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FRANCUOS RADIKALAI 
GAUNA PIRMĄJĮ SMŪGI, 
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Vokieti 
ALZASO KATALIKAI 

GRIEŽTAI GINA SAVO 
MOKYKLAS. 

Jų pusėje stovi Poincare ir 
Millerand. jiems Ri 

PARYŽIUS, spalių 24. — 
Pastaromis dienomis franeu-
zų radikalė valdžia gavo pir-

. - . , . . BKRLvNAS, spi maii sau smūgi uz pasikėsini- ,_ , '__*, 
k
 v , . , , , . , . , , kuomet buvęs v o\ 

mą tizdaryti katalikiškas mo
kyklas atkovotose Alzaso ir 
Lorraino provincijose. 

Pirmiausia, Alzaso Kata-
Hkų Sąjunga turėjo pirmąjį £ 
suvažiavimą Colmare. Suva
žiavime padaryti definityviai 
planai priešintis valdžios pa
stangoms uždaryti katalikiš
kas mokyklas. 
Be to, tos rūšies akciją prieš 
Franci jos radikale valdžią 

sto įpėdinis gryžo 
jos Vokietijon, ja 
leidimas gyventi sa 
je su sąlyga, kad j 
šys politikon. 

Ilgas laikas tad 
Vokietijoj ir viešai 
politikon. 

Šiandie vokiečiai 
lietai, kuriems rup 
t i monarchiją, jk VI 
pobtikon. J ie pi 

pakelia ir protestantai, kurią . . . 
,. . . . , . . buvęs sosto įpėdini 

religinėms mokykloms taipat , 
° k i ' • - "(>tl atstatyti sostą 

grasinama. Dėlto visi pro- rp v. ° Y . . I eciaus princas 
vincijos grvontojai nusistatę . . . 

. Z? \ > . . ' d v e j o j a . J is bijo 
ginti savo laisvę ir teises. • . . \ v . & , , . ti valdžiai ir gyv 

Pagalians už morcvkhj palai . . 
• _ • _1 . laziuraai, kuri visgi 

kyma prabi.'o buvęs r ranci- .. 
J • * . monarchijos at^aivi 

jos premieras Poincare ir bu-
vusis Franci jos prezidentas Nori JO vardo. 
Millerand. Į ftiandie Vokiečii 

Poincare žada t ir provinci-! r i n k i n m p^ichstaga 
jų gyventojams ją kovoje duo | ̂  N a e į o n a i į s t a i 
ti reikalingą pagelbą. Poin-įm-? t į c U H l g i a n s ' a t s t 

care y ra senato narys ir tuo ^ m i ( l a m i s t i l > r e s 

Mausimu jis gali daug ką a t - ^ t l l i f i W t i fiavo t i l 

likti. * » Kad tas darbas bi 
Buvusis prezidentas Millc- m i n f f C s n i s > j l p m s 

rand taipat kaip Poincare ža- p r i n e o p a g e l ba . 
Aną dieną grafas 

nuvyko i Potsdamą 

.;• 

gelbėti žmonėms ją kovo 
je su radikale valdžia. Jis 
pažymi, kad tu provinciją ^ ' Konferencijos 
stovyba negali but keičiama. ne£jnomi. 
Nes ta stavyba įvesta ppkori- ; r i k ž i l l 0 m a t k a d 

niais Valdžios parėdymais. n a c i o n a l i g t n p a r t i 

Bet jei tie parėdymai turėtų p a d a v < > p r i l i e u į iv\ 
but laužomi, tad visi šalies m u s . 
įstatymai tegul netenka savo j Princas turėt 
vertės. fca(Į j 0 vardas but 

Premieras Herriot tyli. Ma-1 t a r p a n k a l l ( K d a t u 

tyt, jis apgalvoja nauju prie- Koįchs t agan> a r b a 

raonių persekioti katalikus. 

ANGLIJOS KATALIKAI 
POLITIKOJE. 

Kandidatai žada neliesti 
mokyklų. 

LA FOLLETTE 
KARO SKOL 

GRAND RAPID 
spaliu 25. — P 
kandidatas Į prezic 
natorius La Follett< 

LONDONAS, spalią 24. — ' k a ( 1 paropos didiej 
Baigiasi Anglijoje politinė k a i Amerikai turi p 
kampanija. Ui keliu dienu p t a s l l t artJ s n Cooli 
rinkimai parlamentan. jnistracija. Pagal 

Iš daugybės kandidatu į ties Amerika dalį 
parlamento atstovus yra per panaikinti. 
50 katalikų. Iš jų vienas, ar | fToliaus kandidate 
du kandiduoja kaipo katali- kad Wall gatvė bai 
kai. Visi kiti priguli prie į- bininkus uždaryti 
vairių partijų ir eina tų par- dirbtuves, jei darbi 
tijų obalsiais. I suošia už progresjr* 

Visų partijų kandidatai' jTą klausimą sem 
viešai žada nelysti katalikis- d a įskelti plačiau. 
kų mokyklų. Darbo partija 
ir liberalai žada mokyk- LONDONAS, sp« 
loms reformas. Bet pažymi, ftl baigiasi parlan] 
kad tėvų teisės siųsti savo k i m u k a m p a n y a e 

vaikus \ patinkamas mokyk- j a triukšminga. 1 
la s neturi but liečiamos. brinkimai baigiasi 

Katalikai dalyvauja kam- —: 
panijoje. Katalikų svarbiau- PARYŽIU,S, spa 
-;«D «v«lAR — katalikiškos Praneša, kad franc 

wib&i 
P Y 

(LITHl 
CHICAGO, ILUNOU 

:ERED AS SF.CONO-CTASS MATER MARCH 

įjos Nacionalisti 

iviflti Senovės 

lal'ių 25. — 2. Kad jis kandiduc 
kietijos so-

iš Olandi-
un duotas 

Prūsijos seimo prozide 
arba 

3. Kad jis sutiktų, i 
avo tėvynė- nacionalistų partija pa 
jis nešimai- dintų jo vardu, būtent i 

įpėdinio partija. 
Jei princas pripažintų 

vieną i s tų partijų pas 
mų, tuomet na*ionalis 
butu kas-kita. 

jis gyvena 
i nesimaišo 

Nenori kaizerio. 

Į . 

apie tai 
o nusikals-

mimui. 

uose eina 
an kampa-

i naciona-
>i atga i vili
am tempia 
ažymi, kad; Nacionalistai apsisk 
is turi gel- fkfla* sostan šiandie negal 

daiktas grąžinti buvusį k 
rį. Nes kuomet tas seni 
si judintų iš Olandijos, ^ 

;entojų di- 'E v 2 r oP°3 k i l t " begalinis ti 
i priešinga j s m a s * 

,Tuotarpu su princu jų 
mone, galima apsidirbti 
ramiausiai. 

Kaip žinoma, kaip b 
kaizeris, taip buvęs sosto 

ii nori lai- j dinis yrą atsižadėję Vok 
tovii. Tuo-1 jos imperijos sosto. Bet 
sni, jie ga-! du neišsižadėję Prūsijos 
krą darbą.' ralystės sosto. I r jei pri 
utų pasek- patektų Prūsijos seiman 

reikalinga zidentu, jis greitai lair 
I sostą. Laimėjus jam tą 

s Westarp tą, atgaivinti iinipęrijos 
L pas prin-' tą nebutjų sunkenybių. 
i rezultatai Tas pat grafas Wesi 

(nesenai buvo aplankęs b 
tas grafas sį kaizerį Olandijoj. Ten 

jos vardu tarta, kad b. kaizeris šiais 
is pasiųly- kais neprivalo maišytis 

kietijos politikon. 
Bet kuomet monarchi 

tų padėtas narsto tuos monarehijai t 
atstovij lus, respublikos šalini] 

t a i ^ t darbuojasi. 

tų sutikti, 

; APIE 
LAS. 

)£, Mich., 
'rogresyvių 
dentus, se-
;e, tvirtina, 
ji skolinin-
padarę sla-
lidge admi-
tos sutar-
skolų turi 

as pažymi, 
iugina dar-

Amerikoj 
dninkai bal 
vius. 
atorius ža-

NORI PUSES DIENO 
ŠVENTES. 

WASHINGTON, spalių 
—Amerikos Darbo Fedei 
jo.s ekzekutyvė taryba pa* 
bė pareiškimą. Reiškia 
ro, kad ateinančiais rinkii 
visose industrijose pusė 
nos butu švenčiama. Tuo 

1 du darbininkai gautų pr< 
atatinkamai balsuoti, kai 

: kiti visi piliečiai. 

TAI SUMESTENTI 
GATVEKARIA1. 

NEW TOBK, spalių 25 
Staten Islande nž važinė; 

| municipaliais gatvekai 
nuo zmom«ų imama po 
Tuotarpu gatvekarių opei 
mas atsieina arti 11 ee 
Prie apturimų 5 centų tac 

!kia pridėti 6 centus. 

alių 25. — 
nentan rin-

Kampani-
Dažnai su-

riaušėmis., 
COPBNHAGEN, spal. 

ilių 25. r-i— Norvegijos parlamei 
\T*T r i n l r i m i i A O A o n F r o r o i n o n n r m i n u wv\ /% 
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PREZ. COOLIDGE APIE 
SAVO NUSISTATYMĄ. 

TAI TURI BUT GALUTINAS 
JO ŽODIS PRIEŠ 

RINKIMUS. 
«MNyp« 

Prohibkijot klausimo visai 
nepaliečia. 

WASK|NGTON, spalių 25. 
— Suv. Vafetybių rytinės di
vizijos komercijos rūmų su-
sirjnkimo kalbėjo prezidentas 

itna' ^ 0 0 ' i ^ ° * Kabėjo apie sa-
j vo, ty. apie republikonų par-

lant ^ ° 8 P°^ t m i nusistatymą. 
. ) Kalbama, l̂ ad tai galutinas 
IV ».l~ Į 

. prezidento žodis prieš einan-
icius rinkimus, 
i 

lors 
ųly-

tu į 

ams 

uto, 
inas 
ize-

* v 1S-

isoj 
iuk-

tuo-
[110-

ivęs 
jpė-
eti-
P* 
ka-

?os 

Ekonominis nusistatymas. 
Su užsieniais palaikoma 

taika, bet Ąn>erika nesimaišo 
Europos politikon. Nori but 
nepriklansimo., 

Visuotina ekonomija, kuri 
griežtai turi but vykinama. 

Greitas atsikratymas naci-
onąlįų skolų ir sumažinimas 
nacioualių illaidų. 
• r.aipsningas taksų mažini
mas, neužkraujant peraukštų 
taksų ant kapitalo, nes tuo 
būdu gali but užtikrintas 
darbininkams darbas su ge-
rais uždarbiais. 

Tarifą, uždarbiai. 
Apsaugota tarifą saugoja 

amerikoniškas industrijas ir 
aukštus darbininkams uždą r-

cas *. ! 

bius. 
ire-
L^„! Žemdrby&tei pastovus pel-
50g_ ningas pamatas, idant ūkis 

stovėtų lygiomis su kitomis 
0. industrijomis. Tam tikslui 

Šaukiama konferencija. 
vu_ ( Komercijos departamento 
n u aktyvumu naminės i r su už-
jaį sieniaig pirklybos iškėlimas. 
Vo- Opozicija geležinkelių ir 

• vandens spėkos nacionalizavi-
5^į mui,"nes tas kenktų gyvento-
n j c_ jų vedamų įmonių laisvei ir 
kaį pačiai gyventojų nepriklauso

mybei. 
Palaikymas gyventojų ir 

atskiriu valstybijų teisių ne
leidžiant silpninti Aukščiau
sio ,Teismo teisių. 

25.' Tas prezidento nusistaty-
acį. mas jau ne kartą buvo skel-
kel- biamas. 
no-1 
tais^ KETURI PAKARTA. 
bu- MONTREAL, Khnada spl. 
g0S 25. — Bordeaux kalėjime pa-
^a(j karta 4 plėšikai, kurie praei-

jtą balandį užpuolė ir nužudė 
bankos pasiuntėją. 
Jų buvo 6. .Tečiaus dviem 

mirties bausmė pakeista kalė
jimu. , 

mą 
tais 
5c. 

sivi-
įtų. 
rei 

25. 

aus 

SU LAIVU ŽUVO 21 . 

STOCKHOLMAS, spalių 
25. — Garlaivis "Fylgia" pa 
gautas audros nuskendo. Vi
sa įgula r - 21 vyras, žuvo. 

ŽEMES ŪKIO SEKRETO
RIUS SERGA. 

WASHINGTON, spalių* 25. 
— Pavojingai po operacijos 

oA 
FRIENDI 

iBER) 25 D., 1924 M. 
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C H I C A G O J t [ f 
MOKYTOJAS NUDŪRĖ 

UŽPUOLIKĄ. 

P Užpereitą vakarą Sherman 
parke gimnastikos instrukto
rius Morris, 23 m., davė pa
mokas bernaičių klasei. Par
ko buto salėn įsiveržė kelio
lika pusbernių bomelių ir pra 
dėjo trukdyti. J 

» Instruktorius su vaikų pa- o ei 
gelba juos išvarė. Išvaryti fon 

nusprendė jo palaukti ir jam g e r 

atkeršyti. mei 
Pasibaigus pamokoms apie p r c 

10.-00 Morris apleido parką ir s o s 

ant vieno kampo laukė gatve-, ,j 
kario, kuomet keliolika tų bo- visi 
indelių jį užpuolė. fra 

' Instruktorius sveikas ir mu 
stiprus keliems nuskaldė žan- pro 
dus, bet atakuotojai nepasi
traukė. 'Tuomet jis išsitrau- ro 
kė iš kišeniaus žirklaites, vie- p^i: 
ną užpuolikų ant vietos nu- toli 
dūrė, kitą sužeidė ir pats vos Fei 
pasprūdo atgal parko butan. ^ ^ 

Policija mėgina sugaudyti 
visus užpuobkus. 

RESTORANE PAŠAUTAS. | š 

Vakar anksti rytą vidumie-
sty į vieną restoraną atvyko ( 
keletas asmenų ir susėdę rei- r 0 

kaląvo, idant restorano tar- r^§ 
liauto jas kuogreičiaus jiems r o 
duotų valgyti. čia 

Kuomet tag buvo užimtas žm. 
ir neturėjo laiko suskubti, at- ti ) 
vykę pradėjo į tarnautoją iš- 798 
pradžių visokiais niauriais arb 
žodžiais svaidyti. Kuomet tik 
gi tasai atsikirto, pradėjo Į jį (13 
laidyti stiklais, kružikais ir aro 
visakuom kas buvo ant stalo. t°JlJ 

Tarnautojui prisiėjo gintis. n u 0 

Jis pasiėmė revolveri ir pa- s ' < a 

leido keletą šuvî ų užpuolikų S u s 

pusėn. Vienas užpuolikų su- U 
žeistas sukniubo, gi kiti pa- ve n 
bėgo, palikę lauke stovintį ir rašj 
automobilių, kuriuom buvo at 94,C 
važiavę. s ^ a 

Tuo jaus įsimaišė policija. 2o,^ 
Prasidėjo pabėgusių ieškoji- JV 
mai ir areštavimai. m oi 

sud 
Illinois Universitetą lanko mie 

įvairių tautų studentai. Tarp is Ji 
jų yra 35 kinai studentai. 943 

; l—N 
Federalio kolektoriaus biu- tų \ 

re Chicagoje iškabinta prane- raš) 
Šimas, kaip daug pavieniai is' mie 
mokėję personalių taksų. mu( 

— — į • beti 
Chicagoj įsitaisė ofisą ži- kų 

noma Gimdymų {Kontrolės ly- ty 
ga. Miesto autoritetai dar- J M 
buojasi tą ofisą uždaryti. Ieš
komos legalės priemonės. 

Praneša, Chicagoje dau
giausia taksų už personales' ŠI 
pajamas užmokėjo Wiiliam"visu 
Wrigiey, jr., nes 1,154,520 do- mas 
lerių. "Fa 

teisi 
NAUJAS AMBASADORIUS, mod 

ŝ  
PARYŽIUS, spalįų 25. — punl 

Francijos ministerių kabinę- deru 
tas patvirtino Emile Dae- zitiš 
schner ambasadoriumi Wash- kasc 

2c A C 0 P Y 

R1KŠČ40NIS GENERC 
P E K I N 

'<* ezidentas Tsao 1 
Kur Pabl 

AKINAS, spalių 25. — jančiii 
įerolas Feng Yu-lisiang, tikslu 
omas kaipo "krikščionis no sa1 

įerolas," su savo kariuo- kinan 
ae visai netikėtai gryžo iš reigas 
•vincijos ir uėmė Kinijos la:kyt 
tinę. bus a 
[uomet paimtas kontrolėn Mie 
is miestas, tuojaus jier- Be 
akta visokia su miestu ko- "kriks 
nikacija ir paskelbta tokia nijos 
klamacija: greita 
Feng Ya-hsiang neturi no žinia J 

ir reikalo vesti karą, kuris Dar 
<ina šalį ir didelius nuos- kius t 
us daro žmonių gyvastyse, čionis 
įg sušaukia visų kariau- karo i 

KAS GIRDĖT TĖVYN 
LIETUVOS GYVENTO- moteri 
JŲ STATISTIKOS. t>Tiian 

vo vai 
'entralinio Statistik. Biu-! Svai 
Suvestais gyventojų su-, kias u 
ymo dayiniais, iš bend-miiiaci 
Lietuvos gyventojų skai- hime, 
us, siekiančio 2,028,971 kaibon 

mokančių; skaityti-rašy- j a n t s 

rra 1,133,821 žm. (549,- s v e t im 
vyrai ir 484,028 mot.) , j ^ v 

a 55,9 proc.; mokančių W i k j 
skaityti yra 421,392 žm. > 
2,147 vyr. ir 289,247 m.) d i ; m o -
a 20,8 proc. visų gyven-
i. Išskyrus pastaruosius, v° t • . .. i x - i-* mokau šimtis mokančių ne tik 
ityti, bet ir rašyti bus ly- X;suos 

o c . isteisir 35,1. • Teis: 
I 1,726,037 kaimų gy- d ^ 
tojų mokančių skaityti- _ 
t̂i yra 940,406 žm. arba p.«, 

) proc, o mokančių tik 
ityti 400,449 žm. arba 
! visų: kaimiečių. 
liestuose yra 193,415 ž.,'paskeij 
cančiy skaityti-rašyti kas k0g m 
aro 63,8 proc. bendro u ž 
sto gyventojų skaičiaus, m a g 
\ mokančių tik rašyt 20,-
žm., ty. 6,9 proc. 

lokslo amžiaus 7-13 me-'ckefell< 
î aikų, mokančių skaityti 435,163 
fti yra 140,094 (26,2011 p a s h 
stuose ir 113,893 kia- 2 067,9< 
>se), kas sudaro 46,8, g ^ j 
dro mokslo amžiaus vai-

NE\ 

Už 
taksų 

ŽYDU MOTERŲ 
TEISMAS. 

sunnus 
skaičiaus, iš jų mokan-j 
tik skaityti 34,530 arba p A į 
*' ' " ^ ' -* Strassl 

pas pa 
šiems 
voja B 
mokyki 

AULIAI. Įdomus žydų ===== 
omenės literatinis teis- CHII 
įvyko rugsėjo 20 dieną matomi 

m^zijos^ salėje. Tame šilčiau, 
ne buvo kaltinama žydų 
erninė moteris, 
darbiausi kaltimmo akto 
itai buvo, jog žydų mo
linė moteris gyvena para- Lie tul 

kai, nepadeda vyrui savo F£fnc 

lieniniu rupesniu ir nesie- į^/^J 

METM VO 

9LAS APvALDE 
M 
Kun Nežinia 
Ego 
ų pusių konferenciją sn 
1 baigti karą. Jis grąži-
LVO kariuomenę atgal Pe-
L eiti čia garnizono pa-
s. Prašo gyventojų už-' 
ti tvarką. Svetimšaliai 
apsaugoti.'' 
?ste ramu. 
et kuomet miestą užėmė 
:ščionis generolas/' Ki-

prezidentas Tsao Kun 
ii apleido miestą ir ne-
kur j:s išvyko. 
r tikrai nėra žinoma, ko-
tikslus turi tas "krikš-
i generolas.'' Bet jis iŠ 
fronto ne veltui gryžo. 

IĖJ LIETUVOJ 
is taipat priešinasi jsta-
ns ir nemoka auklėti sa
ikus. 
.rbiausias kaltimmo pun 
^ii, kad ji didži ausia asi-
ijos faktorė žydų gyve-

naudojasi svetimomis 
uis, 'tuo laiku ignoruo-
savąją, ir linksta pri# 
įų kultūrų. 
žiausiu susidomėjimu 
:a sekė teismo eigą. 
publikos .balsavimu žy-

iteris rasta kalta tik kai-
imiliacijos faktorė ir ne
iti auklėti savo vaikus, 
se kituose punktuose ji 
nta." 
mie dalyvavo žymus žy-
?ratai ir publicistai. 

KELBTA, KAS KIEK 
MOKA TAKSŲ. 

W YORK, spalių 25. — 
Ibta, kaip daug Ameri-
ulionieriai užmoka tak-

savo personales paja-

1923 metus daugiausia 
išmokėjo John D. Bo-

ier, jaunesnysis, nes 7,-
9 dolerių. 
kui seka Henry Ford — 
)46 dolerius. 
5ią vietą užima Fordo 
s Edsel— 1,984,254 doL 

3YŽIUS, spalių 25. — 
burgo, Alzase, vysku-
askelbė interdiktą vi-
laikraščiams, kurie ko-

Bažnyčią ir katalikiškas 
las. 

!CA30. — Šiandie pra-
las gražus oras; kiek 

flGŲ KURSAS. 

Spalių 24, 1924 
ivos 100 liti} $10.00 
ijos 1 sterl. svarui 4.60 
cijos 100 frankų 5.24 
os 100 lirų 4.S6 
jos 100 frankų 4.SS 
arijos 100 fr 19.U 
lovakilss 1M kr. . . . . ft.t* 
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i*iiaiiittfttitiiiiMiimii;;iumiiiliiimu> 
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS. 

Trečiosios partijos kandi
dato į 8. Valstybių preziden
tas, senatoriaus La Follette, 
platformoj yra vienas postu
latas. Katalikai piliečiai, ku
rie lapkričio 4 d. balsuos na-
cionaliuose rinkimuose, priva
lo rimtai pagalvoti apie tą 
postulatą. » - a J t d k 

Tas liečia Aukščiausia S. 
Valstybių Teismą. Trumpai 
imant štai kame dalykas: Au 
„ r aus i a s Teismas gali turė
ti teises bile vieną Kongreso 
pravestą įstatymą paskelbti 
nekonstitueiniu. Bet Kongre
sas taipat gali turėti teisės tą 
Aukščiausio Teismo išspren
dimą sugriauti, kaip jis gali 
sugriauti prezidento "ve to" 
Kitaip tariant. Kongresas ga
li turėti teisės bile vieną įs
tatymą išnaujo pravesti, ne
žiūrint Aukščiausio Teismo 
nenoro. ., j *%įįlt 

Amerikos katalikams tas y-
ra didžiai svarbu, kadir ka
talikiškų mokyklų atžvilgiu., 
Kuomet organizuoti katalikų 
priešai šiandie kaikuriose ai
škinome valstybėse veda kovą 
už parapijų mokyklų panai
kinimą, katalikų visa viltis 
yra Aukščiausiame Teisme. 
Kuomet tas klausimas to 
Teismo pagaliaus bus spren
džiamas, katalikai turės lai
mėti. Oi jei Kongresas ture.*, 
teisių griauti Aukščiausio 
Teismo išsprendimus, reikės 
laukti blogos gadynės. 

DEL LIETUVYBĖS AMERIKOJ, 
(Tąsa) 

ANGLŲ KALBA BAŽNYČIOSE* 
Prieš karą Vilniuje buvo susitverusi "Draupijn lie

tuviu- kalbai ginti Vilniaus vyskupijos bažnyčiose". Jai 
vadovavo kun. Tumas, jos žygius rerač didžiausi katali
kybes šulai Lietuvoj: prelatas Dambrauskas-Jakštas, pre
latas Olšauskas ir visi kiti. Ši draugija rankiodavo smul
kiausia žinių apie lietuvių kalbos teistu susiaurinimą baž
nyčiose ir tas žinias plačiai garsindavo spaudoj, kad visa 
Lietuva galėtų skriaudas matyti. 

Ar Amerikoj atsiras kada panaši draugija, aš neži
nau. Dabar mūsų kaikuriose bažnyčiose angliškai vien 
evangelija tesk/itoma. Daugeliui tai rodosi toks menk
niekis, kurs nesudaro jokio pavojaus musų lietuvybei. O 
vienok tai yra slinkstis prie anglišku pamokslu, kurie pri
ves prie angliškų giesmių. Pradžioje, šalę angliškų pa
maldų visur bus ir lietuviškos, bet včliau visi apsipras ir 
visai be lietuviškų pamaldų apsieiti. Tuomet lietuvių kal
bai Amerikoj jau reiks kryželį pastatyti. 

Už angliškų evangelijų įvedimą nemanau ko nors 
kaltinti. Gal visi tai daro iš geros valios, norėdami pa
rapijai pasitarnauti. Bet toji gera valia ne visur atneš 
gerų vaisių. Man rodos, kad angliškos evangelijos įve
dimas pateisinamas tik tose mažutėse lietuvių rjarapijo-
se, kurios savo jėgomis neišs>!aiko ir reikalauja svetim
taučių maldininkų (bažnyčios lankytojų) para/nos. Pas
taruoju laiku teko man išsikalbėti su kąikuriais inteligen
tais ir šiaip su šviesesniais žmonėmis apie angliškas e-
vangelijas mūsų bažnyčiose. Visi jie (su kuriais kalbė
jau) nenoriai klauso anglišku žargonu skaitomų evan
gelijų. Prienama net prie juokų ir anekdotų. Tad man 
rodos? kad Bažnyčia daugiau laimėtų, jei "gospel^ ne
būtų, o liktų tik viena lietuviška evangelija, kuriai' čia 

- * -š*a •i* "h >• 

KUN. ANTANAS BRIŠKA 
Kapitonas OSCAR CAftLSTROM 

rtepublikonų kandidatas y ra* "stip
rios valios, tvirto chorektariaus ad
vokatas. Tai žmogrus kuris pasitar-

jtttt REDAKCIJOS. Kadan
gi kailis klausimas mūsų 
tt*g*iTrX4iib* imia tri« d idf ig - I navęs ftiai Saliai su dideliais atsi 

nes ST&rbOi> tai "Draugo 
Redakcijai butų malonu iš 
girsti šiuo Mausimu visuo
menes darbuotojų nuomo
nę, kuria atidarytame "D-
raugo" lapus. 

Jis ffimes neturtingoje švedų feei-
mynoje. Jis pats daug dirbo iki ta
po kandidatu ) Republiknou parti
ją kaipo aukščiausio laipsnio val
dininkų ilal Salei. 

Jte kaipo svetimtautis, %m\ už
jaučia svetimtaučius ir gerai žino 
jų reikalUB. . . 

Balsuojant u2 Attorney Oeneral, 
žinokite, kad balsuojate ir tfeftkate 
?mogų j labai svarbfį vieta-. Nuo 
Attorney General daug priklausis 
žmohių apsaugojimas Iilinojaus Val
stijoje. 

m fru**. f ^ M ^ - ^ Įį<| l^1,i<i ||f ( M 

Be mokyklų reikalo juk y-
ra kitos gyvos ir svarbios 
piliečių teisės, kokias garan
tuoja konstitucija. Ir jei Kon
gresas įgytų virskonstituci 
nes teisės, tuomet ir pačiai 
gyventojų laisvei prisieitų 
pasakyti "Sudiev", Šiandie-
gi Aukščiausias Teismas gina 
konstituciją ir tuo būdu ap
draudžia visokių piliečiams 

Svetimšaliai katalikai turi 
susirūpinti ne vien savo pa
rapijų mokyklų, bet ir spau
dos likimu, jeį turi noro rem
ti La Follette ir jo poltiin? 
platforma. M1 

Kai-kas yra nuomonės, kad 
Kongresą?: skaitosi visuoiiK-
n?s veidrodis ir gyventojų di
džiumos norų reiškėjas. Gal ir 
liesa. Bet Aukščiausias Teis
mas yra ne vien lygybes pa
laikytojas, bet ir mažumų 
globėjas. Be to Teismo glo
bos didžiuma mažumą tie
siog tiranizuotų ir čia mažu
moms gyvenimas ne vien butų 
nepakenčiamas, bet ir negali
mas. 

De Tocąueville savo veikale 
"Bemokratija Amerikoje" pa 
žymi, jog Amerikoje Federa-
lių teismų teisė įstatymus pri
pažinti konstituciniais arba 
hekonstituciniais yra viena 
galingiausių tvirtovių apsi
drausti politinių susirinkimų 
tiranijos. 

Žinoma* Amerikoj politinis 
rašytojas Mark Sullivan tai
pat nusako pavojų, jei Kon-
gnesas butų padėtas virš vi-
sako. 

gimę neblogai supranta. 
KO NORI ČIA GIMĘ? 

Kurios kalbos nori čia gimę ar augę lietuviai, aš ne
siimu tvirtinti. Manau, kad atsiras visokių. Ir but gera 
spaudoje jų pačių balsą ir argementus viešai išgirsti. 
Neplačiame savo prityrime mačiau keletą pavyzdžių, 
kur čia gimę lietuviai pasijuto baisiai įžeisti, kai ju vy
resnieji pašiepė lietuvių kalbą. Tai galėčiau jų pačių raš
tais jrodyti. 

Jaunieji gal dar neturi labai aiškiai nusistovėjusių 
pažvalgų į tautinius dalykus. Jeigu jų tarpe atsirastų 
daugiau drąsių vadų, kovotojų už lietuvystę, tai jaunimas 
tikrai stotų savo Tautos pusėje ir neitų svetimiems patai
kauti. 

DRĄSUS PAVYZDYS. 
;LM:: Kovoje už lietuvybę mums labiausia reikia (Trąšos ir 
savo žmogiškosios vertės nujautimo. Reikia kuodaugiau-
sių drąsių pavyzdžių. Aš žinau vieną stambų pavyzdį ir 
nemanau jo slėpti. 

• 

• 

• 
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Nekaltą Prasidėjimo par. klebonas nese-
. nai grįžęs iš Lietuvos. 

SUTIKTUVIŲ VAKARĄ*. 
Brrghton Parko Nekalto Prasidėji

mo parapija rengia spalio 26, nedėlio
ję, sutiktuvių vakarą savo didžiai gerb. 
kun. A. Briškai, kuris nesenai grįžo ap
lankęs Lietuvą. 

Vakaras bus su gražiu programų. 
Dainuos parapijos jaunamečių choras, 
bus gražių prakalbų. O svarbiausia, pats 
kun. A. Briška papasakos i domių daly
ke apie Lietuvę, musų Tėvynę. Jisai par 
sivežes daug puikių paveikslų iŠ Lietu
vos, kuriuos mums parodys ir gyvu žo
džiu paaiškins. 

Taigi visi Brighton Parkiečiai, kas 
gyvas, eikime į šį puikų vakarą spalio 
26 dieną. Vakaras įvyks parapijos sve
tainėje 7:30 vai. vakaro. 

Reporteris. 

K A L Ė D į Į D O V A N A S . \ 
Neužmirškite feaviškiu Lietuvoje, Shtsfeite Jiems ; 

• 

K A U 3 D Ū _ D 0 V A N A S dabar. Pinigus siunčiam* Litais • 
ir Doleriais į Lietuva, Vilniaus kraštą ir kitas šalis. > 
Taipgi parduodam laivakortes ant visu linijų. 

Perkam ii' parduodam namus ir rotus Cliicagoje ! 
ir • apielinkėje. Parduodam gintaro karolius, knyga*, JI 
juostas ir -paveikslus parvežtus iš Lietuvos. 

DoviernastiS pasportus ir kitokius dokumentus 
padarome pigiai ir greitai. £same registruoti Notarai 
Lietuvos Pasiuntinybėj Washingtohe. 

, Visais reikalais kreipkities pas 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE 
V. BĮ STULPINAS, fcen Agent. 

3311 So. Halsted St. Tel. Yards 6062 Chieago, tU. 
u i • i • 
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$1,500,OCO,000 S T E B Ė T I N A S *++ 
FAKtJŪS 

Pagal oficialių tUos šalies 
paduotų skaitliniu Suvieny
tos Valstijos turi- kas metai i!8ekanč lu adP€SU: 

nuostulių šal ies n industrijoje j 
1,500 milijonų dolerių is 
priežasties įvairių ligi] kurio
mis serga piliečiai.Is 10 sesgan i 

Visiems mums žinomas advokatas Balys Mastaus-
kas mažutis Amerikon atvyko. Gimęs Vilniaus apielinkė
je, kame retai kas lietuviškai tekalba, jis iš mažens lietu
vių kalbos beveik nemokėjo. Pirmą kartą jj sutikau De
troite 1917 m. Ir tuomet sunku man buvo lietuviškai su p. 
Mastausku susikalbėti. Labai sunkiai už savo būvį kovo
jęs ir savo darbu mokslą ėjęs, jis neturėjo progos lietuvių 
kalbos pramokti. Būdamas jau labai žymiu advokatu, jis 
giliai susimąstė Lietuvių Tautos likimu, ir nuo 1918 m. 
mes jį jau matome aukštose musų; valdžios bei visuome
nės sferose besisukant. Dabar jis jau gražiai lietuviškai 
kalba ir rašo ir, kas svarbiausia, visur drąsiai skelbia 
tautinį nusistatymą, štai profesoriaus Bučio garbei va
karienėje, klausant rinktinei publikai ir trims Amerikos 
universitetų prezidentams, advokatas Mastauskas to va
karo vedėjas rado progos taip gražiai pareikšti, kad A-
merikos lietuviai privalo niekuomet neužmiršti savo se
nos gražios kalbos ir kad lietuviškai kalbėti yra "not 
only our duty, but an obtigation". Ir po to jis pradėjo 
tarptautinį vakarą vesti sena arijų kalba — lietuviškai. 
Jo žodžių klausant, prisipažinsiu, jaukus džiaugsmo šiur
pulys perėjo per mano kūną ir pakuteno sielą lietuviško 
žmoniškumo nusijautimu. Turėkim daugiau tokių žmonių, 
kurie mokėtų savo minty du pasauliu sutalpinti, o pama
tysim kai ateis laikas kuomet tūkstančiai amerikiečių di-
džiuosis savo lietuviška kilme ir skaitys už garbe lietu- ^ s ' ° m s hs°ms- B a o d y k t a i p 

viškai kalbėti. ~ * 
VIENA VĖLIAVA, VIENA TAUTA... 

Plačiau varoma ištautinimo, agitacija mokyklose)ZZ f." T *fcl*t:- ~ Ju 

t.~o..^-,. •- • - u i • J u s u vaistininkas negali m spaudoje ir visur gyvenime remiama obalsiu viena ve- ,. „ , T , 
il„m • , Xj. A *w >i •• -i ^- m s patarnauti, rašyk Josepn 
įava, vienas kraštas, viena tauta. Šita agitacija uzkrete 
jau tūkstančius lietuvių, labiausia tokiy, kurie protauti 
nemoka. 

Ponas Mastauskas žino pasaulį ir myli Ameriką ir 
apie jos civilizaciją turi nuomonę, veYtą aukštai kultūrin
go žmogaus. Del Amerikos gero jis yra priešingas viso
kiam ištautinimui. Jis labai originaliai ir logihgai išVa- f 
džioja — sako: "Jeigu dabar žioplesnieji "patriotai" no
ri panaikinti Amerikos tautų ir kalbų gražų įvairumą, ir, 
jeigu jie panorės būti logingi, tai varysis prie to, kad ne
būtų kitokių automobilių, o tik vieni fordai, kad visi nešio
tų tik drižas kelnes ir žmogus į žmogų butų panašesnis, 
negu vienas žirnis į kitą žirnį. "Damned nonsense" tai 
viskas!.. "Visiškai galima^ pritarti ponui MastauskuMr 
reiktų prieš tą "žirninį patriotizmą" auklėti žmoniškąjį 
patriotizmą su savo kalbomis ir tautinėmis tradicijomis 

. <jfj ir todėl nesileisti svetimos kalims į savas bažnyčias. 

REIKALAUJU 
i 

Arkitekto Braižytojo 
(draftsman) 

Patyrusiam, lavintam brattytojui 
pastovus užsiėmimas. Krefpkitės 

M. E. ZALOOKAS 
1263 N. Paulina 8tr. 

Kanip. Mihvankee Ave. Chlcago 
Tel. Off. Humboldt 48S0 

Res. Hamboldt IStS 
eių 9 serga vidu^jj^. liga. Ka- i *- •• • »••• ^ . r *»* 
da viduriai nesveiki, jie ga
lima pugydyti Trincr*s Bit-
ter Vynu. Jie duoda geriau
sias pasekmės. Mr. A. U. 
Markowski, 11FD 3, Bwt 
Syracuse, N. Y. savo laiške 
kuri mes gavome Spalio 1 d. 
sako: " 7 metai kaip vartoju 
Triner's Bitter Vyną„ tai ge
riausi vaistai pasaulyje del 
kiekvieno. Jie lafoaį pagelbė
jo mano šeimynai, ir reiškiu 
dėkingumų už pagelba/\ Mr. 
Marko\rski teisingai yra para 
šęs, ir išsireiškęs kokias ge
ras pasekmčs duoda Triner's "Jįj 
Bitter V^na*. šis Vynas neap- l T c ' P ^ A R O M E SfiNTJS 

PAMOKOS 
AuRlų Kalbom 
Lietuviu Kalbos 
Aritmetikos 
Kjiygvcdystčt 
Stenografijos 
Mažlncle Rašymo 
Prekybos Teteiij 
Laiškij Rašymo 
6. Vai. Istorijos 
A be Inos Istorijos 
Geografijos 

MOKSLO 
Kuo 0 iš ryto iki 

nuo 7 iki 9:S0 

Pilictystės 
DaflraSystes 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Ftfmalogijos 
Oratorystes 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAST 
4 po i)ietqf tr 
vai. vakare. 

Amerikos Ltstuviy Mokykla 
S106 So. Halsted S t. Chieago, 111 
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KAS BUS U215 METU? 
Ar matai kur gerus namus statomus be plianot 
Ar matai kur pasekminga, biznį be gerfcs tvarkos t 
Ar Žinai kad dabartis yra vaisius praeities f 
Ar žinai kad ateitis bus vaisius dabarties tritl&o! 
Ar galvoji kada apie savo ateitį! 
Ar linai kas bu« už 15 metiį? 
Ar žinai kad už 15 metįį gali būti turtingu arba 

vargšu? — Kaip pasiklosi taip išmiegosi. 
Taurinimas pinigiį bankoje yra geriausis plianas 

užtikrinimui geros ateities. 
Pinigai kas mėnesis dedami bankon ant 3% išau

ga } didelį kapitale. Žemiau paduota lentele parodo 
kiek gali turėti tfinigų, už 15..metų; Tėmyk gerai. 

$5,000.00 turėsi už 15 metų dėdamas kas mėnesis 
bankon tik po $20.00 

$HtyXX>.00 turėsi dedamas kas mėnesis $44.01. 
$15,000.00 turėsi dėdamas kas mėnesis $66.02. 
$20,000.00 turėsi r idamas kas mėnesis $110.03. 

$30,000.00 turėsi dėdamas 
kas mėnesis $132.04. 
$40,000.00 tūriai dėdamas 

kas mėnesis $176.05. 
$50,000.00 turėsi dėdamas 

kas mėnesis $220.0t. 

Parankiausi liet. banką yra 

Universal State Bank 
3252 So. Halsted Str., 

* * * * * — 
K. 
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mm+mm+—m*m*mmim m m> itš^mm^m4>i^mAM*m^m a=ac i i t^n m m 

sakomai gerai gydo ir pagcl 
bsti įgauti gerą̂  apatitą, gy
do nuo vidurių ligų, galvos 
skaudėjimų, greitai neužmie
gančiu arba nuo misilpnėjima. 
Žodžiu jis labai pagelbsti pa-' 

gi Triners Linirmfnt nux> re-
matizttio neuraligijos ir Tri
ner's COugh Bettative. -- jei [Telefonas ĉ mti okiė 

AUTOMOBILtTS KAIP 
NAUJUS. 

Automobile PaintingSho 
barbąs Aukštos Rųšies 

Kainos Prieinamos 
spccialos Kainos Del Pardavėjams 

Savlnlnftaa 
JOSEPH W. AŽUKAS 
751 - 753 54-th Place 

Chitago. ill. 

Triner Company, Chieago, 111. 
(Apgr.) 

PLUMBING 
Geriančias plumerts, darbą at

lieku versi ir saiiniškai. 
THOMAS OIGGIN8 

2313 So. Oakley Ave Chieago, 
" - - - ' - • - • ' • • • - " • * - ' * J 

k 1 R. ANDRELIUNAS 
LIETUVIS LAIKRODININKAS 

Taisau laikrodžius ir J)ar6!tlt)-
du naujus. Turiu taipgi įvairių 
muzikalių instrumentų. Puotas 
orderius tuojaiis iSpiMau. 
4414 B. California Ave. Chieago. 

Telefonas 
• > • 

Lafayette 5976 I 

Išpardavimui visos misingines lovos už pū
de kainos. Gražiai užbaigtos. Galima gauti 
visokių šaižų. Kad reikalinga tovę naudokitės 
šia proga, 
Specialos kainas (T10 tffi 
Ir augščiau. T i**wVJ 

Cdsh arba lengvais išmokėjimais 

Central District F n i t n Co. 
. 3^21^25 Sp. 

5= mSm H I P I U I 
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MYKOLAS J. KIRAS ku jam buvo pasakingu sap
nu svajonių šalis. 

Kol iš New York jis pate
ko Chicagon į Bridgeporta 
prisėjo pergyventi daug viso-
>dų vargų, nes jaunas Myko-
iukas tuomet nemokėjo ang

is 33=3= r 
persikėle į nuosavu, trijų 
augštii namą ant 3335 So. 
Halsted St., kur ir dabar jo 
įstaiga tebėra. 1922 metais 
jis suorganizavo M. J. Ki
ras Real Estate Imp. Corp., 
kurios tikslas yra statydinti 

D S 1 V 9 I I 
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liškaį nei rašyti nei skaityti, gerus ir patogius namus vi-
neturėjo nei giminių, nei šokio luomo žmonėms. Nuo to 
prietelių ir viskas rodos bu- laiko p. Kiro b-vė jau yra 
vo prieš jį. Šiaip taip pasi- pastačiusi namų per milioną 
?ekė gauti vieta kepykloje už 
H-00 į savaite. Cia prasidėjo 
o kariera. 

Kiekvienas atliekamas ska
liką*;, kiekvieno vakaro lino-
a valanda ėjo tam, kad pra
nokti rašto ir. angliškos kal
ios; jo vienmečiai juokėsi, 

I praleisdami laiką ten, kur 
Geras pavyzdys jauniesiems I P^eidzia tie,k urie nieko gy-

ir suaugusiems. j v e n i ™ nepadaro. 
Mykolo J . Kiro Trumpa į 8 a v o m * jiegoms ir prie 

Biografija i Slinki*\us»ų aplinkybių besi-
IJetuvių tarpe yra retus da

lykas pasiekti aukšto biznio 
laipsnį. Net dabar, kuomet 
lietuviai ima labian apsipra
sti su Amerikos sąlygomis, 
toks pasisekimas yra pa
vydėtinas ir pavyzdys yptiė 
jauniesiems, kurie siekia eko 
ugninės gerovės. 

Užtat trumpa p. M. J. K i 
ro biografija bus naudinga 
persifljtaitytį nevienam. My
kolas J. Kiras yra pirminin
kas M. J . Kiras Real Estate 
Corp., Bridgeporte.. Ta firma 
yra padariusi "real estate'* 
srityje per paskutinius metus 
už milionus dolerių vertės 
biznio Lietuvių tarpe Chiea-
S°je. 

M. J. Kiras yra plačiai 
šiandienų žinomas ne tik lie
tuvių tarpe, bet ir Ameriko
nų ir tarp kitų žmonių. 

Jo biografija rodo kiek
vienam, ką gali padarvti sti
pri valia ir darbo nebijoji
mas. 

1907 metais a tv} -^ Ame
rikon 15 metų berniukas, pa
likęs Lietuvoje, Panevėžio 
Apskrityje, Jutainių Kaime, 
linksmus tėvo namus ir skait
lingų brolių ir seserį) šeimy
na. Kaip ir daugeliui Ameri 

tnokydamas Mikolinkas tapo 
jaunu Mykolu ir ėmė lankyti 
vakarine mokyklą. Dienomis 
dirbo sunkų darbą, f abriko
se, stockyarduose, km- pa
kliuvo. Metus pasisekė mo
kintis Higbland Park Colle-
ge, Des Moines, Iowa. Po to 
mokinosi Valparaiso Univer
sitete. Tuom laiku jau jis 
tiek buvo pažengęs anglų kai 
boję, kad dirbo jau nebe 
prastų juodą darbą. 

1912 metais jis vedė p-lę 
Sagzdžiutę iš South Cliica-
gos. Naujo gyvenimo nauji 
reikalavimai vertė jį dar 
stiprinus siekti aukščiau. Pa
siryžimas ėjo kartu su pasi
sekimu. Kaip kokiais laiptais 
jis žengia iš "insurance", 
"honėiu", ir 4<real estate a-
gentistes", į nuosavu "real 
estate" biznį, kuri įsisteigė 
ant 35 ir Auburn gatvių. 

.Pradžia menkoje vietoje su 
mažais pinigais tik per sun
kų darbą, ir nuolatinį įsitem
pimą nešė kas metas pelną. 
1914 metais jau jis yra pri
verstas keltis į didesnę vietą 
ant Halsted. Teisingas patar
navimas, asmeniškas geras 
vardas augino jo įstaigą taip, 
kad pabaigoje 1914 metų jis 

dolorių vertės. Dabartiniu lai
ku rengiasi statyti 10 nau
jų 2 augštų muro namų, ku
rių vertė bus apie $150.00. 

19 metų praėjo nuo tos die
nos, kuomet 15 metų berniu
kas išiplo iš traukinio Clii-
eagoje Illinois Central sto
ties. Milžino miesto dundėji
mas, tūkstantinis minios triu 
kšmas, milžiniški namai ir 
visa Amerikos svetima galy
bė pripildė tuomet dideliu iš
gąsčių silpną berniuką, be | 
prietelių vieną. Koks didelis 

į skirtumas dabar. Iš bailaus, 
nedrąsaus berniuko nebeliko 
nieko. Dabar jo vietoje sto
vi prieš mus, ramus, ener
gingos išvaizdos, stiprus vy
ras, savo stiprybę vartcjąs 
žmonių labui. 

12 metų tiktai tepraėjo, 
kaip nežinomas užsispirelis 
apsiginklavęs jaunystė ir pa
siryžimu, įsisteigė mažą 
"real estate" bizneii aut 
Auburn ir 3.0 gatvės. Dabar 
turėdamas savo nuosavą įs
taigą ant 3335 So. Ha'sted 
St., vieną iš didžiausių ir 
gražiausių "real estate" biz
nių Chicagoįc, p. M. J. Ki
ras yra žinomas ir pelija
mas ne tik Lietuvių tarpe, 
bet ir svetimtaučių. &*ncHe~ 
ną jis turi santykių su dau
geliu Amerikos įstaigų, ir vi
sur jo vardas kelia pasitikėji
mą. >4-*nn* i 

P. Mykolo J. Kiro pasise
kimas turėtų būtį pavyzdys 
visiems, ypač jauniems Lietu
viams; tie, kurie būdami drą
sių norų, juos su pasiryži-

į mu, ištvermė ir darbu, visuo
met savo tikslą pasieks. 

Antanas Pavelkis. 

E£ 

Pranešimas 
Iš Anksto 

. 

Apgavikai, brokeriai ir agentai iš 
"fake" kompanijų pradėjo operuoti 
mušu apielinkeje mėgindami 
duoti žmonėms bevertingus "oil" ir [ 
"mining" serus. Apsisaugok ju ir 

par-

neduok pinigu tol kol negausi pata
rimo nuo savo bankieriaus. 

Mes patarnausim visiem veltui 

PEOPLES STOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANKAS ANT 
K'tmp'* 47 'r Ashland A ve. 

Chicago. 
Genu žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 

savo stiprumo ir geru patarnavimu. 

IŠPARDAVIMAS 
RAKANDŲ, PIANŲ IR PECll) 

Abiejose Lietuvių Bendrovės Krautuvėse už la 
bai nužemintas kainas, ant lengvų išmokėjimų 

Krautuves atdaros kas vakaras iki 9 valandai 

t 

Didžiausia eile grojiklių Pi
anų, kurie buvo demons
truojami mūsų krautuvėse 
apie 6 mėnesius tikrai kaip 
nauji, dabar parsiduoda že
miau puse kainos. 

CASH&CREDITg 

Kad tikrai atrastumėte mū
sų Krautuvės, eidami tik-1 
rai patėmykit šias Electra 
apšviestas iškabas ant abie-
jų mūsų krautuvių. 

$450 Pianas už $240 
$575 Grojiklis Pianas už 
$600 Grojiklis Pianas už 
$650 Grojiklis Pianas už 
$850 Reproducing Pianas už 
Kimball Grojiklis Pianas už 

Elektrinės šilko 
Lampos 

Lampos sykiu su pas
tatymu. Skaitymui 
Lampos $ 1 2 . 7 5 
Ant grindų pastatomos 
Lampos $ 1 4 . 5 0 
Ant stalo pastatomos 

į Lampos $ 9 . T 5 

IŠKIMŠTI SEKLYČIOS SETAI 
3 šmotai augštos rūšies Velour $ 8 9 - 5 0 
įvairiose spalvose 
3 šmotai, apdengti su Mohair $ 1 6 9 - 5 0 
Šiame išpardavime 
3 šmotai skuros setai 
šiame išpardavime 

* 

ARiUOLO MEDŽIO 
KAMODES 

Pilnos mieros, tvlr-
tai subudavotos ir j Q^ [f Q r e t t e 

pališiuotos po 
Kamode 

MIEGAMO KAMBARIO SETAI 
Vėliausios mados French Walnut medžio, 
gražiausios išvaizdos:- $4Y.50 
Lova su apvaliu galu 

$45.00 i 

5 šmotu Valgomo Kambario 
Setas 

• 

Walnut medžio, Queen Ann 
arba Tudor mados, dailia nu
baigti, stalas ir 4 krėslai, šia
me išpardavime $ 4 - 4 . 5 0 
už 

DIDŽIAUSIOS EILES 6ILDOM\J PEČIU. 
Karite čia ui žcfrtausia kainą 

$17.50 Aloazar mirtkštoms anglims Petvtu* šiam*-. tf» "4 O "įP.jK 
išpardavime tiktai flĮ I ^ » • %# 
$24.50 Crmvn šildomas Pečius Siame išpanla- $ 1 7 ffkf) 
vime tiktai '* W ' ' •***«* 
$65.00 Moores šildomas Pečius No. 141 Siame Įįjjį Q S O 
išpardavime tiktai W ^'^MX^ 
$70.00 Crown kietoms angUnis kūrenti Pečius ^ * J O O O 
šiame išpardavime Ūktai ^+J^*\J\J 
$95.00 Moores, mttint. balti arba rudi, šildami ^ A Q CEf* 
Pečiai No. 141 * O S f O U 

KAURAI 
27x54 aksominiai Kaurai 

$1.95 
9x12 aksominiai Kaurai 

$27.50 
9x12 Exmenister Kaurai 

$3250 
Yra šimtai iš kur 

išsirinkti 

PLUNKSNŲ PAGAL
VIAI 

18x26 coliu, sverentys 3 
svarus, tvirtu viršum, ui-
pildytos su parinktom 
plunks-

Į nom po $1.45 

$25.00 Alcazar Kukni-

nis šildomas pečius 

(Kltchen Heater) Spe 
cialė kaina 

$14 .75 
(Kaip iliustruotas) 

LABAI NUŽEMINTOS KAINOS 
ANT LENOLIUM 

18x36 Felt Linollum 
po 
25x54 Felt Linolium 
po 
9x12 Bird's Ne-
ponset Rūgs po 
9x12 VViltona 
Rūgs po 
9x12 Arms- d » 4 ^ Q C 
trong Lenolium ^ • **«%#«^ 
Rūgs po 

lOc. 
65c. 

$8.75 
$14.75 

VATINES KALDROS 
IR BLANKETAI 

$295 
$4.50 64x76 Vatinės 
Kald-
ros po 
$6.00 66x80 Dubeltavi 
blan- d? O ( tkjg 
ketai p o H * * > « * J 5 J 
$15.00 tfkrų Vilnų * ir spalvų 

PLIENINES LOVOS 

(Kaip ant paveikslėlio) 
Pasirinkimus skirtimų nubaigimųj 

i 

Blan-
ketai po $9 50 $7.95! 

4177-79-81-83 ArcMer Ave. 
Kampas Richmond Str 

1922-24-26-28 -30-32 S. Halsted Str. 
Ties 19th Place 

• • • 
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LIETUVIAI AMERIKOJE sirašyti prie "Loyal Fellow-
ship CLub". 

Suprantąs. 

CICERO, ILL. 

Loyal Fellowship Club. 
Kelete, savaičių atgal gerb. 

kun. Vainiūnas sušatik§ jau
nimą ir suorganizavo kliubą. 
Tas naujas kliubas smarkiai 
darbuojasi. Ateinančiam mė
nesyje Thanksgiving vakare 
turčs pasilinksminimą — ba
lių. Jos valdyboje yra gerb. 
B. Palucis, jaunas darbuoto
jas. To kliubo prasmė yra su
laikyti jaunimą nuo gatvių, 
kad butų susiorganizavęs ir 
veiktų iš vieno. Thanksgi
ving vakare, Loyal Fellow-
ship Club, turės savo pirmuL ima ir trečią trečiadienį mė
tinį balių, pasilinksminime, nesio. Dabar yra laikas tė.< 
Visi nariai smarkiai darbuo- vanis leisti savo vaikus pri-

jasi, pardavinėdami tikietus. 
Paremkite juos, nes jie yra 
jaunuoliai šiandien, o rytoj 
bus vyrai. Jie darbuosis Baž
nyčios ir Tautos gerovei. Ne
užilgo šis kliubas turės "ciub 
house", kur jaunimas galės 
susirinkti ir visi iš vieno link
smai laiką praleisti šneku
čiuodami žaisdami arba ge
ras knygas skaitydami. Šie 
jauni vyrukai yra busiamieji 
šios valstybes piliečiai, kurie 
už kelių metų užims senosios 
gentkartės vietą ir valdys 
kraštą. Šios organizacijos su-
sriinkimai esti kiekvieną pir-

Giedri ninku 16 kuopos su
sirinkimas įvyks nedėlioję 
spalio 26 d, 1 vaL po pietų s 
parap. mokyklos kambary. 

Manoma atidaryti vakari 5 
nius kursus du vakarų ang- S 
liškai vieną vak. lietuvių kai-
bos. Kas nori gali užsiregis I 
truoti klebonijos oi'ise. f g 

WAUKEGAN, ILL. 

! - • • • '. r M 
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MES TURIME IR SIŪLO
ME ANT PARDAVIMO 

PIRMUS M0R6IČIUS 

IR 
PIRMO MORGIČIO AUKSINIUS 

B O N D S U S 

kurie neša pirkėjui kf% nuošimti. 

{dėk savo pinigus i šiuos morgičius-nes jie saugus. 

Ghicago La wn State 
Bank 

63 ČIA IR KEDZIE AVENUE GHICAGO, ILL. 
REAL ESTATE LOAN DEPT. 

. 

Bent Vakarienė. 
Spalio 19 Lietuvių Svet. į-

vyko senai laukiama Šv. Bal
tramiejaus parapijos šeimy
niška vakarienė. Man aplin
kybes neleido dalyvauti, tad 
gailiuosi negavęs paargauti tų 
skanumynų, kurių tame va
karėlyje buvo. 

Skaitlingas atsilankymas 
parapijonų ir pasalinių, aiš 
kiai parodo, jog rūpinasi už
laikymu savo parapijos nes 
gryno pelno kaip girdėjau li
ko apie |1,700.00 gal pasieks 
ir $2,000.00 nes dar ne visi 
pridavė" savo aukas. Tai ne
tikėtas dalykas vieną vakarę 
tokių pasekmių turėti. Čia pa
sirodė didelio darbštumo mus I 
gerb. klebono J. B. Klorio, ir 
komitetų vaisius. Kur vieny-
be, ten ir galybė. 

įvairus Šokis. 
&v. Baltramiejaus pampi-

jos choras dengia įvairių šokį 
"Jlalloween Dance" spalio 26 
Lie tuvių s v e t a i n ė j . K a i p visi 
taip ir Sis vakarėlis busiąs 
labai įvairus, nes kuomet cho
ras rengia ,tai ne veltui. 

Vijurkas. 

I 
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DOLERIAI AR LITAI 
Amerikos Dolieriais ar Lietuvos Litais išmokame £ 

arčiausiame pačte j 24—26 dienas, telegrafu 4—6 | 
dienas. Turime savo nuosava kontora Lietuvoj. 

Parduodame Laivakortes ant visy linijų; į Lietuva | 
ir iš Lietuvos. <û  

Parduodame namus, farmas, lotus. Jjffiraudžiame | 
nuo ugnies, Namus, Rakandus ir Automobilius. 

Padarome legališkus dokumentus pirkime ir par- I 
davime, taipgi doviernastis-įgaliojimus. 

Teisingi patarimai apie atsitraukimą giminių iš r 
Lietuvos. 

Registruotas notaras. * 

Paul P . Baltutis & C o . * 
901 West 33rd Street 

Telefonas Yards 4669 

i 

i 

PASKOLA 
$3,000.00 
$4,000.00 

$3,200.00 
$3,000.00 
$3,500.00 

VERlfe 
$7,5oaor 
$9,800.00 

$8,000.00 

i 

Chicago, Illinois. g 
«,iiiiiiiiiiiiiitfiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiitriiiiiiiiiiiiiiitiisiiiiiiiiiifiiiiHiiiiiiini'^ 

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

tom 9 išryto iki 12 pietų, Utarninkais ir Subatomis 

6 iki 8 vakarais. 

vai. pu p ie tų , oeiim-

ais ir Subatomis nuo t 

+ — = & 

P R A N E Š I M A I . 
Politiškas Kliubas. 

Kengia Mass Meetingą ne-
Bengai Mass Meetingą nc-

dėlioj Oetober 26' diena. 1924 
m. Masonie Hallei 3349 TV. 
Norlh Ave. 2 valand. po pie
tų. A. YValskis, sekr. 

CICERO! 
Užlaikau prosus, visus 

plumberistes reikmenas, pe
čiams {vairias dalis, zovė-
sus, raktus, elektros lempu
tės, vėlas, svičius. Taipgi 
užlaikau mekanikams įvai
rius įrankius, pjūklelių, grą
žtų, coliauku ir tt. visais 
namo išpošimo reikalais 
kreipkitės; 

J . A. ZDANIS 
General rci>alrs 

Harthvarc, Palnts, Oils and 

1421 S. 49 Ct CICERO 
• 

spailo ž. m. paprastoje svet. 
Visi nariai susirinkite, nes 

bus daug dalykų svarstymui. 
N. K., nut. rast. 

CUNARD 
Lietuviai važiuoja Lietuvon sve-

čiuosna neilgesniam laikui kai 
metams, galės gryŽtl Amerikon 
neatsižvelgiant J kvotą. 

Į LIETUVĄ. 
t rumpiausiu laiku, kas Sereda, 
trejais ekspreso laivais. 

BERENGARIA AQUITANLA 
M A I R E T A N I A 

(per Cherbourga a r Soutbamp-
toną) 

Iš Lietuvos į Ameriką 
J E I manote parsi t raukti r imines 
ii Lietuvos, vietas užsakyklt da 
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
telks j iems pagelbą ir rodą. Visi 
trečios klcsos keleiviai turi atski
rus kambarius, neprilygstamas 
Svarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus 
kis vietos agento 
a rba 

PRANEŠAME LIETU 
VIAMS. 

Kad 
> 

BRIGHTON PARK. 

- G. D. L. K. Vytauto mėne
sinis ussirinkimas įvyks 26 d. 

r 
n; RĖMAIS P A V E I K S L A S 

y 

CONI 
FOTOGRAmS^ 

Paturimas mano įgytas 
Jper 15 mctu. visus darbus 

atlieku kuogeriausiai. j 

T > * •*••.• ••», 

ToSoTi-ialsUtl St. Phona Boirftvard&i 
W3ZQ3AVNnVf» SONVApg 

DR. J. SHrNGLMAN 
Praneša, kad jis sugrįžo ič 
užsienio, kur specializavosi 
nekuriuose medicinos sa
kuose, ir dabar priima pa-
eientus sename ofise. 

1325 •South 49 Court 
Cicero, UI. 

Telefonai cicero ats* 
Cicero 40 

Vai. nuo 10 iki 12 po piet. 
paskui nuo 2 iki 4; nuo 7 Iki S 

I vai. vakare. 

CUNARD LINE, 
140 N. Dcarborn St. Cliicago, IIL I 
• • n . • M i • • m - ' - II 

$3,000.00 Morgičius 
Ant propertės kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str. 

VcrtSs $7,500.00 

Mes turime ir siūlome 9nt pardavimo sekančius 
morgičius: 

Adresas 
8345 S. Hermttage Ave. 
5004 S. FairfleM Ave-
5735 So. Talman Av*, 
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 modemiškos konstrukcijos. 

6% Nuošimtis 

DEPOSITORS 
STATE BANK 

Ashland Ave. At 4 7 - t h St. 
Nai*ys Federalės Reserve 

Bankos 

• » ' 

— . 

NESVAIGINK 6AVO KŪDIKIŲ. 
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiSkais nuodais, 

kad "apmalšinti" Jo bkausmą paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių. 
Dar geriau—duokite jam truputį 

tyriausio, saldauc-skonio, Ųkro vidurių paliuosuotojo. Jame mra svaigalų. 
Nėra narkotiskų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta ii dartovių Hsunkų, kuri pagelbsti nuo viduriu užkietėjimo, viduriu 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net praio daugiau*. 

Jusų aptiekorius parduoda Bainhino—35c. vi bonką, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratoriją. 

F. AD. RICHTER St CO. 
104-114 So. 4Ut S t e * BroftUyn. N. Y. 

— ILL 
t A t e j 
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė Ctiicagoj 

P E A R 7 QCE£l f KOXCERTEfA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoie 
Parduodame už žemiausią kain$, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiao dar
bams yra naujausios mados. Užlaikėm visokius lai
krodžius, fciedus. šliubinius ir deimantinius; grama-
fonug lietuviškais rekordais ix koncertinių geriau 

ir muzikaliikus instrumentus ūtukšatimk. 
^Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų; 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 8a ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

;ekfooas BOULBVARD 7309 

P-nas W. J./NORKUS, labai 
gerai žinomas lietuviams po 
visa Clticaga kaipo buvęs j-
žymus Bsid^eporto biznierius 
Dabar yra įstojęs į p. KIRAS 
REAL ESTATE CO. 

P. W. NORKUS kviečia 
visus savo senuosius drau
gus, pažjštamus ir kostumo-, 
rius atsilankyti pas. jį su rei
kalais, o jis kuogeriausiai pa
tarnaus, taip kaip ir pirma 
patarnaudavo. P. W. Norkuj 
maloniai užbaigs biznio rei
kalus kurie nebuvo užbaigti 
prieš jam apleidžiant Bridge-
portą, ir kuogeriausiai Ta 
mistoms asmeniškai patar
naus ir naujies sumanymams!, 
bizniams ir panašiai, kaip tai, 
peržiūrės abstraktus ir pada
rys kituos legališkus dokumen 
tus kaslink pardavimo namu, 
menitlžiuosu prapartis ir 
apartmentinius bildingus ir 
taij)gi duos infor
macijų ir patarimu kaslink 
investinimo pinigu. į Realstal-
\\ ir kitokuiose svarbiuose 
reikaluose suteiks Tamistoras 
kuonogeriausių patarimų. Mu-
siį patarnavimų tikrai busite 
visi patenkinti. 

P-na W. NORKŲ galima 
rasti KIRAS REAL ESTATE 
Ofise kiekviena dienų. 
M. J. Kims Real Estate Corp. 

3335 So. Halsted St. 
TtL Yards 6894 

Chicago, UI. 

THE BfilDGEPORT CLOTHING CO. 
3 2 4 6 - 4 8 So. Halsted St. 

SPECUUS PASIULIMAS 
CHICAGO, ILL. 

v 

VYRŲ IR VAIKINŲ OVERKOTŲ 
$20 IKI $55 

NAUJIOSIOS MADOS 
Geriausias Pasiut imas 

Didelis Pasirinkimas / 

I Daug Vertesnes Ne Kaip Kainuoja 
Pritaikome Kiekvienam Vyrui CLASSJKATE 
Turime Visų Saizų No 3 4 iki 5 0 
PASINAUDOK PROGA ŠITO IŠPARDAVIMO 

-M: 
« • SPĖČIAU SALE ANT SIUTŲ 

DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, VĖ
LIAUSIOS MADOS HART SCHAFFNER IR MARX 
IR BOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SIUTŲ, 

$20 IKI 
TAMISTA NIEKUR NERASI GERESNE VERTĘ UŽ 
ŠITĄ PRIEINAMA KAINA. PRITAIKOM K02NAM 
ŽMOGUI VISŲ SAIZŲ NO 34 IKI 50. 

DIDELIS IŠSIRINKIMAS 
Valkti StotM ir OverkotŲ, JvairiŲ Matari-Ų, VisokiŲ Saizy. 

TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19. 

Kviečiame Visus Atsilankyti Busi
te Gražiai Patenkinti. 

A ••' Ą-x+ >i»vv •» * - . » • v * • * v 
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~ ' l u ž ką Visos nares buvo labai ' minejiftio 10 nietii kuopos gy-
"• dėkingos. Butų labai gerai, I vaviitto. tCfed pagfcrbtfc tnusų 

kad mes daugiau tokhi narių' kuopos organizatorius, kuopa 
I turėtumėm. Prašyčiau visų, 

W t t t SIDE. 
• 

Akademijos Rėmėjos Ren
giasi. 

Aušros Vartų parapijoj* 

; Aušros Vartų parapijos žmo 
nes jau nuo senai yra žino
mi kaipo geraširdžiai, atjau
čiantis, sanioningi žmonės. 
Todėl Akademijos Rėmėjos 

galim* patemyti nepaprasta ** p i l n u 0®**™ pasitikėji-
m6terų tarpe judėjimą, bruz- mu **&** P r i e * i o "Bunco 
dėjimą, rengimąsi prie kaž 
kokio svarbaus dalyko. 

Ypač Rėmėjos kruta-bruz-
da. Jos skubiai renka 
dovanas ir kitus dalykus,ne
paprastajai "Bunco Par ty ' \ 

Pa r tv" vakaro. 
• 

Del šio vakaro yra sureng
ta ir pagaminta gražiausios iv 
naudingos dovanos surinktos 
iš visų dalių \Vest Sidės. Be 
abejo atsilankęs į šį vakarą. 

kuri įvyks sekmadienio v a k a - ! ^ i e k v i e n a s b u s P y k i n t a s , 
re spalio 26, 1924 Aušros ™ * «****» tikėkitės kuoge-
Vartų parapijos svet. ****** pasisekimų, nes Auš-

» v 1T . . v ros Vartų parapijos žmonės 
Aušros Vartų parapijos zmo . . 

- . j . , . . . y. yra pasirengė įus paremti 
mažai domės kreipia j ŠĮ reu gįamą vakarą, nes pasekmės 
šio.vakaro yra skiriamos Se-
sirų Kazimieriecių naudai. 
Ši kolonija yra pasižymėjusi 
gausomis aukomis visokiems 
tautiniams ir bažnytiniams ti
kslams. 

šiame jums svarbiame reikale. 
Ž. Ž. 

NORTH SIDĖS 
ŽINUTŽS. 

DR, RALPH G. CUPLER 
Šiuomi pranešu visuomenei, 

kad pasveikęs sugryžau į savo 
seną vieta ir pradėjau gydyti. 
Jei kam reikėtų, tai prašome at
silankyti. 

24-th St. And Oaklcy Avenuc 
Ofiso Tel. Canal 0241—1713 

Res'detieijos Tel. Midtvay 5513 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų. 

8v. Ražančiaus Dr-ja v\v 
gražiai darbuojasi. Nesenai 

Ipar. hazarui einant, paauko 
Sjo $10.00 del puikių "disliių" 
išleido laimėjimu ir gan gero 
pelno atnešė. O narės "irt 
corpore" ėjo j bazars ir su
metė netoli 25 dol. Nors mū
sų dr-ja maža, bet ji ir nie
kados neatsilieka nuo kitų. 

Mūsų žinoma p. O. Jasins
kienė sutaisė nesenai 'luneh\ 

a»c 

D A K T A R A I : 
Telefonas Boulevard \9S9 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVENUE 

Chicago, 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 po 
r*et iki S po piet, o:30 vak. iki 
t:S0 vak. 

» 4 i 

Tel. Boulevard 053? 
— • * 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
O Iki 8 vai. rak. Ifcdėliomis nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų. 

r T-l. Boulevard 2180 

L>r. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1 >—Be marinimo, 
*)—Be peilio ir be skausmo, 
3 ) — Ii« krtMtjo. 
*>—Be jokio pnvo.lnut sveikatai, 
5)—l'ucijentui nrrrlkla širsti, Ka

li tuoj vaisyti, ir sal i eiti ( 
darbą. 

I Pagydo •(.ull-Htono**' (akmenis tulžyje) 
ir akmeniu Rupumo puslėje be o-

j permijos, HU tam tikromis moks-
li-kutnls priemonėmis bei vaistui* 

Apkurtusiems »uirn»iirm girdėjimą. 
Ciydo visokiu* ligų* pu»ekmin«rni, ir jei 

yra reikalu* daro eperaoi iii*. 
Profesionali p*tarna« ima teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI 
Ofisu* atidarytas: kasdien nuo X vai 

po piet Iki 9 vai. vakare. 
Nedėtomis ir seredomfo ofisas užda

rytas. 
1 • ' 

> 

D r e M a u r i c e Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
T e L Y arda 0994 

Valandos; 
Kuo 10 iki 12 piet. 

Vuo 2 iki 3 po piet 
uo 7 iki 9 vakare, 
edėl. nuo 10 iki 12 piet. \i 

>flso Tel. Boulevard MtS 
Kezid. Tel. Drexel 1101 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
*eetiaUstaa Moterišku, Vyriško 

Va'kų ir rtsų chroniško ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S, Halsted St 
i Kampas 31st Str. 
Į Vai.: 1—3 po piet 7—8 rak. Ned. 
Ir Šventadieniais 10—12 d. 

nutarė laikytame sus-me sp. 
kad prisirašytų prie mūsų 16 d. suteikti jiems po gra-
burelio ir ' is vien darbuotųsi | žią dovana, kaipo garbes žen-
Bažnyeios ir Tautos labui, klę, ka jie užsitarnavo nuo L 
Susirinkimai įvyksta kas pas
kutinis nedčldienis mėnesio. 

Ateinantis susirinkimas }-

Vr 16 kuopos. 
Kiek teko sužinoti tais mu-

LTJ pirmtaktinais organizato-
vyk* ned. spalio 26 d. §. m. : riais yra: p. P. Baltutis ir p. 
tuojaus po mišparų, Sv. My-1 E. Jovaižaitė. Jų pastaUgo-
kolo par. svet. Meldžiu visų mis 10 metų atgal suorgani-

DARBININKAI 
n • ' - ^..&m*ĖĖmmmmamrm mm 

BALSUOS I ž 

narių, kad sueitų į šį suft-mą, 
i*s bus daug svarbnį reika-

?;uota 16 kuopa ir liatidien 
jau skaito daugiau pusantro 

lų aptaHi. Neužmirškite ir šimto narių. Dėka priklauso 
naujų narių atsivesti. jiems, nes kuopa didžiuojas 

0. 5. rast. turėdama tokį skaičių inteli-
Vy€itj vakaras. gentiško jaunimo. Už tai jie 

Girdėtis, kad mūsų Vyeiat y*a verti auąštos pagarbos. 
rengia puikų " Halio ween 
Danes" Spalio 30 d. šv. My
kolo par. svet. Bet dar be to 
turės ir dovanų tiems, kurie 
gražiausiai apsirėdę ateis į šį 
vakar g. Prašoma kuoskaitlin-
gai atsilankyti ir paremti imt 
sų Vyčius. 

Žinoma. 

BRIDGECORTAS. 
- ' I I • - - --

L. Vyčių 16 kuopa visu 
smarkumu rengiasi prie pa-

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akiu Ligas 

Ar Jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg 

sta? 
Ar ktaista galva? 
Ar matote kaip lt alukanClus 

taškus 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios ivlesal? 
Ar Jaučiate kaip ir smiltis a-

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

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

•f 1801 So. Ashland Ave. 
Kampas 18 gatves 

Ant trečio augSto viri Platte ap-
tiekos, kambariai: 11. 15. 1« Ir 17 
Valandos: nuo t ryto tkl 9 vsk 

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

Koresp. 

ROBERT E, CROVVE 
Toks "didelis susįintcrcsaviinas iš

rinkimų p. Ilobert E. Crdwė j Val
stijos Ginėjus Cook Pavieto, kad 
tūkstančiai žmonių netilpsta j 'mitin-
gų sale ir gryžta atgal. 

žmonės žiurintlėji tiesų, VIKI sto
vi už p. Robert E. Crowe, ddtto, k id 
jis tarnaudamas šioje vietėjė kaipo 
Valstijos Ginėjas užsitarnavo. Jo tol-

OSCAR OARLSTltOM 

Kandidatas Del 
ATTOftNEY GENERAL 

a 

Qscar Carlstrom ftepubllkonų kan 

TOWN OF LAKE. 
I^JM 

Lal)d. Sijj. pirmoji kuopa 
laikys savo menesin} yusirin-
kimą, rytoj spalio 2G d. 3:30 
vai. po piety, Sv. Kryžiaus 
parapijos mokyklos kamba-
ryj0-

Visi 
rinkti. 

nariai teiksitės susi-

ValdyDa. 
t L— 

GRABORIAI: 
rx. 

I 

S. D. LACHAVYICZ 
t.letnvfs Graborius 
2314 W. 23-rd riacr 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopi giausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2119 

I 

sinfirumas, stipri Valia lf teisingas d i d a ta s dėt Attorhey General yra 
j persekiojimas bei baudimas krimi- k i l ę s $ neturtingos Šeimynos. Jis 

nalistų ir piliečių apsauga bei tur- y m § v e d a S ( gįmęs Ullnojaus Valstl-
tas jam rūpėjo Apsaugoti. j 0 j e 

KeSlnvagtal kurie skriaudžia ne- JI« giliai studijuoja Imigracijos 
turtingas moteris p. Crowe buvo problamą Ir supranta paprastų dar-
smarkiai baudžiami, pasiunčiami j binlnkų padėtj, nes jis pats yra pa-
kaleimus ir net visai prašalinam prastas žmogus. 
i$ Chicagos. Vagys, plėšikai kario Illinois Valstijos žrrtonėms reikia 
naudodavosi sunkiai uždirbtais žmo- Attorney General, kad butų žmogus 
hių pinigais buvo smarkiai baudžia- teisingas, suprantantis, ir simpatl* 
rtii keliolikai metų kalėjimu Ir krl- zuojąs darbininkų žmonių klasiai. 
m i n a l i s t a i b u v o . k u o s u n k i a u s i a i t e l - R e i k i a p a s t e b ė t i , k a d A t t o r n e y G e -
serai . U ž tai s u l y g i n u s k a s b u v o p e - n e r a l y r a s v a r b i v i e t a , t a t m u m s ir 
neitais kitų Valstijos Ginėjų tarhls- reikia turėti tinkam* žmogų. t 
tos metais, p. Crowe tarnystos Jaiku g u p Oeear Cartstrom kaipo At-
praslkaltėlių skaičius labai sumažėjo torney Genecal bukite tikri, Teisybė 
Ir Chicago yra apsaugota nuo už- b u s pastatyta aukščiausiai, ten be-
mušikų ir ginkluotų plėšikų. j u ų g gKlrtuvo tarp beturčio Ir tuf-

Jo pasidarbavimas .panaikinti pro-1 tuolib, neSlis sfcirtumo kokios tad-
stitucijos vietas apsaugojo daug vai- Į tos būtumei. Užtai viei balsuokite už 
kinų ir merginų nuo Ištvirkimo. Ta JI 
gali paliudyti kiekviena motina. '• ' —J!J! — 

Darbininkų padėti pagerėjo, knd 
to, kad teisės kurias padarė Valsti
jos Ginėjas privertė padaryti. Namu 
statymo industrija labai pakilo jo 
administratoriavimo metais kurios 
pirmiaus nebuvo. Darbininkams ta
po pakeltos algos už jų darną. 

l'-nas Crowe yra labai palankus 
pagerinti darbininkų buvj pakelti < 
jiems algas. Jts prijaučia viso-me dar 
bininkų unijoms ir darbininkų lyde
riams visoje šalyje. 

Jei norite, kad industrija bujo
tų, kad kiekvienas butų apsaugo
tas, kad butų užtektinai darbinin
kams darbo, kad butų algos pakel
tos, tat visi balsuokite už ROBERT 
E. CROVVE į VALSTIJOS GINE 
JUS. 

ADVOKAT 

I P. WAITCHES 
AbvOKAtJU* 
MIESTO b r i S A d 

m N. Dettftoifc gtreet 
Kambariai 514 Ir 5 U 

Telefonai Randblph 511*4 n- 5585 
Vai.: Kas diena, iėskitiant BV 

batos tr Šventes, nuo f 1*1 pietų. 
ROSELAJfDO OFfSAS: 

1071T So. Indiana Aves^fc 
Telefonas Pullman 1377 

Val.: Kas diena nuo 2 iki 5; 
Subatomis visa diena, Šventomis 
iki pietų. 

8J*BCILISTAS ant egzamlnavo-
jimo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

— — . = i 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Vedą byla* vNuose T^inmnose. ICciami-

pardavimo Doknmratas Ir įffallojlmnt 

7 Sonth Dearborn gtreet 
ROOM 1588 TRIBŪNE RDD<3. 

Telefonas Randolph 8Mi 
Vakarais: 2151 Wost 22 St. 

Toiefooaa T f 

1437 So. 4» Ave. TeL Cicero 8376^ 
CHAS. SYREVVICZ 

UėtvHr*~**3rnM*la* 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

BlaJBnos 

IJcetiM«d KnU». 
F. K. Vmluct 

Prlvatc Ambu-
tanec 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

DR, CHARLES SEGAL 

TeL Boulevard 8888 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

IR 
CHIRURGAS 

8887 So. Morgan Street 
Valandos: S—18 18 TJUK 
Vakarais nuo 7 iki t 

CICERO OFISAS t 
1848 South 4»-th AveosM 

Telef. Cicero 4878 
Taland.: S—8:88 v. • . kaadi 

TJtaralnkals ir petnjdioma 
iki t ra l vak. 

isdl&n. 

Perkėlė savo ofisą po aamfi l* 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

OilOT^, MowJy% ir Vyru Ligų 
VaL: ryto nuo 10—lt nuo t—4 
po pietų: nuo • — t t ę 
Nftdėllomis: 18 Iki 11. 

Telefouas M)dw»y 8880 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $6 ir augščiau 
balandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki l5 
3333 South Halsted Street 

t *• J 

^ • i 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4148 

Profesionalai, biznieriai gar-
sinkite savo biznius dienrašty 
^Drauge 

Telefonas Pullman 8218 

Dr, A. J . Tanenavičius 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10821 Michigan Ave. Chicago, DL 

TeL Canal 0987 Vak. Canal 1118 

DR. G \ B t Ū Š M . D. 
LIETU VYS AKIŲ SlPECIAUlSTAS 

r -y Palengvins visu 
akių tempimą 
kas yra priežas-
Umi skaudėjimo 

ea?vo3, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, netnleglo; netikras akli {dedam 
Daroma egsaniltita elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagėlbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 Iki 1 1 

Akiniai $4 ir augščiau 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Tel. Boulevard 7580 

l DR. P. Z. ZALATORIS 

>> 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 80. Halsted Str. 
Taandos- I I Iki IS ryto: 1 Iki I 

po platų; • BB • vakar* 

^^*m 5*5% 

S P E C I A L I S T A S visoku Ugti vidurio ir plaučių, gydo lytiškas 
dalis, šlapumo ligas Tyrų, moterų ir vaikų. 

Dr. J. M. C h n z a i i 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, OSTEOLOU1STAS. 

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: 10 iš ryto iki 4 v. po pjetų ir nuo 0:30 iki 9:20 • . v. 

Telefonas ofiso: Rarmaiket 9149 
Telefonas Rezidencijos Key»tous 4130 

Be Vaistinei Daktarai 

PRANEŠIMAS SERGAN 
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias l%as be vaiste vi
sais naujausiais %j»saulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsifer&ykite i 
TRAINĮS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Ealsted Street 

(Ant Antrų Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
šę ir nuo 5 iki 8 vakare. 

Pranešimas Lietuviams 
Netikėle gerbiamasttf> kad 

tamsta neatrodai gražus ant 
paveikslo. Ateik į Brid^e-
port Studio, kurie es$ tik
ri paveikslo artistai. 

Del vestuvių ir šeimvnų 
yra puikiausia ir didžiau
sia vieta, ir puiki dienos 
šviesa, galima šimtas žmo
nių tfrupais tratiktis pa-

| veikslius. 
Speciales kainos del di

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

BRIDGEPORT STUDIO 
SAVfNINKAS 

* J, J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 
s > •• • • • • • „ • • • & 

£ • • • * • • • • • • • * 
: Reumatizmas saugele -
_ , Nesikankykite savęs skaus- ^ 

mals, Reumatizmu, gausgrėle, • 
• Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu _ 
^ — raumenų Sukimu; ttes skau

dėjimai naikina kūno gyvybę • 
' ir dažnai ant patalo paguldo. £ 
• CAPSICO COMFOUND rao-
— stls lengvai prašalina virSmi- • 
* nėtas ligas; mums žiandie dau- • 
• pybė žmonių siunčia padėka- _ 
H vones pasveikę. Kaina 60c per 

pasta 55c arba dvi už $1.05. 
• Knyga: ''ŠALTINIS SVEI 
• KATOS" augalais gydyties, kai 
. na 60 centų. • 

Jusliu Kūlis 
3259 South Halsted Street 

CttlCAGtf, I t L . 

S. W. B A N t S 
A D V O K A T a | 
T9 W. Monroe Rtreet 

Room t04 — TeL Handoiph 3IM 
Vai.. Nuo 0 ryto iki s po ptetq 
Vakarai 3308 8o. Hafeted 8tr. 

Telef. Vardą 1016 
Chicago. 

• — ,i ., „ V 
• i f ' * " y ' 

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

Metropolitan gtate Banko Vaase 
aao 1 W. Btnd St. TeL Ga^d ««H 

— H B ^ M B 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

137 M. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 Iki 8:St 
Nedėjiomls 9 iki 12 
Reeid.: 8323 So. HaL*ted gtr 

Telef. Boulevard 1310 
Chicago. 

= ^ 

- B - — • - • i 

TeL Canal 3665 
a J. pANsnuiA 

Fotografių 
PANSfKKA STUDIO 

1301 S. Halsted St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiama?, važiuoja į ri 
miesto dalis. 

w - - - • - — — J * - # 

SIUVĖJAI 
Tel. Humboldt 2656 

A, MARCINKEVIČIUS 
Seniausias Lie
tuvis Siuvėjas 

North Sidėje 
1840 W. Wabansla 
Ave. Cliicago, Iii 

Siuva visokios rų 
SleS vyriškus drabn
aus, pagal Jvairi^ 
madų. Užsakymai 15 
pildomi gerai lf 
greit. Kalbos priei
namiausios. 

3 " " 

—— 

Physicst Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 
D. C, D. O,, N. T. 

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
u^sisenėjusias, be vaistu ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer Ave , Chicago, ttl-
Brlghton Park, 2 lubų, Kūmas 1 
Valandos iiųo 9 ryto iki 12 pletij. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.' 
Ned ė t dieniais nuo 0 iki 12 pietų. 

T e l c p h o u e I . a f a y c t t e 4Ū43 
• • m r 

Lietuvių Dentistas patar-
uaus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausia aukso. 6a mūsų 
pleltom galima valgyti kiečiausių 
otaistą. Garantuojame visa savo dar
bą, Ir lemas nmsų kainas. «ergfkitę 
savo dantis, kad. nekenktų Jūsų svei
katai. 

i^f 1P-» Al** ***** 
Hetoli Asulaud Ave. 

t>R. P. H M A i T I S 
NAPRAPAtH 

Gydau pasekmingai, tokias \\88>a 
vyrų, tnoterų ir valkų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne* 
silpnindamas juos vaistais tr ne-
vargindaraos operacijomis. 

Vartoju Kaprapatijo.s ir MaisiJ 
nes clicmŲoH būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raitų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir Jlgai gV-
veptum. Kinu prie "ligonių Ir \ 
namus. Tel. BoųUvard 8763. Ofi
so vai. I. iki 4 po pietų € iki g 
vak. Nedittemis i p sutįrte 415? 

| CHAS. K. VlJOSAmBl 
Didžiauses ir geriauses siuvėjas 

ant West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir 

žieminiu materijų del vyru 
ir moterių. 

SIUTUS Ir OVBRKOTtfS 
Visokiu Stylu 

l*adarati ant užsakinio greitai ir gerai. £ 
Kainos visiems pftebmitioš. N\ 

Kreipkitės pas mane dėl sero fktattia- ; -
viiho. Taipgi 

Valome, flazome ir atnaujiname senus. 
2 0BAS. K. VdaSAlf IS 
2 Lietuviu Kranciūš 
g 2337 So. Leavitt St. Chicago, 111. 
S Tel. Roosevelt 8̂ 82 

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAI 
gydomo specialiai greitai ir%pasekmingai rbroni^K^t: Ugas- Ts*p-

gl gerkios, nosies, akiu. prausia, kepantį, bkįlvin, ipkaty, tirdits du* 
kfuil. skaudulius senus ir .reumattjin^. 

Taipgi gydome su pasisekimu tas ttfas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos. 

Turime spociarj skyrių del palėgčliij, »U}g, kurčiu ir prottSkij li-
goniy- Reikale ęsunt egzaminuojame ,sų pagelba K»Hay. 

QXPYMO njURAt5 

HEALTH SERVICE INSTITUTE, ^ 
1553 W. Division St. netoli AsUand Ave. 

Biuro teiefopaa MONUOK 1218. Gyvenimo telefonas ABMITACJU 
000^. 

Atlh?kame Visus reikalus Hau linK akuSėrijos, taipgi atlankome 
ligottus, kiurė rtegali ateiti | blara. 
Ol-'ieO VAIANDOS: Nuo 10 Iki H» diena, tfuo 3 »ii S-'ir nuo t iki 0 

t-Jlkir*. Nea«iHoj nuo 10 iki 15. |K> Wetu pafal TButartj. 

- - -

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKAlt 

4454 South Westem Ave. 
Telefonas Larayette 4099 

blandos: Kuo 7 Oti I rakarals, 
Nuo 2 iki 6 Subaiom po piet. 

« 
C 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

R o o m 1117 — 1 1 2 3 
1 2 t S. D e a r b o r n fiu. 
Telef. State tS21 

Vakarais ir nedėlios ryt#: 
ofi»e •'Naujienų" name: 

1789 so. HalMed fitr. 
Telef. Kooscrelt 8A0O 

Panedėlio vakare: 
4C01 So. Marshfleld Are, 

' irti 
• T i B ^ -

M E T D V » ADVOKATAS 
2231 W. 22-nd 64. arti Lea-fti St 

Telefonas Ganai 2563 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 80-
redoj ir PėtnyclaJ »uo l 9 r. iki « 
y. Veda vi^bklas b y l u vtenose 
teismuose. Efczamlrftfoja Abstrak-
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Fąrmas Ir 
Biznius. Skolina Pteigus ant pir
mo morgičiaus lenrvomis ttlyfo-
mlk 

Ii r i i **mįįįą$m{ 11 § 

A. A, 0 L 1 S 1 
A D V 0 K A T A B 

11 S. La Saile st. Room 2001 
TeL Randolph 1024 VaL nao »-8 

' VAKARA18: 
SM1 8, iMBttfl st. Tet Olrd. i f f • 

r. T apart Pai 
Pet&tAoa 

4t 
B £ . ' •» " • ' - -> ' » * B — 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K I f i l 

Ofisas DidmfestTfi 

99 South Iii Salle Sti^t 
TelsConaa OoMral 6*f» 

Vfckaraii 9823 B. Ukl*fė SV 
Telef ouas Tardą 0 2 J 

A* Mt* 

ADVOKATAS 
77 W. W«Mngln St. Ntoi lt! 

Tel. Central «20fc 
Cicero Ofisas Utarninke vak. 

[1214 Cteet* Ave. Tel. 
JAnt BRIDGEPORTO Semboj 
Į | .« \-al. v. Subatoj w$o %*T- v,. V.j 
g2¥6 S. Matote* M. t * fc^ia t f t t 

file:///Vest
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—- • 55* 5?W « , i^» e*? 
VIENAS PASIDAVĖ, 

KITI IEŠKOMI. 
# 

Papanek-Kovac Stato ban-
kos užpuolime vienas įtaria
mas plėšikas, Authony Kis-
sane, kuris sakosi nekaltas, 
pats pasidavė policijai. 

Kiti trys ieškomi. 
Bankos tarnautojai juos 

identifikavo iš fotografija 
detektivni biure. 

RAKANDU KRAUTUVĖ. NAMAI - ŽEMĖ FAft£>AVI|iTJI ąro,wr«^ doJtknte-
sen, lietuviųx kolonijoj. Rūkyta mė- J 
su «— speoialuma?; yra) daug šlako, ! 
g^ras biznis. reiidencijU distrikte J . , . . , y , . -

pigiai parduoflin, svarbi prî a.«?ti<. Didelis išpardavimas rakan-
Atsi&iukite: jdų, įrankiu, geležes, malavu 

K5T W. 4: .Str.. ; įir {nūų y. ^ į ^ ^ p a r d a * 
vimo namo ir ižejimo iš biz
niaus. Turime viską iŠparduo-

Pasirendavoja "gražius kam- [{[ l 3 0 d i e n u * 
barys, gražioj vietoj, su vi- Išpardavimas prasidės Ket- n*; t e Ik 

sais parankumais del blaivos 
ypatos. 

- — 

NAMAI - ŽEMĖ 
A. N, MASULIS & CO. 

- L . • i . I V •><•• 

A N T B A N D O S 

SAUGIAUSIOS BANKOS 
AMERIKOJE, 

J<lėk «ivo pinigus i namą kuris 
nei iau didesnį nuošimti no#u ban-
kas. Nusipirk sau namą arba far- j ^ g 6 k 6 į^gįį^į. įįį k o n . 

BARBENAI 
2 FLATŲ MEDINIS NA-

REAL ESTATE 
. • L » » » • » • • • • ! • • • • • • > • » ' 

feifcšifhi* -SWio- 25. 19?* 
iaci . i "• . 

! REAL ESTATE 

A. I A. 
JUOZAPAS TUMOSAS 
mirė po sunkios ligos ligon-
bnty Spalio 24 d., 1924, 1:45 
vai ryte, 50/metų amžiaus. 

Kilo iš Kauno Rėd., Taura
gės Apskr., Laukuvos parap. 
Kikoniu kaimo. Amerikoje iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nuliūdime Lietuvoj mo
terį Marijona, dvi dukters Ste
faniją ir Marijoną; Amerlkcje 
seserį Marijoną ir švo^eri A* 
lex. Mockų, pusbroli Antaną 
Pocių. 

Kūnas pašarvotas 46°^ S. 
Fairfield Ave. Laidotuvės įvyks 
Panedėly, Spalio 27 d. iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas i Ne
kalto Prasid. Šv. F. bažiiyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio siela. Po pa
maldų bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pcžyrla-
mus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę Sesuo, švogeris ir 
Pusbrolis. 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. P. Eudeikis. Tel. Yards 

1741. 

Atsksaukite 
3434 W. 65-th St. i 

verge Spalio 23 d. 

A. KASM0VVSK1 
namus 

genus: 

PATESKAU kambario v ie
nam vyrui , prie katalikai 
blaiva žmoni i), kad butų 
ttriphton Park ar Cicero. 

Atsišaukite 
DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Ave. 

1741 - 43 West 47 Street 
Chicago, 111. 

~PARDAVIMUF~ 
PARDAVIMUI Groc^mė, saldainiu 

Ir cigarų krautuvė, geroj vietoj, ge
ras bianis, 4 kambarin pragyveni
mas. Parduoeu pigiai, priežastį pa
tirsite ant vietos. 

Atsišaukite: 
732 West UMh Street 

«lll!lff:*!riII?!SllI!IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIfllllllllllllllllllllllllllllllll>») 

A T I O A R I M A S 

P»S mus pasikaibiti apie ]mt fondamento. Cementinis 
ir farmas nes turime Jų * 

tūkstančiu* visur. Kiekviena* ieškau- beismentas, londre; pirmas 
lis pirkti gali IšsJilmkii (pagal savo - , m^Ammimi . ^ t l J ^ . . 
norą. žemiau padudoame kelis bar- floras VaiUdeniU apš i ldomas , 

antras pečium. Visas namas 
s lubų migštu. muro namas, ak- moderniškas, elektros šviesos. 

meninis frontas, 3 po 4,kamb. pa- . , 
gyvenimai. Taipgi * htbų augšto Dviems karams garaazius, lo-
medtois neinąs užpakaly, 2 po 4 L * 0 Y 1 4 2 tiedu PllRP blok O 

ikamb. Abiejuose namuose randasi , i a s WX±SZ peaų . r u s e DIOKO 
maudynė*, elektra ir kiti gert |tai- n u o 59_th St. ir Western Ave.! 
-ymal. Rondo* neša f mėnesį *90 , . . . ** • ^-, . » 
kaiua S9.ooo. ppok«-ti .$3,000. kitus (karą linijos. Freke TIK acl 
tentais išmokėjimais. į ^ . ^ . f t f & į ^ $^800.Q0, 

Kampinis muro namas 3 augštų r e ika l inf fa $4,000.00 Cash. atsi-
geroje \ietoje 6 apartmentu. Ren- > ^° 
iios $5.?oo i mptxis. daiima nupiiflc- nešk depozitą. 
tl ui .138.'500. 

Keturių flatti mūrinis tvirtas na
mą-, rendos visuomet bus iAren-
diiota^, nes yra geroje vietoje neša Į 
$240 l mėn. Kaina §23.500. 

* 

8 apartmenta narna nori mainyti 
ant 2 flatų. 

E \Vlseonsino gera farma nori ma»-
S nyti ant namo. 

o 25 Šeštadienį 
1924 atsidaris Lietuviš-

I M. J. Kiras Rsal Estate 
! 

3335 S. Halstod St. Tel. Yards 6894 
• . . . . . . — i 

ka Keptuve-Bakerne. 
* • 

i Bus kepama grynai 
Lietuviška 

PARDAVIMUI 
6 fiatų mūrinis namas flatai po 

€ kambarius ąžuolo užbaigimai vi
dui. Randoa ne§a $5,000.00 > metą. 
Narna* .randasi 537 Garfleld Blvd. 

Pašau kito 
Tel. Prospect 5173 

CtUeago, 111. 

a+A 
JONAS BUDRECiaS 

mirė Spalio 22. 1924 m. 
10 va ! vak. 48 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno red. 
Telšių Apskričio. 

Paliko dideliame nuliū
dime Moterį Anastazija, 
suni} Joną, dukterį Ste
fanija ir brolį Antaną 
Lietuvoje, vieną brolj ir 
dvi seserį. 

Kūnas pašarvotas 733 
W. 19 St. Laidotuvės i-
vyks Pirmadieni Spalio 
27. Iš namų 9 vai. bus at
lydėtas į Dievo Apveiz-
dos bažnyčią, kurioj įvy
ks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. 

Po ramaldų bus nuly
dėtas ; Šv. Kazimiero ka
pines. * Nuoširdžiai kvie
čiame visus gimines, dr
augus ir pažįstamus daly 
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris ir 
Vaikai. 

i 

na iš ČYSTŲ RUGIŲ, 
taipogi balta ir graham 
duona. Malame grūdus 
ant vietos, turime savo 
melnyaa. Miltai ir duo
na visados šviežia. 

"Pure 
. i # 

ir grocenes. • 

Su pagarba, 

PARDAVIMUI 2 flatij mū
riniai namai ant Marquette 
Road arti Haplewood Ave, 
CJaru apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KKAL 
i 2444 West 67 th Street 

Tel. Prospect 1364 

MEDINIS NAMAS METAI 
KAIP STATYTAS 

i 
4 dideli kambariai, konkryt ' 

fondamentas, cementinis beis-
montas, elektrikas šviesa; di
deli torčiai, lotas 50 pėdų. 
Vienas blokas nuo Marąuette 
Park. $4,000.00, tiktai $1,-
000.00 cas«h. balancą galite iš
mokėti kas mėnuo. Krausty
kis tuojaus. 

— 

Didžiausias Mainymas 
Ir Išpardavimas 

NAMŲ (BIZMV IR fcOTV 

Per J . Namon Real f statė 
Kuris yra išmainęs ir par 

davės kelius šimtus namų, J 
biznių per praeitus kelius 
metus .].' Namon Real Es
tate yra suvirs 40 savo na
mų pardavęs. Tie žmonės 
kurie per ,iį pirko mainė, 
dabar dvigubai pelnė ir 
džiaugėsi tuomi pelnu. Dėl
to žmogus pirkdamas ar 
mainydamas namą per .1. 
Namon Real Es ta te Pirmą, 
yra apsaugotas nuo visokių 
apgavisčių nes jo biznis y-
ra labai išbujojusi, dėlto, 
kad žmonėms duoda gerą 
patarnavimą ir patarimą. 
Kurie perka ar maino ar 
parduoda namus sutvarko 
visus legalius dokumentus-
dalykus, kad žmonėms ne
prapultų įdėti pinigai. J . 
Namon Real Estate skolina 
pinigus pirkėjams ant mor-
giėių. Taipgi turi dideliu? 
bargenus namų, lotų apie 
Vienuolyną. 
Marcjuette'Parko ir visose 
dalyse Chicagos. Jei norite 
parodyti mainyti namą lo
tus ar biznį mes turime 
laukiančių pirkėjų. Kas ko 
norite, atsilankykite į mū
sų ofisą pasirinksite kas 
jums reikalinga. Gausite tei J 
singa ir greitą patarnavimą 

vr 

gaiBKEfli 
^lt&X±0Zill\ 
Perkam, parduodam ir 

mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darbp 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 CO 

809 H. 351h SL. Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0771 

PArAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. % 

i 

ANT VVESTERN AVE. 
TUŠČIAS LOTAS. 

• 

75 pėdų lotas, arti 70-th St. 
bargenas tik už $7,000.00 rei
kalinga tiktai $4,000.00 cash. 

2418 West Marąuette Rd. 
(Or 67 Blvd.) 

Arti YVestern Ave. 
Tol. Prospect 8678 

SPECIAL BAROENAI. 
Parsiduoda pigiai buterne 

ir groserne lietuvių apgy
vento] vietoj. Savininkas ap
leidžia Chicaąa. 

Namų Bargenai. 
Parduodame jnuriniuH h c 

medinius namus visuose Clu-
cagos geriausiose vietose. 

Turime daugybė bnsines.« 
kampu ir resiuenee lotų, ku
rie trumpu laitef bus dvįgu
bai brangesni. 

Kas norite greitai pelnyti, 
tai atsiSaukite. 

t . M. STULPINAS 

30 PĖDU REZIDENTALIS 
LOTAS, 

Parsiduoda 30 pėdų rezi 
dentalis lotas arti Marąuette 
Rd. prekė labai maža. Įmokėti 
tiktai $150.00 cash. Balansą 
išmokėsite kas mėnuo po 

Mtai pelnyti, I n f m $11.00. 

PIKAS i 

IVAIRPS KONTRAK-
TORIAI 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalai.-

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausi8. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m. 

I 
Residenrijos Tel. 
Prospect M01 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murimo Ir budavojimo namu 

GENERAIJ8 

G O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimo. 
3332 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 

Home 
| 3356 Lowe Avetme 

3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

• 

R E I K A L I N G A ! ! MARGARETA EVALDIENE 

1 SUBOMSKIO BARBENAI! 
t> kambarių naujas bunga-

low randasi netoli Vienuoly
no ant 67 Blvd. Kaina $7,-
700.00 įmokėti $2,000.00. 

• 
I 

Savininke 
: 

841 West33-rd St. 
REIKALINGA INTELIGEN

TE MERGINA. j | 
kuri moka kalbėti Angliškai 5 
i r Lietuviškai, dirbti aukštos illinilllliiMUIIIllliiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMllliiilliliil 
rųsies real estate ofise, turi , 
mokėti rašyti ant ra ša mos ma . 
Šinėles. Darbas yra kaipo raš- | '''MflilitHlIlliiiiiiiiiiiiiiuilililliiiiiiiiiiiiiHlItilflIlIllIllllliiiiiiiinifiHIItlIillIlIlIlia 
tininkės ir nuolatinis užmo
kestis geras. Kreipkitės į 

"DRAUGĄ" 
2334 So. Oakley Avenue 

Tel. Roosevelt 7791 
Chicago, UI 

APVAIKŠČIOTAS IR BALIUS I 
25 METŲ SUKAKTUVIŲ 

Dr-stes Saldžiausios širdies Viešp. Jčzaus 
NED. SPALIO (OCT.) 26, 1924 M. 

Mildos Svetainėj 3142 So. Halsted Street 
Jžanga 35c. Ypatal 

Atsilankusieji ant vakaro ir norintieji įstoti į 

S 

•B>iiiiiiiiiiiiH>miii,irriiiiiiiiiiiiiinfitiiMiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijt«iHtiiiii]iii 

ŽMONIV r—HftlTltTn i 
Svetimšalių lyderių Houi La SaJIe = 

pereito sekmadienio susirinkime ne- S 
jjasakomal didelis skaičius pasirašė H 
balsuoti už Robert E. Cro\ve kaipo 5 
už Valstijos Ginėj* ir buvo išsiųstas g 
sekantis laiškas į visus svetimtaučių s Liraugyste DUS priimami veltui. 
laikraščius; 

"Vyrai ir moteris ateiviai, turi 
remti p. Robert K. Crowe Šiuose rin
kimuose, kad jis butų išnaujo iš
rinktu j Valstijos Ginėjus, dėlto, 
kad jo tarnystes laiku daug nuveik
tą gerų dalykų, ir kad jū< iutexe»a-
vosi darbininkų Žmonių klase. 

"Jo darbas pastatyti Chieag-oie 
industriją ant aukščiausio l.upsnTo 
padarė Chicagros miestą industrijos 
centrų pasaulyje. P-no Crov.« ad'ni-
nistratoriavlmo laiku darbininkams 
algos tapo dikOiai pakeltas. Jis pa
gelbėjo darbininkų unijų lyderiams. • 

"Dėlto, kad Crowe's kaipo Valsti
jos Ginėjo teisių saugojimas suteik3 
daug darbo paprastiems darbininkas 
per keleto metu ir bus pakeltos al
gos. 

"Kas interesuoji, a darbininkų bū
viu, tegul balsuoja už Robert E 
Crawa | Valstijos Ginėjus." 

Pardavimui arba Mainais 
2 flatų bizniavas namas ga

lima atsidaryti biznį tuojaus 
gera vieta del restaurano, ar
ba kitokio bizniaus įmokėti 
$1,000.00* arba savininkas mai 
nys ant farmos. Priims lotus 
nž pirma įmokojimo. 

Platesni) žiniij kreipkitės 
pas 

C. P. Suromskis SC Co. 
3352 So. Halsted St. 

Chicago TeL Blvd. 9641 

PARDAVIMUI arba ant 
I ,randos 4 kambarių namas 

r>arduosu pigiai pirmam^ pa
siūlymui. Savininkas važuoje 
į Europa. Atsišaukite 

A. SAVVCHUCK 
7223 So. Rockwell St. 

IŠKILMINGA VAKARĄ - BALIU 
Remįa 

Draugystė švento Jono Evangelisto 
NEDALIOJ SPAUO (OCT.) 26, 1924 M. 

Dievo Apveusdos Par. Svet. 18 gatvės ir Union Ave. 
Pradžia 6 vai vakece Panga 35c. 

Nuoširdžiai kviečiame visus senus ir jaunus ant mū
sų vakaro nes bus geriausia muzika prie kurios galė
site linksmai pasišokti prie to bus vįsuokų minkštu 
gėrimų ir cigarų. 

Kviečia KOMITETAS. 

PARDAVIMUI 
00 pėdų lotas ant Kampo Cicero 

Ave. Arti Western Electric Co. 
Gera proga. 
Atsišaukite: 

DRAUGAS PUR. CO. 
Bov 154 

2 FLATU MŪRINIS 
NAMAS. 

5x6 kambarių/ visas namas 
moderniškos mados, finisiai 
ąžuolinio medžio. Valgamo 
kambario sienos ?r lubos "pa-
neled". Graru apšildomas; dv
iems karams garą džius; 30 pė
dų lotas. Randsad ant Rock-
well St. arti 62-nd St. Preke 
$14,800.00. Įmokėti $5,000.00. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekaruojame. 
kalsimuojame ir poperuo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramandonis 
Chicago, UL Tel. Yards 7282 

• » » » » ^ » » M » ^ » . 

Ka turite mainyti ant "business" 
loto JB*>T°i vietoj Chicagoje? Taip
gi *iuriu rezidencialj lota kuri mai-
nysu už farma arba šėrus. 

Atsišaukite: 

"DRAUGAS" 

1M 

MAINYSIU. 
Naują, 6 kambarių mūrinis 

bungalow, visi aiolo trimingai 
ir grindis. Yra **fixe place" 
knygoms šėpa. bufetas, pasto
gė sugrindimis, dideli por-
čiai; 30 pėdų lotas. Namas 
randasi ant Marąuette Blvd. 
arti VVestern Ave. Mainysiu 
ant mažo namo arba dviejų 
flatų. Namas turi būti tarp 
33-«l i r 37-th St. Halsted ir 
VVallace St. Atsišaukite grei
tai, nes savininkas jau išsi
kraustė } tą, apielinkę. Preke 
labai maža; pamatyk mus tuo 
jaus. 

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

T a . REPUBLIC 5550 
ATDARA NEDĖLIOMIS IR 

VAKARAIS 

> 

Armitage 6103 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Rooflng Contractor 
Visi stogai egzaminuojami Ir 

aprakav linai duodami veltui. 

lies taisome senus fr donciann 
naujus stomis visokios rysies. 

Mušt i trokai vaZHtoja | visas da-
Its miesto ir priemiesčius. 

) i 
3 Pralriurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Daibas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 

NAMU BARGENAI. 
1 6312 Š. Western Ave. 

Kurie ieškote pirkti ar 
mainyti NAMUS, . LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime 
didelį pasirinkimą Namų 
Lotų, Marquette 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, me* 
turime laukiančhj pirke-
jn. 

Rozenski-LemoRt&Go. 
6312 So. VVestern Ave. 

Tel. Prospect 2102 

Užsimoka garsintes dienraš
ty "Drauge". 

Tamsta 6aii But 
Sveikas 

• « • • • ! P I • . « • » • • « . ! 
TVlefr>nas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Cfoneralis Kontraktoriuj 
statytojas ir seny namu 

taisytojas. 
« 3 ^ West 24- th 8tr*« 

Chicago, UI 
» 

Telefonas Canal 72*3 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojlmo Kontraktorius 

Dažų Ir Poperos Krautuve 
SSSS SO. LEA V1TT STR i 

» •» • ! 

Ar sergate? Mes Jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites. ar ne. Kokia yra jusu 
liga? Ar geri yra jusg inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, grasų, rugžtumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelj persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiato nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, iibalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosukj, apsivėlusi liežuvi? 
Prašalinkit nervingumą — apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*, tereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasista
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisą* 
Tel. Hsymarket 4876 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viriui Hatterman ir Glants Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų. C-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 Ui 12 diena 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir šlapumo ligų! 
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