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VARGE FRANCIJAI VATI
KANAS REIKALINGAS.
KARO LAIKU SANTYKIAI
SU VATIKANU ATNAUJINTI
Šiandie radikalų valdžia tai
visa griauja.
P A R Y Ž I U S , rūgs. 30. —
190(> metais Franci jos tuome
tinei
raasonu-bedievių
vrfldžiai pavyko išleisti priešbažnytinins įstatymus, kuriais at
skirta valstybė nuo Bažny
čios.
Kaip Rusijos bolševi
kai anais metais grobė cerk
vių ir bažnyčių turtus, taip
elgėsi ir ta Franci.jos valdžia.
Tikėtasi gerai
pasipelnyti.
Rezultate patys sukriai valdi
ninkai gerai pelnė.
(Tais laikais Franeijai se
rai klojosi. Jį nebuvo panė
rusi skolose.
Dėlto jai san
tykiai su Apaštalų Sostu ne
buvo reikalingi.
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CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 1 D., 1924 M.

T. Sąjunga Pasidavė
Japonijai
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Praneša, Japonai Ruošiasi Karam su
S. Valstybėmis
Kinijoj Karas Japonijai Daug
Nesmagumu Sukelia

META1-V0L IX

ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH S, 1879

LIETUVOS UNIVERSI
TETO REKTORIAUS
INAUGURACIJA.
KAUNAS, rūgs. 16. -f Va
kar 11:00 rytą įvyko iškilmin
ga Lietuvos Universiteto Re
ktoriaus inaugaracija.
Stu
dentų ir abitiurentų prisirin
ko pilnutėlė Universiteto salė
su Universiteto senatu ir pro
fesura priešaky. Be to, apsi
lankė J o Kfcsc. ministeris pir
mininkas Tumėnas, kuris taipat yra Universiteto profeso
rius.
Universiteto Rektorius p.
Čepinskis, perduodamas rektoriavimo pareiga kun. Prof.
Pr. Bučiui, sveikino jį reikš
damas didelės vilties sėkmin
game tvarkyme mūsų vienin
telio mokslo židinio ir linki-

CHIGAGOJE
KO BUS SULAUKTA.
Chicagos vidumiesčio gat
vėse dideli užsikimšimai. Nei
praeiti, nei pravažiuoti, ypač
rytmečiais ir vakarais, kuo
met žmonių minios eina dar
ban ir iš darbo. Vargas žmonėms vakare prieiti prie gatvekarių.
Gatvekariai
pas
kui gatvekarius važiuoja ir
nesuspėja
žmonių
paimti.
Viršutiniai geležinkeliai taipat užkimšti.

Chicagos Darbuotojai

Vilniaus Dienos Reikalu

Vidumiesty randami visas
biznis.
Ten kasdien didžiu
ma Chicagos žmonių suvyksta.
Tą padėtį žymiai palengvin
tų požeminiai geležinkeliai,
kurie Chieagai jau senai bu
vo reikalingi.

fiENKVA, spal. 1. — J a - L- tas pasekmes tegul pati
ponija laimėjo T. Sąjungos valdžia ims ant savęs.
Japonija tad nori, kad tas
susirinkime.
Kilus krizini, nebuvo .jokio posmas arba butų pataisytas,
išjj.'.mo, kaip l;k išpildyt'. vi-'arba visai pasalintas. Japoponijos reikalavimus. , nija nepripažįstu kadir S. V.
Šiandieninė miesto valdvba
. , .v . ..
• ,
• •
••
ii
jo daug pasisekimo ir įstver'!>.
w
I ai atlikta, kad i.^chx-ti: nusistatymo nmgracijos klau-- mes.
tečiaus to palengvinimo klau
Po p. Čepinskio kalbos stu simu beveik nieko nesirūpina.
visus pradėtus tr.ikos reikale' sime išimtinai vidujiniu Suv.
dar*.ns.
a s i i r t a s sre.ialis
reikalu.
I r tuo dentai ir profesoriai bendrai Visas laikas ji tik galvoja suSUSl- Valstybių
komi
tetas Pkompromisu
reikalu ji nori turėti liuosas giedojo Tautos Himną.
miestinti gatvekarius ir vir
taikė su japonais.
Atėjo vargai.
Paskui kalbėjo naujas Uni šutinius geležinkelius.
KUN. HIERONIMA? v^iciUNAS
Nori
Reiškia, Japonija galės kib rankas. Nori, kad tos rųšies
Rektorius,, Kun. ma dar labiaus apsunkinti gy
Bet pradėjus 1914 metais ti kad ir prie Suv. Valstybių klausimas butų tarptautinis versiteto
Cicero Klebonas, ir "Draugo" B-vės direkt. pirmininkas.
Prof. Bueys.
J i s reiškė di ventojus.
Franeija Įsivėlė karau.
Pa už japonų išskyrimo įstatymą, klausimas.
mano, kad "Vilniaus atvadavimas daug p r i k l a u s y s
Bus balsavimai
delius p. Čepinskiui nuopel
Bet jau yra žinių, kad tais
kilo vargai.
.Kas momentas jei jai užeis noro. J i turės tei
Jei iš japonų pusės čia ne nus Lietuvos
Universitete. visais palengvinimų reikalais nuo Tautos moralų. Jei katalikybė ir dora tvirtės mmų
buvo baimės, kad Franci jai sės tos r,ųšies klausimus įduo
Tautoje, tai ji niekuomet neatsisakys Gedimino miesto ir
bus nusileidimo tuo klausimu, Abejojo, ar galės būti tokiu
ims rūpintis pati miesto talaisvės dienos
suskaitytos, ti spręsti T. Sąjungai.
tad visas reikalas bus paves Rektorių, kokiu buvo p. Če-[ r y ba.
Nes padėtis nepaken- suras būdų Aušros Vartams atvaduoti. Tik aukštos do
kad ja užkariaus vokiečiai.
Bet dar vienas klausimas:
ros Lietuva tepajėgs įkūnyti obalsj: Vilnius buvo, yra ir
tas Sąjungos
susirinkimui pinskis.
Savo kalboje nau ciama.
Labiausia užkietėję franeuSpeci'alis komitetas paten
bus Lietuvos!"
Dalsuoti,
jas Rektorius pranešinėjo azai tuomet
puolėsi šauktis kino Japoniją, Tečiaus tuo
Gerb. Klebonas rengia Cieeroje patriotingaa pamaldas,
Spėjama, kad balsuojant pie garsias pasaulio bibliote
Vatikano pogolbos.
Vatika klausimu dar* Sąjungos susi
PROHIBICINIAI AGEN kurios įvyks sekamoje tvarkoje:
Japanija gali gauti viršų. Jei kas, jų dydi i r tvarką, linkė
no durys niekam neuždary rinkimas balsuos.
*
TĄ! DIRBA.
Spalio 8 d. nuo 5:30 vai. vakare — išpažintis — susi
ji gautų daugiaus balsų, tuo damas, kad ir Lietuvos Uni
tos,
f prašymus visuomet
taikymas su Dievu. Spalio 9 d. šv. Mišios ryte ir pamaldos
GENEVA, rūgs. 30. — T . met iš T. Sąjungos atsimestų versitetas panašiai tvarkytu
atsiliepiama,
misis k u n <l i'
32 prohibiciniu
agentu iš bei prakalbos vakare.
Sąjungos susirinkime del Ja žymi dalis valstybių, kurios si.muose suraminama, nelaimė
Chicagos
atliko
"reidus"
ponijos nusistatymo kilo kri- priešingos Japonijos nusistaP
o
jo
kalbos
sekė
išdavinė
P A S T A B A !
Kokį siurprizą rengia Vilniaus vai
se teikiama pagelba.
Streator, UI., sali ūmiose. Kon
zis.
Susirinkime sulaikytas tvmui. •
j i m a s jtežyniėjiiBją (diplomai
kučiams Chicagos parapinių mokyklų jaunimas i— praneši
Taigi, antraisiais karo me darbų progresas. Pasirodo, J a
fiskuota nemažai įvairios rų
Bet jei balsavimuose Japo i nesuspėta padaryti) baigu
me kitą kartą. Gražių dalykų išgirsite
tais Franeijos valdžia džiaug jionija nenori dovanoti Ameri
šies svaigalų. Keletas asme
nija prailaimėtų, tuomet J a - siems Universitetą ir paskui
sminga i atnaujino diplomati kai už japonų išskyrimą.
nų areštuota.
ponija su savo šalininkėmis priėmimas naujų,
studentų,
nius santykius su Apaštalu
STATYS AUKŠTUS
Japonai delegatai T. Sąjun atsimestų nuo T. Sąjungos.
/škilmingas
posėdis
baigėsi
Sostu. Gi po karo, 1921 me
NAMUS.
goje sako:
MEŠKERIOJIMO SEZONAS
Australijos delegatai, kurie 'Studentų Himnu.
tais, pasiuntė Vatikanan savo
Tautų Sąjunga darbuojasi daugiausia japonų nusistaty
*. -»
j
—
ROMA, spal. 1. — Premieambasadorių.
Washington parko kūdrose ras Mussolini sutiko čionai
nustatyti visam pasauliui tai mui priešinasi, pažymi, kad
Rugsėjo 30, 1&24
MEŠKOS AUKA.
šiandie
atsidarė
meškerioji
kos taisykles ir tuo pačiu žy ta problema yra didesnė už
.
.
.
pastatydinti aukščiausią pa
Keičiasi laikai.
Lietuvos 100 Litų
$10.00
mo sezonas. Meškerioti leid sauly butą, kurs turės 80 auk
giu nenori pripažinti rasių ly pačią T. Sąjungą.
CHIGO, Cal, rūgs. 30. —
Už kelių metų Franeija atAnglijos 1 sterl. sv
4.45
žiama
tik
luoteliuose,
kuriuos
gybės, del kurios juk pirmų
štų,
patariant
Argentinos
ar
Durhame pas vieną turčių
Francijos 100 fr
5.25
sigaivelioją.
Valdžios prie
Kalbos
apie
karą.
-pirmiausia pakeliami karai.
reikia
samdyti.
Sezonas
yra
k
t
u
i
ir
inžinieriui
Palan;kite
laikoma narve juoda meška.
Belgijos 100 fr
4.84
šakiu iškilo socialistai radika
Amerikoniški
koresponden
30-čiai
dienų.
Tai svarbus klausimas. Di
ti.
Ties narvu vakar pasisuko 3
Šveicarijos 100 fr
19.09"
lai.
I r šie, nors dar tik šį
džiuma Sąjungos delegatų tuo tai, kurie gaudo įvairias sen metų; mergaitė Hazel Pepper.
T a i busiąs fašizmui monu
Italijos 100 lirų . . . '
4.38
met paėmė savo
rankosna
žvilgsniu japonams pripažįsta sacijas, ypač apie japonus, Meška nutvėrė ją nagais ir
Ties Kenton ir Augusta gt. mentas.
Čekoslovakijos 100 kronų 2.99
valstybės vairą, jau šaukia,
praneša
patyrę,
kad
Japoni
teisybę. Bet kuomet būtų iš
pašautas geležinkelio sargas,
kad Franeijai Vatikanas ne keltas balsavimas, vargiai di jos generalis štabas jau pa ant vietos nužudė.
sor
kuomet jis mėgino du vagiliu
reikalingas.
busimajam
džiuma delegatų palaikytų tą gaminęs planus
llllllllllllllllinillllllllll|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiniHUi
PORffLAND, Me., spal. 1. sustabdyti.
Buvo jis reikalingas, kuo teisybę.
karui su S. iValstybėmis.
SIŲSKITE SAVO
GIMINĖMS
— Čionai ir kitose Maine vai
met Paryžius iš baimės vir
Pažymima, kad
Japonija
. T •
stybės vietose vakar
buvo
Suvažiavę Chicagoje banki
pėjo bijodamas vokiečių bom Ar bus rastas išėjimas.
S. Valstybes nori užpulti vi
žemės drebėjimas.
ninkai pripažino 200 milionų
bu ir nuodingųjų dujų.
Japonija nori iš taikos pro sai netikėtai ir tai tokiu lai lengvas
— * —
— —
—
dolerių paskolos Vokietijai.
•Šiandie radikalė
valdžia tokolo pašalinti posmą, kuria ku, kuomet ,Suv. Valstybių
ORAS.
jau išsprendė
su Vatikanu me pažymėta, kad jei viena karo laivynas savo didžiumoNuo "moonshine" mirė J .
santykius pertraukti.
Kad valstybė norėtų maišytis į vi- j j e b u s A t į a n t i k e .
CHICAGO. — Anot oro
VVheeeler, 43 m., 2221 ClyPER
neišjudinti
katalikiškosios dujinius kitos valstybės rei-j ; T u o m e t japonai
sugriaus biuro, šiandie gražus oras,
bourn ave. .
visuomenės, atsisakė
parla R-alus ir dar mėginių
kelti j p a n a m o s perkasą, paims Phi bet Vis dar šalta.
9f
valstybė j U p i m j s a l a g i f l a u k s > k a t ū 0 .
mente debatų.
Tik parla karą, už tai tokia
zaciją ir militarinį kareivių
mento ir senato finansiniam paskelbiama kaipo^ a g r e s y v ė | m e t p r a d ė a g Valstybės.
išrengimą.
į
komitetam
patarė neskirti ir T. Sąjunga prieš ją imasi
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
iTeeiaus tos jo
kelionės
jokių išlaidų išlaikyti atstovą protokole nustatytų priemo Paliečiami japonų interesai.
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S"
svarbiausias tikslas prašyti
TCĮK^YO, rūgs. 30. — JCiniprie Vatikano.
nių.
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
Franeijos valdžios
atleisti
joj eina naminis karas ir tuo
•Tie komitetai elgsis vald
KARO MINISTERIS SIKOR nors dalį kredito iš 400 mili
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
karu v i s ' daugiaus liečiami
si
lauks
didelių
nesmagumų,
žios nurodymais. Iš Vatika
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
japonų interesai. Čia kalba SKIS NUDŪMĖ PARYŽIUN. onų '-frankų, ką buvo pripaži
tai
gana
aišku.
no bus atšauktas ambasado
Ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafnusi lenkams buvusioji PoinAntai Alzaso provincijos ma, kad japonų vyriausybė
rius, ig iš Paryžiaus Romon
tais ir telegrama.
Prašys atnaujinti sulaikytą carės valdžią, bet šiandieninis
gyventojai jau kelia aštrius daug nervuojasi.
gryž Šventojo Tėvo nunci
kreditą.
"DRAUGAS" P U B L CO.
premieras Herriot sulaikė.
Nesinori Japonijai maišy
protestus del santykių
per
jus.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
Ministeris Sikorski atviriai
tis į JCinijog reikalus.
Bet,
traukimo su (Vatikanu.
IDNLONAS, spal. 1. —Iš
Telef. Roosevelt 7791
pripažįsta, kad lenkų armija
Kas bus paskiau.
Alzaso katalikų dvasinė vy matyt, ji nebeteks kantrybės.
Varšavos praneša, kad lenkų atsidurs blogon padėtin, jei
Ofiso Valandos:
Japonams pakilus, Azijos
A r Franeijai, kaipo valsty riausybė radikalų valdžiai pri
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
karo ministeris Sikorsljį to užsieny negaus kredito, ka
bei, šiandie- valdančiai daugy siuntė įspėjime, kad valdžia rytuose turės kilti begalinis
Sekmadieniais uždaryta
Katalikių triukšmas. Nes kitoms vals mis dienomis vyksta Pary dangi Varšavos'seimas ateibę kolonijų, bus sveikiau, ar liautųsi kovojusi
ifitiiiiiiii!iinifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiti>
neužsileisti žiun Ir Londonan, kur trum nančiams metams žymiai su
timoji ateitis paliudys.
Bet Bažnyčią, nes ią to bus gali-' tybėms norėsis
pai studijuos armijos organi mažino armijos išlaidas.
kad Franeija namie iš to su- ma sulaukti liueinų pasekmių, j Japonijai*
•

•
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PINIGŲ KURSAS.

LIETUVĄ

PINIGUS
ii

LENKįf ARMIJAI REIKA
LINGI PINIGAI.

DRAUGĄ

Trečiadienis,

O I A Ū OA I
— -
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" D R A U G A S "
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Jei šiandien Chicagos bomai (ir ne bomai) žinotų,
kad per miestą vežamas va
gonas aukso, tai jam apgin
ti reiktų tiek policijos, kiek
užtektų neramios Albanijos
užkariavimui. Už tai dabar J.
V. paštas užsisakė 3,000 ypatingai šarvuotų ir ginkluo
tų vežimų, kurie savaip -sim
bolizuoja piliečių doryoes.
K. P.
(Bus daugiau)

s

=
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PAMOKOS

DR. JAN J, SMETANA

1924

niui, ar surinkę drauge, pra cios sienas jūsų aukomis ne
šome drauge prisiųsti ir au siliaus melde Dievų jums pa~
kotoj sąrašą. O gerbiamųjų laimos: žemiškos ir dvasinės
sudargieČių ir prielankesnių gerovės!..
Visiems aukotojams iš anks
jų prašome parinkti aukų sa
vo pažįstamų tarpe mus sta to tariu aciu savo ir savo pa
tomajaį bažnyčiai ir siųsti jas rapijiečių vardu.
Sudargo klebono kun, Mykolo j JMeVi* teatpildo visiems
Brundzos vardu, paštas Sma- aukotojams šimteriopai.
Jus
liniukai.
^ tarnas kun. M. BmnBroliai ir Sesutės! nesigai-<<*», Sudargo klebonas.
lėkite aukų katalikų bažnyčiai
nes tie akmens įdėti j bažny-

DR. 0. VAITUSH, 0. D.

SUDARGAS, 1924 m.
rugpiučio 23 d.

!*s:

ar

$3,000.00 Morgičius
Ant propertės kuri randasi po num. 8824 So, Ada Str.
Vertes $7,500.00
Mes turime ir siūlome ant pardavimo sekančius
morgičhis:
PASKOLA

VERTfi

Adresas

$3,000.00

8345 S. Hermltage Ave.

$7,500.00

$4,000.00

5004 S. Fairfieid Ave.

$9,800.00

$3,200.00

5735 So. Talman Ave.

$8,000.00

$3,000.00

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

$3,500.00

5832 S. Talman Ave. *

$8,500.00

$4,500.00

3303 S. Morgan Street

$ 11,506.00

I

Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis
namas moderniškos konstrukcijos.

6% Nuošimtis

DEPOS1TORS
STATE BANK
Ashland Ave. A t 4 7 - t h St.
Narys Federalės Reserve
Bankos
u i

•

PASNAUDOK PROGA
Didžiausias Išpardavimas
VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ
Ant

BRIDGEPORTO

DR. SERNER, 0. D.

S. D. LACHAVVICZ

1,

S9BS

bažny&a tapo sudeginta, kai majai ir 'apiplėštai bažnyčiai,
ir daugelis kitų Lietuvos Ba- tų vardai ir pavardės bus
Published Daily ELfcept Sandara
žnyči^ karo metų. Sudargo įrašytos bažnyčioje ant mūri
Stz Montiu
$8.00
parapija, kaipo artimiausioji mulines lentos aukso raidė
AT NEWS . STANDS 2 c A COPY
prie riat Vokiečių sienos, ta mis, kad tų geradarių atmin
DRAUGAS PLHIJSHING CO., I n e Biauriai daug žmogžudysčių.
SSS4 So. Oakley A ve.,
Chicago. 111.
po labiausiai suvarginta karo tis liktų toje bažnyčioje ir pa
Red. Tel. Koosevelt 291 tf
Amerikos teisėjai, sociolo
metu, taigi lig šiol nestengė rapijoje tel, kol ji gtoYes.
Admtnlstr.: RooseveU 7791
gai
ir
spauda
labai
susirūpi
UailUUJIUIIlIlUlIlItlIIliiiiiilIllltlilIlIltti
pasistatyti sau tinkamų mal
Kas-gi paaukos ir mažesnę
no vis didėjančiomis žmog
dos namų. Visus dvasinius auką ir tų visų vardai bus įNACIONALIZACIJA IR
žudystėmis, kurios čia pasie
reikalus atlieka dabar men rašyti parapijos knygose, kai
KAS PASKUI.
kė dar niekur negirdėtos pro
koj šiopoj, kuri jau taip pat po bažnyčios geradarių. Už vi
porcijos. Kas baisiausia, kad
reikalauja didelio remonto. sus aukotojus-geradarius kas
Nesenai Philadelphijoj kal 90 nuošimčių visų žmogžu
bėjo Prezidentas Coolidge. Jis džių yra jaunuoliai dar ne TEISYBĖ APIE LIETUVOS Taigi parapija, nerasdama ki met atsilaikys dvejos šv. Mi
pasiekę
20
metų.
tos išeities, pernai lapkričio šios: vienos gyvųjų intencijai,
TARPTAUTINĮ
ten specialiai pakviestas į iš
Tas laisvamaniškai "Sanda
mėn. vienbalsiai nutarė ir pa kitos už jų giminių mirusius,
BANKĄ.
kilmes. Tos iškilmės -- tai 151; rai" (rugp. 7.), žinoma, nei
siryžo, Dievuį padedant, pas kol bus pastatyta bažnyčia.
metų sukaktuvės nuo to lai toek nekliudė tvirtinti, kad A
ko, kaip susirinko pirmasis merikos jaunimas neturįs ti Visiems lietuvių Prekybos tatyti naują akmeninę bažny Taigi siųsdami aukas pavie• m
kintmenta'i.s šios šaiies koa kėjimo, o turjs dorą. Girdi: Bendrovės šerininkams ir rė čią, nes iš vyriausybės pigiai
gresas.
I "Amerikos jaunimo šiandie mėjams be abejonės bus svar gavo akmenis, kurių praeitą ^ • • • • • • • " ' » • • • • • į — • •>••* »<^*^*ei
tikėjimą laiko... praeitų am
Prezidentas prakalboje gy žių liekana,... vienok mes ne bu žinoti, kaip ištikrųjų yra žiemą jau du trečdaliu susi
Pilietystės
nė S. Valstybių konstituciją, galime sakyti, kad jis yra su Lietuvos Tarptautiniu Ban vežė ir dabar jau ji statoma. Anglų Kalbos
Dailrašystės
Lietuviu
Kalbos
gynė teismų sistemą ir griež nustojęs doros". Šita laisva ku. Lietuvoje bei kitais Lietu Mūsų parapija neturtinga ir Aritmetikos
Gramatikos
maniška
"dora"
kasmet
Jun
nedidelė,
taigi
ir
darbas
sun
vių
Prekybos
Bendroves
intai priešinosi geležinkelių na
Knygvedystės
Retorikos
gtinėse Valstybėse užmuša vestmentais.
kiai eina: yra tik 2,300 as Stenografijos
Literatūros
cionalizavimui.
virš 10,000 žmonių ir kainuo
Mašinėle Rašymo
EUmalogijos
Prezidentas, imant abelnai. ja valdžiai 3 miliardus dole Tas žinias taip svarbias ir menų ir 5,000 margų.
Prekybos Teisių
Oratorystės
Logikos
reiškė priešingumo tiems vį- rių! Nieko sau dora: ir pato pilnai patikimas suteikė man Šiemet rJarapija užsidėjo po Laiškų Rašymo
S. Vai. Istorijos
Ekonomijos
gerbiamas Profesorius ir da 3 litus nuo margo, bet ir tų Abelnos
iiema, kurie nori Amerikoje gi, ir pigi... ir be religijos.
Istorijos
Fizikos
Vienam milionui gyvento bartinis Lietuvos Universite nėr iš ko ūkininkams paimti, Geografijos
viską nacionalizuoti.
Sociologijos
jų
žmogžudysčių
kasmet
ten
MOKSLO LAIKAS:
to Rektorius Kunigas Pran nes visi jų produktai ir gy
Nurodė argumentais, kad,
9 iš ryto iki 4 po pietų, ir
ciškus Bučys, laike savo asti- vuliai pigus, o krautuvėse vi Nuo
pav., geležinkelių nacionali ka:
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare. x
Jungtinėse Valstybėse 102
skas brangu ir vis kainos ky
lankymo
Amerikoje.
Jisai
kai
zavimas begalo brangiai atsi
Italijoj 36
po bešališkas žmogus neturi la; aukų iš kitur nėra, tai ir Amerikos Lietuviu Mokykla
eitų. Kuomet geležinkeliai
Australijoj 19
3109 So. Halsted St. Chicago, 111.
Pietų Afrikoj 19
juokių motyvų sakyti tą, kas bažnyčios darbas eina labai lė
butų valdžios rankose, tuo
Ispanijoj 9
butų netiesa, taip kad jo žo tai. Sumanyta buvo važiuoti
met juos valdytų politikie
Norvegijoj 8
džiams galima pilniausiai pa net Amerikon parinkti aukų
riai. Visuomenė prie to netu
Quebec'o prov. (Kana
20 metų Prityrimo
sitikėti. Štai jo žodžiai apie mūsų statomajai bažnyčiai,
lėtų jokio balso. Viskas, kas
Akinių pritaikymo meno
doj) 5
bet
kadangi
Jau
visokių
rin
Lietuvių Prekybos Bendrovę
jai butų darbo, tai tik mokė
Anglijoj ir Airijoj 4
ir Tarptautinį Banką. "Pas kikų Amerikoje ir taip daug
ti mokesčius, kuomet valdžia
Olandijoj 3
kalos paskelbtos kaikuriu lai yra ir brangi kelionė, tai mes
iigi kaklo butų igrimzdusi sko
Šveicarijoj 2
Šitos skaitlinės imtos iš kraščių Sausio mėnesyje 1924 pasitenkinsime pasiuntę savo
lose.
1921 — 1923 m. statistikos.
Nacionalizacija, tai socialis Kiek žmogžudysčių tenka metų, kad Lietuvos Tarptau broliams-amerikiečiams bent
šį atsišaukimą, o tikimės,
tų mylimiausias arkliukas.
vienam milionui Lietuvos gy tinis Bankas ir kiti Lietuvių
Antai Anglijos socialistų ventojų — tikrai dar neži Prekybos Bendrovės» invest- kad ir jis nepraeis niekais ir
BIMFTOMAI PAREIAKIA
Aklu Ligas
rtiklžia taipat rengiasi nacio nau, nes neteko pastaruoju mentai žlugo, yra netiesa. Bu- Uuosnieji katalikai užjaus mu
Ar jums skauda galvą T
nalizuoti kasyklas ir kitas pra laiku susidurti su šitos rųšies vo tiktai paprastas ant banko sų reikalus bei sunkią mūsų
Ar jūsų akys ašaroja?
lietuviška statiška. Dristu
Ar yra uždegtos T
monės šakas. Vis tai, girdi, tik spėti, kad žmogžudysčių užpuolimas suplenuotas ban dvasinę padėtį ir prisius mu
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
dirbama darbininkų gerovei. nuošimtis Lietuvoj yra daug kininkų konkurentų ir kitų ms gausių aukų.
sta?
Ar kvaišta galva?
Sudargo bažnytkiemis ir
Darbo žmonių gerovei an maž toks kaip Ispanijoj ir idėjinių priešų. Bet bankas tą
Ar matote kaip lt plukančius *
tai bolševikai sugriovė Rusi- Norvegijoj, t. y. 8ar 9 vie- užpuolimą laimingai atlaikė miestelis pačiam Vokietijos
taškus
Inam
milionui
gyventojų.
i
Ar atmintis po truput} mažėja?
ir šiandieną gyvuoja ir vys- pasieny ant gražaus augšto
Ar
akys opios šviesai?
jos valstybę. Viską jie ten su* Tvarkai labiau nusistovėjus tosi.
kalno ant Nemuno kranto, tai
Ar jaučiate kaip ir smiltis a*
kyse?
tocialistino. Mėgino ir pinigus ši proporcija Lietuvoj, žino Taip pat paskalos, kad Lie vartai į Lietuvą; tatai čia rei
Ar yra balta dėme ant voky?
ma,
susimažins.
panaikinti. Pasirodė, kad ne
Ar turit kataraktą?
tuvos Tarptautinis Bankas y- kalinga ir pritinka graži baž
Kaikuriu
miestų
daviniai.
Ar turi žvairas akis?
visos svajonės ir teorijos ga
nyčia,
kad
visi
svetimtaučiai
Kaikurie mano, kad žmog- ra reseiverio rankose irgi ne
lima vykinti. Šiandie bolše jžudystės ypatingai išsiplati tiesa. Lietuvoje ne vienas tik plaukdami Nemunu ir įvažia
vikai mėgina ant griuvėsi 11 na tik didmiesčiuose. Nors Lietuvos T a r p t a u t i n i s B a n k a s vę Lietuvon pamatytų ir pa
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland A ve.
naują valstybę statyti. Ne šita nuomonė paviršutiniai
sigėrėtų
gražia
katalikų
ba
Kampas 18 gatves
yra kontroliuojamas, bet visi
Ant
trečio
augšto virs Platte aplig-ir
teisinga,
vienok
ji
rei
jiems tas darbas atlikti. Kur
žnyčia, kuri liudytų tvirtą tiekos, kambariai:
l t . 15, 16 Ir 17
bankai
ten
yra
kontroliuojami
ti nepalyginamai
sunkiau, kalinga stambių pataisų. An
Valandos:
nuo
9
ryto
iki 9 vak.
glijoj ir Olandijoj didelių Lietuvos Emisijos Banko. Lietuvių tikėjimą. Tegu visi
Nedėliotais uždaryta.
kaip griauti.
svetimšaliai pamato, kad Lie
Ir trečiosios politinės par miestų nuošimtis truputį di Taip lyginai kaip čionai Ame
tijos kandidatas i preziden- desnis negu Jungtinėse Val rikoje kati yra visi bankai tuva katalikų šalis!
«stybėse, o žmogžudysčių ten kontroliuojami Federal ReSudarge yra nauja ir gra
•tus La Follette turi palinki apie 30 kartų mažiau negu
Lietuvis Specialistas
serve Banko.
ži, vienu bokštu, liuterių baž
;mo prie tų nacionalizavimo fra, Amerikoj. 800,000 gyv.
Bostonas
žmogudystėmis Kadangi tie visos paskalos y- nyčia, taigi mums katalikams
>vajonių.
pialenkia 7,500,000
gyv. ru neteisingos, todėl nėra rei pritinka pastatyti dtaug gra
: Darbininkų minios naciona Londoną! Šimtui tūkstančių
kalo turėti jokios baimės apie žesnė ir dviem bokštais baž
lizavimui priešingos. Priešin gyventojų
Turėk švarias, Sveikas akis
žmogžudysčių
žlugimą
Lietuvos
Tarptauti
nyčia,
kaip
parapija
yra
ir
Jeigu kenU galvos skaudėjimą,
ga ir visuomenė. Bet už na- tenka:
jei
turi akių uždegimą, jeigu akys
nio Banko ir kitų įstaigų, įs nutarusi, kad butų aiškus nuvargę,
Memphis,
Tennessee
66.2
silpnos, skaudžios arba
čionaiizavima stovi darbinin
ašaroja,
tuojaus
ateik pasitarti.
teigtų
Lietuvių
Prekybos
Ben
skirtumas tarp liuterių ir ka
Nashville
34.7
kų vadai, kauir nesocialistai.
Akiniai $5 ir augščiau
New Orleans
25.5 drovės. Visi reikalai Lietu talikų bažnyčios. Be to, pora Valandos
.Delko? Kiekvienam supranta
nuo 1 iki 9 vakare.
Louisville
24.4 voje dabar yra vedami pono- J. metų atgal plėšikai dar api
Nedėlioaiis nuo 18 iki 12
ma. Jie tikisi pelnyti sau dar
S t Louis
21.5 J. Romano ir buvusio Lietu plėšė mūsų bažnyčią-šiopą, iš 3333 South Halsted Street
geresnes, aukštesnes vietas.
Washington, D. C.
13.3 vos prezidento Antano Sme vogdami brangiausius bažny
Kuomet angleka-sių vadai
Chicago
12.7
New York
5.5 tonos, ir keleto kitų žmonių. čios daiktus, kaip tai: mons
-šaukia už anglių kasyklų na
trancijas, kielikus, puškąs ir LTETCVYS AKIŲ SPECIALISTAS
V. M. Stulpinas,
Abelnai,
žmogžudysčių
cionalizavimą, jie žino, ką da
Palengvins visu
t.
t...,
taigi
ir
tuos
iš
naujo
Liet.
Prekybos
Bendrovės
daugiau
pietuose,
kame
ne
akiu
tempimą
ro.
kas
yra
priežas
grų nuošimtis didesnis. Vie
reik taisyti.
Generalis Agentas.
Kaip Prezidentas Coolidge nok ir "baltieji" Amerikos
timi skaudėjimo
svaigulio, aptemime, nervoŠtai kaip sunki mūsų padė galvos,
bako, kad nacionalizacija ša miestai toli pralenkia karšto
tuma, skaudančius
ir užsidegusius
ATSIŠAUKIMAS
±
BRO
karficiu akių kreivas akys kateraktis!
\
liai yra pavojinga, taip visi temperamento ir menko išsi
to,
nemiegio; netikras akis j dedam
LIUS-LIETOvTirS KA
protaują tai pripažįsta. Nes lavinimo Pietų Italiją. Pažy
Be katalikiškos visuome Daroms egzaminss elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
TALIKUS AMERI
nacionalizuojant pramones iš mėtina, kad New Yorkas, su
nės pagelbos mes nestengsime taikomi teisngal, toli Ir arti matan
KOJE.
pagelbsta. Sergėkite savo re
sivysto biurokratija. Gi Ame sidedąs iš viso pasaulio patai atitaisyti. Kas paaukos tiems
#
gėjimo
ir vaikus einančius mokyk
rejunų mažiau griešyja" už
_
lon.
Valandos:
nuo 10 tkl 8 vakaro
rikoje - politikrerija dar la- daugelį "jankių" miestų.
bent 100 dolerių*mūsų statoNedėliomls
nuo
10 iki 12.
Broliai ir Sesutės Kristuje!
biaus iškiltų.
Vagia taip-gi smarkiai.
Akiniai $4 ir augščiau
Sudarge
(Šakių
auskr.)
Karo laikais trumpam lai
Anot teisėjo p. Talley (iš
/
I
I I I W • ••
I
^ 1545 W. 47 St. ir Ashland A v.
Tel.
Canal
2858
Tel. Boulevard 7589
kotarpiui šalies valdžia paė New Yorko), 1921 m. visoj statoma nauja bažnyčia, ku
a J. PANsmva
Fotografas
mė savo kontrolėn geležinke Anglijoj ir Wales (kartu a- riai 1924 m. briželio 20 d. J.
PAJTOIRNA
6TUDIO
pie 38 milionai gyv.) buvę E. Arciv. Zeechini, pirmasis 1901 S. Halsted St.,
Chicago,
lius. Kuogi tas pasibaigė? Pa
95 vagystės, gi 1922 m. New sv. Tėvo Delegatas Lietuvoje,
Tolumas nedaro skirtumo
daryta virš vieno bdiono dol. Yorke jų buvę 1,445, o ChiSaukiamas, važiuoja i visas
miesto dalis.
deficito. Tą deficitą valdžia cagoj net 2,417. Žinoma, Chi pašventino ir padėjo pfrmąįį
=
turi grąžinti skolintojams. caga ir New York juk nėra kertinį akmeaį. Dabar, jau pa
=
ui
Žmonės taksomis turi atmo blogesni už kitus Amerikos matai užbaigti ir vedamos
miestus.
augstyn sienos, bet kol ji bus
kėti.
pastatyta ant gražaus mūsų
Nacionalizacija butų gali
Lietuvis
Graborius
ma, jei visi žmonės ligi vieno i:ai - la':ai toli. Ir jei ji šian kalno prie Nemuno, praeis
2814 W. 23-rd Place
Lietuvių Doatistas patar
dar
daug
laiko,
nes
trūksta
Chicago, m .
butų sąžiningi. Tai butų ne die butu įvesta, tai pinuinianaus geriau
• »
»
#
Patarnauja laido
Lėšų.
Tai
pareis
nuo
katali
Traukimas
dantų be skausmo.
paprastas žmonių tobulumo
tuvėse
kuopigiausia.
fciai pats darbininkas pirmu* kiškosios visuomenės duosnud e l t o m salima valgyti kiečiausia
Reikale meldžiu a U
laipsnis.
• U a U l ^ * S^jVarflUrCUVrJPLSUO V f { 9 ^ M V O
*ia»a"
•Įšaukti.
o
mano
s
pajustų
jos
naštą.
Gi
Tečiaus tokių laikų negali paVinktietiiems,
ha, ir iemae muša-kainas. Serg-ėkite
darbu busit* uayapoliti- nio, nes mes vie.ni sudfctrgier
nėdinti.
ma tikėtis greit sulaukti. Del- kieAiains, butų rojus.
čiai nesttngsune jos ijreit pa
tisUJ katai. 1545 West 47-th Street
:
to, ir nac oixalizacija dar la21991
0* statyti. Mūsų senoji medinė
Netoli Aahlaod Are.

KRIMINALISTAI, MOKY
KLA IR RELIGIJA.

Spalio

OVERKOTAi
Naujausios $
Madų

50 *
— Augščiau

SIUTAI
Visokių

»

Stylių

*

>^

Augščiau

Įvairių materijų, visokių sizu,
nekuriė su dviejom kelnėm. Tu
rim ir Hart Scbaffner & Harx
siutu.

KELNĖS! KELNES! KELNES
$1.95 $1.95 $1.95
Ir Augščiau
Visokios rųšies, didelis išsirinki
mas,

vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto

ru.

PAUL LEASES
3427 So. Halsted Street
Opposite 34-tli Place
Chicago

Tel. Boulevard 1566

..*».

Special
Sweaters
$2.86

*

%1

Trečiadienis, Spalio 1, 1924
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pirm tai užsiregistruoti kle
bonijos ofige.
Žemaitis.

Ateinančioje pėtnyčioje spa
lio 3 d. mokyklos kambary
įvyks norinčių mokyties va
kariniuose kursuose susirin
Pavaišino.
kimas. Jau ir pirmiau buvo
Mūsų kolonijoj atsilankė
skelbiama
užsiregistravimo
dienos, bet dar permažai užsi koks tai agentėlis an$ dieną
registravo, kad butų galima su bedieviškais laikraščiais
bei knygoms.
pradėti pamokas.
Pataikė jisai užeiti pas ge
Manoma mokyti: anglų, lie
tuvių kalbų, kas norės skait- rą katalikę šeimininkę ponią
liavimo (aritmetikos) arba N. N. ir pasiūlė savo šlamštų.
ir kitų dalykų. Gerbiamieji, Šeimininke atsisakė pirkti anaudokitės proga, nemanyki* lei agentėlis panevali siūlo
me, kad visi mokam, kad ir ir gana. Šeimininke priversmūsų lietuvių kalbo.-. Dar ta buvo pavartoti argumentą,
daugelis iš mūsų vartoja len kad į kuru svečią išprašius iš
kiškos tarmes žodžius viešuo stubos. Pasitaikė šluota. Kaip
se susirinkimuose k. t.
ne- pradės ja vaišinti. Nabagėlis
možna" "dušmi" "škala" nuo antro aukšto žemyn, kad
"griekas" ir taip panašiai. dūme, tai dūme, nei į ta pusę
' Eikime, mokykimės, kad gra neatsisuko. Šluokime šlamštus
žiai išmoktumėm lietuvių kai-'iš mus kolonijos.
bos, rašybos ir t. t. Mokestis
Baigė.
mažas, knygos bus pfarupinP-lė Brigita Bukančiutė v •
tos. Tad visi senesnieji ir jau
mėnesį baigė keturių metų
nesnieji penktadienio vakace
kursą slaugytojos (nurse) Ja
užsiregistruokite. Galima ir ne McAlister Sehool of Nur-

VVAUKEGAN, I i i .

Užlaikau prosus, visus
plumberistės reikmenas, pe
čiams įvairias dalis, zovėsus, raktus, elektros lempu
tės, vėlas, svičius. Taipgi
užlaikau mekanikams Įvai
rius įrankius, pjūklelių, grį
žtų, coliaukų ir tt. Visais
namo išpošimo
reikalais
kreipkitės:

J. A. ZDANIS

I

Hardttare, Paints, OiL» and
General repairs
*

1421 S. 49 Ct CICEROI

liet
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ĮVAIHyS KONTRAKTOBIAI

Naujas gydytojas.
Pradžioje liepos mėn. š. m.
čia užbaigė Cleveland College, Chiropraktis mokslą, p.
Andrius Ivinskas ir gavo leidim%»v4yti žmones.
PasKitus yra gerai žinoma
ir įvestinama
Cliiropraktų
daktarų naudingumas, o pas
lietuvius visai mažai žinoma
apie juos.
Lietuviai esantieji nesvei
katoje, turėtų imti jų patarna
vimą ir tuomi atgauti sveika
tą.
Gerb. Dr. A. Ivinskas ati
darė ofisą 1172 E. 79 St.,
Cleveland, Ohio. Linkėtina sė
kmių naujam daktarui - jis
daugumui gelbės nelaimėje.
Per radio koncertas.
Rūgs. 25 d. gerb. p-ni M.
č'ižauskienė ir gerb. Jonas
Čižauskas dainavo miesto žy
mioje radio stoty lietuviškas
v
dainas.
tfc^jflF
Tą pačią dieną, vakare, Šv.
Jurgio par. salėje, suėję ile-

Pilietybės po-

• pieras. Is veikėjų kiek žinoma

• • , ,

. j
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DrSABrenza
4008 SO. ASHLAND AVENUE
po, 111.
Cnjcago,
III.
Vai.: 9 ryto iki1 12 plet: 1 po J
let, 6:30 vak. l i l j
plet iki S po piet
9:S0 vak.
• m m m m m m m ^ ^ f c ^ l ^ X > 1SJ

GYDYTOJAS

L

Dr. J. H U P E R T

I Trečios Lubos
Chlcago, UI.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8
Tel. Boulcvard 0537

Dr Marya
Dowiat-Sass |
1767 W. 47-th St.
Valandos mio 8 Iki 12 diena, nuo
6 Iki 8 vai. vak. NedėUooris nuo
8 iki 2 vai. po pietų.

Ne

P U8k P*

kudlkio

val

^°

O M A S GYDYTOJAS OB
OBTRDKGAS
•fanfcliUM MfcteriikT.. Vyritkų
Valku ir vtaq

4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
Valandai;

-J 13

DUOTU, Motam ir Vjrų Ugn
VaL:
ryto nuo 10—12 nuo 1—I
9» P*et*: nuo
7-~t«t
Nad*ik)»l«: 10 Iki 11.

#60.00
Tikrai apsimokės ,i»ms pas
mus atsilaakyti ir pažiūrėti
ką mes turime Jums parody
ti ir kokios puikios rūšies
mūsų drsjpuiis* ir kiek Tam
sta gali sutaupyti.

Tel. Boulevard 568«

Dr. J. P. POŠKA

I Dft, P. Z. ZAUTOBIS

nm m . — » » — I

TeL Ganai 0157 Vak. Ganai 1118

OHTIUJRGAS
Vaiaados: 0—11 H ryto*
Yakaraia BUO 7 iki t
CICERO
I M I fieotk
Telef. Cicero MIS
Valand.: 1—«:§0 «. r.
Vt*rmYl'mim ir pJĮtayr'lnnn
iki t vaL

i

f

TM&doa: 10 Iki 11
po pietų; f fkS t

i w •9

1 W

j

t
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1366 S. HALSTED STREET
Atdara Vakarais ir
mis.

A D V O K A T A S

Metropolitan atnte Banko *mm*
2201 W. 22nd St.
TeL Canal 6699
Telef. Central 4411

KASIMIR P. GUGtS
ADVOKATAS
127 N. Dearborn Street
Valand.: nuo 6 iki 8: l t
Nedėliomis 9 Iki 12
ReskL: S926 So. Haisted Str.
Telef. Boulevard 1119

J.MILKEVICZ

HELEN BELMEN JERRY

LIETU VYS SIUVĖJAS
070 West 18-th Street
Chieago, Dl.
Telef. Ganai 0S84

IiIETC\ r Ė ADVOKATĖ
4454 South Westcm Ave.
Telefonas LAfavette 4089
Valandas; N a * 7 iki 9 vakarais,
Mno 2 SU 6 Subatom po piet.

J. B A K T Y S

•r%

K. JURGELIONIS

PIRMOS KUASOS LIETUVYS KRIAUCIUS

ADVOKATAS
Room 1117 — 1122
127 N. Dearborn Str.
Telef, State 7621

Turiu u i garbė pranešti "visuo
menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad aS padidinau stocka
savo kriaučaOksi įstaigai, ir • da
bar turiu didžiausia pasirinkimą
rudeninių ir žieminių materijų.

Vakarais ir nedėlios ryta.:
ofise "Naujienų" name:
1789 So. Haisted Str.
Telef. Roosevelt 6566

SIUTAI IR OVERKOTAI

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshficld Ave.
V-

VISOKIŲ STAILU

JOHN MINSKAS

Padarome ant užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi,
Valom, Prosmam Ir Taisosn

•v^

3249 So. Haisted St
Chicago, ta.
TeL Vards 6 449

"n''. •"'' •'
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CICERO TAIL0RIN6 COMPANY

S

PATYRI! LIBTITVUI STOTOJIAI
Pranešimas Visiems Lietuviams
Užlaikome didžiausia linija įvairia rudeni
nių ir žieminių materijų.
Siuvam Ant Užsakymo
Siutus ir Overkotus naujausios mados
Musų Darbas Visados Aukštos Eųšies
Kreipkitės
pas mus dei gero patarnavimo
p«
Padarome

darbą

Vb

S 4837 West 14-thSt.
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k, A. O L I S
A D V O K A T A S
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL BeoSoiph 1014 VaL ano 9-6
VAKARAIS:
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Savininkai
Savini
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29 SoaOi La 8alle StrBet

C H A S . K. V U Ū S A I T I S

!

PATYRCS LIRTUVIU KEAUCIUS
Vyrų ir Moterų t ū b ų Siuvėjas

Vakarais 3223 B. Habted SL
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Padarome ai* ^^akymo icreitsi ir pįgi&aAtliekame darbą ktgerianstą u i visiems j>riejji*i«a ' ^ j s u n

kaiua.

,

V*\owe< Dažome i r A ^ u y f t ^ . S e ^ s .

.Bt

t — • a*

JI6JBWCMM^629JE«g»WSW»aal^6>SBenE

9J»*ii.* * « • '

2337 So. Xe«vlti 8t.
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UKrUVSB ADVOKATAS
2221 W. 22-nd St. arti LeavUt S t j
Telefonas Caaal S66S
Valandos; f ryto iki 9 vakaro. Seredoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6
v. Veda visokias tylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Karmas ir*
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičlaus leng-vomis lilyfomis.

J. B A K T Y S
!

A D V O K A T A S
79 W. Monros Street
994 — TeL Randolph 2900
Nuo 9 ryto iki 5 po pietų
8208 So. HalsteS Str. |
Telef. Yards 1016

C. V. C 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.

Ir «^»«»»«»fc^>f
THOMAS
2318 So. Omkley Ave Ohicago,

ZELL CLOTHING
CO.

Lietuvis Gydytojai Ir
Ohirurgaa
1821 So. Haisted 8tr.

VaL.

Patyręs

PLUMBING

16S7

S. W. B A N E S

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

Canal 0610

Canal

••^

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

2388 SO. LEAV1TT STR.

Importuoti 'VYorumbas
Viskas ranka siutą
$75-00 vertes
Speciale kaina

SPECUALISTAS

GYDYTOJAS

JMILKEVICZ

DaŽŲ ir Poperos Krautuve

$20.00 Iki #50.00

4721 S. Ashland Are.

Nuo 10 iki 12 p i e t
Nuo 2 Dri 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nno 10 iki 12 piet.

Telefonas

Maliavojlmo Kontraktorlus

Geriausios rūšies ir darbo

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Yaids 0904

ROOM 1689 TRIBŪNE BLOG.
Teiefonas Randolph 8261

Vakarais: 2151 West 22 St

PETRAS CIBULSKIS

OVERKOTAI

Gytrytojaa ir Chirurgai

7 Souta Dearborn Street

Telefonas Roosevelt 1680

•

Kampas 31st Str.
Vai.: 1—1 po piet. 7—1 vak. Ned.
ir šventadieniais 10—11 d.

erląs vtsnaas TctemiMsa.

2210 V . 22-nd Street
Chicago, HL

•Telefonas Ganai 72S8

$25.00 iki $50.00

Ofisas 3 1 0 3 S. Halstsd St

ADVOKATAS

W, 6, N O R A K

Generalis Kontrairtorius,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Street
Chicago, UI.
-»••

Verias penkiasdešimts
Bo
ilerių kiti siutai su 2 porom
kelnių **

4766

JOHN I. BAGDZIUNAS

Savininkas

$37.50

Ofl. A. A. ROTH

D r. M aur ice Kahn

Padarom darbą greitai,
Pigiai, gerai
U. S. CLEANERS AND
DYERS

JOHN G. MEZLAISKIS

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

•» • • »

U E T U V I S ADVOKATAS
SeJte 1618 Ashland Block
155 IT. Clark S t Chicago, Dl.
Residenclja
2841 W. 28 PL TeL Canal 8589

Į Namas Nežiūrint Kur Gyventam
Valom visokios rųSles vyru Ir
moterų skrybėles

Visas Darbas Garantuojamas
2011-13 W. Division Str.

OVERKOTAI

m m •

JOSEPH 0. 30B0L

3 PrsJriurimus Stoge
Pataisome už $4.00

s

« • • • « » <

TeL Dearborn

Mos teJeome senas Ir Seniciacne
nanjoa SlSSM vkiokios ryšies.
Muam trekai valHioja { visas da
lis miesto ir priemlesčms.

2 poros Kelnių Siutai ir

Xioo Tel. Boulevard M M
Rezid. TeL Drexel t l t l

Chlcago, III.

•SKSI U I

del

Rodoiae Vėliausias
Madas

Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai.
> - ^P? P * * i k ! • »•*!• vakare.
I >edelioinis ir •eredomi* ofisas užda
rytas.

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

LUJTUVIS ADVOKATAS
įMea.) D , 614—610—117 IT. Dcarborn S t T e t Randolpa 6584—66»6'
rakarala
10717
Roseland
TeL ]

JAGOBSON ROOFING
CO,

MES DABAR

1411 So. 50 Ave. Cicero, m.

Dr. A. J. KARALIUS

J. P. WA1TCHES
t a vv y e r

Atsilankykite pas n u a c dooeu
gera patarimą. '
8369 So. Haisted Street
Chioago, 111.

ZELL DRABUŽIAI

1)—Be marinimo,
2)—Be peilio ir be skausmo,
3)—Be kraujo.
4
> — B * Jokio pavoJKan sveikatai,
•)—Pseijentui nereikia sirgti, ga
l į taoj vaisyti, ir gali eiti |
darbą.
*
1
Pagydo 'Gail-stones' (akmenis tulžyje)
ir akmenįs šlapumo piislėje be operacUos, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais.
Apkurtusiems sugražina girdėjimą.
Gydo visokias ligas pasekmingai, ir jei
yra reikalas daro operacijas.
Profesijonali patarnavimą teikia savo
ofise:

2160

namo

Telefonas Ganai 5395

tetrikas i r Specijalistas ||
Elektroterapas.
J
IŠIMA TONSLLUS —

4649 So. Ashland Avenue

Patyrę 20 metų šitame darbe

BRIDGEPORT PAINTING
& HAR0WARE CO.

Dr.A.RačkusĮ
Gydytojas, Chirurgas, Obs-1

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Praktikavęs B E R L Y N E , VIENNOJ ir PARYŽIAUS Kj—KJSB
Gydo visokias ligas motorų ir
vaikų. Leidžia vaistus po skūra.
Turi X-ray ir tt.

Boulevard

|

Perkant naujus drabužius. At
neikit pas tava savo senus siutas
Ir overkotus tai mes atnaujisime.

CONTRACTORIS

STRAIPSNIS 92

Gražiai Pritaikini Kiekvienam Vyrui

Telef. Lafayctte 4146

V

Telef. Yards 1236

Tel.

CHIRURGAS

NEMETYKsavoPINIGUS

Blvd. 9641

Mūrinio ir budavojimo
GENERALIS

. . |atauSimo.
tkymas.
r u k d ė ' V aBuvo
i k l l n eveltui
r a m u s įėjimas,
U Ž S l l a i - \ Nepadaryk maisto daugiau, negu
reikalingu vienam sykiui. Geriausios
tai tu busiančių vyrų prisirin pasekmės gaunamos kada pieno
mišiniui tik ką šviežiai pagaminti.
ko daug. Tarpais rodyta ju Nevartok jokių kitokių gumų prie
bonkutės išskyrus člulpiką.
dantieji paveikslai.
Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Hitų. gerb. Čižausku koncer Nepasitikėk kam kitam išvalyti in
dus ir bonkutee; prižiūrėk Situs svar
te girdėjo šimtai tūkstančių bius dalykus pati.
Nepamiršk sykį į savaitę kudikj
klausytojų -- tas kele lietu pasverti.
vių vardą. Gerbtini yra Či- Neleisk kūdikiui čiulpti bonkute il
giau kai dvidešimts minutų.
žauskai, kad jie nori duot pa Neleisk kūdikiui užmigti su čiulpiburnutėje. Nežaisk su kūdikiu po
žinti lietuvių dainos, netik pa ku
valgiu* Lai jis ilsisi ramiai nejudotiems lietuviams, bet ir Ame unas.
Neleisk vaikams žaisti su maistu;
«e bandyk jų domę nukreipti ar žai
rikonams.
Onytė.
sti su jais valgant
Neduok vaikams valgyti tarp val

4442 So. VVestern A ve.

—

#5"
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A. K A I R I S

D A K T A R A I :
Telefonas Boulcvard 1999

W«»^»»—»«

JVADA
Mes rekomenduojame
sekančius
"ne daryk", manydami, kad viduti
nė motina nėra tiek gerai informuo
Home
jama apie savo ir savo kūdikio ge
3856 Lowe Avenue
rovę, kiek turėtų būti. Dideli žings
niai padaryta tų žinių praplatinimui
per valdžios įstaigas ir kitur, bet
**
Bofden's
Kompanija,
suprasdama,
kad tūkstančiai kūdikių penimi su
Kagle Brand Pienu, paduoda šitus
nedaryk, užpildymui spragos.
Mes tyčiomis apleidžiame patari
mus apie gydymą, žinodami, kad
Malavojime, dekaruojame,
tokius patarimus geriausia gali su
kalsirauojame ir popieruoteikti gydytojas, kada reikia.
jame namus.
Padarome
Nepenėk kūdikio per dažnai ar
darbą greitai ir pigiai.
perdaug.
Užlaikome maliavų, popieNeguldyk kūdikio vakare nepape
nėjus.
ru ir stiklu ir t. t.
Neguldyk kūdikio vakare jei nebus
3149 SO HALSTED ST.
gerai vidurių liuosavęa per diena.
Pres. Ramancionis
Neduok kūdikiui
čiulpti
tuščia
Chicago, 01. Tel. Yards 7282
bonkute, ar kitką, nusiraminimui.
-/
*•»
Neduok kūdikiui vaistų ar gyduolių be daktaro patarimo.
>mm
r
Neduok kūdikiui arbatos, kavos ar ' ' A
Armitage
410S
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.
General Rooffeig Contractor
M
Neskupėk su vandeniu atsigėrimui;
Visi stogai egaaminuojanii ir
radio.' v a n d u o pagelb8ti vidurių judėjimui.
aprokavlmal duodami veltai.

tuviai, kLause dainų per
Dainų aiškiam
girdėjimui!

r
DR. A. K, RUTKAUSKAS

ADVOKATAI

SIUVĖJAI

CLEVELANO, OHIO.

sing. Sveikiname ir linkime
•geriausios kloties.
Ir kiti.
Apart Justo Kudirkos, ku
ris duos koncertą spalio 5, da
lyvaus irgi žymios jėgos kaip
M. Petrosevičius, mokytojas
smuikos. p-lė J. Kvederiutė,
YVauketfaniečiams žinoma solistė, sopranas, ir N. Kulys
vietinis vargoninkas.
Gavo.
Rūgs. 23 ir 24, žymi dalis

CICERO!

Neragink vaikų valgyti. Jei jie kas
gių.
dien
atsisako valgyti prie stalo, paNepavelyk vaikams greitai maistą
sirodavyk
su gydytoju.
ryti. Lai Ima užtektinai laiko sukram
tymai.
Skaityk fttydilai Situos straipsnius
Neapleisk valko dantų. Tai svarbi kas savaitę Ir pssjriėlr ateičiai*
priedermė kurios nereikia užmestL

gavo, A. Jankauskas, V. Špo
kas, J. Luisas ir W. Elsberkas.
- Vijurkas.

ansasn

TeL? EooHayelt 8982
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bos, šiuo antrašu:
Lietuva, Kaunas,
Kariuomenes Teismas
Leitenantas Jonas Kurpis

PRANEŠIMAI.

frąliįįtiimi;
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PARDAVIMUI
-

i,

1

BARGFNAS

PARDAVIMUI
NAMAI.
ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS
DOLERIU

»P*U© L
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REAL ĮSTATE

Nusipirk .vieną akrą žemės
flatij mūrinis namas 4—4—5
arti Ogden Ave., netoli- gelžr' kambariai,
gazas,
elektra ir kiti
kelio C. B. & Q. stoties. ŠĮ ko parankumai. Atsišaukite pas savi
lonija labai sparčiai auga, ninką.
vieta laįai tinkama užvesti
2152 W. Coulter Street
daržus arba vištų farmą. Šią
Chicago, IU.
j žemę galite pirkti įmokant
4 pagyvenimų medinis na
$75.00, b likusios po $5.00 į
'menes j . Norintieji pamatyti
mas, storas ir 3 flatai po 6-5-Perkam, parduodam ir
šią" propertę
pašaukite
mus
kambarius randos neša mainom namus, farmas taip
i i ^ fc VT"
I noKt
I PARDUODU 7 kambarių moder- 4
per teletoną Normai 7ool ar- n i g k u s rakandus labai pigiai; 3 smo- $73.00 į mėnesį. Kaina $6,- j gi ir visokius biznius.
Darba^ atliekam greitai,
b a p a s i ų s k i t e i š p i l d ę Šį k ų - pos
tų Mohair
parlor
setas, divonai,
Console
fonografas
Walnutlam- 500.00 arba lavininkas
mai pigiai ir gerai.
poną.
Dininng setas 2 setai miegamiems
kambariams, 3 šmotų melinos sku- nys ant bile kokio biznio, lo
Kreipkitės:
Mr. M. Petrowskis,
ros parlor setas virtuvės setas ir
17 E. 61-st St.,
tt. turi būti parduotas prieš 1-ma tus priims už pirma įmokė
3352 So. Halsted Str.
visas arba dalimis. •
' Chicago, 111.
jima.
815 So. Ashland Blvd.

FEDERACIJOS CHICAGOS naudai "Bunco Party". Va
APSKRIČIO EKSTRA
karas gražiai pavyko. Susirin
SUSIRINKIMAS.
WEST SIDE.
ko daugybe jaunimo ne vien iš
Ketvirtadienyje, spalio 2
diena 8 vai. vakare Aušros
Vartų parapijos mokykloje j įvyks 1 d. spalio
vyksta Federacijos Chicagos rės įdėjo daug energijos 1924 m., tuojaus po pamaldų
Apskričio susirinkimas.
daug tikietų pardavė iš kal
Bus duotas spalio 9 komi no. Turbūt nemažai pelno 8 vai. vakare, Aušros Vartų
par. svetainėje 2323 West 23
sijos raportas ir nustatyta liks.
<t^ i P l Place, Chicago, 111. Nariai- Na
Į TeL Boulevard 9641
Gerb. Tamsta: — —
smulki 9 spalio iškilmių tvar
X Spaudos dr-jos 14 kp. rės meldžiami atsilankyti kuo-Malonėkite
prisiųst
"round
ka.
trip"
tik
i
eta
kad
aš
galėčiau
pa
sekmadieny, rugsėjo 28 d. tu skaitlingiausiai į šį susirinku
2 flatų mūrinis namas 6--(J
matyti jus propertę; klek aš suVisų skyrių atstovai ir šiaip rėjo prakalbas ir krutamuokambariai su visais įtaisy
šitas man jokių priedermą, nes turim daug svarbių prantau
mu
ne
uždės.
kat. veikėjai kviečiami skait sius paveikslus. Kalbėjo gerb.
DUONKEPYKLA ANT
mais, augstas cementuotas,
reikalų
apsvarstyti.
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
Vardas
k
RANDOS
• • . . » • . . . • •
lingai atvykti į šį susirinki * Draugo'
beismentas.
Randos
neša! NYTI VISADOS KREIPKITĖS
Redaktorius Dr.
Adresas
....
Valdyba.
Netoli Chicagos, Illinois vals
PAS MUS. TAS JUMS BUS I
mą.
Valdyba. Pakštas. Jis labai gražiai pa
tijoj su storu ar be storo. Vie $90.00 į mėnesį. Kaina $8,ANT NAUDOS.
pasakojo apie moksleivių rei
900.00
Randasi gražiausioj
ta gera, pečius geras.
TOWN OF LAKE.
Atsišaukite
kalus
ir
išdavė
raportų
iš
Fe
vietoj
netoli
Washington
ŽINIŲ - ŽINELĖS.
DRAUGAS
PUB.
CO.
PRANEŠIMAS SERGAN I 2334 So. Oakley Avenue
Parko,
mažas
į mokėjimas.
deracijos Seimo. Butų gera,
Spalio 1 d.. 8:15 vai. vaka
TIEMS.
Platesnių žinių kreipkitės:
kad tokų prakalbų Spaudos
Mes gydome pasekmingai
re,
Davis
Square
parkų
salėje,
PARSTDUODA burernė ir
Rugsėjo liS d. Kat. Federa Draugija dažniau surengtų.
įvairias ligas be vaistų, vi
Vyriu 13 kuopa laikys savai sais naujausiais pasaulije groc'ernė, parduosiu gana pi
cijos 3 skyr. Įvyko mėnesinis
X Vakar atsilankė "Draugiai $750.00 gera vieta, leasas
žinomais gydymo budais.
susirinkimas Aušros Vartų ge'' žymus Philadelpliijos ko tini susirinkimą.
809 W. 351h St, Chicago
Atsilankykite į
ilgas,
geri
ruimai
pagyveni
Prašoma narių nepamiršti
i
TeL Boulevard 061X ir 0774
par. svetainėje. Šiame susirin lonijos veikėjas, p. Simona
TRAINIS HEALTH
mui, pardavimo priežastis tu
PADAROM PIRKIMO IR PAR
šio pranešimo ir imti dalyvuINSTITUTE
riu išvažiuoti j kitą mieste.
kime nutarė iškilmingai pa Kvietkus.
DAVIMO RASTUS.
3327
S.
Halsted
Street
821
West
34
Street
t'asekraingai
siunčiam pinigus ir Į
mą, suprask, atsilankyti j su
minėti liūdną }) d. spalio die
(Ant Antru I,ubų)
•
Parduodam Laivakortes. 9
PAIEŠKOJIMAS.
sirinkimą ir dargi laiku."
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
ną kurioje lenkai užgrobė
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
Korespondentas.
mūsų* sostinę Vilnių. Nutarta
Gyvenusį Chicagoje Juozą
> u rengt i k et vergo vakare di Gaidatfavuiu, kilusi iš Jusiu
PAIEŠKAU brolio Petro Gezevičiaus,
paeinančio ift Naujasodos kai
delės prakalbas. Tą vakarą kaimo Joniškio valšč. Vil £iiiM(iiii»M»uiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiuiiiiiiiiiii2!
mo, Ukmergės apskr. Vidiškio pabu* iškilmingai
uždušiniai niaus apskr. ir redybos, pra
rap.
REAL ESTATE
Jis
pats
ar
kas
jį
pažjsta
prašomas
mišparai už tuos kurie žuvo šo atsiliepti Jonas Kurpis, ki
pranešti.
LOANS
INSURANCE
Pardavimui, 3 lubų augs
JURGIS GEZEVICITJS
Vilnių begindami, o po miš lęs iš Buividu kaimo Švenčio
akmeninis \
P. O. Box 87
Tronton, Mieli. to, muro namas,
General Contractor &
parų par. svetainėje įvyks pra nių apskrities Vilniaus redyfrontas, 3 po 4 kambarius pa
Builder
OVERKOTUS IR SIUTUS f
gyvenimai. •
kalbos. Kalbės I)r. Jonas Po
Tel. Humboldt 2656
Tr taipgi 2 lubų augšto me
Su tos rūšies reikalais
Padarau Kaip Tik Nori
ška ir Advokatas K. Česnulis.
dinis namas, iš užpakalio, 2 kreipkitės pas mane. Pa
A. MARCINKEVIČIUS
TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ |
X Bunko Party pavyko.
K A U N O
Seniausias Lie po 4 kambarius pagyvenimai. tarnavimas mandagiausia.
Rudeninių ir žieminių Materijų
Pereitame trečiadieny, Xekal
tuvis Siuvėjas Abiejuose namuose randasi
maudynės, elektra ir kiti ge
5710 S. Kedzie Avenue
Kainos Prieinamos, Patarnavimas
North Sidėje
to Prasidėjimo Panelės Šv.
Mandagiausias
ri
itaisvm'ai.
Rendos
neša
į
Chicago, m,
1840 \V. Wal>ansia
mėnesį
$90,
kaina
$9,000,
įDr-ja, Aušros Vartų par. sve
Ave.
Chicago, 111.
ResfdencUos Tel.
Ofiso Tel.
Kreipkitės Pas Mane
mokėti
$3,000,
o
kitus
leng
u
Siuva
visokios
rųtainėje buvo surengusi Tėvų
Busite Patenkinti
Prospect 5101
Prospect 5778
šies vyriškus drabu- { vais išmokėjimais.
žius, pagal j vairių
Marijonų naujo Vienuolyno
madų. Užsakymai 19 f
pildomi
gerai
ir
2150 So. Hoyne Ave.
Chlcaįo. I f j
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GERIAUSIAS LIETUVIŲ
sinkite savo biznius dienrašty J
1
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MALTAS
' Drauge'\

RAKANDAI

BIZNIS

NORĖDAMI

S. L FABIONAS CO.

C. P. Suromskis & Co.
3352 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
TELEF. BLVD. 9641

IEŠKO

G.SK0BY

PIGUS IR GERAS
NAMAS

PATYRĘS LTETU- I
VIŲ SIUVĖJAS |

G. SKOBY

A. + A.

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

Dykai 1 setas Malto
sučedyk 12 labels ir gausi 1 setą
malto už dyka.
Jeigu krautuvninkas neturi tai
reikalauk tiesiog iš mūsų įstaigos.

Lithuanlan Products Co,
Savininkas
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Darau Ant

Užsakymo Visokiu

Madų
įvairiu Materijų
Žieminių ir Rudeninių

Kreipkitės Pas Mane
Su Savo Siuvimo Reikalais Busite
Patenkyti
Taipgi
Taisau, Valau ir Prosinu

KAZIMER LAUCIUS
3305 South Auburn Ave.
Chicago, DX
• K i n i a i . * . .

E. J. H E N I F F

1

1

M. J. KIRAS

1 RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDU IŠPARDAVIMAS
•

"

t

Šis puikus 3 šmotu Mohair

ftis geležinis augštos rųšies

parlor setas $300 vertės. Speciale kaina dat1QB RQ
bar tik
. •,MViW,#

combination anglinis ir gazinis virtuvės pečius -- nikeliuo

JOHN GAUBAS

tas, viršus visas pališiuotas.

3613 S. Halsted St. Chicago
Tel. Boulevard 7258

Sujungimus padarome veltui.
Speciale kaina

$98.50

ST.\TEMEXT OP THE; UWNER>
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULATIOJT, E T C , REQUIRED
B T THE ACT OF CONGRESS OF AUGUSI
24th, 1912.

Yards 1741

Lietuvys Siuvėjas

i

).i

cistas ir turtingas su keturių uncu pakelis apinlais Europos.

FRANCIŠKUS CHARNIS
mirė po sunkios ligos nigs.
29, 1924 m. 12:15 v. ryte.
32 m. amžiaus, a. a. Franciškus kilo iš Kauno red.
Raseinių Apskr. Kamajų
par. Suvadiškių Kaimo. Iš
gyveno Amer. 14 metų.
Paliko dideliame nuliudi
me moterį Johanna (po tė
vais Krincaitė) ir pusbroli
Petrą Rimšą. Kūnas oašar
votas 10705 S. Greeubay
Av., east side. Laidotuvės
ijvyks ketverge spalio 2.
1924. Iš namų 8 v. bus atly
dėtas į šv. Juozapo bažny
čią So. Chicago kurioj Įvy
ks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kaz.
kapines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus giminės, drau
gus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę. Moteris ir pusI brolis.
Laidotuvėms patarnaus
Įerab. J. F. Eudeikis, Tel.

KAZIMER LAUCIUS

I

!
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Of Draura*—I^ithuanian Dailv Frlend puolished Daily excert Sun'iaya at Chicago. UH•roi.«- K.r <><t. 1-st 192S Statt» of Illinois,
County of Cook.
Before me. a Notary Public In and for th«
State and county aforesaid. peraonally appeared Rev. Vmcent Kulikauskas. wlio,
havlnpf been dūly ntvorn accordlng' to law,
depoaes and eays that ne Is the Bueliiesi
Uanaper of the Draugas Publishlng Co.. and
that the following is, to the best of his
knowled*re and belief, a true atatement of
the ownership. manasrement. clrcuIatloDi
t t c , of the aforesaid publicatton for tho
date ihown In the ahovo captlon. requlred
by th Act of Auguat 24. 1912, embodied In
sectlon 443, Poatal I.aw» and Regulationa.
printed on the reverse of thls forni, to wlt:
1. That the narnės and addressea of the
publlsher, editor, inanaging editor, and buslnetm manaRers are:
Publlsher: Draugas Publlshlng Co., 2314
S. Oakley Ave.. Chicago- 111.
Editor Kev Dr. K. Rėklaitis, 23H4 S. Oak
ley Ave., Chicago. III.
Managlng Editor: Nona.
Business Manager: Rev. Vlncent Kuli
kauskas, 23.14 S. Oakley Ave.. Chicago, U i
2. That the ownei» are-- Draugas Publ.
Co.,
i. e.: Rev.
H,
Vainiūnas;
4943
W. I5th St., ficero, IU.: Marian Fathers,
2336 R Oakley Ave., Chicago, 111. Many
n bers.
8. That the known bondholders, mort- ,
gagees, and otlier security holders owning '
or holding 1 per cent or more of totai
įmount of honds, mortgages, or otlier securitie.s are: Marian Fathers.
4. That the two paragraphs next ahov«,
fivlng the natnes of the owneia. stocUholders, and security holders, If any contaln
not onty the list of stockholders and secur
ity holders as they appear upon the bookt
of the coniDany but also, In cases where th«
stor khoKler or security holder appears upon
the booka of the company as trustee or ln
any other fiduclary relation. the name of the
person or corporation for whom such trustee
ia actlng, is given; also that the sald two
paragraphs contaln statements embraclng
affiant's full knowledge and belief aa to the
clrcumstances and conditions under whlch
stockholders and security holders who do
not appear upon the books of the company
as truetees. hold stock and securities in a
capacity other than that of a bona fide
owner; and thia afftant has no reason te
believe that any other person, assoclation,
or corporation has any intereat direct or indirect ln tbe said stock, bonda, or other
Mcuritles than aa so stated by him.
B. That the average number of coples of
•ach lssue of thia publication sold or dlatributed, through the mails or otherwlae, to
paid aubacrtbere during the six months preeeding the date showa above ia 13,500.
T. Kulikauską*. Mgr.
Bworn to and subscrlbed before me thia
:>- 'h i a y of Sept. 1&24.
(8SLAJL)

(My

commisslon

Harie

eipires

Stogiv

Notary PvbUe
Feb. 6,

Dr. Chiroj)ractor ir
Akušerka
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 4951
3252 So. Halsted S t

DR. P. SIMAITIS
NaprapaUi
Gydau pasekmingai širdies Ii- |
gas, sugedusius vidurius, paliegu
šias strėnas, dusulj, galvos skau
dėjimą, riebius 'kūnus suliesinų; '
nesilpnindamas jų vaistais, šiaip
jau tonsilius, penesaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Naprapatijos
ir
maistinės
chemijos būdą gydymui (išgydęs
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir ilgai gyventum).
Vai. 1 iki i po pietų, 6 iki 8
vak. N e d ė l i o m s po sutarti.
O f i s a s 4 6 5 2 S. A s h l a n d A v e n u e

Didelis Išpardavimas Grojiklinių Pianų.

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

Pamatyk ši nuostabu muzi'kalį instrumentą veikėmeįe
mūsų krautuvėj* "Geriausi'a*
radio receiveris ir puikiausias
phonografas vfenam kabinete.
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki lever ir išgirsi puikiausia muzi
ka — long distance ir lokales
stacijos. Kuomet nusibos tau
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios
**....-«
• , T>I
muzikos kurios tiktai tegali
išgirsti is Brunswick Phono grapho.
Kainos nuo JiOj) flfl ir Augščiau.

Tamsta

1

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 ligą, gasų, rugštumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulj, 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, išbalimą ir
maža| sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs ii ry
to, galvosukj, apsivėlus} liežuvj ?
PraSalinkit nervingumą — apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervui, t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatykite su mumis tuojau.

Išlygos Sulyg Jūsų Noro.
UŽLAIKOME PILNA EILĘ LIETUVIŠKŲ REKOR
DU SAVO STOCK'E

Gali But
Sveikas

Šiame išpardavime mes siūlome iums
stebėtinai žemas kainas tiktai
I
3 Metus Išmokėti
A.tskaitliuoslme iums už sena
pianamain»Tif ii ^ut naujo

'395.00 U

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co.

KELTUI!

VELTUI!

Suolelis, Grindine lampa
•>u 50 rolių su kiekvienu
^rojikliniu pianu.

3621 — 23 — 25 So. Halsted Street
JOS. J. JOZAIT1B, aeaaralig M«pedžerig
nnrin

Daktarai Kupczynski
ir Sclmeers
Ofisas
Tel. Haymarket

4S7«

1112-1114 Milwaukee Ave.
V i r š u i H a t t e r m a n ir G l a n t z

Banko

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, C-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 IK i 12 dien%
Specialistai chrcniSkų, nervų,
kraujo, odoa ir šlapumo ligų.
M
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