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Is Amžinojo Miesto T.
-Romos

Sąjungos Ultimatum;

Graikijai Ir Bulgarijai

30LŠEVIKAI KOVOJA
BADĄ
RYGA, spal. 27. — Rusi
jos bolševikų valdžia visas
laikas gyrėsi dideliais javų
užderėjimais Rusijoje.
- Dabar bolševikų laikraštis
Pravda praneša, kad aštuonio
se gubernijose valstiečiai neiM'turi javfų ne vien duonai,
bet ir sėklai.
Tos nelaimingos gubernijos
f yra Tambov, Kiazan, (Tūla.

ATŠAUKTAS IR SUŠAUDYTAS
LONDONAS, spalių 27. —
Maskvoje be jokio teismo ir
nepaskelbus priežasties sušau
dytas Kviatkovsky, buvusi s
bolševikų pirkly bos bendroves
" A r e o s M direktorius Londo
ne.
Jis nesenai iš Londono at
šauktas Maskvon ir sušaudvtas.

iš Vokietijos Kabineto
Išeina 3 Nacionalistai

ROMA, spal. 27. — Locarno konferencijoj padarius sau
gumo paktą, kurs yra taikai
BERLYNĄ^, spal. 27. —, Bet kalbama, kad gali atgarantija, Vatikano organas
Jš Vokietijos ministerių ka- sistatydinti ir pats preziden(Nservatore Romano atkrei
bineto pasitraukia trys nacio tas von Ilindenburg, kuomet
pia domę į faktą, jog šio pa
nalistai ministeriai. Tai dėl jo partija, ty. nacionalistai,
daryto pakto dvasia yra ta
to, kad nacionalistų
partija smerkia valdžios nusistatymą
pati dvasia, kokią
pasaulio
yra priešinga padarytam sau saugumo pakto reikale.
nuraminimui shjė ir skelbė
gumo paktui ir tą paktą ko
Papą Benediktas XV 1917 j PARYŽIUS, spal. 27. — ] Tuo klausimu Šiandie P a r y . s i n i b i r s k j r k t
• Bet prezidento atsistatydi
TRIUKŠMAS
PERSIJOJ
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voja.
uie
tarsis
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Sąjungos
tarv•
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metais garsiuoju taikos pra- Tautfl Sąjungos taryba susi
nimas yra surištas su didelė
tJ
a
* | Bolševikai tariasi javų sek
Tuo
tikslu
Reichstago
na
nėsimu ir Papą Pins XI savo r i j i m e priėniė rezo'uuciją, ku im. '
i lu pirkti ar kitose gul>ernijoT E H E R A N A S , spal. 27. —
mis komplikacijomis. Tad var
>
cionalistai atstovai atlaikė su
laiške kas link reparaeiniu .riąja štai kas parėdyta (Jrai- Ko nori Graikija
giai jis gailėtų atsistatydinti.
I se nuo valstiečių konfiskuoti Parlamento susirinkimas ati
sirinkimą ir pripažino
trijų
klausirmi.
kijai ir Bulgarijai:
dėtas tolesniai.' i Valdžia bijo
Graikija, anot žinių, gal ir ir padalinti neturintiems.
Tuo tarpu kancleris Luther
ministerių rezignavimą. >TeKuomet Papos sekretorius Į ! 24 valandas pranešti taperversmui.
.Pranešta,
kad
su,
palinktų atsimesti iš Bulgari
Ičiaus pranešta, kad ministe- ir užsienių reikalų ministeris
kardinolas Gasparri priėmė iryliai, kad duotas įsakymas
50,000
KRIKŠČIONIŲ
PASI
si
linkus
parlamentui
jis
ture-;
jos teritorijos, l>et bijo bulfra:
riai patys, Reichstago atsto Stressemann i padarytą sau
diplomatinius korpusus, akie- kariuomenėms evakuoti užimsiąs
svarstyti
Persiją
pakeis
RENGĘ
BĖGTI
rr. kariuomenės puolimo.
gumo paktą optimistiškai at
vų neverčiami pasitraukia.
dituotus Apaštalu Sostui, Lo- *•* tas ar kitas teritorijas,
ti
respublika.
Kad
taip,
tai
(Jraikai
šiandie
užimtoj
te
Galimas daiktas, kad prezi sineša ir darbuojasi savo pu
earno konferencijos
pavyki-j ! <J0 valaudn tarybą pam
MOSt)I,AS, Mesopotomija, verčiau parlamentas tegul ne
ritorijoj susitaisę pozicijas.
inu jis reiškė daug pasitenkį- formuoti, kad evakuotė jau (Kol jie stovi' vietoje, jiel)B spal. 27. — Mosulo plotai li-i susirenka, nuomoniauja val- dentas von Hindenbuf^ rei sėn patraukti kitų partijų at
kalaus mrinisterivj pasilikti stovus Reichstage. Jiedu tiki
atlikta, ar ne.
"nėra pavojaus. Bet jei susi- jkinias neišspręstas ir, galimas ( i ž į a>
nimo.
vietose ir gal jie dar pasi si be nacionalistų malonė* lai
Trumpai ir aiškiai.
judintų trauktis atgal, be a- i daiktas, turkai puls teritori- j
liks.
Nežinia kenkiu priemonių
UHėti didžiumą balsų.
TIESOS DRAUGilA DAUG taryba imsis, jei (Jraikija ne bejonės, bulgarų kariuomenė ją. jei T. Sąjunga ar Tarp- ŽMOGŽUDIS IEŠKOMAS
graikams pliektu nugaias.
į tautinis Tribūnoms Mosulą
CALIFORNIJOJ
GERO DARBO ATLIEKA paklausys parėdymo.
AYest MeHenry, 111., banką
Dėlto, graikai
reikalauja, uorės pavesti Britanijai.
BOMBUOJAMI NAMAI
plėšikai užpuolė ir pagrobė aDėlto, Mosule gyveną 50,kad bulgarai jų nekliudytų,
SAN BERNARDINO, Cal, į
NEYV YORK, spal. 26.
GENEVA, spal. 2C>. — T. kuomet jie pradės evakuoti
000 krikščioniu visas laikas spal. 27. — Apylinkes kaitrose] Xaktį prieš pirmadienį Chi pie 20,0(X; dol. Nesurandami.
Tarptautinė Katalikų Tiesos
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Sąjungos sferose kilęs didis
yra bain;ėje ir pasirengę Į ieškomas M. J . Durkin, kurs • <*aft*o.j pamestos ir ekspliodateritoriją.
Draugija turėjo metini suva
nepasitenkinimas
kuomet
CHICAGO IR APYLINK.
bėgti, jei turkai ims briautis j nesenai Chrcagoje nužudė fe- vo dvi bombos. Viena eksplio
žiavimą Brooklyne, kur randa
Graikijos valdžia nepaiso (T. Atmetė ultimatumą
teritonjon.
deralį agentą Shanahan ir pa- davo ties namais, 1359 No. —Šiandie pramatomas gražus
si vyriausias Draugijos biu
Sąjungos tarybos įspėjimų eSavo ražu Bulgarijos val
Mayfield ave., kita ties Alba- oras, bet daug šalčiau.
sprudo.
ras.
vakuoti okupuotą bulgarų te džia atmetė Graikijos ultima
ny Park Motor Sales Co. bu
REIKALAUJA AUTONO
Sekretoriaus raportas ro
ritoriją Makedonijoj.
tume ir visus reikalavimus ir
tu, 3112 Lawrence ave.
MIJOS
PRINCAS
TRAUKIAMAS
do, kad per ištisus metus, pa(Jraikija j tuos įspėjimus at; laukia pagelbos iš T. SįąjunPolicija tai suverčia ant
ATSAKOMYBĖN
sibaigusius spaliu 1 d., Drau.
. ,
darbininkui nesutikimų. Bet
U)N1)0NAS, spalių 27. —
., \ T !
,. s ako, k a ( l J1 nereikalaujanti j gos.
V£karykščios dienos.
Anot žinių iš Sofijos, užim- Anglikonu* bažnyčia Indijoj
BERLYNAS, spalių 27koki ten turi but nesutikimai,
gijos pasidarbavimu pasauli laukti T. Sąjungos išsprendiLietuvos 100 litų
$10.00
jmo, kuomet bulgarai atakuoja l(J j teritorijoj graikai neapsi- reikalauja autonomijos, ty. Vietos laikraštis Montag Mor kad net bombos vartojamos.
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Fredriką
_ u [.
f.
Savo Įsiveržimą bulgaru teBelgijos 100 frankų
4.5>5
ritorijon pateisina tuo, kad lių žmoni(ų nužudo arba sužei
DAUG ŽUVO CIKLONE
Katalikų Bažnyčią,
pataisą
•* *«***««•
Areštuotas E. Duggan, 18
Šveicarijos,100 fr.
19-30
bulgarai patys dvi graikų pa- džia. Pačioj užimtoj teritoriklaidingus aiškinimus kas link
Ui., įtariamas plėšimuose, mė
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97
sienio sargybos vietas a n k s - . j 0 j atlieka negirdėtus prajoKAKACH1,
Indija,
spalių
fTeu|"'jas
David
Cbicagoje
Katalikų Bažnyčios doktri
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ir
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kurie
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žmonių išsiuntinėta paaiškini i> var bus išmėginimas.
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, . . Praneša, turėjo žūti keletas! ineiti į privatinius namus iešv,
m c,
°
i • * i + jos pranešta, kad tos valstymų į į j paklausimus kas lytitukstančių žmonių.
koti svaigalų.
B
tarybai tad at- °
*
'
*
e j oT. Sąjungos savo
si Bažnyčios ir Tikėjimo.
•»
,
bes pasiliksiančios neutralės
T e i s i n g a s Patarnavimas
Katalikiškos organizacijos išmėginimas. T. Sąjungos kon
J
svarbus savo autoritetoĮ. bulgarų kivirčius.
K'
Tiesos Draugijai duoda labai stitucijoj aiškiai pažymėta, ir nesiniaišysiančios į graikų
O
daug brangios pagelbos pla kad tos rųšies įvykiai tarp T.
Siųskite Savo Giminėms
DIDELE AUDRA ATLANTI<
tinti katalikiškus laikraščius: Sąjungos narių neleistini ir
KO PAKRAŠČIAIS
negali but pakenčiami. Gi jei į
ir literatūrą.
Finansiniu atžvilgiu Drau Graikija elgiasi priešingai, T.
>
NEVY YORK, spali ij 27. —
PARYŽIUS,
spalių
27.
—
tai,
kad
>kapita!as
turėtų
but
gija peraiai gerai laikėsi ir, Sąjunga turi rasti priemonių;
Atlantuko pakraščiais siautė Savo senotarialiam distrikte apkrautas mokestimis. Jis sa
oi
tikima, ateity jai vyks daug (Jraikija priversti paklusny
13
didelė audra. Praneša, kad finansų ministeris Caillaux kė, kad tuo būdu butų galima
bei!
arba
nubausti.
geriau.
PER
įturėjo žūti virš 20 asmienų. pasakė prakalbą apie finansi gauti laikiną pagelbą valsty
c i
T
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o
Ar T. Sąjungos taryba r a s !
.
nę Francijos padėtį. Pažymė bės iždui, bet šalies pramonė
00
,., , .
,
• į Audra galvbes nuostolių pa jo, kad jis kovosiąs už savo
Francijos skolos 1930 m.
nuo to tupėtų daug nukentėti.
prie- 1
v
busiančios 427 mįliardai. Nuo tam tikslui atatinkamų
finansinę programą taip ilgai, Taigi, tokia pagelba iždui bu
,.
v ,.
T . . d a r ė ir sausžemiams.
momų,
negahmia
žinoti.
Jei
i
šimčių išmokėti tuomet teks ^eras, tuomet Sąjungos autoNes, "DRAUGAS" pigiau
BAŽNYČIOMS ĮTAISOMI kol turėsiąs kiek spėkų. I r tų kenksminga visai šaliai.
o
to
kas metai po 21 miliardą k a s / i t e t a s pūkštels kai muilo bur
manąs laimėti kovą tikslu su
siai
siunčia
ir
geriausiai
pa
NAUJI VARPAI
i
Pagali aus atakavo jis būvu
metai.
bulas.
reguliuoti klaikius ir didžiai
4*
tarnauja. "DRAUGAS" siun
šias pokarines Francijos val
PRAHA (per paštą). — komplikuotus valstyl>ės finan
džias, kurios visas laikas sko
čia per didžiausią LIETU • Vi
Karo laiku čia Čekų bažny sus.
lino nuo žmonių pinigus neo
VOS VALSTYBES BAN
čios nebeteko tiaiv.rvbės var-'
Ateinantį ketvirtadienį su pagalvojant, kad tai visa rei
c
<
pų. Valdžia visus varpus su- si rinks sesijon parlamentas.
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
kės žmonėmis grąžinti.
Tos
VIENNA, spal. 27. — Iš Sofijos praneša, kad graikų liedino ir suvartojo karo me Tuomet bus išspręstas finan
"DRAUGAS" siunčia Pi
valdžios j rėmėsi Vokietijos ka
kariuomenė bulgarų teritorijoj apsikasą. Matyt, nori ten il džiagai.
sų ministerio ir visos valdžios r o kontribucijomis. Tikėjosi,
nigus Litais ir Doleriais: Per
gesnį laiką pasilikti. Taipat praneša, kad graikai Petrich
Tad po karo geri katalikai likimas.
kad Vokietija ims tuoj ir pa
laidomis, Čekiais-Draftais ir
apylinkėse užima vis naujas pozicijas.
pradėjo rūpintis naujais var
Jei parlamentas tars prie bers krūvas aukso ir skolos
Telegrama.
SOFIA, Bulgarija/ spal. 27. — Bulgarų valdžia oficia pais bažnyčioms. Keletas baž šingą žodį už penkerių metų bus atlygintos.
<
nyčių
jau
įsigijo
varpus.
Juos
sitfartį su Amerika kas link
liai skelbia, kad buKgarų kareiviai neturi užėmę nei mažiauAčių begaliniam buvusių
konsekravo generalis vikaras karo skolų ir jei pasipriešins
šios dalies graikų teritorijos.
ir vyskupas Dr. Podlaha.
sustatytam finąnsi} ministerio valdžių išlaidumui, šiandie
MASKVA, spal. 27. — Rusijos sovietų respublikos ir
Buvusis karas visose šaly biudžetui, tuomet ne vien ga Franeija vienų vidujinių pas
respublikų unijos prezidentu išrinktas Kalinin.
se daugelio bažnyčių sunaiki limas vieno Caillaux, bet vi kolų turi 300 bilionų franke.
P A R Y Ž I U S , spal. 27. — Pranešta, kad finansų ministe- no varpus. Kai-kur buvo nu sos valdžios atsistatydinimas. Žymi dalis pribrenda šįmet ir
i
Savo prakalboj finansi? mi valdžia neturi pinigų tam at
riui Caillau* šiandie atėjo krizis. Jis gali but priverstas plėšti net variniai bažnyčių
Telefonas: Roosevelt 7791
stogai.
> • * - " • • - '
nisteris argumentavo prieš silyginimui.
atsistatydinti.
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link, arba pasiieškok su ma
Ialis nuomu a v a
1
moniij nesutikimų tarp Lie
žesnėmis palūkanomis.
tuvos vyriausybės ir ku
w
Daily Exeept
Sundays
*
"
kurie žemvaldžiams turi bran
Vokiečių Reutenbankui ne
rios nors Didžiosios Santar
,
M-W
giai atlykinti. Taip skursta senai davė kredito Amerikos
61* MoBtbs
$3.00
vės valstybės, Taurų Sąjun
AT MEWS-STANDS 2 c A COPY
ir jokios naudos neteikia val I bankinės firmos 25 milionus
gos Tarybos Nario, kai del
DRAUGAS PCBUSHLNG t u , I n e
Po karo visas laikas Brita stybei.
teisės ir fakto klausimų,
dolerių ir paskaitė 7 nuošim1S34 So. Oakley Ave., Chicago, UL
niją
(Angliją,
Škotiją
i
r
Va
Tel. Rooeerelt 7791
einančių iš šių nustatymų,
Lloyd
George
vai j <v'ius palūkanų. Atskaičius dar,
stybė
tuos
visus projektu,
"žemės plotus
li
ją)
smaugia
prekybos
de
Red. TeJL Roosevelt 2919
>>
tei
tas nesutikimas bus laiko
turi
sunacionalizuoti,
1110-!
P
vadinamą,
<
«
komisą,
presija
(smukimas).
Kelinti
c
N.
mas tarptautinio pobūdžio
Reutenbankas vietoje 25 mi
metai virš vienas milionas kant kas metai jų savinin
ginču einant Tautų Sąjun
lionų dol. gavo tik 22 milionų
darbininkų neturi darbo ir kams paskirtą kompesatą, ir
gos Pakto 14-tu straipsniu.
dolerių.
valdžios
lėšomis 'išlaikomi, j žemę kultivuoti pavesti dar
Lietuvos vyriausybe sutin
Kuomet pirm karo Vokieti
Pertrauktos
Kopenhagoje
Imtasi įvairiausių priemonių bininkams nuomon. Paskirtą
joje žydėjo gerbūvis taip, kai
ka, kad kiekvienas tos rųlietuvių-lenkų
derybos del
kaip-nors pagerinti tą padėtį. nuomą darbininkai turėtų mo
šiandie Amerikoje, vokiečių
šies ginčas, jeigu to reikamiško plukdymo Nemunu vėl
Tečiaus visas laikas negauta | kėti tiesiog valstybei.
bankai imdavo palūkanų vos
cionalinio Teisingumo Teis
prasidėjo jau spaliu 12 dienai
Štai keli faktai apie žemės
geistinų rezultatų.
pusę tiek, kiek šiandie ima
tas nuolatiniam
internas u g a n o miestelyje Šveicari
Tad pastaraisiais laikais iš padėtį Britanijoje:
amerikoniški bankai.
iionalinio Teisingumo Teis
joj*.
Iš 56 milionų akrų žemės
kelta dar viena kraštutiniauVokiečiams
tuo blogiau,
mui. Nuolatinio
Teismo
Tečiau apie derybų eigą
sia priemonė. Tai žemės re ant 26 milionų akrų neauga
kad Reutenbankai tos rųšies
sprendimas b.us be apelia
nei Elta nei amerikonu spau
to rmų projektas. Tą projektą) ne vien joki javai, bet net nei
kreditai ilgesniems
termi
cijos ir turės galios bei ver
da neteikia jokių ligšiol žinių.
iškėlė buvusis karo laikų Bri žolė. Daugiur tik vieni krū
nams ateity bus reikalingi
tybes tokio nutarimo, kaip]
Iš Lietuvos laikraščių lik
tanijos premieras David Lloyd mai, nuskurdę medeliai ir
ir tų kreditų nebus galima
kad butą padarytas einant
težinome, kad derybos prasi
pelkės.
George.
gauti kur kitur, kaip tik APakto 13-tu straipsniu".
dėjo ir kad Lietuvos delega1840 metais Britanija savo]
Tas projektas nėra ypatin
merikoje. Bet palūkanos tai
ei jos sąstatas yra pakeistas.
gas, bet kaip Britanijai visgi produkuojamu maistu galėjo
tikrai amerikoniškos.
Dienraštis " R y t a s " N. 224
Šiuo kart deryboms vesti pa
nepaprastas.- Lloyd George išmaitinti 24 milionus gyvenAmerikos bankininkai tuo
skirta Dr. Jurgis Šaulys, pir kalbėdamas apie atnaujintas butent siųlo nacionalizuoti vi-1 t o J u . "Šiandie vos gali išmai
atžvilgiu yra žmonės be ma
mininku, ir p. Jonynas su p. derybas su lenkais, pažymi,,! šąs žemės ir visoj Britanijoj tinti 15 milionų.
žiausio skrupulo. Jei mato,
ko paskirtoji delegacija de
Petkevičium, patarėjais.
iškelti aukštai žemės ukį taip,
Žinovai tvirtina kad Lloyd kas kam paskola būtinai reirybose su lenkais laikysis.
kad darbininkai turėtų darbo George tuo savo projektu t i - | k i į
a n f f a į r kas be kredito neLietuvos Delegacija grie
i Del atnaujintų derybų su
ir visi Britanijos gyventojai- kiši atsiekti dvilypį tikslą, j l į apsieiti, tai užrioglina
ga
žtai laikykis derybose su
lenkais opozicija
Lietuvoje
nuosavos duonos ir kitokio Nori jis savo pusėn patrauk- tiesiog neatkeliamą
naštą,
lenkais Klaipėdos konven
pakele triukšmą. Liaudinin
maisto. Tuomet, suprantama, ti gyventojų minias ir išnau- j Vargas čia yra tas, kad vienu
cijos ir neperžengs jos ribą.
kai ir pažangininkai (Smeto
Britanija nieko nedarytų del jo paimti, valdžią savo ran- užsimojimu norima
pelnyti
Apie įsteigimą lenkų kon
nos partijos) šaukia spaudoje,
sumažėjusios prekybos.
kosna ir podraug nori pačiai krūvas aukso,
sulato
Klaipėdoje
ir
apie
kad valdžia norinti užmegsti
Lloyd George savo projek valstybei pagelbėti - nusikra
leidimą lenkams naudotis
šu lenkais diplomatinius san
Ir pelnijama. Bet tie dideli
t u tikisi iKiliuosuoti Britaniją \ytį
šiandieninių sunkenybių.
Lietuvos
geležinkeliais
Lu
tykius. Tą patį kartoja ir čia
nuo sunkaus jungo
maisto Į Kaip seksis buvusiam pre- j pinigai juk sumirkyti varg
gano
j
e
negali
būti
kalbos
mūsų laisvamaniai.
*l T
.
. . . . | « sienojų importo, kam 1924 l n įerui f kurs yra liberalų par- dienių darbo prakaite.
Liet
^įetuvos
vyriausybe
kartak
., , ...
, , » .,
*
. f
+ • -, . .
Bet tie šukavimai yra visai
Vokiečiai, anot žinių iš Ber
.. . . .
' v.
metais
išleista 2 bihonu dole- tijos vadu, su tuo projektu,
įplinl
be pamato. Lietuvos vyriau
lyno, aštriai kritikuoja savo
- aplinkvbiii verčiama — •_._
L , .
*7 „
. ,
pasirašius Klaipėdos konšiandie Bet
nieko
sybe, kuri eina su tautos va
Jis nusako, kad šiuo p r o - ,I Įkol
į m a kas
pasakyti.
jis neganau valdžia, kad ji sutinka mokė
venciją, vykdys
leis
lia, nei manyti nemano pra
ją> l c l o Į j e k t u butų atgaivinta 4 mi dingas teadir tuo, kad jis ti tokias aukštas palūkanas,!
dėti diplomatinių
santykių
kurios trumpu laiku gJalės
''Nemuno upyno s r i t i m s " u.
,
v .
, , . .
šiandieninę premiero Bakiwirj
lionus akrų žemes plotai, kusu savo priešais, kol nebus
pakirsti vokiečių 'businessą'.
no valdžią pažadino iš susnuplukdyti
mišką
Nemunu
i!
.
.,
^~
.
*
Bet.
grąžintas Vilnius
Lietuvai.
*dytų. lenkai ar t rusai, duos' : n e per praeitus a0 metų už dimo ir pastaroji pradėjo eToks yra griežtas nusistaty
nekulti-j
Klaipėdą, vistiek, ar ji pluk žemės
, ,• plotai
n - • šiandie
JI NK nergingiau rūpintis bedarbių
LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪŠIES
miško
reikalais
susisiekti
mas kurį ne kartą krikščio
^ "
t
4t r.
leisti
pelkėmis,
dirvonais,
l i e ateitimi.
vuojami
ir neneša
valstybei
GUDIJOJE.
į
SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)
paštu
ir
telegrafu,
leis
miš
nys demokratai yra jau pa
jokios naudos.
ko pirkliams ir jų agentams
reiškę.
Pagal iaus Lloyd. * George
Bolševikai išleido įstatymą, |
įvažiuoti miško reikalais į
tikisi siūlomąja žemės rj'orkad turto nusavinimas turi
Klaipėdą
(ne
į
Lietuvą)
ir
Tečiau derėtis su lenkais
ma atgaivinti valstietinį gy
įvykti iki 1926 metų. Dabar
del miško plukdymo Nemunu į suteiks galimumo naudotis venimą, kurį prismaugė iški
Kaip
žinoma,
Amerikos tasai •nusavinimas vykdomas
konsulare
globa
per
bet
ku
Lietuvos vyriausybe" vra ver-i
lę pramonės centrai, šiandie bankai šiandie turi dideles Bobruisko, Borisovo, Minsko
f
K a m jum mokėt aukštas kainas, kad galite pirkt d a u g pigiau tiesiog
rį neitralės valstybes kon
čiama Klaipėdos konvencijos.
'(nebetekę prieškarinio reikš- krūvas pinigų ir dažnai ieško ir Vitebsko apylinkėse. Viena
nuo išdirbi jų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių.
sulą. Bet toliau nedarys nei
Mes galimo užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą, ir matorijolą.
I r jei Lietuva nevykdytų
skolintojų. Kuomet gi kam savininkė, turinti 35,000 hek
mingamo.
garantuojame, mūsų kostumeriai ta patvirtins. Mūsų i'.gų metų pa
žingsnio.
- 1Mf
šios konvencijos, lenkai turė
tyrimas, gerausias, užtkrinimu& ir užlaikome visokios rųšies namų
..,,
,, v ,». .
, ., \ Zodziu tarrant, Lloyt Geor- prisieina užtraukti paskolą, tarų žemės, ištekėjo už seno
rakandų.
R y t o " žodžiai - tai krik-i e
/ . * A .. .
tų progos apskųsti Lietuvą
w. .
,
.
,,
& projektas visojJ Britanijoj tai pastato tiesiog neatkelia kareivio, kad įgyti pilietybės
scionių demokratų, valdan,
/.
Tautų Sąjungai.
, ,
...
. v
Iradarytų per\ers::ics,
taip mas palūkanas. Už mažas lo- teises, nes tokius stambius
. .
.
v.
' Klaipėdos konvencijos 17 cios dabar partijos, griežtas,.
kales paskolas bankai ima savininkus, žemes jiems atė
1
6637 South Halsted Street
MU\ gyventojams butu grazmnusistatymas.
Telephone Wentworth 6890
straipsnis štai ką sako:
ir laimingas nemažiau šeštą nuošimtį pa mę, bolševikai išvaro iš kraš
lk*
užsieni
i
u
M
1
' Aukštosios
Susitarian
lūkanų. Bet kuomet bankinės to.
fo)venimas.
riame buvo bolševikų kariškų sudegindama visą kaimą, sučios Šalys pareiškia, kad Silpna kavalerija.
Sakonii raiti -na: akrų ne-'firmos skolina milionus dolevaldininkų ir tarnu. Vietiniai
*, -,
_0 . . . v.
kiekvienas Tautų Sąjungos
PRIES BOLŠEVIKUS
Per paskutinius Anglijos Į kultivuojamos žemės priguli Jrių Europos ar kitų šalių val
•
'
areštuodama 72 kaimiečių ir
Tarybos Narys turės teisės kariuomenes manievrus pasi- l;,Klams," ty. didiesiems žem- stybėms, tai plėšia, kiek pa
UKRAINOJE.
gyA^entojai, apsiginklavę, užratkreipti Tarybos dėmėsi j rodė, kad Anglija turi silp- va'džktms, k a n a nei patys tinkama. J e i
,.
, ,
.
v . 1 A daugeli jų nužudydama".
protestuojama
v
° l °^
del kiekvieno šios konven-jna kavalerija- Apie tai prane-j rūpinasi žemę kultivuoti, nei ar reiškiama nepasitenkimo,
Laikraštis " R u s i j a ' ' rašo, puolė autobosą ir uzmuse 10,
valdžia j
eijos nustatymų sulaužymo, ša pats militaris sekretorius j kitiems leidžia tai daryti.
[tai į tai paprastai atsakoma, kad spalių m. 10 dieną i Žito asmenų. Bolševikų
tokį drąsų kaimiečių pasielgi- j SKAITYKITE IR PLATINAtvejais, kai bus nuo- generolas Peyton.
Jie savo valdomų žemią Kad jei nepatinka, tai nesko- mirių važiavo autobosas, ku mą "atatinkamai nubaudė,
KITĘ "DRAUGĄ"
..

D R A U G A S

ŽEMĖS REFORMŲ PRO- ;
JEKTAS BRITANIJOJ,

,°į

f 7 *

PASTABĖLĖS.

BE JOKIO SKRUPULO.

GLOBĖ UPHOLSTERING FURNITURE GO.

'

A. L R. K. FEDERACIJOS XV
KONGRESO PROTOKOLAS.

Aukų rinkėjų reikalu
5. XV Federacijos Kongresas atnauj jina savo nutarimą, kad asmenys, vyks
tantieji i Jungtines Valstybes aukų rin*
ti įvairiems tikslams, pirm atvyksiant, su
susižinotų su Am. L. R. K. Federacija ir
tiktai gavęs Federacijos pritarimą ir ture
darni Liet. Katalikų Veikimo Centro liudy
mą, vyktų- Amerikon. Atvykusiems be I'e
deracijos sutikimo ir Liet. Katalikų Cen
tro liudymo, Federacija paskelbs, jog jie
atvyko be Federacijos sutikimo. Spaudai
sekretoriatas praneš, kad tokio svečio rei
kalų savo skiltyse neskelbtų.
Lietuvio vyskupo Amerikoje klausimu.
6. Savo laiku mes Amerikos lietuviai

(Tąsa)
Kongresas iš savo pusės stato šiuos
pageidavimus: a) Sukurti Lietuvoje tam
tikrą įstaigą, kuri gelbėtų grįžtantiems
tėvynėn išeiviams įsikurti, b) Prašyti,
kad Lietuvos spauda dažniau ir teisin
giau atsilieptų apie x\merikos lietuvių
gyvenimą, kas mūsų kovą už tautinius
idealus labiau sustiprins, c) Kad Lietu
vos kataikų vadai nuolat, sistematingai
ir plačiai informuotų mus apie tikrą Lie
I
tuvos padėtį, prisiunčiant iŠ Lietuvos
katalikai buvome pradėję reikalauti lie
žmonių ne vien aukų rinkimo tikslais,
tuvio vyskupo, bet užėjus karo audroms
bet su paskaitomus ir bendradarbiaujant
šis reikalas buvo pamirštai. Kongreso da
išeivijos spaudoje, kas užbėgtų kelią lai
lyviai, turėdami galvoj, kad Amerikoje
svamanių ir socialistų spaudos šmeižtams, yra apie 750,000 lietuvių ir apie 150 pakurie dažnai mūsų visuomenę klaidina, i lapijų, lietuvio vyskupo reikalavimą pad) Kad į Lietuvos Seimą ir kitokias vai- ( naujina. Centro Valdybai paliekama šis
džios įstaigas butų pastatyta ir tokių ( klausimas atatinkamais keliais judinti,
žmonių, kurie yra gerai susipažinę su Lie
Pirmininkas K. Krušinskas uždaro
tuvos išeivijos Amerikoje gyvenimu.
I ketvirtą posėdį 6 vai. vakare. Kun. I.

Kun. J. Valantiejus sveikino Kong. tuvių ir Lietuvos moksleiviai.
Albavicius atkalba, maldą.
žodžiu ir sumokėjo $10. už Hv. Juozapo
Penktas Kongreso Posėdis.
2. Atsižvelgiant į tai, kad tarp Ame
rikos lietuvių trūksta išsilavinusių koKazys Krušinskas, Kongreso vedė parapiją Waterbury, Conn.
Kun. F . Kudirka išdavė knygų per peratorių ir socialių darbuotojų, Federa
jas, atidarė penktą posėdį 9:30 vai. ryte,
i ugp. 13 d., 1925 m., Kun. J . Ambotas žiūrėjimo komisijos raportą. Pareiškė, cija moksleivių rėmime duos pirmenybę
kad peržiurėjo iždininko kun. H. Vaičiū tiems, kurie mokysis koperatyviško bizkalbėjo maldaSkaitoma pasveikinimai.
Telegra- no knygas ir Sekretoriaus adv. Mastaus- . nio vedimo ir socialės darbuotės.
niais: nuo Lietuvos Vyčių Chicagos j ko priduotą atskaitą ir suradę viską tvar- ,
Organizaciniais Reikalais.
apskrities; L. Vyčių 25 kp.; Cleveland, koje, bet kas liečia buvusio iždininko p.
L Kongresas primena visoms kataOhio; Šv. Jėzaus Širdies Meilės Kongre Šaliuno priduoto raporto galutinai negu- j
gacijos, Westville, 111.; Laiškais: L. R. K. lėjo skaitlinių suvesti, nes nesą tų kny Ūkiškoms organizacijoms prie Federaci
Fed. 6 skyr. Homestead, Pa., per B. Ma- gų, kurias p. Šaliunas vartojo. Kila karš jos priklausančioms priedermę sumokėti
tukonį su auka $5.; Labdaringos Sąjun tos diskusijos ir siūloma trys rezoliucijos skirtąjį nario mokesnį, po 6 centus nuo
gos, Chicago, lll., per J. Petraiti, pirmi Gerai padiskusavus nutarta: ked busi kiekvieno draugijos nario.
2. Alga Centro sekretoriui ir sekre
ninką ir V. Balandą, raštininką; L. R. moji Federacijos valdyba, kaip galima
K. Federacijos 22 skyr., Cleveland, Ohio, greičiaus su p. Šaliunu sąskaitas likvi toriatui laikyti imama vien tik iš lėšų,
Algos
spaudoje. susidariusių iš narių mokesnių.
su auka $5., Vilniaus reikalams per A. duotų ir rezultatą paskelbtų
Banį; nuo K. Vidikausko, Philadelphia, Prie to pastebėta, kad panašus dalykai aukštuma nustatoma Centro Valdybos.
3. Centro Valdyba privalo jau rei
ateityje nepasikartotų.
Pa.
'
I,..
kalauti paskolų grąžinimo iš tų mokslei
KONGEESCT REZOLIUCIJOS IR
Skaitytas K. Vidikausko pasiūlymas,
vių, kurie yra jau išėję mokslus ir turi
NUTARIMAI.
kuriame kvietė* visus lietuvius laikytis
savistovų užsiėmimą.
Mosleivių šelpimo klausimu.
vienybės su ukrainiečiais. Kongresas už1. Federacijos Centras tęs moksleivių
4. Į Centro Valdybą rinkti asmenis,
gyrė pasiūlymą ir ragino, kad kitos ko
lonijos prisidėtų prie panašaus darbo, kad šelpimo darbą, sudarys atatinkamą planą kurie parodė savo palankumą Federacilietuviai sueitų į artimus ryšius su ukrai- j reikiamų pinigų sukėlimui. Taip kaip ir jai.
!
(Bus daugiau)
4 j f #MK , iki šiol bus šelpiami lygiai Amerikos lie- i
nyčiais.
/

/

Antradienis,

Spalio 27, 1925

D R A U G A S

DAKTARAI

GREIČIAUSIOS KELIONĖS
PER ATLANTIKĄ.

LIETUVIAI AMERIKOJE LIETUVOJE

:\t

Iš Hamburgo į New York a*
per 5 dienas, 11 valandų, 54
minutes, perplaukė garlaivis
Bugs. 2-8,
UTENA. Nesenai Sugineiuo- "Deulsehland'',
bet žodžiai " A v e Voram",
jfed, Spalio 18 d., turėjau se (Utenos apskr.)
girtaok-J 1903 m.
i
:
• ! •
?_.__.
1
Iš Cher.bourgo į New Yorkuriuos giedojo prie vargonų p r o g o s pamatyti Detroito vei-'liai visiškai sumušė Skudu
vietinis Šv. Jurgio par. kle- Į knną
Girdėjęs, kad Vaikelių liškio m o k y t o j Telksnį, kurs ką, per 5 d. 7 vai. 3 min.,
bonas kun. C'ižauskas per suMarijos Draugija rengia ba-, nuo to ir mirė.
Gulbransen Trada Mark
[garlaivis "Mauretania", Spa
CiULBRANSln*
mą, tebeats i liepia mano šir- lių,
bažnyčios
svetainėje,
Ta. sekmadienį Suginčiuose lio 29 - Lapkr. 3, 1922 m.
Vietinis
Pianas,
kuris
groja
dyje. Jau gana ilgas laikas į n u e j a u i r a ž P u i k i a į įg puo gta ( buvo Šv. Maieušo atlaidai.
Iš Neir Yorko į Cberbour* roles s u jūsų pačiu išreiškiau,
Lengvai grojate, išduoda gražy,
kaip ąsu girdėjęs gerų daini-1 svetttinė buvo pilnutėlė žino- Na, ir įvyko "maldingu žmo gų, per 5 d. 5 vai. 21 min., garsų ir aiškų balsą taip pat
ninku, bet džiaugiuos, kad nių. Viskas puikiai sumany-' nelių " muštynės, į kuria* "Majestic'', Bugs. 22-28, 1928 kaip su rankom grojant. Galima
pirkti mokant $8.00 J savaitę.
dabar gavau vel išgirsti ge ta, ypač išpuošti stalukai truputį įsikišo a. a. mokyto- m.
Pamatykite pas
.,
JOS. F. BUDRIK,
rų, dainininkų, ypač sunkų prie kurių merginos pardavi- jas Telksnys, geruoju prašyIš Southamptono į New
3343 80. Halsted Street
veikalų kaip 'Ave Venini >jn§jo valgių ir taip įvairių!damas susivaidijusius taikin- Yorką, per 5 d. 20 vai., "Kaigiedant. Nevienam
esančiam j dalykėlių. Programas susidė-Nis; šie-gi jį užpuolę taip su- ser Wilhelm der Orosse",
bažnyčioje ši giesmė išsjmidė jo iš, kalbu, dainų, piano i š m u š ė , kad, tik vieną, dieną su- Kovo 30, Bal. 5 d., 1898 m.
ašarų.
Iš New Yor ko į SouthampMimikės solo, kuriuos išpildė muštasai teišgyveno.
;
Parapijonys turi džiaugtis Detroito artitsai Po progra-j Velionis buvo dar jaunas, loną, per 5 d. 11 vai. 13 min.,
Gydimas
Rūgs.
22-28,
1110 jaunimas šoko, senesni, tečiau darbštus ir (labai) di- "Majectic",
!
linksmai
šnekučiavosi. džiai energingas vyras. Jo 1923 m.
ADVOKATAI:
Xš H f e v r e
N e w
iniciatyva Skudutišky suorga-j
J
Yorką, per
Daugiau tokių vakarų!
Iki prAncšlmuI grclysn Tyms u i
nizuota " Pa vasario'' kuopa, 6 d. lval. 12 min., "La Pro
Neseniai atvykęs.
numažintą kainą 910.00. fti.s pashikuriai velionis vadovavo.
vence", Rūgs. 6-13, 1907 m. ! lymas del trumpo laiko. Tatgi at
eikite šiandien atidėliojimas yra
l š N e wYorko
Havre
pavojingas.
P
R
A
N
E
Š
I
M
A
S
.
Kada-gi musii broliai liau!
> P**
(John lla^dziunas Borden)
Ar sergate?
LIKTUVIS ADVOKATAS
sis gėrę tą prakeiktąja deg- * d - 2 v a l - 4 8 min -> " L a P a 
Ar norite i i 69 VV. \Ya#rfnjrt4»ii St., H. 1310
Geg. 31, Birž. 6, 1906.
Šiuonii pranešu, kud Ame tinę, kuri jiems protus iš gal-,vence",
•igrydyti? At
galTelephone Dearborn 8U46
eikite pas m a
Greičiausiai viena diena va
ne del pilno
Vakarais: 2151 West 22 St. rikos Lietuviu R. K. Moterų!vos išvaro?!...
FUlškos ir La
Telejtfione Roosevelt 9090
Sąjungos Mass., Maine ir Nevv
žiavo garlaivis **Mauretania"'
batorijoa perVargšas.
Kanu* Telefonas Rcpubllc 9600
•••irr.Mtno. Su
Hempshire Apskričio metinis
Sausio 1011 m. kuriame laike
žinokite
jusi;
tikrą
stov|.
Mivaziavimas, įvyks pradžioje j
pavažiavo 676* jurų mailes.
NegaiSykite
laika pas ki
Toks nuo New Yorkd lig
vasario mėnesio, 1926 metu,
tus gydytoj ua.
•
AA "artojų X Soutlihamptono yra o,^00 niai j
Šv. Kazimiero parapijos sveHay Ir JjjllcADVOKATAS
MMI.
roakopą.
del
I
PIRMIEJI
PER
ATLANTI-Įhy;
iki
C
h
e
i
W
g
o
,
3,047
taineje,
po
No.
41
Providence
W. R. lU^lster legzaminacljų
11 S. La Salle st. Roora 2001
.
KĄ.
14111
N . lllearuoru
i « a r l j o r u ji t i k r a
Street,
U
oreester,
Mass.
mailes; iki llavre, 3,170 mui10}» »
Tel. Randolph 10S4 Vai. nuo 9-5
p«r t e i a # t <
bt. 12-to aiikitis ilgu. Mano 36
VAKARAIS:
les;
iki
Hamburgo,
3,820
mai.Tikra
diena
suvažiavimo
3241 8. Halsted St. Tel. Yard* 0002
Ar
aersateT m e t " pasekPirmasis burinis laivas per7 Iki 9 T. • . apart Pamdėlio ir
les.
bus paskelbta kiek vėliau.
""*
o^*»«* v ;Koa buvo pavažuoti Atlantiką ėmėsi Ispa-j
tmvtlami tokį kleboną, kuris
gražiai veda i-arapijos reika
lus ir turėdamas kiek liuoso
Jau keletą nedėlhj praėjo, l a i k o a t s i ž y m i muzikoje.

OETMIT, MiCHIGM

DR, CHARLES SECAL

KO I I I GIRTUOKLIAI
ITCPRIDARO!

Ferkėlė

Tel. Ganai 0257 Ros. Prospect 6650

DR. P, Z. ZALATORIS

Pėtnvėios

t•

•

.f

Y. W. RUTKAUSKAS
A D V O K A T A S
Ofisas Dldmlestyj

29 South La Salle Street
E M i U r b 630
T e l e f o n a s C e n t r a l AS90

Telefonas Vardą 44H1

Vakarais 3223 S. Halsted St.
i - . . . . . . .

••- -

JOHN KUGIiINSKAS

LJFrrrviK ADVOKATAS
•Sai W. 22od 8t. arti L**viU St
TetefonaH Gnnal 9553
Valandos: 9> ryto Iki • rakaro. 8mrėdo j ir PėtaycMoj nuo t r. Iki f
T. V»da visokias bylas visuose
telamuo.se. Egzaminuoja Abatrak| tus Ir padirba Tisekiua Doku' mentus perkant arba
parduodant Lotus, Namus, Farmaa Ir
Bisnlua. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaua leiiffTomla lilygomUk
'»•••#*

I
f

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
190 JTorth StAte gtreet
Teler. State 3295
Vakarabt Ir nedėlios rjtĄt

3335 S^. Halsted St.
Telefonas Yarda 0141
Bylos Tįsiose teismuose — Abatraktat. — Inga.lojimai — Pas
kola pinigu, 1 ir 1 morgičiama.

Gydytojas Ir Chirurgas
1821 South Halsted S t
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ave.
Valandos: 11 ryte iki 8 po pietų;
6 iki 8:30 vakare.
* —

*. ^ « _

DR. SERNER, 0. D.

O F I S A S

127 H. Dearbom St. *
Kambarys 1416
Dearbom 6094

SPECIALISTAS
egzaminavojlme abstraktu ir nejudinamo tur
to teisėss. Taipgi veda
visokius
sudus.

A. L T H O M A S
LIETUVIS ADVOKATAS
12037 Normai Aveame
Telefonas Pu U man 7067
Bylos visose teismuos* —«
Abstrakal.

Specialistas

Telei. Lafayette 4146

J?
S-.

! DR. BENEDIC f ARON

Turėk švarias Sveikas akis

OtUms TiHin 8. Kėdele Ave. Fhone
Lafayette 0075. Valandos •—6 rak, .
Bezfdenctja SI50 W. 68 St. Phone
Praspect 0416. Vslandos lkl l f
ryto. 7 lkl 8:80 vakare.

Jeigu kenti galvos skaudėjfeną,
Jsl turi aklų uždegimą, jeigu akya
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai Dykai.

Akiniai $5 ir aagsčiau
Valandos nuo 1 lkl •
Nedėliomia nuo l f Iki 1

Ofiso T e l Boulevard —
Reiid. Tel. Dreiel 9191

3333 South Haisteji Street
*£?

Dn.A.A. ROTH
RU8AJ3 GYDVTOJAfl EB
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ligų.

•=•%

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31st Str.
VsJ.; 1—8 po piet. 7-—8 vak. HedL
Ir šventadienis ia Iš—12 d.

DK. VA1TUSH, 0 . D.

- J • .*•

V tanų Telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 6918

DR A. J. BERTASH

914

606

uflso

DR, J. M. FfNSLOVV

I AUDITORIUM GAFE ~

Gera Vieta Pavalgyti
Lietuviškų
Ir
Amerikoniškus
Svaigių
kur gražiu Ir
švariu*
SSpeciall lietuviški pietus papras S
Stonis kainomis nuo 11:86 rytoS
S iki 2:69 po piet.
E

,

i

p

m

/

•

• >

•i

r

Į

i

S Valome, dalome ir atnaujiname t a m *
I
CHAS. K. VTT0SAITI8
Lietuviu Kiaučius

2 2337 So. Leavitt
12

St.
Chiiaųro, H t
TeL Eoosevelt 8082

4908 SO. ASHLAND A V E M C J I
CbJcago, riL
Vai.: 9 ryto lkl 12 pist: 1 po
piet iki 2 po piet, 8:29 vak. lkl
2:29 vak.

SOL HouAevard 9&17

DENTTSTAS

Dr Marya
Dowiat-Sass
1797 W«st 47«si BC
f alandos nuo 8 lkl 12 diena, s u s
9 lkl 8 vai. vak. sTcdėliomla ano
8 lkl 2 vai. p*> Pietų.

— • *

Specialistai
užslsenėjusių
chroniškų
ligų vyrų, moterų
ir vaikų.
Daktarų
Medlkalė Laboratorija. ^
DR. HOltVAT, DR. WDLL1NG
1347 \V.18 St.. Kampas Bluelsland
AT*., 2 fl. Vatanao? nuo » lkl 8
kasaien. NedėlloJ nuo 9 lkl 12.

Dr. A.J. KARALIUS
fajl

Gydytojui

Nereikia

Pri« pirmo pasirodymo šalri«—įsukite
I>r. MtfiM)»hr«*,v *
"77". I*vykit« t« teUį iš ta
vo »ynUn»4. — Ji« )'M jsei nt
del <.rip. I.uikJkMc "77" sa
vo niimiKiHc. HnkHc prisiren
gi-) prki Hi'lHų Ir bftp. «*77"
>ru » '.rtoianm* per 30 metu
>u»i|Hrkit« "77" iiitM«li«ii.

Ckioafo, DL

Mokėt

"606" " C ?

[ DR. H E R Z M A N
"914"

Pacientai tik moka maža rlalj už
vaistus. Mes Jšjcydome visokias
lie;as Kraujo, Odos, Kepenų Ir
inkstų.

National Health Clinic
1657 West Madison Street
Kampas Taulina St.
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
NedėJioj 10 iki 1

STUMPHIMC*? HOMBO. MEDIČI N E 0 0 .
166 WiUiaaa 3traet. New York

^F—^*».^i^^^^^r«^"

•

Tel. Blvd. 8188
M. WOITKlEWICZ—BAMIS
AkuŠerka
Pasekmingai
patarnailja
moterltns prie gimdymo,
patarimai
dykai moterims ir merginoms.
S U S South Halsted St.

Boulevard 1199

Lietuvis Gydytojai
8303 South Morgan Street

TIK DEL VYRŲ

CHAS. K. vuosArns

$
Didžiauses ir grerianses gtarejei
%
ant West Sides.
ri
2j Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių ]•$<
3
materijų del vyru ir moterų.• ^ &
%
NAUJAUSOS MADOS SIUTU
•
Visokiu Stytu
S Padarau ant užsakimo freital ir gerai
3
Kainos visiems prieinamos,
jį Kreipkitės pas mane del /?ero patarnm- vs
rimo. Taipm

Dr. S. A Brenza

Arti 47tos gratvės
Ofiso Telcf. Boulevard 7042

Klinikas Veltui

II

Telefonas Boulevard 1989

4712 S. ASHLAND AVE.

I.

CHOP SUEY

|

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas: 2201 W. 22nd St.
Cor. 8. Leavitt St. Tel. Ganai 622t
Rezidencija r SI 14 W. 42nd St.
TeL Lafayette 4SM
Valandos: 1—4 & 7—8 V. V<
NesėUoj: 14)—lt ryte

i DR. G. Z. VEZELIS!
UETUVIS

•494 So. Halsted Bt.
valandos nuo 1 lkl I
pietų ir f iki 8 vakare

DR. S. BEZIS

DR. W. R. RE6ISTER

At all Druggista 30 centą.

Telefonas

Alcln

ovurro^As m CHIRURGAJ
4442 Bo. Western Ava.

urttada

. . .,
,. .
i
^ ^ariaivis «u\o A - . žvaigždžių
fca^as tyro paskaityti,
ITro apsidamii,
mėnu
4<
doje. Ims skinamos dovanos i n e rikos »arlaivis
Savan•
už
gražiausius ir įvairiausius' na i L '^ plaukdamas iš Savan- lio paerzinti...
išdirbinius
inaJi į Liverpool, Glegužio 2 4 - .Tečiau jis nepataikė durų;
Su tikra pagarba
j Birželio 20, 1819 m. Važiavi
grabaliodamas, sverdinėdamas
mo laikas tęsėsi 25 dienas.
atsidarė šėpos duris, pažvelgė
A. V. Kneiiienė,
Pirmasis hydropl'anas buvo aukštyn ir prabilo: "Tai Die
\ . L. R. K. Moterų S a j u n - | N C __ 4 Amerikos kuris lėkė 1 ~*ZiLkA "J
"" CT v-V i
1
,
v
AI11
goa Mass. Al a i no ir N. K. Aps
*'
tuKos, Kuris ieKt v o Galybe: dangus, kaip sik-:
kričio Raštininkė.
iš Trepassey, Newfoundland, ^ a ! T a i t a m > s y Bė, tai tamsy- !
į Lisbona, Portugalijoj, Ce- h(}1 Anei v i e n o s ž v a i g ž d e s . . .
gūžio 16-17, 1919 ra. Lčkė 2 6 j T aIš
sutemo!".,
ATSIŠAUKITE
i k žmonių
aip ^
lupų
nugirdo irj
vai.
47 min. orlaivis buvo An
Pirmasis
savaip užrašė
"Draugo" ofise yra laiškas glijos Vickers - Vimy bipla
Cibke.
Lietuvis Chiropractor
Marijonai Poškienei nuo kun. nas, kuris leke is Šv. Jono,
1645 W. 47 St.
Cnicago.
A. Zdanavičiaus. Ji buk taiNewfoundland, į Clifdeną, IrRemkite tuos p r ofesijonąTelefonas Elvd. 7006
gyvenusi ar gyvena VVorces- landijoj, Birž. 1445, 1919 ra.
| b | 9 biznieriuj kurie garsi Valandos: Nuo 2 iki 8 vai. vak.
Iteryje.
Lėkė 15 vai. 57 min.
Nedėliomia 10 iki 3 2 vai. ryte.
nasi "Draugo" dienrašty!
ftaiiuiiuiiiiiiiimjiiiiiiiiiiĮHftiftmmms O pirmutinis balonas buvo
Anglijos K-34, kuris lėkė iš P B.HUMPHBEYS'
PLMEGrNKITF
Kast Fortune,
Škotijoj, \
KRAUJO EGZAMIN0S
Long Island, N. Y., Birž. 2^6,
AND
1919. Jisai ore lėkė 108 vaj lancias.

10717 Indiana Ave.
M I E S T O

DR. A. K. RUTKAUSKAS

'^

Lietuvis Akių Specialistas.
Palengvins
aklų Įtempime, kas
fra priežastimi skaudėjimo gai
.? • 5 e r
mui aergauCiy
vos, svaigulio, aptemime, nervuopahudy^maa yra
Ateikite
tumo. akaudančiua ir ti^egustos
mano išgydyti, ir L a j 5 y - T e l .
karščlua akių, kreivių aidų. kata*
patenkinti
pa-(singa8 ,r g R .
ro, nemiego, Ir taip toliau* ba
ciental.
l DUt gydimas.
vaistų arba skausmo. NsparrlrilEuropos •
na nei akių medikalls mokslas.
Remėdijos
Visuose
atsitikimuose
daromas
sgsamina* elektra parodantis ma
TIKROS Ir PAGERINV*.>S~
žiausias klaidas,
taip pat kaip
Suteiktos del kraujo pugerlnlmo
visokias ilgas arba nenormali pa
Ligos kurios buvo negalima išgy
dėjimą, silpnybe
muskullnlų adyti pasiduoda šiame acientifiškam
kių. Akiniai padaryti, kuris pri
gydymui. Aš vartuoju mano gy
taikomi sunkiausiuose atattiklrouo
dyme naujausius serumus, karverauples, antitoksinus, bakterinua,
se. Nauji stiklai {dedami { remtu.
ir kitus greitai gydnnciua vaistus
I jei reikalaujama. SUklal Įdėti nuo
kurie gydo neatkratomaa ligas j 1, numerio i i recepto duoto •islems
trumpą laiką. Ateikite Šiandien
ligoniam a, ir rekordas laikytas vi
del patarimo kuris bus sutelktas
sų atsiUklmų Netikros akya pri
veltui. Valandos 9 ryto lkl 6:30
taikyto* Spėcialę atydą atkreip
v. v. Utarninkais, Seredomis Ir Su
iama palengvinimui
viaų nervų
batos vak. iki 8 v. r. Nedėliomia
ligų,
kurloa
paeina
nuo
erzinimo
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p.
svarbių nervų Ir amegenų vidurių,
paeinaačtų nuo nepataisytų aklų
Įtempimo, kuomet geras pririnkiI (na* ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti Ir toli
109 N. DEARBORN ST.
matantiems pagelbėta. Speclalė aPaimkite elevaitor| iki 12 tyda atkreipta į mokyklos valkus.
Valandos: nuo l t ryto iki 8 vak
aukščio
Nedėtomis nuo I lkl 1 nn piety
Tel. Boulevard 758s
Cnicago. 111.
1545 West 47tk Street
AKINEI $4 I R AUGSCIATJ

s

2. Laiškas A. Gabrio iš Mik
šinnn. (Lietuvoje)
rašytas
Kaksčiams.
P. A. PALLULIS
Kas šiuos asmenis pažįsta
Saviniakas
ADVOKATAS
| f 3200 02 So. Halsted Street | tepraneša jiems, kad atsiimtų
ar nurodytų adresą^ kuriuo
Tel. Bovlevard 5788
Piillmaa 6377
RoM-lamt, Dl.
Atdara Dieną Ir Hakt|
»t|lvllllllllllllllIlllrrMlltMtHlflHHHttlll«ttt jiems galima butų pasiųsti.

J. P. WAITCHES
Tel.

P i r m a s i s o-arl'aivis linvo A - ' u
r,ruia

Ofisas atidaryta*: Kasdien nuo t vai.
po piot 11d 8 vai. vakare.
Vedėlfomis te soredomlt sffasi
ryta*.

23. «£SSKN*- *"*•

1

Taipgi primenu, kad šiame[ n ų i a į V as "Santa Maria", ku
JUODAS DANGUS.
suvažiavime bus ir išdirbiniu rjame važiavo Krištufas Kov
jrnioda. Taigi kviečiamos vi-į ] u m bas. Jisai pervažiavo Atsos sesutes katalikės, kad ir Antiką į 70 dieni] (Dar prieš
Viemj. vakarą Motiejus atė
ne sąjungietės prisidėti prie metus 1,000, Norvegijos ju- jo drūčiai 'nusigėręs. Namie
jl-ajvairinimo tos parodos, tai 1 r e iviai pervažiavo Atlantiką del linksmumo vėl puskvorte
lyra siusti savo išdirbinius į \ tarp Norvegijos ir Grenlan- ištraulvė.
jtu. paroda. Kur ir kam siustiidiios).
,
-. , . , ...
i - i Visai nusigėręs, išėjo nabus pranešta kiok v c h a u spau-

1411 So. 50 Ave. Cicero, D l

» $10

Kurle

1)—B« marinlm*,
S)—B« pHlio te »•
3)—B« kratg*,
4)—Be joU9
pavsiso*
1. a
§)—P»rli«itBl s«r«lktei širsti, sali 1
tuoj vaisyti, Ir sali eiti 1 savtet I
PAGTPO: "Gal-stonee" ( i k m a l i tol* I
iyje) Ir akmeala Slapomo pūslėj ba j
•peraeU*A> »a tam tikromis mokasV j
tkooite pricmonėmii kei vaistala.
ApkurtiHtienM ausrallaa glrdejis**.
Gydo vUoklao liga* pa««*cmtnjrai, te J«f
yra reikalas daro operacijas.
rrsfenijaasli patarasTtena teikis asr«
ofiso

• i

Ljet4i,is

Dr. A, Račkus

Gydytojas, Chirurgas, Obstetrikas ir Specijalistaa
Elektroterapas,
IŠIMA T0NSILUS -

Usiovų, Moterų Ir Vjrų Ligų
Vai.: ryto nuo l t — 1 7 nuo t—4
po pietų: nuo 7—•:«#
vakar*
Nedėliomia: 1* lkl 1S.
Telefonas MJdway M M

ĮDOMYBĖS.

A. A. O L I S

i

po numerln

SPECUALISTAS

JOHN B, BORDEN

<.

ofisą

4729 S. Ashland Ave.

" VYRAI GYDYKITĖS '

$50

savo

į DR, L. P. SUKIS |
D E N T I S T A S

4454 So. Westem Avenue J
Valandos: Nuo 10 ryto iki 8 vai. \
vakare.

{

IŠ

R U S I J O S

Gerai lietuviama žinomas per I i j
metų kaipo
patyręs
g> Jytojas, ]
chirurgas ir akušeris.
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Itay Ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
Į 18th St., netoli Morgan S t
VALANDOS: Nuo 19—12 plotų J
Ir nuo 8 lkl 7:89 Tai. vakare.
Dienomis: CanaJ
Telefonai:
8114. Naktį
Dreiel 0950
Boulevard 4134

3235 South Halsted St.
Val. : 9—14 A M. Ir po 8 T. vak.}

r

Dr. Maurice Kahn
Gydytojas ir Chirurgas
4631 So. Ashland Ave.
TeL Yarda 0994
Rezidencijos TeL Hydc Pank 4009
Valandos:
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo *7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 ki 12 piet.
Tel. Boulevard 3686

Dr. u. H. Poška
GVDYTOJAS I R CHTRCTtGAS

3133 So. Halsted St.
^

DR. J. F. KONOPA

GYDYTOJAS,
CHIRUR^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
GAS Ir AKUŠERIS
GYDO VISOKIAS UJGAS GREIT/U IR
P^P^P^P^—
PASEKMUTGAI.
Specialis: Gydymas Vyrų, Moterų ir Vaikų taipogi Aklų. Ausiu,
Nosies r Gerklės nauja uslooaii, geriausiomis priciuonėmis.
Ofisas 1520 W. Divislon St., Kampas Milwauke.e ir Diokson S t
Vai.: 10 •»- i | priešpiet, 2—4 po piet rr 6—8 vak. Sekmad. 10-12
Telefonas Arinitage 8145

I Tel.

X-SPINDUUA1.

J

i

Valandos: 9—12 15 ryto
Vakarais nuo 7 11d •

^
Cicero 8421

DR. HELEN M. VYISNOVY

I

LIETUVE DANTISTE
I-RAY
2137 So. Oinero Ave.,
Cicero, DL]
ROOM 5

Rez.: 6504 S. Artesian Ave.
Tel. Hemlock 2874
CICERO OFISAS:

1243 South 49th Avenue
Tel. Cicero 4676
Vai.: Utarninkais ir Pitnyčlomla
nuo 8 iki 9 vai. vak.

o

H

a u Qa s

Antradienis, Spalio 27, 1925
*
s* — -

tainėj. Kviečiami yra visi
Chieagos Vyčiai. Tikietus ga
Chicagos detektivų kapito lima gaut pas kuopos narius.
Pardavimui arba mainymui
Kotresp.
no Stego parėdymu detekti2 lotai. Kampinis 27 pėdų. ša
SVARBUS EKSTRA
vai ieško pagarsėjusių mieste
linis 33 pėdos. Kaina kampi
SUSIRINKIMAS.
<
,,
piktadarių
'bootlegerių;
nis $2,700, kito $1,500.00. Lo
AR ŽINAI KAD
tai randasi netoli Vienuolyno
Trečiadieni, spalių 28 d., 8 broli,ų McErlane, brolių Šal
Vai. v&V. Aušros Vartų par. tis, MeFfcll, brolių O'Donell, Lietuva dabar turi 4,299,998
( t P.)
mokykloje įvyks Chicagos Fe Weiss, MeCarthy j r keletos j Litų variniais pinigais ir tik
» 55.4% šių* pinigų yra išleista ? Pardavimui medinis namas
y
deracijos Apskričio
svarbus kitų.
r
2 fl. co 4 kambarius ir 2 krau
įsakyta juos vitfaa būtinai ^ ^rmi kad Helmar Turkisekstra susirinkimas. Prašoma
ki
cigaretai turi savyje gry- tuvės, garadiius, ir extra lo
skyrių ir centralinių organiza suimti arba tiesiog nušauti,
jei nevyktų juos kitokiu bu-' 11 * Turkišką tabaką. Užtat tas. Kaina $8,500.00 Morgičius
cijų atsiųsti savo atstovą.
Helmars yra kitoki negu pa- $1,700.00. Rendos neša $140 į
Valdyba.
du pašalinti iš miesto.
menes}. Namas randasi Town
Tie piktadariai
policijai P r a s t i >*»»*** tabako cigareMRĖ "SAUSASIS TŪZAS." taip įgriso, kad prieš juos bus ! t a i k l i r i e >*ra i P o k u o t i l P i m ' of Lake. Galių mainyti ant
didesnio namo.
(Nr. 3 P)
delius.
pavartotos
kraštutiniausios
St. Oeorge viešbuty, 1435
Pardavimui arba mainymui
priemonės.
REIKALINGA Mergina ar
Kast 50 st., praeitą sekmadie
3 aukštų 4 familijų namas.
ba
našlė
nesenesnė
30
metų
už
nį staiga mirS garsus ChieaSUŽEISTA LIETUVĖ
gaspadinią į namus pas advo- Taipgi jame yra ir storas. 3
goje ir kitur prohibieijos vy
"katą. Vieta ant visados. Ke- fl. po 7 ir vienas 6 kambariai.
kintojas, pramintas "Lone
Šv. Bernardo ligoninėj r a n Į j į ^ ] ( l ; į a s a t n i o k ė s i u . Atsi- Rendos neša $160.00 į mene\Yolf" — James Leroy Ashdasi pavojingai a u t o m o b i l i a u s ^ a u k i t e - ^ i t a i Adresuokite: sį. Namas randasi Bridgeporer.
sužeista Mrs. Apolina Paulą u Box 193 D
R. F. D. 2 i 1 0 a p k l h y j e ' Kaina $16,000.
Asher skaitėsi prohibieijos skženjė, 4240 Artesian ave.
Warren. Mich.
|Morgičius $8,600.00. Įmokėti
administratoriaus kaipir deši
apie $4,000.00 Morglčius duos
Chicagon
atvyko
žinomas
nėji ranka- Savo gudriomis ir
pats savininkas. Gatves ištaiPEARL
QUEEN
nelabai švariomis metodomis keliauninkas į šiaurinį žemga
sytos.
i
fNx. 4 P)
jis bootleirerius" ir "moon-hi kap. R. Amundsen.
DRAUGAS REAL ESTATE
sliinerius" visur persekioda
2334 So. Oakley Ave.
BRIGHTON
PARK.
vo ir už tai ant savęs užtrau
Telef. Roosevelt 7791
kė teisingą panieką.
Spalio ±2 įvyko Vyčio 36
DIDELIS BARGENAS
Peoria, 111., jis taip įkarto
susirinkimas
McKinley
CICERO
gyventojams, kad su kitais ke kp.
Medinis na6ias 3-jų papyvonUmų.
liais savo padėjėjais patrau Park svetainėj. Svarstymų ir
6-5-3 kambariai. Rondos neša $110
i mėnesį. Karštu vandeniu apšildo
nauju
įnešimi)
buvo
daug.
ktas teisman kaipo užpuoli
mas.
Beismentas cementuotas. At
Šokiai
yra
rengiami
Meldąsišaukite:
kas ir plėšikas. Apirubės tei
Cicero, III.
Yra
rekomen- 1511 S. 40th Ct.
sėjas Green jo darbus viešai žio svetainėj ir Masonie Tem duota geriausia.
ir vartota genausių
PARDAVIMUI Naujas 5 kamba
ple. Komisijos nariai pranešė,
pasmierkė.
rių
mūrinis bungaloTv — .Tikras barkoncertinos muzikantų ir
kati darbas eina pirmyn.
grenas. Randasi ant 59 Plaee Ir LawBet jis nesulaukė sau to
mokytojų.
ndalc
Ave. Mažas jmokėjimas, liku
Du nariai pareiškė norą Mes taipgi turini visokios rūšies
teismo ir galimos bausmės.
sius kaip renda. Tašaukite savinin
instrumentų.
rengti Basket Bali ratelį. A. kitųMes muzikališkų
spausdiname Lietuviškos
ką: I*auTHlalc 6015.
Jei ką blogai atliko, turės at
Urbikas renka vaikinus. Mer muzikos del Voncertinų, Orkes
trų ir Piano Solams.
sakyti anam pasauly.
P A R D A V I M U I
gaitės turės savo rateli. O.
Parshtslcite mus n
5 kambarių medinis namas. Vi
Rezgaitė jau darbuojas.
latahfją
dykai

CHICAGOJE

GAUDO PIKTADARIUS

NAMAI - ŽEMĖ

Concertinos

PAMESTAS VAIKAS

Union geležinkelio stoty po
iicija rado pamestą vaikiuką,
prie kurio drabužiu buvo pri
segta kortel'*', ant kurios pa
žymėta, kad vaiko vardas
Carl ir sausio 26, 1926, jam
sukaksią 3 metai.
Vaikas paimtas Šv. Yincen
to prieglaudos. Policija ieško
jo tėvų.

NUO PERSIŠOKIMO

.Mrs. Marie Kovacks, 28 ra-., b l a n k o kiekvieną kartą. J ų
19:i3 Sbeffield ave., kuo,ne vi-1 skaitlius auga. Bet, kur mu
lą naktį šoko savo giminaitės S1Į Jaunikaičiai. Jų visados
liamuose. Parėjus po šokiu buvo daugiau. Norint nebūtu
namo susirgo ir staiga mirė. sunku pašvęsti vieną vakarą
ateiti pas mus ir atsivesti
Mirė nuo alkoholio D. Do- savo draugus, Lauksime Jūsų.
novan, 40 nx, 1520 Millardl Spalio 28 bus "Halloween
ave.
« • I I P M i D a j i c e " McKinley Park įve

SUSTOK!

PERSKAITYK!

'Laivas'
" L A I V A S " talpina tikybinio turinio rimtų straipsnių
" L A I V A S " visiems patinka savo apysakėlėmis -- "žiede
liais"
LAIVAS,:

rašo apie katalikų: veikimą iš viso pasaulio

^ J i A I V A S " deda svarbesnes iš Lietuvos žinias
:4

' L A I V A S " rūpinasi Marijonų Kolegijos įkūrimu
" L A I V A S " teikia atsakymus į duodamus skaitytojų klau
simus
" L A I V A S " kainuoja visame piasaulyje $2
" L A I V A S " teikiamas veltui Marijonų Kolegijos
jams

Rėmė

" L A I V A S " yra labai gražus ir labai mėgiamas katalikų
laikraštis
Rąžykite:

" L A I V A S"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111.

\

4639 So. Ashland Ave.
Chh'Affo, III.

Simpatiškas
Mandagus
Geresnis I r Pi
gesnis Už Ki
tų
Patarnavi
mas.

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Ave.
Tei. Yards 1741 ir 4040

SKYETUS
4447 So. FaJrfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS

rui, pardavinčt Rickenbacker ir Cleveland karus, kurie kainuoja nuo
$895 iki $2.400. Nepraleiskite šio.s
progos.
AMUROZ MOTOR SALES
5441 S. AslUantl Avenue.

RENDAVIMUI 7 kambariu
flatas pečių šildomas $30 i
mėnesį. 6 kambarių
flatai
garu šildomi $40 į mėn. ir
aukščiau. Agentas ant vietos
nuo 2:30 ir 5 vai. po piehj.
1134-1152 S. Western Ave.
PARDAVIMUI
Bizniavas namas,
kuriam
randasi 2 krautuvės ir 6
kambarių flatas. Prie jo yra 2 kary
garadžius.
Atsišaukite:

4904 West 14th St., Cicero.
Tel. Cicero 8094

S. D. LACHAWICZ

5758 So. Robcy Str.

:

Lietuvis
Grahortas
PARSIDUODA BEAUTY
3914 W. 2Srd Place
Chicago, Iii.
SHOPPE
Patarnauja laido
Labai gražioje vietoje; biznis la
tuvėse kuopigiausia.
bai išdirbtas. Parsiduoda už pusę
Reikale meldžiu at
kainos iš priežasties ligos.
sišaukti, o
mano
Atsišaukite tuojaus:
darbu busite užga
Roosevelt 9851
nėdinti.
Tel. Ganai 1171
3190 |
L I E T U V I Ų
K A L B O S
Dideliems ir Mažiems
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak.
BUTKUS UNDERTAKING
Pėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų
J. I. BRIEDIS
Co., Inc.
2846 EmeraUl Avenue
Einu ir į namus.
P. B. Hadley, Licensed
Telephone
Victory 7372
Balsamotojas

710 W. 18 St., Chicago, I1L
Viskas kas reikalinga prie pa«rrabų. T e i s i n g o s
kainos.
Geriau
sias patarnavimas.
Važiuojame J

tolimesnės vietas už tą pačią kai
ną. Leiskite mums pagelbėti Jums
Telefonas Ganai S161
nuliūdimo valandoje.

— a

PAVLAVIČIA
Undertakers Co., Inc.
Automobiliai vestuvėms,
krikštynoms ir t. t.
3238 S. HALSTED ST.
Phone Boulevard 7667
Rezidencija Boulevard 9828
Chicago, 111.

B ,.-..•• r.,..••••••.

REAL ESTATE

REAL ESTATE

DRAUGAS

C. P. SUROMSKIS CO,

NORĖDAMI

REAL ESTATE CO.
Mūrinis 6 familijų namas
po 4 kambarius. Atneša gerą
randą. Taipgi prie tam yra
geras mūrinis 3 karams ga
radžius. Kaina $15,500. Įmo
kėti $3,000. Šis namas turi
būti tuojaus parduotas, nes
savininkas išvažiuoja ant farmų. Pardavėjas pats gali
duoti mortgičius. Namas ran
dasi West Sidėje.
(11)
2 flatų 4 familijoms mūri
nis namas po 4 kambarius,
pečiais apšildomas. Elektra,
gesasir visi įtaisymai. Kaina
$12,000.00. Pirmas mortgičius
$4,500.00 Antras morgičius
$700. Įnešti reikalinga $2,000.
Namas randasi Bridgeporte.
Taipgi galiu š} narna mainy
ti ant biznio.
(13)
LOTAI
Pardavimui 2 lotai 51x125
įieJu. Lotas yra kampinis ir
parsiduoda abu sykiu tik už
$1,400.00, tai didelis oargenas
Galiu mainyti ant bungalow.
Įnešti $1,000.00. Lota* randa
si ant 64 ir Springfieid Ave.
Mortgičiai $400.00 Sidevo
kai, suros, gesas ir var.duo
viskas įvesta.
(14)

2 flatų naujas ką tik bai
giamas mūrinis namas Gx8
kambarių. Lotas 30x126 pėdų.
Karštu vandeniu apšildomas,
si įtaisymai. Kaina 5,500. Cash aržuolo užbaigimai, bungalow
reikia 2,000, likusius $30 į mėne stogas. Sun parloriai. Įmūry
sį. Atsišaukite:
tos vanos. Viskas vėliausios
5951 S. Keeler Ave.
mados įtaisyta. Kaina $l4,800. Namas randasi arti 54 ir
Automobilių Salesmanas
Labai* gera propozicija gudriam vy S. Turner Ave.
(16)

PAMOKOS

SAVAITINIS KATALIKŲ LAIKRAŠTIS

ik

Vitak - Elsnic Co.

Pirmas išleidimas " K . of L.
Couneil 36th Babbler" yra
pusėtinai jukingas. Visiems
patiko.
Smagu, kad mus kuopoje yra toks laikraštukas, Linkime
redaktoriams gero pasiseki
mo.
Po nutarimų buvo vaidin
tas dialogas " D v i Sesutės'*.
Pagirtinai atliko savo roles
M. Stankaitė ir A. Gužaitė.
Mergaitės beveik visos at-

NAMAI -- ŽEMĖ

S. M. SKUDAS
GRABORIUS
Palaidojimus aprūpinu gerai ir
dailiai. Busite pilnai patenkinti.
Automobiliai 'vestuvėms, krikš
tynoms ir tt.

1911 OANALPORT AVE.
Tel. Roosevelt 7532

Daug svečių.
Šią vakarą Berlynas nelauk
tai daug lankytojų - svečių
susilaukė. Sakoma, daug dau-

, . 1 g i a u buvę negu prieš karą.

Perkam,
parduodam
Ir
mainom
namus, farma*
taipgi
ir
risoktu*
biznius. Dar
ba atliekam
greitai.
pi.
gial ir gerai.
Kreipkitės:

PIRKTI, PARDUOTI A R MAINYTI VISADOS KREIPKITftS
P A S MUS.
T A S JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 351h St., Chicago

3352 So. Hakted Str.
Tel. Boulevard 9641

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

Kur Taip Skubinėsi.

V, M. STULPINAS & CO

PAS

Siunčia pinigus Litais ir
Doleriais į Lietuva ir kitas
šalis. Pinigus išmoka arti
miausioj pastoj arba bankoj. PARDUODA laivakor :
tes ant visų linijų ir greitai
atveža gimines iš Lietuvos.
Padaro legalius poperius ir
dovernaštis. Parduoda na
mus ir lotus ir maino farmas ant nanrn bei Jftų.
Atstovauja Lietuvių Pre
kybos Bendrove ir Lietuvos
Tarptautinį Banką visuose
reikaluose. Visad kreipkities p a s :

C. P. SUROMSKį CO.
Nes Jisai Turi Dau
giausia Bargeny.
Pardavimui ir
Mainymui
SOUTH S I D Ė J : 5 kamba
rių naujas mūrinis Bunga!ow
su visais vėliausios mados įtaisymais, įmaket $1.500.
10 flatų naujas kampinis
mūrinis namas. Galima mai
nyti ant bili kokio namo ar
ba biznio.
2 flatų 6-6 kambarius nau
jas mūrinis namas, įmokėti
tiktai $2,500.
2 flatų 6-6 kambarius, elek
trikas ir maudynes. Kaina
tiktai $11,000.

V. M, STULPINAS & CO
3311 So. Halsted Street
Chicago, UI.
Telefonas Yards 6062
Notary Public.

MORTGEČIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
Ir kontraktus
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
8804 Sonth Kedzie Ave.
Lafayette 6738

BRIGHTON PARKE: 2 fla
tų naujas mūrinis namas, su
visais vėliausios mados įtaisy
mais įmokėti $2,000 arba išsi
maino ant kitokio namo ar
biznio.
2 flatų naujas mūrinis na [VAIRUS K0NTRAKT0R1A]
mas, 6-6 kamb. štimu apšil
domas. 10 automobiliu gara
džius, įmokėt tik $1,500. Sa (Tel. Canal 2591 TOasbJng Machines
vininkas mainys ant Bučer- M E T R O P O L I T A N
ELECTRIC SHOP
nės.
Light And Power, TViring, Ftx50 automobilių
telpantis
tures And Electrical Supplies
RESTAURANAS pardavi
2215
West 22 St.
Chicago, 111. J
garadžius, įmokėt $5,000 ar
' 3i
mui labai geroj vietoj, Lietu ba išmaino ant namo ar far- įfc ' ~~ '
vių apgyventa. Taipgi arti mos.
dirbtuvių. Arba mainys ant
Tel. Prospect 0»Oi
BRIDGEPORTE; 2 flatų
tuščių lotų. Geras biznis. Vi medinis namas, gasas, elektri
si nauji įtaisymai.
(17) kas, aukštas beismentas, įmo
(giluma)
kėti $500.00. Savininkas mai
Garu Ir karšta vandenin
Mūrinis 2 flatų 6x6 kamba nys ant lotų.
JOHN V. THOMPSON
2
flatų
naujas
mūrinis
na
rius namas. Karštu vandeniu
•347 So. WESTERN AVKHl'B
mas,
6-6
kambarius,
įmokėti
apšildomas. Du boileriai. Gat
$2,500. Randasi 31 arti Union
vės ir jiela išcementuota ir gatves.
----2 pagyvenimų bizniavas na 8 Tcl.
viskas išmokėta. Rendos ne
Rcpublic 1537
mas,
įmokėti
$700.00.
ša $160.00 į mėnesį. $7,000,
4 pagyvenimų mūrinis na
mortgičius. Galiu mainyti ant
GENERAL CONTRACTOR
mas, 5-4 kamb. Kaina $9,500.
AND BUILDER
loto. Namas randasi arti Vie Savininkas mainys ant bili
7018 S. Campbell Ave.
nuolyno.
(19) kokio biznio.
3 pagyvenimų mūrinis na
mas, 5 kamb, aukštas biesmen Tel. Yards 6062
g
DIDELIS BARGENAS
tas, aukšta pastogė. Randasi
Pardavimui mūrinis 2 fla geriausioj vietoj Bridgeporte.
tų namas. Metai kaip staty Netoli Šv. Jurgio Bažnyčios.
Murkno Ir budavojlmo narna o
GENERALIS
J
tas; ąžuolo užbaigimai. Por- Parsiduoda labai pigiai arba
čiai uždaryti; pečiais šildo savininkas mainys ant kitokio
namo, įmokėt $2,500. {
mas. Rendos neša $90.00 i mė
Atsilankykite pas mane duosu •
W E S T SIDĖJ: 3 pagyveni garą
nesį.
Mortgičius $8,600.00.
patarimą.
£
mų
mūrinis
namas,
6
kamba
ttll
South Halsted Street
Savininkas priims lotus kaipo
Chicago, DL
rius, vėliausios mados įtaisy
Home
pirmą įmokejimą ir duos mais. Savininkas mainys ant
3356 Lowe Avenue
mortgičius. Namas randasi 2 flatų namo. Perkant reikia tgYTTo^ToTTiryyo-ll-looo-Tlfg-go-o-]
Marąuette Parko apielinkyje. įmokėti $3,500. Randasi neto
li 23 ir Leavitt St.
(20)
2 pagyvenimų bizniavas na Telefonas Canal 0610
mas randasi netoli lietuviškos
mmmmm mm

mmmm mmmmmmmmmm m

HEATING

JOHN G. MEZLAISKIS

A. K A I R I S f

CONTRACTORISi

Pardavimui

g-aradžius

_ sa-1 B a ž n y č i o s

les room 50x110 pėdų lotas.
Pirmas mortgičius $10,000 ant
3 ir pusės metų. 2 mortgičius
S4.600. Preke $29,000.00^ Už
cash $28,000.00. Duodame ant
lengvų išmokėjimų - kas mė
nuo 175 dol. Vietos yra 35
karams.
(23)

DRAUGAS
REAL ESTATE CO.
2334 So. Oakley Avenue
Telef. Roosevelt 7791

įmokėti

$1,000.

CICERO J : 4 flatų mūrinis
bizniavas namas su visais įtaisymais parsiduoda u i pu
sę kainos arba išsimaino ant
kitokio namo, biznio a r farmos.
2 pagyvenimų medinis na
mas, 4-5 kambarius, visi įtai
symai. Kaina $6,500.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 SO. HALSTED
ST.

CHICAGO

- Tel. Boulevard 9641

PLUMBING

GerfaMislaa plumerls, arb^ at
lieku gerai Ir sąžiniškai.
THOMAS HIGGINS
12318 So. Oakley Ave.
Chicago.

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO,
Malavoįime, dekaraojame,
kalsimuojame ir popiernojame
namiis.
Faaarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO. HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
I Chicago, UI. Tel. Yards 7282

