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CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, RŪGS. (SEPT.) 29 D., 1924 M.

E N T E R E D AS SECOND-CLASS MATER MABCH 31, l t l 6 . AT CHICAGO,

IŠ AMŽINOJO MIESTO
-ROMOS.

Japonija Sukėlė Triukšmą

ROMA, rūgs. 26. — Atei
nančių Sventijjij $Ietn komite
tas, kuriam pavesta tvarkyti
visus pasiruošimus, jau pa
informuotas apie planus 65
pilgrimiįįo, kurios atvyks Romou tais metais.
Viena pilgrimija atvyks iš
Argentinos ir Romoje
bus
gruodžio 24 d. J i nori daly
GKNRVA, rūgs. 28. — Ja- Į Japonijos delegatas atsiėmė
vauti jšventijįij Metų minėji
ponija iškėlė čia grasinimų, j priedą, ir apleido susirinkimo atidaryme.
kad ji atsisakysianti nuo T. mą. Pirm apleisiant susirin
I š '600 kinų pilgrirmj būrys
Sąjungos rengiamos taikos kimą pareiškė, kad Japonija
laukiamas
sausy.
Biržely
sutarties, jei T. Sąjunga prie su susigraudenimu tėmijasi į
seks grupės iš Sirijos ir Egi
to protokolo neprisegsianti rengiamą iT. Sąjungos sutar
pto.
tį ir abejoja apie tos taikos
imigracinio klausimo.
Pilgrinu} burių atvykimas
Paremiant Italijos delega sistemą.
•Šventaisiais Metais jau p a s  tams, Japonijos delegatai iš
fTuo klausimu valstybės pa
kelbtas iš: Meksikos, Quebe<\ kėlė suformuluotą priedą ar- siskirstė ir nebežinia, kas
Montreal, Philipimi salų, St. bi t racijos, apsaugos ir nusi bus daroma tol i aus.
Paul, Minu., ir iš kitur.
Britanija pirmoje
vietoje
ginklavimo sutarties penkta
Francija
jam straipsniui
imigracijos priešinasi priedui.
1600 metų sukaktuvės.
stovi tarpe. Japonijos pusė
Laterano Bazilikos lf)00 m. klausime.
Tam aštriai pirmiausia pa je Italija.
sukaktuvių minėjimo planams
Jei tuo klausimu nebus su
reiškė palankumo
daugelis sipriešino Australijos delega
vyskupų ir dioeezijų kapitu tas, paskui kiti Britanijos do sitaikinta, tuomet niekais eis
/T. .Sąjungos pastangos taikin
lų. Tuos planus paskelbė ne minijų delegatai.
P o trijų valandų diskusijų ti pasaulį.
senai Šventasis Tėvas specia

Tautų

T. Sąjunga Atsisako Iškelti Imi
gracijos Klausimą

liu raštu visiems pasaulio
vyskupams.
Sukaktuvių minėjimo apei
gos baigsis didelėmis bažny
tinėmis apeigomis ^papos kop
lyčioje lapkr. 9 dieną.
Sukaktuvių; minėjimas taiTKTUAN, Moroko, rūgs.
pat įvyks i r daugelyje kitų
28. — Ispanijai pagaliaus pa
katedrų visame pasauly.
vyko sutriuškinti sukilimą
Katalikų kongresas.
Moroko j .
Tomis dienomis Turine jvy
Šiandie ispanų kariuomenė
ko italų katalikų kongresas.
šturmuoja vieną
stipriausių
Svarbiausios diskusijos buvo
maurų pozicijų ties Bankarvedamos iš temos: Valdžia —
rich, netoli vieškelio, einančio
Jos Pradžia, J o s Ribos, Pa
iš čia į Cheehaouen, kur |5,reigos ir Manifestacijos."
000 ispanų garnizonas keletą
Kongreso sesijose pirmi
savaičių buvo maunu apgul
ninkavo vyskupas
Minoretti
tas. Dabar tas garnizonas paiš Cremo, socialių mokslų ži
liuosuotas.
novas.
Paskaitų lektoriais
Diktatorius Primo de Rive
buvo įžymiausieji Italijos ura korespondentams pranešė,
niversitetų profesoriai.
T a r p kitų kalbėjo ir Turi jog sukilėlių priešinimąsi jau
no arkivyskupas, Kardinolas sulaužytas. Nuo šiandie ispa
Laurenti.
J o Emin. kalbė nai prac&s vesti mažesnes,
jo tema: "Socialė Kristaus bet taipat svarbias, operaci
Karalija."
jas. Ypač tos operacijos rei
kalingos išilgai sakyto vieš-

ISPANIJOS ARMIJA NUGA
LĖJO MAURUS MOROKOJ

Mons. Bernardinu

7

»

Amerikos Katalikų Univer
siteto profesorius, monsign.
Bernardini, Kardinolo Gasp a r r i seserėnas, su savo dėde-kardinolu gryžo iš atosto
gų, kurias praleido kardinolo
tėviškėje.
TREBIZONDAS, rūgs. 28.
Prof. monsign. Bernardini — Gruzijos kalnų pašlaičiai
išvyksta Amerikon.
šiandie aplieti gruzinų revo
liucionierių pačių, dukterų,
Interesingas atradimas.
seserų, vaikų ir kūdikių šiltu
Tomis dienomis Laterano
krauju.
Bazilikos krikštinycioj
tai
Už 125 mailių į šiaurrytus
sant aslą darbininkai kasda
nuo Batumo yra
Svanethie
mi atrado mozaikos dekoraci
provincija.
Tos provincijos
jas senovės krikštinycios.
kalnuose pabėgusios sukilėlių
>Tuo atradimu
Bažnyčios
spėkos — apie 20,000 gink
vyriausybė labai užsiintere
luotų gruzinų, kurioms vado
savo.
vauja pulkininkas Tcholkachvili.
Rūgs. 2 0 d.
Per dvi savaiti raudonoji
Metai į metus rugsėjo 20
d. Komoje triukšmingai buvo armija mėgino prie sukilėlių
minima.
Tą diena italų ka prieiti. Panaudota aeropla
riuomenė y r a užėmusi Romą nai, tankos, artilerija, bet visi r čia panaikinta
pasaulinė
jokių triukšmų, be jokįų prieš
Papų: valdžia.
Sjiaet ta diena praėjo be bažnytinių manifestacijų.

kelio, kurs darė
opoziciją.

svarbiausią

Tokiu būdu ispanų armijai
katastrofa Morokoj panaikin
ta.
Visi pripažįsta, kad už tai
tenka garbė pačiam Ispanijos
diktatoriui Primo de Rivera,
kuris patvarkė sukliurusią is
panų armiją. Apsileidusius ir
netinkamus senuosius karinin
kus jis pasiuntė namo — Is
panijon. Anų vieton pastatė
jaunus, pilnus energijos kari
ninkus. I r su šių pagelba at
likti dideli žygiai.
Diktatorius užgina žinias,
kad buk Ispanija norinti tai
kintis su sukilėliais ir turinti
derybas su jų vadais. Taip
nebuvo ir nebus; pažymi de
Rivera.

Bolševikų Raudonasis Teroras
Gruzijoj
.

kas veltui.
Šturmuojančius bolševikų
kareivius sukilėliai kaip kopų
stus kirto, dažniausia nuo kai
nų paristais didelįais akmeni
mis ir uolomis.
/
Bet Maskvos valdžiai būti
nas daiktas sukilėlius sutriuš
kinti. Nes kuomet jie liksis
kalnuose, Kaukaze nekuomet
nebus ramybės.
Kuomet Maskva gavo ra
portą, kad sukilėliai jokiu bu
du neprieinami, tuomet bolše
vikų valdžia paskelbė griežtą
įsakymą vadams. Paimti gru
zinų moteris su vaikais ir ku
dikiais ir, šiais prisidengus,
šturmuoti kalnus.
Raudonosios armijos vadai
aną dieną taip ir pradėjo vei
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MIRĖ BROLIS AMBROZIEJUS.

Grafas Kessler yra tos
nuomonės.

Chicagoje mirė Brolis Ambroziejus. (Tai vienuolis Aleksijonų Brolių
ligoninės,
1200 Belden ave.
Ta ligoninė žinoma visai
Chicagai, tįaipat plačiai žjinomas Brolių vienuolių patar
navimas. Nes toj ligoninėj
vargšai žmonės veltui gydo
mi ir užlaikomi.
Tečiaus nabašninkas Brolis
Ambroziejus, kaipo vienas se
niausių vienuolių buvo išimti
nai gerbiamas.
Tą pagarbą
jis užtarnavo savo darbais ir
palankumais.
Nabašninkas buvo gerai ži
nomas politikams^ policmonams, gaisrininkams ir vi
soms žmonių sferoms.
Nabašninkas ėjo 72 metus.
Chicagon buvo atvykęs iš Alzaso-LorraiHe, 1881 metais,
laidotuvės įvyksta šiandie.

SAKO, VOKIETIJA BUS
PRIIMTA T. SAJUNGON.

BERLYNAS, rūgs. 27. —
Atrodo, Vokietija bus priim
ta :T. Sąjungon dar šįmet ir
sausy ateinančių metų ji ga
lės jau skaitytis
Sąjungos
narys.

METAI-VOL R

Chicagos Darbuotojai
Vilniaus Dienos Reikalu

Tokia yra nuomonė grafo
H a r r y Kessler, demokrato ir
talkininko, kurs Genevoje re
prezentavo
užsienių ministerį Stressemann'ą.
Grafas Kessler yra T. Są
jungos šalininkas ir del Są
jungos entuziastas.
" E s u nuomonės, kad pirm
paleisiant Sąjungos
susirin
kimą, bus nutarta metų pa
baigoj turėti kitą naują susi
rinkimą/' sako Kessler. " S u 
prantama, kaip yra «sakęs
Anglijos ambasadorius Stre^semann'ui. Vokietija išsyk ne
galį tikėtis gauti nuolatinės
[Tautų Sąjungos taryboje vie
tos.
Tečiaus niekas nedrau
džia mūsų valdžiai reikalau
ti tos vietos.''

KUN. PETRAS LAPELIS
Rfcselando Klebonas
Spalio 9-tos komitetui pas jį atsi
lankius pareiškė, kad "Lietuvių katalikų
svarbiausias patriotinis uždavinys, tai
Vilniaus atvadavimas; Vilniaus našlaičių
užlaikymas - tai pirmiausia mūsų visų
priedermė." Todėl gerbiamas klebonas
rengia savo p/arapijoj spalio 9-tos pami
nėjimą: bus pamaldos ir rinkliava bažny
čioje ir prakalbos salėje. (Apie kitų pa
rapijų prisirengimus spalio 9-tai bus
pranešta vėliau).

Šįmet rugpiučio 14 Lockporte, netoli Jolieto, apiplėš
ta banką. Paimta 18,000 dol.
Penkis bankos plėšikus detek- Vokiečių sąlygos.
tivai suėmė net South DakoKessler klausiamas, kokių
toj.
sąlygų. Vokietija nori pirm įstosiant fT. (Sąjungon, atsakė:
Chicagoje itaaujo atjanjin" T o s sąlygos daugiausia
,>
.
ta "bootlegerių tarpe kova. militarinės.
Vokietija per
Žmonės žudosi kai Afrikos dėm nuginkluota ir todėl iš
raistuose,
jos negalima laukti, kad pri
nan sušaukė daugelio specia
ZEPPEUNAS SKRIS
reikus ji parūpintų reikalin
listų
pasitarimą.
Išdirbta
AMERIKON.
Mirė
groseminkas
\Vm. gos militarinės pagelbos ir už
1924-25 metams mokslo pro
Fox, 55 West 35 st., kurį plė leistų savo teritorijos mibtaBERLYNAS, rūgs. 28. —
grama.
rinėms
operacijoms.
P
a
p
r
a
šikas pašovė užpuolęs krau
Su v. Valstybėms
padirbdin
Sakoma, Akademijoj
bus
štai sakant,. Vokietija, būda
tuve.
tas milžiniškas orlaivis zepp- pradėta mokintis spalių prama beginklė, negali sutikti,
elinas ZR—3 per Atlantiką
dzioje.
kad
jos
teritorijoj
butų
veda-Chicagon įvedami šarvuoti
leisis
artimiausiomis
dieno.
policiniai automobiliai, kurie, mas karas. fitai Šveicarija m i g ^ g i n i m a i skristi davė
sakoma, busią vartojami tik tuo klausimu apdrausta. To kuogeriausius rezultatus.
PINIGŲ KURSAS.
dėl ir Vokietija nori, idant su
riaušėse.
jąja butų apsieinama
taip, ŽEMES ŪKIO AKADEMIJA.
Rugsėjo 27, 1924
Cragin'e pamesta bomba kaip su ana respublika."
Dotnuvoj steigiama naujos
Lietuvos 100 litų
$10.00
ties kontraktoriaus
Joseph
Grafas Kessler yra nuomo
Anglijos 1 sterl. sv
4.47
rųšies .Lietuvai reikalinga mo
iDusa namais.
nės, kad vokiečiai gyventojai kykla — Žemės ITkio Akade
Francijos 100 f r.
5.27
Versailleso taikos sutartimi mija.
Belgijos 100 fr
4.87
Šveicarijos 100 fr.
19.06
Jie nežino tos
DĖMĖTOJI ŠILTINS EX- klaidinami.
Tuo tikslu Žemės Ūkio mi
Italijos 100 lirų
4,39
sutarties teksto.
Jie mano, nisterija į rugsėjo 11 d. KauPETROGRADE.
Čekoslovakijos 100 kronų 2.9$
kad sutarty aiškiai yra pažy
=*=
MASKVA, rūgs. 28. — Po mėta Vokietijos kaltė už bu
potvinio eXf-Petrogrde i(Lenin vusį karą.
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiniii
grade) iškilo visokios epide
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS*
Žmonės klaidinami.
mijos. Gyventojus
labiausia
• •
Dėlto, gyventojai reikalau
smaugia dėmėtoji šiltinė.
LIETUVĄ
kaltė
Pranešta, kad potviny žu ja, kad ta pažymėta
r
vę apie 30 asmenų. Nuosto pirmiaus butų atšaukta, gi tik
lių padaryta arti 100 milionų po to ĮVokietija galėsianti įs
toti T. Sąjungon.
dolerių.
PER
Tuotarpu taikos sutartimi
FRANCIJA ABI PUSI
Vokietija nekaltinama už bu
vusį karą. Sutarty tik pažy
TAIKO.
mėta Vokietijos agresyvumas.
G-E'NEVA, rūgs. 28. — Kad nuostoliai atlikti ctel Vo
Francijos delegatai (T. Sąjun kietijos agresyvumo.
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S"
goje darbuojasi
sutaikinti
Kuomet vokiečiai gyvento
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
Britaniją su Japonija del pa jai tuo klausimu bu s įtikinti,
STYBĖS BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
starosios priešinimosi repara tuomet jie nesipriešins vald
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
cijių, apsaugos ir nusiginkla žiai įstoti Sąjungon. «
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafvimo protokolui.

PINIGUS
ii

Demokratai džiaugiasi.

kti. Eina kareivių eilės kalnan ir pirm savęs varo moteteris su vaikais ir kūdikiais.
Revoliucionieriai, tai matyda
mi, tiesiog pablųsta ir puola
si mirtinon kovon. Supranta
ma, pirmoje, vietoje žųsta mo
terys su vaikais ir kūdikiais*

1

Vokiečių
demokratinėse
sferose džiaugiamasi, kad ;Vo
kietijai pasitaiko proga įsto
ti Tautų Sąjungon. \ Tos sfe
ros tvirtina, kad tuo
būdu
greičiau bus atgautas Ruhro
kraštas ir Vokietija susilauksianti naujos eros*

DRAUGĄ

J)

tais ir telegrama.
"DRAUGAS" PUBL. CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
Telef. Roosevelt 7791
Ofiso Valandos:
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
Sekmadieniais uždaryta
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tai kokiu-gi būdu Sąjunga gu
li įvylunti taika, kad ir vie
noje Europoje, ^nekalbant jau
apie visą pasaulį. Atsakymas
aiškus - jokiu būdu. Tai tuš
čias darbas Tr tuščios visos pa

STUDENTIJA IR STIPENDIJOS.

"DRAUGAS"
Publi&hed Daily E&cept
One Year
,

I ••

Pirmadienis, Įtog s , 29, 1924

I

santykiai ir visos darbo klau žiavimai. Šįmet tos rųšies su-1 Kitos arkivyskupijos irgi gal
simais sąlygos ir, taisyklės.
važiavimas buvo mažas. Įvyko susilauks tuo reikalu autorite
Katalikų Bažnyčios troški Pittsburghe. Suvažiavimą su tingų Bažnyčios atstovų.
mas Amerikoje čia visiems šaukė Nacionalės
Katalikų
žmonėms nurodyti būdų ir Gerovės Konferencijos SociaPRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS.
priemonių kaip gražiai sugy lės Akcijos
departamentas.
Mes gydome pasekmingai
venti ir jaustis patenkintais Į Suvažiavime buvo ir kun. Dr. įvairias ligas be vaistų vi
ir laimingais. Tie budai ir tos Mitty. Susirinkę delegatai nu sais naujausiais pasaiilije
priemones randasi Bažnyčios tarė, kad laikas pradėti ak žinomais gydvmo budais.
Atsilankykite i
socialiame moksle. Tuo tiks ciją.
TRADflS HEALTH
INSTITUTE
lu tas mokslas bus skleidžia
Ir šfcaį tos akcijos pradžią
S327 S. Halsted Street
mas kuoplačiausiai darbinin atliko Kardinolas Ilayes. Kun.
(Ant Antrų Luitu)
kų miniose ir darbdavių tar Dr. Mitty veiks tik vienoj Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
šų ir nuo 5 iki 8 vakare.
pe. Kuomet nors išdalies tas
New Yorko arkivyskupijoj.
tikslas bus atsiektas, Ameri
ka pasijus, kad ji pramonijos reikalus turi kuogeriausiai patvarkytus. Nebus sui
ručių, streikų ir triukšmų.
Tie ir kiti jausis pilnai paten
Ant propertės kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str.
kinti. .

six Montns
$soo
Studentijos reikalais prabilo visi Lietuvos laikrašįg HKW8 • CTAHM ą» + oorr j čJai Iš įvairių kerčių studentijos klausiman žvelgiama.
DRAUGAS PIBLISHING CO., Inc.
2334 So. Oakley A ve.,
Chicago. 111. Vieni kalba apie stipendijas, kiti apie butus ir bendrabuRed. Tcl. Roosevclt 2919
čius, dar kiti apie pašalpų paskirstymą sulig mokslo šakų. stangos.
, • *įj-*|įj
Administr.: Roosevelt 7791
Mums šie studentijos reikalai ir-gi labai artimi, nes T. Sąjunga
pasidarbuos,
tlfllllllllllliuilllllllllllliililiimiillllllllb
mūsų Federacija nuo 1918 m. pradžios šelpė ir šelpia kas
kad jos tas garsus pastovios
ĮVAIRUMAI.
met po keliolika ar net kelias dešimtis studentų įvairiuo
taikos protokolas bus valsty*
. v. .
Šventojo Vardo Draugijos se universitetuose. Jei mūsų pajėgos išneštų, tai turėtume...
pripažintas.
Sąjunga
bbių
l
Jm
8
S
3Unsa pa
šelpti
bent
1
5
0
2
0
0
studentų,
nes
tiek
prašymų
Federaf
£
£
^
\
*
f*
t
uacionalis suvažiavimas VVa
sidarbuos sušaukti nusiginkla
cija jau yra gavusi. Perniai sušelpem, rodos, apie 30. Da
shingtone buvo viena didžiau
vimo konfer. Tečiaus tai
rom
ką
galim,
kas
gali
—
lai
geriau
padaro.
sių šioj šaly katalikų manifes
kos nebus. Nes tiems žmonėms
DEL STUDENTŲ SKAIČIAUS.
tacija. Tos rųšies katalikų
ir toms tautoms, kurie T. Są
Šiemet
Lietuvos
gimnazijas
baigė
800,
kitąmet
baigs
manifestacijos Amerikoj dar
jungai vadovauja, trųksta ge
1,300,
1926
m.
—
gal
apie
1,800.
Šis
abiturientų
skaitlius,
nebūta. Surengtose gatvėmis
ros valios.
man
rodos,
daugės
bent
tol
kol
apie
1930
ar
1935
m.
pa
vaikštynėse dalyvavo 105,000
sieks 4,000 — 5,000. Profesorius Povilas Matulionis dar O era valia visuomet turi
įmonių, neskaitant
galybes
drąsesnis optimistas: jis man rašo iš Kauno, kad po 10 bendrauti su teisybe. Kur nė
pašalinių žiūrėtojų.
metų abiturientų (t. y. Kolegijas arba Gimnazijas baigu ra teisybes, ten nėra geros
Tai buvo kuone vieni iš S. sių) metinis skaičius Lietuvoj pasieksiąs net 8,000. Labai valios. Stipresnes tautos spau
Šiandie-gi pramonėje nėra
; Valstybių kraštų suvažiavę puiku, prie to ir reikia irties. Jei puse jų įstotų į universi džia šiandien
silpnesniųsias.
minėtos Draugijos delegatai. tetus, tai studentų skaičius tuomet pasiektų bent 15,000! Turi jos užgrobusios silpnes gerovės. Didelė didžiuma dar
Skaitlingas katalikų suva Turėtume apie 6,000 vienam mifionui gyventojų ir taptu niųjų žemės plotus arba visai bininkų nei nebežino, kokią
žiavimas sostinėje padarė di me mokyčiausia tauta pasauly. Ir šitas kultūros žygis man pavergusios. Tuo tarpu tie vi poziciją užima Bažnyčia pra
• delio įspūdžio. Tai svarbu no labiau imponuoja negu Napoleono žygiai į Egyptą ir į si, kurie stovi T. Sąjungos monės klausimais, Kaip ji tuos
vien religiniu, bet ir politiniu Maskvą.
pačiose viršūnėse ir kitiems klausimus sprendžia, kaip į
'. atžvilgiu, ypač kuomet įvai
Šiandien Estonija pirmoji: ji turi vienam milionu\ gy diktuoja savo norus, nenori juos atsineša.
rių protestantų sektų fanati- ventojų 4,000 studentų, Latvija — 3,000, Vokietija, Fran- atitaisyti tų neteisybių ir
Pramonės klausimais Kata
kai šiandie mėgina kovoti ka cija, Italija, Anglija po 2,000, Amerika 1,000, Lietuva 800.
likų Bažnyčios vardu čia jau
skriaudų.
talikiškas mokyklas, remda- O juk 1921 m. vienam milionui gyventojų Lietuva turėjo
Ir štai šiandien tie pilni turėta perniai ir šįmet suva
I miesi savo patentuotu aineri- tik 400 studentų. Žengiame pirmyn ir žengsime nesulai
neteisybių ir be geros valios
~lvonišku patriotizmu.
komai. Ir labai smagu pažymėti, kad ir mūsų Federacija žmonės mėgina vykinti taikų.
šituose mokslo žygiuose aktyviai dalyvauja: jos remiami Praeitis aiškiai liudija, kad
Kituomet buvo rašyta "Dr
stipendijatai baigia garsiausius Europos universitetus: neteisingai daromos sutartys
auge" apie rengiam*} nauja
• • • • » • • • » » • • » • • • • • • » • • • mį
Paryžiaus,
Miuncheno,
Berlyno,
Friburgo
ir
t.
p.
visuomet
duoda
blogas
pase
J Tcl. Hlvtl. 9641
pasaulin] kalendorių, kuris tu
Kaikurie
jau
pradeda
nusigąstj
tokio
didelio
inteligen
kmes.
retų pakeisti šiandieninį griA. K A I R I S
tų skaičiaus. Jie pranašauja inteligentų viršprodukciją, be C eras daiktas yra juristams
Mūrinio ir budavojlmo namu
gonni
darbę ir kitas blogybes. Be reikalo bijoma. Inteligentų sustatyti išmintingas taikai GENERALIS
Naujo kalendoriaus autori
viršprodukciją galės prasidėti tik po 10 ar 15 metų Ir su sąlygas ir tai visa padėti spau
us vra S. Valstvbiu Oro Biudžiaugsmu reikia jos laukti. Šveicarija jau seniai turi in sdintu raštu. Bet tų vienų sau
Atsilankykite pas mane duosu
ro AYasliingtone
viršininkas,
teligentų viršprodukciją. Ale už tai ten valdžia ir tvarka
gera
patarimą.
sų spausdintų raštų taikai ne
Dr. C. F. Marvin.
3352 So. Halsted Street
puikiausia pasauly. Ir mums reikia bent kelis kartus dau
užtenka.
Dar
reikalingas
prChicago, III.
Sulig šiuo kalendorium me giau turėti aukštojo mokslo inteligentijos, negu galima
tai turės 13 mėnesių, kiekvie jos sutalpinti valdiškose vietose. Tuomet valdžion pateks čių tautų sąžiningumas, teisy J 3356 I x wHome
e Avenne
nas mėnuo 28 dienas arba 4 ne visi, kurie turi diplomus ir laipsnius, bet tik tie, kurie bė ir stiprus rjasiketinimai. Q»-»— • • • • • • • » • • • » » » ^ » » » » » » į |
savaitės.
bus darbščiausi ir doriausi žmones. Kurie nesutilos Lietu- Togi visa negalima atsiekti
be geros valios.
šiandie Oro Biuras rūpina
voj, tai galės mokinties svetimų kalbų ir važiuoti į užsie Dėlto, šiandien T. Sąjunga,
si, kad pradėjus 1928 metais
nius. Galop ir fyziškas (pav. ūkio) darbas juk nepažemins vykindama taiką, ar tik kar
butų įvestas tas naujas kalen
Malavojime, dekaruojame,
inteligentų. Reikia ir kaimuose turėti mokytų žmonių, kad tais nesurengs Europai nau
dorius.
•, i
kalsimuojame
ir popieruojie ten šviestų ir kultūrintų plačiausius lietuvių sluogsnius. ją Jiepsnų pragarą,
jame namus.
Padarome
Pagal naujo kalendoriaus,
STIPENDIJŲ PASKIRSTYMAS.
darbą greitai ir pigiai.
Žiogas.
Kalėdos išpultų sausio 4, gi
Užlaikome maliavų, popiePonas A. Smetona "T. Vaire" susirūpino labai nevy
Nauji Metai sausio 11.
ru
ir stiklu ir t. t.
kusiu Lietuvos Universiteto stipendijų paskirstymu: stu- BAŽNYČIA IR PRAMONĖ.
3149 SO HALSTED ST.
pendijų
gauna
fakultetai
sulig
savo
studentų
skaičiaus.
Pres. Ramancionis
Azijoje yra šalis vadinama
Chicago, HL Tel. Yards 7282
Tibetas. Kas toj šaly buvo, Tad daugiausia jų tenka teisių ir medicinos fakultetams.
New Yorko Arkivyskupas,
tas negali atsistebėti, kaip ten Šitos dvi profesijos yra pelningiausios, tad daugiausia jų Kardinolas Hayes, paskyrė • • » » 1 m + i
• Armitage 6103
ir mokinasi. Gimnazijos mokytojo kilnus darbas labai men
žmonės gali gyventi.
savo personai į atstovą pramo
kai apmokamas (500 — 700 litų į mėnesį), todėl teol.Tibetonai gyvena didžiau
filosofijos, humanitarinis ir gamtos fakultetai pustuščiai. nės klausimais rūpintis arki
siuose nešvarumuose. Retai
Lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos (t. y. litvanistikos) vyskupijoje. Tuo atstovu, yra
kuriam jų visu savo gyvenimu
mokytojų beveik nėra. Tad šitų šakų studentams teisingai kun. Dr. Mitty, Šv. Luko pa
General Rooflng Contractor
pasitaiko nors kartų nusimaurapijos
klebonas.
Kiek
žino
Visi stogai egzaminuojami Ir
turėtų tekti kuodaugiausia stipendijų ir įvairių palengva
aprobavimai
duodami veltui.
*. dyti arba nusiprausti. Jeik į
nimų. Bet yra visai atbulai: favorizuojami medikai ir ju ma, Suv. Valstybėse yra pir
Tibeto miestų, tai visvien kad
mas tos rųšies paskyrimas.
ristai, kurie savaimi (pelno traukiami) gerai tarpsta.
įeitum j garsias galvijų skerDabar, žinoma, visose profesijose vietų dar daug y- Pramonės klausimai Ameri
dyklų įstaigas Chicagoje.
ra. Ateity daug jų užsipildys. Reikės kada-nors susirūpin koje labai supainioti. Ikišiol
Tibetonai visais laikais, il- ti gera politeknika Lietuvoj, kuri rengtų praktingų teknikų niekam nevyko jų tinkamai
. gaiš .'amžiais visokias atma- sau ir eksportui, o šiandien tiktų labiausia susirūpinti Lie išspręsti. Kuomet tie klausi
Mes taisome senas ir dengiame
~tas ir išmatas meta tiesiog tuvos istorijos, kalbos ir geografijos mokytojų rengimu. mai liekasi vien šaltais klausi naujus
stogus visokios rūšies.
gatvėn. Ilgais šimtmečiais del
trokai važiuoja į visas tla- \
BENDRABUČIAI IR VALGYKLOS.
mais, darbininkams
gyveni lisMūsų
miesto Ir priemiesčius.
' to gatvės iškilo vietomis auk
Bent Rytų. Europos universitetai paprastai neturi mas nesidaro lengvesnis. Mi3 Prakiurimus Stoge
ščiau pačių namų. Iš namų iš- nuosavių bendrabučių. Neturi jų nei Lietuvos Universite
lionai darbininkų už savo dar
Pataisome už $4.00
J eiti gatvėn kai-kur pagamina- tas. Neturint nei tradicijų, mūsų Un-tui labai bus sunku
bą negauna atatinkamo gyve
J mi laipteliai.
prieiti prie nuosavų bendrabučių, nors jie Kaune labiau nimui atlyginimo.
Visas Darbas Garantuo
Taipat tibetonų
namuose reikalingi nei Anglijoj ir Amerikoj. Keletas korporacijų pa
jamas
Katalikų Bažnyčia
dėlto
•
2011-13 W. Division Str
švarumas negeresnis, negu ga sistatys po nedidelį namą, kur sutalpins po kelias dešim
šiandie jau mėgina tuos opius
tvėse. Ir žmonės gyvena.
tis studentų. Bet šimtai lietuvių studentų vis dar pasiliks klausimus spręsti. Tie klausibe pastogės.
Norint
sulietuvinti,
reikia
būtinai
....-,
, Un-tą
,
v.
t
„
. „ . „ pa ,mai bus sprendžiami remjfcan- Telefonas Canal 5395""
J
Įžymus matematikas Konig
mokglu
_ pripažino, kad pasauly įžym rengt, rakamų sąlygų ką.m.eč.ų vaikams žmoniškai Kau- t i s B&i
•, , ,
,
.
iausiais inžinieriais gali skai ne apsigyventi: valdžia turėtų statyti dideliu bendrabučiu Vleto;,
e
us
va
ovau
Generalifi KontraJctoriui,
ir
pigių
valgyklų,
kurios
patenkintų
bent
tūkstantį
lietu.
į
f
J
™
tytis ne žmonės, bet... bites.
statytojas ir senų namų
Le n
X
vių
studentų.
Tuomet
sulietuvėtų
Un-tas
ir
išsigelbėtų
«
"
?
«
•
*
£
"
°
°
™
l Bitės, sako, korius meilui taip
taisytojas.
.
1
7J
enciklika
"Rerum Novarum
kur kuoaiškiausiai
išdgstyta\
2319 West 24-th Street
. .sumaniai ir išmintingai ga1UttIU
>
darbininkų
su
darbdaviais
Chicago, Dl.
I mina, kad to nepagamintų nyi nuo baisaus skurdo mūsų narsi studentija.
Abelnai, reiktų visais budais remti studentijją ir nuo
» vienas žmogus.
^Telefonas Ganai 7233
i
širdžiai džiaugties, kad dešimtys tūkstančių Lietuvos jau Tel. Humboldt 2956
Matematikas Konig kartų nimo taip poliai ir gaivalingai siekįa mokslo. Juk ne visos
A. MARCINKEVIČIUS
j- sprendė problemų su tikslu ra- tautos gali pasidžiaugti tokiu savaimingu troškimu švie
Maliavojimo Kontraktorius
t
Seniausias Lie
| DaŽŲ ir Poperos Krautuvė
tuvis Siuvėjas
sti, kokiu būdu pagaminti e- sos ir tiesos. Šito jaunimo pasiryžimuose gludi mūsų bu
•
2333 SO. LEAV1TT STR.
I
North Sidėje
.' konomiškiausių kory skylute simosios didybes ir galybes pradai.
1830 W. vYabansia
m
K.
P.
Ir jis atliko savo darbą. Kuo
Ave.
Chicago, M.
į
'
*

ĮVAIRIfS KONTRAK
TORIAI

$3,000.00 Morgicius
Vertes $7,500.00

Mes turime ir siuiome ant pardavimo sekančius
morgicius:
i

PASKOLA
$3,000.00

8345 S. Hermitage Ave.

$7,500.00

$4,000.00

5004 S. Fairfieid Ave.

$9,800.00

$3,200.00

5f35 So. Talman Ave.

$8,000.00

$3,000.00

5538-40 S. Sacmmento Av. $8,000.00

$3,500.00

5832 S. Talman Ave.

$4,500.00

3303 S. Morgan Street

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE GO.

•

•

'

$8,500.00
$11,500.00

Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis
namas moderniškos konstrukcijos.

6 % Nuošimtis

GONTRAGTORIS

4

VERTE

Adresas
•

DEPOSIT0RS
STATE BANK
Ashland Ave. A t 4 7 - t h S t .
N a r y s Federales Resenve
Batikos

PASINAUDOK PROGA
Didžiausias I š p a r d a v i m a s
VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ
Ant

JACOBSON ROOFING
GO.

BRIDGEPORTO

OVERKOTAI
Naujausios

Ir

$<f fi 5 0

Madų

Augščiau

SIUTAI
Visokių
Stflių

Ir
AugšČiau

v

JOHN 6. MEZLAISKIS

PETRAS CIBULSKIS

met paskui mokslininkai išstu-

TAIKOS KLAUSIMU.

v

- dijavo korių skylutes, atrado,
kad Konigo išsprendimas atatinka bičių darbui.
Mokslininkai pripažįsta, kad
bitės turi aukštą matematikos
instinktą. Darbe nei viena?
žmogus negali su jomis susi
lyginti. Patamsėję bitės avily
r^Hrba ir atlieka tikrai stebėti
^y
1
nus darbus.

Taika visuomet galima že
mėje, sakė Bostono kardino
las andai \Vashingtone pašven
tindamas paminklą
"Kovos
Laukų Vienuolės". Taika ga
lima, nes ją angelai žmonėms
žadėjo Šventąją Naktį Išgany
tojui gimus. Bet angelaį žad§jo tik geros valios žmonė-

ms ir tautoms. Gi geroji va
lia, jei ji turi ką-nors reikšti
reiškia tuos žmo. ir tautų tro
škimus, kurie sutinka su Dįevo amžinaisiais įstatymais.
Šiandien taikos žemėje vykinimu užimta Tautų Sąjun
ga. Bet ar visi jos įvairių tau
tų atstovai turi nors kiek '^eros valios. Reikia abejoti. Ir
jei tos geros valios neturi,

Siuva visokios rū
šies vyriškus drabu
žius, pagal įvairių
madŲ. Užsakymai ia •
pildomi
serai
ir
greit. Kainps priei-,
namiausios.

f '•

' ''
Tel. Canal
a
J.

I .- • ''%
2i55
PANSIR1CA

Fotografas
PANSIRNA STUDIO
1901 S. Halsted SL,
Guieago.
Tolumas nedaro skirtumo
šaukiamas, važiuoja J visas
. mlsfto dalis.

Telefonas Canal 0610

PLUMBING
Geriausias plumeris, darbą atUeku gerai ir sąttrrtilrai
THOMAS H1GGIN8
SS1S So. Oakley Ave
Chicago,

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

NELAUK!
KELNES! KELNĖS! KELNĖS
$1.95 $1.95 $1.95
Ir Augščiau
Visokios rųšies, didelis

išsirinki

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto
ru.

PAUL LEASES

Tel. Lafayette 4223

PLUMBING
{Kaipo lietuvys, lietuviams
8228 West 88tlt Street

3427 So. Halsted Street
Opposite 34-th Plaee

S pečiai

Svveaters
12.85

t

DKJŪfiAB

ftrtnactienis, Rūgs. 29, 19ž4'
siekiau, Racino miestelis ža- »•
liuojančiais medžiais pasipuo- J
•šęs, mat kone visos gatvės
medžiais apsodintos ir švariai
vakarėlį, kame buvo vaidinta užlaikomos. Tat smagus čia
"Nutrukusi Styga*', pasakyta ir gyvenimas. Sužinojęs, kad
ilgas juokingas dialogas, po čia Lietuvių R. KataJ. Šv. |}
Sutuoktuvės.
tam kleb. perstatė vargonin- Kazimiero bažnyčioj yra misi
Rūgs. 6 d. kuri. J. Česna su ką, kuris kelis žodžius prakal jos, užėjau i bažnytėlę. Bažny
rišo amžinų moterystes ryšių bėjo ir susirinkusius, ir cho- tėlė mūrinė, nedidi; jos vidus
Juozą. Ceperą su Elzbieta Bi- ristai padainavo kelias dai- b e ^ąžių stacijų šiapi jokio I j
Jiauskiene. Linkime
jiems jnas vargom piano akompana-! Papuošimo neturi, didžiajame
altoriu yra Sv. Kazimiero Lie
goriausias kloties.
jant. Sekė šokis. Rengiama ytuvos Karalaičio didelis pieš
Naujas vargoninkas.
ra daugiau vakarėlių.
tas paveikslas, dailus. Po ba
Labai dž i a ugi a mes sulaukę
Moksleiviai.
žnyčia
yra
svetai
naujo gabaus vargoninko, bū
Iš šios parapijos dabar Atent Joną Rak ietį. Pradeda dolfas Žibąs ir Antanas Ga- nė susirinkimams.
Čia nuolatinio kunigo nesa
jau veikti. Girdėtis kad jis gelis lanko vieitįnę Tėvų Pran
rengia koncertą. Lauksima! ciškonų kolegiją ir Vanda ma, kas sekmadienis atvažiuo
ja iš Mihvaukees, Wis. kun.
Vakarėlis.
Biržetaitė katedras "High
A. Balinskas, Šv. Gabrieliaus
Išvažiavus moks. Jonui Za- Scliool". Kitę metg. tikimės
parapijos klebonas. Matyt,
bulionui į seminariją atsirado kad jų skaitlius padidės trii • T. i iv
i x>^
kad čia žmoneles myk savo
naujai veikėjas Juozas Juo
erubau Duok Dieve! Brangus bažnytėlę,
•" nes tų dienų
' J .buvo
delis. Rūgs. 21 d. jis surengė Į yra mokslas, bet brangesnis
pilna. Suma prasidėjo po vie
tikėjimas. Statykime tikėji
nuoliktos valan. Šv. Mišias
mą
pirmoj
vietoj,
mokslą
an
20 metų Prityrimo
atnašavo Tėvas Andziulis. Per
troj. Be tikėjimo mokslas ne
Akinių pritaikymo meno
Sumų vietos choras gražiai
užbaigtas. Katalikiška mokv(giedojo. Pasibaigus jpamaldokla pamokina žmogų tarnau
ms, teko susieiti su keleis lie
ti Dieuvi ir žmonijai. Katali
tuviais katalikais.
kiška mokykla yra ideali moIš pasikalbėjimo su jais
kykai. Siųskime visus vaikus
gavau patirti jų būdų. Visi
į tokias mokyklas.
smagus ir meilus ir yra maSIMPTOMAI PAREIŠKIA
Reporteris.
Akių Ligas
lonu su jais bendrauti.
Ar jums skauda galva?
. Pranas.
Ar jūsų akys ašaroja T

|^^

ZELL DRABUŽIAI

LIETUVIAI AMERIKOJE

SH)UX CITY, I0WA.

Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui
MES DABAR
Rodome Vėliausias
Madas

KENOSHA, WIS.

Jau nuo seniau buvau ma
nęs nuvykti į Racina, Wis.
savo draugų 'atlankyti. Sura
dęs tam patogių valandų 21
rugsėjo sekmadienį ir išvy
kau. Kuo Kenoslios iki Raeinui 10 angliškų mylių. Kelias
automobiliu važiuoti puikus.
AKIŲ SPECIALISTA8
Šalimis kelio matosi tai vienas
1801 So. Ashland Ave.
tai kitas namelis, kas kelei
Kampas 18 gatves
Ant trečio augšto virš Platte apviui daug smagumo teikia, ir
tlekos, kambariai: 14, 15, 14 ir 17
Valandos: nuo % ryto Iki 9 rak.
Nedėiiomis uždaryta.^
_ jĮnepasijutau kaip Racinų pa-

DR. JAN J. SMETANA

D A K T A R A I:
I» M • » •

• • • ! • » » •

Telefonas Boulevard

•

•'*

1939

DrSABrenza DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4408 SO. ASHLAND AVENCE
Chicago, m .
.
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 p o )
plot iki S po piet, 6:30 vak. iki j
9.SO vale
' f

Telef. Lafayctte 4149

f Dr, A, Račkusl

Telef. Yardd 1239

Dr. J. H U P E R T
DAKTARAS I R CHIRURGAS
Praktikavęs BERLYNE, V1ENN O J ir P A R Y Ž I A U S
Gydo visokias ligas

4442 So. Western Ave.

Ligoninėse
m o t e r ų ir

vaikų. Leidžia vaistus po skūra.
Turi X-ray ir tt.

4649 So. Ashland Avenue
Trečios Lubas
Chicago, III.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8
TeL Boulevard 0537

(Gydytojas, Chirurgas, Obstetrikas ir Specijalistas i
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —

1) — B e mari n imo,
2)—Be peilio ir be skausiuo,
3)—Be kraujo,
4)—Be jokio pavojaus sveikatai,
5)—Paeijentui nereikia nlrirtl. s a 
li tuoj valgyti, ir gali eiti i
darbo.
Į I'agydo 'Ciall-Ktones' (akmenis tuliyje)
Ir akmenis šlapumo pūslėje be oper»ici,jos, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais.
J' Apkurtusiems Mi^ružina girdėjimą.
I Gydo visokias ligas pasekming-ai, ir jei
yra reikalas <la.ro opera*'i jas.
Protesijonali patarnavimą
teikia savo
ofise:

Dr Marya 1411 So. 50 Ave. Cicero, UI.
Dowiat-Sass I I
Ofisas atidarytas: kuMlien nuo 2
po piet iki 0 vai. vakare.

1T97 W. 47-th St.
Valandos nuo 9 iki 13 dieną, nuo
O iki 9 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 Iki 2 vai. po pietų.

-X

Tel

Boulevard

2160

_.. A.J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Nedėliomis
rytus.

ir

seredomis

ofisui

\»i.

užda
'^

>flao TeL Booterard 9611
Rezid. Tel. Drexel S i t i

DR. A, A. ROTH
BUŠAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
BjSSMRBM MoterUka. Vyri&u
Valkq Ir riių chroolikq hgų.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Chicago, 111.

Kampas Slst Str.

Kalm
Gydytojas ir Chirurgai
4 6 3 1 8 . A s h l a n d Ave.

i

TeL YaitU 0994
Valandai*
tJK
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
Tel. Boulevard S888

i Vai.: 1—3 po piet 7—S rak, Ned.
ir Šventadieniais 10—12 d.

|DR. CHARLES SEGAL
Ferkėia

savo

oftsa

po

s

77 W . VVashington

Perkant naujus drabužius, At- j
neškit pas mus savo senus siutus \
ir overkotus tai mes atnaujisime. j

-

CICERO Ofisas: Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. TeL Cicero 50M]
BRIDGEPORT Oflaas: Kitai*
8. Halsted St. TeL BouL 67S7J

Patyrę 20 metų šitame darbe j

• • • o

L aw ycr

TeL Dearborn

LIETUVIS ADVOKATAS
Saite 1518 Ashland Iiiock Bldg:
155 N. Clark St. Chicago, HL
Residencija
2341 W. 23 Pi.
TeL Canal 3589

Padarom darbą greitai,
Pigiai, gerai '
U. S. OLEANERS AND
DYERS

JOHN I. BAGDZiUNAS

Savininkas

ADVOKATAS

W. 6. NORA K

rmtm kyla* rtsn«M TciontM**. R n u
u«J*
ahatflrtaM.
Padar*
perdaTUaj I M n a M t u
Ir

j 2210 W. 22 nd Street
Chicago, 111, j

7 South Dearborn Street
BOOM 1538 TRIBŪNE BLDG.
Telefonas Randolph 8261

1689

Telefonas

J.MILKEVICZ

Geriausios rūšies ir darbo
Importuoti "VVorumbas
Viskas ranka siutą
$75.00 vertės
Speciale kaina
Tikrai apsimokės jums pas
mus atsilankyti ir pažiūrėti
ką mes turime Jums parody
ti ir kokios puikios rūšies
mūsų drabužiai ir kiek Tam
sta gali sutaupyti.

Aš dabar turiu aukščiau
sios rūšies, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių
materijų.
Darau Ant Orderio
Siutus ir Overkotus del
vyru.

ZELL CLOTHING

Patyręs

»

KASIMIR P. GUGiS
ADVOKATAS
127 N. Dearborn Street
Valand.: nuo € iki 8:21
Nedėliomis 9 iki 12
Resid.: 3323 So. Halsted Str.
Telef. Boulerard 1310
Chicago.
r

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Room 1117 — 1122
127 N. Dearborn Str.
Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rytą:
ofise "Naujienų" name:
1739 So. Halsted Str.
Telef. Roosevdt 8500

SIUTAI IR OVERKOTAI

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Ave,

I

JOHN MINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22-nd St. arti Lca>itt St.
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6
v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgifiiaus lengvomis išlygo
mis.

J. B A K T Y S

DR. 0. VAITUSH, 0, D.

CICERO TAILBRING COMPANY

I

—«»

14ST So. 49 Ave.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas
dantų be skausmo.
Brldge geriaosiet aukso. Su mūsų
lietuvis Gydytojas Ir
pleitom galima valgyti kiečiausia
Chirurgas
maistą. Garantuojame visą savo darbą, ir žemas mosi} kainas. Sergėkite j
1821 So. Halsted Str.
savo dantie, kad nekenktu ju^u svei-^į
Vaandoa: 19 Iki I I ryU; 1 Iki 6 j katai.
1545 West 47-th Street
po plttų: • Iki • vakari

Netoli Ajhlaad Ave.

\

Tel. Cicero MT«

CHAS. SYREWICZ
Lietuvis

Graborlus
Laidotuvių kai
nos kiekvienam
prieinamos.
Pirmos Klesos
9
*.
Mašinos
Private AmbuLicensed Einb.
F. B. Palaci
lanee

2.nd Ploor

A. A. O L I S

1

A D V 0 K A TAS.
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL Randolph 1034 VaL ano 9-5
VAKARAIS:
S»0l S. Halsted st. TeL Bivd. t»71
v. v apart Panedėlio Iv
Pėtnyčios

S. 0, LACHAWIGZ

T. BARTKUS IR J. KULPINSKAS

HELEN BELMEN JERRY*
I J E T U V * ADVOKAT*
4454 South Western Ave.
Telefonas Lafayctte 4089
Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais,
Nuo 2 iki 6 Suimtom po piet.

DR. SERNER, 0. D.1

4837 West 14-th St.

TeL Canal 9699

Telef. Centrai 4411

J. B A K T Y S

I

~

2301 W. 22nd S t

J.MILKEVICZ

I

i

A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Kame

dar prisiminė apie Lietuva., šaulyje žodi Dievas rašo su
Patvirtino, kad Greičius ir didžiąja raide. O mus laisva
METUVYS SIUVĖJAS
Slavėnas teisingai nušvietė maniai visai apjako ir to ne
670 West 18-th .Street
žmonių gyvenimų Lietuvoje. mato. Buvo keli išgamos sve
Chicago, Dl.
tainėje
ir
sėdėjo
kaip
spirgiai
Telef.
Canal 03S4
Sakė, kad bedieviai socialis
tai Lietuva; visais laikais sten ant karštos skaurados ir nors
,^ rpražudyti,
_,
kun. Garmus norėjo, kad kas
B%
y
ėsi
primindamas
1917 m. Petrogrado Seinn},lko klaustų bet, jie tyĮėjo. Ant
kur socialistai raudoną, ve-]galo paprašyta aukų Vilniatfs
PIRMOS KLIASOS LIE- i
liavų nešdami išėjo iš sales, našlaičiams ir surinkta $ 44 .
TUVYS KRIAUČIUS *
protestuodaini prieš Lietuvoj Garbė Dukėnieeiams už tokį
Turiu už garbė pranešti visuonepriklausomybę. Taipgi vė gražų surenginuj. Publikos bu i menei ypač savo tautiečiams Lie
kad aš padidinau stocka
Lietuvis Specialistas
liaus norėjo sukelti maištii vo pilna svetaine iš visų apie- tuviams
savo kriaučiškai
į s t a i g a i , ir d a kariuomenėje Kaune ir Lietu linkių. Lai "Dievas duoda kun. | bar turiu didžiausia pasirinkimą
rudeninių ir Žieminių materijų.
vą, tik atsistojusią ant kojų Garmui geros sveikatos ir energijos toliaus dai'buotis lie
Turėk švarias, Sveikas airis vėl paskandinti vergijoj. Vis
Jeigu kenti galvos •Kaudėjftną..
kas kas yra padaryta Lietu tuvių gerovei šioj apielinkej.
I jei turi akiu uždegimą, jeigu akys
VISOKIŲ STAILŲ
voje ir kad išgauta laisvė, tai Nes čia aplinkui dirva apžeį nuvargę, silpnos, skaudžios arba
; ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.
daugiausiai katalikų pastan lus, ir niekas, arba mažai kas Padarome ant užsakymo geriau
Akiniai $5 ir augščiau
gomis. Lietuvoje iš 110 gim rūpinas. Visi, kuriems rupi sia ir pigiausia taipgi,
|j Valandos nuo 1 iki d vakare.
Valom, Prosinam Ir Taiso m
Nedėliomis JIUO 10 Iki 12
nazijų ir progimnazijų tik vie lietuvybe ir tikyba, stokime Į
3333 South Halsted Street ną laisvamaniai įsteigė, tai darbe. Daugiau tokių prakal
Mariampolės Realinė gimna bų, su pamarginimais, o pa
3249 So. Halsted St.
sekmes
bus
milžiniškos.
Chicago, 111.
ziją kur mokinasi beveik vie
Tel. Yards 6449
U E T U V Y S AKIŲ SPECIAJLISTA8 | ni žydukai
Voratinklis.
ir kur periami
Palen^vtos visu
akių
tempimą bolševikai. Ant galo išėmė šia
kas yra priežas
"Sandarą''
ir parodė
timi skaudėjimo mštą
K.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIS
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-H
tuma, skaudančius
ir užsidegusius publikai kad Dievas rašoma
karščiu aklų kreiros akys katerak- su mažąja raide,
o Dėdė ir
to, nemiegio; netikras akis įdedam
PATYE? LIETUVIAI SIUViJIAI
Daroma egzaminas elektra parodan Velnias su didžiąja raide. Kul
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
=
Pranešimas Visiems Lietuviams
taikomi teisngal, toli ir arti matan turingiausios šalys, visam paUžlaikome didžiausia linija įvairių rudeni
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
nių ir žieminių materijų.
gėjimo ir Talkus einančius mokyk
Siuvam Ant Užsakymo
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
Nedėliomis nuo 1© iki 12.
Siutus ir Overkotus naujausios mados
Akiniai $4 ir augščiau
Mūsų Darbas Visados Augštos Rūšies
Kreipkitės pas mus del gero patarnavimo
1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
Lietuvis
Graborlus
Tel. Boulevard 7589
Padarome darbą gerai ir pigiai
s
Savininkai
2314 W. 23-rd Place

i

11

C. V. G H E S N U L

20 metų ant. šito darbo.
Meldžiu Lietuvių atsilanky
kite busite gražiai užganė
dinti.
Kainos Visiems Prieinamos
Taipgi taisau, valau ir
prosinu.

1366 S. HALSTED STREET
Atdara Vakarais ir Nedėlio
mis,

1887

A D V O K A T A S
79 W. afonroe Street
Roora 904 — TeL Randolph 2909
VaL. Kuo 9 ryto Iki 6 no pietį
Vakarais S20S So. Halsted Str.
Telef. Vardą 1015
Chicago.

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

co.

Canal

S. W. B A N E S

TAIL0R~W

#20.00 iki #50.00

Chicago, 111.
Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o , mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Canal 1271
2190

pirkluM
a
tosllijl—

Vakarais: 2151 West 22 St.

OVERKOTAI

-

4766

JOSEPH C. SOBOL

j Į Namus Nežiūrint Kur Gyventam
Vatom visokios rų&gg vyrų ir
moterų skryneles

Telefonas Roosevelt

J~

DR. P. Z. ZALATORIS

NEMETYKsavoPINIGUS

LIETUVIS ADVOKATAI
Dlen.: D. 614—516—127 H. Dcar
born St. TeL Randolph 6564—55*6
VakaraU
10717 Indiana Ave.
TeL PaUman M7f

$25.00 iki $50.00

Dlionj, Motera ir Vyrų liigų
VaL: ryto nuo 10—II nuo t — I
po pietų: nuo
7—s.vt
Nedėliomis: 10 Iki I I .
Telefonas Midway SS8t

ĮTeL Canal 9267 Vak. Canal 1118

D T O
A T A 8
Viduratfestyje Orisas:
__ t 911 Chicago Temple Bldg-

m—

SPECIALIS PASIULIJIMAS
ŠĮ MĖNESĮ
Importuoto Prancūziško materijolo maišytas šilko ir vilnos
audimas 2 poros kelnių ir
Švarkas

Vertas penkiasdešimts Bo
ilerių kiti siutai sic 2 porom
kelmų **

SPECUAT.TSTAS

H l l

ISTASULANI

SIUVfiJAf

J. P. WAITCHES

#60.00

Rugsėjo 21 d. j vyko gražus
vakarėlis, Dukeniecių' sureng
tas. Buvo prakalbų, dainų ir
deklemacijų. Dalyvavo L. Vy
rių 11 kuopos iš Homestead
choras, kuris sudainavo kelias
daineles. Taip jau Urajaus
kas iš Pittsourgo, sudainavo
kelias puikias daineles, vi
siems patiko. Kalbėjo Grei
čius ir Slavinas, tik ką gryžę
iš Lietuvos. Abu labai teisin
gai, bešališkai papasakojo apie Lietuvę. Pasakė, kad
Lietuva daug aukščiau pakilus
dabar, kad- apšvieta auga
kaip ant mielių. Ant galo kal
bėjo kun. Garmus, Braddoko
klebonas. Savo gražioj kalboj

1

OVERKOTAI

$37.50

4729 S. Ashland Ave.

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJAI
B
CHIRURGAS
8137 So. Morgan Street
Valandos: » — l t Ii ryto.
Vakarais nuo T lld t
CICERO OFISAS;
' I M S Sontlt 4t-th Ai e — •
Telef. Otce*o 4S7f
Valand.: I — • : • • •- •• *Mdltsu
UtaminkaUi Ir petnyeienM pmo t
Iki • TaL t a k .
I

aamerla

DUOUESNE, PA. .

ADVOKATAI

2 poros Kelnių Siutai ir

t

Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ii plukančiua
taškus
Ar atmintis po truputj mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltį* akyse?
Ar yra balta dėmė ant rokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

R « į i t e tuo. proledion.lus, biznierius kurie garaoa»i dienraštį "Drauge".

•«w

| V. W. RUTKAUSKAS

Cicero. 111. S

ADV

OKATA8
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C H A S . K, V U 0 S A 1 T 1 S

2337 So. Leavitt St.

Tel. Roosevelt 8982

Didmiesty]:

£9 South La Salle Street
tso

P A T Y R I LIETUVIU KEAUČIUS
Vyru ir Moterų Rūbų Siuvėjas
OVERKOTUS IR SIUTUS
Padarome ant užsakymo /rreitai ir pigiau.
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama
kaina.
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus.

C H A S . K, V U O S A I T I S

^^^^

1
Obica^o^ 1

Tefefoaas Centrai S8M

3223 S. Halsted 8t.
Telefonas Tardą 4681

Remkite tuos profesijonalui, biznierius kum garsinaši dienrašti 'Drauge", «

p

E
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sipirHi išlaimSjimo tikietij.J parašyta ADVEBTISfiD.
Taip 1linksmai praleidom va- PraSydami laiško paduokite laiiko nnm., nes su juo greičiau
karelj.
laišką suras negru su pavarde,
Roselando Lakštutė.
3 .Barkauski Tony
7 Budrecnienei Agotai
16 Gabalis J .

CICERO, ILL.

BUS KONSEKRUOTAS
VYSKUPU MONSIGN.
KELLEY.

m

Roselandietės ir vėl prade-i
17 Gedalyovits Alex.
jo bruzdėti. Štai 21 d. rugsė
PRANEŠIMAS.
18 Gelig'a Matus
•i
jo sekmadienio vakare A. L.
j R. K. Moterų Sąjungos 46 J Lietuvių namų savininkų 30 Jakavicius Povilas
31 Jozelis Frank j
DalyvaiI1S trijų tautų prelatai kuopa surengė puikų piknikų I sąjungos mėnesinis susirinki32 Juškaite L.
Visų Šventųjų parapijos dar- mas įvyks 1 spalio, trečiadienį
(Kataliką? Bažnyčios Prapla že. Publikos susirinko ne dau vakare 7 vai. pas Lukštų 15 ir 33 Jurgaičiu Jonu
46 Melgui J .
tinimo Draugijos prezidentas, j gausia iš priežasties negra- 49 gatvių.
49 Mineuaskos Kazimeros
Namų savininkai ateikite vi
monsign. Francis
Clement ž l l s oro, bet visi žaidė links52 Murealeinea Ulease
Kelley, Šventojo Tėvo paskir n i a i i r džiaugėsi. O labi'au- si, taipgi atsiveskite ir savo
53 Naravas Aleksis
šiai buvo malonu, kad vieti kaimynus. Svarstysim bend
tas Oklabomos vyskupu.
54 Narnis Frank
J o konsekravimas j vysku nis klebonas gerb. kun. Lape rai savuosius reikalus, kurių
55 Norkevicz John
pus įvyks Chicagoje, Švento lis dalyvavo ir visus maloniai yra galybės.
62 Rodzeiulesz ' Stanislaus
sveikino
ir
linkėjo
visiems
K.
D.
koresp.
jo Vardo katedroje, spalių 2
64 Rusheleveny B.
d., ty. ateinantį ketvirtadienį. linksmai laikų praleisti. Sesu
65 Sadauskini Klemensui
Konsekratorium bus J E. tės sujungietės turėjo gardžių CHICAGIECIAI, ATSIUVTKI72 Sh'atkowskis Juzupas
Kardinolas Mundelein, Chi- " ž k a n <l ž »J & ^ l t o s košės, taip
73 Sovinski Stanisauls
TE LAIŠKUS.
laUt u r
38
cagos Arkivyskupas.
!
^ ° P " * " " M * - Chicagos pafite (vidumiesty)
75 Stalewsusky Bronis.
Kardinolui asistuos: Arki- «•* * « * » « • • • skubinosi nu- prie Adams ir Dearborn gatvių
76 Tobias Istrianyns
randasi atėję ii Lietuvos laiškai
vyskupas Sinnott iš AYinni78 Urbonajti Enni
žemiau
įvardytiems
asmeninis,
ku
peg, Kanados, ir Arkivysku
81 Vekeris J i .
riu dėlei adresatų persikėlimo
pas Ruiz iš Meksikos.
82 Vainikene Agosta
Iriton vieton arba kitokių priežas
Pamokslų sakys vyskupas
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
84 Wasyl Kozak
Laiškus galima atsiimti prie Ge
Ledvina iš Corpus Christi.
87 Wilkas Kastantas
neral Delivery (iš Adams gatvės
88 Wroblewski W.
įėjus po dešinėj pusėj), prie
90 Žilinskas Frank
Švedai, danai ir norvegai
pirmo langelio, ant kurio viršaus
Chicagoje minėjo Erifksono
dienų, kuris, kaip jie sako,
*iiiPHHii»»»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«imiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimii»»«i»a
pirm Kolumbo atrado Ameri
kų. Tas daroma Kolumbo pa
Merginos—Jusu
žeminimui. Jie pamiršta, kad ii
Rūpesčiai Užsibaigė! j
Eriekson tai pat buvo katali
BUTO laikai, kuomet nieku neiinojo
OVERKOTUS IR SIUTUS
|
kas yra pleiskanos ir kaip nuo j g
kas.
"'^"C
I

G. SKOBY

įTies 55 gat. ir Mayfield ave. rastas nušautas vienas
taeksikonas darbininkas.
Cbicagoje lankosi gub. Bry
an, demokratu partijos kandi
datas j viee-prezidentus.

atsikratyti. Šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą tvarioje ir svei
koje padžtyje.

Rudeninių ir Žieminiu Materijų
Kainos Prieinamos, Patarnavimas
Mandagiausias

iStrpant galvį kas vakaras einant gulti
per savaitę ar dešimtį dienu, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų
plauku augimą. Po to naudokite
Ruifles tik retkarčiais sulig reikalo
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis.
Bonka 65c. aptiekose, arba už 75c.
prisiunciame Mačiai ii dirbtuvės:

Kreipkitės Pas Mane
Busite

G. S K O B Y
2150 So. Hoyne Ave.
TeL

:

Tel. Boulevard 9641]

Chicago, IU.

2 flatų mūrinis namas 6-6

kambariai su visais įtaisy
mais, augštas cementuotas
beismenta-c.
Bandos
neša
DUONKEPYKLA ANT
$90.00 į menes;. Kaina $8.RANDOS
900.00
Randasi gražiausioj
Netoli Chicagos, Illinois vals
netoli
Washington
tijoj su stora ar be storo. Vie vietoj
ta gera, pečius geras.
Parko, mažas
imokėjimas.
Atsišaukia
Platesnių žinių kreipkitės:
DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue

BIZNIS

7031

=

PARSIDUODA bucernė ir
grocernė, paduosiu jrana pi
giai $750.00 įera vieta, leasas
ilgas, geri ruimai pagyveni
mui, pardavimo priežastis tu
riu išvažiuoti j kitą miestą.
821 West 34 Street

Nuoširdžiai tariame padėkos žodį dalyvavusiems KAZIMIERO J.
PALIONIO laidotuvėse, kurios įvyko Ketverge, Rugsėjo 25 d. Ačiū ypač
gerb. kun. Jonui Šiaulinskui, kuris 'pasakė du labai gražiu pamokslu ir
palydėjo į kapines. Ačiū gerb. kun. J. Skripkui ir kun. Urbonavičiui ir
tiems kurie pasiuntė gėlių; ačiū vargonininkui, zakrastijonui, grabnešiams,
giminėms ir visiems pažystamiems, kure dalyvavo šiose ladotuvėse. Taipgi
ačiū graboriui Eudeikiui už gerą patarnavimą.
Nuliūdę Moteris Enelė ir sunųs.

aczasagsacscz
SUNKUS DARBAS

nekenkia nei vienam,
esančiam geroje fiziškoje U
padėtyje. Užlaikyk savo •
tvirtumą masažuodamas
savo muskulus kiekvieną
vakarą einant gulti. Issi- /
trinkite gerai su senai
žinomu ir patikėtinu
/

ir 1SVENOKITE nuovar
gio, fkaadamų
muskulų ir
diegiančių pe
čių.
Bukit
tvirtu ir svei
ku,
tuomet
jokis darbas
jums neiaro- i
dys niekuomst
pertunkua. Nei viena ataargf Šeimyna neI gali būti de bonkos lito linimento. >*ra
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaienkho.
F. AD. RICHTER &.CO-. „ „
104-114 So. 4th St„ Brooklyn. N. Y.

Šis puikus 3 šmotu Moliai r

CHICAGO, ILL.
TELEF. BLVO. 9641
i "PIGŪS IR GERAS
NAMAS
Pardavimui, 3 lubų augšto, muro namas, akmeninis
frontas, 3 po 4 kambarius pa
gyvenimai.
Ir taipgi 2 lubų augšto me
dinis namas, iš užpakalio, 2
po 4 kambarius pagyvenimai.
j Abiejuose namuose randasi
maudynės, elektra ir kiti^ ge
ri i taisymai. Rendos neša j
mėnesį $90, kaina $9,000, įmokėti $3,000, o kitus leng
vais išmokėjimais.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.
TeL Yards 6894

Šis geležinis augštos njšies

parlor setas $300 vertės. Spe
ciali kaina da-

C1Qft Rfl

nis virtuvės pečius - nikeliuo

bar tik

tas, viršus visas pališiuotas.

Speciale kaina

PRADĖS TAVE

CQ0 C H

ant kelio savininkystes

L" S E R Ų

AD ir viena Sėra' nusipirksi ir tai jau skaitysiesi dalininkų biznio Chicago Rapid Transit Company kuri operuoja visas Elevated
linijas. Gausi dividentini čeki kas mėnuo už sa- •
vo šėra kaipo pelną ratą $7.80 j metus už kiek
viena šėra kuri nupirksi.

K

i

Pamatyk ši nuostabu muzil
kalį instrumentą veikėmėje j
mūsų krautuvėj. Geriausias
radio receiveris ir puikiausias
honografas vienam kabinete,
•ikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki le-^
ver ir išgirsi puikiausia muzi
ka - long distance ir lokales
stacijos. Kuomet nusibos tau
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
hetrodyne
dą ir klausyti gražiausios
receiver.
muzikos kurios tiktai tegali
išgirsti iš Brunswick Phono grapho.
Kainos nuo Cfūfl (1(1 i r Augščiau.

1

-

Norint daugiau žinių paklausk bent
vieno darbininko "L" kompanijos
arba prisiu.sk žemiau telpanti kepoua. Mes prisiusime jums veltui ko
pija Cliieago Rapid Tiansit Kompa
nijos Street Guide of Chicago.

UTILITY SECURITIES
COMPANY

UŽLAIKOME PILNA EILC LIETUVIŠKŲ REKOR
DU SAVO STOCK'E

stebėtinai žemas kainas tiktai

z

John T. Moran. Room
Be atsakomybės iš mano
formacijas apie Chicago
Preferred Stock ir kopija

843-72 West Adams Street, Chicago.
pusės meldžiu man prisiųsti pilnas in
Rapid Transit Kompanijos 7.8% Prior
kompanijos s'treet guide Chicagos miesto

1

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co.

S

3621 — 23 — 25 So. Halsted Street

. . . . . , . . ) . . . . . . . . .
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JOS. J . JOZAIT1S, Generalis Menedžeris
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395.00

Šiame išpardavime mes siūlome jums

^C11 f 111111111 f 11111111111 f IM1111111111111 i 11111111.' 111M111 f! 11111 ? 11111111111111111111111111111 • 11 ^
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REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Sn tos rųšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, HL
ResideiH Įjos T d .

Ofiso TeL

Prospect 5101

Prospect 6778

Profesionalai, biznieriai gar
sinkite, savo biznius dienrašty
•'Drauge".
i
Dr. Chiropractor ir
Akuserka
ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų Ir be operacijų,
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4961
8252 So. Halsted S t

J
DR. P. SIMAITIS
Kaprapatii,
Gydau pasekmingai širdies Il
gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusulj, galvos skau
dėjimą, riebius kūnus euliesinų;
nesilpnindamas jų vaistais, šiaip
jau tonsilius, penesaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Naprapatijos
ir maistinės
chemijos būda gydymui (išgydęs
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir ilgai gyventum).
Vai. 1 iki 4 po pietų, « iki 8
vak. Nedėlioms po sutartj.
Ofisas 4652 S. Ashland Avenue

Gali But
Sveikas

w

Ar sergate? Mes jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar jųs čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio liga,, gasų. rugstumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išballmą Ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs iš r y 
to, galvosūkį, apsivėlusi liežuvį?
PraSallnkit nervingumą — apaisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervu*, ^frerelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir paslmatykite su mumis tuojau.

Išlygos Sulyg Jūsų Noro.

CHICAGO
72 W. Adams St. 4568 Broaclway
40» East 35-th Street
l oni^v iii.Milwaukee

TeL Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR- I
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir C
• Parduodam Laivakortes. •

Tamsta

C

Gali nusipirkti viena ar keletą šėrų po $100 už
kiekviena — cash arba išmokestiais $10 iškalno
ir $10 kas mėnuo už šėra, 1% nuošimtis pave
lijamas ant išmokeščiu.

809 W. 35fh %l Chicago

Didelis Išpardavimas Grojikliniif Piany.

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

Apsaugojant savo investmentus dideliam augan
čiam transportaeijos bizny kuris daro pelną kas
valanda kas diena. Pereitu metų "L" pervežė su
virs 203,000,000 pasažieriu — 12%% daugiau ne
gu 1912 m.

S. L FABIONAS CO.

combination anglinis ir gazi-

Sujungimus padarome veltui.

•t

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

3352 SO. HALSTED ST.

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS

P A D Ė K A

NORĖDAMI

C. P. Suromskis & Co.

A

A. - f - A.

<

Canal

Chicago. S

REAL ESTATE

DOLERIU
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Patenkinti

PARDAVIMUI
NAMAI.
ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS

4 pagyvenimų medinis na
mas, storas ir 3 lotai po 6 - 5 Perkam, parduodam ir
mainom
namus, farmas taip
4 kambarius randos neša
ir visokius biznius.
$73.00 į mėnesį. Kaina $6.- gi Darbą
atliekam greitai,
PLAYER — PIANAS
500.00
arba
savininkas
mai
pigiai ir gerai.
Ant Pardavimo
$250
Kreipkitės:
nys ant bile kokio biznio, lo
$250 nuperka puiku Player Pianą,
vartotas tik 3 mėnesiai. Cash ar I š - tus priims už pirma" įmoke3352 So. Halsted Str.
mokesčiais. In storage
jima.
1722 South Ashland Ave.

PATYRĘS LIETU- I
VIŲ SIUVĖJAS |

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ |

RitffUs

\

Linksmas vakarėlis.

PARDUODU 7 kambarių moder
niškus rakandus labai pigiai; 3 šmo
tų M oha ir pąrlor setas, divonai, lampos Console fonografas Walnut —
Dininng setas 2 setai miegamiems
kambariams, 3 šmotų molinos skli
ros parlor setas virtuvės setas ir
tt. turi būti parduotas prieš 1-ma
visas arba dalimis.
815 So. Ashland Blvd.

Padarau Kaip Tik Nori

F. AD. R1CHTER £ CO.
I 104-114 S*. 4t»St.,Brooki,., N.Y.

ROSELAND ILL.

PARDAVIMUI
RAKANDAI

Htfi, fl», . Į » *

°rT

iA *

3 Metus Išmokėti
iitskaitliuoslme jums už sena
pianą m a i n ^ t Ą\ »nt naujo

VELTUI!

VELTUI!)

Suolelis, Grindine lampa
su 50 rolių su kiekvienu
grojikliniu pianu.
••m

- ^ i

•.i

Su •
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Daktarai Kupczynski
Ir Schweers
Ofisas
TeL Haymarket

4376

1112-1114 Milwaukee Ave.
VlrSui Hatterman ir Glantz Banko
Valandos 8-12 ryto. 2-5 po
pietų, e-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 iKi 12 diena
Specialistai chroniškų, nervų.
kraujo, odos ir šlapumo UĘU'
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