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" S , " iŠ. V. Prezidentu Išrinktas Coolidge
JAI PRADŽIA DUOTA IS
PANIJOJ.
Bus ji internacionale katali
kų organizacija.

MacDonald Pagaliau
Atsistatydino

MADRIDAS, lapkr. 4. —
Čionai kuriama internaciona
lė katalikų organizacija vesti
kovų bolševizmui, kurs šian
die skaitosi vienas didžiau
siu kataliku priešu.
Organizaciją kuria įžymie
ji katalikai
propagandistai
Spėjama, kad šion naujon
organizaeijon įstos visos di
džiulės įvairiu šalin kataliku
organizacijos.
Kelinti metai Rusijos bol
ševikai veda pragaištinga ko
LONDONAS, lapkr. 5. - tau iiieitų nors viena ponia
va Kataliku Bažnyčiai ne
(moteriškė), buvusi amerikie
vien Rusijoje, bet ir kitose Iš provincijos Londonan par
jis tė, gi šiandie Anglijos valdi
šalyse. Tpač Europa smar vyko karalius ir vakar
nė.
kiai paliesta tu skleidžiamu audiencijon priėmė premierą
Bakhvinas raginamas tuo
MacDonalda, kuris atsistatvplačiai bolševiku nuodu.
d i no. P o to karalius pakvie tikslu pasiųsti kvietimą po
I
Visas laikas prieš tuos nuo
tė konservatistų vada Bald- niai Nancy Astor arba po
dus neieškota jokiu vaistų ir
viną ir šiam pavedė suorga niai Atholi, kurios išrinktos
priemonių. Manyta, kad bolparlamentam
nizuoti nauja kabinetą.
ševikii propaganda
neberas
Londone buvo ir visi Macstipraus atgarsio žmonių mi
PARYŽIUS, lapkr. 5. —
niose. Tečiaus apsirikta. Bol Donaldo kabineto ministeriai.
Francijos politinėse
sferose
ševistiniai nuodai pradėjo lie Ministeriai nusprendė, kad
pirm atsistatysiant jie būti daug baimės reiškiama, isti visus žmonių luomus.
nai turi patirti, a r Zinovio- dant Anglijoj naujan kabinę
iDelto prieš bolševikų pro
vo paskelbtas laiškas, kuriuo tau užsienių sekretoriumi nepagandą iškeliama reakcija.
mį buvo planuojama revoliu gryžtų lordas Curzon. Nes jis
Tam tikslui daugiausia bus
cija Anglijoje, yra tikras, ar labai greitai sugriautų An
panaudota spauda ir prakal
falsifikuotas. ^Nežinia, ar jie glijos su Francija atnaujintą
bos.
draugingumą.
tai patyrė.
Katalikų akcija prieš bolIš Londono radikalui pre
ševistiui pavojų bus iškelta
LONDONAS, lapkr. 5. - mjerui Herriot pranešta* kad
i r Amerikoje.
Stipri politinė įtaka pradėjo{ lordas Curzon negryšiąs kabi
veikti, kad Bakhvino kabinę netan. Bet kas gali žinoti.

Nauja Kabinėti) Sudaryti Pakviestas
B aId w i n

Francija Labaf Bijo Lordo
Curzono

LOTINŲ KALBOS KATED
RA GRIGORIAUS
UNIVERSITETE.
Tuo tikslu paskelbta "motu
ff
proprio

Visa Italija Fašistais Pasitiki
Mussolinio Valdžia Stovi Stip
rioje Pozicijoje

ROMA, lapkr. 3. — Pirm
keletos dienų paskelbta " m o
tu p r o p r i o , " kuriuom Pontifikaliam Grigoriaus Un i vers i
ROMA, lapkr. 5. — Fašis
tėte įkurta lotinų kalbos ka
tedra. Šventojo Tėvo noras tų maršavimo ant Romos
čia
paraginti jaunuosius kunigus dviejų metų sukaktuvių
gerai pramokti lotinų kalbos, ir kituose miestuose iškilmių
gas minėjimas baigėsi.
Ir
taip kad galėtu taisiklingai
kuomet fašistai prisiekė karą
rašyti.
liui ir valstybei ištikimybe,
Tos rųšies katedra jau bu
vo įkurta Papos Leono X I I I su tuo momentu baigėsi iškel
laikais. Tas Papą ragino jau tas fašistams krizis, kurs grą
nus kunigus lotinu kalbą m y Į s i n ° premiero Mussolini valdžiaį pašalinimu
susirinkus
lėti i r studijuoti.
parlamentui lapkričio 12.
Lotinų kalbos kursas te
Šiandie viskas tvarkoje.
sis du metu. Baigusiems tą
kursą bus duodamos diplo- Krizio kaipir nebūta. Fašis
mos. Pasižymėjusiems moks tų valdžia visa šalis pilnai
le bus d a r duodama ir meda pasitiki.
liai.
Kursą galės lankyti be ku
nigų i r pasauliniai.

KAIPGI, NIEKO NEDARĄ.
M E X I C O CITY, lapkr. 5.
— Čionai atvykęs Maskvos
valdžios " a m b a s a d o r i u s " Me
ksikai išdidžiai pareiškė, kad
bolševistinė Rusija nesirūpi
nanti rinkimų rezultatais S.
Valstybėse.
Raudonieji moka "nieko ne
įdaryti*''

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
WASHIN(GTON, lapkr. 5.
— Argentinos ministeriai mė
gina sekti Francijos radika
le valdžia. Kabinetą sudaro
13 ministerių. Iš jų 7 vaisavo atšaukti iš Vatikano Ar
gentinos atstovą. Apie tai
čionai painformuota Argenti
nos ambasada.
PARYŽIUS, lapkr. 5. —
Susirinkęs Francijos parla
mentas didžiuma balsų vakar
reiškė pasitikėjimo
radikalo
Herrioto valdžia.
fVisokio
plauko socialistai atstovai
vos išstenėjo didžiumą.
BELGRADAS, lapkr. 5.—
Čionai minėtos Jugoslavijos
sosto įpėdinio (tai vienerįų
metų kūdikis) pirmųjų metų
gimtuvių diena. Visas Belgra
do garnizonas išvestas para
dam Dėlto, tarpe daugelio ki
le nepasitenkinimų.

PERSIJA SU TURKIJA
RIEJASI.

ISPANIJAI GRESIA POLI
TINIS KRIZIS.
Pramatoma nauja bent ko
kia valdžia.
BIARRITZ, Francija, lap
kr. 5. i— Anot atvykusių iš
Madrido žmonių, Ispanijoj
politinė situacija labai sud
rumsta ir pramatomas besi
artinąs politinis krizis. v

Kuomet plėšikas atrėmė jai
į krutinę revolverį, jinai vie
na ranka pagrobė ginklą, gi
MIRĖ [ŽYMUS POLITIKAS. kitos rankos nagais smogė }
aKis.
Mercy ligoninėj mirė įžyPlėšikas tečiaus iš tos pir»
mus Chicagos politikas, Ko- ties išsisuko ir pabėgo.
|
hunbo Vy.čių narys, P. J .
—
•McKenna. P e r 20 metų na
CHICAGO. — šiandie p r a
bašninkas buvo užėmęs raies i matomas gražus oras; tempe
te aukštas ir atsakomingas! ratura kila.
vietas. I r visuomet politiko
je buvo aktyvis demokratas. PINIGŲ KURSAS.
Buvo įžymus
oratorius.
Lapkričio 4, 1924
Buvo sąžiningas. 1914 metais
Lietuvos 100 litų
$10.00
nabašninkas turėjo
aukštą
Anglijos 1 sterl. sv
4.54
Francijos 100 frankų
5.24
vietą miesto valdyboje. (Tais
Italijos 100 lirų
4.36
metais jis pakėlė daug siur
Belpjos 100 frankų
4.82
prizo, kuomet miesto kontro
Šveicarijos 100 frankų
19.27
Čekoslovakijos 100 kr
2.98
lieriui grąžino čekį, kurs bu-

CHICAGOJE

Militarinės direktorijos pi r
nuininkas Primo de Rivera
yra Morokoj. J o vietą Madri
de laikinai užima admirolas
de Magaz. Šis kasdien susi
siekia su Primo de Rivera.
Bet pastarasis, kiek žinoma,
nenori imti atsakomybės už
de Magaz atliekamus d a r - ' ™ - ) 0 a I # a l l ž * *&**h J»
pažymėjo, kad neturįs teisės ^ _ * * * * * '
mus.
imti iš įmesto algos, nes kuo Telefonas Canal 7233
Admirolas de Magaz tuo
ne visą mėnesį pašventęs po
tarpu geležine ranka spau
Mallavojimo K on trak torius
litinei kampanijai.
džia visus tuos, kurie reiškia
DaŽŲ ir Poperos Krautuvė!
2338 SO. LEAVITT STB.
nepasitenkinimo
šiandienine
ŠAUDYMAI
PER
RINKI
valdžia, arba drįsta ją kriti
MUS CHICAGOJE.
kuoti.
Vaka/r per rinkimus ChiYra žinių, kad admirolas
de Magaz su kitu vienu dire eagoje neapsieita be šaudy
ktorijos nariu nori atsistatv- mų. 14-oj wardoj vienas pi
dinti. J e i tas įvyktu, gi Pri lietis pavojingai pašautas.
Mt^^
Dr
V I A T , , , . ^Yiocm
»n
- Vaitadi, a D. Palenfvins akių
mo dę Rivera Morokoj užtru Kirti*
A i t u i — \ i e n a h / m o g u s n u - įtempimą, kas yra priežastimi skauktų, tuomet karaliui prisieitų Ž u d v t a s k i t a s s u ž e i s t a s
dėjimo galvos, svaigulio, aptemimo,
/
.
u
u
y
i
d
s
,
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s
u
/
t
į
s
i
a
s
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nervuotumo, skaudančius ir oždeguorganizuoti naują bent kokią
N e ž i n o m i g a l v a ž u d ž i a i v a - 8 i ° s karščius akiu, kreivų akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be
valdžią. Nes be to butų pa
ž i n ė j o a u t o m o b i l i a i s ir š a u d ė vaistų arba skausmo. Neperviršina
. .
•.,. v nei akiu medikalis mokslas. Visuose
vojaus visai valstybei.

T E H E R A N A S , lapkr. 5.—
Turkijoje vedama smarki agi
tacija už prijungimą
prie
Turkijos tos
Azerbaidžano
krašto dalies, kuri priguli
Persijai. Tad Persija begalo
Žinovai tvirtina, kad di
nepatenkinta.
rektorija ikišiol visus reika
Bet
Tais kilusiais nesutikimais lus vedė kuogeriausia.
nori pasinaudoti Rusijos bol kuomet adm. de Magaz pra• dėjo bausti kalėjimu į žynį i uo
ševikai.
sius ispanus už reiškiamą ne
PREZIDENTAS COOLID pasitenkinime valdžia, direk
torijos priešai pasidaugino.
GE Už TAIKA.
Nerimsta dar ir raudonie
—
i
—
\VASHINGyrON. lapkr. 5. ji gaivalai. Gal kaip nors Is
— Rašytam laiške Amerikos panija išbris iš tų visų var
Legiono viršininkių preziden gų ir nelaimių.

tas Coolidge pareiškia, kad
šįmet paliaubų diena, lapkri GAZOLINOS PRODUKCIJA
čio 11, turi but minima kaiDIDELE.
šiandie mes esame
kur-kas |po pasaulio taikos diena. Vi
si karai turi but pasmerkti.
AVASHINGTON, lapkr. 5.
stipresni, -negu ^ ^ 0 1 ^ ^ '
Vidujinių reikahj ministe- I r eina laikas, kuomet karai — Spalių mėnesiu gazolinos
produkcija buvo taip didelė,
ris Federzonis, vienas stip nebus galimi.
kokios dar nebūta S. Valsty
riausių fašistų vadų, pareiš
bėse. Kiekvienai dienai išpuo
kė, kad fašistai seniaus atlik
KOVA ŽIURKĖMS.
la 25 milionai galionų.
davo daug visokių neleistinų
LOS ANGELES, Cal., la
akscesų. Bet šiandie jie savo
namus jau apvalė ir visuo pkr. 5. — Nuo "pneumonic" I LOS ANGELES PASIŲSTA
maro mirė dar keletas žmoSERUM.
menė patenkinta.
nių. Miesto, apskrities, vals
Atsimainė situacija.
P H I L A D E L P H I A , Fa., la
tybės ir federaliai sveikumo
Anot jo, seniaus
fašistai autoritetai nusprendė čia pa- pkr. 5. — Iš čia aeroplanu į
vienur-kitur terorizuodavo so kelti griežtą kovą žiurkėms, Los Angeles pasiųsta serum
ciahstus. Dažnai jie eidavo kurios išnešioja maro perus. kovoti ten iškilusių "juodo
į restoranus, pavalgydavo ir
sios m i r t i e s " marą.
nemokėdavo. Sakydavo, kad
HARDINGiENE SVEI
jie
fašistai
ir
viskas.
Dažnai
Kxcelsior hotely
surengta
LAIVAI IOA1PĖD0S
KESNE.
veltui
traukiniais
važinėdavo.
vakarienė atsisveikinti gene
UOSTE.
Tečiaus tokia situacija ne
rolą Debono, buvusį policijos
MARION, Ohio, lapkr. 5.
galėjo
ilgai
tverti.
Organiza
ir t'ašist,ų viršininką, kurs pa]
Rugsėjo mėnesiu į KlaipėMirusio prezidento Harskirtas Somaliland guberna cija imta Valyti. Iš jos paša dingo žmona, kuri pavojin jdos. uostą. įplaukė 49, gi islinti visi negeistini ir triukš gai susirgo, šiandie jau kiek plaukė 52 laivai.
torium ir ton išvyksta.
madariai.
Įplaukusiu, laivų talpa buvo
sveikesnė.
Nebus krizio.
Šiandie fašistų organizaci
21,818 reg. tonų, išplaukusių
Pokyly dalyvavo visi įžy ja pasižymi drausme. K u r y- \ LONDONAS, lapkr. 5. r - - 21,759 tonqs.
mieji fašistų vadai, šalies vir r a drausmė, ten yra reika Čionai mirė Jugoslavijos pa
šininkai. Buvo ir premderas linga ' tvarka.
GRYŽ0 LAKŪNAS.
siuntinys Gavrilovič.
Mussolini. Pastarasis pareiš Pasirodo, kad premiero ^Mu
Kaunan iš Čekoslovakijos
ssolini valdžios pozicija šian Lake apskrity iketurios pūkė:
"Daugiaus nebus jokio kri die yra stipri ir šaliai begalo bliško8 mokyklos padegtos. parskrido Lietuvos karo la
kūnas Dobkevieicis.
Policija veda tardymus.
zio. Kilęs krizis pašalintas i r naudinga.

PETRAS CIBULSKIS

Į įtariamus piliečius.

atsitikimuose d a n m a s egzaminas
elektra parodantis mažiausias klaida*s,

tj, jie žino, kad bus ir paliuoi

.
SUOti.

-

,

se. Nauji stiklai įdedami i rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo .
numerio iš recepto duoto visiems IIgoniams, ir rekordas laikytas visų at
—
sitikimų. Netikros akys pritaikytos.
P I F ŠI K A APFlR A S l f l I K
Specialę . atydą atkreipiama pafeng- į
r L c a i i Y r > JWU1SJ\dtilVO.
vinimui visų nervų ligų, kurios pa-J
—
>,
eina nuo erzinimo svarbių nervų iri
: M r s . M a r i e D o y l e u ž p u o l ė smegenų vidurių, paeinančių nuo ne*.v
' mm
*
pataisytų akių įtempimo, kuomet gepiOSlkas, k u o m e t j i n a i ė j o į T a s pririnkimas ir nešiojimas akinių
*im^J •«. palengvins padėjimą. Taipgi arti ir
sav O n a m ų p n e a i l g j , 4 7 0 1 B ue toli matantiems pagelbėta. Speciaia
ę atyda atkreipta į mokyklos vaikus.
m of

acon s t.

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D.

FOTOGRAFISTAI

LIETUVIS FO106RAFISTAS
Jei Tamista nori, kad Jūsų
paveikslas atrodytų kaip gyvas,
tai tą padarys Tamistoms J.
J. Stankaus Bridgcport Studi
joje.
Mes imame paveikslus ves
tuvių, Šeimynų, pavienių ir tt.
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turiįae
tam
tikrus elektriškus įtaisymus
Kainas labai prieinamos.

J. J. Stankus
BRIDGEPOKT STUDIO
3202 So. Halsted Street
Tel. Roulevard S302
/

1

9

Tel. Ganai

2655

o. J. PAHsnura

Fotografas
PANSIRNA STUDIO
1901 S. Halsted St.,
Chlcaga
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja 1 visas
miesto dalia.

KALĖDŲ

Lietuvis Akių Specialistas
Valandos: nuo 10 rvto iki 8 vakare.
Nedeliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
TeL Boulevard 7589
1545 West 47-th Street
AKINEI $4 IR AUGŠČIAU
*

PAMOKOS
Pilletystea
DailraŠystes f
Gramatikos
Retorikos
Mteratoros
FtimalogUofl i į
Oratorystes
Logikos
!
Ekonomijos
Fizikos
Sociologijos
MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pieta, ta
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.

Anglų Kalbos
Lietuviu. Kalbos
Aritmetikos
KnygAcdystės
Stenografijos
Mašinėle Rašymo
Prekybos Teisią
Laiškų Rašymo
8. Vai. Istorijos
Abelnos Istorijos
Geografijos

Amerikos Lietuviu. Mokyklai
3106 So. Halsted St. Chicago, HL i

DOVANAS

Neužmirškite Saviškiu Lietuvoje, Siųskite Jiems
KAL&DŲ DOVANAS dabar. Pinigus siunčiame Litais %
ir Doleriais į Lietuva, Vilniaus kražta ir kitas šalis, a
Taipgi parduodam laivakortes ant visų linijų.
5
Perkam ir parduodam namus ir lotus Chicagoje
ir ,apielinkeje. Parduodam gintaro karolius, knygas, 3
juostas ir paveikslus parvežtas iš Lietuvos.
r~
Doviernastis pasportus i r kitokius dokumentus
adarome pigiai ir greitai. Esame registruoti Notarai
įietuvos Pasiuntinybėj Washingtone.
Visais reikalais kreipkimės pas

s

E

LIETUVIĮ) PREKYBOS BENDROVE
V. M. STULPINAS, Gen Agent.
3311 So. Halsted St. Tel. Yards 6062 Chio^o, OL
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"DRAUGAS"
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Trečiadienis, Lapkr. 5, 1924
U.

dymo susirinkime paskėlė
uždaryta, ir išėjo. Daug kas
Publisbed Daily Kicept Stmdaya
ėme karščiuotis^ tečiau rįgjOne Year
,.._
ft.oo
r
LEGALUMO ATŽVILGIU.
(Nuo " Draugo» spec. korea- eiau galvoję pamatė, kad
Sis Moatha
$8.00
karščiuodamasis ne kų pabai
AT » E W S - bTAADS 2 c A OOPY
Klausimas virto labai aktualiu ir visuomene, matyt,
P l e n t o Lietuvoje),
* Drau- dysi. Nusiraminę, išrinko de
Čion norėčiau
DRAUGAS P L B U S H D r G CO., I n e
juomi
domisi,
nes
siunčia
redakcijon
savo
nuomonės.
Kol
2*44 So. OakJey A ve.,
Chicage. 11L
supa- legacijų pas rektorių išaiškin
skaitytojus
g0
kas
gauname
tik
tokių
nuomonių,
kurios
stovi
preiš
j
ReO. Tai. K o o s e v e l t 2919
ti tlalyko, kad leisti}, toliau su
vedimą anglu kalbos į lietuvių bažnyčias. Kitokių- balsų ž l l * d m t l s u s o c i a h s t l * t k r b m s
sirinkimą. Po ilgų derybų dar
AOminUtr.: Roosevclt 7791
Lietuvo
- vos vienas teatsirado (vakar jau tilpo).
* * * * ^ Fradė- vienai valandai susirinkimas
lUtlUIIIIIUIIUlIlUIIIIIIUtiiiiilItUlIlUlUb
Pirmesmuose straipsniuose vieną-kitą mintį pralėk S1U I l u o u n i v e r s i t e t o isikurtbuvo leistas. Džiaugdamiesi
1110
džiau,
tad
tenka
dabar
pire
jų
grįžti.
Kokia
yra
legalė;
'.
KODĖL ARTISTĄ JUOZĄ
baigėm svarstyti dienotvarkės
cl llstu
-zydų blokas,
VAHfcKŲ VADIHA LJETL mūsų karbos padėtis ir kokiu pasekmių garima laukti įve^ 3o *
Xors Universitetas tapo a- punktus ir pabaigę galingai
dant
anglų
kalbą
į
lietuvių
bažnyčias?
VIŲ DRAMOS TĖVU.
tįdarytas 1922' metų. vasario sugiedoję "Lietuva Tėvyne
Baltimorės concilium'e vvskupai vra nutarę, kad pa
Mūsų" išsiiskirsteme. Po šio
16 ( l i e
maldos
visiems
butų
"in
lingua
vernacula",
t.
y.
gimtoje
^
*
*
•
»
^dėsnis
jaArtisto Juozo
Vaičkaus
susirinkimo
visgi daugiau
me
kalboje.
Rodos,
nei
vienas
vyskupas
nėra
sulaužęs
šito
Judėjimas
ir
normalus
modarbuotė Lietuvių scenoje yra
niekuomet r/ydai nereikalavo
įstatymo
ir
nėra
įsakęs
įvesti
anglų
kalbą
į
svetimas
baž.ksbus
pradėjo
eiti
tik
tų
pat
artimais ryšiais surišta c :
nė rusų, ne žydų kalbos.
metl ru
nyčias.
Tad
savo
hierarchija
skųsties
mes
neturim
jokio
*
dens
semestre.
Kiaušy*
nmsų tautos atgimimu; ji.(Bus daugiau)
pradėjo nenuilstamai dirbti pagrindo, nes ji išleidę labai teisingą katalikišką įstaty- tojų tarpe žymi dalis buvo
žv ,lai
mokslui,
teatre jau tais laikais kada mą. Ir visi klebonai, kurie visas pamaldas laiko tik lie- . - Prasidėjus
dar rusų caro valdžius buvo tuvių kalboje, stovi ant legalaus pamato, nuo kurio nieks.' prasidėj* organizavimasis i r į P a ^ a r s m i m ų galybe.
studentų tarpe. Kadangi lie' F n u t Trades Corporation'
uždrausta lietuvių
spauda. neišdrįs jų judinti, jeigu patys n e pas įjudins.
Kiek yra legatus anglų kalbos įvedimas į ne anglų- tuviai gana protingi žmonės, savo oficialiame
pranešime
Dar betekant mūsų lietuvių}
laisvei, J. Vaičkaus Skrajo bažnyčias (čia nekalbu apie mišrias parapijas, kurių rabai ( taigi pažiūrų skirtumų netru- š^i aki o , kad pagarsinimų dėka
s metais Anglijoje šimtai
jamasis teatras lankydamasi- nedaug Amerikoj tėra), nesiimu griežtai tvirtinti. Anglėj ko ir universiteto klausytojų
žmonių kur kas daupu mu>ų visus miestelius ir kalbos įvedimą į lietuvių bažnyčias kaikurie vyskupaiL; tarpe. Tečiau šiais metais, ga- milijonų
lau
11 1
ir
tjleruoja
ar
ignoruoja
bent
tol,
kol
koks
įtekmingas
airiŲ
Lnni
sakyti,
stojo
griežtaift
P
'
™
***«* įvairių
bažnytkaimius o karu metu j
1
1U
>
Petrapily, žadinu mūsų tau klebonas nepasiskundžia vyskupui, kad jo kaimynas lie- prieš vienas antrų du blokai:
ta iš letargijos miego, skiepi tuvis angliškais pamokslais ar evangelijomis vilioja ai-j valstybiniai tautiniai nusisrius į lietuvių bažnyčią. Kad airių klebonams panaši į tatę lietuviai ir iš antros pu20 metų Prityrimo
jo jai nepriklausom y bes idė
"konkurencija"
nepatinka,
tai
teko
patirti
ne
vienoje
vie>ės
socialistai
ir
žydai,
kuriu
Akinių pritaikymo meno
ja ir kėlė nusų žmonių širdyse
toj. Ir tai visai suprantamas dalykas, nes anglų kalbos tikslai gana visiems aiškus,
senos Lietuvos milžinų dvaįvedimas į mūsų bažnyčias padidina betvarkę parapijų
liodos visiems aišku: Lietu>ia ir tėvynės meilę. Toliaus
tarpe: kaip mūsų apsileidę ir bent kiek sulaisvamanėję vos universitetas tai lietuveikia Vilniuj o jau 1920 me
katalikai pabėga į airių ar lenkų parapijas, taip ir airių viams auklėti. Tečiau šiuo
tais J . Vaičkaus teatro vaitarpe yra tokių apsileidėlių, kurie slepiasi nuo savųjų ir kart buvo virtę kitaip. Atėviimimus jau matume Kaune.
bėga pas svetimtaučius: pas lietuvius, lenkus ir kitus, jęs į universitetą nesugebėjai,
Lietuvių Menu Kūrėjų Drau
BIMFTOMAI PAKEISKI*
Tad neįsileidimas anglų kalbos į mūsų bažnyčias yra ne žmogus, atspėti ar patekai į
gija, kurioj tada buvo susis
Aklų Ligas
tik
visai
legalus,
bet
palaiko
dar
tvarką,
lietuvystę,
kata?-'savo
universitetų,
ar
kur
į
Ar
jums
skauda
galvą T
pietę visi Lietuvos menininkai
Ar
jūsų
akys
ašaroja?
iikybę ir klebono prestižą.
kokį trečiojo internacionalo
suprato, kad tiktai VaičkauAr yra uždegtos?
Degina ar niežti?
mitingų.
Mat karidoriuose
teatras yni atatinkamoje auk

DAR DEL ANGLĮI KALBOS MUŠU BAŽNYČIOSE,

SJOCIAMSTAI LIUTIFVOS
UN1VERSITSTB.

ORDEN'S Eagle
P i e n a s neturi
nieko kito savy kaip
tik gryną fanrvfŲ ore*

B

ną ir gryiMį. cuknj.
uis maistas jūsy kū-

stas kūdikiams jer 63
metas ir yra vicna4v»
nis maistas ssr* lfi«
dikiui duoti kada mo
tinos pienas js
ganėdina.

tr

Jei nežinai kaip vartoti Eagle Ptenę,
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes
pasiusime j n a s peaijimo instrukcijas,
Kūdikiu Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai.

•

LAUKTINOS PASEKMĖS.

štumoje, nes jo artistai-mokiniai jau yra tikri profesiona
lai o ne mėgėjai; pakvietė ta
ip daug pasidarbavusį
J.
Vaičkų sudaryti iš savo Skra-!
jojamojo Teatro Liet. Meno
Kūrėjų Draugijos Teatrą, nes
tada Lietuvos valdžia jau
buvo paskirusi lėšas teatru
i^lakiymui. Vėliaus tų Teat
rą .Švietimo Ministerija su
valstybino ir tokiu būdu aeiu
art J. Vaičkaus pastangoms
Lietuva turi savo rinite te
atrą.
Tada pas Vaičkų kyla min
tis sukurti kitų teatrą. J .
Vaičkus jkuria antra studijų
ir iš tos antros studijos mo
kinių, padedant Šaulių Są
jungai sudaro jos vardu te
atrų, kuris šiandien pavadin
tas Liaudies Teatru. J. Vaič
kų* suorganizavęs tokiu būdu
Valstybini ir Šiaulių Sųjun
gos Teatrą atvyko pas mus
ir eina su pasiryžymu prie
uųkurimo Amerikos Lietuvių
Meno Teatro. Pirmus jo žygins pamatysime
lapkričio
mėn. 5 dienų (Miieagoje.

TARPTAUTINIŲ DARBO
ŽINIŲ SANTRAUKA.
NlDEBlaA^DIJA:
Industrinė Taika. - l /.>į
baidus 8tix>ikui 1,500 tiarM
ninfyi Ik>llandijos didsiausioje mušinorijos dirbtuvėje, gaiiuia .-.*ikyti, kad industrine
taika >ii_>;i/.u Nidoi landi joje.

I

XAU.)A HKOTUA:
Geležies tr Plieno Industrija,
Cisležies ir plieno dirbtiivė.u/^idare Sydney miesto, sau
joj Škotijoj, ir iš tos prie
ža^ti s Inbai daug bedarbėj
iipleid/,ia ią vietą,
i'AKAu. AJL'S:
Komunikacija upe suktojo.
-- Nuo rugsėjo 2 d., 1024 m.
komunikacija Paragvajaus upc su kitomis pasaulio dali
mis vbįokai suparaly&uota is
priežasties Argentinos upii]
darbininkij streUs©, ir komu
nikacija su Paragvajų daug
nukentėjo.

Nors abelnas Amerikos katalikų hierarchijos nusis- mažiausiai lietuvių. Bet to bu
tatymas į mažesnes amerikiečių tautines grupes yra tei-jvo negana. Studentų reika
singas, vienok vienur - kitur gali pasitaikyti tūlų nusli-;iams buvo šaukiami įvairus.
dimų nuo teisingojo pagrindo. Juk žmogui nelengva silp-' M iHrinkimai. Susirinkimuose
nybiir išsižadėti, nors jis ir aukštai but iškilęs. Todėl lai žydai ir socialistai panikalanestebina atskiri atsitikimai, kur Amerkos katalikų dva- Vo, kad ligiomis teisėmis su
siškiai pabando eiti slidžiais Vilnaus endekų šuntakiais | lietuvių kalba butų vartojaAiriai ištautėjo, neteko savo kalbos. Tas pat dalinai atsi- m 0 i S r u s u i r žydų. Jų reikalą
tiko ir su Amerikos vokiečiais. Tokiems butų malonu, kad vimas paraikė1 tolaikinis rek
ir mes jų silpnybę sektume. Ir jie neatsisakys patogių torius prof. J. Šimkus, kuris
progų su mumis "apsidirbti". O tokių progų duoda ir tie viename susirinkime iškilmin
mūsų klebonai, kurie įveda anglų kalbą į mūsų bažny- gai atėjęs pareiškė: "rezolia-

THE
BORDEN
COMPANY
8

BORDEN
BUILDI1STG
NEWTORK

'tct.e-ij

j ti tik keturis sykius per plrmasi
1 24 valandas. Bet reikia duoti jau
KŪDIKlv
' abi kruti šį sykį. Žindya*o. tarpais
1 reikia duoti kūdikiui du ar tris
' Šaukštus vandens, kuris ptrma rei
iJ.it........l.liiS
kia išvirinti ir atšaldyti. Yra sauDEL APRŪPINIMO
j griau išvieno vartojimo.
MOTINŲ IR «*V
Pienui pasirodžius, paprastai tet• f-loje dienoje, kūdikis turėtų šauti
KŪDrKU£SVEIKATOS.(
šešius žindymus
per 24 vaiandas.
i i i i i m i m a
i.~į¥TĮ
kas tris valandas per dieną, ir vie
Siame sfcyrioje mM laikaa
ną sykį nakty.
nuo laiko ĮiBitoi imt rmV
Jei reikia, išbudink kūdikį, nes ta»
katai PaaUaa bti
netik pratina jį prie reguliariškunetliioma ir Moia •asjaaino, bet ir motinai pavelija geriau
•vhMM*>
laiką virinti ir atvėsinti vandeaj pi
w 1
rm kiekviena sutvarkyti darbui ir
KWikl9 *prū>Mmaa ir 9+
pailsiui.
riji«aa ym dalyką* fyroa
Penint reikia vartoti viena krūtį
•»arbos B U i S i kt tmrtai
sykiui.
Ją reikia kad gerai iščiulp
m} (r wm )%oimmt, kaa tai
tų,
tada
pieno bus užtektinai, žin
HSj«
yra dalyką*, k«r| •ee ta.
dyti reikia neilgiau 20 minu tų
m
rime reaTibariaka.m UiU\i
Nustatant penėjimo valandas, ge
tankia •tvtrai ir akrai
rai yra padaryti,
kad
penėjimas
4 ,
pargrlklMU.
^
pripultų lygiai ant valandų. Tada
laikrodžio mušimas primena žindySTRAIPSNIS 07
mo laiką ir palengvina motinai atKATP PENĖTI NAUJAGIME
Kuomet kūdikio gimimas palai- : m^tĮ,
mina motiną, ji turi suprasti, kad '
Jei pienas sunkiai pasirodo, arba
jis ginu- su teisė gauti geriauaią Prie-j t e k ė j i m o neužtenka, nonucimink Ir
žiūrą ir maistą. Nors mokslas per J ^ H U O n u o k r U ( a neatimk. Pieno
metų metus bandė surasti dirbtiną tekėjimą nustato kiekis darbo, kumaiste, kuris prilygytų motinos pie rį kūdikis atlieka žaisdamas.
nui, bet jam dar tepavyko. Todėl
Per pirmas dešimts dienų kūdi
juBtj kūdikis turi teise tikėtis kru kis turi gauti apie dvi uncijas pie
tu
no kiekvieną sykį.. Pasveriant jį, tuoj
Pienas krūtyse pasirodo tik t r e - l p i r r a i r p o į j n d y m o . gajima patirti,
•Mojo dienoje po gimdymo. Žlndj*iio Ą k i c R j i a mv&l^
j ^ j^dlKis. n e 
pilni to laiko akstiną krūtis. K^i- J tauria, užtektinai, tai gali boti rei
kia kad praeitų bent šešios valau- ^
p r i ( K t į « p l c n o ^ k l t l | r ^ b onkudos po pirmo žindymo, kad moti- Į t ė s > #& > f t » ^ šlšargiai elgtis, kad •
na atsigautų. Kūdikį reikia žindy- S u a i 8 B i c n a a b u t y R ė ž t a i šviežias.
i
w s a l ( , u s r grynas. Jei k)la abejonių.
geriau vartoti patikėtiną, kondensuoTelefonas Canal 06*0
, tą, piena>
^ Kūdiki turi laikyti sveiką, ir stip" ru. O tas didžiumoje priklauso nuo
Geriausias plumerK darbą, at
maisto, kurį duodi. Reikia jj kaelieku gerai ir sąžiniškai.
I dlen maagotl ir reguliafiškai penėTIIOMAS HIGGIJfS
| ti Jei negali 10 žįsti, bandyk Bor2313 So. Oaklej Ava
Chlcago, t den's Eagle Pieną. -- padarytą i5
riebaus karvių pieno ir cukraus —
ypatingai kūdikiams. Gydytojai iš
visur ji rekonenduoja del jo ko
kybės
Ir vienodumo.
Per
kelet
tą. gentkarė'lų. Aorerlkietėa motinos
išauklėjo savo kūdikius dėlto, kad
Eagle Pieną, rekomendasu Bordcn's
i Eagle Pienu. Jos 'tą davo draugai
ir dėlto, kad .rado jj užganėdinančiu.
Skaityk šitus straipsniiib kas savaltė atydžiat ir pasidėk atciėiai.
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Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip Ii plukančius
taškus
Ar atmintis po truput) mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit katarakta?
Ar turi žvairas akis?

DR, JAN J. SMETANA
AKTŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Ava.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platte ap
tiek os. kambariai: 11, 15. i š ir 17
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9- vak.
Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M
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PLUMBING

čias. Jie sudaro labai kenksmingą precedentą. Ten, kur f c į j 0 s turi būti priimtos lietuiau buvo angliškos pamaldos, gali but ateity paskirti neį v i l , k a ib 0 je, o mintis pareiki
GRABORIAJ:
lietuviai, bet svetimtaučiai (greičiausia airiai) klebonai,i t į
pramokę kelis lietuviškus žodžius. Pavyzdžiui, Gilbertvil- kas moka". Žinoma, dauge
le francuzŲ klebonas įsivedė truputį angliškų pamaldų. liui tu kis pa reiškimas nepaLietutis
Graborius
jam mirus, ten buvo paskirtas airys klebonas, mokąs t i k o ? te v #i|iu * r e k t o r i u i j u k l l e .
2314 W. 23-rd Place
franeuziškai. Jis pradėjo lėtą ištautimmo darbą. Bet Ame-j s į I ) r i e šinsi. žydai su soiialisChieago, 111.
rikos franeuzai narsus ir labai susipratę katalikai. Jie mo- Uli>Sj ž i n o m a , s u t i k o so diPatarnauja laido
)
tuvėse
kuopigiausia.
kėjo svetimtaučio klebono atsikratyti. Mes esame silpnės- d ž į a u s i u r a n k u ^ ^
Ki _
Rcikale meldžiu at
m už franeuzus ir nežinau ar pajėgsime svetimtaučiu kle- t i e m a l i k o 8 l a ^ t i k o l
^
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
bonų atsikratyti, jei ateity pradės'juos mums skirti. G e r i a u ^
^ ^
, ois>
nėdinti.
Tel. Canal 1271
-:ia daoar nesileisti svetimos kalbos į savas bažnyčias ir
2109
Ilektoriui
susirinkime
ap
nepraskinti į jas kelia svetimiems valdovams.
=mi—'—
•
leidus dienotvarke buvo s va rGermaniškos ' kultūros tautų suanglėjimas
mažiau
. stoina r toliau. Teeiau žydai ir 1437 So. 49 Avc. Tel. Cicero 8276
kenksmingas. LietuviųT — gi anglizacija gali atnešti labai j
. r
.
. . ..
CHAS. SYREWI€Z
,.
r. . ^ , .
o v °x.
socialistai
padrąsinti - gnicrv °
liudnu vaisių ir rautai ir Bažnyčiai. Firmas staigus per-i V i .
.. .
,.
..
v
v
Lietuvis Graborius
.. Z
*i L • -xi
x
-i
J
^ttu reikalavo žydų bei rusų
Laidotuvių kai
Šliaužimas labai iškreipia žmogaus sielą, atima jo idea- . ,,
...v, , „ .
nos kiekvienam
T ..,
,
n • «•
i.i ik. m A • •
-Itkalbos. Kilo dideliB tr-ulvsma«.
prieinamos.
Firmos Klosos
lus. Paniekinęs savo tėvų kalbą, lietuvis eina ir toliau ta Daug kas už tokį tautinių}
Mašinos
pačia kryptimi, jei užsinori jam perdėm logišku būti. Jis jausmų įžeidimą, buvo užsi- J
Private AmbuTflcented Emtt.
pradeda niekinti ir daug kitų gražių idealų, kol prieina dego paleisti kumšties jvgii į
F. K. I'alacz.
laoce
net prie pačios religijos. Pirmoji ištautėjusi gentkartė es darbą. Ypač smarkiai ėmėsi
ti taip biauriai pritrenkta, kad netenka daugelio moralų mušu. tėvynės gynėjai — ka
ir atsakomybės^ jausmo. Ištautėjantis elementas tai pui rininkai, kurių universiteto
kiausia medega valkatų ir dorinių driskių klasei, nuo ku lankytojų tarpe buvo nema
rios taip skaudžiai kenčia Amerikos garbe.
žas skaičius. Nebežinia kuomi
Tad šio krašto protingų patriotų priedermė yra da susirinkimas butų, baigęsis,
ryti visa, kad nei viena Amerikos tauta neužmirštų savo jeigu žydai, neimtų apleidę
gimtosios kalbos ir gerbtų savo tėvų moralį palikimą.
salės. Apleisdami
išvadino
Dabar čia dar niekur nėra didelio skaičiaus lietuvių
kurie visai nemokėtų savosios kalbos. Yra gana daug, fcetu-vius šovinistais k kitoiais
silpnai kalbančių, bet gerai suprantančių. O jeigu kur ir kkoliškais
S' r a ^^^
žydiškai
-- masepitetais
ir išėjo
iš
atsirastų žymesnis lietuviškai nemokančių būrelis, tai jis susirinkimo. Žydams išėjus,
liudytų tokios kolonijos nekultūringumą ir jos vadų ap socialistai pasijuto mažumoje
Merginos— Jūsų
sileidimą. Ieškant išeities, reiktų ne angl^ kalbą į baž ir, dalinai pramatydami nie
Rūpesčiai Užsibaigė! !
Į Buvo laikai, kuomet niekas- nežinojo
nyčias įvesti, bet statyti savas mokyklas ir rengti čia ko nepadarysią- savo , intere
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų
gimusiam jaunimui lietuvių kalbos kursus, pamokas, pas sams, dalinai laikydamiesi žy
atsikratyti. Šiandien y n visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti garo plaukaitas. Žodžiu, priderėtų klausimą pozityviai rišti ir nepa diško bloko, pareiškė įžei- {.. kus. ir gaivos od% svarioje ir svei
I
koje padėtyje.
siduoti demoralizacijos srovei.
S
Reikia patiems žmonėms- labiau branginti savo gim- d&ančia tautiniai nusistaeiuI
tąją kalbą ir savo vaikus jos išmokinti. Tai bus rimčiau •sius lietuvius rezoliuciją- ir
ištepant galvų kaa vakaras einant gulti
išėjo ii susirinkimo sales. Li
sias pasipriešinimas visiems ištautintpjams. ,
per savaitė ar dešimtį dienų, sunai•
kins
pleiskanas
ir
paragins
jūsų
Keliais straipsniais aš klausimo neišrisiau ir net ne- kusieji po.sedį tęsė toliau. Te
plankų augintą.
Po to, naudokite
Kuffles
tik
retkarčiais
sulig reikalo
karidoriun, 11 ir daugiau neturėsite jokių
išsemiau, tik pasakiau kiek turėjau pasakyti. Juk kiekvie čiau išėjusieji
nesmagu
1
mų
tu
pleiskanomis.
nuėjo
pas
rektorių
skųstis,
nam valia turėti savą nuomonę ir ją ginti. Ir manau, kad
Bonka 65c. aptiekose, ^rba ui 75c.
I
priiiuneiame stačiai iš dirbtuvės.
musy išeivijoj yra ne viena skirtinga nuomone, kurios sa įtekto rius žinoma, "nuskriau
t I
i
stųjų"
(nes
negavo
žycUškai-vininkas nenorės atsižadėti, nors ir. nebus tikras jos tei
F. AD. RICHTER & CO.
maskolįškaL kalbėti) balso i|- į 104-114 So. 41b St., BrooklTD, N.T. !
singume.
K, p t
klausė, ir atėjęs be jokio tar-
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Išpardavimui visos misingines lov«as už pu
se kakios. Gražiai uibaigtos. Galima gauti
visokia saizijv Kad reifc^nga lovi| naudokitės
sia proga.
Specialos kainas
Ir augšcian.
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Cash arba lengvais i^okejanais

Central Distriot Fvritee CB.
3621-23-25 Sa. Halstetf Štr. ;
JOŠgPH J. j O ? A m S Mgt. f

Trei'iadiėnis, Lapkr. 5, 1D2-4
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ADVOKATAT
•

JOHff I. BAGD2IUMS

VISI I VAIČKAUS TEATRĄ

kštos sv*tl5 IF 49» Are. Bu
kite vkl h- laifcu, taipgi atjĮsįveskite šatro kaimynų, kurio
Jusrto Eevferkaa KoMftita*
dar neprijrulL
r~~o*~**
Jau, nejuokais SpringfielKomp. K. P.
dietės Ponios bei Paneles ren
giasi prie Justo Kudirkos 9-TO SPALIO VILNIAUS
koacerto, kuris turės įvykti
APVAIOČIOJIMO
Lapkr. 1G d. Centenuial Bidg. f
AUKOTOJAI.
Auditorhiait.
Apgarsinimai l
išstatyti visur didiniestyj ir Į
Gary, Ind.
apiennkese; tikietai pardavi- P. Misiūnas
$I00)O
nėjami vk*n sMiarkmmi, taip [ Po $5.00: Kim,. J. Martišius,
kad galima tikėtis, jog kurie A. Pažėra;
nepasiskubins tikietų gali ne- . Po $3.00: St. Kybartas, A . |
tekti. Saloje
tik 600
\je tik
600 sedvniu.
sėdynių. Sabockienč:
o tikietų pirkėjai, kaip lietu- Į- K. Pažėra $1.50;
viai, taip svetimtaučiai lenk-1 A. Zdankus $1.50;
tyniuoja. Teisybe mūsiškiams j Po $1.00: A. Laurinaitis, p.
darbininkams bedarbės meta Vaitkiene, J. Lekerauskas, I.
nelengva tikietai įsigyti, bet Adomaitis, K. Sakalauskas, ft
atminkime, kad mums lietu ; Brazauskas, K. T t m h ą J.
namą Springfichiiceiams bus Grajauskas, J. Kamža, M. Pa*
ncgarbė, jeigu mušu koncerte -žeiifenė, A. Alikelionis, A. Lusvetimtaučiai mūsų sėdynes kšis, P. AleHunas, V. Ka<liužims. Tokių progų mums re-juoskis, A. Simokaitienė, J.
tai kada tenka turėti, taigi Kukanauaa^ L. Martinaitis, K.
šios gal ir paskutines nega- Pažerionč, A. Adomaitiene, V.
]im» praleisti. Pasiskubink i m ^Jartišiimas, K. Mazonis, A.
nusipirkti tikietus; nes tikie- !Uukas, ii. Margis, E. tape
tų pardavėjai sako, kad u/'lis. Smulkiu $3.00.
>uvaitės prieš koncertą jau su I Viso $56.50.
t i k ieta is apakti rbs ią.
Westfield. Mass.
Perku tikieta.
Viso $40.60.
Adv. Balys Mastauskas.
CICERO, ILL.
Federacijos Sekretorius,
2201 VT. 22 Street,
Branešmias.
Chicago, 1)1.
Tmprovment Club arba L.
X. Savininkų Sąjungos mėne Skaitykite, Platikinte, ttemJri
sinis susirinkimas įvyks 5 d. ta "Drauge", vianintėlį kala.
Lapkričio, 7 vai. vakare Lvi-! Hkiaką dienorašti

ADVOKATAS
Ye6a bylas visuose Teismuose. Kasami
.nuoja Atatraktus
Padaro pirkim* Ir
pardavime Dokumentas fcr t«"«ej%—»

7 South Dearoom Street
ROOM 1588 TRIBI79B BLDG

Šiandien Lapkričio-Nov. 5d. 1 9 2 4

Vakarais: 2151 Weat ai i i

S. W. B A If E S

Statoma trys

EIGHTH
STREET

pi fUmOifl!.

Telef. Central 4411

KAS1M1R P. 6UGIS
ADVOKATAS
127 N. Dearborn Street
Valand.: nuo 6 iki 8:36
Nedaliomis 9 iki 12
Resld.: S888 80. Halsted Str.
Telef. Boulevard 1888
Chicago.

KOMEDIJA

"CrKfflttMiWUK"

TEATRE

OlljmlfiuiKnaj
DRAMA

LIETUVĖ ADVOKATĖ
4454 South Western Ave.
Telefonas Lafarette 4089
. Valandos: Nuo 7 iki 9 va karatą,
Nuo 2 iki 6 Subatom po piet.

KOMEDIJA

>•

—
, .

#*•

Mote Užgeso'

Pradžia Lygiai
8 vai. vak.

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

.

Juokijiųi,

-*"r

• -

Vakarais ir nedėlios rytą:
ofise "Naujienų." name:
1720 So. Halsted Str.
Telef. Rooserelt 8500

-.

VAIČKUS KOMIKAS.

-

Telefonas Boulevard

4601

:

gražius,

pats p. Yaickua, lietuv
narni tikietai žiūrėk vietos žiniose. 8ita» pirmai
džiausią vietas Lietuviu Mena švente ir todėl kie'kvicnas kam tas meaas brangus, privalo ateiti.

So.

Marsfaflcld

D r. S, A Brenza

4808 SO. ASHLAND AVENUE
Chicago,. UI.
Vai.: • ryto Iki 12 piet: 1 po
P4** iki 8 po piet, »:30 rak. tkl
9:80 rak.

Dr, A. Račkus

Gydytojas, Chimrgras, Obe
; tetrikas i r Specijalifts*
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILOT-D—Be

Tai. Boulevard 0587

Dr Mary a
Dowiat-Sass

•>—£»«*•»"*•* S S P M riaitl, ga
li tuej val«yti, ir rali eiti i

—

Te*.

Boulevard

OII.HHS

2160

!>• A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

t

Nedeltomis

Tel Yarda 0994
fai&aita.lf uo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Vuo 7 iki 9 vakare.
Vedėl. nno 10 iki 12 piet
Tel. Boulerard 8988

GYDYTOJAI

J

I
CHIRURGAS
8887 So. Morgan Street
Valandos: t — 1 2 U ryte.
Ymkarals nuo 7 11d 9
CICERO OFISAS:
1842 South 49-tH AresoM
Telef. Cicero 4878,
• a i a n d . : 9—«:»# •. T. kaadlen.
Utarnlnkaia ir petnrčioms D M '8
•

•<*TT~iT

Timmmmmm^

9419

TeL Ganai 8857 Vafc.

s

CHIRURGĄ*

1

Telef. Lafarette 4149
I

i

II • • » » » w s s ^ s s s ^ s s s j B a a » M

GYDYTO*.%S,

PtiysicalHealtiiInstifote

Akiniai $5 ir augščiau

DR. VEL0NIS, Ph.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 19
I

m e., D. o., N. T.

3333 South Halsted Street
**»
.

Į Gydau jvairiaa ligas, o ypatingai
užsisenčjusiae, bo vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4304 Arvlier Ave., Clileogo, I U .

Brighton Park, 2 lubų^ Kūmas 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12 piety.
1
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 lkl 12 pietų
Tclephone L.afayette 4548
fjm •

Chrzan

CHUUmiAS,

OST£OLOCUSTAS.

1046 Milvvaukea Ave. Kampas Noble Street
• a l a n d o s : 10 iŠ ryto iki 4 v. p o piety Ir nuo f;30 iki 9:%k v. r.
rke« 9149
Keysto|ie 4180
— i — — — — — « - « • M M M M M M M m t m m m m m m

•M

• ll

l

•

••<

* o. *. n t n $ i pt i

9B89F9

S P E C I A L I S T A S vboku ligų viduriu ir plaučiu, gydo iytiikaa
hB9J
dalis, aBrpumo ikjas vyry, motery ir vaiky.

Dts J. M.

1

' *

*»e»

I

i

JOHN KUCHINSKAS

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau
Traukimas
danty be skausmo.
Brkige geriaodo aukso. Su mūšy
pleitoui galima v a l f s U 94ęJH9kii1i|t
m34«t4. anraniuojanie visą savo darba, Ir Jemas aensy kainas. Sergėkite
savo dantis, kad nekenkta Jūsų eveifft4& West 9 T - * etreet
aetoU Asbjaud Are.

i

Gydytu pasekmingai tokias ligas
\Trų, motery ir vaikų kurios bu
vo pavadintos neiJįgYdames, ne«
silpnindamas juos vaistais ir ncvarslndamos operacijomis.
Vartoju Naprapatijos ir Maisti
nes cliemijos byda gydymui, (iSgyde« nurodsu raiti] kaip užsilai- ;
kyti Jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Kinu prie ligonių U> įnamus. Tei. Bealevard 87$ 8. on*BO vai. 1 iki 4 po pietų, 6 iki 8
vak. Nedėliomis pu sutartė 4m»
So. Ashland Avenue.

Canal

2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki f
v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas fa*
Blsnlus. Skolina Pinigus aat pir
mo morglčiaus lengvomis islygo
mis

85«8 >

Lafaycttc

Dr. A. J. NORMANTH
MKT15V1S NAPRAPATAS
4454 So. We.stern Avcsnue
Vai.: Nuo Z iki 8 6 iki 8 P. M.
ChicagY>.

•

Stfc
a

mm—

i i

ii

a

A. A. O L I S 1

CICERO!

ADVOKATAS
11 S. La Salle s t Room 2001

Užlaikau prosus, visus
plumberistės reikmenas, pe
čiams įvairias dalis, zovesus, rastus, elektros lemputes, veks, svičius. Taipgi
užlaikau mekanikams įvai
rius įrankius, pjūklelių, g^|žti|, coUarUlr^ ir lt. visais
namo išpošuno reikalais
kreipkitės:

TeL Randolph 1034 Vai ano 9-A
VAKARAIS:
5301 B. Halsted ak TeL Blvd. 9999
r. r apart Panedėlio Ir

V. E RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

J. A. ZDANIS

•

1421 S. «

II

• —

^

i

•

I

I

I

Ofisas Didanleatyj:

Kanobaris 989
Telefonas Central 8890

1
I

-

29 South La Salle Street

and

Ct ei€ERa
I

?

f

General repairs
Hardware, Paints, Oils

I I

:«*:

-.—

Tol

a i i c a g o , IU.

1

Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki S vakare.

>

vaandoa: 19 lkl 19 ryte: 1 Iki a
po plet«: r lkl t vakarą

U0U So. W«rte» Am

1

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije
žinomais gydvmo budais.
Atsilankykite i
TRAINIS HEALTH
INS*T1TUTB
3327 S. Halsted Street

Jeipu kenti, gaivos skaudėjtmą,
jei turi akiu uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgai
1821 So. Halsted Str.

BR. A. K. RUTKAUSKAS

i

Be Vaistinei Daktarai

Turėk švarias, Sveikas akis

DR. P. Z. ZALATORIS

^ »

JOSEPH W. AŽUKAS
751 U 753 54-th Place

(Ant Antru Lubų)

Džiovu, Moterų |» Vrru Liga
ri94.: ryto nuo 19—X* nuo 1—4
pe pietų: nno, 7—».«f
| Nedėllomie: 19 Iki 1*.
Telefonas Midway 9889

lai • rml. rmJL

I

t l

savo

SPECUAUSTAS

'i T

los Kainos Del Pardavė,
Savininkas
Ą

/

Lietuvis Specialistas

47 2 9"S""A sbland Ave.

Dr. J. P. PO$KA

Darbas Aukštos Rųšies
Kainos Prieinamos

M n a B B B » ^ a W M B a M M M H a M M a i S M M

IR. SERNEH, a Ik

DR. CHARLES SEGAL

iUtfHnobil8 PalntingShopB

CUUcago, I1L

Shviniakas
John Malachauskas
3430 So. Halsted St.
Chicago, BĮ.

_-/

PAPAROME SENUS
AUTOMOBILUS KAIP
NAUJUS.

3358 So. Halsted Street

1IEW CITY PRARMACTM

Vai.: 1—3 po piet. 7—Ą rak. Med.
Ir Šventadieniais 10—12 d.

LTcf Dbulevard 0312

GEO. HAZARD

Kampas 31st Str.

Perkėlė

mwm—mmwmmwmmmmmmm~mmw^mmm-

H

4^7

Plumbinff, Gas Pitting
And Sewtrage
Greitas Ir Geras
Patarnavimas.
Kainos Mažesnės Nekaip
Kitur

II

Ofisas 3 1 0 3 S, BaTstsd St

4 6 3 1 S. Ashland Ave.

GYDYTOJAS IR

seredomis

•

Tel. Yanis

NEW
CTIY
PHAKSaiCV
viena iš didžiausių vaistini* jdtaigij ant Bridjgeporto, porsikėtd iš 3337 So. Hateted St. į
nauja ir greresnę vietą 3440 S.
Bal>t»Ml St. Dabar šitoj vietoj
yra didelė linije vaiatn Kainos
niažesnis. Patarnavimas yrei- M
tas ir mandapus.
9

RL*AB CYDTTOJAe I V
OOTRCRGAS
apedallstaa Motertskn, FyrtAka
Valkti 8rrfaą

Gydyto Jas Ir Cfaimr gas

t^

Ir

Prawšifiws Uetirvte
t_

nuo > vai. I
ofisas

DR. A. A. ROTU

t

Dr. Maurice Kahn
t

atidaryvas: kaedfen

caaa^ - »•-.•••

>fl90 T e l . Boolevsrd 0«»8
; Rezid. Tek Drevei 9181

Ctticago, Uk
^

Po $3.00: J. Dagilaitis, D. Iš Chicago, XD.
Skiiandaitis, M. JOulaitis, K.
Po $5.00: A. Sutkaitisr M
.
Alyošaitė;
Aukos statomajai Sudarge JSležaite, A. Gribauskienė;
Po $2.00< J. Urb^aitis, S. j Viso $100.00.
Bažnyčiai Lietuvoje.
Zaborskis, J. Martinkeviee, Litų $1,000.00.
Ik Clevelando. Ohio.
Pinigus 1,000 liti) prisiusPranas Dagilaitis
$10.00 A. Stižauskiene, M. DuinbTeklė Dagilaieiukė . . . . lO.OO' liauskienė, A. Pbtraiftikė Lau- tus Prano Dagilaeiio gavau.
yisiems aukotojams nuoširOna. Dagilaiciukė
10.0^I:evieien§;
i f r i a Urbsaičiute' . . . . 10.00
Fo $1.00: A. Urbšaitis, K. dziai aeiu.
Kuu. M. Bnuidsa,
Mariona Pipirite . . . . 10.00 Urbšaitis, P. Petraitis.
Sudargo Klebonas.

darbą.
Pacyda '<.uii..stoorV (akmenie t o l l r j e )
ir akmenis šJapume eairteie he •>
perneijeė, su tam tikromis
lifekomfe priemonėmis f>H vaistais.
Aphurtosirm* s n . e a l m a r l S l J i m a .
Oade visokias liras pa^ekmlneui. ir jei
^ J*P. reikalas daro oaeraeUae.
• ^ • ' ^ i i o n a l ! patarnavimą teikia savo
ofise:
^ ^ ••*••

1707 W. 47-tb St.
Valandos n u o S iki 13 dieną, nuo
8 ik* 8 rak vak. ItedėJiomJs nuo
8 iki 2 rak p o pieta*
f

mnrloimo,

Ave.

LIETUVIS ADVOKATAS
2291 W. 22-nd St. arti Leavirt 8t.

AUKOS.

1989

i

Panedėlio vakare:

-

Telefonas

D A K T A R A I :

I

HELEN BELMEN JERRY

"Pietro Caraso"

W M Air ir
8tb Street
-

A D V O K A T A M
79 W. Monroe Stre«t '
Room 804 - - TeL Rami o I pb 1890*
Vak. ITuo 9 ryto iki B no pieta
Fakarate 8308 80. Halsted Str.
Telef. Yards 1848
Chloro,

• '

V.. " " - L

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas Varde 4881 .

«a*t wt&t*i&aa*fttjaa$wttaa&tw«jwa^

-

CHAS. K. VTJOSAmS i

Didžiauses ir geriauses siuvejes
ant West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu
iniu ir
žieminiu materijų dfet vym
k moterių,
STOTUS Ir dVBKOTVS
Visokiu Stylu
3 Padarau aut užsaktmo greitai ir gisral
j;
Kainois viiieuis pricitfamos.
į Kreipkitės pas mane del gero patarnavimo. Taipgi
l* Talome, dažome
senus.
•rne ir atnatt^narue
atnariin
o*
CaU». K. VTTOSAITIS
Lietuviu Kraučius
• 2337 So. Leavitt St.
Chicago, IU.
oi
Tel. Roosevelt 8982

STA^JLANI
w4%*

ADVOKATAS

-

77 W. VVasatngtea Si. Km

M

Tel. Central 6200
Cicero Ofisas Utarninko v a k
1314 Cicero Avo. Tek Cicero 50361
Ant BRIDGBFORTO Seredoj nuo|
8 vsa. v. Subafoj UUo 1—7 v. v.|
36 S. Halsted S t Tel. Boul. 6737]

^
-

| » Į

). P. WAiTCHES
A T\\7ATT A T A G
ADVOKATAS

j»eTsr?rs?rwri^r^r**ero^^

m m p*iiEĘ IR m.h\\m

Gydome specialiai srreital ir pasekmingai chrortlSkas ligas. Taip
gi gerklės, nosies, akių, plaučiu, kepenų, skilvio, inkstų, Širdies du
suli, skaudulius senus ir .reumatisma.
Taipgi gydome su pasisekimu tas ligos, kurto* buvo kitų specia
listu pripažintos neišgydomos.
Turime speciali skyrių del palogselių, aklų, kurčiu ir pretišky li
gonių. Heikale esant egzaminuojame su pagelba X-Kay.
GTDYHO BIURAS

HEALTH SERVICE W S i P I t > U *
1553 W. Division St., MtsK A i t a s Ave.
Įžiuro telefonae MONIIOE 1219. Gy\entd»o te*efe*as

m m m > « • m • . ft r r T -|--n~-t • • -——

MIESTO
OFISAS
1 3 7 JT. D e a r b o r n S t r c e *
K a m b a r i a i 5 1 4 ir 516

;Telcfonai Randoiph 6584 i r ekSo
'rlkL: Kas diena, išskiriant Subatos ir šventės, nuo 9 iki pietų.
ROSELANDO OFISAB:
10717 So. Indiana Avenue
Telefonas Pulbatan 699*7
Tai.; Kas dieną nno t Ori 9,*
Subatomis visa- diena, sveatomie
iki nietų.
SPECILISTAS ant egzaminavo,
jimo abstraktų ir peMai*yiaviū kok- ',
traktų,
dokumentu
ir visokių i
popierių. Veda viaakiusr sudua
e , mm
rrf*T-*^~-^^r—^^-^
>. .

AltMITAGE

Atliekama- visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome
ligonus, kinre negali- ateiti i biurą,
*
OFISO VALANDOShNuo 10 ^ki Vi dieną, nuo 2 Iki £ ir nuo « iki 9
vakar-e, ¥edėitoj. ouu >U iki. Iii, po pietų sagai sutarta

Remiate

.

ta*

naši dienrašti "Drauge",
fal,

biznierius kurie garsi-

nrz

ttfc«i«4i«ils,

D R X V I I I
«'

•

i

:

I

I

s

I

Ši savaitė Suv.*Valstyftėse j
skaitosi "obuolių savaitė." j
PARDAVIMUI 2 flatų mū
Labd. 6 kuopos astrą susi- Žmonės raginami kuodaugiau
! rinkimas įvyks penktadienio šiai obuolius valgyti, jei nori lĮniąi namai ,ant Marąuette
Boad arti Maplewood Ave.
E3B9 Lapkričio 7 d. 7:30 vai. vaka jaustis sveiki.
es
'»'*
'l'I — • Garu apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta plytoms,
re Šv. Mykolo parap. svetai
PADĖTA IŠBANDYMUI, taip pat išlaimėjimni Želiberžinio medžio visi užbaigi
nėje 1644 Wabansia Ave. Ma-, Ąnt North ave. katastrofa, mai, Atsišaukite
govskio m aptiekoriai. Pasis
kur sudaužytas gatvekaris ir
JAMES KRAL
Mrs. Clara Chartrand, ke- tengsiu pranešti, kas juo? iš- lonėkit visi veikėjai, daugiau
žuvo
10
žmonių,
tai
nepapra
2444
West 67-th Street
siai moterys ir merginos, at
Hų savaičių našlė, 2812 West laimes.
Tel. Profcpect 1364
stas įvykis. (Kelinta diena ve
Madison st., teisėjo Morgan
Bazarietis. silankyti. Reikalas yra pasi dami tardymai.
tarti apie rinkliavos diena.
padėta vieneriems metams iŠ
Turėsime viską priruošti, kad
bandymui.
rinkliava pasisektų. Per su
Jinai du savo mažu vaike
sirinkimą galima bus gaull
16 flatų apartment builliu uždarė flate, pati išėjo
Biznis ant pardavimo gera proga
Labdaringos Sąjungos Cen- dėžučių rinkliavai.
Fotografui
Vienintielie
Lietuviška ding, rendos $800.00 į mėne
pas kokią tai "kūmutę" ir
Claliorija
su
puikiausiom
kamieroms
!
A. J. V. P. i (mašinoms) ir visais intaisimais
sį, kaina $57,000. Randasi
per tris dienas ir naktis gir tro Direktorių svaitius susi
Parsiduoda labai pigiai. Savininkas
vienas blokas nuo Washingišvažiuoja greitu laiku.
tavo. Tuo tarpu vaikai alka rinkimas Įvyks trečiadienį laTown of Lake .Lietuvišku Kas pirmesnis tas geresnis.
pkr. 5 d. 8 vai. vak. Aušros
ton Park.
ni buvo užrakvti flate.
Kreipkitės ant šio antrašo raštų
Organizacijų
Susivienijimo* ar ypatiškai:
2 pagyvenimu
bizniavas
Vaiku riksmą išgirdo kai- Vartų, parap. svet.
JUOZAS
LATVIS
mėnesinis susirinkimas įvyks
Valdyba.
namas, įmokėti $1,000. Gali
flrynaL Pašaukta policija. Si
125 B. Main Street
Amstevdam, N. Y.
seredoj Nov. 5 d. 1924 7:30
ma atidaryti biznį tuojau, tin
išvertė duris ir patyrė kame
vak. Mrs. Lietukienės
kamas bile kokiam bizniu.
reikalas. Gryžusį namo Mrs. FEDERACIJOS CHICAGOS vai.
svet. 4523 So. Wood St. Vi
APSKRIČIO SUSIRIN
6 kambarių naujas mūrinis
Ohartland areštuota.
si
atstovai
tufi
būtinai
pri
KIMAS.
bungalovv su visais įtaisymais.
FliATAS ANT RENDOS.
Teisėjas jos nebaudė kalė
4
kambariai,
vandeniu
pašildomi,
būti, nes reikia daug svarbių
Randasi 67 ir Marąuette Rd.,
jimu atsižvelgus į vaikus. Da
elektros šviesos, gesas, vanios ir vi
reikalų aptarti.
si moderniški įtaisymai. Renda $40 netoli Vienuolyno. Vertas $9,vė metus laiko jai pasitaisy Ketvirtadieny, Lapkričio 6
į mėnesi.
Su pagarba
d.
8
vai.
vakare
Aušros
Var
Taipgi turime atskiria!
kambarj 500 parsiduoda už $7,700, įti.
ir
praradžių
vienam
karui.
Jos Yucius, nut. rast.
tų par. mokyklos kambary |moketi $2,000.
5302 So. Mapirwood Ave.
vyks mėnesinis Chicagos Fe
4 pagyvenimu bizniavas na
K WEST SIDES.
deracijos Apskričio susirinki
mas, rendos $95.00 į mėnesį,
Aušros Vartų parapijos di mas.
įmokėti $700.00 kitus kaip
?
Prašoma VISŲ skyrių at
dysis bazaras jau prasidėjo
renda.
Lapkričio 2 d. nedėldieny 4 stovų atvykti į šį susirinkimą.
šitus visus namus galima
Genausias laikas siųsti yra
vaL po pietų su didele iškilnu' Turime daug svarbių reikalų
mainyti ant kitokiu namu, far
— automobiliu paroda, ši pa aptarti.
mu arba bile kokiu bizniu.
f
.
VALDYBA.
roda tęsėsi kelis blokus ir iš
Platesniu žinių kreipkitės,
s
rodė puikiai. Automobiliai bu
i
Kalėdų Šventės Jau Netoli
vo gražiai išrėdyti, ypatingai GIEDRININKŲ STJS-MAS.
didysis trokas. Jame buvo
įžLietuvos Bankas išmokės pinigus siunčiamus
muzikantai
ir apgarsinimo Chicagos Apskričio GiedriPer
Chicago, 111.
drabužiais parėdytas asmuo, ninku susirinkimas i vyks tretaip jau keliolika kitų asme oiadienį lapkričio 5 d. Dievo
nų su tmbelėmis. Troko Jo Vpveizdos par. mokyklos kam
niuose buvo du dideli apgar bary, 18 gatves 7:30 vai. vak.
Kas nesigarsina, to niekas
sinimai apie bazarą. Oui bu Oiedrininkai prašomi atsi
nežino.
Advokatams
ir daktarams, biznie
vo daug pasidarbuota gerbnv lankyti sus-man skaitlingai,
riams ir veikėjams, perkantiems lt
parduodantiems, darbo ir darbininke
mų parapijos komitetų: S. (l\\- nes yra svarbus darbas, kuri
3252 So. Halsted Street
{ieškantiems —
dleikio, J. Kulbio ir A. Vaieie- reiks apsvarstyti — konferen
— visiems "Drauge" garsintis apsi
moka.
Chicago,
m
.
kauskio.
Jei laiko neturi. paSauV
cija.
'it*A^s*t*££ai%*siaat^*A*^^^^
Tel. Roosevelt 7791
Valdyba.
Parodai apvaginėjus viM$
Westside, visi sugrįžo prie
bažnytinės svetainės ir susi
TOWN OP LAKE.
rinko i salę, kur jau buvo Į
daug! porapijonų ir svečių. 1 Lapkričio 5 d. 8 vai. vakaCia susirinkusieji pamalė ba- re, Davis Square parko salėj,
zaro stebuklus: budos ištaisy- Vyčių 13 kp. laikys savaitini
t
tos kuopuikiausiai, būdose ^ - t susi rinkimą.
So. Halste
ILL.
šokių dalyki}, brangenybių-,
Prašoma visų narių į ši su
|
auksinių, sidabrinu) \r kito sirinkimą atvykti, nes be bė
kios rųšies daiktų. Ant sce gančių kuopos reikalų bus
nos matytis kai kurie daiktai ir pasilinksminimas.
didelės vertes. Prasidėjus lai
Korespondentas.
mėjimui visi perka serijas, Ir
• >
NORTH SIDE.
kaip čia nepirksi. Už 5 centus
gali islaimėti dalyką 5 dole
rių vertes. Buvo gana vėiu^
Lietuvos Vyčių penktos kuo
NAUJIOSIOS MADOS
laikas, kai bazarą uždarė. At pos mėnesinis susirinkimas
Geriausias Pasiulimas
einančioj seredoj 5 dieną s. įvyks seredoje Lapkričio 5,
Didelis Pasirinkimas
m. bazaras vel prasidės 7 vai. 1924 &v. Mykolo parapijos
vakare. Kaip buvo girdei i b svetainėje 7:30 vai. vak.
rengiasi ateiti labai daug Keli be galo svarbus klaužmonių, šiemet bazare bus lai- simai bus svarstomi,
mėjimui žąsii, ančiy, vištn ir ( Visų prašom atsilankyti.
Pritaikome Kiekvienam Vyrui CLASSMATE
kitų valgomųjų daiktų. Bus
Al. Manstavičius, radi.
T u r i m e Visų Saizų No 3 4 iki 5 0
NORTH SIDE

ffi

^

C H I CA G O JE

NAMAI - ŽEMĖ

RE AL E S T A T E

NAMTJ B E N I Ų I R IiOTtf

Per J. Namon Real Estate
Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir visokius biznius.
Darbą atliekam greitai,
pigiai ir geraL
Kreipkitės:

PARDAVIMUI

ANT

RANDOS

Siunčiant Pinigus Lietuvon

DABAR!

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

UNIVERSAL TELEF. BLYD. 9641
STATE BANK1
— ••••
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THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

NORĖDAMI

PASIIMĄS
IR VAIKINU OVERKOTŲ
$20 IKI $55

i

Daug Vertesnes Ne Kaip Kanoja
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PASINAUDOK PROGA ŠITO IŠPARDAVIMO

K. £

P

SPECIALĖ SALE ANT SIUTŲ

o
TŠ*%

'

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS
P A S MUS.
T A S JUMS BUSI
ANT NAUDOS.

Kuris yra išmainęs šimtais
narm] ir biznių. Tie žmonės
kurie per pi pirko maine,
dabar dvigubai pelnė ir
džiaugėsi tuomi pelnu. Dėl
to žmogus pirkdamas ar
mainydamas namą per J.
Namon Eeal Estate Firma,
yra apsaugotas nuo visokių
apgavisčių 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 Real Estate skolina
pinigus pirkėjams ant morgieių. 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 pirkėjų. Kas ko
norite, atsilankykite į mū
sų ofisą pasirinksite kas
jums reikalinga. Gausite tei
singa ir greitą patarnavimą

S. L. FABIONAS CO,
808 W. 351h St.. Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigai ir
% Parduodam Laivakortes. •
-**t^"

L

LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos njšies reikalais
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 S. Kedzie Avenue
. Chicago, HL
Residfnrijos Tol.
Prospect 5101

NAMU BARGENAI.

(Or 67 Blvd.)

Arti YVestern Ave.
Tel. Prospect 8078

ĮVAIRUS

KONTRAKTORIAI

' T e l . Blvd. 9841

A. K A I R I S
Muiimo Ir budavojlmo
GENKRALIS

namu

RIS

C Otl T

Atsilankykite pas mane duosu
gera patarimą.
8352 So. Halsted Street
Chicago, m .

t

.

Home
>6 Lowe Avenue

Mūsų Tavorai

Mūsų Kainos

Visados Naujausios

Pigesnes Nekaip

Mados

Kitur
.

Ateik i mūsų krautuvę išsirink gražių laikrodėli arba j
deimanto žiedą. Mes jums patarnausime geriau. Bu- ]
site patenkinti. Kreipkitės pas
=

P. K. BRUGHAS
Chicago, UI.

DIDELIS IŠSIRINKIMAS
Vaikų Siutų ir Overkotu, {vairiu Mataiiju, Visokiu Sabu.
TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19.

JEWELER
3321 South Halsted Street
TeL Boulevard 9687

TAMISTA NIEKUR NERASI GERESNC VERTĘ Už
ŠITĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRITAIKOM KOŽNAM
ŽMOGUI VISŲ SAIZŲ NO 34 IKI 50,

|
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Kviečiame Visus Atsilankyti Busi
te Gražiai Patenkinti.
,V •. •• V > y \
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BRIDGEPORT PAINTING Rozenski-Lemont & Co.
6312 So. Western Ave.
& HARDVVARE CO.
Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, UI Tel. Yards 7282
Armitage 6193

Tel.

Prospect 2102

Užsimoka garsintes dienraš
ty u I)r , auge , \

Tamsta

6ali But

JACOBSON ROOFING
GO.
General Rooftng Contractor
Visi stogai egzaminuojami Ir
aprobavimai duodami veltui.

IR BOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SIUTC7*

$20 IKI $50

6312 S. Western Ave.
Kurie ieškote pirkti ar
mainyti NAMUS, LO
TUS,
FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime
dideli pasirinkimą Namų
Lotų, Marąuette Parko
kolonijoj ir po visų SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į
mūsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite
užganėdintais ir pasiskirsite tą kų jus reikalauja
te. Jei norite parduoti
NAMUS, LOTUS, mes
turime laukiančių pirke-

r

LIAUSIOS MADOS HART SCHAFFNER IR MARX

DIDELIS PASIRINKIMAS
ĮVAIRIŲ AUKSINIŲ DALYKŲ.

Ofiso Tel.
Prospect 5778

2418 West Marąuette Rd.

DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, VĖ

LAIKRODĖLIŲ! DEIMANTU! ŽIEDU!

J. H E N I F F
REAL ESTATE

^

•

S

REAL ESTATE

Didžiausias Mainymas
Ir Išpardavimas

PARDAVIMUI ARBA

PRANEŠIMAI.

Lapkr. 5. 1924

Mes taisome senus Ir dengiame
naujus stogus' visokios rufiies.
M i įsu t rokai va&uoja f visas da
lis miesto ir priemiesčiu*.

3 Prakiurimus Stoge
Pataisome už $4.00
Visas Darbas Garantuo
jamas
2011-13 W. Division
»i

• » • » i

y

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISIIS
Generalia Kontraktorius,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Stntt
Chicago, m .

Ar sergrate? Mes jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar jus čia
grydysites, ar ne. Kokia yra jusu
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio liga, grasų, rugstumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą?- Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, isbalimą ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs i5 ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvį?
Praaalinkit nervingumą — apslsaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervus-, t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatyklte su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski
ir Schweers
Ofisas
TeL Haymarket

j

Sveikas

4376

1112-1114 Milvvankee Ave.
Viršui Hatterman ir Glantz Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, «-9 vakare
Nedalioj nuo 10 lai 12 dieną
Specialistai chroniškų, nerrų,
kraujo, odos ir šlapumo U#ų.

