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GEDULINGOS APEIGOS 
LATERANO BAZILIKOJ, 
PAPOS LEONO XIII KŪ

NAS PADĖTAS ANT-
KAPIN. 

Kardinolas Pompili pirmi-
i ninkavo. ! 

\ 

ROMA, lapkr. .*}. — šv. Jo 
no Laterano Bazilikoje, kuri 
skaitosi visų pasaulio hažny. 
čių motina, spalių 27 diena į 

vyko nepaprastos gedulingos 
ceremonijos. Papos Leono 
X I U knnas padėtas nuolati
nė™ savo vieton — puosnivin 
antkapin (monuinentan), 
kurs buvo pagamintas Papai 
mirus. 

Bazillkon Įleista tik specia
liai pakviesti asmenys Imti 

liudininkais tu gedulingų apei 
gų, kuomet atiduotas ]>askil
tinis patarnavimas vienam 
didžiųjų Kristaus Vietininkų 
ant žemės. 

Pirm 10:00 ryta Bazillkon 
susirinko kardinolai: Yannte-
lli, Merry de Vai, (Jasparri. 
Fruehvvirth Tacci, Laurenti, 
Mori, Ehrle ir Sincero, ne
mažai vyskupų ir prelatų, dip 
lomatiniai korpusai akredituo 
ti Vatikanui, romėnų aristo-
kritijos nariai ir religinių oi 
denn reprezentantai, (iaibės 

Francijos Radikalai 
Kovoja Bažnyčią 

Kas Link Bolševikų Jie Nepa_ 
keisią Nusistatymo 

Buvusis Prezidentas M i t a i Gryzo 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
MAKION, p., lapkr. 4. — 

Mrs. Harding, mirusio prezi
dento Hardingo žmona, pavo 
jingai susirgo. 

P o I i t i k o n 

biausia kenkia socialistų dar
bams platinti bedievybę. 

Algert pažymi, kad kaip ii 
gai Herrioto valdžia valdys 
Francija, taip ilgai ši valdžia 
kovos katalikų kunigijų, ku
ri nori kontroliuoti pradžios 
muKyklas. 

Teeiaus Algert meluoja 
taip sakydamas. Kunigija ne 
nori kontroliuoti valstybės 
pradžios mokyklų. Ji tik nori, 

vietos rezervuotos Papos Le-jkad radikalė valdžia negriau 
tų privatinių mokyklų, kurio
se išguldoma vaikams religi-

PARYŽITJS, lapkr. 4. — 
Radikalė valdžia veda kovą 

Kataliku Bažnyčiai Ji nu-
jaučia, kad jai dienos sus
kaitytos, tai savo tulžį mėgi
na išlieti ant katalikų. 

Švietimo ministeris Algert 
dažnai sako prakalbas ir biau 
riausiais žodžiais drabsto ka 

talikų kunigija. Keikia jis 
daugiausia Jėzuitus, kurie la- Maskvos valdžia. 

Demonsie pažymi, kad ne
žiūrint darbo partijos val
džios griuvimo Anglijoje, 
Francija savo nusistatymo 
kas link Rusijos bolševikų ne 
pakeisianti. 

Anot Demonsie,. Francija 
su Rusijos komunistais nie-

C H I C A G O T E KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
IEŠKOMI KALTININKAI. VILNIAUS BEDARBIAI. 

WASHINaTON, lapkr. 4. 
— Gauta žinių, kad Pekine 
sudarytas naujas ministerių 
kabinetas. Premieru paskir
tas Huai i- Fu. 

KONSTASfflNOP., lapkr. 
4. — Angoroj atidarytas Tur 
kijos seimas. Prezidentas 
Mustapha Kernai paša kalbė
damas pažymėjo, kad Turki
jos respubliką daro progre
są. 

HAVANA, lapkr. 4. — Ku 
bo s saloje prezidentu išrink-

Jo priešai tvirtina, kad jis 
ko bendra nenori turėti. Jai i ž r i n k t a s suktybėmis. 
rupi turėti santykių tik su 

tas gen. Maehado, iberalas. gonų. Bet vos gatvekaris spė 
jo užvažiuoti ant bėgių, tuo 

Naktį prieš praeita sekma L e n k l J valdžios biuras be-
dienį ant North ave. gatve- d a r l ) į a m s registruoti spalių 
kario, kuriuomi važiavo apie 2 d# b u v o į r e g i stravęs 1,219 
60 asmenų, užėjo Chicago, ' b e d a ^ tf^ 857 vyrai ir 
Mihvaukee •& St. Paul gele
žinkelio prekių traukinis. Stu 
miami vagonai smogė gatve-
kario šonan. Kai-kurias dalis 
su sužeistaisiais nuvilko apie 
60 pėdų. 

10 asmenų žuvo ir 31 sužei 
sta. 

Koroneris veda tardymus, 
norėdamas susekti tos baisios 
nelaimės kaltininką. 

Geležinkelio užleidimai bu
vo pakelti, gatvekario kondu 
ktorius nematė atbėgančių va 

yra ištikimi polonofilai, kaip 
tai Dr. Ravlinkevič ir Bild-
žiukevie. ,Tai lenkii tarnai. 

262 moterys. 
Atsiminus tai, kad tas biu

ras ne visus bedarbius įre
gistruoja, tai Vilniuje nedar 
bas vra nemažas. 

ŽENKLELIAI KLAIPĖDOS 
^ ATVADUOTOJAMS. 

ČIURLIONIES K0MP0ZI-
CIJ0S. 

Kompozitorius Stasys Sim 
kus jau baigia ruošti spaudai 
M. Čiurlionies kompozicijas. 
Išviso bus išleista 7 sąsiuvi
niai. 

Šiandie visi kandidatai po 
kampanijos ilsisi, ruko pyp
kius ir laukia balsavimo re
zultatu. 

ono XIII giminėms. 

Kardinolai pasirašė. 
Kardinolas Vikaras Poni pi 

Ii apeigoms pirmininkavo. 
Jam tarnavo Bazilikos kapi
tulos nariai. 
Po absoliucijos atkalbėjimo, 

kapitulos kanclieris patiekė 
notarinį pripažinimo raštą— 
pergaminą. Dokumentą pasi
rašė visi kardinolai ir kapi
tulos nariai. Po to karstas su 
palaikais paimtas ir nuneš
tas ties antkapiu. . 

Dedant kripton karstą, ties 
Švenčiausiojo Sakramento au 
kum giedota "De Profun- yra Demonsie. 
dis ." Cino triubelėn įdėtas 
pasirašytas dokumentas ir ša 
Te karsto kripton įdėtas. Po 

to kripta pridaryta durelė
mis, padėta antspaudos ir i-
muryta marmuro lenta, ant 
kurios iškalta mirusio Papos 
vardas. 

s 

Vatikano gvardija. 
Pirm pradėsiant šiandieni

nes ceremonijas, viršutinis 
medinis karstas atvožtas ir 
patikrintos antspaudos, pade 
tos ant eininio karsto. 

Po to karstas uždarytas ir 
padėtas priešais Švenčiausio
jo Sakramento aukurą. 

Šalimais karsto stovėjo 
Vatikano gvardija pilnoje u-
niformoje. Tai pirmu kartu 
šiais moderniniais laikais į-
vyko, kad Papos gvardija pa
sirodė už Vatikano ribų. 

3a. 
Ministeris Algert savo pra 

kalbose taip daug biaurioja 
katalikų kunigiją, ypač Jėzu
itus, kad kai-kurie valdžios 
nariai patys pripažįsta, jog 
tokia taktika pačiai valdžiai 
daro daug blogumo. 

Kas link bolševikų. 
Radikalo premiero Herrio

to valdžia jau paskyrė dele
gaciją, kuri ves taikos dery
bas su Rusijos bolševikais. 
fl?os delegacijos pirmininku 

Jo nuomone, kuomet fran-
cuzai iškelsią taikos konfe
renciją su bolševikais, tuo

met gal prie tos konferenci
jos prisidėsiančios Belgija ir 
Olandija. Ir to s valstybės 
pinu karo Rusijoje turėjo in 
teresu. '• ; ; 4 . , | : f 

Gryzo politikom 
Socialistų radikalų pašalin 

tas iš vietos prezidentas Mi
llerand tomis dienomis gry
zo politikon, kaipo konserva-
tistyi ir nacionalistų vadas. 
Šiandie jis su kitais darbuo

jasi sujungti krūvon visas 
politines sroves, pradėjus na 
cionalistais ir baigus monar-
chistais. Tas reikalinga kovo 
ti radikalę Herrioto valdžią, 
kuri valstybę stumia pragaiš 
t i n. 

Millerand kovoja T. Sajun 
gos saugumo ir arbitracijos 
protokolą. Jis sako, jog, tos 
rųšies taika negali Francijos 
apdrausti. įKas kitas francu-
zų neapdraus„ jei jie patys 
neapsidraus ir jausis silp
ni. 

MEXICO C|TY, lapkr. 4. 
— Praneša, 3feksikoje pla
nuojama nauja revoliucija. 
' •"• - ' •"•.• • - ' • • { I • — » ; • « * i " 

KANADA PASIRAŠYSIAN
TI PROTOKOLE 

CHERBOUB&, Francija, 
lapkr. 4. — Kanadon iškelia
vo Kanados delegacijos T. 
Sąjungon pirminimVas, senat. 
Dandurant. Jis yra" nuomo
nės, kad Kanada ratifikuo
sianti taikos protokolą. 

momentu kubilinis vagonas 
smogė. (Vagonas juodas, prie 
tamsoj konduktorius galėjo 

jo nematyti. 
Bet delko geležinkelio sar

gas nepaleido užleidimų, tai 
klausimas. 

"Klaipėdos Žinios" prane
ša, kad Gelbėjimo Komitetas 
žada pagaminti ženklelius 
Klaipėdos atvadavimo daly- Praneša, kad buvusis Chi-
viams. icagos majoras Thompson iš-

naujo rengiasi kandiduoti į 
Ohicagos maiorus. VEŽĖJAI SKUNDŽIASI. 

AREŠTUOTAS SALIU-
NINKAS. 

N MIRĖ SENYVAS ŽMOGUS 
LOS ANGELES, Cal„ lai> 

kr. 4. — Mirė buvęs federalis 

—-

PERSIJOJE NUGALABIN
TAS KALTININKAS. 

VVASHINGTON, lapkr. 4., 
— Gauta oficialių žinių, kad 
Persų valdžios parėdymu nu 
galabintas fanatikų lyderis, 
kuris prisidėjo prie ameriko 

niško . vice-konsulio Imbrie 
nužudymo .Teherane. 

Tą persų fanatikų lyderį 
Persų valdžia mėgino apsau
goti. Nugalabintas tik griež
tai reikalaujant Washingto-
nui. 

LEIDO KELTI RIAUŠES, 
VEDA TARDYMUS. 

DAUG LAIŠKŲ SUNAI
KINTA. 

• : — * * . 

LANCASTER, Pa., lapkr. 
4. — 150 pastos maišų su lai
škais sunaikinta kilus gaisrai 
pastos vagone. Paštą buvo 
siunčiama daugiausia iš Chi-
cagos į, rytines valstybes. 

— J — V 

Už sudaužymą North ave. 
gatvekario važiuojant sker
sai gatvekario, nuo ko nuken 
tėjo daug žmonių, koronerio 
išsprendimu areštuotas saliu 
ninkas, kurs geležinkelio sar
gui išvakaro keitė čekį ir da
vė gerti svaigalų. Sargas pri 
sipažino, kad saliune išvaka
ro gėręs, bet nelaimės laiku 
jis nebuvęs girtas. 

.Vihiiaus vežėjai turėjo vU 
suotiną susirinkimą. Susirin
kime daugiausia iškelta nusi
skundimų del aukštų mokes
čių, kurie ne vien dideli, bet 

I dar ir neteisingai paskirsty-
ti. 

Nutarta darbuotis už mo-
kesčių sumažinimą. 

• 

GUDAMS SKALDYTI. 

ATSISAKĖ SKRISTI 
TOLIAU. 

FRANCUOJ P0TVINIS. 

PARYŽIUS, lapkr. 4. — 
Šiaurinei Francijai grasina 
potvinis del nuolatinio lie
taus. Upėse visur vanduo kį-
la. Pačiam Paryžiui yra pa
vojaus. 

-

Suspenduotas policmonas 
senatorius Cornelius Cole, ei-'Abbott nutvėrė ir policijos 
damas 103 metus amžiaus. stotin pristatė plėšiką. 

NILES, O., lapkr. 4. — Cio 
nai tomis dienomis štai kas 
įvyko: * 

Miesto majoras leido klux 
eriams surengti didelį ėjimą. 
»Tam leidimui priešinosi klux 
erių priešai. Jie įspėjo ma
jorą atšaukti leidimą. Tečiau 
majoras nieko iš to nedarė. 

.Kuomet kluxeriai susirin
ko ėjiman, tuojaus kilo riau
šės. Keliolika žmonių pašau
ta ir apmušta. Prisiųsta ka
riuomenė, kuri veda tardy
mus, kas kaltas už riaušes. 

Tuo tarpu majoro niekas 
nekaltina. 

TOKYO, lapkr. 4. — Ar
gentinos lakūnas Zanni ilgas 
laikas darė mėginimų iš Ja
ponijos skristi Amerikon per 
Pacifiko vandenyną. Mėgini
mai nevyko. Atsirado visokių 
klinčių. Pagaliaus Zanni at
sisakė tos kelionės. 

• 

IŠ BAIMES PER LANGĄ. 

Sekmadienio vakare Louis 
Chass, 1020 So. Ashland ave., 
su Mrs. Anna Anclowitz sve
čiavosi namuose, 1132 So. Al-
bany ave. Baigiant vakarie
nę staiga atėjo Annos vyras. 
Chass 'ui nebuvo kur dingti. 
|Tad iš trečiojo aukšto šoko 
laukan per langą. 

Pataikė ant prieangio sto
gelio. Nors stogelį sulaužė, 
bet pats išliko gyvas, tik len
gvai apsidaužęs. 

Pasak "Narodnaja Mysl" 
Vilniuje sudarytas "laikinas 
gudų komitetas'' gudų vieny
bei Vilnijoj ardyti, nes iki-
šiol esamasis gudų seimo at
stovų biuras priešingas gudų 
polonizavimui Vilnijoje. 

Naujojo komiteto priešaky 

Netoli Evanstono Michigan 
ežere ant seklumos užplaukė 
vienas garlaivis. Įgula išgel 
beta. 

"Juodosios Mirties" Maras Los Angeles 

CHICAGO. — Šiandie iš-
dalies apsiniaukę, vakare šal 
Čiau. 

LOS ANGELES, Cal., lap
kr. 4. - Pirm keletos dienų 
čia iškilęs "juodosios mir
ties'' maras (pneumonic pla-
gue) plinta. Susekta, kad ma
ras iškilo tarpe meksikonų 
darbininkų. Dėlto tų žmonių 
apgyventa nuėsto dalis stip
riai izoliuota. Pašaliniai gy
ventojai ton miesto dalin ne
įleidžiami. Neišleidžiami žmo
nės nei iš izoliuotų vietų. 

Mirė jau per dvidešimts as
menų. Jų tarpe yra vienas ku- • 
nigas. Aplankė maro paliestą 
ligoni, pats susirgo ir greitai 
mirė. 

Chicagos sveikumo komi-
sionierius Dr. Bundeson at
laike" keletą konferencijų su 
savo štabo, nariais./ Imama
si priemonių mūsų miestą 

apsaugoti nuo to maro. Nes 
kas žino, gali koks nepro
tingas žmogus iš Los An
geles izoliuotos nuėsto da
lies pabėgti ir su maro pe
rais atvykti Chicagon. 
Miestas atsidurtų pavojun. 

"Juodosios mirties" ma
rą daugiausia išnešioja žiur 
kės. Keturioliktame šimt
mety tas maras vieną ket-
virtdalį Europos gyventojų 
nuvarė į kapus. 

Į Suv. Valstybes pirmu
kart maras perkeltas 1899 
metais iš Kinijos. Kilo tar
pe kinų mieste San Fran-
cisco. 

Marą iškelia perai vadi
nami bacilla peštis. l i g a 
turi dvi formas: "bubonic" 
ir "pneumonic". 

FOTOGRAFISTAI 

Pranešimas Lietuviams 
Netikėk gerbiamasai, kad 

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

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

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

BRIOGEPORT STUDIO 
SAVININKAS 

J. J . STARKUS 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 

Chteagoj areštuota jauna 
moteriškė vyriškai apsitai
sius. Nenori pasisakyti, kas 
per viena. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lapkričio 3, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.(t) 
Anglijos 1 sterl. sv 4.54 
Francijos 100 frankų 5.24 
Ital i jos 100 l irų 4.36 
Belgijos 100 frankų 4.82 
Šveicarijos 300 frankų . . . . 19.27 
Čekoslovakijos ]00 kr 2.98 

X-RAY EGZAMTNAS 
$1.00 

<mmm* 
• _ J ' ^ 

TeL Ganai 2655 
a J. PANsnufA 

Fotografas. 
PANSIRNA STUDIO 

1901 S. Halsted St., Ohlcaga 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja t visas 
miesto dalis. 

Moterys ir Vyrai, nedaro skirtu
mo kaip ilgai jus kenčiate ir ka 
kiti daktarai yra jums sakė. Atei
kite ir duokite proga X-Ray egza
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagel-
ba naujausio aparato X-Ray kuris 
nukreips kelia bent kokiai klaidai 
• pasakys visa teisybė ir tikra prie
žastį ligos parodant visus organus. 

Egzaminas nieko nekenkia, be jo
kio skausmo ir nėra reikalo • nusi-
rėdyti. 

Jeigu skauda tau vidurius, kruti
nę, pečius, galva, jeigu negrumuliuo-
ja tau viduriai, neturi apetito, kosti 
ar kankina tave rumatizmas, asthma. 
odos ligos, nerviškumas Ir klota 
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti 
greita rezultatą — tai ateik tuojaus. 

Mes vartojam naujausia wakcyn ir 
serum "606" ar 914 kuomet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa 
gyvastis". "Intro venous" (drugs yra 
leidžiami tiesiai t kraują) yra pagel
bėję tūkstančiui kentėtojų, šis yra 
nepaprastas būdas gydymo kraujo 
ligų. 

Nedaro skirtumo kiek tų pinigų 
praleidai, ir klek tave jau klU ap
vylė, ateik čionais ir sužinok pilna 
teisybę ir atsistok ant tiesaus kelio 
kuris veda į sveikata. 

Atsinešk šį skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui? 

CHICAGO MEDICAIi CLLWIO 
Dr. E . V. Heatoa 

505 S. State St. Kani). Congress 
2 Lubos 

Valandos: Nuo 9 iki 6:80 vak. 
Panedėliais, Seredoms ir S u batonas 
9 iki 8 vak. Nedėlioms nuo 4 iki 12. 

K A L Ė D Į Į D O V A f U S 
Neužmirškite Saviškiu Lietuvoje, Siųskite Jiems 

KALĖDŲ DOVANAS dabar. Pinigus siunčiame Litais J 
ir Doleriais į Lietuva, Vilniaus kraštą ir kitas šalis. 
Taipgi parduodam laivakortes ant visu linijų. # 

Perkam ir parduodam namus ir lotus Chicagoje 
ir apielinkeje. Parduodam gintaro karolius, knygas, 
juostas ir paveikslus parvežtus iš Lietuvos. 

^Doviernastisv pasportus ir kitokius dokumentus 
padarome pigiai ir greitai. Esame registruoti Notarai 
Lietuvos Pasiuntinybėj Washingtone. 

Visais reikalais kreipkities pas 
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V. M. STULPINAS, Gen Ageut. • 
3311 So. HtfH»d St. Tel. Yards 6062 Obioago, DĮ * 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 
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SKAITYTOJU BALSAI. 
— T - M 

(Ui šio skyriaus straipsnius Reduk
cija neatsako.) 

Del anglų kalbos lietuvių 
bažnyčiose. 

G e r b i a m o j i " D r a u g o ' 
Redakcija, 

Teikitės ir mano keletą žo
džių patalpinti Jūsų dien
raštyje taip svarbiu reikalu, 
kaip kad anglų kalbos varto
jimas lietuvių bažnyčiose. 

Labai dėk ui 4 * Draugui 
už šio taip svarbaus klau
simo pakėlimų. 

• 

Atsidėjęs skaitau "Drau
gą". Jis man patinka. Bet stc 
biuosi. kad mūsų veikėjų tar
pe kilo taip didelis truksmas 
del to. kas turėjo įvykti. 

Pi)gavo kun. Dr. Kemėšio 
išsireiškimą, nustebo, ir dairi 
rašyti, kaip jisai kad rašo: 
nereikia ir gana lietuvių baž
nyčiose anglų kalbos. 

Vvručiai, su tokiais truk>-
rnais ir neva įrodymais neto
li nuvažiuosite. Jųs tik jaus
mais kalbate, o nežiūrite j 
gyvenimą, kaip iš* ikrų jų yra. 
# Visas truksmas kilo del 
anglų kalbos lietuvių bažny
čiose. Tokių bažnyčių yra vos 
kelios. Manau, ne prieš tuos 
klebonus riksmas tukelfeis, 
bet kad pats klausimos b u t u ' k i u ***& užbėkime tai su 
išspręstas. O jis išspręsti n*Įauklėjimo bangai, 
ra sunku. **et duokime ir lietuviškai 

Mes turime vartoti mūsų j nemokantiems lietuviams nau 
bažnvčiose tokia kalba, kokia <*>*** jų tėvelių pastatytomis 

lietuvių geriau sivpKttita an
glų kalba sakomų pamokslų 
negu lietuvių, o kita dalis 
čia gimusių V**ai lietuvių 
kalbos nesupranta. 

Teikdami mūsų jaunuome
nei pamokymų anglų kalba, 
mos lietuviams tėvams nei ko
kios skriaudos nedarome. Jie 
juk turi bažnyčiose visa, kas 
jiems reikalinga. Duokime ir 
mūsų vaikams, kas jiems rei
kalinga. 

Jųs statote įrodymu prieš 
anglų kalbos įvedimų į lietu
vių bažnyčias, ouk sumažė-
sias tuomi parapijouų skai-
oius. Tai yra netiesa. 

Padarykite savo parapijose 
visuotinį parapijonu surašy
mų. Ar daug rasite mūsų pa
rapijose čiagimusių šeimynų f 
Kur jos dingo! Be abejo, pri
sirašė prie kitų parapijų, kur 
jie gal išgirsti jiems supran
tamesne kalba pamokinimų. 

Žiūrėkime kitų tautų: ai 
rių, vokiečių. Ar čia gimę vo
kiečiai daug moka vokiškai? 

Dalis jų moka, o dalis ne
moka, lygiai kaip lietuviai. 
0 paklauski vokiečio, nemo
kančios vokiškai, kokios jis 
tautos. Esu vokietys, atsako 
su pasididžaivimu. 

Ir mes taip auklėkime mū
sų jaunuomenėje lietuvystę, 
kad net ir kalbos nemokėda
mi, visur pasisakytų lietuviai 
esą. . 

O jeigu nwime mūsų jauni
mų lietuvių kalbos išmokyti, 
nedarykime kaip karštagal-
viai, per pamokslus mes jų to' 
neišmokysime. Verčiau, steig-
kime daugiau navo lietuviškų 
mokyklų, nesigailėkime pas
tangų įkurti savo 

LIETUVOS I š E l V Y l t 
• m * • , — ^ — M 

(Galas) 
i 

KO MES NETEKOM. 

POLĄ TENDžIULYTt, JUO 
ZO VAIČKAUS DRAMOS 

TEATRO PREMIER*. 

Gimė Rygoje 1900 m. rug-
piučk) mėa. 10 d. Baigusi Kro 
tovos gimnazijų Petrapily. 
Būnant dar gimnazijoje paju
to didelį patraukimų prie sce-

Masine lietuvių išeivybė prasidėjo prieš pat "Au
šros" laikus. 1870 — 1880 m. lietuviai jau tūkstančiais 
bėgo užjurln; ir išbėgo jų gal "apie pusę miliono. O ko 
butų galima buvę sulaukti, jei apie 1870 m. lietuvių emi- nos, ypač prie baleto, bet ap-
gracija but buvusi vienan punktan pakreipta ir racioną- linkybės galutinai šitai meno 
liai tvarkoma? ,\ !šakai atsiduoti. Karo šmėklai 

Šitą klausimą gvildenant, pravartu prisiminti kiek'žėjus reikėjo aplesiti Rygą, ir 
buvo tuomet apgyventos tolimos turtingos ir gero kli- persikelti į Petrapilį, 
mato žemės. 

Nauja Zelandija, apie 4 kartus didesne už visą Lie
tuvą 1881 m. turėjo tik 498,000 gyv. 

Australija beveik ''tokio didumo kaip visa Europa, 
4881 m. turėjo tik 2,252,000 gyv. Dabar čia gyvena 6 
milionai, o vien rytiniame Australijos krašte galėtų pra
gyventi apie 60 milionų gyv. 

Pietų Afrikos Unija apie 40 kartų didesnė už Lietu
vą 1880 m. turėjo apre 400,000 baltųjų gyventojų. 

Štai kaip atrodė 1881 m. labai derlingos Kanados 
vakariaės provincijos, savo klimatu panašios j Lietuvą: 

Manitoba beveik 3 kartus didesnė už Lietuvą tuo-j b,i ausiu mokinių dar tik 16 
met turėjo 62,000 gyv. (dabar jau 650,000 gyv.). Saska- m. būdama. 

nrL.Tr A 

Čia sužinojusi, kad J. Vaič
kus atidaro Dramos Studijų 
slapčia" nuo tėvų įstoja į jų ir 
pradeda mokintis. Tėvai suži
noję kad dukrele turi gabu
mus, nesipriešina tam ir lei
džia mokintis. Lankydama sy
kiu gimnazijų, kad jų užbai
gus, tęsia pasekmingai studi
joje darbų ir trumpame laike 
pasižymi kaipo viena iš ga-

"Migli 
SchoolM ar "CoUcjre". tai to-

čevan ir Alberta, 20 kartų didesnės už Lietuvą, turėjo tik 
25,500 gyv. (dabar jau 1,400,000 gyv.). 

Puikus kraštas Britų Kolumbija apie 12 kartų dides
nė už Lietuvą turėjo 49,000 gyv. (dabar 550,000^). 

J. Vaičkus į Studijos spek
taklius pakviesdavo Imp. Ale
ksandrijos Teatro artistus -
kritikos dėlei ir tie pastebėjo 

dijantę. Ypač viename spek
taklyje jų pagyrė žinomas 
Aleksandrijos Teatro režisie-
ris E. Karpovas. 

Toliaus Vaičkaus studija 
grįžta į Vilnių ir žinoma sy
kiu su ja ir Polą Tendžiulytė. 
Vilniuj jai priseina daug per
gyventi, nes tėvai griežtai 
pasipriešina galutinam atsi
davimui jos scenai ir pasek-

lietuviai supranta geriau. 
Vieni lietuviai kalba lietu

viškai ir savo kalbą gerai su
pranta. Jiems pamokinimai 
bažnvčiose reikia sakvti lie-
t aviškai. Kiti lietuviai Ame
rikoje jau labai daug savo 
kalbą pamiršo, bet dar gerai 
nei anglų kalbos nepraiuokę. 
J i e m s b u s v i s t i e k k o k i a k a i -

Treti lietuviai žino vieną 
kitą žodį lietuviškai. Vos ne 
vos su vargu išstena sakinį, O 
kiti nei to negali. 

Nejaugi, juos reikia Versli 
klausyti sau nesuprantamos 
kalbos.' To, rodos, ir nori 

bažnyčiomis. Prie to jie turi 
teisės. •»: 

M. Kalnelis. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

Kova alkoholiui. 
QucbeoY, Kanadoj, įvyko 

2 3 - X %. m . s o e i a l i o v e i k i m o 
suvažiavimas, kuriame vienu 
balsu priimta rezoliucija 
prieš nepadorų ir neteisingų 
piršimų svaiginančių gėrimų 
žmonėms. 

Caro deimantai. 
Lenkijos valdžia pardavusi 

140,000 karatų ragų earo dei-

O Pietų Amerikoj kaikurios gero klimato šalys štai, Tendžiulytė kaipo gabių stu-
kaip atrodė: 

ČuM 10 kartų didesnė už Lietuvą 1880 m. turėjo 2,-
200,000 gyv. 

Uruguay pustrečio karto didesnė už Lietuvą 1880 
ra. turėjo apie 400,000 gyv. 

Peru 16 kartų didesnė už Lietuvą 1880 m. turėjo 2,-
600,000 gyv., kurių tarpe buvo tik apie 350,000 baltųjų. 

Manau, kad jau užteks čia paduotų pavyzdžių mū
sų klaidai apčiuopiamai suprasti. Vienon vieton koloni-
zuodamies nuo pat 1870 m., šiandien jau turėtume ku
rioj nors valstybėje virš 500,000 lietuvių apgyventą mil
žinišką provinciją, geriausiu atveju net pusantro karto mes buvo tokios, kad jai su 
didesnę už Vokietiją, kuri šimtmečjp bėgy susilauktų 10 d i d e l i u š i r d k s s k a u s i n u tenka 
milionų gyventojų ir butų medega didžiulei 30 ar 40 mi- Mtimi pertraukti savo darbų 
lionų lietuvių tautai. Teatre. Bet galų gale jai pa-

ŠIŲ DIENŲ GALIMYBĖS. k M » M įtikinti tgvus neidiudy-
Per pastaruosius 50 metų ir tolimos žemės tapo ti jai ir nuo to laiko nenuils-

bent dalinai europiečių apgyventos. Šiandien mūsų ko- tarnai dirba Teatre: Vilniuj ir 
lonizacija nebeturi tokių puikių progų, kokių but turėju- Kaune J . Vaičkaus Skrajo
si prieš 40 — 50 metų. Vienok ir dabar racionaliai tvar- jainajamc Teatre. Vėliau, ka-
kant 2,000 — 4,000 ar daugiau (kasmet) Lietuvos iš-j^a Meno Kūrėjų Draugija pe-
eivių butų galima rengti pagrindas kolonijai, panašiai j.rėmė tų teatrų savo žinion --
franeuzišką Kebeko (Quebec) provinciją, į holandų gy-'jame. Ir jau Meno Kūrėjų 
venamas Pietų Afrikos dalis ar vokiečių apgyventas pie- į Draugijos Dramos Vaidyklos 
tinęs Brazilijos vietas. "' j atidaryme pasižymi Žuderma-

Davus geografams pavažinėti, palyginti ir pagalvoti, n o'Joninėse'' - Trudos rolė-
butų galima surastį nemažai vietų tinkamų lietuvių kolo-'je. Visuose spektakliuose, ku-
nizacijai: Kanadoje, Pietų Amerikoj, Afrikoje ar net Pa- ri Tendžiulvtė 
erfiko salose. Renkant kolonizacijai vietą, tektų labai tik- užkariavo publikos simpatijų 
sliai lyginti sąlygas: ekonomines, klimatines, politines, ir šiandiena jau jį veikia kai-

Klausykjt 
Draugai Tautiečiai!] 

"Pirmą sykį Amerikon atvykęs 
ir ibKpęs New Yorke, dėdė pasi
ėmė pas save. Ten jis man davė 
rūkyti HELMAR. Ai negali* 
pamiršti pirmą jausmą rūkant 
HELMARS. Jis vis dar pas ma
ne ir aš visados rakau juos ir 
niekad nepabosta/' 

Taip ir jums pasiregėtų, jei jus *• 
taipgi rūkytumėte HELMAR 
Turkiškus Cigaretus, kadangi 
HELMARS susideda iš Turkiš
ko Tabako garsaus po visą že
mę kaipo geriausio ir brangiau
sio tabako cigaretams. 

HELMARS yra absoliutiškai gry 
iri ir įpekiuoti į kartono skrynu
tes, kad jie nekižtų 

K a i p kiti , ta ip ir jųs d ž i a u g 

sitės p e r m a i n a į T u r k i š k u s 
Gamintojai aug&čiausios 

rūšies Turkislui Ir Egypti.šktj 
clftarett} pasauly. 

BOXES <įTlO"20 
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-iMrkųs priežai anglų kalboa n u m t « « ; » « W » i * * * 
lietuvių bažnyčiose. Jie nori 
per pamokslus lietuvių kalbos 
išmokyti tuos, kurie jos ne-
moka. Bet tai bergždžias dar
bas, jie nesuprantamu sau pa
mokslų neklauso. 

Sakoma, mes lietuviškais 
pamokslais lietuvystę juose 
palaikysime. Bet kaip.' Juk jk 
lietuviu kalbos nesupranta' 
Priešingai, taip elgdamosi, 
tik atstumiama juos nuo sa
vo bažnyčių, parapijų prie 
vokiečiu, airių ar italų para
pijų. Taigi tokiu ^nusistatymu 
ar<ri galima stiprinti lietuvy
ste? Niekuomet. 

Sakoma, lietuviams bua 
skriauda įvedus ekstra pride-, 
darnus anglų kalba, lietu
viams pomeksiėlius. 

Vyručiai! O kuriems gala
ms mes statėme bažnyčias, 
jeigu ne mūsų vaikams? Kas 
kaltas, kad jų derugumas ne
supranta lietuviškai, dabar 
nekalbame, bet padėtis yra 
aiški. Daugelis čia gimusia 

sociales ir kitokias. 
Viena būtina kolonizacijos sąlyga: reikia kad kolo

nistai mokėtų ir norėtų ūkininkauti, žemę dirbti. Greičiau
sia lietuvis ištautęs, jei apsigyvens anglo — saksų tar- lindama save -- imdama plas-
pe. Lengviausia jam butu; tautybę išlaikyti ten, kur jis tikos pamokas. Ateity iš Ten 

MR 
*'l 

po LietHvių Teatro žvaigždė. 
X e p a m i r i š d a m a k i t o s M e n o š a -
k o s — b a l e t o ; n u o l a t o s t o b u 

vienai Belgijos firmai* 
Užderėjo vynuogės. 

Iš pietų Australijos prane
ša, kad šiemet vynuoges už
derėjusios kaip niekuomet, -
net 30 nuošimčių daugiau ka
ip pernai, t. y. viso 10,756,-
588 galionai. 
Prekybos sutartis. 

Tarp. Vokietijos ir Japoni
jos padaryta laikina preky
bos sutartis. 
Gerbūvis Suv. Am. Valstybėse 

Paskutiniais metais iki 30 
liepos d. Suv. Valstybes su
mažino Šalies skola 2 miliar-
das ck>leri% \t valdžia turėjO; 
pajamų perviršį 503 milijono* 
dolerių. 
Laikosi pažadėjime. 

Praneuaai atšaukė savo 'kas 

kuomažiausia susiduria su baltosios rases žmonėmis. 
Australija ir Nauja Zelandija visai nenori svetimtau

čių (ne anglų) įsileisti. Bet kaikurios Pietų Amerikos res
publikos noriai juos įsileidžia ir dovanai duoda geros že
mes, tautinėmis grupėmis (valsčiais) apgyvendina. Bra
zilija pavyzdingiems ūkininkams kartais net kelionę ap
moka. Žodžiu, kolonizacijai yra dar įvairių žemių su labai 
įvairiomis sąlygomis. 

DABARTINE LIETUVOS IŠEIVIJA. 
Dabartine Lietuvos išeivija, kaip ir seniau, susideda 

beveik iš vieny paprasčiausių ūkio darbininke. Tai yra 
ūkininkai, kurie nemoka moderniškai ūkininkauti, todėl ir 
nenori ūkininkais likti ir ieškp paprastų darbų fabrikuose. 
Bet fabrikų žemė, Jungtines Valstybes, jų neįsileidžia. To
dėl noroms — nenoroms mūsų darbininkams tenka ke
liauti į žemes ūkio kraštus: Kanadon, Pietų Amerikon ir 
Pietų Afrikon. Nemokėdami ūkininkauti, jie ten tankiai 
papuola į didesnį skurdą, negu Lietuvoj buvo. Be vadų, 
be inteligentų išbarstyti dideliuose plotuose, jie ten labai 
greit demoralizuojąs!, ištvirksta ir ištautėja. Jei šita išei
vija nebus išmintingai tvarkoma, tai lietuviams kasmet 
žlugs tiek žmonių, kiek jų iš Lietuvos išvažiuos, gal 2,000 
— 4,000, o vėliau gal ir daugiau. 

Išmintingai ir racionaliai savo išeiviją galėtų tvarkyti 
tik pati Lietuvos valdžia. Ji turėtų numatyti iinkamą kolo
nizacijai kampelį, susitarti su to krašto valdžia del sąly
gų, finansinės paramos ir t. t., o paskiau galėtų pakreip
ti visą išeiviją ton, o ne kiton vieton. Bet valdžia šitokio 

džiulytės Lietuvių Seena gali 
dar daug laukti, nes ji yra 
dar jauna, tik 24 m. 

Čia reikia pastebėti ir jos 
simpatinga būdų, nes jį visa
dos ištikima principams ir i-
dealams savo mokytojo J. 
Vaičkaus. Siekia prie to pa

lties aukšto tikslo - Lietuvių 
Meno Teatro ir vengia viso
kių susmulkėjimų ir balagani-
nio pobūdžio teatrų. Tos rų-
šies artistai Inttms yra artimi 
ir mes jų žygius remsim. 

TARPTAUTINIŲ DARBO 
ŽINIC SANTRAUKA 

uiomcne iš užimtų Vokieti- žygio nedarys bent tol, kol ji nesupras tikrojo tautos nuo-
jos miestų. Karlsrtihe ir Man-
nlicimą. 21-X. 
Ir taip huuL 

Yra žinoma, kad Augiai 

stolio iš netvarkios emigracijos. Jei mūsų spauda šį klau
simą gyviau, tankiau gvildentų, tai ir valdžia greičiau jį 
supras, pradės branginti savo žmonės ir pasuks išeiviją 
ton kryptin, iš kurios visai tautai butų naudos. Kam šis 

mažiau *»vartoja vaisių kaip klausimas rupi, turėtų atsiliepti. 
jmv. glaudai. K. P . 

JiKVADOIttS: 
'Ufcsidarė Tartokai. -- Peu* 

ki šimtai žmonių neteko dar
iu, kuomet užsidarė tartokai 
Esmeralde, rugpiučio 21 d. 
1924 m. Plovyklų savininkių 
tvirtina, k^d jie negali kon
kuruoti su Guaayaq#ilo plo
vyklomis valdžiai uždėjus 
daugiau taksų. 
KAXADA; 

Didinasi Imigracija. ~ Al 
lantiko Kekivių Konferenci
jos raportui parodo, kad Ka
nadoje didinasi imigracija iš 
Europos saiių, nuo to laiko, 
kai Jungtines Valstybės su
varžė imigracijų. 

• • t * • • • • • • • • $12.95 

l 

Išpardavimui visos misingines lovos už pa
se kainos. Gražiai užbaigtos. Galima gauti 
visokių saizy. Kad reikalinga lovą naudokitės 
sia proga. 
Specialos kainas 
Ir augščiau. 

Cash arba lengvais išmokėjimais 

Central District Fnrsitnre Co. 
3621-23-25 So. Habted Str. 

JOSEPH j . JOZAlTiS Mgr. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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LORETA PA* ) 
*'Brandus svečias". 

spalio 29 d. 8v. Pranciš
kaus Seminarija aplanko 
brangus svečiai. Altoona, 
Pa. dioeezijos Monsignoras 
senelis Sniitb, kuris po piet 
seminarijos koplyčioje pasakė 
daug reikalingų ir naudingi] 
dalykų seminarijos gyvenimui. 

Paskui išėjęs iš koplyčioc 
ant seminarijos kiemo, visus 
gražiai palinksmino, pasako
damas visokių juokų ir anek
dotų, patirtų savo gyvenimo. 
Ui jo suteiktus naudingais 
pamokinimus, taipat ir už juo
kus visi klierikai išreiškė šir
dingų ačiū garbingom sene
liui, l 

Jonas Zabulionis. 

Viso $28.06. 
Adv. Balys Mastauskas, 
Federacijos Sekretorius, 

2201 W. 22-nd St., 
dueago, 111. 

CHICAGOJE 
i j i 

VIEŠA LABDARIŲ RINK
LIAVA. 

. WEST YILLE, ILL. 
'Smilčių Laikrodis''. 

Ned. Lapkr. (Nov.) 9 d. 

9-TO SPALIO VILNIAUS 
APVAIKŠČIOJMO 

AUKOTOJAI. 

Rockford, Ui. 

Kun. J. Yilamvaioius $2.00 
Fo $1.00: p. Misiūniene, S. 

JJcmančius, F. Krikščiūnas, P. 
J^apinskiene, P. Kolotkienė, 
Ant. Kairys, K. Lietuvninkas. 
A. Lukošienė, Ig. Misevičius, 
A. Misevičienė, P. Čepuliene. 
A. Kupšis, M. Getautienė, J. 
Zubinas, M. Karvclienė, p. 
Naivu j u j in if\ J . Jusevioius, 
p-nė A. Gramant, ,1. Spiekis. ' Vilniaus Našlaičiams Aukos. 

tMiiiilkių $6\.)S. Federacijos 4 skyriaus pasi 

vietinė Vyčių kuopa rengia 
nepaprastų vakarą, kuris su
sidės iš šių dalykų. Bus su
vaidinta spektaklius "Smilčių 
Laikrodis", seks stebinantis 
tragediškas "Monologas", ku 
ris nevienam kvapų sulaikys. 
Klasišką šokį atliks atsižy
mėjus šokėja A. Markunaitė, 
kuri savo šokiu tikrai publi
ką nustebins. Antgalo bus 
juokais trukinanti komedija, 
pirmų kart scenoje "Naktis 
ant Ferris Wheel". "Dalyvaus 
irgi mūsų lakštutė p. Vendel-
skienc\ Choras, patieks publi
kai gražių dainelių. Mūsų vai-
dylos visuomet publiką už
žavėdavo, gi šį kartą žada 
tiesiog visus nustebint. 

Tad nepamirškite, Lapkr. 
9 d. 6v, Pet. ir Pov. svtet. 

: Uždanga kils laikrodžiui nm-
• šant septynias. 

Anitsuj . 

darbavimų, kun. J. Čižtuskui šlaičiams. 
agituojant, Vilniaus Našiai- ' Federacijos 4 skyr. rast. 
čiams pavyko sudaryti 100,' — — — — -
ilol. A n k a nors mažu pagal, 
tokį reikalą, bet duota nuo 
širdies. 

Spalio 12 d. &v. Jurgio ba
žnyčioje buvo daroma rink
liava. Ktebons kun. j . Či-
žauskas gražiai paaiškino 
svarbumą šelpti našlaičius. 
Atikų surinkt $75.00. Federa
cijos 4 sk. nariams pasidar
buojant dar surinkta $25.00; 
taigi sudaryta $100.00 dol. 

Aukojo šie asmens: 
Po $2.00: Kun. J. Bizaus

kas, Baikauskai, Adv. Urvi-
kas, Pr. Gustaitis; 

Po $1.00: Jokūbaitis, Dau-

POLA TENDžRJLYTe ^ 

Dėžutes aukoms rinkti 9 
Lapkričio gal ima gauti pas 
St. Mažeiką — Bsidgeporte -
3319 Auburn Ave . 

Prašome Labd Sąjungos 
Kuopų kreiptis tenai. 

stijos Ginėjus, galime pilnai pasiti-
^,„_4.„„ \ V'^J *r \r J keti, kad šiandien bus jis išrinktu, 
mantas, J. Kmderis, M. Ma- ncs tūkstančiai įaisku plaukė reikš-

OETROIT, MICHIGAN 

D A K 
Telefonas Boulcvard 1839 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVENUE 

Cbicago, IU. 
Vai.: 9 ryto fkl 12 piet: 1 po 
r*et iki S po piet, 6:30 vak. iki 
t :S6 vak. 

T A 
"1 

R A I: 
I 

Tel. Booievard 0337 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1767 W. 47-th S t. 
Valandos nito 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pieta. 

i 

ff 
TH. Boulevard 2180 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgas Street 
Cbicago, III. 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yard* 0994 

Dr,A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgai, O b* 

; tetrikas i r Specijalistaa 
Elektroterapas. 

IŠIMA T O N S I L l f e — 
1 >—n© amrlnimo, 
f>—B« peilio ir be «ka«u»e. 

t 3)—Be kraujo, 
*>~2* > . į * ' © . IMrajnna aveilMtal. 
5)—FacĮieirtui n w i k i » •irsti , ga 

II tiioj v»lKyti, ta- t a i efti , 
»t- darbą. 

|F**T«to MmlLktonet*' <»kmrnj» tsl*yj*> 
Ir nktnenj* šlupumo |MMilėJ« be e 

i {|,™C,J«». »" tam tikromis moks 
m. . , l2Tot;u» PriemonemiM bei v*Mttiit. 
Apkurtns,rm> mtcralln* rirdėjlraa. 
Uyde vli»oklH« ttfrns pasekmingai, ir jei 

yra reikalą* daro operariin* 
i rore^i.ionaiį patarnavimą telkia savo 

•tusevieins, J. Rimnitiene, M. 
Budenas, J. Mačipnis, V. Ka
ži mskas, Chas. Stapanauskas, 
J. Rizinskas, A. Beliekas, S. 
Stanis, P. Valiiuias, J. Jan
kūnas, F. Neura, P. Karevi
čius, J. Keizauskas, P. Brun-
dza, P. Banionis, Usaris, K. 
Daunoras, St. Stepulionis, S. 
Kazakevičius, O. Dašhienė, P. 
Peru linas, M. Urboniene, B. 
Daumaataitė, M. Dareškevi-
eius, L. Urnikas, J. Dambra-
va, J. P. Zabalavičius, Pet. 
Peslis, J. Musteikis, J. Jare-
sunas, L. Širvaitis, J. Salinis, 
Kun. Valaitis, M. Šileris, P. 
Bilžiene, J. Kazicki, Dr. Joni-
kaitig, M. J. Šimonis, T. Yu-
renas, O. Rutkelakė, P. De-
leskevičkus, A. Stankus, S. 
Vainauskas, A. Šniras, F. 
Riidvilą, A. Locaitis ir Iz. 
Valiušis su smulkioms viso 
laba $100.00. 

Visiems aukavusiems taria
mo širdin^iausi«*j ačiū. Pinigai 
tuojaus }x?r Federacijos Cen
trą yra pasiųsti Vilniaus Na-

1ČNAU.K) IŠRINKITE 
ROnCRT E. CROU'K 
I STATE ATTORNEY 

Metai>t žvilgsni | piliečių susin-
teresaviraą, iSrinkti p. Growe J Val-

nes tūkstančiai įaisku plauk 
darni užuojautą ir norą, kad jis bu
tų Valstijos Ginėjų. 

P. Cro^ve tarnavo Cook Connty 
žmonėms teisingai, energingai ir su 
atsidėjimu Tą matydami teisėjai 
Superior Circuit Court ir Municipal 
(Aurt Bench už jį balsuos. 

Daug užjautos ir prielankumą pa
rodė darbininkų organizacijos, biz
nieriai, profisionalai ir kiti rerkšda-
mi norą, kad p. Cr6we butų išrink
tas j Valstijos Ginėjus. 

Atskiros tautos buvo suorganiza
vę tam tikrus komitetus kurie rū
pinasi paremti p. Crowe Šiuose rin
kimuose. Tat nepamirškite šiandien 
balsuoti už p Crowe. 

ofise: 

1411 So. 50 ATO. Cicero m. 
Ofi»n» ati«Jur>tHs: kMMlicn nuo i vai 
*,_^l!° l*ict , k i • va l- *«k«««. 
KatoUmmn ir tre^omkt ©ti>a» ntda-

rjtttB. 

» . . . 

Nuo 10 iki 12 piet 

I Nuo 2 iki 3 po piet 
Vuo 7 iki 9 vakare. 
Nredėl. nuo 10 iki 12 piet 

Tel. Boulevard 8686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 
SSS7 80. Morgan B t n e l 
•a landos : »—1* i i lyto. 
Takarai3 nuo ? Iki • 

OTOERO OFISAS: 
IBM Soath 4t-th AfCMM 

Telef. Cicero l * 7 t 
•a land : S—«:«• • . •• kaadien, 

Utarninkals ir pėtnjeioma nao 'I 
Iki t raJ. T»k. 

>flso TeL Boalevard M«8 
Rezid. T e l Drezel t t » i 

DR. A. A. ROTU 
Rt3SA8 GYDYTOJAM [R 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteris**}, Tyria** 

Yaik« ir rkaj daionJik* llęą. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Vaistai St 
Kampas Sls t Str. 

Yal.: 1—3 po piet. 7—1 rak. Ns4. 
Ir Šventadieniais 10—12 d. 

AR ŽINAI K A D 
Lietuvos importai pirmuose 

mėnesiuose 1924 m. buvo 
iš Amerikos 3.84 nuošimtis 
Belgijos 0.26, Denmark 0.52, 
Čeko-Slovakijos 4.43, Angli
jos 9.57, Ilolandijos 2.57, 
Frankietijos 9.89, Švedijos 

i 

ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

V*** 'krbM visuose TeismuMe. ffrual 
nu«ja Abstraktu* Padaro pirkiai* 
parSMrlate Askaaetatua tr i r " T 1 
t ftonth DeaMorn fitasf 
ROOM lfis8 TRIBIHE BL1M9 

Telefonas naaaVil|»1i 8261 
Vakarais: 2111 W«st 22 St. 

Telefonma OanaJ 1—7 I 
« A 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
f a ^B # M O I I U H pMrfwt 

Room S04 — Tel. Randolpli Stot 
•AL. Aon t ryto Ari • po pfeaa 
Vakaaaai 820S Bo. 

Telef. Tards 191a 
Cbicago 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn Street 
Valant.: nuo f lkl 8:t« 
Nedėliomis 9 lkl 12 
Resld.: S32S So. Halsted 8t». 

Telef. Boulevard 1*10 
Chlcago. 

HELEN BELMEN JEfiRY 
L I E T U V Ė A D V O K A T Ė 

4454 South 'Western Ave . 
Telefonas Lafajette 49S9 

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

J. Vaičkaus Dramos Teatro Premierč. 

įįm • • • » ! • » • • • • • » » • • 
Telefonas Canal TJSt 

. 

PETRAS CIBULSKIS 
Maluivojitno Kontraktorius 

DažŲ ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. LFAVITT STR. 

SE 

y 

.Pranešimas LietoviamsO 
I KEW < U V PUVIIMACV 

» >' '< 
viona iš didžiausių vaistine J3-
taigų ant Bridgeporto, persikė
lė iš a 3 H 7 So. Halstod St. j 
nauja ir geresnę vieta 3440 S. 
lfalstod St. Dabar šitoj vietoj 
yra didelė linijo vaistų Kalnoa 
mažennės. Patarnavimas grei
tas ir mandagus. 

!NEW CITY PHARMACYI 
Stivininka.s 

Jo lu i Malachauskas 
S43G So. Halsted St . 

Cliicago, Dl. 

Wt*Q m m 1 

"iv i r Boulcvard 0312 
PADAROME SENUS 

AUTOMOBILUS KAIP 
NAUJUS. 

[Automobile PaiotiogShop! 
Darbas Aukštos Rūšies 

Kainos Prieinamos 
[Sperialos Kainos Del Pardavėjams} 

Savininkas 
J O S E P H W . A Ž U K A S 
751 - 753 54-th Place 

ChieagOK. IU. 

3.61, Vokietijos 65.12, Latvi- kiškas tabakas. Megykite per 
jos 2.93 ir kitų šalių 6.56? niaina į Turkiškus, Jus ir dž-, 
Ar žinai Helniar Turkiškos 
cigaretuosc randasi geriausias 
iabakas ir 100% Grynas Tur-
= Trr TZt I UlMfe 

" 'jr. *.; —JSS.J •» IT J 

S. D. LACKAVVICZ 

i 

Liet u N 1s Oraborius 
2314 W. 28-rd Plaee 

Ckicago, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busita užga
nėdinti. 

Tei. Ganai 1271 
2100 

iaugsitės kaip ir kiti. 
(Apgr.) 

* ' 

T e l e f o n a s C a n a l 0 6 1 0 

PLUMBINC 
Geriausias plamsris, darbą at

lieku perai ir nąltnlUk**. 
THOMAS HIOGUTS 

9313 So. Oakley Ave Ohlcago, 

| Tel. Lafajette 4223 

P L U M B I N G 
į Kaipo lietu vys, lietuviams rlsadof-l 

patarnauja kuogeriaoslaj 
M. TTJAKA, 

8328 West S8tl» Street 
^mmmamttsmmMmmmmm 

K. JURGELIONIS 
A D V O K A T A S 

Room 1117 — 1122 
127 N. Dearborn S u . 
Telef. Stale 7521 

^• *«% 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
ofise "Naujienų" name: 

1730 So. Halsted Str. 
Tetef. Roosevelt 8880 

Panedėllo vakare: 
4601 So. Marshfield Ava. 

Wh 

= a»»a^^* *•» \ ' i i 

Tel l.afajettc 8588 
Dr. A. J. NORMANTH 

l i lETUVlS 1TA3PRAPATAS 
1454 So. Westcrn Avenno 

Vai.: Nuo | iki 9 6 Iki 8 P. M. 
y Chicago. 
^ i . • . . i i • • II n 

• • • • • » • • • • ! • • • • • » • • ' • - • • • • ' • 
T e l . Y'anbi 4 5 2 7 

Plumbing, Gas Fi t t ing 
A n d Sevvcrage 

Greitas Ir Geras 
Patarnavimas. 

Kainos Mažesnės Nekaip 
Kitur 

GEO. HAZARD 
3358 So. Halsted Street 

CIUcago, IU. 

Be Vaistinei Daktarai 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkala savo ofisą po 

4729 SrAshland Ave. 
SPECUAUSTAS 

Džlovn, Motera Ir Vyra Liga 
TaL: ryto nuo 1 8 — l t nuo 1—4 
po pietų: nao 7—-1.83 

.Nedėliomis: 18 lkl l t . 
Į Telefonas Mldway 2888 
i ' Į i • S T i S — i 

DR, SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

DR. A. I RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So . Western Ave. 
Talei. Lafayette 4146 

T e i Ganai 0257 V a k Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandoa ndoa: 18 lkl l t ryta; 1 II 
po ptetu; 8 lkl 3 vakarą 

lkl 8 

i » 1 i » • • . 1 • . - mm. 

S P E C I A L I S T A S ^lOlM UĘU %klurin ir plaučiu, gydo lytiškas 
dalis, iUpiuuo tiĮM ^Jrv, moterų ir vaikų. 

Dr. J- M. C h n z a n 
G V D 1 T O J A 8 , O H I R C I I G A S , OSTJb^>I i0016TAS. 

1046 Milvvaukee A v e . Kampas Noble Street 
V«Ji«idos: 10 IŠ ryto iki 4 v. po pietų ir nuo 6:80 lkl 9:30 • . T. 

Taintuae i ****>: saajauarket 6148 
Telefonas BsaldeHeUoo Kayatunt 4188 

-

1 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

V • • •• i • i 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias lijjas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INStITOTE 
3327 6. Halsted Street 

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

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. 
Geriau Mik kūdikiui verkti, nejfu pripildyti ii «u lu»rkoti«kak.anodais, 

kad "apmaliinti" jo bkausmą paeinaatj nuo netvarkoj esančių vidurįŲ. 
Dar geriau—duokite jam trupiai 

tyriausio, saldaus-tkonio, tikro vidurį v paUuocuotojo. -Jame nėra svaigalų. 
Nira narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iŠ daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių ufkietejimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mflgvta ji. Jie Bet prašo daugiaus. 

Jūsų aptiekorius parduoda Banibino—35c. ai- bonką, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorija. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104.114 So. 4tk Street Brooldm. N. T. J 

•JUCĮ 

JOHN KUCHINSKAS 
METUTIS ADVOKATAS 

2281 W. 22-nd St. aru Leavfft Bt. I 
Telefonas Canal 2568 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakarą. « • -
redoj Ir PėtnyčioJ nao 9 r. tkt 4 
r. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba p*r«ao-
dant Lotus. Namus, Farmas ar 
Blanlos. SkoMna Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis 
mia 

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

11 S. La S a l k st. Room 2001 
TeL Randolph 1024 VaL aoo8-« 

VAKARAIS: 
8801 8. Halsted at. Tai SaVd .« t» 

apart Panedėllo 8r v. v 

SJC 

Physfcal Health Institute 
DR. V E L 0 N 1 S , Ph. 
D. O., D. O., N. T. 

j ^ T i n r r v r r T ^ ^ ^ I A ^ r « r > . CHAS. K. VUOSAITIS 

Gydau j vairias liga^, o ypatingai 
užsiscnčjusias, be vaistij ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer Ave . CIUcago, 111. 
Brighton Tark, 2 lubų, Kūmas 1 
Valandas nuo 9 ryto iki 12 pi^U- 1 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakarą, j 
Ncdėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. J 

Tclcphoue Lafayette 4548 
J 

Didžiauses ir geriaases siuvejes 
ant West Sides. 

3 Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir 
žieminiu materijų del vyru 

ir moterių. 
t S I U T U S Ir O V K R K 0 T U S 

Visokiu Stylu 
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai J^ 

Kainos visiems prieinamos. £> 
g Kreipkitėe pas mane del gero patarna- <*\ 
I vimo. Taipgi 
S Valome, dažome ir atnauiiBame senus, 
g CHAS. X . VUOSAITIS J 
2j Lietuviu Kraučius 
3 2337 So. Leavitt St. Ohicago, IU. 
S Tel. Roosevelt 8982 
8WVT?5^oT¥a^rSBa-Mro^rCa-aa^^ 

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

Ofisas DtAmleatyJi 

38 South La Salia Street I 

Telefonas Central 8888 

Vakarais 322S S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4881 

> — « — a — ^ — — i i aam«aaaaa4a* 

l ^ » * < - ^ a k | s ^ s y 

ISTASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. Was.in0lM St. fituJlJ 
Tel. Central 8288 

Cicero Ofisas Utarninko vak. 
[1814 Cicerą Ave. TeL Cicerą 502 

it BRIDGEPORTO Seredoj nuo] 
[6-8 vaL v. Subatoj nuo 1—7 v. v.j 
8288 S. Halsted St, TeL Boal. 87871 

B > — » » » • » • • ' ' •» 

SLrrr 3 2 ^ ^ ^ ^ f - 3SS 

f" 

f* 

Lietuvių Dentistas patar-
aaus geriau 

Traukinaas danty be skausmo. 
Bridge geriaaaio aukso. *a snosų 
pleitom galim* *»lffyti ktečUnalą 
OĮfttotą. Garan tuoj anie visą savo dar
be, ir tomas mušu kainas. Sergėkite 
tavo dantis, kad uckeukių jųs« evel-
laUfi. 

1848 
KetoU A»*«I^"* Ave. 

VK. P. S I M A I T I S 
N.VPRAPATH 

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, moterų ir vaikų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne« j 
silpnindamas juos vaistais ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Maisti 
nos chemijos būda gydymui, (iS-
gydes nurodau rastų kaip u3pilai
kyki jei botum sveikas ir ilgai gy
ventum. Kinu prie ligoniu tr į j i 
namus. Tei. Boalevard 8768. Ofi
so vai- 1 iki 4 po pietų € iki 8 

• vak. NMaiianvU p * sutarta 4862 
• [So. Ashland Avenue. 

Į I '9 

LIGONIAI, PALIEGf IR NELAIMINGI 
Gydome specialiai greitai Ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip

gi gerkles, mesiąs, akių, pinučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies f u -
sulj, skaudulius senus ir rcumatifcmą. 

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios būva kitų specia
listu pripažintos neišgydomos. 

Turime speciali skyrių del palėgėlių, akfrj, kurčių tr protiška li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray. 

į^ GYDTMO BIURAS 

HEALTH SERVICE INSTITUTE, **• 
1553 W. Division St., netoli M h n d Ave. 

Biuro telefonas MONROE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 
ODOS. 

Atliekaiiie visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 
ligonus, kiure negali ateiti i biurą. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki « diena, nuo 2 iki 5 trnue >« iki 9 

v*kars. yedAitoJ auo 3J iaj 12, po pietų pąfal nutartį. 

i 

j . P. WA!TCHES 
A D V O K A T A S 
MIESTO OFISAn 

127 V. T>eartx>fli StrccC 
Kambariai 814 ir 818 

Telefonai Randolph 8684 Ir 8885 
VaL: Kas diena, išskiriant 8u-

batos ir šventes, nuo 9 iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Puliman 8877 

Vai.; Kas Siena nuo t Ori 8; 
Subatomis visa diena, Šventomis 
iki pietų. 

SPECILISTAS ant egsaminavo-
jimo abstraktą ir paAaryme koa-
traktų, doktaagavtų Ir vtpaittų 
popierių. Veda visokius autos. 

į » m m m m m m m « » Q ^ « » ^ « i » • ! • ! • « — • » • — » • 

Remkite 
J naši dienraštį ^Drao^e^. 
'lus, biriem* kurie farth 



r*v D R A U G A S Jfatradienis, Lapkr.^4. 1924 
1 !' 

i i t • 

C H I C A G O J E 
^ 

Lakk.rin^ S « s Cen- , A N J R ^ N D 0 S NAMAI " ŽEMĖ 

PILIETI, ŠIANDIE BAL 
SUOK! 

Šiandie nacionaliai rinki
mai. Visi piliečiai, kurie tik 
registravosi, privalo prisidėti 
prie išrinkimo prezidento, gū 
bernatorians ir kitų viršinin
kų. 

Balsavimo vietos atidary
tos nno £:0O ryto ligi 4.-00 po 
piet. 

DVI ŽMOGŽUDYSTĖS. 

dangi gerb. J. Vaičkaus, L. 
Dramos - org., tą patį vakarą, 
duoda savo teatro perstaty
mą Eighth Street teatre, tai 
rengimo komisija pasitarus 
su valdyba perkėlė tą bankie-
tą j Lapkričio (Nov.) 13-tą d. 
Visi, todėl įsitėmykit šį pa
keitimą kad L, V. Basebolinin 

tro Direktorių, svarbus susi
rinkimas įvyks trečiadienį la- f Parendavojimui 4 kamba 
pkr. 5 d, 8 vai vak. Aušros Įr ia i- R a i l d a P ^ S e r e m s fa°-

nėms. Galima tuoj kraustytes. 
1432 So. 49 Aveneu 

Vartų parap. svet. 
Valdyba. 

BRIDGEPORT. 

Cicero, 111. 

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 1 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyks trečiadieny
je, 7:30-vai. vakare, lapkri
čio 12 d. Visos nares malonėki 

kų bai ikieta s ^yks m ketver£0j t e s u s i r i l l k t i i r d u o k ] e s p i ] n a i 

užsimokėti, kad gale metą 
butų galma pertikrinti kny-

i 

\ 

Pietinėj Cbicagos miesto 
daly rasta du žmogų nužudy 
tu. Vienas jų meksikonas dar 
bininkas, Ontario Marites. K i 
tas Joseph Padilino. 

Šiandie Chicago mieste 
ra 306,569 automobiliai. 

v-

Tikietai J. Vaičkaus spek
takliui 5 Lapkričio galima 
gauti Ciceroj pas Apt. Jonai-
ti 4847 W. 14 St. 

NORTH SIDE. 

Svarbių Svarbiausia! 
Cbicagos Katalikų Lietuvių 

Labdarybės Sąjungos Rink
liavą bus Lapkričio (Xov.) 9 
d. 1924 m. po visą miestą. 

Oerbiamiejie North Sidie-
čiai-tės! prašome visų parom -
ti, pagelbėti mums tą dieną 
kuodaugiausia surinkti «rš 
laičiams. Juk tai bus tik vie 
na diena! Pasinaudokime ja. 

Prašome, širdingai prašome 
visų merginų, moterų pasiau
koti tą dieną mūsų na.štei-
eUBBB Nesigailėsite. 

Užsirašyti del rinkliavos 
galimą bus pas A. Rugieni. 
J. Bepkeli, V. Striogą. Kef 
verge, PėtnyČioj ir Snbaioj 
Lapkr. (Nov.) 6, 7, 8 d. 1924 
m. Bus galima užsirašyti ir 
gauti "tagutes" ir (boxi .*) 
arba dėžutes Knygyne. 

Zeni. 

vakare Lapkričio 13 dv Šv 
Jurgio par. svet. o ne Lap
kričio 5. 

L. V. svaidininkai atjaučia 
gerb. J. Vaičkaus nuopelnus 
Lietuvai meno srityje ir idant 
parodžius jam užuojautą jo 
darbuotėj, atideda savo ren
giamąjį bankietą, kad davus 
skaitlingiems savo prieteliams 
progos pamatyti jo teatrą. 
Mūsų didžiausias noras yra 
kad didelė minia susirinktų 
į gerb. Vaičkaus vaidinimą. 

L. V. C. A. Basebolininkų 
Lyga, Komisija ir Valdyba. 

gas ir įvesti tvarką. 
Valdyba. 

Town of Lake Lietuvišku 
Organizacijų Susivienijimo 
mėnesinis susirinldmas įvyks 
seredoj Nov. 5 xjf\Į924 7:30 
vai. vak. Mrs. Lietukienės 
svet. 4523 So. IVood St. Vi
si atstovai turi būtinai pri

būti, nes reikia daug svarbių 
reikalų aptarti. 

Su pagarba 
Jos Yucius, nut. rast. 

AR ŽINAI KAD 

Pagarsėjas Anglijos žurna
listas, Major Owen Kutter, 
padarė sutartį su ttr. Basa
navičių parašyt straipsnį Ką 
Lietimų Tauta nori nuo An
glijos? Ar žinai ,kad papras
tuose cigaretuose tai yra pa
prasta taboka, o Helmar Tur
kiškuose cigaretuose yra 100 
% Turkiško tabako. Jus pa
sidžiaugsite pamainę papras
tus cigaretus į Turkiškus. 

(Apgr.) 

P R A N E Š I M A I . 
FEDERACIJOS CHICAGOS 

APSKRIČIO SUSIRIN
KIMAS. 

Ketvirtadieny, Lapkričio 6 
d. 8 vai. vakare Aušros Var
tų par. mokyklos kambary į-
vyks mėnesinis Chicagos Fe
deracijos Apskričio susirinki
mas. 

Prašoma VISŲ skyrių at
stovų atvykti į šį susirinkimą. 
Turime daug svarbių reikalų 
aptarti. 

* o ~ * o W * 3 o ^ ^ ą - 3 r ^ V * T 3 ^ ^ 

R I N K I M Ų D I E N A . f 
Utarniuke, Lapkričio 4, 1924, pripuola Rinkimai, •> 

Banką bus uždaryta. v | 
Rinkimai yra svarbus dalykas, nes nuo išrinkty I 

žmonių priklauso šalies reikalų vedimas. °J 
Atsiekimui asmeniškos laimes, tečiaus, svarbiausiu « 

dalykų yra paties žmogaus nusistatymas. Nusistaty- g 
mas įsigyti gerove, yra geras dalykas. Padaręs tokį gj 
nusistatymą, pasirink sau aprūpinimui visų piniginių S 
reikalų. g 
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STATE BANK I 

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

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

PARDAVIMUI ARBA~ 
MAINYMUI 

16 flatų apartment buil-
ding, rendos $800.00 į mene-
sį. kaina $57,000. Randasi 
vienas blokas nuo Washing-
ton Park. 

2 pagyvenimu bizniavas 
namas, įmokėti $1,000. Gali
ma atidaryti biznį tuojau, tin
kamas bile kokiam bizniu. 

6 kambarių naujas mūrinis 
bungalow su visais įtaisymais. 
Randasi 67 ir Marąuette Rd., 
netoli Vienuolyno. Vertas $9,-
500 parsiduoda už $7,700, į-
moketi $2,000. 

4 pagyvenimu bizniavas na
mas, rendos $95.00 į mėnesį, 
įmokėti $700.00 kitus kaip 
renda. 

Situs visus namus galima 
mainyti ant kitokiu namu, far 
mu arba bile kokiu bizniu. 
Platesniu žinių kreipkitės, 

G. P. Suromskis & Co. 
3352 SO. HALSTED ST. 

Cfiicago, 111. 

TELEF. BLVD. 9641 

R E AL E S T A T E f 

Didžiausias Mainymas 
Ir išpardavimas 

NAMŲ BIZNIŲ IR IiOTC 

Per J . Namon Real Estate 

REAL ESTATE 
y-v* 

tRSUROMSias-m 

3252 So. Halsted Street 
Chicago, IU. 

VALDYBA. I §******* tftggQt#tft^tg^a^fio^«Qo<j^ i f t^ f l|^, l
t> t^9t t tg 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
j i riams ir veikėjams, perkantiems ii 
•j parduodantiems, darbo ir darbininke 
oį Jieškantiems — 

— visiems "Drauge" garsintis apsi
moka. 

Jei laiko neturi. paSauV: 
Tel. Roosevelt 7791 

Kuris yra išmainęs šimtais 
namii ir biznių. Tie žmonės 
kurie per jį pirko mamė, 
dabar dvigubai pelnė ir 
džiaugėsi tuomi pelnu. Dėl
to žmogus pirkdamas ar 
mainydamas namą per J. 
Namon Real Estate Firmų, 
yra apsaugotas nuo visokių 
apgavisčių nes jo biznis y-
ra labai išbujojusi, dėlto, 
kad žmonėms duoda gerų 
patarnavimų ir patarimų. 
Kurie perka ar maino ar 
parduoda namus sutvarko 
visus legalius dokumentus 
dalykus, kad žmonėms ne
prapultų Įdėti pinigai. J. 
Namon Real Estate skolina 
pinigus pirkėjams ant mor-
gieių. Taipgi turi didelius 
bargenus namo, lotų apie 
Vienuolynų. 
Marquette Parko ir visose 
dalyse Cbicagos. Jei norite 
parodyti mainyti namų lo
tus ar biznį mes turime 
laukiančių pirkėjų. Kas ko 
norite, atsilankykite i mu-
sų ofisą pasirinksite kas j 
jums reikalinga. Gausite tei j 
singa ir greitą patarnavimą • 

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

Darbų atliekam greitai, 
pigiai ir geraL 

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

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

808 W. 351h Si.. CMcifO 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PAPAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
ą Parduodam Laivakortes. • 

iT 

E. J. H E N I F F 
T 

REAL ESTATE 
LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Bnilder 
Su tos rųŠies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Eedzie Avenue 
Chicago, HL 

Residcncijos Tel. 
Prospect 5101 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

GIEDRININKP STJS-MAS. r*»*i 
i^t** 

SVAIDININKŲ UŽBAIGTU 
VIĮJ BANKIETAS ATIDĖ
TAS LAPKRIČIO (NOVEM 

BER) 13-AJAI DIENAI. 

I i V. Chicagos Apsk. Base-
bolininkų sezono užbaigtu vi ų 
Bankietas su šokiais buvo 
rengiamas seredai vakare La
pkričio 5-tos d., š. m. bet ka-' 

Cbicagos Apskričio Giedri
ai nkų susirinkimas įvyks tre
čiadienį lapkričio 5 d. Dievo 
\pveizdos par. mokyklos kam 
bary, 18 gatves 7:30 vai. vale. 

Giedrininkai prašomi atsi
lankyti sus-man skaitlingai, 
nes yra svarbus darbas, kuri 
reiks apsvarstyti — konferen
cija. 

Valdyba. 

1 
m THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 

j 2418 West Marąuette Rd. • 
(Or 67 Blrd.) 

Arti VVestern Ave. 
Tol. Prospect 8678 

W » » » w » ^ » » » » » » i » » » » « • • • • * • 

I i 

Lokalo 269 A. C. W. of A. 
susirinkimas įvyks 14 d. lap
kričio 11)24 m. 8 vai. vakare, 
Unions svetainėj 1564 N". Ro-
bey St. Kviečiame visų narių 
ateiti į susirinkimą ir nomi
nuoti localo valdybų ateinan
tiems metams. 

Valdyba. 

• 4 8 So. Halsted St. 

SPECIALIS PASIULIMAS 
VYRŲ IR 

$20 IKI $55 
NAUJIOSIOS MADOS 

Geriausias Pasiutimas 
H Didelis Pasirinkimas 

C H I C A G O , i L L . g GONTRACTORIS 

1 

[VAIRUS KONTRAKTORIAI 
Tel. Blvd. 9641 

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

GP.NKRAMS 

Atsilankykite pas mane dnosii 
gera patarimą. 

S352 So. Halsted Street 
Chicago, IU. 

Home r 
3356 Ix>we Avenne 

MATIS 
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3 LAIKRODĖLIUI DEIMANTU! ŽIEDUI 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIŲ AUKSINIŲ DALYKŲ. 

Mušę Tavorai 

Visados Naujausios 
Mados 

Mušu Kainos 

Pigesnes Nekaip 
Kitur 

Ateik į mūsų krautuvę išsirink gražių laikrodėlį arba s 
deimanto žiedą. Mes jums patarnausime geriau. Bu- j 
site patenkinti. Kreipkitės pas a 

P. K. BRUCHAS 
JEWELER 

_ 3321 South Halsted Street | 
S Chicago, m. Tel Boulevani 9687 i 
9 S 
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Daug Vertesnės Ne Kaip Kainuoja 
H Pritaikome Kiekvienam Vynui @L^ 
yjupime Visų Saizų No 3 4 iki 5 0 

PASINAUDOK PROGA ŠITO IŠPARDAVIMO 

SPECiALĖ SALE ANT SKITU 
DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, V £ - l 
LIAUSIOS MADOS HART SCHAFFNER IR MARX 
IR BOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SIUTŲ? 

$20 IKI $50 
TAMISTA NIEKUR NERASI GERESNĘ VERTĘ Už 
ŠITĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRITAIKOM KOŽNAM 
ŽMOGUI VISŲ SAIZŲ NO 34 IKI 50. 
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BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojanie ir popieruo-
jame namns. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

NAMU BARGENAI, 
' 6312 S. Westera Ave. 

Kurie ieškote pirkti ar 
mainyti NAMUS, LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes tnrime 
dideli pasirinkimą Namų 
Lotų, Marrquette Parko 
kolonijoj ir po visą SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į 
mūsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite 
užganėdintais ir pasiskir-
site tą ką jus reikalauja
te. Joi norite parduoti 
NAMUS, LOTUS, mes 
turime laukiančių pirkę-
jų. 

Rozenski-Lemont&Co. 
0312 So. VVestern Ave. 

Tel. Prospect 2102 

TArmitage 6193 

i JACOBSON ROOFING 
CO. 

Gfurral Roofing Contractor 
Visi stogai egzaminuojami ir 

aprokavlmal duodami veltui. n 

Mes taisome senus ir dengiame 
naujus stogus visokios n?&les. 

Mušu trokai valiuoja { visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

/ 3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome ui $4.00 

DIDELIS I Š S I R I N K I M A S 
Vaiky Siūty ir Overkoty, JvairiŲ MatariįŲ, Visokiu Saizu. 

TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19. 

Kviečiame Visus Atsilankyti Busi
te Gražiai Patenkinti. 

I 
% 
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Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 

Užsimoka garsintes dienraš
ty "Drauge". 

Tamsta & T 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktorim, 
statytojas ir senų namų' 

taisytojas. 2319 X?* **-* Stre«t Chicago, m. 

Ar sergate? Mes jums pagelbė
jime. Patarimas dykai ar jus čia 
Kydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jusy inkstai — 
•— turite strėnų akausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
Ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turit© hemoroidus ir fistula,* Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, isbalimą ir 
niažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūkį, apsivėlusi liežuvi? 
Prašalinkit nervingumą —- apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus-, fterelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Haymarket 4376 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viriui Hattėrman ir GlanU Banko 

Valandos 9-12 ryto. 2-6 po 
pietų, 6-9 vakare 

NedėUoj nuo 10 U i 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nernj 
kraujo, odos ir šlapumo ligų 
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