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KANADOS KATALIKU 
FARMERlįl PIRMASIS 

KONGRESAS. 
ŠVENTASIS TĖVAS KON

GRESĄ LAIMINA. 

Anglijoje Eina Rinkimų 
Projektuoja boikotuoti ame

rikoniškas prekes. 

CįURBEC, Kanada, spal. 9. 
1— Qucbeco provincijos kata
likai fermeriai (ūkininkai) 
ikurė uniją ir turėjo savo pir
mąjį kongresą. 

Unija konsekruota Sald
žiausiai (Viešpaties širdžiai. 
Tėvu Jėzuitų koplyčioje. 

Pirmuoju Unijos preziden-
., tu išrinkta Barro iš Rouville. 

Kongreso laiku pasiųsta 
Šventajam Tėvui sūniškos 
meilės kablegrann. Jou Sv. 
Tėvo vardu atsakė Kardino
las Gaspani . 

Šventasis!Tėvas visa širdi
mi dėkoja farmeriams už jn 
stiprų prisirišimą prie Apaš
talų Sosto ir siunčia apaštali
nę Benedikeiją. 

Farmeriai pasiuntė šv. Tė
vui prašymą įkurti liturginę 
švcn:*;, žinomą ' ' Jėzus Kris
tus, Universal ia i - Draugija 
Karalius. Teiksis Atgaivinti 
Aukščiausias Kristaus Teises 
Draugijų /Tarpe." 

Darbo Partija Tikisi Išnaujo 
L a i m ė t i 

Jei Grius MacDonaldo Valdžia, 
Grius ir Herrioto 

Franci jos Socialistai Apimti Didelės 
B a i m ė s 

SENIAUSIAS ARKIVYS
KUPĄ? ROMOJ. 

"ROMA, spal. 11. — šven
tojo Tėvo audierteijon priim
t a s seniausias pasauly Arki
vyskupas. 

[Tai Arkivyskupas Red-
wood iš Naujosios Zelandijos. 

Arkivyskupas Retfwood vy 
skapu paaukštintas Papos 
Piaus IX 1874 metais. Arki
vyskupu paaukštintas 1887 
metais. 

Senelis gimęs Anglijoj 
1839 metais. Yra sveikas ir 
dar gana stiprus. J i s akti-
viai dalyvavo Tarptautinia
me Eucharistiniame Kongre
se šįmet Amsterdame. 

LONDONAS, spal. 11. 
Paleidus Anglijos parlamen
tą, tuojaus prasidėjo rinkimu 
kampanija. 

Nauji parlamentan rinki
mai paskirta spalių 29 d. Be
lieka vos dvi savaiti vesti 
kampaniją. 

Darbo partija čionai pas
kubino baigti nacionalistine 

mis, kuomet nuosavųjų truk-
sta. 

Tečiaus darbo partija busi-

MASKVA, spal. 11. — I 
•Suv. Valstybių vedamą pirk-
lybą su Rusija čionai atkrei
piama nemažai domės. Bol
ševikų laikraščiai jau "kelintu 
kartu įspėja Suv. Valstybes. 
Sako, jei Suv. Valstybės ne
reikš daugiaus savo palanku
mo j bolševikų valdžią,' tuo
met Rusija reikalingas sau 
prekes ir mašinerijas įsigys 
kitose šalyse. 

Apdraudos klausimu. 
Caro laikais Rusijoje ne

mažą biznį darė kai-kurios 
amerikoniškos apdraudos be
ndrovės. Daug rusų buvo 
apdraustų ligi 2(X) milionų 
rublių. 

BOLŠEVIKAI ISPEJA i PLYŠUSI BOMBA SUPLAI-
& V4LSTYBES. * ŠINO ORLAIVĮ. 

NEWPORT NEWS, Va., į 
spalhi 11. — Suv. Valstybių 
armijos styrini s nedidis oriai 
vis TC-2, kurs buvo vartoja
mas lavinimuisi, vakar iškilęs 
aukštumon plyšo ir nudribo 
ant žemės. Kelotas įgulos su 
žeista. 

Orlaivio maišas buvo pri
pustas ne gazo, bet helijaus. 
Dėlto plyšus maišui helijus 
neekspliodavo ir neįvyko di
desnė nelaimė. 

Maišą perplėšė pirm laiko 
sprogusi bomba. Iš prakiu
rusio orlaivio helijus staiga 
ūžtelėjo laukan ir orlaivis 
krito žemėn. 

Orlaivis buvo 159 pėdų il
gas ir 59 pėdų aukštas. 

Du leitenantu pavojingai 
sužeista. 

SPALIO 9 DIENAI PAMINĖTI 
ROSELANDE. ' 

Rytoj, spalio 12 d. tuojaus po Sumai Visų Šventųjy 
parapijos svetainėje bus prakalbos Spalio 9 Dienai pa
minėti. Kalbės p. adv. K. Česnulis ir p. Dr. J. P. Poš
ka. 

mais rinkimais pramato di 
, . . . . . . m . . . . . .. \ Valdžią pagrobus bolsevi-

desnį laimėjimą. Tikisi Įgyti Į f_ _ / _ _ . , 
visą eilę naujų pozicija. Ti
kisi pilnai sutriuškinti libera
lus ir konservatistus. 

Nežinia, kuo darbo partija 
remia savo viltį. 

konferenciją ir delegatai iš-! J ^ p a t J,us į, HerriotuL 
važinėjo vesti kampaniją. Kuomet darbo partija su jo vesti Kampaniją 

Pranešta, paskutiniu mo
mentu premieras MacDonald 
paabejojo apie parlamento 
paleidimą, kuomet negavo pa 
sitikėįimo. 

Bet pas jį ofisan nuvyko 
darbo partijos konferencijos 
delegacija. Ši užtikrino val
džiai laimėjimą; jei parla
mentas bus paleistas. Mae-
Donald sutiko. 

Trumpas gyvenimas. 

MaeDonaldu priešaky pakelia 
priešrinkiminę kampaniją, 
nemiega ir liberalai su kon-
servatistais. 
dies tarpan ir atvaizduoja 
darbo partijos valdžios nevy
kusius žygius. 

-Vietos spauda rašo, kad jei 
busimais rinkimais darbo par 
tija susmuks ir jos valdžia tu 
rės pasitraukti, tuomet turės 
griūti ir Franci jos premiero 
radikalo Herrioto valdžia. 

Ligi busimų rinkimų darbo j Nes tiedvi valdžios buvo su 
partija pasilieka valdžioje, sijungusios bendran darban. 
Paskui gi prigulės nuo rinki ! Tas darbas kenkė vienos ir 
nių rezultatų. j kitos šalies interesams. 

kams, visos apdraudos ope 
racijos pertrauktos. Nes bol 
ševikai konfiskavo bendrovių 
savastis ir priede dar pusę 
miliono auksinių rublių depo
zitų, kurie buvo Rusijos ban-
kose. 

Dabar bolševikai reikalau
ja, idant amerikoniškos bend
rovės atmokėtų visiems bu
vusiems apdraustiems žmo
nėms nors jų įmokėtus pini
gus. . 

Bendrovių reikalavimai 

Bendrovės į tai atsako, kad 
žmonės negali reikalauti atly
ginimo, jei valdžia pagrobi 

L I E T U V O J E . 

Spalio 12 d. Melrose Parke, III. — bus pamaldos 
bažnyčioje 11:30 vai. ryte, o 4 vai. po pietų Ig. Vaičiu
lio svetainėje (ant 23-ios gat ir Lake str.) prakalbos. Kal
bės gerb. kun. Bumšas. 

Aukos Vilniaus našlaičiams. \ 
Cicero $460.00; tikimasi iki $500.00. " 
18-ta kolonija $210.00; tikimasi iki $300.00. 
West Side $200.00; tikimasi iki $250.00. 
NorthSde $150.00; tikimasi iki $200.00. 
Bridgeport $66.80. 
Brighton Park $57.00. 
Viršminėtose kolonijose jau surinkta $1,143.80 ir 

tikimasi 9Ą sumą pakelti iki $ 1,400.00. 
Iš kitų kolonijų dar negavom pranešimų. Iš visos 

Chicagos, cirauge su Cicero, 'tikimasi sulaukti arti $2,-
000.00. I 

GRYŽO PROF. NAUJALIS. 

Iš Rygos Kaunan gryžo mu
zikos profesorius J . Naujalis. 
Rygoje j is dalyvavo kaipo tei 
sėjas latvių dainių kompozici
jos, konkurse. Jame, be lat
vių, dar buvo estų ir suomių 
muzikai. 

ĮDOMIOS PASKAITOS. 

Platesnis pranešimas tilps vėliau. 

C H I C A G O J E 
ŽMOGŽUDŽIAI NUBAUS

TI KALĖJIMAN. 

Chicagos kriminaliam teis
me du jauni žmogžudžiai nu
bausti kalėjimu po 25 metus 
kiekvienas. 

Tai Nicli. Guido ir Antho-
ny Domico. Jiedu apkaltin
ti už J . H. Burks pasmaugi-

Rock Island geležinkelio 
bendrovė mini 72 metų gele
žinkelio sukaktuves. Darbi
ninkams rengiamos pramo
gos. 
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CHICAGO. — Šiandie 
dalies apsiniaukę; šalčiau. 
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Darbo partija valdžioje iš
buvo nepilnai 8 mėnesius. Ją 
palaikė liberalu balsai. NesfJ 
savų balsų ji parlamente ne 
turėjo užtektinai. 

jos savastis ir depozitus. Nu-
usiems tegul atlygina 

valdžia, ji turį pinigus. 
Ką-gi bolševikai sako? 
Bolševikai štai kaip naiviai 

tvirtina: Bendrovėms negai-
voj, kokio nusistatymo laiko-

Delto, Francijos socialis- si valdžia. J i turi rūpintis 

PAPOS LEONO XIII PALAI
KAI BUS PERKELTI. 

ROMA, spalių 11. — Iš Va
tikano pranešta, kad Papos 
Leono X I I I kūnas iš Šv. Pet
ro Bazilikos bus perkeltas 
Laterano Bazilikon spalių 30 
dieną. 

tai apimti baimės. Jie susi
taisė reformoms programą, 
kad tuotarpu gal nebeteks 
jiems jos vykinti. 

Galimas daiktas, kad Ang-
Suprantama, tokioj padėty lijoje prieš ,darbo partiją su-

valdžiai gvvavimo dienos vi-» j 

suomet turi but suskaitytos. 
Nes negalima ilgai pasitikėti 
ir remtis pašalinėmis spėko-

sijungs liberalai su konserva-
tistais. Nors šiandie tos rų-
šies susijungimas dar nepra
matomas. 

TURKAI LAIKO MOSULO 
AUKŠTUMAS. 

KONSTANTINOPOLIS, s. 
11. — ^Turkai nemano pasi
traukti iš Mosul apylinkių. 
J ie pasigamino pozicijas auk
štumose ir nieko nedaro iš 
Anglijos kariuomenės. Aug-
lija taipat ir diplomatiniu ke
liu negali turkų įveikti. 

ŠIANDIE ZEPPELINAS Iš 
VOKIETIJOS SKRIS 

AMERIKON, 

TRAUKINIO GAISRE 
ŽUVO 200. 

PRANEŠA, PABRANGS 
BANANOS. 

KINGSTON, Jamaica, sp. 
*11. — Anot žinių, ispanų 

Hondurase banam* distriktus 
užliejo vanduo. Tad spėja 
ma, kad bananos turės 
brangti.-

BERLYxNAS, spaulių 11.— 
Tš Friedrichshafen praneša, 
kad kaip šiandie per Atlanti-
ką Amerikon kelionę pradės 
milžiniškas orlaivis zeppeli-
nas ZR-3, kurį vokiečiai pa
dirbdino Suv. Valstvbėms. 

Toj kelionėj bus 32 asme
niu, iš kurių 4 amerikonai, 
kiti vokiečiai. 

Daugiausiai žiūrima, kad su 
orlaiviu nebūtų vežami svai
galai. 

ROMA, spaliu 11. — Neo
ficialiai praneša, kad Italijos 
sosto įpėdinis Humbert ve-

pa- ! siąs Belgijos karaliaus duk
terį. 

VIENNA, spal. 11. —Gau
ta žinių, kad netoli Maskvos 
bolševikų pasažierinis trauki
nis, prie kurio buvo prikabin-
ta 3 kubiliniai vagonai su ži
balu, važiuojant ekspliodavo. 

Visas traukinis užsiliepsno
jo. Virš 300 asmenų žuvo. Ta
me skaičiuje 30 vaikų. 

Bolševikų valdžia užgynė 
laikraščiams apie tą nelaimę 
rašyti. 

tais vargšais, kuriuos turi 
apdraudusi. Nes tie žmonės 
negali but skriaudžiami del 
valdžios elgimosi. 

Kreipsis į teismus. 
Bolševikų valdžia paskelbė, 

kad ji kreipsis į amerikoniš
kus teismus, surinkusi visus 
nukentėjusių žmonių pareiški 
mus-reikalavimus. 

Tam tikslui S. Valstybėse 
bus nusamdyta advokatų fir
ma, kuri bolševikų valdžios 
vardu prispausianti tas ame
rikoniškas bendroves. 

Na kažin kaip butų, jei a-
merikoniškos bendrovės per 
Rusijos teismus prispaustų 
bolševikų valdžią ir verstų 
grąžinti pagrobtas savastis 
ir depozitus. 

Tokia tai " te isybe ' ' mėgi
na vaduotis bolševikai. Per-
menkas jų gudrumas. 

Lietuvos Universiteto teo
logijos-filosofijos fakulteto 
dekanas, prof. B. Česnys, 
veik visą šį semestrą skaitys 
visą eilę paskaitų a p: e Kris-
to. 

Į tas paskaitas be privalan 
čių jas lankyti galės klausyti 
visų fakultetų studentai ir 
studentės. 

Paskaitos bus skaitomos 
dukart savaitėje Universiteto 
2-oje auditorijoje". Paskaitos 
bus be specialaus charakterio, 
ty. visiems suprantamos. 

mą pirm keletos mėnesių. 

ATIDARYTA PARODA. 

PERMAŽA VIETOS. 

American Exposition rū
muose, fiB'6 Lake Shore drive, 
atidaryta Illinois valstybės 
produktų paroda. 

Parodoje reprezentuojami 
ir turi savo eksponatus 53 11-
linoiso miestai, inėmus Chi-
cagą. 

SUIMTAS BUVĘS 
SERŽENTAS. 

Lietuvos spauda nusiskun
džia, kad Lietuvos valstybės 

"Universitete Kaune jau per-
mažai vietos, nes daug jauni
mo įstoja ir žada įstoti ton 
mokslo įstaigon. 

Universiteto . auditorijos 
permažos. Nėra vietos klau
sytojams. 

Reikalingas naujas Univer
sitetui butas. 

METALINIAI PINIGAI. 

SHANGHAI, spal. 11. — 
Praneša, kad 3,000 šio miesto 
ginėjų kareivių paimta nelai
svėn. 

DR. BASANAVIČIUS MA
ŽOS SVEIKATOS. 

Lietuvos laikraščiai paduo
da tokią žinią iš Kauno: 

"Rugsėjo 17 d.,( pravažiuo
damas iš Berlyno į Vilnių, 
sustojo Kaune pas gen. Na-

Pranešta, kad Lietuvos me
talinius pinigus dirbs anglai. 

,Finansų ministeris V. Pet
rulis patvirtino pinigų dirbi 
rao varžytinių komisijos pro
tokolus, kuriais einant sutin
kama priimti pinigų dirbimo 
sąlygas, pasiųlytas anglų fir
mos K ings Norlon M e t a i 
Works Birminghame. 

AVASHINGTON, sp. 11. — 
Darbo departamento statisti-LOJJ'DONAS, spal. 11. -

Vokietijai 200 milionų dolerių gevičių Dr. Jonas Basanavi-' kų biuras praneša, kad Suv. 
paskolos padaryta čia sutar- j eius.' Jo svelčata žymiai pa- IValstybėse maistas eina bifan B s t o ^ I f l T f r " 

Suimtas ir psychopatų ligo
ninėn pasiųstas buvęs Chica
gos policijos seržantas John 
L. Sullivan. 

J is nuėjo policijos viršinin
ko ofisan ir pranešė ieškąs 
policijos leitenanto Kennedy, 
ku kuriuom norįs atsilyginti. 

Nuo jo tuojaus atimtas re
volveris ir jis suimtas. 

Sullivan užlaikė vieną ka
vinę, kurioj susekta svaigalų. 
Leit. Kennedy pasidarbavo 
tą kavinę uždaryti. , 

Policija spėja, kad Sulli
van nuo to pamišęs. 

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos t 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ii plukančius 

taškus 
Ar atmintis po truput} mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J, SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, l t ir 1? 
Valandos: nuo 9 ryto iki 0 rak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M 

Jš federalio sandelio, 3261 
Armitage ave., pavogta 59 
bačkos vyno. 

SKAITYKITE IR PLATLN 
KITĘ "DRAUGĄ. 

2?! 

PINIGŲ KURSAS. 

DR, SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėllomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

<J 

DR. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVYS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
aklų tempimą 
kas yra priežas-

^ 5 f f i e ^ > timl skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-

Spalio 10, 1924 m.' to, nemiegio; netikras akis Įdedant 
Lie tuvos 100 l i tų $10.00 ? a r o m s » l ^ e 3 ^ ^ elektra parodan-

** v tis mažiausias klaidas. Akiniai pri-
Anglijos 1 sterh sv 4.49 taikomi teisngat toli ir arti matan-
Francijos 100 fr. 5.17 i

U w n s P**elbsta. Sergėkite savo n-
' gėjimo ir vaikus einančius mokyk-
Italijos 100 lirų 4.38 ^^ valandos: nuo 10 iki S vakaro 
Šveicarijos 100 f r. 19.20 Nedėllomis nuo 10 iki 12. 

Akiniai $4 ir augščiau 
tis jau pasirašyta. blogėjusi. gyn perkant mažmenpmis. Čekoslovakijos 100 kr. 2.98 

1545 W«£T g i ^ 8 * ^ Av-
W Bl^SDWT^ew *P^& 
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PLUNKSNOS BANDITAMS 

EVANGELIKU TEOLOGIJOS FAKULTETAS, 
Ofi A T T O A I 

m-m, n mi 
VILNIIflk 

• - • 

RED. U rašinėlį nors pavėluotą 
taipiiianie del jo Įdomume. 

Spalio 9, 1924. 

Hmm 'IHĮJJPI w < 
; kardu atskirtaa m*o Lietuvos, 
^sinipfoid'ami savę broliais 
Vilniškiais, jųjų ne&elpdami, 
mes atliktume darbą- lenkams 
naudingą. 

Vilniškiai lenkams yru sve 

Šeštadienis, Š p t t b l l , 1924 

Penktasis Dievo dėsnis 
skelbia: Neužmušk. Užmuši
mas gali būti dvejopas: fizi
nis ir moralis. Galima artimui 
atimti gyvybę, kuri yra kiek
vienam brangi. Bet Viešpat: 
Jėzus pasakė, kad nereikia 
bijoti tu, kurie užmuša ku 
na, bet sielai pakenkti nega 
Ii. 
Blogesnis yra užmušimas nio 

ralis: 'apšmeižimas, garbės ii 
gero vardo atėmimas. Garbė 
ir geras vardas žmogui yra 
brangesnis, nei kūno gyvybe. 

Mūsų socialistai ir kiti lais
vamaniai, kovodami su kata
likais, nesidrovi praktikuoti, 
kaip vienos, taip ir kitos rū
šies užmušimų. Vietoje , se-
nia\i vartojamo žodžio užmuš 
ti, jie stengiasi lietuvių kai 
bon įvesti žodį nukauti, kas 
skamba jau šiek tiek švelniau 
ir sumažina užmušimo nuodė
mės baisumą. 

Du pirmeiviai: Kiaulėnas 
ir Montvidas, dar ne taip se
nai užmušė, arba taip sakant 
nukovė, Kunigą, Juozą Žebri 
New Britain'o kleboną. Gi da
bar keletas pirmeiviškų laik-' 
rašeių redaktorių susitarė už
mušti mane, žemiau pasirašu-
si, paleisdami į svietą mau
rų melą, kuris mane, kaipo 
Katalikų Kunigą, stačiai už
muša moraliai. Tą- melą pir
mutinės paleido Chieagos 
'*Naujienos" redaguojamos p. 
Grigaičio. Jį godžiai pakarto
jo "Keleivis" ir kiti pirmei
vių laikraščiai. 

Ponai socialistai ir kiti lai
svamaniai! Jus kaipo Voltai 
ro mokiniai, prisilaikote jo 
žinomo principo: Reikia šmei
žti drąsiai, vis šis bei tas pri
lips. 

Šansų buvo čia jūsų pusė
je. Mat, manėte, mes leidžia
me savo laikraščius Ameri
koje, o kun. Žilinskas gyvena 
Lietuvoje. Pakol jis galės at
siliepti, praeis pusėtinai lai
ko, kame šmeižtas jau spės 
mums atgabenti numatytos 
naudos. 

Taip ir atsitiko. Pakol mane 
pasiekė žinia apie jūsų me
lus, praėjo daugiau pusės me
tų, o jųs savo "argumentu" 
naudojotės viešai ir privačiai 
katalikų kunigų šmeižimui ir 
katalikų tikybos griovimui. 

Kas man liekti daryti; krei-
pties į jus, kad atšauktumėt 
melus, aš skaitau sau pažemi
nančiu dalyku. Traukti jus 
teisman, bylinėtis aš negaliu, 
neturėdamas pinigų. Lielfa 
vien nuoširdžiai pasakyti 
jums: Esate niekšai, kaip 
niekšiškos jūsų idėjos kurias 
savo laikraščiuose skelbiate, 
kaip niekšiški tikslai ir prie
monės kurių pasigaunate. 

Žinau kad šieji paniekos žo
džiai nutekės per jūsų. storas 
žieves, kaip nuteka vanduo 
nuo žąsies plunksnų. 

Vai, mielas mano priete 
liau, a. a. kunige Juozai Žeb
ri! Aš savo akinus mačiau 
Tave nukautą pirmeivių KĮftu. 
lino ir Montvido. Mačiau ba-

Mokyklos Lietuvoje dygsta kaip grybai. Gimnazijų 
nemažą skaitlių prisisteigę, lietuviai vis daugiau pradeda' "šventoji Panele, kuri spin-
domgs kreipti į aukštąjį mokslą bei amatų ir ūkio mo- d i Vilniuje Aušr^ Vartuose, 
kyklas . į s i s te igė ke le tas žemųjų ž e m e s ūkio, ni«mų r u o - T u i g g y d e į mme kudikys-' timi, mums jie yra broliai, tas 
sos ir amatų mokyklų. Šitos mokyklos. įmonėms pr i - t ė , e k u o m e t verkdama mano.pats kraujas ir mūsų ir jų 
einamesnės, tad jos galės labai gražiai pasitarnauti plą- m o t ' i n a p a v e d ^ n u m e t a v o g lo_' 
tesmam liaudies sluoksniui, prirengs žmonių kasdieniame [ b a i r M atmerkiau «vo ap-
gyveniire visur reikalingų ir naudingų. 

Šalę universiteto jau steigiasi Kėdainiuose Žemes 
Ūkio Akademija, rengiamas projektas Prekybos Institu
to Klaipėdoje. (Smagu pastebėti, kad 2. Ūkio Akade
mijoj, kaip teko girdėti, profesoriaus ir kun. Dr. Kemi-
šis, turbūt dėstys kooperacijos pagrindus). 

Ligšiol buvo tuščia viena stambi spraga: truko Lie
tuvos evangelikams (protestantams) dvasines mokyklos. 

Klaipėdai prisijungus, Lietuvoje evangelikų skaitlius 

mirusias blakstenas ir tiesiai 
galėjau eiti pas Tavo slenks
tį dėkoti Dievui už man su
grąžintą gyvybę". (P. T.). 

Dievas pasigailėjo verkian
čios sergančio sūnaus motinos 
del Svenč, Motinos užtarimo. 
Šiandie daug vilniškių verkia 

Vilnius yra ne vien Vilniš
kių. Vilnius yra visos Lietu-

pašoko virš 200,000. Dauguma jų lietuviai, bet žymus n u o v a r £° i r P ^ P ^ d o s . 
skaitlius yra ir vokiečių bei latvių. Lietuvos protestantai 
daug mažiau turi inteligentijos, negu kat.Tad visos Tautos 
pareiga yra ir jiems parūpinti atatinkamą inteligentų skait 
lių, kad ir jie galėtų plačiai išvystyti savo kultūrinį gyve
nimą. Lietuvių evangelikams ypač trūksta savų dvasiš
kių. Beveik visi Klaipėdos krašto pastoriai yra vokiečiai 
ir lietuvystes naikintojai. Lietuvių liuteronų pastorių la
bai nedaug. Šitą dvasininkų stoką visi jaučia. Todėl, anot 
"Ryto", katalikų organo, reikia greit įsteigti prie Lietuvos 
Universiteto Evangelikų Teologijos Fakultetą, kurs reng
tų jiems lietuvių dvasiškių. "Rytas" rašo: 

EVANG. FAKULTETO PROJEKTAS. 
"Visa tai kelia reikalą sukurti prie Lietuvos U n i - | | 

versiteto Evangelikų (liuteronų ir reformatų) Teolo
gijos fakultetą, kurio ir butų uždavinys iš evangelikų 
jaunimo ruošli naują, su visvokiečių ideologija nieko1 

bendra neturinčių, evangelikų dvasininkų kartą. Pa - ! i 
siemusi tuo reikalu iniciatyvą mūsų švietimo Ministe-jl 
rija buvo prašiusi atatinkamų tikybų žinybų patiekti! 
jai savo tuo klausimu tikslių sumanymų ir tokio fakul-j 
teto, kuris galėtų būti įkurtas prie Lietuvos universit. Į 
planą. Buvo atsiklausta Klaipėdos krašto bažnytines'' 
vadovybes, Evangelikų Reformatų Sinodo Biržuose 
ir Evangelikų Liuteronų Konsistorijos. Kiek teko pa
tirti, Klaipėdos krašto Aukštasis Vyriausybės įgalio
tinis p. Budrys pranešęs Šviet. M-jai, kad Klaipėdos 
krašto Direktorija kuriai buvo pavesta sudaryti Evan-

gyslose teka. Vienos motinos 
vaikai esame mes. Lenkai sa-
vinasi mūsų brolius, nuo am
žių, dėlto kad jie yru siĮpni, 
ir kad juose randa sau turto, 
ateičiai laimes, o gal ir da
bartyje. 

Mes būdami laisvi ir laimin-
gesni ištieskime Vilniui savo 
broliškas rankas: Aukokime 
Vilniaus našlaičiams, kad jie 
nuo bado neišmirtų, nuo skur
do ir vargo nežūtų, bet kad 

vos, visų Lietuvių. Kadangi t jie galėtų sveiki augti ir kad 
Vilnius yra lenkų užgrobtas, galėtų grįžti prie Lietuvos. 

ir Vilnių Lietuvai grąžink! 
Begilas. 

Broliai lietuviai! Mes Vii-j kojų Tavęs prašome *fttatk' 
uju atvadosirne, jeigu mes Į pas Visagalį Dievą už Vilnių 
vįsį garsiai apie Vilnių šne- ; - ;i™" 'Jitnvfci oraaink! 
kesimi visiems, visur, visuo-
met, jei mes visi kiek galėda-| 
mi, kuomi galėdami šelpsime 
Vilniaus našlaičius, gerbsime 
žuvusius kovoje už Tautos 

Bulgarija. 
Bulgarijos valdžia imasi 

energingai priemonių apginti 
laisvę, "jeigu šelpsime, kiek šalies jaunus medelius nuo 
galėsime ir kuomi galėsime ožkų. J i ragina gyventojos 
kovojančius bei kovosiančius vietoj oškų laikyti avis. 
už Vilnių. Bulgarija manoma virs su 
Vilniaus Aušros Vartų Šven- laiku vien didalo sukraus ga-

toją Panele, puldami po Tavo nykia. 
. •um u I K J 
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DOLERIAI AR LITAI 
Amerikos Dolieriais ar Lietuvos Litais išmokame 

arčiausiame pacte į 24—26 dienas, telegrafu 4—6 
dienas. Turime savo nuosava kontora Lietuvoj. 

Parduodame Laivakortes ant visų linijų į Lietuva 
ir iš Lietuvos. 

Parduodame namus, farmas, lotus. Apdraudžiame 

$3,000.00 Morgičius 
Ant propertes kuri randasi po m m 8824 So. Ada Str. 

Vertes $7,500.00 
< • -» . 

M e s turime Ir s iūlome ant pardavimo sekančius 
morgičius: 

PASKOLA 

$3,000.00 

$4,000.00 

$3,200.00 

$3,000.00 

$3,500.00 

Adresas 

8345 S. Hermitage Ave . 

5004 S. Fairfleld Ave . 
5735 So. Talman Ave* 

VERTfi 

$7,500-00 

$9,800.0G> 
$8,000.00 

i nuo ugnies,. Namus, Rakandus ir Automobilius. 
Padarome legališkus dokumentus pirkime ir par

davime, taipgi doviernasti$-įgaliojimus. v | 

Teisingi patarimai apie atsitraukimą giminių iš 
Lietuvos. 

Registruotas notaras. 

Paul P. Baltutis & Co. 
901 West 33rd Street 

gelikų Teologijos Fakulteto projektus, ligi reikalaus 
jamojo termino jo patiekti negalėjusi. Trumpa tokio 
fakulteto projektą iš Klaipėdos krašto patiekęs tiktai 
žinomas. Maž. Lietuvos veikėjas pastovius d-ras V. 
Gaigalaitis. Taip pat nesuspėjo dar nieko patiekti tuo 
klausimu Evangelikų liuteronų konsistorija. Labiau 
dvasiniais savo reikalais susirūpinęs Biržų Evangelikų 
Reformatų Sinodas, kuris Švietimo Ministerijai š. m. 
rugsėjo mėn. 3 d. patiekęs ne tik Evangelikų Teolo
gijos Fakulteto numatomųjų katedrų sąrašą bet ir 
jo darbų planą. Tuo Biržų Sinodo projektu Evangeli
kų Teologijos Fakultetas prie Lietuvos Universiteto 
turėtų šias šešias katedras: 1) Senojo jstatymo Ka
tedrą, 2) Naujojo Jstatymo, 3.) Bažnyčios Istorijos, 
4) Sistematinės Teologijos 5) Praktikinės Teologijos 
ir 6) Religijos istorijos ir psichologijos. 

Švietimo ministerija gautąją medžiagą pasiuntusi 
Lietuvos universiteto rektoriui prašydama jį, esant rei
kalui artimoj ateity įkurti Evangelikų Tikybos ̂ Teolo
gijos Fakultetą, supažindint Universiteto Senatą su 
Lietuvos evangelikų pageidavimais". 

PAGARBOS AKTAS. 
!* \ 

"Draugas" jau nekartą prisiminė apie reikalą Ev. 
Ted. Fakulteto. Dabar tik iieka pasidžiaugti katalikų val
džios teisingumu ir taip gilia tolerancija, kuri visuomet 
privalo būti katalikiškos politikos pagrindas. Politikoje 
nieko nėra gražesnio, kaip mokėjimas pagerbti žmonių 
tikybinius jausmus. Lietuvoj yra žymių tikybinių mažu
mų; protestantų, senatikių, stačiatikių, žydų, karaimų, ma-
gometonų. Katalikų, kaipo didžiumos, ir yra pareiga pir
miems parodyti š i toms tikybinėms mažumoms ne tik to
lerancijos, bet ir pilnos pagarbos jausmų. Mūsų, didžiu
mos, uždavinys yra: būti vienytojais visų Tautų dalių, 
kurios dirbą pozityvų kultūros darbą. Švietimo Ministeri
jos Steigiamas Evangelikų Fakultetas yra ytin gražus 
pagarbos aktas link evangelikų mažumos. Šitą Šv. M. 
žygi visi puikiai įvertinsim. 

K. P , 

' I I i 
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Telefonas Yards 4669 
Chicago, Illinois. 

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

5832 S. Talman Ave. $8,500.00 

$4,500.00 3303 S. Morgan Street $11,500.00 

> Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis 
namas moderniškos konstrukcijos. 

6% Nuošimtis 

DEPOSITORS 
STATE BANK 

Ashland Ave. At 4 7 - t h St. 
Narys Fedenalės Reserve 

I Bankos 
SEE — I - •• 1 
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PASINAUDOK PROGA 
Didžiausias Išpardavimas 

VYRŲ IR VAIKŲ RUDBMINIŲ IR 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 

Ant 

BRIDGEPORTO 
OVERKOTAI 

Naujausios $ 4 f t 5 0 

II » • pmt ***** *^m' 

Madų 
Ir 

Augščiau 

S I U T A I 
Visokiu; C 
ttylįų Augščiau 

Įvairių materijų, visokių sizu, 
nękurie su dviejom kelnėm. Tu
rim Ą Hart Schaffner & MSLTX 

siutu. 
) • 

s s r — i J_«LUJ-L U J J i " - _ ? * ^ * ' " " m. 

bj, kraujo ant. grindų to var
gingo namelio, kuriame gyve
nai. Maciau Tave karste gu
lintį su neapsakomai nuliūdu
siai sustingusiu veidu ir lai
dojant prie Tavo duobės ta
riau Tau paskutinį atsisvei
kinimo žodį. Dabar aj* Tau pa
vydžiu. Kiaulenas su Montvi-
du pasielgė su Tavim žmoniš
kiau neg jų draugai, plunks
nos banditai, kad pasielgė su 
manim, žemiau pasirašusiu. 

Kun. Tomas Žilinskas. 
b. Bostono liet. klebonas. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

Hambour^as. 
Pranešama, kad kas kart 

daugiau pavagiamą ameriko
niškų pasų centralinėje Euroį 
poje. 

Austrija. 

Nųo Naujų 1925 metų Aus
trijoj daugiau nebevartos se
nų pinigų - koronų, o jų vie
toj bus įvesti šilingai. Vienas 
šilingas lygus 10,000 koronų. 

! ! . » • < . W** » • ! 1 1 1 I I I . ^ « 

ZELL DRABUŽIAI 
Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vpi 

MES DABAR 
Rodome Vėliausias 

Madas 
2 poros Kelnių Siutai ir 

OVERKOTAI 
SPECIALIS PASIULIJIMAS 

ŠĮ M&KKSI 
Importuoto Praneuziško mate-
rijolo maišytas šilko ir vilnos 

aujdimas. 2 poros kelnių ir 
J&varkas 

$37.50 
Verias peiūtiasdešimts Do-

įierių Jtiii siutai su 2 porom 
kelnių * 

$25.00 iki $50.001 

KELNES! KELNES! KELNES 
$1.95 $1.95 $1.95 

Ir Augščiau 
Visokios rųšies, didelis išsirinki

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto
ru. 

PAUL LEASES 
34^7 So. Halsted Street 
Opposite 34-th Piace 

Chicago 
Tel. Boulevaard 1566 

Special 
8weaters 

$2.85 
— « — 

u 

ii 

OVERKOTAI 
Geriausios rųšies ir darbo 

#20.00 iki ^50.00 
Importuoti Worumbas 

Viskas ranka siutą 
$75.00 vertes 

Speciale kaina 
^60.00 

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. 

ZELL aOTHING 
CO-

xm,&..»AWPW> S^SET 
Atdara Vakarais ir NedjaJĮįc-

-'•' xnisJ ' 

i 
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BIRUTES METINIS KO N C 
^ DALYVAUJA • M mm * f ^ ^ 

DALYVAUJA 
= Ivan Dneporovas ~ Chicagos operos tenoras ' 'B i ru tės ' ' merginų choras, 
c-Povilas Stogis - basias. " Birutes'• vyrų choras. 
: Julia Sirvaitė - Gapšienė - sopranas ' B i r u t ė s ' ' didiiulis mišrus choras. 

| Mikas Yozavitas -pianistas. ^ A. P. KVEDERAS direktorius 
i Ned. vak. Spalio (Oct.) 12 D., 1924 8 vai. vak. 

PILSEN SOKOL SVETAINĖJE 
R T A S 

Prie 1814 South Ashland A ve. Chicago, 111. 
^ "Bi ru tė s ' ' koncertas yra nepaprasta dailės šventi. " B i r u t ė s " koncertas įvyksta tik viena kartą į metus.S 

Už tai nepraleiskit šią progą. S 
Po koncertui šokiai ir kiti pasilinksminimai. Įžanga 75c. iki $1.50 § 
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Teatras ir Muzika 
šaulių Vaidylos --
(1923 m.) P. Juozui Vaičkui. 

DIDŽIAI GERBIAMAM 
MENININKUI. 

DIDŽIAI GERBIAMAS: 
Tu supratai ką reiškia me

nas žmonijos gyvenime ir pa
jutęs įgimtą menininko jaus
mą, nesitolinai nuo įkvepot-
sios Praamžiaus dovanos, bet 
drąsiai, it karžygis, stojai sce
nos meną skleisti. I r lietuvių 
tauta jau ne nuo šiandien Ta
vimi, džiaugiasi, kai|*) Įžymiu 
josios Veikėju, bet nuo tų lai
ku kada Tu* žadinai lietuvi -
sermėgj tautiniai susiprasti 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 

T— — — — ^ * — » • • » • • • • • » » « Į I 
» Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murlmo Ir budavoj lmo namu 

G E N E R A I J S 

C O N T R A C T O R I S 
Atsi lankykite 

gera patarimą. 
3352 

p a s m a n e 

So. flalsted Street 
Chicago, 111. 

(lUOMl I 

ir nusikratyti rusų žandarų' 
retežius. Nors ir sunki tuomet 
buvo Tau darbo našta, bet 
Tavo siela jaute, kad įgimtas 
talentas yra surišats su tautos 
garbe ir josios atgimimui 
daug gali duoti. Šiandien jau 
lietuvių tauta Tave mato pra-
skynusį seenos meno srity Lie
tuvos vardu kelią į platųjį pa
saulį. Dabar tave lydėdami už 
plačiųjų vandenų į brolius A-
merikos lietuvius, neabejojam, 
kad ir ten nesitolysi nuo už
brėžto sau tikslo, bet su įpras
tu pasiryžimu tęsi pamėgtąjį 

darbą. Conn. -- " Jova la s" . 
Mes, Tavo N mokiniai, šian- SPALIŲ" 18 D., Biidgeport, 

S. 0. LACHAWICZ 

H o m e 
335« L o w e A v c n u e 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO, 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. * Padarome 
d'arfra greitai i r pigiai. — 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

JAGOBSON ROOFING 
co. 

General Roof ing Contractor 
Visi s togai egzaminuojami 

aprobavimai duodami veltui. 

Armitage 6193 

Mes ta i some senus #r deng iame 
naujus s togus v isokios rūšies. 

Mūsų t rokai važ iuoja J visas da
lis miesto ir priemiesčius . 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. j 
» - • • • • • • • • • • • • » • • • • - • • • - » 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namo 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, 1U 

I . ie tu\ is Graborius 
2314 \V. 23-rd P lace 

Chicago, IU. 
Patarnauja la ido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu a t 
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2190 

įsai 

dien liūdim, kad mums paro
dęs kelią, paliekį vienus tuo 
keliu žygiuoti, bet jau kad 
taip likimas lėmė, reiškiame 
Tau mūsų mokytojui, gilios 
padėkos jausmus už tas valan 
das, kurias pašventei mūsų 
sielos lavinimui ir linkime 
kuosekmingiausio pasisekimo 
lietuvių tautos Tardą užsie
niuos keliant. 

Priimki mūsų gilios pagar
bos žodj. 

Tavo mokiniai - Lietuvos 
Šaulių Teatro Vaujylos. 

(Seka vaidylų parašai:) 

Conn. " Jova las" . 
SPALIŲ 19 D., Bridgerjort, 

Conn. - "Munšeinas". 
SPALIŲ 20 D., Philadel-

pbia, Pa. - " Jova las" . | 
SPALIŲ 24 D., Philadel-

phia, Pa. - " Jova las" . 
SPALIŲ 25 D., Baltimore, 

Md. - " Jova la s" . 
SPALIŲ 28 D., Baltimore, 

Md. -- "Munšeinas". 
SPALIŲ 29 D., Baltimore, 

Md. *•- " Jova la s" . 

VALSTYBĖS GINĖJAS. 

"DZIMDZI - DRIMDZI". 

14217 So. 49 Ave. TeL Cicero 8276 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborius 
Laidotuvių kai
nos k iekvienam 
prieinamos. 
P irmos Klesos 

Mašinos 
Privatc A m b u -

lanee 
^ 

*^WW*Wfl|WWL 

IJccnsfd Emh. 
F. K. Palui-/ 

Teatras vaidins šiose lietu-
vhj kolonijose: 

SPALIŲ 8 D., Hartford, 
Conn. -- " Jova la s" . 

SPALIŲ 9 IR 10 D., New 
Britain, Conn. - " J o v a l a s " 
- " Munšeinas' \ 

SPALIŲ 12 D., AVaterbury, 
Conn. - " Jova l a s " . 

SPALIŲ 15 D., "VVaternii-
ry, Conn. --Munšein'as ,\ 

SPALIŲ 17 D., Ansonia, 

!

Telefonas Canal 7233 PETRAS CIBULSKIS 
Maliavoj imo K o o t r a k t o i i u s 

, Dažu ir Poperos Krautuve 
2338, SO. LEAVTTT STR. 

Yards 1138 

ISTANLEY P.! 
MAŽEIKA 

GRADORILS IR 
Halsam uoto jus 

Turiu automo
bilius v Įso k lenu I 
rt-ikalams. Kain;i 
prieinama. 

3319 Aubui 
Ave. Chicag< 

FOTOGRAFISTAI 
Tel. Canal 2655 

C. J. P A N S I R N A 
Fotografas 

P A N S I R N A STFJDIO 
tOOl S. Hals ted St., Chicago. 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja 1 visas 

miesto dalis. 

i Pranešimas Lietuviams 
Netikėk gerbiamasai, kad! 

tamsta neatrodai gražus ant 
paveikslo. Ateik i Bridge-
port Studio, kurie esą tik 
ri paveikslo artistai. 

Del vestuvių ir šeimynų 
I yra puikiausia ir didžiau
sia vieta, ir puiki dienos 
šviesa, galima šimtas žmo
nių grupais trauktis pa
veiksi! us. 

Speciales kainos del di
delių vestuvių. Visi esate 
užkviesti atsilankyti, mano 
darbo pažiūrėti, niekas ne 
kainos už pažiūrėjimą. 

BRIDGEPORT STUDIO 
SAV'NTNKAS 

J . i). STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 

T 

SPALIŲ 31 D„ Elizabeth, 
N. Y. -j •" Jovalas" . 

LAPKRIČIO 1 D., Brook-
lyn, N. Y. -- " Jova las" . 

LAPKRIČIO 2 D., Bayo-
ne, N. Y. -- " Jova las" . 

LAPKRIČIO 5 D., Brook-
.lyn, N; Y. — "Munšeinas". 

LAPKRIČIO 6 B., C. Brook 
lyn, N. Y. - " Jova las" . 
' LAPKRIČIO 7 D., - Broo-
klyn, N. Y. - " Jova las" . 

LAPKRIČIO 8 D., Brook-
lyn, N. Y. — "Munšeinas". 

LAPKRIČIO 9 D., Scran-
ton, Pa. -- " Jova las" . 

DR. J. SHINGLMAN 
Praneša, kad jis sugrįžo iš 
užsienio, kur I specializavosi 
nekurtuose medicinos sa
kuose, ir dabar priima pa
cientus sename ofise. 

1325 South 49 Court 
Cicero, 111. 

Telefonai 

• 

paskui nuo 2 iki 4; nuo 7 iki $ 

Cicero 
Cicero 

Vai. nuo 10 iki 12 po 

365A 
49 

piet, 

vai. vakare. 

• ~ " " • - • 8 
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GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
MALTAS 

čystas ir turtingas su keturių un-
cu pakel is apinlais Europos. 

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

Dykai 1 setas Malto 
sučedyk 12 labels ir gausi 1 setą 
malto už dyka. 

Jeigu krautuvninkas neturi tai 
reikalauk t iesiog iŠ mūsų įstaigos. 

Littiuanian Products Go. 
Savininkas 

JOHN GAUBAS , 
3613 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Boulevard 7258 

LAPKRIČIO 12 D., Scran-
ton, Pa; «• " Jova las" . 

LAPKRIČIO 16 D., Malia-
oay C. - J o v a l a s " ir "Mun-
Meinas". 

LAPKRIČIO 21 D., A m * 
lenlam^ N. Y. -- VJ° v a las" . 

LAPKPTČTO 2?" ' I ) . /Ams-
terdam, N. Y. -- "Munšei-

• rins". 

Dar baigiama ruošti vaidi
nimai: "VVilkes-Barro, Kings-
ton, Hazelton, Pa.; Chester, 
Schneetady, Niagara - Falls, 
N". Y., Cleveland^ Ohio, De-
troit, ^licli., Pittsburgb, Pa., 
Chieagon teatras pribus lap
kričio pabaigoje. Maršruto tę
sinys bus skelbiamas vėliau. 
Vaidinimu vieta ir kitos smul 
kmenos žymimos plakatuose. 

Cook Apskrityje. 
Trys kandidatai stoja lenk-

tynesna: dabar einąs Ginėjo 
pareigas Robertas E. Crowe, 
Hope Thomson ir Michael L. 
Igoe. 

Kalbama, kad šis pastarasis 
yra ypatingai tinkamas kan
didatas. J i s esąs aukštai išsi
lavinęs ir turįs daug patirimo. 

J is jau yra pasižymėjęs 
viešame gyvenime, kaipo va
das Atstovi) Bute, pirmasis 
Assistentas United States Dis-
triet Attorney'o ir South 
Park Commission narys. 

J is žinomas kaipo rėmėjas 
pensijų Fondo Biliaus polic-
monaftis, ugnegesiams ir mo
kytojams. J i s labai kovojo už 
tik 8 valandų darbą mote
rims. J is daug rūpinasi Chi-
cagos puošimu i r švarumu. 

C U N A R D 
Lietuviai važiuoja L iemvon »ve-

čiuosna nei lgesniam laikui kai 
metams, galės gryžti Amerikon 
neatsižvelgiant j kvotą. 

Į LIETUVĄ. 
trumpiausiu laiku, k a s Seredą, 
trejais ekspreso laivais. 

B E R E N G A R I A AQIHTANIA 
MAURETANIA 

(per Cberbourgą. ar Soutbamp-
t o n ą ) 

Iš Lietuvos į Ameriką 
J E I manote parsitraukti g imines 
iš Lietuvos, v ietas užsakykit da
bar. Mūsų of isas Lietuvoje su
te iks j i ems pagelbą ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski 
rus kambarius, nepri lygstamas 
svarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus J N. 
kis vietos agento 
arba . » * • • SsVJ. ^ v 

Jis giriamas už stengimąsi 
įvesti daugiau taupumo Vals
tybes reikalų vedime. 

J is esąs tvirtai p&sirįžęs ko 
voti kriminalistus ir rūpintis 
naikinti ir prašalinti sąlygas, 
gaminančios nusikaltėlius. 

Beto jis žada pasistengti, kad 
nuteistieji kalėjiman už suk
tybės i r kitus nusikaltimus 
ir but ųlaikmoi kalėjime. 

Ponas Igoe visuomet pasi
žymėjo tvirta valia ir pildė 
savo pažadėjimus. 

a r 

VISKAS BRANGU TIK 

K O L U M B O D I E N A 
Spalio 13 pripuola Kolumbo gimtuvių diena. Ko

lumbas atrado Amerika, už tai jo pagerbimui ta diena 
yra švenčiama - Banką bus uždaryta. 

Atradęs Amerika, su jos visais gamtiškais turtais, 
Kolumbas papuolė kalėjiman ir mirė ne turčių. Jo nuo
pelnai žmonijai tapo pilnai Įvertinti vėliau. 

Šiandie Amerika yra pilna turtu, bet jos gyventojų 
vien 5% yra labai turtingi, .5% pasiturinčių, o 
84% neturčių. Kalėjimai irgi vra pilni ~ pilni yra be
protnamiai. Kolumbas ne atrado kelio į žmonių gerbūvį 
-- į žmonių laimę. Gyvenime paprastai - kaip kas sau 
pasikloja taip ir išsimiejoga. 

Dėdė Šamas paduoda formula trejų budii gyvenimo, 
vedančių tirie skirtingų tikslu atsiekimo: 

SKOPUS ŽMOGUS iš savo uždarbio skiria pragy
venimui 37%. Apsvietai 1%,, labdarybems 
1%, pasilinksminimui 1%, taupinimui 60%. 

IŠLAIDUS ŽMOGUS: Pragyvenimui 58%, Apvietai 
1%, Labdarybems 1%, pasilinksminimui 40%, Taupi-
ną 0%. 

TAUPUS ŽMOGUS: Pragyvenimui 50%, Apsvietai 
10%, Labdarybems 10%, pasilinksminimui 10%, Tau-
pina 20%. 

Taupus žmogus atsiekia laimė gyvenime, ir jį rasi 
eilėse depozitorių. 

3 = 

Universal 
3252 So. Halsted Street 

State Bank 
Chicago, Illinois. 

C L N A R D L I N E , 
140 N. Dearborn St. Chicago, I1L 

R. ANDRELIUNAS 
LIETUVIS LAIKRODININKAS 

Taisau laikrodžius ir parduo

du naujus. Turiu taipgi įvairių 1 

muzikalių instrumentų. Duotus 

orderius tuojaus išpildau. 

4414 S. California Ave. Chicago. • 

Telefonas 

Lafayette 5976 
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Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias p lomer ls , darbą at-

Heku sera i ir sąžiniškai . 
THOMAS H I G G D f S 

231S So. Oakley A v e Chicago, 

TeL Lafayet te 4223 

[Kaipo HetuTys, l i e tur tems visado*j 
patarnauja knoger iaaste l 

M. VUftKA, 
S228 West 88th Street 

R Ė M A I S • P A V E I K S L A S 
I'1 [I I \ M ' 

P.CONRAŪ 
FOTOGRAFAS 
^ Paturimas mano įgytas 
§ per 15 metą visus dav 

atlieku kubderiausiai 
• > m ; 

30 So. Halsted St» Phorte Boūtevard 
W 3 2 Q 3 A V N n V P SOisIVAOa 

Pabal vėliausio oficialaus 
pranešimo, pragyvenimo kai
nos Suvienytose Valstijose 
pakilo 61.7%. kaip 1914 m. ir 
rendos pakilo iki 85% kaip* 
buvo pirmiau pirš tuos me
tus. Bet Trinęrs Bitter Wine 
nebuvo paliestas tuos pakili
mo kainos vilnies. Triner 's 
Bitter Vyno žemos kainos 
duoda progos kiekvienai šei
mynai turėti savo namuose 
šiuos stebėtinai gerus vaistus. 
Jos begalo naudingos nuo 
vidurių skaudėjimo. Šie vai
stai išvalo žarnas, priduoda 
gerą apatitą, ir sustiprina vi
są kūno systemą. Pirk šian
dien pas savo vaistininką ar 
pardavėją (jei jis neturėtų, 
rašyk Joseph Triner Compa-
ny, ChTcago, 111.) ir pasis-
tengk taipgi įsigyti Triner's 
Liniment, ir Cough Sedative 
tai geriausi vaistai pasigy-
dymui nuo rematizmo ir neu
ralgijos. Mr. Frank Simą ra
šė mums pereitą Kovo mėne
sį iš Idaho Falls, Idaho: 
" Triner 's vaistai, tai geriau
si vaistai" . Atsimink tą! 

(Apgr.) 

Pranešimas 
Iš Anksto 

. 

Apgavikai, brokeriai ir agentai is 
"f ake" kompanijų pradėjo operuoti 
mušu apielinkeje mėgindami par
duoti žmonėms nevertingus "oil" ir 
"mining" serus. Apsisaugok JŲ ir 
neduok pinigu tol kol negausi pata
rimo nuo savo bankieriaus. 

Mes patarnausim visiem veltui. 
,^NA 

PEOPLES 5TOCK YARD 
STATE 

DIDYSIS BANK AS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave. 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietimų visoje Amerikoje 

savo stiprumo ir gera patarnavimu. 



* V O A e Šeštadienis, Spalio 11, 1W 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
I I 'i — «• 

CICERO, ILL. 

Susivienijimo Lietuvių Ry
mo Katalikų Amerikoje 48 
kuopos susirinkimas įvyks 
12 d. šio mėnesio Šv. Antano 
parapijos mokyklos 3 kamba
ryje. Kviečiame visus narius 
ir nares atsilankyti į šį su
sirinkimą. Yra labai svarbių 
reikalų apsvarstyti. Malonė
kite drauge atsivesti naujų 
kandidatų. , 

Valdyba. 

Spalio 6 d., Nekalto Prasi 
dėjimo Jaunų Mergaičių Dr 
ja laikė savo mėnesini susi
rinkime. Su-mas atidarytas su 
malda. P-lė Katieva persattė 
naują kandidatę į draugiją, 
būtent J. Gerčiutę. 

Bazaro komitetas išdavė fa 

CICERO! 
Užlaikau prosus, visus 

plumberistes reikmenas, pe
čiams įvairias dalis, zovė
sus, raktus, elektros lempu
tės, vėlas, svičius. Taipgi 

Į užlaikau mekanikams įvai
rius įrankius, pjūklelių, gre
itų, coliaukų ir tt. Visais 
namo išpošimo reikalais 
kreipkitės; 

J . A. ZDAN1S 
Hardware , Paints , Oils and 

General repairs 

1421 S. 49 Ct CICERO 

portą. Pasirodė, kad mūsų 
draugijos narės visos aukojo 

BALSUOKITE 
Ui 

ROBERT L GR0WE 
STATEI ATTORNEY 

ADVOKATĄ. 
Kiekvienas Lietuvis balsuotojas 

b a z a r u i , IT k i e k v i e n a iŠ C a r i ų yra gyvai užsiinteresavęs šiais rin-
, „ _ -v , . *• • , . kimais kuriuose bus renkamas 
su pasišventimu diroo, tad ir ROBERT E. CROVVE į valstybės 
nestebėtina, kad mūsų drau- ! £ " ^ ^ » J 8 H * ^ m J L * J d a b a r 

* yra. ROBERT E. CROVVE be pasi-
g i j ą , S k a i t l i u j e d a u g i a u s i a UŽ- gailėjimo baudžia visokius plėšikus 
j . , . . . . ir krimanalistus, kurie kėsinasi an t 
d i r b U S i ų , StOVl a n t r o j V i e t o j , žmonių syvaties. Už tai šiuose r in-

\r « -4. i. 1 0 _ i - v , . kikose balsuotojai ir pageidauja. 
Komitetas, 12 spalio šokio kad ROBERT E. CROVVE butų vėi 

išdavė raportą. Baliui pada
ryti tikietai, pluggeriai ir sve
tainė bus gražiai išpuošta, 
bus duodama, išlaimėjimtii 
penki doleriai, ir "bedspred". 
Komitetas prašo visus atsi
lankyti į mūsų balių spalio 12 
d. Šv. Antano parapijos svet. 

* 
(Kaslink spaudos klausimo, 

tai atsargiai, neeikime pačios 
prieš save. Žiūrėkime, kur 
mūsų pranešimai, korespon
dencijos yra talpinamos). 

Raportą iš Federacijos iš
davė p-lė V. Feiza, raportas 
buvo priimtas. -

"Halloween Par ty" yra ren 
giama pabaigoj šio mėnesio. 
Dieną vėliau paskelbsimo. 

K. Prašome korespondentę, kad pa
mėgimu lietuviškai rašyti. J u k ver
timas užima laiko- R E D . 

WESTVILLE, ILL 
\ 

Misijos. 
Rūgs. 29 d. Šv. Pet. ir Pov. 

j bažn. prasidėjo Šv. Misijos, 

3 3E 3 l 'A 

MES TURIME IR SIŪLO 
ME ANT PARDAVIMO 

PIRMUS MORGIČIUS 
IR 

PIRMO MORGIČIO AUKSINIUS 
B O N D S U S 

P-no ROBEtfT E. CROWE*S O-
ponentai, nori įtikrinti savo raštais 
ir gyvu žodžiu, kad p. ROBERT E. 
CROVVE Administracijos laiku dau
giau y ra prasižengėlių — krimena-
listu. 

Jie p/iskelbė visą eilę areštų, su-
\yg Munlcipal Court rekordų, ir no-
,ri jrodyti, kad jie buvo atlikti už 
didelius prasikaltimus. Mes visa 
straipsnių eilė parodysime tikrąją 
padėtį. 

Tiesa, areštų buvo daug už per
žengimą Miesto patvarkymų, už ne
laikymą kryžkelių jstatų ir kitų nu
rodymų, už kuriuos teisė ne Vals
tybės Ginėjas Crowe, bet City At-
torne-y. 

Aišku, kad policijai kasdjen da
rant areš tus už nelaikymą kryžke
lių patvarkyųmu turėjo areštų skai
čius smarkiai išaugti. 

Sekančios skaitlinės, suteiktos Chi-
cagos Policijos parodo, kad krimi
naliai prasižengimai dikčiai suma
žėjo nuo laiok, kaip Valstybės Gi-
nėj\f y ra Crowe. 

1920 metais (prieš p. Crowe 
išl inkimą) vagysčių buvo 5490 

Nuo Rugsėjo 1 d. 1923 m, 
ik! Rugpiučio 31, 1924 m. (p . 
Crowe darbuojanties) vagysčių 
įvyko 2290 

1920 m. plėšimą (prieš Crovve 
buvo 2708 

Nuo Rūgs. 1 d. 1923 m, iki 
Rugp. 31 d. 1924 m. plėšimų 
buvo 1583 

1920 m. mažesnų vagysčių 5252 
Nuo Rūgs. 1 d. 1923 m. iki 

Rugp. 31 d. 1924 m. tokių va
gysčių įvyko 685 

Skaičius pavogtų automobilių 
1920 m. siekė 6003 

Laiko p. Crowe Administraci
jos tik . 38C8 

Kitas mūsų straipsnis aprašys p. 
Valstybės Ginėjo Crovve rekordus 
Criminario Teismo darkė. 

Kviečiami esate duoti savo balsus 
už p. Crovve į Valstybės Ginėjo 
vietą. 

kurias laikė kun. Dr. Ig. Če-
saitis. Neiškenčiu nepaminė
jus įspūdžių kurių šios Misi
jos čion paliko. Žmonės kas 
rytas, vakaras, skaitlingai lau 

,Iškaba nurodinanti vieta kur 
Tamistos galite pasipirkti na« 
'mams reikalingus daiktus su 

uisiganedijimu. 
Abi Lietuvių Korp. Itukunriu 

Krautuvės yra aprūpintos su Šioms 
eleetros iškaboms, dol parankumo 

'kad mūsų renuja i galč-tij longviuu 
atrasti mūsų krautuves. Eidami į 
Mūsų Krautuves, t ikrai patėn ykit 

I šias iškabas. 

Užprašome Atsilankyti Į Paminėjimo 8-oiu 
Metu Sukaktuvių ir 

IŠKILMINGO ATIDARYMO 
Naujai Pertaisytos Ir Išdidintos 

Rakandu Krautuvės 

The Peoples Furniture 
Company 

1922-24-26-28-30-32 S. Halsted St. 

Subatoje 11 Diena October, 1924 
Atidarymo dienoje. 

Bus dalinamos dovanos visiems 
atsilankusiems svečiams. 

Taipgi grajis geriausi Chicagos 
muzikantai. 

Ir pagarsėji Amerikos išdirbėjai 
demonstruos daug žingeidžių daly
kų. 

Ir del norinčiu pasipirkti ką nors 
del namu už žema kaina, Subatoje 
bus 50 extra pardavėju, kurie sku
biai ir mandagiai Tamstom patar
naus. 

nr%t 

f-*. 

LARGE STORES « 

Pv*. 
Vę)\ 

t , i . i > i i ' » » " « ' i . V i rln£ 

• puPN fTURi RUOS_ PI ANOS 
^HONOG RAPHSj 

STOVtS_ PĄĮ MTS AMO <ARD££ RE 

FURNITURE FOR BETTER H< 
-^'M4 

' * * • * * 

4177-83 Archer Ave. 1922-32 So. Halsted St. 

kesi. Teko pastebėti daug pri
klydėlių. Dievui dėkui, kad 
šios Misijos atidarė jų užte
musias akis. Jaunimas ir su-

kurie neša pirkėjui 6% nuošimti. 
Įdėk savo pinigus į šiuos morgičius-nes jie saugus. 

Chicago Lawn State 
Bank 

53 ČIA IR KEOZIE AVENUE CHICAGO, ILL. 
REAL "ESTATE LOAN DEPT. 

VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 3 vai. po pietų. Suba-

tom 9 išryto iki 12 pietų, Utarninkais ir Subatomis nuo 

6 iki 8 vakarais. 

T 
PRADĖK TAUPYTI DABAR 

DEL ATEITIES 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a musę Banko. 

Taupymo Account'as Šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir piV-
nai atsakantis savo verte. 

Accoant'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICER0#BANK 
tt4h A vanue and 25-tn Place OI01BO, J£L 

u 

Pradek taupyti su $1.00 šiame pirmiame seniausia-
me ir stipriausiame Lietuvių Valstijiniame Banke A-
merikoje, ir taupydamas regulariškai Jūsų pinigai pa-
sidaugįs ir bus džiaugsmas del Jūsų kad pradėjote 
taupyti šiame banke. 

Atsilankykite ir susipažinkite su Valdyba šios 
Bankos, kurie su mielu noru suteiks jum informaci
jas del visų jūsų finansiniu reikalų. 

Siunčiame pinigus j Lietuva doleriais arba litais, 
parduodame Laivakortes ant visų Linijų, inšiurinam 
namus ir rakandus nuo ugnies, darome paskolas jr 
parduodame Pirmus MorgiČius kurie atneša 6% nuo
šimtį į metus. 

Kapitalas ir Perviršis 

$275,000.00 
Banko Turtas Virš 

$3,000,000.00 

Metropolitan State Bank 
Po valdžios ir CLEARING HOUSE Priežiūra 

2201 W. 22nd ^ J ™ Street 
BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 v a i ryto iki 4:00 vai. 

vaJkar«. ., 
UTARNINKAIS IR SUBATOMIS Iki 8:30 va!, vakare 

augusieji skaitlingoms mi- liks atmintinos mūsų mieste- šcs savo Motina. Bažnyčią, be< 
lyje. laike ligos kuogražiausiai 

Apleido šį pasaul}. savo sielą aprūpino Šv. Sa-
Spalio 6 d. atsiskyrė su kramentais. Dievo Apveizdj 

šiuo pasauliu p. Beniušis. Ve- jo neapleido. 
|]ioms ilgus metus buvo pamir- Anitsuj. 

nioms ejo prie Atgailos Sakr. 
Šeštadienio vakarą, nepap

rastas džiaugmas apeme visą 
bažnytėle, kuomet visų gerb. 
kleb. kun. L. Brigmanas išėjo 
duoti palaiminimą. Reikia pri
mint, kad kun. klebonas ta 
paeią dieną grįžo iš ligonines, 
o jau vakare dalyvavo pamal
dose. 

Sekmadieny j per sumą bu
vo Misijų užbaiga. Gerb. mi
si jonieriaus graudus žodžiai, 
dar labiau sugraudino visus 
klausytojus. Jo visas troški
mas, kad nors viena paklydu
si avelė grįžtų prie Dievo. 

Nėra ko nusiminti nes daug 
atšalusių sielų priėmė Šv. Sa
kr. Ilgai. Ilgai, šios Misijos 

• 
o 
o 
o 

I Š K I L M I N G A S BALIUS 
Pammėjimui 10 Metų Sukaktuvių 

DR STĖS RAŽANCAVOS PANŲ IR MOTERŲ 
| Sub. Spalio Oct. 1 1 , 1 9 2 4 
| šv. Jurgio Par. Svet. 32 Place ir Auburn Ave. 

Pradžia 7 vai. vakare Įžanga 35c. Ypatai 
Kviečiame visus lietuvius skaitlingai atsilankyti ant 

mūsų Iškilmingo Baliaus ir linksmai laiką praleisti prie 
geros muzikos. 

Merginos ir moterys norinčios įstoti į mūsų draugys
tę, baliaus vakare bus priimamos su numažinta mokė*-
timi tiktai už vieną dolerį. Taipgi, bus duodama dova
nos narėms, kurios yra išbuvę draugystėj 10 metų ir 
neėmė pašelpos. , 

? Kviečia KOMITETAS. 

Ojrfžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
uos 

<JCEEN EONCEKTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiška ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikią. DirbaBae 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas B0ULEVA3D 7309 

• «e 
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T0W1C OF LAKE. 

ji rasyties prie choro turėtų 
pribūti sekamą penktadienį, 

'V* •< 

Seserų Kazimierie&ų para
mai vakarienė. 

Jau buvo uDrauge" pra-

kad remdami tas šaunias vy
rų draugijas, paremsime kar
tų ir Vienuolyną. Tad visi va-

nežta, kad dvi vyrų" draugi- k a r i e I * n i r pirkime tikietus iŠ 
jos šios kolonijos, būtent šv. k a m o -
Juozapo ir šv. Jurgio rengia 
vakarienę su programa ir do
vanomis spalių 12 d. 6 vai. 
vakare, p. "Letukienes svet. 
4523 So. \Yood St. Įžanga va-
kanenen $1.00. Praeiti}, penktadienį mūsų 

Tos dvi draugijos neša visą r ] l o r a s s u s į i aukė savo vedėjo, 
darbą ant savo pečių ir do- m u z į k o A . Pociaus, kuris šio 
van'as skiria ir vakarienę ga- m i s dienomis grįžo iš Lietu 

gysime. ir dar gal dovanų lai-įnes n U Q t a d a P ^ a s i d g s T^ti-
mėsime, o kas svarbiausia, d*°* ^ P * * * J*lės' 

Nariai šį vakarą susirinko 7:00 vai. valf. pas pirmininivą 
kuone visi, bet tikimasi, kad po No. 726 W. 18-th Str. 
rasis nemaža naujų. Norintie-) Visų kuopų tymai priva

lo atsiųsti nors po 3 atsto
vus. Šiame susirinkime bus 
svarstyta apie praplėtimą mū
sų veikimo į kitas sporto sri
tis ir todėl svarbu apsvarsty
ti konstitucijos pataisas. 

Pr. L. Savickas, pirm., 
K. Baltikauskas, rast. 

Do. 

TOWN OF LAKE. 

& mina ir programų rengia 
svečiams bereikia tik užsimo
k i $1.00, sėstis už stalo, val
gyt, linksmintis ir grožėtis. 
Tad kam lengviau, ar drau
gijoms ar svečiams? Tad ačiū 
toms draugijoms, kad jos ne
sigaili savo triūso kad tik pa
gelbėjus mūsų brangioms Se
serims Kazimierietėms, o mes 
svečiai nesigailėkim vieno do 
lerio, už kurį skaniai pasival-

L. VYČIŲ CHICAG03 
APSK. CHORAS. 

DR. RALPH C. GUPLER 
šiuomt pranešu visuomenei, 

kad pasveikęs sugryžau j savo 
»eną vietą ir pradėjau gydyti. 
Jei kam reikėtų, tai prašome at-
silankyti. 

•2 L- Ui St. And Oaklcy Avemie 
Ofiso Tel. (anai 0241—1713 

Rezidencijoj Tel. Midway 5512 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų. 

VOS. 

Pasirodžius gerbiamajam 
mūsų vedėjui, visi sustojo ir 
pasveikino jį griausmingu 
' 'Valio"! Įdomioje kalboje p. 
Pocius, atpasakojo- savo įspū
džius Lietuvoje. 

P. Pocius turi atsivežęs i* 
Lietuvos nemaža nauji) muzi
kos kuriniu, kurie bus su 
raudoti mūsų choro koncer 
tams. Tarp naujųjų kurini t 
p. Pocius minėjo opereti 
"Geiša", kurią trumpoje ūi 
eityje žadėjo pradėti mokinti. 

Komisija, kuri buvo išrink
ta susižinoti su Roselandie-
ciais del atkartojimo "Klai
pėdos Julės", pranešė kad 
šiam koncertui patogiausias 
laikas bus adventuose, kuo
met ir nutarta "Kl, Ju lę" pa
kartoti. 

D A K T A R A I : 

T • - m»»flt 
Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SABrenza 
4«08 SO. ASHLAND AVENUE 

Chieago, 111. 
Tai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
r«et Iki 3 po piet, #:30 vak. iki 
>:SO vak. 

» • » - • • - • -

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafajctte 414S 

— ' 

#5 
Uelef. Yards 1236 

Dr. J. H U P E R T 
DAKTARAS IK CHIRURGAS 

Praktikavęs BERLYNE, VIEN-
NOJ i* PARYŽIAUS Ligoninėse 

Gydo visokias liga? moterų ir 
vaikų. Leidžia vaistus po skūra. 
Turi X-ray ir tt. 
4649 So. Ashland Avenue 

Trečios Lubos Chieago, 111. 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
• Iki 8 vaJL vak. Nedėlionais nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų. 

*;[Dr,A,Račkus 
* » _ i _ • mm s_ _ . Gydytojas, Chirurgas, Oba 

tetrikas ir Specijalistas 
filektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D — B e marinimą. 
2)—Be peilio ir be bk*u*iiio, 
3)—Be krnujo, 
4)—Be jokio IMI v oja ii H sveikatai, 
5)—l'ucijentui neįtikiu sirifti. ga

li tuoj valgyti, ir gali eiti i 
darbą. 

I Pagydo •<iaJI-^»tonell, (akmenjs tulžyje) 
ir akmenį* šlapumo pustėje be o-
MMClJaat su tam tikromis moks-
li.škoinis priemonėmis bei \rtistui>. 

i Apkurtusiems Miicruziiia girdėjimą. 
i Gydo visokias ligas pasekmingai, ir jei 

yra reikalas daro opt nai.ias. 
Protesijoniill patarnavimą teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, EI. 
Ofisas atidarytas: kandi t • nuo 2 vai. 

po Piet iki 0 vai. vakare. 
Nedėtomis ir seredomis ofisus užda

ryta*. 

Tol. Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chieago. 111. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel Yard* 0904 

Valau doe; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

i • =* 

T e l . B o u l e v a r a 3 6 8 8 

i Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJ AB 

IK I 
CHIRURGAS 

SSS7 So. Morgan Street 
Valandos: 9—13 i i ryto. 
Vakarais nuo 7 iki t 

CICERO OFISAS: 
1143 South 4t-th ATCMM 

Telef. Cicero 4470 
Valand.: I—•: !# T. • . kasdien, 

I Utarninkais Ir pėtnyčloma n a o S 
I Iki t raL 

)fiso Tel. Boulevard 96*3 
Kezid. Tel. Drezel 01*1 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Valkų ir risų chroniški ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted Si 
Kampas 31«t Str. 

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

DR. CHARLES SEGAL 
Ferkėlė savo ofisų po aamerta 

4729 SrAshland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų / 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo T—&.«• T&fcar« 
Nodėilomls: l t lkl 12. 

Telefonas Midway 2880 

Bazaras jau baigiasi. 
Šv. Kryžiaus parapijos bu-

zaras rodosi nesenai prasidė
jo, štai jau ir baigiasi; vos 
du vakarų beliko, t. y. šian
dien 11 spalio ir rytoj 12 spa
lio. » 

Gerb. kle
bonas keletą sykių aiškino 
bažnyčioje ši u. metų bazaro 
didelę reikšmę, kad gavus se* 
seris turime pristatyti vieną 
gal$ seserų namo, nes jos į ji 
nesutelpa. Planai yra pada
ryti, su kontraktoriais sukai-
beta ir kaip tik bazaras pasi
baigs tuo bus pradėtas sta-
tvti seserims namas mūras. 

sj 

Sake namas kainuos septyni 
tūkstančiai dolerių ($7,000.-
00); gi To\vn of Lake Lietu
viai biznieriai, vedusiejie, pa
vieniai, nusprendė parapijos 
iždo visai nejudinti, o vien 
bazaro pelnu seserims narna 
pristatyti. Kų nusprendėme tą 
ir padarysime. Mes i bazaro 
lankėmės skaitlingai tai tie
sa, bet niekuomet nesuėjom^ 
visi. Į šiuodu paskutiniu du 
vakaru mes sueisime visi ii 
padarysimo tą, ką per viso 
bazara enpadrėmė. Mes juk 
nenorime, kad Vienuolės Mo
kytojos, Šv. Kazimiero Sese 
rys - mūsų Seserys gyventv 
susikimšusios bei aptriušu
siame name, nes mes patys ne 
norime bile kaip gyventi 

Tyla. 

P R A N E Š I M A ! . 
Šv. Antano iš Padvos l)r-

jos metinis balius įvyks sek
madieni, spalio 12 d., 1924 m. 
Dievo Apveizdos parapijos 
svet. So. Union Ave. ir 1S 
•atvės, Chieago, 111. Pradžia 
ii vai. vak. 

V. F. Andrulis. 

nes bus gan intensyvios im
tynės, į. ••?••$ 

Rungtyniavimas prasidės 
pirmą Valandą po pietų. 

šokiai. 
Reikia dar pasakyti, jog 

susirinkimą spalio* 12 d. at
einant} sekmadienį 2 vai. po 
piet. Aušros Vartų par. mo
kyklos kamb. prie Vyčių 24 
kp. I 

Sulig praeito Apskričio su-;; 

A D V O K A T A I 

STASULANI 

TOWN OF LAKE. 

Rungtynes. 
Sekmadieny, spalio 12 d. 

Mark White parke, prie 29 ir 
Halsted gatvių, Vyčių 13 kp. 
beisbolo tymas turės šio se
zono paskutines rungtynes 
su Vyčių 4 kp. tymu. 

Visi tie, kurie mėgstate šį 
sportą, teiksitės atsilankyti, 

Vyčių 13 kuopa rengia šokius,* mo nutarimu su-mai tampa 1 
spalio 12 d., School Hali s*.'1 perkelti vėlei i sekmadienius 
lėj prie 48 ir Honore gatvių. 

Tat ir Čionai, mėgstantieji 
patrepsuoti, prašoma 'atsilan- mą 
kyti nes taip darydami pa-
remsite Vyčių 13 kuopos žy-

Todel V. kp. malonėsite pri-
siųstį atstovų į minėtąjį su-

\Koom 

A D V O K A T A S 
Ofisas: Vidurini est y Je 

•11 Ghioago 
W. VYashingt 

T«a*le ] 
on 

CICERO Ofisas: Fanedėllo T»k. 
Į1S14 a Cicero A v. Tel. Cicero 6SS4 
BIUDGEPORT Ofisas: KitaJa rak. 
S296 S. HaJsted St. Tel. Boul. #717 

gius. 
- Šokiai prasidės, kaip pap

rastai prieš 8 valandą vakare. 
Korespondentas. 

SVARBDS SUSIRINKIMAS. 

REMTINOS VAISTYNŽS 
G H i a i s i a i « B i f l i 

B 
• 
• 

: Reumatizmas saugele 
_ Nesdkankykite savęs skaus

mais, ReumaUzmu, Sausgėle, 
H Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
• — raumenų sukimu; nes skau

dėjimai naikina kūno gyvybę 
™ ir dažnai ant patalo paguldo. 
9 CAPSICO COMFOUND mo-
B stis lengvai prašalina viršmi-

nėtas ligas; mums šiandie dau-
9 gybė ^žmonių siunčia padėka-
• rones pasveikę. Kaina 50c per 

pastą 65c arba dvi už $1.05. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEI-

• KATOS" augalais gydyties, kai-
Q na 50 centų. 

' dustin Kūlis 
3259 South Halsted Street p 

CŲICVGO, ILIJ. 

ftv. Kazimiero Akad. Renie-
jų Dr-jos poseiminis susirin-
kim'as įvyks spalių 12 d. sek
madienyje, 2 vai. po pietų, šv. 
Kazimiero Vienuolyne. Visi 
skyriai malonėkite prisiųsti 
delegatas susirjnkiman,, n G S 

reikės apkalbėti, kaip pradė
ti vykinti V Seimo nutarimus. 

A. R. D. Valdyba. 

Valdyba. 

SIUVĖJAI 
I ATNAUJiNAM SENUS 

DRABUŽIUS 

L. V. Chicagas Apsk. Svai-
dininkų Lygos susirinkimas 
įvyksta utaminke spalio (Oc-
tober) 14 d., 1924 m., Dievo 
Apveizdos parap. svet., 8:CH) 
vai. vak. ; 

[vairios komisijos teiksis 
nusirinkti ne vėliaus kaip 

•**• 

i 
Telefonas Pullman 321S 

Dr, A. J . Tanenavičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10821 Micbigaj) Ave. Chieago, Ui. 

i / 

Remkite tuos profesijona-
!us, biznierius kurie garsi
nami dienražt} "Drauge", 

TeL Ganai 0257 Vak. Canal 9119 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaąn<*or I I iki l f rytt; 1 lkl C 
po platų; l Iki t Tąkart 

Apie Uov>*t\ic4iįt08 ateiviu tautii 
žymus vadai ir žynius skaičius jų 
laikraščių Kedaktarių pietuose iš
keltuose pagerbimui p.. Valstybės 
Ginėjo p. Roberto Crowe vienbalsiai 
užgyrė remti p. Crowe kandidatūra. 

Rezoliucijos jų užgirtas su pasi
gerėjimu atsiliepia apie p. Crovve 
veikimą ir jo pasekmės, ypač už 
baudimą, kriminalistus. 

Jo rėmimas visą gerų žmonių, y-
pač besirūpinančių statymų namų 
tik privačių, kiek viešų davė proga 
daugybei darbininkų turėti darbo 
ir uždarbio. 

"Ponas Crowe davė mums plačiai 
mąstančią, duosnią ir veiklią ad
ministraciją ir už tai turėtų būti iŠ 
naujo išrinktas". 

Taip pasakė Municipal Court'o 
v y r i a u s i a s t e i s ė j a s Ha.rry O l s o n , k u 
ris t a m e s u s i r i n k i m e k a l b ė j o . 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bfidge geriausio aiik&o. Su mūsų 
pleitom galima valgyti klęčiaosią 
maistą. Garantuojame visą savo dar
bą, ir žemas mošų kainas. Sergėkite 
savo dantis, kad nekenktų jųgrą svei
katai 

15 ta we*t 47-th Street 
Setuli Aalilanif Ave. 

Pranešimas Lietuviams! 
1N 

MARQUETTE MANOR 
Antanas K ar tanas 

LABAI 
Gerai Žinomas Bridge-
porte ir West Pullma.no 
Kolonijose Dabar Atida
rė Vaistinę: 

Kartanas Pharmacy 
ANT 

2957 VVEST 63-rd ST. 
Telephone Prospect 9877 

KURIS YRA 
didžiausia Lietuvių Ap-
tieka Apielinkė. Savinin
kas yra Patyręs ir Pilnai 
Atsakantis savo Profe
sijoj. Visi Lietuviai Atsi
lankykite su Įvairais 
vaistinės Reikalais, busi
te Patenkinti. Taipgi ir 
išpildom Receptus (Pre-
seriptions) ko geriausia. 

Antanas Kartanas 
2957 VVEST 63-rd ST. 

Tel. Prospect 9877 
^r~ ^sjas^^ssM^' Taeie" "!ses^~' < 

DAKTARAI NAPRAPATAI: 

. Dr. Cbiropractor ir 
Akuserka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų Ir be operacijų^ 
visokias ligas vyru, moterų ir vai
kų. Kurio sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4951 

S252 So. Halsted S t 

CHICAGOS VYČIAMS 
PRANEŠIMAS. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
tys laikys iš eiles mėnesinį 

J — PAMOKOS 
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knyjrvedyst&i 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 

Pilietystės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
R e t o r i k o s 
Literatūros 
Klimalogijos 
Oratorystės 
IjOgiUos 
Kkonomi jos 
Fizikos 
Sociologijos Geografijos 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų. Ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3190 So. Halsted St. Chieago. 111. 

Atneškit pas mus savo 
senus siutus ir overkotus 
tai mes atnaujinsime taip 
kaip naujus. 

PATYRĘ 20 MEMI ŠITAME 
D A R B E 

Valom visokios njšies vyrų 
ir moterų, skrybėles 

PAIMA IR PRiSTATOM 
į -namus nežiūrint kur 

gyventum. 
Padarome darbą greitai, 

pigiai ir gerai. 
U. S. CLEANERS 

AND DYERS 
Savininkas 

W, G. NO R A K 
2210 W. 22-nd St. 

Chieago. 
Telefonas Roosevelt 1639 

J, P. WAITCHES 
L a w y e r 

liOETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514—616—127 H. Dea*> 
born St. XeL BaiyVjĮph S&S4—i&*6 
Vakarate 1071T i a ^ a a a Ave. 
Boeelaad TeL Pullman •171 

«—» Tel. Peąrborn 476B 
JOSEPH O. SOBOL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Saite 1518 Ashland Block Bldg. 
155 IT. Clark S t Chieago, UL 

Residencija 
2441 W. 23 PI. TeL Canal 3589 

JOHN I. BAGDZiiiNAS 
ADVOKATAS 

*•*» bylM T I « M H TctenncM. 
wm»i» Ab+tnktn*. Pad&r* 
tardarlmj M i a « a « ir 

7 South Dearbom Street 
ROOM IMS TRIBUKE BLDG. 

Telefoną* Itandolph »2«1 
Vakarais: 2151 West 22 8t. 

Telefaaai, Ca—| M 

r* 

» » » ^ ^ t m m m * * r & į f m m m q į 

REIKALAUJU 
Arkitekto Braižytojo 

( draf tsman ) 
Patyrusiam, lavintam braižytojui 
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės 
sekančiu adresu: 

M. E. ZALDOKAS 
1263 N. Paulina Str. 

K am p. Miiwaukee Ave. Chieago 
Tel. Off. Humboldt 4800 

Rcs. Humboldt 8898 
• m ~m-

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasauli j e 
žinomais gydvmo budais. 

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antru Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie-
HJ ir nuo 5 iki 8 vakare. 

» ' m m*M" 

KAZINO LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 
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Darau Ant V Įsakymo Visokiu 

Madų 
įvairia Materijų 

Žieminių ir Rudeninių 
Kreipkitės Pas Mane 

Su Savo Siuvimo Reikalais Busite 
.Patenkyti 

Taipgi 
Taisau, Valau ir Preainu 

KAZIMER LAUCIUS 
3305. South Auburn Ave. 

Chieago, 111. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monroe Street 

Room 904 — Tel. Itaudolpli 2900 
Vai.. Nuo • ryto iki 5 po piet į 
Vakarate 320a 80. Halsted Str. 

Talei. Yards 1016 
Chieago. 

r— 

C. V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Mame 
*20l W. tand St. Tel. Canal ««tf 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GU6IS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearbom Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:Si 
Nedėliomis 9 iki 12 
Ręski.: 8323 So. Halsted Str. 
• Telef. Boulevard LSIO 

Chjcago. 

i 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4454 South VVestern Ave. 
Telefonas JLafayctte 408t 

Valandos: Siftio 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 Subatom po piet. 

mm m m • m mš 
Tel. Humboldt 265A 

A. MARCINKEVIČIUS 
Seniausias l ie
tuvis Siuvėjas 

North Sidėje 
1840 AV. Wabansia 
Ave. Chieago, 111. 

i 

Siuva visokios rų-
šies vyriškus drabu
žius, pagal ivairh; 
madų. Užsakymai U 
pildomi gerai ir 
greit. Kainos priei
namiausios. 

• • ' 1 ' • 11 

DK. P. SIMAITIS 
Naprapatii 

Gydau pasekmingai Širdies li
gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusulį, galvos skau
dėjimą, riebius kūnus suliesinų; 
nesilpnindajnas jų vaistais. Šiaip 
jau tonailius, penesaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto-
j&nt Kapra ipat i jos i r m a i s t i n g a 
c h e m i j o s b ū d a g y d y m u i č i š g y d ę s 
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas Ir Ilgai gyventum). 

Vai. 1 iki 4 po pietų, « iki 8 
vak. Nedėlioms po sutartį. 
Ofisas 44^2 S. Ashland Avenue 

V i . 

Physica! Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 

D. C, D. 0., N. T, 
Gydau įvaiFlas Ilgas, o ypatingai 
užsjsenėjusias, be vaistų ir opera-
oJjų. naujausiais budais. 

41̂ 04 Archer Ave., Chieago, 111. 
Brighton Park, 2 lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo € iki 8 raį vakare. 
NedėUiaalais nuo 9 iki 1.2 pįstu-

Telephone Lafayette 4543 

G. SKOBY 
ft2!lfi(SS!inii»l!IIIIUIIllllUIIIIHIIIiIMIIIIIIIIIIIIIM4(IIKIIIIIUIIIIIIIUilllimilllll!limiIl 

PATYRĘS LIETU- 1 
VIŲ SIUVĖJAS f 
OVERKOTUS IR SIUTUS | 

Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ | 
Rudeninių ir žieminių Materijų 

Kainos Prieinamos, Patarnavimas 
s M a n d a g i a u s i a s 

Kreipkitės Pas Mane 
B u s i t e P a t e n k i n t i 

G. SKOBY i 
2150 So. Hoyhe Ave. Chieago. = 

TeL Canal 7031 

^!INiklIUHII!nnfH.iEr:illlIIIIlIllIi;ilZllllllIlIItlllEIIIIIUllllli:iUlllU!IIU4UtlHailUAII^ 
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K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1122 
127 N. Dearbom Str. 
Telef. $tate 7521 

! 

Vakarais ir nedėnos ryt$: 
ofise "Naujienų" nat»e: 

11Z9 Se. Balatod Str. 
TeAof. BooAeveH «&•« 

PanedėHo vakar*: 
4601 So. 31arslifield Ave. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd S t art! Leavltt St 
Telefonas Canal 25S2 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj Ir Pėtry<*įoj nuo 9 r. iki 6̂  
v. Veda visokias bylas vtasose 
(eismuose, Egaaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Parmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgieiaus langromia ialygo-1 
mia 

W W M B <J 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1934 VaL ano f-a 

VAKARAIS: 
334)1 B. Halsted st. TeL BivdL «77i 

v. T apart PanedėHo Ir 
F e t n y & o a 

s«« ^ 

f B - » W H » M » 0 » 1 » ^ i 

G H A S . K. V U O S A I T I S 
PATYRĘS LIETUVIU KRAUČIUS 

Vjmi ir Moterų Rūbų Siuvėjas 
OVfeRKOTUS IR SIUTUS 

Padarome ant užsakymp greitai ir pigiau. 
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama 

kaina. 
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus. 

G H A S . K, V U O S A I T I S j Užsimoka garsiutes dieurh 
2337 So. LeavĮtt 5t. Tel. Roosevelt 8982 Ohicago. Į ty <<L>rauge,^ ^ 

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

Ofisas DtdmieatyJ: 

29 South La Salle Stitoit 
Eantbarta MO 

Telefonas Centrai 632# 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yard* 4481 

*4 
-L" 9^ "̂  
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C H I C A G O J E 
APGRIAUTAS SALIUNAS. 

žiavo automobiliu, pasisakė 
esą ŪVtektivais ir pranešė, 
kad juos dabar areštuosią. 

Kiti vaikai pabėgo. Bet 
Sandacz mėgindamas bėgti 
krito ir tuojaus mirė, 

P A R D A V I M U I 
B I Z N I S 

Ties saliunu, 3500 South 
Enion ave., pamesta juodo, 6 y d y t o j a s p r i p a ž i l l 0 ) k a d 

parako bomba. Plyšdama ap; ̂  b u y o ^ ^ į n u Q 

griovė visą saliuuo priešakį, -v 
° r • isgasrio mirė. 
) Plyšimo laiku viduj butą 

kelioliko:- žmonių. Tie vos 
- išsigelbėjo nuo sužeidimo. 

Visoj apylinkėj nuo trenks-. 
.,. . A., ' liena vieną pasove, gi kitus 

mo įstrupejo namu langu stiK . . sueme. lai. 

NAMAI - ŽEMĖ NAMAI - ŽEMĖ 1 

(jfary, Ind., keli plėšikai mė 
f gino užpulti pastos ofisą. Po-

NAMAI UŽ PUSE 
PARDAVIMUI, grocernė. K A I N O S 

truktų, daržovių, ir pieninę Pardavimui Arba Mainais, 
krautuvė. Biznis gerai išdirb- 4 pagyvenimų bizniavas na
tas, randa nebrangi, sąlygos j ™*kJąnd0* $ 7 5 m K a m a 

• • «pO« i I.M./. » 

prieinamos. Ir ] 
Atsišaukite pas * ? J ^ ? : ; ) J 

PARDAVIMUI mūrinis na
mas tik 6 metų senumo, 3 flo
rų po 4 kambarius; maudynes, 
elektra, beismentas aukštas, 
pastoge, garadžius, randasi 
Brighton parke. Preke $13,300 
Cash mažai tereikia. 

2541 W. 39 Place. 

Iš BAIMĖS MIRĖ. 

1417 So. 49 Court 
Cicero, UI. 

J. Sandaez, 12 m., 3358 S. 
Paulina st., mirė iš baimės. 

Jis su kitais vaikais žaidė 
kauliukais gatvaiteje. 

Trvs didesni vaikai atva-

: 

IMI ATA. 
KOTRINA BUDRIENĖ 

Po trumpos ligos mirė 
spalio 9 d. 7.00 vai. vaka
re, 22 metu amžiaus, gimu
si ir auguli Anglijoje. Li-
verpool, jos tėvai paeina 
Suvalkų redybos Pilviškių 
valš. jos tėvas miręs Ang
lijoje. A. a. Kotrina išgy
veno Amerikoj ir Chicagoj 
3 metus, vedusi išgvvene 
13 mėnesių ir 5 d. Paliko 
dukrelę 7 savaičių. 

Velionė randasi ten kur 
gvveno 3546 So. Union 
Ave. Laidotuvės atsibus 
soalio 13 d. išryto pamal
dos bus laikomos šv. Jnr-
«io bašnve^rn jš ten i Šv. 
Kazimiero kampus. Gimi
nės ?-r pažirto mi meldžia
me dalyvauti. P^iko nu
liūdime .Vvr««; Al*1'. "Rud-
ris, Jos *notina. seseres ir 
švogeriai. 

Jš kilusio gaisro namuose, 
1452 W. Van Buren st., vos 
išgelbėta 16 šeimynos. Spėja
ma, namas buvo padegtas. 

Policija vis dar negali su
sekti, ar andai gaujos Chiea-
koje linčiuotas negras buvo 
kaltas, ar nekaltas. 

MEDINIS namas, 8 metų se 
numo, 2 flatai po 4 kambarius, 
maudynės, elektra; lotas 38x 
125 preke $6,000, cash $2,000, 
kitus lengvais išmokėjimais. 

2423 W. 46 Place 

tas, randa $40.00. įmokėti $1,-
000 kitus kaip randa. 

(2 flatų mūrinis namas po 6 
kambarius su visais įtaisy-

PARDAVIMUI geras biznis Quaker m a i S , a u k š t a s č i m e n t u o t a s 
Biscuit co., trokas ir Rautas su vi- n e į s m e n tas . Kieto medžio grin 
^ k ^ 6 ^ ; ^ 1 ^ ^ * g - Randa $100.00, kaina $8,-
garus pinigus, arti Šimto kostumorių. M n). 
Pardavimo priežastis einu j kita 
biznį. Matykite savininką nuo 7 ^nl; 
vakare. B. Dawgelo, 2438 W. 47 St. 

_ 3 3 5 2 So. Halsted St. Chicago. įės, visi palankumai; prekė 
TeL Boulevard 9641 Įtik $6,700, cash $2,000, kitus 

lengvu išmokėjimu. 

C. P. Suromskis 8C Co. 
MŪRINIS namas 3 flatų po 

4 ir 1 - 6 kambarius; namas 
geram stovy, elektra, maudy-

PARDAVIMUI 
Saldainių ir cigarų krautuvo, i 

Atsišaukite: 
2258 W. 21-st Street 

Chicago, Dl. 

* S » " P 

SPECIALISTAS visokV ilgy viAiriV ir piaači 
dalis, šlapumo lijcas vyru, motėm ir vfcikit. 

pydo lytiškas 

Dn. J. M. C h r z a n 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS. OSTEOLOGISTAS. 

1046 Milvvaukee Ave. Kampas Noble Street 
Valandosr 10 Ii ryto iki 4 v. po pietų ir nuo 6:30 iki 9:30 v. .v. 

Telefonas oHso: Hayjnarkct 9149 
Telefonas Riv.ulemijos K<>y stone 4130 

ROŽINIS BALIUS 
Rengia 

DRAUGYSTE ŠV. ONOS 

NEDELIOJ SPALI012 D! 1924 

• 
o 
o 

s: 
O 
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Mildos Svetainėj 3142 S. Halsted Street 
Pradžia 6 vai. vak. |žanga 50c. 

Kviečia visus atsilankyti nes bus labai gražus va- g: 
karas. • 1 

Kviečia RENGĖJOS. 

PARENDAVIMUI - NAUJOS 
MODERNIŠKOS KRAU

TUVAS. 
Ką tik baigiame statyti tris pui

kius namus krautuvėms. Bus gali
ma renduoti nuo Lapkričio — Mov. 
1 d. Renda labai prieinama. Krau
tuvių namai randasi 2415-17-19 W. 
43-rd St. Krautuvės yra tLrštai ap-
gyventoj kolonijoje Southwest Slde. 
šios krautuvės tinkamos bilia ko
kiam bizniui; vieta labai geroje ko
lonijoje. Pasisekimas užtikrintas bi
lia kokioje biznyje, nes jie begalo 
reikalingi čionai. Už tai pirkliai, ne
praleiskite šios puikios progos «— 
pasinaudokite joja tuojaus! 

G. & E. REALTY CO. 

3839 W. Roosevelt Rd., 

Room 223 
Telef. Lavvndale 1690 

Chicago. m. 

KAS TURIT LOTA 
BRIGHTON PARKE? 

2954 So. Parnell Ave. 

MŪRINIS namas, 4 ir 4 kam 
barių, veik naujas, visi paran
kumai; prekė $9,000, cash tik 
$2,500, kitus lengvu išmokėji-
IUU* 

4014 So. Rockwell St. 

Norėdami parduoti savo lotus. 
tuojau praneškite mum Jūsų lotai 
bus parduoti greitai. Turime daug 
visokių p'rkėjų. Atsišaukite ar ra-

j j ! syklte pa:» 
• BRIGHT3N REALTY CoMPANY 

MEDINIS namas, 3 kamba 
riai žemai, 4 antro floro, be
veik naujas. Kaina $5,000, ca
sh tik $2,000. 

4519 So. Albany Ave. 
TAIPGI turiu naujų namų 

po 6 ir 6 kambarius ir po 5 ir 
"5 kambarius, gražioj vietoj 
prie parko ir mokyklos. Vieta 
gerai lietuviams žinoma - 66, 
Rockvvell ir Talman Ave. 

Šituos visus namus mainysi 
|me ant lotų ar namų. Atsi
gaukit greitai, nes tai yra bar-
genai. 

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Ave. 
Tel. Lafayette 7674 

NAMAI - ŽEMĖ 
MAINAI U2 PARDAVIMO 

KAINAS. 
Mūrinis namas su storais ir 
3 flatais, ^lek., vanos, did. 
cem. beismentas, laundries, 
did. 2 karų garažius, cem. 
yela. Geroj vietoj netoli Bul
varo, visai prie kampo. 

Randos neša į mėnesį 
$140.00 

Mortgičiai $2,500. 
Mainys ant didesnio ar 

mažesnio namo. 

REAL ESTATE 

i ^ . 

Nauji muro 6 storai, skersai 
gatves puse miliono vertės 
Teatro. Randos dabar neiš
keltos. Vienu iš geriausiu 
bizniavu vietų Chicagoj. 

Mortgičiai $35,000. 
Savininkas mainys ant ma 

žesnio namo. 
4 flatų muro namas su sti
rnų apšil., elek., vanos, laun
dries, gražioj apielinkej, 
prie geros transportacijos. 

Randos neša j mėnesį 
$220.00 

Mortgičius $6,500. 
Savininkas mainys ant 

mažesnio. • 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darbâ  atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS COl 

^ g t f f i 9 q ^ ^ q ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q - Q Q * M 0 ^ t * * ^ f t r t > Q Q Q ^ * f t C P t A > " 40*4 Arcllcr AxCm ct^A«°>IU 
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RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDU IŠPARDAVIMAS 
ffl 

Šis puikus 3 šmotu Mohair 

parlor setas $300 vertės. Spe-

cialė kaina da- J j JJjjĮjg 
bar tik 

• 

Šis geležinis aūgštos r 

combination anglinis ir gazi-

nis virtuvės pečius - nikeliuo 

tas, viršus visas pališiuotas. 

Sujungimus padarome veltui. 

Speeiale kaina $ 9 8 . 5 0 

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

Didelis Išpardavimas Grojikliniy Pianu 

: • 

I '; 

Pamatyk šį nuostabu muzi-
kalį instrumentą veikėmėje 
mūsų krautuvėj. Geriausias 
radio receiveris ir puikiausias 
phonografas vienam kabinete. 
Tikrai 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
dą ir klausyti gražiausios 
muzikos kurios tiktai togai i 

išgirsti iš Brunswick PhonooTap}10# 

Kainos nuo JI 0Q fl[J ir Augseiau. , ^ , 

• 

•• 

Išlygos Sulyg Jūsų Noro. 

UŽLAIKOME PILNA EIL? LIETUVIŠKŲ REKOR 
DU SAVO STOCK'E $395.00 

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co. 
tebetinai žemas kainas tiktai 

Šiame išpardavime mes siūlome iums 
3 Metus Išmokėti 

Aiskaitliuoslme jums už sena 
pianą main*™* ii ^ t naujo 

A. N. MASULIS & CO, 
30 PĖDŲ LOTAS ant 

BockweU St. ir ifarąoett^ 
Road. BARdKNAS $150.00 
casl), likusus $11.00 i mčno-
si. Atsišaukite greitai. 

30 PĖDŲ LOTA3 ant Ar-
teaan Ave. arti (iJ)-tos gat
vės, Parsiduoda pigiai. Savi
ninkas reikalingas pinigu. 

NAMŲ BARGENAI Bun-
galo\vs, 2 flatu, rezidenciniai 
ir del biznio. Nerenduoti. pa-
matvk mus prieš pirkimą. 

A. N. MASULIS & CO, 
6641 S. WESTERN AVE. 

4 FLATŲ SU STORAIS 
ant Halsted St. Kaina $7,-
500.00 "elear". Mainysu už 
farmą arba rezidencinį ar biz-( 

nio tuščio loto. Visas komi
sas brokeriams. 

A. N. MASULIS & CO. 
6641 S. WESTERN AVE. 

TEL. REPUBLIC 5550 
ATDARA NEDĖLIOMIS 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marąuette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio ^visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

3621 —23 — 25 So. Halsted Street 
JOS. J. ./OŽAITIS, Oenetralis Menedžeris 

VELTUI! VELTUIJ 
Suolelis, Grindine lampa 
su 50 rolių su kiekvienu 
grojikliniu pianu. 

rfr-

PARDAVIMUI 5 kambarių 
f )rnišiai kas nupirks tai ga
lės renduoti flatą. Priežastis 
pardavimo apleidžiu miestų. 

Atsišaukite: 
4342 So. Rockwell St. 

Chicago, 111. 
, Tel. Lafayette 3566 
Savininkų galite matyti Suba-

toj, Nedėlioj # ir Panedely. 

8 flatų kamp. muro namas, 
geroj apielinkej, su štimu 
Apšild., elek., vanos, laund
ries ir visi kiti parankumai. 

Randos neša į mėnesį 
$600.00 

Mortgičiai $35,000. 
Mainys ant mažesnio namo 

SOUTHlŠHORE 27 
APARTMENTU 

su sauliniais kambariais, mu 
rinis namas, apsuptas 3 gat
vėmis, visi flatai šviesus, į-
rengti pagal paskučiausios 
mados. 
i Randos neša į metus 

$27 000 
Mortgičiai $125,000. 
Savininkas priims mažesnį 

namą. Duokit pasiulyjima!! 
PARDAVIMUI 

2 flaty muro namas, po 6 
kamb. fl. furnace apšildomas 
kiekvienam flatui atskiras, 
elek. šviesos, laundries, 
cem. basementas, 2 kary ga
ražius. 

Randos neša į mėnesį 
$125.00 

Cash reikia tik $4,500.00. 
Kaina (del greito pardavi

mo) $11,500.00. 
Randasi ant Blvd. arti 

Halsted St/ 

809 W. 35tb S I . Chicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Jasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenne 
Chicago, 111. 

Restdencijos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5778 

- ^ • T O 

Pardavimui Michigan vals. 
80 akrų farma; 8 kamb. na
mas, barnės, javai, 10 gyvu
lių, 100 vištų ir visi irarikiai 
ir fornišiai. Kaina $2,300.00 
arba $15,000.00 už žemę ir bu-
dinkus. Atsišaukite, 
1749 Roscoe St. Nedeliomis. 

Gražus mur. narnas 2 fl. po 
6 kamb., aržuolu baigta, 
cem. basementas, laundries, 
elek., vanos ir visi kiti paran 
kūmai. Gražioj apielinkej, 
prie Blvd., gražio South Si-
dej. 1 flatas štirnu; apšild. 2 
fl. pečiu. 

Randos neša į mėnesį 
$125.00 

Cash reikia tik $4,500.00. 
Kaina tik $12,800.00. 

Tvirtas kamp. muro biznia
vas namas, visai prie Bulva
ro su 3 flatais, visais pato
gumais. 

Randos neša į mėnesį 
$150.00 

Cash reikia tik $5,000.00. 
Kaina tiktai $15,000. 
Randasi South Sidej. 

6 flatų mur. namas, 3-5 ir 
3-4 kamb. fl. elek., vanos, 
cem. basementas, arti 32 g-
ves ant Birdgeporto. 

Randos neša į mėnesį 
$150.00 

Cash reikia tik $5,000.00. 
Kaina tik $13,500.00. 
Likusius lengvais išmokė

jimais. 
Gražus muro kamp. namas, 
3-4 ir 2-5 kamb. fl. ir storas, 
vanos, elek., ir visi kiti pa
rankumai. Geroj vietoj ant 
Bridgeporto, arti Lietuviš
kos Bažnyčios. 

Randos neša į mėnesį 
$200.00 

Cash reikia tik $7,000.00. 
Kaina tik $19,000. 
Likusius lengvais išmokė

jimais. 

S. L. FABIONAS CO. 
809 West 35-th Sireet 

Ofiso Vai : Ofisas atdaras kasdien 
iki 6 v. v. Subatoj iki 9:00 v. v. Ne
dėlioj nuo 9:00 v. ryto iki 3 v. p. p. 

NAMU BARGENAI. 
6312 S. WesWn Ave. 
Kurie ieškote pirkti ar 

mainyti NAMUS, LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime 
didelį pasirinkimą Namų 
Ix)tų, Marąuette Parko 
kolonijoj ir po visą SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į 
mūsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite 
užganėdintais ir pasiskir-
site tą ką. jus reikalauja
te. Jei norite parduoti 
NAMUS, LOTUS, mes 
turime laukiančių pirkė
jų. 

RozenskMemont&.Go. 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 2102 

GARSINKITES "DRAUGE" 

Tamsta 6a!i But 
Sveikas 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime, 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, ruggt'umų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelj persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidu8 ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą >— apai-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus, t ere ikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kupczynski 
ir Schvveers 

Ofisai 
Tel. Haymarket 4*76 

1112-1114 Mi2wankee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, (-9 vakare 

KodAUol nuo 10 i«ci 12 dieną 
Specialistai chroniškų, ueivų, 
kraujo, odos Ir Šlapumo ligų. 


