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k a d tarp mųs, katalikų, butų
daugiau Tienybės, meilės Ir susipra
timo ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingų darbų, naudokimės
katalikiška spaudą ir ja platinkime.

"Drangas*' tebūnie kiekvie
nam lietuviui katalikui Ame
rikoje jo gyvenimo draugas!

LITHUANIAN
No. 269

*-

2c A C 0 P Y

DAILY

FRIEND

CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, LAPKR. (MOVEMBER) 16 D., 1925 M.

ENTERED AS SECOND-CTASS MATER MARCH SI, 1*16, AT CHICAGO, ILLINOIS I S D E R

DAMASKAS NE VIEN AP
GRIAUTAS, BET IR
APIPLĖŠTAS

Iš Antinio Mesto
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METAI-VOL. X.

Francija Atnaujins Derybas
Karo Skolų Reikale

HAIFA, Palestina, lapkr.
15. — Sukilus Sirijoje druChicagos policija, pagraibsams, Damaske ir apylinkėse sčius upėje ieškodama M.
kilo prieš franeuzus smarkus Durkino lavono, išsprendė per
WASHINGTON, lapkr. 15.
judėjimas. Gyventojai tarėsi traukti tų komedija, kadangi
S. Valstybių su Italija susi
praginti franeuzus. Su fran- Durkin nėra toks kvailas šo-' taikymas karo skolų klausime
euzais simpatizavo tik kai- kti upėn ir daryti sau galų. j smarkiai ptalietė Franci jų, kukurie krikščionys.
Policija turėjo teisybę. Nes rios valdžia sprendžia arti-

ROMA, Iapkr. 14. — Šve
ntaisiais Jubiliejaus Metais
vienas čia pažymėtinas fak-i
kalbama. Administracijos šatas, tai Misionierių Parodos į
lininkai tvirtina, kad su Ita
Vatikane pavykimas.
liją padarytų skolų sutarti
Ligi lapkričio 1 d. Parodą
senatas ratifikuosiąs. Bet ki
aplankė virš pusė miliono;
ti kitaip kalba.
žmonių, kurių didžiumą su-;
Pagaliaus sukilimas pasiekė greitai atsirado vienas šofe- j miausiomis dienomis atnaujin
Iš Paryžiaus praneša, kad
daro ne maldininkai grupė~"
patį Damaską ir apylinkes. Į ris - - Charles Mason, kur ma- ti dervbas.
Francija Amerikai pasiųlys
mis bet pavieniai asmenys
LONDONAS, lapkr. 15; — trūksta supratimo, ypač šiais Aplinkinius sodžius francu- tė, kaip anų vakarų ties tilYra žinių, ka'd Francija ir atmokėti vos 33 nuošimčius
ir viso pasaulio turistai
į'* ^'aršavos praneša, kad pra-. finansinės painiavos laikais. zai išgriovė ir išdegino. Pas- tu Michigan boulvarde viena j gi reikalaus dfdesnę dalį savo
visu savo skolų.
Iki spaliu 1 d'enos ParoH $ penktadienį lenkų minis-į Lenkai kaltindami vokie- ikui patį Damasko miestų su- moteriškė išvyniojo iš popeskolų jai dovanoti, ty. visai
Gal mergaite išvykus
doje įregistruota 519 690 as-t e r * 1 * kabinetas atsistatydino eius neturi nei gėdos. Nese- mobbardavo ir apiplėšė, nesr ros bundu]į, pametė ir pati
panaikinti.
ua
menų, iš kuriu 277 000 pa- ^ ^
nesusipratimams su Len nai jie šaukė, kad jie iškėlė kaitant įvykusių žmonių sker greitai atsitolino.
pas tetą
Bet Wasliingtone visiems
vieniu, ty. neprigulinčiu ma- kijos banką del metodų pa- Vokietijai ekonomine kovą ir dynių.
K'as buvo toji moteriškė? žinoma, kad Francija yra to Clara Ross, 11 metų, KenIdininkų "Tupėms.'
laikyti zloty.
vokiečiai nuo to labai kenčia.
Policija tuojaus ėmėsi ak li turtingesnė už Italijų, kad singtone, niekur nesurasta.
Nei, krikščionių apgyventa
Zloty kaina pastaraisiais lai-į Dabar pasirodo, kas gi ištik
miesto dalis nebuvo apsaugo cijos. Paėmė šoferį su savim buvusiuoju karu ji gerokai Tėvai mintija, kad ji galėjo
kais
smarkiai
ėmė
lllti
kll0_
ru
u
ken(V
ia
KUN. RYAN NURODO
KE- J
P '
i J
'X)KEta nuo franeuzų armotų. Kuo ir nuvežė į namus, kur gyve pasipelnė ir vjsais pakariniais išvykti į Ackerman, Mis**,
met lenkų valdžia nuol'at gy-l
Atsistatydinusio kabineto met miestas apgriautas, tuo na Durkino namiškiai. Tenai laikais jos nelietė nedarbas.
LIĄ TAIKON
kur gyvena teta.
rėsi, kad ji turinti atatinka-, riniiininku buvo žinomas (2ra- met jin puolėsi, franeuzai ka šoferis identifikavo tų mote
Po karo Francija parsamdč
Illinois Central geležinkelio
t bski. Seime jis turėjo mažai reiviai ir pradėjo plėšti krau riškę. Tai Durkino giminaitė, dešimtis tūkstančių darbinin- stoty patirta, kad spalių pa~
DETROIT, Mich., lapkr. mą aukso atsarga.
I
14. — Užvakar čia turėjo Atsistatydinusi lenkų vai-: pasitikėjimo.
tuves ir namus ir žudyti žmo- Mrs. Hattie Galow, tomis die kij iš kitų Europos šalių, tuo- baigoje kažkokia jauna mer
t,žia llž zlot
kainos
llolima
prakalba kun. Dr. J. A. Ryan,
?
P
.
nomis atvykusi iš New Yor- tarpu Italija nebeturi kur sa~ gaitė pirkusi tikietą į Acker
Nauja, kabinetą sudaryti pa- nes.
.lca!tina
.7
I
Kataliku Universiteto Drofevokiečius, gi vokiečiai vesta buvusiam vidujinių reiApie
tai
.nupasakoja
čia
at
jvo bedarbių dėti, nebeturi iš- man.
šorius ir Nacionalės Katali-' a t s a k o > kad lenkų pinigai fcuo, kalų ministeriui Raczkiewi- vykę to teroro liųaininkai, ku KO.
Policija identifikuotų mote- j ko savo visų gyventojų praku Gerovės Konferencijos l a c*e* ^ų pačių žioplumo, nes cz'ui. Finansų ministeriu bu rie ten pergyveno baisias va riškę
sulaikė ir vedami tar maitinti.
BERLYNAS, lapkr. 15.
a ie f i n a n
vediina
iems sias Klarner
*
Socialės Akcijos departamen; P
^
J
dymai. Tuo tarpu pats žmog- Apie didelį S. Valstybių vnl- j Vokiečių nacionalistų vadai
landas.
žudis Durkin ir toliaus ieš džios nusileidimą Italijai vie- vigas laikas griežtai atakuoja
° Jisirekalbėjo
° n U S apie taiką, apjej' SUEKTA, KAD FARAONAS BOLŠEVIKAMS NAUJA
komas.
tos politinėse sferose visaip padarytą saugumo paktą.
SIRIJOS SUKILĖLIAI
MIRĘS 15 METŲ
NELAIME
kelius, kuriais einant galima
»
DARO PROGRESO
pasiekti tikros taikos.
į Išpažino mušęs žmonų
1
EE
39
!T JT*
^
M5OUUMUMUI^.
murrtfia buvo aoMASKVA, lapkr. 14. — Ru I
tevon
UV
Nurodė, kad tikrą tiMfcLP
^™™J °
^ i c i sijos
i n * bolševikus
h ^ R P v i kliečia
n l ^ tnelai
a^S
LONDONAS, lapkr. 15. 1
Moxa
auKSU
iMrs. Anderman, 2352 East
pasauly galima atsiekti tik
mes paskui nelaimes. Nese Ties Palestinos siena, anot ži
47 st., savo vyr^. Sanford An
pritaikius žmonių gyveniman
nai
Rusijos
milionus
gyven
nių,
Sirijos
sukilėliai
poroj
derman, dentistą, patraukė
krikščioniškus principus. Tie 1 NEW YORK, lapkr. 15.
Pa aliaus
a v k o iš k a r s t 0 tojų smaugė badas. Sveti vietų nugalėjo franeuzus. Bri
teisman kaltindama jį, kad jis
prindpai~— t a ^ K r i s t W E v a il š m^l t l
P y
mos valstybės davė pagel- tanija ton pusėn pasiuntė sa
ngelija, žmonijos brolybė i r ;
pačią f a r a 0 n o — Kają keturis kartus per mėnesį
vo
kariuomenės.
ira,iaus
meilė, neatsižvelgiant j r a Tutankhamen, mumi-j bos.
mušąs.
I ją, lavoną išvynioti ir patirti,! Dabar Rusiją apnyko vilses
S. Anderman užgynė saky
kai
Gerb. kalbėtojas smerkė! P J * palaidotas pirm j kų gaujos. K a i k u r i o s e p r o SKAUTŲ JUDĖJIMAS
PER
damas :
j 3,000 metų Egipte.
,
| vincijose vilkai užpuldinėja
UŽDRAUSTAS
"Tik vieną kartą į mėnesį)
daugelio žmonių šiandieninį
Galutinai nustatyta, kad|»* suėda žmones. Nysakoma,
ją mušdavau. I r tik todėl, kad
siaurą patrioti'zmą, del kurio
faraonas mirdamas turėjo'kad ateinanti žiema Rusijai) BUENOS AIRES, lapkr. j
ji verkdama atrodo kai Mary
jie pasirengę kitus žudyti ir
bus be al
sunki
vos
15
metų.
[
8
°
15. - Argentinos valdžia už Pickford. ,,
patys žųti.
Ant lavono galvos rasta*;!
draudė skautams organizuo- Mrs. Anderman gimusi Lie
Žmonės gyvenantieji Lietuvoje, kurių
Kuomet dvi tautos kariau
giminės Amerikoje, jie laukia nuo Ame
ja, vieną jų galima teisinti,!.aukso karūna. Rankos sūdė-, PREZIDENTAS SVEIKINA tis. Pripažinta, kad skautų or tuvoje. J i sako, kad ji ręgutos a n t
KARALIŲ
rikiečių laiškų su žinelėmis ir Kalėdų
ganizacija yra militaristinio ,'jįariai buvus mušama kuone
nes viena jų buvo arba u ž - *
krutinės. Prie kruti-!
švenčių sveikinimais, bet dar maloniau
charakterio.
pulta arba suprovokuota. nes prisegta dvi aukso žvai^j3er du metu tikslu ją įtikin
WASHINGTON, lapkr. 14.
jiems gauti laišką su dovanomis. Ge
Bet abj pusės negali but tei gždės, pašaliais du aukso
ti, kaip amerikonai myli savo
riausia dovana tai — LITAI arba DO
sinamos. Nes jų viena visuo- k a r d a i i r d u P e i l i a i s u a u k s o — Tomis dienomis Italijos NARDANČIOJI LAIVĖ
; žmonas.
karalius minėjo metines g i - |
PALIKTA JUROJ
LERIAI. Taipgi, siųsdami Kalėdų Šven
met turi būti agresyvė ir la kraunimis.
Teisėjas Morgan dentistui
Mumija buvo apklota au- m j m o sukaktuves. Prezidentėms savo giminėms pinigų, nepavėluo
bai siauro patriotizmo.
paskyrė 1,000 dol. kaucijos.
j tas Coolidge pasiuntė jam
kite, nes žinote, kad prieš Kalėdas paš
Senajam Jstatyme minima , ksiniu skardu.
LONDONAS, lapkr. 15.— j Mrs. Anderman
advokatas I
nemažai karų. Tečiaus s u - | Pirm kelerių metų archeo-j sveikinimų.
tuose jau netoks greitas patarnavimas,
Britanijos admiralitetas trum i pranešė, kad jis teismui įduo, tinkama ir nemažai' skaisčios logžstams vyko susekti to
nes paštai užkimšti įvairiausiais siunti
j:ai paskelbė, kad nėra jokios siųs divorso bilių.
taikos. Naujajam gi Jstatyme faraono kapą. Imta kasti ir, IMIGRACIJOS AKTAS
niais.
vilties nuskendusios n'ardan
perdėm reiškiama viena t a i - i r a s t a požeminiai kambariai,
Taipgi graži! ir puiki Kalėxių dovana
cios laives M—1 įskelti iš 0«
ju Policmcno žmona kalėjime
NETEISĖTAS
ilni
vairiu
kos evangelija. Tą evangeli- .P
i
brangintinų tų
Jūsų giminėms esantiems Lietuvoje,
ros ir 68 vyrus išgelbėti.
Gary,
Ind.,
poliemonas
Vają reikia sekti. Gyveniman l a i k ¥ b a l d u - Pagaliaus r a s dienraštis "DRAUGAS", kurį taip Lie
FERGUS FALLS, Minn.
so
Dubrojo
su
savo
žmona
atas
ats
reikia pritaikinti Dievo jsaP
sarkofagas, kuriam lapkr. 15. - Teisiant čia fede- ITALIJA DĖKINGA AME
tuvoje visi mėgsta skaityti. "DRAU
reštuotas
už
"bootlegeriavibuvo palaidotas jaunas fara raliam teisme vieną ateivį,
GO" kaina metams $6.00, pusei metų
kymą — artymo meilę.
RIKAI
,,
mą. Teisme žmona ant sa
onas.
$3.00.
kurs į Suv. Valstybes inėjo
vęs visą kaltę prisiėmė pažy
Lietuvos Lietuviai taip jau labai no
nelegaliai, teisėjas Cant išs ROMA, lapkr. 15. - Pra
PRIEŠ MIRSIANT ATSI
mėdama,
kad
jo^
vyras
ne
APLAMDYTAS GARLAIVIS prendė, kad imigracijos įsta nešta, Italijos valdžia labai
riai ir godžiai skaito savaitinį laikraštį
VERTĖ
žinojęs apie "moonshine" ga
"LAIV4", kuriame yra įvairiausi tiky
NEW YORK, lapkr. 1 3 . — tymas yra nelegalis bausti a- dėkinga S. Valstybėms už minimą.
bos klausymai gvildenami. Jo kaina me
PHILADELPHIA, lapkr. J Hoboken atplaukė North teivius ir kaltinamąjį paliuo- karo skolų sumažinimą.
J i nubausta 60 dienų kalėtams tik $2.00.
13. — Šio mėnesio pradžioje German Lloyd linijos gar savo.
Už tai dang kredito duoda limu.
Su dovanomis nesivėluokite, nes vėlai
per rinkimus į distrikto pro-| laivis Bremen su 614 keliau
ma grafui Volpi, kuris pirmi
pasiuntus, IKI KALĖDŲ NEGAUS.
kurorus kandidavo buvęs tei- ninkų. Garlaivis baisios au- NUŽUDYTA 40 KRIKŠ
ninkavo italų komisijai.
ČIONIŲ
iilėjas John M. Patterson ir jis droš aplamdytas.
Pinigų Kursas.
Skersgatvy 33 "st. ir So.
piliečiu išrinktas. Bet nebuvo
Garlaivio kapitonas tris
Vakarykščios dienos.
lemta jam užimti tos vietos. dešimts metų kapitonauja ir BEIRUT, Sirija, lapkr. 15. [Vernon ave. negrai plėšikai
Lietuvos 100 litų
$10.00
Balsavimo dienoje įis sirgo sako jis dar tokios baisios - Gauta žinių, kad' Kawkaba užpuolė ir nušovė Andrew
CHICAGO, ILLINOIS
sodyboje, Sirijoj, revoliucio Richardą, 26 m., Yellow cab Anglijos 1 sv. sterl. 4.84
ir kuomet balotai buvo skaito- audros nepraleidęs.
Telefonas Roosevelt 7791
Italijos 100 lirų
3-98
nieriai drusai nužudę 40 kri šoferį.
mi; ant mirties patalo jis ap
Ofisas kasdieną atidarytas nuo 8 - 8 vai.
Belgijos 100 trankų 4.55
krikštytas ir priimtas Katali-Uti pas save kunigą Brown, kščionių.
vakare. NedSHomls uždaryta.
Šveicarijos 100.fr. 19.30
Arti 59 gat. Michigan avek,ų Bažnyčion.
Jėzuitą, Šv. Juozapo kolegiArthur Lorenz, 815 Lili a-' nėj automobiliaus suvažinėtas Čekoslovakijos 100 kr. 2.97
., Kuomet Patterson nujauįė, jos prezidentą- Tuojaus jam
kad jam artinasi paskutinė #y suteiktas šv. jKrikšto sakra- ve., pašovė savo žmoną ir |apie 25 m. neidentifikuotas Vokietijos 100 mrk. 23.81
Francijos 100 frantyų 3.98 g ^
venimo valanda, prašė pakvie mentas ir dalinė absoliucija, ^pats tuojaus nusišovė.
vyras.

Tai {vyko Del Finansinio Krizio, Kurs
Nenugalimas
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Yra ir kitokįų
sugestijų.
Pašiepimų nei nesuskaitytum.
Daily
Exoept
Bundays
Patyrę žmonės sako: Kuo
Ona V«a» « . . . . . . . . . . . . . . $4.00
Iš Paryžiaus žiniose pažy met nori geriausią priedelį pa
DidUauses ir g e r i a u M iluvejei
_
Ą
AT « W S - SFB&NDą l o . A OOF¥
mima, kad franeuzų spauda keisti savo priešu, paskolink
ant West Sides.
f? <Jr\
DRAUGAS PUBLISEONG CO., I n e
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių $ < £ ? •
—,
šiandie begalo pašiepia ir!jam pmigų.
tSS4 So. Oakley A r e . , Chlcaąo, H l .
materijų
del
vyrų
ir
moterų.
^
f
e
f
i
L
^
^
Tel.
Roosevelt 7 7 t l
f
kritikuoja Ameriką -- S. Vai-!
. , _
NAUJAUSOS
MADOS
SIUTU
"
Red. TeL Roosevelt 1 9 H
į
•
,
. i I r tas tejsybe. Kadaisia
Visokiu Btyfa
stybes.
Francuzai
po
karo
vi-1
.. *
• .
J
, .,
.V1 . ,,
IFrancįja nebuvo
Amerikai
o
Padarau ant užsakimo greitai ir gerti.
o
sas laikas reiske daug nepa-,
. ,
,
o
Kainos visiems prieinamos.
°
skolinga ir buvo drauginga,
•
sitenkmimo del karo skolų.»-.
• .*•• \ S
o
.,
,
.
,
.
i
Šiandie
francuzai
yra
vieni
Kreipkitės
pas
mane
del
gero
patarnam
m
o
Tik to viso nepasitenkinimo , . , v .
.
. v
:
., . i
vimo.
Taipgi
.V1 .. T V . «
v. ,. didžiausių priešų Amerikai,
o
Iš Lietuvos ir Lenkijos de kokias slaptas sutartis, nes
Apvaikščiojant Jam dabar nereiškė
2 Valome, dažome ir atnaujiname senai.
viešai. Bet šiandie. ,. .
.,
... .
.
_..
,
.
,.
Jie
Amerikai
skolingi,
s
S.
CHA8. K. V T O S A m ą
rybų Kopenhagoje ir Lugano kam jie ir rašinėtų savo lai 10-ties metų savo veikimo Ju gryzus išv Vvashingtono li•
. Lietuviu Kkaučius
paaiškėjo, ko lenkai ypatingai kraščiuose apie •* pavojų Lie biliejų, nuoširdžiai sveikina nansinei komisijai, nepasiten
tuvos nepriklausomybei".
t
pageidauja.
me ir linkime kogeriausios kinimas išliejamas viešai kaip
kloties ir išaugimo } viena di spaudoje, taip susirinkimuo
Karo padėtis tarp Lietuvos
viuAusi PRSŽODŽIAI.'
P A M I N S I M I : PIDYJĮ
džiausių Chicagos bankų.
ir Lenkijos nors neįųa Lietu
se, Dėdė Sam'as pašiepiamas
S. Valstybių Darbo depar
VILNIAUS SEIMĄ.
" D r a u g o " Redakcija
vai į sveikatą, bet Lenkijai yįvairios rųšies karikatūromis.
tamentas visoj šaly surinko
Rudyja, kaip Chicagos tau
1905 — 1925
ir Administracija.
r a tikra liga. Lenkai norėtų
Pirm 9-10 metų tas pat Dė
žinių, iš kurių padarė statis tininkų sandariečių
"Var
GRUODŽIO 4 - 5 D.
kaip nprs tą padėtį sušvel
dė Šamas franeuzų karikatū
tiką. Iš tos statistikos leng pas".
ristų
buvo
piešiamas
kaipo
ninti, norėtų šiaip ar taip lie
stybę, kuriai jis laisvę iško
vai sužinoma, kas pasidalina
Pusąms
prajošus
karą
su
mylimiausias
ir
lipšniausias
tuvių dėmesį kitur nukreipti,
vojo, reikalui esant nuo prie
vartotojo užmokamą už duo
Nuolaidus, kaip Krukonis.
Japonija
ir
kilus
Rusijoje
asmuo.
Tais
laikais
Francijai
na ir pagauti progos užmėgšų apginti.
ną dolerį.
buvo- labai reikalingą Ameri
sti šiokių tokių sutikiu. Tai suirutei, caro ukazu iš spa
Blipfuoja, kaip " Naujie
Kadangi kaip šio didžiojo kos pagelba, kuomet franeu
Kitais
žodžiais
tariant:
labai aišku iš derybų Lugano. lių 17 d., 1905 m. suteikta
19
Rusijos gyventojams žodžio Seimo sumanytojais — su zų armijos buvo nebetekusios žmogus už vieną dolerį perka nos
Pasirodo, kad lenkams la- ir susirinkimų laisvė. Nau jaukėjais, taip to Seimo nu spėkų ginti savo sostinės Pa duonos. J o užmokėtas doleris
Važiuoja, kaip Alšauskas (į
bįausia rupi, kad įvyktų at dodamies ta proga Vilniaus tarimų skleidėjais buvo lietu ryžiaus nuo vokiečių. Tuomet juk netenka krautuvininkui
Ameriką.
Del tobuluiųo savo balso y r a pa
statymas susisiekimo geležin lietuvių inteligentų būrelis, viai inteligentai, kilę iš val Francijai verkiant buvo rei ar duonkepiui. To dolerio da
mylėti ir didžiai išgirti per pa
garsėjusius
artistus ir muzikos
tarp
savęs
pasitarę,
sušaustiečių
tarpo,
artojų
vaikai
*
kalingi pinigai ir utilitarinė" lys tenka daugeliui žmonių,
keliais. To laųkįą ir įvairus
ekspertus. Vien tik su KimbaU
Džiaugiasi, kaip **Naujie gTojikliu pianu galite grajiti gai
pradėjus fermeriu ir baigus
Lietuvos kaimynai, ir, gal but ke istorinį lietuvių Seimą, ir kadangi joki tauta be in pagelba.
das teisingai ir girdėti geriau
nos" Klaipėdos rinkimais.
Į r Franci ja ją gavo. Suv. krautuvininku.
kumši Lenkiją, kad ji dėtų 1905 m* gruodžio 4 ir 5 die teligentiškų vadų apsieiti ne
siai ištobulinta piano muzika.
P a r d u o d a m a n t lenjrvij išmo
pastangų tą kenksmingą k*- nomis, Vilniaus miesto salė gali, todėl minėdami ši lie Valstybių pagelba Franci ja
kėjimų
Farmeriui - kviečių augin
Nutilo,
kaip
Dzimdzi
Drimtuvių
tautos
gyvenime
istori
laimėjo karą. Po karo prisiė tojui iš to dolerio tenka 16.8
ro stovį prašalinti. J i t a t ir je.
dzi.
ni
įvykį
—
neužmirškime,
Nežiūrint penkių
šimtų Į
jo jai sureguliuoti karo pas centų. Svirno (elevatoriaus bandė Kopenhagoje ir Luga
metų lietuvio sąžinės slopi kad mums ir šiandiena inte kolas, kokias ji gavo S. Vals
no. Bet nepasisekė.
sandelio) savininui tenka ašApsnūdo, kaip Amerikos
Mat, ponai lenkai, norėtų nimo, taipgi pastarųjų 40 ligentiški vadai reikalingi ne tybėse. Pradėjus tuo momentu tuonios
dešimtosios
dalys lietuviai.
mažiaus,
kaip
jie
buvo
reikametų
žiauraus
rusų
persėkio
Dėdė
Šamas
Francijai
tapo
bičiulystės, negrąžinę to, ką
vieno cento už kviečių palai
*
20 metu t a m at al
jimo
už
spausdintą
lietuvių
j
^
S
nedraugas arba priešas. Nuo kymų.
pavogė, t. y., lietuviškų teri
1922-32 So. Halsted St.
. , J£I
Peikia, kaip cicilikai Lie
torijų. Tegu lenkai atsimena žodį, lietuvio sielos gilumoj
Todel A. L. R. Federaciįa to laiko ligšiol S. Valstybės
4177-83 Archer Ave.
Paskui seka maluninkas. tuvos valdžia.
ir pašiepia
Suvalkų sutartį, grąžina, ką pasiliko kibirkštis tautinės prašo visų Federarijos sky kritikuojamos
J i s apmoka farmerį ir svirno
neteisėtai Lietuvai
išplėšė, sąvokos, kurios nei lenkų rių, kur jų nėra į Federasiją mos.
•-- _ .
Nyksta, kaip lietuvių drau
savininką.
Ir
kuomet
kvie
Franeuzų lyderiai be tų ir
tuomet ir susisiekimas gele baudžiava, nei rusų meškos priklausančių "draugijų
bei
čius sumala, už savo darbą pa gijos tautinei apatijai užėjus.
žinkeliais bus atstatytas, ir letena nepajiegė užslopinti. kuopų ir visų lietuvių katali kitų kritikų ir pašiepimų pa
*
ima
6.1c.
Tuo
pelnu
jis
turi
diplomatiniai ir konsulariniai Užteko paskelbti, kad "Lie kų, surengti šių metų gruo duoda įvairių sugestijų karo
Taikosi prie žmonių, kaip
tuviai ir Lietuves, } Vilnių! džio 4—5 dd. arba artimiau skolų klausimu. Kai-kurios tų apmokėti darbininkus, išlai
santikiai bus atnaujinti.
kyti malumą ir turėti kitoms | Babravičius prieš koncertą.
Dabar Lietuvos valdžia pa Apsvarstyti politiškąją Lietu siu tam laiku paminėjimą sugestijų yra labai įdomios.
•
Didžiojo Vilniaus Seimo t0Yra dar ir tokių, kurie tvir išlaidoms.
sakė: Apie plukdymą medžių vos..padėtį!"
Mainosi, kaip Grigaitis be
bežiūrint to, kad laiko duo ties metų sukaktuvių ir tas itna, kad Francijai Amerika
Nemunu, ' sulyg
Klaipėdos
Puonkepis už duonos paga kovodamas del savo karjeros.
konvencijos kalbame, apie ki ta vos 22 dieni nuo dienos sukaktuves minint, parinkti [buvus
skolinga
karaliaus minimų paima 57.4c. Šis turi
paskelbimo iki Šaukiamo sei aukų Amerkos lietuvių moks- Liudoviko XVI laikais ir sko- apmokėti farmerj, svirno sa
tus negalime kalbėti.
Riejasi, kaip naujieniečiai
mo, tas šauksmas žaibo grei leivių šelpimo reikalams.
lų neišmokėjusi. Dėlto, šian- vininkų ir maluninka. Be to,
sų komunistais.
,. .
.
.
,_ v ilie Franci j a Amerikai neturi duonai iškepti jam reikia pir
Eina gandai, kad Lenkijai tumu pasklydo po visą LietuYra geriausia, rekomen
Kaip augalas be saules svSurinko X.
duota ir vartota geriausių
gresia revoliucija. Jei kas vą. Atbudo lietuvis ir keliavo
but skolinga.
kti įvairių priedinių dalykų.
liesos vysta ir džiūsta, taip
koncertinos muzikantų ir
Parlamento atstovas Brupanašaus įvyktų, Lietuva, gal Yilniun savo valios pareikšti;
IS
tauta be šviesių, mokytų va,v
Pagaliaus
duona
tenka
MPNAEKŲj&YVENIMO. 1 mokytojų.
but, rastų priežasčių atsiimti ir seiman susirinko porą tūk i
Taipgi turim visokios
rūšies
, ,, . .
, • ; net iškelia sumanymą, kad krautuvininkui ir šis sau atIš visų laikų ir tautų mo. |
kitų
uiuzikališkų
Instrumentų.
Vilnių ir kitas savo teritori stančių atstovų, kurių pusę dų kultūriniame
pasaulyje t
.
/
\\
Mes spausdiname Lietuviškos
siskaito 14.5c. Be to, miltų i r Į n a r k ų i i g į a u s į a sosie
įgbuvo muzikos
del Concertinų, Orkes
.
.,
.
,
.
rp
karo
skolų
visą
situaciją
pa
sudarė kaimiečiai, artojai.
'vesti spręsti Tarptautiniam
jai, lenkų pagrobtas.
delgi
minėdaini
šį
istorinį
įtru
ir
Piano
Solams.
grudų transportavimai atsi- p r a i l c u z u karalius Liudvikas
Šio didžio seimo nutarimais vysta — kitų paniekinta, l o Tribunolui Hagoje.
Bet, siaučiant revoliucijai
Parsiųskite
mūsų
vykį, gerbdami senųjų vadų
eina 4.4c.
XIV.
J
o
viešpatavimas
tęsėsi
Lenkijoje ir Lietuvai reiktų vadavosi visi tautos vadai.
Radikalės tendencijos laik
katalogą dykai
nuveiktus darbus neužmirš
72 metu (1643-1715).
apsižiūrėti. Subolševikėję Lie Tais nutarimais gaivinta užKasgi pasiroejo?
Vitak - Elsnic Ccn
kime ir busimų mūsų išeivi raštis " L ' Oeuvre" paduoda
Taip
pat
ilgai
viešpatavo
tuvos gaivalai ir jiems pri- snudusi lietuvio tautinė sąsugesti ją,, kad Francija Ame
i 4639 So. Ashland Ave.
jos vadų. Šelpkime juos.
Tai
tas,
kad
miltai
duonai
Liudvikas
XV (1715-1774
tariantieji socialdemokratai ir monė ir valstybinis nesusiChicago, 111.
rikai skolas išmokėtų ne pi
nėra
taip
brangus.
Iš
vieno
U J -.
.«=
ni.)«
liąudininkai, ar neužsiimany- j pratimas. Šio seimo paleistu
——
Feder. Sekretoriatas. nigais, bet 'daiktais. Kas medol rio
milt ms
tenka
Anglijos karalienė Viktori 1848 iki 1916 m.
tų pamėgždžioti lenkų revo- j obalsiu išauklėta tautos sątai Amerikai turėti* pasiusti
?
«
••*•
Trumpiausia viešpatavo an
liucijonierių, ar neužsimany- monė prie tokio laipsnio, kad Į Redakcija. Cliieagos L. E 100 milionų dolerių vertės 2 5 c - G l l i k u s ' e J į »"•, * « d a u " ja viešpatavo nuo 1837 iki
giausia tenka darbųį.
glų karalienė Dzen Grei. Ši
1901 m.
j \
tų sutverti "internacionale pirmajai progai pasitaikius, i K. Feder. minės del nekuriu franeuzų vyno ir degtinės.
lenkų — lietuvių socialistinę lietuvis mokėjo ir sugebėjo' svarbių priežasčių anksčiau, Tuo būdu per 40 metų butų
Tai kaip padalinamas var-1 Austrijos imperatorius Pra- į J^una moteris buvo pašalinta
respubliką?
atgaivinti valstybę ir ta. #val- j būtent Lapkr. 22 d.
į atsilyginta.
I totojo doleris,
i nas - Juozas viešpatavo nuo išviešpatavus vos 9 dienas.
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K A U G A S

PASTABĖLĖS.

Socialistai tėyynių nenori
pripažinti. J ų žodyne jau nė
ra žodžio
« * patriotizmas' *,
taigi ir jungti viską į daikte
po socialistine vėliava jiems
Smarkus šio Banko išaugi
yra
labai
pageidaujamas mas per tą trumpą 10-tias
metų veikimą liudija apie jo
daiktas.
v
greitą ir tvarkų
Kurie daugiausia rėkė del sąžiningą,
Lietuvos valdžios derybų su reikalų vedimą ir interesantų
Lenkija Lugano, gal ir turi prielankų ajrųpinįmų.

METROPOLITAN STATE
BANK.

CHAS. K. VUOSAITIS
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KIMBALL PIJANAI

PIJANĮJ KRAUTUVES

L

PEARL QUEEN

Concertinos

1
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Matas.

EKSKURSIJA LIETUVON IR
ĮSPŪDŽIAI.
(Tųsa)
} Gegužės 28-tų dienų iš tėviškės atsi
duriau Birštone. Apžiurėjus pagarsėjusį
sveikatos kurortų ir jo įtaisymus, per
nakvojus, anksti rytų pasiryžau vykt į
Kauną. Viso kelio apie 40 kilometrų. Pės
čiam pertolį, prisieina važiuoti. -Iš vietos
piliečių sužinojau, kad iš Alytaus į Kau
ną pro Birštonu kasdien eina autobusas.
JiB veža paštų ir keleivius ima.
- Na tai kur jis čia sustoja? - Klau' I'
si$.
~ Palei sodų.
- Kada!
- Nevienodai. Vienų dienų 9 vai. ry
to, fcitų - 11 vai., o kai kada ir po pietų.
- Tai kų tokiu atveju daryt f
- Keik nueit ir laukt.
Gerai. Nuėjau dar prieš 9. Pasėdžiu

..

,. .,
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ir pasivaikščioju. Sulaukiau 10, atėjo 11
vai., o autobuso nei garso. Drožiu iki Prie
nų pėsčias. Čia atvykus, norėjau gaut
kitų automobilį, kurs punktualiai eina.
Pasirodė, čia esama žydų kampanijos,
kuri net kelis fordukus turi. Čia vėl ta
pati daina, tik naujesnio turinįo: "Jisvažiuosim, kai susidarys reikalingas skai
čius keleivių. O jei tamsta taip skubi ir
būtinai nori išvažiuot, samdykit specia
liai sau automobili. Kainuos 50 litų".
Besiderant su žydeliais, atvyko au
tobusas iš Alytaus ir juomi išvažiavau
į Kaunu.
^
y%
Vasaros metu, prasidėjus gyvesniam
judėjimui kurorte, Kaune " A u t o " B-vė
kasdien leisdavo po vienų didelį autobusų tarp Kauno ir Birštono ir tuo būdu
pagerino susisiekimų bei piakirto nežmoniškų išnaudojimų žmonių.
Toks primityvis susisiekimas, išsky
rus geležinkelius, egzistuoja visoj Lietu
voj. Ir nematyt ženklų, kad jis gerėtų.
Anaiptol. Keli metai atgal, kuomet Am.
Liet. Prekybos B-vė buvo paleidus į įvai

!. r l . ' . J .

L!

^

rias puses savo automobilius, susisiekimas
provincijoj buvo greitesnis, punktuales
nis, negu pastaruoju metu.
Bet tokia padėiis yra nepakenčiama.
J i paraližuoja visų gyvenimų, nes ne til:
keliajantiems ižmonėms yra vargas, bet ir
laiškai bei laikraščiai pasensta, kol pasie
kia sodžių.
Centiro ir provincijos valdininkai.
Sugrįžę iš Lietuvos, daugiausia nu
siskundžia del valdininkų. Jie šioki ir to
ki: kyšius ima,'varinėja nuo Erodo iki
Piloto, šiurkštauja ir t. t.
Kalbant apie netolimų praeitį, visus
šituos kaltinimus ir nusiskundimus reik
tų laikyt turinčiais teisingo pamato. Du
trys metai atgal tikrai prisieidavo uervuo l is susidūrus su rusiškos sistemos val
dininkais. Nepaisymas, nerangumas, ne
siskaitymas su žmonėmis - tai buvo jų
pažiba. '
Atmenu; koks buvo jausmas vieno
amerikiečio 1923 metais viešėjusio Lietu
voj, kuomet jis Emisijos Banke priėjęs
prie langelio paklausė valdininko, už

— JP<J
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kiek litų reik dėt žyminį mokesnį duodant prašymų del išgavimo, užsienio pa
so? M A r tamsta iš Afrikos?" - S t a č i ^ į š k'ai paklausė valdininkas.
"Kų, jis mane afrikonu pavadino 1"
įkaito amerikietis. Sąyo pasipiktinimą jis
apsakė šimtams ir tūkstančiams ir tuo
paskleidė nepasitenkinimo bendrai visa

™ ldžia -

» * -J 11IRMH

Bet šiais laikais jaų yra didelės at
mainos. Valdininkų aparatas per pasta
ruosius du metu du ar tris kart valyta,
du ar tris kart sumažinta. Valant ir ma
žinant, matyt, žiūrėta, kad išeitų menkesni, o paliktų geresni. Dėlto Centro įstaigose paliko daug jaukesnė atmosfera.
Mažiau. žmonių, be 1 reikalų atlieki grei
čiau, nėra to varinėjimo nuo vieno pas
kitų. Dabar kiekvienas žino savo parei
gų ir atsakomybę. Centro įstaigų valdi
ninkai daro gero įspūdžio mandagumo,
arba, kaip čia sakom, džentelmeniškumo
žvilgsniu. O kas mieliausia, kad jau ge
rokai apsivalyta nuo svetimų gaivalų.
nuo rusicizmo. J a u ne visose įstaigose

n

r ^r
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prisieina 4©t jftnt sienos parašų: " K a l 
bėt rusiškai griežtai draudžiama". Kusų
kalba vis rečiau ir rečiau girdima.
J£as pasakyta apie Centro valdinin
kus, negalima taikint provincijos valdi
ninkams. Čia sauvaliavimas, pasiputimas,
girtuokliavimas siaučia visu smarkumu.
Ypač įsigalėjęs girtuokliavimas, o nusigirtuokliavę valdininkai negi gali tinka
mai tarnaut valstybei ir žmonėms.
Gal paklausit, iš ko jie girtuokliau
ja, jei visų algos mažos f Ugi bala žino.
Bet faktas yra, kad jįe ūžia per kiauras
nakteles> v m
r ą ž t ininkai, ūžia viršinin
kai,

lįuųdies ir gąmnazijų mokytojai, ųžia
p ^ į
apygirčiai rąstiUrybininkai.

i

ninkauja, viršininkauja, mokytojauja, o
tarybininkai mokesčius renka. Įžtikro, ąmerikiečiui, papratusiam prįe blaįvių ir
punktualių valdininkų, keista yrą pama
čius girtus valdininkus ęįnančius savo
pareigas.
( b u s daugiau)

r
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M E D U S
Pinigl* suvartojimas.
[Juozapo Globėjo dr-tę nuo
šaukė pirmą, susirinkimą bažD A K T A R A I
šviežias
Finansinės išlaidos padary- pradžių priklauso ir moka
nytinėn Šv. Mykolo Ark. paTikrai Gąran
fl»T « * * » » » » » » » • " » * » » » * • * y mm m gi
rap. svetainėn Itforth Side.'! to * dideles, bet jos visos iš- Federacijos skirtą mokestį.
tuotas
Geriausias Me*
Susirinko 9 draugai. Barniai Įleistos gerais tikslais. Niekur Išmokėta $41.52.
^^^^^^^^^^
dus koki pini
NORTH SIDE.
D E N T I B T A S
gai '-gali nupirkti.
tiasikalbeje, visi vienbalsiai I bereikalo nėra išleista. Visos
Nepaprastos Mokestis.
4454 So. VVesteru Avenue
ydytojas ir Chirurgaa
2 Penkių svarų viedrukal
$2.20
padarytos
išlaidos
nešė
naudą
sutarė sutverti, vardu Šv. Juo Į
Valandos: Kuo 10 ryto iki 9 vai.
31 So. Askland A v c
$6.80
Nepaprastų įr snutikių mo 6 Penkių svarų viedrukai
Draugystės šv. Juozapo
vakare.
10
Penkių
svarų
viedrukai
$10.00
draugystės
nariams,
Bažny
zapo Criobėjo. Išrinko pir
Tel. Yardjj 0994
kesčių nepaprastiems reika 50 Penjkių svarų viedrukai $45.00
Globėjo Sidabrinis
• '
'
I
I
m '
čiai ir tėvynei.
maja valdybą.
Siunčiame express'u
Rezidencijos TeL Myde Park 4000
Hamų Telefonas Vąrds 16§t
lams išmokėta $152.90.
Jubiliejus.
Siųskite
Money Order apmokėjimui
Išgavimas
čarterio
ir
jo
apOfiso
Tel.
Boulevard
5
t
l
S
Pirmieji draugystės vadai I
1 Valandos:
(Tąsa 4 pusi.)
Penkiolika metų atgal susi
A. G. GXLL
T
Ifup IQ lkl lt Piet.
DR A . J. BERTASH
buvo išrinkti i valdybą: pirm. Įtaisymas fetsėjo $14.45.
Nuo
2 iki 3 po piet.
rinkę draugai, geri katalikai
M M So. Halsted tų.
I J
U K 1 «'
9-vsr*
A. Sapitavieia, pagelb. J. ! Padarimas antspaudo (Stanį
Kuo
7 iki 9 vakare.
228
VVest
Huron
Street
itttao valandos n*ąp 1 lkl • po
ir ištikimi tėvynainiai, kad
Nedėl. nuo 10 kl 12 piet
piety lr C tkl>f vakare Riška, nut. rast. J. Krutkie- po) del užtikrinimo dr. nuta
Ohicago, UI. Septintos lubos
.i IPI
Į" i . ' i» i u » " i n — i w s V !
apsigynus nuo vargu; ir nelai vičia, fin. rast. A. Vaškunas, rimų ir rasyčių kainavo $5.00.
miu, kad ligoje ar susižeidus ižd. V. Kaitulis, iždo glob. P. j Kryžius (per susirinkimus)
Pliopc: Hours: 9 A.M. to »P.M.
lIlIIIIlIUlUsIIllEHHIIIIIIIIIIlllllIllIlIStl
Rep. 7812
Sat. 6 to 9 P. 31.
but galima gauti pašelpa ir*j Tamoisevičia, M. K'areckas, $1.35.
Perkėla sav» oflsa, po BumeHi
broliškas
patarnavimas gi tvarkdarys A. Makuška.
Konstitucijos $55.00.
AND
labjausiai, kad apsigynus nuo Antrame nusirinkime prisiŽenkleliai (šarpos) $159.50.
4729 S, Ashland Ąve. 6117 So. NAPRAPATHAS
Talman Ave.
Ohicago j
.'•••>>• • » • #. • • • ^ • • - " " * m^0į
bedievybės ir ištautėjlmo, su įašė gerb. klebonas kun. Nor
Vėliava
(amerikoniška)
SFBCĮJAI.ISTAS
tarė vienytis.
DUOTU, Moterų Ir Vyrų lAgų
B
bertas Lukošius, ir 22 nariai. $62.50.
TeL Boulevard 3686
Gera. Vlefa P a v a l y t i
• a t : ryte nuo ia-^1? nuo f— 4
SI
Lietuviškų
ir
Amerikoniškų
valTodėl sumanė nutverti p:V
Draugystė sutverta, nariai Į Nutarimų ir finansų užrapo pietų: nvo i- -8:«t
vakar*
D r . J . H. P o š k a
Kių kwr &ra*iu ir švariu Specia-H
§
šalpinę draugystę.
Nedėllomls:
I
I
lkl
I
I
.
„11
lietuviški
pietus
paprastornsg
šams
knygos
$46.05.
Oulbrantsn Trifl* Mark
GYDYTOJAS IR CRTRUTRGAS
smarkiai radosi, bet dar neiš
[kainomis
nuo
11:30
ryto
iki
1
2
:
0
0
|
Telefonas
Midway
S880
GULBRANSE*
Lapkričio 16 d. 1910 m. su- gautas leidimas iš valdžios
3133 So, Halsted St.
{eigą ir išlaidų
kvitos
}po piet. Orphe^tra
trečiadienių,Vietinis
Pianas,
kuris
groja
Valandos: 9—19 iš ryto
{šeštadienių
Lr sekmadienių v a - S
roles su jūsų pačių išreiškimu,
Vakarais nuo T iki t
(čarteris). Leidime išgauti iš $14.75.
rkaruose.
I.
Lengvai grojate, iiduoda gražu,
Tel. Ganai 0357 Res. Prospect 6t51>
P. A. PALLULIS
Šėpa (spinta) $27.32.
Res.: 6504 3- Artesiąa Ave.
rinko komisiją: J. ŽivatkaųsADVOKATAI:
garsų ir aišku baisa taip pat
TeL Hemlock 2374
Savininkas
Dr-tė, norėdama padauginti kaip su rankom grojant. Galima S 3200 02 So.
ką ir J. Krutkevičia.
CICE1RO OFISAS:
Halsted
Street
j
pirkti mokant $3.0 9 į savaitę.
1243
South 49th Avenue
Pamatykite pas
T?J. Boulevard B788
r
Trečiame susirinkime išrin savo finansus rengia išvažia
»UMIIIIllllllHilliiillliliiiMliiiiuniiiiii< •
Gydytojas Ir Ohirorgas
Tel Cicero 4676
JOS. F. BUDRIK,
ko svarbiausią komisiją, bū vimus (piknikus) ir vakarus.
Vai.: Utarninkais ir Pėtnyėlomis
1821 South Halsted St.
nuo 8 iki 9 vai. vak.
Patarnautojams
reikalinga
bu
3343
So.
Halsted
Street
( / a h a Bngdsiiui&s Borden)
Rezidencija 6«00 g. Artesiąa Ave. Į
tent, sudaryti konstituciją,
Valandos: 11 ryte iki 3 po pltlų;
U B T l VIS ADVOKATAS
vo prijuostes ir rankšluosčiai, j zr
kuria
remsis
visas
draugystės
f iki i:30 vakarą.
• t W. Wa.<4Ungum St., R. 1310
TulMitioae p e a r b o m 8046
gyvenimas. Į komisija pateko Nupirkimas jų $12.00.
iPhone Lafayette 8568
Lietuvis Cliiropractor
[Vakarais: 2151 VVest 22 St. nariai J. I\rutkieviiia, p . Li- Ženklai laidojant $7.10.
4- '. i«JW
Teleptone Roosevelt §090
Gydytojas, Chirurgas, Obs1645 W. 47 St.
Ohicago.
\ Karnų Telefonas Kepubllc 9600
dikevičia, A. Stepanauskas, J. Padarymas ir rekordavimas
tetrikas ir Specijalistai
NAPR\PATHAS
Telefonas
Blvd.
7006
bondų
$38.65.
Kaitulis, ir K- Kupris. Kons
Elektroterapas.
4454 S. YVestero Ave.
CluVągo
Akių Specialistas
Valandos:
Nuo
2
iki
8
vai.
vak.
IŠIMA TONSILUS *
titucija sudaryta ant tvirtų
Apsaugos dėžes samdymas Vai.: Nuo 2 Iki 5 p.p. 6 iki 8 vak.
NedėliomU
1Q
m
12
vai.
ryte.
[
1 ) — B« m a r i n i m o ,
Vį
i • • • — — i — m m m m | m'l | Į ^ ^ M ^
-J
• ) — B « prili* Ii U
ifaMia*.
A. A. O L I S katalikiški! pamatų. Laisva-1 $20.00.
41—B« Jokia psvaJsna nrikstat.
ADVOKATAS
5 ) — P a c l j c i i t i i l Bereikia ninrtf, gm*
maniui nėra vietos.
Už svetainę parapijai iš.>-.
'
i"'
t u o j v a l r j t i , ir s a l i eiti | d a r b e
11 S. La Salle st. Room 2001
P4€iVIK>: "Os4-«fcones
(skoienU talAkiniu Pritaikymo Uis no
Konstitucija užgyre vieti-; mokėta $145.00.
Turėk
švariaj.
Sveikas
aidi
i> )<) Ir aMoaeuis l a i p u m o p ū s l ė j b«
TeL Randolph 1034 VaL nuo 9-9
•))«ra< «>•>, u i ta** tikromie mokąsV
25 METŲ PRITYRIMO
J«1«P keati galvos skaudėjfcną.
nis klebonas kun. Norbertas Kankpinigiai u& svetaines ir
Gydimą*
ikoraU pricmonemla bei v a i s t a i s .
VAKARAIS:
I 1141 8. Halsted
jai turi aklų uždegimą, jeigu akys J
a p k u r t u MITOM *iurr»iiru< r^raėjima.
St. Tel. Yards 0082
Gydo visokia* l i s a a p a a e k m l o a a i , v Jei
daržus
$165.00.
Lukošius.
Graži
buvo
pradžia
c
u
vargs,
silpnos,
skaudžios
arba
» 1*4 • *. v. anart Panedelio l»
yra reikalą* daro operacija^.
a t a r o j * Patarta*! Dfkai.
Tik
Pelnyčio*
PiafeHijanali p a t a r a a v ^ n f t e i k i s • • « #
dei meilės Dievo, artįmo ir! Apgarsinimai ir serijos ats
Akiniai $5 ir aukščiau
TėvjTies.
pausdinti $101.07.
pranešimui gydysti vyrus u i
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI 1
Valandos nuo 1 Iki t vakarą.
numažintą kainą $10.00. Sis pasiū
OfisM atidaryta*: KarHen B U f vai.
N e d ė l i o m l s nuo l f Iki 1
lymas del trumpo laiko. Taigi at
p« piet iki t vai. vakare.
Draugija, pastatyta ant ge Serijų išlaimejįmai $30.00.
8333 South Halsted Street
eikite Šiandien atidėliojimas yra
KedėnomU b »#r«o«nii «fl«af atda
ryta*.
pavojingas.
_
rų pamatų, augo ir žengė Išlaidos kpmitetams $79.95.
i
Ar sergate?
pirmyn dideliais žingsniais. Bemr saondyinai $U6.60.
s%
Ar norlU Iš
ADVOKATAS
Ilenge piknikus ir vakarus, J katalikų seim^ Htstovo
sigydyti T At
Ofisas Didmiesty J
eikite pas mą
AKIU UCIAS
didino iždą, kad ateityje ap- į e lįonė $100.00.
ne del piiuo
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
29 South La Salle Street
Fiziškos ir U
Ar Jums skauda galvą?
sidraudųs nuo nelaimių ir kad,' Susitverus katalikiškų drAr jūsų akys ašaroja?
batorijos perGYDYTOJAS | B CHIRURGAf
Ar yra uždegtos?
Stirr^nuio. Hubut suteikta tinkama pašalpa!j u v i e n ybei (Federacijai) šv.
4442 8o. Węstern Ave.
Telefonas Centrai 9899
Degina ar nieiti ?
nokite
jūsų
krą
stovj.
Ar
skaitant
akys
greit
pavarg
Telef. Lafayette 4149
nariams.
!
1
Telefonas Yards 4491
Negalšyklte
sta?
D
C
VAITUSH,
0
.
D.
">"
laika pas ki
Ar kvaišta galva?
Štai įeigų relvordas, trum
Lietutis Akių Specialistas.
Vakarais S223 S. Halsted
tus gydytojus.
Palengvins akly |tempims„ kas
Ar marate kaip lr pluHančius
A4 -artojų Xpai suglaustas:
yrf
priežastimi skaudėjimo gal
Eay ir Mictaškus X .
vos,
svaigulio,
aptemimo, nervuoroskopą
del
Narių prisirašė prie drau-'
tumo, skaudančius lr ni^egustas
Ar atmintis po tmpųtj maiėją?
W. R. RegJster egząminacljų
karščius aklu. kreiviu akiu. kata
Ofisas S901 S. Ke4zle Ave. Phone 4
Ar akys opios šviesai?
*..« «.r ».
kuris suranda
gystes viso 182
ro, nemiego, ir taip toliaus, bs
Ar jaučiate kaip ir smiltis aLafayette fiO75. Valandos 9 - 6 vak J 109
N.
s
v
a
r
b
o
m
\*
pHežast,
kTtk
I vaistu arba skausmo. Nspsrvirši(CJiiropractic)
kyse?
Rezidencija 9159 W. 93 St. Phone I
Nariai sumokėjo įstojimų ir
bi. 12-to aukatls Įiigų. Mano *b
I na nei akiu medikalla mokslas.
LIETI
LIKT r V U ADVOKATAS
Ar yra balta detalė ant yok\i ?
•erKAtaf
»
«
t
\
|
pasekProspect
9940. Valas*** lkl 1 9 !
Ar
Budas gydymo Ilgu be
Visuosa
atsitikimuose
daromas
9991 W. 22nd St. arti Leavttt
zt \ mingoa praktl
Visų
mėnesinių
-8,274.75.
ryto.
1
fkf
«:90 —"
egzaminas
elektra
parodantis
ma
vaistų ir vartojant elckTelefonas Ganai 9S&9
vyrų
TraTaS'?~"*°
*>*•
žiausias
klaidas,
taip
pat
kaip
9Bioa
(rikinfeis prietaisus
Valandos: f ryto lkl 9 vakaro. 8 a
geriatiSas ^
****'
Draugija surengė 14 pikni
visokias ligas arba nenormali pa
radoj Ir Pėtayčioj nuo » r. lkl 4
p^rudyjfmas'^rai^" 1 * T S S «
dėjimą, silpnybe
muskuliniy aT. Ved* risokiaa bylaa visuos* • kų pelno padare $2,233.93.
l»no "igy?ytTS$>%£**£
kių. Akiniai padaryti, koris pri
1801 South Asliland Avenue
pa

CHICAGOJE

DR. L P; SŪKIS

Dr. Maurice Kahi

S

DR. CHARLES SEGAL

AUDITORIUM CAFE I

1

DR. F. A. MANELIS

i

NOP SUEY

I

DR. P. Z. ZALATORIS

JOHN B. BORDEN

DR. J. M. FINSLOVV

1

DR. A. J. NORMANTH
•

Dr. A. Račkus

•

DR, SERNER, 0. D,

'

VYRA! GYDYKITĖS

l

M

$10

Y. W. RUTKAUSKAS

j * '

HL A, L RUTKAUSKAS

S

''

• .'

1

Į,

U . III.

I Į

Į

DR, BENEDICIARON

KIROPRAKTIKA

i JOHN KŪGHINSKAS J

'

Dr, dan J. Smetana

I

teismuose. Egzaminuoja Abstrak-Į
tus ir padirba visokius Doku-f
mantu*,
perkant
arba.
p&rduod«.nt
Lx>tua, N a m u s . F a r m a * Ir

Btanlus. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaas lengvomis tslygo*%E • • • • • • • • • • • »

••

» » » » i |

^ *

įr~*

K. JURGELIONIS
APVOKATAS
199 Ifortto State Street
Telef. State 9225
Vakarais tr nedėlios rytai ,

3335 S<\ Halsted St.

Draugija surengė 15 vaka
rų, balhj ir pelno gavo $1,227.48.

J~*

B7I0S Tįsiose teismuose — Ahatraktai. — Ingaliojrmal — Pas
kolą pinigų 1 Ir S oiorgiaiams.

fj~

ksmhiti atgaiteaml svei
kata.
VALANDOS: Kuo 2 iki 5
Nuo 6 Iki B

? .'

DR.F.G. TAUTKUS
CHIROPRAOnO
PHYSJCIAN
2011 Canalport Avenue
Pbouc: t a n a i 6574

N.
•

Tf/a

Ant trečio aucfto vliS f l a t t e a p t l e k o s , k a m b a r i a i : 1 4 . 1 5 . 16 ir 17

Valandos: nuo »:30 *r»to iki 8:30
vįk. Ofisas, uždarytas Nedėliomls. I

PĄ»ITĄRKITE SU
SPECIALISTU.
Ar Jus esate ąergantvs kuri Ug* su
ardo sv3ikat^? UKad
sergate lr
h V0t6
prie visokių gydy->
tojų kurie nedavė
nle jokių rezultatų,
.ai yra kad jie visai
nežino jūsų
tikra

"•

=

PILNĄ EGZAMINACIJA
IR PATARIMAS VI
SIŠKAI VELTUI.

-

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi
priešą grąžtu plauku.
k'usipirkite bonką ui 6Sc šiandien
pas savo vaistininką. 75 c kuomet
siumčiama tiesiog i i laboratorijos.

ADVOKATAS

F. Aa RICHTCR & c a

f p l rullman 6377

Roseland, Dl

Berry & Soutb Sth Stš. .

Brooklyn. M. V.

10717 Indiana Ave.
•

I S I T O

O F I S A 8

1

127 V. Deartmrn * t
Į

m

Kambarys 1410
Telefonas

X
••

-'

I

"

i

•

•

'

•

n

u pu,i u*

-r?
•

i

' ••..

'

'

'

Phone:
lioule\ard 43S2

Dearborn 8000

8PBCIALI3TA3
egiamlnavoji- Į
me abftraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda
visokius

l*idu*v
v s

m

l ' n męt

A a
~~

••

A. L. T H O M A S
LECTCVIg ADVOKATAS
12037 Normai Avenue
TelefcsMM Pullraan 7991
Bylos visose telamuose —•
abstrak*!.

A.

Atdara
Pieną t? Nakt|

F. C Z E S N A

H OT E L

TURKIŠKOS. SULFURINĖS VANOS IR flLEKTRIN^I G V P ^ M ^ *
DABAR JAUJAI IŠRADOME mineralines,'siertnes vanas, ku
rios yra greros nuo visokių ligų: rumątizmo. cirkulacijos, kraujo lr tt.
MAS.VŽINIS BRAUKYMAS, elektriniu ir švedišku būdu. Su
musij pilnu setu instrumentų mes galime suteikti 25 skirtingus
treatoąenuts.
NAMAS naujai Ištaisytas ir padidinta. Yra vf«t4s d,et ^50 ypatų.
Iš toliau atvažiavę gali butl savaitę laiko arba taip ligai kiek
reikalinga.
MOTERŲ SKYRIUS atdaras Utarntykiis nup f fti l | vaj.
nakties.

.

-

Pr. GILL
Specialistas
- 40 North Wells Street
Kampas Wa3hiAgtoji
į
^V«^4QS: >ąne4ėtląi8.
^ęt vergais
nuo $ iki * vąJ. vąk. Nedoliomls ir
Utarninkais, Ssr^doms ir 43ubatoms
lr Pėtnyėioms nut> 9 lkl 6 vai. vak. '<
šventėmis nuo 10 Iki 1 vai. p. p. |
*lA
s. J '7a II i" t»

Mtt-

I

C

1657 WEST 45TH STREET
aVlV

DR. W. R. RE6ISTER

Ofiso Vai. Doulevard T ReakL Tel. Drexel 9191

jet reika-laujajna S t i k l a i |d*tl n u o
n u m e r i o IŠ r « o « p t o d u o t o •laieerus

Dr, A-A- R O T H

W

m lf. DEAR30BN ST.
Paimkite elęvaitori iki 12
aukščio

'.

•

'

T

'—

I4IĘTITVIS

•••'

•••

• ••••;•

ij

* m \

* JHĮP"

Kampas 31st Str.
•ai.: 1—t po piet. 7—S vak. <Ifed
Ir Šventadieniais 1*—1S d.
» '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
K - r fąpiudiąllal
Ofisas: 22Q1 W. tljnd S t
Cor. S. LeaviU S t Vai. Ganfl 9919
Rendeąclja: $114 W. 42nd Si.
TeL Lafayette 4989
Valandos: l—4 A 7—« V. TĄ
Nedėlloj: 14—11 ry|a.

IŠ

Gydytojui

^606"

Kampas Paulina St.
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
Nedolioj 10 Iki 1
i II.M1I

1R

Speciali*: Gydymas Vyra, Motera lr Vaikij taipogi Akln. Ausiu,
Nosies r Gerklės nauja usiomil, geriausiomis priemonėmis.
Ofisas 1530 W. Division St., Rampas Mihvaukee ir Dickson S t
Telefonas
Armitage
914>
Vai.: 1 0 — 12 priešpiet,
2 - 4 po
piet rr V
- 8 vak. Sekmad. 10-1J
• u n 4 m a u IMI
mrmmmm

m

. » » • » • • • .*»

W^"B^

9

i «

HJlf»UJMi "^l

Dr,& A Brenza
«•»« po. Asfujuro Ąwmwvm

|

Gnlcagp, DL
Vai.: • ryto iki 11 piet: 1 po
piet iki S po piet, f : M vak. lkl
» : s t vak.

|
j
I

i'^Įin. J

~~

m m^ .

~m~.~~jmf.~i,

—?*+ — ~

ui n. 1, .••i r m 11 n • 1 1
i
Tel. Blvd. S1SS
lf. WOJTRIEWieZ—DAITIS
Akušerka
Pasekmingai
patarnauja
mote
rims prie gimdymo, patarimai
dykai moterims lr merginoms.
91(9 Soutb Halsted St.

••^M

Amą

^ • ' l 1'

i

Jir

Dr Marya

Dowlat-&a8

Dienomis:
Canal
i ; i 9 . NąktJ
J>rexsl OHO
Boulevard 41I^T_

3235 South Halsted S t

"

'

J t? nuo f i q *:jo vai. vakarą.
Talefoąąl;

lW

Telefonas Boulevard 1999

R U S I J O S

Gerai lietuviams žinomas per l f
metų kaipo
patyręs
gvjytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų lr valkų pagal naujaustus metodus X-Ray lr kitokių?
elektros prietaisus.
Of|sas <r I^bąratorlja: 1095 W
I8th St., netoli Morgan e*.
VALA|fDO«: Nuo 19—11 pietų

GYDYTOJAS, CHIRURGAS l r AKUŠERIS

• • •

DR. H E R Z M A N

TIK DEL VYBŲ

National Health Clinic
1657 West Madison Street

m

•

Klinikas Veltui
Ncr< ikia Mokėt
Europis
«Q1/l,*
^ ^ ^ ^ ^
Vargta
Ui-f
Pacientai tik m o l ą maža dalį už
vaistus. Mes išgydome
visokius
ligas Kraujo, Odos, Kepeni] ir
inkstą|.

m

"ii"

DR, S, BIEZIS

9 ^

DENTISTAS

• » • T t f

• """ • --*—ięėjgG$m\4**mM "*

L- 11 "i

Arti 47tos aatvėa
Telef. Boulevard 7942

!

g i %m

™°&ši1SAČ™riM

-

Ofisas 3103 S, Hilttid Si

4712 8. ASHLAND AVE.
•

$1.00

•

RUSAS GYDYTOJAS ER
CHIRURGAS
Specialistas Mot e r t a ų, Tyriskn
Vaikų ir vlsy chroarSfcn, !*»*•

] OR, C. Z, VEZELIS

Ohicago. ni.

U A M f l D A

GYPO

taikomi sunkiausiuose atsitik imu o
•e. niauji stiklai Įdedami j rėmus.

llgja&iams, lr rekordas laikytas viiU atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ligų, kurios paeina nao erslnimo
svarbiu nervu lr smegenų viduriu,
paeinaaėlų nuo nepataisytų aklų
Įtempimo, kuomet geras prtrinki
mas lr nešiojimas akiniu palengvtns padėjimą- Taipgi arti lr toli
matantiems pagelbėta. SpeolaM %T
tyda atkreipta j mokyklos vaikus.
Valandos: nuo l | ręt* iki * »ak
NedėHomls npe 9 lkl l po pistųj
Tel. Boulevard 7580
15^5 WeM 47th Street
AKINEI $4 IR ALG6ČIĄC J

TIKROS lr PAOEAIliVJS 7
Suteiktos del kraujo pagortplmo.
Lagos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientifiškam
gydymui. Aš vartuoju mano gyuyuie naujausius serumus, karverauples, antitoksinus, bakterinua,
ir kitus greitai gydančius vaistus
kurie gydo neatkratomas ligas \
Į trumpa laiką. Ateikite Šiandien
del patarimo kuris bus suteiktas
veltui. Valandos » ryto iki 6:10
v. y. Utarninkais. Seredomis ir Su
batos vak. iki 8 y. v. Nedėliomls
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p

M» r"» I V l i n i M r M

X4PINDUUAL

914

RemėdijoB

KRAUJO EGZAMIN0S

THE PBOPLE'S HEALTH
INSTITUTE

n O

606

- 4 i n g a t ir ga'bus gydimas.
Europos

Offso

N'epruiurėtas tr negeras gydymas yrą pavojingiau nagu pati liga.
Ppr 28 metus mes sėkmingai gydom e
Visokias Chroniškas ligas - kraujo
keblumus,
vidurių
n (.smagumus.
Kupros skaudėjimą, rumatizmą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, g a h o s
apkvaitimą lr t. t.
Mes turime naujausius serumą
"«Q6" ir "a<4" suteiktas
pacientui
pe skausmo.

Kampas South Paulina Street
mSA S

clental

Ateikite pas
mus
lr pavelykite mumsj
d\ioti tikrą egzaml
na, kuris Suras tik
rą priežastį
jųaųį
^^^
ligos, del šio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos įtaisas.
Mūsų X-Ray mašina yrą viena iŠ
galingiausių šiame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo.

Geras paprotys

J. P. WAITCHES

^nt"^"
-

Kampas 1$ Gatvės
Telefonas Canal 0328

»*T.

Naudojfit Ruffles kasdien, kad uilaikiut
galvot odą tyeika i r kad turėu puikias
žvilgančiu* plaukus,

1 V

1

rliioini
ttik.st«uiC'iuis 1-icluviy
šiamiieu yra p«lin-

Paskolinti pinigai ant pir
mo morgičio atnešė nuošim
čių $756.50.
Padėti pinigai bankan atne
šė nuošimčių $52.89.
Už Lietuvos paskolps bo
nus gavo nuošimčių $125.00.
Labdarybei suaukota $22.00
Viso jeigu padarė $12,692.55

Telefoną* Tardė 0141

•L

šitas būdas gydymo yra
naujas atradinuąs su ku-

P

I

•
1797 West 47tk Si.
Valandos nuo S iki 19 diea*, BNBS
9 Iki S vnl. vak. HJHHismn 9SM

• U? 9 vai. p .

t 11 j u

įjuaust

mmui

Dr. A.J. KARALIUS
Tai

Boulevard

1199

Lietuvui gyĄytojąi
8303 (kratį Morgąp Strtft
oatoago. DL

-s

—

eHl^AUUJti |

Pirmadienis, Iiapkr. 16, 1925

fr R Ą U G A 9
SS

L I E T U V O S ŪKIO BANKAS,
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
užtikrinti žeme, namais, fabrikais,
nekilnojamuoju
turtu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

NAMAI •• ŽEMĖ

m

—

NAMAI -• ŽEMĖ

SKAITYKITE IR TAUPY
KITE
•
Pardavimai keletą moder
niškų 5 kamb. mūriniai bungalows. Įnešt tik $500 likusius
kaip renda. Geroj apielinkėje.
Statytojas irsavininkas ant
vietos nuo 10 ryte iki 4 vai.
po pietų kasdien. 5519 S. Fran
cisco Ave. tik 125 pėdų nuo
55-tos gatves. Pašaukite Columbus 9698 arba

DRAUGAS

•J

! '. '.

REAL ESTATE
C. P. SUROMSKIS CO, i

95!

- -

REAL ESTATE

NORĖDAMI

Tąsa iš 3 pusi.
1
Už atvirutes ir pašto ženkPIRKTI, PARDUOTI AR MAIPerkam,
NYTI
VISADOS KREIPKITftS
ielius dr-tė išmokėjo $205.56. j
parduodam
P A S MUS.
T A S JUMS B U S
Mūrinis 6 familijų namas
A N T NAUDOS.
\ Draugystė kas metai daro, darbuojasi. Jis yra su visa j
Ir
mainom
namus, farpo 4 kambarius. Atneša gerą
atminima už mirusių narių sie! siela dr-tės labui pasišventęs,
mu
taipgi
renda. Taipgi prie tam yra
las, ir už prašo šv. Mišias. Na- Fmansų rast, J. Karašauskas,
Ir
Tisokius
geras mūrinis 3 karams gariai atlieka velykinę išpažintį daug patyręs vedime finansų
Manius. Dar
vis
nariu
Ta v e r t i
ba atliekam
radžius. Kaina $15,500. Įmo
ir apsirūpina šv. Sakramen- ^&*
^
>
"
greitai.
pi
kėti $3,000. šis namas turi
lais. Auka šv. .Mišioms $81.00. namas už gražų knygų vedigiai Ir gerai.
m
Kreipkitės:
būti tuojaus parduotas, nes
Dr-te nepamiršo ir bažny- 9809 W. 351b S I , Chlėago
cioi reikalų. Teikė paramos
Nutarimų rast. pereigas eisavininkas išvažiuoja ant farTeL Boulevard 0611 ir 0774
mu.
Pardavėjas
pats
gali
p: i išgales. Aukavo bažny- na A. Bislis aštunti metai.
PADAROM PTOKIMO IR PAR
3352
So.
Halsted
Str.
ZARI CONSTRUCTION CO.
DAVIMO RAŠTUS.
Neminint kitų valdybos naduoti
mortgičius.
Namas
ran
.
$263.00.
i>aselentingai
siunčiam pinigus ir
7154 West Grand Ave.
Tel.
Boulevard
9641
tusmus
Parduodam
Laivakortes.
rių
vardų,
turiu
pabrėžti,
kad
dasi West Sidėje.
(11)
reitai taip kad
knygyne
įsteigti parap.
2222Z ?
'
*•» >
•A
•tebeeinąs hnimentat p«rsi»unktu
Q
QQ
kožnas
savo
užduotį
atlieka
j
X
PARDAVIMUI ARBA
2 flatu. 4 familijoms mūri
per odą j
tą vietą, i i kur
paeina nesmagumai.
0r-tė, matvdama reikalą kogeriausiai. Dr-tės susirinki- j
RENDAVOJIMUI
Pain-Expelleris palengvina kraujo
nis namas po 4 kambarius, Kur Taip Skubinėsi.
sukepimą ir arsteigia normalį
pastatyti prieglaudos namą ™ i T™ tvarkingai ir gražiai j oL • - kraujo tekėjimą gulomis.
PAS
34c ir 70c vaistinėse. Temykite, kad butu
Siunčia pinigus Linais ir
5 kamb. naujas mūrinis bun- pečiais apšildomas. Elektra,
Inkaro vaizbaienklis ant pakelio.
našlaičiams ir juos sušelpti, )- * **"*»«•
gesasir visi įtaisymai. Kaina
Doleriais į Lietuva ir kitas
F. AD. RICrfTKR * CO.
Ger
ro a
Ta d a b a r
ri
golow,
randasi
ant
59
St.
ne
Berry
A
South
Sth
Sts.
stojo Labdarybės garbės na* P S >
P '|
šalis. Pinigus išmoka arti
$12,000.00. Pirmas mortgičius
Brooklyn. N. Y.
sir
toli
Kedzie
Ave.
savininkas
miausioj pastoj arba banriu ir taip duoda aukų; vra ašyti prie draugystės Šv. j
$4,500.00
Antras
morgičius
koj. PARDUODA laivakor
mainys ant kitokio namo arba
davus Labdarybei $262.00.
Juozapo Globėjo. Įstojimas y- 9
Nes
Jisai
Turi
Dau
tes ant visi} linijų ir greitai
$700. Įnešti reikalinga $2,000.
Telcf. Cicero 8276
ra
bile
kokio
biznio.
Mirusių narių neturtingoms
sumažintas,
atveža gimines iš Lietuvos.
CHAS. SYREVIČIUS
Namas
randasi
Bridgeporte.
giausia
BargenŲ.
C. P. SUROMSKIS CO.
Padaro legalius poperius ir
moterims auka $38.95.
Šįmet dr-tė apvaikščioja *n
UTCTUVIS GRABORIL'S
Taipgi
galiu
šį
narna
mainy
dovernaštis. Parduoda na
3352 S. Halsted St. Chicago.
lai
Pardavimui
ir
Kryžius ant mirasio nario s a T 0 sidabrinį jubiliejų lap- Patarnauju
mus ir lotus ir maino farti ant biznio. (13)
dotuvėms BQ.ŽlTel.
Boulevard
9641
mas ant namų bei lotų.
Kapo auka $35.00.
krieio 22 d. 1925 m. Tuo tik- ningrai ir pi
—
Mainymui
Atstovauja Lietuvių Pre
giai. FatarnauSergantiems nariams bro- ^lu rengia iškilmingą vakarą
LOTAI
ju su automo
RESTAURANTAS UŽ PIR
kybos Bendrove ir Lietuvos
V
biliu visokiem*
liškos pašalpos išmokėjo $3,- g v . Mykolo Ark. parap. svet. atsitikimams.
Pardavimui 2 lotai 51x125 SOUTH SIDĖJ; 5 kamba Tarptautinį Bankų visuose
MĄ PASIULIJIMĄ
Cicero, 111.
747.50.
11644 Wabansia Ave. Chica- 1431 S. 49th Ave
pėdu. Lotas yra kampinis ir rių naujas mūrinis Bungalov/ reikaluose. Visad kreipki—i
su visais vėliausios mados į- ties pas:
Taipgi išsimaino ant namo,
Mirusių
narių likusioms g 0 , 111. Bus pasakyta prukalparsiduoda abu sykiu tik ui taisymais, jmoket $1,500.
lotų
arba
automobilio.
moterims pomirtinės išmokėjo bų apie dr-tę ir jos nuveiktus
51,400.00, tai didelis oargenas
10 flatų naujas kampinis
C.
P.
SUROMSKIS
CO.
3311 So Halsted Street
iš iždo $400.00.
[darbus. Bus duodami garbės
Galiu mainyti ant bungalow. mūrinis namas. Galima mai
3352 S. Halsted St. Chicago.
Chicago, m.
Mirusio riario šeimynos ap- žiedai tiems nariams, kurie
Įnešti $1,000.00. Lotai randa nyti ant bili kokio namo ar
ba biznio.
TeL Boulevard 9641
Telefonas Yards 6062
rupinimui nariai sumoka po nesirgo per dešimts metų. Ir Lietuvis Graboriu.*
si ant 64 ir Springfieid Ave. 2 flatų 6-6 kambarius nau
—
W. 2Srd Place
Notary Public.
vieną dolerį ir išmoka mirusio bus gražus pasilinksminimo S914Chicago,
Mortgičiai $400.00 Sidevo jas mūrinis namas, įmokėti
HL
PARDAVIMUI
šeimynai. Išmokėjo
šeimy- vakaras - šokiai. Kviečia vi
kai, suros, gesas iv variduo tiktai $2,500.
Patarnauja laido
5 kamb. naujas mūrinis bungalow.
tuvėse kuopt griausią.
2 flatų 6-6 kambarius, elek
soms $1,432.00.
sas draugystės pašelpines ir Reikale meldžiu at
Furnasu apšil.. kletmedžio gTindys. viskas įvesta.
(14)
Lotas 33x125 pėdų. $1,500 cash, li
trikas ir maudynės. Kaina
o
mano
Dr-tė, mylėdama apšvietą idėjines dalyvauti tame vaka- sišaukti,
kusius
$05'
į
mėn.
Kaina
$7,50.0.
darbu busite u***utiktai $11,000.
ANTRI MORGIČIAI
Kaktus gulima gaut
nėdintl.
ir matydama vienuolių Seselių re.
2 flatų naujas ką tik bai
Suteikiami ant 6% palūkanų.
3604 West 65th Place
TeL Oanal 1171
PARKE; 2 fla Taipgi p e r k a m e Trečius M<xrg1Čius
Kazimieriečių
pasišventimą
giamas mūrinis namas GxS tų BRIGHTON
Ir k o n t r a k t u s
Blft
naujas mūrinis namas, su
A. Bislis.
INTER*ATIONATi
INVESTMENT
apšvietos dirvoje, davė auka
kambarių. Lotas 30x126 pėdų. visais vėliausios mados įtaisy
REIKALINGAS
CORPORATION
ir įstojo i garbės rėmėjus, f
geras vargonininkas del Dievo Karštu vandeniu apšildomas. mais įmokėti $2,000 arba išsi
3804 S o u t h KtHlzic A v e .
Lafayette 6738
mokėjo $127.00.
Apveizdos parapijos. Atsišau aržnolo užbaigimai, bungalow maino ant kitokio namo ar
Lietuva, atgavus nepriklau
stogas. Snn parloriai. Įmūry biznio.
kite pas
2 flatų naujas mūrinis na
somybę, ieškojo paramos pas
tos vanos. Visk&a vėliausioi, mas, 6-6 kamb. štimu apšil (VARUS K0NTRAKT0RIAI
KUN. I. ALBAVieiŲ
Į
Važinėkite Rapid Transit
lietuvius Amerikoje. Dr-tės
717 West 18th St.
į mados įtaisyta. Kaina $14,- domas. 10 automobiliu gara(Tel. Canal 2591 WashJng Machines
Sv. Juozapo Globėjo nariai,
Chicago, m.
800. Namas randasi arti 54 ir džius, įmokėt tik $1,500. Sa M E T R O P O L I T A N
Važinėkite klek sy
IENĄ ir naktj—į darbą ar
kių norite ir kaip
ba pasilinksmint—Jus g-aumylintie savo tautą ir tėvy
S. Turner Ave.
(1$) vininkas mainys ant Bučer'toli norite p e / vi
sits
geriausi
patarnavimą
ELECTEJC SHOP
nės.
R
E
I
K
A
L
I
N
G
A
S
są savaitę u i
važinėdame Rapid Transit. I vie
U g h t And Power, TViring, Fixnę, neatsisakė paremti ir au
tą nuvyksi t e greičiau, saugiai ir
50
automobilių
telpantis
tures And Electrical Sopplies
Vyras dirbti prie "scrap
RESTAURANAS pardavi
smagiai. Neaprybota
"U' Passa
$
kojo į Tautos Fondą $420.00.
2215
We*t 22 St.
Chicago, 111.
garadžius,
įmokėt
$5,000
ar
yra pigiausia važinėjimui.
mui
labai
geroj
vietoj,
Lietu
įron".
• • *
ba išmaino ant namo ar far- »
Aprūpinti Lietuvos *sužeis•
Nusipirkite '•L," Pass
kiekvieną
savaitę vartų okite
važinėdami į
vių apgyventa. Taipgi arti mos
Atsišaukite:
Nusipirkite "I." Patus kareivius, kovojusius už
darbą ir taip vakarais. Galite vassą — Jus ir JIIMU
118 N. Curtiss St.
jinėt kiek norite kiekvieną dieną
dirbtuvių. Arba mainys ant BRIDGEPORTE; 2 flatų [Tel. 'Prospect OtO€
šeimyna gali var
Lietuvos laisvę, Dr-te Raudo
ir Nedėliomia,
tuot bile kada va
tuščių lotų. Geras biznis. Vi. medinis namas, gasas, elektri
žinėt bile kur. Ma
Klauskite passos bile "L" stotyje.
najam Kryžiui aukoja $25.00.
REIKALINGA 50 VYRŲ
HEATING
tysite
kiek
sutau
Paduokite agentui $1.25 nereikės
kas, aukštas beismentas, įmo
ISaimokint murininkystę.
Galftma si nauji įtaisymai.
(17)
pysite
važinėjimui
jums mokėt už važinėjimą per
Kai Lietuvos valdžia išleido
(giluma)
uždirbt $12 iki $1S i dieną. Lengvi
j darbą ir taip va
kėti $500.00. Savininkas mai
vi£ą savaite.
Kada nevartuojate
_
Gam
Ir
karštu randeniu
mokesčiai.
Aprūpiname
darbus.
karai-.
jusu "L" Farsą bile vienas iš šei
paskolos bonus ir juos pardanys
ant
lotų.
1S32
Clyboorn
Avenue
mynos gaji vartuot. Passas yra ti
Mūrinis 2 flatų 6x6 kamba
JOHN V. THOMPSON
Chieajro— Evanston
vojo Amerikoje, Šv. Juozapo
2
flatų
naujas
mūrinis
na
kras pinige taupytojas visai šei
ir Niles Center
•347 So. WESTERN AVEHT7V
rius namas. Karštu vandeniu mas, 6-6 kambarius, įmokėti
mynai.
Paisai
$2.00
Globėjo Dr-ja pirko jii už
Simpatiškas
apšildomas. Du boileriai. Gat $2,500. Randasi 31 arti Union
$500.00.
CHICAGO RAPID TRANSIT
Mandagus
vės ir jiela išcementuota ir gatvės.
Dr-tė, mylėdama tauta, rė
Geresnis Ir Pi
viskas išmokėta. Rendos ne 2 pagyvenimų bizniavas na Tel. Republic 1537
mas, įmokėti $700.00.
gesnis Už Ki
mė ir susitvėrusias lietuviš
ša
$160.00
į
mėnesi.
$7,000,
4 pagyvenimų mūrinis na
tų
Patarnavi
kas bendroves ir pirko šėrų
mortgičius.
Galiu
mainyti
ant
mas, 5-4 kamb. Kaina $9,500.
GENERAIi CONTRACTOR
mas.
Lietuvos Atstatymo BendroAND BUILDER
loto. Namas randasi arti Vie Savininkas mainys ant bili
7018
S. Campbell Ave.
ves už $100.00.
kokio
biznio.
nuolyno.
(19)
3 pagyvenimų mūrinis na
• Gera spauda yra tautos gy
PAGRABŲ VEDĖJAS
mas, 5 kamb, aukštas biesmen 5iaa*«taajMttJMAtJtJLa&tt*A!»
Didysis Ofisas:
vybė. Del parėmimo ir del
DIDELIS BARGENAS
tas, aukšta pastogė. Randasi j Tel. Yards I M 2
4605-07
S.
Hennitage
Ave.
praplatinimo
katalikiškos,
Pardavimui mūrinis 2 fla geriausioj vietoj Bridgeporte.
TeL Yards 1741 ir 4040
A. K A I R I S
spaudos dr-tė pirko "Drau
tų namas. Metai kaip staty Netoli šv. Jurgio Bažnyčios.
SKYBIUS
M u rimo Ir budavojtmo namu
Parsiduoda
labai
pigiai
arba
4447 So. Fairfield Avcnne
g o " šėrų už $50.00.
GENERALIS
tas; ąžuolo užbaigimai. Porsavininkas
mainys
ant
kitokio
Tei. Lafayette 0727
Lietuva, norėdama išleisti
Čiai uždaryti; pečiais šildo namo, įmokėt $2,500.
SKYRIUS
savus pinigus, rinko auksą ir
4904 West 14tli St., Cicero
mas. Rendos neša $90.00 \ mė
Atsilankykite pas mane duosa
WEST SIDĖJ: 3 pagyveni
Tel.
Cicero
8094
sidabrą, dr-tė aukojo tan fonnesį. Mortgičius $8,600.00. mų mūrinis namas, 6 kamba ofgera patarimą.
U l l South Halsted Street
KALĖDOS JAU NETOLI!
dan $10.00.
Savininkas priims lotus kaipo rius, vėliausios mados įtaisy
Chicago, HL
Home
Dr-tė gerbdama savo narius,
'
DABAR
pirmą įmokejima ir duos mais. Savininkas mainys ant o^S356 Lowe
Avenue
*
davė garbės žiedus tiems, ku
mortgičius. Namas randasi 2 flatų namo. Perkant reikia «irr«ro^%Trcyc*iT8^^a-iri-S8ro-S
Geriausias Laikas Pradėt GarsintJs Liet. Dienrašty
rie nesirgo per dešimts metų.
Marąuette Parko apielinkyje. įmokėti $3,500. Randasi neto
li 23 ir Leavitt St.
UndertakerS G)., Inc.
Už žiedus išmokėjo $251.60.
(20)
2 pagyvenimų bizniavas na Telefonas Oanal 0610
Automobiliai
vestuvėms,
Valdybai yra mokama 'alga
mas randasi netoli lietuviškos
PLUMBING
Pardavimui
garad&ius
sa
Bažnyčios įmokėti $1,000.
krikštynoms, ir t. t.
už jų darbą. Išmokėta algos
GerlMisias plumerls, arba at
les room 50x110 pėdų lotas.
lieku gerai Ir sąžiniškai.
Kurj Kasdien Skaito Apie 25,000 Lietuviu ChicagOje.
$413.50.
3238 S. HALSTED ST.
CICERO J; 4 flatų mūrinis
HIGGINS
Pirmas mortgičius $10,000 ant bizniavas namas su visais į- 2313 So.THOMAS
Oakley
Ave.
Chicago.
Visos padarytos išlaidos su
Phone Boulevard 7667
Jei norite padaryti gerą biznį, parodykite žmonėms
3 ir pusės metų. 2 mortgičius taisymais parsiduoda už pu-"
Rezidencija Boukevard 0828
daro sumą $9,767.82.
ką turite Kalėdų Dovanoms. Kitaip niekas nežinos
Chicago, 111.
$4.600. Preke $29,000.00. Už sę kainos arba išsimaino ant
Dr-tės ižde yra* pinigais
ir tamstos mažai pelnysite.
cash $28,000.00. Duodame ant kitokio namo, biznio ar far$3,152.28, bonais $500.00, Še
mos.
Specialis ^Pasiūlymas Biznieriams Kurie Naudosis
lengvų išmokėjimų - kas mė 2 pagyvenimų medinis na
rais $150.00.
BTJTKUS TJNDBRTAKING nuo 175 dol. Vietos yra 35
Proga Garsfaitis Lig Pat Kalėchj!
mas, 4-5 kambarius, visi įtai
Dabar draugystės reikalus
Oo.,
Inc.
kąrama,
(23) symai. Kaina $6,500.
Patelefonuokite Roosevelt 7791 ir praneškite Mu
sėkmingai veda pirm. A. Mar- į
Malavojime, dekaruojame,
P. B. Hadley, Licensed
ms
kada
gali
Tamsta
pamatyti
mušu
Agentas,
Balsamotojag
cinkevičia.
Vienuolika jau
kalsimnojame ir popieruoJOSEPH PENTIS, skelbimu vedėjas. •
71Q W. 18 St., Chicago, HL
jame namus.
Padarome
metų jis užima pirm. vietą.
darbą greitai ir pigiai.
Viskas kas reikalinga prie paJis yra ramaus budo ir man
grrabų. Teisingos kainos. Geriau
3352
SO.
HALSTED
Užlaikome maliavų, popiesias pataruarirama. Važiuojame 1
rti
ir stiklu ir t. t.
dagaus apsiėjimo. Visi nariai
tolimesnės vietas už tą pačią, kai
I
ną. Leiskite muma pagelbėti jums
ST.
CHICAGO 3149 SO. HALSTED ST.
jį gerbia ir myli. Pagelbinin-.
Pres. Ramancionis
Telefonas Canal 3161
2334 So. Oakley Avenue
2334
So.
Oakley
Avė.
Chicago,
111
kas P. Alekna; treti metai į
Cuicago, m. TeL Yards 7282
nuliūdimo valandoje.
TeL Boulevard 9641
Telef. Roosevelt 7791
»
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S. L FABIONAS CO.
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V. M. STULPINAS & CO

G. P. SUROMSKĮ CO.

V. M. STULPINAS & CO

S, D. LACHAVVICZ
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JOHN G. MEZLAISKIS

j . F. EUDEIKIS KOMP.
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DRAUGE
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BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO.

DRAUGAS

DRAUGAS PUBLISHING CO

REAL ESTATE CO.
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