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DĘTROIT, Mieh., lapkr. 
11. — Michigano valstybės 

fanatikai, kuriems norėjosi 
panaikinti privatines mokyk
las, pralaimėjo referendumu 
lapkričio 4 dieną. Jie laimė
jo vos tik vieną trečdalį bal
sų. Kitu du piliečių trečdaliu 
pasisakė už mokyklas. 

ra antrąją pamoką jie 
gavo. Tos rūšies pamoką jie 
buvo gaVe; 1920 metais. Te
čiaus to neužteko ir jie mė
ginu dar kartą siaurinti gy
ventojams laisvę ir teises. 

Vargiai jie ir šiuokart pa
sitenkins. 

Pasiskelbs Diktatorium •mm 

Nes Fašizmo Priešai Vis Labiau 
N e r i m s t a 

IICXMA, lapkr. 11. — An- j darė iš veteranų ir organiza-
dai minint padarytų paliau- ciją. 

Galimlas daiktas, kad gen. Į bų Su Austrija sukaktuves, 
generolas Garibaldi savo nau 
ją iš karo veteranų sudary
tą organizaciją *'Laisvoji I-
talija" pastatė paradan. 

PŪKI ROCKEFELLERIO 
DOVANA RHEIMSO 

KATEDRAI. 

CAMBRJDGE, Mass., lap
kr. 11. — Čia mirė Massa-
clmsetts valstybės federalie 
senatorius Henry Cabot Lo-

SIJOJE. 
BERLYNAS, lapkr. 11. — 

Anot gautų žinių, Stavropoly 
ir apylinkėse gyventojų tarpe 
iškilo badas, gi iš bado pra-

dge. Nabašnihkas 31 metus iš sidėjo maras. . 

Virš 2,000 Doleriu Labdarybei 

tarnavo Kqngrese. Buvo pa
lankus mažųjų, tautų neprik
lausomybei ir tuo reikalu jis 
senate nemažai darbavosi. 

SEKRETORIUS HUGHES 
PASILIKS. 

Garibaldi paradą rengė prieš į 
via*™ i , Jį „ L L j j ^AS«1NttT0!t'japkr;„i1 

veteranai išvaikyti. 
Naujas krizis. Kuomet generolo Garibaldi 

vedami veteranai iŠ vienos Gen. Garibaldi taip įširdo, 
-atvės išėjo Popolo aikštėn, kad jis šaukia dvikovon tai pasitrauks. Jų vieton bus pa-

- Pirm kovo 4 d. Prezidentas 
Ooolidge, kaip kalbama, per
organizuos savo 
kurie šiandieniniai sekretoriai 

juos užpuolė Tašistai'ir išvai vieną, tai kitą. Šaukia ir pre 

Vienas milionas dolerių ka
tedros stogui. 

|kė. Keletas veteranų lengvai mierą Mussolini. I r podraug 
visoj Italijoj kelia nepapras
tą triukšmą. 

sužeista ir paradas pasibai
gė. 

Frotestuoja. 
PARYŽIUS, lapkr. 9. — Gen. Garibaldi, žinomo i-

Pradėjus 1211 metais, kuo- talu karvedžio anūkas, tuo
met puošni ir garsi Rheimso j a u s iškėlė protestą. Bet lai-
katedra pradėta statyti, su kraščiai jo to protesto išti-
jąja buvo sujungta daug gar 
bingų vardų. Šiais 1^24 me
tais prie tų garbingų vardų 
prisidėjo dar Amerikos mili-
onierius Rockefeller. Nau
jam katedros stogui jis pas-
kvrė 5 Tnilionus auksinių 
frankų (vieną milioną nole- | 
rių). Nes stogas vietomis aj>-
griautas ir suskylėtas, jo pa
taisymui nebuvo pinigų, gi be 
atatinkamojo stogo katedros 
viduj darbas nebuvo galimas. 

Karo laikais ta istorinė ka
tedra labai nukentėjo nuo ar 
motų šovinių. Išdaužyta kuo
ne visi puošnieji spalvuoti ir 
paveiksluoti langai. Viduj ke 
lioso vietose šrapneliai sud
raskė aslą. 

Asla jau pataisyta. Bet 
per plikus didelius langus 
daužosi vėjai, per kiaurą vie 
tomis stogą liejasi lietus. Pa 
maldos laikomos vienoj šoni
nėj koplyčioj. 

Ims keletą metų uždėti nau 
ją stogą katedrai. Bet kuo
met tai bus atlikta, vidus bus 
apdraustas nuo darganų. 
Tuomet jau ir vidaus taisy
mas galės sparčiau eiti. 

saį nedėjo. Sakoma, cenzo
rius ncbelcides tai darvti. 
Tuomet gen. Garibaldi dar 
labiaus i širdo. 

Paktas yra tas, kad gen. 
Garibaldi kovoja fašistų val
džią. Tai kovai vesti jis su-

Nusakomas naujas valdžiai 
krizis. Bet, kiek žinoma, pre-
mieras Mussolini nusistatęs 
nepasiduoti. 

Susirenka parlamentas. Ir 
jei jame bus reikšta nepasi
tikėjimo valdžia, tai premie-
ras parlamentą paleis ir pa
siskelbs diktatorium. Nes ki
taip valdžioj gali gryžt truks 
madarial vadai ir jie gali 1-
t ai i ją panardyti betvarkėm 

kviesti kiti. 
Praneša tečiaus, kad valsty 

bes sekretorius Hugbes pasiti
ksiąs ir toliaus šiandieninėje 
tarnyboje. 

GEN. GARIBALDI NE
RIMSTA. 

Maskvos valdžia ton apy-
linkėn pasiuntė specialę ko
misiją ištirti padėtį. Mask
va gavusi naportą, kad ten 
112,000 valstiečių badauja. 
Krinta ir gyvuliai, nebeturint 
pašartės. 

S i auč i a ma ras. K omii s ar a i 
valstiečiams nurodo klausvti 
gydytojų patarimų. Bet vai s 
tiečiai pasirodžiusius gydyto
jus veja su šluotomis. Sako, 
duokite mums maisto, tai ma 
ras pranyks. 

Lapkričio 9 d. Ohicagos lietuvių IJabdaringos Są-gos 
naudai įvyko vieša rinkliava. Leista rinkti aukų tik lietu
vių , apgyventose kolonijose, bet vistiek surinkta $2,013.50. 
Tai graži Labd. panama. To\vn of Lake ir West Pullman 
kolonijų neturima žinių kiek surinkta, žinoma bus daug 
daugiau kaip 2,000 dol. 

Labd. Są-ga, visiems aukotojams, darbuotojams, rinkė
joms ir rėmėjams taria našlaičių vardu širdingą ačiū. 

Kuopos surinkusios tą dieną aukų: 
% kp. Roseland , $163.00 
4 kp. Dievo Apyeizdos par 367.17 
5 kp. Šv. Jurgio 524.76 
6 kp. Šv. Mykolo par 505.00 
7 kp. Aušros Vartų par. 294.Č7 
8 kp. Nekalto PrasicL šv. P. par 159.00 

V ISO jp^,Ul0.0\ j 

A'isi kiti pranešimai bus paskelbta "Drauge" vėliaus. 
Rep. 

BUS SUMAŽINTOS S. V. 
VALDŽIOS IŠLAIDOS. 

Nusakoma, 1925 metais bus 
mažiau trijų bilionų. 

TOKYO, lapkr. 11. — Dr. 
Kusama skelbia išradęs nau
jus pasėkimi ngus vaistus gy
dyti nuo šiltinės ir raupų. 

ROMA, lapkr. 11. — Vy
riausybės parėdymu čionai i F 
kitur uždrausti visoki politi-
niai mitingai. 

Austrijos Parlamentas Svarstys Gėle 

ROMA, lapkr.. 11. - Gen. 
Garibaldi sekundantai nutarė, 
kad šiam generolui neverta ei
ti dvikovon su generolu Vari
ni. 

Tad Garibaldi šaukia dvi
kovon premierą .Mussolini. 

• — -

zinkelieciu Streiką 
VIENNA, lapkr. 11. — KHI cialistai. Jų tikslas r - sug

ins generaliam geležinkelie- įjriauti valdžią, suardyti vals
čių streikui Austrijoje, atsis-| lybės reikalus ir paskui tuo-
tatydino ]>relato Seipelio vai imi patiems nlaudotis. 
džia. Šiandie Austrijos par 

MONtTEVIDEO, lapkr. 11. 
— Brazilijos revoliucionieriai 
turi ' pagrobę savo rankosna 
vieną karo laivą Sao Paulo. 
'(Tas laivas randasi Uruguay 
pakraščiuose. 

Uruguay valdžia nori jį pa 

MAŽIAU KATALIKU ANG
LIJOS PARLAMENTE. 

LONDONAS, lapkr. 9. — 
Buvusis Anglijos parlamen
tas skaitė 23 katalikus ats
tovus. Sekantis parlamentas 
turės trimis atstovais ma
žiau. 

MIRĖ KATALIKAS RAŠY
TOJAS. 

lunentaa svarstys streiko 
» 

klausimą. 
Del to streiko kilo triukš

mas visoj centralinėj Euro
poj. Ypač nepatenkintos Ju
goslavija ir Italija. Nes per 
Austriją sulaikytas tų šalių 
eksportas ir importas. Tos 
šalys, anot žinių, nori išimai 
syti streikan, jei Austrija ne-
pasitvarkytų geležinkelių 
klausimu. 

Geležinkeliečiai reikalauja 
neva didesnio užmokesnio. 

Bet tai tik paprtistas prisi-
dengimas. Streikininku užpa-
kalv stovi komunistai ir so-

Vienas jų tikslas jau kaip-
ir atsiektas. Valdžia pasida
vė dimisijom Bet nežinia, 
kaip i tą dimisiją atsineš 
parlamentas. Juk kanclierio 
prelato Seipelio valdžia Aus
trijos valstybę atgaivino ir 
toliaus ją stiprina. ,Tai val

džiai pasitraukus, nežinia 
kas galės įvykti. / 

Patsai kanclieris prelatas 
Seipel tvirtina, kad geležin
keliečių reikalavimai perauk-
šti. Jei tas butų pripažinta, 
valstybė negalėti! atlaikyti. 
J i butą priversta geležinke
lius arba parduoti arba užs
tatyti. 

Estijos Pasieny Bolševikai Kon
centruoja Kariuomenę 

URUGUAY PRIEŠ BRAZI
LUOS REVOLIUCIONIE

RIUS. 

šalinti. Bet neturi priemonių. 
\ r ! i i , , . i i m ! 

SUMAŽĖJO PENSIJŲ IŠ
MOKĖJIMAS. 

AVASHINGTON, lapkr. 11. 
— Praeitais metais iš pensi
jų mokėjimo lakštų panaikin 
ta virš 14,000 pavardžių. Šia
ndie 525,539 asmenims moka 
mos pensijos. 

STREIKAS IR RIAUŠES. 

SEAfTTLE, AVash., lapkr. 
— 11. Baker upės spėkų ga

minimo įstaigoje streikuoja 
darbininkai. Dažnai keliamos 
riaušes. -Turbūt, bus pasiųs
ta valstybės kariuomenė. 

I J O N D O N A S , lapkr. 9. — 
Oxforde mirė katalikas apy
sakų rašytojas Frank Ma-
thew. 

O R A S . 
CHICAGO. — Šiandie ne-

RYGA, lapkr. 11. — Esti
joj prasidėjo byla 147 komu
nistams, kurie suimti besi
ruošiant sukelti Estuose re
voliuciją ir įkurti sovietų vai 
džią. 

Prasidėjus tai bylai, Rusi
jos bolševikai Estijos pasie
niu sutraukia kariuomenę. 
Tuo būdu norima į Estiją 

pastovus oras ir vakare šak I padaryti įspūdžio, idant ji 
gįa^ nebaustų komunistų. 

BARCELONA, Ispanija, 1. 
11. i— Čionai radikalai su a-
narchistais aną dieną sukėlė 
riaušes. Vienas policistas nu 
žudytas. Karo teismo išspren 
dimu du riaušininku jau su
šaudyta. 

Rasi, bolševikai turi ir ki
tokius tikslus. Rasi, jie nori 
užpulti Estiją, jei sąkalbinin-
kai bus statomi prie stulpų. 

Maskvos laikraščiai prane
ša, kad ex-Petrograde žino
mas gen. Budenny su savo 
raitarija dalyvavo parade m4 
nint bolševikų revoliucijos 
sukaktuves. Pasibaigus para
dui neleista kareiviams nei moustraciįij einantį sakalui-
apsišilti. TuojJaus pasiųsti į t ninkfl bylai. 

Estijos pasienį. 
Iš Estijos sostinės Revelio 

praneša, kad policija visoj 
Estijoj komunistus gaudo ir 
areštuoja. Tuo būdu norima 
apsidrausti jų planuojamų de 

WASHINGTON, lapkr. 11. 
— Federalės valdžios išlai
dos fiskaliniais metais pra
dėjus liepos 1, 1925 m., kaip 
pranešama, bus mažesnės tri 
jų bilionų, arba puse biliono 
dolerių mažiau. 

Biudžeto biuras btaigia da
ryki galutinus apskritymus iš 
laidoms! Turima tų išlaidų ne 
piliįus tris bilionns. Tečiaus 
Prezidento noras išlaidas dar 
daugiaus mažinti, idant šalis 
tikrai jaustų palengvinimo. 

Abelnan biudžetan pastos 
išlaidos nepriskaitomos. Ti
kimasi, kad pastos departa
mentas savo išlaidas pilnai 
padengs gaunamomis pajamo 
mis. 

B§ to, daromi pasiruošimai 
dar daugiaus sumažinti tak
sas ateinančiais metais. 

l l DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
Overkotu #18.00 Ir 

Augsčiau 

S i u t ų # 1 8 . 5 0 I r Augsčiau 
Su Dviejom Kelnėm. 

Įvairių matarįjų, naujų madų, 
didelis pasirinkimas. 

Vaikų Siutai $5 ir augsčiau 
Vaikų Overkotai $6 ir augsčiau 

Pirmos Klasos 
Marškinei 90c. ir augsčiau 
Nektines 35c. ir augsčiau 
Svederai $2.75 ir augsčiau 
Apatinei 50c. ir augsčiau 
Paučakos 15c. ir augsčiau 
Mes Gvarantuojam Viską. 

Pasinaudok šito didelio pasiulijimo 
Visas Štokas Naujas Ką Tik iš 

Dirbtuves 
STANLEY'S MEN & BOYS CLOTHING 

1822—24 South Halsted Street 
Tel. Roosevelt 1951 Chicago, III. 

IŠMĖGINS VOLSTEADO 
ĮSTATYME. 

BALTIMORE, Md.; lapkr. 
11. — Čia federaliam teisme 
prasidėjo įdomi byla. Trau
kiamas tieson kongresmonas 
Hill, kurs pasigamino giros, 
davė jai įrukti, kad butų 2.-
75 nuoš. alkoholio ir tuo sky-
stymėliu vaišino savo drau
gus. 

Tai jis atliko tyčiomde, kad 
patikrinti Volsteado įstaty

mą, kuriame kalbama apie 
svaigalus^ bet ne apie girą. 

Be to, šiandie farmeriams 
leidžiama daryti visokios rų-
šies giras, gi miestų gyven
tojams draudžiama. 

Kalėdoms Dovanas Pir 

VIENNA, lapkr. 11. — Y-
ra žinia, kad, turbūt, parla
mentas paliks ir toliaus kan-
clieriu prelatą Seipel. 

PINIGŲ KURSAS. 
Lapkričio 10, 1924 

Lietuvos 100 li tų. . . .$10.00 
Anglijos 1 sterl. sv. . . 4.60 
Francijos 100 franku 5.2? į 
Italijos 100 lirų . , / . 4.30 
Belgijos 100 frankų , . g.82 
Šveicarijos 100 f r. ..19.27 

' 

kilę Dabar 
Dabar patogiausis laikas pradė

ti pirkti Kalėdų Dovanas savo gi
minėms, nes galima labai gerai 
pasirinkti. Mažas įmokejimas Ta
mstai palaikys nupirktą daiktą-do-
vaną iki Kalėdų. Geriausia yra 
pirkti Kalėdų Dovanas mūsų fir
moje, nes mes importojama įvai
rius daiktus iš Europos už tai mes 
galime daug pigiau parduoti kaip 
kiti. Mūsų firma yra visiems gerai 
žinoma per 12 metų kaipo geriausiai patarnaujanti 
žmonėms. 

Štai^musų pasiulijimas: Pirk ir mokėk taip kaip 
iTamistai patogiausiai ant lengviausių 
išmokėjimų. Daimontiniai žiedai "per-
fect blue white set" 18 k. aukso. 

Kaina nuo $13.50 iki $500.00. Turime labai gražių 
moterims baltų auksinių laikrodėlių visokios išvaizdos 
dos ir styliaus. Kainos nuo $9.50 iki $35.00. Vyrama 
turime segučlų nuo $11.50 ir augsčiau. Turime vyrams 
laikrodėlių 14 k. auksuotų baltai nuo $15.50 iki $75.00. 

H a n k a n Jewclry 8C G r a p h a p h o n e Ccn 
2209 W. 22-nd St. Arti Leavitt St. 

Tel. Canal 5496 
Chicago, BĮ. 

Čekoslovakijos 100 kr* 2.92 į..* t M . n u t . . . 
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TEISMAI IR 'TTCJUNC-
TIONS". 

DEL ANGLįl M M L I E T U I lAŽNffitOSE. 

Antradienis, Lapkr. 11,, 1924 

_ _ 

! DAR -KELI BHLSAI. 
Šiomis dienomis redakcija gavo dar % Ilgus raštus 

del angly kalbos lietuvių bažnyčiose. jų sunaudoti išti
sai negalima, nes jie neriša klausimo principiniai rr vi
soje plotmėje, o taiko jį sau arba savo vietai. Pasiten
kinsim tik trumpomis JŲ Ištraukomis, kurios daluką ar
čiau liečia. 

MOTINOS *PRAS¥MAS. J 
Amerikoj augusi ir mokslą čia ėjusi -mo-fcina labai 

graudžiai skundžiasi ir adresuoja vienam vCfoicagos kle
bonui prašymą, kad lietuviškai sakytų vaikučiams %pamo-

žinonms sociologas kun. . ; . !k s l a P*r 9 vai. mišias. Jos svarbiausias argumentas -
V Rvan, Naeionulės Kataliku | t o k s : < < m u s^ vaikučiai iš mažens lietuviškai mušu kalbi-
Gerovė. Konferencijos Soč ia - ! n a m i h* mokinami poteriu, lietuviu kalbą .geriau bažrvy-
lės Akcijos departamento di-1 * f S U p f a n t a i r t 0 d d g e d a U g * ] i P a s i n a u d o t i i š lietu~ 
rektorius, laikraštv "Colum- . * * « P a m o k f ^ > **& * angliškų Antra-gi - laike tų 
\m» rašo apie tVderaliu ir m i š l ? b u n a fu£ e , , s , r suaugusių lietuve, anglų-kalbos 
valstvbiniu teismu i šduodu- , m e n k a i bemokančiu ir priverstu klausyti mažai jiems su-

* , ... . .. „ įprantamų angliškų pamokslų . Seserys Kazimienetės iš* 
B l U S ZlIlOlllU-""* l l l l l l l l l 11U11— • . . , • i «• «• . • .< «t • • • • « • « • ! 

Į mokina taisyklingos lietuvių kalbos ir visi vaikai lietu
siai* "injunetions" labai Uiškai giedą ''Pulkim ant kelių" ir po to drjstama sakyti 

nepatenkinti organizuoti dai angliškas pamokslas! 
iiininkai. Nes kaip tik suk« j "Tokiu būdu ardomas naturalis ir moralis ryšys tarp 
lianms kur koksai streikas, tevŲ ir vaflių; tevŲ įtaka J vaikus tampa pakirsta. Iš to 
darbdaviai tuo jaus išsirūpina j didžiausias bus nuostolis mūšy vaiky tikybai ir dorai. 
prieš streikininkus 'injun.-- Atsiminus, kad Išganytojas siuntė savo Apaštalus mokin

ti visų giminių — ir tai joms suprantamomis kalbomis — 
mums lietuviams liūdna darosi, kad mes ir mūsų vaiku
čiai savo bažnyčioje per vaikučių mišias šv. nebegirdime 
pamokslo mūsų prigimta lietuvių kalba. Juo liūdniau da
rosi atsiminus, kad mes, lietuviai, tą bažnyčią ir mdky-
klą pastatėme ir užlaikom kaip tik tuo tikslu, kad galėtu
me Dievą garbinti mūsų prigimtąja kalba ir mūsų vaiku
čius išmokinti toje pačioje kalboje Dievą garbinti". 

Pasitenkinam šia trumpa ištrauka iš Motinos ilgo 
straipsnio, nes cituojama dalis yra neabejotinais argu
mentais paremta. 

P. BEGILO STRAIPSNIS^ 
ilgokas, labai netaisyklinga kalba rašytas ir kalba ne apie 
dalyką. Jis nieko nepasako ar reikia lietuviams angliškų 
pamaldų, ar ne. Jis tik įrodinėja, kad čia mokslus ėję in
teligentai moka anglų kalbos. Žinoma, kad moka: vieni 
geriau, kiti prasčiau. Juk yra net tokių gabių, kurie tik 
vienus metus Amerikoj išbuvę s^ko anglams ;prakaH>as ir 
už savo gražią kalbą buvo giriami anglų laikraščių. 

SPRINGFIELDO (iLL.) PARAP1JONAS 
tašo labai ilgą skunda ant savo klebono. Jo straipsnis tai
syklingai ir tvarkiai parašytas. Paduodame tįk esencinę 
jo dalelę, nes ne redakcijos žinyboje tokie klausimai, ka
riuos parapijonas paliečia. 

"Šv. Vincento parapija yra pastatyta lietuvių katali-

pasiklausta vyskupų? Ar pasiklaupiama tų, kurie bažny
čias sunkiomis aukomis stttčHr jas užlaikrj? 

KAIP4R FINALAS, i 
Laikraštiniais ^straipsaiGis praktingai 4dau6imo neiš-

rtinm. -Parapijas tvarko vyskupai, ne laikraštininkai. Pas 
vyskupas pridera tie&koti ir 'išeities 4š susidariusių keblu-, 
mų. 8paudos-gi uždavinys pabriežti teisingumo ir teisė
tumo principus ir padrąsinti žtnones -kovose už JDievo su
teiktas teises. •« 

Mitsų *ova privalo būti drąsi ir -kultūringa. Dievo 
Visagalio ^išmintis ir gerumas suteikė mums lietuviškąją 
kalbą *Jo garbei ir muisų sielos pilnumui pareikšti. TaiU*)ie-
vo duota naturdlė 'teisė savo gimtąją fcaibą ginti, •kaip 
$avo gyvybę. Ir joks sutvėrimas neturi moralės teisės ke-
sinties ant šitos Dievo dovanos. Dabar 4ar retai kur esa
me užpulti. Bet -ginties .privalom 'iki paskutines širdies 
vibracijos. Tai mūsų, kaipo katalikų, šverita priedermė! -

IV. r . 
«. 

SOCIALISTAI LIETUVOS 
UNIVERSITETE. 

tions" ir streikininkams drau 
džiama ne vien piketuoti, bet 
atkalbinėti nuo ttatbo dirban
čius darbininkus, tuos darbi
ninkus nškafrta&ti, tokiu HT 
kitokiu būdu kenkti darbui, 
boikotuoti ir tt. 

Tuo būdu streikininkams 
varžoma visokia akcija, kuo-

.met jie nori ir darbuojasi lai-
•meti streiką-

Kun. liyan sako, kad "in-
junetions" yra neteisingi tuo, 
nes jais remiantis teisėjai 

"prasižengusius gali bausti pa
tys vieni be prisiekusių tei 
>ėjų atsiklausomo. Taipji-

•neteisingi dar tuo, kad kiek-
lvienus teisėjas savaip tuos 
'"injunetions" aiškina ir to-
kiu būdu išeina, kad patys 

Meisėjai tveria kaip patinka 
"ma įstatymus. 

(Nuo "Draugo" spec. kores
pondento Lietuvoje). 

(Galas) 
Suskilimas. 

Tautiniai nusistačiusiems 
laimėti, be naujų jėgų pribu- viešpatauti neduosim, 

mas. Daromi susirinkimai tik 
atskirų organizacijų narių. 
Greitai teks susidurti bendra
me visų studentų susirinkime 
kuriame šių metų padėtis gal 
daug paaiškės. Tečiau ar šiaip 
bus ar taip, bet žydams ir so
cialistams mūsų universitete 

ne.-

vimo, padėjo paties socialis 
tiskai-žydiško bloko suskili
mas. Žydai atskilo nuo socia
listų patys suskildami j ke
letą, grupių. Buvo tokių, kad 
lietuviams nenusileisti ne per 
plauk.i. Tečiau buvo ir tokių, 
kurie nesutiko su vedama po
litika, nes matė, kad ar anks
čiau ar vėliau visvien pralai
mės. Patys ,>ocialistai irgi su
skilo į dvi grupes: likosi so
cialistai, ir Sale jų įsikūrė 
varpininkai, kurie save pa
sivadino tautiniai nusistačiu
siais socialistais. (kalimu 

vieni socialistui ke žydų su
daro tik mažumą. 

Iš paduotų žinių aiškėja, 
kaip socialistams rupi tattii-
niai-valstybinis darbas, nors 
kai kurie, kaip pav. varpinin
kai, save vadina tautiniai nu
sistačiusiais. Daug randas 
bendrų reikalų ypač su Pa-
baltės valstybių studentais, 
kur sudaryta sąjunga ir kas 
met šaukiamos konferencijos. 

lietuviai ginasi, kad į sav 
jungę, nebūtų įleista lenkų 
studentai, nes lietuviai, kol 
lenkai negražina Vilniaus, su 

skaityti vėfofcfeių iUudinin-' lenkais niekur bendrai nedir-, 
hi padaru). Yarpiriukų sie- lbs. 1 .ig šiol savo nusistatymas 
Liai gana neaiškų.:. Jio nie- ^5'ko pravesti jau dviejose 
ttur nesutinka dirbti rf tnuti- konferencijose. Kad toliau | 
niai nusi^tučiusiai.s lieUtviais. tas vyktų 'reikalinga daug dė 

T Nesenai. Aukščiausias le.<- ,<šv V i n & n t o p a r a p i j a . y r a p a s t a ty t a lietuvių katali-
.irnis išsprendė, kad Meraluu I ̂  p r a k a i t u i r a ukomis. Lietuviai katalikai pastate i r iš-
•teisėjai neturi teises uz "m- m o k e j 0 ] a c ^ r n u p i r k o tris namus. Išmokėjo ir juos"... 
:junetions' peržengimą, kaiti- u j ^ t t- . . d a b a r t i n i o klebono i mušu na-• junetions" perženginui kalti
ninkų bausti be prisiekusiu 

"teisėjų teismo. Bet kai-kuriuo-
>e atsitikimuose jiems ta tei-

"sė pitlikta. Dėlto, išeina dar 
;didesni nesusipraJ.".niai. Nes 
l*atys teisėjai tuiės spręsti. 
kas jiems turi but leistina, 
gi kas neleistina. 

'.' Juk valstybe turi abelnus 
kriminalius įstatymus. Jei 
streikininkai atlieka kų pik 

ao pat atėjimo dabartinio klebono į mūsų pa
rapiją, tai per pirmas mišias ntekada neišgirsi nei lietu
viškos evangelijos, nei lietuviško pamokslo. Evangelija 
buvo ir yra skaitoma angliškai. Pamokslas sakomas ir-gi 
angliškai. Šventoji valanda laikoma anglų kalboje ir vien 
tik anglams". 

Toliau kalbama apie lietuviškų katalikų draugijų iš
vaikymą, lietuvystės ignoravimą ir t. p. Kaip matyt, situ
acija trkrai tragiuga, apverktina. Viena tos pačios para
pijos mergaite, čia gimusi, silpnai lietuviškai mokanti, ra
šo mūsų redakcijon ir-gi panašų nusiskundimą, buk kle
bonas niekines lietuvių kalbą. Klausėm vieno inteligento, 

tą, nž tai turi atsakyti krimi- ? buvusio Springftdde, apie šitą dalyką. Jis tvirtino, kad 

kur neįeina socialistai. Žodžiu, 
Karakteriznojant vurpfhinkus-
juos galima pavadinti socia
listų bernukais, o kadangi 

ti pastangų ir darbštumo. 
Tuom tarpu poimi socialistai 
visais galimais budais tų dar
bų dirbantiems tautiniai 

tika. 
Studentas J. A. 

naliuose teismuose. Bet kafl 
piketuoti arba darbininkus 
nuo darbo atkalbinėti nėra 
kriminalio nusižengimas, ta ; 

"tų nusižengimų kriminaliu pa
daro teisėjai išduodami 

J'injunotions". 

. -(Blogiausia šiandie yra to
kia praktika: VAnu "streikas. 
Teisėjas išdavė "injunctioif'. 
Koks streikininkų vadas atli
ko piktą darbų. Jis siiiniamas. 
Teisėjas jį baudžia už 
junetion'' peįžengimą, 
kui su prisiekusiais teisėjai: 
teisiamas kaipo kriminalistas. 
V̂i- tai teisinga?) 

Anot kun. liyan, laikas bu-
ių tti neteisybę panaikinti, 
atimti nuo teisėjų 4'injun*'-
tions" išdavimo'teisę. Tai ga
lį atlikti kongresas. Panai
kinant 'kiBjua©tioIts,,, kon-
.gie^as turi i&eisti naujij. įsta> 
tym.j, kuris paliestų vien strei 
kus. UoiuLiftlis tuo Įstatymu 
streikininkai už iJiktus du(-

šv. Vincento parapijos klebonas neskaitąs savęs lietuviu. 
Kame tiesa — sunku pasakyti. Bet jei parapiją svetimtau
tis valdo, tai jam gal išrodo visai teisinga lietuvius niekin
ti. Tik^del'to nereiktų nusimint. Draugijos Tisgi neprivalo 
likviduoties. Vietos lietuviai katalikai gali juk pasielgti bertt 
taip, kaip elgiasi mažųjų^ kolonijų (kame nėra savų para
pijų) katalikai, būtent: organizuoties, šviesties'ir susirin
kimus daryti savo namuose ar samdytose salėse. 

Nors aDraugas" patalpintų ir visus parapijonų skun
dus, tai vistiėk negalėtų lietuviškų pamaldų sugrįžime 
nes juk ne redakcijos parapijas tvarko. 

PONO A*0 STRAfPSNtLIS Al 

__ ,į paremtas labai ypatinga argumentacija. Jis piktinasi, kad f! 
",/M « , . s Lietuvoj kaikuriose bažnyčiose pamaldų esa ir svetimose 

junetion' peržengimą. F a ^ J . . J • , I \.. " A L 
kalbose ir smarkiai pasipiktinę*, smlo tą'patj'receptą A-^e 
merikos lietuvių bažnyčioms. Tai bent logika! 

Beveik 500 metų Lietuva išbuvusi lenkų; ir m&ų pries
paudoj, dabar jau baigia nusikratyti vergijos liekanų. 
Lenkiškų (Klaipėdoj vokiškų) pamaldų daroma tik'len
kams, kurie tokįų pamaldų tikrai reikalauja. Vietomis ta r-
Hngk lenkai magnatai savo lėšomis pastatė bažnyčias; 
ten ir dabar dar »-kaikur lenkiškai skaitoma <evar$getija. 
Bet-tokių užkampių nedaug'beliko ir po kokių 10 metų 
jų visai nebeliks. 

Vilniaus vyskupijoj lenkų kalba buvo prievarta kem
šama j lietuvių parapijas. Bet p. Arui reiktų suprasii, kad 
lenkiškos prievartos ;pavyzdžiai negražu Amerikon per
kelti. Bet ir Vilnijoj lenkiškų pamaldų, rodos, niekur ne-

_bus turėtų atsakyti teismo j įvesdavo, kur nesusirasdavo bent 300 norinčių toj k&l-
taip, kaip ir v r si'kiti nusi£en-; boj pamaldų. O č̂ia pas mus jau atsiranda angliškų „pa-

5lkL nnikslų gryoai lietuviškose parapijose, JD kiei-gi susirašė 
2iogas, i tokuj Uetuvįy, kurie nori .paiBaldy, -svetimoj-/kalboj? Ar h 

socialistai niekur nesutinka nusistačiusiems studentams 
dirbti be žydė ta i kartu ir tik trukdo. Tik bendros jėgo 
žydų Lcimiukais. Tautinių-val lydėtų nnisų teises labiau ap-
dyliuių nusistatymų lietuviai ginti ir vienybė parodytų ben-
stiu-'entai nereri įsileisti vy- drą nusistatymų. Taigi sočia-
du. kaip bau darni už 1922-2:: Cistai, kaip Lietuvos Seime, 
metų a!;iple>j.:;<:.ma, o l)e*o taip ir universitete studentai 
yra gana pavojinga, kad at- stengiasi vesti griovimo poli-
Movybė4 vadovavimas vėl ne 
kliūtų j žydų-socialistų ran
kas, nes neišaiškintas žydų 
studentų nuošimtis, kurie kar
tu su A-arpininkais ir sociaiis 
tai galėtų nudaryti -daugumų 
lu»'isų. 

• — . . . 

Dabartine rpatlėtis. 
Tai toki m.. / viaug padėtis 

buvo pereitais dviem univer
siteto gynivimu metelis. Kas 
bus Šiais WM2& *6ax i\aiy\\ū$ 

rr 
r 

Atpigo laikai. 
Išėjęs iš taikos teismo žmo

gelis giriasi savo pažįstamui: 
- Žinai, Kūmai, jau laikai 

atpigo. 
- A r . gi? 

-- Tikrai. Štai 'Petrų išva
dinau asilu/mulkiu, porų kar
tų daviau j sprandą/ir už tai 
visa užmokėjau tik tris dole-

• 

neaaiškus, nes organizavimo
si darbas dar tik pradeda- rius. Tikrai pigus laikai. 

' .'.."X I , ., \Ęi JĮ 3ES 
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LA1KI mm ! DEIMANTĮJ! ŽIEDŲ! 
THDEOS PASIRINKIMAS 

ĮVAIR1C AUKSINIŲ DALYBŲ. 

i 

Mūsų lavei t t i 

Visados Naujausios 

Maldos 

| 

r* 

Musų Kainos 

Pigesnės Nekaip 
Kitur 

§ 
jLtmk } Jimsų Jirautpyę išsiiinkį ,gr#ių -laikrodėlį arba 

deimanto žiedį. -Mes jimis .jpatarnausime geriau. Bu- , | 

;-

i &ite patenkinti. Kreįpkites pas 
(P.i.1»llDtt« 

JEWELEH 

^ ^3321 "South fflJsted-Street 
f Ghicafo, Ui. Tel. Boulevard 9687 | y 
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Ihaaugai 
Rūkytojai, 
Tai Neginčijamas Falrtas! 

"Pereitą, naktį aš lošiau pokeri 
ir stebėtina paiytnSti, icad iš 
septynių lošikų, penki nike 

. HBLMAES. Jie įvertina gera^ *i-
garotą, tiek pat kiek ai , ir supran
tama pasirenka HEIiMAft". 

Jei jųs nielsad neaate vo&ę t u r 
kiško Tabako, jųs nešioote, 4co ac-
tenkate. HELMAR a?urld^ri «#a-
retai susideda iš gryno Turkiško 
Tabako ir iluos jums smagumo ir 
pasidžiaugimo su kiekvienu durne
liu. HELMARS yra Amerikos di
džiausi vertė ciga.retuose. 

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužto 

4Caip kiti, taip ir jųs džiaug
sitės permaina į Turkiškus 

Gamintojai aug5čiausio3 
rūšies Turkiškų Ir JEcypti&kų 

cigaretų pasauly. 

BOXE8^lOor1» 

- i = = 

fmokant Į̂O.OO 
Likusius ^2.00 į savaitę. 

i 

Y 

h 

V Čia yra Parior setai tikroje kokybėje4kurtų kaina'la 

bai žema. šie setai yra aptempti "velours" sukonnbi 

nuoti įvairias rastais. :Sjų setų sėdynes ir atštejos 

(nugaros) yra sprenžinines ir prikim&tos .vata. 

Spec&tes kainos lią .savaite;^99JK). 

Centrai District furniture Co. 
3621^3-25 So. Halsted Str. 

JOSEPH J. JOZAITIS Mgr. 
I 

^F ^ — — ' 
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UETOVIAI AMERIKOJE 

SPRIN6HELD, UL 
L. F . 48 1Q>. jaunameeiains 

oampionatams viešas 
pagerbimas. 

L. V. 48 kp. jaunamecių 
Base-Bairininkai gražiai pa
sirodė šį sezoną, iškurnėdami 
miesto jaunameeių čampiomi-
tą. Tuo jie suteikė garbę ne
tik L. V. 48 kuopai, bet ir 
šios kolonijos lietuviams. Už 
tatai L. V. 48 kp. surengė 
čampionatii pagerbimui viešą 
vakarienę su programų. Visa 
tat įvyko apal. 29 dieną &v. 
Vincento parapijinėje svetai
nėje, kuri buvo gražiai išda
binta, o stalai papuošti gra
žiomis gyvomis gėlėmis ir 
apkrauti skaniais valgiais. 

Vakaro vyrausioji šeimy-

An< tiHMĮght įt^i lot ^f ton. 
Sekamai buvo veikalėlio 

Base-BttU'iuiukiį personikftvi-
mas. Tai gabiai .atliko vy-ninke Kotryna Kuperienė pri

taikinta gnu La kalba apibu
dino čainpionatiĮ drąsiuosius 
žygius ir pasiyįžimus išlaimė-
ti čampionata, paaiškindame, 
kail šioji vieša vakarienė su 
parengtu programų ir atsilan-
kusiais skaitlingais vyčiais 
svečiais yra jii nuopelnų ap-
kainavimas, jiems .pagerbi- *ie™' -
DUK ir pristatė tam vakarui' f&*P****** * y ^ j g ę m d M i ^ m į m Kupė- ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
būti toast-masteriu pa r ižy-*** Perstatymų butą ir sau- rienė, Julija Gedrmnaite ir galė8l ^ ^ ^ kvHspuoti 

.mėjusi darbuotoja vyti Anta- ™* k a l b ^ M * * * * kalbas Vincas Kasparas. Uz ta *m **&** ^ 0 *ad meka* taip 

TERPETINAS SUSTABDO 
K R A P Ą 

siuinosi. To vaka ro įspūdžių 
nepamiEB i lgai vis i da lyvia i 
vyčiai ir patys čempionatai. 
Jauku v ir malonu, kad mūsų 

tės: '^Minnie" Lapinskaitė,'kiiopos jaunaniečių tymas iš ~ 
"Susie" BunB&ittiė, Kdtryaa riaimejo ^am|Niwaiita. Na-gi ir 
Jonikiutė, Ona Stanslovalte irjne veltui juos pagerbta. Jie 
Praneiška Maukiate. J?askui, to užsitarnauja ir ym jų «n»o-

i r ^ • j ,; išsisukimų, rumatizmo, gerklės skau-
gekė t r u m p a s iš &yveninio,£ar- pelnas, k a d garbe tenka dė j imo ir ^ ^ 
sas, kurį tinkamai atvaiftino: Springfieldo visiems lietu-
Julija Gedminaitė, Vineas jviams. 
/Kasparas ir Kotryna Kupė- To vakarėlio surengimo jau- pavoiin*-ai tavo .kuškio *yv*bCii L u d e g i m o t . ^auk^o, F«matizmo, 

laamečių -pagerbimui uoliausia Tu rpo ' s a š t r i *>*ii*x& pereina per 4vmbag0> 4r p l ę u r e s y. ifajajAp ir 

Naujas Terpetlno 

telks Jum palengvinim.-}. nuo krupo, 

Kuomet tas balsus keupas pradeda 
tave smaugti nelauk ilgai! Gali būt 

u- . bitinu greitumu Turpo veiklai kad 
kaip tik krutino arba vgerklė aptrinta, 
tuojaus kvapas atsiduoda turpetinu. 

Turpo taipgi sustabdo šalčius, ger
klės skaudėjimo, .gerklės uždegimo 

ir nuralgija. Taipgi tuojaus 
palengvina skaudėjimą išsiplovimo. 

mo, 

ną Repšį. Jis pasirodė esąs 

FOTOGRAHSTAI 

• H 

gabus ir kaip tik atatinką^ 
toi¥st-masterjs tam vakarui. 
Jo nejaamirš vyčiai. 

L. V. 48 kpw pirm. Jonas 
Adomaitis prezentavimo kal
boje įteikė gražia dovana to 
vakaro garbės svečiui ir ča>H-
pionatų- manadžeriui Šamui 

' Lapuok iui, kurs ir triūsu ir-
lėšomis daugiausia prisidėjo! 
prie jaimamečių koniandos' 

UEIUVIS Fftl06ft*FI&US I Palaikymo ar drąsos davimo 
išlaimėti čampionata. 

Po to solo žaviai sudainavo: 
Jusefina Šugentaitė ir Elemi 
Bueevičiutė. Sekamai estra
doje pasirodė Kotryna Kupe-
rienė ir šaimiai dainavo jos 
pačios parašyta daina, eampio-j 
natų pagerbimui, o visų cho
ras po kiekvieno jos posmo 
kartojo -

Jei Taroista nori, kad Jūsų 
paveikslas-atrodytu kaip gyvas, 
tai tą padarys Tamistoins «l. 
J. Stankaus Bridgcpoit studi
joje. 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, Šeimynų, pavienių ir tt. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turine tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Vpasakė: Jonas Adomaitis, Ša
mas Lapinskas, Juozas Mille-
ris ir Antanas Repšys. Visa-
ime žymėjosi prakilnus ūpas 
ir džiaugsmas, kad jauname-
eiai laimėjo ėampionata. Kal
bose visi ryftkiai atvaizdavo 
savo lietuvybę ir dramino ki
tus nesisannatyti visur prisi
pažinti i r būti tikrais lietu
siais. 

Baigiant sudainuota Lietu
vos, Amerikos ir Lietuvos Vy
čių himnai. Rodėsi, kad 
tarpe dviejų kontinentų, te-

Idiau L. V. himno žodžiai 
M Gyvenam Tautai ir 'Bažny
čiai" aiškiai priminė, jog 
esi ir Lietuvos vytis ir Baž
nyčios narys. 

iPo to butą dar, lietuviškų 
aaismių ir šokių iki vėlyvam 
laikui. Visi džiaugėsi ir link-

Tel.* Boulevard 3302 

Tel. Canal 2655 
C. J. PAN ŠIRMA 

Fotografas 
PANSIRNA STITDIO 

ttOl S. Halsted St., Chlcago. 
Tolumas aedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja 1 Tisas 
miesto dalis. 

• , M 

For we a iv the Knights that 
won 

We are the Knights that 
AVOll 

We took HH' city ohaiu-
pionship 

Z»'T~m'-'~2ti 

D A K T A R A I: 
Telefonas Boulcvard IMtt 

D r, S, A Brenza 
4«08 SO. ASHLAND AVENUE 

ClHcaa-o, 111. 
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 po 
p-et Iki S po piet, « : M rak. Iki 
t :80 vaJt. 

Tel. BooleAard 0537 

Dr Marya 
Dowiat̂ Sass 

1707 W. 47-Ui St. 
T a l a n d o s n u o 8 i k i 1 2 dUvną, n u o 
• i k i 8 v a i . v a k . N e d ė l i o m J s n u o 

8 iki 2 vai. po pieta. y 

' Dr. A. Račkus I 
gydyto jas, Chirurgas, Obs 

tetrikas i r SpecijalistM 
Elektroterapas. 

16IMA TONSILTJTS — 

(
T^». Boulevard 2160 

Dr. A,J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cbtcago, HL 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S . Ashland Ave. 
Tel Y*rti* 09&4 i 

Nuo 10 iki 12 pie t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

*?uo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

1)—-Be mi iHnimo, 
2 ) — Ur pr l l lo Ir be «k*iMMo, 

• 3 ) — Ue k r a u j o , 
4 ) — B « iokin p*r»Jntiit sve ika ta i , 
5)—I'IM'I j«*nt ui nere ik ia » irrU. s ė 

li t u o j v a i s y t i . Ir s a l i etti | 1 a a r e ą . j 
l l , u « > d o •4rtitl-etene*' <e*»avnį<i t e i i r j r ) 

i r uknienįs ^loftuieo ptiolėje e « e -
P«*rnti.io!», MI ttuu t i kr oro ix mok»-
H4ketni»t p r i f m w > * i U bH vaiatein. 

ApkurtusieniH »uc:ru2iua s i rdč^kaa-
( i j d o \ inokiu4 l igas p a « e k m i n * a l , ir je i 

y r a r«ii*ala«. daro operar i ia* . 
Profe»l jonul i p u t e r n a t i m « t e ik iu s a v o 

o f i se : , 

1411 So. 50 Ave . Cicero, UI. 
Ofisu* atidarvtaft: k t « d l r n n u o t va i . 

l»o i»kt iki V va i . 'vakare. 
Nedė)i«xai9 ir oeredotuį , eCUus nftuu-

rytan. 
^ • • i • 

rengimo komiškai pr iklaus 
viežois širdingasis valio! 

O jaiuaamečiams čampiona 
tams viešas triukšmingasis \ 
iris-syk valio!!! 

Sparnuočio Plunksna 

greitai prašliaužo kaip terpetinay. 
Naujam atradyme Turpo, yra visi 
turpetiivo pajiegos. Su. tokiu gauste-

HBtGKAYPa 
JOHN I. BAGDZIUNAS 

ADVOKATAS 
V e d a bylas visuose Triiippniii K r a a m i -
nuo.ia Abs traktas Padaro p irkimo Ir 
p a r d a v i m o Dokumentus i r J s a l i o j l a u * 

7 South Dearoorn Street ? 
ROOM t&88 TRIHl Ni£ BIOMi 

Telefoną* RjtndoJpii «2«i 
Vakara is ; 2151 Weat 22 8 t 

r 

mepuslėja. Nelauk, ilgai. su . keupu -
Veik tuojaus. Nusipirk Turpo nuo ; 
aavo aptelkortaus Šiandien. Nebuic 
be Turpentine Ointment savo na
muose Turpo turi savyje Meathol ir 
Gamphor. Turpo — 35c. ir 75c. dė
žutė. 

S. W. B A A E S 
A J D V O B A T A ^ 
:» VV MonrtMr Street 

Kooui W»4 - Tei KateioirM, tfiHi, 
FaJ Wuo 9 ryto <ki fi po pletu \ 
vakaraa- SMe 80 Halatatf *tv i 

Telt*t Yar<J> *to\r 
nblcaco 

f 

-fittvam OHIO. 
Susirinkimas. 

L. D. K. Š. 51 kuopa laikys 
mėnesini susirinkimą 13 lap
kričio lietuvių svetainėj. Na
riai visi pribukite ir kalbin
ėkite naujus narius .prisirašyti. 
Visi norintieji prisirašyti 
kviečiami į, susirinkimą. 

Koresp. 

• v " i m i p 5 3 = 

SKAITYKITE "DRAUGO" APGAkSlNlMUS 
i -

# • • • • • • • • • • • • -

—••JI1,. JL 3" 

Ui 

H "Pranešimas Lietuviams 
XEW GITY PHAKMAC1' 

% êna 1§ didžiausių valstlnų Įs
taigų ant Jiridgeporto. porsikė- ( 

Iii 16 3S37 So. Halsted St. J 
nauja h- geresnę vietą S44H) « 
Halstotl St. Dabar šitoj vietoj 
yra didelė linijc vaistų Kainos 
nui/esnos. Patarnavimus grei
tas ir mandagus. 

AR ŽINAI KAD 
Per Lietuvos upės per 1923 
metus buvo pervesta 200,851 
pasažieriij, 18,156 tonų mate-
rijolo ir 130,398 logy? Arži-
nai kati Turkiškas tabakas go
riausias ir brangiausias taba
kas cigaretamš ir kad Helmar 
^Turkiški ejgaretuose yra 100 
% gryno Turldško tabako ir 
jpekuoti į ški'ynutės kad ne-
lužtų ? Kaip kiti J us ir džiau
gsitės permainą į Turkišką. 

(Apgr.) 

i > 

Tel. Yartls 4527 
Plumbing, Gas Fitting 

And Sewcrage 
Greitas Ir Geras 

Patarnavimas. 
Kainos Mažesnės Nekaip 

'Kitur 
GEO.HAZARD 

3358 So. Halsted Street 
O l i J e a g o , 111. . 

r * * » m m mm. m • • 

Be Vaistinei Daktarai 
• ^ . *« 

• ieva • • m 

• ' i"Į ' » • 

• ^ 

CITY MRMAC U 
Savininkas 

John Malachauakas 
3430 So. Halsted St. 

Cliicago, IU. 

mmmm—— \ — — — i n 
T e l L a f a y c t t e 8 5 0 8 

Dr. A. J- NOHMANT*! 
LimrCVIS H AFRAPATAS 
4 4 5 4 S o . \ V e s t t » r n A v u n u o 

V a i . : N u o 2 I k i 5 S i k i 8 P . M . 

mmmmnm 

•^ 
Telefonas Canal 0610' 

PLUMBING 
Geriausiai 

lieku gerai Ir saiiniikaJ. 
THOMA8 UIGOnM 
So. Oakler Ave 

i " I ' 
Td. ©lvd. OT78 j 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 S. Ashland Ave. 

Ar reikalingi Jums pinigai?. 
Mes skoliname pinigus ant 
antrų mortgičių taipgi aut 

i 

nauji] automobilių. 

SHERMAN AUTO SALES 
Perkame, pardavinėjame; 
ir mainome .augščįausios ] 

rųšies vartotus karus. 
4614 So. Ashland Avenue 

'PEANESUffAS SERGAN
TIEMS. 

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

Atsilankykite į 
TRAINĮS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 « . Halsted /Street 

(Ant Antri} Lubį;) 
l?al.: Nuo 9 ryto iki 12 pie-' 
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

Telef. Central 4411 "1 

KASIMIR P, GUGIS 
ADVOKATAS 

117 N. Dearborn 8treet 
Vai and.: nuo 6 iki g MM 
Nedėliomis 9 iki 12 
ReaicL: S32S So. Halsted «tr 

Telef. Boulevard 1SA0 
Chicago. 1 

f¥ 

• ^ 

Tel. Boulevard SMS 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDVTOJA» 

• I K | 
CHIRURGAS 

»«S7 Bo. mlorgma Street 
Valandos: 9—11 i i ryto. 
Vakarais nuo 7 IU • 

CICERO OFISAS: 
i S t t fionUi 49-th AreMM 

Telef. Oloero S t f t 
Valand.: -t—«:*t T. • . kaadUn. 

Utarniakais tr »*tnydieau n«o 1 
Iki • Vai. W3L. 

! 

(. 

Viso Tel. Boulevard 
Rezid. Tel. Drexel ^ » 1 

DR. A. A, ROTH 
RUSAS GVDYTO#AS IR 

oamuROAS 
•peetaUBtaa Moterilku, VyHahą 

Valkų ir vteą chroniškų Ilgų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—3 po piet. 7-—8 vak. U*d. 
IT Šventadieniais 10—12 d. 

1 

• ^ 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkeli —*o otlm *o 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJAIilSTAS 

Diiovn, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo lt—II nuo t—i 
po pietų: ano 7—*%.»• 

I Kedėilomia: l t Iki l t . 
Telefonas Mtdwmy S88f 

—. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westeru Ave. 
Telef. LafayeUe 414t 

» » • » » m**mmn*m ' • • • • » • • * • * ^ . 
|TeL Canal 0987 Vak. Oanal 1118 

DR. P. Z, ZALATORIS 
i Lietuvis Gydytojas Ir 

ObaTDIgSS 
1821 So. Bftktod Str. 

Vaandoa: l t lkl U ryta; 1 Iki 
•o platu: « lkl "t vakarą 

• • n i n . y i • • • • • i m i • • • • • > 

Dr. Vaitush, O. D. Palenjrvins akiu 
4t«npiTną, kas yra priežastimi skau
dėjimo gaivos, svaigulio, aptemimo,, 
nervuotamo, skaudančius ir uždegu
sius karščius akių, kreivų akių,.kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba akausujp. Neperviršinji 

.aei akių medikalis tnokslas. Visuose 
atsitikimuose d a r ojn a s egzaminas, 
elektra parodantis maiiausias klaidai, 
taip pat kaip visokias ligas <arpa ue-

p normalį padėjimą, silpnybę muskuli-
»nh} akių. Akiniaî  padaryti* kurio-pri-
taikomi sunkiausiuose ateirikimuo 
se.iv Nauji stiklai jdedami i rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai |detK nuo 
numerio iš recepto duoto visiems li
goniams, ir rekordas laitarta8 vimj at-
šitlkimų. Netikros "glkys pritaikytos. 
Bpacialę atydą atkreipiama paleng
vinimui visų nervų ligų, kurios pa
eina nuo ±rapiniaao svarbių nervų ir. 
smegenų vidurių,, paeinančių nuo ne-: 
pataisytų aklų jterapimo, kįomet get
ras pririnkhnas ir nešiojimas akinių 
palengvins padgjimą. Taipgi arti ir 
toli matantiems pagelbėta. Speciale 
atyda atkreipta j mokyklos vaikus. . 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
Lietuvis Akių Specialistas 

.Valandos: nuo .K) rvto iki B vakare. 
Kedeliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 

Tel Ępulevard 7589 
1545 Wcst 17-th Street 

AKINEI $4 m AUOSeiAU 

ĮTel. Lafayette 4 

P L U M 
Kaipo lletuvys, . 

patarnauju 
•m. T 

8228 Weat 

Chicago, ID. 
m. JBlvd. W78 

i 

Physicsl Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 
D. Cv D. O./N. T. 

Gydau Įvairias ilgas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaiste ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Arčtier A\-e., Ghicago, UI. 
Brlghton Park, 2 lubų. Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki -8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. 

Telepliotie Lafayctte 4543 
*m* 

•įmmt 
DR. P. S I M A I T I S 

NAPRAPATH 
Gydau pa.sekmingai tokias ligas 

vyrų, moterų ir vaikų kuries bu
vo pavadintos neišgydamos, ne-
silpnindamas juos vaistais ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Napi apatijos ir Maisti 
aes cheniijos būda gydymui, (iS-
gydęs nurodau ra-̂ tų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir J 
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 iki 8 
vak. Nedėliomis po sutartė 4652 
So. Ashland Avenue. 

HELEN BELMEM JERRY 
L I E T U V Ė A D V O K A T Ė 

4454 South Wes te rn 
Telefonas LateyeUe 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakaa%4srI 
Nuo 2 iki 6 Subatom po piet. 

1 
K. JURGELIONIS J 

ADVOKATAS 
Room 1117 — 1122 

127 N. Dearborn Str. 
Tclcf. State 7521 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
ofise "Naujienų" name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. RooseveU 8640 

Panedėlio vakare: 
4001 tio. Marshfieki Ave. 

— ; 

• 

JJ 
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S. D, LACHAW!CZ 
T.L:1 u ::g 

: 

Lietuvis Graborius , 
2314 W. 2a-rd Place 

Cbicaf;o, IU. 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
2»*9 

1 m 8ERNER, D, 0, 
Lietuvis Specialistas 

S P E C I A L I S T A S visoku hau viduriu ir plaučiu, ̂ £ydo ljUikaa 
dalis, aiapnmo -Ilgas vyru, Jnaoicnj - ir vaiku. 

Dn. J . .181. C h r z a n 
fi¥l>YTOJAS, CHUtLKGAS, O&TKOLOGISTAS. 

1046 Milwaukee Ave. Kampas Nobie Street 
Vaiaudoe: 10 į3 ryto iki 4 v. po pietų Ir uuo «:*0 lkl. 9^0 v. v. 

T>»»ifa€isw oliįttj: alayvuu-kat 9149 
Telefonas K«dik.*ue*Jos 

T. ,.,' -1?'" r =ae=r 
- ^ * " 

i 

• 

™* ***,-„«*. .J 
Jeigu ktr.tl galvos skuudčjtmą,* 

jei turi akių uždegimą, jeigoi akys-, 
• nuvargę, silpnos, skaudžios arbaįj 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. . 

Akinia i $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street Į 

: 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Trenkimas dantų be skausmo, 
liddge geriausio aukso. «u mušu 
pteltom galiuia valtfyti kiečiausia 
maistą. Garantuojame visa aavo dar
bų, ir Jemas mušu kainas. Sergėkite 
savo dattais, kad uekenktu Jūsų svei
katai. 

1 5 4 5 W c s t 4 , 1 - t h i f ) f Mlt 
Jietoii Ashland Ave. 

Tryoiraaa Vitadct Suteikia PaleniTisisiu! 
Neataidekit ant raMlcotų mw«iW» 

kuomet jupis' batinai" rej^JtUngad liui- r. 

Ircg. B. V. Pat. Ofise. 

visuomet buvo pagetblqa*4Bttk4ele. J is rra 
puikiaubis ir W»Musiai^>atįkčtiiia6 liiu- > 

baJttklieL 
F 

=» Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *= 
Waii kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu

riai uikieteja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas j ų s 
motinos! PriiurSkit juos- rūpestingai. Pridabokit kad jų viduriai 
veiktą kiekvieną dieną. Ir jei apsireikitų nors .mižiauaii tddurių 
uikkt*jin>a% duokite jiems Cambiuo—Kūdikių Geriausi Draugą. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie <net Pfašo daugiaus. Jis veikia greita), len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai i3 laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y. 

8 CHAS. K. VUOSAITIS į 
^ Didžiauses ir^geria^ies ;sjįuvejes 
-• ant We«t ^ides. 
o Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir 
Šį iieminiu materijų del vyru 

ir moterių. 
MUITUS Ir *0VffitKOTUS 

Wiaftkiu * # l u 
JCadarau ̂ ant užsakinio greitai i r. gerai i 

* fiiflinos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del gero patarna

vimo. Taipgi 
\foloine, 4ažome ir atnaujiname senus. 

OSAB. K. VUOSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

9 2337 $ o . Leavitt St. Chicago, UI. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATA8 

2221 W. 22-nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro. 8e-
rodoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. lkl 6 
v. Veda visokias bylaa visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku 
mentus, perkant arka parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir 
Bisnius. Skolina Pinkus ant pir
mo morglčiaus lengvomis lilyco 
mis 

A, A, 0 L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st . Room 2001 
Tel Raodolpb 1034 Vai H O M 

VAKARAIS: 
(Ml 8. Halsted s t Tel Btvd. tTTft 

apari Pannd«Mo Ir w v 
Pėtnydios 

• « A 

V. W. RUTKAUSKAS 
4 D V O K Ą ? * ? 

iH South La Salle Street 

Telefonas Central 6890 

Vakarais 3223 6 . fiateted St. 
Telefonas Yard> M t l 

R 

Tel. Eoosevel t 8982 
5T5o«Ka-o^r»ia»o^XXyr5 ^«^s 

m m , WMĘ 18 NELAIMINGI 
Gydouic specialiai greitai ir pasftlvmicjiai chronlikas ligas. Taip

g i .gerklės, .nosies, .akiu. ,plaučiy, kepeny, skilvio, Inkstij, širdies du
sulį, skaudulius aenus ir reumatizmą. 

Taipgi gydome su pasisekimu Uy ligas, kurios buvo kitų ,*pecia-
listų pripažintos neišgydomos. 

Turime speciali skyrių del vpalėgčllų, aklų, kurčių ir protiškų U-
^onių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray. 

GYDYMO BIURAS 

m m SERUE INSTITUTE, ^ 
1553 W. DJvi$ion*t, netoU Ashland Ave. 

Biuro telefonas MONROIS 1213.. Gyvenimo telefonas ARM1TAGE 
v40Į»6. 

Atliekamo visus reikalus kas link akušer.|jQ», tajpgl atlankome 
ligonus, . kiure negali ateiti j biurą. 
OFiSO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 diena, nuo 2 iki 5 ir nuo « Iki » 

vakare, pėdelio j uųo 10 iki 12, po »i«(<iUJWW»l aųtarq. 

ADVOKATAS 
77 W. VVashingtcD St. Room S11 

Tel. Central 6200 
Cicero Ofisas Utarninko vak. 

[1314 Cicero Avo. Tel. Cicero 502 
!Ant BRIDGEPORTO Seredoj nuol 
[6-8 vai. v. Subatoj nuo 1—7 v. vi 
3236 S. Halsted 6t. Tel. Bool. #7»l | 

] . P. WAITCHES 
A D V O K A T A S 
MIESTO OFISAS 

*27 N. DearboHi Street 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Handolph 5584 ir 5585 
Vai.: Kas diena, išskiriant flu-

batos ir šventės, nuo 9 iki pietų. 
* ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
SaleConas f a t o n n « 7 7 

Vai.: Kas diena nno J lkl t|« 
Subatomis visa diena, šventomis' 
iki pietų 

S PEC ĮLĮSTAS ant egzaminavo-
jimo abstraktų ir padarymo kon-j 
traktu, dokumentų i: 
popierių. Veda visokius 

8 — - m m wi« i ^ » » ! » • ' 

ir visokiu?! 
1B SUdUS. 
• m mm ~m-m~m0k 

Remkite tuos profesijon*-

hts* ' tyunieniu sttine 

file:///inokiu4
file:///foloine
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CHICAGOJE 
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ŽUVO PLĖŠIKAS R POLIC-
MONAS. 

Šeštadienio vakare žuvo vie 
jjaa chieagos narsiausių polic-
monų, detektivas seržantas 
Crowley. 
JBnvo apie 11:00 vakare, kuo 

met policmonas susidūrė akis 
akin su dviem meksikonais 
plėšikais, kuomet jie užpuolė 
saliuna, 139 West Polk st. 

Del detektivo Oowley nu
žudymo policija areštavo a-
pi? 125 įtariamus. Norima 
susekti vieną pabėgusi plėši
ką. 

UŽBAIGTtTVAS. 

4 l - *. 

lc> apiplėšė Premier Taxieab 
Co. garadžiu 74 gat. ir Ash-

Vienas plėšikų šovė į polic-'lancl ave. Paimtk 5,000 dol. 
moną tuo momentu, kuomet, 
policmonas jam pilvan kulip-į James Fine, 9220 Coinmer-
ka paleido. c į a l ave., pavojingai pašovė 

Abu krito ir abu greitai j s a Vo draugą John Kucic. Fi-
mire. Kitas plėšikas pabėgo. n e s a k o s į m a n e S j ^ a d revolvt 

Neprošalį gal bus priminti 
kad £. Vyčiu. Basebolminkii 
užbaigtuvių bankietas su šo-
l£iais yra perkeltas į ketver
ge, lapkričio 13 d. Visi Chi-
eagos vyčiai ir kiti, kurie sim 
patizuoja basebplininkams, da 
IyvauMte šiose užbaigutvėse. 
Nedaug laiko beliko, todėl pa-

Isiskubinkit įsigyti bilietu?. 
;Keli plėšikai vakar užpuo-' š is bankietas prasidės lygiai 

7:30 vaL vak. Todėl nesi vė
luokite. Po bankieto bus šo-

Chieagon atvyko Amerikos 
Darbo Federacijos prefeiden-
tas Gompers. Jis vyskta į EI 
Paso, Tex., kur federacija tu 
rės suvažiavimą. 

usirišę daiginu miv%iksimeMk j ' 
'sutartinas darbas atneša gra
žių vaisių. 

Turime geros vilties, kad 
nė vienas neatsisakys prisidė
ti prie to naudingo ir kil
naus darbo, kurį varo Susi
vienijimas L. R. K. A. 

Taigi visi sutartinai į gra
žų darbą, o puikios pasekmės 
užtikrintos. 

žemas Tarnas. 

Nušautas plėšikas vadinosi 
ff. Hernandez. 

ris tuščias. 

NORI STATYTI DAUG 
MOKYKLŲ. 

' V 

IS-Chicagoje trūksta publi> 
koms mokykloms butų. Iške- nėjimo. 
liamas projektas per ateinan-

.Vakar vienoj gėlių krautu 
vėj šiaurinėj miesto daly trys 
galvažudžiai nušovė Dean CT-
Rannion, turėjusį didelį poli
cinį rokorta iš alaus pardavi-

čįns dešimtį metų pastatyti Jo'bn J . Cleary, 60 m., 78-
165 naujas mokyklas, kurios į 08 So. Ashland ave., aną die-
atsieitų 170 milionų dolerių, na jiarmftištas automobiliaus, 

~~ mirė ligoninėj. 
East Chicago, Tnd., tarpe r— 

geležinkelių bėgių rasta nužuj tGararižiuj automobiliuj sė-
dyta 14 metų Floronoe Gvvia-! cfint, 5038 W. 31 st., rasta du 
zda. Mergaitė sekmadienį po jomis iš motoro užtroškusiu 
pietų išėjo teatran ir negry- S. Zrola, 19 m., ir F. Kolins-
žo. Policija ieško piktadario. • ki, 19 m. Matyt, jiedu bešne-

! Vartojami dresimoti suneš. I kučiuodamu užsnūdo. 

NAINIAI - ŽEMĖ 
» = . i - 1 n i -

^Antradienis. Lapkr. ^11, 1924 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant MarąUette 
Road arti Maplewobd Ave, 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

APSIVEDĖ. 

kiai prie p. J , S. Rėkaus 7 
šmotų orkestros iki vėlybai 
nakčiai. . . 

• 

Kas gyvas i* Šv. Jurgio par. 
svet. ketrerge Lapkr. 13. 

j 
Pranelis. 

KONCERTAS. 

Dainininko Jono Butėno 
koncertas bus Cbicagoje 17 d. 
Gruodžio 1924 m. Meldžiame 
visus nieko nerengti ta dieną. 

Rengėjai. 

SUSIVIENIJIMO L. R. K. A. 

Noru pirkti arba mainyti mažą 
namą, ant didesnio. N a m a s turi but 
svi Storų be leaso Taipgi turi but 

m a atsišaukite. 
4624 So. \Vood Street 

Chicago, III. 

B I Z N I S 
PARDAVIMUI Grosernė ir B u -

•ernė labai geroje vietoje. Visas 

Lapkričio 1 d. Šv. Kryžiau* 
bažnyčioje surišo neatmezga-
mu moterystes ryšiu C. G. 
Kilkių su Elena Lukosaito. 

P-nas C. G. Kilkius pir 
nuaus dirbo Universal State' b iznis e inas ca sh . F a r d a v i m o p r i e -

Banko Eeal Estete ctepartmen: Š S L S ^ S S L " - " ' "* *$ 
te, o dabar dirba minėtame 
banke. Linkime jaunai pore
lei laimingiausi o sugyvenimo. 

A. Pikis. 

7301 So. \Vestern Avte. 
Chicago, 111, 

P R A N E Š I M A I . 
BRIDGEPORT 

Mot. Sja-gos 1 kps. susirin
kimas įvyks trečiadienio vak. 
lapkr. 12 d-. 8 vąl. vakare, K v. 
Jurgio mokyklos svet. 

Visos narės būtinai malo
nėkite atsilankyti Sic susirin-

, 

g"*-* 

i 
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i 

ARMISTICE DAY 
(Palauby Diena) 

Utarninke, Lapkričio 11, 1924, pripuola 
"Armistice Day'' - Palauby iDiena. Banką 
bus uždaryta. r 

Lapkričio 11, 1918 metais užsibaigė di-
džiausis pasaulio karas - ginklota kova žmo
nijos. 

Karas tas įs/ude milijonus zmomų ir su
naikino daug žmonijos turto. Ką karas su
naikino, tą taikos metų prisieina atstatyti. 

Taupinimas pinigų at-

lygins karo padarytus 
-

nuostolius. Tam tiks-
lui tarnauja. 

Universal State Bank 

—— 

Valdyba, 

Chieagos Apskričio Kuopų 
domei 

Pranešama, kad Sus. L. R. 
K. A. Chieagos Apskritis ren
gia puikų vakarą (vaidinimą 
su dainomis), kuris įvyks kiman. 
sausio 11 diena 1925 metais 
Aušros Vartę parapijos sve
tainėje. Susirinkimas L. V. Chieagos 

Prašoma, kad visos kuopos Apsltr. Svaidininkų lygos i 
paremtų šį vakarą, nes tik vyks utarninke lapkričio 11 d. 
vienybėje darbuodamiesi ga- 1924 m. 8:00 vai. vak. Dievo 
lesime atsiekti gerų pasek- Apyeizdos Parap. svet. Visų 
mių. kuopų tymai ste|gkitės atsių-

Kurios kuopos dar nepri- ptl kuodaugiausiai asttovų. 
guli prie Chieagos apskričio, I Pr. L. Savickas, Pirm., 

Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavoj Imo K ont rak t orius 

Dažų ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. LEAVITT STR. 

tegul prisirašo. Tampriau su« K. Baltikauskas. Rast. I 

Miinų Naujo N a m o Adresas 
Yra ftls: 

162-164 N. Sangamon St, 
' Arti Ramlolpl i Str. 

Mes turime geriausių silkių 
ir žuvies. Kaip tai: Alaska 
Pat Scoteh ir Holland silkių. 

Mes parduodami' bačkelėmis, 
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais 
ir vledrais. 

Mos pristatome į visas mies
to dalis. Taipgi pristatome ir 
j užmiesti. , 

Reikalui esant telefonuo-
kite: Monroe 7344 

7345 
7346 

Visi užsakymai y«a gvaran-
tuoti. 

M. BORTZ COMPANY 
IMPORTKRS * PACKKRS O P 

ALASKA, SCOTCH and 
. HOLLAN HERRING . 
162-1(14 N. SANGAMON vSTR. 

TI<;ii. MONROE 7344 
CHICACJO 

R E A L E S T A T E i 

Didžiausias Mainymas' 
Ir išpardavimas 

i Per J . Namon Real Estate 
• Kuris yra išmainęs šimtais j 
Įnanuj ir biznii]. Tie žmonės 
kurie per jį pirko maine, 
dabar dvigubai pelnė ir 
džiaugėsi tuomi pelnu. Dėl
to žmogus pirkdamas ar 
mainydamas narna per J. 
Namon Eeal Estate Firm^ą, 

Lietuviui kolom jo! Turine ji ttfkriiaHi^a apsaugotas nuo visokiu 
apgaviscių nes jo biznis y-
ra labai išbujojusi, dėlto, 
kad žmonėms duoda ger$ 
patarnavime ir patarimą. 
Kurie perka ar maino ar 
parduoda namus sutvarko 
visus legalius dokumentus-
dalykus, kad žmonėms ne
prapultų įdėti pinigai. J. 
Namon Beal Estate skolina 
pinigus pirkėjams ant mor-
gičių. Taipgi turi didelius 
bargenus namų, lotų apie 
Vienuolyną. 
Marquette Parko ir visose 
dalyse Chieagos. 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 

REAL ESTATE 
z r r • * «• mm 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir geraL 

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

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

ANT NAUDOS. 

., FABIONAS CO. 

m W. 35111 SI.. Ckitaga 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO m PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. • 

m* =s 
1*1 

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
. 

o. Halsted St. 

PASIULIMAS 
OVERKOTU 

CHICAGO, ILL. 

3252 So. Halsted Str., Chicago, 111. 

rsrrr 

4 
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K A L Ė D Ų D O V A N A S | 
Neužmirškite Saviškiu Lietuvoje, Siųskite Jiems ; 

KALĖDŲ DOVANAS dabar. Pinigus siunčiame Litais t 
ir Doleriais į Lietuva, Vilniaus kraštą ir kitas šalis, g 
Taipgi parduodam laivakortes ant visų linijų. 

rerkam ir parduodam namus ir lotus Chicagoje • 
ir apielinkeje. Parduodam gintaro karolius, knygas, S 
juostas ir paveikslus parvežtus iš Lietuvos. % 

Doviernastis pasportus ir kitokius dokumentus S 
padarome pigiai ir greitai. Esame registruoti Notarai J 
Lietuvos Pasiuntinybėj Washingtone. o 

Visais reikalais' kreipkities pas 

$20 IKI $55 
NAUJIOSIOS MADOS 

Geriausias Pasiutimas 
Didelis Pasirinkimas 

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

2418 West Marąuette Rd. 
(Or 67 Blvd. ) 

Arti Western Ave. 
Tel. Prospect 8678 

AR ŽINAI KAD 
Klaipedo pradės skaitymą gy-
ventojij šį meta gruodžio mė
nesi ? Paskutinis škaitvmas 
buvo 1910 metuose? Ar žinai 
kad Helmar Turkiški cigare-
tai yra gryno Turkiško taba
ko ir pardavinėti už labai ma
ža kaina. Megykite permąing*' 
ant Turkiško tabako Jus bu
site patenkinti kaip ir kiti. 

(Apgr.) 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
Tel. Blvd. 0641 

A. K A I R I S 
Mūrinio Ir budavoJUno namu 

G E N E R A L I S 

C O N T R A C T O R I S 
Atsi lankykite pas m a n e dnosu 

gera patarimą. 
8352 So. Halsted Street 

Chicago, m . 
* 

H o m e 
8356 Lowe Avenne 

! E . J. H E N I F F 
REAL E S T A T E 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
« 

Su tos rųšies reikalaip 
kreiptos pas mane.* Pa
tarnavimas mandagi ausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, HL 

ResIdeBciJofl Tel . Ofiso TeL 
Prospect MOl Prospect 5778 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO, 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. 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 

NAMŲ BARGENAI. 
6312 S. Westėrn Ave. 
Kurie ieškote pirkti ar 

mainyti NAMUS, LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime 
didelį pasirinkimą Namų 
Lotų, Marquette Parko 
kolonijoj ir po visą SOU
TH SID3E. Kas ko reika
laujate, atsilankykite i 
musij OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet ousite 
užganėdintais ir pasiskir
site t į ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti 
KABIUS, LOTUS, mes 
turime laukiančių pirkė
ju. 

Rozenski-Lemont&Co, 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 2102 

. 

V a 

> LIETUVIU PREKYBOS BENDROVE -; 

V. M. STULPINAS, Gen Agent. „ 
3311 So. Halsted St. Tel. Yards 6062 Chicago, 111. J 

*r W 
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Lincoln &&&<£> Fordsoiv i 

FRANK BRESKA 
2501-03-05 S. Kedzie Ave- Tel. Uwndale 4113-14 5 

P A S I N A U D O K $5 P L A N U f 

Ford Truckai Del Grosemų ir Bučenty. 
"itiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiHHtfiHHintiHtfiiiiiiiiimiiiiimittmiHHffl 

*j 

SPECIALE SALE ANT SIUTU 
DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, VĖ
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 5G. 

DIDELIS I Š S I R I N K I M A S 
Vaikų Siutų ir Overkotę, Įvairių Mataity, Visokių Sai^ų. 

TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19. 

Kviečiame Visus Atsilankyti Busi
t e Gražiai Patenkinti . 

Armitage 6193 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Rooffng Contractor 
Visi stogai egzaminuojami Ir 

aprok avimai duodami veltui. 

Mes taisome' senus Ir deng iame 
naujus stogus visokios rūšies. 

H u s u trakai vaftuoja į visas da
lis miesto Ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome ui $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 
> • • • • > • « • • • • • • • » • • • • • ! • » • » 

Mef onas Canal 5395 ' ? 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namu 

taisytojas. 
8319 West 24-th S t m t 

Chicago, m 

Užsimoka garsintes dienraš
ty "Drauge". 

Tamsta t S 

» • » ! 

Ar sergate? Mes j u m s pagelbe-
sime. Patar imas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
l iga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugstumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėj imą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidue ir fistulą? Ar 
kenClate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, ISballmą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvj? 
PraSallnkit nervinjeuma — apsi-
•augoki t neurastenijos, ji silpnina 
viaua nervu*, t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schvveers 

Ofisas 
Tel. Haymarket 4376 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
YirSui Hatterman ir Glant* Banko 

• a l a n d o a 9-12 ryto, 2-6 po 
pietų, C-t vakare 

Nedėlioj nuo 10 1*1 12 dieną 
SpMtalUtat chroniškų, narrų, 
krajajo^ odos ir lUpumo ligų-
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