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RUMUNIJOS VALDŽIA
PERSEKIOJA KATA
LIKUS

Egipte KuIkasvaitižiai Trata
Anglai Areštuoja Įtariamuosius

J
SAčlATIKIAMS LEIDŽIA°
MA UŽGROBTI KATALIKŲ LONDONAS, lapkr. 30.' — i pareigas einas Sudane, gen.
BAŽNYČIAS.
Laikraščiui Daily Mail depe- Huddleston, optimistiniai at-

Katalikiškos mokyklos dau
giur uždaromos.
BUKAREŠTAS, lapkr. 28.
— P o karo Rumunija yra
pagrobusi Transylvanijos k ra
štą ir kitus Ungarijos plotos,
kur didžiuma gyventojų l>nvo katalikai.
»

šoje iš Cairo praneša, jog Su
dano kariuomenė dėlto sukilo
Krartume, kad valdžia atšau
kė egiptėnus karininkus.
Sukilęs sudaniečių 11-as ba
talionas jau seniau buvo pri
sidėjęs prie akcijos, atkreip
tos prieš Angliją. Anglai įtarė to bataliono egiptėnus
karininkus, todėl pareikalavo
juos atšaukti.
Anot anglu,
tie karininkai
daug pinigų
vartojo priešangliškai propa
gandai. Tuos pinigus jie gau
davo iš slapto Zagloul parti
jos fondo.

sineša apie sukilusių įveiki
mą.
Sukilėliai perkirto telegra
fų ir telefonų vielas, tad Ca
iro su jKhartumu susisieki
mas galimas tik per radio.
Situacija Sudane šiandie to
kia, kad anglus verčia nema
žai susirūpinti.
Visupirmu
tas, kad Sudane maištus kelia
sudanieeiai, kuriuos anglai

KONKORDATO KLAUSI- I ECKENER'J NORIMA PA
MAS SU RUMUNIJA.
KELTI J AMBASADORIUS.
•i

«

ROMA, li&>kr. 29. — Apaštalų. Sostas &u Rumunija
artimiausiomis dienomis at
naujins derybas konkordato
klausimu.
Rumunijos vardu derybas
ves Pennescu, atstovas Vati
kanui. Vatikaną
atstovaus
monsign. Dolei, nuncijus Bu
karešte,
=

CHTGAGOJE
KOVA UŽ ALKOHOLIO
PRISTATYMĄ.

Nežinia kokios nuomonės f

jis pats.

BERLYNAS, lapkr. 26. —
Oficialėse ir biznierių vokiečių sferose pakelta kampani
ja, kad Dr. Hugo Eckener'į,
kuris Suv. Valstybėms
liaimingai pristatė
zeppeliną
m o išaukštinti
•*
v . - ambasado
ZR-3,
rium "VVashingtone.
Tas vokiečių nacionalis kar_ . ,
.
.
žygis, kurs tomis
dienonus
gryžo iš Amerikos, visur svei
kinamas ir pagerbiamas. Vi
sur jam rengiami bankietiai
ir priėnumai.

issolinio Spauda Įspėja Italija
[taliją Turi Valdyti Diktatorius
J

*

ROMA, lapkr. 301 — Pre-, turės pasitraukti, tuomet vai
miero Mussolini organas Pojdžion gryž senieji politikiepolo d'Italia skelbia, kad jei Iriai ir kils civilis karas. Nes
parlamento opozicija ir to- ' republikonai pakels kovą mo,.
•> -.v.
,. . _
v
liaus ves prieš valdžią pra- narchistams.
Civilio karo rezultatai gali
gaištingą darbą, tai Italija įspėjama
galinti lengvai but toki ir kitoki. Bet kuo
\ ° 1 , .
.va
met valstybę pagautų vargas,
sulaukti civilio karo.
Aną dieną Milane turėjo tuomet tuo pasinaudotų ko
mitingą parlamentarine* gru munistai.
pės,
Kalbėtojai pažymėjo, I Italijai tad šiandie yra du
kad jie kalbą konstitucijos išėjimu: arba Mussolini turi
vardu. Tad kokiu vardu turi pasiskelbti diktatorium,
arPaskyrimas jo ambasado- w f e į v a ldžia?
jba valstybė turi patekti betriumi priguli nuo Vokietijos
Mussolinio laikraštis įspėja varkėn ir paskui komuniste
prezidento ir kanclierio. T a n i ' ^ ^ k a d j e i {afietų
valdžia nagnosna.
yra kliūčių. Vokiečiai diplo
a^r:
matai labai priešingi.
}iEW YORK, lapkr. 30. —
FRANCUOS KARO SKO
Yra žinių, kad lenkų pasiun
Jie ambasadoriaus
vietą
LŲ KLAUSIMU.
tiniu S. Valstybėse a r tik ne
Washingtone skaito
didžiai
svarbia vieta
Dr. Eckener
WASHINGTON, lapkr. 29. bus paskirtas muzikas Padenėra diplomatas. Tos rųšies Francijos ambasadorius
čia rewątri.
tarnybai jis neišlavintas. B u - ' s u S. Valstybių Iždo sekretoBUDAPESTAS, lapkr. 30.
damas ambasadoriumi jis ga- rium turi neformalius pasita
Ii susikomipromituoti ir įlysti rimus kas link Francijos ka — Aną, dieną Ungarįjos p a r
į užstatytas kilpas.
ro skolų atmokėjimo patvar- lamente kilo muštynės, kuo
met atstovams pritruko argu
Nežiūrint tų svarbių kliū kvmo.
čiai, kampanija vedama.
Pranešta, Francija
tikisi, metų žodžiais.
Bet nežinoma, kokios nuo kad Suv. Valstybės jai sko
monės yra patsai Dr. Eckener las sumažinsiančios. Bet už
PARYŽIUS, lapkr. 30. r—
apie rengiamą jam "iškėli ką ir kokiu būdu, dar nieko Katalikiški laikraščiai rašo,
mą." Gal jis tos garbės visai nežinoma.
kad Francijai eina revoUuci
nenori.
jos pavojus.

Rumunijos valdžia tuos plo
Žinovai tvirtina, kad pasta
tus pradėjo tuojaus apgyvenraišiais laikais Chicagoje įvy
skaitė ištikimais. Neištikimi
dinti rumunais ir visur j vest i
kusios žmogžudystės iškilo
egiptėnai tuo tarpu laikosi ra
savo stačiatikybę.
ne del "boollegerystės" a r
miai.
Išpradžių vienur kitur vai
kitko, kaip laikraščių buvo
džia statė stačiatikių cerk
pranešta, bet del alkobolio
Areštuoti 4 atstovai.
ves. Paskui nuo katalikų pra
pristatymo " 0 0 0 1 ^ 6 ^ 8 1 ^ . ' '
Užsibarikadavo.
Anot
žinių
iš
Cairo
lapkri
dėjo atiminėti bažnyčias ir
Su tuo alkoholiu daromas aMaištininkai kareiviai puo čio 28 dieną areštuota ten
Šias keisti cerkvėmis.
fTarp lus ir degtinė.
Kai-kur tos cerkvės stovi lė militarine anglų ligoninę. daugiau 35 asmenys.
Kuomet įvesta prohibicija,
areštuotų
yra
4
parlamento
Ten
nužudė
tris
gydytojus,
jų
tuščios. Nėra stačiatikių, Jiė
reikalaujantiems alkoholi ap
r a kas jas
galėtų lankyti. tarpe vienų anglą. Paskui li atstovai, keletas studentų ir siėmė pristatyti Cragin Pro
Tad rumunai valdininkai pra goninės buto užsibarikadavo. pora valdininkų.
ducts Company. /Tam tikslui
Anglai
tuos
areštavimus
tei
Maištininkus
greitai
užatadėjo vartoti Rusijos caro me
sudaryta slapta organizacija.
anglų kariuomenė — sina tuo, kad tie asmenys bu
todas. Pradėjo katalikus va kavo
darni laisvėje gali dar dau- Alkoholio pristatymas į nuro
ru brukti i cerkves klausyti pėstininkai.
dytas vietas nors pavojingas,
giaus
anglų
nužudyti.
J
i
e
esą
Pradėjo
tratėti
kulkasvaistačiatikių poj>o giedamų pa*
. . .
bet labai pelningas. (Tos orga
pavojingi.
džiai
aplink
butą.
Daugybė
.maldų už Rumunijos
kara
nizacijos priešaky stovėjo po
sudaniečių kareivių nukauta. r Didžiuma areštuotų perduo
liaus sveikatą.
licijai žinomi galvažudžiai.
ta
Egipto
valdžiai,
kuri
žade
Anglų
nuostoliai
nežinomi.
Šiandie katalikus daugiau
P e r kelis nietus kalbama or
jo
juos,
bausti
remianti
s
ša
r
sia persekioja kultų ministeLONDONAS, lapkr. 29. —
ganizacija darė didelius pini
Anglai susirūpinę. •
lies įstatymais, "jei j | e y r a
* ris Lapadatu. J i s Įgaliotas
MEXICO CITY, lapkr.
"Bomis dienomis Anglijos pak
gus.
Generalio gubernatoriaus kalti.
valdžios taip elgtis. J i s pats
raščiais siautė audra. 17 žmo — Šiandie Meksikos respul
Teciaus nesenai Chicago
daugiur vyksta naikinti kata
liką ima valdyti naujas prt
n :ų žuvo.
įGrain
Products
Company
su
LUDENDORFO ŽVAIGŽ Fakeitė nuomonę.
LENKU OKUPANTŲ
likystę. K i t u r siunčia savo adentas — Calles.
darė kitą, anai priešingą, or
DĖ
GĘSTA.
POLICININKAI
PLĖŠIKAI.
sistentus arba agentus.
Vieton atsakymo, iš vyriau ganizaciją.
Prasidėjo
kova
B R I U K S E L I S , lapkr. 30.-Su katalikais ir su pačiais
~Ot
siojo štabo atvyko gen. Hin- del alkoholio pristatymo ir re
Čia mirė garsus italas kompo PINIGŲ KURSAS.
Iš Švenčionių rašo:
Nevyksta
jam
politikoje,
da
kunigais tie agentai žiauriai
denburg su generolu Lnden- zultate keletas tos ir kitos or.
Apie liepos 20 nužudytas zitorius-ojierininkas Giacomo
bar
kita
nelaimė.
apsieina. Uždarinėja kataliki
dorff. Generolą Prittwitz tie ganizacijos vadų nužudyta.
Lapkričio 29, 1924
ūkininkas Martinkėnas
su Puccini.
škas mokyklas ir katalikus tė
du rado atmainiusi savo nuo
Lietuvos 100 litų.
00
Taip aiškina tie, kurie gau žmona iš viensėdžio KuiceriBERLYNAS, lapkr. 29. —
vus verčia savo vaikus leisti
Anglijos 1 sterl. sv. .
monę apie atsimetimą. J i s bu na progos ineiti politikierių
Gen.
Luudendorff,
kaipo
vo
LONDONAS,
lapkr.
30.
—
škės*
Ceikinių
valsčiaus.
Francijos 100 frankų
35
į stačiatikių mokyklas.
go pripažinęs Hoffmanno pa tarpan ir patirti įvairių pas
Italijos 100 lirų
iTame užmušime pripažinta Buvęs Kinijos imperatorius
Persekiojami katalikai vi kiečių tautos karžygį s, baigia gamintus planus.
Belgijos 100 frankų . . .
lapčių.
kaltais
Ceikinių
policijos
5
j
vaikas
Hsuan
Tung
pasislėpė
savo
karierą.
Nevyksta
jam
sas laikas šaukiasi pagclbos.
Šveicarijos 100 fr. . . 1S
Tuos
planus
taipat
pripaži
asmenys su jų vadu.
Japonijos pasiuntinybėj.
Čekoslovakijos 100 kr. 3.u<
Daug kartų jie kreipėsi T. politikoje. Bet štai ir milita
no gerais gen. Hidenburg ir
Liepos 17 iš sodžiaus Čin-l-r—
, -•••__
PRANYKO KULIPKA.
Sąjungom Ši savo žodžiais y- rine jo žvaigždė pradeda jau
gen. Ludendorff i r Tannenčilin, Švenčionių valsčiaus, I.
r a galinga. Bet darbais neroio rp sti.
Aną dieną apskrities ligo Ginčikas rengėsi važiuoti ALaikraštis Neue Berliner bergo žiauri kova laimėta.
do jokio aktyvumo. Nors ji
Vokiečius atakose
tvarkė ninėj mirė pašautas kovoje merikon ir buvo atėjęs del
sakosi
esanti
užtarytoja Zeitung ilgu straipsniu pra
skriaudžiamųjų
mažumų, neša, kad karo laiku už lai gen. Hidenburg i r gen, Lu su piktadariais Leo Klimas. dokumentų pas policijos va
Prieš mirsiant atlikta jam dą į Švenčionis. Kelionėj iš
bet Transylvanijos
katalikų mėjimą žinomos Tannėnber- dendorff, bet jiedu vadovavo
operacija, išimta iš plaučių to žmogaus atėmė 150 auksi
šauksmas Įrodo, kad ji netei go kovos su rusais garbė pri si gen. Hoffmanno planais.
revolverio kulipka. J i reikalin nų, manydamas, kad su sa
guli ne ' generolui Ludendorsinga.
ga koronerio teismui.
vim turi visus pinigus. Pas
* K a s gali pasakyti, kaip il ffui, bet generolui Hoffmann. ARKIVYSKUPAS HANNA
kui tą žmogų uždarė kalėjiDabar patogiausis laikas pradė
Bet kulipka pragaišo.
Gen. Hoffmann tais laikais DĖKOJA PILIEČIAMS.
gai katalikai turės kentėti
ti pirkti Kalėdų Dovanas savo gi
Operaciją atlikęs gydytojas' man.
persekiojimus Rumunijoj. Ne buvo leitenantu-pulkininku ir
minėms, nes galima labai gerai
SAN FRANCISCO, Cal., 1. sako kujipką padavęs vienam Liepos 31 d. į Pašamiinės
jaugi juos turės vaduoti bol- 8-osios vokiečių armijos štapasirinkti. Mažas {mokėjimas Ta
bo viršininku. Ši armija ko- 29. r - Šio miesto gyventojai policmonų.
sodžių
atvyko
du
policininku
mstai palaikys nupirktą daiktą-doševistinė raudonoji
Rusija,
Koroneris klausinėja, ieš- ( ir klausinėjo M. Abukančiaus, vaną iki Kalėdų. Geriausia yra
vojo su rusais, gi visos kitos sugriovė sumanymą, idant vikuomet kitų valstybių ausys
armijos buvo užimtos vakarų sos kapinės iš miesto ribų ko ir negali rasti to reikaTn kas apylinkėj turtingiausias,
pirkti Kalėdų Dovanas mūsų fir
bus nuolat užkimštos.
moje, nes mes importojama įvai
go piktadarybės ženklo.
Klausinėjo apie dvarininką
fronte.
butų iškeltos.
rius daiktus Iš Europos už tai mes
—
Bukauską,
ūkininką
Blažį
ir
Gen.
Hoffmann
buvo
štabo!
Arkivyskupas
Hanna
pasŠVENTOJO TĖVO KONSIS
galime daug pigiau parduoti kaip
viršininku
ir
jo
sudarytais
kelbė
savo
dėkingumą
pilieChicagos
vakariniai
prieVaitkevičių,
TORIJA.
kiti. Mūsų firma yra visiems gerai
planais nugalėti rusai.
čiams, kurie balsuodami sug- miesčiai darbuojasi gauti sau
Tie patys paskui ėmė kibžinoma per 12 metų kaipo geriausiai patarnaujanti
KOMA,
lapkr. 29. — i š
..
.
.
riovė projektą.
Tos rųšies vandens tiesiog iš Michigan ti prie kai-kurių
ūkininkų,
žmonėms.
Norėjo
atsimesti.
projektas
jau
trečiu
kartu
Vatikano paskelbta, kad Sven
ežero. ]
kam nesergsti sodžių.
Štai^musų pasiulijimas: Pirk ir mokėk taip kaip
tojo Tėvo konsistorija įvyks
8-ios armijos vadu buvo politikieriams fanatikams ne'
—
Žmonėse auga nepasitenkiiTamistai patogiausiai ant lengviausių
gruodžio 18 d. Nebus kreuo- gen. von Prittvvitz. Kuomet vyko. Pirmukart jis buvo išŠeštadienio rytmetį Chica- nimas ir policijoj mato dauišmokėjimų. Daimontiniai žiedai "per' j a m i nauji kardinolai.
rusai ūžtelėjo, šis vadas nore keltas pirm 45 metų.
goje įvyko
keletas gaisrų, gyhę plėšikų. Bet nėra kam
fect blue white s e t " 18 k. aukso.
(Angliškų laikraščių kores jo vokiečius atitraukti atgal,
Kai-kurie buvo gana pavojin skųstis,
Kaina nuo $13.50 iki $500.00. Turime labai gražių
pondentai andai pranešė, kad ty. norėjo su savo armija at
BOSTON,* Mass., lapkr. 30. gi.
I Tokia tai padėtis okupuomoterims baltų auksinių laikrodėlių visokios išvaizdos
dos ir styliaus. Kainos nuo $9.50 iki $35.00. Vyrams
konsistorija įvyksianti šio mė simesti. Mat, rusai pasirodė — Imigraciniai autoritetai a•
- i
toj Lietuvoj.
turime segučių nuo $11.50 ir augščiau. Turime vyrams
nesio pabaigoje. Tie kores kelis kartus skaitlingesni.
reštavo žinomą sukčių Pon- , Pranešta, kad ateinantį p a - ,
laikrodėlių 14 k. auksuotų baltai nuo $15.50 iki $75.00.
pondentai dažnai nurašo tai, Teciaus pulk. Hoffman priVzi. J i s bus deportuotas,
vasarį taksos Chicagoje bus
KALBU KURSAI.
šinosi. Jis sakė, kad atsime
ko. patys nežino;).
kur-kas aukštesnės. Geri lai
2209 W. 22-nd St. Arti Leavitt St.
timas nereikalingas, vokiečiai
WASHINGTON, lapkr. 30. kai.
Lapkr. pirmomis dienomis
Mes Kalbame Lietuviškai
R E V E L I S , lapkr. 30. — 4 0 gali atlaikyti atakas.
— Praneša, kad gruodžio pra
Kaune atidaryta kalbų kur
komunistų teismas
nubaudė |Tas vadui nepatiko ir jis džioje Francija pradės forPolicmono pašautas W. Co- sai. Prityrusių pedagogų dės
Tel. Canal 5496
kalėjimu, ligi gyvos galvos už telegrafu pareikalavo vyriau malęs derybas su S. Vals'ty- llins, 19 m., kurs areštuoja- j tomą, lietuvių, anglų, vokieChicago, UI.
sąkalbį prieš Estijos valdžią, siojo štabo instrukcijų
bėmis karo skolų klausime.
mas mėgino pabėgti.
'čių, francuzų ir rusų kalbos.

LIETUVOJE

Kalėdoms Dovanas Pir
kitę Dabar

H A N K A N JEWELRY CO

*

M.

\

P ft A Ū G A S

Pirmąiiienis, Gruod. 1, 1924'

mm m m \ m <>
Htuiuii!iiiri(fr(tfiK:::u;:aiuuiuiiuiuiu
j drangai jau įsigyjo netoli Kauno plotą žemės, pavasarįmi vėl &<m. Negana to tiki- | bei švietėjų. Kviečiame visus
pradės jį tvarkyti, ukį užvesti, o vėliau statyti tokią mo-mės, kad šiais metais vyčių j ir visas šie vakarėliu.
"DRAUGAS"
kyklą (gimnaziją); tori t»fktų ir am^kiečiams, norintiems choras netik Chicagoje, bet ir t
P n b l i s h e d D a i l y ELtcept
ffandftjs
*
KAIP KITI DARO.
DIDŽIAUSIA
L
I
E
T
U
V
I
Š
K
A
J
U
One Y e a r
$8 0 J
grįžti į Amerikos universitetus. Šitą Grasų ir kilnų romu į kitus apielinkės miestus
IR MUZIKALIKL
81K M o n t h s
$*.00
viečių žygį turėtų paremti Amerikos lietuviai ir Lietuvos! važiuos koncertuoti. Todėl UILIETIISKA
Lietuvos
nepriklausomybė
tapo
atgauta
vi$ų
Lietuvos
INSTRUMENTU KRAUTUVE
AT N E W S - S T A N D S f c A
\X>t\
valdžia.
Neišleiskime
iš
dėmesio,
kad
be
patriotingos
in-,
choristams
bn«
garbe
ir
daug
A N T T O W N O F LAKri
dalių ir visų jos išeivių aukomis ir pasišventimu. Nepri
D R A U G A S P L B L I S U U N G CO., It«
smagumo susipažinti su "kitą P I R K I T D E L KAI.&DV D A B A *
klausomoji
Lietuvos
dalis
turėtų
būti
visos
lietuvybės
cen-Į
tehgentijos
mūsų
kolonijos
Amerikoj
yra
pasmerktos
la
NUO
2*34 bo. OakJi r A v e . ,
Chicago. UI.
miestų
žmonėmis
ir
t.
t.
tru.
Jos
valdžia
turėtų
labai
aktyviai
rupintiės
likimu
visų
bai
greitam
išnykimui.
0
turėdami
čia
gimusių
tarpe
lieR e d . 1\JL R o o s c v e l t 201»
J. J A S I N S K I
Koresp. Gizelis.
tautos dalių, o ne vien Vilnija.
! tuviŠkai išauklėtų inteligentų mes dar ilgai galėtume gfnAtimlai>.r : rtocsevelt UI9I
4629 S. Ashland Av Chicago
Seniau carų valdžia palaikydavo rusicizmą net ir ten,I ties. jei-neapimsime išeivijos kultūriniu reikalų visoje
«UifMiniiit.<T!ui.ijutm»;mtr,-m"i
Jeig-u nori gerą laikrodėlį čysto
kame rusų visai maža, ir tokiose žemėse, kurios Rusijc; plotmėje, tai nemokėsime spirties prieš įsismaginusią išDAUGIAU BUDRUMO.
fettIDGSPOftT.
a u k s o čliubinius žied'is, sfgnieta,
auskarius,
moteriSk./
špilkų ir
niekad nepriklausys. Rusijos valdžia statydavo rusams iš-, tautejimo madą. Klausimas tiek rimtas ir svarbus, kad
gražių š u k ų i plaukus,
abelnal
Lenku laikraščiai tauzija
verta
pasukti
galvą
visiems
išeivijos
vadams
ir
net
Lietu
v>skas
k
a
s
y
r
a
Iš
a
u
k
s
o
Pas
Kas
nerems
gero
darbo?
apie kilaucių kažkokia Lie eiviams Amerikoj įvairių įstaigų: liaudies namų, mokyk
J\JU
Tnane
vieniteliai
vos Seimo atstovam*.
g a l i m a gaut viso
tuvoje "revoliucija". Tai vii lų, spaustuvių ir t. p. 'Gal ir nevykusi, bet visgi tai buvo
Mūsų A. R. D. 2 sk. rengia
kį
deimantiniai
K. P.
pastanga
gelbėti
savuosius
nuo
ištautėjimo.
dalgtai
dideliam
paduoda žinių, kad Lietuva
"Bunco P a r t y " gruod. 3 d.
pasirinkime.
Moderniškoji Francija valdiškais pinigais palaikyda
jau mėginanti susiartinti sc
Su pagarba,
7 ^ 0 vai. vakare, parap. svet.
VYČIŲ
CHORAS.
ranku,
bet
kolkas
nėra
nei
J. JASlNSKI.
vo
(ir
dabar
palaiko)
net
ir
mažiausias
grupes
franeuzų,
Lenkija. Girdi, iš Varšavos
Kas nerems to darbo! Jo ne
,
vieno dainininko. Tiesa ponas
Kaunan išvykusi speciak*' ko gyvenančių toiimose šalyse: Kinuose, Persijoj, Turkijoj
rems bolševikai, arba šiaip
L.
V.
Chicagos
Apsk.
choro
Stancikas
sykį
buvo
Kfrvykęs
mi.
misija vjsti derybas su Lietu ir kitur. Kai eina apie išlaikymą franeuzų kalbos ir civi
nutauteliai lietuviai - o visi [f^
^ ^
^
pamokos
įvyko
penktadienio!
su
didelė
armija.
Kaip
f>asiva. Anot lenku, tas susiarti lizacijos svetimos valstybėse, tai atsitnika, kad net lais
geri žmones rems, nes pelną*
Dr. A. J. NORMANTO
vak. lapkr. 21 d. Mark White(rodė jų tarpe buvo mergaivamaniška
valdžia
skiria
šimtus
tūkstančių
frankų
franeu
nimas turi būt toksai: Lietu
LIETUVIS NAPRAPATAS
to vakarėlio eis naudai Sese
Park svet. Be choristų atsi-' čių, kurios moka gaidas ir
4454 So. \Vestern A v c n u e
zų
vienuolių
vedamoms
mokykloms,
tų
pačių
vienuolių,
va oficialiai atsižadanti Vil
rų KazimierieČln, mūsų pir- Vai.: N u o 2 Iki ft 6 Mri 8 P. M.
j lankė ir svečių. Tai buvo po- turi jau pusėtinai išlavintus
kuriuos,
tarsi
prasikaltėlius,
valdžia
ištremdavo
iš
Franci*
Chicago.
niaus ir už tai Lenkija jai
mutiniųjų jaunimo auklėtojų
nąs JStrazdas nesenai atvykęs;balsus. Bet stebiuosi, delko
jos.
grąžinanti
nemažus
plotus
iš Ldetuvos, kaipo pasiuntinys l jos nesilanko i pamokas?!
Net
didžiulės
valstybės
brangina
savo
tautos
žmones,
šiaur-vakaruose nuo Vilniaus.
bet mažutė Lietuva švaisto tūkstančiais savųjų ir gal ma b vyturio" Bendrovės J i s J u k jo3 lengvai galėtų išsiDlbžIAU&IS RADIO IŠTOBULINIMAS
Tai lenku propaganda. Varno, kad vis jų užteks. Sykį lietuvis perėjo Tėvynės slink- r.rampai pasveikino Vyčių cho lavinti ir tapti solistės.
i
šava nori sužinoti, kaip lie- į
stį, atsidūrė svetur, ir niekas juomi nebesirūpina, tarsi rą Lietuvos menininkų vardu Dabar choras skubiai mo
tuviai t tas ir kitas jos sklei-j
mūsų tauta butų žmonėmis taip gausi, kaip Kinija. 0 2^2 ir linkėjo geriausios kloties. kinasi kantatą
"Broliai",
ūžiamas žinias žiuri, (jau-j
Phonografas ir Radio išvieno.
miliono tautai oi! kaip taupiai reikėtų būti. Mes nemanom, Jis išreiškė
yra
nužiūrėta
pageidavimą, kuri
do lietuviu mintis. Tuo re-!
. kad Lietuvos valdžia atstovauja vien Kauno gubermjai. kad Vyčių choras taip gar perstatyti po Naujų Metų Pasukdamas guzika, J u s gaunate muzika iš oro "Mysteri.

LIETOVOS mm K

i

-•

-

J

~

-

- - • — • •

-

•;

M

mm,

mkmm

i.

BRUNSWICK-RADIOLA

mnantis paskui r . . - , n a k i r s i u - 1 ^ ^

,džia ^ ^

^

.

j a ' \ Savo namuose Jus galite klausitis: operos, geriausių
siai uždainuotų, kad net Lie sausio 4 d-. Kimball svet. Be
pasaulio dainininku, geriausios orkestros, taip aiškia ir
ti pnmis bMuyais.
i j n t } e s v i s o m i s t a u t o s da ij m į s , n e t ir išeivija.
tuvoje girdėtus. I r tai galima operetės bus taipgi solo ir
^ ^ ^ • D | ^ ^ ^ - - H ^ ^ ^ ^ | _
gerai kaip sedėdaXerefKia p e t i n * vieno <Jai-,
^ V A L D Ž I A G A L £ T Ų PADARYTI?
] padaryti, mat Lietuvoje Kau- j muzika, choristės merginos y^^^^^^^^^^
u ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m a g į e a { r e -užsimo
kto. Kaj ilgai Lenkija bus:
Visupirma pravartu pastebėti, kad ligšiol Lietuvos vai j n e -^ Xaujų Metų bus už- Į ra tiek gabios, kad ;%u išmokėjęs $5.00 tikietą.
vaistyk šiamlieniniuose p l o j ^ nei§ieidė"nei Vieno gero įstatymo, kurs liestų specia- baigta statyti didelė radir ko savo dalis. Joms nereikės
Ant kito pasukimo,
J u s turite rekoruuo
tuose, ta.p ilgai ji tykos pnes m . ^ . ^ g r į ž t a n č i u s Tėvynėn, neįsteigė nei vienos stotis ir per ją bus girdima iš nei ekstra pamokų. Vyrai
tą muzika visų lai
Lietuvos
nepriklausomybe. į s t a i g 0 S ) k u r i r u p i n t u ko kius-nors išeivių reikalus. Bet čia viso pasaulio. Tad-gi jei "Vj-- kol-kas dar nevisai. Užtat
kų, Jūsų komando
Varšavos valdžia visuomet k a k a l y g j a i v a l d ž i a > I y g i a i iše ivijos vadai ir organizaci- ėių choras dainuotų MSoje choro vedėjas ponas Pocius
je Jūsų tinkamus
vadovaujasi savo impermlis- J Q s J u k s t a m b i o s i o s m u s u organizacijos nepadavė valdžiai svet., kur yra radio stot b, tai vyrams paskyrė ekstra pamo
rekordus
grojis, •
tunais s.ekumus. Visuomet j i ; f t e i v i e n Q r i m t a i a p g a i v o t o projekto, sulig kuriuo but ga- ir Lietuvoje butų girdima. Ki kas; tenorams 24 d. lapkr.
kaip tik Brunswick
megms ryti Lietuvą, nors ge-į H m a tvarkvii ar rūpinti išeivių ir grįžtančiųjų reikalus, ti svečiai atsilankę buvo tai antradienio vak. kai 9 vai., o
tegali gerai grojiti
juos.
rai žmo, kad rydama visuo-Į § i m t a i g I ; ž t a n č i u i š Lietuvos amerikiečių kalnus verčia choro renpejai ir prieteliai: basams trečiadieny vak. 25 d.
Didelis
pasirinki
met gali pasiprmgti ir u/s j a n t L i e t L V 0 S valdžios, kad netinkamai su jais pasielgta advokatai B. Mastauskas ir
mas visokių mode- Į
Klaipėdos Julė.
pringti.
• \
lių,
kainos
nuo Į
Lietuvoj. Bet nei vienas nebuvo toks gudrus, kad paro ČesnrJis. Dar atsilankė ir ko
Dėlto, lietuviams reikia dau dytų tikrąjį kelią, suformuluotų savo norus.
$190.00
ir atikšSausio 25 d. 1925 m. Klai
Brurutoick
Radiola
misijos nariai Chicagos L. Vy
čiaus. Jūsų seną fo
•riaus budrumo. Jei Lietuvi:
No. 160
0 juk valdžia tikrai daug galėtų išeivijai gero pada čių Apsk. B. Jakaitis ir Bal pėdos Julė bus statoma Town
nografą arba pianą
Combining the world-noted
šiandie susiartinusi su Čekos ryti. Jei nuo 1920 m. but buvęs įsteigtas ( gal prie Fi čiūnas. Jie pranešė, kad L. oi Lake v School svet. 48 and
priimsime mainais,
Brunsvvick phcnograph with
the superlative in radio—the
kita dalį ant lengvų
lovakija, tai lietuviu prieder- nansų Ministerijos) tam tikras imigracijos-emigracijos V. Chicagos Apsk. nutarė se Hončre St. Paskui Roselande i
R a d i o l a Supcr-Hctcrodyne.
išmokėjimų.
i-.e neleisti lenkams susiar departamentas ar biuras, tai gudrių žmonių vedamas sa kančiai: Apskritys paims visą, biai statoma 15 d. vasario. f
-•
4 tinti su cekoslovakais. Ne-: vo patarimais jis but išgelbėjęs amerikiečiams (o kartu choro darbuotę į s4vo rankas
Tadgi visi, kurie praeitą me
kuomet tas įvyktų,fče!vO<!ova ir Lietuvai) keletą milionų dolerių. Tokio departamento kaip tai, koncertų rengime,
tų mokinatės ir jau mokate
J;i.- ^ drauginguu).^- Lietuvai ar biuro steigimas dar ir dabar ne visai pervčlus. Dar ir apsk. suras svet., darys pla
(Krautuvė geriausiu Badio setų)
ta. veikalų, esate pageidauja3343 and 3327 South Halsted St. Chicago.
pavirstu ledynu. Nereikia pa dabar grįžta Lietuvon būreliai amerikiečių, Amerikoj ne katus, tikietus
išpardavos,
Distributoriai Gulbransen Registruojamu Pianu, Straube ir
miršti to svarbiausio fakto girdėjusių apie "prašymus", "pareiškimus' ir "žyminius išgarsins ir bilas apmokės
Artonian; lietuviškų rekordų, rolių ir Jewelry.
j
riaus, kad kaip lenkai, taip mokesčius". Jei butų Kaune koks atsokoįr.ingas valdžios u* jei bus pelno arba nedaeekoslovakai yra slavių pader biuras, dajinąs amerikiečiams rimtus patarimus ir atliekąs teklio tai jo dalykas. Žodžiu
užlaikau čeverykų krautu B£
SE
visas Vakarų Europoj ir Amerikoj negirdėtas formalybes, sakant, Apsk. paims į savo vę
mes.
geriausios išdirbystės ir
Mažąją entente sudaro trys su visais "prašymais" ir "pareiškimais", tai ir dabar dar rankas virą dar?ją ir choro iž vėliausios mados del visos
Didžiausia Lietuvių Krautuve South Side'je
šeimynos žemiausom kai
daug
pinigų
but
išgelbėta
iš
spekuliacijos
verpeto
ir
su
valstybes: Čekoslovakija, Judą. O choras rūpinsis vien tik nom.
4605 S. Ashland A v e .
Tel. Yards lt)77
taupyta
tautos
gerovei
kelti.
Bet
valdžia
nesirūpino
grįž
goslavija ir Rumunija. Lenkai
programa, išpildyti. Manau,
4341 Archer
kelinti metai darbuojasi įeiti tančiais emigrantais ir jų kišenes pavedė Laisvės Alėjos
tas bus chorui didelis paleng
Ave.
Kamp.
ton sąjungon. Bet nevyksta. "juodajai biržai". Negudrus Amerikos lietuviai tapo ne
Troy St.
vinimas. Matyt choras su tuo
Todėl, kad Čekoslovakija gra gailestingai neskriausti, o Lietuvos prestižas ir-ei daug
SAVININKAS
sutiks ir daug pasekmingi aus
Telefonas
ži uju nesugyvena su Lenkija. nukentėjo. O reikėjo juk labai paprastos pagelios: sąži
Mūsų dviejų aujestų krautnvė -užpildyta vyrų dra
galės veikti.
Lafayette
ningų
patarimų
norintiems
žemės
ar
kitokios
nuosavybės
Dabar pareina žinių, kau
bužiais. Didelis pasirinkimas siutų, overkotų, skrybė
4961
Daugiau
pajėgų.
ateinan&o
lių, marškinių ir kaklaraišių. Taipgi pilną liniją turime
einančio mėnesio
mėnesio pradžioje^
pradžioje pirkti ir tūlos pagelbos brendant per visokias formalybe,
Nors
Vyčių
choras
ir
iki
geriausių fabrikų išdirbinių vyrų čeverykų.
č^koslovalcija su Lenkfja pa "prašymus", "pareiškimus" ir kitokias kinietiškas įsta
Moterų departamente turime " d r y goods" mergai
dalysiančios formalę pirkly- tymų gudrybes, "chinoseries" ir "red tapė". Ir Lietuv-v.. šiolei turėjo daug pajėgų ir
daug
statė
didelių
veikalų
ir
Tel. Blvd. 8778
tėms dressiukių vaikams ir moterims čeverykų, vaikams
bos sutarti. Tas abi sali la- Seime neatsirado nei vieno žmogaus norinčio rimtai pa
siutukų ir apsiaustų.
biau suartins. Lenkai nugal"^ tarnauti pusei miliono lietuvių amerikiečių, kuriu keliolika vis savo jėgomis, bet dabar
Kainos mtis^ pigesnes kaip Mtttr, nes tofcirtevę už
paskutine kliūti, kuri neleki tūkstančių norėtų grįžti savo Tėvynėn ir parvežti ten dar daugiaus jėg*ų prisidėjo.
laikome nuosavame name ir nereikalaujame mokėti
Šia jiems įeiti mažojon enten- savo mrlionus krašto ūkiui kelti. Buvo čia pas mus visų Vėliausiu laiku keletas mer
4614 S. Ashland Ave.
rendos.
Į
ii
gaičių,
stipriais
balsais,
prisi
tėn. Jr kuomet lenkai prisidės Lietuvos partijų atstovų. Jie čia pasipinigaudavo ir sugrįPatarnavimas sąžiniškas. Pirk pas mus. Jei pa
rašė prie choro. Jos yra at Ar reikalingi Jums pinigai?!
prie tos trilypės sąjungos, | žę bendražodžiaudavo apie amerikiečių reiklus ir skuntenkinsime -- paaiškyk kitiems. Jei nepatenkinsime Mes skoliname pinigus antvykę iš kitų miestų ir apsipasakyk mums.
reil.«". laukti nepaprastų įvy dus,
(
bet kaip grįžtantiems emigrantams rbiciau page- iryveno Chicagoje. Taip-gi ke antrų mortgičių taipgi aut
kių.
beti — jie turbūt ir negalvodavo. Savo partinei agitacijai letas atėjo daininin*kų iš pirjMfr=»
=
naujų automobilių.
_2B
J
Mūsų .id priedermė siaJ • amerikiečių nuomones jie vienok mokėdavo sunaudok.
•nesnių laikų: p°nai Kazadie paralyžiuoti tuos lenkų
KULTŪRINĖ PAGELBA. \
?r iiiiiiiitii!iiirfiiffiii3iiiiiiiiiiiiiii3iiiii!iiiiiriiiiiiiiirifiiiniiiiiiiiitriiifiiiiiiiiiiiiifitii^
nauskai, M. Znjus, panele Beplanus taip, kad lenkai ne
Katalikų Federacijos Kongrese Detroite šimet iškel- rackaitė ir kiti. Galima sagautų progos nei išsitiesti.
ras reikalas artimesnių kultūrinių ryšių kolonija su met kyti choras vra sudėtinis iš Perkame, pardavinėjame,
GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
|
ropolija. Reikšta pageidavimo, kad pas mus iš Lietuvos visų Chicagos vyčių kp. Bri- ir mainome augščiausios :
TRUMPOS ŽINIOS.
S Užlaikome Gražiausių Žieminiu Kvietkų Del Visokių
važiuotų ne ai»kų rinkėjai, bet mokslo ir kultūros atstovai
rųštes
vartotus
karus.
dgeportas sudaro didžiausi \
F
Reikalų
Trockis amV indekso.
ir supažindintų amerikiečius su Lietuvos kultūriniu augi
NUSKINTOS KVIETKOK
|
Trockis
parašęs
knygą mu. Mat aukos visiems įkirejo. Na, susimildami, kaip-gi nuošimtį, Tai nestebėtina. Nes 4614 So. Asfctend Avenue |
f
Vestuvėms, Barikietams Ir Pagrabams Vaiatikai ^
44
1917", aprašydamas komu neįkires: juk aukas Lietuvai pas mus ntidlat renkama jau vietinėje kolonijoje, esti pa-"
Chicago, m.
M.
; Pristatome Į Visas Miesto Dalis
mokos.
BetTo\vn
of
Lake
13
\
nistų taktiką revoliucijos me vienuolikti metai! Visokiais prašymais išgirgždino, išgrą?el. Blvd. 8778
kp.
nors
yra
taipgi
labai
paj
|
tu. Dabartiniams
komunis-į
drįstame
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JOS. F. BUDREK

' S. GONRAD
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IZIDORIUS NAUSĖDA
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SHERMAN AUTO SALES

w

ffl
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SHERMAN AUTO SALES

1

tams tas nepatiko ir uždraudė
karo komisaro Trockio knygą
pardavinėti. Nekokia bolševi
kų laisvė.
Nekenčia žyd^.
Vokietijoj pastebima dide
lių agitaoij*:; prieš žycln^: Pa
sekmėje Fūisdame nakčia su
ardyta žyr.ei aitfcfei pastaty
tasis 187)2 m. raminklas.
Prekyba.
Pastebima. ';-.;d tarp Ameri
kos S. V. ir .Švedijos prekyba
r uola t auganti.

že mūsų ausis, ištampė nervus. Tad nenuostabu, jog
"šikštesni" daromės.
Kat. Federacijos Kongrese iškeltas dar vienas svar
bus klausimas. Prašoma valdžios įkurti Lietuvoj ameri
kiečiams lietuviškai-anglišką gimnaziją (kolegiją), kur
galėtų atvykti bent kiek mūsų jaunimo, norinčio sulietu
vėti ir paskiau kelti lietuvybės dvasią čia, Amerikoj. Nori
ma keleto ar keliolikos stipendijų Lietuvos Universitete.
Kam rupi pusės miliono lietuvių likimas, lai žino, kad
išvažiavus ar išmirus Lietuvoj gimusiems redaktoriams,
Amerikoj nebeliks nei vieno Hetuviško laikraščio, nes ne
bus kas mokėtų jį lietuvių kalboje redaguoti. O kiek drjų turėtų išnykti, nes ne visur atsirastų lietuviškai mokan
čių rašyti amerikiečių, čia gimusių' lietuvių. *
Kol kiti nieko nedaro, tai romuviečiai ir jų kultūriniai

1

BUKIETAS G E i l V

S

I

Pleiskanos sunaikina —
Ruffles atgaivina!
Kaip vanduo nuolatos lašedamaa ant akmeni
ifmuša duobę, -taip ir pJeManos, nors išlėto
'bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis «r yra
priežastimi plauku suplonėjimo, Curie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Ntprisilpiskite šitokio atsitikimo prie savęs!
Naudokite

w

'~4Hli\

|

LOVE1KIS

I

KVIETklNINfrAS

E 3336 So. Halsted Street
Chicago.
s
Tel. Bonlevard 7314
I
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Lince!
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B B tuojaus, kai'. tik pa'rtėbC-sitc pleiskanų^-rtų
;^7T
', .
neararių baltų JliRyneliŲ j>irma/, Basirodymą
savo galvbjc, Ruffles. sunaikins^plėjskanas ir yariųjuti ausįm*' įttų rAfciAų.
Bonka'65c. aptlckose, arba ui. 75c* prisiunčiamo staliui iŠ dirbtuves. ;

F. AD. RICHTER <fe CO.
104-114 So. 4th Street
• Brooklyn, N. Yi

•

I 2501-03^5 S. Kedžiė Ave, Tel. Lavvndale 4113-14 £-?
g
^5 PLANU
I 1
J
Ford Truckai Del Groserna ir Bučernų.
š
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( < JOVALAS" BAIGIASI.
rapijonų atsiskyrė ir priside- certą. Nors mažai laiko tu- tucijos būtent ~ organizacijos
ADVOKATAI
—
j jo prie Liuzernos, pirko 10 lo- rėjom prisirengti, bet esame'nariai - kadangi konsitucijoj
>
/
tų ir mano ten statyti bažny- tikri, kad visi bus patenkinti, aiškiai pažymėta, kad organiOhicagiečiams teks pabaig
čia, kleboniją ir mokyklą.
Programas bus įvairus susi- zacijos nariais galia būti vien
ti Dzimdzi-Drimdai " Jova
puoksftemis.
LIETUVĖ ADVOKATĖ
Rep.
dedantis
iš
trumpos
komedi-1
tik
praktikuojantieji
H.
Kap
I, OHiUi
las'
gurguliuoti.
Turėsime
4454 South Western Ave.
Koncertui užsibaigus prasi
jos, solos, duetų, deklamaci- talikai, sekantis klausimas buT
pabaigtuves. Bet artistai žaTelefonas JLafayette 408t
dėjo šokiai, kuaių metų įvyko
jų, choro dainų ir orkestros. i vo įneštas. Ar galima asmenis,
|da mus pavaišinti "Šiupi Valandos: Nuo 7 &f * vaikftraU,
Lapkričio 16 d. buvo čia išlaimejimai. Dovana $10 lai
Nutarta įvykinti "€offee ir j kurie buvo užauginti kataliNuo 2 iki 6 feubatom po piet.
niu". Girdėjome, buk jie ren
Moterų Sąjungos 26 kp. su mėjo p-lė Žukauskiute, o do
Pie Sočiai" Lapkr. 27 d. ir H kais, o dabar nuo tikėjimo at
giasi • Chicagoj naują pro-i^
J
rengtas puikus vakaras. Pub- vana $o — K. Masilionis.
jos
komisiją
išrinkta:
Juze
sale,
kalbinti
prisirašyti
prie
L. Y. 48 kp. antras šio m ė 
f,Tamą Jipinti. Teki mums l
likos atsilankė pilnutėlė sve 'Tikrai reikia džiaugtis, kad
Sugentaitė,
Adelė
VainaviLV.
Organizacijos?
Po
trumnesio susirinkimas įvyko Lap
rūmais buri. Tik išanksto užtainė (prie 6835 Superior mūsų Sąfungietės sugebėjo to
čiutė,
Kotryna
Kuperienė,
Apos
diskusijos
išnešta
joks
atkričio 19 d.
ADVOKATAS
kvieskite į krikštynas! Mes
kį gražų vaakrą surengti. Jos
Ave.).
Iena
Bucevičiutė
ir
0$a
Gu-<
salei
mas.
Jeigu
nariai
žino
toVytė Kuperienė, kuri dau
jums
iškelsime
geresnes 127 N. Dearborn S t , Room 1117
Vakaro vedėja buvo p-nia ne tik parodė gabumų parindau&kaitė.
ikius
asmenis
ir
tiki,
kad
po
Telcf. State 7521
giausia darbavosi, kad pasek
krikštynas negu bostoniečiai,
P. Staupienė. Pirmoji vakaro fcdamos geni lošėjų ir itrtistų, mingai įvyktų Justo Kudir
Vakarais ir nedėlios T^ta:
Musų klebonas, gerb. t u n įsirašymo į L. V. organizaciją
3335 So. Halsted St.
dalis buvo losimas. Lošta ko-'bet ir sutraukdamos taip skai kos koncertas, išdavė rapor- Ignacas Kerslievičius sunkiai bus praktikuojanti katalikai,
Telefonas Yards 0141
medijėlė. Lošėjai buvo: J. Ma- thngą, publika į vakarą. Gar- ,
;
. ;- serga Šv. ^Jono ligonbuty, tai- galima jucs kalbinti prisiraTv
Bylos visuose teismuose. — Ab
rozas, Marozienė, P. Janušai- , . ?
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
į H- Is jos raporto pasirodė, 'gi kuopa nntarė užsakyti šv.! syti prie organizacijos
kola pinigų 1 ir 2 morgičkuna.
Išmokiname
Anglų
kalbos,
Gramati
Ten
bHvęs.
1
Ona tJ.
tis, 'J. Eamas, P. Vaitekūnas.
kad ne visi dirbo tiek, kiek Mišias už jo sveikatą ir nu
kos. Sintaksės, Aritmetikos, KnygveVisi puikiai atsižymėjo. Sądystės, ir kitų mokslų. Mūsų mo
galėjo, bet čia kaip ir viGur, siųsti ryšį gėlių. Nutarimą
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
jungietės mcka parinkti ge
išpildyti
pavesta
Kotrynai
tai užbaigiama pradinį mokslą į de
yra narių, leurie daugiau lai
vynis mėnesius; augšteenį mokslą į
ni artistu. Tačiau didžiausis
ko pašvenčia ieškojimui kuo Kuperienei ir Bronei Jaku
vienus metus. Nepraleiskite progos
LIETUVIS ADVOKATAS
Be Vaistinei Daktarai
nuopelną? priklauso J. Kiimanei vienas, kol dar yra vietos.
2221 W. 22-nd St. arti lieavltt S t
pos klaidų, negu darbui <M bauskaitei.
J. P. OliEKAS. Mok. Vedėjas
Telefonas Ganai 2552
viriui, kuiis buvo vaidinimo
Liūdna pas mus matyti, jos gerovės. Daugiausia bi
Kiekvienais metais yra pa- / PfeANEŠIMĄŠ SERGAN AM. LIETUVIŲ MOKYKLA Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Be
rodo j ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki f
režisieriiiin.
kaip lenkai smarkiai darbuo- liete išpardavė Antanas Rep protys turėti Kalėdų Eglaitę i*
TIEMS.
T. Veda visokias bylas viauosc
8106 So. Halsted St.
Chicago, 111.
Mes
gydome
pasekmingai
teismuose.
Egzaminuota Abstrak
Antroji vakaro dalis buvo jasi, o lietuviai lyg snaudžia, šys.
Corner 31 and S Halsted Streets
Kotryna. Kuperienė,
na >>jcevičiutė
ir Ona AleGu- parapijos vaikams ir kadartgi i įvairias ligas be vaistų, vi
tus ir padirba
visokius Doku
koncertas, kurį išpildė viet;- Štai lenkučiai pasistatė nese- dattskaitt. Kalbėdama apie Kalėdos artinas apie tai bu sais naujausiais pasaulije
mentus, perkant
arba pardno
dant Lotus. Namus, Farmas !i
nės daininkės: ponios G r a z n a i gražią mokyklą, kurią koncerto rėmėjus, turiu pažy- vo kalbėta. Kuopa atjaučia fra žinomais gydymo budais.
Biznius. Skolina Pinigus arit plr
Atsilankykite
i
mo morgičiaus lsngvomis Išlygo
čienė, Čižauskienė ir Bukavs- lanko 300 vaikų, o mokyto- j m & j-; ^ad Vytės Sugentaitėfs rapijonų prielankunig, ir per
GRABORIAI:
mis.
T R A i m S HEALTH
^»
•
kienė. Visos daininkės taip jauja seserys, o lietuviai to motina išpardavė suvirs pen- Kalėdas n/kviečia
INSTITUTE
Kalėdų
t
3327 S. Halsted Street
puikiai dainavo, kad publika dar neįstengė. Kas kaltas? kia*vlešimts bilietu. Koncertas Dėduką atsilankyti ir suteik
(Ant Antru Lubų)
A. A. OLIS
kelis kartus šaukė kartoti ir Sunku kas nors padaryti, kur pasekmės buvo labai geros, ti j\i vaikams dovanų ir tt. Į Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
Lietuvis
Graborins
ADVOKATAS
apdovanojo jas gyvų gėlių vienybes nėra. Pusė mūsų pa- I A £iu tiems kurie pasidarba- komisija išrinkti sekantieji: tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
2914 W. 2S-rd Place
11 S. La Šalie st. Room 200]
Ona Gudauskaitė, Kotryna | /
^
f ' ? Į j VO.
Chicago, III.
TeL Randolph 1034 VaL M O f - i
Patarnauja laido
Po trumpo pasilsio, L. V. Kuperienė, Jule Gedminaitė
VAKARAIS:
tuvėse kuopigiausia.
2801
8.
Halsted
et T e l ttvA.«Ttt
PIRKIT
PIRKIT
48 kp. choras rengia vėl kon- ir Viktoras Alaunis.
j
Reikale
meldžiu
atv.
v
apart
Paneiėlie Ir
DR. VELONIS, Ph.
siSauktl,
o
mano
Pėtnyčtos
Prieš uždarant susirinkimą
darbu busite užga
B. C , D. O., N. T.
DABAR
DABAR
nėdinti.
įkaitėm antrą/ punktą Konsti- Gydau Jvairias ligas, o ypatingai

LIETUVIAI AMERIKOJE
•

HELEN BELMEN JEI

tr «•» i

SPRIN6FIELD, ILL.

K. JURGELIONIS

GREITAI IR PIGIAI

JOHN KUCHINSKAS

KINGSTON, PA,

S. 0. LACHAWICZ

* • — .

Physical Health Institute

Akiniu pritaikymo

ANGLIS

nvno

25 metę prityrimo

ANGLIS

Pfanešiuižs Lietuviams!
NEW
OTTY
PHARMACY
v*cna 1S didžiausių vaistini; J3tulgy ant Dritlgeporto, persikė
lė iš 3337 So. Halstcl St. i
nauja ir geroeno \ ietą 8480 S
Halstetl St. Dabar šitoj vietoj"
yra didelė linije vnifctu Kainos
mažesnės. Patarnavimas
grei
tas Ir mandagus.

K l L A V I l t t
K I E M V> S
UMiaHjkJtc anglis SM-S dabar galima gauti kokiu norėt, žinomas daly
kas žiema tankei trūksta geru anglių, tai pasinaudokite proga dabar.

GRANT VVORKS COAL YAfcD
ADAM B E R N A D I š l S
16-tu St. ir 49-Ui Court Ck^ro "

Savinirkas
Tel. Cicero S U
mlm+~—+M h

SIMPTOMAI

D A K T A R A I :
Telefonas Boulevard

AKIU LIGAS

>

1M»

Gydytojas, Chirurgas, Obs
tetrikas i r Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —
1)—B«

*

Tel. Boulevard 0537

Dr Marya
Dowjat-Sass

,

marinimo,

t ) — B e peilio ir be skausmo,
S)—Be kraujo,
4)—Be lokio pavojau* sveikata*.
•)—Pacijentui nereikia sirgti, ua~

U tuoj vultryti, ir gali eiti ;

1707 W. 47-th 61.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
A iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 Iki 2 Tai. po pietų.

darbą.
Parrdo 'Gall-stoaes' (akmenis tuliyje)
ir akmenis šlapumo pūslėje be •perneljos, sn tam tikromis moks
Uokomis priemonėmis bei vaistais.
Apkurtusiems sngvailna irirdėjlma.
Gydo visokias ligas pasekmingai, ir Jei
yra reiaabvt daro operacija*.
Prof esijonuli patarnavimą
telkia savo
ofise:

Dr. A.J. KARALIUS

Ofisiis atidarytas: kusdien nuo t vai.
po piet iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis ir seredomig ofisas nsdu•
rytas.

T>1.

Boidevard

1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platte aptiekos, kambariai: 14, 15, 1« ir 17
Valandos: nuo » ryto Iki 9 vak.
Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M

)flso Tel. Boulevard 96tS
Rezid. TeL O r a e l 2191

DM*. A. A. ROT H

Chicago, 111.

RUSAS GYDYTOJAS IR
OSIRLRGAS

Dr.MauriceKahn

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

TeL Y ardu 0994
Vaiandot:
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
f no 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet

-rri\\
\

TeL Boulevard 8686

D p. J. P . P o š k a
GYDYTOJ \ a
CHIRURGAI
1537 So. Morgan Street
Valandos: •—11 l t /yto.
Vakarais nuo 7 U I
CICERO OFISAS:
1143 Soatto 48-th A v e — •
Telef. Cicero 4671
Valand.: 1—4:8* v. v. kasdien.
Dtarnlnkais ir pėtnyčloms nao I
iki t vai. vak.

^

^-

ji

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 So. Western Ave.

Vyriško

vyrų, m o t e r ų ir vaikų kurios bu-

' vo pavadintos neišgydamos, nesilpnindamas juos vaistais Ir nevargindamos operacijomis.
Vartoju Naprapattjos ir Maisti
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas Ir Ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių Ir į
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 Iki 8
vak. Nedėliomis po sutartė 466?
n So. Ashland Avenue.

I

OR, P. Z. ZALATORIS

CHIRURGAS,

OSTEOLOGISTAS.

1046 Milvvaukee Ave. Kampas Hoble Street
Valandos: 10 iš ryto iki. 4 v. po pietų tr nuo *:*© iki »:I0 v. T.
Telefonas ofiso: Haymarket 0140
Telefonas Realdencljos Keystona 41*0

•

1

Jei Tamista nori, kad Jūsų
paveikslas atrodytų kaip gyvas,
tai tą padarys Tamlstoms J.
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje.
Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir tt.
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turifne
tam
tikrus elektriškus Įtaisymus
Kainos labai prieinamos.

fp
w>?<
'l
>y^

Tel.

Tel. Central 6200 Cicero Ofisas Utarnlnko vak.
11314 Cicero Ave. TeL Cicero SOtį
[Ant BRIDGEPORTO Seredoj nu
6-8 vaL v. Subatoj nuo 1—7 t. ^|
3236 S. Halsted S t TeL BouL

1
I

). P. WA!TCHES

TeL

ADVOKATAS
MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn Street
Kambariai 514 ir 51«
Telefonai Randolph 5584 ir SS
Vai.: Kas diena, išskiriant Si
batos ir šventės, nuo 9 iki pietą

3302
"*V*

Canal 2655
O. J, PANSIRIf A

. .

Fotografas

ROSELANDO OFISAS:
10717 So. Indiana Avenue
Telefonas Pu 11 man 6377
Vai.; Kas dieną ano -2 Iki
Subatomis visa diena, Švento
iki pietų.

PANSIRNA STUDIO
1601 S. Halsted St.,
Chicaffo.
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja 4
miesto dalis.
Į

j

i

<

m

SPECILISTAS ant egzaminavę
jimo abstraktų ir padarymo kon;
traktų,
dokumentų
ir visokį'
popierių. Veda visokius sudus.
i

John Bagdziunas Borciej

AUCTtON SALE
Atidarą nuo 10 vai. ry
te iki 11 vakare. Galit pirk
ti už savo kaina (price) v
arba galite pirkt ant ištaksavojimo knris tęsėsi nuo
7 valand. vakare iki 11 vai
vakare.
PETER A. MILLER
Jewelry Store
Tel. Canal 5838

2256 West 22-nd Street
—

Lietuvis Advokatas

II m

• »yi ' • • Į » I I

n ^

m

•

?

3U3

_

Veda bylas visuose Teismuose,
nuo ji) Abstraktus. Pudaro piHdiaa
purduvirao Dokumentus Ir įgalioj

7 S. Dearborn St. Room 11 |
Telefonas

Randolph

3461

Vakarais: 2151 West 22 4
Vietinio Ofiso Tel. Roosevelt 901
Namų Telefonas Canal 1467
—

—

—

—

-

—

—

^

^

•

•

—

—

—

Tadarytas 15 76 ir 102 rak. j , oktava
ir trigu*bos. Visos pirmos klesos plie! niniais klevišlaii,. Dailaus užbaigimo.
j arba gražiai išmargintos.
Neapsigaukit,
žiūrėkit,
kad ant,
koncertinos butų pažymėta

^Ttrrėk švarias, Sveikas akis

"1

PEARL Q U E £ N "

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

Taipgi parduodamos lengvais menesiniais išmokėjimais.
KATALOGAS ATSIUNČIAMAS
DYKAT.

Akiniai 45 ir augščiau

I
/

V4TAK*«.SNK: O0MPANY
403» S. Asuland Ąvc

Cblcago, IU

Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip
gi gerklės, nosies,- akiu. plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sui}, skaudulius senus ir reumatizmą.
Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.
Turime speciali skyrių del palogėllų, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.
GYDYMO BIURAS

HEALTH SERVICE INSTITUTE, i - c
1553 W. Drviston St., netoli Ashland Ave.
Biuro telefonas MONROE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE
0006.
Atliekame vigus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome
Ugonus, kiure negali ateiti i biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo "10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 Ir nue 4 i k i * ,
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartj-

—

i

S. W. B A N E S
A D V O K A T A S
19 W. Monroe Street
Room t04 — Tel. Randoipa
VaL. Kuo • ryto iki 5 po
VakaralB M01 So. Halsted
Telef. Yards ISIS

LIGONIAI, PALIEGĘ 1 NELAIMINGI

Lietuvis Specialistas

3333- South Halsted Street

Boulevard
——

g

L ^ . I

77 VV. VYashlngton St. Roon 911

J. J. Stankus
BRIDGEPORT STUDIO
3202 So. Halsted Street

^

įynyiT^^i^—fa*Bfci M B i — i — — II

DR, SERNER, 0, D . !

Valandos nuo 1 iki 9 Vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12

.

LIETUVIS FOlOGRAFISIAS

Jevvelry, Diamonds, Watches And ^ilvervvare

i

Telefonas Yards 4«81

STASULANll

H IŠTAKSAVOJUVISKĄ,PARDUOSIUIsAKCIJONO

••

Vakarais 3223 S. Halsted St

ADVOKATAS

'

PERLINES QUEEN KONCERTiNOS YRA
GERIAUSIOS #

m m•

Dr. J. Nl. C h r z a n

'

—

Vaandos: 18 Iki 11 rrt«j 1 Iki e
po platų: t Iki 8

S P E C I A L I S T A S vlsoką ligų vidurio Ir plaučių, gydo lytiškas
dalis, Šlapumo Ufeas vyrų, moterų ir valko.

•

\

lietuvis Gydytojas I r |
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
•

•

Kamnarfa 6»t
Telefonas Central U t O

FOTOGRAHSTAI

m$m

4729 S. Ash land Ave.

29 South La Salle S

zJ

V.

GU, CHARLES SEGAl

Telef. Lafayette 4148

GYDYTOJAS,

Graborias
Laidotu v h| kai
nos kiekvienam
prieinamos.
Pirmos HJesos
Mašinos
•Private AsnbuI.lcemted Emb.
lance
F. B. l'alaca

S I M A I T I S
NA^RAPA^H
Gydau pasekmingai tokias ligas

BfELAUKITE ( K A L K D V
Nes dabar yra geriauses laikas
pirkti Kalėdų dovanas.
Ateikite Pas Mane
Turu didelį pasirinkimą naujau
sios mados žiedų, laikrodėlių ir
deimantg. Patenkinimas gvarantuota. Kainos mažiausios. Taipgi
taisau
laikrodėlius
ir kitus jubilieriškus dalykus.
JUOZAPAS A.
IUZGEN
3336 S. Halsted St.
TeL Boulevard 1060
Chciago
i

Oflsaa Didmiestij t

Lietuvis

Valkų ir visą chroniškų ligų.

4 6 3 1 8 . Ashland Ave.

*.-

VR. VAITUSH, O. D.

Lietuvis Akių Specialistas,
l'alengvins akių įtempimą, kas
! yra priežastimi skaudėjimą gal
vos, svaigulio, aptemimo, rtervuotumo, skaudančius ir uždegusius
karsčius akių, krdivių akių, kata
Į
Kampas 31st Str.
re, nemielo, ir taip toliaus, be
į Vai,: 1—3 po piet. 7—8 vak. N«d. r ! vaistų arba skausmo. NepervirSi! na nei kkiij medikalis mokslas.
tr Šventadieniais 10—12 d.
VR.oaf
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis ma
giausias klaidas,
taip pat kaip
—m
visokias ligas arba ncnormalj pa
dėjimą, silpnybę
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo;
se.
Nauji stiklai įdedami j rėmus,
Perkėla saro oftsfc po nameri»
ei reikalaujama. Stiklai Jdėti nuo |
numerio iš recepto duoto visiefns
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
SPECUALISTAS
iama palengvinimui
visų nervų
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
Vai.: ryto nuo t%—11 tnw>
paeinančių nuo nepataisytų akių
po pietų: nuo
7—!.«•
įtempimo, kuontet geras pririnkiNedėliomis: 11 tki I I .
mas ir nešiojimas akinių paleng
Telefonas Midway
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta į mokyklos vaikus.
Valandos: nuo 10 ryto Iki 8 vak.
r
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po piety.
TeX C«nalSlI57' Vak.^ Canal' 1118Į
Tel. Boulevard 7589
1545 West 47-th Street
AKlJJtl $4 IR AUGščIAU
specialistas Moteriško,

Ortlytojaa ir Chiriirgmj

!

S*J

A D V O K A T A 8

CHAS. SYREVVICZ

1\

Didiiauses ir geriauses sinvejes
ant West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir
žieminiu materijų del vyru
ir moterių.
SIUTUS Ir OVERKOTUS
Visokiu Stylu
Padarau ant užsakinio greitai ir gerai
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del gero patarnav vimo. Taipgi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS
Lietuviu Kraučius
t 2337 So. Leavitt St. . Chicago, I1L
3
Tel. Roosevelt 8982

V. W. RUTKAUSKAS

—m

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8270

CHAS. K. VUOSAITIS

2160

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

t>R.

Savininkas
John Malachauskas
3430 So. Halsted St.
Chicago, 111.

Dr, Jau l Smetsna

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI

V

iBMaBHaaiaaaMaBaiHMa«aMM^Ąr*«Mi/

I C I T T PBAnMACYl

Ar Jums skauda galvą T
Ar jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip h plukančlua
taškus
AT atmintis po truput J mažėja T
Ar akys opios Šviesai?
Ar Jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė s - t vokų?

Dr,S,ABrenza Dr.A.Račkus
4«08 BO. ASHLAND AVENUK
Chicago, III.
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
p<et iki S po piet, «:30 vak. Iki
9:30 vak.

PAREIŠKIA

Tel. Canal 1271
2129

učsisenėjuslas, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Arclur AVe., ClJieapo, 111.
Brighton Park, 2 lubų, Rūmas 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų
Vakare nuo C iki 8 vai. vakare.
Nedėtdieniais nuo 9 Iki 12 pietų.
Tclepbone Lafayefte 4543

- .

PLATDsKrrE

4<

DRAI
' 'Į

9IED08
Švieiias
Tikrai Gai
tuotas
Geriausias
dus koki I
gai gali nupirkti.
6 Penkių svaru viednukai
j
A ePakių svarų viedrukai
10 Penkių svarų viedrukai
j
Siunčiame cKpVeSB'u
Siųskite Money Order apmokėjinįj
A. O. GITJL
228 W. Huron Street Chicago,

Septintos lubos.
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miesto majorą. Tečiaus toki
areštai yra priešingi konstitu

a
B
SE
TEISĖJAS DROŽIA PROHIBICUOS ISTATYMUI.

cijai. '»

Ankstesniojo teismo teisė
Federalis teisėjas d i f f e nu
j a s David išsprendė, idant
Chicagos miestas grąžinti} lai bandė W. Faiiy ir J . Murray
snins porai saliuninkų, kuriu už dalyvavimą, pastos traukisaliunuose rasta svaigiųjų ge' **> apiplėšime po 25 metus
rymų ir prie tos progos ašt- kalėjimo,
riai uždrožė pačiam VolsteaWEST PULLMAN.
do įstatymui, kuris sukėlė
taly netvarką. Teisėjas spren
džia, kad negalima žmogaus (Dvidešimts Metu. Apvadnika.
areštuoti už svaigiųjų gerv
vimas.
inu laikymą, kuomet neturiAtradimo Sv. Kryžiaus Drma aiškių įrodymų, kad jis jai artinas Įspūdingas, nepa
prastas momentas dvidešimts
tuos gervinus parduoda.
metų draugijos gyvavimo su
• " J e i tos rūšies areštai ykaktuvės. Pirmutiniai
takai'
ra legaliai.'* sakė
teisėjas,
buvo usnimis apaugę. J a i s rei
" t a i reikėtų areštuoti visus
kėjo D-jai žengti, kol ji nepa
turtinguosius,
gyvenančius
siekė geresnio, tiesesnio ke-;
šiaurinėj miesto daly. Reikė
lio. Tštikrųjų Draugija gali
tų areštuoti pati mane. Taidžiaugtis ir didžiuotis iš sa
pat policijos viršininką
ir
vo darbų. Dvidešimts metų
gyvuoja Dr-ja ir nei vieno
PARDAVIMUI
si
principo neatmainė, kaip tai
2-jų pagyvenimų namas 4 kartais atsitinka su mūsų ka
ir 4 Tsmabariai visi šviesus.
Visi vėliausios mados itaisv- talikiškomis draugijomis. Mū
mai, elektra, gazas ir vanos. sų draugija ne vien tik šelpia
Atsišaukite pas savininką: savo sergančius narius, bet
1417 S. 49 Ave.
Cicero, IU.' neužmiršta jų vaikučių, miAnt antru lubų.
" * nariams, teikia jiems pa-

Lai Jusu Pinigai
Dirba JUMS
Investuokite j " L " Serus

K

ADA Jus investuojate pinigus j •Chicago Raptd
Transit Kompanijos TSk% Prior Prcferrcd Serus,
Jusu doleriai dirba diena ir nakfj ir padaro Jums
gera alga.

•

Saugus investmentas, pareme «'hieagos transportarijos
reikalai, Kompanijos didelės pinigu dirbimos properties, ir didis augamas biznis kuris praeitus metus už
dirbo virš $18,000.000.
yėros kainoja $100. casb ;ij-ba lengvi ishnok«'-jima*i $10
j mėnesį; 7<fr duodaiua ant mokesčių. Mėnesiniai divi
dendai mokami po *7.S0 j metus ant kiekvienos š<ros. •
Nerimt daugiau l i a i o paklnn«k o«»t * * no darbininko "L," kompanijos arba ari•.Hjok žemiau telpanti kuponą. Mes priKia-skne j o n u veltui kopija Cbioacs B a pi«l Trunsit Kompanijom Street <<okie of
CMaag*.

S

A. + A.
ONA ŠERIENĖ
mirė Lapjor. 27, 1924 m.
2:40 vai. ryte 29 metų am
žiaus. Kilo iš Kriklenių
parap. BalčiunišMo vienk.
Išgyveno Amerikoj 11 nu
Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Kastantą ir tris
dukteris Vincentą 6 m. Al
doną 4% m. Felomina 3
mėn. Lietuvoje Motiną, du
brolių ir 5 seseris. Kūnas
pašarvotas 3601 W. dreenshaw St. Laidotuvės įvyks
Panedėly Gruodžio 1 d. Iš
namų 8:00 vai. bus atlydė
ta i šv. Antano bažnyčią
Cicero kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velio
nes sielą.
Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose
pamaldose.
Nuliūdę: Vyras ir duk
terys netekę mylimos mo
tinėlės.

šis:

Arti Ran<1olpli Str.

4568 Broadvvay

GAUK KOPIJA
843-72 West Adams Street, Chicago.
pusės meldžiu man prisiųsti pilnas in
Rapid Transit Kompanijos 7.8% Prior
kompanijos street guide Chicagos miesto
•••• •
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Mes turime geriausių silkių
ir žuvies. Kaip tai: Alaska
Fat Seotcb ir Holland silkių.
Mes parduodami bačkelėmis,
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais
ir viedrais.
Mes pristatome Į visas mies
to dalis. Taipgi pristatome ir
I užmiesti.
Reikalui esant telefonuokite:
Monroe
7344
7345
7346
Visi oisakyinal yra g vara ntootL

M. BORTZ COMPANY
IMPORTERS & PACKERS OP

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Overkotu #18.00

fr

?w

Augščiau
S l U t Ų # 1 8 . 5 0 I r Augščiau
Su Dviejom Kelnėm.
Įvairių matarijų, naujų madų,
didelis pasirinkimas.
Vaikų Siutai $5 ir augščiau
Vaikų Overkotai $6 ir augščiau
Pirmos Klasos
Marškinei 90c. ir augščiau
Nektines 35c. ir augščiau
Svederai $2.75 ir augščiau
Apatinei 50c. ir augščiau
Pančakos 15c. ir augščiau
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, M.

-L—.

ALASKA, SCOTCH and
HOLLAND HERRING
162-104 N. SANGAMON STR.
TEL.
MONROE 7»44
CHICAGO
* .

REIKALINGA
LIETUVIU
AGENTU
VYRŲ IR MOTERŲ
Galima uždirbti $25 į
dieną. Absolutiškai nau
ja propozicija
lengvai
parduoti tarpe Lietuvių
Ne real estate, ne stockas ir ne bondsai. Paty'rimas ne reikalingas. Ga
lima dirbti atliekamu lai
ku. Atsišaukite ant antru
lubų.

1553WDivisionSt.
Chicago.
Adinos 10-12 ryta 2-5 po
piet ir 6-9 vakarais.

t
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PRANEŠIMAS.

NAMAI -- ŽEMĖ

Federacijos Chicagos Apskri
čio Susirinkimas.
Trečiadieny Gruodžio 3 d. 8
vai. vak. įvyks priešmetinis
Federacijos Chicagos Apskri
čio susirinkimas Aušros Var
tų par. svetainėje.
Bus svarstomi Šie reikalai:
1. Vakarinių Valstijų Kata
likų Kongreso Komisijos ra
portas.
2. " Liaudies Universiteto''
Komisijos pranešimas.
3. Metinio susirinkimo rei^^la

l

NAMAI -- ŽEMĖ

REAL ESTATE

JV1AINYSIM J JŪSŲ SENĄ

SUROMSKIO BARGENAI!

. '•

NAMĄ.

Dadekite biski pinlgy ir

PARDAVIMUI ARBA
gaukite šiuos puikius nau
MAINYMUI
jus mūrinius 2 flatu namus,
South Side Bargenai
. 16 flatų apartment building South Side, važiavimo tiktai
po 4 kambarius, garu apšildo 30 minutų iš miesto, 1 blomas. Rendos $800.00 į mėnesį, kas nuo kary linijos, 2 bloKaina $57,000, randasi netoli,kai nuo mokyklų, bažnyčių,
Washington Vįįįy
jbus linijy ir parko. Bus ten

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

52 namai, 22 po 5-5 kamba
rius Ir 30 po 6-6 kambarius,
sun parlorai, aržuolo trimingai, garu šildomi, įmūry 3352 So. Halsted Str.
tos vanos, padestal lavatory, TeL Boulevard 9641
2 flatų po 6-6 kambarius, vi gyduolių skrynute, p r o s i n i - L . . . , . . . . ; . . . . . . . . . . . ; , , . , ,
4. Sumanymai.
si Įtaisymai, aukštas cimentuo mui lentos, bufetas, viskas
moderniška, lotas 30x125,
tas beismentas,
apšil-,
Kviečiame visų Chicago, domag>
^ ^ ?pečais
mM
{•£^ nauja gatve.
Apskričio skyrių atstovus at nesi, kaina $8,900. Mažas į
Tai gražiausi namai South PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
mokėjimas.
VISADOS KREIPKITĖS
vykti į šį svarbų priešmetini
Sfdeje. Mes taipgi statome NYTI
PAS M0S.
TAS JUMS BUS
BRIGHTON PARK
namus ant jusu loto. AtsiANT NAUDOS.
susirinkimą.
Valdyba.
BARGENAI •
I šaukite dienomis ir naktimis
8 flatų naujas mūrinis na
mas, su visais Įtaisymais, ga
ru apšildomas. Kaina $34,000, įmokėti $7,000, kitus
kaip renda.

NORĖDAMI

S.
L.
FA6I0NAS
CO,
susitarti del pamaty

2 pagyvenimų naujas mūri- iki 8 vai. vakare ir tuomet
1

N.aujais!

S L apšildomai.
^ ^ ^ n t % Įmokėti
} T t H T$4,,
garu
000. Randasi ant 42-tos ir
Rockwell. .

Apiniais-

Paskaninta

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI
Tel. Blvd. »64l

A. K A I R I S
namu

Atsilankykite paa anane duo.su
gera patarimą.
S352 So. Halsted Street
Chicago, IU.
Home
3356 Lowe Avenue

BRIDGEPORT PAINTING
& HAROVVARE CO,
Malavojime, dekaruo,iame,
kalsimuojame ir popieruojame namus.
radarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, UI. Tel. Yards 7282
» • !

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalia K on trakt oriui,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Street
Chicago, 111.

PARDAVIMUI

r^mtmmmm

7238

PARSIDUODA
Harmonika iš notų galima
grojit ir prie to parsiduoda
gera smuike. Kaina labai pigį.
Kas nori pasinaudot
proga
atsišaukite pas John Zubas
732 W. 18 St. 2-tras aukštis
iš užpakalio. Galima matyt
vak. nuo 6 iki 8:30 vai. vak.
Subatomis -po pietų.

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo

Rontraktorius

DaŽŲ ir Poperos Krautuvė
23S8 SO. LEAVTTT STR.

^ <r ^ ^

^ ^ ^ >

;Tu Negali
• • • • • - • • • • • - • • • • • • • -

•
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Tel. Yards 4527

Plumbing, Gas Fitting
And Sewerage
Greitas I r Geras
Patarnavimas.
Kainos Mažesnės Nekaip
Kitur

GEO.

HAZARD

3358 So. Halsted Street
Ohicago, III.

"^^-

-^

Išvengti!

Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
\J Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus persalimo.
ftokančiu, traukančių,
į
padūkimą
varančių
skausmų,
kuomet
skauda
dantį, diegia ausi ar skauda galvą, jei
nepamialinl apie

Ireg. 8. V^Pat Ofbe. '
tuojaus ir negatfindamas laiko juomi pasinaudoji. Jisai suteikia
malonu ir greitą pa
lengvinimą.
Nei viena
atsargi
šeimyna negali būti be
bonkos šių gyduolių.
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbaaenklio.

F.AD.RICHTER * C 0 .
104-114 So. 4th StrMt
Brooklyn. N. Y.

Telefonas Canal

06io

PLUMBING

Z S Z 3 Z Z

Geriausias plumeris, darb« at
lieku gerai ir sąžinlSkai.
THOMA8 HIGGLFf 8
ISIS So. Oakley An
Chicago,
Mhi

•

E. J. H E N I F F

Rozenski-Lemont & Go.

Telefonas Canal 5395

Canal

Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

NAMU BARGENAI.

CONTRACTORIS

Telefonas

809 W. 3511) SI., Chicago

Stulpino Bargenai! r

Boimiškų apynių kvapas
Nereikalinga virti.
Didelis į \ £
3 Svarų K H C
Kenas
U U
Klausk savo Groserninko

I• • • • I I

g
mo tų namu.
E. W. BAKS & CO.
(Bakszevfcz)
3301 So. Halsted St.,

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
3 pagyvenimų medinis na
% Parduodam Laivakortės. % .
mas po 5 kambarius, elektra.
Raudos $75.00 į mėnesį. Kaina
$6,500. Mažas įmokėjimas.
BRIDGEPORT BARGENAI. PIRMAS PIRKSI, PIRMAS
4 pagyvenimų -bizniavas na
PELNYSI.
mas, rendos $85.00 j mėnesi
REAL ESTATE
įmokėti $700.00, kitus kaip
renda.
Dabar yra geriausias lai
LOANS
INSURANCE
arba
2 pagyvenimi) bizniavas na kas, pirkti, mainyti,
General Contractor &
rnas, storas, galima atsidary parduoti. Parduodam, namus,
Builder
ti biznį tuojaus, tinkamas bile kokiam bizniu. Įmokėti lotus, gražiose Chicagos vie
Su tos rųšies reikalais
$1,000 kitus kaip renefo.
tose. Turime naujų namij, pi- kreiptes p a s mane.
Pa
gių
ir
brangių
apie
Šv.
Kazi
2 flatų 6-6 kambariai su vi
tarnavimas mandagiausis.
sais įtaisymais, įmokėti $300 miero Vienuolyną — Marque5710 S. Kedzie Avenue
kitus kaip renda.
Chicago, 111.
tte Manor. Brighton Park,
Resldcncijos Tel.
Ofiso Tel.
2 pagyvenimų namas 5-5 Bridgeport ir kitose vietose.
Prospect
5101
Prospect
5778
kambariai.rendos $36.00 į mėjnesi. Kaina $2,300, įmokėti
$400.00. Šios visus namus ga ,Taipgi statome namus, ant
lima mainyti ant kitokiu na lengvu išmokėjimų,
reikia
mu, bziniu, arba farmu.
C. P. Suromskis 8C Co. turėt tik biskį pinigų pra
džiai, daugiau mes parupi6312 S. Western Ave. '
REAL ESTATE
Kurie ieškote pirkti ar
3352 So. Halsted St. Chicago. nam : paskolas ir atliekam ki
mainyti
NAMUS, LO
tus reikalus. Jeigu turi lota,
Tel. Boulevard 9641
TUS,
FARMAS, BIZ
tai
nelaikyk
dyka,
toj
kreip
NIUS ir t. t. Mes turime
PARDAVIMUI 2 flatų mū
didelį pasirinkimą Namų
riniai namai ant Marquette kis pas mus, Mes suteiksime
Lotų, Marąuette Parko
Road arti Maplewood Ave.
kolonijoj ir po visą SOU
Garu apšildomi, maudamasis patarimą kaip pastatyti na
TH SIDE. Kas ko reika
kambarys išgrysta plytoms, mus.
laujate, atsilankykite i
beržinio medžio visi užbaigi
mūsų OFISĄ visais rei
mai, Atsišaukite
kalais, o visuomet busite
JAMES KRAI.
Jei turi kelete, šimtų dole
užganėdintais ir pasiskir2444 West 67 th Street
rių,
tai
nelaikyk
juos
ant
site tą ką jus reikalauja
Tel. Prospect 1364
te. Jei norite parduoti
mažo nuošimčio, bet kreipkis
NEPAPRASTI BARGENAI. pas mus mes parodysime kaip
NAMUS, LOTUS; mes
Kampinis namas lotas 26x
turime laukiančių pirkeir
su
mažai
pinigų,
galima
pa
80 3 augšeių namas, su beismentu, 5 pagy\ r enimų ir storas daryti didelį pelną, įdedant
randasi 3201 Auburn Ave. par juos į gera real estate.
siduoda aut lengvių išmokė
jimų,
v
6312 So. Western Ave.
Esate girdėję kad tas arba
Tel. Prospect 2102
Lotai randasi tarpe 32 ir 33 tas, uždirbo kelete, tūkstan
gatvių galima nupirkt už ma
ža į mokėjimą. Pasinaudok šios čiu dolerių ant biznio lotų,
progos. Atsišaukite
ant kuriu buvo įmokėję tik Užsimoka garsintes dienraš
4605 S. Ashland Ave.
keletą šimtų dolerių. Tamis- ty " D r a u g e " .
Chicago, UI.
ta irgi, gali' taip darydamas
tapti turtingu. Nelauk ilgiau,
kreipkis pas mus šiandiena.

Šiai Selyklai priduota tikru

Martano Ir budavojirao
GENERALJS

alime

2 pagyvenimų namas po 4
kambarius, visi įtaisymai. Kai
na $5,500, randasi ant 44-tos Telephone Boulevard 6775
Talman Avenue.
*

PURITAN
SALYKLĄ

162-164 N. Sangamon St
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Dešimtmetis.

Yra

409 East 33-th Street

John T. Moran, Room
Be atsakomybės iš mano
formacijas apie Chicago
Preferred Stock ir kopija
Vardas
Adresas

Komisija susidedanti
iš
pirmininko ir raštininko J . So
roko stengiasi tikrai, sureng
ti puikų vakarą. Ypač J . Soroką nesigaili nei laiko nei
truso, dirba su pasišventimu
Dr-jos labui, už kg. Dr-ja turės
būti jam labai dėkinga.

Masu Naujo Namo Adresas

OHICAGO

|

Koks bus vakaro progra
mas dar neteko sužinoti galu
tinai. Kodos bus muzikalis
programas su prakalbomis ir
bus suteikta gabes ženklai ti
ems, kurie išgyveno draugi
joje dvidešimts metų ir atsi
žymėjo darbštumų, neimdami
jokios paramos iš' draugijos.

,

UTILITY SECURITIES
COMPANY
72 \Y. Adams St.

gelbos iš savo labdarybės fon
do, pagal išgalėjimo. Tad At.
Šv. Kryžiaus draugija, kad
tinkamai paminėjus 20 metų
jubilėjų rengia pirmiausiai
masąuerade 28 d. Gruodžio
P. Stanciko svetainėje, kurio
pelnas eis padengimui jubilėjaus išlaidi].
Pačių gi sukaktuvių vaka
ras įvyks tuojaus po Naujų
Metų.

Pirmadienis, G m o i

'*

Turime naujų mūrinių namų
2 fl. po 4 kambarius, su basementu, ir aukštu stogu,' va
nos ir elektra; visi įtaisymai
sulig vėliausios mados. Taip
gi po 6 kambarius 2 flatų,
ant plačių lotu; namai ran
dasi Marąuette Manor ir
Brighton Parke. Priimame lo
ta kaipo pirma
įmokėjimą,
arba mainome ant mažesnio
namo.
Taipgi eg-zammojame abs
traktus, padarome visokius
legalius poperius, kaip tai
Doviernastis. įgaliojimus ir t.
t.

Tamsta & ?

Ar sergate? Mea jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar jus čia.
gydysites; ar ne. Kokia yra JŪSŲ
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų s k a u s m u s ? A r
turite skilvio liga, gasų, rugštumu

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, išballmą ir
mažai sverlate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigę, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį?
PraSalinkit nervingumą — apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervu*, ^tereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatykite su mumis tuojau.

Visais reikalais kreipkities
pas

V. M. Stulpinas &
Co.

Užsimoka garsintes dienraš- 3311 S. Halsted St. Chicago.
" Drauge".
Tel. Yards 6062

Daktarai Kopczynski
ir Schweers
Tel.

Ofisas
Haymarket

4S76

1112-1114 Milwaukee Ave. I
Viršui Hatterman ir Glantz Banko ,
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, 6-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 IK i 12 dieną
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos ir šlapumo liyi»'
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