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PRIVATINIU MOKYKLŲ
KLAUSIMAS VVASHINGTONO VALSTYBĖJE.
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KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ

LONDONAS, lapkr. 1. —
VILNIAUS LIETUVIŲ
nepatvirtinusi ir todėl konfis
Anglijos
oro
ministerijos
eta
Kuomet Chicagos piliečiai
SPAUDOS BYLOS.
kn°ti š i o leidinio ekzemplioeis balsuoti, jie gaus naciona spertai inžinieriai pagaliaus
riai galima esą atsiimti.
išrado
priemonių
padaryti
ty
.PARAPIJŲ MOKYKLŲ*
lį balotą, kurs yra apie 3 pė
Pastaromis dienomis <Vil- * [ Milda'' leidinys komisa
l i u aero
PRIEŠAI VEDA SMARKIA
dų % a s ir du "mažuosius
Plano motorą, kuomet niaus teismuose buvo keletas riate išbuvo virš 3 mėnesių.
aeroplanas skrinda. Išmėgini lietuvių spaudos byl^j.
KOVA.
balotus.''
Leidėjams dideli nuostoliai.
mai
davę
gerų
rezultatų.
Didžiajam balote bus apie
Pav., praeito (rugsėjo*) mė Bet-lenkų autoritetai to nežiu
Jie naudojasi iniciatyvos ir
200 įvairiausių'kandidatų pra Bet dar liko rasti priemo nesio 25 d. taikos teismas na ri.
referendumo įstatymu.
dėjus kandidatais į preziden nių sustabdyti propelerio bar grinėjo "Ziemia Ojczysta"
• "i
• <
tus, J gubernatorius ir bai bėjimą ir aeroplano vielų savaitraščio redaktoriaus T. SIMANAITIS — APSKRI
TACOMA, AYasli., lapkr. 1.
švilpimą nuo vėjo.
Jasaus bylą už straipsnį "Dy
TfFS VIRŠININKU
LONDONAS, lapkr. 2. — sirinksiant parlamentui paga gus kandidatais į apskrities
•—AVashingtono valstybėje ve
Kuomet tai bus atlikta, tuo my na wulkanie." KedaktoPaskelbus pilnus rinkami re minti savo valdžios progra ofisus.
dama smarki kova del priva
Apsidirbus su tuo balotu, met anglai savo aeroplanais rius nubaustas 50 auksinų
zultatus,
MacDonaldo
ministe
mą.
P. Simonaitis, buvęs pir
tinių mokyklų likimo. Progalės
visai
patylomis
oru
prisieis
kryželius
padėti
ant
pabauda.
masis ^Klaipėdos sukilimo lai
l jektuojamas valstybės konsti riiĮ kabinetas atlaikė poros Paskutiniam darbo parti a mažųji] balotų." Šiais balo skraidyti.
jos kabineto susirinkime pa
Rugsėjo 29 d. apygardos ke ir po krašto atvadavimo
tucijai amendmentas, kuriuo- valandų posėdi.
tais
bus
paduoti
penki
valsty
skirtas komitetas ištirti Ziteismer kaipo antrojoj insta prezidentas, gi paskiau vy
rni norima išnaikinti visas pri
Po susrinkimo pranešta,
biniai
projektai.
Tais
projek
noviovo laiško autentiškumą.
MEXICO CITY, lapkr. 2. ncijoj, buvo nagrinėjamos 4 riausiojo Lietuvos įgaliotinio
vatinės, taigi, ir parapines mo kad MacDonaldas su kabineKaip žinoma, Zinoviov tuo tais balsuos visi Illinois gy- — Meksikos komunistams di lietuvių spaudos bylos: 3 pavaduotojas, krašto direkto
kyklas ir vam versti tėvus sa tu atsistatydinsiąs artimiau
laišku ragino Anglijos komu ventojai.
delis džiaugsmas. Čionai at Lietuvos Rytų" ir 1 "Zie rijos paskirtas Šilutės aps-«
vo vaikus ligi 1(J metų am siomis dienomis. Gal antra
štai
jie:
nistus ruošti revoliuciją".
vyko iš Maskvos bolševikų m į a Ojzysta." Taikos teisme kritįes viršininku.
žiaus leisti tik į pnbliškas mo dienį ar trečiadienį premie1.
Konstitucijai
amendmen
Rinkimų rezultatai yra to
"ambasadorius."
I nutarimai patvirtinti.
kyklas.
ras MacDonald vyksiąs pas
tas, kuriuomi norima legisla
ki;
Tą projektą iškėlė kataliku'karalių, kuriam įduosiąs atsi i
REVOLIUCIONIERIAI
Rugš. 30 taikos teisme bu
Parlamentas skaito 600 at- turos vieną ir tą pačią sesi
priešai, kurie nepakenčia Ka statydinimo raštą.
SALON.
vo nagrinėjama "Lietuvos
ją autorizuoti pravesti du
I
stovų.
Iš
jų
408
teko
konser
taliku Bažnvėios ir katalikiKelio" byla. Redaktorė leidė
Naujas parlamentas susi vatistams, gi kiti — darbo konstituciniu straipsniu, bet
škų mokyklų, kuriose vaikai rinks lapkričio 18 dieną. Ma partijai ir liberalams.
ja O. Zavišaitė nubausta pi BUENOS AIRES, Argenil
ne vieną. Tuo budn butų vei
VIEŠA LABDARIŲ RINK- nigine pabauda 5 auks. ir tei na, lapkr. 1. — Grupė Brazi
be kitko mokinami garbinti cDonaldo valdžia, anks&au at
Darbo partija jsiais rinki kiau „pakeista valstybės kons
LLAVA.
ir mylėti savo Viešpati Dievą.
smo išlaidų 50 skatikų. Buvo lijos revoliucionierių išsiųsta
*
sistatydindama, nori duoti lai mais prarado 39 atstovus, gi titucija.
Katalikų priešai naudojasi
kaltinama už kai-kurias min vienon Atlantiko vandenyno
•
2. Kitas projektą* liečia Dėžutes aukoms
ko konservatistams pirm su liberalai — 114.
rinkti 9 tis straipsniuose: "Lietuva— salon. Tai daugiausia buvu
iniciatyvos ir referendumo įLapkričio galima gauti pas
bankas,
sios revoliucijos -vadai.
statymu ir mėgina siekti pra
AUTOMOBILIŲ IR TRAU pagaminti raportus iš nurody| 3. Projektas, draudžiąs ban St. Mažeiką. — Bridgeporte — tėvynė mario" ir "Prieš au
Nepilnai apsidirbus su bur»
gaištingojo tikslo.
drą."
tų sričių. Susirinkus konfe koms turėti savo šakas.
KINIŲ AUKOS
3319 Auburn Ave.
Tas konstitucinis amendSpalių 2 taikos teismas na vusia revoliucija, Brazilijoje
rencijai raportai bus skaito 4. Projektas, liečiąs seno
Prašome Labd
Sąjungos
mentas yra kaipir nuorašas O 1923 metais žuvo 26,000
grinėjo "Lietuvos Rytų" by susektas naujas revoliucinis
mi ir diskusuojami. Paskui Illinois ir Miehigan perkaso
Kuopų kreiptis tenai.
regono valstybės tos rūšies
žmonių.
lą. Patraukta atsakomybėn sąkalbis.
bus aptariamos definityvės nuomavimą.
amendmento, koris referendu1
trai ra
IUHC
MCLAIMHI
IB
M
M
I
^
•
P * "IKelionės įspnAVASHINGTON,
lapkr.
1.
priemones.
5.
Projektas
autorizuoti
vai
•n imi jau pripažintas, bet kurį
i
• #
K NUO-f,,^; i g NepriHat»<ji«oSioS ^ A S H I N O T O N , lapkr. 2.
—
r—stybę išleisti bondsus 100 mi DAUC NELAIMIŲ
p i'ederalis apeliacijos teismas —• Komercijos sekretorius
STOLIŲ.
Lietuvos/ *
I— Nicaragua respublikoj fcuHoover
gruodžio
15,
116*
ir
17
Z10NISTŲ
VADO
SUNŪS
lionų
dol.
valstybės
vieškeatmetė kaipo nekonstitucinį
T0
smark
Oregono mokyklų amendmen-Jd., š. m., čia sušaukia nacio- PERĖJO
KATALIKYSTĖN. hams.
Paskutinė spalių diena va-' Redaktore leidėja nubausta ,fm a s M a t « s žemės dreteji•
y ^ Ometepe *£!*tas dabar paduotas išspręsti nalę konferenciją, kurioje bus'
kare, kaipo "Hallowoen," 100 auksinų pabauda ir 10 a u
Pastarasis
projektas
yra
ks. teismo lėšų.
.kalnis nerimsta.
Aukščiausiam šalies Teismui. aptariamos priemonės, kaip | Iškilmėse dalyvavo daug at
Chicagoj'
triukšmingai
minė
vienas ant atskiro " mažojo
apsaugoti žmones nuo mirties
"Lietuvos .Kelio " N o . 40 j * • " - •
.••••!•
•• i,>
sivertusiu žydu.
ta. Tai vaikų juokai ir žaisKIuxerių darbas.
įtarioje."*.
Keturi
pirmutiniai
po automobilių ir traukinių
[mės. Bet daugeliui tas pai sųkonfiskuotas dar tefeespauz ] PINIGŲ KURSAS.
projektai
taipat
ant
atskiro.
AVasliingtono valstybėje pro ratais.
LONDONAS, lapkr. 1. — j
.
.
. . ..
.
kas paprotys daug ir karčių dinant. Policija ' pareikalavo
jektuojaina amendmentą dauAiškindamas
šaukiamos Han s Herzl, sunūs mirusio
LAPKRIČIO 1, 1924
raides tuojaus išimti iš maši
pašarų išspaudžia.
VYKIAUSIAS
GENER0-*
ginusia remia kiuxeriai. Jie ' konferencijos tikslą, sekreto- Dr. Theodore Herlz, zionistų
Lietuvos 100 litų
$10.00
Šįmet is tų juokų žuvo du nos ir jas barstyti.
LAS
NUBAUSTAS.
Anglijos 1 sterl sv. . . .
patys įskėlė tą. projektą, j i e | r j u s Hoover paduoda, kad 19- žydų organizacijos vado, pri
» 'iii" ui » » i t
polienionu. Sukelta daug gai Spalių 2 valdžios * komisoPranei
jos 100 frankų .
rinko to projekto iniciatyvai 2 3 m e t a i g S u v
Valstybėse imtas (Katalikų Bažnyčion
;
rius
pranešė
"
R
u
c
h
"
spaus
Italijos 100 lirų . . . . . . 4 M
SrAtDMDAS; lapkr; 2 . — srų, išnaikinta daug tvorų,
v
parašus, šiandie jie darbuoja
Belgijos 100 frankų . . . . . 4.89
nuo automobilių ir traukimų Londone praeitą, savaite : Daų f Vyriausias rangoje ispanų ar sudaužyta daug žiburių, krau tuvei, kad "Mildos" leidinio
Šveicarijos 100 frankų
4JS9
si už referendumo pavykimą.
konfiskavimo
teismo
valdžia
nrijos
karininkas,'
gen.
Beretuvių ir privatinių namų lan
žuvo arti 2C,000 asmenų. Gi [ gelis atsivertusių žydų dalyČekoslovakijos 100 kr. . . 19.2fi
Projektą labiausia kovoja tuo pačiu laiku padaryti ma vavo iškilmėse.
nguer, be areštavimo nubaus [ gų stiklai nudažyti, ir tt.
^Edukacines Laisvės Priete- terialiai nuostoliai siekia 600 Senesni pranešimai apie jo
tas 6 mėnesiams tvirtovėn už (Kam tai visa toleruojama?
l i ų " organizacija. Ši organi milionų dolerių.
atsivertimų buvo priešlaikini. diktatoriaus valdžios smerki
zacija sudaryta iš vyri) ir mo
Tai tikroji baisenybė kaip Dar butą žinių, buk Herzl mą dalyvaujant viename mi
Nuversto Anglijos premieterį). Jon priguli įvairių ti žmonių aukose, taip materia palikęs baptistu, bet ne kata
tinge.
ro MacDonaldo sunūs yra
kėjimų žmonės.
liuose nuostoliuose.
liku. Pasirodė netiesa.
Kalėjimu nubausta ir visa Chicagoje. Jis sako, kad dar
Ateinantį antradienį tas mo
Sekretorius Hoover sako,
bo partija ateity gryšianti
eilė kitų įžymių asmenų.
kyklų projektas bus paduota* kad pastaraisiais laikais jis
valdžion. [
ĮDOMI ŠEIMYNA.
'valstybes piliečių referendu gavės pavienių * asmenų ir or
WASHINaTON, lapkr. 2.
mui. Jei projektas piliečių ganizacijų raginimų šaukti DENVER, Colo., lapkr. 1. — Pranešta, kad 213 S. Val Keli plėšikai pagrobė Man
butų pripažintas, tuomet ka konferenciją ir imtis tokių ar — Čionai gyvena John Roach stybių profesorių indorsuoja del Brothers krautuvės šofe
DĖK savo pinigus į Chioago Hapid Transit
talikams prisieitų kreiptis į kitokių priemonių, idant atei šeimyna. Pats Roach. buvo senatoriaus La Follette kan rį ir troką, kuriame butą virš
Company nusipirkdamas Šerų, kurie neša kas
metai 7.8% Tamsta gausi dividendų už nu
teismus, kai-kad įvyko Orego ty sumažinti tų aukįų skaičių, j U l l i o n p a c i f i c geležinkelio in- didatūrą.
6,000 dol. vertės prekių.
pirktus Šerus kas mėnuo 65c nuo kiekvieno Še
no valstybėj.
Kad konferencija turėtų pa Į žinierius. Jis šfandie jau ima
ro. Kompanija turi paleidus į darbą daugiau
1800 karų po Chicagą ir priemieseius, kurie
Kas batų.
vykimo ir duotų geistinų re- pensiją. Šeši jo sunųs taipat WASHINGTON, lapkr. 2.
Nežinia, kuri partija rinki
važinėja vienais bėgiais 206 mailes. Daugiau
J e i privatinių mokyklų p r i e s t a t ų , sekretorius Hoover yra to paties geležinkelio in — Čionai lankėsi ir iškilmin muose laimės. Bet visos trys
600,000 pasažierų yra^ pervežama kas savaitę
paprastomis dienomis.
šai laimės su savo konstituci- 'paskyrė 8 specialius komite- žinieriais. Kitu du sunu ant gai pagerbtas Meksikos pre- šaukia, kad jos kiekviena lai j
niu amendmentu, tai jie pra tus, į kuriuos ineina polici-j t o p a t i e s geležinkelio turi ki zidentas-elektas Calles.
Šeras kainuoja $100.00 mokant cash ar ant
mėsiančios.
išmokėjimo, įmokant $10 ir likusiuos išmokėsi
laimės teismuose ir jų tos pa- niai valdininkai, apdraudos ^ lls d a r b u s
mokėdamas kas mėnuo po $10. Šeras nes 7%
stangos pasirodys tuščios. Bet [bendrovių valdininkai, darbi- '
perkant ant ismokesčio.
%
katalikams pagamins jie daug ninku unijų viršaičiai ir kt.
Karia* 4 M K M ilnkj f M — * M a t «*«POJURINIŲ UGNEKALB * d v U n i n & o "IT . kiwp—IJo« ib*
ptinebereikalingo išsilėšavimo.
Tems komitetams pavesta
*»q«4c iemfeu Ulpmoti kapMUk. M** prl*iqaim« jvms Teitai kopija Chiea«a RaNIŲ AKCUA.
Ne vieni katalikai užlaiko
P<4 TrtmtAt Koaapaniiaa Street <in*da af
TIENffSIN,
Kinija,
lapkr.
{nų
armijų
vadai,
kurie
kovo
Cktoaca.
privatines mokyklas. Jas už tines mokyklas.
laiko ir kai-kurios protestan- Sumanymas kuone visų pa- TOKYO, lapkr. 2. — Tar 2. — Kinijoje vis dar nėra ja savais interesais.
U I U I T Y SECURITIES
e
tų **?ktos. Dėlto, ir tos sek- i triotinių organizacijų pasmer-'P salją Formosa ir Loochoo j taikos
Dėlto kova keliais frontais
COMPANY
Kuomet
andai
Pekiną
užė
plyšo
pojurinis
ugnekalnis
ir
eina ir jai nesimato galo. .
ktas ir vargiai jis piliečių bus
u>» kovoja amendmentą.
CHICAGO
72
W.
Adams
St.
4SM Br<mčw*7
vandens sūkuriai vos nesulau mė žinomas krikščionis gene Čionai svetimų šalių konce
| pripažintas.
409 East J5-th Stretš
rolas
ir
pasalino
respublikos
!žė
vieno
japonų
garlaivio.
IjoaisviOe
Bet privatinių mokyklų prie
MICHIGANE KOVA DEL
sijuotus dokus saugoja tų ša
prezidentą,
buvo
spėjama,
ci-»
ĮIIIMIIIHIMIIIIIIIimiUiniHHIHIUHIIIIItMHI«HMI
šai kaip įadukę dirba už alių prisiųsti jurininkai.
MOKYKLŲ.
MEXICO CITY, lapkr. 2. vilis karas turės baigtis. (Tas
mendmentą.
GAUK KOPIJA
Yra
būrys
ir
amerikoniškų
generolas
paskelbė,
kad
jis
—
Meksikos
valdžia
kongreJohn T. Mormn. Room S4S-72 West Adams
^^^^^^^^
DBTROIT, Mich., lapkr. 1.
Tai jau antru kart tos rų- J
Be
atsakomybės
ig
mano
pušis
meldžiu
man
prisiųsti
pilnas tai- - Michigano valstybės pitie- šies amendmentas šio)- valsty- j so autorizuota parAuoC kai- [sušauksiąs taikai konferenei jurininkų, kurie saugoja Aformacija* apie Cnica^o Rapid Transit Kompanijos 7.t% Prter
Freferred Stock ir kopija kompanijos street ruido Cbicacos miesto
merikos interesus. Anglijos
čiams ateinantį antradienį bus bėj iškeliamas. Pirm kelerių kurias valdiškas savastis irlj$
Vardas
„..-.
paduotas sumanymas panai- metų didžiuma balsų atmes- gautais pinigais apmokėti vai feeiaus konferencija neįvy jnjrininkai pristatyti saugoti
«*• t
•
Rusijai
priklausantį
pakraštį.
•
ko.
Tam
pasipriešino
kiti
ki•"
-vJĮ
.
i
k
.
—
j-jTix-idžios darbininkus.
kinti valstybe*je visas priva-įtas.
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—
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palaikys ne tik našlaičių gyvybf, bet ir Gedimino sostinės
atgavimą pagreitins.
O Gerasis Dievas atlygins aukotojams šimteriopai.
Nuo XIV Ffdtfacijot Kongreso jau du wšne%iu pri KITI REIKALAI.
ėjo. Tiems, kurie uoliai visuomet remia mmų visuomemus
Kitokių reikale ir nutarimų yra daug. Kongreso nus-

I Š K AT A L IK (Į C E N T R O ,

v&

tvirtėjimu, bus įdomi* ir naudinga iimrti, kas daroma Fe savaitč. Veikčjtj ir skyrij prašome tčmyti, ir sulyg išgaderacijos Centre.
•lės vykinti. Kiekvienas darbas padarytas augina mūsų
Rad. Te!. Rooeevelt 2919
ORGANIZACINIAI REIKALAI,
AUmiutetr.
Roosevdt l i t i
tautą, geibsta vargstančius, skleidžia apšvietą, stiprina
Kongresas įsake pirmoje vietoje šįruetą rūpintis musy tikėjimą, amžiną atlyginimą priartina visiems.
immmmm
organizacijos stiprinimu. Naujoji Valdyba k sekretariaTarp nuveiktųjų Federacijos darbų pažymėtini se
VMH PRIB URNŲ
tas iš pat pradžia turi tai omenyje. Reikia, kad ir visi mu kantieji.
JU
sę skyriai bei veikėjai nepamirštų, jog pirmasis mūsų dar- Pašalpa moksleiviams.
Kiekvienam kraštui
svar- has šįmetą — tai stiprinimas pačios mūsų Federacijos,
Suteikta pagelbos šešiems moksleiviams po $100.00:

1*34 So. Oakley A v c ,

Chicaeo, 111

Pullrininkas
ALBERT A. SRAGUE,

,

LaįKr.'%
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PAMOKOS
Anglų Kalbos
Lietuvių Kalbos
Aritmetikos
Knygvedystės
Stenografijos

Pilietjrstės
Dailrašystės
Gramatikos
Retorikos
Literatūros
EtUnalogUos

Prekybos Teisių
Laiškų Rašymo
S. Vai. Istorijos
Abclaos Istorijos
G*xj»jrii*tjo«

Oratorystes
Logika*
Ekonomijos
Fizikos
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo » i& vyto iki 4 m pietų, Ir
i u a 7 iki 9:30 vai. vakare.

Amerikos I M i M į Mokyki*

lyu, ka*l kutKlaugjausia pilie organizuotos lietuviu katalikų'vienybės.
• 3106 sk». laaUtcd a*. Chtaaco, I I .
A. Povilaičiui, A. Rakauskui, P. Jurgelioniui, V. Jusui, P.
čių balčtu>ttį ir kuoitusžiausia
Nelengvas tai darbas ir daug kliūčių sutinkame.
Į V. Česnuliui, V. Balandai. Visi amerikiečiai. Kitiems kol
ataeittetstu. butų. Kuo dau
Naujoje Centro Valdyboje įvyko permainų. Iždinin- kas nebuvo galima suteikti pagelbos, nes trūksta lėšų.
giau piliečių balsuoja, tuo la kas p, J. Mačiulis atsisakė nuo iždininkystės del netikėtų Prašančių ir reikalingų pagelbos moksleivių yra iš viso
biau galima laukti įlemokni- asmeninių kliūčių, jo vieton tad išrinktastikfktfakas,gerb. arti šimto. Jie laukia, nesusilaukia. Ar sulauks mūsų mok
liejos valdžios ir geros tvar ktttu I i Vaičiūnas.
S
sleiviai šviesesnios dienelės, ar sulauks mūsų tauta per
kos. Balsavime turi pasireik
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Del vestuvių ir šeimynų
TE BALSUOTI.
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lietuvių balsu. ¥ptu? jį rems tas siuntinės kas mtticsį skyriams bei veikėjams cirku kartą nurodytiems tikslams be jokių nuošimčių užlaikymo ninkus kurie rūpinsis darbi
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.padarys Uespublikos blaivos. mano, kad geriau butų leidus singas, prieinamas
motinos 1 1 V:*iurCktt į\*oą rūpestingai, fnktobokib ka4 jl# viduriai
žmogus,
veiktą kiekviena dieną. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių
Cash arba lengvais išinokejoriais
Kai pulk. Sprague
laukėsi vaitoti alų ir lengvų vyu^, kurs labai teisingai ejo savo
u ž l u e t e j i u ^ dMPkite ji«ma Baiubino—Kūdikių Oeriauai Draugų.
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K. P.

FOTOGRAFISTAI

Pranešimas Lietuviams

BKIDGEPORT STUDIO

GRABORIAI;

S. D. LAČHAWIGŽ

KALĖDŲ D O V A N A S

,.

f

•;.

•

%

*

••

E

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE
•••J,

'

:•'

. -

'.•'!.:

•—"•

jpm Tava Pareiga Jau Rūpinti*. «=

$12.951

Central Dtstriet Furmtufe Co.
3621-23-25 So, Halsted Str.
JOSEPH J. JOZAITIS Mgr.

Pirmadienis,

Lapkr. 3, 1924

UKA 0 0

•^

^^3^5555

*f'

LIETUVIAI AMERIKOJE

7raST
*

ll'elefouu*

•-

•

m

" » •

• • • » » ^ »

|si jaunimą prie £u, tai yra {Dažų fr Poperos Krautuvei
2*»8 SQ* LEAVJTT jKTIl.
*
• • m oi^iMi
prie lietuviškų šokių, pratinti.
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Šokančių, traukančių, j padukimft
vės užvaizdas; o darbo gaus.
varančių skausmų, kuomet skauda
doros atžvilgiu (.kuliai atlieka
dantį, diegia auaj ar skauda galvą, jei
nepamialioi apie
Miestelis.
mi. To ir mus žmogiškumas
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NASHIM, N. H,

)

I

1707 W. 47-th St.
Valam los nuo S iki 13 diena, nuo
a iki 8 vai. vak. Nedėllomls nuo
8 Aki 3 vai. po pietų.

*)—tie Jokio p a v o j a u s i l i k a t a i ,
5)—J*uei>ntui nervikia sirgti, ga
li tuoj valgyti, ir gali riti i
darbt}.
Pagydo '(>aK-Mton««* (akmenis tulžyje)
ir akmruj«» šlapume auatloje be •»
pemcijos, »n (am tiki oi ui* raoksliškomU prtomoaėmis bei vaistais.
Apkurtintiems (Migratina girdėjimą.
Gydo visokias Ura* paMekmingai, ir Jei
yra reikalas daro operacija*.
Profe»Uonalj patarnavimą teikia save
ofise:

Tei.

Boulevard

1411 So. 50 A ve. Cicero. UI.

2160

Dr. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Ofisą-, at Misūry t ą * ; kaMMen nuo
p o p i e t i k i 0 v a i . vakare.

Nedėliotai*
rytes.

Yardj 0994

CHIRURGAS
8337 So. Morgan Street
Valandos: t—13 11 ryto.
Vakarais nuo 7 iki •
CICERO OFISAS:
1843 Sootb 4»-th A v e a a i
Telef. Cicero 4878
Valand.: S—6: B t v. v. kasdien.
Utarninkais Ir oėtnjčiomg nmo I
iki t vai. vajfc.

S

CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.

^a

ž #

•»

••

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

OSTEOLOGISTAS.

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street
Valandos; 38 iš ryto iki 4 v. po pietų ir nuo. f:20 iki >:5P v. v.
1 o l 8 * — e ofiso: HayanarkjSt 8143
Keystone 4130

LIETUVIS ADVOKATAS
S331 W. 22-nd S t arti Leaiitt S t
Telefonas Caaal 2653
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8aredoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki I
v. Veda vipokiaa bylas vumoae
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namas, Fermas tr
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaus lengvomis HHygo•aia

•

<

šalies Aukščiausiojo Teismo autoritete, taip pat kon

i

stitucija, kuri gvarantuoję teises mažumoms ir indivi»t

t r.

dams.

a

.

'••'•

*

i t II

••

.

> -i

Z

A, i 0LIS

sz

m*-~mmBmmmmmmm1mi9*t»m**+>,*wm~

JĮJĮ!

ADVOKATAS
11 S. La Šalie st. Room 2001

3S

fm~*mmm>mm}mimmę*mm*1*+ !mmmmmmmmmm •

Telefonas Caaal

0410

PLUMBING
Geriausias plumerts, darbą st*
•orai ir ' i f " ' ^ * '
THOMAS HTGGLSrs
3313 So. Oakley Are
i%

•

K. W. RUTKAUSKAS

i

ADVOKATAS
*

29 South La Salle Street

lietuviams Tisado5

Telefoaas Central #830

8Stn 8treet

1 Vakaraia 3228 S. Halsted Bt.

Be Vaistinei Daktarai
•

• •'

aE

•

PBAlfESMASi SBRGANTIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias %as be vaisių, vi
sais naujausiais pasaulije
žinomais gydymo bmdais.
Atsilankykite į
TRAINĮS HEALTH

į

I

I Physlcal Health Institute
DE. VELONIS, Ph.
l>. O., D. O., N. T.
Gydau įvairias ligas, o ypatingai | »
užsisenojuslas. be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
421M Aruiie* Ave., Gnieago, IU.
Brighton Cąrk, Z lubų. Runjaa \
Val*Bd6s nuo 9 ryte iki 13 pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Vedstditniaia nuo 9 iki 13 pietų,.
TclcpUonc Lafayette 4543
#^

m

• i»

P.
S I M A I T I S
I N VPKAPATU
•
Gydau pasekmingai tokias ligas ]
vyri^, moterų ir vaikų kurios bu- į
vo pavadintos neišgydamos, nesilpnindamas Juos vaistais ir neLietuviu Dentistas patar
vargindamos opemcijemis.
naus geriau
Vartoju Naprapaljjos ir Maisti
Traukimas
dantų be skausmo,
nes tdictnfjos būda gydymuu (išBridge gerlsjatdo aukso. Su m i ų ,
gydfs nurodau rastų kaip užsilai- II
pMinm nnUniii vaknrti ktečkusata f kytt tel būtum sveikas i r ilgai gy- 1 *
nialitt Garantuojame visą savo dar
ventum. Kiną Rei* ligonių i*1 i f
bą. Ir žemas mūsų kalnas. Sergėkite
namus. Tel. Bvulevartf 87U3-. ^fh
savo dantis, kad nekenktų jūsų sveiao vai. 1 iki i po pietų 6 iki & Į
vak; Kejttąttttif 9 « tųfeattė H$Z
M4S. Weat #hth
Street
So. Ashland Avenue.
Hetuli Aflilsiifl Ava.

1

I

-*3* •

-^a^WP^

Telefonas Yards 4381

i CHAS. K. vuosAms

VaL: Nuo ^ ryto iki 12 pie^
.ų ir nuo ^ iki S v*kare.

'•>

TeL Raadolph 1034 V a t s o o M
VAKARAIS:
kSOl 8. Halsted st. TeL Blvd. S71»
v. v apart 3*aaoaHao tr
Pėtnyaoa

m

tltfcagev 111.

I

>

'

\

ff

••

JOHN MINSKAS

«""

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgai
1821 So. nalsted Str.

S P E C I A L I S T A S ***** U*Ų s k i r i u ir ptomiių, gydo lytiškas
dalis, &laptuno Hgat vyrų, moterų ir vaiky.

pirklyste.

!

DR. P. Z. ZALATORiS
Vaaadoe: 13 iki 13 rvU: 1 Iki •
po pietų: t Iki t

•

(J$ administracija, kuri palaiko įstatyme, tvarkę,

ii

I Valandos nuo 1 iki 9 vakare. Į
Nedėllomls nuo 10 iki 12
•

.

U i administracija kuri stengėsi platinti užsieninę

ii

I

Panedėlio vakare:
464U So. Marshfield Ave.

1

3333 South Halsted Street

TeL Canal ©361 Vak. Oaoal 3113

Telef. Lafayette 4148

GYDYTOJAS,

v *

Turėk švarias, Sveikas akis

II

^ . ^ P —

Vakarais ir nedėlio* ryta:
ofise "Naųjieari** naaie:
I f t f So. Halsted Str.
Telef. B^osevelt S600

grikulturos reikalais ir Jcuri pagelbės šį svarbų dalyke
.
visomis pauegonus
•
..

''

ADVOKATAS

Balsuokite už administracija kuri interesuojasi a-

*

1

Koom 1117 — 112*
137 V. Dearborn S u .
Telef. State 7531

»

1

—

K. JURGELIONIS

sas ir valdžios kasta suvirs kelius bilijonus dolery.

3327 S. Halsted Street

'•'•mi

»

Telefonas tAfayette 40St
Vahmdos: Nuo 7 ikJ 9 vakarais,
Nuo 2 iki a Subatam pa

Ši administracija per jos veiklume sumažino tak

m*

Akiniai $5 it augščiau

'

WETTJVt ADV0EATĖ
4454 South Western Ave.

\2

ne meinant Amerika į JŲ tarpa.

(SsU Antrv Lnbų)

DUorq, Motera tr Vjrų
ligų
VaL: ryto nuo 10—12 nuo S—-4
po pietų: auo
T—».»t
Nedėilomia: 13 Iki 13.
Telefonas Midwa* 3888

m

• '

\ HELEN BELMEN JERRY

rūpinsis pagelbinti ir kitas viespatyjęs suvesti f taikę

i •

Jeigu kenti galvos skaudėifraą,
jei turi akių uždegimą, jeigu aky«
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

-

<m^H*^m^

ra prisirengus ginti tautos reikalus* ši administracija

po

SPECIJALISTAS

GYDYTOJAS

DR. A. K. RUTKAUSKAS

of4s«

•

>

ADVOKATAS
121 N. Dearbom Street
Taland.: nuo f iki t:fl#
NedėlioatU a iki 1»
Resid.: SSM So. Halsted 81*.
Teief. Boulevgdrs] 1 « #
Chtcngp.

už administracija kuri trokšta taikos ir tomi pačiu y-

Lietuvis Specialistas

4729 S. Ashland Ave.

Dr. J. P. POŠKA

T - l .

savo

'

-

uždarbį penkiems milijonams bedarbėms. Balsuokite

DR. SEflNER, 0 . D.

DR, CHARLES SEGAL

Te*. Boulevard 3680

•

• i

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

rerkele

Į

LIETUVIS N . \ m . \ P Ą T A 8
4151 So. Westorn Avenue
Vai.: Nuo 2* iki S 6 iki 8 P. M
t'kicago.

"

KASIMIR P. 6U61S

tarifo, kuris saugos Amerikos pramonę ir užtikrins

- \

S888

•

tautomis po visa pasaulį. Del sumažinimo taksu, ir

Dr. A, J. NORMANTH

Kampas 31st Str.

Valandai;
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Vuo 7 iki 9 vakar*,
tfedėl. DUO 10 iki 12 piet

l.afayettc

ice7

S. W. B A II E S

Del geroves Amerikoje ir sutikimo

fr

Tel

QemU

Telef. Central 4411

LITHUANIAN C0NSULATE pie jį yra prašomi atsiliepti,
L. Gaiiaitė,
Konsulato Sekretorius.
pranešant konsulatui Antano
608 So. Dearbom St.
^į>^» • M » M - # ^ » • • • • * » » • (
Bueeviciaus dabartini ailre- Tel. Yards 4527
Chieago, 111.
są.
Plumbing, Gas Fitting
Ni\ 1281
Konsulatas taipgi prašo pra j j
And Seurerage
Spalių 30 d. 1924 m. [nešti jeigu kas žino apie KA
Greitas Ir Geras
Gerbiamieji:
ZIO RIMKAUS tėviškes vie
Patarnavimas.
Iš Lietuvos atsišaukė žmo- ptą Lietuvoje. K. Hirakus gyKainos Mažesnės Nekaip
na ANTANO BUCEVIČIAUS
^
,
, ia>M,
Kitur
w
" _
į Jveno Kenosha, Wus., ir 19221 •
lvv
A,
GECX HAZARD
Į metais buvo užmuštas darbe.
is
Simno valse.
Alytaus
afisk.
Ieškomasis,
ar kas
žiuautis
a- ft>Wa;c K n - ^ ^ . ^ ,J«VT^
%Su pagarba,
| I 3358 So. Halsted Street

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

4 6 3 1 S. Ashland Ave.

GYDYTOJAS I R

užda

Tetefonaj

t

•

RVSAS GYDYTOJAS IR
V CHIRURGAS
Speclalhtas MoiertŠkn. Vyrtlka
Valką ir vtse ckronišlai ligų.

Gydytojas ir ChirurgM

Į

o(i>us

»•».

DR. A. A, ROTH

d r . Manrice Kahn

• •

serrdonm

g

)fiso Tel. Boulevard 8883
Rezid. Tel. Brezel 3181

Chieago, IU.

i

|r

Vakarais: ffftt Wert 22 St,

A D V O K A C A S
19 W lleesisg m\rect
Boom §04 — Ttel. Raodolph SfM
VaL. Voo t ryte- iki I po piet?
MOS So. OsvUted mmt.

Dr, A. Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

ROOM l i t ą TRIElIjrJB BLDG.
T e l e f o n u »iw<ri»f» «a«i

?

H

Dr.SA Brenza

7 aoutli Dearbom tt*wt

,utomoliil«Piiniii{Slioi

DR.RALPH C. CUPLER

•

Vrda aysas visuose Teisinaose. RgaamJnaoja Abstraktas Padaro p4r%t«so aT.
pardavljao »stwsja—*in l» ii

Balsuoktte U-z

B

s\

- • mf

•«

ADVOKATAT

PETRAS CIBULSKIS

I

/

•

1

AB

ISTASULANI

Didžianses ir geriauses siuvęjes
ant West Sides.
Turiu dideli pasirinkuiia rudeniniu ir
žieminiu materijų deJ vyru

ADVOKATAS

77 W. VVashingteR St. Room 911
Tel. Central 8200
Cicero Ofisas Utarnink© vak.
11314 Cicero Ave, TeL Cioene
Lt BR1DGEPORTO Seredoj nuo]
i-8 vai. v. Subatoj nuo 1—T • . v.j
13238 S. Halsted) 8 a

SIUTUS Ir OVERKOTUS
Visokiu Stylu
Padarau aut užsakimo greitai ir gerai.
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del ^ero patarna
vimo. Taįigi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
OTAS. K. VTTCkSAmS
Lietimu Kiančius
2337 8a. Leavitt St.
Chieago, IU
Tei Roeseveit 8082
I
^Tl

ES5S=

m m

J. P. IMAITCHES
ADVOKATAS
Xt^

MIESTO OFISAS
127 N. Dearbom Street
Kambariai 514 ir 318
[ telefonai Randalnfe 4384 ir 8588
f ^ a i : Kąa diena, išskiriant Subatos ir fventės, auo 9 iki pietų.

PALIEGĘ |g NELAUUNSi

Sydflms soeeUUai freifs* ir pasekmingai cbkottiskas ligas. Taip-.
1
BOSELANDO OFISAS:
8t gt»Klė». nesi e t akių. ttSuctų. kepeiu. akthrto, lakštų, širdies **•
10817 So. Inntana Vgsnsu
sulf, skaudulius senus ir reumatizmą.
Itlefonas P a l m a n 8377
Taipgi gydome su pasisek4m\| taa ligas, kųrloą buvo kitų specia
Tai.
Kas dieną OBO 3 |nt 8; f
listų pripažintos neišgydomos.
:
SnbateniU*
visa diena, Švcntonils
Turime speciali skyrių del palogčsHŲ. akluv kneakg ir prosi&kn UI
M
iki ntetJt.
goaiu. Reikale esant cgzaminuqjama> su pagelia X-Rary.
SPBCn-lSTAS ant egzaminavo- f
*f ? jimo aSntseJltų tr padarymo kop.
j traktų,
dakuasentų
ir tdsokii]
popierių. Venų visokius) sndus.

•I

1

HEALTH SERVICE IHSTITUTE, ^ *

1553 W. Division St, netoli AtUand Aw.
Įžiuro telefonas MONRO E 1 H 9 . Gyvcnin** ttlefnnas ARMiTUCiE.
Atliekajna visas reikalus kas linSjt akušerijos, taipgi atlankome
ligoaue, kiure nenali ateiti i biųra.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 d8*ną, rtųo T Skt 5 tr nuo 6 iki 0
yefliį*** ***** 1* Iki 12; na glat« i ^ » l * u m * t

•

• l •

••^Įl

m ai^aiwi • mm-» • • •

I

Rejdkite tuos profesxj«BVh
nasi dienrašti ^Drauge".
a

l •

•

•

•

•

a

lus,

biznierius kurie gara«

mmmm

kolo parapijos svetainėj 1644
Wabansia Ave. Gerbiamieji
kliubo nariai malonėkite atsilankyti į šitą svarbų susirin
^S kimą. Bus svarstoman arti
mųjų rinkimų klausimas. Su
Kinkim^ dienai nusakomas
žinosite už ką reikia mums
gražus oras Chicagoje. Bet
balsuoti.
vakarinėse valstybėse busig,
Valdyba.
vėtros.

5

CHICAGOJE
RYTOJ NACIONALIAI
RINKIMAI,

I

KAS REGISTRAVOSI, AU- TORIZUOTAS BAL
SUOTI.

Pira*di*nls. Lapkr. 3. 1924

OKAUOAB

GIEDRININKŲ SUS-MAS.

TOWN OP LAKE.

sirinkimas įvyks rrečiadienyje, 7:30 vai. vakare, lapkrieio 12 d. Visos narės malonėki
te susirinkti ir duoklės pilnai
užsimokėti, kad gale metą
butų galma pertikrinti kny
gas ir įvesti tvarką.
Valdyba.

*m

aujais!

REAL

NAMAI - ŽEMĖ

fcHHĮĮM

BIZNIS

DIENA.

GROJIKUS PIANAS

UNIVERSAL
STATE BANK

PRANEŠIMAI.

Ar i turit kataraktą?
Ari turi žvairas akis?

DR: JAN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. AsnJaiMl Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platte vptiekoa, kambariai: 14, 15, 16 i r i ?
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M

BRIDGEPORT CLOTHING CO.

I Lietuviu Amerikos Politikos Kiiubo mėnesinis ir extra susirinkimas ant North
West Sides. Susirinkimas įvy
ks November Lapkričio 3 d.
1924, 8 vai. vakare šv. My-

4 8 So. Halsted S t •
— ą.

2«iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii!!tiiitiii!iiii!itn!ui!iiininiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiMiig
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55

r
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LAIKRODĖLIŲ! DEIMANTU! ŽIEDU!
DIDELIS PASIRINKIMAS
ĮVAIRIŲ AUKSINIŲ DALYKŲ.
Mūsų Tavorai

Mušu Kainos

Visados Naujausios

Pigesnes Nekaip

§

^^^L

P.K.BRUCHAS

MfOT

JEWELER
_

3321 South Halsted Street

Chicago, JUL

1
r
=
Kiiiniimiifiiiinuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii^

i

Tel.

Boulevard 9687

f

I L L . |

i

Pleiškąnos sunaikina—.
Ruffles a t g a i v i n a !
KAip r u d u o Duobto* HiMtmm ant i k m m
*n»ni» duobę, taip ir pleiskanos, nors iUrto
be* tikrai, auoaikina plauku šaknis * yra
prietnatuni plauku auplonėjimo, furie m laikn pasiduoda nuplikimui.
Neprinleiakite ai tokio ataitikuno prie « • « t
Kaudokite

až%

As>JW*
— .

tociMaf, U i tik pMteMnte plu.
^.^J^Vf*^1 U , t "» »»Pyi>ėlii| pirmą pasirodymą

Booka 6fa aptiekoa*, arba ai 75c. priaiimliam* atsčiai ii dirbtuvė*

F. AD. R1CHTER 4k CO.
104-114 So. 4db SlVMt

Kuris yra išmainęs šimtais
namu. ir biznių. Tie žmonės
kurie per jį pirko maine,
dabar dvigubai pelnė ir Į
džiaugėsi tuomi pelnu. Dėl
to žmogus pirkdamas ar
mainydamas namg, per J.
Namon Real Estate Pirmą,
yra apsaugotas nuo visokii]
apgaviscii] nes jo biznis yra labai išbujojusi, dėlto,
kad žmonėms duoda gerą
patarnavimą ir patarimą.
Kurie perka ar maino ar
parduoda namus sutvarko
visus legalius dokumentusdalykus, kad žmonėms ne
prapultų įdėti pinigai. J.
Namon Keal Estate skolina
pinigus pirkėjams ant morgičiij. Taipgi turi didelius
bargenus namų, lotų apie
Vienuolyną.
Marquette Parko ir visose
dalyse Chicagos. Jei norite
parodyti, mainyti namą lo
tus ar biznį mes turime
laukiančių pirkejįj. Kas ko
norite, atsilankykite į mū
sų ofisą pasirinksite kas

•

•

SPECIALĖ SALE ANT SIUTŲ

jums reikalinga. Gausite tei
singa ir greitą patarnavimą •

j D mM@£t

801 W. 35111 St. CMcaiO
TeL Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. •

E. J. H E N I F F
REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rūšies reikalai?
kreiptas pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, IU.
Resideneijos Tel.
Prospect 5101

L

Ofiso Tel.
P r o s p e c t 5778

(Or

«7

BIv<l.)

NAMU BARGENAI,

Arti VVestern Ave.
T**l. Pro?i>cct 8678

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

namu

GONTRACTORIS

6312 S. Western Ave.
Kurie ieškote pirkti ar
mainvti NAMUS, LO
TUS.
FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime
didelį pasirinkimą Namų
Loti), Marąuette Parko
kolonijojir po visą SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į
musų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite
užganėdintais ir pasiskirsite tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti
NAMUS, LOTUS, mes
turime laukiančių pirkė
ju.

1

BRIDGEPORT PAINTIN6 Rozenski-Lemont&Co,
& HARDWARE GO.
6312 So. VVestern Ave.

»

Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruoįame namus.
Paaarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, IU. Tei Yards 7282
TArmitage 6193

IJACOBSON R00FIN6
CO.

i

$20 IKI $50

General Rooftng Contractor
Visi stogai egzaminuojami lr
aprokavimai duodami veltui

m

Mes taisome senus Ir dengiame
naujus stogas visokios rūšies.
MUSŲ

t r o k « i vaZHioja į risms

d*

Ils miesto lr priemiesčius.

3 PraJriurimus Stoge
Pataisome ui $4.00

ŠITĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRITAIKOM KOŽNAM

ŽMOGUI VISŲ SAIZŲ NO 34 IKI 30.

Visas Darbas. Garantuo
jamas
| 2011-13 W. Division Str. i

',

• • • ••»• • •»••»•»<

Telefonas Canal 5395

Vafty SIutŲ Ir OverkotŲ, JvalrlŲ Matari-u, Visokiu Salzu.
TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19.

Kviečiame Visus A t s i l a n k y t i B u s i 
t e Gražiai P a t e n k i n t i .

S. L. FABIONAS Cft

2418 West Marąuette Rd.

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

DIDELIS IŠSIRINKIMAS

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

J

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

.

TAMISTA NIEKUR NERASI GERESNE VERTE UŽ

i

NORĖDAMI

Maiimo lr budavojimo
GENERALIS

T u r i m e Visų Saizų No 3 4 i k i 5 0
PASINAUDOK PROGA ŠITO IŠPARDAVIMO

Ateik i mušu krautuvę išsirink gražių laikrodėlį arba |
deimanto žiedą. Mes jums patarnausime geriau. Bu- |
site patenkinti. Kreipkitės pas
|

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

A. K A I R I S

Daug Vertesnes

Kitur

Mados

CHICAGO,

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

Tel. B l v d . 9641

NAUJIOSIOS MADOS
Geriausias Pasiulimas
Didelis P a s i r i n k i m a s

>

s

i]

« «

Per d. Namon Real Estate i

.

SPECIALIS PASIIMĄS
VYRŲ IR VAIKINK OVERKOTŲ
$20 IKI $55
*

NAMŲ BE5XIU IR LOTŲ

PARDAVIMUI
Lotas
su visais
jtaisymais. Sewer, vanduo,
gezas
ir cementuotas šalygatvės Jdėta ri
apmokėta. Geroj apielinkėj.
Atsišaukite tuojaus
"DRAUGAS"
Box 182
Chicago, 111.

PURITAN
ApiniaisPaskaninta
SALYKLĄ

RINKIMŲ

REAL ESTATE

• • • • • • • • • ' Į

Didžiausias Mainymas
Ir Išpardavimas j

PARDAVIMUI
5 kambarių bungatow lr 50 pė
dų lotas. Kaina $5,600 įmokėti $2,500.
AtsiSaukite pas savininką
6819 So. Rockwell St.

Chicagos Apskričio GiedriPARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai
namai ant Marąuette
Draugijos neatsilieka.
n i n kų susirinkimas įvyks treRoad arti Maplewood Ave.
Bytoj nacionaliai rinkimai.
Town of Lake žeme sudre- jciadienį lapkričio 5 d. Dievo
Garu apšildomi, maudamasis
Bus renkamas prezidentas. I-1 bėjo, kai subruzdo į darbą ir f Apveizdos par. mokyklos kam
kambarys išgrysta plytoms,
beržinio
medžio visi užbaigi
llinois valstybei gubemato- tai milžinišką darbą — reng- bary, 18 gatvės 7:30 vai. vak.
mai, Atsišaukite
riua ir visa eilė kitų kandida- tį vakarienę pagerbimu mūsų Giedrininkai prašomi atsi
JAMES KRAL
t$ į valstybės ir apskrities gerb. sesučių Kazimieriei'ių. lankyti sus-man skaitlingai,
2444 West 67-th Street
Tel. Prospect 1364
ofisus.
Musii prakilnios draugijos su- nes yra svarbus darbas, kuri
NemirŠkite balsuoti. Kas prato reikalą ir kartu norėda reiks apsvarstyti - konferen- Šiai Selyklai priduota tikru
Boimiškų apynių kvapas
tik piliečiu yra registravesis, mi išreikšti džiaugsmą, ir pa- eija.
Valdyba.
Nereikalinga virti.
1d pareiga rytoj eiti balsavi rodydam prielankumą mušu
BIZNIS DEL PARDAVIMO.
sesutėms,
prisideda
kiek
ga
mo vieton ir balsuoti. Nėra
Nepaprasta proga biznierių
Didelis f | i lėdamas,
ar
tai
auka
ar
dar
BRIDGEPORT.
ar kitam nupirkt šita aukštos
Mausimo, už ką turi balsuoti.
3Svam
k
h
C
rųšies Confeetionary ir Luncb
CPai pačių piliečių dalykas. bu. Štai šv. Elzbietos dr-ją
Room bizni. Netoli didelio bizKenas
\J w
Bet turi prisidėti prie išrin išrinko šeimininkų ir iš savo A. L. B. K. Moterų Sąjun
navo kampo apielinkė apgy
iždo
aukoja
$10.
Šv.
Agotos
Klausk
savo
Groserninko
gos
1
kuopos
prieSmetinis
sukimo atatinkamo šiems lai
venta Lietuviu. Darau dideli
.=/
dr-ja irgi teikia anka $10.
bizni, bet turiu parduot ba
kams ir šiai didžiajai respu
Vyrai neatsilieka. Gvardija
į Europa. Atsišaukite
blikai vado, nuo kurio tikimą
yii^aiCT^ftid5aiii^gii(>wBiii&twra^ii^6&įi>»> 3'5^TW M važuoju "DRAUGAS''
nutarusi duoti auką $10. Šv.
si sulaukti šaliai gerovės ir
2334 So. Oakley Ave.
Stanislavo dr-ją irgi žada ką
gyventojams ramybės ir lai
Telef. Roosevelt 7791
Utarniuke, Lapkričio 4, 1924, pripuola Rinkimai,
tai aukoti, bet nesužinojau
mės.
PLATAS ANT RENDOS.
Banką bus uždaryta.
ką. Kitų dr-jų susirinkimai į4 kambarių liūtus ant antrų lu
bų. Elektros Šviesa, erosas ir visi
vyks ir beabėjo nutars bei pri
Rinkimai yra svarbus dalykas, nes nuo išrinktų įtaisymai.
Kambariai šviesus.
(O
sidės
prie
tos
vakarienės.
Atsišaukite
ant pirmo floro.
žmonių
priklauso
šalies
reikalų
vedimas.
20 metų Prityrimo
938 West 31 Place
Paminėtos dr-jos teikia pa-i g
Akinių pritaikymo meno
Atsiekimui asmeniškos laimės, tečiaus, svarbiausiu
Chicago, 111.
vyzdį visiems. Ir nariai su!j! dalykų yra paties žmogaus nusistatymas. Nusistaty
dideliu prielankumu perka bi pto mas įsigyti gerove, yra geras dalykas. Padaręs tokj
lietus ir eis " i n corpore". Ki to nusistatymą, pasirink sau aprūpinimui visų piniginių
PARSIDUODA TIK UŽ
tos kolonijos negali "subyreikalų.
$125.00
s
tinti" Town of Lake koloni
Su suoleliu ir 98 muzikaliais
jos draugijai.
moliais.
SIMPTOMAI PARKI AKI A
OĮ
Akių Ligas
Naujo piano kaina $800.00.
Ar Jums skauda galvą?
Pianas turi būti parduotas
Ar Jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos?
pirui lapkričio (Nov.) 8 d.
Degina ar niežti?
3252 So. Halsted Street
1
A r skaitant a k y s greit pavarg
Klausk
Mr.
UROSCH'S
piLabdaringos
Sąjungos
Cen
sta?
Chicago, 111.
ano.
Ar kvaišta galva?
tro Direktorių svarbus susi
Ar matote kaip ii plukančius
3325 N. Marshalfieia Ave,
rinkimas įvyks trečiadieni la l*t*ftfi£S ****8&***MZM*8MMM&&ZJMMJi$J^^
taikus
Ar atmintis po truput} mažėja?
pkr. .") d. 8 vai. vak. Aušros
Ar akys opios Šviesai?
>*>*>
Ar Jaučiate kaip ir smiltis aC**^
KV|W
Vartų narap. svet.
1»
r* t A M / V |
r«|V
5£r*i*
kyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Valdyba.

I

ESTATE
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JOHN 6. MEZLAISKIS
Creneralis Koutraktoriui,
statytojas ir senę namu
taisytojas.
2319 West 24-th 8tre«l
Chicago, S I

Tel. Prospect 2102
Užsimoka gar siutęs dienraš
ty "Drauge".

i
Tamsta t f
6

Ar sergate? Mes jums pagelbesime. Patarimas dykai ar jus Čia
gydysites, ar ne. Kokia yra Jus"
liga? Ar geri yra jusu inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio liga, gasų, rugstumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučiu — turite
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didel] persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant, veido spuogus, isbaJima ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs 1S ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvj?
Praiaiinkit nervingumą — apsisaugokit neurastenijos. Ji silpnina j
visus nervus-, ^tereikės jums dau- J
giau kentėti — ateikite ir paslmatyklte su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski
ir Scimriers
Tel.

Oflsan
Haymarket

4376

1112-1114 Milwaukee Ave.
VirSui Hatterman ir Glantz Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-6 po
pietų, 1-9 vakare
Nedėlloj nuo 10 IKI 12 dieną
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo* odos ir Šlapumo ligų.
**««Ma*a»a*«aa«aa«a*MaMaa#

