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KERŠEVIČ1US.

PRANEŠIMAS.

Federacijos Chicagos Apskri
čio Susiriiikimas.

Trečiadieny Gruodžio 3 d. 8
SPRINGFIELD, DI. - Ival. vak. įvyks priešmetinis
BRIUIKSEUS, gr. 2. —
Lapkričio 28 dieną mirė kun. | Federacijos Chicagos ApskriKompozitoriaus Puccini lavo
lgnas Kerševičius, Springfi čio susirinkimas Aušros Var
nas iš ligoninės perkeltas vie
BRIUKSELIS, gr. 2. ,-- heme," "Madame Butterf- eldo klebonas. Velionis buvo tų pax. svetainėje.
non bažnyčių. Po gedulinguoju
Bus svarstomi šie reikalai;
Čia mirė garsus operų kom- ly," "Tosca" ir kitos. Prieš sunkiai susirgęs 'apendieitis.'
pamaldų bus paimtas Itali
pozitorius, ilalas Giacomo susirgsiant nabašninkas ga- Buvo padaryta operacija, ku1. Vakarinių Valstijų Kata
REGELIS, gr. 2. - Vakar stoti ir mėgino užimti telegra jon.
*
Puccini, eidamas 66 metus mino operą "Turandot." Ne ri pasisekė. Bet sveikstant Ii-, likų Kongreso Komisijos ra
rytų. čia ginkluoti} komunistų i'u ir telefonų ofisų.
Vakar įvyko bažnytinės pa amžiaus.
žinia, kaip daug jis gos para gonis peršalo ir gavo plaučių portas.
Keletas asmenų nukauta. maldos. Dalyvavo Belgijos ir
gauja pakėlė ataką
Estijos
uždegimą. -Iš to po trumpos
Buvo vienas garsiausių šių šė.
2. "Liaudies Universiteto"
valdžiai ir užpuolė militari- Sužeistas susisiekimo ministe Italijos karalių reprezentan
dienų kompozitorių. Todėl mi
Jam sergant Italijos sena ligos mirė penktadienį lapkri Komisijos pranešimas.
ris Kark, kur nuvyko geležin tai, daugybė diplomatii ir ki
nius butus.
rūsį apgaili visas muzikos pa tas paaukštino jį senatorium. čio 28 d. Amžiną atilsį!
3. Metinio susirinkimo rei
kelio stot i n ir komunistai ji tų į žyniauji} asmenų.
Dau
Anot ofieialio pranešimo.
saulis.
iTai ypatingas talentuotų as
kalai.
sutiko šūviais.
giausia
buvo
muzikos
mylėto
atakos tuojaus sutriuškintos
Specialistai gydytojai čia menų pagerbimas.
WASHINGTON. gr. 2. — I 4. Sumanymai.
Komunistų sukilimą greitai
• .
jam atliko operaciją gerklė
Iš Romos pranešta, kad I- Republikonų partija politinei
ir grąžinta tvarka.
Kviečiame visų Chicag03
suniužgino kariuomenė. Kovo
je. Ir nuo to gal butų pagi talijos vyriausybė išsprendė kampanijai
kontribucijomis Apskričio skyrių atstovus at
Kitose Estijos dalyse ir je vartota kulkasvaidžiai ir
jęs.
Bet
širdies
liga
jį
nuva
kompozitorių palaidoti vals surinko 3,063,952 doL Ižde li
IŠKILMĖS MEKSIKOS
miestuose ramu.
vykti į šį svarbų priešmetinį
rankinės granatos. Komunisrė į kapus.
/
SOSTINĖJE.
tybės lėšomis.
ko 355,251 d oi.
susirinkimą.
Valdyba.
I tai apie dvi valandas išlaikė
Giacomo
Puccini
paėjo
iš
Prie mirštančio muzikos ge
GEL$INGFORSAS, gr, 2. geležinkelio stotį.
=»^r
MENICO CI/TY, gr. 2. — nijaus buvo jo sunūs ir duk muzikų padermės. Jaunatvėj
— Anot žinių iš Estijos sos
Revely paskelbta karo pa- Šį sekmadienį čionai įvyko
tė. Paskutinius Sakramentus praleido vargo. Bet paskiaus
tinės Revelio, ginkluoti komu |dėtis. Visi valdžios butai sau
nepaprastos iškilmės. Naujas jam suteikė apaštalinis nun praturtėjo, kuomet jo operos
nistai ten paėmė geležinkelio gojami kariuomenės.
Meksikos prezidentas Calles cijus Belgijai. '
praplito.
,
užėmė prezidento vietą, kuo
Nemylėjo jis rodytis pa
PARDUODA GULBRANSEN PIANUS, DIRBTUVĖS
Žinovai pripažįsta, kad na
met Obregonui baigėsi tarny
sauliui, arba didžiuotis. Del
bašninkas po kompozitoriaus
KAINA ANT. LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
ba.
to, tik du kartu operų rei
Verdi buvo garsiausias.
g g g ^ f f P7 t i Golbynseą Pianai Yra Apkainuoti Taip:
kalais aplankė New Yorką.
j,vyko didis pokylis, kuria
SSSS?
*S5RS?
CountrySeat White House
$450.00
$530.00
$615.00
$700.00
me dalyvavo svetimų šalhi di Jo pirmoji opera buvo "Le* Kitų Amerikos miestu nekliu
Naeijonales
arba
vienoda
plomatai ir daugybė Meksi Viffi." Paskui sekė " L a Bo dė.
kaina visur ir Chicago ir
kos generolų.
kitur, taip, kad pirkdamas
GULBRANSEN Pianą, esi
Naujo prezidento nusista
Illinois valstybes naujas ka
užtikrintas, kad netapsi ap
tymas
neaiškus.
Matysis
to
gautu.
Įėjimas baigtas statyti sale
RFjYELIS, gr. 2. — Esti sovietų valdžios nariai*, jei
liau.
Norėdamas nupirkti gera
Joliet, 111. Gruodžio jG d. for
jos vyriausybė vakar Rusijos sovietų valdžia juos taip
Pianą, ateik i mūsų krautu
maliai
bus
atidarytas.
Visais
ve išgirsti ir persitikrinti
sovietų valdžios atstovui Čia daug užtaria, kuomet šie mėAGENTAS NUŠOVĖ
žvilgsniais kalėjimas moder
geruma v
GULBRANSENj
įdavė notą, kuri turį I>'U.per gina griauti savo šalies val
ŽMOGŲ.
,/Vi
KAIP DAUG OKUPANTAI
Registruojančio Piano
ninis. "
džią ir tara tikslui vartoja
siųsta Maskvon.
Gulbransen Registruojanti
PELNĖ RUHRO KRAŠTE.
Viršutinio
geležinkelio
aprievartą.
Pianai randasi
didžiųjų
Toje notoje Estijos vyriau
muzikos profesorių ir artis•"
o»mmmm TMI*M*it
gentas įuke Reeson nušovė
Mrs. Salicile Nitti Crudesybė aiškiai 'klausia Maskvos j
Turi pasisakyti.
PARYŽIUS, gr. 2. — Fran vieną žmogų sekmadienio va lle su savo antruoju vyru
tų namuose. Gulbransen Pianus išdirba didžiausia
valdžios išaiškinti, kokius ji
dirbtuvė pasaulėje, kasdiena išleidžia po 300 gatavų
euzai su belgais jau baigė kare, kuomet
Keletą
kartų
Maskvos
so
agentui
tas
Crudelle,
kuriedu
buvo
kalti
santykius turi su trečiuoju
pianų.
Ruhro krašte ekonominę eva žnK>gus pasirodė įtariamas.
vietų
valdžia
buvo
užsigynunamu
už
pirmojo
vyro
Nitti
komunistų internacionalu, jei]
REGISTRUOJANTIS PIANAS reiškė, kad kaip tik
kuoto.
Pasirodo,
kad
okupuo
spaudi koja. Pianas registruoja muzika kaip tik nori.
Nušautas Charles Hendri- nužudymą, paliuosuotu.
tų, organizaciją aprūpina fon sį giminingumo su komunis
GULBRANSEN Registruojančius Pianus parduodame
tės laiku Francija su Belgija
cks, 3760 Sheffield ave., ne
dais, kurie vartojami sveti tais. Tai ji padarė Anglijai
S ir gvararitoja mušu krautuve.
pelnė 3 bilionus frankų arba
ir
Amerikai.
Bet
-Estija
ne
vedęs, kurs su jilėšimais ne Nusišovė policmonas James
mu vyriausybių, ypač Estijos!
150
milionų
dol.
betiki tos rūšies dalvkams ir
turėjo nieko bendra. Ar kar Kareasek, kurs buvo kaltina-į
vyriausybės griovimui.
reikalauja formaiio išaiškini Militarinė evakuotė jau pra tais agentas neapsiriko. Poli mas vieno žmogaus nužudy
dėta irgi. Ir ateinančią vasa cija agento narve, kur par me.
Ji Beatsakanti.
mo.
3343 So. Halsted S<h
Antra Krautuve
g a rą ji bus baigta.
Sovietų [valdžia Maskvoje a. ...
— T
duodami tikietai, rado ištuš
3327 So. Halsted Str.
Kuomet
imta
vykinti
žino
visas laikas šaukia, kad ji su
Chicagos apylinkėse areš
tintą butelį nuo "moonshi>*
mi eksportų reparaciniai pla
tuota apie 40 asmenų už pro
trečiuoju internacionalu netu
ne.
nai, okupuotės pelnas abiem
hibicijos įstatymo peržengi
rinti nieko bendra ir, girdi,
f
AVASHINGON, gr. 2. — šalim nutruko. Iš sąskaitų
mą.
už komunistų darbus užsie
!
APKRAUSTE FLATA.
Vakar atidaryta 68-ojį Kong tas pelnas štai koksai:
niuose neatsakanti.
Okupuotės laiku, pradėjus
Bet štai. kuomet čionai bu reso sesija.
Nesant namie vyruu Stan ZAGLOUL VYKSTA EURO
sausio 11, 1922 m., ir baigus ley Shaw, jo apartamentan,
vo teisiami estai ir rusai ko-j Gal rytoj Kongrese bus
PON.
skaitomas
prezidento
metinis
rugsėjo
1,
1924
m.,
Vokieti
munistai už sukalbi sugriauti
810 Oakwood bou2jv., inėjotlu
pranešimas.
Paskiaus
»
kurią
ja
išmokėjo
įvairiais
daik
CAIRO, gr. 2. — Praneš
Estijos valdžią, sovietų val
jaunu piktadariu, Mrs. Shaw
'į
. # subraklino, užkimšo jai burną ta, kad buvęs nesenai Egipto
džia ne vien į Estijos pasie dieną prezidentas įduos Kon tais:
Dabar patogiausis laikas prade/
nį pasiuntė kariuomenės nrili gresui savo generalį praneši Francijai — 1,618,000,000 ir pagrobė 75 dol. pinigais ir premieras Zagloul paša vyk
ti pirkti Kalėdų Dovanas savo gi- /
frankų; iš to Francijai liko apie 1,000 dol. vertės kito sta Europon.
tarinei demonstracijai. Be to,, mų.
minėms, nes galima labai gerai
Taipat pranešta, kad ang
pačiuose Rusijos miestuose! Kongresas turi daug dar pelno 823 milionai frankų.
kiais daiktais.
pasirinkti. Mažas įmokejimas Ta
lų autoritetai jau pertraukę
ruoštos didelės demonstraci bo, jei jo netrukdys numato Belgijai — 580,000,000 fr.;
mstai palaikys nupirktą daiktą-doiš
to
liko
pelno
149
milionai
mi
nesutikimai.
areštavimus.
jos, kuriose dalyvavo dau
vanę, iki Kalėdų. Geriausia yra
RASTAS
NUŽUDYTAS
frankų.
pirkti Kalėdų Dovanas mūsų fir
giausia sovietų valdžios val
ŽMOGUS.
moje, nes mes importojama įvai
Italijai — 277,000,000 fr.;
dininkai. Sovietų valdžia vis VISKAS TVARKOJE, RA
DENEEN BALTUOSE RŪ
rius daiktus iš Europos už tai mes
pelnas nežinomas.
PORTUOJA.
gi tų valdininkų nesudraudė,
MUOSE.
Ties saliunu, 2204 West
galime daug pigiau parduoti kaip
Francija ir Belgija, be to,
bet dar juos ragino dalyvau
kiti. Mūsų firma yra visiems gerai
Taylor st., rastas nežinomo |
gavo
pajamų
iš
muitinių
ka
LONDONAS,
gr.
2.
—
An
WASHINGTON,
gr.
2.
—
ti demonstracijose. Tai ne
vyro lavonas, kurs peršautas
žinoma per 12 metų kaipo geriausiai patarnaujanti
syklų,
miškų
ir
tt.
2,226,000,glijos
aukštasis
konmisionieVakar prezidentų Baltuose
užginamas faktas.
žmonėms.
galvoje.
i
rius Egipte, gen. Allenby, ra 000 frankų; pelno liko 888 mi
Rūmuose aplankė naujas iš
Saliune padaryta krata. Su
Štai^musų pasiulijimas: Pirk i r mokėk taip kaip
Tai viena galva.
portuoja, kad Egipte viskas lionąi fr.
Illinois senatorius Deneen,
sekta priteškėjusio kraujo.
Tamistai patogiausiai ant lengviausių
Tas visas pelnas teko minė
Pasirodo tad, kad sovietų tvarkoje. Bet didžiumoj mo
republikonas.
Areštuotas savininkas ir bar
išmokėjimų. Daimontiniai žiedai "per(valdžia ir trečiasis komunis kyklų neina mokslas. Moki- t,ų valstybių iždams ir tos
tenderis.
!
fect blue white set" 18 k. aukso.
i
valstybės vis dar nepatenkin
tų internacionalas yra vienas niai protestuoja.
NEW YORK, gr. 2. p - Ties
Kaina nuo $13.50 iki $500.00. Turime labai gražių
ir tas pat. Kad jei komunis
Anot Allenby, net {Khartu- tos. Atrodo, jos nebūtų pa
West 63rd gat. sudegė pen
moterims baltų auksinių laikrodėliu visokios išvaizdos
Chicagon
parvežtas
žinodos ir styliaus. Kainos nuo $9.50 iki $35.00. Vyrams
tai svetimose šalyse atlieka me, kur įvyko kareivių maiš tenkintos, kuomet vokiečiai
kių, aukštų gyvenamieji na
turime segucių nuo $11.50 ir augščiau. Turime vyrams
atiduotų joms ir paskmtinius mas sukčius Leo Koretz. Vie mai. 5 asmenys žuvo gaisre,
piktus darbus, tai tas dirba tas, yra ramu.
laikrodėlių 14 k. auksuotų baltai nuo $15.50 iki $75.00.
tos
laikraščiai
ilgai
turės
me
savo marškinius.
ma sovietų valdžios vardu ir
11 kitų sužeista.
H A N K A N JEWELRY CO
Kuomet Vokietija taip aš džiagos sensacijoms.
todėl ta valdžia už komunis
DAUGIAU KARIUOME
2209 W. 22-nd St. Arti Leavitt S t
triai spaudžiama, klausimas,
tų darbus yra atsakominga.
MEXICO CJjTY, gr. 2. —
NES.
Mes Kalbame Lietuviškai
kas
sukėlė
karą,
kažkur
vėl
Nuo
nuodingųjų
dujų
uždą
Estijos vyriausybė ypač įNaujas
prezidentas
Calles
«
domauja patirti, ar estai ko
PARYŽIUS, gr. 2. — Anot užmestas. O juk už karą tu rytam garadžiuj žuvo St. Wi jau suorganizavo sau kabinę
Tel. Ganai 5496
munistai, priklausą
trečia žinių, Anglija siunčia dau rėtų atsakyti ne viena Vokie šniewski, 30 m„ 6039 So. U- tą, kurio nariai vadinasi sek,
Chicago, 111.
tija.
jam internacionalui, skaitosi giau kariuomenės Egiptan.
nion ,ąve.
retoriais.
i
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Estijos Valdžia Greitai Apsidirbo
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JOS F. BUDRIK PIANŲ KRAUTUVE

Estija Reikalauja Maskvos

CHICAGOJE

J 0 S. F. B U D R I K

68 KONGRESAS DIRBA.

Kalėdoms Dovanas Pir
kitę Dabar

1

1

D R A U G A S
..

HlilUill!l1iM!»!KK!!::^;tUiUlUU>UlUll(

-DRAUGAS"
rabUshed Dallj Kxcept Saodmys
One ¥ e a r . . . . . . . . . . . . . . . . . $ • 09
6ix Ilontbs
$».0'J
'

U

j
r

AT K E W S - STANDS tfi. A vX>PY
D I L i l G A S P U B U S H I N f l CO.. Ine
ISS4 So. Oaklf 7 A ve.,
Chicago. EI
Red. TiJU Roagcvclt 2919
Adiuinis.r : Rocsevelt t .Vi

BENDROJI

• i J

Antradienis, Gruod.
9S

LAIMĖ.

Vien Jungtinėse Valstybėse yra 24 milionai katalikų f d a u g i a u svetimi, bet jie yra katalikai kultūrinėje prasmė-

mmimnii.^m diHtMiutttiiisa^uMh (su kolonijomis — 34 milionai). Sie katalikai yra įvairių
je. Šitie kultūrininkai mums labai brangus, nes jie dirba
I Š T I K M Y B t S KLAUSItautybių ir nelygaus veiklumo bei susipratimo. Žymiau kartu su mumis prieš chaosą, minties išgverimą, laisvama
MAS.
sioji katalikybei silpnybė gludi pasauliečių neveiklume.
Amerikoniškas
laikraštis Kame ne vien dvasiškiai, bet ir pasauliečiai katalikai vei
Thrift Magazine nesenai pas klus, ten katalikų kultūra ir religija stipriai laikosi ir daro
kelbė aiikietą. teniatu: " K o gražią pažangą. Anglijoj pasauliečiai inteligentai viešose

brangiui į vietose kas sekmadienis pasako šimtus pamokslų ir relikitų žmonių charaktery r '
j giniij prakalbų ir mes matome Anglijoj kasmet 12 — 15
ši klausima laikraštis pa- tūkstančių šviesių žmonių pereinančių mūsų Visuotinon
siuntė daugeliui įžymiųjų as Bažnyčion. Olandijoj pasauliečiai lygiai uolus katalikai
menų S. Valstybėse, Norėta kaip ir jų dvasiškija ir Olandijoj katalikybė taip tvirta,
patirti, kaip i.ymesnieji žmo simpatinga ir graži, kad gali tarnauti pavyzdžiu visų kras charakte-^ty katalikams. Jungtinių Valstybių katalikai, drauge su
nes ziun i žmogaus
rį, Į charakterio ypatybės. Kanados francuzais, ir-gi parodė daug veiklumo, 20 uni
Ankietos rezultatas pasiro versitetų, 1200 kolegijų ir vidurinių mokyklų, 2 milionu
dė įdomus. Did£:;mia klausi vaikų parapinėse mokyklose — juk tai šedevras moder
mu kuone vienmačiai atsakė. niškosios katalikų civilizacijos. Ir milionai neturtingų kak-ul jie laKr-ia brangini t a l i k ^ darbininkų kasmet sukrauna virš 100 milionų do"ištikinrybės" ypatybę K3-] l e r i * a u k ^ k a d Jskiepijus savo jaunimu* sveikus gyveni
. , ...
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charakterio brangiausioji *y- v
^ kalbos katalikams trūksta tik diažiujų dienras.v.-,
i cm, nors savaitinių ir mėnesiniu laikraščiu įiems nestinu.
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BM yra ištikimybe.
• J
Tai t i i r a tiesa, kad žmog-' » a >
Katalikai pasauliečiai Amerikoj daugiausia veiklumo
aus ištikimybės j patybė turi
rk~i* i rn .,'parodė
didžiulių
organizacijų
srity. Vien trys
didžiosios
but branginama. l)elto, kad
f
.
.. *
?
. ' * . . . J
i • „ ,
t

šiandie vra mažai tokių žmo- ^ organizacijos turi apie 2 milionu narių. Tai Kolumbo
. ,
.
. ,.
Vyčiai, Šventojo Vardo Draugija ir "Catholic Students
lx
mų,
ta ypatybe
pasiz>- / . '
j „
.. &J
.. . . . . .
...
mėtų.kurie
Darniausia
ta ištikimy
remti darCrusade
neseniai. susikurė,
betdraugija
jau turi kata
410,000
studentij
Si pastaroji
įkų misijoms
bė yra apgaulinga arba pa Mission
sai inga. Nuo to nukenčia ne ir moksleivių. Netol pusės miliono moksleivių-misionieriij
vien pavieniai asmenys, bet — juk tai nepaprastai gražus dalykas.
Prie to viso, kas čia pasauliečių katalikų daroma ir
ir tautos, kuomet kitos kitoms!
padaryta, dabar prisideda senai lauktas vien pasauliečių
rodo klastinga, ištikimybe.
Kad ištikimybe beitų tikra, leidžiamas, rašomas ir redaguojamas savaitinis- žurnalas
"THE COMMONYVEAL"
ji turi but aVišalė. Vienašalė
ištikimybė gaA but gera, bet; arba "Bendroji Laimė". Ji leidžia žymus Amerikos katalineilgam.
į kų mokslininkai ir rašytojai, jiems sandarbininkauja AngEuomet darboaris nori nuo Kjos, Airijos, Francijos, Italijos, Pietų Amerikos ir kitų
savo darbininkų ištikimybės, j kraštų garsesni rašytojai. Jų tarpe randame garsų anglų
jis darbininkams taipat turi j rašytoją Chesterton'ą, neseniai priėmusį katalikybę; vireikšti savo ištikimybe.
i šiems žinomą Hillaire Belloc'ą, apsukriausi iš modernij>Istikimybė turi palių iš kųjų rašytojų; plačiai pagarsėjusį mokslininką penkių fa
žmogaus sąžiningumo i.c grie kultetų daktarą James J. VValsh, autorių "Trikliktasai —
žto teisingumo. Juk?
mv; didžiausias amžius" ir daugelio kitų mokslo veikalų.
Dar paminėtini šie pasauliečių organo sandarbininspaudžiamo žmogaus negali
kai:
ma laukti ištikimybės.
Sir Bertram VVindle, žymus Anglijos rašytojas, dau
Jei kokios šalies valdžia
norį sau gyventojų ištikimy gelio knygų autorius, rašęs apie religijos ir gc.atos moks
bės,
tai ji pati pirmiausia lo santykius.
Henry Logan Stuart, autorius "Verkiančio Kryžiaus"
gyventojams tu: i įrodyti ta
brangintini} charakterio žymę. ir "Civilizacija Amerikoje".
Theodore Maynard, poetas, novelistas ir kritikas, au
Tas pat yra draugijose ir
organizacijose. Taip yra vi torius "Dieviškosios Avantiūros" ir "Mūsų Geriausieji
sur. Ir tik abišalinė ištikimy Poetai' \
john Bunker, rašytojas ir kritikas, autorius "Židrieji
be padaro laimingais žmo
laukai ir tamsus bokštai".
nes, tautas.
Padraic Colum, poetas ir dramaturgas, autorius ke
lių veikalų.
NAUJAS LAIKRAŠTIS.
R. Dana Skinner, istorikas ir dramos kritikas.
Kaune pasirodė naujas laik
William Rose Benet, rašytojas ir poetas.
<t
,,
rašti* Lietllvis , visuome
Thomas Walsh, ispanų literatūros žinovas, rašyto
nės,
politikos ir literatūros jas.
savaitinis laikraštis. Leidžia
Julės Bois, franeuzų rašytojas ir psikologas.
jį " R a š t o ' ' bendrovė, o reda
Grovas Byron Kuhn de Prorok, istorikas, archeolo
guoja Petras Vaičiūnas. '•Lie gas, Kartagenos tyrinėtojas.
t u v i s " yra
"pažangiečių"
Hoffman Nickerson, c!ai nekatalikas, bet katalikų kul
dvasios atvaizdas ir organas j tūros šalininkas, autorius "inkvizicijos" ir kitų stambių
rtBtojusio eiti "Tautos vai-.
r o " vietą. Pažangiečiai persi
organizavo ir sudarė naują
organizaciją: "Lietuvių Tau
tininkų Sąjungą".
Tos naujom organizacijos obalsis ir siekia!, manau, bus j
pilnai atatinkami jos organo
obalsiui. O ; •Lietuvio" obalsi> esąs: "Tautiniai pasaule-

kime, neškime į Mturingųjų
tautų šventyklos rūmus savo
tautinės sielos žiedus, bukime
viso pasaulio kanklių atskira
lietuviška, s t y g a ! " 'Lietuvio'
obalsyje iškarto matyti re
daktoriaus poetinga siela, jaBN d a j ^ žkambių žodžių. Paprastaiu žmogui nepoetui sun
ku Pasigaudyti tame ooalsyje

veikalų,
Tokių žymių z m a i ų v e d a m a s pasauliečių katalikų or
g a n a s atkreipė j save dėmesį hierarchijos ir valdžios:
susilaukė pasveikinimų nuo Prezidento
Coolidge, nuo
Baltimores kat. arkivyskupo Curley, nuo protestantų episkopalų vyskupo John
Murray, nuo
Columbijos
universiteto prezidento
N.
M.
Butier
ir
t.
p.

nišką sufiurbėjimą, atsiduodantį senatvė ir mirtimi. Jie
kartu su katalikais gieda tą pačią sielos giesmę, jaunat
vės, kovos ir pasiryžimų hymną!
Štai pirmame rtThe Commonvveal" numery p. Hoff
man Nickerson, nekatalikas, autorius "Inkvizicijos" ir ki
tų veikalų, pripažįsta, kad Katalikų Bažnyčia "kiekvienai
mūsų visuomenės ligiai turi aiškų ir galutiną vaistą". Už
baigdamas savo straipsnį "On AlHance With Rome", p.
H. Nickerson sako:
"Darau išvadą. Vien tik buvimas Popiežijos gelbsti
mums tikėties geresnio tarptautinio susipratimo. Savo ekonominėje moralybėje ir katalikiškų viduramžių rekor
duose, Bažnyčia turi didelį žodį tarti socialio teisingumo
reikalu. Be jos, kova už nuosavybės teisę ir už moterys
tes šventumą liktų tikrai beviltė. Savo lotiniška kalba Ji
pagelbsti išsergeti senojo Viduržemio Jūrių pasaulio pa
likimą, iš kurio kilo visa kultūra. Jokia baidyklė negali
nutolinti Jos mokslininkų -nei nuo protingumo (reason),
nei nuo sveiko sprendimo (sanity). Jei mes negalim
duoti Jai priesaikos, tai nors mūsų pagarba Jai priklau
so".
Pradėdami leisii "The Commonv/eal", kalvertiečiai
daro tikrai didelį žygį. Jie išjudins pasauliečių katalikų in
teligentų ideologine kūrybą, minties veiklumą; Amžinosios
Tiesos keliais eidami, jie atnaujins daugelio širdis. Tad
jų žygius lydės ir ir.uSų nuoširdžiausios simpatijos ir pil
niausias pritariams bei parama. Gyvuokite, kalvertiečiai,
ilgiausius metus ir skleiskite kilniausią liuosybę Viešpaties dvasioje.
K. P.

nepratęs

maišė pirkti.

/

S. C O N R A D
užlaikau čeverykų krautu
vę geriausios išdirbystės ir
vėliausios mados del visos
šeimynos žemiausoui kai
nom.

Telefonas
Laiayette
4961

J.

DABAK

J A S I N S K I

4629 S. Ashland Av Chicago
Jeigu nori gerą. laikrodėli čysto
aukso filiubinius žied'is, signieta,
auskarius,
moterišk į
špilkų ir
gražių šukų į plauku**.
abejnai
v'skas kas yra is aukso
Pas
mane
vietiitelidi
galima gaut viso
kį
deimantiniai
daigtai dideliam
pasirinkime.
Su pagarba,
J. JASINSKI.

Lafayetle

8568

Dr. A. J. NORMANTH

LIETUVIS NAPRAPATAS
44ft4 80. Westent Avenuo
Vai.: Nuo 2 iki 5 6 iki S P. M.
Chicago.

CHAS. K. VUOSAIUS *
•;
S
Šį
3
O
O

2
J
3

Didziauses ir geriauses siuvejes
ant West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir
žieminiu materija del vyra
ir moterių.
SIUTUS Ir 0 V E R K 0 T U S
Visokiu Stylu
Padarau ant užsakimo greitai ir g e r a i
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del gero patarnavimo. Taipgi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS
Lietuviu Kraulius
2337 So. Leavitt St.
Chicago, III.
Tel. Roosevelt 8982

^

IŠTAKSAVOJU VISKį, PARDUOSIU Iš AKCIJOM
Jewe&y, :Diamonds, Watches And Silvenvare

AUCnON-SALE

T j mano dė<fc"s pranešimu,
lietuviu pauėtis Rusijoj yra
baisu

Atidarą nuo 10 vai. ry
te iki 11 vakare. Galit pirk
ti už savo kaina (price) \
arba galite pirkt ant iš tak
sa vojimo kuris tęsėsi nuo
7 valand. vakare iki 11 vai.
vakare.
PETBR A. MILLEE
Jewelry Store
Tel. Ganai 5838

- Moterys Ir Vyrai, nedaro skirtu
mo kaip tlg:_i jus kenčiate ir ką
Kaukazo lietuviai yra susi kiti daktarai yra jums sakė. Atei
ir duckite proga X-Ray egza
organizavę į "Lietuvių Drau kite
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
giją", kurios valdyba yra liškas h ūdas egzaminavimo su pagelba naujausio aparato X-Ray kuris
Grozno mieste, Tereko apy nukreips kelia bent kokiai klaidai
pasakys visa teisybė ir tikra prie
gardoj (Tiers kaja oplast.). ežastį
2256 West 22-nd Street
ligos parodant visus organus.
•
, ,
i
""ir—
S3E;
Egzaminas nieko nekenkia, be jo
Miestuose namai atimta iš kio skausmo ir nėra reikalo nusijų savininkų, todėl tie varg rėdytl.
Jeigu skauda tau vidurius, kruti |IIIIIH3IHHIIIIillHlll!ltflllHHIIHtllilllt1IIIIHIIIIilillHllllllinHIIIHIIIItHltHinitmi@
nę,
pečiue, galva, jeigu negrumuliuošai turi samdvtis butus iš ja tau
viduriai, neturi apetito, kosti
ar
kankina
tave rumatizmas, asthma,
sovnarkoms (tautos komisarų
S
odos ligos,
nerviškumas
ir' kiots
|
GERIAUSIA
DOVANA
KALĖDOMS
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti
tarybos).
f
greita rezultatą — tai ateik tuojaus.
l Užlaikome Gražiausių Žieminių Kvietkų Del \'isokių
Mes vartojam naujausia vrakcyn ir
Bet keisčiausia tai, kad bol aerum
"606" ar 914 kuomet užsi
lioikalu
ševikai, / atėmę savininkams nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa |
NUSKINTOS K V H T K O S
=
gyvastis". "Intro venous" (drugs yra
jų namus, remontuoti ir ap- leidžiami tiesiai į kraują) yra pagel l
Vestuvėms, Bankietams Ir Pagrabams Vainikai
bėję tūkstančiui kentėtojų. Sis yra
draudą (strachovyja platy) nepaprastas būdas gydymo kraujo S
Pristatome Į Visas Miesto Dalis
mokėti užkrauna tiems pa Ilgu.
Nedaro skirtumo kiek tų pinigų
praleidai,
Ir kiek tave jau kiti aptiems savininkams.
KVIETK1NINĮCAS
į vylė, ateik čionais ir sužinok pilną
D a r l»hai u « a
qK'M'/i*\-p«? teisybę ir atsistok ant tiesaus kelio f 3316 So. Halsted Street
Chicago. f
.

J

L

|

BUKIETAS

i

jjar laoai senai at\azia\c.b
iž Maskvos į Derbent'g, kokstai ponas komisaras 69 namus
paskyrė atiduoti jų savinin
kams, teeiau iki šiol to spren
dimo įvykinimo nesulaukia
ma.

kURi8
veda
Atsinešk

.j

eikata>
šį s vskelbimą
o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui?
CflICAGO M E D I O A J J CLINIO
Dr. E . V. Heaton
505 S. State St.
Kamp. Congres*
2 Lubos
Valandos: Nuo 9 iki 5:30 vak.
Panedėliais, Seredoms ir Subatoms
9 iki 8 vak. Nedėliotus nuo H iki 12.

1

LOVEIKIS

1

Tel. Boulevard 7314
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Lincoln &sU7HX>

Fbrdsoa

FRANK BRESKA
-T 2501-03-05 S. Kedzie Ave. Tel. Uwndale 4 U 3-14

1

sandarbininkų įsiutimą.

Tel.
v—

Blvd. 8778

PASINAUDOK £5 PLANU

r

!

?

Ford Truckal D& GrosernŲ Ir Bučernu.
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SHERMAN AUTO SALES

Wasningtonietis.

S

GELIŲ

CAUS-TRUCKS-TRACTORS

SHERMAN AUTO SALES

ir skaitytojų nuomones skirsis klausiniuose kompetentingų

PIRKIT DEL KALĖDŲ
NUO

4341 Archer
Ave.
Kamp. • r
Tel
Troy St.

DANTIS BEKRAPŠTANT.

Namus, sako, atiduosiu tik
svetimų valstybių piliečiams. Tel. Blvd. 8778
SANDARBININKAUS IR NEKATALIKAI.
Ypatingas ir įdomus "The Commonvveal" laikraštis. Dagestano ir. Adžiberdžano
Jį leidžia "Calverto Draugai". Gi Jurgis Calvert, Baltimo- (taip vietiniai Kaukazo gy
r e S Lordas, yra įkūrėjas Marylando, pirmosios valstybes, ventojai šį žodį taria) sovie-4614 S. Ashland Ąve.
tų
republikose
į
visas
įstaigas
paremtos plačios religinės liuosybės principais. Katalikas
Ar reikalingi Jums pinigai?
ir
mokyklas
įvedama
kažkoCalvertas pirmasai. parodė pilnosios liuosybės pavyzdį,
Mes skoliname pinigus ant
k i a t u r k l k a l b a S u l a i k u vi
kurį vėliau pasekė visos kitos Amerikos valstybės. Gi da-į
i
" antių mortgičių taipgi ant

katės krikščioniškos tikybus. Kai jo redaktorių,

K. Bf.

AR ŽINAI KAD
Miesto valdžia Kaune, pasis
kolino 300,000 litas ant 6%
budavoti namus, nužemintom

S
į
2
Paskutiniu laiku gavau ke- Jauna virėja.
3
- Onutė, kodėl tu vėžius į 3
lėtą laiškų nuo savo dėdės,
kuris gyvena Kaukaze. Tas šaltą vandenį k a i t i ! Dėk i
mano dėdė yra bemokslis, to
oc3c:
.V-UAY EGZAMINAS
$1.00
dėl aprašyti Kaukazą taip,
kaip aš norėjau, jis nepajėgė.
Teeiau kelete minčių iš jo
laiškų " D r a u g o " skaityto
jams patiekiu.
t

KAUKAZE.

bar Calverto idėjų draugai, taip-gi katalikai, pasiryžo- 0 * korespondencijos busian
naujų automobilių,
kelti tikrosios laisvės idealus sulig kilnaus obaisio: " u l - į . ^ vedamas tik tiurkiškoje
spiritus Domini ibi libertas" (kame Viešpaties dvasią ten' kalD0 J e - bemokantieji tos kalir liuosybė',).
|hos negalėsiu gauti vietų įsu
The Commonvveal" nebusiąs autorizuotas Katalikų taigose.
Perkame, pardavinėjame,
Bažnyčios mokslo reiškėjas. "Jis bus nepriklausomas,', Baigdamas pranešima, reiš ir mainome augščiausios
Cfc*ima tikėtis,
kad tojio asmeninis kūrinys jo redaktorių ir sandarbininky, kurie kiu noro, kad Lietuvos val
rųsies vartotus karus.
••Lietuvio" pakraipa ir obal- didžiausioj daly bus pasauliečiai ( l a y m e n ) . Jo puslapiai džia rimtai susirūpintų bloga
>i3 daug sukels nusistebeji- bels atviri ir kitų krikščioniškų tikybų rašytojams, ir kai Kaukazo lietuvių padėtimi i ir 4614 So. Ashland Avenue
mo, bet maia i paramos,
kuomet net tiems autoriam?, kurie neišpažįsta jokios darytų žygius prieš bolševikų
Chicago, IU.
Lietuvis

kainom del valdžios darbi
- Ne. mamytė. Tegul jie ninkų? A r žinai kad Turkiš
pamažu prie karščio pripran- kas tabakas kuris randasi
Helmars yra gryniausi s ta
ta.
bakas kuri galite rūkyt f Jus
Negali paimti.
Gydytojas: Kasdien *:nki džiaugsitės permaina į Tur
pirtį, o busi sveikas.
kiška.
(Apgr.)
Ligonis: -- Bet, ponu.'f, «5
jos negaliu imti.
j
DIDŽIAUSIA METUVISKA JUGydytojas: - Kodėl?
BILUSraišKA IR
MVZULMJKL
Ligonis: - Pirtis didelė, j
INSTRUMENTU MRAUTCV1.
apkabint negaliu.
ANT TOWN OP LAKfci

autoritetų dar neišrištuose, bus atviros durys šių skfrtu-verdantį.

mų diskusijoms g e r o s nuotaikos dvasioje".
O reikia žinoti, jog katalikybė turi d a u g labai rimtų
SENAI LAUKTAS LAIKRAŠTI
draugų kitatikių tarpe. Kaikurie įvairių tikybų mokslinkiAmerika tai plačiausių užsimojimų ir veiklios iniciaty kai, rašytojai ir menininkai, dar neišpažindarni katalikyvos šalis. Medegos gyvenime ji jau sukūrė milžiniškus vei b e s dogmų, labai gerbia didžius katalikybės veikalus m o 
kalus. Visas pasaulis dairosi, ką šis kolossas pareikš dva kslo, meno ir doros srityse ir s a v o katalikiškas simpati
sines ktirybos srity.
j a s viešai reiškia. Religiniu atžvilgiu jie mums mažiau ar

tais žodžiais tariant, žmogaus \ ™ ****?„
A n

2, 19Ž4

r

•/TV:

r

tm |NESVAIGINK SAVO KUDIKiŲ.

Ger
Cferuu leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotinis nuod*i»,
kadd ••mpmalShrti"
'
jo 6*kuus.ma pteimntį nuo netvaricoj esanCių vidurių.
Dar geriau—duokite jaa» truputi

tyriaueio, saldaua-skonio, tllct» vidurių paliuosuotojo. Jame nfira avaigaly.
Nėra narkotiSkų nuodų. Jig yra tik lengvai v«iWanti kombinacija, padąryta iš daržovių ižsunkų. kuri pagelbsti nuo vidurių uikietejimo, vidurių
dieglio, .mSilungio. Kūdikiai mėgsta jtr J!e net prafo dnughuis.
Juaų airtiekorim pusduo4a', Batnblno—35c. ui bonluj,
• arba pa*tųski&r-Jl«iiat į Ja%pr«toriją.

F. AD. RICHTER & CO.
1*4.114 So. 4 * Str«et
•ro.iirm. N. Y.

Antradieniu Gruod. 2, 1924
MB
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D R A U G A S
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paremsite. Toliau A. TJžutienė
pranešė, kad šėpa ir stalas,
knygynui jau padirbta, bet
dar neatvežta, nes turi dar
j A. Zulie $2; V. A. Gmtel $2; padažinti. Už. pasidarbavimą,
: Jovaišienės liet. apteka $1.75; knygyno nariai reiškė pagar
Polugauskiu. groserne $2; P. bos žodžius A. Uauseniui ir
r
!*i. B. S. A. 137 kp. pikai.
Varakojis $1.75.
Jurgiui Šukiui, kad jie tokį
Visiems aukotojams ir tie- gražų darbą atliko.
Pas mus ir draugijos šie- ma'> kurie pasidarbavo Sus.
Sekė svarstymas
vakaro
mat pradėjo krutėti.
mĄm^įl^Tįli^.^mm^^^^^T su
Susivienijimo 137 kp. suren- nuoširdų ačiu.
perstatymu manoma rengti
Tyrinėtojas.
ge irgi pikniką parapijos nau *
sausio 25 d. Pasitarus palik
dai. Piknikas nusisekė neblo- j
ta komisijai rengti vakarą
giausia. Gryuo pelno susidarė
ir visą programą.
$82.33. Prio to Sus.k p. iš saPadaryta pastaba, kad ne
.o iždo paaukojo parapijai
visos draugijos atsiunčia at$50. Taigi susidarė suma
Katailkiškų D. ir Šv. Jur- stovu. į knygyno susirinki$132.33 parapijos pagelbai.
gio parapijos knygynas laikė m U s . Ir reikšta pageidaviSusivienijimo 137 kp. pavys- mėnesinį susirinkimą lapkri-j m a s , kad visos draugijos atdį pasiekė ir kitos draugys- j čio 7 dieną. Aptarus bėga-Į einantiems metams išrinktu
tė*. Ir taip Labd. Draugija*mus reikalus, buvo išklausy-į po 3 atstovus į knygyną. Nors
vnaukojo $25; šv. Petro ir Po-;'ta rengiamo baliaus komisijos kuri draugija ir siuntė ir vivi!o dr-ja $20; Moterą Sąjun- raportas. M. Pukelienė, M.l.momet lankėsi te&au iirgi'
rgi'
ga $10; Jaunimo Misijonierm Kuzmauckienė, M. Maraškic- prašoma išrinkti 3 atstovus.
$10: S. L. R. K. A. 252 kuo nė pareiškė, kad rengiama
Moterų Sąjungos kuopa 26
pa $10. Ir nrjsu biznieriai UJ- šokiai ir linksmas
balius išrašė "M. Dirvą'' i knygyną.
atsiiiko nuo draugysčių. Ir jie t gruodžio 26 dieną Bažnyti- Zuzana Bortnikienė, irg£ ufcraaukojo. Taip I/. C. Svogis pa-'nėj salėj. Kviečiame visus kas šė "Moterų Dirvą''. Cia turiu
aukojo anglių t o t į $8; Petro- tik moka šokti bei žaisti į šį
uis Vaišnora ir Bacevičius balių. Užtikriname kad visi
Bt Vaistinei Daktarai
$6; Pulsuskis ir Abelaitis $C; bus patenkinti, nes ir po Ad- PRANEŠIMAS SERGAN
B. Staponavimis $2.50; V. ventų atsigavėsite ir knygyną.
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, vi
!
sais naujausiais pasaulije
•>>
žinomais
gydymo budais.
PIRKIT
PIRKIT
Atsilankykite i
TRAINIS HEALTH
DABAR
INSTITUTE
DABAR
3327 S. Halsted Street
(Ant Antru Lubų)
ANGLIS
ANGLIS
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.

LIETUVIAI AMERIKOJE
R0CKF0R0, ILL

GLEVELAND, OHIO,

. . . . . .

V l t a V I I l I

I t l M O S

GRANT WORKS COAL YARD
ADAM BERNADISU8
16-1 h St. ir 40- th Coart Cicero

Tel. Cicero * t l
~<mr~

D A K T A R A I :
Telefonas Boulevard I M t %
•

Dr, S. A Brenza Dr, Ai Račkus
— "

4608 SO. ASHLAND A VENTE
Chicago, 111.
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 p o
p*et iki S po piet» 6:30 vak. iki

1707 W. 47-th St.
!
Valandos n no 8 Iki 12 diena, nuo
• Iki 8 vai. vak. Nedėllomis nuo
t Iki 2 Tai. po pietų.

Dr. A.J. KARALIUS

Ofisus atidaryti**: kundien nuo t vai.
po piet ik\ 9 vai. vakare.
Nedėllomis ir oeredomi* ofisas atda
ryta*.

vak.

TeL Boulevard

0337

Dr Marya
Dowiat-Sass

Te».

Boulevard

RŪBAS GYDYTOJAS IR
CBIRERGA8
Specialistas Moterišku, vVrtską
Talkų ir visą ekronlikg ligų.

Gydytojas ir Chinirgai

Kampas 31*t Str.

Tel. Y « d j 0894

Vai.: 1—S po p l s t 7—8 vak. Ned.
Ir Šventadieniais 10—12 d.

Valandai ;
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Nfuo 7 iki 9 vakare.
tfedėl. nuo 10 iki 12 piet

DR, CHARLES SEGAl
Perkėlė

D r . J . P. Poška

SPECUATJSTA8
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo l t — 1 1 «uo 1—•#
pa pietų: nuo
7—*.«•
Nedėllomls: l t Iki 1*.
Telefonas Mtdwaj SSM

GTDTTOJU
€JBSRTJRQA&
So. M o r g a n

:

Street

Valandos: 9—11 ie ryto,
Takarals nuo 7 112 t
CICERO OFISAM:
I M S Soatta 4»-tb Avesta*
Telef. Cicero UT
Taland.: t — • : > • v. v. kasdien,
Utaralnkats Ir p«tnrčloms nao f
lkl • vai.

ofisą po

4729 S. Ashland Ave.

TeL Boulevard S t M

SSS7

SAVO

mm m

• • • * • •

--

m

DR. P. Z. ZALATORIS

»•

Telef. Lafayette 414*

. i i • • • P• • • • • •

Dr*. J . M. C h r> z a n
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS,

OSTEOLOGISTAS.

1046 Milwauk*e Ave. Kampas Nohle Street
Valandos: 10 15 ryto lkl 4 v. po pietų Ir nuo 6:10 lkl 9:30 v. v.
Telefonas ofiso: Haymarket t l 4 t
Reatdencrjoa Keystona 4130
—*-

sites permaina j Turkiškus

ADVOKATAS
U S. La Salle st. Room 2001

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Tamistoms J.

28 South La Salto Stfeet

Gamintojai aukščiausios
rūšies Turkiškų ir Ecyptišltjj
cigaretų pasauly.

Telefonas Central

i

Vakarais 3223 S. Halsted i t

&OX ES of 1 0 ov70

Telefonas Tards

-.»««•

-.*••*•

3302

>*0><>

STASULANI

^m>

ADVOKATAS

**1

IB/U

Tel. Central 6200
Cicero Ofisas Utarninko vak.
[1314 Cicero Ave. TeL Cfcero 5036

I;

Ant BRIDGEPORTO SeredoJ nuo
6-8 vai. v. Subatoj nuo 1—7 v. v,
3236 S. Halsted St. TeL BouL 6737

l

j** £

mmm

Nepraleisk liuoso
laiko veltui. Dirbk
savo ateičiai liuosose valandose. Trumpam laike
gali išmokti Aritmetikos ar Ang
lų Kalbos savajam namo Rašyk
dėlei informacijos ŠIANDrEN.

BE

Liet. Korespondencijine
Mokykla
5556 Windsor Ave. Chicago

Didžiausia Lietuvių Krautuve South SidVje
I- 4605 S. Ashland Ave.
Tel. Yards 1077

ADVOKATAS
•

IZIDORIUS NAUSĖDA

•

SAVININKAS
Mūsų dviejų, aukštų krautuvė užpildyta vyrų dra
bužiais. Didelis pasirinkimas siutų, overk6tų, skrybe- U
lių, marškinių ir kaklaraišių. Taipgi pilną linija turime
geriausių fabrikų išdirbinių vyrų čeverykų.
Moterų departamente turime "dry goods'' mergai
tėms dressiukių vaikams ir moterims čeyerykų, vaikams
...
siutukų ir apsiaustų.
Kainos mūsų pigesnės kaip kitur, nes krautuvę už
laikome nuosavame name ir nereikalaujame mokėti
remtos.
Patarnavimas sąžiniškas. Pirk pas mus. Jei pa
tenkinsime — paaiškyk kitiems. Jei nepatenkinsime —
pasakyk mums.

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI
Padaryta* iū 76 ir 192 roki:/, oktava
ir trigubos*. Visos pirmos klesos plie
niniais ktevišiaig. Dailaus užbaigimo
arba gražiai išmargintos.
Neapsigaukit,
žiūrėkit,
kad a,nt
koncertinos butų pažymėta

1

"PEARL OUEEN"

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

Taipgi parduodamos lengvais mė
nesiniais išmokėjimais.
KATALOGAS ATSIUNČIAMAS
DTKAI.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 lkl 9 vakars.
Nedėliomis nuo 10 iki 13

ViTAK'ELSNIC COMPANY
/

4639 S. Ashland Ave

CnicaffO, UI

MIESTO OFISAA
137 N. Dearborn Street
Kambariai 516 ir 516
Telefonai Randolph 5564 Ir
VaL: Kas diena, išskiriant 8ubatos ir šventės, nuo 9 lkl piet*.
ROSELANDO OFISAS:
10717 So. Indiana A r ė m e
Telefonas Pullmaa 6877
.; Kas dlen% ana t S t t ;
Subatomis visa diena, Šventomis
iki pietų,
SPECILISTAS ant egzaminavojimo abstraktų ir padarymo kon
traktų,
dokumentų
ir visokių
popierių. Vsda visokius siutus.

John Ba£dziunas Bordsii
Lietuvis Advokatas
Veda bylas visuose Teismuos*, E f m n i nuojn Abstraktus. Padaro pirldUBO ir
pardavimo D e k a m m t v i if UPkasJUtono*

7 8. Dearborn St. Room 1538
Telefonas Randolph

Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip{1 gerklės, nosies, aktų. plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
suli, skaudulius senus ir reumatizmų.
Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.
Turime speciali skyrių del palėgėlių, "aklų. kurčių Ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagalba X-Kay.
GTDtMO BIURAS

HEALTH SERVICE INSTfTHTE, ^
1553 W. Division St., netoli AsUand Ave.
Biuro telefonas MONROE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE
0006.
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome
ligonus, kiure negali ateiti i biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ,iki 12 dieną, nuo 2 lkl 5 Ir nuo « lkl 9
• vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutarti

S261

Vakarais: 2151 YVest 22 St.
Vietinio Ofiso TeL RoosevcU fOtO
Namų Telefonas Canal 1M7

ffl S.

GERIAUSIOS

Lietuvis Specialistas

»»-->

). P. WA!TCHES

§»»

DR. SERNER, 0 . D . '

3333 South Halsted Street

77 W. VVashingtcn St. B m S U

•cs^S?

PERLINĖS QUEEN KONCERTiNOS YRA

pririnki-

MSI

^^^^O

i

Turėk švarias, Sveikas akis

į

Jei Tamista nori, kad Jūsų
paveikslas atrodytų kaip gyvas,

NELAURTTE KALČDU
Nes dabar yra geriauses laikas
pirkti Kah'dų dovanas. "
Ateikite Pas Mane
Turu didelį pasirinkimą naujau
sios mndos Žiedų, laikrodėlių ir
deimantų. Patenkinimas gvarantuota. Kainos mažiausios. Taipgi
Ą\\UlfĮi
taisau
laikrodėlius
ir kitus jubilieriškus dalykus.
JUOZAPAS A.
R1ZGEX
3336 S. Halsted St.
Tel. Uoulevard 1969
Chciago

• ••••

ljtlttaa

!ulTūm^^«Tisfis

MOKYKIS

1

S P E C I A L I S T A S visokų li«ij vidurių ir plaučla, f j d b
dalis, šlapumo ligas vyrų, moterų ir valkų.

A. A. O L I 8
TeL Randolph 10S4 Visa H l M
VAKARAIS;
SS01 8. Halsted st. TeL Bivd.t7TI
v. v apart rnansMIlg Iv

Kaip kiti, taip ir jus dziaiig-

Boulevard

IT"?

LIETUVIS ADVOKATAS
LIETUVIS ADVOKATAS
MM W. 22-nd St. arti Lesnttt flt.
Teiefoaas Ganai SMS
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8srodoj ir Pėtnyčioj auo 9 r.rtdi
• . Vsda visokias bylas Tisuos*
teismuos*. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba
visokius Doku**
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmaa fct
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis liilfg»
mia

HELMARS negali gamintis iš mai
šyto tabako — tik grynas Turkiš
kas gali būti vartojamas šiems ska
niems cigaretams. štai kodef rūky
tojai maino J HELMARS.

MTUUMU^

i

JOHN M I N S K A S ]

"Automobily savo vis laikau kar
toną HELMARS. Negaliu be \ų bū
ti. Draugai tą žino nes kas nedelią turk vel pirkti. Jie myli
HELAAARS tiek kiek aš."

FOTOGRAFISTAI

,

1821 So. Halsted St.
Rezidencija 6600 S. Artcsian Ave.
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6
po pietų; 6 iki 9 vakare.

4442 So. Western Ava.

•'

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

Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
Tel. Boulevard 7589
1545 TTest 47-th Street
AKINEI »4 IR AUGSČIAU

Chirurgas

CHIRURGAS

kuomet seras

<..

lietuvis Gydytojas Ir
GYDYTOJAS IR

Sakau
Visiems

'/-

mas ir neštojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Specialė a-

Tel. Canal 0257 rak. Prospcet 665»

DR. A, K, RUTKAUSKAS"

Telefonas Tards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas*
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams.

$M3§mE£&

tyda atkreipta j m o k y k l o s vaikus.
m»••m

3335 So. Halsted St.

Canal 2655
a J. PANSIRHA
Fotografas
PANS1KMA STUDIO
IMI & Halsted St.,
Chlcago.
Tolumas Bedaro skirtumo
laukiamas, važiuoja 1
miesto dalia

Lietuvis Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kas
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotumo, skaudančius ir uždegusius
katJėKs akių, kreivių aklų, kata
re, nemiego, ir taip toliaus, be
vai/tų arba skausmo. Neperviršina nei akiu medtkalis mokslas.
VK^ve
atsitikimuose
daromas
egr*tninaa» elektra p įrodantis mažiau&ias klaidas,
taip pat kaip
visokias Ilgas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę
muskulinių aklų. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
se. Nauji stiklai jdedami j rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai jdėti nuo
numerio i š recepto duoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ligų. kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
įtempimo,

K
•

127 N. Dearborn S t . Room 11 IT
Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios ryt*;

Tel.

DR. VA1TUSH, O. L>.

Ofisas 3103 S. Halsted St

4631 S. Ashland Ave.

ADVOKATAS

DR.

D r . A . A . ROTH

Dr. Maurice Kahn

K. JURGELIONIS
/

BRIDGEPORT STUDIO
3202 So. Halsted Street

>fiso l e i . Boulevard 96tS
Resid. Tel. Drexel » l t l

r

i m

J. J. Stankus

2160

Chlcago, m .

a

R.

t ą padarys

Telefonu Lafayette 4089
Valandos: Nuo 7 iki 9
Mao 2 tkl e

w

#. Stankaos Brtdgeport Studi
joje.
Mes imame paveikslus ves
tuvių, ieimynų, pavienių ir tt.
Mui-ų studijoje eralimo nusiim
ti paveikslą biiia dieną ar va
karą, nes mes turifne tam
tikrus elektriškus {taisymus
Kainos labai prieinamos,

1411 So. 50 A ve. Cicero, UI.

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

LIETUVĖ ADVOKATĖ
4454 South Wes tern Ava.

or

Gruodžio 3 d. trečiadienio
vakare, 7:30 vai. įvyks šv.
Jurgio par. mokyklos svet.
"Bunco PartyM naudai šv.
fvazij&iero Seserų koplyčios.
Rėmėjos pardavinėja bilie
tus iš kalno (kaina tik 50c.).
Visi bridgeportiečiai ir sve
čiai iš kitur kviečiami į šia
"biiiico party".

tai

3

HELEN BELMEN JERBY
Jfe

A. R. Dr-jos 2-rojo sk,
"Bunco Party".

Tel.

Gydytojas, Chirurgas, Obs
tetrikas i r Specijalistaa
Elektroterapas.
IŠIMA T0NSILOT -

«•
ADVOKATAI

»

'ir

BRIDGEPORT.

Gydau įvairias Ilgas, o ypatingai
užsisenėjuslas, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Are., Chlcago, 111.
Brighton I'ark, 2 lubų, Rūmas 1
Valandos nuo 9 ryto lkl 12 pietų
Vakare nuo o iki 8 vai. vakare.
Nedėldlenlafs nuo 9 lkl 12 pietų.
Telephone Lafayette IMS

F. S I M A I T I S
NAPKAPATU
Gydau pasekmingai tokias Ilgas
i , vyrų, moterų Ir valltų kurios bu
vo pavadintos neišgydamoa, r.en — U * marinimo,
t)—Il«
pfilio ir b e į k u s m o ,
silpntndamas juos vaistais ir ne3)—Be kraujo,
varglndamos operacijomis.
4)—Be jokio pavojnn* sveikatai.
Vartoju Naprapatijos Ir Matei i
5)—Pncijentui nereikia t»lijrti. Ra
li tuoj valKTti. Ir s a l i eiti j
nes
chemijos būda gydymui, (Iš
darbą.
gydęs nurodau raitų kaip užsilai
l'nrydo 'Gall-stones' (akmea|a tulžyje)
Ir atonenia šlapumo poalėjo be okyti jei būtum sveikas ir Ilgai gy
neraeijos, ra tam tikromis moks
ventum. Einu prie ligonių ir )
liškomis priemonėmis bei vaistai*.
Apkurtusiems Mi«n»fina girdėjimą.
namus. Tel. Boulevard 8782. Ofi
Oydo visokias ligas nosekmiaaal, ir Jei
so vai. 1 iki 4 po pietų 8 lkl 8
rra rciaalas daro operacijas.
vak. NedPtiomts po sutartė 485?
ProfesijonaJi patarnavimą teikia savo
•ttse:
So. Ashland Avenue.

t:SO

•

•!»

=a

1 SB

CHICAGOJE

DR. VEL0N1S. Po.
D. C, D. O., N. T.

Savininkas

IH L.JJ

priminti, kad pastaroji jau
ne pirmą auką suteikia kny
gynui, už ką knygynas reiš
kia didžią padėką taipgi ir
Są-gai 26 kp. už auką.
Knygyno sekantis susirin
kimas bus gruodžio 5 dieną.
Visi nariai yra kveičiami at
silankyti. Kas dar nėra įmo
kėjęs mokesnio, prašomas at
silyginti, nes šis susirinkimas
bus metinis ir bus renkama
valdyba. Be to, bus renkama
darbininkai baliui — šokiams.
Šviečia knygyno draugija.
P. Glu ne koresp.

Physical Health Institute

U ž s i s a k y k i t e a n g l i s i»es tlahar g a l i m a gauti k o k i u norot. ž i n o m a s d a l y fcas l i c m a l a n k t i trūksta g e r u a n g l i ų , tai p a s i n a u d o k i t e p r o g a dabar.

l

l.'1'l. 'JI , .'-1

W. B A K £ S

A D V O K A T A I
79 W. aionroa Street
Room »04 *— Tel. Randolpii StOg
VaL. 2fuo » ryto iki & po pseta
Takarato t»& 80. Halsted Btr.
•telef. Yards 1015
Clkloaga.

J

PLATINKITE ^DRAUGĄ.1

Svteisas
Tikrai Oar^^H
t uotas
Geriausias ?•
dus koki pini
Kai gali nupirkti.
s Pankiu svarų viednikai
0 oPnkiŲ svarų vicdrokal
10 Penkių svarų viedrokai $10.01
Siunčiame express*u
Siųskite Monsy Order apmokėjimui
A. G. GELL
228 W. Hnron Street Chlcago, -t
Septintos lubos.

0 -R H U G A 5 — _

Antradienis. Onod. 2, 1024

r

C H I CA G O JE

vak. Nariai teiksitės neapleis
ti šio susirinkimo, nes bns
renkama nanja valdyba ir per
organizavimas kuopos.
Koresp.

NAMAI -- ŽEMĖ

PARDAVIMUI

SUROMSKIO BARBENAI!

)
PARDAVIMUI
2-,jų pagyvenimų namas 4
PARDAVIMUI ARBA
CHICAGO. — Šiandie išda
irf 4 kmabariai visi šviesus.
MAINYMUI
Visi
vėliausios
mados
įtaisy
les apsiniaukę, kiek šilčiau.
South Side Bargenai
AR ŽINAI KAD
mai, elektra, gazas ir vanos.
16 flatų. apartment building
Lenkų valdžia Vilniuje, už— i
VYČIAMS PRANEŠIMAS. j draudė kareiviams dainuoti 'Atsišaukite pas savininką: po 4 kambarius, garu apšildo
BANKININKAS NUŠOVĖ
1417 S. 49 Ave. Cicero, 111. mas. Bendos $800.00 į mėnesį.
Kaina $57,000, randasi netoli
L. Vyčių Chicagos apskri Lietuviškas dainas! Ar žinai
POUCMONĄ.
Washington Park.
tys laikys priešmetinį susirin- kad Helmar Turkiški cigare- Parsiduoda second hand
8 flatų naujas mūrinis na
Naktį prieš sekmadienį pie kima gruodžio 14 d. 2 vai., tai yra pagaminti per išdir- i e e baksis, 8 pėdų platumo 12
mas, su visais įtaisymais, ga
Snėj įmesto daly įvyko tra- prie Vyčiu. 35 kp. West Pull- bėjus augščiausios rūšies iš-- p § ( i u i l g u m o : Parsiduoda la- ru įpšildomas. Kaina $34,...
Kedija.
mane), Šv. Petro ir Povilo dirbtus cigaretus pasaulyje? , .
000, įmokėti $7,000, kitus
Ttr. v .
.
, . .
.
bai p i g i a i . '
kaip renda.
Vienas bankus kasierius svet., ant 123 ir Emerald Ave. Milijonai rūkytojų permaino
Pašaukite
Hugh Ste\vart, 8515 So. Pau Visos V. kuopos prigulin į Turkiškus - turi but prie
2 flatų po 6-6 kambarius, vi
žastis.
si įtaisymai, aukštas cimentuo
Pullman 3641
lina st., su žmona automobi čios prie Ch. apskričio priva
tas beismentas, pečais apšil
(Apgr.)
liu parvažiavo namo ir sus- lo dalyvauti minėtame susi
domas. Rendos $100.00 į mė
rinkime
prisiųsdamos
savo
ijo ties garadžium.
Parsiduoda geras vieno to nesį, kaina $8,900. Mažas įNoru pirkti arba mainyti mažą
Staiga prie sustojusio au- ^aliotinius. Prašome dalyvau namą ant didesnio. Namas turi but no Ford trokas. Mažai dėvė mokėjimas.
BRIGHTON PARK
>mobiliaus privažiavo neži- ti skaitlingai, nes tame su-me su Storų be leaso Taipgi turi but
Lietuviui kolonijoj. Turintieji toki na tas. Pašaukite
BARGENAI
lomas automobilius ir iš jo bus renkama- nauja valdyba mą atsišaukite.
2 pagyvenimų naujas mūri
Pullman 3641
slipo pora vyru. Bankinin kitiems metams.
4624 So. Wood Street
nis namas, po 6S kambarius
Chicago, 111.
Valdyba.
garu apšildomas. Įmokėti $4,kas pamanė esama plėšiku,
000. Randasi ant 42-tos ir
bradėjo šaudyti iš revolverio.
Rockwell.
TOWN OF LAKE.
Pasirodė butą detektiyu.
2 pagyvenimų namas po 4
ltewart vieną detektivą ant
kambarius, visi įtaisymai. Kai
Lietuviškų
Organizacijų
na $5,500, randasi ant 44-tos
ietos nušovė, gi kiru du sn1
Susivienijimas ant Town of
Talman (Avenue.
jidė. Viso jų buvo 5.
Lake laikys priešmetinį susi Kuomet tas baisus krupas pradeda
3 pagyvenimų medinis na
Tai viena didžiausių klaitave
smaugti
neluuk
Ilgai!
Gali
but
rinkimą Seredoj (December) pavojingai tavo kūdikio gyvybei!
mas po 5 kambarius, elektra.
kuomet piktadariai teroRaudos $75.00 į mėnesį. Kaina
3 1924, 7:30 vai. vak. Mrs. Turpo's aštri pajiega pereina per
$6,500.
Mažas Įmokėjimas.
[rizuoja miestą. Bankininkas
kūną ir pralaužo ta. pavojingu suLietukienės svet. 4523 So. kepima-jis tuojaus palengvino tau Ir
iž tai negali but kaltinamas.
BRIDGEPORT BARGENAI.
daug lengviaus kviepuoti.
Wood St. Visi atstovai turi galėsi
Naujas Terpetlno
išradimas su
4 pagyvenimų biznįavas na
būtinai atvykti, nes bus rin teiks Jum palengvinimą nuo krupo,
mas, rendos $85.00 j mėnesi
išsisukimų, rumatizmo, gerklės skau
NUŽUDĖ DĖDĘ.
Įmokėti $700.00, kitus kaip
kimas naujos valdybos atei- dėjimo ir šalčio
renda.
Mokslinčiai sako kad niekas taip
nantiems metams. Be to yra greitai
prašliaužo kaip ter^etinas.
Harry Atkins. 19 m., W e s t J d a i | g s v a r b i ų ^ ^
aptarti
Naujam atradyme Turpo, yra visi
2 pagyvenimų bizniavas na
turpetino pajiegos. Su tokiu nustemas, storas, galima atsidary
U st., nušovė savo dėdę Tho
^u g o < j o n e
bėtinu greitumu Turpo veikiai kad
ti biznį tuojaus, tinkamas bikaip tik krūtinė arba gerklė aptrinta,
tas Kelly. 40. m , kurs kruJ o s Y ncius, nu t.rašt.
le kokiam, bizniu. Įmokėti
tuojaus kvapas atsiduoda turpetinu.
$1,000
kitus kaip renda.
Turpo taipgi sustabdo Šalčius," ger
roję gyveno.
klės skaudėjimo, gerklės
uždegimo
reikalauja labai daog pašlavinė
Areštuotas vaikinas tvirti SVARBUS SUSIRINKIMAS. ir nuralgija.
Taipgi
tuojaus
tojo, pardavinėti geriaumios ver
2 flatų 6-6 kambariai su vi
palengvina skaudėjimą
išsipjpvimo.
tės vyrų gatavai pastatus viršųkad jo dėdė, parėjės na
sais įtaisymais. įmokėti $300
nudegimo,
išsisukimo,
rumatizmo,
tinius kautus
ir pleuresy.
Nedegina ir
Mes turime didžiausi pasirinkimą
kitus kaip renda.
o vėlai girtas, sukėlė barLietuvos Vyeių 24 kuopos lumbago*
oepuslėja. Nelauk, ilgai su krupu stylin ir patternų koks kada nors
lins ir pradėjo mušti jo mo- mėnesinis ir metinis snsirin- Veik tuojaus. Nusipirk Turpo nuo buvo pasiūlomas arti tu kainų.
2 pagyvenimų namas 5-5
savo apteikoriaus šiandien.
Nebūk
$12.50. Geriausi rūbai, geriausi
pną, Mrs. Atkins. Už tai jam Jkimas įvyks
ketvirtadienį b* Turpentine Ointment savo na styliai. geriausias darbas. Nuo kambariai rendos $36.00 į mė
muose Turpo turi savyje Menthol ir
nesį. Kaina $2,300, įmokėti.
kandžiu, lietaus proof .Jūsų pel
paleidęs galvon šūvį. (Tas Gruodžio 4 d. 1924 m. 8 vai. Camphor.
Turpo — 35c. Ir 75c dė
$400.00. Šios visus namus ga
nas už kiekviena pardavimą yra
žutė.
tomentaliaį kritęs negyvas.
$3.00.
lima mainyti ant kitokiu na
Rašykit man asmeniškai. Pasaky
mu,, bziniu, arba farmu.
kit apie save. Aš noriu persitik

PRANEŠIMAI.

Sustabdyk Krup?
su Terpetinn

Šios Valandos
Žmogus Parduoda

H2

50

Siutus
ir
Overkautus

m^&v

Ties 62 gatve Pennsylvani
|os geležinkelio traukinis užėgo ant kito traukinio. Vi e
ka neidentifikuota svetimšalė
ivo ir 20 asmenų sužeista.
Metinės Sukaktuvės

NIKODEMO
ČAKANAUSKO
kuris persiskyrė su šio pasaulu Gruodžio 3 d.. 1923
m. Metinės pamaldos už
velonio duše ivyks Seredoj
Gruodžio 3 d! 1924 Švento
Kryžiaus bažnyčioje 7:30
vaL ryte.
Kviečiam visus gimines,
draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose.
Su pagarba
Moteris Ona, sunūs Stanis
lovas ir duktė Ona.

A. + A.

MARIJONA JAKŠČIUTĖ
mirė po sunkios ligos ligonbuty Lapkr. 30 1 1924
m. 12.15 vai. po pietų a.
a Marijona gimė Rugp.
29 d. 1903 m. Chicagoje
mirė 21 metų amžiaus. Pa
liko dideliame nuliūdime
Motiną Ona (po tėvais Bar
tytė) tėvą Konstantiną, 3
seseris Oną, Salamoniją ir
Antantiną, brolį Juozupą'
ix švogerį Pr. Adomaitį.
Kūnas pašarvotas 6018
B. Lafayette Ave. Laido
tuvės įvyks iš namų 8 vai.
bus atlydėta į Šv. Jurgio
bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už ve
lionės sielą.
Po namaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapi
nes.' Nuoširdžiai kviečiame
visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose
pamaldose.
Nuliūdę: Tėvai. Seserys,
Brolis ir Švogeris.

Laidotuvėms patarnauja
ffrab. J. F. Eudeikis, Tel.
Yards 1741

S. D. LACHAMflCZ
Lletnvla
Graboriu»
2314 W. 23-rd Place
Chicago, m .

i

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busit* užga
nėdinti.
Tel. Ganai 1971
Sltt

:>

Mūsų Naujo Namo Adresas
Yra šis:

162-164 N. Sangamon St.
Arti Randolph Str.
Mes turime geriausių silkių
ir žuvies. Kaip tai: Alaska
Fat Scotcb. ir Holland silkių.
Mes parduodami bačkelėmis,
pusbačkierais, ketvirtbačkiais
ir viedrais.
Mes pristatome J visas mifw
to dalis. Taipgi pristatome ir
1 užmiestj.
Reikalui esant telefonuoklte:

Monroe

7344
7345

7S46
Visi ažsakymai yra g vara ntuotl.

M. BORTZ COMPANY
IMPORTERS & PACKERS OF

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Overkotu #18.00 Ir

ALASKA, SCOTCH and
HOLLAND HERRING
162-164 N. SANGAMON S T R
TEL.
MONROE 7344
CHICAGO

Augščiau
SlUtŲ # 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, UI.

•

REIKALINGA
LIETUVIŲ
AGENTįĮ

VYRŲ IR MOTERŲ
Galima uždirbti $25 į
dieną. Absolutiskai 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 antra
o lubų.

E 1553WEHvisioiiSt.
Chicago.
Adinos 10-12 rvta 2-5 po
piet ir 6-9 vakarais.

C. P. Suromskis 8C Co.

rinu, kad vyrai knrios aš išsirink
siu kaipo atstovus norėtų turėti
pasisekimą.
Dalcfektcc
atsiusti
Jums sampeltas ir pilnų infoifcut<ijų srfžtanėiu paštu.

NAMAI-ŽEMĖ

REAL ESTATE

MAINYSIM Į JŪSŲ SENĄ
NAMĄ.
Dadekite blskį pinigu ir
gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatu namus,
South Side, važiavimo tiktai
30 minuty iš miesto, 1 blo
Perkam, parduodam ir
kas nuo karų linijos, 2 blo
kai nuo mokyklŲ, bažnyčia, mainom namus, farmas taip
bus linijų ir parko. Bus ten gi ir visokius biznius.
Darbą atliekam greitai,
52 namai, 22 po 5-5 kamba pigiai
ir gerai.
rius ir 30 po 6-6 kambarius,
Kreipkitės:
sun parlorai, aržuolo trimingai, garu šildomi, įmūry B 5 2 So. Halsted Str.
tos vanos, padestal lavatory, Tel. Boulevard 9641
gyduolių skrynute, prosinimui lentos, bufetas, viskas
modemiška, lotas 30x125,
nauja gatvė.
Tai gražiausi namai South PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
VISADOS KREIPKITĖS
Sidėje. Mes taipgi statome NYTI
PAS MUS. TAS JUMS BUS I
namus ant jusu loto. Atsi
ANT NAUDOS.
šaukite dienomis ir naktimis

NORĖDAMI

S.
L
FABIONAS
CO,
galime susitarti del pamaty

Jk

*

8

val

- y a k * r e ir tuomet

mo tų namų.
E. W. BAKS & CO.
(Bakszevlcz)
3301 So. Halsted St.,
Telephone Boulevard 6775

809 W. 351h SI.. Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RAŠTUS.
k'ase km ingai siunčiam pinigus ir
% Parduodam Laivakortes. •

Stulpino Bargenai!

E. J. H E N I F F

PIRMAS PIRKSI, PIRMAS
PELNYSI.
Dabar yra geriausias lai
kas, pirkti, mainyti, arba
parduoti. Parduodam, namus,
lotus, gražiose Chicagos vie
tose. Turime naujų namų, pi
gių ir brangių apie Sy. Kazi
miero Vienuolyną - Marąuette Manor. Brigljton Park,
Bridgeport ir kitose vietose.

REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor $
Builder
Su tos rųšies reikalais
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, IU.
Resldcncljos Tel.
Prospect 5101

Taipgi statome namus, ant
lengvu išmokėjimų,
reikia
turėt tik biskį pinigų pra
džiai, daugiau mes parupinam paskolas ir atliekam ki
tus reikalus. Jeigu turi lota,
tai nelaikyk dyka, toj kreip
kis pas mus, Mes suteiksime
patarimą, kaip pastatyti na
mus.

Ofiso Tel.
Profepect 5778

NAMU BARGENAI.

REAL ESTATE
6312 S. Western Ave.
3352 So. Halsted St. Chicago.
Kurie ieškote pirkti ar
Tel. Boulevard 9641
mainyti NAMUS, LO
Adresuokite
TUS,
FARMAS, BIZ
] PARDAVIMUI 2 flatų muNIUS ir t. t. Mes turime
riniai namai ant Marquette
didelį pasirinkimą Namų
arti Maplewood Ave.
'JIM' FOSTER GLOTHES Road
Lotų, Marąuette Parko
Garu
apšildomi,
maudamasis
2250, So Spauldlng Ave., Chicago
kolonijoj ir po visą SOU
kambarys išgrysta, plytoms,
care of
TH SIDE. Kas ko reika
beržinio medžio visi užbaigi
laujate, atsilankykite i
mai, Atsišaukite
mūsų OFISĄ visais rei
JAMES KRAL
Jei turi keletą šimtų dole- - kalais, o visuomet busite
2444 West 67-th Street
užganėdintais ir pasiskirTel. Prospect 1364
rių, tai nelaikyk juos ant
site tą ką jus reikalauja
mažo
nuošimčio,
bet
kreipkis
te. Jei norite parduoti
NEPAPRASTI BARGENAI.
Kampinis namas lotas 26x pas mus mes parodysime kaip NAMUS, LOTUS, mes
turime laukiančių pirkė
80 3 augščių namas, su beis- ir su mažai pinigų, galima pa
ju.
mentu, 5 pagyvenimų ir storas daryti didelį pelną, Įdedant
randasi 3201 Auburn Ave. par
Tel. Blvd. §641
s i duoda ant lengvių išmokė juos į gera real estate.
A. K A I R I S
jimų.
6312 So. Western Ave.
Muruno ir bmlavojimo namu
Tel. Prospect 2102
GENERAIilS
Lotai randasi tarpe 32 ir 33 Esate girdėję kad tas arba
gatvių galima nunirkt už ma tas, uždirbo keletą tūkstan
ža įmokėjima. Pasinaudok šios čiu dolerių ant biznio lotų,
progos. Atsišaukite
Atsilankykite pas mane duosu
ant kuriu buvo Įmokėję tik Užsimoka garsintes dienraš
4605 S. Ashland Ave.
gera patarimą.
keletą įimtų dolerių. Tamis- ty "Drauge".
Chicago, IU.
S352 So. Halsted Street
Chicago, IU.
ta irgi, gali taip darydamas
•J
Home
tapti turtingu. Nelauk ilgiau, |>
3356 Lowe Avenue
kreipkis pas mus šiandiena.

yd

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

1

Rtzenski-Lemonl&Go.

L

CONTRACTORIS

PARDAVIMUI

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO.

Malavoįime, dekaruojame,
kalsimudjame ir popieruojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, U i Tel. Yards 7282

l

< • • - • » • • » » » » » » » • • • » • • • • » •

Telefonas Canal 7233

|

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo

Kontmktorius

DaŽŲ ir Poperos Krautuvė
2338 SO. IiEAVTTT STR.
Tel. Lafayette 4223

PLU M Bi N 6
Kaipo lietuTys, lietuviams
patarnauja knogerlaaslal
/
M. YUfiKA,
3228 West S8tb Street

Telefonas Canal 0810

PLUMB1NG

Geriausias plumeris, darbą at
lieku serai ir i|«iw«irą<
THOMAS HIGOTtfS
2313 So. Oakley Ave
Chicago,

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

Pranešimas Lietuviams!
KEW
CITY
PHARMACT
v*ena ta didžiausių vaistinų iš
taigų ant Bridgeporto, persikė
lė iš 3337 So. Halsted St. I
nauja ir geresnę vietą 8430 S
Halsted St. Dabar šitoj vietoj
yra didelė linije vaistu Kainos
mažesnės. Patarnavimas
grei
tas ir mandagus.

|NEW CITY PHARMACYį
Savininkas
John Malachauskas
3430 So. Halsted St.
Chicago, IU.
-«*>• .

-««&>-

-*«$*• v-

Turime naujų mūrinių namų
2 f], vpo 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
Brigliton Parke. Priimame lo
ta kaipo pirma įmokėjima,
arba mainome ant mažesnio
namo.
Taipgi egzaminojame abs
traktus, padarome visokius
legalius poperius. kaip tai
Doviernastis, įgaliojimus ir t.
t
Visais reikalais kreipkities
pas

V. M. Stulpinas &
Co.

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi 3311 S. Halsted St. Chicago.
nasi dienrašti "Draife".
Tel. Yards 6062

Tamsta t ! ?

Ar sergate? Mes jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar jus čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų
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, isbaliraą ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį?
Prašalinkit nervingumą — apslsaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervu**. -Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatyklte su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski
ir Schweers
Tel.

Ofisas
Haymarket

487*

1112-1114 Mttwaukee Ave.
Viriui Hatterman ir Glantz Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, «-9 vakare
Nedėlloj nuo 10 lai 12 dieną
Specialistai chroniškų, nervu,
kraujo, odos Ir šlapumo ll^y.

