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PRANEŠA BAŽNYČIA
DARO PROGRESĄ.
Katalikų vyskupai turėjo
konferenciją.
NBW YOBK, spaliu 11. —
Šiandie Jugoslaviją valdo ko
alieinė valdžia. Nors jos pu
sėje stovi žinoma prieškatalikiška Radičo kroatų partija,
ministerių vietas užima moderatinių
pažvalgų
vyrai.
Tai serbai ir slovėnai.
Premieru yra Liuba Davidovič, buvęs profesorius ir
serbų demokratų partijos va
das.
Kroatuose ir slovėnuo
se jis turi palankumo, kadan
gi jis studijavo tų ir kitų no
rus ir kai-kuriuos rado teisin
gais. Premieras tad darbuo
jasi ju- s patenk'nt: konstituciniu keliu.
Dr. V. Marinkovič, užsienių
ministeris, taipat turi visų
partijų pasitikėjimo.
Jo or
gane "Pravda" dažnai ke
liamas reikalavimas Serbijos
sostinėj Belgrade pastatydin
ti katalikiškų katedrų.
Tai
pat iškelia konkordato klausi
mų.
Sako, turėti gyvų santykįų su Vatikanu Jugoslavi
jai gyvas reikalas.
••

Už lygias teises.
Laikraštis " P r a v d a " visas
laikas tvirtina, kad Katalikų

Bažnyčia turi tokias pat teises Jugoslavijoje, kai kad ir
stačiatikių cerkvė.
"Prav
da" nori, kad valstybė butų
liuosa nuo religinių varžymų,
idant politinės partijos į savo
programas nedėtų jokių tikė
jimo klausimų.
Sako, juk Kroatija skaito
si- katalikiškas kraštas, tečiaus tenai visi tikėjimai turi
laisvę.
Taip yra ir Slovėni
joj.
Tai kodelgi Serbija tu
rėtų atsilikti užpakaly.
Bažnytiniai
ir tikybiniai
reikalai paduoti vesti ^ėvui
Koroshet, slovėnų katalikai
kunigui, kurs išlavintas dieAvoto senyvo Liublano vysku
po Bonaventūro Jegliteh.

Turi sunkenybių.
Vesti bažnytinius reikalus
Tėvui Koroshets nėra leng
vas daiktas.
Jis turi rūpin
tis ne vien katalikų, bet sta
čiatikių ir magometonų tiky
bos reikalais.
Jugoslavijos valstybėje tos
trys religijos oficialiai pripa
žintos.
To pripažinimo pagaliaus reikalavo vokiečiai ir
ungarai protestantai.
Tėvas
Koroshets tai greitai pripaži
no.
Jo pastangomis atnau
jintas stačiatikiams
Ipek'e
patriarkatas, kur pirm poros
šimtų metų turkai krikščiony
bę buvo panaikinę.
Tokiu būdu Tėvas Koro
shets įgijo daug VISJU žmonių
pasitikėjimo ir šiandie jis vi
gų gerbiamas.

Vyskupų konferencija.
Praefta vasarį

Jugoslavi-

Alzaso Katalikai
Gina Savo Teises
R A S S B I R G A S , spal.
12. — Alzaso Nacionalė Republikomi Liaudies partija
čia turėjo specialį
mitinga
pirmininkaujant M. Seltz.
M. Seltz yra kalbamos par
tijos pirmininkas ir Franci
jos parlamento atstovas. Par
lamente jis atstovauja Žemutinjjį Rhine.

THE

ACT OF MARCH
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VOKIEČIAI SOCIALISTAI
PURTOSI.

S. V. AMBASADORIUS
SVEIKINAMAS.

BERLYNAS, spalių 11. —
MĘXICO ClTY, spal. 12.
Vokietijos kanclieris Marx - Čionai atvyko naujas Suv.
atranda, kad Vokietijai lig- Valstybių ambasadorius Ja
šiol nevykimai
daugiausiai mes R. Sheffield. Meksikos
kįla iš pačių vokiečių politi valdžia su visais formulumais jį pasveikino.
nių partijų kovos.
jKad tų partijų kovų pa
RIAUŠĖS INDIJOJE.
naikinti, jis planuoja sudary
ti naujų kabinetų, kurin turė
CALCUTTA, spal. 12. —
tų ineitr visų partijų atsto
vai, išėmus komunistus. fFas Allahabade indėnai su musulmanais anądien sukėlė riau
išeitų valstytfes gerovėn.
Pašaukta
kariuomenė
Kanclieris tad turi su par šes.
tijų vadais atskirias konfe malšinti riaušininkus.
Kiek teko sužinoti, 9 riau
rencijas. Kai-kurios jam pa
šininkai nužudyta ir virš 70
lankios.
Bet socialistų partija prie sužeista.
šinasi.į Soeialistai sakosi jie
negalį ineiti kabinetan, kuo
NERAMIOS LENKAMS
met jame hus
dešiniausieji
DIENOS.
nacionalistai.
K
Iš to geriausiai supranta
VILNIUS, rūgs. 7. — Len
ma, kaip daug socialistams ru kų laikraštis "Slovo" padėjo
pi valstybės gerovė.
straipsnį vardu "iKas mųs

, pasikėsinimui griežtai prieši
nasi.
M itinge nutarta suredaguo
t f griežtų protestų, kurį ben
drai su kitais protestais pas
kelbti spaudoje ir pasiųsti
premierui Herriotui ir atatin
kamiems autoritetams.
Taippat nutarta visomis ga
limomis priemonėmis ginti
katalikiškas mokyklas Alzase
Mitinge dalyvavo nemažai,.
, ,
. v
parlamento atstovai ir sena ir tuo būdu apsaugoti kraš
torių, taipat įvairių Alzaso to katalikų tėvų laisvę ir tei
apskričįų reprezentantų.
ses.
Susirinkę partijos vadai Nacionalė Republikonų Liau
disknsavo situacijų, kokia iš dies partija pažymi, kad val
kilo Francijos premierui He- džia privalo palaikyti ne to
rriot grasinant, kad jis Al- kias mokyklas, kokių nori iš
zase visas religines mokyklas gverę socialistai, bet tokias,
——
laukia?"
Kur nagrinėja CT.
supasaulinsias,
pašalinda kokių nori patys vaikų tėvai.
OLANDIJA
GAL
PANAI
Sąjungos vaidmenį tarptauti
Radikalas Herriot Alzase
mas iš jų religines pamokas.
KINS ARMIJA.
sutiks ne bi kokį pasipriešiniame gyvenime.
Mitinge pažymėta, kad Al-jnimą, kuomet jis kėsinasi
_ ^ _ _
Laikraštis bijo vokiečių ir
zaso gyventojai yra stiprus griauti gyventojų teises ir lai
AMSTEtlDAM, spalių 11.
Rusijos įstojimo T. Sųjunkatalikai ir tokiam Herrioto'sve.
_ Olandijos politikai projek gon, tai' tuomet, anot laikraš
tuoja visai panaikinti savo čio "visas anglų-rusų susitai
šalies armijų. Jie sako, kad kymo sąskaitas apmokėsime
mažos valstybes maža armija mes,
lenkai.
Rusų-vokiečių
neturi jokio reikšmingumo. koperuotė kasdien atras nau
Ir jei taip, tai laikas jų visai jų prieš lenkus nukreiptų klau
panaikinti.
. Į simų, .kuriuos galės kelti, tarp
Tas projektas 'visapusiai MsUaė^arenoj^ X*£ajųnga
diskutuojamas.
iš įstaigos, kurios tikras var

Herriot Turi Papiginti
Gyvenimą arba Eit Salin

PARYŽIUS, spal. 12. — arba eiti šalin.
Kuomet Francijos
radikalė
Herriot rinkimų kampani
valdžia šiaip-taip apsidirbo joj kituomet žadėjo papiginti
su įvairiais užsienių reikalais* gyvenimų.
šiandie ji susidūrė su įvai
Pasirodė priešingai. Pasta
riais naminiais reikalais.
raisiais laikais gyvenimas ne
Tai šalies ekonominės pro vien neatpigo, bet dar daublemos.
giaus pabrango. Francijoje yra paprastas
Jis žadėjo tiems visiems,
dalykas tas* kad kuomet iš- kurie jį rinko, kad jam prekįla koks ekonominis krizis, mieraujant ne vien bus su
stipriausia valdžia turi griū mažintos taksos, bet ir gyve
tinimas bus pigesnis.
Šiandie Franci jų jau palie
Dabar gyventojai to reika
tė tos rųšies krizis. Radikalo
Herrioto valdžia vos-ne-vos lauja.
Aišku, Herriot negali to iš
laikosi. Nors ji jau susilpnė
jo, tečiaus nenori pasiduoti. pildyti. Socialistai visuomet
Deda paskutines pastangas viskų žada. Bet žadėjintų pil
dymas, tai jau kitas dalykas.
pasilikti ilgiaus valdžioje.
Pasirodo, kad Herriot ne
Kovoja už savo gyvybę.
• Valdžia turi tik du išėji galės ilgai laikytis savo pozi
•*
mu: arba papiginti šaly gyve cijoje.
ninių, kaip garsiai žadėjusi,
jos katalikų vyskupai turėjo
metinę konferencijų
mieste
Djakovo.
Papos Nuncijus
Belgrade, mons. Pellegrinetti,
tų konferencijų atidarė.
Konkferencijoje padaryta
keletas rezoliucijų.
Viena
jų liečia katalikų
švietimų.
Kita kas link
organizavimo
apsaugos mokykloms, jei bu
tų norima iš jų pašalinti reli
gines pamokas.
konferencijos laiku paaiš
kėjo daug vargo tarpe katali
kų kunigų.
Nutarta vald
žiai perstatyti tuos dalykus.
Kituomet Serbijoje katali
kams
buvo bloga
gyventi.
Šiandie gi vienur-kitur išauga
parapijos, kuriasi katalikiš
kos organizacijos.
Katalikų Bažnyčia Jugoalavijoje progresuoja.

SHENANDOAH SAN DIEGO
MIESTE.

SAN DIEGO Cąl., spal. 11.
— Čionai atskrido iš Rytų mil
žiniškas armijos styrinis oriai
vis Shenandoah.
i
Prikabinant orlaivį prie vie
tos stiebo, viena priešakinė
laivė įlaužta. Ims laiko patai
syti. Paskui leisis toliaus skri
sti.
EL PASO. Tex\, spal. 12.—
Pietvakaruose nuo Juarezo,
meksikonai plėšikai užpuolė
traukinį. 8 žmones nužudė. Iš
jų vienų amerikonų.
WASHINGTON, spal. 12. Kalbama apie kažkokius prohibicijos vykinimo tardymus.
Sako, tas supurtys visų administraeij^.
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das šiandie turėtų būti "tarp
MILLERAND POLITIKOJE. tautinė įstaiga lenkų reikalams" virs "tarptautine įs
PARYŽIUS, spalrų 11. — taiga lenkų nepriklausomybei
Buvęs prezidentas Millerand, likviduoti."
kurį socialistai ? pašalino lai : Tuo būdu, matyt, ir endemėję rinkimus, sakoma, iš- kai jaučia,
kad dabartinis
naujd gryžęs politikon.
Jis Lenkijos burbulas
anksčiau
yra nacionalistii bloko vadu. ar vėliau turės likviduotis li
Tas nacionalistų blokas, tai gi normalių savo ribų, kų
perorganizuota senoji nacio ])«*ve padėk.
nalistų; partija.
Šiandie tas
blokas užvardintas Unijos ir
SUGAUTAS PLĖŠIKAS.
Nacionalės Akcijos Lyga.
Nesenai Zapišky, Vilkaviš
kio apskr., sugautas iš 1911 ir
PEKINO ARMIJA ATSI 1912 metų žinomas plėšikas
META.
Mykolas
Bespalovas, kuris
iki šio laikų toje apylinkėje
MUKDEN, spal. 12. r slapstėsi.
Čionai skelbiama, kad Pekino
armija neatsilaika»ti t kovoje
ir atsimetanti atgal.
(Iš Pekino praneša, kad
Pekino armija laimėjusi dide
POL1CMONAS NUŠOVĖ
lius mūšius ir neatsimetanti,
POUCKONAbet einanti pirmyn).
Ant Erie geležinkelio, GaAPIPLĖŠTAS LAIKRAŠ ry, Ind., anų naktį geležin
ČIO OFISAS.
kelio policmonas nušovė kitų
geležinkelio policmona, many
NEW ,YORK, spal. 12. — damas, kad tai vagis.
Čionai apiplėštas žydų laik
raščio " Jewish Daily Forward" ofisas. Paimta 11,- DU POLICIJOS LAIKOMU.
358 dol. Plėšikai buvo 3. PaDu baltu bernioku policija
bėgo automobiliu.
laiko kalėjime ir juodu kalti
na negro Bell nužudyme.
RUOŠIASI NAUJON
Kiti negrai liudija, kad
OFENSYVON.
tuodu nužudė nekaltų negrų.
Tai Otto Epštein ių Irving
MADRIDAS, spal. 12. —
Rockowitz. Jiedu bus pavestu
Ispanai Morokoj pertraukė
"grand jury."
kariauti. . Pranešta, pasiruošiama naujon ofensyvon.
l
.
Į Praneša, kad Vali jos prmBERLYNAS, spal. 12. — c^ pagerbti surengtam poky
Zeppelino skridimas skersai ly Chicagoj dalyvaus 80 as
menų.
Atlantiko atidėtas.
•1

CHICAGOJE

SPALIO 9 DIENAI PAMINĖTI
Šv. Kazimiero Akademija suaukavo . . . . .
Šv. Kryžiaus bažnyčioje surinkta
,
West Pullman bažnyčioje ir mokykloje..
Pirmiau pagarsinta . . . . .

Tad viso kartu

$65.74
$153.00
$115.40

$1,143.80
$1,477.94

Dar laukiama pranešimų iš Roselando, So. Chicago
ir Melrose Parko. Tikimasi viršminėtų sumų padidinti iki

$I,800.00f
Nepaprastai gražų žygį atliko mūsų mokyklų moki'
niaL Na tik žiūrėkit: Cicero, šv. Antano mokykla
$ 1 5 6 . 2 7 , neskaitlinga šv. Kazimiero Akademija $ 6 5 . 7 4 ,
Aušros Vartų mokykla $ 5 5 . 7 6 , šv. Petro ir Povilo mo
kykla $ 3 6 . 6 0 , Dievo Apveizdos mokykla $ 6 0 . 0 0 , šv.
Mykolo mokykla $ 3 1 . 0 0 . Šitos šešios mokyklos sudėjo
$ 4 0 5 . 3 7 . Iš šv. Jurgio, šv. Kryžiaus, Brighton Parko ir
Roselando mokyklų pranešimų dar negavom.
Visi sujungti Chicagos laisvamaniai, socialistai ir tau
tininkai, net palaikomi nesusipratusių katalikų, savo masmitinge negalėjo savo aukomis susilyginti su 6 mokyklų
vaikais — patriotais. O juk laisvamanių mitingų rėmė net
stambus Chicagos bankininkai ir biznieriai.

Rusijos Bolševikai Turės Sunkia Žiema
MASKVA, spal. 12. — Ru.
sijos bolševikų valdžia šiandie
labiaus susirūpinusi ne tiek
savo raudonuoju teroru Kau
kaze, kiek Anglijos parlamen

gyventi begalo sunkių žiema.
Remiantis tomis sutartimis,
bolševikai iš Anglijos tikėjosi
gauti reikalingos paskolos. Su
tarčių neratifikavus, jie nieko
negaus. Tuo tarpu Maskvos
tu.
valdžios iždas jau senai fui
Bolševikai nebežino, koks
tutėlis.
bus naujas Anglijos parla
Prisiplėšė iš cerkvių ir baž
mentas, kokia bus nauja Annyfijų brangenybių. Bet jų jau
v gkjos valdžia. Nebežino, ar >
ttxaiai turi. Viskas sunaudota
tas naujas parlamentas rati
komunistinei propagandai. Di
fikuos jų padarytas su Macdeles aukso krūvas bolševikai
Donaldo valdžia taikos ir pirsaviems reikalams panaudoja.
klybos sutartis.
Turi skaitlingų raudonųjų ar*
Čia turima labai mažai vil mijų. Reikia jų išlaikyti.
ties, kad naujas Anglijos par
Turės bolševikai labai sun
lamentas ratifikuota tas sutar kių žiemų, kuomet naujas An
tis.
Ir kuomet neratifikuos, glijos parlamentas neratifi
tai bolševikų valdžia turės per kuos sutarčių.

LIETUVOJE.
RINKIMAI I SAVIVALDY
BES MIESTUOSE.

1; samdyt. butų — 1; komu
nistai '— 2; bepart., liet. vienybės ir darbo feder. — 8;
žyd,ų — 12. Viso — 24 at
stovai.
Šiajudmose: valst. liaud. —
1; kairiųjų — 2. katal. saraš.
ir namų savin. — 8; žydų —
10; soc.-dem. — 19;. Viso r 40 atstovų.
Mažeikiuose: liaudin. — 2 ;
žydai — 2 ; namų savin, ir
kat. surašai— 4; soc.-dem. 7.
Viso — 15 atstovų.

Mariūmpolėįp:
išrinkta 32
atstovu. Jų sųstatas: socialdem. — 2; bolšev. — 4; vokie
čiai — 2; žydai Į— 11; namų
savin, ir kiti katal. surašai —
13.
Ukmergėje: 'išrinkta 35 at
stovai; jų tarpe: rusų — 1;
soc.-dem. — 4; miesto gyven
tojų — 5; lenkę — 7; žydų —
DIDELIS AKMUO.
18.
Gikonių kaimo laukuose,
Šakiuose: išrinkta 12 atsto
vų: soc.-dem. — 2; krikšč. netoli Šimoniškių dvaro ribų,
Panevėžio apskr., Rozalino,
darb. — 3 ; žydų — 7.
valsč., yra akmuo 2 metrų \
Raseiniuose: išrinkta 17 at
aukštumo, 3 metrų platumo ir
stovų: nuom. ir amat. — 1.
5 metrų ilgumo.
Kadangi
soc.-dem. — 3 ; liet, savinin.
akmuo randasi klampioje pel
ir katal. surašai (— 6; žydų
kėje, reikia manyti, kad ir že
— 7.
mėįe jis dar gerokai giliai įPanevėžy: išrinkta 41 at
lindęs.
stovas; krik. darb. — 1; soc.Ties saliunu, :5300 So. Halsdem.— 4; bepart. miesto% dar.
§; liet savin, ir katalik. ted st., pamesta y t a bomba,
surašai — 11; žydų — 15.
Alytuje: išrinkta 21 atsto
»—*
vas: soc.-dem. — 3 ; ukin. viSpalių 11. 1924
suom. veik, ir katal. surašai
Lietuvos 100 litų
$10.00
— 9; žydę — 9.
Anglijos 1 sterl. svarai . . . . 4.49 »
Kėdainiuose:
išrinkta 28
Francijos 100 franku
6.18
atstovai: soe.-dem. — 6; ukin.
Italijos 100 lirų
4.37
ir fe4er. — 5; miesto darb. ir
Belgijos 100 frankų
4.77
tarnautojų — 7; žydų r— 1L
Šveicarijos 100 fr.
19.23
ČakoslovaMjoa 100 kr. .».. 2:99
VUJawWcyje: soA-dem. —
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SAVIVALDYBE RINKIMAI IBUVOI
Dar nedaug žinių apie savivaldybių rinkimus pasiekė
Ameriką. Tikslių žinių turime tik iš didesniųjų miestų. Ir
kokie-gi rezultatai?
Provincijoj, valsčiuose, rodos, laimėjo krikščionių
demokratų blokas. Tolimoj Aukštaitijoj, Zarasų apskrity,
katalikų dauguma; taip pat ir kitame Lietuvos krašte, Vo
kietijos pasieny, Šakių apskrity Katalikai išėjo su labai
stambia pergale. Ir nenuostabu, nes Suvalkija yra pažan
giausias ir veikliausias Lietuvos kraštas, kurs jau seniau
buvo žymiausia katalikų akcijos atrama. .
Miestuose katalikams daug sunkiau laimėti, nes kaikur jie nesudaro ir daugumos. Šiauliuose jau prieš karą
buvo stipras socialistų lizdas. Jie ten apturėjo žymiausį
laimėjimą. Suvalkijos miestuose ir katalikai labai daug
balsų gavo. Bet labiausia miestuose prakišo liaudinin
kai, kurie visur garsinosi uoliausiais savivaldybių ginė
jais.
Katalikų reliatyvus laimėjimas Kaune nedidelis: pir
miau jie turėjo aštuntą atstovų dalį, dar turės septintą
dalį, arba 10 atstovų. Prie jų gal dar prisidės 6 neparti
niai katalikai. Menkas katalikų laimėjimais galima aiš
kinti tik apsileidimu: 16,000 Kauno balsuotojų susilaikė,
nebalsavo; ir visai aišku, kad šitų susilaikiusių tarpe ma
žiausia buvo žydų ir lenkų, kaipo judresnio, karštesnio
temperamento žmonių. Lietuvius gi labai sunku įjudinti.
Jei agitacijos nebūtų, tai gal tik dešimta lietuvių dalis
tebalsuotų. Kas kita su svetimtaučiais ir karštesniais agi
tatoriais socialistais.
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įstatymą* Visi naujai nata- nori parsikviesti savo žteo- gaus įsitikinimų. Amerikoniz- Daugeliui amerikonų fana
ralizuoti piliečiai pirm balatto- n% privalo paduoti praeyaB^ mas^yra savos rųšies naciona- tikų ta jo kalba nepatinka
siant privalo laikyti kvotimus* Darbo departamenfem,
fcad lis išpažinimas, ty. toks daly Nes tie fanatikai amerikonizkad jie moka ne vien 'angliš gauti tam tikrą vizą. .Kuomet kas, kuriuo reikia tikėti. Kas mą daugiausia remia pavienio
kai skaityti, bet ir rašyti. Tas piliečio prašymas bus priim to išpažinimo ištikimai laiko žmogaus praeitimi. Anot fa
liečia ne vien naturalizuotus tas (prašymo forma 633), tuo si, kas jį. žmonių tarpe skel natikų,, tik tas gali skaitytis
ateivius, bet ir čiagimius, ku met departamentas painfor bia ir pritaiko praktikoj tas tikru amerikonu, kurw» bo
rie sulaukia 21 metų amžiaus muos & Valstybių konsulį toj y r a tikras amerikonas. Gi kas čiai Amerikoj augę ir gyveir nori dalyvauti rinkimuose. vietoj, kurios arčiausia gy elgiasi priešingai, tas ameri- nę. D* r dengia*; Jie sako, tik
Vietoje kvotimų nauji pilie vena jo žmona Konsulir tad, kono vardo nevertas".
viem protestantai gali but
čiai registravimosi laiku gali tai žmonai viauoja pasą ir ji P. Davis turi daug tiesos,, tikri amerikonai.
parodyti publiškų mokyklų nai atvyksta nepriklausydama jei jo tie turtinimai nesu* Kaip kartas kandidatas Da*
jokiai ateivių kvotai.
baigimo liudijimus.
mėgsti su politniėmis aplinky vis yra protestantas, bet ne
Priverstino balsavimo klau- Kas link sužiedotinės, tai bėmis.
fanatikas.
simui spręsti greitai gali įsi tokia neturi tokių teisių, ko
kurti kokia "patriotų" orga* kių turi piliečio žmona sve
nizacija ir tuomet prasidėtų timšale. Sužiedotinė visuomet
kampanija. Pravedus tos rūpriklauso kvotai.
šies įstatyme, juk tai butų grn Teeiaus departamentas nažaus pelno dešimtims tūkstan turaliKuottems piliečiams duo-1
Ant propertes kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str.
čių žmonių, kurie gaudytų ne- da patarimų. I š t a r i a vykti
Vertės $7,500.00
paklusnius piliečius ir trauk-(Europon, ten susituokti, gi
tų teisman.
tuomet jau nebus sunkenybių
Mes turime ir skilome ant pardavimo sekančius
Kiek tai butų nanjo užsiė su žmona gryžti atgal, nes
morgicius:
mimo. Daugiaus, negu šiandie kaipo tokios kvota nepalies.
- _
vykinant "palaimintąjį" pro- Bet pirm apleisiant Ameri-f
VERTE
PASKOLA
Adresas
hibicijos įstatymą.
ką, toks pilietis taipat priva
$7,500.00
$3,000.00
8345 S. Hermitage Ave.
Čekoslovakijoj, anot žinių,. į- lo padnoti prašymą Darbo de
vestas priverstinas piliečiams partamentai*, kad gauti konsu$9,800.00
5004 & Fairfield Ave.
$4,000.00
dalyvavimas visuose rinki larinę vizą savo busimajai
$8,000.00
5735 So. Tatoian Ave.
muose. Anot žinių, valdžia žmonai. .
. .
$3,208.00
tuo įstatymu patenkinta. Bet
5538-40 S. Sacramento Av. $8,000.00
$3,000.00
kiek daug patenkinti patys
ĮDOMI KANDIDATO
gyventojai, apie tai nėra klau
KALBA.
$8,500.00
$3,500.00
5832 S. Tafman Ave.
simo.
Kandidatai į S. Valstybių
$4,500.00
3303 S. Morgan Street
$11,500.00
Bet Čekoslovakijos negalima
prezidentus sakydami prakal
palyginti su Suv. Valstybė
Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis
bas retkarčiais pasako įdomių
mis. Čekoslovakija yra ma2a
namas moderniškos konstrukcijos.
dalykų. Jie dažnai ir daug
valstybe. Be to, ji dar jauna.
kalba prieš ateinančius rinki
Tenai gyventojai ir be prievor
mus. Visko nebegalima nei
tos
entuziastingai
daly
minėti. Retkarčiais nupasako
vauja rinkimuose. Ten vy
ja žinomas senas pasakas.
kinti įstatymą nėra nei reika
Puola savo oponentus, gyven
lo, čekoslovakai sako, kad pi
tojams žada įvairių gerybių.
liečiui balsavimas yra ne vien
Bet kai-kada pasako ką ir
teise, bet daugiaus priedermė.
naujo. Tie nauji ir įdomus da
Už atsišalinimą be svarbios
lykai ir lietuviams turėtų but
priežasties nuo balsavimo yra
N a r y s Federales Reserve
žinotini.
pažymėtos bausmės.
Bankos
Demokratų kandidatas Da
Suv. Valstybėse ištikrųjų
to nebūtų galima atlikti. Nes vis, kalbėdamas mieste Provituo būdu butų padidinta ir dence, L. L, klausytojams da-1
«
•
sustiprinta biurokratija, kuri ve tikrą apie amerikonizmą
pamoką. Jis sakė, kad tikras
jau ir be to šiandie stipri.
«:
amerikonizmas
nepaeina
iŠ
ap
Jei tos rųšies įstatymai bu
tų pravesti, tai valdiški agen sikaišymo vėliavomis, nei iš
tai tuomet piliečius kaip zui didžiavimosi Amerikos didu
mu ir galybe, nei iš ilgiausio
kius vaiky tusi.
O juk šiandie ir be to čia Amerikoj gyvenimo.
Taigi, iško tiaras ameriko
perdaug visur tų agentų, tų
MES DABAR
valdiškų įvairiausios rųšies nizmas paeina! Tan klausiRodome Vėliausias
bernų, kurie iš gyventojų mo man kandidatas Davis taip at
kamų taksų daro pragyveni sako.
Madas
"Esu nuomonės, kad tikras
mą.
2 poros Kelnių Siutai ir
amerikonizmas
paeina
iš
žmoBet svarbiausias klausimas,
OYERKOTAI
tai tas, ar valstybei butų
20 metų Prityrimo
kiek-nors kokios naudos iš to
SPECIALIS PASIULIJIMAS
Akinių pritaikymo meno
ŠĮ MfcNESĮ
priverstino balsavimo įstaty
mo. Reikia daug ttbejoti.
Importuoto Prancūziško materijolo; m'ai sytas ši lito ir vilnos
Nežiūrint to, kaip sakėme,
audimas 2 poros kelnių ir
Amerikoj viskas galima.
Švarkas
P
Žiogas.

Ar Vokietija įstos T. Sajungon, tai dar klausimas.
Anglijos valdžia pergyvena
krizį. Jei busimuose rinkimuo
se darbo partija praloš, tuo
met paskui Anglijos darbą
partijos valdžią turės griūti
ir Francijos radikalo Herrioto valdžia. Vienur ir kitur
įvykus atmainoms, gali kar
tais ir Vokietija netekti ga
limybes- greitai įstoti Sąjun
gom
4 ;4'
Kuomet Anglijos ir Franci
jos šiandieniniai premierial
paragino Vokietiją prisidėti
prie T. Sąjungos, Vokietija
sutiko, bet padėjo sąlygas
KAUNO REZULTATAI.
Svarbiausioji jos sąlyga, tai
(Anot "Ryto")
lygybe su visomis kitomis di
"Štai Kaune iš 30,000 balsavusiųjų žydai suge
džiulėmis valstybėmis.
ba surinkti savo devyniais sąrašais 10 tūkstančių
Vokietijai atsakyta, kad ta
balsų (trečdalį!), lenkai, turėdami tik du susiblokavu
siu sąrašų, gauna arti 7,000; betaučiai socialdemokra
lygybė priguli ne nuo pavie
tai su bolševikais gauna 5189 balsus (3.614 sociald.
nių valstybių, bet nuo pačios
1,575 bolševikų), tuo tarpu kai susiblokavusios 7
T. Sąjungos. Teeiaus kaip An
lietuvių grupes su katalikų sąrašu Nr. 8 priešaky ir
glija, taip Francija jau reiškfatskirai ėjusia į rinkimus Darbo Federacija gauna
tai Vokietijos reikalaujamai
tki keliais šimtais už socialistus daugiau, būtent, 5,lygybei palankumo.
619. Bet jei prie socialistinių balsų pridėsime einan
Kuomet reikštas tas palan
čius su jais išvien Bažnyčios, bei tikybos, o ne retai
kūmas, Varža vos lenkus a p '
ir tautybės reikaluose liaudininkus, nors ir labai ma
mė baimė. Kaip tai, sako jie.
žai tesumedžiojusius balsų (tik 1,110) tai bus lietu
vokiečiai T. Sąjungoje turės
vių katalikų balsų paduota vis dėlto mažiau nei visų
lygybės su didžiulėmis vals
socialistų ir šitokio balsavimo rezultatai: iš 70 nau
tybėmis, gi lenkai visos lai
jai išrinktųjų Kauno miesto valdybos narių 20 žydų
kas turės stovėti tik priean
(senoje valdyboje buvo jų 13), 16 lenkų (senoj val
gy? Tai negalimas daiktas.
dyboj buvo bene 17), betaučių socialistų net visi 12Sako, jei vokiečiai gaus 1^J
ką ( 8 socialdemokratai — senoj valdyboj buvo jų
gybę, taį ir lenkai turi gauti.
tik 1 — ir 4 bolševikai, 3 liaudininkai (buvo tik 2)
Dalvkas tame, kad visos
ir lietuvių katalikų sąrašais praėjusių 16 (buv. val
didžiulės valstybės T. Są
dyboje tautinę lietuvių frakciją sudarė 15 narių).
jungos taryboje turi savo nuo
Tokiu būdu, jei ir naujai išrinktoji Kauno m.
latinius (pastovius) atstovus.
savivaldybė senosios pavyzdžiu susiskirstytų tauti
Gi visos kitos mažosios val
nėmis frakcijomis, tai lietuviai prie tų 16-os prisidė
stybės turi tik laikinus atsto
jus net ir 3 liaudininkams su dviem dar išrinktais ben
vus, renkamus keleriems me
dram namų savininkų sąraše lietuviais^ sudarytų g e 
tams.
riausiu atveju frakciją tik iš 21 žmogaus. Tad lietu
Lenkija yra priskaityta prie
vių katalikų reikalus sprendžiant visada viršų g a 
mažųjų valstybių eilės ir kai
lės paimti 36 taut. mažumų frakcijų balsai X 12 mar
po tokia negali turėti tarybo
ksistų, arba lietuvybės priešų naujoje Kauno m. savi
je nuolatinio atstovo.
valdybėje bus 48 prieš 16 — 21 gynėją! O dar 3 vo
Tokia padėtimi tad lenkai
kiečiai ir 1 rusas — tai antilietuviškos opozicijos gali
ir nepatenkinti. Sako, kuomet
būti iš viso net 52. Tai tau ir laikinoji Lietuvos sos
tarybon įeis vokiečiai, tuomet
tinė!
Lenkijai bus pavojaus. Ne
Visus tuos iškalbingus skaitmenis palyginus su
bus kam taryboje lenkų rei
buvusios Kauno m. valdybos tautine narių statistika
kalus ginti.
pasirodys kad: 1) lietuvių valdybininkų iš viso padau
Bet blogiaus už tą, tai len
gėta 4 — 5 žmonėmis (lietuvių socialdemokratų nekų žeminimas — Lenkijopriskaitant), 2) lenkų bene vienu tik mažiau, o gal
priskaitymai prie mažųjų tau
ir tiek pat, kiek buvo; žydų padaugėjo net 7-rtiais;
tų.
bendrai tat lietuvių laimėjimo nėra. Pasaulėžiūros gi
DAR APIE IMIGRACINĮ
Tad jie ir sako: Valstybe,
atveju naujai išrinktoje Kauno m. valdyboje bus gry
ĮSTATYME
turinti arti 30 milionų gyven
nai Katalikiškojo nusistatymo narių: katalikų sąrašo
tojų, turi bųt maža, tai ver
5 (pirmiau buvo 8 ) , Darbo Federacijos 2 (buvo 4 ) , Kuomet
Suv. Valstybių
čiau galą gauti.
Ūkininkų Sąjungos 1 (pirmiau nebuvo visai) ir Kat. Kongresas praveda bent kokį
Nereikia tikėtis, kad lenkai
Blaivybės d-jos 2 (ir nebuvo visai) — viso tad liet svarbų įstatymą, tuomet ata
iš savo "vielkosci" darvtusi
katalikų 10 atstovų (senoje valdyboje buvo 7.) Tai tinkami valdžios' autoritetai
galą. Taipat nereikia laukti,
gi liet. katalikų laimėta tik £ atstovais daugiau. Tiesa imasi jo vykdimu ir jo aiški
kad T. Sąjunga Lenkiją pri
ir tai laimėjimas. Bet toli gražu ne toks, kokio buvo
nimais. Nes ne viskas visiems
pažintų dddelė valstybe.
me laukę. Ir savo visumoje ir naujoji Kauno m. savi
suprantama.
Lenkai šiandie valdo apie
valdybė ne kuo bus mums geresnė/'
Taip yra ir su nauju imi
27 milionus gyventojų. Iš jų
gracijos įstatymu, kuriuomi
vos 15 milionų yna tikrų len
Daug jų susekta. Teeiaus jos eia ir bus pravestas priversti- varžoma į Ameriką ateivyste.
kų. Keliolikos milionų tau
visos "netikros. Tikrosios ir nas visiems piliečiams balsa- Šį įstatymą vykina Darbo
ta negalį lygintis su didžiu
svarbiaosiofl priežasties gal vimas.
departamentas. Tas pat de
lėmis valstybėmis. Tas lenku
nerasta, ar gal apie ja visai
S. Valstybėse, gyvuojant partamentas jį ir interpretuo
skaičius labai gerai žinomas
užtylima.
šiandieninei politinei siste ja, skelbia įvairių nerodymų
Ti Sęjungai. Tad lenkai ir
Kadangi piliečių skaitlingas mai,: viskas galimas. J e i čio ir patarimų. Kiekvienas gali'
priskaitomi prie mažųjų taurinkimuose dalyvavimas ša nai, ačiū saujai fanatikų, pra gauti reikalingų informacijų
tų grupes.
lies politikams, ypač didžiu vesta neįvykinamas prolubki- iš to departamento imigraci
lių politinių partijų, vadams jos įstatymas, tai gali but pra jos klausime*
PRIVERSTINAS BALSĄVI yra begalo svarbus, tai kai- vesti ir kiti tos rųšies varžą
Nesenai paduota išaiškini
MAS.
kur iškeliami projektai apie personale laisvę įstatymai.
mų, kas daryti tiems natnrapriverstiną piliečiams balsa
Kuo daugiaus
įstatymų, lizuotiems pifiečiamis, kurie
S. Valstybėse per rinkimus vimą kiekvienuose rinkimuo tuo geriau politikieriams. Dau nori iš Europos parsikviesti
kas kartas vis mažesnis skai se.
'.%.&$fiĘ giaus valdžiai išlaidų ir gy Amerikon savo ž^nonas arba
čių* piliečių rfaucfojasi balsa
Kuomet didžiuma piliečių ventojams aukštesnių taksų. sužiedotinės, kurios neskaito
vime teisėJms-. Ieškota prie ir toliaus nieko nedarys iš rm Antai New Yorko valsty- šios šaileš pffiėtemis.
žasčių to piliečių abejingumo. kimų, galimas daiktas, kad beje šįmet vykinamas įdomus' <Jei naturaUzuotas pįlįefo

*<..
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$3,000.00 Morgicius

6% Nuošimtis

DEPOSITORS
STATE BANK

Ashland Ave. At 47-th St.

ZELL DRABUŽIAI

Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui

SIMPTOMAI PAREIŠKIA*
Akių Ligas
Ar Jums skauda galvą?
Ar jvuų akys ašarojaT
Ar yra uždegtos?
Degina ar, niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip tt plukanClus
Ar atmintis po truput} mažėja T
Ar akys opios Šviesai?
Ar jaučiate kaip. i* smiltis akyse?
. A r yra balta dėmė ant rokų?
Ar turit katarakta?
A r tari žvairas akis?

M . JAN1. SMETANA
AKTrj SPECTAMSTAS
1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augsto virš Platte a p tiekos. kambariai: 14. 15„ l * ir. 17
Valandos: nuo 9 ryto iki • vmk.
Ned. Nuo J A M iki, U : S 0 A M fBouievard 0312

PADAROME SENUS
AUTOMOBILUS KAIP
NAUJUS.

lAotOfflflbUePainflngSIll
Darbas Aukštos Rųšies
Kfctats Prieiaama*
Spccialos Kainos Del Pardavėjams]
Savininkas-

JOSEPH W. AŽŲKAJ3
751 - 753 54*th P k c e

$37.50

i

' i,

Vertas peiilciasdesimts Do
lerių kiši siutai su 2 porom
kelmų **

$25.00 iki $50.00

'

OVERKOTAI
Geriausios rūšies ir darbo

#20.00 m $50.00
Importuoti \Yorumbas
Viskas ranka srata
$75,00 varytes
Speciale kaina

$60.00
Tikrai apsimokės jums ftas
mm aplankyti ir pakmįėti
ką mes turime Jums parody
ti ir kokios puikios rųšies
mūsų doalmiflai ir kiek Tam
sta, gali sutaupyti.

ŽELt CLOTHING
i.

1366 & HALSTED. STBEET
Atdara VaJfacraA it KėdSUo-

. I

Chicago, Dl.
^•-•~-—T

r r i >• • •

• »»»»!

• w • mm^+t^m.*>» *"
A u

\

DRltTffAt

Pirmactienis, Spalio 13, 192i
sgggaBgg-ggggs

J. E, Vysfmpa* teik© iškik
mingamas Mišias, per kurias
gražiai giedojo klierikų cho
ras.

\a&g$ jra, "Draugo" kaygyne Chicagoje.
U i tai tebandė Dievui gar
be. Tai padaryta esant didePa. o dabar Elizabeth, N. J.Įliam prielankumui ir paraYpač tose ir visose kitose ko mai. Gerbiamųjų kunigų, Bro
lonijose radau didelio prie lių ir Seserų Lietuvių Katali
lankumo ir paramos. Per tą kų ir Katalikiškai Laikrašti
laiką aplankiau 124 parapijos jai remiant. Verčiamas prie
bei lietuvių kolonijas. Kitas dermes^ nors permenkas jau*
aplankiau po 2 sykiu. Pasą- ciuosi, išreikšti, Jums, Broliai
Iriau 256 pamokslus. 5 syk 4 i r Šeirys Lietuviai Katalivietose daviau rekolekcijas kai, tinkamą padėką, už Ji*Pakrikštijau 85 kūdikius 102 sų neapsakomą prielankumą
ir pagerbę, mano darbe*
vaiku prirengiau prie"šv7Pir
mos Komunijos. Apie 10,000 Taigi lietuvišku nnoširduišklausiau žmonių išpažinties. mu, tariu didžiausios ir ma
Pasakiau 165 prakalbas. Per loniausios padėkos žodžius:
jas įsirašė nariais Šv. Kazi Gerbiamiems kunigams, už pa
miero Draugijos: 68 garbės, ramą ir vaišingumą,- Gerbia
21 tikrasis, 675 amžinieji ir miems Visiems Nariams už
3,843 metiniai. Iš jų pasiža įgausią paramą; Skyrių valdy
dėjo, bet neužsimokejo: 3 gar- boms ir atskyriems asmenims
bes ir 26 amžinieji nariai. Li ui prirašynejimą narių; Pra
kusieji nariai sumokėjo nari kilniai Katalikų Laikraštijai
nio mokesčio $29,562 pinigais už garsinimą'ir rėmimą ma
ir $6.900 L. L. Paskolos bo- no darbo. Labiausiai rėmė
-'Draugas", "Garsas", "Dar
nais. Išviso $36,462. Išlaidos:
bininkas" ir "Tėvynės Bal
Iš Lietuvos Amerikon kelio
sas". Taipogi buvo prielan
nė $140; Amerikoje kelionės kus
"Vytis",
^Giedra",
per 3 metus k 4 mėnesius "Meilė", "koterų Dirva" ir
$361.16. Išviso sumos $36,- "Laivas".
462, atėmus išlaidas $501,16.
Atsisveikinimas.
Paliko Šv. Kazimiero Draugi
Spalių 18 d. o gal ir anks
jai: $29,060.84 pinigais ir $6,Čiaus sėsiu laivan ir vyksiu
900 L. L. Paskolos bonais. Vi
tiesiai, savo, lėšomis į Neapo
si tie pinigai ir L. L. P. bo
lį, o iš ten Romon. Ko?? - j
nai pasiųsti ir gauti Šv. Ka
Užsidaryti tarp keturių sienų
zimiero Draugijos Kaune. Be gilinties moksle ir lavintis do
to partraukta ir išplatinta už rybėse, kad sugrįžęs Lietuvon
$2,000 knygų. Už kitus $2,000 geriaus galėčiau Dievo garbei

LIETUVIAI AMERIKOJE
KAUNIŠKĖS ŠV. KAZIMIE
RO DR JOS. GENERALIO
ĮGALIOTINIO AMER.. TOS
DR JOS NARIAMS APY
SKAITA IR ATSI
SVEIKINIMAS.
•—k-

Ačiu visagaliam
Dievui,
jau baigiu darbuotę Ameri
koje. Ir pirma, negu apleisiu
šią. šalį, Jums, Brangus Bro
liai ir Seserys Kristuje, Lie
tuvos išeiviai, išduodu šią
apyskaitą.
Iš kiekvienos kolonijos at
skirai buvo pagarsinta laik
raščiuose kiek ir kokių nariu
"įsirašė į Šv. Kazimiero Drau
giją. Dabar viską sutraukiu
krūvon ir paduodu gerbiami)
ju Narių žiniai.
Amerikoje išbvuau 3 metu?
ir 4 'mėnesius. Ilgiaus gyve
nau Chicagoje, Philadelph i jo
je, Bostone, New Yorke, Ams
terdame, N. Y., Shenandoaii,

DR. RALPH G. GUPLER
šiuonii
pranešu
visuomenei,
kad pasveikęs sugryžau j savo
seną vieta ir pradėjau
gydyti.
Jei kam reikėtų, tai prašome atsilankytl.
24rth St. And Oakley

Avenuc

Ofiso Tel. Canal 0241—171S
Rezidencijos Tel. Mlthvay 5512
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų.

ir Lietuvių gerovei tarnauti
Amerikos Lietuviai katali
D A K T A R A I :
kai buvo man labai prielan
i • • • m »•*»-«>•I
«
—
Telefonas Boulcvard 1939
kus. Kitos srovės, kiek žinau,
man mažai kenkė, bet ir nega
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MOS SO. ASHLAND A V E V 1 E
lėjo kenkti; nes aukų nerin
4442 So. Western A ve.
Chfcago, DJ.
Telef. Lafayette 4149
kau, o tik įrašinėjimu, kas no
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 po
•f*at Iki S po piet, 1:39 vak. iki
rėjo, nariais Šv. Kazimiero
9:S0 vak.
Į ^ ^ . — — ' •
• • »——^ • • m • • •
Draugijos. Visi nariai gavo
l knygas, o stambieji dar gavo
VeJef. Y a r d s 1 2 3 9
Gydytojas, Chirurgas, ObsDr. J. H U P E R T
iš Kauno dipolmus, laiškus ir
tetrikas ir Specijalistaa
DAKTARAS I R CHIRURGAS
Elektroterapas.
kasmet per visą amžių gaus
Praktikavęs BERLYNE, V1ENIŠIMA TONSILUS —
N O # ir PARYŽIAUS Ligoninėse
knygų. Tiktai pakeitus ant
1 ) — n « marinimo,
Gydo visokias ligas moterų ir
2)—IJ« jM-ilio ir be fckausmo,
vaikų. Leidžia vaistus po skūra.
rašus meldžiu pranešti apie
3 ) — B * kniujo.
Turi X-ray ir tt.
4)—Ue Jokio pavojaus sveikatai,
5)—Pacijentni nereikia hirjrti, g a 
tai Centrui. Rev. A. Dambra
4649 So. Ashland Avenue
li tuoj valgyti, Ir gali eiti l
darbą.
uskas. Rotušės Aikšte 6. Kau
Trečios Lubos
Chicago, M.
j Pagydo '(toll-stones* (akmenis tulžyje)
ir akmenjs Mupuuio pu»lėje be oValandos 2 Iki 4 ir 6 iki 8
nas. Lithuania. Nuo šio laiko.
l>erneijos, su t a m tikromis moks

Dr, A» Račkus

liškomis priemonėmis bei vaistais.
Apkurtusiems sugraiina girdėjimą.
Gydo visokias ilgas pasekmingai, ir Jei
yra reikalas daro operacijas.
Prof esijoną l'| patarnavimą teikia savo
ofise:

Boulcvard 0537

Dr Marya
Dowiat-Sass

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI.

Lietuvis Specialistas

Ofisus atidarytas: kasdien nuo 2 vai.
po piet iki J> vai. inkare.
Nedėliomis ir seredomis ofisas užda
rytas.

1707 W. 4J-th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
• iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 iki 2 vai. po pietų.

Tv«.

IR. SERNER, 0. D.

)flso Tel. Boulcvard 9998
Rezld. Tel. Drexel 9191

Dr. A. J. KARALIUS

!

Dr. M aurice Kahn
Gydytojas ir Chirurgas
4 6 3 1 S . Ashland Ave.
Tei Yarda 0994
Valandai;
i 3
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki & vakar©.
Nedėl nno 10 iki 12 piet

Vai.: 1—3 po piet 7—8 vak. Ned.
Ir šventadieniais 10—12 d.
"\

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po Domesiu

4729 S.~Ashland Ave.
EPECPATJSTAB
Džiova, Moterų Ir Vyrą L>lgų
VaL: ryto nuo 10—11 nuo S—i
po pietų: nuo 7—ft.vt
n
Nedėliomis: 10 lkl 1S.
Telefonas Midway 2889

= j

i

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJAS)

f

CHIRURGAS
SS97 80. Morgan Street
Yalandos: 9—II UI ryto.
Vakarais nuo 7 iki 9
CICERO OFISAS:
1948 South 49-tk AvencM
Telef. ttcer© 9878
Valand.: >—«:*• •• •• kasdien.
Utarninkats ir pėtayfiloins nmo 8
i>
lkl 9 vaL

I

TeL Ganai 025
02S7 Vak. Canal 2118

l

ligas vyru, moterų

»

DR. P. Z.ZALATORIS

m , o. D.

ir

t

Stylių

Dr. J. M. C h r z a n
CHIRURGAS,

OSTEOLOGISTAS.

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street
Vatondos: 10 ia ryto iki i v. po pietų ir nuo 6:30 iki 9:30 v. v.
Telefonas ofiso: Haymarket 9149
Telefonas Rezidencijos Keystone 4130
mm
mm

s«

JOHN L MfflZHUMS
ADVOKATAS

į namus nežiūrint kur
gyventum.
Padarome darbų greitai,
pigiai ir gerai.

7 South Dearborn Street
ROOM IfiSft T R i e U K B MJMfc
Telefonas Randolpk 3261

Vakarais: 2151 West 2% St.

U. S CLEANERS
AND DYERS.

S.

Savininkas

2210 W. 22-nd St.
Chicago. ^
^
Telefonas Roos«velt~į639"

Ir Augšeiau
Visokios rųSies, didelis išsirinki

mtm m m m ęągm » » » » » • » • m^ • - *

T KAZ1MER LAIMUS

»s

Special
$2.85

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

> • '

•""<

' Dr. Chiropractor ir
Akuserka
ANIELĖ KAUSHILLAS

R

1

I

R

R

S
I

i
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KASIMIR P. 6UGIS
ADVOKATAS
127 K. Dearborn Street
Valand.: nuo 6 iki 8 : l t
Nedėliomis 9 iki lt
Reefcl.: 3323 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard 1310
Chicago.

s

u

—#

T
U
S

U

HELEN BELMEN JERRY
LIETtTV* ADVOKATĖ
4454 South Western Ave.

Kreipkitės Pas Mase

Telefonas Lafayette

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

fT

Traukimas
*«»»*— be skausmo.
Uriilge geriaNialft aukso. Su mūsų
pleitom galima valgyti kiečiausia
niaiq>a. Gaaan tuojame visą. savo dar
ni* ir žemas nrosu, kainas. Sergėkite
siav© daotis, kad oefceafctą tmeų svej*
katei
1545 West 47-th Street

••'• m

K. JURGELIONIS

3305 South Auburn Ave.
Chicago, IU.

ADVOKATAS
Room 1117 — 1122
127 N. Dearborn Str.
Telef. State 7521

>-"*. !

A. MARCINKEVIČIUS
Seniausias Lie
tuvis Siuvėjas
North Sidėje

Vai: Nuo 9 rrto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.

CIATITVUOSAITIS

DR. VELONIS, Ph.
D. C, D. O., m T.

PATYRĘS LISTUVIU KEAUČIUS
Vyru ir Motere Rūbu Siuvėjas
Padarome ant užsakymo greitai ir pigiau.
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama
kaina^
Vaįom
Tel. Roosevelt 8982
mjmjmwm.m^ » •

^

Chicago

'

— » ^ ^ — — •

*•

—

—

m

1

1 IUWI

jom uicfimsas

LrKTUVIS ADVOKATAS
29*1 VHi tf^nd St. arti LeavUą St.
TeVsfoaas Canal 2j9W
Valandos: 9 ^rto iki 9 vakaro. Ša
radoj i* Cėtnyčioj n*io 9 r. ikf 4
v. Vada visokias bylas visata*
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokias, Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Fermas Ir
Bieniua Skolina Pinigus ant p h s
TĘ0 mortlčiaua lengvomis lalysjo*m*m*

/

iį

I M I I I I

•mmm

—

I I I

L A. 0 L I S
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL Bandolpb 1034 VaL nao9-ft
VAKARAIS:
3301 S. Halsted st. ^si. Blrd. 97TS
T. v apart Panedėlio Ir
>»——
PI

•

•' •

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

!!

»mm*m»"a-ysjrjusjj

Tf €wr\mm\mmwi\m A I A A
I W v ^ V C I l
O U V v

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Ave.

PATYRĘS UETU- 1
VIŲ SIUVĖJAS f

aimiiiii»iii»iftwiiiiimmittHHtinrtttiiHiHiHiffiHniiiiHiiiiiiiiiiiiiiHi<»»<it»»t»

2337 So. Leavitt St.

TVlI <t#
-avltli

1840 W. Wabansla. S
Ave.
Chicago, 111.
Siuva visokios rų- j
Sies vyriškus drabu
žius, pagal {vairių,
madų. Užsakymai iš.
pildomi
gerai ir
greit. Kainos priei
nam iausioa.

(Ant Antru Lubų)

9}mjnmjm m f mm»wmm e S M" >m m

Vakarais ir nedėlios ryt*:
ofise "Naujienų" name:
1739 So. Halsted Str.

T

Physlcal Health Institute
Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų ir opera-.
cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Ave., Chicago, UI.
Brigbton P&rk, 2 lubų, Rūmas 1
. Valandas nuo 9 ryto iki- 12. pietų, i
r Vakare njut € i k i 5 vaL vakaca.»
Nedėldieniais-nuo 9 iki 12 pietų.
Telephone Lafayette 4543

^i

KAZIMER LAUCIUS

Tel. Humboldt 2353

408»

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

W » * « » » « i > Į Į < H m • • **>n • »

•

TeL Oanal M t f

Telef. Central 4411

d
Darau Ant Užsakymo Visokiu
Madų
^
Įvairių 3Iaterijų
Žieminių ir Rudeninių

r-a

- LORETTO, m

w

E
O
T
U

laat

—

e

r T

Ant rytojaus atvyko J. E.
Vyskupas J. MoCart, B. D. iš
Alton'a, Pa. 'Visi mes iškil
mingai jį pasitikome.

V PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasauli j e
Spalių 4 d. Šeštadienį ĮŠ*- žinomais
gydvmo budais.
puolė didžiojo šventojo Pran
Atsilankykite į
TRAINIS HEALTH
ciškaus Assiziečio šventė. Dva
INSTITUTE
3327
a Halsted Street
DAKTARAI HAPRAPATAI:
•• "

2201 W. SAnd St.

O
v

U

Įkoji Lorretto, Fa. Semina
rija kaip tik turi pasirinkus
Šv. Pranciškų savo Globėju.
Tad pas mus Spalių 4 d. buvo
labai iškilmingai švenčiama.
Jau iš vakaro prieš šventę
klierikai gražiai išpuo&i savo
bažnyčių.

G. SKOBY

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

C. V. C H E S N U L

Lietuvys Siuvėjas

••'•

'

*»

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto-

•»"

W. B A N E S

A D V O K A T A S
19 W. Monroe Street
Room MA — Tel. Kaudolph I t e o
VaL. Kuo • ryto Iki 5 po pietų
Vakarą* 3203 80. Halsted Str.
Telef, Yards 1015
Chteaco.
— /

W. 6. H m i

&).$$ S 1.95

i

LIETUVIS ADVOKATĄ*
» U t e 1518 Asniand Block B l d »
155 N. Clark St. Chicago, HL
Resldenclja
2341 W. 23 PI. TeL Canal 3589

PAIMA IR PRISTATOM

KĘLNCSi KELN€S! KELNĖS

n

47t*

JOSEPH C. SOBOL

Valom visoJaes rųšie* vyrų
ir moterų skrybėles

Įvairių materijų, visokių sizu,
nekurie su dviejom kelnėm. Tu
rim i* Hart Schaffner & Mare
siutu.

$1.95

' •

Tel. Dmrborn

PATYRĘ 20 MEr(| ŠITAME
DARBE

Augščiau

mrffim

1

LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: B . 514 .&16—M7 H,
b o n m. TeL Randoipfc
Valonai
10711 iDdlaa* A p d
Hoorihmd'
TeL TliHin— §«71
§

L1ETUVYS AKTŲ SPECIALISTAS
Palengvins visų
akiu
tempimą
«lllfa!llimiU!illlllliillllllillHlilUlliIllUMll]IHUl!llIIIIIHIIIIIIIIJIIIHIItttlllllSI1llliiI
Gydau be vaistų ir be operacijų,
kas yra priežas
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
timi skaudėjimo
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
galvos, svaigulio, aptemimo, nervorasite pagelbą. Patarimas dovanai.
tuma. skaudančius
ir užsidegusius
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
karščiu akių kreivos akys katerakTel. Yards 4951
to, nemiegio; netikras akla J dedam
3232
So. Halsted St.
Daroms egzaminas elektra parodan
*t,
,
. . .
'9
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
QVEWOTUS IR SHJTUS
taikomi teisngai. toli ir arti matan
DR. P . SI3fAITIS
Padarau Kaip Tik Nori
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
Naprapatli
gėjimo ir Taikus einančius mokyk
ČSydau pasekmingai širdies li
lon. Valandos: nuo 19 lkl S vakaro
TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ
gas, sugedusius vidurius, palieguNedėliomis nuo 10 lkl 12.
šias strėnas, dusulį, galvos skau
Rudeninių ir Žieminių Materijų
Akiniai $4 ir augščiau
dėjimą, riebius kūnus suliesinų;
Kainos Prieinamos, Patarnavimas.
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. nesilpnindamas jų vaistais, šiaip
Mandagiausias
jau tonsilius, penesaide, akmenė
TeL Boulevard 7589
lius tulžy be varginimo su opera
Kreipkitės Pas Mane
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Naprapatijos
ir maistinės
Rusite Patenkinti
Chemijos būda gydymui tišgydes
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir ilgai gyventum).
Vai. 1 lkl 4 po pietų, « iki 8
2150 So. Hoyue Ave.
Chicago.
vak. Nedėlloms po sutarti.
TeL
Canal
7031
Ofisas 4332 & Asldand Avenue

Vanndoa: i * iki l t ryta: 1 Iki •
po ploty: I Iki t

ir v a i k ų .

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

G. SKOBY

Lietuvis Gydytojas I i
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.

S P E C I A L I S T A S visokų 14^ij viduriu ir plaučiu, gydo lytiškas

GYDYTOJAS,

Visokių

» " » » * • • • • < • • • ! » • —a«wąWMW

J. P. WATTCHES
i
L a vv y e r

ATNAUJIN AM SENUS '
DRABUŽIUS

SIUTAI

visais Šv. Kazimiero Draugi
jos reikalais malonėkite ir
kreiptis virš pažymėtu antra
šu.
Šiuomi maloniausiai atsi
sveikinu su visais Lietuviais.
Atsiminsiu, Jumis, maldose ir
dar sykį reiškiu didžios paĮ dėkos ir pagarbos žodžius.
Kun. Petras Kasciukas,
šv. Kas. Dr jos Gen.
Įgaliotinis Amerikoje.
30 rugsėjo 1924 m.
Elizabeth, N. J,

3333 South Halsted Street

DR. o. m

Augščiau

Opposite 34-th Place
Chicago
Tel. Boulevard 1566 >

Valandos nuo 1 Iki 9 vakarą^
Nedėliomis nuo 10 iki 12

Kampas 31st Str.

dalis, š l a p u m o

50 *

Sweaters

Akiniai $5 ir augščiau

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

C h i c a g o , III.

m

w

f

SIUVĖJA!

3427 So. Halsted Street

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

RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moterišku, VyriSku
Valka Ir Tisą chroniška Ilga.

Lietnvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

TeL Boulevard 8989

OVERKOTAI

o
v

Turėk švarias, Sveikas akis

DR. A. A. ROTH

Boalevard 2190

Kitą kartų parašysiu apie
pačią, Seminarijų.
Jonas Zabulionis.

BRID6EP0RT0
Madų

ADYSIMU

Po pamaldų buvo surengta
puota, kurioje dalyvavo be
klierikų daug svečių.

VYRŲ I& VAIKŲ RUDENINIŲ IR
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ
Ant

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Dr.SABrenza

PTel.

Didziausias Išpardavimas

Naujausios

i

r~—

-r*

. i

S »»' Į p

. JMT •

Ofisas Didmiesty U

29 Soith U M i e Street
Teletoasis Oentoal %zm

Vakarais 8 8 8 S. H f e t t «!.
TelafsjBM ^«fd||
»*9

imt
•• I U

Užsiuioka garsiKtes dienraS-.
ty "Drauge".

s

•*-m

ftoMtoh, % - * m«

DRAUGAS

frfri'MVil
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KAS BUS SIAME PUSLAPY PETNYClOJ ir SUBATŪJ?
i

> m*

i»

BRIDGEPORTAS.
i težino skaitytojai. O tuo tar- Liudvika T. Tirunaite. Prie
pu čia lietuvių šeimynų yra kuopos prisidėjo ir gerb. Sedaug. Priskaitoma iki 200 serų Vien. Kapelionas fcun.' Atidaro vakarinę mokyklą.
šeimynų. Nesant čia parapi-.Dr. K. Reklaitis>
Šį vakarą, spalio 13 d., Šv.
jos, lietuviai neturi čia cen-' Steigiamasis
susirinkimas
Jurgio parapijos mokykloj, Lie
tro, kur vienytų juos ir ska- išrinko kuopos valdybą iš šių tuvos Vyčių 16 kuopa atidaro
j Plėšikai pasprūdo automo tintų prie veiklaus gyvenimo, asmenų: Dvasios vadas ~ kun. vakarinę mokyklą. Mokinama
Tečiau šios kolonijos lietu-Į K. Rėklaitis, pirm. V. Balan- bus anglų kalbos, aritmetikos,
biliu.
viai pradeda judėti. Čia yra? da; vice^pirm. Em. Deksniu lietuvių klabos, gramatikos ir
jfakar Chicagoj Jo Em. susitvėrusi Šv. Kazimiero l)r- tė; rast. L. Tironaite, ižd. J. literatūros. Į pamokas bus pri
ja, kuri rūpinasi Įkurti šioj Peutis; koresp. p. A. Sedem- imami ir nepriklausantis prie
Pytoj, spalių 14 d., Chica- Kardinolas Mundelein dedika
apielinkėj parapiją.
ka.
L. Vyčių organizacijos su len
gojo įvyks paskutinis piliečių vo naują Šv. fFomo bažnyčią,
*
«.
Spalio 10 dieną įvyko antra' gvomis išlygomis.
\
užsiregistravimas prieš atei 55 st. ir JCimbark ave.
L. Vy&ą 112 kuopa.
sis kuopos susirinkimas. Per
nančius nacionalius rinkimus.
Paskutiniu laiku pradėjo šį susirinkimą prisirašė dar 3 Visi norintieji šviesties ir pa
{Tai paskutinė registravimo; Praeitą penktadienį Chica
čia ir jaunimas veikti. Nose- nauji nariai, kurių pavardžių simokyti aukščiau s minėtų da
si diena. ;Kas aitą šeštadienį goj gazu užtroško 3 asmenys, nai susitverė graži L. Vyčių neįsitėmijau. Tuo būdu kuo lykų, malonėkite šį vakarą
112 kuopa.
nesiregistravo ir rytoj nesire
* j pa auga. Malonu matyti, kaip
Steigiamasis
susirinkimas
gistruos, tas negalės dalyvau
—^™"
MARQUETT PARK
fvyko spalio 3 d. š. m. Seserų jaunimas organizuojasi ir vei-1 ^
ti lapkričio 4 d. iracionaliuo
kia.
KAUNO
KOLONIJA.
mokykloje. Atsilankė 12 jau
se rinkimuose, kuomet bus
Naujajai kuopai linkime
nuolių, kurie visi ir prisirašė
renkamas prezidentas.
kuogeriausio pasisekimo!
prie
L.
Vyčių
organizacijos.
i Visi piliečiai turi registruo
Apie šią lietuvių koloniją,
Report.
tis. Nes senovės užsireeistra vodos, dar nebuvo rašyta " D r 'Štai naujos 112 kuopos na
vimas neturi jokios vertės. 'lange".
» « « • " - Tiesa, dažnai rašoma riai: Viktoras Balanda, Emi
GRABORIAI:
Josephina
Kas nori turėti gerus ša- ! a P i e <*•*>* ™* m u s u *ultiiros lija Deksniutė,
lies viršininkus tas turi re- lydinį
Šv. Kazimiero Sese- Deksniutė, Ona Bakaityte,
GERIAUSIAS LIETUVIŲ
gistruotis ir prisidėti prie rų vienuolyną ir jų Akadėmi- Elena Strodomskaitė, H. Stroją. Bet šiaip apie lietuvius domskas, Juozas Peutis, A.
Lietuvis
Graborlus
rinkimų.
MALTAS
2314
W.
23-rd
Place
čystas ir turtingas su keturių unRegistravimui si vietos ati čia gyvenančius labai maža Sedemka, J. K. Martišius,

L

CHICA GOJĘ

PILIEČIU REGISTRA
VIMASIS.

t

'J

:

S. D. LAGHAVVICZ

darytos nuo 8:00 ryto ligi
9:00 vakare.
Piliečiai, nemirškite, nes
tai paskutinė proga.

PAMOKOS
Anglų Kalbos
Piliety stės
lietuvių Kalbos
Daibrašystės
Aritmetikos
Gramatikos
Retorikos
Knygvedystės ,
Literatūros
Stenografijos
EtUnalogijos
Mašinėle Rašymo
Oratorystės
Prekybos Teisiu
Logikos
Laišką Rašymo
Ekonomijos
B. Vai. Istorijos
Abelnos Istorijos
Fizikos
1
Sociologijos
Geografijos
MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 p o p i e t ų , ir
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.

Chicago, UI.
Patarnauja laido
tuvėse kuopigiauaia.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Ganai 1271
2199

J

•
•

Pleišką n oš sunaikina—
Ruffles atgaivina I j

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ P0L1CMONĄ.
Trys plėšikai šeštadienį apiplėšė krautuvę, 2058 Cullerton ave. Paimta 80 dol.
Važiuojančius su grobiu plė
sikus policmonas Martaugh
mėgino sulaikyti. Vienas plė
šikas atsisuko ir nušovė policmoną.

-AJ

L
A

Kaip vanduo nuolatoa ĮsjMsksssM ant akmena
•mus* tfuobe, taip ir pfeiekaooe, nora iilHo
bet tikrai, sunaikina plaukų sektus * yra
prieUstimi plauku suplonėjimo, lurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Neprieileiskite iitpkio itsitlttmo prie sarts I
Naudokite

1437 So. 49 Ave.

Brooklyn, N. Y,

s

^
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Tolumas

nedaro

skirtumo

Saukiamas, važiuoja }
miesto dalis.

visas

Netikėk gerbiamasai, kad
tamsta neatrodai gražus ant
paveikslo. Ateik į Bridgeport Studio, knrie esą tik
ri paveikslo artistai.
Del vestuvių ir šeimynų
yra puikiausia ir didžiau
sia vieta, ir puiki dienos
šviesa, galima šimtas žmo
nių grupais trauktis paveiksuus.
Speciales kainos del di
delių vestuvių. Visi esate
užkviesti atsilankyti, mano
darbo pažiūrėti, niekas ne
kainos už pažiūrėjimą.

BRI06EP0RT STUDIO
J. d. STANKUS

J

3202 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 3302

JVAIRUS KONTRAKTOR1AI

budavojimo

namu

Savininkas
3613 S. Halsted St. Chicago
Tel. Boulevard 725$
*
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IŠPARDAVIMAS

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.
Malavojimef dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai..
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, U i Tel. Yards 7282

•
•
r

i

Armitage

•

•

Šis puikus 3 šmotu Mohatr
parlor setas $300 vertės. Spe.

eiaiė kaina dabar tik

- ' ••

combination anglinis ir gazi-

C

t f gty^j)

Geiieral Rooftng Cootractor
Visi stogai egzaminuojami ir
aprokavimai duodami veltui.

nis virtuvės pečius - nikeliuo
tas, viršus visas pališiuotas.

M

S u j u n g i m u s padarome

Speciale kaina

6193

' JACOBSON R00FIN6
CO.

lis geležinis augštos rujšies

'

veltui.

$98.50
Mes taisome senos ir dengiame
naujus stogus visokios rūšies.
Mušu trokal vaZhioJa | Tisas da
lis miesto Ir priemiesčius.

Įreg. & V . T a t Oda*.
tuojftua ir Mg&isindamaa laiko joomi pasi
naudoju Jisai suteikia
malonų ir greit* palengvinimą.
Nei viena atsargi
seinnyna negali būti be
bonkos Kų gyduolių.
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaiabaienklio.

F.AD.UCHTER *C0.
104-114 S«.4tfcSti
..N. Y.

s s, *^»:

PIANAS
GROJIKLINIS PIANAS
vertes $800 parsiduoda su
solu ir 100 rolų už

S $1101

Turi but parduotas iki Spa
lio *20 d., nes apleidžiu miestą.
3324 S. Marshfield Ave.
Klauskite Mr. Grosoh's Piano
PARDAVIMUI
50 ft. lotas ant kampo Cice
ro Ave. arti Western Electric
Co. Didelis bargenas.
Atsišaukite:
"DRAUGAS,"
2334 So. Oakley Ave,
150
/

.t.i

Atmainyk Savo Phonograph'a Ant Vieno Iš
Mus Naum Brunswiįk Radiolų.
)

Didelis Išpardavimas Grojiklinių Pianų.

Telefonas Canal 5395

JOHN 6. MEZLAISKIS
Generalia Kontraktoriui,
statytojas ir senų namu.
taisytojas.
2319 West 24-th StreM
T e l e f o n a s Chicago,
C a n a l 7 2 3 3 Ui
/
••

Išlygos Sulyg Jūsų Noro.

PETRAS CIBULSKIS

UŽLAIKOME PILNA E I L $ LIETUVIŠKŲ REKOR

Koniraktorlus

Dažu ir Poperos Krautuvė
2338

SO.

LEAV1TT

Telefonas Canal

$395.00

stebėtinai žemas kainas tiktai
Siame išpardavime mes siūlome jums
3 Metus Išmokėti
At8kaitliuoslme jums už sena
pianą main»*t* ii »nt naujo

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co.
3621 — 23 — 25 So. Halsted Street
^

E. J. H E N I F F
LOANS
INSURANCE
General Contractor A
. Builder
Su. ^os rųšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, m .
Prospect 5101

Ofiso Tel.
Prospect 5778

NAMU BARGENA!.
6312 S. Ufestem Ave.
Kurie ieškote pirkti ar
mainyti NAMUS, LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime Į
didelį pasirinkimą Namų
Lotų, Marquette Parko
kolomjoj ir po visą SOU
TH SIDE. Kaš ko reika
laujate,
' atsilankykite į
1
mūsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite
užganėdintais ir pasiskirsite t^ ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti
NAMUS, LOTUS, mes
turime laukiančių pirkę-

2011-13 W. Drvision Str.

Mallavojlmo

JOS. J. /OŽAITIS, Genaralis Menedžeris
r^
C
I
= £
£

Pasekmingai siunčiam pinigas ir
•
Parduodam Laivakortes. •

Tamsta«"

Visas Darbas Garantuo
jamas

C

•

TeL Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RAŠTUS.

GARSINKITES "DRAUGE"

3 PraMurimus Stoge
Pataisome už $4.00

Pamatyk šį nuostabu muzi- »
kalį instrumentą veikėmėje
mūsų krautuvėj. Geriausias
radio receiveris ir puikiausias
honografas vienam kabinete,
^krai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki lever ir išgirsi puikiausia muzi
ka r- long distance ir lokales
stacijos. Kuomet nusibos tau
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios
muzikos kurios tiktai tegali
išgirsti iš Brunswick Phonographo.
Kainos nuo J i QI1 njj ir Augšeiau.

DU SAVO STOCK'E

S. L. FABIONAS CO,

6312 So. Western Ave.
Tel. Prospect 2102

^^T

Kankinančių žnaibymų neuralgijos*
Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus persalimo.
Šokančių, traukančių, i padūkimą
varančių skausmų, kuomet skauda
dantį, diegia ausi ar skauda galvą, jei
nepamttini apie

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

Rozenski-Lemont&Co,

Chicago, 111.

^-^ ^-r^w*

NORĖDAMI

Resldencijos TeL

JOHN GAUBAS
•T-

TeL Boulevard 9641

REAL ESTATE

Atsilankykite pas mane daosu
gera patarimą.
8352 So. Halsted Street
Chicago, 111.
Home
3356 Lowe Avenue

Lithoanian Products Co.

a

•,• "

VELTUH

i

808 W. 351h S L Chicago

SAVrNINKAS

CONTRACTORIS

sučedyk 12 labels ir gausi 1 setą
malto už dyka.
Jeigu krautuvninkas neturi tai
reikalauk tiesiog iž mūsų įstaigos.

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
#i ir visokius biznius.
Darba atliekam greitai,
pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

Pranešimas Lietuviams 3352 So. Halsted Str.

Murinto
Ir
GENER^\LIS

}Tu Negali Išvengti!

j

1901

Ganai 2955
O. J. P A N S m V A
Fotografas
PANSIRNA STUDIO
S. Halsted Su,
Cbieago.

A. K A I R I S

•w

RUGSĖJO MĖNESIO

Tel.

Tel. Ulvd. 9641

Dykai 1 setas Malto

Graborl ns
Laidotuvių kai
nos kiekvienam
prieinamos.
Pirmos Klesos
Mažino*
Prlvate AmbuUceneed Rmb.
lance
F . B.
-t

FOTOGRAFISTAI

Europos.

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

Lietuvis

tuojau*, kai tik pastebieite pleiskanų—tų
neararių baltų lipyneJių pirma paairodymą
•aro galvoje. Rufflea luaaikina pleiakanae ir paraginę augimą juėų plaukų.
Bonka 66c. aptiekoee, arba a i 76c. prisiunčiamu etačiai ii dirbturča.

pakelis upiniais

Kauno Malt Extract

CHAS. SYREWICZ

Rttf/JeS

F. AD. RJCHTER A C O .
104-114 So. 4U» Street

cu

T e l Cicero 8276

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

7:30 vai. atsilankyti į. šias ren
giamas pamokas ir pasitarti,
kokie vakarai bus patogiausi.
Mokyklos rengiamoji kom.

••-

STR.

0610

PLUMBING
Geriausias plumeris, darbą at
lieku gerai Ir saftnjSkal.
THOMAS HIGGIPf 8
SS1S So. Oakley Ave
Ohlcago,

|

Ar sergate? Mes jums pagelbėi sime. Patarimas dykai ar jus čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jusy
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 kosulį, krutinės skaudėjima? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs ifi ry
to, galvosūki, apsivėlus} liežuvį?
Prašalinki t nervingumą — apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervu*, -fterelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatyklte su mumis tuojau.

Daktarai Kupczynskt
ir Schweers
Ofisas
Tel. Haymarket

VELTUI!

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

m

4S70

1112-1114 Milwaukee Ave.
VirSui Hatterman ir Glants Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-6 po
pietų. «-» vakare
NeąėJ*°J Rwo 10 Ucl 12 dlent>
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos- ir .šlapumo ligų!
SMSI

—

