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LIETUVOS MALDININKAI
KELIAUS ROMON
1925 M.

Komunistų Propaganda

Graikija apsiriko.

VOKIETIJOJE AREŠTUO
JAMI KOMUNISTAI.

Aukos Pasiustos Vilniun.

'Tečiaus Graikija tuo savo
iškeltu klausimu daug apsiri
ko. Nes pasirodė, kad Turki Keletas Reichstago atstovų
Spalio 9-tos aukų Federacijos Centras gavo $2,189.70.
jau kalėjime.
, Iš tų spalio 24 d. pasiųsta Vilniun (draftu per New Yorjoj nepalyginamai gyveno
daugiaus graiku, negu Grai
ktf) $2,000.00. Ižde pasiliko dar $1*89.70, kurių dalis teks
LIETUVIAMS PASKIRTAS
BERLYNAS,
spal.
25.
^
kijos žemėse turku. Be to,
lėšoms padengti (už telegramas, klišes, plakatus).
BIRŽELIO MĖNUO ŠVEN
Komunistai
paskelbė,
kad
vo
Dar toli gražu ne visos kolonijos spalio 9-tos aukas
LONDONAS, spal. 26. — įmytis į darbo partijos vadus, Turkija išsprendė visus lig
TAISIAIS METAIS.
.
kiečių
valdžia
juos
persekio
vieno ir Užsilikusius grai
prisiuntė. Visiems patartina sekti ehicagiečių pa vyzd j :
Rinkimų parlamentan išvaka kuriais negalima pasitikėti.
ja.
/
išvyti iš savo šalies.
skubinai rinkti ir greit siųsti Vilniun, kur našlaičiams pagel
Pačios Italijos maldininku rėmis darbo partijos valdžia Paskelbus tą komunistų vei'Tas
tiesa
ir
yra
priežašKuomet ^iš ^ Graikijos
p \ ^ Tžemių
7
« * Komunistai yra valstv ba labai reikalinga.
skaičius bus didžiausias. paskelbė viešai Rusijos k o m u ; d a r n u propagandos dokumen, v
trečiojo internacionalo ta, MacDonaldo valdžia p a s - : v šiandie ^pasalinama keletas ^
.&davikai ir sukčiai.
; nistų
žin
% tūkstančių musulmonų,
BOMA, spalių 24. - šven- prendento Zinoviovo konfi- kelbė nuorašą notos, kokia.
Komunistai užlaiko pasų
ta
iš
dCT
pasiuntė
Maskvos
valdžiai
del
,
i
Turkijos
tiek
pat,
nestųjų Metų Komitetas jau tu*««li lai&a, rašyta Angli
. . . .
ofisą. Policija susekė, kad jie
os
kaitant
ri patvarkęs 65 atskirins įvai- -i komunistu vadams. Tas ;'tos susektos Rusijos komimisemaus
pabėgusių
pasus klastuoja. Vizoms jie
rių šalių maldininkų būrius ^ s l o s , tai Zinoviovo instru- stų propagandos Anglijoje, daugiaus vieno miliono.
turi pasidirbdinę įvairių vai
BERLYNAS, spal. 26.
minei Reichstago kampanijai,
Tų
kilnojamų
žmonių
var-<
(pilgrimijas). Tiems būriams ^cijos anglų komunistams.
Į Valdžia grasina
pertraukti
stybių antspaudų. Valdininkų Du Vokietijos princu, VokieAbudu suvedus krūvon, na
jau paskirtas laikas, kuomet
Zinoviov ragina- komunis- diplomatinius santykius su gas neapsakomas. Anot žinių,
parašai taipat klastuojami. tijos buvęs sosto įpėdinis ir cionalistai tikisi laimėti daujie t u r i bot Romoje šventuo- t u s i r s t y t i Anglijos karei-, Maskva, jei negaus atatinka graikai pabėgėliai, kurių tar
Klastuojami ir Suv.Valsty- Bavarijos buvęs sosto įpėdi- giaus atstovų Reichstagam
šimtais
mus. Metas minint 1925 me- v m s * r iarininkoa snkiliman, mo pasiaiškinimo. Nes tos rų pe yra ir armėnų,
bių pasai.
' ^ g p ^ praeitus šešerius me- Paskui, žinoma, butų jiems
Iris.
skleisti nepasitenkinimo amu sies propaganda triuškina pa miršta iš skurdo ir bado sa
Tad valdžia išsprendė susi t u s pykosi, kits kito nenore lengviaus darbuotis už monar
T u o t a r p n Komitetas kas- " i ^ J 0 8 dirbtuvių darbininkų darytą, bet dar neratifikuotą, vo stovyklose ir palapinėse. aurinti jų aktivumą, ypač j
chijos atgavimą,
0 n o i matyti.
.Gryžusius iš Graikijos turkus
dien gauna iš visur naujų t a r P ° - P a g a u s darytį sakai sutartį,
priešrinkiminėj
kampanijoj,!
Jei tarpe princų nebūtų
b
Bolševikų
atstovybė
čia
pa
Turkijon
toks
p
a
t
likimas
su
prašymų paskirti laiką nau- i sugriauti Anglijos valdžią
areštuojant visus buvusio par \ ^ ; a n d l * a b u s u s i t a ^ . V o / taikos, jiedu kits kitam mė»i vieton anos i kurt i sovie- žymi. kad jai nėra žinomas tinka. Neberanda jie niekur
jiems būriams.
lamento atstovus komunistus, k l ( ^ o s b ; ; s o s t o *P ė d > n i s l s " g i n t ų pakišti koją. šiandie gi
tas Ziniviovo laiškas. Sako, "ei pastogės, nei jokios prietus.
(Komitetas turi labai komp
kurių buvo 62.
^ k o M n n f a n s » ™ * a . P " jau kas kita. Kits kitam gaLaiške ypač nurodoma ko- j greičiausia bus jis suklastuo glaudos. Nėra jiems pagel- Kadangi Reichstagas palei B a ™ W s b. sosto jpedan,.
,.g ^ ^
^ ^
likuotą darbą.
Nebeužtenka
Neg
norį
munistams su atsidėjimu te-i tas.
I00**- Nes kaip Turkijos, taip
tam a r kitam maldininkų bu
stas, jų nepaliečiamybė. kaiJuodu sutaikė vokiečiai na atgauti Prūsijos, kitas — Bą
Graikijos valdžios neturi pi
rini paskirti laiką.
J i s turi
po atstovų baigėsi, jie suima cionalistai einant priešrinki- varijos sostą,
nigų. Buvusis karas viską
mi. Keletas jau kalėjime.
susižinoti su Italijos geležin
prarijo.
Nušauto tėvas, sakoma, rei
kelių valdjiįpa, taip kad ata
škęs pasitenkinimo, kad jo
tinkamu laiku ant tokio a r ki
Kitur.
AUSTRAI NACIONALIS
sunūs nušautas. Nes, girdi,
tokio geležinkelio turėti reika-į R 0 M A j s p a L 2 6\ — Itali- žymus skaičius. Jei opozicija
TAI TRIUKŠMAUJA.
Be to, graikai veja bulga
BRIDGEPORTE PLĖŠIKAS jis negalėjęs jo suvaldyti Tai
lingą skaičių vagonų iš pasie- .
didžiu rus iš ^Trakijos juos terori
faši .
v a i ( i z i a į 0 į n a n a u boikotuos parlamentą,
NUŠAUTAS.
nepasiteisinimas.
VIENNA,
spal.
25.
—
Au
nių paimti
maldininkus ir jas krizis.
ma tą opoziciją gali ignoruo zuodami. Daugelį jų sušaudo
juos atvežti Romon.
Chicagos pusberniams pikSocialistai, popularė parti ti. Rezultate nukentės pati ir jų namus atiduoda grai strijoje nacionalistų austrų
Iš Willard ligoninės, 710
dvasia neišnyko, nors valdžio t a d a r i a m s pradeda nevykti,
opozicija.
ja,
demokratai,
republikonai
kams
atėjūnams.
Paskirtas laikas.
je yra krikščionys, gi opozi-, A m > v a k a r a ^ h e r m a n
^ ^So. Lincoln st., per langą šo
ir maksimalistai sudarė opo
Italijos parlamentas bus
Makedonai vejami BulgariI š Argentinos maldininkų
jc0 apyiįnkėge keliolika jaunų ko Miss Bertha Glasser. Pa
ziciją ir nutarė boikotuoti ne atidarytas lajokričio 12. Opo-jjo,, i 5 Makedonijos, ftiu ne cijoįe socialistai.
būrys bus Romoje prieš pat
vojingai sužeista.
Tomis dienomis apie 400 homų
^
užpnolė
vien parlamentą, bet ir fašis zicija nutarė nedalyvauti a- laimingų pabėgėlių
>s
m
skaičius
Kalėdas.
Maldininkai nori
nacionalistų susirinko vieno 8 t ruktorių Morris,
tidaryme.
tų valdžią.
yra virš 110,000.
būti Romioje gruodžio 24 d.,
Del vyno skandalo Chica^
kiiubo butan. Iškelti protes
jKo nori opozicija!
Kai-kas del to lenu a MusRumunai veja bulgarus iš
Instruktorius
apsigynė. g 0 - j e traukiama teisman du
šįmet.
(Tą dieną Šventasis
Svarbiausias jos siekimas: Dobrudžio, konfiskuodami jų tai prieš žydus, kurie maišo- V i e l l J hom
solini valdžiai krizį. Kadangi
Tėvas iškilmingomis apeigo
i šalies politikoj ir kurie
*
^ a n t v i e t o s n u d u " policmonu agentu, vienas radidžiuma Italijos
gyventoją Priversti Mussolinio valdžią trečdalį žemės ir koloniznoda
mis atidarys Šventųjų Metų
binas ir 20 kitų asmenų,
daugiau visur turį balso, ne re mažomis žirklaitėmis
stovi premiero Mu.ssolini pu- arba atsistatydinti arba Jai- mi rumunus.
pataikė širdin, gi kitą sužefJubiliejaus Duris.
gu
jie
patys,
nacionalistai.
sėje, tai šis iš rengiamojo kytis griežtos diktatūros. K a
Suimtas Kissane del banSerbai ištremia bulgarus iš I Be to, susirinkę iškėlė dar/1*'1- Kiti bomai išbėgiojo.
Kitų
šalių maldininkams i h Q i k a t o n i o k o n e d a v o .
šiandieninis
vidurinis
dangi
Penktadienio vakarą polici- k o s Pysimo paliuosuotas. J i s
paskirtas tas laikas:
Reikia atsiminti, kad fašis- premiero nusistatymas nepa- Caribrodo i r kityj šiaurvaka- •keletą ir kihj protestų,
jos nušautas jaunas bomas i r o d ė kitur buvęs tuo ltfku,
Sausis — Kinija; žada at- t f t . p a r l a m e n t e s k a i t o 2 60 na raukus
italams
politikie rinių Bulgarijos dist riktą
Pasibaigus susirinkimui, na
Šiandie Bulgarija savo šieno
Jolm Dankus, 3329 So. Mor- kaomet bankininkas
pašauvykti 1600 kinų katalikų.
rių. Gi tos visos opozicijos ne riams.
cionalistai išsiveržė gatvėn ir
a
s
se turi apie 300,000 pąbėgėVasaris — Chile, Milanas
gan st. Policija sako, kad tai * pradėjo užpuldinėti praeinan
ll.ll*
ir Cremona. Mėnesio pabaigo
buvo desperatas, vieno bomų
c
čins žydus.
Turkiją ir vykti Graikijon.
PINIGŲ KURSAS.
je Milano universiteto profe- j
; burie- vadas.
Jei paskirtu laiku jie Turki Pagaliaus serbai uždaro bul
šoriai ir studentai.
Pečiaus greitai pašaukta | P i r m to jis peršovė kitu du
Spalių 25, 1924
jos neapleis, varu bus depor garų mokyklas ir cerkves.
Kovas — Mantova, Broeia.
Verčia bulgarus pakeisti sa policijos atsarga nacionalis- a b e j o t i n o r e k o r d o jaunikliu,
Lietuvos 100 litu
%.. $10.00
tuoti.
ir Balsamo.
'%•
vo pavardžių galūnes nuo tus išvaikė. J ų 30 areštuota K u o m e t p o l i c i j a fi a m u o s e
Anglijos lterl. svarui
4.50
Francijos 100 frankų
5.21
Iš kitų Balkanų kraštų gy " o v " į " i č . "
Balandis — Žuvusių kare TAI NEKRIKŠČIONIŠKAS
už tvarkos ardymą.
areštavo, jis mėgino pabėgti.
Italijos 100 lirų
4.33
EUROPOS VALSTYBIŲ ventojai taipat kitur perke Graikai išdalies remiami
motinos iš Francijos, Bergą Belgijos 100 frankų
4.82
.g^ policmono revolverio kuŠveicarijos
100
fr.
19.24
liam/i. Žmonių vargams ir šelpimo organizacijų. Turkų >E VALERĄ AREŠTUOTAS iįpka jį pavijo ir paguldė. \
mo, Milano, Piacenze, Cremo
PARĖDYMAS.
Čekoslovakijos 100 kr. . . . . 2.99
kentėjimams nėra galo.
na, Santa Agata del Goti,
ir bulgarų niekas neremia ir
B E L F A S T , Airija, spal.
Canton Ticino i r Graz.
To- Milionai žmonių Balkanuose
jais niekas nesirūpina.
Kas kaltas?
26. — Newry miestely areš
iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiNm
liaus grupės iš Ispanijos, Ba
valkiojasi.
tuotas de Valerą, kuomet jis
SIUSKITE SAVO GIMINĖMS
Gyventojų kilnojimo klau Nekrikščioniškas darbas.
varijos, ^ t u t t g a r t o ir Palati. T .
rengėsi kalbėti vienam susi
nato.
VIENNA, spal. 25. — Teko simas originaliai iškeltas pa ^Keletas milionų | žmonių
Gegužės mėn. — P o vieną matyti vieną turkų buri, isva- čių graikų Lausannos taikos šiandie kilnojasi iš vienų vie rinkime. Civiliu parėdymu
L I E T U V Ą
tukstantį maldininkų iš Ang- r o m ą iš graikų valdomų že konferencijoj. Santarvės vals tų į kitas ir begalo vargsta ir jam uždrausta tan miestan
li jos ir Lenkijos; grupės iš: raių. Jų buvo apie 200. Sulin- lybių delegatai toje konferen miršta, aoių santarvės valsty ineiti. Tečiaus jis neklausė,
Portugalijos, Belgijos, Pales- kę po našuliais jie ėjo per cijoje tą klausimą padarė gy bių diplomatų nekrikščionis- Paskiaus paliuosuotas.
PER
tinos, Rumunijos Jugoslavi- dieną, paskui per naktį, kad vuoju reikalu ir padėjo tai kam nusistatymui. Jei juose
butų buvę nors mažiausia ar
jos ir Austrijos, paskiau iš pasiekti artimiausią geležin- kos sutarty.
SNIEGAS KANADOJE.
timo meilės kibirkštėlė, tie
Viennos ir Zagabria.
j kelio stotį, iškur jie bus paGraikijai pralaimėjus ka
milionai nelaimingųjų butų
QUEBEC, Out., Kanada,
Lietuvos maldininkai.
i silJsti T,,rkijon - Kai P *l tė ' rą su Turkija, virš vieno mi pasilikę savo vietose, kur gi- spal. 26. — Rytiniais KanaIvu tėvai, taip jie dirbo i r gy- liono graikų ir armėnų
iš
Birželio - Lietuva, Sirija y o m ) t a b o k o s
^
mę ir augę, butų jie dirbę dos pakraščiais kilusi sniego
augillįmo
Turkijos suplūdo Graikijon.
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir
savo kasdieninius darbus ir pūga.
ir Egiptas.
kiuose. Dabar turi apleisti sa
Tai pabėgėliai, be jokios man
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S"
butįų
buvę
laimingi.
1
Liepos Profesoriai
ir yQ ^ ^
^ ^
^ yykti
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
tos ir pastogės. Laukuose vie
Gi šiandie štai kokį čia per
P l į K I N A S , spal. 26. n - fti
studentai iš Rei^henbergo, ( T l i r k i j o n T i k d e l t o > k a ( 1
^ nur-lritur pagamintos
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANK^.
jiems
skaitytą
turime
reginį.
nijos
prezidentas
atsistatydi
Čekoslovakijos ir iš Alba.
J n
musulmonai#
"D R AUGĄS" siunčia pinigus litais
palapinės.
Rugpiutis r— Grupės iš Mi-į
no. Civilis karas baigiamas.
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafKonstantinopoly
gi
turklį
lano, Brescia, Malta ir Ma
Kadangi pabėgėliai negalė BELGUA PASIRAŠĖ TAItais ir telegrama.
valdžia
visiems
graikams
daj
Turki
jon,
tai
0
g
r
y
ž
t
i
a
t
g
a
l
deira.
N E W YORK, sp*l. 26. - KOS PROTOKOLĄ.
"DRAUGAS" PUBL. CO.
V( l a l k o k e l e t a
Rugsėjis — Daugybė italų ''
dienų apleisti Graikija iškėlė klausimą iš
Anglijos sosto įpėdinis išvy-^
2334 So. Oakley Avei
Chicago.
grupių iš įvairių Italijos kra- —
• - graibų valdomų žemių paša
GENĖTA, spal. 26. — P r a ko Anglijon.
Telef. Roosevelt 7791
$tų.
dien laukiamas. Pramatoma, linti visus gyventojus turkus nešta, Belgija
pasirašė* T.
Ofiso Valandos:
ir
jų
vieton
padėti
tuos
pa
s p a l i ų — taipat italų gru- kad Suv. Valstybių maldininSąjungos taikos protokolą.
L A K E H U R S T , N. J., spal.
Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare
bėgėlius.
pės.
kų skaičius bus labai didis.
Protokolą yra patvirtinu- 2/3. — Iš savo kelionės čia
Sekmadieniais uždaryta
Iš Suv. Valstybių prašymo Gal bus kelios atskirios gruTam jos norui užganą pa šios 13 valstybių. I š didžiulių parskrido orlaivis jShenah(illlllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllIflIlIlIlIltlIlIlIHIlIlNli
Komitetas dar negavęs. Kas- pės.
daryta.
tik viena Franci ja.
doah.
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AUKSO K L A U S I M A S .

Pirmadienis, Spalio 27, 1924

UTIM

Lietuvoj mane, nors ir a- Kelione atgal i Ameriką
merikietį, visur gražiai prie- buvo laiminga, tik' Prancuzime. Nieks nesijuokė iš raa- joje su manim pasielgė gan
KREIVA AGITACIJA.
nęs kaipo amerikiečio, kaip žiauriai. Valdininkai žiūrinėjo
Paryžiaus laikraštis " L ' Brangus Tautiečiai!
Opillion,, paduoda
įdomių .. Mano atsišaukimas į Ame- tai kaikurie plepa. Priešin visus daiktus, net kišenius
apčiupinėjo.
gai.
Kai
atėjo
laikas
skirtis,
skaitlinių
apie
vidujinę
T.
rikos
brolius
ir
seseris
nepras
Laisvamanių spauda čia ir Lietuvoj desperatiškai
verkšlena, kad atidėliojami Klaipėdos atstovų rinkimai Sąjungos tvarką. T. Sąjungos kambejo veltui. Atsirado ge- visi apielinkės kaimynai ir Parvykau Cuieogon laimin
į Lietuvos Stirną. Tuomtarpu patys klaipėdiečiai del f**| **!<***** t a s laikraštis daro j ros širdies žmonių, kurie pri- jaunimas susirinko ir pelydė- gai, pilnai patenkintas apčių rinkimų nei kiek nesikarščiuoja, n e s jie y r a tikri, k a d priekaištų, k a d j i begalo »\siuntė
m a n lietuviškų laik- jo iki stoties ir labai širdin-j lankęs savo Tėvynę Lietuvą.
Antanas Petrulis.
tie rinkimai visvien savu laiku jvyks. Kas-kita l a i s v a m a - l a i d i > k a d d a u S išmoka pen-įrašeių pasiskaityti. Labai aš ,g*i atsisveikino.

DEL K L A I P Ė D O S R I N K I M Ų .

T. S4*UNG03 IfttAIDUMAS.

KAREIVIO ATSIŠAUKI
MAS.

niams: jiems begalo rupi sugriauti dabartinę Seimo ka- sliu> t u r i d a m 8 pašalimų ne esu jiems dėkingas! Man lin
talikų didžiumą, kad mažuma galėtų viešpatauti. Lietu-1 reikalingi! išlaidų.
ksma ir malonu, kad Broliai
Iš neišspręstų ligžiol eko viai Klaipėdos krašte dar nespėjo susiorganizuoti, ne-1 Fa\\, T. Sąjungos medikalis' už jurų nepamiršta savo Tėnominių pasaulio problemų,
seniai išsiliuosavę jie ten dar neperdrasųs savystoviai direktorius ima 10,200 dole-1 vynes ir Jos gynėjų.
Neužmirškite Saviškiu'Lietuvoje, Siųskite Jiems °\
sunkiausioji ir labiausia kom
rn
r m e t u s a l 0 S i r t a al
prieš
vokiečius
pasistatyti.
Todėl
dabar
iš
6
Klaipėdos
'
l
I*'
S
"
\
Dabar
dar
esu
ligoninėje,
KALfiDŲ. DOVANAS dabar. Pinigus siunčiame Litais •
plikuota'yra amerikoniško au
a dar
ir Doleriais j Lietuva, Vilniaus kraštą ir kitas šalis. į
nepasitenkina. Jis rei-' bet jau neužilgio reikės man
kso problema, rašo I. "VV. Fre- atstovų Seiman patektų gal dauguma vokiečių, kurie S'
Taipgi parduodam laivakortes a n t visų linijų.
eitų
kartu
su
žydais,
lenkais
ir
socialistais
prieš
dabarksdauja
daugiau.
j
ją
apleisti.
O
čia
nauja
bėda.
Perkam ir parduodam namus ir lotus Chicagoje 2
derickson laikrašty ' Foi*um \
tinę lietuvių daugumą. Todėl mūsų liaudininkams ir so- 1923 metais T. Sąjunga į-'Neturiu ne rūbų nė lėšų. Esu
ir
apielinkeje.
Parduodam gintaro karolius, knygas, J
Šiandie Suv. Valstybes tu
juostas ir paveikslus parvežtus iš Lietuvos.
g;
Cialistams labiausia rupi gauti Klaipėdoj sau pagelbi-j vairiems pokyliams išleidusi vargdienis. Jei kas galėtų ma
ri susikrovusios arti pus
Dovierjrastis pasportus ir kitokius dokumentus J
ninku prieš Lietuvos didžiumą. Tam ir keliamas visas 49,000 dolerių, savo narių ke- ne sušelpti, atsiųsdamas kopadarome pigiai ir greitai. Esame registruoti Notarai •
penkto biliono dolerių vertes
lionėms
120,000
dol.,
propakių,
kad
ir
senų,
rūbų,
buriksmas.
Lietuvos Pasiuntinybėj Washingtone.
o
aukso, kurio didžiuma užra
3
gandai 400,000 dol., už doku- čiau amžinai tam dėkingas.
Visais reikalai.; kreipkities pas
Šituo
klausimu
labai
rimtai
"Ryte"
rašo
mūsų
eko
kinta ir neduoda jokios nau
nomistas Dr. P. Karvelis. Jis nurodo, kad rinkimai ga mentų vertimus išmokėjusi j Su aukšta pagarba
dos.
332,000 dol., ir t. t.
Juozas Bendikas, Visas pasaulis šiandie rei lės įvykti, kai Klaipėdos sutartis bus visų ratifikuota ir
V. M. STULPINAS, Gen Agemt.
Ij
Sąjungos
valdyboje
yra
ir
S 3311 So. Halsted St. Tel. Yards 6062 Chįcago, UI. JJ
kalingas aukso. Kai-kurio Paryžiuje deponuota ir kai bus paruošti rink. įstatymai bei
8-to pėst. K. K. Pašdato
18 a
valstybės aukso šaukiasi, nes j nustatyta, kas yra Klaipėdos pilietis ar nepilietis. Rin»*enkonų. Ir jiems mokamos
pulkas
be to brangaus metalo ne-! kimų prisirengimams reikalauja laiko ir patys klaipėdie-^osKaip tai keista,
gali gyvuoti ir tinkamai ves- čiai, tik mūsų socialistai jiems priešinasi, nes turi a s m e - ! A m e n k a nepriguli Sąjungoje I-oji Kulkosvaidžių kuopa
Šiauliai - Lietuva.
U
. . . - - .
gi, amerikonai joje turi darbo
ninių
išrokavimų.
Dr.
P.
Karvelis
štai
kaip
išvadžioja
savo reikalų.
ir užima nežemas vietas.
Bet Suv. Valstybės nuduoda'
REIKIA KONVENCIJĄ RATIFIKUOTI.
APLANKIUS TŽVYNC.
Laikraštis "L'Opinion". la
nebegirdi to šauksmo ir su į
"Einant Klaipėdos konvencija Lietuvos Vyriau-: biausia nepatenkintas tuo fakAnt propertes kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str.
krauto aukso neišjudina '>
sybė, kol konvencija bus ratifikuota visų didžiųjų j tu, kad amerikonams išmoku- Dvylika metų nebuvus Te
Vertes $7,500.00
tamsių rūšių. Nebežinia ko
valstybių, gali daryti tik aktus, reikalingus norma-Ima dviguba alga palyginus j vyneje šiemet teko man ap
.'
kiais tikslais jis laikomas.
liam gyvenimui palaikyti. Rinkimus į Seimą ar į!su kitų šalių* tarnautojais. Jei lankyti gimtinę šalį.
Mes turime ir siūlome ant pardavimo sekančius
Už to aukso išjudinimą pa
Klaipėdos Seimelį ir prie didžiausio noro daryti prieš mokama 8 dol., tai ameriko- Kokia didelė atmaina! Atmorgičius:
saulis žada viską, visokiu
N
konvencijos ratifikavimą butų pavojingas žaislas, 'nui tarnautojui - 16 dol.
vykęs į savo tėviškę Gelasų
kitą gerybių. Bet amerikonai
VERTE
Adresas .
Jau dabar pakanka lenkų ir kitų mūsų priešų intri- Tečiaus Šveicarijoje ar kur m i e s t e l i , rodės iš karto kaip
PASKOLA
savo keisto nusistatymo neir sv
gų prieš Klaipėdos konvencijos priėmimą. Rinkimų kitur už pragyvenimą nuo ae t i m a s kampelis, žmonės
$7,500.00
atmaino.
$3,000.00
8345 S- Hermitage Ave.
p r a v e d i m a s galėtų duoti tik naujos m e d ž i a g o s prieš merikonų j u k dvigubai ne nepažįstami atrodo, net savo
Tuotarpu tas laikomas aukmuš, o gal ir p r o g o s šiokiu a r tokiu b ū d u įsikišti į imama, jiems nereikalingos tikro brolio -nepažinau; bu
$9,800.00
$4,000.00
5004 S. Fairfieid Ave.
.sas, pažymi Frederickson, h.
m u s v i d a u s reikalus. T o d ė l pirm n e g u ką kalbėti apie \ dvigubos išlaidos,
vau jį palikęs vaiku, o dabar
Valstybėms yra pavojinga. .
$8,000.00
$3,200.00
5735 So. Taiman Ave.
rinkimus, reikia, k a d Klaipėdos konvencija butų de-Į T Sąjunga turi užtektinai vyras su dideliais ūsais.
•Toks didelis kapitalas negaii
ponuota Paryžiuje, kaip kad yra nustatyta. Kad Vy pinigų. Metai j metus vaUty< Aplink, kur buvo miškai,
$3,000.00
553840 S. Sacramento Av. $8,000.00
"gulėti be jokios naudos žmoriausybes šioje srityje daroma visa ratifikacijai pa- j J į " ^ g u m o k a t į m m gu_ radau tik krumeluis. Dvarai
.nijai. Ir jei Suv. Valstybės
$3,500.00
5832 S. Taiman Ave.
$8,500.00
greitinti rodo ir paskutinis pasikalbėjimas buv. prem-l
^ išparceliuoti. Statosi nauja
Ta<J k o k i e m s
'nepakels bent kokios akcijos,
jiero Galvanausko užsienyje. Jame p. Galvanauskas
tį
kuriai:
mažežemiai, karei
$4,500.00
3303 S. Morgan Street
$11,500.00
kad išjudinti sukrautą auk
išsitarė, kad jis turįs uždavinį padaryti šiuo reikalu, -. , _. ' £\
viai, o vieno dvaro centrą turi
J
są, pavojus gali ateiti.
Ir dėlto, T. Sąjungos vaidy- nusipirkęs amerikietis Juozai
Paryžiuje demarche".
Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis
ba naudojasi geraisiais laiAnot Fredericksono, pašau
•
Stasicis.
namas moderniškos konstrukcijos.
REIKIA PRISIRENGTI.
kais.
/.lis kokią dieną gali mesti šaMiestelis Gelasai irgi labai
*lin savo menkos vertės po'..
"Bet ne tik šios formales priežastys stovi kely.: i
6 % Nuošimtis
atsimainė. Seniau buvo garsus
perinius pinigus ir pasirinkti
je. Pats technikinis rinkimu atlikimas yra reikalingas
SPALIO 9 DIENAI PAMI monopolium. Dabar ir to ne B
kitokią sistemą, paremtą pre
gerokai laiko. Reikia atsiminti Lietuvoje Steigiamo
bėra. Dėlto čia labai ramu ii
NĖTI.
kių vertės pagrindu definityjo Seimo sušaukimo istorija. St. Seimo sušaukimas
milicijos nebereikia. Bažnyvėmis proporcijomis.
buvo deklaruotas 1918 metų gale, o įvykdytas vos F e d 6 r a c i j o s C £ n t r o R
lėlė medinė tokia pat, kaip
J
l
Jei tos rųšies monetarinė
1920 metais gegužes m. Negalima gi užmesti, kad,
palikau. Vieną krautuvę lai
• revoliucija įvyktų, tuomet E u
buvusieji tada Vyriausybes priešakyje dabartinės o- Cicero, 6v. Antano para- ko jau mūsų žmonės, bet ki
Ashland Ave. A t 4 7 - t h St.
-ropa taip švilpautų Amerika.
pija $468.55.
pozicijos lyderiai butu vilkinę tą reikalą.
tos, tai žydelių rankose.
; kaip šiandie Amerika daro su
N a r y s Fed e palės Resenve
Todėl nieko nuostabaus dalykų žinovui negali Dievo Apveizdos paiapija:j Gelasų miestelis nuo karo
Europa.
but, jei ir artimų Klaipėdos Direktorijai sferų į klau- $ 2 5 4 - 0 8 ' L - L« ^skolos bonasjnieko nenukentėjo, tik išvezBankos
Frederickson y r a žinomas
5aoo
simą, kada galėtų rinkimus įyykdyt, nurodoma tec- *
> W « a J j Į $10.00 iš vi-^a iš bažnyčios varpai. Baž* ekonomistas ir žino, ką rašo.
314 c 8
nycia turi savo chorą, bet sil
hnikinės
kliūtys
ir
reikalaujama
gerokai
laiko.
Ir
tai
*°
$
-'Bet reikia pastebėti vieną
ne be pagrindo. Pirmiausia, reikia įstatymo, kuriuo Aušros
Vartų.
parapi;,a pnai gyvuoja. Jaunimas čia
-faktą. Frederickson yra vie
turi pavasarininkų kuopa, ku
rinkimai galėtų but atlikti. Opozicijos pro šį klausi- $217.76.
nas tų, kurie nori, kad Ame
mą praeinama labai lengvai, nurodant, kad rinkimai I Roseland, Visų Šventų pa ri silpnai gyvuoja, nes vadų
rika dovanotą Europai kare
neturi. Bet jaunimas yra la
gali but Lietuvos Seimo rinkimų įstatymu atlikti. Bet rapija $200.00.
^ skolas. Kuomet tai butų at
kas tą įstatymą yra skaitęs, žino, kad, viena, ten Klai-į North Side, šv. Mykolo pa- baį geras ir draugiškas. Man
likta, tuomet amerikoniškas
esant surengė vakarėlį ir ne
pėdos Apygardos nėra, o antra, visas mūsų įstaty- rapija $149.00.
•auksas milionais butų gabeį
mas bendrai nesuderintas su Klaipėdoje veikiančiai Town of Lake, ftv; Kry- blogiausiai pasisekė.
namas Europon.
GelasiĮ kaiiuinystėje Vabal
teise. Šiam darbui reikalingas ir laikas ir pasirengi- žiaus parap. $15S.S8.
Žinoma, nuo to Europa grei
mas. Net pats pagrindinis klausimas, kas yra Klaipė-' AVest Pullman, fiv. Petro ir iukuose jaunimas kur kas ge
tai ekonominiai pasveiktų, bet
riau gyvuoja. Ten pavasari
dos krašto pilietis, nėra aiškus ir negali but rinkimų Povilo par. $123.65.
amerikoniškas doleris tuojau.įstatymo paliktas atviru. Juk visiems žinoma, kad Šv. Kazimiero Akademijos ninkų organizacija stipri ir
nebetektų pasauly šiandienisavo puikų cltorą turi.
klaipėdiečiams yra palikta optacijos teisė. Kaip at mokinės $70.74.
nės savo galybės.
rodytų tokia Klaipėdos krašto atstovybė, jei ją rin Bridg«port, 6įr. Jurgio pa Šiaip teko pastebėti, kad
I
Tokia Europai pagelba dožmones gerai gyvena; nėra to
kusieji piliečiai optuotų už Vokietiją. Visiems šiems
rapija $67.00.
J riniu atžvilgiu butų labai brakios bednystės, kaip kartais
sunkumams pašalinti Vyriausybė, kaip girdėti, yra
Brighton
Park,
Nekalto
Pr
! ngintina. Bet "businessV
pasakoja. Žinoma yra tokių,
jau pasiuntusi į Klaipėdą tam tikrus komisarus padė
asidėjimo
parap.
$57.00
atžvilgiu perdaug kiaura.
kurie mėgsta baliavoti ir deg
čiai studijuot, ir medžiagai parengti."
Melrose Park $50.01.
tinę traukti, tai tie nieko
Garfiekl
Park
$30.00.
RINKIMAI
NESĄ
ATIDĖLIOJAMI.
Teisme.
j r neturi. Kiek prasčiau gy
Visa
Chicaga
su
upielirikč''Visa tai imant domėn, aišku darosi, kad, jeigu
Teisėjas: A r tu Jonas Dir
venti tiems, kurie žemės ne
mis
$1,901.09.
dar nešaukiama, tai nei iš Vyriausybės, nei iš Seimo
voms? turi.
Išpa«kvimui visos misingines lovos už pu
B.
Mastauskas,
daugumos rinkimai Klaipėdoje bereikalingai neati
Kaltinamasis: - Taip, gar
Sekretorius.
se kainos. Gražiai užbaigtos. Galima gauti
dėliojami. Čia visas opozicijos karštis yra iš keršto
bus Teisėjau. —
^
^^^•^.,•^•^^'1
ir iš noro greičiau sudaryti daugumą. Seimo daugu
* - A r t u užmušei savo kai
SUNKUS DARBAS V visokia saizy. Kad reikalinga lovę naudokitės Jj
ma,
jau
nekartą
dariusi
pareiškimų
apie
rinkimų
pa
SPALIO
9
DIENAI
PAMI
myno J u r o kiaulę? nekenkia nei vienarii,
Ii
esančiam geroje fizifikoje t
padėtyje.
Uilaikyk
«avo
greitinimo
priemones,
šiame
atvejy
valstybės
reika
NĖTI.
— Negaliu prisipažinti. šia proga.
tvirtuttiiį masažuodamas ^
savo
muskulus
kfckvj«ui
•
lus stato aukščiau už visus savo partijos reikalus.. Vi
— T a i t u sakaisi nekaltas ? vakarą einant įpulti. Tšsi- '
Specialos kainas . . . . . . , ,
trinkite gerai su senai
sas
tas
kiršinimas,
kurį
liaudininkai
ir
visa
opozici?
žinomu
ir
patikėtinu
N
Federacijos CenBro Raportas.
— Kokia ten mano kaltė!
J Ir augšcįau.
,
ja kelia del rinkimų Klaipėdos krašte, yra didelis ftu- Cambridge, Mass. . . . . $70.00
Pagalvoki, ponas teisėjau, p a
sižengimas prieš lietuvybe. Klaipėdiečiai, nežinodami I Kenosha, Wis.
$67.56
ts. Daleiskime, k a d ponas bū
Gish arba Ittigvais išmokėjimais
ir 1ŠVENG- \
gerai mūsų santykiu tampa partinio gešefto auka ir Schenectady
$40.05
tum kiaulė ir pasiknisęs po
KITĘ nutjvar- I
gio, skaudamų 'J
vietoje to, kad dėtų savo jėgas lietuvybės pozicijų Braddock, Pa. ..
$40.00
tvorą, įlystumei į mano daržą
muskulų
ir .1
diegiančių pe- |
stiprinimui, blaškosi politikavime. O kieno tai naudai IMo^treai, Canada ..... $40.00
ir imtumei ėsti mano baršfių.
Bukit Ą
tvirta ir wei-, j
F
'.•
ku, , tuomet y',
išeina — aiškinti daug netenka. Opozicijai reikėtų Springfield, UI. ,
$31.00
~eius, o aš tuomet ponui tei
riarb.is.
heijro-, '
3621-23-25 So. Halsted Str.
mesti šis žaidimas su ugnimi, o mūsų visuomenei įsėjai su lazda per šnipą ii
^^^^^^^^^^^^^^^—^
_ i tiieWu«rn»t. ,
persunkus. Nei viena atsargi sefonyni* ne-. ]
Viso . . . . . . . . . . . $288.61
sidėmėti, kokiais budais opozicija gina savo partijų
gali-būti debojnkps Šito liuiiuento. N6ra U
-ponas teisėjas nudvestiunei.
ttktusK jei jiataH !XK ARO *aH!)a*enfcrk>
.*enfcrio ( |
I
J. lOZAJTlS Mgt.
reikalus."
Taigi kieno tuomet butą kalB. Mastauskas, \
F / A D . RiCHT&l 4 CO
N 104-114 So. 4th St.. Brooklyn,=s=ai U:
.tet .4^ J i
K. P .
Sekretoriui!.

KALĖDŲ DOVANAS

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE

$3,000.00 Morgičius

DEPOS1TORS
STATE BANK

$12.95

Central District Friture Co.
JL

s

!k-

v

j

• M M

Pirmadienis, Spalio 27, 1924
n
• — —
m

D S A U 0 A 8
—

Lithuanians Make Protest at
Attack.
Indignant protests were
I made lašt night by promiin the liali of St. Vincent
nent inembers of tlie local
De Paul's chureh. B. F.
Lithuanian colony to a pubMastauskas, formerly of
lished communication from
SOCUALĮSTAS GAVO
the Lithuanian Legation at
John Frank Danis, DiverSfrltYGTĮ.
Washington, will be the
non, in which the loyalty
speaker at this meeting. An
and patriotism of the locai
Rytmetiniame Illinois State
Englivsh speaker also will
Lithuanian federation was
Journal dienraštyj (iš Spal.
address the gathering, whiąusetioned. Anthony Kaz
9 d. tilpo žymėtina žinia
ch will be held under the
lauskas, president of L. E.
''Lithuanians \vill observe
auspices of braneli No. 37,
€. Federation, Branch 37.
Loss of Vilna". Čia paduo
L. R. C. Federation in Aasserted that the attack Iv
dame trumpai tą žinute. Štai
meriea, the local branch of
Danis was without cause or
ji the Lithuanian nationality.
i foundation.
44
He said that
One thousand LithuaThe • independenee
of
the communication smacked
nian tam i lies in Springlitliuania was deelared at
of an attempt to obtnin
field wi!i join with tlieir
a convention held in the
cheap political notoriety, in
fello\v countrynien across
city of Vilna Feb. 16, 1918.
behalf of the organization
tlie sea in tlieir national
At that time the llerman
of which he is the beari,
Mourin£ day to-day. Oetomilitarv forces were occuPresident Kazlauskas issned
ber 9 is commemorated by
pying the \vhole of Lithuathe follow,ing statement:
all Litluianians and all A»*
4
nia
'To John Frank Danis:
mericans of Lithuanian de44
In ansvrer to your sta
(»i pėtnyoios pusdienio dieB
scent as tlie fourth anni44
tement tliat appeared in
versarv of tlie loss of Vii- rastyj Illinois State RegisThe Illinois State Register,
na, tlie ancient eapital of t e r " patalpino žinią soeijaOct. 10, 1924, we, hte AIistas John Frank Danis, pa
Litliuania, to Poland.
merican and foreign born
The day is nationally ob- reikšdamas, kad jis yra prie
Lithuanians always stand
served in Litliuania, but šingas Vilniaus netekimo gefamilies of this race i,i j civiliniam paminėjimui, kad for the U. S. A., and always are read'y for the call
Springfield will hold tlioir įlietuviai via negali turėti vie
of the Red, AVhite and
observance Sundav evening šųjų jvatriotingų lietuvišku
'vakarų, kad lietuviams čia m«
r* 20 metų Prityrimo
vieta ir jie turėtų būti grą

LIETUVIAI AMERIKOJE
SPRiNGFIELD, ILL, I

Akinių pritaikymo meno

žinti Lietuvon.

DR. RALPH G. GUPLER
šiuoml
pranešu
visuomenei,
kad pasveikęs sugryžau j savo
seną vieta ir pradėjau
gydyti.
Jei kam reikėtų, tai prašome at
silankyti.
24-tn St. And Oakley Avenue
Ofiso Tcl. Canal 0241—1713
KcsUliiicijos Tel. Mitlaay 5512
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų.

Bet gi lietuviai užsigavo to
kiu išgamos
išniekinimu vi
sa to, kas lietuviška
ir už
protestavo vardan
A. L. R.
K. Federacijos. Subatos ryt
metiniame dienraštvj
"Ulinois State Journal' tilpo se
kantis protestas:

Telefonas Boulevard 1990

Dr, S. A Brenza Dr. A.Račkus
Gydytojas, Chirurgas, ObaTeL Boulevard 0537

Dr Marya
Dowiat-Sass
1707 W. 47-th St.
Valandos nito 8 iki 12 dieną, nuo
• Iki 8 vai. vak. Nedėllomis noo
8 Aki 2 vai. po pietų.

r T«». Boulevard

tetrikas i r Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —
1)—B© marinimo,
t)—Be
ivclHo Ir b« skausmo,
3)—Be kraujo,
4>—Be jokio pavojam sveikatai.
5)—l*acijentui nereikia uirtM, ga
li tuoj valgyti, ir rali eiti į
<inri>ą.
Pagydo *t»all-*t©n««' (akmenį* tulžyje)
|
h- akmenis šmmimo pūslėje be • permijos, tm tam tikromis moks
liškomis priemenėmis ori vaistais.
Apkartusiems NRKrsilmt girdėjimą.
Gydo \isokias liga* ptuekmingai, ir Jei
yra n-ikalas duro operacijas.
rroresijonalį patarnaviaii)
teikia savo
ofise:

FELIKSAS ŠIHKEVICZ

.

GRABORIAI:

Chkago, IU.

Lietinis
Graborlus
2314 W. 23-rd Place
Chkago, IU.
Patarnauja laidotuvėse kuo pigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Canal 1271
2190
•'' •

Gydytojas ir Ghimrgaa

4 6 3 1 S. Ashland Ave.
Tel. Yardg 0994
Vaiandoi;
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
,Vuo 7 iki 9 vakare.
STedėl. nuo 10 iki 12 iriet.
Tel. Boulevard S68«

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJAS
IR
!
CHIRURGAS
SSS7 So. Morgan Street
Valandos: •—11 Ii ryta.
Vakarais nuo 7 iki t
CICERO OFISAS:
1143 South 40>ta Aveone
Telef. Cicero 4878
Taland.: i — • : « • • . • . kaaalsn,
Ut&rnlnkais Ir pėtnyčioms nao t
Iki t ral. vak.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR

CHIRCRGAS

4442 So. Westem Ave.

ofisą

po

3333 South Halsted Street

SPECUAT.TSTAS
Džiova, Moterą Ir Tyrą Ligą
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2-—4
po pietų: nuo
7—•.*•
vakare
Nedėiloml*: 10 Iki 12.
Telefonas Midway 288*
=

—

•

LIETI VYS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins visu
akių
tempimą
kas yra priežas
timi skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotuma, skaudančius
ir užsidegusius
karščiu akių kreivos akys katerakto, nemiegio: netikras akis jdedam
Daroms egzarotoss elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo- re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 lkt S vakaro
Nedėllomis nuo 10 iki 12.

I TeL Oanal 0197 Vak. Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
Tamados: 10 ik! i s ryte: 1 lai •
po pietų: I iki f vakare

S P E C I A L I S T A S ***OKŲ i i g Ų vlOuriu ir plaučių, gydo lytiškas
dalis, šlapumo ligas vyrų, jnoterų ir vaikų.

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

OSTEOLOGISTAS.

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street
Valandos: 10 iš ryto iki 4 v. po pietų ir nuo 6:80 iki 9:30 v. v.
Telefonas ofiso: Ha>market 0149
Telefonas Rezidencijos ISeynfg— 4480

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

TranklMas
dantų be skausmo.
Brtdge geidaus!* aukso. Su mūsų
pleitom galima valgyti kiečlaasia
maistą* Garantuojame visą savo dar
bą, b? l e m a s mūsų kainas. Sergėkite
savo dantis, kad nekenktų Jūsų svei
katai
1548 Wcst 47-tb Street
Netoli a«tiii*««i Ave.

aa

JOHN 1.6AGDZIUNAS
ADVOKATAS
V«d* bylas v h u o w Tcfemaose. f&rzamt•uoja Abstraktu
Pmasre pirkta* ir
pardavimo D*knm*niwn b- teaH»J!ino«

ROOM 1686 TRTBCHE BLDG.

215

Tolefoaaa

S.

W«et 22 S t

W. B A N E S

A D V O K A T A S
79 W. Monroe Street
Room §04 — Tel. KandolpU f900
Vai.. Muo 9 ryte lkt 6 po pieta
VakaralB StOt 8o. HaUted 8<r.
Telef. Yards 1015

— i

A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko M
9191 W. 19nd St,
TeL Ganai
Telef, Central 4411

KASIMIfi P, GUGIS
ADVOKATAS
127 M. Dearbom Street
Valand.: nuo t iki t ; M
Nedėllomis 9 Iki 12
S4.: SSSS So, Baisted Str.
Telef. Boulevard 1110

*M

LIETUVĖ ADVOKATĖ
4454 Sonth Westera Ave.

Telefonas Lafayette 4089
Valandos: Nuo 7 s u 9 vakarais
Nuo 2 Iki 9 Sukatom 9 0 plet,

. TeL

Canal 2«W
a J. PANSIKHA
Fotografas
PANSIRNA STUDIO
1901 S. Halsted St.,
Chieago.
Tolumas nedaro skirtumo
•'' Saukiamas, valiuoja i
miesto dalie.

[Spccialos Kainos Del Pardavėjams]
Savininkas

JOSEPH W. AŽUKAS
751 - 753 54-th Place
Chieago. 111.

Telefonas Canal

Laidotuvių kai
nos kiekvienam
prieinamos.
Pirmos Klesos
Masinos
Prlrate Anibulaace

S I M A I T I S
NAPRAPATH \
Gydau pasekmingai tolcias ligas
\-yru, moterų ir vaikų kttrios bu
vo pavadintos neišR-ydarnos, nesHpnfndamas juos vaistai^ ir nevargindamos operaeijemlsį
Vartoju Naprapatljos §r 3Iaistl
nes cbemijos būda gydyniui, (iSgydęs- nurodau raštų kaip ulsilaikyti įel būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Eiou prie ligonių ir i
namus. Tol. Boulevard 8768. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 iki 8
vak. Nedėliomib po sutartė 4952
^ »o. Ashland Avenue.
DR.

1

SPECILISTAS ant eemrainaTO.
jlmo abstraktų Ir padarymo kon
traktų,
dokumentų
fr rteokių
popierių. Veda visokius sudus.

**

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Room 1117 — 1122
127 N. Deaeborn Str.
Telef. State 7521

i V

= •

užslsenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Arehcr Ave., Gliicago. IU.
Brighton Park, 2 dubų, Ritmas 1
Valandos nuo 9 ryto iki 1& pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.
Telephonc Lafayette 4<">48

Tel. Boulevard 7581

]

ROSIUAJTDO o r i f i A 8 :
10717 So. Indiana Avevue
Telefonas Puftman 8177'
Val. : Kaa dieną nuo 2 11d I ;
SubatomiB visa, diena, Šventomis
iki pietų.

-

l

0610

Vakarais ir neneik* ryta:
ofise "Naujienų" name:
1799 80. Halsted Str.
Telef. Roosevelt 8500

SIUVĖJAI

PLUMBING

Geriausias plumeris, darbą at
teku gerai Ir sąt<ni<aal.
THOMA8 HIOGIHS
9S18 So. Oakley Ave
Chieago,

*s*

Tel. Humboldt 2%b%
Panedėlio vakare:
4601 So. MarskffeM Ave.

A. MARCINKEVIČIUS
Seniausias Lie-!
tuvis Siuvėjas
North Sidėje
1840 W. Wabansta
Ave.
Chieago, VI..
Siuva visokios rųšies vyriškus drabu
žius, pagal {vairių
madų. Užsakymai 13
pildomi
gerai
ir
greit. Kainos priei
namiausios.

CHAS. K. VUOSATTIS

•*

JOHN Kl/CHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22-nd St. arti Lea%ltt St.
TeleSnae Canal 2 6 t l
Valandas: 9 ryte iki 9 vakaro. 8eredoj Ir I»ėtnyčiej nuo 9 f. lkl t
v. Veda vieekias bylai vienose
teismuose. Egaaminuoja Abstrak
tas Ir *e41rb* visokiu* Dokumeatus. perkam
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir
Biznius, Skolina Pinigus ant pir
mo morglfliaus lengvomis lslygo-

i

"

p.

• » •••

H

•i;!'"",s

'Be^g

S==teBE«=*

A. OLIS

ADVOKATAS
11 8. La StJle st. Room 2001
TeL Randoipb 1084 Tai. auo»-B
VAKARAIS:
8994 8. Ralsted st. TeL BUd. 9771
v. e apart Paaedatto ir

Physical Health Institute

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

*

Telef. Lafajette 4146

GYDYTOJAS,

-

Darbas Aukštos Rūšies
Kainos Prieinamos

Didžiauses ir geriauses siuvejes
ant West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir
žieminiu materijų del vyru
ir moterių.
5
SIUTUS Ir OVIRKOTUS
(Ant Antrų Lubų)
3
Visokrt Stylu
į
Vai.: Nuo 9 ryto iki 15 m V S Padarau ant užsakimo greitai ir gerai. ^
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
į
Kainos visiems prieinamos,
g! Kreipkitės pas mane del gero patarna1 •!
vimo. Taipgi
S Valome, dažome ir atnauiiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS
DR. VELONIS, Ph.
Lietuviu Kraučius
23S7 So. Leavitt St.
Chieago, BĮ.
D. 0., D. 0., N. T;
Tel. Roosevelt $882
Gydau Jvairlas Ilgas, o ypatingai

DR. D. VAITUSH, 0. D.

4729 S. Ashland Ave.

'

•

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije
žinomais gydvmo budais.
AtsUankykite į
TRAlrflS HEALTH
INSTITUTE
>
3327 S. Halsted Street

Į Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 12

aomerlo

MIESTO OFISAS
127 K. Dcarborn StfeeC
Kambariai 514 ir 51t
IMofaMU Baa4olpli 6684 *r &***
Vai.: Kas diena, išskiriant Su-batos ir Sventėą nuo 9 iki pfetu.

•

>fc * • m » i

K-^

romobile Paintfng ShOj

Be Vaistinei Daktarai

Akiniai $5 ir augščiau

DR, CHARLES SEGALl
savo

•

Lietuvis Graborlus

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

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

j

3202 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 3302

Turėk švarias, Sveikas akis

Kampas 31st Str.

*a

J. J. STANKUS

—i

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Perkėla

•

CHAS. SYREVVICZ

Lieenscd Kmb.
F . K. Paines

apeotallsfa Moteriška,
Tyrl8k«
V a i k ų Ir v i s u c h r o n i š k u U » a .

ADVOKATAS

BRIOGEPORT STUDIO i HELEN BELMEN JERRYj

II

PADAROME SENUS
AUTOMOBILIS KAIP
NAUJUS.

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8270

•<•

Lietuvis Specialistas

RUSAS GYDYTOJAS Da
CHIRURGAS

Dr. Maurice Kahn

••

—

DR. SERNER, 0 . D.

DR. A. A. ROTH

*

SAVfNINKAS

S. D. LACHAVVICZ

>fiso Tel. Boulevard M M
Kezid. Tel. Drexel 0101

J

•

[Tcl. Boulevard 0312

L>r. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

*n m

=

•*•

1411 So. 50 A ve. Cicero, m.

j. P. WAITCHES

1

AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatves
Ant trečio augšto viri Platte aptiekos, kambariai: 14, 16, K Ir 17
Valandos: nuo » ryto lkl • *ak
Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M
, -

ADVOKATAI
!*-.

Pranešimas Lietiniams G. V, G H E S N U L

DR. JAN J. SMETANA

OflsnA atidarytas: kasdien nae S vai.
|M> piet Iki 9 vai. vakare.
Nedėiieaiiti ir seredomls ofisus a t d a 
rytas.

2160

Blue. But we are not agents pas kuriuos sugryžęs jis galė
paid by Russia*s Reds or ta prisiglausti. •
sd called "the Foster gang Jis yra nelaimingas žmbfrom llussia". We are tiue gus. Jo kair€ji ranka ties
Americans; born and na- alkūne nupjauta, prie kurios
turalized citizens; organi- jis turi prisitaisęs geležinį kazed under L. R. C. Federa blj šiupčies palaikymui ir
tion of America.
taip anglius kasa. Del rankos
" I n the name of L. R. C. jis dar galėtų ilgus m. dir
mirė Spalio 25, 1924 m. U:30
Federation, Branch 37
vai. rvtt1, 66 nletTj slutatto.
bti, bet del proto ilgai dirbti
Kilo fl Katta- ftėd\ Raati
ANT. KAZLAUSKAS negales. Jis yra pakvaišęs, sunių Apskr., Lindavfcnų Parap.
Amerikoj išgyreno 40 metę.
Local President. vaikėjęs, nežino ką daro, ir
Buvo nevedus.
726 North Eighth Street, bile dieną pateks bepiotna
Kūnas pašarvotas 4356 So.
Springfisld, 111. niin gyvenine baigti. Jis rei
Wood Str. Laidotuvės įvyks Utarniake, Spalio 28 d. iš namų
Toks pat protestas patilpb kalauja globėjų.
8:30 vai. bus atlydėtas į Šv.
Kryžiaus bažnyčią, kurioje į~
•Fiziškai
jis
da
yra
tvirtas,
dienraštyj "Illinois State Revyks feduliagos pamaldos ui
gister" su sekančiu prierašu: tik protiškai silpnas, bet jd
velionio sieb. Po pamaldų bus
nulydėtas i fev. Katimiero ka
Divernon Man's Statement i beprotystė kitiems nepavojin
pines.
Causes A Heated Reply.
ga, jis yra ramus, klauso if
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines,
draugus k pažysta
Tlie statement of Frank! daro ką jam paliepi, nesiprie
mus atiduoti paskatini patar
Danis of Divernon relative pina. Taigi jei Lietuvoje ras
navimą ir dalyvauti šiase pa
maldose.
to tlie local observanee of iųsi koki nors jo gimines, ku«
Jonas Šukevičius ir S. Ithe loss of Vilna has cau- rie norėtų jį priglausti, tai u&
vaškevičius.
sed a number of protests on jų globą vis dar liktų jiems
Laidotuvėse patarnauja grab.
the part of prominent nien kiek iš jo sutaupintų pinigų
J. F. Eudeikis, Tel. Yards 1741
and wonien of the city of ir dar jis galėtų jiems bent gy
Lithuanian descent.
vulius paganyti ar kitą koki
Tatai socijalistui nepavyko. darbų dirbti, ir tenai visgi bu Ashland ave. tarpe Devon
Jis gavo sprygtį. Gi lietuviai tų jam lengviau gyvenimų bai ir Pratt gat., North Sidėje,
laimėjo ir pasirodė patriotin gti negu Amerikos "beprotna bus praplatinta.
ei i
myje.
FOTOGRAFISTAI
Sąmata.
Jei kur randasi koki nors jo
giminės, kurie norėtų pilnes
s
nės informacijos, atsišaukite
PAIEŠKO GIMINIŲ.
Netikėk gerbiamasai, kad
l>as A. 01szewskį, 3301 So.
tamsta neatrodai gražus ant
Halsted
Street,
Chieago,
IU.
paveikslo.
Ateik į BridęeANTANAS MICKUNAS.
port Studio, kurie esą tik
48 metų, nevedę*, gimęs Ui- •
•
-•'
•_
•
•
ri paveikslo artistai.
osių vienkiemyje, Panevėžio Nieks nemiršta.
Dei Yestnvi* ir štimjuų
yra puikiausia ir didžiau
parapijos, dirbantis anglių ka
Miestely Pickworth, Angli sia viela, ir puiki dienos
syklose, Indianos valstijos tu
šviesa, galima šimtas žmojoj,
yra
150
gyventojų.
Per
rintis kelis šimtus dolierių sunių grupais trauktis pa
veikslius.
50
metų
nei
vienais
miestelio
taupintų pinigų, norėtų gryžti
Speciales kaifięs del di- j
Lietuvon jei turėtų pas kų gyventojas nenumirė. Tarp dėlių vestuvių. Visi esate
gryžti, bet*jis nežino ar kur kitu yra 4 asmens po 70 me užkviesti atsilankyti, mano
pažiūrėti, niekas ne i
nors ranflasi koki jo giminės tų; 5 virš 80 metų, 2 virš 90 darbo
kainos už pažiūrėjimą.
m.

1

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
Aklų Ligas
Ar Juma skauda galvą T
Ar jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos T
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip h plukančlus
taškus
Ar atmintis po truputi malėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant rokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akla?

D A K T A R A I :

Vai.: t ryto iki 12 plet: 1 po
p*et iki 3 po piet, 8:30 vak. Iki
9:38 vak.

—5—

•

S. r—v*

4608 SO. ASHLA3TD AVEXUE
Chieago, IU.

mmmmmmmm
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V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATĄ 8
OfUsa DidmlestyJ:

112*.

i II •

28 South Is* Salle Btneet

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Gydome specialiai greitai ir pasekmingai ohronižkas ligas. Taip
gi gerklės, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sui j, skaudulius senus ir reumatizmą.
Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.
*
Turime speciali skyrių del palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių- Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Hay.
GYDYMO BIURAS
&,

HEALTH SERVICE INSTITUTE, ^
1553 W. Division St., netoG Ashland Ave.
Biuro telefonas MONRO 13 1819. Gyvenimo telefonas ARMITAGE
eeo«.
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome
ligonus, kiuro negali ateiti į biurą.
OFISO VALANTX)S: Nuo 10 iki 12 dieną, nao Z Bet 6 ir nuo C iki 9
' vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 13% po pietų pagal sutarti-

Telefonas Central 8890

Vakarai! 3223 S. Halsted St,
Telefi

Vsrds

4881
^"»

!

STASULANI
ADVOKATAS

77 W. WitMntOH St. Rooffl 911
T a i Central 8200
Cicero Ofisas Utarninko vak.
L814 Cicere Ave. Tel. Cicero
it BRIDG&PO&TO Sere/ioj v
[6>8 vkl. v. Subatoj nue J—7 tv. vj
S. sUlsted Si. TeL ftesn, 8737]

«•—S.
=

«•»

=
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ra Koplyčiai. Girdėjau rezul- jo prie tymo. " B a s k e t b a l l " sodalicija rengia "Armistice
tatas viršija šimtinę ($100) lavinimai bus • atitekami kas Day D a n c e " De-^aul Univerpirmadienis ir ketvirtadienis. sity Auditorium, "Sheffield ir
Ar ne šventas darbas?
" r
Naujam tymui pavesta išsi Webster Ave. Muzika suteiks
Pavyzdys.
TOWN OP LAKE.
P-nios JC. Petraševičiene ir rinkti sau kapitonas.
visiems žinoma Lew Jacobs'
Žinutės.
Į šį susirinkimą buvo atsi Orchestra.
Eudeikiene (Jonienėj įrengė
p-niai M. Šedienei 'Surprise lankę svečiai iš 13 kuopos: p.
Bazaras.
Ateina žiemos laikas, tai
p
a
r
t
y
"
spalio
16
d.,
ir
dova
Kaniušėnas
ir
p.
Bajorūnai
Šv. Kryžiaus parapijos balaikas šokiams ir panašiems
4<
ną
eleetric
floor
l
a
m
p
"
.
tė. Svečiai pasakė po trumpą pasilinksminimams. Delko vi
zaras jau visiškai užsibaigė.
Lai prakalbėlę,
kuriose reiškė i o s j a u m i o m e i l ė s draugijos ne
Visais žvilgsniais puikiai pa Puikių moterųą dalyvavo. Lai112!gali sureng^į s a v o S o k i u s g r a .
vyko. Užbaiga, buvo kur kas kas greitai pi•abėgo. Buvau ir^džiaugsmo V e l naujos
aš ir džiaugiaus pastebėjus kuopos įsikūrimo ir jos veik- ž į a u siuose aplinkybėse ir prie
smarkesnė, negu pradžia.
moterų tarpe pagarbą viena lumo. .Ypač gražiai kalbėjo J^Hausios muzikos. Tik reiVakariene.
p. Bajorūnaitė, kuri pagyrė , . ^ . .^
čionykščiai
lietuviai visu'kitai,
y
v ' . '• ,
. k m Cnicagoe jaunuomenei pa
Tyla. nauja
smarkumu rengiasi prie Sese
kuopą, uz tai, kad taip ^ •
»,.
,, .,_
.
. ; , .v
. . .Tanios. Cia XT
Northsides mergai
;u Kazimieriečiu priėmimo
skaitlingai lankosi i snsirin.
MARQUETT
PARK
KOLO
, .
.'...
tės tioro pradžią; ir pat pra
vakarienes. Visi yra labai
tižioje visi žengkime pirnryn.
NIJA.
Užbaigęs svarstyti kuopos
" b u s y " . Vieni bilietr.s parda
J Ir dėlto, remkite jaunuo
reikalus fruvo pasiūlyta atsi
vinėja, kiti vakariene # gami
Vyčių Veikimas.
lankyti po susirinkimui į menę, eikime visį į De Paul
na, dar kiti programa rengia,
112 Vyčių kuopa auga lyg "Bunco P a r t y " , kuri šį vaka- Univ.. Auditt Lapkr. 11 d.
;
agituoja ir dar kiti šnekasi,
ant* mėlių. Per paskutinį su rą buvo rengiama &v. KažiObalsis - "Come, and you
kalbasi; visi žada vakarienėje
sirinkimą, kuris įvyko Spalio miero Akademijos "Astros • ' will BOOST vour
o\vn sodalyvauti. Sakau, tai dar to
'24 d., Įsirašė dar 4 nauji na ratelio.
eials''
kio sujudimo mušu kolonijo
riai : Povilas Yardauskas, Vin
'
daugiau.
Dauguma 112 kp. narių nuje negirdėjau ir neregėjau.
eentas Strakalaiits, Jonas R a u | y y k o
^ ^ ^ «Bline0 Par.
Puota įvyks lapkrieio 9 d.
donius ir Feliksas Bardaus- t y " ir linksmai praleido va
pono Krenėiaus svetainėje.
kas. Tuo būdu 112 kuopa turi karą.
Vyčiai.
jau 31 nari.
Koresp.
U Vyčių 13 kuopos sus-me,
PATE8KAU' kambario vie
Spalio 24 dienos susirinki
nam
vyrui, prie
katalikų
laikytame spalio 18 d. Davis
mas buvo labai gyvas. " B a s - VYČIAI. JAUNUOMENĖ, blaivų žmonių, kad
butų
>t|iiare Park salėje, buvo (aBrigliton Park ar Cicero.
ket h a l l " tymo komisija pra
DOMAS!
Atsišaukite
not jų korespondento) "sonie-j
nešė, kad vieta žaidimams
DRAUGAS PUB. CO.
1hing unusual". Atsilanko p
2334 So. Oakley Ave.
gauta ir jau 6 nariai prisidėLapkr.
1
1
d.,
"Armistice
nai J . Ramanauskas ii A. Po
Day", Nortb Sides mergaičių
<-ius. P . A. Pocius kaino tiktai
Migryžęs iš Lietuvos- maloniai
apipasakojo tenykščio jauni
BALSUOKITE UŽ
REIKALINGA INTELIGEN
ino darbuotę, gautą įspūdį, yOSCAR WOLFF
TE MERGINA.
pač nupiešė Palangos miestą,
Nekmie žmonės yra. suklaidinti, j fc • ^
kalbėti
Angliškai
l>uk Toronerio ofisas tik rūpinasi apjo brangenybes
(gintarus)
saugoti žmones nuo mirties aksiden- ir Lietuviškai, dirbti aukštos
Birutės kalną. P-nas Jonas
tų. Tas- tiesa, bet jis rūpinasi ir ckonomija.
, rusies real estato ofise, turi
Ramanauskas, mūsų mylimas
P-nas Vv'olff moka 1S savo algos ...~i -J.; ..įtįįjį „_*.
K
dainiškas, teikėsi mus palinks
pago.bininkams.
kad kuogeriauslai i n ° k ( ' t l » » y t i a n t r a s a n i O S DM
galima butų pagelbėti neturungoms šinėles. Darbas yra kaipo rašminti, sudainavo porą dainei.:
našlėms ir našlaičiams, ir kad ap-i . f
.
*
.
v
•Svint. Aušrelė" ir "Knr
nugtajua nuo jvairių sukčių ir amu- Įtininkės ir nuolatinis užmogelnjnkti žmones.
, Ii
••
• , ...
I
T»Merginos—Jusu
bakuose samanuota". Pilni dė
P-nas Wolff supranta gerai mu- k e S t l S g e r a S . K r e i p k i t ė s
"DRAUGĄ"
kingumo skirstėme-.
Rūpesčiai Užsibaigė! j sų ateivių padėti Ir jis mums simpa

CHICAGOJ

IEŠKO KAMBARIO.

Sajungietės.

r

(Jirdėjau, Sąj^ngietės ren
giasi net prie dviejų vakarų.
Silkė statys juokingiausio daiyką

pasą ulyje

* * Ra šeini n

M a g d e " i r kita... O Sąjungie-Į
i - turi daug paslapties nauiienų aš nenoriu visa paraiky
ti.
Dr-ju vakariene.
Šv. Juozapo ir šv. Jurgio
dr-jos surengė vakariene. Pel
iją skyrė šv. Kazin;iero Sese-

Buvo laikai, kuomet niekas neiinojo
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų
atsikratyti. Šiandien yra visiškai papragtu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir įralvoc odą švarioje ir sveik»je padėtyje.

Rnffl
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PARBAVTMCI
6 flatų mūrinis namas flatai po
6 kambarius ąžuolo užbaigimai vi
dui. Randos neša $5,000.00 J metą.
Namas .randasi 537 Garfield Blvd.
Pasaukite
Tel. Prospect 5173
Chicago, 111.

%

\

•"" »

Anglu Kalbos
Lietuvių Kalbas
Aritmetikos
Knyffved ystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Prekybos Teisiu;
Laišku. Rašymo
S. Vai. Istorijos
Abelnos Istorijos
Geografijos

!

PUletystės
Dailrašystės
Gramatikos
Retorikos
Literatūros
Etimalogijos

Didžiausias Mainymas
Ir išpardavimas
NAMŲ BIZNIs* IR LOTV

Per J. Ninon Real Estate

•

%

1

1

•

(Or 67 Blvd.)

Arti Western Ave,
TeL Prospect 8678

Amerikos Lietuviu Mokykla
Chicago, III.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

h

CHICAGO, ILL.

NORĖDAMI

PIRKlį PARDUOTI AR MAI-I
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I
PAS MUS, ' TAS JUMS BUSI
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO,
800 W. 35ID SI, Clleaio
Tel. Houlerard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. 9

E. J . H E N I F F
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Boilder
Su I tos rūšies reikalai?
kreiptes pas mano.
Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, IU.
ResldencUoa Tel.
Prospect 5101

A. K A I R I S

IR BOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SIUTŲ.

k|

$20 IKI $50

I

b

-

LT

TAMISTA NIEKUR NERASI GERESNĘ VERTE UŽ

6312 S. Western Ave.

ŽMOGUI VISŲ SĄIZŲ NO 34 IKI 50.

DIDELIS IŠSIRINKIMAS
Vaikų Siutų ir Overkotų, Įvairių Materijų, Visokių Saizų.
TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19.

•

.'

"

•

•

"

-

•

• -

mainyti NAMUS, LO
TUS,
FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime
dideli pasirinkimą Namų
Lotų, Marąuette Parko
kolonĮjoj ir po visa SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į
mūsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite
užganėdintais ir pasiskirsite tą ka jus reikalauja
te. Jei norite parduoti
NAMUS, LOTUS, mes
turime laukiančių pirkė
ja

•

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.
Malavojime, dekaruo.įame,
kalsimuojame ir popieruoįame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
į Chicago, IU. Tel. Yards 7282

Rozenski-Lemont&Co,
6312 So. Western Ave.
Tel. Prospect 2102

Armitage 610$

JACOBSON ROOFING
CO.
Geiteral Rooflng Contractor
Visi stogai egzaminuojami Ir
aprobavimai duodami veltui.

m

Mes taisome senos #r dengiame
naujus stogus visokios rūšies.
Mušu troliai va&iuoja f visas da
lis miesto Ir priemiesčius.

3 Prakiurimus Stoge
Pataisome už $4.00
Visas Darbas Garantuo
jamas
2011-13 W. Division Str.
Telefonas Canal 5395

JOHN G, MEZLAISKIS
Oeneralis Kontraktorini,
statytojas ir senų namų
^ taisytojas.
2319 West 24-th Street . - . »
Chicago, 111.
• relefonas
IV
Cianai 72SS

Kviečiame Visus Atsilankyti Busi
te Gražiai P a t e n k i n t i .

Kurie ieškote pirkti ar

Atsilankykite pas mane duosu
gera patarimą.
3352 So. Halsted Street
Chicago, UI.
Home
3356 Lowc Avenue

ŠITĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRITA1KOM KOŽNAM
1 *''*

Ofiso Tel.
Prospect 5771*

NAMU BARGENAI,

namu

SPECIALĖ SALE ANT SIUTŲ
LIAUSIOS MADOS HART SCHAFFNER IR MARX

K

J

3352 So. Habted Str.
Tel. Boulevard 9641 j

Tel. Blvd. 9641

Murlmo Ir buda\ojluio
GENEI t A U S

DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, VĖ

•i

*

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir visokius b i z n i u s , ^
Darbą atliekam greitai,
pigiai ir geraL
Kreipkitės:

2418 West Marąuette Rd.

Oratoryst* 9
Logikos
Ekonomijos
Fizikos
.Sociologijos

P r i t a i k o m e Kiekvienam V y r u i CLASSMATE
Į T u r i m e Visų Saizų No 3 4 iki 5 0
P A S I N A U D O K PROGA Š I T O I Š P A R D A V I M O

•

REAL ESTA1E

REAL ESTATE

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų, ir
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.

3106 So. Halsted St.

**«•

Ji

PAMOKOS

Daug Vertesnes Ne Kaip Kainuoja

1

••

BIZNIS

NAUJIOSIOS MADOS
Geriausias Pasiutimas
flDidelis P a s i r i n k i m a s

f1

I

Kuris yra išmainęs ir par
davęs kelius šimtus namų,
biznių per praeitus kelius
metus J. Namon Real Es
tate yra suvirs 40 savo na
mų pardavęs. Tie žmones
kurie per jį pirko maine,
dabar dvigubai pelnė ir
džiaugėsi
tuomi pelnu. Dėl
2444 West 67-th Street
to žmogus pirkdamas ar
Tel. Prospect 1364
mainydamas namą per ",J.
PARDAVIMUI
Namon Real Estate Firmą, t
50 pėdų lotas ant Kampo Cicero i
yra apsaugotas nuo visokių
Ave. Arti "VVestern Electric Co.
apgavisčių nes jo biznis ydera proga.
Atsišaukite:
ra labai išbujojusi, dėlto
kad žmonėms duoda gerą
DRAUGAS P € B . CO.
patarnavimą ir patarimą.
V
Box 154
Kurie perka ar maino ar
Ka turite mainyti ant "business"
parduoda namus sutvarko
loto geroj vietoj Chicagoje? Taip
visus legalius dokumentusgi turiu rezidencialį lota kuri *maidalykus, kad žmonoms ne
nysu už farmą arba šorus.
prapultų įdėti pinigai. J .
Atsišaukite:
Namon Real Estate skolina
"DRATJ<5AS"
pinigus pirkėjams ant mor- j
'
Box 156
gicių. Taipgi turi didelius j
bargenus namų, lotų apie i
Vienuolyną.
Marquette Parko ir visose
dalyse Chieagos. Jei norite
PARDAVIMUI groserm\ delikateparodyti mainyti namą losen, lietuvių kolonijoj. Rūkyta mė | tus ar biznį
mes turime
sa — specialumas: yra daug: stako,
laukiančių pirkėjų. Kas ko
Keras biznis, rezidencijų distrikte.
norite^, atsilankykite į mū
Pigiai parduosiu, svarbi priežastis.
sų ofisą pasirinksite kas
Atsišaukite:
jums reikalinga. Gausite tei
47 Str..
singa ir greitą patarnavimą

• '

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

'•

Į)

PARDAVIMUI 2 flatų muriniąi namai ant Marąuette
Road arti«' Maplewood Ave,
Garu apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta plytoms,
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite
JAMES KRAL

SPECIAUS P A S I U S
VYR|) IR VAIKINU OVERKOTŲ
$20 IKI $55

i

—

GONTRAGTORIS

- 4 8 So. Halsted S t .

•mmm *«assBk • «ssss» • S s s s * • " " ^ • « • » • » • į
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REAL ESTATE

NAMAI - ŽEMĖ

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

F. AD. RIC^TER & CO.
104114 So. 4tkSt., Brookl>i, N.T.

KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENYS:
Maskat, F. (St. Louis, Mo.)
Mikėnas M. (Amsterdam, N. Y.)
Kiela, A.
Žilius, A.
Stasiunaitis, J.
Masiulaitė, M.
Čepelis, Alex (Cicero)
Kupčiūnas, Jonas
Stankevičiene, G.
Ignotavičius, K.
A. N. (Cicero, 111.)
Žilinskaite, O. (du siunt.)
Slezas, I?.
Užundenis, Juoz.
Poškienė Teklė
Butkevičiutė, V.
Šarka, J.
•
l
Čekatis, J.
Jurevičienė, Teof.
Brusokas, A. (Sheboygan)
B. N.
Vareika, K. (Gary, Ind.)
Nugaraitė, O.
Rimavičius, J.
Aldukienė, A. (Sheboygan, Wis.)
Ignotavičius, C.
Zelnis, Ig.
Laurinskiutė, Ag.
x
Žalagėnas, J. (Cicero, 111.)
Aidukas, K.
Lecaitė, J.
Faiza, M. (du siunt. Cicero)
Matulevičienė, A.
Šerpetis, K.
Kučinskienė, M. (Cicero, 111.)
Šedis J. (Cementon, N. Y.)
"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
Atdaras kasdien, Išskyrus šventadienius iki 8 v. v.

*i

'ti&fi&Hfcti&r^^

iStrp.i'it gaivi} kas vakaras einant gulti
] • r ...vaite, ar uVAimtį dif-nų, su nai
kins pleiskanas ir pr>gtM JUVJ
i L;.kij ..ugimij. Po to ni::l«k:te
K.ifflrs tik retkarčiais sulig reikalo
ir daag;au neturėsite jokių netmaguni'j <u pleiskanomis.
Konka 65c. aptiekose. arba ui 75c.
prisMinčiame stačiai iš d>rbtiivv«.

\% * ^ s » • mm

2334 So. Oakley Avenue
Tel. Rooseirįlt 7791
Chioago, IU.
(

tizuoja, nes kaipo ateivis žino ko
ateiviams trūksta.
Ui tai balsuokite visi už p. Vv'olff,
tai turėsite
savo tikra
užtarėja.
Taipgi paragink ir savo draugus, kad
ir jie balsuotų. *

itti'ifc

Sjalip 27, UM

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktoriua

Dažy ir Poperos Krautuve

Užsimoka garsintes dienraš
ty " D r a u g e " .
;

Tamsta & T
Ar sergate? Mos jums pagelbė r
slme. Patarimas dykai ar jus čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
Uga? Ar geri yra jusy inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio liga, gasu, rugštumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą tr
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs iŠ i r 
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvi?
Prasalinkit nervingumą — apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervus-, ftereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski
ir Scbvveers
Tel.

Ofisas
Haymarket 4S76

1112-1114 Milvvaukee Ave.
Viršui Hatterman ir Glantz Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, 6-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 1K1 12 dieną
Specialistai chronifikų. nervų, į
^Jkrąujp^ odos^ir SĮanumo iijgų.

