH 
INSTITUTE 

Dx. GILL ! Specialistas 
40 North VTells Street 

Kampas Washington 
Varnndos: Panedėljais, Ketvergals 
nųo 9 iki I vai. vak. Nedel iomis ir 
Utarninkals, Seredoms ir <5ul>atoms 
ir PėtnyOioms nuo » iki 6 vai. vak. 
Šventomis nuo 10 iki l vai. p. D. 

ftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiuiiisitj 

g AUDITORIUM CAFE i 
A N D • 

CHOP SUEY I 

Visų 
vyrų 
Mano 

sergančių J"1"*?8 P m k t l 

. Ir- i i i imB k o S O U V O P a ' 
• » - - gj'dy a-eriauslaa * V C 8 t o s 

p a a u d y j f m l ^ y r t 1 . - T S S S 
m a n . išgydyti ir ZZiet įeU 
patenkinti p a - | a l n g a 8 l r ^ 
cientai. ' b u a gydimA\ 

606 
D a " Įsingas 

_ bu* 

Europos 
Remėdijos 914 

• a 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietu , is Aktq Specialistas 

: 

Turėk švarias Sveikas akis 
Jeigu kenti gal TOS skaudėjimą, 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai . 

Akiniai $5 ir augščian 
Talandos nuo 1 lkl s vakarą. 

Ned^llomli nao 1* Iki 1 
S333 South Halsted Street 

v — — i i ' ' a^ 

Ofiso Tel. Boulevard M M 
Resid, TeL Dresel t l B l 

Dn.A.A. ROTHI 
B U 8 A 8 GYDYTOJAS H? 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, VyrMkn 

Vaikai Ir viso chroni ika liga-

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

•ai..- 1—I po piet. 7—8 vak. N e o 
ir Šventadieniais l t — I I d. 

Mamų Telefonas Yards 16M 
Ofiso TeL Boulevard 6*11 

DR A. J. BERTASH 

^^ 

I4«4 80. Halsted et . 
Ofiso valandos nuo 1 lkl I 

pietų Iv f lkl 8 vakare 
P* 

*J 

e^ 

TIKROS ir PAGfcf irNVJS 
Suteiktos del kraujo paasrinlmc 
Ligos kurios buvo negal ima išgy
dyti pasiduoda š iame scientif iškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
lr kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo neatkratomas l igas \ 
trumpą laiką. Ateikite šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:80 
v. v. Utarninkals, Seredomis lr Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėl iomis 
nuo 9 vai. Iki 1 vai. p. p. 

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

Paimkite elevaitorj iki 12 
aukščio 

Cnieago, BL 

Valet 
* Q Saugi britva kuri aštrinasi. 

A U t O O t r o p piinag setas $1.00 ir $5.00 
R a Z O T Parduoda kiekvienoje krautuvėje 
i \ O A U i k u r l pardavinėja britvas. 

Snarpens Įtselr 

A. L. T M O M A S 
I J E T C V I S ADVOKATAS 

120S7 Normai Avemie 
Telefonas Pu l lman 70f7 

By los visose teismuos*) — 
Abstrakal. 

I CHAS. K. VUOSATTIS 
S 

Didiiauses ir geriausea siuvejei 
S ant West Sides. f? 
į Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 
I materijų del vyru ir moterų. 

NAUJAUSOS MADOS SIUTU 
Visokiu Btylu 

Padarau ant užsakim^ greitai ir sT^rai -
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipgi 

VaJome, dažome ir atnao.iinaroe sen^a. 
CHAS. K. VUOSAITIS 

Lietuviu Kraučius 
2337 8o. Leavitt St. Ghicaffo, UI 

TeL Roosevelt 8982 
w * T ¥ ¥ * ^ ^ o T r * o ^ ^ * V » s ^ 5 o ^ y ^ ^ 

DR, J. M. FINSLOVV 
Lietuvis Chiropractor 

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

Valancos: Nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Nedėl iomis 10 iki 12 vai. ryte. 

DK. VAITUSH, 0 . D. 
Lietuvis Aklų Specialistas. 

Palengvins akių J tempimą, ka* i 
yra priežastimi skaudėjimo gai
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tun>o. skaudančius ir uždegusius 
karsčius aklų, kreivių aklų. kata
ro, nemiego, lr taip toUfrO*, be 
vaistų arba akausmo. N e per Tirai-
na nei akių medikal ls mokslas. 
Visuose ats i t ikimuose daroma* 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausią* klaidas, taip pat kaip 
visokias l igas arba nenormali pa* 
dėjimą, si lpnybe muskul lnlų a-
kių. Akiniai padaryti, kuri* pri
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuo 
se. Nauji stiklai Įdedami | rėmus. 
Jei reikalaujama. Stiklai {dėti nuo 
numerio 16 recepto duoto visiems 
ligoniam*. Ir rekordas laikytas Ti
sų atsit ikimų Netikro* aky* pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina n a o ersinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
j tempimo, kuomet gera* pi ir inkl-
maa ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matant iems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta į mokyklos valkus. 
Valandos: nuo 18 ryto iki 8 vak. 
Nedėl iomis nuo J Iki ] no p le tv 

Tel. l ioulerard 7589 
1545 W**t 17111 Slnn'i 

A K I M I $4 I R A l G š ^ I A L 
' » • • ' H M • i ' u i i in..-aV 

OR. S, BIEZIS 
^ ^ ^ 

GYDYTOJAS I R CHIRURGĄ* 
X — Spinduliai 

Ofisas: 2201 W. S2nd St. 
Oor. 8. Leavitt St. Tel. Ganai S8«* 

Rezidencija; 8114 W. 42nd Si. 
TeL LĄfayette a*«8 

Valandos: 1 4 & 7 8 V. • . 
Nedėl ioj : 10—18 ryte. 

11 ' i ••• i ' i • — — — — s s a a t l 

Telefonas Boulevard l tS t 

Dr.SABrenza 
4808 SO. ASHLAND AVEsTUsl 

Oblcago, Dl. 
Vai.: 8 ryto lkl 12 piet: 1 po 
piet Iki S po piet, f ;88 vak. lkl 
»:S9 vak. 

• 5 # t 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 Weet 41 u* St. 
Valandos nao 8 Iki 12 dieną, nao 
8 iki 8 v a i vak. • edė l iomia ano 

8 Iki 8 vaL p * pieta. 
^m 

Dr. A.J. KARALIUS 
V e i Boulevard flift 

Lletavu Gydytoju 
8303 South Morgan Str** 

Onioago, BL 

?\- Jįi»*» m m mm»»mm^^^ 

Gera Vieta pavalgyt i 
Lietuviškų ir } A m e r i k o n i š k u s 

valgių kur gražiu lr Svar ius 
Speciali l ietuviški pietys papras £ 
tom* kainomis nuo 11:88 ryto S 
iki 2:08 po piet. g 

P. A. PALLULIS 
Savininkas 

320002 So. Halsted Street: 
Tel. Boulevard 5788 

Atdara Dieną lr N a k ų 
iRrt i l iul l l l i i i l imi i l l l l iUi i l i i i i i i i iHHttt . 

KRAUJO EGZAMIN0S 

I 
Klinikas Veltui 
TIK DEL. VYRŲ 

"606" "914" 
Gydytojui Nereikia 3Iokėt 

Europos 
Varstai 

Pacientai tik m o k a maža daK už 
vaistus. Mes i.sgydonu? visokias 
l igas Kraujo, Odos, Kepenų ir 
inkstų. 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

Kampas Paul ina St. 
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Nedėl ioj 10 Iki 1 
S i V - . i . I I " / 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DEBTTISTAS 

4712 S. ASHLAND AVE. 
Arti 47tos gatvės ' 

Ofiso Telef. Boulevard 7042 
" " • • - > J 

* " \ 
Specialistai užsise-
nėjusių chroniškų 
ligų vyrų, moterų 
lr vaikų. Daktarų 
Medikalė Laboratorija. 
DR. HOBVAT, DR. TVTLLniG 
1347 W.18St . , K a m p a s B l u e l * l a n d 
Ai^., 2 fl. Varanaos &>ųo 8 iki 8 
kasaien. Nedėl ioj nuo 8 iki 12. 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chimrgaji 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

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

Nedėl nuo 10 iki 12 pkt I 

9 DR. H E R Z M A N ° 

Tel. Blvd. S lgg 
M. WO!TKIEWICZ—BAXIS 

Akuserka 
Pasekmingai patarnauja mote 
rims prie gimdymo, patarimai 
dykai moterims ir merginoms. 

3113 South, Ualsted St. 

DR. L. P. SLAKIS ! 
D E X T I S T A S 

4454 So. Westeru Avenue 

!
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vai. 

vakare. 

DR. j . F. KONOPA •SV***KF: 
X-SPINDULIAI GYt>0 VISOKIAS LIGAS GREITAI IR 
Spccialls: Gydymas Vyru. Moterų lr Vaikų taipopri Akiu. Ausiu, 

Nosies r Gerklės naujausiom!!, geriausiomis priemonėmis. 
Ofisas 1520 W. Divislon St., Kampas Mihvaukee ir Dickson St. 
Vai.: 10 — 12 priešpiet. 2--4 po piet rr 6--8 vak. Sekmad. 10-12 

Telefonas Armltage 6145 

I Š R U S I J O S 
Gerai l ietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gjJytojas , 
chirurgas lr akušeris . 

Gydo stalgias ir cnronlškas Ilgas 
vjrų. moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X - R a y lr kitokiu* 
elektros prietaisus. 

Ofisas i s Istbaratorija: 1035 W. 
18th St.f netoU Morgan 6 i . 

VALANDOS: N u o 18—12 pietų 
ir nuo 6 lkl 7:80 vai. vakare. 

Dienom!*: Canal 
Telefonai: 8118. NaktJ 

Drexel 0950 
Boulevard 4186 

3235 South Halsted St. 
i 

Val.: 9—10 A, K, lr po 8 •. vak. 

t Tel. Cicero 8421 

DR. KELEN M. VVISNOVV! 
LIETUVE DANTISTE 

X - R A Y 
2137 So. Cicero Ave., Cicero. BL] 

ROOM 5 

Tel. Boulevard 36S6 
Di». J. P. Poška 

GYDYTOJAS I R CHTRCUGAS 

3133 So. Halsted St. 
Valandos; 8—13 iš ryto 

Vakarais nuo 7 iki t 

CICERO OFISAS: 

1243 South 49th Avenue 
TeL Cicero 4676 

Vai.: Utarninkais ir PėtnySiomis 
nuo 8 iki 9 vai. vak. 

«w 

Dr, A, Račku§ 
Gydytojas, Chirurgas. ObV 

tetrikas ir Specijahstas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be marinim*, 
t)—Be Deillf b s« r'-ITlirsn. 
8)—B« kifuij*, 
4)— IU io*J« pmrmimm rreik*t«U, 
6> —1'ia-ijeoMii »er*Ua« nirmU, caJI 

tuoj vaisyti, lr s»N «i«i i ttsra* 
PA(iTIK>: "Unl-Htoaeg" ( t k n M b tul-

iyje) lr akmenis i l s p m s s PSHlSj W 
•|ifrH«U*>, »u tani MkrepU* — olrmtt 
6komUi priemonėmis bei vai«4»te. 

j *pkurtu«i««8 MHP-ĮtlM |ĮirS*JI—». 
Gydo vUokias \\gan p»«cU.mingvU, far J<4 

yra reikalą* daro opera<Ujat» 
ProfetiUooali pataraavuaą telkia ssve 

•flM 

1411 So. 50 Ave. Cicero, DL 
Ofisai atidaryta*: Kasdien BU« | vai. 

r>o piet (ki • vai. vi 
KedoHoaiii t> 

rpsss. 

DR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CRTRCRGAS 
4442 So. Westeni Ave. 

Telef. Lafa^ette 4 1 M 

file:////gan


CHICAGOJE 
SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

D R n v c i a Trečiadienis, Spalio 7, 1925 
T= 

Trečiadienį, spalių 7 dieną, 
8 va i vak. Aušros Vartų par. 
mokyklos kambary, įvyksta 
Chicagos Federacijos Apskri
čio susirinkimas. 

Prašoma skyrių ir katali
kiškųjų draugijų atstovų kuo-
slrai tlingiau s iai dalyvauti šia
me susirinkime. Bus svarsto
ma labai svarbus klausimai. 

Valdyta. 

NORTH SIDE. 

F. lotu vos Vyčių penktos 
kuopos mėnesinis susirink i-
ipts įvyks spalio 7, 1925 Šv, 
.Mykolo parapijos svetainėje. 
\3sų prašom neužmiršt atsi-
lankyti. 

Be to prašom visu narių iš
garsinti mūsų kuopos rengia
mos šokius, kurie įvyks spa
lio, 31 HalUnveon naktį. Bus 
begalo graži muzika, Sliore-
\CĮDo<l orkestrą. 

šiandien gi po susirinkimui 
IUJS, kaip ir visuomet, pasi
linksminimas 

Agatonas. 

Reprezentuojame getiaushj 15- į 
dirbySOiu pianus. Tarduo-lame už I 
teisingą, dirbtuvės kainą, ant len
gvų i.šmokojiimj. Pirm negu 
pirksi apsilankyk pas mus. 

JOS. F. BUDRIK 
PIANO HOFSE 

3343 S. HALSTED ST. 
Chicago. 

Stock Room 3327 South 
Halsted Street 

NAMAI -- ŽEMĖ 

PARDAVIMUI 
NAMAI - ŪKĖS 

LIETUVOJE 

NAMAI ~ ŽEMĖ 
-!• H -—-

Mūrinis 2 flatų 6x6 kamba
rius namas. Karštu vandeniu 
apšildomas. Du boileriai. Cat-
vės ir jiela išcementuota ir 
viskas išmoksta. Rendos ne-

1. Lietuvoje vienas dvaras j š a $ieo.00 į mėnesį. $7,000, 
centroj, 90 hektaru žemės, 1 • mortgičius. Galiu mainyti ant 

* VIENĄ MĖNESĮ VELTUI 
Pamokos Augliu Kalbos 

Atekitf Tuojaus 
Geriausias mokinimas visoje šalyje 

SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St. 

4-los lubos Room 402 
Chicago. 

BRIGHTON PARK 

gos 20 kuopos 
xnėn. susirinkimas įvyks t iv-
Madienio vakaro Spalio 7 d. 
baž. salėje. 

Visos narės kviečiamos bū
tinai susirinkti ir kartu atve
sti nauju nariu. 

Valdyba. 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS ; 

Palaidojimus aprūpinu gerai ir 
dailiai. Busite pilnai patenkinti. 

Automobiliai vestuvėms; krikš
tynoms ir tt. 

1911 CANALPORT AVE. 
Tel. Roosevelt 7532 

KUDiKly 
rEROVES SKYRIUS 

REIKALINGA zakrastijonas 
-janitorius. Turi būti blaivus. 
Patyrimas nereikalingas. At
sišaukite i • 'DRAUGĄ" tuo
jaus. 

RENDAVIMUI 
7 kambariu flatas periu šil
domas $30. 

6 ksihb. flatas garu šildo
mas $40 ir aukščiau. 
1134-1152 S. Western Ave. 

Agentas ant vietos nuo 2:80 
iki 5 vai. po pietų. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Grabortus 
2*14 W. 2Srd Place 

Chicago, Ilk 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
3199 | 

j 

" • ' , • • ' • • " i • J t L • L m n i . Į , i n i 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS^ 

ŠUme tkyriaj* •*- htikaa 
»oo įtiko fTit*tamim*^ti-

» > • • 

• I kt 

EMikfa įpr^UaM ir p*-
aejima yra. 4al?kw tr><* 
§wkm ttiar«u u Uatai 
ir mm įtaBumt, ka4 tai 
yt* ėttykkK kar) MM ta
rta* ra«alat1a>ita h*«-
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A. "Į" A, 
AGNIEŠKA OŽELIENĖ 

(Po tėvais X ai is«\<la i tė ) 
persiskyrė su šio pasauliu po 
sunkios ligos sulaukius l>3 mo
tu amžiaus Subatoj Spalio 3 <!., 
10:30 vai. vakare. 

Kilo iš Tauragės Apskričio 
Naumiesčio Parap. JokubLškio 
Kaimo. Išgyveno Amerikoj 15 
metu. 

Paliko dideliame milhidime 
vyrą Petrą, sunu Antaną 2 v. 
30 mm.. brol| Petrą, brolienę 
I>omlceie. Lietuvoje 3 brolius, 
Juozą, Domininką, Konstantą 
ir seser| Petronėlę. VeUonė 
priklausė prie draugystės šv. 
Petronėlės ir L.. A. Susivieni
jimo 36 kuopos. 

Kūnas pašarvotas 3421 So. 
Ixmt> Ave. Laidotuvėm |vyks 
Ketverge spalio 8 d. Iš namą 
9:30 vai. bus atlydėtas { šv. 
Jurgio bažnyčią, kurioj |vyks 
gedulingos pamaldos -už velio
nės sielą. 

Po pamaldą bus nulydėta i 
Sv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
ne*, draugus ii* pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras Petras, Brolis 
ir Brolienė Nausėdai. • 

Laidotuvėms patarnauja gr&b. 
A. Masalskis, ei. Blvd. 4139. 

STRAIPSNIS 145 
[VADA 

Mos rekomenduojame sekančius 
"nedaryk," manydami, kad vidutinė 
motina nėra tiek grerai informuoja
ma apie savo ir savo kūdikio gero
vę, klek turėtų būti. Dideli žingsniai 
padaryta tų žinių praplatinimui per 
valdžios įstaigas ir kitur, bet Bor-
den's Kompanija, suprasdama, kad 
tūkstančiai kūdikių penimi su Eagle 
Brand Pienu, paduoda Situs nedaryk, 
užpildymui spragos. 

Mes tyčiomis apleidžiame patari
mus apie gydymą, žinodami, kad 
t o k i u s p a t a r i m u s g e r i a u s i a ga l i s u 
t e i k t i g y d y t o j a s , k a d a ,reikia. 

Xepenėk kūdikio per dažnai ar 
perdaug. 

Neguldyk kūdikio vakare nepape
nėjus. 

Neguldyk kūdikio vakare jei ne
bus gerai vidurių liuosavęs per 
dirna, 

Neduok kūdikiui čiulpti tuščią, 
bonkutę, ar kit-ką nusiraminimui. 

Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo
lių be daktaro patarimo. 

Neduok kūdikiui arbatos, kavos 
ar alkoholinių gėrimų. 

Neduok kūdikiui šokolado, saldai
nių ir t. p. 

Neduok kūdikiui kieto maisto 
pirm metų ir tada tik po . truputį 
ir lengvai suvirškomose formose. 

Neskupėk su vandeniu atsigėri-
,mui; vanduo pagelbsti vidurių judė
jimui. 

Nepūsk ant kūdikio valgio del at
aušini o. 

Nepadaryk maisto daugiau, negu 
reikalinga vienam sykiui. Geriausios 
pasekmės gaunamos kada pieno mi
šiniui" tik-ką šviežiai pagaminti. 

Nevartok jokių kitokių gumų 
prie bonkutės išskyrus čiulpiką. 

Nepalik kūdikio vieno su bonku
tę. 

Nepasitikėk kam kitam išvalyti in 
dus ir bonkutės; prižiūrėk šitus 

i svarbius dalykus pati. 
Nepamiršk sykj j savaitę kūdikį 

pasverti. 

Neleisk kūdikiui čiulpti bonkutę 
ilgiau kai dvidešimts minutų. 

Neleisk kūdikiui užmigti su Čiul-
\ piku burnutėje. Nežaisk su kūdikiu 
. po valgiui. Lai jis ilsisi ramiai ne

judamas. 
Neleisk vaikams žaisti su maistu; 

' ne bandyk jų domę nukreipti ar 
žaisti su jais valgant. 

Neduok vaikams valgyti tarp val
gių. 

kilometras n i o apskrities 
miesto, trobesiai geri, žema 
labai gera, yra plytniče ge-

1 riausios molies, parsiduoda 
(vienkart 25 karves, 15 arklių, 
mašinų visokių; yra kuloino-

'jį garinę ir visokie ūkio pa
darai, yra miško 20 hektaru. 
Už viską su plytničia inveu-
toru 18,000 dolerių. 

2. Parsiduoda malūnas van 
deninis prie pat apskrities 
miesto, prie malūno dų hekta 
rų žemės. Už 4,CO0 dolerių. 

3. Klaipėdos krašte parsi
duoda 10 hektaru žemės, 2 
arklių, 5 karves, kulamojį ar
klinę mašiną, abšelionę, etc. 
žemė gera. Namai gyvena
mieji prie pat gelžkelio sto
ties. Yra namuose įtaisyta 
krautuvę įvairių prekių par
davinėjimui ir karčema (sa-
liunas) su teisė pardavinėti 

j visokius net ir svaiginančius 
'gėrimus. Kaina 4,000 dolerių. 

4. Ūkis Lietuvoje 20 hekta-
!rų žemės su gerais budinkais. 
2,000 dolerių. 

5. Ūkis Lietuvoje 12 hekta
rų u i 1,000 dolerių. . . . . 

6. Švėkšnoje yra daug pie
nių be budinkų nuo 200 dole
rių iki 2,000 dol. 

7. Švėkšnoje su naujais mu
ro dabar pastatytais namais 
tinkamos bizniui 3,000 iki 
5,000 dolerių. Pasiskubinkite 
pirkti piečių ir namų. 

Del platesniu informacijų 
kreipkitės pas: 

PAUL P. BALTUTIS 
AND COMPANY 

901 West 33rd Street 
Chicago. 

Telefonai: Yards 4669 ir 
Blvd. 2426 

loto. Namas randasi arti Vie
nuolyno. (19) 

Pardavimui 6 kambarių me
dinis naujas namas. Fronte y-
ra krautuvėlė su bizniu. Ga
liu mainyti ant loto ar kito
kio biznio. Kaina $7,200. Pir
mų Morgičių $2,200. Įnešti 
$2,000. Namas randasi Stiek-
ney, m. netoli Chernausko 
daržo. j (20) 

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui mūrinis 2 fla

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

(20) 

N A M A I - Ž E M Ė 

DRAUGAS 
REAL ESTATE CO. 

Mūrinis namas 5 ir 6 kam
barių. Pečiu šildomas. Naujas 
grindys. Garadžius del dvie
jų karų. Alėja ištaisyta. Ren
dos neša $45 į mėnesį. (9) 

Pardavimui bungalov/ 6 
kambarių. Beismente yra 4 
kambariai ir ant viršaus vie
nas. Taipgi 2 karam gara
džius. Namas pastatytas ant 
pusantro loto. Savininkas 
duos mortgičius. (21) 
DRAUGAS REAL ESTATE 
2334 So. Oakley Ave. 

Telef. Roosevelt 7791 

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

2 flatų naujas mūrinis na
mas 6x€ kamb. karštų vande
niu apšildomas, 2 karam ga
radžius. Lotas 37% pėdų. Ga
liu mainyti ant bungalow. 
Namas randasi Marąuette 
Parko apielinkėje. (12) 

i 

I 

'Simpatiškas - Mandagus - i 
Geresnis Ir Pigesnis Už 

Kitu Patarnavimas 

E U D E I K I A I 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. HERMITAGE 

AVENUE 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfleld Areirae 

Tel. L*fayette 0727 
SKYRIUS 

4 f 0 4 West 14th Str.. Cicero 
Tel. Cicero 8094 

y • • » • ^ " - > • — • • • ^ • • I » » I « I » » • » •» « 
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PARDAVIMUI 5 kambarių 
eottago. Elektra, vanduo du 
poreiai. Kaina $3,500. Lengvi 
mokėjimai. Atsišaukite: 

6513 So. Kedvale Ave. 

& 

Nepavelyk vaikams greitai maistą 
ryti. Lai ima užjfktlnai laiko su-
kramtymui. 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Licensed 
Balsamotojas 

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

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame i 
tolimesnės vietas už tą padią kai
ną. Leiskite mums pagelbėti jurus 

Telefonas Canal 3101 
nuliūdimo valandoje. 

NEPAPRASTA PROGA UŽ
DĖTI GASOUNE IR UŽ

KANDŽIŲ STACIJĄ 
arba road houąe. ant didelio biznia
vo kampinio loto 38^*125 pėdų ant 
95 bult'vardo, vidury miesto, Oak 
Lawn, kuris dabar smarkiai pradė
jo augti kada Šalę nupirko dideli 
Šmotą Žemės Horse Rače Trakui 
budavoti už niilioną dolerių. Side-
\va!ks ir gatves ištaisyta ir apmo
kėta. 

Skersai gatvės už tok} pat kampą 
prašo $7,500, bet iš priežasties grei
tam aplefdimui miesto savininkas y-
ra priverstas parduoti J vieną sa
vaitę laiko tik už |3,500, puse j -
inokėt. Bet už keleto mėnesių bus 
daugiau kaip dvigubai vertas kada 
bus užbaigta Horąe Rače Trakas. 

Nepraleisk progos. Pamatyk grei
tai-

J. Z.*CK£R 
4650 South Uostom Ave. 

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

LOTAI 
Pardavimui 2 lotai 51x125 

pėdu. Lotas yra kampinis Ir 
parsiduoda abu sykiu tik už 
$1,400.00, tai didelis oargenas 
Galiu mainyti ąnt bungalovv. 
įnešti $1,000.00. Lota*, randa
si ant 64 ir Springfieid Ave. 
Mortgičiai $400.00 Sidevo-
kai, suros, gesas ir var.duo 
viskas įvesta. (14) 

g-»«««»»..«. Telef. Cicero 8276 
CHAS. SYREVIČIUS 

LIETUVIS GRABORILS 
Patarnauju lai
dotuvėms sąži
ningai ir pi
giai. Patarnau
ju su automo
biliu visokiems 
atsitikknams. 
14»7 S. 49tli Ave. 

B 
n 

'*w«fc'**ife' t .'> 

Cicero, 111. 
— * 

Neapleisk vaiko dantų. Tai . svarbi 
priederm/ kurios nereikia užmesti. 

Neragink vaikų valgyti. Jei jie kas 
dien atsisako valgyti prie stalo, pa-
sirodavyk BU gydytoju. 

Skaityk atydžiai šituos straipsnius 
kas savaitę Ir pasidėk ateičiai. 

PARDAVIMUI; 4 kambarin 
cottage. Visi įrenginiai. Pe
čių apšildomas. Kaina $2,000 
Atsišaukite: 

6419 So. Kohn Ave. 

J Tel. Canal 25 t l \Vashing Machines 
M E T R O P O L I T A N 

ELECTRIC SHOP 
Llght And Power, Wlring, Fix-

tnres And Electriral Supplies 
2215 West 22 St. Chicago, 111. 

Dviejų flatųmurinis namas 
po 5 ir 5 kambarius. Namas 
randasi arti Vienuolyno. Visi 
vėliausios mados įrengiciai. 
Garu apšildomas, kieto me
džio užbaigimai. Flatas neša 
rendos $75 jmenesį. Taipgi 
parsiduoda 8 tonai anglių. 
Kaina $15,500. (15) 

2 flatų naujas ką tik bai 
giamas mūrinis namas CxS 
kambarių. Lotas 30x126 pėdų. 
Karštu vandeniu apšildomas, 
aržuolo užbaigimai, bungalov/ 
stogas. Sun parloriai. Įmūry
tos vanos. Viskas vėliausios 
mados įtaisyta. Kaina $14,-
800. Namas randasi arti 54 ir 
S. Turner Ave. fl6> 

VAISŲ KRAUTUVĖ 
(Fruktyj) pardavimui. Gera vieta 

2408 W. 47th st. Turi but parduo
ta greitai, nes savininkas važiuoja 
į Europą. Matykite: 

GUS PSIMAKOS 
2408 West 47 St. 

PARDAVIMUI Kepykla 
(peikarne) su namu ar be na
mo. Atsišaukite: l 

1235 So. 50th Court 
Cicero, UI. 

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

PARSIDUODA BEAUTY 
SHOPPE 

Labai gražioje vietoįt; biznis la
bai isdirbtae. Parsiduoda už pusę 
kainos iš priežasties ligos. 

Atsišaukite tuojaus: 
Roosevelt Į iBl 

Pardavimui arba mainymui 
ant grosernes ar bučernes mū
rinis 4 familijų namas. Gara
džius vienam karui; alėjas ce
mentuotas, elektriką, gesas ir 
visi įtaisymai. Kambariai pe
čium šildomi. Rendos $83.00 
į mėnesį. Kaina $9,500.00 Mor 
gičiai $5,500.00. Namas ran
dasi Bridgeporte. (18) 

DRAUGAS 
REAL ESTATE CO. 

2334 6o. Oakley Avenue 
Telef. Roosevelt 7791 

NAMAI - ŽEMĖ 
C. P. SUROMSKIO 

SPECIALIAI BARGENAI 
KAS PIRMAS TAS 

LAIMĖS. 
Pardavimui Arba 

Mainymui. 
NAMŲ IR FARMŲ 

BRIDGEPORTE: 3 pagy
venimų mūrinis namas po 5 
kambarius aukštas beismei?-
tas ir pastoge. Įmoket $2,500 
savininkas mainys ant dides
nio namo arba fanuos. 

4 pagyvenimu mūrinis na
mas po 5 ir 4 kambarius kai
na $9,500 savininkas mainys 
ant bile kokio biznio, priims 
lotus už pirmą įmokėjimą. 2 
pagyvenimų mūrinis namas 
po 4 kambarius įmokėt $1.500 
kitus kaip renda savininkas 
maino ant lotų randasi ant 31 
ir Union Ave. 2 pagyvenimų 
po 4 kambarius įmokėti $500. 

BRIGHTON PARKE: 2 fla 
tų naujas mūrinis namas po 
6 ir 6 kambarius karštu van
deniu apšildomas aukštas bei-
smonta aukšta pastoge įmo
kėt $2,500 savininkas mainys 
ant mažesnio namo arba biz
no priims lotus už pirma į-
mokėjimą. 2 pagyvenimų 
kampinis namas po 6 ir 6 
kamb. tinkamas del mažo biz
nio jmoket tik $1,000 kitus 
kaip renda. 4 pagyvenimu 
naujas mūrinis namas po 5 
kambarius parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys aut 
mažesnio namo. 

SOUTH SIDĖJE: 6 flatu 
naujas mūrinis namas po 5 
ir 6 kamb. parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesnio namo arba farmos 
galima pirkti su mažu įmokė 
j imu. 2 flatų mūrinis narna-* 
5 ir 6 kamb. įmokėt $2,500 sa
vininkas priims lotus už pir-* 
mą įmokėjimą. 2 flatų mūri
nis namas su visais įtaisy 
mais po 6 ir 6 kamb. kaina 
$9,900 savininkas mainys art 
bungalow. 

MARQUETTE MANOR: 4 
pagyvenimu naujas mūrinis 
namas po 5 kamb. visi vėliau 
šios mados įtaisymai parsi
duoda labai pigiai savininkas 
mainys ant mažesnio namo ar
ba bile kokio biznio perkant 
mažas įmokėjimas. 10 flatų 
naujas mūrinis kampinis na
mas visi geri įtaisymai po 5 
ir 4 kamb. parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesni namo priims morge-
čius arba kitokius geros ver
tės popelius. 6 kamb. bunga
lov/ mūrinis naujas visi ge 
riausi įtaisymai parsiduoda 
pigiai savininkas mainys ant 
didesnio namo arba1 biznio. 2 
flatų naujas mūrinis namas 
po 6 ir 6 kambarius karštu 
vandeniu apšildomas visi į-
tasymai parsiduoda pigiai sa
vininkas mainys ant bunga-
IOCT arba mažesnio namo. 

KAS NORIT GREITAI 
PARDUOTI ARBA MAINY 
TI MELDŽIU PRANEŠTI 

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

Tel. Bonlevard 9641 

REAL ESTATE 

C, P, SUROMSKIS GO, 
Perkam, 

parduodam 
ir mainom 
namus, far-
maa taipgi 
ir Yisokiua 
biznius. Dar
bą atliekam 
greitai, pi
giai ir gerai. 
Kreipkite*: 

3352 So. HaLted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FAB10NAS CO, 

809 W. 3511) S t . Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

V. M. STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais i Lietuva ir kitas 
šalis. Pinigus išmoka arti
miausioj pastoj arba ban-
koj. PARDUODA laivakor
tes afct visų linijų ir greitai 
atveža gimines iš Lietuvos. 
Padaro legalius poperiu?? ir 
dovernaštis. Parduoda na
mus ir lotus ir maino far-
mas ant namų bei lotų. 

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

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

Chicago, UI. 
Telefonas Yards 6062 

Notary Public. 

[VAIRUS KONTRAKTORIAI 

Tel. Prospect 0906 

H E A T I N G 
(Šiluma) 

Gam ir karštu randenin 
JOHN V. THOMPSON 

«S47 So. WESTERlf AVEITU « I 

. 

I » J I « » » 

i Tel. Republic 4537 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
GEIfERAIi OOUTRACTOR 

ANT* BUTLDER 
{ 7026 S. Artesian Ave. Chicago. 

•iTel. Yards 6062 

A. K A I R I S 
Muilino ir budavojimo narna 

GENERALIS 

C O N T R A C T O R I S f 
Atsilankykite pas mane dnosagj 

i gera patarimą. 
1311 South Halsted Street 

Chicago, UI. 
Home 

3)3358 Ix>we A vena e „ 

PLUMBING 
k Telefonas Canal 0610 
I 

Geriausias plumeris, arba at
lieku gerai ir sąžiniškai. 

THOMAS HIGGINS 
2313 So. Oakley Are. Chicago. 

K 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, IU. TeL Yards 7282 

» < • » » • — > • » . 
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