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ATNAUJINS ŠV. SEBAS 
TIJŪNO KATAKUMBĄ
PARYŽIUN, spalių 16. — 

Prancūzų Liturginės Dailės 
Draugų Draugija nutarė at
naujinti Šventojo Sebastijono 
katakumhų Šventiesiems Me
tama. .Su šia Draugija tame 
kibiame darbe kooperuos ir ki 
tos draugijos. K a ta kum bo j
bus pagamintas 'nuolatinis iš 
akmens aukuras. Bus parū
pinti reikalingi Mišioms ir ki
ti bažnytiniai ruhni ir Sventie 
ji indai. Viskas bus paga
minta senovės modeliais. ’ 

ftv. Sebastijono kntakunilui 
randasi J s* ŠV. Sebastijono 
liazilija, kuri pastatydinta 12- 
nm šimsniety.
boj, anot istorikų, per 40 nu*-' tni. 
tų buvo palaidoti Šv. Petro ir 
Šv. Pauliaus palaikai. Pas
kiri tų šventųjų palaikai buvo(‘

Anglija T. Sąjunga Pagel 
bon Saukiasi

Prašo Sulaikyti Pramatomą Jos 
Su Turkija Karą

LONDONAS, qml. 17. — 
Britanijos imperija šiandie 
jau ueheturi reikalingo stipru 
mo, kokį seniau turėjusi.

Po kuro apvaldžiusi Turki
jos plotus mėgino juos savin
tis. Teeians tas žygis nevyk- I 

jsta, Irako teritorijoj ranila- 
Toj knt akimi-1M ,įį,|(.|į žibalo versimu plo-

Tai Mosul. Anglija 
Inos plotus pagrobusi žibalą 
vkspluiiuojn.

Kadangi tame šone aar ne- 
pravesta pastovi Turkijos šie 

Tccinus kriptos, kur tie A-inO|1 linija, tai turkai žingsnis 
pnstnlni buvo palaidoti, sian-(jHt žingsnio mėginu žibalo 
die nesusekamos. NeĮK’iliktn ! 1(s ntgnuti ir sulaikyti
jokiu ženklų, jokių jmrašų. |1U1K|V <kxploitaciją.

Angliju dėlto kelia baisiau
sią triukšmą, kad m-t 
lis skamba. Sako, T. 
ga jai pavedė Mosulą 
kai neturi reikalo nei 
ten savo kojos padėti.

Praeitame T. Sujungus su- kaip Anglija, taip Turkija.

NEW YORK O BAŽNYČIOJEI 
BUS MINIMOS SU

KARTUVES.

NKW YOąK. spalių 1G. 
Lapkričio 9 d. Romoje bus

JUGOSLAVIJOS KABI 
NETAS GRIUVO.

| PREM1ERUS PAKVIES
TAS 10VAN0VIČ.

i Triukšmą kalia kroatas 
dik*hr Radič.

sirinkimo Genevojo anglai iš
kėlė Mos ui o klausimų, 
skirta komisija ton 
sienas.

Turkai tuotnrpu
Mosulo pakraščiais 

i Turkų valdžiai Anglija pasiu 
|iitė ultimatumą. grąsindnma 
kare.

Bet turkai nepabūgo ir j 
Igrųsiuimus atsakė grųsini- 
ninis.

Anglija priversta nusleisti. 
Ji tuo jaus kreipėsi T. Sųjun- 

patvarkyti 
reikalus ir 

jos karui su

Pa- 
nustatyti

pradėjo 
nerimti.

IŠ TAURAGĖS.

ra

SPALIO 9 DIENAI PAMINĖTI

JU1.M1U- 

Sųjun- 
ir tur 
teisės

nrtimiausio- 
bus sušaukta

i gon, prašydama 
Irako teritorijos 

.tuo budu užbėgti 
Turkija.

Pranešto, knd 
mis dienomis
specialiu susirinkiman T. Są
jungos tarylia. Ir ligi to lai
ko prižadėjo ramiai laikytis

Latcrano Bazilikos 1,600 me
tų sukaktu vės. Tų pnčių die
ną ir čionai Šv. Jono Baptis
to bažnyčioje įvyks tos rųšies 
iškilmės.

Kas tikinčių tą dieną ir 
per oktava aplankys čia tą | 
bažnyčią, tns apturės Dievo 
malonių tokių, kokių aptarė, 
tų aplankius pačių šv. Jono 
I^iterano Bazilikų Romoj.

Kiek žinoma, ta aukšta ir 
nepaprasta jubiliejaus privi-Į 
legija Šventojo Tėvo suteikta 1 
tik šiai vienai bažnyčiai visoj no|ikos tūkstančių

Tą pri- riuomenė guli užtelti ir sve- 
vilegiją išrūpino Jo Eminen- timžaliains gali 
rija kardinolas TTayes.

Sbanghajuj Areštuojami Kinu Vadai

šiaurinėj Amerikoj.

SIIANGHAT, Kinija, spal. Įrolų. norėjusių ineiti konccsi- 
17. — Čionai. Rytuose, iškjla i juo ton teritorijon. Sakoma, 
naujos triukšmus. j tuo budu hus apsidrausta ki-

Į svetimų valstybių savina- nų puolimo, 
muosius (koneesijuotus) plo- I Areštuoti 
tus mėginu įsiveržti kinai, ku- ' jialiuosuuti pažadėjus 
rie anų dieną paėmė šį mies- nepulti teritorijos, 
tų.

Svetimų šalių teritoriją dėlę neapykantą link 
saugoja jurininkai. T«»čiaus 

Ijų spėkos ncperdidolės. Ke-
i kinų ka-

generolai greitai 
jiems 

B»-t tas 
atsitikimus kinuose sukėlė di- 

svetim-
šalių.

(Tos rųšies svetimų 
bių autoritetų taktika 
gali sukelti didelį triukšmą.
(To rezultate gali pačios sve
timos valstybės tarp savęs su

valsty- 
greitai

pasidaryti

ĮSTATYMAS ATKREIPTAS 
PRIEŠ KATALIKUS.

BALTIMORE, Md., spalių 
- 17.—Čia kertini akmeni šven

tinant kalbėdamas vietos 
arkivyakupan Curley pareiš
kė, jog kongreso pravestas 
ateiviją varžąs j • te tymas ’ u
daugiausia atkreiptas prieš 
katalikystę.

ankSta.
| Kad toa nelaimės apsidrau- sipešlu 
sti, svetimų valstybių konsu- f*;—— 
larinių autoritetų parėdymu pir parako sandėlis, 
areštuota keletas kinų gene- kartais išlėkti j padanges.

Šiandie Rytai skaitosi kai- 
Gali jis

a
P

BUS PAKEISTOS TRAF1- 
KOS TAISYKLES.

ROMA, upelių 17. — Čio
nai Arentųjų Metų laiku bus 
pakeistos trafikos taisyklės, 
taip, kad suverkusiems iš viso 
pasaulio svečiams butų dau
giau patogumų.

FRANCDOJ PARDUODAMI 
VOKIEČIU BONAI.

PARYŽIUS, spalių 17. — 
Sudaryti Vokietijai paskolą 
vokiški bonai visose šalyse 
jierkonii. F'rnncija taipat tu-

Bet čia nelabai kas nori 
pirkti vokiškus bonus. 1 Ter
lioto valdžia tad bankas va- 
Pu verčia pirkti bonus, kad 
]>adaryti Francijai skirtą da
lį — nors 15 milioiių dolerių.

BRANT1NG VĖL PRE- 
U

STOCKIIOLM, spal. 17.—

BOLŠEVIKU DARBAI 
KINIJOJE.

HONKONG, spalių 17. r- 
Gauta žinių, kad Cnnton mie
stą kinai bolševikai (raudo
nieji) apnyko. Keliose vie
tose iškelti gaisrai ir prasi
deda raudonasis toroms.

Cantone yra nemažai sve
timšalių. Tie šaukiasi pa
galbos. Amerikoniški misio
nieriai šaukiasi karo laivų.

JAPONU PROPAGANDA.

otų radikalų vadas Rndič iš
imojo JnglMlavijoje sukėlė 
triukšmą. alnudnmns .Ju
goslaviją irti respublika,

ius bijo radika
lizmo. De jis patarė pre
mjerui Davidhvič savo kabi

 

netan priimti ir Rndičo šali
ninkų.

Tuomet premierns Davido- 
vič įteikė karaliui savo ir ka
bineto atsistatydinimą. I’re- 
inierns pažymėjo, kad su ra 
dikalais negalima dirbti jokio 
darbo.

Karalius atsistatydinimą 
pripažino ir j premjeros pa
kvietė Liūlia lovnnovič. Sis 
sakosi sudarysiąs koalicini 
kabinetą. Bet vargini tas į-

KA SAKO VOKIEČIAI

-J
BERLYNAS, spalių 17. — 

Visa vokiečių •painia didžiuo 
jasi, reiškia Alng džiaugsmu 
ir Irųdi, kuomet orlaivis zep- 
pelinas ZR-3 laimingai nu
skrido Amerikon.

Tą skridimą, jie palygina 
prie Kolumbo kelionės. Sa
ko, zoppclinas ZR-3 
Ameriką.

Kolumbui Amerikon 
m* užėmė 70 dienų,
tija tai atliko į 70 valandų.

Kai-kurie laikraščiai pažy
mi, kad ZR 3 orlaivio skridi- 
dimos yra simbolas. 
kieti ja ištikrųjų yra 
galinga valstybė ir 
tauta nenugalima.

Eina propaganda
♦i pačią ,Ver*nilT»»*r» taikos su
tartį.

atrado

kelio*
Vokie-

jog Vo- 
didelė ir 
vokiečių

sugriou-

TURES 14.000 POLICIJOS.

Žemaitijos miestelių. Karu 
metu lis buvo visiškai beveik 
sudegintas. B* tu. vokiečiai 
buvo išgriovę gatves, nuvežę 
akmenis keliams ir apkasams 
taisyti. Nežiūrint į tok) su
naikinimų miestely per tuos 
kelerius metus, kaip grybų 
]m> lietaus, pridygo ir nnolnt 
dygsta trobesiai. Statomi 
daugiausia mūriniai namai, 
dviejų arba net daugiau auk
štų. Miesto centre įstaty
mais drnudžittina medžio nn- 
mai statyti. Karo meto pa-

nnsodin-

nemažai

GALUTINI REZULTATAI.

ie seniau pagaisiūlų aukų, dar daug naujų pn.M- 
Laų> priedėjo. Taip prie

Cicero prisidėjo dar $8.55; dabar yra viso 
Dievo Apveizdos par. — $104; dabar yra 
Aušros Vartų par. — $14; dabar yra 
Roseland, Visų Šventų par., viso
North Side, Šv. Mykolo parap. (negalutinai) 
Tolcika, Šv. Kryžiaus jiarap.
West Pullman, Šv. Petro ir Povilo parap. 
Šv. Kazimiero Akademijos mokinės 
Bridgeport, cx-bridgeportictis pridėjo 20c.; 
Brighton Park, Nekalto Prasid. jiarap. viso
Melrose Park, viso

Visa CTucaga su apielinkėmis

$468.55 
$314.00 
$217.76 
$200.00 
$200.00 
$153,00 
$115.40 

$70.74 
viso $67.00

$57.00 
$51.01 

$1,914.46

jau

ATMAINOS ž. U. MI 
N1STER1J0JE.

ANGLAI KALTINA 
ITALIJĄ.

Sako, italai pavydi anglams 
posesijų.

agronomas Talnt Kelpša pas
kirtas naujai atidaromos 
Veprių žemės ūkio mokyklos

I ’alturo

LONDONAS, spalių 17. — 
Kaip Sirijoj, taip Palestinoj 
gyventojai nerimsta, nori nu
sikratyti Britanijos protekto- 
ratą ir įsigyti sau politinę

NAUJAS F. MINISTERIJOS 
PATARĖJAS.

Anglai tvirtino, kad tų ša
lių gyventojus prieš Britani
ją dnilginusia kursto italai. 
Arabams ir kitiems Italija 
pristato ginklų ir pinigų. 
Nori, knd Brtanijos valdy
mas visur butų susiaurintas,

statytos laikinosios jitilnpinės 
griaunamos: jas pak« n ia nan 
ji, gražus. mino namai! 
Daugelis gatvių jmi iš nnujo 
išgrįstos, likusios grindžia
mos. Šaligatvini pilami pi
mentu.

Per medžių sodin 
tę, didesnės gatvės 
tos medeliais, kuri* 
saugojami ir suaugi, 
gražins miestą.

Taip sparčiai atgyjant mie 
stui, sparčiai iškilo pramonė. 
Dirbamu keturios didelės Icn , 
tpiuvės su guntų jiiuvyklo- . 
mis. \'icnn jų šį pavasarį j M<>k< s*'įų departamento Te
buvo sudegusi, bet vėl sku. | vizorius kunigaikštis .L Godi-
liiui remontuojama ir greitai ( miivii<-B*-ržiinskix-*i\sausu t i, s jei jau ne visai panaikintas, 
pradės dirlįti. , jia-kirlns prie Einnnsų mini-1 Pu karo su Vokietija ang-

Prie tai j»nčių lentpjūvių y-Isterijos patarėju su sperinlė- |nj j fran<*uzai įgijo naujas 
ra malimai, vienas labai ge- nus funkcijomis jMitarėjo ins- dideles posesijas ir kolonijas, 
rai įtaisytas gamina geriau-1|s*ktoriniis mokesčių reika- Italija tuotarpu Isveik nieko, 
sius rųšies miltus. Yrn taip lais. j Ta noleisyb- skaudi ir todėl
]>at knulų ninlykln. kuri ga
mina knnlnmilčius trąšoms.

Kas pirmadienį ir ketvirta
dienį čia esti turgui, kuriuos 
lauk** didelis skaičius musų ir

Ifalijn šiandie anglų kon
| ELEKTRA TRAUKINIUOSE ,pi ™«r kow

Mat, Tauragės miestas yra 
jmsieiiy 
susisiekimas galimas 
ir traukiniu, kuris i 
niais specialiai rytų ateina iš 
Klaipėdos krašto j 'Tauragę. 
Vietos valdžia pastebėdama 
gyvą prekybą, smulkinus inis "

NEW YORK, spalių 17. — 
6is miestas turi 13,000 polic- 
monų. Dabar norima pridė-. 
ti dar vienų tūkstantį. 
14000.

Bus

MOBILE. Ala., spalių 
— Čionai Nekaltojo Prasidė
jimo katedroje kon sek rimta s 
vyskupu kun. Gerow. Nau
jos vyskupas skiriama.* Nut
ekės diecezijai, Miasissippi.

17

WASHlNtrTON, spalių 17. 
— Karo laivyno diena visoj 
žaly bu* minima spalių 27

MUKDENAS, Manchurija, 
a palių 17. — Nusekta, kad ki
nų tarpe japonai veda plačią 
propagandą, atkreiptą prieš

NAUJI KONSULATAI.

d.

Tenka patirti, kad ateinan
čiai* metais užsieny bus įs-

INDLANAPOLIfi, spėt 17.
— Indiana valstybėje dėl Socialistas Branting išnaujo
K*u K3ua klano yfegynz? par-patiko bet ĄvMijoe pramieni. Ameriką ir amerikono*. Ne-> teigti keli nauii Lietuvos kon 

■ulatai.
i—— — * -----
{Organizuoja kabinetą. bežinia, kas iš to boa.

Trumpoj Lietuvos 
vagonu** PINIGŲ KURSAS

e bu.*

iKInirtedos krašto ir ,, L,' , ,' ko <1 raukos tnrnvlms trnr\e-
i plentu . ,,žiu sKviraus virsimnkas <»e- 
turgndte- i, ' , . . ...laime ten nzsakvtn-ms olekt-

•* ... .ros apšvietimo jtiusvmnnis
priimti.

ii I

Spahų 10. 1924.
UctmcM 100 liti) ............
Anpltjc** 1 *t«*rl. •varui 
Fmnrijoa 1OO tranki) .. 

Italijoa 100 lirų ...........
Rrlipjo* 100 frankų ............ 431
Avrieanjoa 100 fr. ................ 1930
črkmlovakijoa 100 Mr.

•10.00

5.22

ntimmmmimimmiuiimmmiiiimiimunniuimnnniuiMni 
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMSnu. sūriais, kiaušiniais, rado 

reikalą kas pirmadienį po pir 
mojo atidaryti gyvulių tur
gus, taip vadinamus jom ar
ktis. Gaila tik, kad j kitas 
mes netraukia gyvulių, dėlto 
tie jomarkni negali tinkamai 
bujoti. Dnug jMirduodančių, 
o perkančių suvis mažai. Tnr 
pe pačių krašto gyventojų ir 
gi gyvulių prekyba menkn, 
dėl litų stokos.

VALDYS DVI AT
STOVYBES.

Brau ši, kad Lietuvos vy- 
rausyls nusisiatu-i sujungti 
MVo aisti vylios Ti h’"'* Esti- 
,»nj, ir Rygoj, Latvijoj. Bend
ru pasiuntiniu busiąs paskir
tos atstovas Rygoj Aukštuo
lis.

CHICAGO. — Šiandie prn- 
inatomas gražus orą*: kiek 
šalčiau.

PER

DRAUGA
Nes, “DRAUGAS” pigiausiai siunčia Ir 
geriausia patarnauja. “DRAUGA S” 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
“DRAUGAS” siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, ėekiais-dral- 
tals ir telegrama.

“DRAUGAS” PUBL C O. 
2334 So. Oakley Avė. Chicago.

Telef. Roosevelt 7791
Ofiso Valandos:

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta

DELKO DAUGUMAS BIZNIERIŲ GARSINASI “DRAUGE”? DELKO? AtMk^ p“kutinia“
*

1

1



privalo
rus nu-

meti).

K. P.

- O, sveikas Mikai! Gerui, 
kad sveiką pamačiau. Sakyk,

gyvena 
dirba.

Huc11 savo 
jam turi viską

Visgi jinai j 
atatinktai neina_
gimimo metrikas 

ar globėjų pripažl-

Lietuvoj aukštosios žemės ūkio mokyk- 
važiavo Vokietijon lik ne visi galėjo

........... t........ ........................... -» ........... v,...t....... - 
mnnyla steigti ją Kaune prie universite-

Aincrikoj veikiu tittalnn 
taisyklė, kad kieki oenau na- 
mtio, nestiknkęs 21 metų um- 
ziusų. skaitosi nep'lnamečin;
Ai taisyklė pripažinta visame 
civili/.iiotniite pasauly.

Kai kuriose Amerikos vrils- 
tybė.-e mergaitė skaitomi pil
namete tuojaus ]>o -n.-ituoki-

nepi Inanicčiin \~tiiktii 
t»u tėvais ir vaikai* 

tai vaikų uždarbiai 
tėvams. Bet jei nepil

namečiui vaikai dirba ir gy*- 
venn atskiriu! nuo tėvų, tuo
met tik teismas ęnli leisti to
kiems vaikams daryti kas tin
kama su savo uždarbiais.

ŽEMĖS KM KABEMLM IOTBAVOLDRAUGAS

Uvo

1U

vadas, kalkurių vadinamas Lietuvos Gompersu.

i guli hut jMinni* tiijdvo. aiJKST<ij<| maiuniciiiK<|, l ii viii i iinncidiugi-
krikšėiorfiškuojują *r botaniką. Žinomas kaipo gabiausias Lietuvos che-

mikas ir nepaprastos atminties vyras, daug rašęs moksli
nių straipsnių.

Pačiai Akademijai ir jos vykusiai parinktam perso
nalui linkime puikiausios kloties rengti busimus Lietuvos 
kulturnešius, mokytus agronomus ir girininkus.

OK^rc.ta r< ni.iKiiiKo co..
IU4 bu iKklr, Clilra«n

civiliui, bei ir

aukštasai uki6 mokslas.
Į aukštąsias ūkio ir miškų mokyklas kandidatu 

pradeda visgi daugiau ir daugiau atsirasti. Mat gimnazi 
ją baigęs jaunikaitis jau nebegyvena kaimo prietarais ir 
nebercikalauja kad tėvai j mokslą jj skatintų Jaunoji Lie
tuvos inteligentija vis tiksliau pradeda suprasti tautinės 
kultūros ir gerovės klausinius, nusimano, kad be moks
lingo prisirengimo nepakelsi žemės ūkio j prideramą au
kštybę

Bet nebuvo

darbą, kuriam labiausia tinka jo mokslas ir nusistaty
mas. Tad jaučiame, kad Dr. Kemėšis bus labai patenkin
tas savo darbu Dainavoje.

Ton pačiom ekonomijos kaiedron paskirtas ir politinės 
ekonomijos daktaras Pranas Raulinaitis. Jis rašė Fribur
ge savo daktarišką disertaciją apie Lietuvos ukj ir fi
nansus. Turi didelių gabumų ir moka Vakarų Europos di- 

Vernuz ir kiti džiasias kalbas. Ekonominėmis pažvalgomis ir savo dar- 
pažymi, kad kunti daugiausia bais karštas darbininkų prietelius ir Darbo Federacijos

.VdmlnlMr .: rtoo-ovlt TTS1 

uattimumiiiiuiiimiiuu.iuuaiimiiiia 
TAIKOS KLAUSIMU.

Kuomet kongrese iškelta*- 
nusiginklavimo klausimas, 
frnnruzų generolu- Vrriuv

Berlyne pyko t,ną>tnutini- 
kongre-ns taiku.- khtu.-iniu. Dn 
Jyvavo žinomi knršėinu.-i j>n 
saulių tuikininkai. Be civiliu 
buvo nemažai ir kariškių. I’n 
sUmjjų tarpe vienio, fnineuzų I 
ir keletas vokiečių generolų.

Tui ncjMiprnstus atsitiki-’ 
mas, kad tos rųšies susirinki ’ 
nic dalyvautų generolai. Bet j 
tai faktas. Matyt, ne visi ii 
kariškiai guli priprasti prb i 
žmonių skerdynių. Ir jų kai 
kuriuose pnsitaiko kilnesnė- 
dvasios.

senyltcs. Nurudę, idant j»ir 
minusio įvairių tautų |m\ i<- 
niai asmenys nuginkluotų ^*i 
vo protus. Nurodė, idant bu 
tų panaikinta visokiu rusite 
ir tautine žmonių neapykanta.

v iena 
nė už

taipit mintijimu-, kad 
žinomu ruse yra aukšti 
kitą. I.ud tu imkšte-li< 
pasauly visokią viiscnybę. Tai 
visa panaikinus, kurui j«nty* 
savnimi išnyks.

Jei žmonių protuose arti 
moj ateity neįvyks geistinu 
atmaina, t-akė fnineuzų gene 
robis, tui jtasaulis susilnuk. 
naujos kuta.-tnifos. Ta antroj: 
kutustrofu žmonijai bus buį 
Kcunč savo jiasekmčsc.

Pastarasis karus nors buvo 
vienas kruviniausių, liet be 
galybės blogybių jis davė ir 
gerų rezultatų. Nemažai tau
tų paiiuosavo iš vergijos. G:
kitas karas nebeturėtų tikslo.’ 
Tai butų tik savitarjiinis nai 
Llnimasis, purvintas tautinė 
ir ra.-ine neapykanta.

Anot jo, šiandie Eurojmi 
belieka lik dvi ulU-rnidyxi. 
arba ginkluotis ligi dantų, ar
ba visai nusiginkluoti.

Gen. Verauz iškėlė projektą 
sukelti visatiną streiką, jei po-, 
litikui stiinitų karan raišty- j 
be--. Pri< tu u 
aidėti ne vieni 
kariškiai.

Daugeliui patiko streiko 
projektas.

Visų šalių ir visų tuntų pa
vieniai žmonės darbuojasi už 
taiką ir jra.sanlio rumyls;. Tik 
gaila, kad tos pušies Kon^«< - 
auose nenurodomo- konkreti 
Dės priemones, kniji karų at
sikratyti.

Patsai gen.

IfiULridMZčIV TEISES

Tad kilo sumarr, 
dcmtją. Pradžioj 
to. Vienok po ilgų diskusijų spaudoj, įsitikinta kad nedaug 
brangiau, o daug patogiau galima ją turėti Dotnavoj, 
kame yra didelis dvaras ir daug moderninių trobesių kla
sėms ir bendrabučiui, kurs sutalpina apie 250 studentų 
Šį tą nauja pristačius, j keletą metų Dotnavoj užaugs pul 
ki agrikultūros ir miškų mokykla, kuriai gražią pradžią 
padarė dabartinė žemės Ūkio Ministerija, energingo mi- 
nisterio Krupavičiaus vedama.

profesorių personalas.
Besteigiant aukštąsias mokyklas nelengva pririnkti 

tinkamų profesorių ir docentų, kurių Lietuvoj seniau nie
kas nerengė. Tad ir žemės Ūkio Akademija pradeda su 
neskaitlingu personalu, kurs žinoma ateity bus trigubai 
padidintas.

P. žemės L’klo Minlsterlul pristačius, p. Respublikos 
Prezidentas paskyrė Žemės Ūkio Akademijom

1) L. Univ. ordin prof. p. Matulionį Miškų Tvarky
mo katedros vedėju ir ord. prof.

2) L. Univ. docentą agronomą p. Tonkūną Žemdir- 
gystčs katedros vedėju ir docentu.

3) ž. ūkio ekonomijos ir politikos katedros vedėju 
ir docentų daktarą Fabijoną Kcniėfij.

4) Ton pačion katedron docentu Seimo narį, dak
tarą p. Praną Viktorą Raulinaitj.

5) Miškininkystės katedros laikinuoju vedėju ir e. do
cento p. mokslingą girininką p. Rukuižą.

6) Geognozijos katedros laikinuoju vedėju ir e. do
cento p. agronomą p. RuokJ.

7) Chemijos, fizikos katedros laikinuoju vedėju ir 
e. docento p. L. Univ. asistentą ir Aukšt. Karo Technikos 
kursų lektorių chemijos ir gamtos mokslų licencijų p. 
Jucaltj.

• Pravartu apie šituos pirmuosius Akademijos docen- 
■ Lm» ir daugiau žinių musų visuomenei patiekti. ;Uftęcr»tų 
Tonkūno, Rukuižos ir Ruokio beverk nepažįstant sunku 
būt ką-nors apie juos pasakyti. Teko girdėti, kad jie esą 
nemenki savo šakų specialistai. Stambiausias Akademijos

i šulas tai jos rektorius ir ordinaris profesorius Povikts 
Matulionis. Tai žymiausias Lietuvos gamtininkas ir ypač 
didelis girininkystės žinovas. Niekas Lietuvos gamtos taip 
nepažįsta, kaip prof. Matulionis. Jis yra tartum kokia 
Lietuvos žemės gyva encyklopedija. Būdamas mokslinin
kas, prof. Matulionis yra kartu ir entuziastas kultūrinin
kas, ir kaipo toks jis yra labai išmintingas patriotas, vi
sa siela patnylęs savo gražią, jaukią Lietuvą. Turįs daug 
mokslo ir ilgų metų prityrimo, jis beabejonės mokės ves
ti jauną Akademiją tiksliausiais keliais ir prirengs Lietu
vai naudingiausių kultūrininkų ir patriotų agronomų bei 
girininkų.

Amerikiečiams labai smagu išgirsti, kad musų koloni
jų dydis darbuotojas ir kooperacijos žinovas kun. Dr. Ė. 
Kemėšis i: -gi paskirtai Akademijos docentu Visi žinome 
kokią svarbią rolę lošia kooperacija ūkininkų gyvenime. 
Busimiems agronomams, ūkio tvarkytojhms labai* reika
linga koopcracinė ekonomiją, ktirią ten ir dėstys ameri
kiečių mylimas kun. Dr. Kemėšis. Jis gavo Lietuvoj tokį . Nepilnainečiai neturi tniaės

k jin iš tautini’* ar rasinės ne
apykantos. kaukiu, kad t n 
biuuri neapykanta butų j»a mtją ir fyziką. Jie 5 metus mokinosi Miunsterio ir Fribur- 
naikinta. B«-t nenurodo prie j go universitetuose ir 1924 m. liepos mėn. išlaikė licen- 
mornų Ima \i.-u išnaikinti. cijato kvotimus Pr Jttcaifis gamtos mokslus plačiai stu-

Neapykanta gali Imt panai-1 dijavo: aukštąją matematiką, fyziką, chemiją; mtneralogi- 

kintu tik 1 .
meilės mokslu.

Tud pirmoje vietoje šalys 
ir tautos turi laikyti kongre
sus ir suvažiavimus jiirmiau- 
via ne kuruJiis naikinti, 1>et 
krikščioniško mokslo. Dievo 
ir artimo meilės praplatini- 
mni.

Tnutl»s ir šalys turi tlurbuo 
tia, kad valdžių priešaky vi 
Mir butų geri krikščionys, do
ri žmonės, bet' ne socialistai 
Striki kiloki bedieviai.

II ‘p jjgal Mil-t'bių *. u].'

džios nejrersiim- Kristaus ino Gatvekaryje.
kilo dėsniais, taij» ilgai juisau-Į 
ly bus karai. Miandie vienur I 
ir kitur laikomi taikos kom iko,Ju *,mn skol<> sugrąžinai?

(•Ta*. ž MSS... 1 • • ■

HFe-iii, faj vieni apsivylimai. Kmla pas tave galinta ateiti*
— Kada nori, Jonai Manęs 

p.iprnjtni nėra namie. -

valstybių įstatymai nurodo, 
kirk ji gali turėti mi tų. Pav., 
lllinoiao valstybėje mergaitei 
16 metų amžinus leidžiama 
tuoktis
pristatyti 
toriteums 
arlka tėvų 
ninią.

Jei vaikai auga pas tėvus, 
tai tėvų pareiga vaikus ligi jų 
21 metų amžiaus maitinti, ajs 
rengti ir duoti atatinkamą pa- 
stogę. Ištaigi tėvams leidžia
mu vaikus ligi to amžinus kon-

Tečinus tėvų valdžia vai
kams daugiau apribuota. Kai 
kuriose valstybėse įstatymais 
yra nurodytos tėvų ir vaikų 
teisės. Kuri pusė tiems įsta
tymams prasižengiu, ta pusė 
valdžios baudžiama. *,

•, Normalėse >ąlygt>»e vaikai 
nepil narni eėiai privalo gyven
ti Fti tėvais. /statymai tuipat 
reikalauju, idant * nepilname
čiai vaikai savo darbu prisi
dėtų prie niro M-imynų mai
tinimo. jei tėvai oriui mažes
ni vaikai to reikalingi.

Amerikoje įkurti hdj> vn- 
diruimi nepilnamečių reika
lams spręsti teismai. Kurtais 
juisitniko blogi; tėvų. kurie 
nenori rūpintis savo Vaikų 
auklėjimu. Teismai nuo tokių 
tėvų vaikus atini^ ir vaikus 
paveda giminėms arba sveti
mų globai. Toje globoje vai
toti Immi taip iltrnl. kaip litrui 
jų nepuliuosuoja teismai, ar-

‘Montroliuoti jokių turtų arba 
palikimų. Jei kartais vaikui 
tenka koks palikimas, koki 
turtai, teismas skiria, tiems 
iitioti savo turtus. Globėjai 
Ii būt kadir tėvas arba moli
na, arba ir svetimas vaikui 
nsmuo. Kuomet valkas sukant 
ko pilnus metus, tuomet jis 
pnts turi pilną teisę koritro- 

turus. Globėjai 
jM-rduoti.

gali daryti 
už rezultatuskontrakto?, liet 

jie nentsakomingi. Dėlto, fu 
nepilnamečiais kontraktu? nr 
Nutarimus daryti jurmiaus rel 
kia gerui a|»ižiurėti. Nes kas 
fu nepilnamečiais padaro ko
kį legulj raštų, taa privalo 
sutarimų pildyti, gi- nepilnu- 
mėtis ne. Tai yra* — nepilna
meti* gulį visuomet sutarimą 
sugriauti, bet tas kitas, pilna
metis, riėšatinkant cėpKifaiik 
H ui. neguli to atliuli.

BORDE 
1SDIRBYSTĖSĖ

kur Bordeno Evaporated Pienas priruOiihttiltk/ gerihtik 
šia priežiūra, atsargdmas, ir' uoliausias pernurėjtmas 
yra nuolat vartojami idant užtikrinus absoliutišką ty
rumą.

Jokia kita kompanija neprisilaiko nnsirtatyriiti Įniko 
my Bordono Kompanijos daryme Bordeno Išguru odin
io Piano. Todėl kuomet perkat pieną, persi tikri rfkit 
kad perkat Bordeno. ne kokį kitą. Del vartojimo na
muose, duoda geriausias pasekmės. Yra tttlĮP ririlcilin- 
gas kaip cukrus ar draska. Pamėginkit kavoje. Kiek-

THE BORDEN COMPANY

DiMHin 
s*l<lalu,'. 
Zd>>-

ltL-P0XAfi

KMU Pajai
• Pudins*! 

Šri ubo*
... H...........

UthnanUn

ĮHiHHHIOIIIIIIIIIll

PRANEŠIMASI •

Šruomf turime garbės prane
šti gert*, Lietuviams, įtart mes 
atidarome DUONKEPYKLĄ-

BUS KEPAMATIKRA

UERMSKA RUGIENE tRKVIETIENĖ 
BITUKĄ

Bekerne Maris Tuojaus
Savininkė

MR& MAKAKŲ ETALOKNĖ
m, m str. CliiGi&R
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

Moterų Sąjungos Vajus.
Spalio 19 d. 1924 bus dide 

lis ir įdomus vakaras, šienu t 
kaip ir kasmet įvyks Moterų 
Sąjungos Vajus. Vajaus nie 
tų įstojimo mokesnis naujoms 
nnn-ius yni numarintas per 
pusę, kad palengvinus ir pri-

t u vaiėių rašytis prie Moterą 
Sąjungos. Kiekviena moteris 
ir mergaitė privalo apsidrau
sti-savo sveikatą bei gyvybę, 
o geriau ir pigiau negalima 
tu padaryti, kaip tik savo or
ganizacija Moterų Sąjungoje. 
Moterys ir mergaitės, priklau- 
sydamo* prio Moterų Sąjun
gos, gaus pašalpa ligoje ii 
pomirtinę. Taipgi kas mėnuo 
jas lankys musų gražus lietu
vaičiu žurnalus — Moterų Dir 
va. štai yra viena iš gražia” 
šių progų kiek vii na 1 Cice 
ros moterei bei mergaitės prie

zacijos vajaus.
Komisija.

DETROIT, MICH.

pasakė apie vyrų vakarienės dn čia musų tarpe n<* intele- 
prirengimą. Keletas politikic- gentų, visi taip sakant e«ame 
rių kalbėjo, kad už juos bnl- prnšėiokai, tėčiam savo ger 
suotų, veinas iš jų padainavo, b. Klebono kun. S. Bistrais 

buvo p. vadovaujant daug ka nuvei
kiame. Ketvirtadienį >j»alio 9 
dieną šv. Petro bnžny'mj tn- 
]mi atlaikytos gedulingos pa- 
muldos už žuvusius imi-ų Tč- 
\ yn- s Lietuvos gynėju-. Sj«i-

SUSTOK! ŽIUREK!KLAUSYK!
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS ANT

BRIDGEPORT O

Programo vedėjas
J. Valiukas. Ant galo pagie
dotu Lietuvos himnas. Vaka
ras paliko gražių įspūdžių. 
\'i'i pilni pasitenkinimo skir
stėsi. (inrliė priklauso virėjui
p. Tumeliai ir komiti tui už -11-lio gi 12 <1. S<'kmuili« ii| baž

nyčioj buvo renkamos aukos 
\ ilniau- ni,'laiėiuni<. Kaip ga
lėjome, taip ir darėme. Pra
kalbu negalėjome siinrurti 
nes musų gerb. kloNams S. 
Bistrais Spalio 9 ket\irtadie- 
ni i>o pusiaudienio sumirgo. A 
čiu Dievui, jau ant tiek pas
veiko, kad Spalio 12 Sekma
dienį pajėgė šv. Mišias laiky
ti. Pranas.

Artisto
ir puikų prirengiiną. 
Vaičkaus Teatras.

18 ir 19 <1 šv. Jur-
svetainėje bus

CEVERYKŲ! CEVERYKŲ!
dpi Vvru dėl Moterų dėl Vaiku dėl Meraaiciu

✓ * * * O 4

Visokių Stylu - Visokiu Šaižu

500 PORŲ
Moterų “House Slippers’’, niekur nerasi geresnių

už šitą kainą tiktai ............................ 59° P0™

Vilniaus našlaičiams.
Spaliu 12 d. šv. Jurgio Į 

bažnyčioje buvo kolektu A il- 
ninus nn.šhiičiams. Ačiū gerb. I kun. J. CiŽAUskui, kursai gra
žini |iarngino iš sakyklos, bu-1 gio par. 

įtinta 4 gražus veikalai, 
siems yrn gerinusią progą jia 
matyti talentingus Lietuvos 
artistus. Tokios progos greit 
nebus. Taigi visi, kas nori 
netik pamatyti, kaip bus vai
dinama, bet ir gauti gerą pa
moką, kaip reikia vaidinti ir 
koks vaidinimas turėtų būti, 
prašome atsilankyti.

Sv. Jurgio par. b&zaras.
Prasidės su 1 d. lapk. ir tę

sis visą mėnesį. Pnrapijonni 
šauniai rengiasi.

Matas.

Aukuo-
- JGrv

su viso

vo surinkta $75.00. Federaci
jos 4 sky. darbuojasi 
vai padarys šimtinę, 
tojams širdingiausia 
Vnrdai til|» vėliaus 
atskaita. J

Smagu pažymėti, kad susi
pratę musų broliui noriai au
koju prakilnioms reikalam®. 
Kai visi bendrai dirhn, tai ir 
pasekmės geros.

Vyrų vakarienė pavyko.
Spalio 12 d. Šv. Jurgio pa

rapijos komitetus surengė va- 
karionę- moterų pagerbimui.

Vyrai visą prirengimo dar- 
--------------- ----- ką atilko ir viskas buvo pri- 
Moteru Sąjungos prisirasyu. 1 rengtu kopuikinusiai. Dau- 

Viršminctoj dienoj 7:30 va-1ginusiai pasidarbavo K. Dau- 
landa vakare Vajus prasidės |nįh Vyčių 79 kp. pirm, pu- 
Moterų Sąjungos Bv. Antano 'gelbėjo K. Daunoras. J. Dam- 
parapijos svetainėje. Nuošir-(bravu ir visa eilė kitų. Laike 
džiai kviečiame Moterės

DR. SERNER, 0. D.'
Lietuvis Specialistas

jau

KENOSHA. WIS.

Turak švarias. Sveikas akis
JrįRAi k*nt1 in&Jvoe skaud.j&nq. 

jrl turi akly uldnflaų. Jelcu akys

. OI u

bei Į vakarienės blivo programas
Pirminu-ini kalbėjo klebonas
• un. .1. Bizauskas. Išreiškė pa 
dėka rengėjams ir visiems ut

9 Spalio Paminėjimas.
Teko pastebėti “Drauge”, 

kad visos lietuvių katalikų 
kolonijos rengė paminėjimą

karą. Taipgi kviečiame viz-r.s. 
kuopos Sąjungietės alstlanky 
ti ir atsivesti *bent po vitrą ‘šliaukusiems. J. Valiukas gra 
naują narę. Cicerus viitinėjžiai pudainavo porą solo. Tu- 
kuopa turi-100 narių. Jei kic !ciningai kalbėjo Dr. Matulai- 
kvieną narė 19 d.'spalio atsi-'tis. Juokdaris K. Krištopaitis 
ves po vieną naują narę, tai 
20 d. sjialio vietoj Vieno ftim 
to, turės du rimtų. Tad, Bran
gios Sąjungietės, nepamirši i- 
nie mes pačios savo organi

pasakė juokingą monologą. 
Valiukas ir Pranaitis sudai
navo įimtus. p. Besispnris 
Magikns parodė gražių štukų. 
M. širvaitienė ir Bandžicnė

tuvių tautos gedulo diena. 
Musų broliai, gindami savo 
krūtinėmis Tėvynės sostinę 
nuo lenkų, ne vienas padėjo 
savo galvų. Tad mes lietuviai 
katalikai mokame juos pa
gerbti, ir darome savo maldo
se už jų sielas amtinimą. štai 
kad ir mes kenoshieciai lie
tuviai katalikai, nors čia mu
sų menka kolonija, ir n<>dran-

Akiniai $5 ir augščmn 
VaUndoa nuo 1 iki > vakar*.

Nedtllornla nuo 10 Iki 12 
3333 South Halsted Street

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas (Gula be nkaoNB

p! r I tom

luUaL

50 PORU
Moterų “Slippers” įvairių stylų, naujų madų, pui

kiausios ir geriausios, kožna pora verta nuo ^5 - ^6, 
Tiktai $1.98 pora

DIDELIS PASIRINKIMAS
Vyrų čeverykų, augštos rūšies, naujausios mados, 

įvairių darbinių ir šventadienių, niekur nenupirksi be 
^6, Tiktai $1.89 ir augšeiau

300 PORŲ VAIKŲ CEVERYKŲ
Sol i d leather guarantuojam kožna porą, labai geros 

vertės, dabar gali pirkti už $1.98 pora

NELAUK RYTOJ! ATEIK ŠIANDIE!

STANDARD SHOE CO.
3229 S. HALSTED S. CHICAGO Tel. Blvd. 4033

Pinigus Atgiąririm Jei Busi Nepatenkintas.

THE RRIDGEPORT CLOTHING CO.
j 3246-48 So. Halsted St. CHICAGO, IL

SPECIALIS PASIULIMAS _
VYRŲ IR VAIKINŲ OVERKOTŲ •■01SĮ 

$20 IKI $55 
NAUJIOSIOS MADOS

Geriausias Pasiulimas^^E^y\=]p^ 
Didelis Pasirinkimas

; Daug Vertesnes Ne Kaip Kainuoja I/V>p7' 
Pritaikome. Kiekvienam Vyrui CH.ASSMATE 
Turime Visų Šaižų No 34 iki 50 
PASINAUDOK PROGA ŠITO IŠPARDAVIMO į

SPECIALI SALE ANT SIUTŲ ;
DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RUSIES, V£-d 
UAŪSIOS MADOS H ART SCHAFFNER IR MARxS 
IR BOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SIUTŲ.“ i

$20 IKI $50
TAMISTA NIEKUR NERASI GERESNĘ VERTĘ Ui Į 
ftlTĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRITAIKOM KOŽNA/V j 
ŽMOGUI VISŲ SA1ZŲ NO 34 IKI 50. 7

DIDELIS IŠSIRINKIMAS «

RUGSĖJO MENESIO
Šis puikus 3 šmotu Moliai r 

parlor setas $3(X) vertės. Spė
tinio kaina da^ 
bar tik

RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS

Atmainyk Savo Phonograph’a Ant Vieno Iš 
Mus Naujų Brunswick Radiolų.

.šis geležinis augštos rūšies 

conibinntion anglinis ir gari
nis virtuvė* ĮM*ėiu» — nikcliuo 

tns, viršus visas pališiuotas. 
Sujungimus padarome veltui. 

S]M*ciale kainu $98.50

I Didelis Išpardavimas Grojiklinių Pianų

TIKRI BARGENAJ NO $7 IKI $19.

Kviečiame Visus Atsilankyti Busi- >T 
te Gražiai Patenkinti.
w.wv i

reccr.er.

Pamatyk šį nuostabu muzi
kali instrumento veikėmėjc 
m ūku krautuvėj. Geriausnm 
radio receiveria ir puikiausia* 
nhonogrnfas vienam kabinete. 
Tikrai nustebsi puma tęs i Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki le- 
ver ir išgirsi puikiausia muzi
ka -- long distonce ir loknles 
stacijos. Kuomet nusibos tau 
radio klousyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražinusios 
muzikos irurio. tiktai tegali

išgirsti iš Brunswick riionournpbo.
Kainos nuo $190.00 ir Augičiau.

Ulygoa Soly g J u* V Noro.

užlaikome pilna eilę lietuviškų rekor
du SAVO STOCK'E

J - ' •-
I-;. J r

OI!
iMlliiiu

$395.00

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co
stebėtinai žemas kaina, tiktai 

Šiame išpardavime inen riulome jums 
3 Metus Išmokėti 

4tskaitliuo«lii>e jums už sena 
piano niain"n’ >> nnt naujo

3621 — 23 — 25 So. Halsted Street
JOS. J. JOEATm, Generriia MmedSaria

VELTUI!
Suoleliu, Grindinė lampa 
■a 50 rolių su kiekvienu 
grojiklinių pianu.

'/Jhto'i

3
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BLAIVYBES DIRVAI
DAUGIAU IŠMINTIES.

žmogus yru toks sutvėri
mas, kad jam nuolatos kalte 
kalk į galvą, mokyk kas jam 
naudingu ir kas žalingu ir 
x ištiek ncvi.-ad.i paklauso. 
Kai kurie turi keistus misi 
statymus kas Imk valgio, kiti 
kas link gėrimo. J pranta į 
savo ydas ir mano, knd jie iš
mintingiausiai elgiasi. To
kių ydų viena bjauresnių yra 
alkoholio naudojimas, varto
jimas, gėrimas.

Yra žmonių, kurie ištisomis 
savaitėmis retai i&dpagiriojn. 
Jie save laimi 
mano guriausi i 
piliečiai kokių 
tur rasti. Jie 
mingi. Jie ne 
neskaitys. — bijosi, kad knr- j 
tais n< įsitikintų negerai da
rą. Tie, kurie ieško 1;«->os, 
m-pasihijos Įs-rsiska i t y t i.

'kaip alkoholis žąlinai veikia į [jiUH 
visą /.niūkaus kūną ir sielą.

aukštai stato, 
esą žmonės ir 
sunku kur ki- 
jau yru neini- ! 
i šio rašinėlio

Gamtininkai tyrinėja gam
tą. Hutv nmilami jie suži
no daug gamtos slėpinių. A- 
lydžiai 
gamtoje 
nustatj tų
uitų. Tii« x i-a iškalbingai 
kulbn garnįiinnkiii.

tėiiiydaini, jie mato 
prisilmkv mą kurtą

kilų tiniykų gamtininkui 
v ibi augmenys 

iš žemėn reikalui 
daleles, o nuosa
vi aas sau uorei

pntyrė, kad 
traukia sau 
gus muisto

kalingus.

Kur kas aukštesniame laip
sny tasai san naudingų daly
kų pasireiškia pas gyvulius. 
Jie nuodingų sau dnhkų, žo
lių vengia, jų neėda. Tik pri
gauti gyvulini šitų prinmsi- 
iinnėią juos daiktų nuodus 
ima.

Lionas tiktai žmogn> ir 
keno neprigaunamos. pats

knd
nuodai laimi daug ken

kia sveikatai, užsimerkęs truu i ‘

i R
im

m
im

nn
m

m
nM

nn
nT Iškilmingą Balių?

-----------  Bengiu -----------
Draugystė švento Pranciškaus Serafično 

iš Dievo Apveizdos Paraniios.

FMedelioj, Spal.-Oct. 19, 1 924
Bažnytinėj Svetainėj ant Union Avė. ir 18 Gatvės.

Pradžia 6 vai. vakare.

Kviečia senus ir jaunus imt luilinus nes bu 
rinusin muzika prie katros galėsit linksmai pm-i 
ir bus nauji draugai priimami 1 I>r-stė, h. h 
balt veltai su tikru jižgnrba visa draugija.
aoqoaeeoooa»»ggpe»»£ūga»tej2Ct«.ta&ma<až.£AA»aAQj»X!tx

a

PASINAUDOK PROGA
Didžiausias Išpardavimas 

VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ

Ant

BRIDGEPORTO
OVERKOTAI

ą

Naujausios $4 050 Ir
Madų 11|*** Augščiau

SIUTAI
Visokių 

Stylių Augždiau

Įvairių materijų, visokių sizu, 
nekurio su dviejom kelnėm. Tu
rim ir Hart Scliaffner'& Nors 
siutu.

IU.

KELNES!KELNĖS: KELNES 
$1.95 $1.95 $1.95

Ir Augščiau
Visokios rųšies, didelis išsirinki

mas, vilnoniu įmaišytų, pienų ir sto-

NELAUK!

PAUL LEASES
S pečiai

Kepurės
3427 So. Hakilod Street
Opposito 34-th Placc

Uhicago
Tel. Boulevard 1566

Special
Sweaters

52.85

kin nuodu* ir ką tu jam pa- mvo »<ma. 
darysi. Žnmina. nieko, — 
jis turi nors neišmintingą 
liet visgi liuesą valią, tiesą, 
nuodų vartojimu susilpnintą.

Gaaito.e yrn įvairiausių dn 
hkų. Vieni jų organizmui 
naudingi, km žalingi. Pa
čiu gamtos surėilj imi, gi vių 
organizmas, kūnas, prieš im
si žalingiems, nntid-iigivins 
nuodingiems daiktams. Ko- 
imlumas gyvio kurni’ su nuo 1 
dais nr žalingomis aplink)bė- 
mis savo urgunizme išdirba,' 
niitimiodiis. tam tikras sultis, * 
kurios susijungdamos su nuo-; 
dnis, pati kusiais į urganiz-. 
iną, suHtnlido nuodų veikimą. 
Tokiu budu organizi.'.as apsi
gina nuo nuodų. Bet tai tik
tai įvyksta normalėse sąlygo
se.

Tų normalių gyveninio ir 
aiisigyniino sąlygą nei gyviai 
— augalai, nei gvvuiiai ne
peržengiu. Ki’ i p visai da-”1*1^

kitu
tu

Natuuooe kelia, puai, kaip medalis.
a už Valdžia neleido pas mus a- 
Kis tidengti žydeliui Kauta ravi- 

jriui paprasto traktieriaus.
Tai jisai atidengė 

Pavadino jį 
“Ocduvios ptlicėrų kinibas,” 

į įvedė azartinį kortai imą, na 
įvairia: ir sau r ūmia i degtinę tolinu

mažą nieką, mušaai. 
kaltas! Alkoholio.

Alkoholio randasi įvairino- Miliūnu, 
se gėrimnosc liet nevienodai nepaprastą, 
dmig: vienur dnugiau, kitur 
maliau. Užtat ir įvairus al
koholiniai g< įmini 
veikia į žmog ų- nennis. į vi
są žmogaus n-meių ir į jo sic 
>ą Bet apie tai iškalbėsime 
wkantį kartą

Blmviįlinkai bruzda tą gir 
limklių Lziią pnnuil.inli. Bot 

, m jiems pasiseks’ Greičiau 
atsiminki -1 „„r. ..nJ.rlu.t,

’tnc, kad alkoholis ištiktųjų ar 
’do ir tai pavojingu mums bu- j 
Idu vinie mn«\i dirksnius, ner-

IZ-1 '-us.

■te su |i|H>i<liii.-. kurio 
įsą nervų sistemą, — 
alkoholis-Aot h) alkohol.

nrdo 
tai 
Alkoholio nuodai veikia j vi
są žmogaus kūną, nepalieka 
i.ei vieno jo knmj>em.* m-pa-

uūa vietele. i liausies man laiškus ratine-
Įjęs. Antanas.

Įdomauja.
Antanas vis gaudavęs nuo | 

Jono laųmlės hūžkų, kuriuo 
Įso tarp kitko Imdavę jmžymė- j 
jtn: “Jeigu kuo nors Taimstn I 
įdomauji — atrašyk: mielai at 
sakysiu“. Galop Antonns no- 
iškentė ir parašė tokio tnri-1 
nio niauką:

Gerbiamasai!
laibai įdomu, kada Tomistą

Trl Roulc-tard MIS 
PADAROME SENUS 

AUTOMOBILUB KAIP

Automobile rouiuShi
Darbas Aukštos Rųšias 

Kainos Prieinamos
Havlnlnkaa

J02EPH W. A2UKAS 
761-763 M th Placc _____ IkkMn in.

D-ras K. V.

Rn»n«*i( labai piktinasi 
l kiu įstatymų apėjimu. 
1 l>odo žmonėms Im'tvarkė, 
r ė tų, kad Acdtivn įurštų

to-

WORCESTER, MASS.

Klaidos atitaisymas.

“Draugo” buvo parašyta, 
knd 14 dieną rugsėjo Blaivi- 

dnrbnvosi 
Turėjo būti

gegužinėje
1 M. Kiniulicm 

Kirmilit ii<M.

Šeduva.
Teisingai sako žmonės, kad 

kiekvienas įstoti nuis turi dvi

ha žmogui žalos, skriaudos’. 
Ypač alkoholiu veikimas pa- | 
žymima į smegenų veikimą, Į 
tą žmogaus nervų tinklo ccnt-j 
rą. Tą paliudija daugybe* 
gydytojų, kuriems prisiėjo 
pinnstyti ni;-iiu<>dijusiu alko 
Imliu lavonus Smegenyse • t 
jie visi sako-; randą daugini: 1 
alkoholio m-.-i kurioj kitoj 
organizmo daly.

Suprantama, kuomet ]»atsai. 
centras suardytas ir visi nerti 
vai turi pairti. Pažiūrėkime 
tiktai atydžiai į girtuoklį, ar 
tą, kuris nuolatos alkoholį 
naudoja, patėmysime, kaip jo 
dirksniai—nonai yra suirę. | 

Kuomet suirn žmogui divk 
sniai. sutra taipgi ir jo šei- į 
myninė laimė. Negali jisai 1 
sugyventi nei su savo tėvais.' 
nei su savo giminėmis, Bei su

PRANEŠIMAS SERGAN 
TIEMS.

>mc pasekmingai 
bs be vaistų, vi
jusiais pasauli je 

'ymo budais.
(te į

HEALTH

Mes | 
j vairias 
sais ni 
žinomais gyd

3327 S. Halsted Street 
(Ant Antrų I*ubt> ) 

Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.

DAKTARAI NAPRAPATAI

ct>i<«eo. m
Patarnauja laido

tuvėse kuoplctauala. 
Krikai* mnldtlu at- 
altauktl, o mano 
darbu bualta ulga- 
nėdlnll.

FOTOGRAFISTAI
. Canal 2«M 

a j. PAffsnura 
k'<Mo*V*nM 

rASIKIltNA NTLDIO 
K. llal»lr«l Kt., Clilcaco.

miesto

Pranešimas Lietuviams
Netikėk gerbiamasai, kad 

tmn-ln nontrodni gražu nnt 
paveikslo. Ateik j Bndąe 
port Studio, kurie esą tik
ri paveikslo artistai.

Del vestuvių ir šeimynų 
yru puikiausia ir didžiau
sia vieta, ir puiki dienos 
Aviena, gulima šhntas žmo
nių grupais trauktis pa
veiksi! ns.

Specislcs kainos dėl di
delių vestuvių. Visi esate 
užkviesti ntsibinkyii. mano 
darbo pnžiurėti. niekos no 
kainos už jmžiurėjimn.

BRIDGEPORT STUDIO
SAVINIMKAB

J. J. STA1ICUS
TcL Boulevard 3302

Dr. Chiropractor ir

antele kaushillas
ardau vai .tų Ir b* operacijų.

kreipkite*.

Va.lsm<1oa nuo 1 Iki 5

So. IlaNnl St.

du r. mmaiiis 
Kapo pati.

Gyriau puackminm fclrdka II- 
a, augeriualua viduriu*. paltegu
la atrėnaa. duaulj. galio, alcau- 

rloblua kunua aullrainų: 
JU vai.tai. Šiaip

Physlcsl Health Instituts
DR. VELONI8, Ph.

Gydau Jvalriaa Ilgu. o ypatingai 
ulatocn*'judinu. tw valai y ir opera-

Briffhton Tark. S loby. Kurnu 1

NodMltrUls nro • Iki lt pietų.

$3,000.00 Morgičius
Ant propertčs kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str, 

Vertės $7300.00

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
MALTAS

Kauno Malt Extract 
nsudlnraa dr| fcvdkalM

Dykai 1 setas Malto

J' iru

Lilhua nian Products Co.
FvA vininka-t

JOHN GAUBAS
3613 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Boulevard 7258

GARSINKITES “DRAUGE"

Tamsta ““

— turite airėm) akauarnua? Ar 
turite gkllvto Ilgu. guų. rugfctuuių 
Ir noaijaarilate gerai pu valgio? 
Ar kanriiale mtn plaurilg — turtra 
eu kraujai’ konuli, krutinta akau- 
dAjlmti? Ar turite dideli perai- 
taldytng. nemalonu kvapu? Ar 
turite bcmoroldua Ir Ratui*? Ar 
kenrtkte m»o rupi oro. ? Ar turi
te ant vrrido epuogoa. IHallm) tr

PrnMIlnlilf

tyku* ra nuimto tuojau.

Daktirai Kupcnusti 
’ ir Sthtreare ' 

onana 
Tei. Hamariic* 431« 

1112-1114 MDvaukee Avė.
Viriui Ha Herma n Ir Otabtc Banko 

Valandos V-11 r, lo. 1-1 po 
1 platu. •-• vujiara* 

NodHloj nuo !• lai II <Jlsn» 
Spertollstal ebrui. Ikku. aLrVM. 
kraujo, odos Ir llipomo ll*V

DIDELIS SALIUS
lietimą

DRAUGYSTĖ ŠV. ONOS PANŲ IR MOTERŲ 
šv. PnuiciAkaus Seserį# JVienuot yno Naudai 

NEDALIOJE. SPALIO (OCTOBER) 19 D., 1924 M.
B v. Jurgio Par. Svet. 32 Placc ir Antram Avetrue , 

Pradžia 7 ral. vakare 
Kviečiame visus lietuviun skaitlingai atsilankyti i 

š| iškilmingą Imlių, kur lįnlcsmiii laiko praleisite prie 
gerus mmukps. Kviffįą_ KOMITETAS.

Demonstracija ir Prakalbos
Ant North We»t Sides SPALIO 10 D.. 1924 M

Pmsaue DemoMtracŲa 2 vai. ao pietų.
PASTABA: kurie turite auto-nobiliu’ n rita 4 rokus 

nuilonėkite būti ant laiko. Prakalbos aranidės 3:30 po 
pietų. Bilą garinusi knlls-tojai kurie išaiškint apie se
kančius riitKinius dėlto kad ym kožnarn svarbu išgirs
ti šitai prakalba*- ir savo t Imagui. ut^iveMkite. . |

Valdyba. ‘ I

Mes turime’fr siūlome ant pardavimo sekančius 
morgRDus:

PASKOLA

$3,000.00

$4,000.00

$3,200.00

$3,000.00

$3300.00

$4300.00

Adresas

8345 S. Hermitage Avė.

5004 S. FaJrfleld Avė.

5735 So. Talman Avė.

5538 40 S. Sacramento Av.

5832 S. Talman Avė.

3303 S. Morgan Street

$7300.00

$9,800.00

$8,000.00

$8,000.00

$8300.00

$11300.00

Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis 
namas modemiškos konstrukcijos.

6% Nuošimtis

i DEPOSITORS 
M STATE BANK

Narys Federalės Reserve 
Bąnkos

ŽELI DRABUŽIAI
Gražiai ^įtaikomi Kiekvienam Vyrui

MES DABAR
Rodome Vėliausias

Mada*
2 poros Kelnių Siutai ir

OVERKOTAI
SVFCTAT.TS VASTUTTTTMAS

Importuoto Prancnsiiko mate- 
• dtytM Miko it vilnoi 

b 2 porm kelnių ir. 
Švarkai

Verlnu penkimdtSimtt l>t>-

$25.00 iu$5000

OVERKOTAI
Gerinu iu.» njsitįm ir darbo 

#20.00 iki #50.00
Importuoti Worumbas

$75.00 vertės 
Speeialo kaina

#60.00
Tikrai spslniakėa jums pas 

mus atsilankyti ir paihirtM 
ką mes turimo Juinr parody
ti a t kūklūn imi IMTOS nikei 
musų drabužiai ir kiek Tam
sta gali sutaupyti.

mla

4

4



Penktadieni*

SEFL BOMH CRICAGOJL a 18 BOLONIJOS. joaų vardu prof- kun. B. Ur

U

POUCUOS vmnikkas liohcijoa ilgimų*-).
KALTINA TEISĖJUS. ! ko, kad

------------- nuteistus perarkioja..
ji niiloistni kaltininkai <lnž
iriausiai n|i.*i|eiikia pollrijmi.
Bet mažieji, ty. tia-nkur kalti J 
imtai* grudžmmi į tėi*mn*.

Toki dalykai nerali hnt pa
kenčiami. 

Bot pt'ltcijo* viršintiikn*

(.'h’ratpi!' policijos vi raiti i li
kos Collitis knltina munlripa-

ajonrina *u amštraitm* už

ptibrija v<<da mieste

■UtTMnnbi-

& OĖeagoo atvyko < senatu- Į
___  I rius Borah ii Idaho. Ji* pir

— ininmknnya komitetui,
Ji*« | kūnam pavesta prižiūrėti po

policija jau pcniaur litinių jiartijų kampanijų 
Tikrir t|u-<

Chieagoje tr»M kiiiiiitctns 
nėja jmitijų fondus.

GAISRAS 18-OJL

vykina
įstatymus.

1 ŽUVO, 3 SUŽEISTA;

Ant 
vakar 

pa- Įbtiiu. 
žeista.

kiunpo I fa! stori ir 5! et. 
susidaužė du automo, 
1 žmogus žuvo ir 3 au- 

Virna sužeista mote-

neduoda geistinų rezultatų.
Driko f Dėlto, knd teisė- 

jai didžiumų areštuotų paliuo , 
suoja gi kiti baudžiami daž- 1 
niansin po vienų dolerį 
Lando*.

Tokiu budn visas policijos riškė. matyt, taipat mirsianti, 
riarha* .ukoncvvnkiama* IM- Vi,.nax au(omoWia> vaiia. 
to. automobilių aukų sk.i *čiu* 
(.Tiicagoje m- na mnžyn.

Tuotarpu vyriausias mum 
cipalis teisėja* Olson jm tkm

dihinka

DR. RALPH G. CUPLER

kirsiu 51 gntv s. staiga UŽ 
tolėjo Yellou cab taxi ir smo
gė uutoniobilmu.s šonan.

Ycllou' taxi taip greitai va
žiavo, kad didclj automobilių 
apvertė ir po juo prialėgta 
aukos. Cnb tuotarpu atai 
dauž'.u*. siuof. tolokai šonan.

<»n«*

V alando*.

D r. S A Brenza

- -«■—

DAMTJUU1 Mt CSOKt IIC.1S 
Pr*KtlKa>c> IIUUY«, VIIA-

Ilrn» moterų ir

4MB So. Ashland Arenus

Dowiat-Šass

REAL ESTATE
. r-

i, I vy ka nedėlioję 
11924

i rinkimas
Spnlio 19

m.

ra*. Nuostoliai siekia 25,10 > 
ikiknt). Praurėta, mekm 
nesužeista.

Kedzie nvu gatvekarių bė
gius norinuf prailginti nuo 67 
-oa pietų tomui. Bet ten 
Mhrauette parkas. Parito

l’obrijo* *eržantas autorė 
neidentifikuotų n**rrų. kuri 
rado įsilaužus) krautuvrii, 

I l.'rfži Caltum t nvc.

Tavi cab šoferi* sužeista* | 
:r be žado (Miimta* “ bnd- ■ 
well’’ ligoninėn.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
OYDYTCM** ta CHIlUTlUll

Dr. A. Račkus
Elektra terai 

IAIMA TONBILU

ĮVAIRyS KONTRAK-
TtJRIAt

CONTRAGTURIS

BRIBGEPORT PAINTING 
& HARDWARE 00.

ur«-: ta

fuirduodnrn ir 
u-, f firma* tmp

12) Varg. p. J Brazaičių 
. i akotiųs-iniioj. I*. A. Knnun-ka* 

LiImo gražini uždainnvv. m t 
du kortu buvo iššaukta-. Ko 

1444 do*i, kud iš llnlijo* butų |mr- 
, ’vke*. 1 -I) KiiIIh'ii, I* ederiicipaii>e*(a • • ’ J 11

•’ ‘ P. Ki

.L

Į Ties Digiolu uninni*, 
\Ve*t G rami nve„ 
Liinbn. Dnlis nitnių n^grinti 
ta.

Indiana
tini nl'ilatiki ti

\Villin-i

\ ilnui'i'
I I i Mere 

o suteik* 
kun lt. t

:lllt 
b.

Pigiai

<STASULANI
W Wr.M»pu S’. Rao« 411

H*l-1..i

1 *> > \

II. Prusio, luitiiy kult oro* rviviu 
draugijos dirigentas. Imv<> jum*” 
,Kaune susipažinti *u lietuvių B- I Gui ir dekavojo už sutrik 
kanklių nutaiko* 
ritu* ir jok moky kla. 
*'<■* mokyklų, sakiu/e. 
Ina iateigtt Latviuose

antra “Kn
daina” ir “Didi garbė

16) Kulltėjo prof. kun.

Tel. Boulcvard 9641

organizavi-
Tos rų- 

nori-

iroWnr stde

Njffllio ' d. š. m. ’i. Mykolo 
l»nrnpijo« bažn'ėmj būvu di 
<)ehS iškilmės t. y. ntlnidni 
šv. Mykolo, luižnyčios* Globė
jo. Sumų Irflkė musų gerti, 
klvb. kun. A. Ibiltutis, kų tik

žiavę* pasauly Pa r a pi joną i

ir 'f.ky- pamokslą rnu- 
kl-l-.ruj-. tai pri- k nei 

j na bažnyčia, Dorislamį

tonų. Sakydama*- j«arnok>lų 
kun. klebonas aiškino apie 
Šventas aplankytus vietas ir

3149 80
CJhicago.

JACOBSON ROUFING 
GO.

to* dovanas. Ant j«t galo 
kalliėjo musų gvrb. kleb. kun. 
A. Baltuti* sutelkdama* di 
džiausiu naujienų i* {msaulio.

Bet buvo jau vėlas laika* 
t.id kun. kvblrma* m-begalėjo 
xn-ų *avu kelionė* į-jradžiu '

NORĖDAMI 
ftUKTI. PAKOVOTI AK MAI
NYTI nSADOM KltLIl'KITKS 
PAU MUS. TAS JfMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS Cd

JOHN 1.BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Vakarais: 2151 Wart

vėlinu rudy* tikslu* ku- 
er-iv.-K. Tuomet dau- 
(■miškin* apie tu- vie 
irius nphinke.

Tiesa.

Lietuvių Darbininkų 
r.tjAi's >.Įjungi>< 49

l'.'l- ne U-l <>j

iru o

Antano parapijos mokyklos 
Kviečiame visus 

narė* skaitlingai 
*il*irinkimnn. nes 
; 'Varbiti reiknl'i

nnnus ir 
ntfiliinkyti 
turimi' dnu;ITėvo palnimiainin. kurį ir *U 

įteikė visiems tuojau* po -u 
1 ino*. 7 vai. vakare buvo *u 
įrengta, vskarirnė ir koncertą*
'ulauktuvėm* grrb kleb. kun. DEL SEINŲ GIMNAZIJOS
A. Balutėm ir pagerbimui 

Valdyba

800 W. 35fh St Chlci^J 
Tcl. BeeleTinl *<7 t I, 077J 

PAI'MiOM PIKKIMo III PAR- 
I>A\ IM<» M ASTl -

Parduodam I-aNaKurtaa. *

L0ANS 
General

Su tn*

INSURANCE 
Contmctor & 

Buūder 
rųšics reikalai? 
Iii? timno. Pa

tarnavimas mandagiausia. 
5710 S. Kedaie Avrnue 

Chicagt). III.

S. W. B A N E S
w

KASIMIR P. GŪDIS
Abvoa.svju*

Valand : duo C 
N^dAlIouit* • iki

havosi klebono vietoje per 
7 mėnesių ir daug gero musi.i 
|nini]Mjni nuveikė. Ant sulauk- 
tiivių vaknrierlč* ne tik |wira* 
pi jonų, liet ir svečių dnugyl*’-* 
nuvažiavo, kad net svetainė* 
sienos braškėjo. \'ukar<> ve
dėja* P. Plečkaiti* pakvietė

Seinų gimnazijom 
► u»irink itiui- įvyk* 
(I* f n\i’-io- vnknrv)

šiandien

ii t * iti

NAMU BARGENAI.
6312 S. Western Are. 

•škut< pirkti nr 
NAMUS, L0- 
----------- BIZ

HELEN BELMEN JERRY
LIETUVE ADVOKATE 

4454 South Western Are.

limitu ti
TUS FARMA8,
NIUS ir t. t. M.s

Marr|uett"!>>tų, Marr|uclte Parko 
kolonijoj ir r«o i i-ų SOU-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

ė Va. * " r ** • v • v |

0R.ArArROTR

MSM 3103 L UN S

DU CHARLES SEfiAL4631 •. Ashland Ava
2011-13 W. Dirision Str.

kidbčti malda. I*“ vakarienės 
prašalėjo. programa*. 1) V.

Irų pasveikinimų ir įteiki* 
gerk. klrh. kun. A. Baftnčini

*<UlUel| gelių bukietų. 2) klu- 
, kyklos. mergaičių z choru* 
’ į*Grr«etlng Sortg” ir “Kdr 
* Namas mw”. 3) F. Nausė
daitė pakakę pdsveikmlmę Ir 
įteikė gražų gelių bukietų

mergaičių chorą• gražiai už
dainavo “Te gyvuota Lietu-

Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet .

4729 S. Ashland Avė.
gPECUALnSTTAH

JOHN G. MEZtAISKIS 
Gerisrallg Kontraktorfac, 
statytojas ir Mnų Baidui

Kalbėjo i* Cicero av. 
parūpi jo* k lebona *

Vaičiūnas. kuris svei-

POŠKA
petras cbulskk

p*jona» F. Valkūnas nupieš 
perą pi jo* nuveiktus

Antano 
kun. II. 
kino parvykuaj mueų klebonų 
6) Buvo duetas innuikų. ifi- 
pildė labai grnRui jrrof. kun. 
B. I”rišo- sesutė plė J. I’r- 
hiutė ir Stasy* Šlajų*. 7) Kal
bėjo advokataa J. Rr««nza. 

įMokykJoa mergaites atliko la
bai gražiai ‘Tamburine Drill’,

A_ MARCINKEVIČIUS

hiu>at<-. alsilankvkitr i 
musų OFISĄ vi*ai* rei
kalais. o visuomet busite 
užganėdintai* ir pasiskir-

te. Jei norite |«nlooti 
NAMUS. LOTUS. mes 
turime Laukiančių pirkė- 
jw.

Rozenski-Lemonl&Go.
6312 So. Wettern Avė.
Tel. Prospect 2102

JOHN KOKSUS
1.1171 VI* AlnolATll

rotoj Ir I'MnyCIoJ a«e • r. ua «

rim* Kazjinierwtruv* ui tok j 
išlavinimų mergaičių.,

10) hv. Mykolo pkrapijoa 
chorus ]mi vadovystė* p. .L 

vargonininko ux- 
tavo a) Kur l*ėga 8eAu- 

pė C. Samanakua, b) Kai|sgi 
nemilėti Kun. J. Cižauekas.

GSK08Y
TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ

Viudmlnlų Ir Materijų
Kalciu* l’rltlnimoa. I'sf ^nurimai

PATYRĘS LIETU I
VIŲ SIUVĖJAS Į
OVERKOTUS IR SIUTUS

11 6. La Baile st Room 9001
VAIAIUIHl

Kreipkitės Pas Mane 
liūtie* Pm tetikimi

G. SKOBY
2150 So Kome Am Chleaga.

’ W«viu Krančius I ■ M.-— *
5 2337 86 Le»v1tt 8L Chicago III I L|'>" •
, Tel R nmw*h R9R2 M C

SIUTUS L^OTEEEOTUS 
Visokiu Styla

Pa<Larau ant už*ukinrf> greitai ir gerai. 
Kaino* vi*irwr« prieinamo*

Kraipldtea pas mana <Įel gtro p«t*ma 
tinto. Taipgi 
>tt* ir ntmcįriniT

V. W. RUTKAUSKAS

nežiną.

5

5



DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS NAMŲ IR ŽEMĖS
MAINYS ROZENSKI - LEMONT & 

CO.
NAMŲ BARGENAI.

KO-

|\/H D/\KVrniN/MAINYo
TIKRAI GERUS NAMUS 

UŽ PARDAVIMO
KAINAS.

PARK.
No. I.

2 fialai kampinis namas 5 
Ir 6 kambariai. Lotas 32x- 
125: varu apšildomas; nau
jausios mados, arti Vienuo
lyno. Kaina $10,500.00. |- 

Murtnis namas su storu ir 4 mokėti tiktai $3^00.00.
kam b užpakaly, ir 2 tlaiai 
viršui, elek , vanos, cem 
beismantas, skalbyklos, 2-jų 
karų gardžius, cem 
Prie Halstcd ir ( 
Blvd. apiclinkės.

Pečiais apšildoma.
Rendos neša j mėnesį

1.

No. 2.
2 fialai mūrinis namas 2 

sn- 
_ lūs. 

prie 63 Ir VVestem Avė. Kai
na $12,800.00.

No. X

yda po 6 kambarius, garu api 
rfivld (lomas, 3 karu garadžii

Lulva.

ta

2 fintai murini* narna* 6x6 
knmb. bei<*ui<*ntu*. ••lektin, 
gu.*u.* (rntt<»g«') 4 knmb inn 
>ln*i nr‘ Bridgi'|*»rt<>.

Kaina $6.75000
Cash $2,000 00

karu h.
.iDl !!».«

i n*
VtMŠnukit unitai. rAiiMipronA

bevrik

tint

nio ruirn«»

2 fintai 4\5 knmb. bei-unon- 
ta*. viškai, vnm>*. gusas 
*i itai*yinai. Itandn*i 
llridgvpurto.

Kaina $3,950.00

niumron*

PAMATYK - GREITAI SUROMSKIO BARBENAI
BARGENAI

įlalar mala

Vienas Tūkstanti* Dolerių 
ui. 5 kambarių narna *u vi.<u 
lotų. Jmoaėti $500 00. 2 pa
gyvenimu nnma* |«o 6-6 kam- 

vi*ni* ituiaynuii.*.

A. N. MASUUS & 00.
BARGENAI

2 FLATŲ MEDINIS NA

7 fintu murini- nau a« i*. -I

'•m»* *i bariu* mi vi' 
Xuu 'Kaina $4.300. 
meslfiAla I

aUMlnanu
Vlaoa aukS'lau tnln.-lo* 

b*a boa parduot o* labai
llmokt jlmaln. NuUJok l*Ur> n-tu-
H dane plnlrv. m** Tamsta! taip

ti
6 kambarių eoltag**, jmokė- 
$50)00. kitu* kaip remia.

r i u*. Namas verte* $45 000 
paruduoda ui $35,000. Ra n

kryt fondamenta Cementinis 
betarnautas, lendre; pirmas 
floras vandeniu apšildomas.

Dviem* karam* guradtiM. lo-

.Mortgičui ADCI kambarius. Kampinis muro 
. namas ąžuolo trimingai, fur- 

didesnhr ar nace apšildomas tikras b.ir- 
namo. | C^nas $22,500.00.

2. No. 4.
mur. namas, 1-5 10 flatu naujas modemlš-

kamb.. visi vėliau- kas kampinis namas, visi po

Mainys 
mažesnio 

a

2 flatų murini* narna* po 
6-6 kambarius au visai* jtai- 
ey-inai*. verta* $12,000. par
siduoda už $8,900. Maža* {mo
kėjimą*.*

2 flatą naujai mūrinis na
rna* po 6 kambarin* «u virtais 

įtaisymai*. Kaina $11.700. 
Ramia*i ant Low* Avenue

neik depozitą.

MEDINIS NAMAS METAI 
KAIP STATYTAS.k>4 au n 

b*!.* lalrr'l aai

lei pakirėjo jums sunkiai 
uždirbti pinigai mėtyti ren- 
doms, kurie užmokėti, dau 
(pau negrįžta, tai pasirūpink 
‘ ’ ^ASttSftlDOK PROGA.

Neatidėliok
3 frunilijų meilinis namas, t Šiandien 

toju* 
tume laike galima pirkti na 
mus ir žemę už pnemama kai 
ną Vėliau gali būti kad kai 
nuos daugiau Tai nelaukite, 
bet pasinaudokite DABAR.
PASIPELNYK
Jei turi sutaupys keletą do 

lenų paleisk juos į darbą, jei 
rūpiniesi daugiau turėti. 
ŽINOK KAD KVIETKOS 
PASLĖPTOS NUO SAULES 

NEŽYDI 
PINIGAI UtBLEPTI NE

AUGA.
ŠIAME PUSLAPY YRA DI
DELIS PASIRINKIMAS NA 

MU IR tEMrS 
SUSTOK' PAGALVOK' 
ATSIMINK' IR ŽINOK' 

Kad tie, kur laukia geresniu 
laiku

Retai Pasipelno 
Ir Daugelis Be

laukdami
NUMIRŠTA

nib. rait
ant loto

h rn.'-

7<u

J SENKUS CO 
809 West 69 th Street 

Tel. Normai 4400 ir 4401

foudamentas. cementinis bets- 
montaa. elektrikas f nesą; di-

Gražus 
1-8 ir 2-4 
stos mados Įtaisymai, kiek- '4 kambarius puikiai ištaisy- vininkn* 
vienam flatui apšildymas ta>- Lotas 60x125, garų 
atskiras.

Rendos neša i mėnesi
šildomas, reikia /mokėti 
tai S10,000.00.

ap- 
tik-

Moctgieiai $6,500
Mainys ant mažesnio na

mo. Randasi South Sidėj.

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35-th STREET 
Tel. Boulevard (MII 

ChicaRO. |n.

Bizniavus kampas 
VnLarui Ai c. netoli 60 2 
št. rai su skiepais, fumacc 
apšildomas. Salininkas pri- 
ms j maina automobilių, lo
tą, bizni arba ką kita. Ką 
jus turėt I maina?

ROZENSKI -- LEMONT & . . . . . . . . . . .
Cf| 3301 So Halsted Street

u* Tel. Boulevard 6775

ant

dirbta. I itn 
ganykla. I* i 
g.-ri narnai. 
|i<>« nuo mie-ėiiiko. nimny* *a 

* nnt luto, buėemė*.
kad Imti) mi<-*t>> (’liicngoj ar
iat inu.-ino-. Meldžiu at*i*aiikt

ED. W, BAKS CO.
3301 So Habtted Street

jM-r Luino.

Viena* blokas nuo Marųuette
Pirk $4.000.00, tiktai $1.-

Ė»TI»

MOKUIMl

Rrigbton Park. 2 fialų nau
ja* murini* namas po 6-6 
kambariu*. \ i*i itaiio nuii. Kai 
na $12.500. lengvai* i*niak<* 
jinini*.

ANT MAINŲ 4 pogyveni- 
mu medinis narna*, ganuižius, 

' ižsimaina ant bile kokio biznio

$10 LOTAI $10
Pirma* |nu*kv Jlnta*

809 West 69 th Street 
Tel. Normai 4400 ir 4401

3352 So. Halsted St. Chicagn.
Tel. Boulevard 9641

2 pa<wennru mediau na

lementas. išsimaina am bi- 
lr kokio biznio.

mokėti kas mėnuo. Krausty
kis tuo jaus.

ANT WESTERN AVĖ 
TUŠČIAS LOTAS.

75 pėdų lotas, aru 70th St. 
bargena* ūk ui $7.000.00 rei- 
kaJinga tiktai $4,000.00 cash.

A. N. MASUUS & CO.
16641 S. WESTERN AVĖ

TEL. REPUBLIC 5550

NELAUK! PASINAUDOK PROGA NELAUK!
MAINYS MAINYS ROZENSKI - LEMONT &

Vėliausios mados 4 fl. 
mur. namas, gražioj aplelin- 
kėj, prie geros transportaci-

co.

Rendos neša j mėnesį
$220.00

Mortglčlal $6,500
Mainys ant mažesnio na-

No. 6.
J maina kampinis ’otas 39 

x 125 ant Marquette Boule
vard. Savininkas oriims i 
maina automobiliu. Gera pro 
ga kas norite pasinaudoti 
gera kamoa. Pirmam pirma 
proga.

GROJIKLINIS PIANAS 
vertės |»ar>'nlumia
*olu ir 100 roli; už

$110

>11

lio 20 «!.. ij«k n|4eidžiu mie>tij.
3324 N. Marshfield Are.

Klaupkite Mr Grruch’s Pieno

DELKO? A> pardoolu $30,000 PELNO IN TRKĮ30 PĖOy REZIDENTAUS
» 'n* 1

DAUGUMAS BIZNIERIŲ
GARSINASI “DRAUGE ’

DĖLTO! DĖLTO!

prrku na
rnu*. lotus, 
bureme*. gro 
oemęM, auto
mobilius. fnr 
irias ir kito- ' 
km* bizniu-.
Ra-rkului c ! 
*an( kreipki

Galima padaryt su $15,000 
{mokėjimo ant So. IVretern 
Avė. didelio Trnn«fer kanif*> 
H lutų *u keletu biznio muuu.

Prekė yni taip munaž'ida 
greitam imrdaviinui kad ne
bot.; nei trečia dali* kiek Gnn

gro***mė ant namo ar loto 
arba ant automobilio. Atxi- 

i Aaukitr tuojau*.

MĖNESIUS LOTAS.
Parsiduoda 30 pėdą rezi- 

dcntali* lotas arti Marquette 
Rd. prekė labai maža. įmokėti 
tiktai S100.00 cash. Balansą

SU.OO.

Kamp. muro namas. 8 Ba
tai, viskas vėliausios mados.

Rendos neša 1 mėnesi
$GOO.OC

MortgKiai $35,000
Mainys ant mažesnio na

mo. Randasi nrie 75-th ir 
Cottage Grove Ave.

No. 7.
2 lotai nnt Western Avė. 

prie 69 geriausia vieta dėl 
Imestmanto. Kės norite pa- 
dv’guhvfi savo pinigus pirki
te lulus.

No. 8.

REIKALINGA. rina tliiogujr ir j&plintn k it progo* bizni?rai ir •pvku-
6 flatų murini* namas, . n*pa*iveluokit pa

vargoninkas. III y gos geros 
tUeipMJUl* »1UO 41.U4UU.

Rev. G. M. 0ESNA 
1011 Douglas S t.

Sioux City. Iowa.

jti įtaisymai. S»r 
mriinv* nn* rtT»«..r 

iuul uiui.uzių r turu.

2 FLATŲ MŪRINIS 
NAMAS.

2 lotai netoli nuo Vienuo
li™. Tuoj galite statyti na
mą, savininkas važiuoja iš 
miesto. Parduos abu už $1,- 
400.00.

Čion tik mažas skyrius iš 
Pargenu, kalni negalime vi
sų patalpinti Mes turime dl- 

<r-■ crrv džiausią oaslskirima namų —.......... - • -........ -
H |r ,oįų pO vjsą South Sidc. kaukite Mansfield 6985.

Mortgietai $ -14,000 P A R DAVIMU I
Mainys ant magesnio na

mo arba formos arti Chlca- 
gos. Randasi ant Brlghton

Mur. kamn. namas. 3 što- 
rai ir 2 Batai, pečiais apšil
domi.

Rendos neša j mėnesį

VMrrrfnėo namai vra pil
nai verti atvdos Ir dėlto no
rinti mainyti pagal virš nu
rodyto nepraleiskit šios pro-

reikalais, o visuomet busite 
užganėdinti paslskirsite tą 
ką jus reikalauiate.

Kurie norite parduoti ar 
mainyti narni*. kHtr* bfznhts 
ir t. t. Mes 
čiy pirkėju-

visus 
kuris

ŠĖRĮJ PAROAVĖJEI
kuri* <lah.nr statoma*, turi pa 
raina virtine* banko*, t.aliini 
uždirbti $■_*(■> j *avuitė. Pn

NAMAS

• Draugo*” remia 
biznierių*. 
Drauge” ir dumia

kad
Lietuviu* 
gar*ina>i 
jiem* geriau*ia* |«*ekmė* ir

3 fintų niuro nnma*. 4 nia- 
Ainonui garadžiu*. Mainysią 
uDt mažo namo. —

3 flatų narna* ir ėtora*. Mai
nau i groęernę. rretoraną ar-mandagiau patarnauja jiem* J 

kiek tik Katinui > drabužių krautu^.
2 flatų muro narna*. n>ai-

bi liaus. 
Parsiduoda 6 fintų muro 

______ laikote- narna*. 2 jo 5 knmabrin*. ir 
n.- -ii.'ly Mainą..'I 6 UmbariiM. Kaina 

ll».| .li.Uiaa.ia l.i.laoi.) Kata .,♦«“*  
likų Organizacija. kuri

ka<l

UI

< Irgnnizriciju.
i knip nkiiiiinj

”* Draugo.-”

800 W. 35 STREET

turime laukian-

Ofisas Atdaras: Subatoje iki 
9jD0 vai. vak. Nedėlioję nuo 
9dM) vai. iki 3:00 vai. po 
piety-

S. L FABIONAS CO. ROZENSKI - LEMONT &. 
CO.

NORINT PARDUOTI 
REIKIA

GARSINTIS
Jei nori parduoti: namą, 
Uotą, biznį, rakandus, au- 
tomohilĮ, patelefonuok 
“Draugui”:

Roosevelt 7791
Arba tekis atvykti pats

Ii n.

Tel. Prospect 2102

"*n,UŽ PIRMUTINI JŪSŲ VI
DUTINI PASIUUMį.

Atidooehun 4 lotu* kampą 
Kedzie Avė. ir 62 gatvė* tik 
rimu bloką* noo dubeltavo 
tranefer kampo Teatru ir 
I6deliaa*ių viaokių itonj. Pa- 

automo- matyk giri t.

yru PuruiJuodn 6 fialų muro 
luinuiM |k> 2x5 kambtiriu* ir 
4 ir 6 kanrliui-tu*. Kaina $30,- 
IMSi. Ca*h $8.(0)110.

4 flatij narna* pu 2x5 ir
4 kambarin* pareidnnda

didyn

NAUJAS KAMPINIS MU 
RO NAMAS.

.VarųueUe Manor po 5 
dideliu* kambariu* garu ap
šildoma* plieno balkiai ir 
tlulpai, vAliau*io* mado« į- 
rengimai miegami porėta j par

5x8 kambariu. vlnas namu

MAINYSIU.
zungalov, visi atolo trimingai 
jr grindis. Yra “firo pUce” 
knygom* Mpa. bufetas, pašto-

rrtf W«tens An Malnyzlu

7 Rūmų medini* nanm* par •,|į*00 nu,į* d-h įmokėk 
-įduoda už $2jWMUf) Caeli ••k“*'“’ remio* išmokim.

i PUIKUS BIZNIO NAMAS.
kambariu*. Bcismenta* gera*.
elektrų* Avie*o*. ran<>* ir visi Ant 63 arti Wr»»tcrn Avė. 
|ta*iymai. Kaina $8,600.0(1. r tora* ir keži kainband ant 
<’a*b $4.600.00._ ____ —___ __ ___ _____________ («ntrrj lubų garų opšiklomaa . M 9 M 

kaito auki-1 ų flatų muro ruimą.* po 4 kieto medžio tritningai tin- Ai N» MAvULIv w UU|
ii i karna* vi*ukam biauui lik _____

‘kad “ Draugi, “ *1
irmrr k!s-ėr žmotrfą, kuri? ?ie kambariu?, elektrų- Avieėa

rion

. . bELTO! DĖLTO!
♦9JO» Įmokėk. 6641 S. WESTERN AVĖ

; I i nT4“° JOHN J. UPSKI & CO.
Ai'iUokiu" “““ «aw S. WBTI1I AVI

TEL REPUBUC 5550

i-zj
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