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Prezidentas Paliuosuotas iš Kalėjimo 
ENERGINGAS MINISTER1S 

M. KRUPAVIČIUS, 
Žemės Ūkio ir Valstybes 

Turtų Ministeris. 

M. Krupavičiui stoji* Lie
tuvos Žemės Ūkio ir Valsty
bės Turtų ministerin. viskas 

ija Duoda Lietuvai 
Paskolą 

Ukininkij Sąjungos Milžiniškas 
Suvažiavimas 

ŽYMIOS PERMAINOS 
ATSTOVYBĖJE IR KON-

ŠAULIĮI SUVAŽIAVIMAS BAIGĖSI I 

Nepaprastas Anglijos Atstovas 
Lietuvai 

LIETUVA TURI KETURIS M1LI0NUS GYVENTOJŲ 

KAUNAS, 26 d. (Kablegrama 'u^rau^rui"). Lapkričio 
16 diena "Vairo" redaktorius A. Smetona paliuosuotas i§ 

šioj srity pakeitėjo. .Dvarų da kaJėjimo. Lapkričio 18 S. baigėsi Šauliu Suvažiavimas. 
linlmas bežemiams, mažaže- ^ . , . . T r i . . , c, . xr * 

, Prasidėjo l Kimnkų Sąjungos Konferencija. 
miams ir kariams prariejn eiti I A ,.. ,-, T . . - > . . _ . •<•* • « ^ 

1 '* i Anglija sutiko duoti Laetuvai Paskolą, 
sparčiau. Žmonhį apr r»ini;.ias 
-tarybos medžiaga ir malkoms:! KAUNAS, 27 d. (Kablegrama "Draugui"). — Nepa-
taip pat gerėja. į P r a s t a s Anglijos Atstovas Vaughan atvyko Kaunan. Lapkr. 

(Jauname patirti, kad Uk- %1 d. ūkininkų Sąjungos Susivažiavime 225 atstovavo 176 
Lninkų Są-gos metini* atstovų knopas. Ministeris Krupavičius ilgoje kalboje išdėjo Ūkio 
suvažiavimas didžiu p^siten-!k ė l i m o ( I a r b a- Visi patenkinti. 
kinimu užgyrė ministcrio M. 

WASHIN(p3N, lapkr. 24 
d. (LJB)< —• Gruodžio mėn. 
pradžioje Washingtono At
stovybes ir New Yorko Kon
sulato personalai bus žymiai 
Bumažinti, o Ohicagoje bus a-
t įdarytas naujas konsulatas. 

Atstovybes personalas, ku
ris iki šio laiko susidėjo iš de
vynių, — atstovo, patarėjo, 
sekretoriaus, keturių rasti nin
ku ir kuriėro-sargo yra su
mažinamai iki keturių asme
nų — atstovo, sekretoriaus, 
generalio — konsulo ir vienos 
raštininkės. New Yorko Kon
sulate štabas sumažinamas 
vienu raStininku taip, kad da
bar konsulatd personalą su
darys konsulas ir sekretorius. 
Chicagos konsulato etatai, tai-
pgį susidės np dviejų asmenų 
— konsulo ir'sekretoriaus. 
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Albertui Nevyko Sudaryti 
Kabineto 

VOKIETIJOS MONARCHISTAI ORGANIZUOJASI 
Už MONARCHU* 

A. SMETONA 
paliuosuotas iš kalėjimo. 

GAL MUSĮJ ARKIVYSKU-
PAS BUS KARDINOLU. 

Krupavičiaus darbuotę. 
Sutvarkius Žemės Ūkio sri

tį, Lietuvoj bus daug jau pa
daryta. Žinant M. Krupavi 
claus gabumus ir energija, ne
tenka abejoti apie jo pasiseki
mą. 

MUSSOLfN! PATENKIN
TAS KARALIAUS VIZITĄ. 
YPA|Č ISPANIJOS KARA

LIAUS APSILANKYMU 
VATIKANE. 

GYVENTOJŲ SKAIČIUJ UETUVOJL 
Vyriausios Gyventojų surašinėjimo komisijos patvirtin

tais daviniais Lietuvoje jpiso nurašyta 2,011,173 gyventojai. 
Jų 962,765 vyrai ir 1,048,408 moterys. Sulig tautybe skir
stomi taip: lietuviu — ltf9G,l58, žydų — 153,332, lenkų*— 
<64,10o, rusų — 48,392, vokiečiu — 23,973, latvių — 14,318, 
kitų — 4,656. Svetimšalių Lietuvoje yra 6,239. (Taigi Lie
tuvoje tikri lietuviai sudaro 84.34%, o kitataučiai 15.-66%. Į 
šiuos skaičius neįeina Klaipėdos kraštas su 1|50,000 gyven
tojų ir okupuotas Vilniaus kraštas, kuriame sulig Lenkų pa-[ 
skutimais daviniais yra 1,777,500 gyventojų. [Elta]. 

UŽDRAUD* KOMUNISTŲ 
PROPAGANDĄ. 

Pakuosavo iš kalėjimo. — 

ROMA, lapkr. 26. — Itali
jos premieras Mussolini, kal
bėdamas su laikraštininkais, 
reiškė daug pasitenkinimo Is
panijos karaliaus apsilanky
mu Romoje. Sakė, Italijos 
gyventojai jaučiasi laimingi 
susilaukę svečiuosna ispanų 
karaliaus, kurs aplankė Šv. 
Tėvą Vatikano rūmuose. 

Toliaus Italijos premieras 
pažymėjo, jog Italija yra ka
talikiška šalis, gi italai —"ka
talikiška tauta; jog katalikys
tė yra neatskiriama nuo Ita
lijos istorijos; ir jog ta Ita 

keliolika pieninių ir linų ap-
Buves Lietuvos Prezidentas ! dirbimo pnnktų. Vaškuose 

A. Smetona ir pastaruoju lai-' s tei£ la> £ a b e n a s*klas> ve i s~ 
ku savaitinio laikraščio "Vai - j l i n i u s gyvulius, viso už 7 mil. 

redaktorius, už tilpusius.:litu* X a u J u gelZkelių nutar-ras 
jame visuomenę erzinančius | t a t i e a t i S 0 ° kilometrų per Že-
straipsnius buvo nubaustas | raitiją (Telšius) Ir iš Kauno 
2,000 litų ($200) arba trimis 
mėnesiais kalėjimo. Atsišau
kęs mokėti pabaudą A. Sme
tona turėjo gauti tris mėne
sius arešto, bet, matomai, at
sižvelgus į didelius ir neginči
jamus A. Smetonos nuopel-

į Klaipėdą ir visą eilę siaurų
jų gelžkelių. Šventosios uos
tui 1 mil. litų. Beto skiria
ma 6 mil. litų ūkio banko ir 
Hypotekos banko, kurie sko
lins: pirmas trioboms staty>-
ti, mašinoms, trąšoms pirkt, 

COIiOaNE,lai>kr. 28. — 
Bavarijos nontraėjc, Muniche 
komunistai vedė plačią pro
pagandą vaikų tarpe. Jauni
mas dar nesenai buvo organi
zuojamas į komunistines kuo
pas. Ypae mokyklas lankų 
vaikai buvo painiojami komu
nizmo tinklais. 

Civilės valdžios parėdymu 
padaryta galas tai komunisti
nei propagandai. Suorgani
zuotos vaikų kuopos išskrik-
dytos. Aštriai uždrausta ko
munistams organizuoti nau
jas vaikų kuopas. 

Paskirtos aštrios kalėjimo 
bausmės ne vien profesiona-
liams komunistams, bet tė
vams ir mokytoįams, kurio 
uuodintų vaiku protą komu
nizmo puvėsiais. 

ROMA, lapkr. 28. — Pirm 
Kalėdų tui<ės įvykti Papos 
konsistorius, kuriame bus 
skiriami nauji Kardinolai. 
Tečiaus absoliučiai nieko ne
žinoma, kas bus skiriama 
Kardinolais. 

Vientik kalbama, kad Ame/ 
rikai teks vienas Kardinolas. 
Juo bus ar New Yorko ar* 
Chicagos Arkivyskupas. 

BERLYNAS, lapkr. 28. — 
Naujam paskirtam kanclieriui 
Dr. Albert nevyko sudaryti 
kabinetą, kad gis galėtų su 
juo ramiai pasirodyti Reichs
tage. Pastarasis stipriai nu
sistatęs prieš Stresemanno į-
pėdinį. 

Prezidentas Ebert tad ir 
vėl skelbia grasinimų paleisti 
Reichstagą. Podraug teiriau-
jasi naujo kanclierio. 

Socialistams norisi valdžios 
priešaky pastatyti bent vieną 
savo fanatikų vadų. Bet pre
zidentas Ebert priešinasi. So
cialistai pas Ebertą neteko 
malonės. Nes jie sugriovė 
Stresemanno valdžią. 

Tad kol-kas Vokietija ne
beturi kanclierio. 

kartą jis ką išsprendė, tai ir 
vykina. Šiuokart kapit. Er-
hardt susilaiko nuo sukilime. 
Jis pažymi, kad dar neatfėjįs 
tinkamas laikas. Bet kuomet 
ateis, tuomet jo akcijos nie
kas negalės sulaikyti. 

Bet pirm visako Vokietijos 
milicijos viršininkas, įgen. 
£>eeekt, pažymi, jog respub
likai nesama baimės. Nes mi
licija busianti valdžiai ištiW-
raa. 

FRANCIJA GAMINASI NAU 
JAN KARAN. 

Ties geležinkeli per Saharos 
tyryną. 

DAUG VOKIEČIŲ ATKE
LIAUJA AMERIKON. 

STUffTGART, Vokiet, lap. 
28. — Daugybė vokiečių ke
liauja ir rengiasi keliauti į S. 

[.Valstybes. Visi amerikoniš
ki konsulatai kas savaitė vi
zuoja vokiečiams po keliolika 
tūkstančių pasii. 

PLANUOJA RHINELANDUI 
PINIGUS. 

nus Lietuvai, paliuosuotas i s k o l i n s n u 0 6 ~ 5 m e t n a n t ne" 
nuo arešto lapkr. 16 d. Į d i d e l i u Palūkanų. 

Ūkininkų Sąjungos Suvažia
vimas. — 

Anglijos paskola Lietuvai. — 

Šiais ypač metais buvo ga-
lijos istorija iš vidurinių an> Įima pastebėti dideles Lietu-
žių be Katalikų bažnyčios ne- j vos pastangas ūkio reikalais. 
butų pilna. J Surengta didžioji Lfkio Paro-

Be to jis sakė, jog Italijos j da Kaune ir keliolika ūkio 
liaudis jaučia reikalingumo 
katalikystę sujungti su Savo 
civilės valdžios idealais. Dva
sinį gyvenimą tautoje atgai
vinti ir sustiprinti pašauktas 
valdžion fašizmas. 

Premieras pareiškė, kad ci-
viliame gyvenime religija yra 
didžiai brangus dalykas. Dėl
to, fašistų valdžia į mokyklas 
grąžino religijos pamokas. 

parodu provincijoje. Lietu
vai nestinga gamtos turtų, tik 
nėra kuo jų pasisemti, prive
sti ukį prie didžiausio našu-

Berods tokio milžiniško su
važiavimo nebuvo. Dalyvavo 
225 atstovai iš 176 kuopų. Są
junga yra katalikų ukininkjų, 
kurie Seime turi skaitlinga 
atstovybę. Žemės Ūkio mini
steris Krupavičius davė pra
nešimą. 

mo. Buvo projektuojamaĮ Iki šiol išdalinta dvarų že-
gauti .paskolos iš Anglijos ant mės 100,000 hektarų, gi šie-
23 milijonų litų medžiagos ir met baigiama išdalinti dar 
mašinų pavidale. Paskiola j 100,000 ha. dvarų "žemės ir 

<40,000 ha sodžių žemės i š bus sunaudota naujų gelžke
lių Lietuvoje tiesimui. Be j skirstyta į vienkiemius. 1924 
to, sekantiems metams kalba-1 m. bus išdalinta 180,000 ha. 

Religija visoj Italijoj šiandie: marn tikslui paskirta 24,474,- Dvarai pirmučiausiai bus da-
laikoma didžiausioj pagarboj \S24 litai iš 1924 m. biudžeto. linami Lietuvos pasieniais: 
ir kiekviename svarbesniame I Statoma 2 elevatoriu, 167 
momente ji manifestuojama, grudų valomus punktus taiso, 

Mariampa|ės, Seinų, Alytaus, 
Šiaulių, Vilkaviškio, Utenos, 

DUESSEI4DORF, lapk. 28. 
— Francijos autoritetai pla
nuoja Rhinelande įvesti skir
tingus pinigus, neturinčius 
nieko bendra su vokiškomis 
markėmis. 

•-••••' ' •"• ' • ' " * • • " ' » -« ' • ' •• " 1 m 

Ežerėnų apskričiuose. Beto, 
Ministeris išdėstė žemės ūkio 
kultūros programą, kurią su
važiavimas dideliausiu paten
kinimu užgyrė. ^ 

Šaulių Suvažiavimas. — 

Labai laiku įvyko Šaulių 
suvažiavimas. Seimas svar
sto šaubįį1 {statymo projektą. 
Socialdemokratai nori panai-
kinti Sąjungą, 'nes ji esanti 
"buržuazinė*' "guodašimcių" ' 
organizacija. Krikščioniškos 
partijos 'gina Šaulių' garbę ir 
nuopelnus. Sočiai, liaudinin
kai nedrįsta; prieštarauti. 

MUNICHAS, Bavarija, L 
128. — Čionai atvirai kalbama, 
jog Bavarijos monarehistai 
planuoja pasikėsinti sugriau
ti Vokietijos respubliką. 

Tam tikslui mobilizuojamos 
atatinkamos vyrų spėkos. 
Prie tos monarchistinės akci
jos prisideda admirolas Tir
pi tz ir gen. Goltz. 

Tos visos monarchistų ak
cijos priešaky, sakoma, yra 
kapitonas Erhardt. 

Vokietijos prezidentas Eb
ert ir Bavarivjos diktatorius 
Kahr šioje^ naujoje monarchi
stų akcijoje mato daugiaus 
rimtybjos, negu surengtame 
Hittlerio ir Ludendorffo suki 
lime. 

Kapit. Erhardt Vokietijoje 
laikomas vienas iš energin-

PARYŽIUS,, lapkr. 28. — 
Oficialiai paskelbta, kad Frato 
ei ja projektuoja tiesti geleži
nkelį per Saharos tyrynus, 
kad susisiekti su savo koloni
jomis Afrikoje. 

Reįškia, Franci ja gaminasi 
naujan karan. Tose koloni
jose ji rekrutuos kareivius, 
juos muštruos. Prireikus, 
juos gabens, Europon kovoti 
su savo priešais. 

Kuomet francuzai' jvykins 
savo tuos projektus, tuomet 
jų agresyvumas bus padidin
tas. Nes jie turės galybės 
afrikonų kareivių. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.48 
Francijos 100 f r. 5.90 

giausių armijos vadas. Jei Italijos 100 lirų 5J& 

V. ČARNECKIS 
Paskirtas Atstovu Anglijai. 
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ITALIJA SU ISPANIJA 
MILITARINĖJE SĄJUN

GOJE. s s 

D O V A N Ų -

T f T U 
P I K 

U DRAUGĄ 99 
ROMA, lapkr. 28. — Ispa 

nijos karaliaus čionai apsi- j 
lankymas davė geistinu rezul- j 
tatų. Italija su Ispanija ne | | . . . .n^^ii i is i i i i i i i^i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^i^ 
vien susirišo ekonominiais ry- I 1 . . N e s ' Dr?u«*> P,Kta^iaJ ™Ph* i r KP* s"»- ,•»'"" r** ""Ii,"i- i i ^ a™u,L£,Tffi. E B n £ C 
nę sutarti abiejų sakų apsau- Pramonės Banką. 
gai. Sutarta laikyties pirme- § | "Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
nybės Tarpžemių juroje. Abie | | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
jų valstybių kombinuoti karo | | Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
laivynai gali but gana stipris Nedėliomis uždaryta. 
spėka. Francijai yra pavo-JU• 2334 S0. 0AKLEY AVĖ. CHICAGO, DLL 
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UETUvTŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS 
£iua kasdieną išskyrus nedeldienins. 

Metams $6.00 
Pusei Metų $3.00 

Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
Df nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriaa-f-jė, pasiskelbė nuvertę Bavnij-
siai siųsti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money OrderM arba įdedant 
pinigus i registruota laišką, 

DRAUGAS PUb. CO. 
2334 South Oakiey Avenue 

Cincago, Illinois. 

Tel. Eoosevelt 7791 

UŽ KA VOLDEMARĄ 
IŠTRĖMĖ? 

——————— 

KRUVINOJI BAVARIJOS REVOLIUCIJA. 
\ " 

•J. ( ' 'Draugo" speoiaik) korės pondento prisiųsta.) 

Jau trečia diena čionai siau- h r, šalin dabartinė marksistu, 
čia baisi revoliucija! Prasidė valdžia pražudžiusi valstybę ir 
jo lapkričio 8 d. Socialistai na-; davusi badą! Lai gyvuoja mo-

LlfcTUVOfc A*E*fWfo AME 
RII^AI P. eARNEO- . 

* KIO NAUJAS PAS
KYRIMAS, 

eionalistai, su generolu lau*-
dendori u i r i l itteri u pryšal; y-

narehizmas.".. 
Net gaila žiuvifti, kaip.'tuos 

suvargusius* į r ' u i idėją kovo
jančius žmones jau trečia die-jos ir visos Vokietijos val

džią Lr ją paėmę į savo įun- na vaiko ir muša kareiviai. 
kas! Valdžios įgaliotinis vy- j Minia ant jų .l^aisiai įpykus, 
riausias Bavarijos komisaras .juos vadina velniais ir suni

t e « «. 

Išbuvęs pustrečių metų £-
j neri ko j ir dabar esąs Kaune 

10 o s togose Lietuvos* atstovas 
į Amerikai p. Čarneckis gauna 
naują . paskyrimą — atstovu 
Anglijai. Tuo tarpu paskyrimo 
klausimas išrištas principi
niai, galutinai gi jis išs:riš sa
vaičių bėgyje. Jau klausta An
glijos valdžia del p. Čaraec-

von Kahr žadėjo eiti sti ]ais iš- ;
mis.Visam mieste tik riksmas, j . i o kandidatui*. 

vien. • 

J a u turime tiksli,ų" įrodymų, 
už ką "vienintelis Lietuvoje 
išmintingas politikas i r moks
lo v y r a s " pro f. Voldemaras 
ištremtas visam karo stoviui į 
drausmės batalijono stovyklą 
"Varniuose. 

Lietuvių Telegramų Agen
tūra (Elta) dedama praneši
mą "Neteisybė" sako; 

" V a i r o " 6-me numery.... 
straipsny "Ka t ruo ke l iu i" 
prof. Voldemaro tvirtinama: 

1) kad " p . Galvanausko at
silankymas Estijoje turėjęs 
uždavinio sutikti su lenkų at
stovu toliau nuo lietuvių a-
kių," 

2) kad "Vaikščioja girdų, 
kad Revely p. Galvanauskas 
matęsis su /Wojcnieclio\vskiu. 
Lenkijos išsiuntimu tam rei
kalui," 

,°>) kad "patikimos žinios 
tikrina jį (pasimatymą) bu-

Sukilėliai atidengia ugnį. 
Ant rytojau* lapkr. 9 d. su

kilėlių apsiginklavusi armija 
iškilmingai traukė į miesto 
centrą. Pirmose eilėse buvo 
Liudendorlas ir Hitleris civi
liai pasirėdę. Miesto viduryj, 
visai jiems netikėtai, pasitinka 
juos valdžios kariuomenė Mt 
kuikasvaidžiais ir kanuo'ėinis 
Sukilėliai atidengia ugnį. Pra-

os, ir gauta 
-šaudymai, muštynės., šarvuot i sutikima*.P. Čarneckio užda

vinys Amerikoj buvo — iš
gauti Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimą. Pripažinus 

automobiliai švaistosi gatvė-
mis. Visos aikštės užbarika
duotos aštriomis vielų tvoro
mis. I r dabar man spengia- au- Į Amerikai Lietuva de jure, jis 

se balsu* minios riksmas, j l l l o j a u padavė .rezignaciją, bet 

ĘYLA. 

,*2 
moterų.cypimas ir šauksmas d e l kai kurių kliūčių turėjo 
. i n / i l n i < ( 4 4 r t « r. ' ' ' -P l l 5 ' ' I T O K I V I - • . « . . . . . . . . nuolat: 
viams! 

fui " , " fu i ' karei-

Ilgi plaukai išgelbėjo. 
Niekuomet t'aipat. nepamir

šiu vieno šios dienos atsitiki-
sideda smarkus mušis! Kariuo < mo. 
menė nugali sukilėlius ir šitie 
pasitraukia. Mūšio vietoje li
ko 72 mirtinai užmuštu ir 20 
sužeistų, kurių pusė mirė ant 
rytojaus. 

pasitraukė, o generolą Liudcn-

Miniai esant pačiam įnirti
me žiurau atpyška gatve ant 
motociklo koks vyras. Maniau, 
kad socialistas Natkevičius. 

Privažiavus jani arčiau prie 

dar ten kurį laiką pasilikti. 
U avus faktinai paskyrimą, 
mano už kelią dienų drauge 
su žmona išvykti paskyrimo 
vieton. Nauju Lietuvos atsto
vu Amerikai skiriamas p. Bi
zauskas. 

L._J ; 
PERMAINOS UŽSIENIŲ 

ATSTOVYBĖSE. 

Spalių. 31 dieną Kauno Apy
gardos Teismas, pirmininkau-
jant p. Staškevičiui, nagrinėjo 
gana įdomią bylą. Kaltės eiga 
buvo tokia. 

Kazlų Rudos gyventojas 
Šoclioras susipažino su atva
žiavusiu į vasarnamius Ickum 
Šteinbergu, kuris' pasipasako
jo Šochorui, kad mokąs dirb
ti pinigus, ir paėmė iš jo 1,-
000 markių bandymams. Po 
kiek laiko Šteinbergas jam su
grąžino 1,000 markių, pri.d<* 
damas 1,000 padirbtų markių, 
ir paėmė dar 8,000 markių, 

f Šių 8,000 markių jau negrąži
no, bet pasakė, kad bedirbant 
jos sudegusios, Šteinbergas 
paskui paprašė Šochoro, kad 
šis jam suieškotų turtinges
nių klijentų, ir žadėjo grą
žinti 8,000 markių, šoclioras 
papasakojo apie šį dirbimą 
Keidanskiams, tėvui ir sūnui, 
o. jie savo pažįstamam Šapy-
rai. Šteinbergas paėmė iš Šn-

KINAMA? 

Seime svarstomas Saulių Są
jungos Įstatymo projektas. 8+ 
ciaktemokratai balsuosią u i pa 
naikmim% Saulių Sa-gfcs. Sau 
lių Sąjunga jiems esanti bur
žuazinė "černosotnia . Krikš
čioniškosios partijos gina Sau 
Uų Są-gos garbę ir nuopelnus. 
Sočiai, liaudininkai nedrįsta 
prieštarauti. 

Trečiadienis, Lapkr. 28, 1923 

ganizadgos žinioje. Taigi- Svar-
| tanj; klausimą del Saulių Są
jungos ginklų reikia jis i^_ 
pręsti taip, ka<l visi jos gi0 . 
klai butų krašto Ap«. Ministe
rijos žinioje. Tačiau, kaJ ne
būtų nuskriausti piliečiai, ku
rie SS70 lėšomis įsigi.Įo gink
lus, ar pagaliaus pati oigaai-
za'-ija, įsigijusi ginldus visuo
menės aukomis ai* kaip kitaip, 
.-. reikia už tuos ginklu* uly
ginti. 

Šauliu. Sąjungos nariai visą 
laiką ruošiasi karinėms parei
goms atlikti. Todėl jiems turi 

1 
v. 

Ryt 
vakar 
svet.š1 

gia p 
lankiu 
Kisim< 
sime. 

Vadas Hitleris sužeistas —,,\okiečių šitie pamatė jo ran
koj fotografijoms imti apara-

doifą }>aėmė nelaisvėn. Mieštoj tą. Tuoj pakėlė didžiausią tri-

Musų atstvvbėse užsienv i-
vyko šie pakeitimai. P. P. Kli
mas, buvęs Užsienių Reikalų 
Vicenrinisteris, paskirtas Lietu 

Lapkr. 6 d. Seimas svarsto 
Šaulių Są-gos įstatymo projek
tą. Kadangi mūsų social-lais-1 būti duodama tam tikrų pri: 

vamaniai paleido melagingų! vilegįjų l o j a n t į karo tai-ny-
žinių apie mums gerai žinomą' bą, dis j^ogektas ir numato, 
patriotų organizaciją, kurios!kad šauliui, turinčiam tani tt 
ir mūsų didžiuma yra Šaulių krą karinio mokslo stažą ir 
Sąjungos nariai, skaitykime | atatinkamų asmenų pažymėji-
Seime kilusius ginčus. Butų ' mui*, gali bati sutrumpintas 
gera, kad Clucagoje gyvenąs kareiviavimo laikas per pusę. 
Šaulių Są-gos atstovas atsi- Nauju projektu nustatomos 
lieptų į Amerikos lietuviu* įr šaulių Sąjungos lėšos. Jos 
kurie yra Šaulių Są-gos nariai, j turi būti sudaromos m jos pa
šauktų susirinkimus ir m e ? j ( % pajamų ir Valdžios atši-
išnešę savo nutarimus pąsių-

Likvidavimo teisė paveda
ma Respublikos Prezidentui, 

stume Seimui. Laiko yra, nes 
pyros 230 dolerių ir i& Keidan- įstatymo projektas eina tiS< 
skių 100 doleriu, kad padirbus pirmuoju skaitymu, 
iš jų ""daugiau". Kai susirin
kę pas Keiidanskius jie pradė
jo dirbti, tai Ickus Šteinber-

kaip vyriausiam visos šalies 
ginkluotu pajėgų viršininkui. 

Toki yra svarbiausi punk
tai, kuriuos numato naujas 

Referentas Šmulkštys (kr 
d.). ""'Šaulių Sąjungos įstaty 

gas pasiuliė išeiti jiems į kitą. l u a s ^ u v o priimtas dar St. ^ a u i įų Sąjungos įstatymo pro-
kambari gertų. Po kiek laiko ' S ^ W H C fti S n a u J ° Î 1"- i jektas. 

yventojai visi subėgo į muVioĮukšmą įr, manydann, kanl tai j vos^Nepaprastuoju Atstovu kf » e m g s u g r į ž u a į kambarį, kur t u r ė t a s ir kiek pataisytas/į j>eikia pažymėti, kad gin-
buvo dirbami pinigai, štein- Naujasis projektas, kai ir se 

reri 

\iefą ir sužinoję, kad koi..i«a- yra franeuzų špiegas, l^uris įgaliotuoju Ministeriu Italijo-
ras Kahr, vakar žadėjęs pagel-1 &iame baisiame momente nuė-' Je P n e rvvinnaio ir jau įsvazia, | > o r ^ a < r ) a s akė, kad doleriai 
hėt sukilėliams, 
prieš juos išsiuntė 

o šiandie 
kariuome- irancuzams 

»J vus. 
Be to leidžiama gandi] vi

suomenėj, buk Lietuvos Vy
riausybė paskyrusi net speci-
alę slaptą delegaciją su p. Ba
lučiu priešakyj, kuri prieš 
kiek laiko važinėjusi Kalvari
jon vesti derybų su Lenkais. 

" E l t a " yra įgaliota prane
šti, kad tiek prof. Voldemaro 
tvirtinimuose, tiek ir kituose 
šios rūšies ganduose nėra nė 
krislo teisybės." 

Aišku,. tokiais melagingais 
gandais p . Profesorius drum
sčia šalies vidaus ramybę, 
šmeižia dabartinę Valdžią, 
duoda progos l i e tu vos prie
šams kelti riaušes, vesti res
publiką prie pražūties. Spau
dos cenzūra nors ir negailes
tinga, bet tokiais atvejais la
bai sveika. 

Kauno Miesto Tarybos lap
kričio 5 d. posėdy buvo pas
kelbtas prof.* A. Voldemaro 
išsiuntimo klausimas, ir iš 
rinkta komisija iš tarybos na
rių — Skardinsko, Volfo ir 
Garfunkelio, dalyvaujant bur 
mistrui J . Vileišiui, kad išai
škinti tokį atsitikimą su vie
nu Miesto Tarybos nariu. 
Mat Voldemaras buvo Miesto 
Tarvbos narvs. J is greičiau-
šiai bus išbrauktas iš Tary
bos už savo raudoną "patr io
tiškumą." 

— . 

700 AREŠTŲ RUSIJOJE. 
Anot Maskvos pranešimų, 

areštai nesiliauna Maskvoje, 
Petrograde, Smolenske, Sara
tove ir kiruose miestuose. 
Čeką, sakoma, atatlko pėdas 
antibolševistinės organizaci
jos kuri skaito tūkstančiais 
narių. 

Ligi šiol areštuota virš 700 
asmenų. 200 iš jų jau ištremta 
Sibiran. ČVka, kuri spėlioja, 
kad yra Rusijoje antisovietlnė 
spaustuvė, labai aktyviai jos 
įeško. '. ^ 

čai buvo keliami ne tiek pa-
nasis, nustato Šaulių Sąjun-' {.ių Komisijos narių, kiek šiau 

- - - - . r o v . - m t i k h l3» uždavinius ir prie- l i ų g ą j U n ^ 0 H Centro Valdybos 
pasidžiaugti, i s - ĮK .Brzauskas buvęs atstovą* į šis dalykas, pi^anešus š a p y - > J o n ^ }W* «Jekti. . Priemo-' a t s l . o v l l Jjam f r a k c i j O H < k u 

avo svarstant šį 

męs fotografijas pasiųs jais j vo savo paskyrimo vieton. P. j b e t { i r b a j l t s u , i e g 0 . 

nę ir tiek žmonių išžudė, sukę- \ plėšę ai)aratą sudaužė, o jį hc ; pwc Šventojo' Sosto yra ims- • ^ . j ^ a v m|i|eikjB susakta^ i i Jinl svarbiausioji švietimo ir ^ g jajy*. 
kirtas Lietuvos . atstovu A-lia didžiausią demonstracija j jokio pasigailėjimo ėmė wj>,JOT~ m " ^ .f0^1 . į perduotas teismui Iš.-liarlwti»-!.>S?^"*li;^lil*l,1<fc*? H N * *ĮP^ V^4^pJH^«|Įt^ sutiko projekią pii-

prieš komism-ą Kahr ir reiškia I mušli! Maniau, kad jau g y y 0 , men-kai. Amerikon išvažiuoja H £ k £j 0 > k s u j j j e j^ni^Į pa<Iirb-! ruošti narius šaliai ginti. Del p a ž , j i t į svarstytiną.'• 

pate 

pasibiaurėjimo kariuomenei, 
kad žudė savo žmones. 

Minia šaudoma. 

nepaleis. 
Bet štai staiga vienas iš vo 

lapkričio 24 dieną. Kas bus 
paskirta vakuojančią prie 

ti negalėjo nes neturėjo tin- šito buvo Komisijos daug Į T a i p s t a t o m a s ^ g ^ ^ o s j . 
karnų įrankiu, o Šteinbergas gmeų. j statymo projektas kurs turi ~ v v " — o - - — -* ^ J ; - .Karnų irainuu, o «ieinuer^a> b""*w j siaiymo projeKtas Kurs turi 

Liečiu surinka: "vyra i ! ką jus ( šventojo ^ Sosto atstovą viety,, i n u l a v Q ^ t i k p ^ ^ ^ ^ ^ j ^ j Nemaža ginčų sukėlė klausi j n u j e m t j į a u l i u v e k u ju n-iks-
darot, juk jis rusas yra, žin dai* nežinia. 

Pirmasis Sekretorius Lietu-Kariuomenė ir žandarai ima rėkit jo plaukai ilgi, o juk tik •firmasjs jse-Kretonus i^ietu-
pusiau! rusai vtaip nešioja"! v o s . Atstovybės Vokietijoje p. 

tikslui; pinigai bedirbant ne-'. mas, keno žimoj-
sudegdavo, bet likdavo Štein-' Šaulių Sąjunga 

turi būti 

minią vaikyti, bet šita 
išbadėjus ir labai nepalenkiu- Sustojo mušę ir pamatę, 

iinę ir uždavinius. 
x : Ryt skaitvsime irimu*. 

S t. Girdvaini yra per 
m esamąja valdžia, smarkiai kad plaukai jo ištikro yra ] a . ' pirmuoju sekretorium į ^ ^ - į ( > r a s a m a t a s . 

1 . t l l l ~ sudegdavo, bet likdavo Štein-' Saulių Sąjunga — ar vienoj. R y t b k a i t v 

°' ie p* berguj. TikKeidanskianL.Štein' Krašto Apsaugos Ministerio ar 1 , „ " 
r ..bergas 100 dolerių grąžino. M misteri ų Vabrneto, , ^ M {-*; f 3 » C ffl 
T b ; : l l l *in^r« s mnnbc DauiT buvo ginčijamasi del i — 

OKAI. •jrW: 

usiremia su kariuomene ir l»ai ilgi, paklausė, ar jis tikrai I Y 0 S Atstovyoę Prancn/ij'. j , O. Tei^nuis pasinerkė Keitlans-! pačios organizacijos pobūdžio Aristokratai. 
• ' L ' * " " / " v " l W ^ *V 

•olicija. ši t ie ima oran šaudy-l yra rusas? šits prisipažino e- : 1|V< '̂S J9 V M 5 W ^ P -v- ««iauzi-i j ^ u ^ . ^ į, ^ ^ o c . | , o r a _ a r ji turi būti grynai kari pol 
darni gązdinti minią ir ark- ' sąs rusas ir tuomet atsiprašo 
liais lipti ant žmonių. Minia mas vokiečių, pasiėmė sūdau 
iiar labiau įsiunta ir puola; žyla aparatą ir nuvažiavo to-
kareivius. Šitie ima šaudyt lyn. Pamaniau sau, tik ilgi 

Tiis tęsia toliau moksk; P. 11. 
Rabinavičius, iiiiv^ uirmuoju 
' tkretorium Aisl<.'Ą'oėj Aa.^li-

vra laikinai -\Išeitas i 
žmonės, mušti juos kardais ir įplaukai išgelb<\jo žmogų nuo Į k v ; m n a - ("Lie tuva") . 
ihirtuvais. I r fik po ilgu ii 
baisiu muštvniu minia isten-
gė išvaikyti. Bet tas buvo ne
ilgam. 

mirties. | j : # : ) S politika. I r Miuncbene da-
1 Niekuomet nemaniau, kad j bar socialistas Liudendorfas 

ramus ^liuncbeno gyventojai | IH} oiiuciją sukėlus ant ryto-
galėtų prie tokios baisįos a- j ja. c> klausia bank >, ar jo rkci-

Ant rytojaus lap. 10 d. ir nareli i jos prieiti. I r rimtai d a . jos gerai pakilo?! l ^ ik ro per-
:iandle visą dieną vėl ta pa-į bar gresia visai Vokietijai de-jTang skaudi ironij.t!! 
ii tragedija. Dklžiausios mi-į moralizacija, betvarkė ir ba- Miuncbenas (Vokietija). 
nios žmonių, eina gatvėmis ir das. O privedė prie to mark-( Lapkr. J I d. 1923. 
šaukia: "šalin komisaras Ka-, ^istų — socialistų blogos va-1 Ex-amerikietis. 

po du metu kalėti, o Šteinber-
gas teisman nestojo — pasislė
pė. Bylą nagrinėjant publikos, 
ypačiai žydų buvo tiek daug, 
kad besistumdydami net durų 
tiklus išgrūdo. 

Aidas. 

Plieno dirbtuvėse pradeda 
ma trumpinti darbo valanaos 
iš 12 mažyn. Yra viltie^, kad 
visose piie.no dirbtuvėse, kad 
ir ne tuojaus, bus darbininke 
kankvnės sumažintos. 

nė ar visuomeninė.Žinoma,siau 
lių Sąjunga negali būti grynai 
karinė organizacija; ji yra vi-
suomeninė.Tečiau gresiant 

-r- Ar pranešei poniai ku
nigaikštienei, kad aš atvy
kau! 

— Pranešiau, Jųsų Malony
bė, bet reiks truputį palaukt*, 

Valstybei pavojui šita visuo- mat, ponia dabar džiųsta... 
meninio pobūdžio organizacija — Kaip tai džiųsta f 
virsta ginkluota pajėga kraš- — Nugi, ką tik nusidažė ir 
tui ginti. - dabar džiųsta. 

Naujam projekte kitaip g į u r p r į ^ 

3: 
Pi 

sprendžiamas Sąjungos ginklų 
dalykas. Nė viename krašte 
ginklai negali būti laikomi 
dviejų ar kelių organizacijų 
rankose, jie turi būti vienos or 

. i . 

PO DEŠIMTS METį) LIETUVON, 
Prieš dešimts metų, tai]) kaip ir kitiems 

man teko apleisti Lietuvą ir keliauti į Ame-

Palikęs tėvelius ir broli ir seseles lei
daus blaškytis į kitą šalį. Nerašysiu kaip čia 
tie man dešimts metų prabėgo, jums nebus 
įdomu, bet kadangi jaunas, vos 19 metų turė
damas apleidau savo žemelę, .dėlto vis dar 
labai norėjos tėvynę pamatyti, o ypač da
bar kada ii yra laisva. 
Išvažiavimo Diena. % 

Nusiskyriau 13 birželio dieną. Tai buvo 
švento Antano diena —•? mano globėjo diena. 
Kad kelionė sektųsi, ta dieną išklausiau šv. 
MiŠiu. ir iš Ne\v Yorko išvažiavau. 

Liūdna palikti savo gerus draugus kurie 
mane palydėjo. 

Vienam kitam paspaudęs dešinę ir sudiev 
taręs' įlipau laivan. 

Laivas sujud-o, keletą kartų subaubė ir 
pasiliko mano draugai ir New Yorkas. 

Pasijutau esąs vienas, aša
ra viena antra nuriedėjo per skruostus... 
Kelionė ligi rubežiaus. ;iV 

Laivas buvo neblogas ir oras gana g/h 
ra*, užtad ir nesupo ir niekas nesirgo ir 
linksmai teko perplaukti Vandenyną. 
- Atvykęs į Antverpeną kiek atsilsėjęs gavęs' 
traukinį leidausi į Brukselę — Belgijos sos
tinę. Briukselė yra gana gražus ir švarus 

-Į-

— Norėčiau padaryti kokį 
nors siurprizą savo suiiedoti-
niui^bet nežinau kokį. 

— Aį tau patarsiu — nu
siųsk jam savo metrikus. 

JU8U 
Btt 

mmmm— 

miestas, bet kadangi buvo naktis negalėjau 

i visko sužiūrėti, (jąvęs .savo geležinį arkliuką 
leidausi toliaus Berlyno linkon. Iki Berlyno 
kelionė nekokia. Kratė ir " p a s u s " žiurėjo 
tai vokiečiai ir franeuzai, bet šiaip taip pa
siekiau Berlyną. 

Berlynas yra Vokietijos sostinė. Čia su
stojau ii* ėjau pamatyti miesto. 

Miestai yra gana gražus ir didelis. Man 
labai patiko. (Jyvenimas yra daug piges
nis negu Amerikoje. Už 40 tukst. mark. ga
lima geri pietus gaut, (bet birž. m.) važia
vau Karaliaučiun, iš ten į Eidkunus. Ei tkū
nuose gerai jau krečia, net ir kišenius žiu
ri į Virbali per rubežių: 
Anapus Rubežiaus. 

Per rubežių pervykęs buVau Virbaly i— 
Lietuvoje. Pamačiau lietuvišką žodį""Van-
dentrukis , , žiūriu ir ant traukinių parašyta 
"Lietuvos Geležinkeliai". Nei nepajutau 
kaip per skruostus* ašara pradėjo riedėti. 
Nenorėjau verkti kaip mažas vaikas. Susi
laikiau, nes manau juk esu jau vyras. B^t 
ne dėlto aš norėjau,verkti kad lietuvišką pa
rašą išvydau. Ne, d/rito, kad Lietuvą Tėvynę 
laisva atradau, kuri per tiek šišmtmečių bu
vo pavergta, o dabar nutraukė pančius ir y-
ra liuosa, net Ura! širdyje surikau. Keliaunu 
toliaus'. 

Traukinio visi tarnautoj, lietuviai. Susi 
gavęs vieną iš jų kalbėjausi apie Lietuvą. Ir 
nepajutau kad Kaune besąs. 
Kauno miestas brukavotas... 

Tikrai nusidžiaugiau. Klausausi. Kur 
išgirsi lietuviškai kalba, nors žydeliai ir ru

siškai čiauška. ATisur parašai ant krautuvių 
lietuviški, vežikai šaukia, vienas į save: 
"Važosim", antras į save. Pasisuko vaiku-
lis ir siūlosi panėšėsiąs ryšulį. Nutariau duo^" 
ti vaikučiui uždirbti Lr eiti pekščiam į val
gyklą. Beeinant su juo pasirodė, kad yra 
našlaitė neturi nei tėvelio nei motinėlės. Sa
kėsi i>er karą atsiskyrė nuo tėvelių, ta i ir 
nežinąs kame jie esą. Pagailo man jo. Nu-
sįvedžiau į valgyklą pietums'. Man dar be
valgant pamaėįau ir daugiaus panašiai uždar-
biaunančių. Vargas našlaitėliams' be centelių. 

O daug yra tokių Lietuvoj. 
Brangi mano tėviškėlė. į. 

Pietų pavalgęs rįžausi tėviškėn. Negau
damas kas pavėžintų nusitariau keliauti 
pekščias. Tėviškė buvo netoli nuo Kauno — 
keli kilometrai.* 

Einu vieškeliu. Visur laukai gražus, ru
giai savo ūsus linguoja, vos tik pražydę. 
Man pasirodė, kad kažkas mane klausto 
klausia: — Antanai, ko parvykai ? Ar nori pa 
matyt laisvą Lietuvą? 

Taip bemąstydamas pastebėjau seną 
žmogelį arklj beganant. pasisveikinau, 
pradėjom kalbėti, r>radėjau klausinėti apie 
Lietuvą, ar patinka. Lietuvos Valdžia. Žmoge-

siaiskinęs kad" iš Amerikos, tai ir tuo viskas 
ir baigėsi. 

Pradėjo klausinėt' ar nematei sūnaus, k i - 1 
tas duktės, trečias žen^o. J ie manė, kad A-
merika yra toks kainias' kur žmogus visus 
gali žinoti. 
Namuose. 

•Xąip ir atsiskyriau nuo tų senių. 
Keliaunu toliaus. Štai tėviškė. Arčiau 

priėjęs pasidairau.Viskas taip pat, kaip prieš 
dešimts m. pidikau. Atsidusęs einu į namus. 
Viduje sėdi keks vaikinas — nepažinau. Tai 
buvo brolis kurį dar jaunutį palikau. Prie 
siuvamos mašinos sėdi mergaitė. Maniau iai 
e.santi tarnaitė. Apsirikau. Ta i buvo mano se
sutė kurią suvis mažutę buvau palikęs. J ie 
manęs nepažino. Nebuvau rašęs kada parvyk
sim 

Atsiprašau, prabilau, ar negalėčiau gauli 
stikle vandens? 

Mergelė tuoj pašoko -nuo kėdės. 
•Bučiau I omediją ligi galui suvaidinęs, 

jeigu neįeinant mano sena inoliuėlė kuri ma
ne pažino. 

Visi -pažino... Kiek tada buvo džiaugsmo 
po tiek vargingų karo metų nesimačius. Mo
tinėlė jau sena; Tėvelis taipat jau senas, pra-
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lis pradėjo skųstis, bet aš raminau sakyda- | žiles 63 metų, rodos, nebūtų senas, bet ta 
mas,kad ilgainiui viskas bus' gerai. 

Mums bekalbant ir daugiau senių prisi
rinko apie mane ir visi tą pačią dainą dai
nuoja. Net man baisu pasidarė. Mat buvau il
gu žiponu apsivilkęs, o dar juodas, tai jau 
ir "ponas" , o daibar žmonės nemyli ponų. Pa- I 

,karo letena suvargino. Kaimynai taipgi jau 
persimainė; kiti išmirė, kiti. užaugę į vyrus. 
Sunku buvo ką pažinti, ^Dėdė, kuris Kaune 
gyvena, veda valstybinės Laboratorijos sky
rių jau senelis.. Daug kas labai persimainė. 

, (Bus daugsau} 
233< 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
a 

i ' C I C E R 0 J E 
Kytoj (Thanksgiving Day) 

vakare lygiai g vai. parapijos 
>vet.s\. Grigaliaus chorus reu 
gia pramogą. Sako visi atsi
lankiusieji busią, papilkinti. 
Eisime tad visi ir persitikrin
sime. 

priimti, bet kur tie chicagie-
eiai važiuos, jie ciceriechis j 
pipiru žemę išvarytų jei tik pa 
jiy.tų. Tad nepamrivv'to apsi
lankyti i tą metinę parapijos 
• 

vakarienę. O antra dar pridė
siu, kad ne chicagieeiams to
kias vakarienes valgyti. Juk 
jie grįžtų namon be liežuvių 
už skanėsius juos atidavę. 

Jau 1 d. gruodžio čia pat. 
2iemos vėjas žiauresnis už 
vilko kaukimą. Visi stengiasi 
ant žiemos kiek šilčiau ai ?j-
rergti, gardžiau pavalgyti,kad 
žiaurusis vėjas neparblokštų. • sią ir išlaimėjimų. 
Tad 1 d. gruodžio šv. Antano' 

23 d. gruodžio, Labd. Sa-
gos 3 kuopa rengia vakarą. 
Turėsią gražų veikalą tam 
vakarui perstatyti. Sako bu-

parapija rengia puikią vaka- Kas kam kvepia. 
rienę. Caspadinės sako, kadį Klausyk Jonai, ar tu skai-
jos ir ehieagieeius galinčios tei Holstryčio šlamšte kaip 

i 

Pigiai! Greitai! 
Pinigus persiunčiame į Lietuvą, Latvija, Rusija ir 

Lenkų užimtų Vilniaus Lietuvą. 
Pinigus siunčiame Litais, Doleriais, perlaidomis ir 

telegramų. 
laivakortes parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos 

geriausiomis linijomis. 
Pasportus, kontraktus, doviernastis ir kitus legalius 

dokumentus padarome pigiai ir greitai. 
Esame registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje 

AVashingtone. 
Apdraudžiam namus, rakandus ir automobilius nuo 

ugnies ir kitų nelaimių. 
Priedas. 
Perkam ir parduodam namus, lotns gražiausiose ir 

patogiausiose Chicagos apylinkėse. 
Parduodam lietuviškas prekes, kaip tai: juostas, ka

klaryšius, gintaro karolius, knygas, įžymiausių artistų 
— piešėjų paveikslus ir t. t. 

Visas reikalais kreipkitės pas: 

Lietuvių Prekybos B-vė 
3 3 1 1 S.HalstedSt.Chicago 
Phone Yards 6 0 6 2 

V* Stulpinas, Mgr. 

vienas korespondentas pasiva
dinęs save "pratrid..., atsipra-Į 
šau ' ' Patriotas' ' daug-daug 
žinių prirašė iš Ciceros? 

Ne. Atsakė Jonas. 
Ir ką jis ten prirašė t 
Nugi viską, viskas jam už

kliuvo, viskas jam pakvipo 
Ciceroj. 

Tai kas' užkliuvo, pakvipo? 
Ugi saliunų spitunai, žydo 

barzda, jaučio... 
Ką tu čia niekus kalbi, tur

būt girtas buvo. Bet sakyk 
kas jam kvepia Ciceroj f 

Ugi buliaus pauodeg... 
Fe, toks ten ir koresponden

tas, jei klausos garsų užpaka
ly buliaus atsistojęs. Saky
čiau, geriaus tokie korespon
dentai apšvarintų i— save ir 
savo gazietą ir tik gal paskui 
iš po karvės* uodegos jitlns 
kitokios enatos pakviptų. 

Žemaitis. 

WAUKEGAN, ILL. 

Šv. Kaz. Ak. Eemėjų 19 sk. 
rengia pirmą balių lapkr. 29 
d. Lietuvių svet. ant Lincoln 
ir 9-tos gat. 

Į ši pasilinksminimą kviečia 
visus. 

Rengėjos. 

, > " 

Pagalvojęs Pasinaudok! 
Knygų I š p a r d a v i m a s , Kokio Dar Nebuvo 

TIK IKI GRUODŽIO MĖNESIO 
v U.!~A .i\y*"v,u 

KATALIKŲ TIKYBA 

Parašyta Kun. P. Bučio 
Knyga didelio formato, 215 

puslapių. Joje išdėstyta apie 
Dievą, Trejybę, Pasaulio pra
džią, ką sako mokslas ir Šv. 
Bastąs apie pasaulio pradžią 
Apie žmogų ir angelus. 

Labai naudinga knyga ir ti
kintiems ir netikintiems. 

Kaina su apdar. vie-

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis. 

Calit d*v£M naujai supr^yt.*! si:tn ; Stikliniai žibančius čt-verykus; 
*y Jusij p ir . i* n-ųrai frali t*iti j"»ikiui nupaJjruoti. Ir lyčiai, švariai nuskustas Teiilaa, 

Btt — j t i juvi gaivu Į.iliiJ il>•i*1 -n ų — U i tas sugadinu \ifii.!j. 
Ką tokiam rtsUikin* (MUD&BJ i apie j»s ju*j mylimo :i panelė? Visos jūsų pas

tangos, pa . n i į v.. r:j impresijų, nueis nukals, jti jus pradMt* kasyti savo gulvą 
ir barstyti n< v.rias pJti.sk arus \>o »isų kambari. Naudckit 

Ca-jaaaa apsekote RuffUs U 
C i'"'-k:iny tnlrrin.jij priešą! l' i laikykit save kitij pagirboje. Tik BU trujuiem patrin-

į uvoa t*'.* kiekvnną \ .karą per kokia .lešimt dienų ir daugiau n. r*ikės jums 
i . ) gfili.ttis n»s;ir! ti «nvo JrrjhHę l i V KIT. Pleiskanos išteks visiškai j trumpą laiką 
T(. r po to, i l::. rv: i .iuryti. lai ivtkarėi.iis pat int i į'i v w iy'ą »i Rafflma, 

; _C;JU ui kuomet pleiskanos jų3 nekankins. Koks skirtumas tuomet bus! 

į F. AD. KICHTER & CO, 104-114 So. 4th St, Brooklyn, N. Y. 

- •— i f r— 

VALPARAISO, INO. 
I „M I • I 

Kaip visuomet, taip ir šį
met Lietuvių Literatiška dr-
ja rengia pasilinksminimo 
vakarėlį Subatoj gruodžio 1 d. 
8 vai. vak. Comunity IlaU. 
Vakarėlis -susidės iš kalbų, 
dainų ir t. t. 

Vardan komisijos ir visų 
lietuvių moksleivių užkvieeiu 
ex Valparaisiečius ir kitus lie
tuvius" įdomaujančius mokslei
vių dvasia atsilankyti, o mes 
iš savo pusės stengsimės vi
sus svečius patenkinti. 

J. A. Paukštys. 

FEROVES S K V R 1 U S > 

. i į , r . : . i u . • • n , 5 5 

IŠ VOKIETIJOS 

MALDAKNYGES 
j£ą tik esame gavę iš Vokietijos gražių maldaknygių. 

1 'Balsas Balandėlio" minkštais apdarais $2.50 

kietais apdarais 1.50 

"Aukso Altorius" gražiais kauliniais apd. 

Mišių maldos su paveiks

lais $1.50 

Minkštais skuros apda

rais $2.25 

paprastai apdarais 75c. 

minkštais apdarais $1.75 

galtinis labai gražiais kaulo apdarais . . $3.50 

Aniolas Sargas rausvos skuros apd. . . $2.00 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS] 

U U M įkyria* mm mlkm 
aa* kuko grMtadbM r«l-

Kftdiki, tprtptmiMMM ir *-
aijinua yra aUlykaa rrroa 
•v»j-bo« Maynal Ir taatal 
Ir mm J u t a u * kU tat 
yra aaJyku. kari. mm ta
ria* lagaBarUkaJa UUo-
urplala atvarai ir latarml 
perfvilacaU. ( 

toje 

Tik 

$1.30 
. . . 

Kaina be apdar. vie
toje 

Tik 

85C. 
$1.00 

75C. 

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
Šį knyga didelė 175 pusi. 

Gražiai išleista. Joje telpa 
smulkus aprašymas kaip far-
mavosi Lietuvos kariuomenė 
ir jos pirmieji žygiai. Beto jo
je randami 92 paveikslai ka
reivių ir jų darbų. 
Kaina su apdar. pa- JO C n 

auksuota vietoje •«* l * w 

. $2.50 
Kaina mink. apd. vie- JO CA 

vvJC . . . . . . . . . . . . . 
Tik #4 7C 
A u k . . . . . . . . . . . . . . . . «r l paj 

ANDERSONO PASAKOS 

Joje yra 234 pusi. Formatas 
didelis. Telpa, apie 40 labai 
įdomių pasakų, kaip va. 

"Penkių žirnių istorija". 
"Šiaurusis ančiukas". 
"Dangaus lapelis". 

"Mergaitė atsistojusi ant 
duonos". 

"Laimė ir medžio šakoj gali 
Imti". 

"Karalaitė ant žirnio", 
ir kitos kitokios. 

Kaina pop. ap. vietoje 

Tik 

$1.50 
$1.00 

Kaina vietoje 

Tik 

$1.50 
$1.00 

LIETUVOS ATGIJIMO 

ISTORIJA 

Parašė Kun. J. Totoraitis. 

Šipje knygelėje aprašyta ir 
tikrais faktais paremta kaip 
Lietuvių tauta rusų persekio-, 
jama ątgįja. Kaip nešamos 
ir uirubežio knygos, leidžiami 
laikraščiai, kaip buvo moko
ma skaityti, rašyti. Kaip Mu-
raviovas Korikas -smaugia lie
tuvius. 
Kainą vietoje ą c p 

Tik 25C. 
ŽMOGUS IR GYVUOLYS 
Parašė Kun. Pr. Bučys. 
Knygelė turi 61 puslapių. 

Ji labai įdomi. Nes aprašo 
žmogaus kilmę. Kaip žmogus 
skiriasi nuo gyvuojių. Kaip 
atsirado balti, juodi, raudoni 
ir geltoni žmonės. Kaip atsi
rado žmonės Amerikoje ir tt. 
Kaina vietoje . . * • . . . . 

Tik 

30C. 
20C, 

KATEDROS DAINIUS 

Lietuvino Safira 

gioje knygelėje 63 pusi. G ra 
ži išvaizda. Turinys įdomus. 
Kalba graži. Skaitymas labai 
patraukiantis. Kas mėgsta 
širdį judinantį §kaitymą, tei
ma šią knygelę. ! 
Kaina vietoje OAA 

HUCKLEBERRY FINNAS 

Vertė Jonas Kmitas 

Knyga didelio formato. Tu
ri 284 pusi. Labai įdomi apy
saka; turinys įvairinusias. 
Lietuviams reikia džiaugtis 
tąja knyga ir visiems ją įsi
gyti. ^ 
Kaina vietoje 7CP 

Tik . . . 15C. Tik 50C. 

KAUNO ALBUMAS 

Jame vien tik paveikslai ir 
jų gana platus paaiškinimai. 

Kas nori Amerikoje būda
mas pamatyti dabartinės Lie
tuvos sostinės žymiausias įs
taigas ir įdomybes, tesiperka 
AJbumą. 
Kaina vietoje . . . . . . . 

Tik 

75C. 
60G. 

> > 11 

"> 

>» 

" 

yy 

I kuo 

SiU, 

! s 

ATIMANT NUO KULTU. 
Abelnai kalbant, kūdikį nuo krūtų 

reikia atimti tarp devinto ir keturio 
. likto mėnesio. O nekurios sąlygos ga 
• Ii priversti dac anksčiau. Pavyzdžiu, 
išsenka motinos pienas. Arba vėl, o-
ras gali turėti ant laiko įtakos. Nė
r a patar t ina atjunkti karš tame ore, 
jei nė.ra svalrbios priežasties. 

Atjunkti reikia pamažu. Tada kū
dikis lengviau prisitaiko prie kito 
maisto. Galima protarpiais duoti kre
kerių a rba košės. Tas prigelbsti jun 
kimui. Atmink vienok, kad kūdikis 
da(r negali pilnai suvirškinti krek-
molinio maisto be 18-20 mėnesių. To 
del reikia tokio maisto vengti. Bul
vės, pupos ir panašus maistas turi 
daug krakmolo ir reikia vengti Jo 
davimą. 

Pradėjus junkimą patar t ina pasitar 
ti su gydytoju. Jis i ino, kuris mais
tas tavo kūdikiui getresnis ir pasa
kys jums. 

Brendimo laikas mergaitės gyveni 
me pastato kiekviena motiną ant ner 
vų. Tai rūpestingiausias laikas mer
gaitės gyvenime. Tai laikas, kada vi 
sos jos pažvalgos yra keistame sto
vy, kurios pamatas gludi fiziologijo
je. Tai laikas, kada jos sveikata turi 
rūpėti . Jos sveikata šiame laike ypa
tingai priklauso motinos ,rupesčiui. 
Kiekviena motina turi rūpintis ir 
auklėti savo mergaitei sveikatą ir 
stiprybę pirm įniko, kad ji galėtų 
lengvai pereiti šitą laiką. 

Be užtektino kiekio gero maisto 
mergaitės bręstanti sistema negali lai 
mingai stembti prieš gamtos reikalą-
vimus šiame laike. Tokie varnai turi 
gauti po du sykiu j dieną Eagle Pie
no apar t kitų valgių. AtmieSk du 
šauktu Eagle Pieno su trimi-čvertim 
puodelio vandens. Jos labiau myli, 
kuomet dasideda ginger, ale, vynuo-

sunka, vaisių sunko. 

VARGO MOKYKLAI 

Šį knyga viso būrelio mo
kytojų sutaisyta. Jos turinys 
taip įvairus, kad neaprašysi. 
Žinau tikt kad tokias pasaky-
tės,. kokios šioje knygoje tel
pa mėgsta jauni ir seni, vai
kai ir užaugę. Viso 98 tokios 
pasakėlės. 

Kaina vietoje • 

Tik . . . . . 

80C. 
60C. 

BRAIŽINĖLIAI 
Parašė Skruzdė 

Šį knygelė gražiai išleista. 
Joje telpa 11 įvairių iš gyver 
nimo pasakėlių, monologų. Jų 
kiti nepaprastai juokingi, ki
tos graudingos, visos naudin
gos. Kas nori žmonių draugi
joje ką linksmo papasakoti, 
teįsigija šią knygelę 
Kaina vietoje ACP 

Tik . . . . . 25C. 

JAUNOJI LIETUVA 

Poema. 
Parašė J. Maironis 

Ką apie šią knygą pasaky
ti ! Parašė ją Maironis, tai ir 
gana. Žinome, kas Maironis ir 
kokios puikios jo eilės. §i pri
guli prie gražiausiųjų jo dar
bų. Imk ir skaityk. 
Kaina vietoje OAp 

TRUMPA APOLOGETIKA 
Parajė Kun. P. Bučys M. I C. 

§ioį0 knygoje yra 220 pus
lapių. Didumas vidutinis. Joje 
aiškiausiai įrodyta atsiradi
mas tikrojo tikėjimo ir netik
rųjų tikėjimų. Parodo proti
nius tikėjimo pamatus. Tai 
didžiai svaTbi knyga tikin* 
tiems, ir netikintiems. 
Kaina vietoje r n p 

Tik 60C. Tik 40C. 
ATSTOVAS RALYS 

Sulietuvino Nemunas. 
Puslapių 144. Gana didelio 

formato. Labai graži kalba. 
Turinys interesingas. Aprašy
mai gyvi. Vaizdeliai, tiesiog 
žavėjanti. Kas šią knygą skai
tė, tas ją giria. 
Kaina vietoje . . . 

Tik 
40C. 
25C. 

MISIONIERIAUS UŽRAŠAI 

Versta Brolių Marijonų. 
Šioje knygoje telpa >— gra

žiausių atsitikimų iš įvairių 
žmonių gyvenimo. Aprašyta 
atsivertimai į tikėjimą. Pradė
jus ją skaityti nėra noro pa
leisti iš rankų neperskaičius. 
Kaina gražiai aptaisy- 44 C n 
tos vietoje #lwlM 
Tik $1.00 

STATISTINĖS ŽINIOS 
Apie Liet. ligi karui 1914 m. 

Iš šios knygos galima suži
noti apie Lietuvą daug įdo
mių dalykų, kurių iki šiolei da 
nežino ta, tai yra, kiek Lie
tuvos žemės, gyventojų, koki 
jie, apie Lietuvos turtus, pra
monę, prekybą ir k. 
Kaina vietoje t 9 flfl 

Tik $1.00 

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA 

P. Kriaušaičio ir Rygiškių 
Jono. 

Tai naujai sutaisyta gra
matika. Norintiems geriuu 
mokėti lietuvių kalba, reikia 
naudotis šia knyga. 
Kaina vietoje 

Wk 
80C. 
60C. 

ŽEMAITĖS RAŠTAI 
Apsakymėliai 

Knyga didelė. Puslapių 
391. Joje telpa visa eilė įvai
rių aprašymų iš gyvenimo. 
Žymi knyga. Tinka labai į 
knygynus. 
Kaina vietoje 

Tik 

$1.50 
$1.00 

JONO BILIŪNO RAŠTAI 

Knyga 143 puslapių. Joje 
telpa daug aprašymų, vadi
namų "paveikslais", apysakų 
ir eilių. Tai žymus literatinis 
darbas. 

Kaina vietoje 

Tik 

$1.50 
90G. 

LIETUVOS ŪKIS 
Paraaė Al. Rimka. 

Norint aržiau apsipažinti su 
Lietuvos žemės reikalais, pra
vartu paskaityti ši knyga. 
Naudos iš to skaitymo bug 
daug. 
Kaina vietoje # 1 [M 

Tik 

APEIGOS R. K. BAŽNYČIOS 

Parašė Gerutis 

Šį knyga visiems katali
kams naudinga ir reikalinga, 
kąd suprastų visas apeigas, 
vartojamos bažnyčioje. 
Kaina vietoje jį n P 

60C. Tik 40G. 

" D R A U G A S " Pub-Co, 
Skaityk šitais straipsnius kas sa-
altę ir pasidėk ateičiai. 2334 Suoth Oakley Ave. Chicago, III. 
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GRANO RAPIDS, MIGH. 
Laukiamas L. D. K. S. 93 

kp. pirmas vakaras įvyko lap-
kr. 18 d. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Vakaro vedėju-buvo 
P. Lukša, 

Šio vakaro programa buvo 
įvairi ir turininga. Kalbėjo 
gerb. kun. A. Dexnis, vaidinta 
veikalas '!Jurgis Žiburis", be 
to buvo deamgų, nianologų r r 
deklamacijų. Protarpiais' buvo 
patinama katalikiška spauda. 
Pelno nuo Vakaro liko į $4$.-

28 ir visa suma eina naujai ba-
v v • • 

znyciai. 
*Su lapkr. 25 d. čionais pra

sidėjo parapijos bazaras. Visus 
vietinės draugijos uoliai prie 
jo prisirengė ir dirba. 

Sėkmingos visiems .darbuo
tės. 

Vilniaus Dzūkelė. 

PITTSBURGH, PA. 

uauja privačiai, o visus para^Hp 
pijos reikalus nuo jjeg. mėne-
uo 1920 m. pasekmingai ve
da didžiai gerinamas ir visli 
mylimas kun. M.'Kazėnas, kai-
JK) administratorius. Jojo pas-
t angomis su pagalba darbš
tesnių parapijiečių vyrų ir 
moterų, šįmet pamojimui. 30 
m. parapijos sukaktuvių su
jungta Įvairios pramogos. At
minčiai tojo jubilejaus rinkta 
įvairios "aukos* parapijos skor 
lų sumažinimui Aukavusiems 
nemažiaus $30 pažadėta -diplo
mai pertraukti net iŠ Europos, 
su įvairiais paveikslais. 

Vakarienė. 

Užbaigimui tojo jubilejaus 
surengta kermošius" lapkr. 13, 
14, 20 ir 21 d., kurio paskutinį 
vakarą iškelta vakarienė su 
pamarginančiu prog. Apie 
tc vakarienę reikėtų ką nors 
daugiaus pasakyti. 

Dabar Yra Laikas Siusti P i n i gus L i e tuvon 
Idant Gautu ant K a S e d u 

NORĖDAMI 6AUTI TEISINGA IR ATSAKANTI PATARNAVIME VISADOS KREIPKITĖS 
• . 1 . 

h 

Nepaprastos iškilmės šv. Ka
zimiero parapijoje. 

Šiais metais sukako 30 me
tų kaip gyvuoja šv. Kazimiero 
parapija, Piltsburgli, Pa. Pir
muoju jos klebonu buvo gerb. 
kun. Lopatto. Jo 
įpėdiniu kunigas Jonas 
Sutkaitus, kurs išklebonavo 27 
m. aktyviai ir dar tebekiebo-

KALĖDŲ PLAUKIMAI Į 
LIETUVĄ. 

Bus speciališki plau 
kiniai Kalėdų laike. 
LEV1ATHAN iš
plauks Gruodžio 1 
dieną. PRESIDENT 
ARTHl 'K Gruodžio 
5 dieną. GEORGE 
VVASHINGTON gru
odžio 12 d. iš New 
Yorko. Taipgi ir ki

ti išplaukimai. Geras sujungimas 
su Lietuva per Angliją arba Bre
meną. Naudokis smagumais kelia
vimo ant S. V. Valdžios laivų: Di
deli kambariui . Poroms ir famili-
joms kambariai yra vien t i le į iems. 
Ruimingos pasivaikščiojime* dė-
nys. Pa ta rnavimas mandagių tar
nų. Puikus ir įvairus valgiai. 

UNITED STATES LINES 
U « SO. DKARBOH.N ST. CHICAGO. 
L-okaliai agentai visuose miest. 

Valdantieji Operatoriai del 

UVITED STATES SHIP1N6 BOARD 

Pirkite Tiesiog iš 
DirbtuvesSuteu^npe^erkup" 

Mes prisiusime tiesiog i 
Tamistos namus ta nepa
prasto* vertes N A U J Ą 
K A B I N E T I N I P H O-
N O C R A P H Ą - k u r i o 
atvaizdą čionai matote, tu 
20 nauju lietuvišku 75c Co-
lumbia rekordu, grojančiu 
40 įvairiu kompozicijų ir 200 
geriausiu adatų. — viską ui 

$29 
PERSIUNTIMĄ APMOKAMI: 

TIKTAI P A M Ą S T I K I T E ! $29 nuperka Ta-
mis tai phonographą, kurio padirbimas ir balso 
garsumas lyginasi su phonographu, kurie yra par
duodama po $150. Kabinetas labai gražiai padary
tas iš mahoninio medžio, turi stipry motorą ir aišku 
balsą. Galima ant jo grajint visoki rekordai. 

• PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU 
UŽ KITUS. TAI TODĖL. KAD PARDUODAME 
TAMIiTAI TIESIOG i š DIRBTUVES. Šis būdas 
pardavimosutaupina išlaidas: pardavėju, vertelgų, 
agentu, olseho, pervežeju ir 1.1, ir. štai. tos visos 
sutaupintos išlaidos atiduodama TamistsJ. 

Kiekviena mašina esti išbandomąją išiiučiant— 
tat gi yra gvarantuojama ant 20 metu. Už $29 pri
siusime Tamistai ši puiku kabinetini Phonogra-
phą, su 20 nauju lietuvišku 75e Columbia rekordu, 
grojančiu 40 įvairiu kompozicijų ir 200 geriausiu a-
datu. Užganedinimą gvarantuojame. arba grąž 
name pinigus. Prisiuskite Money Orderi ar čeki. 
UŽSISAKYK TA NEPAPRASTA n A R A D I 
PHONOGftAPHAIR REKORDUS ^ A D A K ! 

General Phonograph Co. 
2271 St. Clair t/4 ve. :-: Dept. L, 11 

* ^ CLEVELAND. OHIO 

Toji vakarienė, tai dar pir
mas šv. Kazimiero parapijos 
istorijoje toksai atsitikimas. 
Ant syk, gražiai išpuoštoje 
svetainėje susėdo arti 400 
žmonių vakarieniautų. Laike-
vakarienės vaikų choras sugie 
dojo keletu smagių dainelių, 
keletas solisčių paskambino 
ant piano, pora dnetų — smui
ke ir piano. Programas' ir va
karienė užbaigta su Lietuvos 
himnu. Keikia pastebėti, kad 
šį Tisą. programa prirengė kų 
tik -atvykęs iš Detroit, Mieli, 
naujas gabus vargonininkas 
Stasys Raila. Kad gabus chor
vedys ir geras mokytojas, tai 
parodo ir tas, kad į pora sa
vaičių, visai naujų vaikučių 
chorą sugebėjo ant tiek išla
kinti, kad lengvai ko nevisą 
tuzinų. įvairių dainelių gerai 
padainavo. Užtad pripažini
mui jo darbo Antanas BJažai-
tukas vardu vakarienės rengė
jų įteikė didelį gyvų gėlių bu
kietą. Gaila, kad tikrieji cho
ristai del kų žin kokios "pa-
nabėrijos" "streikuoja". Ma
tyt, kad jiems dailė nelabai 

i 

terūpi. 
Per porų metų apmirusi šv. 

Kazimiero mokyklos svetainė
je dailė, pasitikima, kad ilgai 
neims p. S. Railai ją atgai
vinti. Žinoma, jei jaunimas su
pras jo geriausius norus daile 
statyti augščiau už " a š " . 

Ant kiek girdėti iš keturių 
kermošiaus vakarų bus uždar
bio apie $1,500.00. Tai dėka 
kun. Sutkaičio nepaprastam 
Išgarsinimui tojo kermošiaus 
nedėlioję, spalių 7 d. laike su
mos. Gaila, kad kun. Kazėnas, 
kaip ir visados mažai teprasi
dėjo prie užbaigos tojo jubile
jaus. Turbūt užimtas Seserų 
Pranciškieeių reikalais. 

Ant galo dar reikia prknin-
£ ti, kad publika laike vakarie-

nės labai garsiai kalbėjos i, taip 
kad solistų bei smutkorių, kar
tais visai negalima buvo gir
dėti sėdint ir vidury svetai 

EUROPOS SKYRIUS 

Greitai pristatome pinigus į Lietuvą 
ir.į visas dalis svieto. • 

Parduodam laivakortes ant geriausių 
laivų iš Lietuvos ir į Lietuvą. • 

Parupinam pašportus ir vizas. Įšiuri-
nam bagažus iki Lietuvos. 

Padarom visokius Notariališkus raš
tus (Doviemastis ir t.t.) 

Esam registruoti Notarai pas Lietuvos 
Atstovybę VVashington'e. 

' w w w i 

AMERIKOS SKYRIUS 

Norėdami gauti teisingą patarnavimą, at
sakančių žmonių, visados kreipkitės į — % 

Perkam, Mainom ir Parduodam na
mus, lotus, farmas ir biznius. 

Parduodam pirmus Morgečius atne
šančius 8% ant metų. 

Peržiurim (Examin) Abstractus ir 
padarom visokius pirkimo ir par
davimo raštus. 

Įšiurinam turtą ir gyvastį geriausiose 
kompanijose. 

Parandavojam B a n k i n e s dėžutes 
(Boxes) $2.50 ir augs. metams. 

K 

S.L FABIONAS COMPANY 

809 West 35th Street, arti Halsted Phone Boulevard 0774 arba 0611 
C H I C A G O , ILLINOIS 

i GERIAUSIA PROGA ŠIANDIE INVESTUOTI PINIGUS YRA PIRKIMAS NAMU. 
Nekurie nepatyrė žmonės skelbia buk tai namai atpigs, 

bet patyrę ir mandrus žmonės žino jog pavasarį namai bus dar bran
gesnį. / 

Tsįjus galit persitikrinti pas Kantrakfcoriu kur pamatysit jog 
tris mėnesiai atgal galima buvo pabudavoti narna pigiau negu dabar. 

Dėlto mes pa tariam visiems susipratusiems /žmonėms pirkti na-
mus nelaukant jokiu atpigimu. Nes laukdami patrotysit nuošimti ant 
pinigų ir turėsit mokėti brangiau už narna. 

r I B • •• 

Alės turim visokios rųšies namų, kiekvienoj dalyj Chicajros.' • • 
Kreipkitės ypatiškai pas mus ir išsirinkti sau tinkama narna. Didi 
ar maža, bile turėsit savo. Tėmykit mūsų Bargenus laikraščiuose. 

S. L. Fabionas&Co 
809 West 35-th Street 

C b k a ^ o . ^ , . ^ ; 
• 

Telefonas Blvd. 0611 Arba 0774 

nės. Toksai pasielgimas labai 
žemina mus • lietuvius svetim
taučių akyse, o čia jų buvo 
gana skaitlingai. Abelnai kaip 
pirmu syk tai atleistina. 

Svečias Ii toliau. 

giasi visa pertaisyti mene ir ko nemoka sukurti, 

moksle, del to, kad patys nie- Dž. Leopardi. 

Užuojauta yra amžinos mei
lės ir amžinos harmonijos dė
snis. 

Bramos išmintis. 
1 ra amžių, kai žmonės sten-

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. 

TONSILUSI 
IŠIMU 

A T V I R U T Ė S , 
A. Žmuidzinavičiaus—Žemaičio. 

Ka tik gavome labai gražių A. Žmuidzinavičiaus pieš-

tiį atviručių, įvairių įvairiausiu gatunkų: 

TOBULIAUSIOMIS MOKSLO] 
_ PRIEMONĖMIS: 

1.—be peilio, 
2.—be kraujo, 
8.—be marinimo, 
4.—be skausmo, 
5.—be jokio pavojaus svel-J 

katal. 
Po operacijos žmogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti,! 

nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopulių; žmogus gali] 
tuoj valgyti, dainuoti i r Jaustles linksmai. 

Patarimus tonsilų reikalais duodu uždyka. 
žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika, — | 

kuriems p»tarnauju yra pilnai užganėdinti. 

DR. AL. M. RAČKUS 

Susigraužimas, 
Nemunas ties" Kaunu, 
Liūdnas Kraštas, 
,Tirinėjimas, 
Nerys, 
Dravės, 

KEISTUS ant kryžiaus 
tai labai graži atvirutė. 
Į Šviesia praeitį 
Giedras Vakaras 
Palangoje Nagio kalnas' 
Eegėjimas. 

/ 

Taipgi turime ir kitokių atviručių. Kiekvienos atviru
tės kaina tik 5c. 

Gydytojas, Chirurgas ir Obstetrikas, 
1411 South 50-th Avenue Cicero, Illinois. 

» » » * » » » M 

DRAUGAS PUB. 00 . 

2334 South Oakley Avenue Chicago, UI. 
... ^*WW^, -^*8t 

uu _ — r 
GERB. KUNIGįl DŪMEI. 

P A V E I K S L Ė L I A I , i 

Kų tik esame gavę Iš Vokietijos gražių paveikslėlių, 
Taigi mes pasiųlitume Gerb. Kunigams jų užsisakyti, nes 
jie butų tinkamai apsilankant vaikučiams dalyti. Pa
veikslėliai maišyti. Formatas 3x4%. 

Kaina tik 10c. už tuziną. 

2334 South Oakley Ave. 

.*. •-»-
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P A V E I K S L A I . 
Ką tik gavonie iš Vokiet. labai gražių Vieap. Jėzaus 
ir Marijos paveikslų. Ant vieno išsiūtą, rankomis žo
džiai: i(Dieviškoji Jėzaus Širdie pasigailėk mūsų'' 
Ant 'ki to: "Nekalčiausioji Dievo Motina melskis už 
inus"*. 

Šie paveikslai butų labai tinkami Kalėdų dova
noms, nes tai išrikrųjų gražus paveikslai Kas nori 
pirkti,* lai pasiskubina, nes nedaug jų, esame gavę.\ 

Po vieną perkant kaina $1.00 

Vi abu $1.85 

v.?^, 
DRAUGAS PUB. CO. 

Chrcago,Uį!/i 
• f y 

'?. 

fr »/ * !• 
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 

Musų krautuvė—Viena i i didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiausių kaina, kur kitur taip 

negausi Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar-
,bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, sliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitara ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališksus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. » 
Steponas P. Kazlawskt 

4632 Sa. ASHLAND AVE., CHICAGO. OLL 
Telefonas BOULEVARD 7309 

i 

* 

% 
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, CHICAGOJE.J 
" Choro prisirengimas buvo gijų, atstovai. Buvo Išduota ra- riningai, iškeldamas vien Tak-

iypač pažymėtinas. Dainavi- portai vk įvykusio Vilniaus tus, kad žaioaienas klausant 
mas parodė- choro gilų, siste-
matingą išsilavinimą. 

KĄ SAKO AMERIKONŲ 
SPAUDA APIE OPE

RETE ««Į TĖVY
N E " . 

Amerikonų laikraščiai pla
čiai aprašė operetės " J Tėvy
nę'* vaidinimą, k a n a i ivvko 
laike Siu metų Vyčių Seimo 
Springfield, 111. 

Štai keletas ištraukų iš " I I 
iinois State J o u r n a l " — rugp. 
2 ą d . 1923 m. operetės ' I Tėvy 
n ę " I j i d h i i n o ą kurį išpildė 
vietinis Vyčių kuopos choras 
High Scliool Auditorium — 
luivo viena indomiausių Sei
mo pramogų. 

"Operetės muzika bei vaidi
nimas suteikia didelio kredi-

| to rengėjams. 
"Operetei dirigavo prof. A-

leksis, ir jo gabumo dėka at
siekta geriausio pasisekimo, 

" P r i e operetės i&pildymo* 
neabejotinai, (kiug prisidėjo. 
P-lė Elena Brazaitė, žymi 
Springfieldo soprano. Ypač 
puikiai buvo sudain. du so
lo paskutiniame akte. P. Jus
tas Balsis, žinomas chieagie-
čianis tenoras, kuris vaidino 
vedamųjų role, buvo lyginai 
pasekmingas. 

"Šiltai buvo sutikta scena 
je gabi šokėja p-lė Jute Ge
dminaitė. 

"P-lė Elena Bacevičiūtė su
teikė pilnai vykusį typų 
"vampi re" . 

namaičių, naudai vakaro. Pasi
rodė, vakaras visais žvilgs
niais nusisekė. Išgirsta Sau-

Sekmadienį gruodžio 2 d. liu atstovo , p . A. Žemaičio į-
š. įn. Bridgeporte šv. Jurgio domi kalba ir pamatyta krut. 
salėje, operetėje " Į Tėvyne/ \paveikslai užimant Klaipėdą 
dalyvauja: lietuviams. :» 

Angelė— Elena Brazaitė, Nutarta rengti Katalikų Spau-
Pelra?: — Justas Balsio, Aula- d o s Savaitė ir tuo tikslu iš 
nas — Jonas Grūstas, Birutė 
— Ona Gudauskaitė, Jonas '— 
Aleksandras Bakunas, Saliu-
ninkas—A JI tanas Repšys, Bal-

rinkta komisija, kuri pasirū
pins įkūnyti darbą dar prieš 
Kalėdas. Gerb. kleb. kun. Al. 
Baltutis žadėjo duoti svetaine, štokų ir apsvietos reikalų. J t 

ašaros akyse matėsi. 
Padarius rinkliavą susidavė 

arti $500.00 — Žymiausieji 
aukotojai: kun. A. Skrypkur-
$50:00ir Kaz. Venckus — Liek 
boną su kuponais visais . iri 
$57.50. * * 

Po to kalbėjo kun. Bumšas. 
:Jis , kaip visuomet karžta :, 
!gyvai,nurodė didžiausių musv 
katalikybės kovose trukumus: 
visuomenių pasaulinių veikėju 

> ų darbą ir dar vieno katuli 
kų< Lakia«jimo palioko. 
' Gražu matant gražų darbai 

Buvęs. 

trus — Aleksandias Bakunas, /veltui. Keikia tad tikėtis gra 

D A K T A R A I 
Dr. A. I . Sertašius 

( B e r t a a h ) 
GYT>VrOJAS IR C'HIR|-ft<3At) 

S464 8o . Halsu-U SI r. 
Ofiso Vai.: 1-t po piet 8-8 vak. 

RosideiK-iJa 
S 1 5 t So. l'nioii Ave. 

TH. Bonl. ft»IS Tel. Yds. 16M 

f Dr. A. K. Rutkauskas 
GYavVTOJA* I R OHIHI RGAb 

4442 So. Western Ava. 

Magidė — Elena Bucevičiufcė, 
Jurgis — Jonas Adomaitis, 
Marė — Juoautė Sugentaitė, 
Matas — Petras Žemgulis, Ro
žė — Stasytė Brazaitė, Juo
zas — Petras Stirbuš, Adomas 
— J jozas Mileris, Pol temena i 

— Viktoras Alaunis ir Jonas 
Tamošiūnas ir didelis choras. 

Mk. 

NORTH SIDE. 

,žių darbo vaisių. 
Reporteris. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

-— 

—a Telefoaas Boulevard 1»S* 

Dr,S.ABrenza 
4 M S So. Ashland A r e n a * 

Chicago. 111. 
Vai.: t ryto Iki 12 piet: i po 
piet Iki t po piet: « . ! • trak. Iki 
I I I rak. 

Telefonai Hecley 7 4 3 * 

Dr, I. M. Feinberg 
i 

Gydo special iai visokia* vyrų ir 
moterų lyt iškas ligas. 

3401 Madisoa Street 
Karu p. Ue* tern A ve. — Chlcago 

j Valandos: S—4 po pietų 7—9 vak. 

DR, F. E. REIGHARDT 
Specialistas chroniškų ligų. 
Buvęs pirmiau Irvine Park 

Senatorijoj vyriausiu 
gydytoju. 

Valandos nuo 3 iki G, kas
dien, penktadieniais ir nedė-
liomis ofisas uždarytas. > 

Kalbama Lietuviškai 
2009 North Avenue 

(Kampas Mihvaukee Ave.) 

Tel. Bonlevaurd « i * * 
DB. A. J . KARALIUS 

Lietuvi* Gydytojai 
3303 8outh Morgan Str**i 

Cfclceųro. m 

?Dr. CHARLES S E G A L I 
• • • \ Perkė lė savo ofis* po numeriu j 

4729 S. Ash land Ave. 
SPECIJALISTAS 

» 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yarda 0994 

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

Nuo 7 iki 9 vakare. 
fNedėJ. mio 10 iki 12 piet. 

Lietuvos Vyčių 5 kuopa ren
gia Bankieta ir šokius pager
bimui savo svaidininkii Padė-
kavonės šventės vakare, lap
kričio 29> 6 vai. vakare para-
pijos svetainėje. 

Nemažai laiko, jėgų, net ir 
' pinigus valdininkai pašvent ir 
praleido žaisdami per vasanj. 

Šeimininkės jau užbaigė pe
šti žąsis ir gaminti valgius va
karienei. O tų gardumynų.... 
užteks ka; čia ir surašysi. Bus 

I hankietas* daugiau įvairesnis, 
geresnis už parap. vakariene. 
Purėtų kiekvienas north sidic-
tis atsilankyti į šį pokilį. 

Tikimasi kad ir svečių is fo
tu kolonijų bus. 

P. Stasys. 

i i 

Vyčių vakarienė. 

Pagerbimui mus'ų basebali-
ninkų, kurie susiorganizavo 
tiktai pereitą pavasarį ir iš* 
laimėjo Chicagos Vyčių Čam-
pionata, Lie t ' Vyčių 4 kuopa 
ren&,;.a didelę vakarienę su pro 
gramu i r šokiais, trečiadieny, 
28 d. 8 vai. vak. parap. svet. 

Vakare visi galės pamatyti 
išlaimėtą <4Silver Cup , J be ki
tų dovanų. 

Programe, be namiškių Bal
sio, Benaičio, Šulckaitės ir ki
tų pasižadėjo dalyvauti p. M. 
Šlapikauskaitė ir kiti. 

Jaunimas, ypač basebolinin<-
kai ^r kitų kuopų prašomi ne- j 
pamiršti atsilankyti, ir pasi
linksminti .prie*, užsigavėsiant 

Aras. 

Džiovų, Motorų Ir Vjrtį L1R»J : 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—& I 
po pietų: nuo 7—8 30 vakare 
Nedel iomis: 10 iki 1. 

Telefoną* I)rt*xt*l 2HS9 

IJU^aulinių veikėjų, — miniai 
vadų, k* pačiai miniai dory
bę, katalikybę ir lietuvybę, 
gali dupti tik mokykla lietu
viška ir katalikiška. Jo pra
kalba taip* sujud. žmones, kad 
daugelis paskutinius atsineš
tus pinigus atidavė. 

Surinkta iš viso Seserims 
Pranciškietiems t^ dieną, $527. 
35, 

Žmonės išsiskirstė pakilusia 
mo upe, pasirįžę ir toHmes-
nleBiLs darbams nepaliauti gei
bėjas. Visi jautėsi atlikę gra-

Lapkričin 28 d. 8 vai. vaVa-
re r Davis Sąuare parko salėje 
L. Vyčių 13 kuopa, po tiruni 
po susirinkimėlio turės jokius 
Visi. nariai teiksitės- laiku su
sirinkti. 

Krespondentaa. 

5t 
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NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ant Bridgeporto 
Puikiausios nuskintos kvietkos,! 

[vestuvėms bankietams, pagrat»arnsą 

Jonas Dunša ir Jonas Kada 
vyčius po numeriu 4537 Sov 
Paulina St., Chieago, 11L ati 
diarė modernišką Grosernę h 
Bučernę. Jonas Dimša ir Jo-
r.'a> Radavyčius yra dideli vei
kėjai, visokių prakilnių diarbu 
rėmėjai. 

Įduodu Jo«Ai širdie taip gi 
turi tikrai lietuviškas ir tabaL 1^*^^^ ^ *itom* pramogom*. 

^ Taipgi užlaikome powder'J, per-' 
[fuma, p laukams tinklelius (hairj 

O. 
Patarnavimas mandagiausias, < 

[kainos Žemiausio* 
URBA FLOVVER SHOP 

Nusiunčiame 
Telegramų per 2 dienas. 

Perlaidomis per 25 dienas.| 
Turime tiesiogyriius susisie 
kymu&su Lietuvos Bankaih 
Paataaudokite proga siuns 

4ami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAI MANUFACTURiHGl 
BfSIRIŪT tfAJNC 

1112 W. 35-th St. Chicago 
Turtas viri $7,000.000.00 

geras. Kad ateina koks moks
leivei!* arba pavargėlis tai jau 
vis netuščiom** išeina, bet jau 
nors dešrelę vis gauna. Lietu
viams reiktų juos remti. 

Korespondentas. 

K A L Ė D O M S 
DOVANOS! 

3324 Auburn Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

LIETUVIAI 6RAB0RIAI 

• 

?-

.-

Dr. Makaras 
L I E T U V T 8 GYDYTOJAS I R 

C H I R U R G A S . 
U i Chicagos greičiausiai ir ar

čiausiai paniekiamas sekančioms < 
ko loni joms: Indiana Harbor. East 
Chica*"0. H a m m o n d , GaTy, Harvey, 
St***«r, Ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 W E N T W O R T H AVE. C l i l -
CAGO HKIGHTS, ILL. Tel. 494 
Ketvergo vakarak-t: 10453 S. Btate 

St. Roseland. Tel, 349, 

rel. Rlvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8315 So. Bals ted Street 

Valandos: Nuo 9 lkl I diena. Nuo 
7—9 rak. x 

Nedel iomis i lkl 11 dieną. 

Lapkričio 2& I tii'.c.iioi jc-
ir arkas višt^, a*</i.;, /.-^ų .':r 
Kalakutų sv. ?,!:ykol:i para]*. 
s\\t . Kas no4-i n4'«».i gardžj'us 
j •• tus Padėkavor. .* dienoje 
^Thanksgiving Day) nepami
rškite ateiti o tikrai parsine-
%tv kokį noTs pauk ,t» 

r e l Boo lerard 053T 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 lkl 12 dieną, nuo « 
iki g vai. vak. Nedėl lomia nuo i 

iki 2 vai. po pietų. 

Kat. P'ederacijos 23 skyr. 
mėn. susirinkimas įvyko lap
kr. 20 d. Dalyvavo visų drau-

ihtu Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr. A. Račkus 
Ligonius priima kasdien 

įmo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomiš ir Nede
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali pa tarną viiaą^ teikia 
savo ofise: 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, 111. 

A . . 

Dr. M. Stupoicki 
3107 S. Morgan St 

CHIGAGO ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — S iki 11 U ryto po 
pietų 5 iki 8 vak. Nedel iomis ofi
sas uždarytas. 

! • • • • • • » » » » » ^ » » » • • » • • • • » 

D r, M, Strikol'is 

T ItezJd. Tcl . Van Bunen 0294 
Ofiso TeL Boulevard 9693 

Dr. A . A . R 0 t H 
RC'SAS GYDYTOJAS I R 

C H I K I R G A S 
Spėt jaU.>ta« 3fotcriški>, Vyr4dk4# 

Valkų Ir visų chroniškų ligų. 

[Ofisas 3 3 3 5 S. HalstedSt 
'Vai .: 10—11 ryto: 2—3 po piet. 
, 7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

1139 Ii idepondenre Blvd. 
d H c a g o 

• — • • — • * • M I J a sm i' 

I 

! 

Lieta v 13 
GYDYTOJAS ir C1UKLKGA» 

MOl So. Ashland Avenne 
Tel. Boulevard 7820 

Tai.: 1 Iki 4 ir f lkl • 
Ned. 19 lkl l t 

la***l: 6*41 So. Albany AresMM 
Tel. Prospect 1939 
VaL; pasa i sutarti 

' • » » » » » » ' » » » » » » » • » » • • m • • • 9 | 

! Cal. Oaoal 3*7, Vak. Oaaa! l l l » t 

BU h Z. ZALATORIS 
Ltotvvii aydytojM £r 

Dhirvgti 
1991 SMUk H a b t e d 9tre«t 

ralandosr l t lkl 12 ryta: 1 Iki * Į 
po pl*tų: • tki 9 vakar* 

DR. A. L YtfšKA 
1900 So. HaJst^d Btr. 

Tei. GaoaJ «J1» 
Oftoo T»J : i • ryto tk1 11 po 

• lkl 7 ral rmkmro. 
mm. ral . : 1 Iki 4 po 

4199 Arofcev Ava. 
T*l. Lafay*tt* t * 9 | 

[ KRUPAS H2EJ0 2 VAL. RYTE 

Tai buvo grreitas užpuol imas bo jo
kiu persergėjimo išanksto. Laikas 
brangus — o daktarą labai sunkų 
gauti. Tuomet ats iminus mot ina apie 
l>r. Drake's Glessco uždavė vaikui. 
keletą laši;. Vaikas kaip bematant nų 
rimo ir nustojo vemti . Dr. Drake's 
Glessco yra vartojamas per 35 m e 
tus ir ž inomas kaip geriausias vais
tas nuo krupo. Pasiklausk daktaro ar 
aptiekoriaus ką jis mano. Kaina 50c. 
— v*rtas $50.00. (Apgr . ) 

D A N T I S T A I 
DR. G. K. ČERYS 

DEBTTOTAS 
4454 S. W e s t ^ m Avenue 

Vai.: nuo 4< po pietų tkl 9 vak. 
Subatomis nuo 9 iki 9 vak. 
Nedel iomis nuo 10 iki 12. 

TeL lAfaye t te 341S 

TOWN OF LAKE. 
Ii 

Seserims Branciškietifcms rin
kliava. 

(Icrb. kun. A. Skriįkos ir 
Tretininkį dr-jos rūpesčiu 
lapkr. 2 6tfc t^kmadieivo vaku-
re tapo surengta įdoniku pra
kalbos. Dienos laiku p/io 6a4V 
ny(v'ios darbleios liotininkes 
surinko 148 dol. J pakalba* 
vakare parapijinėje svetainė
je susirinko arti 2tf) ztnouiu. 
Vakaro vedėjas gerb. mušu. 
k l e b ė j ę išaiSkinos trumpai va 
karo tiKlla. p a v i e t o gerb. kun. 
Č'užauskę. Kua. Čužauskas pa-

-i • i 

skaitė referalį neilgą, bet tu
riningą apie katalikiškų mo
kyklų svarbą, ir Seserys Prnn-

J ciškietes, kurios tą *ventą dar
bą, dirba. Po to gerb. kuru 
Kiužas atpasakojo vaizdžiai 
Praneiskieeįiį vienuolyno įoî  
steigimo istoriją ir dabartinę 
jo padėt j . Atpasakojo papras
tai, bet taip vaizdžiai ir tu-

minos* 

me 
k ui. 

Kas nori, kad' išsiųsti pinigai pasiektu Jūsų gi-
18 prieš Šv. Kalėdas, siųskite per magą įHtaî a<. 
Ivšmękėsune kiekviename pa^te Lietuvąj 

rikos doleriais ar Lietuvos litais,, iki viena 
e, a r A-

ienam skati-

Pasių^ti ])inigai telegrafų atpiginta kaina. Klaus
kite informacijų ypatiškai ar laišku. ' 

Laivakortės ant visų linijų j Lietuvą ir iž Lietu
vos. 

Teisingas informacijas api<* atsitraukimą giminu 
ar pažjatamų Ls Lietuvos. 

Legališki dokumentai, pirkime ir pardavime (T>a-
vernastis). 

Registruotas notaras. 

PAUL P. BALTUTIS AND COMPArtY 
901 West 33-rd Street 

Chicago, IlliBois. 
Telefonas Yards i66lJ 

S. B. LACHAWICZ 
&H| i 

IilctuTis Graborios 
2314 W. 23rd PL 

Cicago. OI. 
_'^ ™ H Patarnauja laido-

Ktuvėse kuopi&iausia. 

H^^j* 3p ^ H BĮ 
mį darbu busit* užga-

TeL Canal «37* 
l9^9*^i^H9K 2iBi 

DR, 0, VAITO, 0,0, 
- r r - = r 2 r r s = - . i . '., 

'Telefonas Boulevard 41S9 

4. Masalskis 
Graborius 

P*t*m*«r9 lal-

tuvėse, fcrikdtj-1 
nėe Ir kituo**" | 
*olkalwooo. 91al-» 
no* prieinamo*. Į 

3307 Aubura Ave. Chlcago. 2 

Kemkite tuos Uizuieitasf, ku* 
rie dažniausiai garsinasi du-n-
rt&įy "Drau$reM. 

T T 

DAKTARAI 
NEPEOPATAI l>IKTI VI* 4 * 1 0 «r*U KAUKT A* 

P*i*nevta* Ptaų 
aklu fcempimą 
ka* yra p riete* , »o«* *W)»«r) l**^rT»W^^Wyirr4«8r8r 

.»*..«.-.... ri,™.r"-"°|;Pliysical Cuttvra toistituts § 
karsrHu. akių kreivo* aky* keterak 
to, neniiegto; netikra* akis indedam 
Daroma egsaminas elektra parodan
tis mažiai: siaA klaida*. Akiniai pri
taikomi tei«ingai, toii - ir eiti matau 
tiem* paft-plhnta Rerg^kite «avo re
gėjimo ir raiku* elnandiut* mokyk 
lon.. Valaūdoa: nuo 19 lkl 8 rakaro 
Nedel iomis nuo 10 iki 12. 
IM5 W. 47 S t ir Aahland Av 

r 

= = M M = 
1 

NORĖDAMI 
PIRKU PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

AKT NAUDOS. 

Dr. P. G. Luomons 
Liftui is D*fltq Gydytojas 

2 3 0 * W. 22-nd- & So. LeavIU Ste. 
Tel. Oaoal * a 2 * ChUago, Ilk t 

TAJ^. 9 iki U ryto i? 1—8.*0 
vakar*. Ned. pasa i sutari) . 
! » » • • • * • • • • • * * » » » • > » « • » » » • • • g 

4 » » » » » » l f c » » » — » » » » M W ^ « » » » M » » | 

| I « L B l K t TMft 

, Dr. C. Z. Vezetts 
IJ97TLVlfT DfinTlSEAA 

arti 47-to* Gatvės 
Valandos: «uo 9 ryto lkl 9 • • * 
Meredomia nuo 4 ik* f vakar* 

I < I - I I . . I • • 

* j » • » » » » • • • • • • « • • • » • » • . « • • •9J 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTAS 

4199 Archer Avenne 
Va.\.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
l io i 9 iki. 1/2. 

TeL Lafayette 9091 
į*np»esk»w*ajffjs*j»s' ••»•" 

ONAS ca 

i809 W. 35111 S. , Cli!5ago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO R A L F U S . 

Pasekmingai siunČhun pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 9 

i . i * . 

• 

S P ^ : 

AkiulŲ pritaikymo m e n e 

20 melų prityrimo 

MOTERIMS PRANEŠIMAS. 
$2,000 vertės vilnie parsi

duoda del nerimu, dažytu ir 
^nedažytų matkai vertės' 75c. 
parsiduoda u« 25c. 35c. j r 40, 
Taipgi parsiduoda įuarškines 
jccijos tįet mezgiaiu, kaina 256 
nardu po 10c. — 35c. ir 65c. 
Taipgi parsiduoda vilnonės 
skiautis. Iieldžiame nepraleis^ 
ti šios progos nes tokio barge-
no nebue*. Antrašas: 

Frank Salimanavičius 
504 West 33-rd Street 

Tarpe Parnel ir Normai Ave, į 
1-mos Lubos 

61UFTOMA1 FARE1AM1A 
Aklų Liga* 

Ar j o m s skauda galvą? 
Ar J«su akys ašaroja? 
Ar yrą uždegtos? 
l>**ina ar niežti? 
4x įkaitant akys greit pavarg 

s ta? 
Ar kvainU galva? 
Ar matot* kaip ir plukanflln* 

Ar atmlnU* po trtiputj mažėja? 
Ar akys opios šviesai ? 
A* Jaučiat* kaip- tr smilt is aky 

• a ? 
Ar yra balta dėmė ant rokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis r 

John J . S metaną 
AKINU! &PECIALIt»TA» 
1801 8a. Ashland Ava. 

Kampa* 18 gatvė* 
Ant trečio augato virš TlMto ap-
tiekos, kambariai 14, 16, K Ir̂  17. 
Valandos nuo » ryto lkl 9 valčar*. 

V i • • n II i i i | M II i 

m m 
<o. 

Obteopatas, Oklropratas, 
Naturopatas. », 

Nesikankink sav^s su l igomis,* 
jęjgyk naują sveikatą naujaisiais, 
Obudais be vaistų ir operacijų nuo 
Jjjvauių ir užsisės ėjusių ligų. 
« 4'J04 Arthcr Ave. ant 2 lubų 
į ant kampo skersai Brighton ' Te- • 
K*tr<>- " 3; 
• Vai. nuo 9—12 dieną; nuo 6 > 
J i k l 8 vai. valo. m 
H Nedel iomis nuo 9 iki 12. », 

kTelef. Boulevard 0313 

Dr. Natalii Žukauskas 
N A P R A P A T H 

3249 S. Morgan St. Chicago. j 
\ Valandos Paned. Sered. Ketvr. t u o ; 
2 iki 9 : Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo J 

Į 9 iki 12. 
4652 South Ashland Avenue t u o . (TU u u i o o u i a i i u n » u » u o 

fValan: 9 iki 12 piet. Vak: Utar. I 
|.petn. 6 iki 8 vak. 

f Rezidencijos VtH. Br«in-.w*»-k 4HHJI, 
IDr. 0. YUCIUS D. G. Ph. C. 

OM1KOPKACT1C GVDYTOJAte 
Be gydtiolių, be operacijos 

Vai. 9-1; b-* P. M. Sveniad. 9-11 
l » 7 t M i i v a o k e e Avenue 

Hamp. Rot-ey Ir North Ave. 
Ofiso Telef. Bruo«wick 7«»2 

PWC — 'l'clcfraias I looievard 107« 
DR. M. S T A P U L I O N I S 

* Pr iėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki9 vai. vak. 
4*47 8outh Halsted gtrect 

( k a m p a s 47 gatvės) 
PraneSimas sergantiems. Turiu garbės pranefit Tampttai, kad aS gydą 

tokia* ligae, kurios buvo pavadintos nebeiagydomomin. Vartoju n a u j į ser
gančių gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS- būdu. Gydymas šiuo būdu yra aargu*. 
jis dar smagumą teikia. 

Jeigu jau apiankiai net keletą gydytojų, pas kuriuos pagelbos ir gi 
nesusfc-adai, o sergi širdies, nervų, ramatu, paralyžiumi, inkstų, ausų n»-
girdėjimo, naktiniais susišlapinimais, ar kitokia sena liga. ateik, o a i noriai 
patą rnausiu. 

i 

— — -
T , i ,*4 - . 1 » 

! 

—— 
=S= 3= 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G i 
Kaipo lietu vys, l ietuviams visa

dos patarnauju kuogcriansLa 
M. YUŠKA 

3228 Weat S8-th Street J 

Kitiems Automobilių. Mekanikams, Kuomet Tamsia 
Patsai Gali Buti Savo Karo Meistru? 

- DAR NIEKAS NESIGRIAUDINO • 
PASTOJĘS SAVO KARO MEKANIKU! 

Mfes Išmokiname praktiškai Suteikdami ir Teorijos. 
Mokslas Garantuotas Ant Geriausių Karų 

Bridgeport Automobile 
i 

S c h o o l 
32J8 SOHA Haktcd Sfawt, y* Chkago, III. 

P M R A S JUSAITIS INSTRUKTORIUS 

t! 

I 
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£r*?ia<Ji#njs, Lapkr. 2$, 1923 
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B I R U T Ė 
STATO 

DVIEJŲ VEIKSMŲ MUZIKALE OPERETĖ 

JL J L I T • :JL JLML 

^ 
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P A DĖK AVON ĖS DIENOJE (THANKSGIVING DAY) LAPKRIČIO - NOVEMBER 29 D. 1 9 2 3 1 

| | NORTH SIDE TURNER HALL 820 NORTH CLARK STREET 
Pradžia — 8:00 Valanda Vakare Duria Adatos — 7:00 Valanda Vakare 

Dailios ir Vaidinimas sumokintas A. P. Kvedaro — "Birutės'' vedėjo. 

DALYVAUJA ŽVAIGŽDĖS 
S. Krasauskienė, S. Cerienėr,A. P. Kvedaras, A. Micevicins, J. Augnstinavičins, W. Svotlanpkai-

tė, J. Micevičiutė, V. Volterai^/ S. Juškaitė S. Staniuliutė ir kiti. » 
Veikalui ir šokiams" po veikalų grieš Svmfotiijos orkestrą. Kviečia u BIRUTĖ *\ 

5 ! • — — — H ! 

CHICA GOJĘ 
— f c 

pnmniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiimmiii Į atvažiavo Austin policijos sto 
NUO ADMINISTRACIJOS I ties detektvvai. 

Ketvirtadienyje, Padėka-
•onės Dienoje "Draugo" o-
fisas bus uždarytas ir "Drau
gas" tą dieną neišeis. 

"Draugo" Adm. 
ttiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiim 

O R A S . 
CHICAGO. — Šiandie no-

pastovus oras; pramatomas 
lietus arba sniegas; maža at
maina temperatnroje. 

POLITINĖ KAMPANIJA. 

Republikonų partijos poli
tinė kampanija Chicagoj pra
sidėjo, kuomet vakar viename 
dnsirinkime senatorius Hiram 
Johnson pasakė inaugaracinę 
kalba. j' 

Gubernatorius Small ir jo 
visa srovė remia senatoriaus 
Hiram John šono nominaciją. 
Sis senatorius eina prieš Pre
zidentą Coolidge nominacija. 

Suimtas plėšikas. Kiek pa
lankus suimtas ir kitas su jo 
broliu, kurs "ohecker cab" 
čoferauja. 

STUDENTAI NORI APSI
GINKLUOTI. 

PATAJSA. 

Žinutėj iš North Side, tilpu-
sioj 4 4 Draugo'' 275 numery, 
pažymėta kad A. Rugienis au
kavo $5. Gi, iŠtikrujų, turėjo 
but $2. 

WEST SIDE. 

Nepirkite Kalakutų!! 

^ —— 

KALAKUTAI 
VELTUI 

NEVYKO PLĖŠIKAMS. 

Ties IH vi s i ori ir Long A ve. 
dn plėšiku užpuolė vieną taxi 
cab šoferį, kurs tuos piktada

rį1 ai nevienas pasakys; "Kaip 
tai nepirkti kalakutų, kad ka
lakutų diena, čia pat! Tiesa, 
kalakutų dienoje būtinai turi 

Chicagos universiteto apy- 1 )u t i didelis kalakutas ant sta-
linkėse jauni Vyrai puolami ir lo> b e t „ėra būtino reikalo jį 
žudomi. Daugelis universi- Į p i T k t i _ galima ir veltui 
teto studentų norį apsigink-^gau t i. T a i j ^ g į j u galima'[į, 
luoti revolveriais. Nori gan- ^ į N a g i j Aušros Vartų' 
ti policijos leidimą. p a r ^ ^ e Jįjj^ tiek ir tiek 

ir visi veltui duodami. Tik at
eik šį vakarą į Aušros Vartų 
metinį bazarą o tikrai parsi-

Ties Union ir Kinu, gat-1 n e 5 i dWfe^ kalakutą ir dar vel-
vėm spocialis transkontinen- * * š i a m e v a k a r e *™.™vien 
tai i s Chicago, Mihvaukee and 
St. Pauls geležiffkelio trauki
nis įvažiavo pašalinin atida
rytam kelian ir smogė į tuš
čią stovintį priemiestinį trau
kinį. 

Keletas asmenų sužeista. 
Tarpe pasažieriu kilo didelė 
pasiauba. 

š | VAKARĄ uny no n AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS BAZARE 

galima bus gauti veltui KAIARUT1J. Tai#i kas gyvas ateikite į Bazarą, o rytoj ska
niai vagyslte veltui gautąjį .KALAKUTĄ. . 

KALAKUTŲ DIENOJE taipgi bus bazaias. Prasidės nuo 12 vai. diena, Nedėlio
ję išpardavimas nuo Bazaro likusių daiktų ir licitacija. Išpardavimas prasidės lygiai 
4 vai. po pietų. 

Visus širdingai kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI. 
- B D • 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Vcfta brl«« vtoiMc Teismuose. Egzami
nuoto Abstraktus. Padaro pirkimo Ir 
pardavimo Dokumentu* ir iraUojimu*. 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonai Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1C87 

[33 

SUSIDAUŽĖ DU TRAU 
KINTU. 

ĮSPĖJIMAS VIRINTI 
VANDENĮ. 

nus vežino. 
Teciaus šoferis vienam pik

tadariui išdaužė iš rankos re
volverį ir su juo susikibo. Ki-

Žmonės, gyvenę tarpe 29-os 
ir 79-os gat. ir tarpe Halsted 
gat ir ežero Chicagos sveiku
mo komisionieriaus įspėjami 
atvirinti vandenį prieš vartot-

tas plėšikas pabėgo. Vos sp>ė- J , m a ^ėrimxii. Nes susekta 
jus jiedviem susikibti, staiga vandeny šiltinės peni. 

Mftų Sukaktuvės 

A. f A-
ROZ. ARNAŠA1TĖS 

Jau metai suėjo kaip ne
dora mirtis atskyrė nuo 
mus, mūsų mieliausia se
selę, peisiskyrė su šiuo 
jasauliu gruodžio 1 d. 
1922 eidama 27 metus. 

Pamaldos už jos dusia 
bus subatoj gruodžio 1 d. 
1923 šv. Kryžiaus bažny
čioj, (Town of Lake). Pir 
mos Mišios sv. bus 5-30 
ryte, antros 6:30; o tre
čios 8 valanda. Dar vienos 
pamaldos įvyks šv. Augu
stino Bažnyčioj ant 51mos 
ir Laflin gatvių. Nuošir
džiai prašome visus gimi
nes ir pažįstamus daly
vauti pamaldose ir pasi
melsti už A. A. Rozalijos 
dusia. Lai būna jai lengva 
šios šalies žemelė. 

Nuliūdę: 
Sesuo Agnieška Rusienė 
Broliai Jonas ir Jokūbas 

Amašiai. 

ANNA BARAN PARO 
UUOTA. 

Teisėja Miss Barthelme ži
noma Limo gatvės jaunę me
rgše Anna Baron paroliavo. 
Vieneriems metams ji paves
ta pačios motinos priežiūrai. 

kalakutų, kitokių paukščių. 
Teko girdėti, kad keletas ve
žimų ju yra atvežta. 
— - i — .i • • • . i. •• ••• • • ^ ! ^ ^ 3 

HRIGHTON PARKO BARGENAtt 

PARDAVIMUI puikus kampanis 
bizniavus nmj.'o na<mas su groserio 
bizniu; namas yra statytas apie 7 
metai ir randasi geroje lietuvių ap
gyventoje vietoje; tinkamas bile ko-

( kiam bizniui; yra 2 storai ir 2 pa
gyvenimai; viskas padaryta pagal 
naujos mados; savininkas turi 2 biz
niu todėl parduos pigiai; kaina ui 
namą ir biznį $20,000. reikia inešt! 
tik $5.000 ar daugiau; kitus ant 
morgičio lengvais išmokėjimais; Ši
ta yra tikrai gera progai Pamaty
kite greitai. 

PARDAVIMUI puikus miąro na
mas; budavotas ftią vasar pagal nau 
jausios mados; 2 f lėtai po 6 dide-
tius kambarius; ąžuolo trimingai; pir 
mam fletai karšto vandenio apšildo
mas; randasi Brighton parko lietu
vių apylinkėje, netoli nuo lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos; vejrtas 
$15.000; savininkas parduos už $14.-
000; reikia įmokėti tik $6.000 kitus 
ant morgičlo lengvais išmokėjimais. 

Norėdami pamatyti minėtus na
mus atsilankykite dieną ar vakarais 
pas: 

BRIGHTON REAI/TY COMPANY, 
J. Yushkewiti, vedėjas. 

40S4 Arther Av«\, prie (al ifomia 
Avenne. 

Biznieriai pasirodykite. 
Per visą bozara visgi ar 

šiaip ar taip kalbant, biznie
riai mažai lankėsi. Tiesa ne
galima primesti, kad jų visai 
nebuvo, bet tai nevisi, jie ir 
buvo. Didžiuma visai iki šio-
lai nepasirodė. Taigi butų ge
ra, kad iį vakarą .West Si dės 
visi biznieriai kaip vienas pa
darytų į bazarą vizitą. Atsilan 
kiusieji biznieriai susipažinsi
te arčiau su žmonėmis ir gau
site naujų kostumeriu. 
Nevieni biznieriai. 

Į šio vakaro bazarą kviečia 
me nevien biznierius, bet ir vi-
sus parapijoms kuriems tik 
rupi bažnyčios reikalai. Areiki-
rupi bažnyčios reikalai.Ko dan 
giau žmonių to geresnis visų 

ūpas ir daugiau parapijai pel
no. 
Nepasiduokime Cicerui. 

Šįmeta Cicero bazaras davęs 
gryno pelno $5,500.00. Taigi 
mes westsaidiečiai ir gi nega
lime apsileisti — turime padą 
ryti ir gi $5,500. O butų ge 
ra, kad Cicero suvarytum į 
4'Ožio ragą" — padarytame 
$0,000.00!! 

Bazare dirbąs. 

' 

PARDAVIMUI 

MEDUS 
Šviežus 

Tikrai Ga
rantuotas 

Oeriautias Medus koki pinigai gali 
nupirkti. 

2 Penkių svaru viedrukal . . $2.20 
6 Penkių svaru viedrukai . . $6.30 
10 Penkių svaru viedrukai . . $10.00 

Siunčiame express'u 
Siųskite Money Order apmokėjimui 

A. O. GII.L 
22$ W. Kuroa St. <hi«ago, III 

Septintos lubos. 

PARDAVIMUI pirmą kliaaos fTo-
sernė ir visokių smulkmenų krautu
vė. Vėliausios mados visi [rengimai 
du ice-baksal. dviejos svarstykles 
(scales) mėsai piaustoma ma#ina 
registeris ir t. t. taipgi labai daug 
"stako**. Turi but parduota greit nes 
aA apleidžiu miestą. Atsišaukite grei
tai. • ' 

•2$ W. 33 Street 

BRIDGEPORT. 

Draugija šv. Petronėlės ren-
uCupid Doir' šokį ketverge. 

j Padėkonės dienoj, 6 va!, vak. 
''Mildos" svetainėje. 

Kviečia visus 
Draugija. 

PLAYKR PIANAS naujas 
vertas $600.00 su rolėmis ir 
suoleliu už $335.00. Victrola 
vertės 175.00 už $59.00 
3343 S. Halsted st. Chicago. 

RESTORANAS ant PADDAVIMO. 
Parsiduoda restoranas rusų apgy

ventoje apielinkėje. Mes taipgi gali
me mainyti ant kendžių krautuvės. 
Taipgi sykiu parsiduoda ir farnyčial 
jei kas noH-tų. . . 

Atsišaukite: 
1338 S. Millcr Str. Chicago, UI. 

g 
D I D E L I S 
K A L A K U T Ų 

K ei 
BALIUS 

Draugija šv. Onos 
PADĖKAV0NĖS DIENOJ, LAPKR. 29 D., 1923 

Sv. Jurgio Parau. Svet. 32 ir Auburn AVe. 
Pradžia 7:00 valanda vakare 

Taigi gerbiamą visuomenė: kvtečialmą atsilankyti j šian juokingiausi 
Balių, nes pirmas toks pasilinksminimo vakaras bus ant Bridgepofrto, 
minėtame baliuj, bus duodama dovanos tiems, kas geriausiai Lietu
viukai padainuos, tas gaus gyvą Kalakutą. Todėl visi kas tik gvvas, 
tegul nepam ršta atsilankyti. Muziką bus viena iŠ geriausiu visoj Chi
cagoj. ir gafrs visi smagiai laiką praleisti. 

Uika«Ml£i*U iv gėrimai ruošiami ir taisomi skaniausiai, taip kad pa
tiks kas tik ragaus. Kviečia visus beskirtumo, kaip jaunos taip ir se-

KOMTTETAS. 
m m m t a m M gggtttgtttttti ̂ u<*t 11 a ag mana t» tat 

TIKRAS KALAKUTAS 
2 flatu naiy'as mūrinis na

mas po 5—6 kambarius, su vi
sais įtaisymais. Lotus prie ša
lies garage. Randasi Lietuviš
koj kolonijoj, 62 ir Keclzie Av. 
Namas vertas $15,000 parsi
duoda už $12,900. 

2 flatu mūrinis namas po 6 
kambarius, su visais įtaisy
mais garage del 2 automobi
liu. Rendos neša $65 j mėnesį 
Kaina tiktai $6,000. Mainysiu, 
ant namo arba bile koki bizne. 

C. P. SUROMSKIS 
3346 S. HALSTED STREET 

TEL. BLVD. 9641 

PIRMAS B A L I U S 
•••— su DOVANOMIS. 

Rengiamas §v. Kazimiero 
Rėm. 19 Skyriaus. 

KETVERG., LAPKR. 29,1923 
IJETUVIV SVET., LINCOLN ir ».G. 

Dovanos vyrams, kurie turės na-
vatniausią kepurę; moterims, kurios 
tiąrės gražiausią prijuoste (žiurkštą 
— kvartuką). visi atsilankykite, nes 
tai paskutinis balius prieš Kalėdas. 

Kviečia visus RENGĖJOS. 

Taupymas 
yra tai pamatas žmogaus pasisekimo, pamatas ant ku
rio vra budavojayį dideli darbai. T\)del tuojauspra-
dėMaupvtį regTifiarvškai saugiame METROPOLITAN 
STATE feANKE. Išsiimk šio banko knygelę padėda
mas nors $1.00. Mokame 3% į metus ant visų depozitų. 

Turtas Virš $2,600,000.00 

Investmentai 
Turėdamas šiek riek sutaupęs gali padėti 
savo pinigus ant 5% iki 6% į metus pirk
damas mūsų augštos rųšies PIRMUS 
MOBGICIUS AR BONUS. 

Paskola del namo 
Jeigu nori pirkt ar statyt sau namą, bet truksti pini
gų, kreipkis pas mumis, o mes su mielu noru stengsi
mės pagelbėti Tamstai įgyti narną. Darome paskolas 
ant namų už labai prieinamas kainas. 

Siunčiame Pinigus Lietuvon 

Doleriais arba Litais 
Reikalais kreipkitės ypatiškai ar laišku. 

PO VALDŽIOS IR CLEARING H0? 'SE PRIEŽIŪRA 

2201 W. 22nd «££»$? Str 
CHICAGO, ILL 

*-~-~-8š 

S k a i t y k ir A t m i n k i 
KAD 

PETER A. MILLER į 
Jau persikėlė j kitą vietą, seną 

ta vorą išpardavė, o vien tik nau
ją dabar užlaiko, geriausi patar
navimą suteiks savo kostumeria-
mą, taip Ir naujiems, katrie atsi
lankysite. 

Kada aS norėjau išeiti tf biznio 
metai atgal, jeigu, kurie mano 
kostumerial nebuvo užganėdinti, 
tai meldžiu ateiti, o busit užga
nėdinti, nes as dabar pasilikau 
ant -visada tam paėiame bizny
je, as esmi tikras lietuvis. 

Patyrimas Daug Meti; 
Pritaikau akinius del jaunu Ir 

senu. Jeigu akiniai nėra tinka^ 
mai pritaikyti, tai visą žmogaus 
kūną vargina. Ateikit pas mane, 
o sutelksiu teisingą patarnavimą, 
a* esmi tikras lietuvis. 

j PETER A. MILLER 
2S5« We*t 22-*d St. 

TeL Can.il 5838 
CHICAGO, HX. 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

71 W. Mouroe Streel 
Room t04 m* Telef. Randolph »iW>o 
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: 8203 So. Halsted Rtr 

Telef. Vards 1015 
Chicago. 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

• • - * « 
Oflna* Dtdmieaty): 

29 South La 8%Ua Streat 
- Kambarį* 6S0 

Telefonas Central 8S80 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Vards 48M1 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldarmtestyje 
CHICAGO TEMPLE BCILDING 

11 West Wasliington Street 
Room 1726 Tel. Dcarhorn 8057 
Namu Tel. Hyde Park 3885 

JOSEPH C. SOBOL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St. Room 1518 
Telefonas Dearborn 4766 

TeU-fotias Canal 8580 
Vakarais 2341 W. 23-rd Place 

STASIJLANI 
ADVOKATAS 

Vldurmiestij Ofisas 
rtoom 1726 Chicago Tempte Kld* 
77 W. Washington St 
LTCERO Ofisas: Panedčlio vak 
1314 s. CictTĮO A v. Tel. Cicero 503€ ; 

BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
5236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737 

I 

J. P. WAHCHES 
L a w y e r 

UOBTITVIS ADVOKATĄ* 
Dlen.: R. 814-516-127 K. Desr 
born Str. Tel. Randolph 5t»84 
Vakarais: 10786 8. Wahash A 
Kopiami TH. Pnllman 6377 

—• • m* m* m. 

A R I M A S 
Jei norite, kad Tamstų pinigai greitai nueitu 

Lietuvon ir butg išmokėti prieš Kalėdas 

Tuoj Siųskit Per 
, UNIVERSAL STATE BANKĄ 

Jei norite prisidėti prie Lietuvių Vardo ir biznio 
kėlimo — taupykite pinigus šiame Lietuviy Didžiau
siame ir Stipriausiame Banke. 

DR-STE ŠV. PETRONĖLĖS RENGIA PUIKU 

CUPID DOLL ŠOKI 
Ketvergo Vakare Lapkričio 29, 1923 

PADĖKONĖS DIENOJE 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 SOUTH HALSTED STREET 

Pradžia 6:00 valandą vakare. Įžanga 3£c ypatai. 
Tnorni i nuoSirdiai kviečiame viaus be skirtumo, kame gros puikios muri-

kos visokius šokius, kur galėsite iki sočiai prisišokti ir tikimės, kad visi busite 
užganednti ir turėsite daug, daftig juoko iš laimės. 

Kviečia KOMITCTA8. 
• ' ssssss 

ŠIO BANKO TURTAS APE $3,000,000.00 
Šis Bankas yra visados saugus kaipo esantis po 

Valdžios užžiura ir kaipo Clearing House Bankas. 
Todėl visiems ir patartina įsigyti So Banko Kity-

lUniversal Stata Bank 
I 3252 So. Halsted St. Chicago, DL 

' — • - • -4 — . *» i 
- * — . . — - • — ^ * * . . ' . — m*fl - • - i 

http://Can.il

