
Dr. M. Stupnicki 
i 31G7 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yardj 5032 

Valandos — 8 Iki 11 13 ryto 
po pietų 5 iki 8 rak. Nedėliomia 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. U. Glaser pe. 

reina į rankas Dr. Chas. Segal, 
žento Ir partnerio. Visi senieje 
pažįstami ir draugai ap laikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. OLaser. 

Sl'.a So. Morsan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

iki S po pietų, nuo 5 iki 7 vai. 
Ned. nuo 19 iki 7 po pietų. 

Telefonus Yard* 687 ^ 

K A, L, YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 • 

Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet. 
5 iki 7 vai vakaro. 

Ko*. >al.: 2 iki 4 po f5?rtų. 
% 

ll».i Ai'cUcr A\e. 
Tel. Lafayette 00 3S 

DR. A, K. RUTKAUSKAS 
i 

GYDYTOJAS IR CHJKirRGAS 
4442 S«. Vestom Avenue 

Telef. Lafayette 414* 

Yaaoaoa: 9-11 rytais, 1-2 po 
pl«tŲ Ir 7-8 rakarala. Nedėldle- 
niaia tiktai po pietų S iki 5 r ai. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CI11RCRGA5 

4631 Sfe Ashland Ave, 
Tel. V ar d* 991 

Tcl. Yards 0#94 
OFISO V AL.: 

8—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 v. v. 

Nedėliomis; nuo li t. ryto iki 
1 vai. po pi^ty. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso t?i. Boulevard 9691 

Dr. A. A. ROTH 
BL8A.S -GYDYTOJAS i* 

CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką. Vyrišky 
Vaiki) ir visy chrouisky ii^Ų. 

Ofisas: 3i>33 S. Halstcd St. 
Vai.: 10-jll ryto; 2—* po 

plec. 7—Svak. Ned. 1#—II d. 

R e a. 112S Independenc* Blvd. 
Chlcago. 

08, S. NAIKELiS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS žr CHlKLltGAS 
Tciefonffs: Yards 2544 

3252 South Halsted Street.. 
Aut virkaus L'nivtr. State liauk 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

T—4 po pietų; nuo 7—9 rak. 
Nedėltoniis nuo 10—1 

Ooflsas Ir gyvenimo vieta: 

Tf*» BlvtL 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETI'VIS DENT'ISTAS 

5712 SO. ASHLAND AVENUE 
AKTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki y rak. 

-Seredorala nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. P. ŽILVITIS 
Tarkėlč savo utLsa po nuin. 

3241 — 13 So. UfJbteJ fciircet 

Naujame JucJaus Rest. 2 lnhų. 
Friiiuft Ligouluj uuo tf-12 A. lt. 

•-8 F. 1L 

TeL BouJtvard 1119 
" 

Rezidencijai Tel. Falrfas 5374 

Dr, J. SAVICKAS I 
Naprapath 

Telefonas PuiJmau 3385 

10901 So. Michigan Avenue 
VaL nuo 9 ryto iki 2 po pietų 

Telefonas KepubiJe 1433 

1600 W. Garfield Blvd. | 
šiaur: v ak: kumpas 55 ir 

Ashlaii.il Avcnue 
* 

Vai. Nuo 4 iki 9 vai: vakare 
Nuprapatiiia del Ser^anciŲjŲ kas 

butų geriau, operacija ar Naprapa- 
tina? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 

Neprapathia tad tūkstanti kartų ap- 

simokės ištirti abu gydymo budu. Na 

prapathia prašalin ligos priežasti. o- 

peracija prašalina ligos apsireiški- 
mas, bet paliekta ligos priežastis 
-N'aprapatbia reiškia am visados pa- 

gydo. Chirurgijos budu esti taip po 

5 rmoa operacijos, tuoj seka antra, 
r trečia: Yra gerai suprantama kad į 

sekame operacija ir trečioji yra; 

<i;iug sunkesnė ir pavojingesnė Iš- 

laikyti ir tuom kart ligonis Įlėkta 
neišgydytas. 

Kemkite tuos kurie garsiną-j 
ii "Drauge" 

RŪPINASI NAUJA BAŽNY 
ČIA. — DRAUGIJOS 

DARBUOJASI. 

Grand Rapįds. Mich. — Jau 

gal kitos kolonijos mano, kad 

musų Grand Rapids kolonija 
nieko neveikia? Ot, dirba visi: 

seni, jauni, dideli ir maži. O 
n uis u gerb. klebonas šiais lai- 
kais dirba nenuilstančiai. 

Jau pradėjo statyt naują 
bažnyčią. Čia musų klebonas 

I deda visas savo jėgas ir svei- 
i katą, kad viskas išeitų kuo- 

j pasekniingiausia. Garbi Grand 

Rapkls katalikams turintiems 

tokį dvasios vadą kokiu yra 
kum A. l)exnis. Nuo pat su 

silaukimo gerb. klebono kiui. 
A. Dėsnio Grand Rapidse vis- 
kas čionai pradėjo geriau tvar 

kytis. 
Xuo hipkr. 19 d. iki lapkr. I 

30 d. Ijuvo surengtais bazaras. 
naujos bažnyčios naudai. Vi-, 
sos draugijos dirbo kiek kuri 

išgalėjo. Taipgi ir mūsų darb- 
štus vargoninkas A. Mondeika 
dirbo kas vakarą, dirbo ir 

parapijos komitetai, ir moky- 
klos vaikučiai, (jarbė ir padė- 
ka visiems-oms kurio kuomi! 
nors prisidėjo prie bazaro. | 
Jeigu mes lietuviai visuomet! 
remsim savo draugijų vaka- 

rus, pramogas, tai ir visuomet 

bus pelno. O pelnas daugiau- 
sia paskiriamas parapijai. 

Štai girdėjau, kad tuo jaus | 
bus surengta du vakarai: vie-j 
įii'i rengia Moterų liožaneiaus I 

l)r-ja, kitą rengia Moterų Są-! 
jungos kp. Visas pelnas ski -i 
ruimas naujos bažnyčios nau- j 
•dai. Draugijos rengia, j u dar-1 
buotojai-jos deda sveikatą iri 

laiką gaišta, kad surengus 
pramogas, o mes, broliai ir se- 

sutės, padėki m pirkdami bi- 
lėtus (tikietus) tų vakarų ir 

pamatysime, kad jau ir yra 
keletas šimtų dolerių daugiau! 
naujai bažnyčiai. 

Gruodžio 10 d. svetys kun. 
Taniu liūnas laikė šv. Mišias 
ir pasakė labai gražų ir jaus- 
mingų pamokslą. Valio! (Irand 

« 

llapids klebonas kun. A. Dex-i 
uis ir visi parapijonai. Aš. 

Iš LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ j 
DARBUOTĖS. 

Valparaiso, Ind. — Gruodžio 
10 <1., 111. 2-ra "Giedri- 
n ink u" kuopa laike paskutinį 
mleninio bertainio susirinki- 

mu. [ susirinkimu atsilankė, 

kaip paprastai, visi nariai ka- 
talikai moksleiviai. Susirinki- 

i 

AR GALVA SKAUDA? ii 

Tai pirmi symptomai kuro reika- 
lauja pagelbos. 

_ Gal rt-ikaliugi akiniai? 

Pasiklaupk manės šiandien. 
Turiy 20 metij prityrinto _ 

JOHN J. SMETANA 
Akiu Specialistas 

1801 So. ĄshJaad Ave., ftuunp. 
18-tos gatvės 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 

Ant viršaus Platt's vaistinyčios 
Temyk mano paradą 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų 

Res. Tel. Cicero S6M 
OOsa TeL Cicero Įl 

DR. J. SHINGLMAN 
1S23 60, 49 Coort N 

N. E. Cor. iA Court lr lt Btr. 
ant viršaus vajstynyčloa. 

nias buvo svarbus dėlto, kad 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
prie kurios priklausys žiemi- 
nio bertainįo veikimas. 

Valdybpn išrinkti šiė moks- 

leiviai: J. A. Paukštys — pir- 
mininkas; P. Dobrovolskas — 

pirm. pag\ ir korespondentas, 
L. Tirunaitė — raštininkė; P. 
Atkočiūnas — ižd. Valdyba iš- 

rinkta gana stipra. Delto-gi ti- 
kimės didelio veikimo atei- 

nantį bertainį. 
B. J. B. koresp. 

Redakcijos prierašas. — Pa- 

reiškimo Chic. Giedrininkų 
Apskr. netalpiname. Prisilai- 
kant giedrininkų koiist. visoki 

ginčai reikia rišti savo organe 
"Giedroje". Jeigu "Giedra"! 
nepatenkintų jūsų teisingų rei- 

kalavimų, tuomet "Draugas" 
galėtų juos talpinti. Cliic. 
(iie<lr. Apskr. savo sus-mus 

skelbia "Drauge" keliomis 
dienomis -prieš sus-ma. 

PHILADELPHIA, PA. 

Pranešimas aukojusiems. 
J,. K. Sąryšis buvo surengto 

prakalbas rug*?. 4 <1. 1921 m. 

kuriose pardavinėta L. L. 
Pusk. bonai ir aukų surinkta 

$91.00. Buvo nutarta tuos pi- 
nigus nusiųsti Lietuvos ka- 

riuomenės reikalams. Sąryšis 
darinko iki $100 ir pasiimt-j 
Lietuvon vokiškomis markė- 

mis, 22,727 markių. 
Lapkr^l^ d. .1922 m. ga,v;om. 

laišką iš Lietuvos prezidento 
A. 8tulginsko, kuriame dėko- 

,jj visiems aukotojams už tas 
t 

aukas, už atjautimų Lietuvos 
kariuomenei. Priėmęs 22, 727 
markes ir perdavęs kariuome- 

nės reikalams. 
Pi) i 1 adei plii jos Liet. K riks. 

►Sąryšis visad pasekmingai 
pasidarbuoja Lietuvos reika- 

lams. Kviečiame visus lietu- 
vius ir lietuvaites ir toliau 
dalvvauti šio Sąrvšio kil- 

• / v 

niupse darbuose. Meilėje ir 

vienybėje visas kliūtis perga- 
lėsime ir daug nuveiksime. 

J. Bekeris, iid. 

DEL SIUNTINIŲ LIETU- 
, VON, 

Lietuvos Atstovybė šiuomi 

praneša Amerikos lietuviu vi 

sOoinenei Lietuvos Paštii Te- 

legrafų. ir Telefonų Valdybos 
ir Muitinių Departamento iš- 
aiškinimus del siunčiamųjų f 
Lietuvon iš* Amerikos siunti- 

nių. > 

S. M. 

Paštu, Telegrafų 
ir /Telefonų Valdyba 

Pašto Tarnyba 
Xr. 19913 

1922 m. liepos 29 d. 
KAUNAS 

Užsienių Reikalu Ministerijai 
Atsakydamas į Tamstų iš š. 

m. liepos mėn. 15 4. rašto Nr. [ 
16764, turiu garbės prašyti 
pranešti Lietuvos Atstovybei 
Amerikoje, ant užklausimo; 

pastarosios iš š. m. gegužės 
mėn. 12 d. Nr. 11319, žemiau 
sekantį: •1 

Visi gaunamieji i§ Ameri- 

kos, per Liepojij skiriami Lie- 
tuvon siuntiniai yra peržiūri- 
mi Mažeikiiį muitinėje. Muiti- 

nė-gi kiekvienu siuntinį ati- 

daro ir sulįg veikiančiu mus.. 

tinių" įstatymų, prekes apdeda 
muito mokesniu. 

Senus daiktus praleidžia be 

muito mokesnio. Po peržiūrė- 
jimo tokių siuntinių, siuntiniai 
iš naujo užtaisomi ir antspau- 
dojami muitinės antspaudo- 

; mis. Be to persiunčiami toli- 

jmęsnėn paskyrimo vieton del 

įteikimo adresatams. 
Skundos siuntinių padavė- 

jų —> Amerikos- lietuvių, ta- 

me, kad jųjų siuntiniai mui- 

tinių bei pilsto yaldminkai 
išplėšia visai nepamatuoti ir 
štai kodėl: iš pat pradžių nų^ 

Įstatymo siuntinių persiuntimo 
iš Amerikos Lietuvon, kiekvie- 

nu kartą prie išrokavimo 'iš 

garlaiviu Liepoj u je maišų su 

siuntiniais, buvo pastebiamas 
didelis nuošimtis perpjautu 
bei suplėšytų maišų ir didelių 
trukumų skaičius siuntinių bei 
skeveldros sudaužytų siunti- 

nių su nuplėštais antrašais, i- 

deliai kurių sujaukti, taip kad 
nebuvo galimybės nustatyti 
prie kurio siuntiniai daiktai 

priklauso, tokių daiktų, neiš- 
aiškintu kam jie priklauso 
iki šiam laikui dauguma ran- 

dasi1 Kauno pašto įstaigos san- 

dely j ir galų-gale teks parduo- 
ti iš aukciono. 

Apie tokius atsitikimus ne 

vieną karty, buvo pranešta \Va- 

shingtono Paštu Departamen- 
tui, prašant padaryti parėdy- 
mu del apsaugojimo Persiun- 
timo maišu ant garlaiviu. 

Rezultate — įiri panašus at- 

sitikimai rečiau pasikartoja. 
I5eto Kauno pašto įstaigoj 

randasi keliolika tūkstančiu 
siuntiniij adresuotų į okupfio- 
tas Lietuvos dalis, taip kad 
nesant pašto susisiekimo su 

Lenkija, nėra galimybės pa- 
siusti' siuntinius paskyrimo vie 
ton. 

Kas lieria klausimą kas link 

išieškojamojo iš adi'esatų. mo- 

kesnio, tai Paštų, Telegrafų 
Valdyba turi paaiškinti šo- 

kantį. 
1) Amerikos Pašti^ Žinyba, 

priimdama siuntinius adresuo- 
tus Lietuvon išieško mokesnį 
už persiuntimą tiktai savo 

naudai ir juos pristato garlai- 
viais iki Liepojaus uosto. 

Kodėl Josy 1 * 

Kudikio Pirmudmal 
Metai Yra Svarbiausi 

Užtaigi, kad jis tais'metais greičiausia auga 
ir taš augimas turi būti nuolatinis ir sveikas. 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, arba 
jeigu jūsų pienas netinka jam, vartokite 

"fivnlmt 
EAGLE BRAND 

(CONDENSEO MILKi 

Stiprumą teikiantis maistas, kuris turi savyje visa9 
reikalingas kūno subudavojimo medegas ir priduoda 
sveikatą ir stiprumą. 

Iškirpkite šį pagarsinimą ir pa- 
siųskite į The Borden Co., Kew 
York ir gąusite pilnus patari- 
mus ir nurodymus, kaip jį var- 
toti lietuviu kalboj visai veltui, 
taipgi ir ?uikią kūdikių knygą. 

2) Tolimesniame siuntinių 
persiuntime iš Liepojaus iki 

parubežinės Lietuvos pašto i- 

staigos Mažeikiuose tarpiniu- 
kauja Latvijos Paistų Žinyba 
ir už tai mūsų pašto Žinyba 
moka Latviams tranzito mo- 

kesnį sulig svorio, būtent: 
il<i 5 klg. — 30 santimų 
iki 5 klg. — 50 santimų 

ir iki 10 klg. — D0 santimų 
aukso kursu. 

(Ji- dabartiniu metu, sulig' 
kurso mūsų valiutos, prade- j 
dant š. 111. birželio mėn. 25 d., Į 
frankas lygus 100 a u k.s. suda- 

rys: 30, 50 ir 90 auks. 

o) Už persiuntimą, siuntiniu 
iš .Mažeikiu pašto įstaigos iki 

vietos paskyrimo, Lietuvos 
Pašto Žinyba išreikalauja sa- 

vo naudai: iki I klg. 10 auks. 
iki 5 kilg. 30 auks. ir iki 10 
kil. 50 auks. 

.Tokiu l)ii<In? išduodant siun-1 
tini iš adresato išieškojanias 

* 

bendras mokesnis sulig: svo- 

1111110: iki I kil. 40 auks., iki 
f» klg. 80 auks., ir iki 10 klgr. 
140 auks., netpi'iskaitant mui- 
lo rinkliavos, jeigu sulig sa- 

vo rūšies prekės yra apdėtos 
muitu. Pabrėžiama, kad atski • 

1 

ros konvencijos, ratifikuotos 

mūsų Vyriausybės, apie apsi- 
maihymę. siuntinių tarp Jung- 
1 ihių Valstybių Amerikoj ir 

I iietuvos sudalytos nebuvo. 
Persiuntimas siuntinių įvesta? 
1920 m. sutinkant Lietuvos 

Atstovybės Amerikoje ir apsi- 
mainoma prisilaikant sųly- 

i goins J ungtinių Valstybių 
Šiaurės Amerikoje ir Čeclio- 

i 

slavakrjos. 
Apie viršiždėstytį dalyką 

prašome pranešti Amerikos 
lietuviams jxir vietos lietuvių 
spaudu, kad Lietuvos liaudis 

susipažinus su esančiais įsta- 
-tymais persiuntimo <ir išdavi- 
mo siuntinių, nesmerktų Lie- 
tuvos Pašto Žinybos niekuomi 

nepamatuotais nusiskundi- 
mais. % 

B. Tomaševičius 
Direktorius • 

Paštų Tarnybos Viršininkas 
J. Anieliunas 

U. B. M. Vakari] IMo Se- 

kretorius. 
Liet. Kesp. Atstovybė. 

JTAUJI ŽEMLAPIAIIŠ 

LIETUVOS. 

Dideli, aiškus, gražus. 
Nurodyti Lietuvos gelžke- 
liai (platieji ir siaurieji), 
plentai, miesteliai ir.bažnyt- 
kiemiai. 

i 

žemlapio kaina 45c. 

Su prisiuntimu 50c. 
Reikalaukite Draugo Kny- 

gyne 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, UI. 

TcL Lafayctte 4223 

PLUMBING 
Kaipo lictuvys, lietuviams visa- 
dos patarnauju kogeriausia. 

»f. YUŠKA v 

3228 w. 38-tl) Street 

"DRAUGO' BENDROVES ŠERININKAMS 
TOllfiO" BENDROVĖS DIREKTORIAI nutarė šiais metais visiems savo šėrinin- 
^ 

v 
** 

kams išsiųsti DOVANŲ. Todėl prašome prisiųsti savo tikrus adresus, nes be to nebus 
V* • 

siunčiama. 
.i 

VALDYBA. 

Siunčiant Lietuvon. 
Ui 50—Litu 19 5.60 , 
" 100^" $11.00' 
" 200—" «1.«! 
" 300-^-" $32.50 
" 400—" ......t..; $42.85 
" 500-" $53.50 
" 600—" $63.45 
" 700—",, .$73.76 
" 800—" $83.85 
" 900—" .19430 
" 1,000-" $104.45 
CENTRAL MANUFAGT0RN6 

DISTRIGT BA«K 
1112 W. 35th SU*. CHICAGp. 

Turtas virs $7,000,000.0# 

Fcl. Randolph 4750 

A. A. S L.A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

19 Soutli La Salle Street 
Room 1S03 / 

Valandos 9 ryto iki 5 po pietį) 
Namų Tel. Hyde Parfc 3195 

IW. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS S 

Ofisas Didmiesty j: 
29 South La Šalie Street 

1 

Kambaris 530 
Telefonas: Central fiJJiO 

Vakarais 3223 S. Halsted $t, 
Telefonas: Yards 4681 

J. P. WAITCHB 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
D ten.: R. 511-127 IV. Dearborg 
Strret Tel. Dearbora 60M 
Vakarais: 1073A 8. Wab«sh Avą. 
Roseiand Tel Pnllman 9M17 

Vileiittoe Dressmaking College" 
2407 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 1«43 

Moko Siuvimo, Patternų kir- 
pimo, Designįng/ bizniui ir ną- 
mama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at- 

mokėjimais. Klesos dienomis lr 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė- 
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Telefonas Yards 1138 

STANJjUiY-*. 

MAŽEIKA 
GBABOfUUg IR 

Balsamuotojaa 
Turiu automo- 

bilius visokiems 
reikalams, Kaina 
prieinama. 
3319 Anbnm 

Ave. Ohicago. 

Telefonas BoulcvonJ 413& 

A, Masalskis 
Oratorius ! 

Patarnauju 
cjptuvėse *e»-' 

tuvėse krtUh 
tynooe lr ltftuo-j 
fl6 reikaluos#, 
Kaino* prūtaą* 
moa 

3307 Auburn Ave. Chicago < 

J. WYANDS į 
Graborius ir Balsamnoteiasl 

K. SYREVT6IA 
Automobiliai visiems iitlnUliBp j 

2055 W. 22-ud Str. 2146 W. 21 PL 
Tel. Ganai 6643 Tel. Caaal MW| 

S. D. LAOHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

2314 W. 23-rd JP1. Čhicaęo, Ę}1 
"Patarnauja" laidotuvine l^ūjopii 

giausia. Reikale meldžiu atsidąu- 
kti, o mano darba busite užga- 
nėdinti Te!. CabjU 1871— 

JA U GALIMA G A Ufl DIENRAŠČIO "DRAUGO" I 

. KALENDORIŲ 
"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų. 
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninkų dienos. ^ 

"DRAUGO" kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizdeliai. J 
DRAUGO" skaitytojai ir naujai įsirašantieji dienrašti metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų. 

Perkant Kalendoriaus Kaina 25c. 
Adresas: DRAUGAS PUBUSHING (C0. , Ą 

2334 South Oakley Avenue f ChicagQ, Illinois. 
* ^ V < .V.:.- 


