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APAŠTALU SOSTO KON 
KORDATAS SU BAVA

RIJA. 
Anglija Atima Egiptui 

i 

MOKYKLOSE RELIGIJA 
BUS MOKINAMA. 

' 

Katalikų Bažnyčia turi 
plačiųjų teisių. 

BERLYNAS, lapkr. 24. — 
Apaštalų Sostas su Bavarija 
pasirašo konkordatą. Visose 
bavarų mokyklose kunigai mo 
kins mokinius religijos. Re
ligijos mokytojai į mokyklas 
skiriami Bažnyčios vyriausy
bės nuožiūra. 

Pirmamo konkordato straip 
sny pažymima kad Katalikų 
Bažnyčia Bavarijoje turi tei
sės leisti nuosavus įstatymus, 
koki reikalingi. 

Septintuoju straipsniu viso 
se mokyklose katalikų religi
jos mokinimas daromas pri
verstinuoju. 

Aštuntuoju — Katalikų Ba
žnyčia mokyklose veda ir pri
žiūri religijos mokinimą mo
kyklose. 

Dešimtuoju Bavarijos 
valstybė apmoka šošis Bava
rijos vyskupus, visą kunigiją 
h* religijos mokytojus kimi-

DELEGATAI PERKASI 
NAMUS. 

GENHVA, iapkr. 25. — Kai 
kurių Salių delegatai T. Są
jungai čia perkasi nuosavus; pavojingo maro. 

LOS ANGELES, Cal., lap-, 
kr. 26. — Šio miesto tarybai 
pravedė ardiriansą, kuriuo re 
mantig ateity turės but apsi
saugota žiurkių ir biauraus ir 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 

Atsistatydino Egipto Mimsteiuy 
K a b i n e t a s 

IŠ SUDANO PAŠALINAMA EGIPTENŲ 
K A R I U O M E N Ė 

Anglijai Atmokėta $2,300,000 
A t l y g i n i m o 

namus, kad atsikratyti gyve
nimo vienbučiuose. 

[Tokioms transakcijoms rei
kalingi pinigai. Matyt, kai-ku-
rie delegatai turi geras paja
mas. 

ŽEMES DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJ. 

TOKYG, lapkr, 25. — Sma-

Jsteigtas žiurkių žudymui 
specialis biuras, kurs bus 
sveikumo departamento dali
mi. Biuran ineina 127 tar
nautojai. Biurui pradžioje 
paskirta 250000 dol. 

DANU SVEČIAI KLAI
PĖDOJE 

vai del uosto tvarkymo ir 
minėjo didelius galimumus 
jam plėstis. 

Kopenhagos laisvojo uosto ! Spalįų m. 20 d. susisieki 
direktorius p. Bergsee, vy- mo Ministerio p. Sližio var 

resnysis statybos inž. Agers- du iš delegacijos buvo gauta 
kov ir Prekybos Bumų se&re tokio turinio telegrama: 
torius p. Vestberg spalių m. "Reiškiame širdingiausią a-
17 d. atvyko per Vokietiją į eiu už draugingą priėmimą 

ŽUVIS NUKANDO PETĮ. , Klaipėdą, kur stoty juos su- Klaipėdoj ir pakely." 
—— j tiko Klaipėdos uosto direkto 

SAN JTTAN", Porto Rico, | ̂ u s kap. Stulpinas ir tuo lai 
lapkr. 25. L- Portorico profe- ^u buvęs Klaipėdoj Susisie-

rkus žemgs drebėjimas įvyko ^r ius Winslo>y maudėsi juroj, kimo Ministerijos inž. Šimo-
ežero Biwa apylipkėse. Ne- k u o m e t nežinoma žuvis jį už- Hunas 
atlikta dideUų nuostolit|. P u a l ė i r *"*ando vieną petį. 

Profesorius mirė. 

POLICIJOS MOKYKLA. 

Spaliu, m. 18 d. delegacija 
apžiurėjo uostą, jame esamas 

Aukštesniojoj Kauno poli
cijos mokykloj šįmet mokosi 
45 policijos nuovadų viršinin 
kų padėjėjai. 

LONDONAS, lapkr. 25. — ;sisk«sti. Tautų Sąjunga E-
Tš Cairo gauta depeša, kad e- 'giptui yra pamotė. Egipte- BANKININKAS UŽTROŠKO. PARYŽIUJE DUONA LABAI J « ™ ' L S S ? : ^ . £ £ 
••pt'nų kariuomenė iš Sudk- nams nėra pagelbos, kaip tik, 

no atšaukiama. Tai Anglijos skaitymasis nuosavomis spė-
reikalaviuias. 

KOEKJUIY, Iowa, lapkr. 25. 
komis. Teeiaus spėkos šian- — Gaisras sunaikino Eugene 

BRANGI. 

PARYŽIUS, lapkr. 25. 

ANGUJA IMA NAGAN 
EGIPTE 

Konkordatą padaryti*. C«mė 
ketverius metus Nacional' 
Vokietijos valdžia ir protas-j LOK DONAS, lapkr. 25. — 
tantai išsijuosę djrbo tikslų De! generolo Stack nužudymo 
pakenkti konkordato padary- mieste Cairo, Anglijos vyria* 

Egipto premjerui įduotos 
ultimatumas. 

BOLŠEVIKAS ANGLIJOS 
APMOKAMAS. 

C H I C A G O J E. 

Idien yra menkos palyginus & Baker, Koejaik National Čionai duona taip brangi, 
CAIRO, lapkr. 25. — Kgip- su Anglijos jungo sunkenybe, bankos prezidento, rezidenci- kaip butą francuzų-prusų ka-

to niinisterių kabinetas su pre Nereikia laukti pasauly tai- h- O^BVO laiku bankininkas ro laiku 1870 metais. 
mieru Zagloul atsistatydino. • kos, kuomet galingesnės vai-, P* ^ ^ o ^mona uztroSko. «aHas^=5====-^»BB^^—=-—.-

Karalius Fuad atsistatydi-; stybės turės pavergusios ma-
ninią priėmė ir į premierus žesniąsias tautas, 
pakvietė senato pirmininką 
Zivvar pašą. 

Egipto valdžia vakar išmo
kėjo Anglijai 2,300,000 dole
rių reikalaujamo atlyginimo 
ir podraug užprotestavo prieš 
neteisėtum Anglijos reikalavi
mus. '• 

•*• m 

LONDONAS, lapkr. 25. — 
Del Zinoviovo laiško Anglijos 
komunistams kilusiose kon-
t ra ve r ai jose iskeUa aikštėn, 

mini. Teėiaus tas nevyko. 
_ 

' 

FRANCUA VARŽO 
SVETIMŠALIUS. 

WASHIN(iTOX, lapkr. 25. 
— Francijos vyriausybė iš
sprendė ir parėdė, kad visi nu 
vykę Franci jon svetimšaliai, 
senesni 15 n>etų, kurią nori 
ten užsilikti ilgiaus kaip l.Vai 
dienų, po nuvykimo i 48 va
landas privalo užsiregistruoti. 
Turi pasisakyti kokios šalies 
ir tautos, kokio užsiėmimo ir 
pristatyti keturias fotografi
jas. 

JUGOSLAVIJOS KARALIUS 
BUS ROMOJ. 

syhė Egipto valdžiai pasiun
tė ultimatumą, kuriame buvo 
padėti septyni atskiri reika
lavimai. Duota 24 valandos 
laiko. 

Egipto premieras Zagloul 
paša paskirtu laiku atsakė i 
ultimatumą. 

Vieną dalį reikalavimų ža
dėjo išpildyti,, gi kitą — 'at
metė. 

Anglija tuo nepatenkinta ir 
imasi priemonių nubausti E-
giptą. 

1922 metais Anglija Egip-

UaJRO. lapkr. ?4. — Kaip 
tik palaidotas andaį eia nužu
dytas anglų ąrmijoa..genero
las Stack, Anglijos aukštasis 
komisionierius Egipte, lordas, 
Allenby, šeštadienį nuvyko 
pas Egipto premierą Zagloul 
pašą ir pastarajam paskaitęs 
įdavė Anglijos vyriausybės 
notą. 

Notoje pažymima, kad pra : 

eitais trinus metais anglai E-

šnipą, tuo šnipu "yra vienas 
bolševikas, aukštas Maskvo
je valdininkas. 

POLICMONAS PAVOJIN
GAI PAŠAUTAS. 

IŠ KRAŽIŲ. tuves, sandelius ir kitus įren 
gimus. Po to apvažiavo lai- j 
vu vidurini uosto reidą iki P u**n l* liaimo P i l i e t i s A ' 
molų ir atgal Juodkrantės R Parsryž*s & turgaus va-
link, apžiūrinėdami žiemos k a r e *ud** m i r ė ' 
uostą, laisvąją uosto zoną su K r a ž i u mietelio pilietis 
jos įtvarais, Žvejų uostą, ce- J ' A* r a s t a s a n t rytojaus ant 
liuliozos fabriką lentpiuvių š i e n o ^ P * * 0 8 staiga miręs. 

Gfonipravoj pil. L. B., die-

Nežinomas negras piktada-
ris pavojingai pašovė polic-
moną Cleary, kurs, sakoma, 

kapt Anglija 'Ęfiajįoje užlaiko' ąepasvejksiaii. 

MUSSOUNTžADA 
REFORMAS. 

Mrs. Stepner, negrėj 10fc5 
Maxwell s t., šaukėsi policijos. 
Jinai praneSe, kad nežinomas 
negras laužiasi į jos namus, 

Nurodyton vieton tuojaus 
nuvyko policmonas Cleary ir 

BOMA, lapkr. 2?. —,Kuo* 
met Italijos parlamentas did
žiuma balsų rei&ke pasitikėji
mo premiero Mussolini vald
žia, premieras paskelbė, kad 

gįpte daug nukentėję, gi ge- f a g i f i ^ organizacijoj bus pra-
nerolo Stack nužudymas yra ( v e g t o f i ; r s f o r m o s i r b ū S į į y k i n . 
vienas didžiausių prasižengi- u ^tipji drausmė. 
mų. 

pakrantę ir kt. 
A . , ... , , votas žmogus, griaustingą va Apie uoste atliekamus dar- • A . ./. „ . * . . . . . . . . .v karą atsisveikino su šeimyna 

bus ir jų stovi teikė paais- * f 
k-~:~ * j - t . • r tardamas, gal kas gali mirti, 
kimmų uosto direktorius kap. _ v. * . _ . 
Q+„I~-~ - • A Tą pačią naktį B. ir mirė. 
Stulpinas ir vyresnysis uosto 
inžinierius Kurganavičius. 
Svečius laive lydėjo taipat 

inž. Šimoliunas, inž. Naruše
vičius ir inž. Viiodris. Laivę 
buvo suruošti ir priešpiečiai. 

Grįžę į uostą svečiai nnvy 

NAUJAS PROFESORIUS. 

Teologijos-Filosofijos fa-
kaKeto !*kyriun Lietuvos Uni
versitete pakviestas docento 

Anglija reikalauja, idant 
žmogžudžiai butų suimti ir 
nubausti, nežiūrint to, kas 
jie turėtų būti. Reikalauja 

tui paskelbė kaipir kokią lai- 2 300,000 dol. ir kt. 

VTENNA, lapkr. 25. — Bel
grade paskelbta, kad ateinan
čio sausio pradžioje Jugosla
vijos karalius aplankys Romą. 

svę savo protektorate. Bū
tent, leido egiptėnams pa
tiems valdytis Anglijos nau
da i. 

Tą "laisvę' ' Anglija, sako
ma, dabar atšaukia ir išnau-
jo pati imasi kontroliuoti E-
giptą. 

Iš Sudano pašalina egiptė-
nų kariuomenę. Taigi, Suda-
ną daro visai nepriklausomu 

9 ŽUVININKAI ŽUVO. 

Pagaliaus pareikšta, kad į 24 
valandas Egipto valdžia ton 
noton duotų atsakymą. 

Lordas Allenby pas pre
mierą atvyko lydimas pulko 
raita rijos. Notą premierui 
paskaitė angliškai ir jos ver
timą francnziškai įteikė pre
mierui. Tas ėmė. vas keletą 
minutų. 

-Tai ultimatumas Egiptui. 
Egiptui. i Laukiamą, kas toliaus bus. 

Egipte laukiama didelių į- Anglija turi paruošusi armd-
DUNKIRK, Franciją, lapkr.) v>*kių, o gal ir kraujo pralie-. ją įr karo laivyną notos pa-

25. _ Francuzai žuvininkai J'mo- Kgipfes neturi kam pa- rėmimui. 
žūklaudami tinklais iš juros ~ ' 
su žuvimis ištraukė ir vieną PLANUOJAMI MILŽINIŠKI' laivyno dalys tais pačiais me-

2 ŽUVO, 2 SUŽEISTA. 
1 ! • ! • « • • • — 1.1 n — .1 -

SANTA MON1CA, CaJ., 
lapkr. 2I\ — S. Valstybių ar-

kitu du policmonu. Cleary \ ^ ų a s m e n u d a ] y v f t V 0 

pirmutinis įnėįo namų prie- Klaipėdos krašto gubernato-

v į . t pareigas einąs Melchioras 
ko } miestą, kur apžiurėjo j - JT „, . „ , c . 
žymesnes jo vietas. Po to de
legacijai buvo suruošti pie
tus, kuriuose be svečių ir sa 

angin,"kur susidūrė su įtaria-
anuoju negru. Šis tuojaus po-
licmoųą peršovė ir patsai 
sprūdo laukan per duris. 

Kitu du policmonu 
piktadarį vijosi ir į jį šaudė. 
Bet negelbėjo ir tas pabėgo. 

APVOGTA KRAUTUVĖ 

Nežinomi piktadariai nak
tį įsilaužė jubilerinėn krau-

mijos aviacijos lauke sekma- tuvėn, 112 West Madison st., 
dieni ore susidaužė du aero
planu. Žuvo vienas lakūnas ir 
jauna mergina. Du kitu lakū
nu pavojingai sužeista. 

SU AEROPLANU ŽUVO 3. 

OR^CENFIELD, 111., lapkr. 
25. — Oionai nl 100 pėdų au
kštumos krito aeroplanas. 3 
žmones žuvo. 

GALYBE AUTOMOBILIU 
f AUKŲ. 

ir išnešė 3,500 dol. pinigais ir 
50,000 dol\ vertės įvairių bra
ngenybių. 

Krautuvėn įlindo per ma
žą užpakJaly langutį iš gat-
vaitės. 

rius p. Budrys. 
Tą pačią dieną delegaci

ja išvyko traukinin į Rygą. 
Svečiai viešėdami Klaipė-

doj reigkė palankumo Lietu- operacijai prekių kreditų. 

Račkauskas klasikinėms kal
boms ir literatūroms dėstyti. 

TURI ARTIMESNIU RYSIU-
Lietuvos Kooperacijos Ben

drovių Sąjunga užmezgė arti
mesnių ryšių su angįų koope
racijos didmenų bendrove, ku
ri sutikusi teikti Lietuvos ko-

-

NORI LAISVOS AIRIJOS. 

miną. Ši laive sprogo ir 9 
žuvininkai žuvo. 

MUZEJUS PERKELIAMAS 
MASKVON. 

MANEBRA! PACIFIKE. 

MASKVA, lapkr. 25. — Iš 
ex-Petrogrado Maskvon bol
ševikai perkelia garsų Ermi
tažo muzejų, kurs vertas virš 

Japonija su nepasitenkinimu 
! tai ziun. 

WASHINGTON, lapkr. 25. 
— Suv. Valstybes 1925 metais 
Pacifike planuoja atlikti mil
žiniškus karo laivyno maneb-
rus. 

Chicagos airių sujungtos 
draugijos Ashland Boulvard 
auditoriume turėjo susirinki
mą ir pravedė rezoliuciją už 
laisvą ir nepriklausomą Airi-

WASHINGTON, lapkr. 25. j A i r i a i b u t i n a i 
nori atsikra-

Illinois unijversitete yra 106 
studentai Smith pavardėmis. 

1923 metais S. Valstybėse t n t i A n g l į ;0 s g l o b o s > 
tais. aplankys Australijos ir nuo automobilių žuvo 22,600 
Naujosios Zelandijos pakraš- žmonių, gi 678,000 sužeista, 
eius. 

Kaip žinoma, Japonija su OKUPANTŲ TERORAS. 

vieną bilioną dolerių. Mask 
va, sako bolševikai, y m Rusi- Manebrų centras bus Ha 
joa centras. 

dipfeliu nepasitenkinimu į tai 
atsineša. Bet ji yra bejėgė. Grudų laikraštis "Krynica" 
Jai negalima prilygti S. Vai- praneša, kad lenkai okupan-
stybių stiprybei. Bet Japoni- fai vis dar kankina Vilniaus 
ja yra gudri. gyventojus. 

Štai lenkai ten buvo suėmę 
CHICAGO. — Šiandie pra- ir kankinę du Vilniaus gudų 

matomas dailus oras; maža gimnazijos 6-os klasės moki-
waii salos. Kai-kurios karo' atmaina temperatūroje. ntu. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lapkričio 22, 1924 
Lietuvos 100 li tų. . . .$10.00 
Anglijos 1 sterl. sv. . . 4.63 
Francijos 100 frankų 5.29 
Italiios 100 lirų . . . . 4.35 
Belgijos 100 frankų, . . 4.85 
Šveicarijos 100 f r. . . 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.99 

m 

• 

8b 

$ 

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

KALĖDOMS 
, 

Lietuvoje gyvenantiems žmonėms malonu; 
sulaukti nuo AmerikiečiŲ laišky su žinelėmis, 
bet dar maloniau, jei sulaukta laiškų su dova
nėlėmis, su ta brangia atmintimi. Dovanų ga
lima pasiųsti LITAIS, kurie Lietuvoje labai rei
kalingi. 

"Draugas" pinigus siunčia: perlaidomis, 
draftais-čekiais ir telegrama. 

Taip pat geistini Lietuvos Lietuviams dien
raštis "Draugas", ir savaitinis "Laivas". Dien
raštis lanjcys Tamistos giminės per visus me
tus už $6.00, o "Laivas" už $2.00. 

Su dovanomis nesivėluokite, nes vėliau pa
siųstos, nepasieks iki Kalėdų. 

Draugas Pub. Co. 
2334 South Oakley Avenue 

Telefonas Roosevelt 7791 Chicago, ML 

VALANDOS: Nuo 8 iki 7:30 vai. vakare, Seredomig ir 
Subatomis nuo 8 vai. ryto fld 8 vaL vakare. 
HedeUomis uždaryta. 

II i ii 

" 
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"D R A U G A S" 
m h l l s h e d Daily ILzoept 
One Tear $6.<M> 
Bis Mondis $3.00 

AT N E f f S . 8 T A N D 8 So. A OOPY 

APIE UETOViy KOLONIZACIJA. 

Antradienis, Lapkr. 25, 1924 
K 9 V 9 B S S S S 

J O . 

DRAUGAS PLBLIKHZNG CO., Inc. 

Admlaistr . : Rooseve l t 7791 

«Uli i l imunH!ni: , i i inittUli lHilt l !HHIII» 

PRAMATYTAS TRIUKš 
MAS. 

(Tąsa Ir galus) 
IŠEIVYSTĖ TAI DAR NE K0L0N«JACf|A. 

"Darbininkas" ir-gi buvo pajudinęs lietuvių išeivystes 
klausimą ir surado, kad žemės ūkio šalys lietuvių išeiviams 

asu * , o^ey Ave., chic^ . m [ k o l " k a s ^ t i r tka, o pramoningos Jungtines Valstybes jų 
Red. Tei. Roosevcit ant i neįsileidžia, nors jau 23,000 norinčiųjų čia vykti užsiregls-

I travo pas Amerikos konsulą Kaune. 
į Kalbant tflc apie išeivystę, galima but sakyti kad pra

moningi -miestai lietuviams labai patinka ir tinka. Bet iš
eivystę tai dar ne kolonizacija. Išmesk ką nors per sieną 
— ir gausi išeivystę. Tyčia ar netyčia susidaro Tėvynėje 
sunkios gyvenimo sąlygos, lietuviai bėga svetur užmerkę 
akis, lenda į svetimus tinklus, tarsi išbaidytos žuvis — se 
tau ir išeivystę. Išeivija pati save nusižudo už duonos kąs
nelį... 

Kolonizacija — jau kas kita. Planinga kolonizacija 
yra steigimas naujos tėvynes, savo gyventojais ir jų as
piracijomis panašios į senąją tėvynę. Todėl kaikurios val
stybės net labai skatindavo savo piliečius važiuoti svetur 
ir uždėti ten naujas Francijas, Vokietijas, Anglijąs, Portu-

Paskirtas bolš>vistniei Ru
sijai Francijos ambasadorius 
Jean Herbette andai paskel
bė pareiškimą, apie Francijo* 
socialistu v a l d o s programa 
ir nusistatymą užsienių rei
kalais. Fnmcija ieško Vokie
tijos ir Rusijos draugingumo. 
Nori tas abi sali patraukti sa-

dtf&s tų suirfcAuBfcų &k<*mj 
%&okes&% pavartoį«fta fcslgo-
m Jtik #dybe įvairių Valdi-Nesenai politinės kampani-, 

jos laiku tie vienam Wtią trinkų & *aHKtito,rų >&«r 
teka gir&ėti, kaip daug Suv. 
Valstybių valdžia ekonomin-
ga. Sakyta, kaip kiekvienas 

BRfiOžAI n 
, « , l n l * 

LIE1*WIAI AMERIKOJE. 

gminas ir t. t. vo pusėn. Herberte pažymėjo, ~ .. . . . ,x. / >> ., , . 
i vftk* i" T 1 ' truputį nors teoretinių pavyzdžų/f.. Pnleiskim, jei 

-a jei e įja pi nai -. j į e t u v j a m s kada-nors pavyktų po kieno-riors vėliava įkur-
dys ta.kos .utart.es sąlygas, f . „ ^ ^ ^ ^ ^ ft£ U e t u v o s ) k d l o n j j t o k j o dj_ 
je. n e t u r i jok.n pretenziją, ^ ^ j f k fta KeMcQ . ( ^ t t e b f e c ) k r a š t 

prie atkovotų Francijos pro- °., ¥ i _?._._».,. • _ / _ , . 
vincijų, Alzaso ir Lorrainc, 
tuomet francuzai ne vien eva
kuos okupuotus Vokietijos 
plotus, bet gnjžins jai koloni
jas ir pasidarbuos grržlnti 
Danzigo miestą ir karkluriu. 
kuriuomi lenkai šiandie susi
siekia su Baltijos jura. 

Netenka kol-kas matyt* Var 
savos laikraščių. Bet Ameri
kos lenkų laikraščiai jau kal
nus verčia. 

Rašo, kad tai neįtikėtinas 
daiktas. Bet jei Herbette kal
ba, tai jis žino, kg kalba. To

tai tas reikštų pratęsimą lietuvių etnografinės (ne politi 
nes) ribos nuo Vilniaus iki Juodųjų marių ir Dono krantų, 
Kame ateity sutilptų gal iki 20 milionų žmonių. Jei pavyktų 
lietuviams įsivyrauti tokiame krašte kaip olandų Transva-
alis, tai butų lygu lietuvystės sienų pasistumimuHki Kievo 
ir Smolensko, kas duotų pagrindo užaugti 25 mifionų tau
tai. Bet tai mums nebepasiekiami pavyzdžiai. 

Priteidžiant, kad pusė miliono lietuvių žemdirbių bu
tų apsigyvenę ne Jungtinėse Valstybėse, bet patogesnė
je daly Pietų Amerikos, ką jie ten turėtų? OreiČiausia arti r 

tiek, kiek dabar pusė miliono vokiečių: turi pjeUnėje Brazi- ^ T T * 5 0 » 1 3 ^ ( X X ) ' 0 0 0 d o 1 

lijoj. Lietuvių sodybos gal nesudarytų vienos ir ištisos et- P a s i w i o ^ k a d kiekvienam 
nografinės daugumos nei vienoj valstybėje arba statė (es- v y r u 1 ' m o t*nskai i r v a i k l u 

tado), bet butų ten daug grynai lietuviškų valsčių ir mies-

centas sanuojamas £aip akis 
ir be„ reikalo neišleidžiamas. 

Už šiuos metus federaKai 
mokesčiai jan beveik atmo
kėti valdžios iždan. Ir šįmet 
tie mokesčiai yra 25 nuošim
čiais mažesni. 1925 metais 
taipat bus mažesni . 

Tas labai dailu. Bet nerei
kia pamiršti, kad mes moka
me ne vien federalius tiesio 
ginius mokesčius už savo. me
tines pajamas. Mokame dar 
kitus mokesčius miestams ir 
valstybėms. Ir kuomet fede-
raliai mokesčiai nemaži, tai 
nueistams ir valstybėms isriio-

i kami dvi kartu didesni. 
Amerikoje valdžios išlaiky

mas po karo pasidarė begalo 
brangus. Federalė valdžia 
ir 48-ios atskirios val
stybes ėmus kartu per me
tus išleidžia arti 10 bilionų 
dolerių. 

Skyrium skaitant štai kiek 
išleidžiama: 

Federalė valdžia 3,459,U00r 

000 dolerių; visos 48 valsty
bės 1,526,000,060 dol.; loka-

užlaikoma. feaiig kur jie nerei 
kalingi. Kažkuriems perdaug 
mokama. Dideles pinigų su
mas dažnai p&litikierM p M k**tKnga, bet visų kitų tautii 

; gerbiama. Jautos daug dides
nes ii- kultūringesnės už lietu
viu tautę, ima gfcna daug pa-
įpro$ų iš Ketmvių. Lietuvių 
dainos svetimiems patinka, 
lietuvių gera širdis juos pa-

Kita gera lietuvių ypatybė, 
(ai ji) mielaširdystė. Didžtur
čių lietuvių tauta neturi, bet
gi žymius darbus atlieka. Ka-

Geros Ypatybe.. J į m f t t 0 r e i k a J ^ t a į t a r t u m 

Lietuvių tauta not's nes-j visi viena širdimi atsiliepia 

telių, su lietuviška kalba net valdiškose mokyklose ir vie
tos teismuose. Bendras išbarstytų lietuviškų sodybų plū

kiąs planus turi premiero Her t a s gaVtfų b u t i n u o 50f000 iki 100,000 ketvirtainių mylių 
rioto Y a l d z i a - derlingiausios žemės, t. y. apie 2 ar 4 kartus daugiau ne-

Herrioto valdžia, -ašo len- g u d a b a r t i n ė Lietuvos Respublika. Šitokiame plote butų 
kiški laikraščiai, jau pamoki- v i e t o s t a t f t a i n U o i 0 M ^ . m f l i o n ų # 

no lenkus. J i uzgjuė duoti j Dabar lajsvų žemių plotai eina siauryn. Vienok mažes-
Lenkijai paskolos, kokia b u : i r t i a m e mašta|>e mūsų kolonizacija turėtų ir šiandien labai 

gražaus pasiiekimo. Reiktų ftk vienos sąlygos: kolonistai 
turėtų buti visupirma geri žemdirbiai, norį pelningus ūkius 

;s vai-vo pripažinta Poinearė 
(ižios. 

Dabar Herrioto valdžia jan j isįgyti 
kėsinasi apsidirbti su rytinė- j j MIESTUS, AR J KAIMUS? 
mis Lenkijos sienomis. Ir tai j j e į j§eįvįaį spiečiasi viėft į miestus ir vengia kaimų ir 
visa už vokiečiu ** ^cl-evikii, ^ ^ ^arbų, tai kolonizacija nepasiseks. Miestai yra did-
draugmgumą. i žiausi ištautintojai, reikia jų rengti visomis pajėgomis 

Lenkai tuos frar.etizii pla-; Gorint sutverti lietuviškas sodybas, visupirma reikia apgy-
! venti ūkininkais nemažą žemės plotą, kurs lengvai suda
rytų bent vieną didelę parapiją ir valsčių. Šitokioj parapi
joj greit išdygs savas lietuviškas miestelis. Kolonijai didė-

siskirsto. 
Šiandieninė federalė valdžia 

žada klUriS metads išlaidas 
susiaur&itii fftufchet tas feuš 
atlikta, bus surh«žinti fede-
raliai mokesčiai. 

Bet štai ateinančių 4n%tn̂  
pradižioje daug kur jvyks įvai
rus lokaliai rinkimai. Piliečiai 
privalo riakti valdininkais tik 
tokius, lvurie pasižadąs kffto 
ekohomingiausiai tQ)sieiti, kn 
rie darbuosis už mokesMų 
mažinimą. 

Amerikoje valdžia blįangi 
todėl, nes čia labai mažai y-
ra tikrų patriotu, kuriems rū
pėtų šalies ir visuomenes ge
rovė. Jei eia kag flbrl įsigauti 
aukštesnėn vieton, tai visas 
tikslas jei ne politinė kariėra, 
tai nuosavas personalis labas, 
kad tik pasipelnyti. 

Tokia padėtis ilgia negali 
tverti. Yra daug žmonių," 
kurie jau neišgali vilkti mo
kesčių naštos. i 

Mi • • . , | • 

atfkotnis. Bile tik kas galį ne
ša ir meta savo gal pasku 
tinius skatikus. Kas nežino 
kiek adkų kaemet lietuviai 
labdaringiems tikslams paš* 
venčia! Nėra tokių metu, kad 
lietuviai ką, nafaįo 9iepastat3T-

tra«Ma. Lietuvių pavyzdžiai [tų, kad ką, naujo nepadarytų. 

vnjmr«jttTAMos 
LAtTK liJEfOVlŲ WBt-

ĮSTAIGOS. 
•*• 

per metus visų mokesčių iš
puola po 91 dol. Tie visi mo
kesčiai sudaro 15 nuošimčių 
visų nacionalių pajamų. 

Įdomu ir tas, kad didesifc Į Pranciškonų 
• i i • 

• * • • — - — -

•Spalių 28 d. Vilniuje lenkų 
policija išmetė į gatvę viena, 
seniausių lietuvių įstaigų. To
ks liūdnas likimas ištikro lie
tuvių prieglauda ir mokyklą 

murtibse. * 
• — . . . = = r - / T V r - M-J't. 

Jiems amlonųs. 

Italbant su įvairių tautų* 
studentais ir šiaip prasilavi
nusiais žmonėmis, tenka iš
girst tokių išsireiškimų: Lie
tuvis yra geras, veiklus, mei
lus, STtmnnus, pasendintas, 
rjrie vis% mokas prisitaikyt 
•k tt. Labai retas svetimtau
tis papeiks MetuVj, bet da&iai 
girdėt peikiant kitus. Net 
tokių pagyrimų teko girdėt, 
kad tas ir tas lietuvis pa
vyzdingiausias visoje mokyk
loje, « gal net jis tik vienų 
vienas lietuvis tarp kelių šim
tų studentų. 

fečiau reikia prisipažint, 
kad kartais, kai pasisakai, 
kad esu lietuvis, tai kai kam 
tas žodis pasirodo visai neži
nomas. Tada noroms nene-
rdtftš reikia vis$ lietuvių iŝ -

Ir tai nematome juos vaikš
čiojant nuliūdusius, bet vei
dely kiekvieno davėjo spindi 
tikra krikščioniška meilė, 
rodos jo siela ant tiek pagro-
žėjo. Ir taip turėtų buti. nes 
kas nežino* tikros meilės džiau
gsmo! 

Iš kur tas noras but miela-
širdingu? Nejaugi buti niek-
širdingu mums mažai kainuo
ja ! Tai .paeina iš kitos geros , 
ypatybes: iš tikro dievobai
mingumo. Lietuvio širdy yra 
tartum piano harmonija. Ka
da jis nueina į bažnytėlę, ten 
kyla jo širdis augštyn, it gra
žiausios melodijos traukiama. 
Ir tad kupina širdimi grižta 
namon atlikinėt uoliai kas
dieninius darbelius, nes mato 
tikėjimo akimis, kad it ma
žiausias jo darbelis yra am-

toriją atpasakot. $r tekio f>a- žinos vertės. Ir tad nestebė-
sakojimo svetimtautis <*fcie*i j tina, ka& lietuvis neturtingas 
ausim Manse. Lietuvio būdas bet daug turi. 
kiekvienam dariusi malonesnis, 
juo daugiau jį pažįsta. 

Čia Amerikoj yra įprotys 
trumpini bažnytines pamaldas 

sėkloms ir gyvuliams įsigyti, duoda agronominuj .patarimų. 
Vokiečiai geri ūkininkai ir daug jų puikiai įsitaisė Pietų A-
merikos respublikose. *Bet dabar ten nepanorima ?da^gi 

Nors gyvendami tarp žmo-iki *•nlinimum, tiek kiek mi
nių gana žemai doroje nupuo- tinai reikia. Bet lietuviai su-
lusių, ir lietuviai kartais virš- j prasdami maldos galybę, ne-

Vokiečiai geri ūkininkai ir daug jų puikiai įsitaisė Pietų A > *?*? | t f * p a k ^ - . p a s i t e n k i n a tik tuom. Lietu-
Jhus, vienok dauž savo gražių." 

iikO. Imkim 
§dosi pana-
autės, pana-. 

Mai husikerpa savo garbinius, 1 Lietuvio namelis prastas, 

į savo gralių viams nialonu ilgesni lakia 
vokieči'į į S C n e s " V^k ie t iTaTaba i"d iddė f v^ i s t i rb r^ į^ r o č i , J ™*1 •*k i k < s- l m k i m W t t « B * «av6 DievnMį, is 
plačiais, mažoms respublikoms pavojingais planais... t l e » , l , e r K a i t g s « * jum-p™ f™» t.ek nesuakaito-
tuva mažutė. Jos "laivynas" neužblokuota nei Monako ^l' *«* ^ i m t a u t ė s , p t n n - j m maloni,! Labai jwg.rt.na! 

nebetekus Danzigo, lenkai ne
betektų Vilnijos ir kitą plotu, 
"atkovotų" nuo Rusijos. 

Dėlto, lenkams nėra kitokio 
i.-ojimo, 

krantų. Tad lietuviai niekur nebus skaitomi valstybės čie-
lybei pavojingais ateiviais. Kai Lietuvos ūkininkai pramoks 
ūkininkauti, tai norintiems svetur apsigyventi atsiras pui
kiausių progų. Dabar-gi lietuviai bėga svetur kartais net 
keikdami žemę ir ūkio darbus, kaip visai nepelningus. Ši
tokių atervių jokia šalis n^norts prisiimti. Ir jie jokių pasto
vių kolonijų nesatvers. 

Iš to kas aukščiau pasakyta, išeina, kad kolonizacija j & ** i*R atginsi, kadangi ne
turi prasidėti ne nuo miestų, bet nuo ukhj. Kartu su ukinin- r a J*™** wrtarfmb kovot 

prieš tokias žydiškas madas. 
«Čia reikia pažymėt, kad lie-

net reta lietuvaitė taip biau- >̂et gražus. Ten rasi mažų da
rini svfteržia savo veideli, iykėlių, bet brangių. Šventu-
kaip kad matyt dato svet im-j^ paveikslai ant sienų, gal 
tatft§s. Hėda! kad Ifetuvaitės ne aufeso rėmuose, dabina, 
^pasiduoda toldomis šariatą- P ^ i a kambarėlius. Namelis 
niškomis įtakomis, bet kaip 

jant augs ir tas miestelis ir gal taps kelių dešimtų tūkstan
čių lietuvišku miestu su savo tautine pramone ir prekyba, kars turėtų keliauti pakankamai labai patriotm-gų mteligen-

raso ia-Prasčiau i j e į pažangi dvasia jame viešpataus, tai ėia greit atsiras tų, liaudies vadų ir u ž t a r y t a . 
1 aip tik pasitikėti savo jogo-; ^ g įvaįrįŲ mokyklų, tautinis teatras ir gal but net savas Tautinė kolonitacrja Kanadoje bent tuo atfcvftgiu yra 
mis. Ginkluotis nuo kojų ligi j universitetas, sava katedra ir opera. Šito laipsnio pasiekus, ' parankesnė, kad ši Dominija ne vienos, bet dviejų tautų vą. veda ir jie nepasiduoda 
pdvos ir ginti šiandienines j a u nėra jokio pavojaus ištautęs, ypač jei to^ blogimes įpro-, »»cJe-i«iSko htu»iejaus, kaip 
] .enkijos sienas. valstybės judėjimas nelabai didelis ir visas kraštas ne yoja už savo gimtąją kalbą ir savo drįsiu katalikišku fH-' mams. ^atvekaM^uose retai 

tuvių bernaičiai stipresne ko-

taip jaukus, taip įspūdingas, 
kad nors jis svetimas, bet 
taip jautiesi kaip savame. 
Lietuvio -skonis namelį puo
šiant Vertas pagirimo. Tad 
nereikė^ti mainyk taif> puikiai 
papnoštą namelj aiit kokio 

Atsikirto. 
— Mažytė, nesislidinėk ant 

tankiau apgyventas už lietuvių koloniją. vyzdžiu gali užkrėsti h* lietuvius savo lietuviškos kalbos 
Tuomet susidarytų lietuviškas branduolis, į kurį pa-j niekuomet neatsižadėti. Apie ek^noitrfnes Kanados 1cok)ni-

tekęs vienas-kitas svetimtautis pats greičiau sulietuvės, i zacijos sąlygas nedaug ŽHII^ ieturint, prfsema susttfti Ta-
ledo, sušalsi. Matai tavo I negu lietuvius ištautins. I šilis. i>;" 
jupytė aukšėiau kelių ir ru- Beveik vrsos naujosios šalys dabar kratosi fabrikų, AbetoL, sis kolonizaciijos klausifiįvas negali neravėti 
Lėliai menki. -

tų rasi lietuvį remiant stul
pą, ka£p kad 5^a amerikiečių 
įprotis. Lietuviai ^ia tfkrtii už
sitarnavo komplimentų.. Žino
ma reikėti} visiems lietu

kai kur daroma. 

( f e t* Hatifcteli) 
— . — 

Suomiai kviečia l t . Fet 
^rauską. Tenka patirti, kad O-
peros artistas Kipras Petrau> 

darbininkų, nenori jų įsileisti, nes neturi jiems darbo. Bet kraštui, turinčiam 23,000 norinčių svetur apsigyventi. irjvit*ms stot -j^as į petį ir į)a- skas lapkričio mėn. 20 dienai 
-- O kas ar nemanai kad aftl Pietų Amerikoj ir Afrikoj yra kraštų, kurie gaudyte gaudo manau kad dar teks'prie jo grįžti. 

su mamos pirštinėmis! gerus ūkininkus, duoda jiems geros žemės, skolina pinigų 
^ > l " > » t P mi -11110 < l l i i I«K I • IMI MP1) I . Į l f HllL * N * a mm -mm. 

laikyt savo gražius įpročius, f,pfrkvies*as i Snomi^ kWicet-
K P^ į* fc&kių ten šarlUt«sni§fkų ven-'tuot. (E). 
!i!WHiiwu*nnii • i i - IMI m t*** 

P R O T O K O L A S . I 

L. VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMO. 

PASTABA. Chicago. [11. L. V. Ch. Apsk. 
susirinkime buvo Informuom, kad -visi ap
skričio protokolai butų įdt'ti j laikraščius 
Tuigri pereitą protokolą ir jdi'-du. Bet, gerb. 
Vyčiai ir Vytės, šis protokolų spauzdinimas 
m u m s jokios naudos neatneš, jeigu įt\ 
neskaitysit . Dargi, ne tik, kad mums yra 
priedermė protokolą perskaityti, bet esa
te prašojni persvarstyti patys vloni Ir radę 
kokį norint pagerinimą, dadėjimą ar nau
ją kokj sumanymą, tai esate prašomi at
silankyti ] busimą susirinkimą ir susirin
kimui tuojau patiekti . Tokiu būdu page-
rinsit veikimą. » 

i 
Protokolas. 

rinkimas įvyko Lapkr. t) d., 1924 m., prie 
24 kp. West Sidėje, 2:30 valanda- p. p. 
^Susirinkimų atidarė pirm. Al. Budris su 
malda. 

-,lovzti; 

4 kp. nuo 18: S. Brazaitė, A. Petru-1 lų: pirmas daržas birželio 7 d., 1925 nv t i da^iat is "pep", o koncertas pasiseks 
lis, Petras \'arakulis ir S. Šimulis. yra paimtas del Apskfičift, -OL aaatfas dar- Mpuikiausiai. - feaįw>rtas tapo priimtas. 

5 kp. iš Norti Sidės: J. Lebežinskas,' žas buvo diskusu&^rina kaih turės btfti; 
Pr. Valaitis, Al. Manstavičius, P. Ma-' - paliktas ant toliais. Bos ajpsvar^tyta, 
tys ir Pr. Paliulis. , * j kaip bus renkama komisija. 

13 kp. nuo lTown of Lake: K. Barti- ' Baseball. - Raporteris Pr. Paliuiis! 
kaaakas, E. Balti*ulionaite, Al. Panavas,' pranešė, kad lapkr. 13 d., | . m. Sv.-

Jurgio pai-apiBėj s t t ^ ė j , Bridgeporto m ^ ^ . ^ tf ^ . ^ . ^ k o 

kolonijoj, prie 16 kp, bus pokilis - va
kariene « pagerbimui svaidHnittkų, per "šią̂  
%rakarienę :bus duodamds <dovatK?s lainač-
jusioms kuopoms rungtynes. Taiįigi Ra
porteris pažymėjo 1?a£orte kufcgm sto^i* 
rungtj^nese, sekančiai: |rirm. vietoj 13 
kp,, antr. M U)., tfeč; o laįk, 'ketKr. 4 'tefr, '' 
penkt. 14 kp., ir t. t. Visiems aišku, fet*-
rios kps. laimėjo^ RalJortae tapo pii^n-i 
tas. 

Baseball - Darias. -- Komisijai nu 
rodžius vietą, ibiskutį * pasiteirauta ir ta 
po atidėta ant toliaus. 

Ramanausko Koncertas. - Komisija; 
Daržo. -- Komsiijos narys S. Šimulis , pareiškė, kad koncertas įvyks Gr. H d^ 

m., sv. Jurgio parapijinėj svetainėj. 

P . Stancikas ir P. Sedemka. j 
16 kp. iš Bridgeporto: Al. Budris, B. . 

Jakaitis, B. J. ^Balčiūnas, J. Stasulanis, 
V. Rukštalis, J. Mickeliunas, P. Cižau^-
"kas ir "M. Zujas. 

Ž4 lvp. iš West Sidės; A. Valonis ir 
centro rast. F. S. Savickas. 

Tokiu būdu dš trijų kp. atstovų nc-
• tmvo. Pageidaujama, kad iš visų kuopų jį 

1«. V. Ch. Apskričio mėnesinis tusi-: butų atstovai. ., 
Raštininkui perskaičius" protokolų, 

iš pereito susirinkimo tapo priimtas bt 
pataisimų. 

Komisijų Raportai. 

Apskr. Choras. - Lietuvoj -Tyčių 
"Cliicagos Apskričio "Choro atstovai pra
nešė, kad choras pageidauja nianadžie-, 
riaus pagetbininko. Po ilgokų svar^ty-

misija iš trijiį asmens, knri ištirs chero 
l-eikaiavimų. Komisijon fėjo: J . Micke 
liūnai, B. Š. Balčiūnas ir & Jakaitis. 

Įnešta, kad -choras "butų skelbiamas' 
**y$W*- Atsakymas - duokit antrašų 
4> bus skelbiamas. 

I 

Dalyviai. 

I susiriukiuui atsilankė kių kuop>j al-1 -tlav̂ ė raportą, apie daržų paomimę. Pa 

• 

o; kad "kouusija turi paėmus 2 ciar- Viskas yra cirkuliacijoje tik reikį* <J\W)-

Vagiu). - Įnešta, kad ateinantį metę,, 
i*f$ų t ^ u s , tikA maujų narių, titttlj «au 
»io i* vfegfario trid^«yiafe. ĮheSimas. susi-1 

rinkinio u%&tes dauguma "balsų. 
isps. Valdyba - Įnešta i t patentta, 

kad kuopos noniiliuotų tinkamus asmenim 
į «pekrioio vaMybą ateiiMlntiems meta-: 
im. Šis dal^-kas likosi |)ageidavihiu vie
toj nutarimo. 

Taipgi y ta apskričio Itrgeidaujama, 
kad kuojos išrinktų savo Nuolatinius 
ttštovus į apskričio susirinkimus, o prie 
Tų galėtų Važiuoti kas tremtų taip karp 
daba*. 

Sekantis sdisitinkimas DUS Jn-ie 36 
4cp., W*^ Puliman, Iii., gruodžio 7 d. 3. 
m. Į 8į šmlmAsmą Apskritys pageidau
ja nno visų knopų ko dangiausia ateU>\ ų, 
iies Ims Tenkoma Valdyba ateinantiems 
metams. 

Klausyk* gerb. vyčiai it * \ ^ s , 4w*o 
valdybos priklauso žymiausia* j«4CJėma^ 
t^gankacijoje. Todei g i -esate prašomi iš-
kalno nuž iurk tJhkainUs asmens. 

Dėkitės domėn. Vjr&ai %ai Vra jauni-
mo organizacija, o nuo jaunimo pri
klauso visas judėjimas. 5^gu jaunimas 
neparodytu atfi*& gyn-omo, tiūrt«»«t ti^tm-
dimas pultų m?ttk se»«jiiias fiiiiimes, feet •• 
ir tuos pačias j^ainuosius i r lindaumas 
užkariautų t*uta, Del to fi stokim^ 
ekerbą, ^torod^cįm savo gabume, -vfeu-
m#, veikkmnj. 

Vydių Ch. Apsk. Raštininkas. 

/ 
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Seniausia Lietuviu Bažnyčia. 
Mahanoy City lietuviai 

pradėjo apsiiryveiiti apie 
v~ii metus. Augant lietuviu 

įkaičiui, 1SS4 nu pradedama 
ieškoti lietuvio kunigo ir rū
pinamos bažnyčios statymu. 
TJuirpineLu mėn. 1888 r. at
vyksta iš Hazelton, T>n. kun. 
Petras Abromaitis, kurs ir v-
ra pirmasis šios parap. kle
bonus. 

Netrukus perkama 4 žemės 
lotai ant kampo West Maha-
noy Avenue ir C gatvės už 
$3,000.00, daromas kontraktas 
ir statoma murino ])lytu baž
nyčia. Kampinis bažnyčios 
akmuo pašvęstas 30 rūgs. die
na 1888 metais. Bet bažnyčia 
bestatant, kontraktorius išaik 
vojęs pinigus, nebaigęs dar
bo, palieka pastatęs tik sie
nas. Tuomet, nebeturint už
tektinai pinigu tolimesniam 
darbui, įrengta skiepas -- lai
kinoji bažnyčia. Tuotarpu 
enkama pinigai ir baigiama 

-tatyti gotiško stiliaus, su 
vienu bokštu, :>4 pėdu pločio 
ir 100 pėdu ilgio, bažnyčia. 

• 
-
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terijos- Bakšiai - inžinerijos, 
kelios lietuvaites eina slaugiu 
" n u r s e s " kursus. Belieka 
džiaugtis ir linkėti jiems ir 
visiems Mahanoy lietuviams 
katalikams laimingiausios klo 
ties jų darbuose. 

"Draugo" korespond. 

fZ 

Klebonas Kun. P. čėsna, Vaikai Kurio Tarn auja Prie Mišiy šv. Ir Bažnyčios šveistorius 

^**? R 

7 v 
Parapijos Mokykla 

Prakišo. Teismas, birž. 23 d. 
1923 ir. išduoda nuosprendį 
tvirtindamas Pottsvillės teis
mo dekretą, kad šv. Juozapo 
par. privalo valdytis taip, 
kaip Katalikų Bažnyčios įs
tatymai reikalauja, tai yra, 
kad parapijos šeimininku y-
ra Vyskupo skirtas klebonas, 
gi komitetas arba trustisai, 
jeigu Vyskupas leidžia tokį 

kėjo jiems duokles už lanky
mosi į bažnyčia, už kapines ir 
mokėjo pinigus už visokius komitetą išrinkti, tėra vien 
permitus. 

Bet galų gale katalikai pa
žino savo išnaudotojus, pra
dėjo priešinties jų dedamoms 
taksoms ir pagrįžo sutrauky
ti vergijos pančius. Tuomet 

klebono pagelbininkai. 
Pennsylvanijos Teismo nuo

sprendį galutinai tvirtina 
Suv. Valstybių Aukščiausias 
Teismas - paskutinė teismo 
instancija spalių 20 d. 1923 

• 1 

Šv. Juozapo Lietuvių Rymo Katalikų Bažny
čia, Klebonija ir Klebonas Kun. P . č ė s n a 

Turi 500 sėdynių. Po bažny-]9 d. 191G nu; 7. Kun. P . Au
ri a y r a didelė salė. Igustaitis, nuo lapkr. 1916 m. 

Bažnyčia pašventinta Phila ligi baland. 30 d. 1920 m.; 
delphios Arkivyskupo P. J . 
Ryan, birželio 9 d. 1893 m. 
Bažnyčios pastatymas kai
navęs apie $40,000.00. 

1894 m. greta bažnyčios 
pastatyta mūrinė plytų kle
bonija už $6,000.00. (Ji 1907 
m. fpastatyta mūrinė plytų 
dviejų aukštų mokykla už 
$15,000.00. Mokykla turi ke
turis didelius i r šviesius kam
barius klasėms ir salę. Te-

saliuninkai pradėjo žmonės.m. Tuo išmušta pasikesinto-
terorizuotf, panaudojo prie- ' jams ant Bažnyčios teisių pa
varta. Šalino iš draugijų se- skirtinis ginklas i r jie nulen-
nuosius narius i r kovo 12 d. kė galvas. 
1922 m., kaip caro žandaai, I Kokia geležinę "pirštinę sa-
užstoja bažnyčios duris g<*- l'mninkai buvo uždėję ant 
riems parapijonams, norėda- Bažnyčios tie kuriems vien 
mi T^iverstf- ' tetcr^aliunrm^-ly^ėjo išnaudoti if'Bubankm-
kams ir jų trustisams para- | tyt i parapiją, liudija nors ir 
pijonai mokėtų prasimany- ^ (\ŪT šiandien ant kapinių 
tus mokesčius. 

MOKYKIS 
Nepraleisk liuoso 

aiko veltui. Dirbk 
savo ateičiai liuo-

sose valandose. Trumpam laike 
gali išmokti Aritmetikos ar Ang
lų Kalbos savajam name Rafcyk 
dėlei informacijos ŠIANDIEN. 

Liet. Korespondencijine 
Mokykla 

5556 Windsor Ave. Chicago 

Pranešimas Lietuviams! 
KEW CITY PHARMACV 

viena iš didžiausių vaistinų įs
taigų ant Bridgeporto, persikė
lė 19 3337 So. Halsted St. i 
nauja ir geresnę vietą. 34S0 S 
Halsted S t Dabar šitoj vietoj 
yra didelė linije vaistų Kainos 
mažesnės. Patarnavimas grei
tas ir mandagus. 

|NEW CITY PHARMACY! 
Savininkas 

John Malachauskas 
3430 So. Halsted St, 

Chicago m . 

S. C O N R A D 
užlaikau čeverykii krautu
vo geriausios išdirbystės ir 
vėliausios mados dei visos 
šeimynos žemiausom kai
nom. 

4341 Archer 
Ave. Kamp. 

Tiroy St. 

Telefonas 
Lafayette 

4961 
v . 

vartų kybantis, parašas. De-
Čia ir truko jų dedamieji dame jį čia netaisydami kai- jįyta Bažnyčia sutrukus, laip-

pančiai. Ačiū energingam bos, kad galėtume suprasti t a į apgriuvę, bokšteliai lys 
bažnyčios 

šv. Juozapo Parapijos Mergaičių Choras 
pastatymo laikų nebuvo tai- siejęs apie $5,000.00, tuoj tu-

klebonni P. Oesnai ir prare-.koki "mokslinčiai" arba bė
gėjusiems parapijos žmonėms, moksliu", tiesiai sakant, no-
apskrities teismas, Pottsville, rejo suklaidinti ir sukvailinti 
Pa,, spalių 23 d. 1922 d. iŠ- tikinčiuosius. 

8. Kun. P. Česna, nuo geg. 
1 d. 1920, klebonauja Šv. 
Juozapo parapijoje. 
Katalikiškos Draugijos. 

1. Šv. Rožančiaus, 160 na
rių; 2. Šv. Pranciškaus Tre
tininkų, 96 nariai; 3. Apašta
lystes Maldos, J25 nariai; 4. 
Mergaičių Sodalicijos, 165 
nares; 5. Šv. Magdalenos, 
Moterų pašalpinė, 86 narės; 
6. Gedimino kliubas, Vyrų 

duoda nusprendimą kuriuo 
draudžiama vyrams pasivadi
nusiems save trustisai* ir jų 
agentams kištis į šv. Juozapo 
parap. valdymą. 

Bet jie nerimsta. Teismo 
nuosprendis juos papiaima. 
Apeliuoja tad į Anksčiausią-

Štai j is : 
PASARGA. Nevalia atida-

riti šitų bromą varta be 
cjaleiclima ši Parapiios 
Prazidenta ar trosciu. 

"Trosc iu" valdymo vaisiai. 
Klebonija vidury apiplyšus, 

vanduo per stogą ir pamatus 
ji Pennsylvanijos Teismą, i bėga j kleboniją, kuri nuo 

čiaus dėliai ilgos kovos už pašalpinė, 94 nariai; 7. Šv. 
valdymą bažnyčios, parapi- ' jono Blaivininkų, 84 nariai; 
jos mokykla tepradės veikti j8. L. Vyčių, 50 narių; 9. S. 
nuo ateinančių mokslo metų. L. R. K. A. 31 kuopa, 320 

Parap i ja turi dvejas kapi- naritj; 10. Šv. Juozapo parap. 
nes: senąsias i r naująsias ku- choras, 62 nariai; 11. Tauto? 
riose dabar laidojami nnmi- Fondas, 34 skyrius." 
rėliai Kovos del bažnyčios valdymo. 
Mahanoy f parapijos klebonai. Ilgus metus ši seniausioji 

1. Kun. P . Abromaitis, nuo parapija skurdo dėliai kove^ 
rugp. 1888 m. iki gruodžio 31 kas yra bažnyčios Šeiminiu 
d. 1893 m., 2. Kun. S. Pan kas: Klebonas ar Komitetas? 
tienius, nuo sausio 1 d. 1894 j Saliunininkai ir jų ištiki-
m. ligi geg. 24 d. 1908 m.; 3. 
Kun. P . Abromaitis, nuo geg. 
24 d, Ugi geg. 12 d. 1910 m.; 
4. Kun. S. Pautienius, nuo 
geg. 12 d. 1910 m. ligi spalių 
10 d. 1911 m.; 5. Kun. V. 
Daigis, nuo spal. 10 d. 1911 

mi vergai sukėlė parapijoje 
riaušės reikalaudami teis
muose teisės valdyti bažny
čią ir parapijos tuifcą. 

Mūsų nesusipratę lietuviai 
katalikai ilgai leido save va
džioti už . nosies girtiems sa-

m. ligi kovo 15 d. 1916 m.; Hunams. Net trylika metų 
6. Kun. Jer . Valaitis, nuo ko- žmones aklai klausė įsivieš-
vo 17 d. 1916 m. ligi lapkr. patavusių saliumninkų, mo-

šv. Juozapo Parapijos Choras, dabar K. žalnierafčio 
vedamas Ir geriausias šioje apylinkėje nevien lietuvių 
tarpe, bet ir svetimtaučiu dainų konkursuose nekartą 

dovanotas. 

apygirčiai riogso, 
langai skylėti, sniegas, lietus 
ir vėjas eina perdėm, bažny
čioje šalta, bažnyčios skiepas 
paverstas į šiukšlyną. 

Mokykla tuščia. Parašas 
ant mokyklos fronto rodo, 
kad ją pastatė 1907 metais. 
Kodėl vaikai joje nesimoki-
na? Todėl, kad saliuninkai 
parapijos mokykloje rėžia 
prakalbas prieš kleboną, Vy
skupą, Bažnyčia i r josios įs
tatymus. 

Kapinės paversta tikru pū
dymu, kur laidojama kiekvie
ną be kunigo leidimo, nepai
sant kad jis gyveno ir mi 
rė kaip stabmeldys. 

Viena seniausių ir skaitlin
giausių lietuviais parapija, 
rodėsi, griuvėsiais virsta, ka
talikams didžiausią geda da
ro. Bet ne! Katalikai nusi-
krato savo engėjų dabarti
niam energingam klebonui P. 
Česnai vadovaujant. 

Parapijos atgimimas. 
Malonu ir jauku šiandien 

atvykus šion kolonijom Iš to
lo matai šviečiant ir savo 
a Jkštu bokštu besistiepiant 
lietuvių bažnyčią. Iš oro at
naujinta, rausvai nudažyta. 
Vidun įėjęs pamatai naujai 
įstaisytą sakyklą $500.00 ver-•! 

ri pripažinti, kad katalikai 
ir labai rūpinasi savo baž
nytėlė. Reikia pastebėti, kad 
išlaidos gyvais pinigais pa-
dengiaroos. 

Klebonija taipat aptaisyta 
ir dabar žmoniškai galima 
joje gyventi. Po bažnyčia i-
rengta švari i r patogi salė 
teatrams, susirinkimams ir 
pramogoms. 

Mokykla turi keturias kla
ses, penktoji salė. Greito at
naujinimo laukia mokykla ku 
rioje ateinančiais metais : bus 
mokinami lietuvių vaikeliai. 
Seserys mokytojos iš Sy. 
Pranciškaus Vienuolijos, jau 
sutiko užimti šią mokyklą. 
Taigi Mahanoy City lietuvių 
parapija pradeda gyventi 
auksini amžaų. Garbė katali
kams! 

Inteligentų skaičius auga. 
Bevaikščiojant Mahanoy 

City gatvėmis nuolat matai 
ant visokios rųšies krautuvių 
l ietuvių biznierių pavardes. 
Jų netruktsa. Matai i r inteli
gentų profesionalų iškabas. 
Čia gyvena medicinos dakta
rai Petriką, Danisevičius, den 
tistas Tacieliauskas, aptieki-
ninkas Milius. I r visi ne 
šiaudiniai katalikai. 

Vietos lietuviai turi savo 
banką, yra direktoriais ban
kų, užima atsakomingas val-

tes, klausaisi naujų vargonų, j diskas vietas / kaip Juozas 
į/vmiam muzikui K. Žalmie- Miliauskas teisėjas, 
rhičiui gražiai begrojant. Sa- Jaunesnieji eina aukštuo-
vo struktūra i r balsais šios sius mokslus, pav. Mockaitis 
parap. vargonai yra puikiau- busiąs cbimikas, Morkaitė 
si visoje apielinkeje. Kaina- lanko muzikos konservatori-
vo $7,000.00. * Pridėjus baž- ja, Norkevičius mokosi me-
nyčios atnaujinimą, kurs at- dicinos, Benevičius - dentis-

Tel. Blvd. 8778 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 S. Ashland Ave. 

Ar reikalingi Jums pinigai? 
Mes skoliname pinigus ant 
antrų mortgičių taipgi aut 

naujų automobilių. 

SHERMAN AUTO SALES 
Perkame, pardavinėjame, 
ir mainome augščiausios 

rųšies vartotus karus. 
4614 So. Ashland Avenue 

Chicago, Dl. 
TeL Blvd. 8778 

Telefonas Canal 7233 f PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimn Kontraktortu* 

Dažų ir Poperos Krautuvė 
23S8 SO. LEAVTTT STR 

[Tel. Lafayette 4228 

P L U M B I N G 
| Kaipo Uetuvys, lietuviams visados 

patarnauja kuogreriaostal 
M. TUfiKA, 

S228 West t&th Street 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darha at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HTGGDC8 

SS J S So. Oakley Ave Ohicago. 
v. t. 

Tel. Yards 4527 
Plumbing, Gas Fitting 

And Sewcrage 
Greitas I r Geras 

Patarnavimas. 
Kainos Mažesnės Nekaip 

Kitur 

GEO. HAZARD 
3358 So. Halsted Street 

Chicago, DL 

RD 
ireet 
• • • » • • 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

CLEVELAND. 01110. 
Dsimdzi -- Brimdzi. 

28 ir 30 lapkričio pas mus 
vaidina Dzimdzi-Drimdzi Vo
devilis, kurio jau senai lau
kiame. 28 bus "Jovalas'' ir 

spRifiFiao, m. 
CHICAGOJE 

CHICAOIECIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

kad Valstybes Tarybos Pre- vonuose meno srity, ypač tė-
zidiuntas, atsizveltfdainas į atro našta visų sunkiausia. 

(Tamstos ir Tamstos bendra- Aukštas Lietuvos Valsty
bes Tarybos Prezidiumas lie
tuvių tarpe primas paguodi 
Skrajojamojo teatro artistų 

Chieagos palte (mdamfesty) 
prie Adams ir Pearborn gatvių Smarkai Darbuojasi. 

Springfieldo kolonijoj lie
tuvių tarpe šiais laikais ūpas 
kur-kas didesnis ir veikimas 
creresnis. Nors darbai biški : kiton vieton arba kitokių pnežas 

darbių artistu nenuilstama 
nežiūrint į jokias klintis ir 
sėkmingą darbą Lietuvių 
Teatro srity, š. m. liepos men. [mokinių mūsų vargo darbę, 
10 d. nutarė paskirti Tams r pirmas suteikdamas pavilgo 
tos vedamajam Skrajojama
jam Teatrui penkis šimtus au-

randasi atėję iŠ Lietuvos laiškai iksinų. 
žemiau įvardytiems aainenims, ku mm pinigus malonėk Ta
riu dėlei adresatą persikėlime P*4?1 ąrtimaiuBiu ^ laiku pąsi» 

imti iš Valstybes Tarybos 

o 30 "Laisva Lietuva'9 

"Munšeinas". --
Kas norės linksmai laiką 

praleisti, yra proga visiems 
apsilankyti. Artistai daug 
gražių dainelių padainuos. 

Kas jaučia save lietuviu 
privalo pamatyti . Lietuvos 
Artistus kurie mums pagami
no pirmąjį lietuvių Vodevilį 
-» Dzimdzi-Drimdzi. 

P. 

silpniau eina, bet l i e t u v i * W išnešiotojai negalėjo surasti. 
, . T., . . . , -Laiškus galima atsiimti prie (Je-
katalikų tarpe veikimas kur-
kas smarkesnis. Orui atvėsus, 
sukruto subruzdo visos drau
gijos rengti balius, vaidini
mus, koncertus. 

7 v 

Maskaradinis Balius. 
Maskų balių surengė Vyčių 

48 kp. Carpenter salėje 30 d. 
Spalio, vakare. Reikia pasa
kyti, kad pavyko puikiausiai. 
Baliuje dalyvavo apie 200 

TOMAQUA, PA. 

Dzimdzi - Dzimdzi. 

asmenų ir buvo gan originlių 
kostiunnj, kaip merginų taip 
ir vaikinų. 
Koncertas. 

Lapkr. 16 d. surengė L .V. 
.._ ^o , , v , -i- 4S kp. Justui Kudirkai Kon 
17 ir 18 lapkričio vodevilis *• Dzimdzi-Drimdzi juokino ir certą Centennial Auditorium 

! i . v . • n> salėj. Salė'vra viena puikiau-
pravirkde mušu lietuvius. u ai d * r 

, .k . i„-i„, siu ir gražiausių visame miela artistų, kurie trumpu laiku ' P * 
v, !-• 4„ -4; sto. Pasirodžius P-nu Kudir-

mosdami, negalėjo turėti . . • 
kai ir P-nu Pociui, publika 

daug publikos. 
Gavę pamatyti nepaprasta reiškė" didelio džiaugsmo. 

Koncertas buvo turiningas ir vaidinimą ir išgirsti tiek gra- & 

žiu dainelių čiaumojant, visi P l u k l a i » t l i k l a*- K i o k t e k o 

labai gailėjosi Dzimdzi-Drim- P» t 5 r t i P l l , , l i k a b u v o l , i l n a i ?n 

zi, kurio negreit sulauks pas a k i n t a . * * • * ! buvo atsi-
save. Czinulzi-Drinulzi palil<o l a n k « l l a n « » P*'00 n e m a ž a i 

liko. gerą vardą. 
Apsilankęs. 

NELAIKITE K VLĖD^ 
Nes dabar yra geriausos laika? 
pirkti Kalėdų dovanas. 

Ateikite Pas Mane 
Turu didelį pasirinkimo, naujau
sios mados žiedų, laikrodėlių ir 
deimantų. Patenkinimas gva ran
tuota. Kainos mažiausios. Taipgi 

taisau - laikrodėlius 
Ir kitus jubilifejiy-» 
kus dalykus. 

JUOZAPAS A. 
RIGGEX 

:;:t36 S. Halsted S t. 
Tel. Boulevanl 1969 

Cheiago 

vvĄffl 

Klebonas Serga. 
Labai liūdna pasklido ži

nia, kad mūsų vietinis para
pijos klebonas smarkiai ser
ga, ir yra dabar St. Jono li-
gonbutyje. Lapkr. 15 d. turėjo 
gana sunkią operacija. Bet 
ačiū Dievui operacija paise-
kė ir ligonis eina sveikyn. Det 
klebono ligos Lapkr. 16 d. 
'6v. Vincento bažnyčioje lai
ke pamaldas gerb. kun. A. 

Tamoliunas. , Rūta. 

DIDŽIAUSIS RADIO IŠTOBULINIMAS 

BRUNSVf lCK-RADIOLA 
Phonografas ir Radio išvieno. 

Pasukdamas guzika, Jus gaunate mužiką iš oro "Mysferi-
ja". Savo namuose Jus galite klausitis: operos,-geriausių 
pasaulio dainininku, geriausios orkestros, taip aiškia ir 

gerai kaip sėdėda
mas teatre užsimo 
kėjas $5.00 tikieta. 
Ant kito pasukimo. 
Jus turite rekoruuo 
ta muzika visu lai-
ku, Jūsų komandų-
je .Jūsų tinkamus 
rekordus grojis, 
kaip tik 13runs\vick 
tegali gerai grojiti 
juos. 
Didelis pasirinki
mas visokių mode
lių, kainos nuo 
$190.00 ir auks-
čiaus. Jūsų seną fo
nografą arba pianą 
priimsime mamais,! 
kita dalį aut lengvų 
išmokėjimų. 

Brunttvick Radiola 
i No. 160 
Combining the world-noted 
Brunswick phonograph wjtU 
the superlative in radio—the 
Radiola Super-Heterodyne. 

JOS. F. BUDRIK 
(Krautuve geriausiu lladio setų) 

3343 and 3327 South Halsted St. Cnicago. 
Distributoriai Gulbransen Įregistruojamu Pianu, Straube ir 
Artonian; lietuviškų rekordų, rolių ir Jewe!ry. 

neral D«iivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), pra 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVEHTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką auras l̂egu «n pavarde. 

3 Baceirciui Antany 
7 Bicusas J. 
20 Bukviliene Z. 
22 Cicėnas "VVilliam 
25 Dambrauskaiti Ant. 
26 Darkewicate Stella 
32 Javeeki Stefan 
35 Gaizauskiune Kaz. 
38 Greksas Antanas 
49 Kavalauckas Vilimar 
56 Krasauskis Vincas 
62 Mališauskas Aleks. 
66 Markels John 
72 Parestes Pratus 
81 Pulauskienei Mary 
83 Raukaitie J. 
8t> Salminus Kazimeras 
90 Sloksnaitis Joseph 

. 92 Stalilionis J. 
96 Szaputeni Petronėle 
100 Varanaiceni Kaz. 
108 Zigmantaitis Aug. 
109 Zunksiti M. 
110 Zeibas Jonas 

Prezidiumo. 
V. Petrulis, 

Valstybės Tarybos Sekret. 
PADĖKA. 

Aukštam Lietuvos Valstybės 
Tarybos Prezidiumui. 

Nors žymiausia darbo da
lis mūsų Tėvynei krito, te
piau mes visi lietuviai juo sun 
kesn£ našta nesame, juo di
desniu pasiryžimu i' 
gyvenimą žengiame laimėti. 
^KurtiLietuvos žal i nose di 

naują 
-ti. 

dir-

maralinSs paramos, difoda-
masstipryb<*s augti ir dirbti. 

Ir jei mums kada pasiseks 
pasiekti tojo meno idealo, į 
kurį mes visomis pajėgomis 
norime augti, mes busime lai
mingi pirmąjį mūsų meno žy
gį pašvęsti Aukotam Pre
zidiumui, kaipo padėkos žo
dį ir vainiką. 

Artistų Kuopos Vediįas 
Juosas Vaičlhis. 

Artistų Valdyba: 
Ittfctftavfchtt 
S. Stanulis 

Katalikų tfltyba, Sulig A 
paštalų Sudėjimo, arba dog
matines katalikų tikybos iš
dėstymas kokia meilė, kokio* 

AR ŽINAI KAD 
Lenkai užėmę Vilnių, atėmė 
Lietuvių spaustuvę kurioj bu-
vo spausdinta knyga "Mil
da". Dabartės sugražino je 

stambiausiosios tresos yra su s a v į n į n k a m s ! Ar žinai kad 
imtos į Tikiu Dievą Tėvą. JP* 

rašė kun. prof. Pr. Bnčys. 

DRAUGAS PUB. CO. 

5834 Boutb Oakley Ava. 

Helmar Turkiški cigaretai tu
ri lengviausę ir geriausę ta
baką cigaretamst Jus džiaug
sitės ijermair. p. į Turkiškas. 

(Apgr.) 

Terpetinas Panaikinę 
Rumatizma 

$1.00 

A. Vainiunaitt 
P. Ma^in&kas. 

•m 
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LAIKRODĖLIŲ! DEIMANTŲ! ŽIEDŲ! 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

ĮVAIRIŲ AUKSINIŲ DALYKŲ. 

Musų Tavorai 

| Visados Naujausios 

Mados 

Sustabdyk t* rumatiška skaudoj!-
' nj% tuojaus! Lą| Tarpo—Turpentine 

Ointment Jsis^da ir Ifivaro ta skau»-

Cią! Turpo ir rurųatizmas nesutin-
4 — kuomet Turpo ateina skaus-

j mas išeina. 
Moterys ir Vyrai, nedaro skirtu-

Mokslas sako, kad niekas taip *rei m o k a i p Ugrai jus kenčiate ir ka 
i i - J n ? . " ^ - " ? r « m a ^ ° S.a!p xm' kiti daktarai yra J « n s sake. Atei-
pentinas. Naujas išradimas ,Turpo y- . . v n 
ra sutaigytas su visais Ti|rpentiįs k i t e »r duokite proipi X-Ray eff»-
«:ydančiais vaistais, kurie tuojaus pa- minui Jume pasakyti teisybė. Mdks-

Musų Kainos 

Pigesnes Nekaip 

Kitur 

lengvins pasitrynus skaudama vieta. 
Turpo labai greitai Jsiseda J kuni 
kad nei kvapo nepajusi. 

Turpo išvaro rumatizma iš syste-
mos tuojaus! Taippat greitai prafia-
Mlia šalti, skaudėjimą gerklėje tr 
krupą. Sustabdo bronchltis, lumbago, 
neuralgiją ir katarą. Neu*trina pūs
lių, nedegina *r nepalieka plėtrA*. 

Kam kentėti? Lai Turpo prašali
na tq, skausmą tuojaus. Nusipirk Tur
po Šiandien nuo savo vaistininko. Ne-

i buk be Turpontine Ointment namuo-
_ | se. Turpo turi savyje Menthbl ir 

Camphor. Turpo — 35c. ir 70c. už dė 
Snte 

I 
S 

I 

ARTISTUI J. VAIČKUI 
DOVANA IR ADRESAS. 

Ateik j mūsų krautuvę išsirink gražių laikrodėlį arba I 
§ "deimanto zieda. "ir^s jums patarnausime geriau. Bu- j 
1 site patenkinti. Kreipkitės pas pas 

P. K. BRUGHAS 
J E W E L K 

3321 South Halsted Street 

I 

s Cuica^u, in. TeL Botdevard 9687 
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. ukstas sietuvos Valst>- ^ 
bės Tarybos Prezidiumas • s 
1919 m. m. liepos 10 d. įteikei 
p. Vaičkui dovaną''!*-adresą = 
už jo nuopelnus Lietuvos Te- 5 
atrui. Tai vienintelis atsitiki
mas Lietuvoj. 
Oficiozas "Lietuva". 

1919 m. Liepos mcn. 10 d, 
V. T. prezidiumo pasaga 

tentu; i. 
Ponui Juo/.ni Vaiekui 
Skrajo.iaihi;,)f Teatro 

I>irektoriui, Kaune. 
Šiuo Tamstai pranešama, 

B U K I E T A S G 6 L I Ų į 
GERIAUSIA DOVANA KAUSDOMS ! 1 

Užlaikome Gražiausių Žieminių Kvietkų Del Visokių 
Reikalų S 

~ NUSKINTOS KVIETKOS | 
' Vestuvėms, Bankietams Ir Pajrrabams Vainikai 

Pristatome Į Visas Miesto Dalis 

S. L O V E I K I S I 
KV1ETK1NINKAS i 

3316 So. Halsted Street Clucago. 
Tel. Boulevard 7314 į 
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FOTOGRAFISTAI 
ISfJuiToilFlsfTs9 

Jei Tamista nori, kad JŪSŲ 
paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai ta padarys Tamistoms J. 
J. Stankaus Brfdjpeport Studi
joje. 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir U. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą billa dieną ar va
karą, nes mes turi»ae tam 
t ikrus elektriškus {taisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BR1DGEPORT STUDFO 
3202 So. Halsted Street 

Tei. Uoulevai'tt -CJ302 

r^!T. 

N. m 

i 

TeL Canal 2065 
O. J. PAKRIKSIĄ 

Fotografas 
PAJTSIRNA 8TUOIO 

1»01 S. Halsted »«., Chioago. 
Toiumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja J Tisas 
miesto dalis. 

K A L Ė D Ų D O V A N A S 
Neužmirškite Saviškiu Lietuvoje, Siųskite Jiems 

KAL&DŲ DOVANAS dabar. Pinigus siunčiame Litais \ 
ir Doleriais į Lietuva, Vilniaus kraštą ir kitas šalis, g 
Taipgi parduodam laivakortes ant yisu linijų. J 

Perkam ir parduodam namus ir lotus Chicagoie * 
ir apielinkėje. Parduodam gintaro karolius, knygas, o 
juostas ir paveikslus parvežtus iš Lietuvos. Z 

Doviernastis j»asportus ir kitokius dokumentus t 

Eadarome pigiai ir greitai. Esame registruoti Notarai * 
ietuvos Pasiuntinybėj Wasliingtonf 

Visais reikalais kreipjeities pas 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 

5 
o* 

CHAS. K. VUOSAITIS 

•*, 

Didžiauses ir geriauses sinvejes ^ 
ant West Sides. f? 

3 Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir V&; 
2 žiemiuiu materijų del vyru 

ir moterių. 
SIUTUS Ir OVERKOTUS 

Visokiu Stylu 
Si Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 
S Kainos visiems prieinamos, 
g Kreipiatės pas mane del gero patarna

vimo. Taipgi 
Valome, dažome ir. atnaujiname senas. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

2387 So. Leavitt St. Chicago, 111. 
Tel. Roosevelt 8^82 

V. M. STULFIITAS, Oen Agent. 
3311 So. Halsted St. Tel. Yards 6062 Chicago, 111. g 

2 jLiASAąMas-S^A^&jajSJAji*^ • **M.w»ia 

siinnHHHnrmnttHtmimtmittiHHtmm^^ 

I Lincoln &$C?9*C£' Fbrdsoa 1 

Mu.su \ a u j o Namo Adresas 
Yra Sis: 

162-164 N. Sangamon St. 
Arti Randolph Str. 

Mes turime geriausių silkių 
ir žuvies. Kaip tai: Alaska 
Fat Scotcb ir Holland silkhj. 

Mes parduodamt bačkelėmis, 
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais 
ir vledrais. 

Mes pristatome J visas mies
to dalis. Taipgi pristatome ir 
\ užmiestį. 

Rerkalul esant telefOtouo-
kiie: Monroe 7344 

7345 
7346 

Visi ti/NaksnuU yi-a gvaraa-
luotl. 

M. BORT2 COMPANY 
OrPORTERS & PACKKKS O f 
ALASKA, SCOTCH attd 

HOLLAND HERRING M) 
102-144 X. M N f i A M O N STR. 

TKL. M O N R O E 7344 
CHICAGO 

FRANK BRESKA Į 
2501-03-05 S. Kedzte Ave. Td. Umnėtit 4113-14 1 

1 PASINAUDOK įli PLANU \ 
| Ford Tnickai Dd Grotetnu k Bn5ermi. | 
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-» NE8VAIGTNK SAVO KŪDIKIŲ. 
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pn'pH f̂yti fi ta BM*oti*k*irf ncocUii, 

kad "apmalšinti"* jo bkausmą paimantį nuo «etvarkOi eMtočių vidurtij. 
Dar geriau—duokite jam truputi 

tjTiausio, saltlaua-skonio, tikro vidurig paljMosaotojo. Jame I»»a maigai H. 
Nora narkotlšku nuodu. Jis jTa tik lengvai veikianti kombinacija, puda-
ryta iš dartovJų išsunky, kuri pagelbsti nuo viduriu ufidetejtmo, vidufiii 
dieglio, mSIungib. tfudikiai mGgrta ji. Jie net prafo daugiaus. 

Jusu aptiekorius parduoda Bambino—3*c. ui bonką, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratorijų. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tk Street Brooklyn, N. Y. 

<mmm 

S. 0. LACHAWICZ 
Lietuvis Graborfuff 
2314 W. 2S-rd Place 

Chicago, IU. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigriausia. 
Reikale meldžiu at- f 
siftauktl. o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1971 
t l # t 

— ^—.— ,, , — 

llškas būdas egzaminavimo su pagal
ba naujausio aparato X-Ray kuris 
nukreips kelia bent kokiat klai< 
• pasakys visa teisybė ir tikra pi 
žaeti ligos parodant visue ergam 

Egzaminas nieko nekenkta, be 
kio skausmo ir nėra raikalo nus!-
įėdytt 

Jeigu skauda tau vidurius, krufc-
nę. pečiu*, galva, jelgtt negrumulfuo-
ja tau viduriai, neturi apetito, koeti 
ar kankina tave rumatizittaa, aetkma, 
odos ligos, nerviškumas ir kletf) 
chroniško* Hgos? Jeigu nori gau« 
greita rezultatą — tai ateik tuojau* 

Mes vartojam naujausia wakcyn ir 
serum ,'«0fi" ar 9)4 kuomet a l s i . 
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa 
gyvastis". "Intro venous" (drugs yra 
leidžiami tiesiai j kraują) yra pagel
bėję tūkstančiui kentėtoju, gis yra 
nepaprastas būdas gydyme kraujo 
Ilgu. 

Nedaro skirtumo kiek t* pinigų 
praleidai, ir kiek tave Jau kiti ap
vylė, ateik ėionals ir sužinok pilną 
teisybe |r atsistok ant tiesaus kelio 
kuris veda J sveikata. 

Atsineš* df skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui? 

CHICAGO MEMrAL CIXtfIC 
B*, d V. Bmtem 

&05 8. State St. ftanep Congre»> 
I Lubos 

Valandos: Nuo 9 iki i:8o vak. 
Panedėiiais, Beredoms fr Subatoms 
9 <»< % vak. tfęimiornm nne « iki U . 

g i - -M-L - J •!) — —— 

BSE =£Z IE i ••'. i ą 
Didžiausia Lietuviu Krautuve South Side'jc 
4605 S. Ashland Ave. Tel. Yards 1077 

IZIDORIUS NAUSĖDA 
SAVININKAS 

Mūsų dvieJT4 aukStų krautavl už|«kiyta vys^ dra
bužiais. Didelis pasirinkimas siut^ <^v#rkdt̂ , skrybė
lių, marškinių ir kaklaraišių. Taip^ pilna iiniįa. tnrime 
geriausių fabrikų išdirbinių vyrų čeverykį. 

Moterų departamente turime "dry goodsM »ergai-
tėms dressiukių vaikams ir moterims c>veryki|, vaikams 
siutukų ir apsiaustų. 

Kainos mūsų pigesnės kaip kitur, nes krautuvę už
laikome nuosavame name ir nereikalaujame mokėtį 
rendos. 

Patarnavimas sažmifckas. Pirk pas mos. Jei pa
tenkinsime - paaiškyk kitiems. Jei nepatenkinsime -
pasakyk mums. 
E 

L 
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• ; Kalėdoms Dovanas Pir 
kilę Dabar 

i 
Dabar pafogiausis laikas pradu

ti pirkti Kalėdų Dovanas savo gi
minėms, nes galima labai gerai 
pasirinkti. Mažas įmofegjimas Ta
mstai palaikys ̂ nupirktę daiktą-de-
V»n4 iki Kalėdų. Geriausia yra 
pirkti Kalėdų Dovanas mušu. fir
moje, nes .mes importojama įvai
rius daiktus iš Europos už tai mes 
galime daug pigiau parduoti kaip 
kiti. Mūsų firma yra visiems gerai 
žinoma per 12 metų kaipo geriausiai patarnaujanti 
žmonėms. 

Štai mugu pasiulijimas: Pirk ir mok& taip kaip 
j^Tamistai patogiausiai ant lengviauiiu 

LŠmokėjimų. Dalmontinlai žiedai <4per-
'fect blue white set"' 16 k. *»k*>.. 

Kaina nuo $13.50 iki $500,00. Turime labai frtžin 
moterims baltų auksinių laUsradfiĮim vis4kio« iferafeies 
dos ir »tyliaus. Kainos nu© $9.50 M $S5#00. Vįfmm 
turime segučių nuo $HJ50 ir augščiau. Tvrhne Vfranis 
laikrodėlių 14 k. auksuotų baltai nuo $15.50 &d $75.00. 

HANKAN JEVVELRY CO 
2209 W. 22-nd Si. Art» LeTOtt «L 

Mes Kalbame Lietuviškai 

Tel. Canal 5496 
Chicago 

• ^ ^ ^ — ^ — ^ -~ — - -• _ _ J _ 
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CHICAGOJE 
BRIDGEPORT. 

SESERŲ PRANCISKIEČIŲ 
VAJUS. 

30 4. Mo mėnesio, 7:30 va
kare, Šv. Jurgio svetainėje, 
Chicago, H].. įvyks puikus ir 
įvairus vakaras Scsen} Pran-
eiškieciu naudai. T$ vakarą 
bus leidžian tas laimėjimui 
"Silves Se t " , kurį paauko 
jo kun. J . Skripkus. Laimėji
mo serijos jau yra pardavinė
jamos. Šį darbą atlieka mū
sų geros moterys, mergaitės 
ir kiti asmens. Programas 
susidės iš prakalbų ir dainų. 
Dalyvaus šv. Jurgio parapi
jos Kanklių choras, mokyklos 
vaikučiai i r kalbės be kitų 
kalbėtojų Dr. J . P . Po^ka. fe-. 
Jurgio parapijos žmonės at-

"H 'i'1'MM j K i i A i •• 
D R 

X I I I' ,-i J 
A U G A S i i ii 

šeimyna ir dabar hori 1*&$is-
tatvti nuo savą namą vienuo
lyną, mūsų parapija pernai 
suaukojo virš $1,300.00, šiais 
metais, kad jau jų namas pra 
dėtas statyti, geri žmonės ir 
kaikurios draugijen pradėjo 
darbuoties, kad joms padėti 
pastatyti reikalingą namą. 
Šį vajų rengia ir draugijos, 
kaip tai: Šv. One s ir Visų 
Šventųjų nusitarė auką su
teikti. Mūsų žmonės, ištiesų 
netik supranta, bet ir įvertina 
lietuvaičių seserų darbus. Ko-. 
vo mėnesyje buvo vajus Sese
rims Kazimierietėms, suau
kojo virš dviejų tūkstančiu 
dolerių, nepaisant kad jos 
mūsų parapijoje tik antri me
tai darbuojasi. Jie kas *ne-
tas nuo pat Šv. Kazimiero 
Vienuolyno įsikūrimą auko
davo tūkstančiais. 

Sesers Praneiškietės tik 
treti metai kaip atsiskyrė nuo 

V. SMAGURIS, Tehoras •m * >-.j 

:&P 

':w^. 

n \m 
ADVOKATAI 

S. W. B A N £ S 
A D V O K A T A S 
•^ ^f. Monro* Btroct 

Room «04 — Tei. l taudotp* *0Ot 
VaL. Wuo t ryto Ik i 6 po p i e t a 
V a k a r ą * 1908 80. 

Taras 1016 

^ ^ 

f 

jaučia ir atmena Seserų Pran 
eiškieeių, dar buvusių \aza- lenkų, o jau didelius darbus* 
retėmis šioje parapijoje dar- dirba mūsų išeivijai. Mokyto-
bus ir pasišventimą per dvi- jauja penkiose lietuvių moky-
dešimts su viršum metų. Už klose ir mokina 2,000 liet. vai- , 
tai kada šios sesers atsisky- KU, be to dar keliose parapi \ kėjinto ir liet. kalbos mštet- nuolyno, taigi reikia joms pa-
rusios nuo lenkų sutvėrė savo jose Pittsburgho ir apielinkė- ! dieniais. 30 Seserų jau mok y- dėti, ne tuščiais žodžiais, bet 
lietuvišką vienuolyną nauj;;* se mokina lietuviu vaikus ti-,tojauja. Apie 28 mergaitės auka. Ar mes leisime joms 

•Gruodžio 7 d. Šv. Jurgio par. svet. 
"Kanklių" Choras stato operetę "Šven
toji Naktis". 

V. Smaguris, vaidins Baltazaro rolę. 
i • 

» PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

i 

N E L A U K I T E Ž I E M O S 
ŪĮĮrakykltc anglis ne* dabar galinta gauti kokiu norėt. Žinomas daly

kas žiema tankei trūksta geru anglių, tai pasinaudokite proga dabar. 

GRANT VVORKS COAL YARD 
ADAM B£RXA1>I£IS Savininkas 

l t - t h St. ir 49-th Court Cicaro Tel. Cieero 311 

lavinami svetimtaučių vienuo 
lyne, 6 atlieka novicijata. Jų
jų šeimynėlė auga, o savo pas
togės dar neturi. Ateinančia 
vasara reikės joms apleisti 
svetimtaučių vienuolynų. Su 
20 tūkstančių, ką jos turi, jul 
šiais laikais, nepastatys vie 

f*< 

D A K T A R A I : 
=s=a=te 
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Telefonas Boulevard 1M9 

Dr,S,ABrenza 
49*8 SO. A S H L A N D A V E N U E 

Chicago, III. 
Vai.: • r y t o iki 12 piet: 1 p o 
p4** Iki S po piet, 6:30 vak. Iki 
• :SO T a t 

Tel . B o a l e r a r d 0587 

. 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 8 t 
Valandos nuo 8 iki 13 diena, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėl iomis nuo 

8 iki 2 vai. p o pietų. 

Dr. A. J. KARALIUS 
TH. Bonlevnnl 2180 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, UI. 
- - • - • • • 

D r . Maur ice K a h n 
gydytojas ir Obinugmt 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
Te l Yutfa 0994 

•aiandoa; 
Vuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

SŪO 7 iki 9 vakar*. 
NTedėl. nuo 10 Iki 12 piet. 

Tel. Boulevard 8888 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJ A i 

CBERUR8A8 
•887 80. Morgan Street 
Valandos: f—12 Iš ryto. 
Vakarais nuo 7 flcl • 

CICERO OFISAS: 
1148 Soma 4t-U» Avera* 

Telef. Ooeso 8878 
•a land. : >—srl i • . • . kasdien. 

CJtaroInkais tr pstnyaosa* nao t 
Iki f vmL 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrikas ir Specijalista* 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
i ) — B « mar in imo. 
t ) — B e pe i l io Ir be s k a u s m o , 
3 ) — B e kraujo , 
< > — g * Jokio introJHtis • v e l k s t a l . 
5>—Pari jentu i nere ik ia atrgtl, g a -

) U tuoj r a l r y t i , Ir val i eiti j 
darbą. 

I e a « y « l * •Oall-stanrs* ( a k m e n i s tnTžyje) 
tr akmenį!* tfJapamo I>HHI.-J«. be • -
I>«TM:U«» , SU t a m t ikromis molcs-
liNkomis p r i e m o n ė m i s bei ra i s ta i s . 

A p k u r tu s i ems s i i gra i i im g irdėj imą. 
Oyd» v i sok ias liiras iieoekmiiurni, ir j « | 

y r a r e m s i ą s d a r o operac i jas . 
Profesi.jonuli i m t a r n a t l m ą te ik ia s a r o 

of iso: 

1411 So. 50 Are. Cicero, UI. 
Ofisus a t i d a r y t u s : k a s d i e n n u o 2 va i . 

po piet iki 8 vai . valra .c . 
N e d č i i o m i s ir seredomis o t i sa s u į d a 

ry tas . 
j 

)ftso Tel. Bonlevard 9083 
Hezld. Tel. iKrael 8191 

D*». A. A. ROTH 
Ri UAM GYDYTOJAM I R 

CHIRURGAS 
Kpodallatas Moterišku, Vjr&kų 

Valka ir visa ehront ika Ufru. 

Ofisas 3 1 0 3 S. flalsted SI 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak, Nad 
Ir Šventadieniais 10—12 d. 

DR. CHARLES SEGAl 
Perkelt savo oflsa po oamert» 

4729 S. Ashland Ave. 
- SPECIJALISTAS 

Diloviį, Motera Ir Vyra LHn 
TaL: ryto nao 19—11 nuo 1—4 
po pietų: nuo 7—s.«9 vakar* 
Nedėilomis: 19 Iki 19. 

Telefoną* MJdvrny 8889 
• V I I # •! 

^ 
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA JU 
iUl IKR1ŠKA I R M U / . I K A M K t 

I N S T R U M E N T U K R A U T U V E 
A N T TO\VN OF L A K E 

P I R K I T D E L K A L Ė D Ų D A B A F 
NUO 

J. J A S I N S K I 
4629 S. Ashland Av Chicago 

-: * 
Jeigu nori geri} laikrodėli čysto 

aukso šHubinius žiedus, " signietą. 
auskarius, moteriškų špilkų Ir 
gražių Šukų j plaukus. abelnai 
viskas «kas yra iŠ aukso PaS 

^UJ m a n e vienitoliai 
ga l ima gaut viso
kį deimantiniai 
įlatgtal didel iam 
pasirinkime. 

Su pagarba. J 
J. JASINSKI. 

Tel Lafaycttc 8588 

Dr. A. J. NORMANTH 
LIETLVIS NA1»RAPATAS 
4454 So. AVestern Aveniu-

Vai.: Nuo 2 iki 5 6 iki 8 r . M. 
Chicago. 

^ S I m ' l l Ii I Į — — ' - ••i—i' nm 

ateinančių vakarą, apsigyven
ti barnėse? Tas priklausys 
nuo mūsų dosnumo. Jei do
miai aukosiiue, jos pasistatys 
vienuolyne. Neaukosime, pri
versime apsigyventi ant savo 
farmos barnėse. Tikiu, kad 
ne tik ži parapija surengs jo
ms vajų, bet ir kitos koloni
jos, yra tai mūsų liet. kata
likų šventa priederme pager- j 
bti ir duoti savo vaikų auk-
lėtojoms bent tinkama pasto
ge. Jos aukoja savo jaunyste 
ir gyvybę mūsų labui, mes 
nepasigailėki m bent vieno k i-
to dolerio, uz kn Dievas at
lygins. 
Vardan Seserų Pranciškieeių 

Kun. Pralotas 
M. L. Kimšas. 

TOWN OF LAKE. 

! 

— 

DR. A, K. RUTKAUSKAS 
OTDTTOJAS IR CfflRLRGAB 

«I48 So. Westeni Am 
Telel. Lafnyelte 414t 

TeL Canal 01&7 Vak. Ganai 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1881 So. Ilalsted Str. 

Vaandoa: l t Iki l t ryt*; 1 Iki I 

l 

UK. VAITUSH, O. U. 
Lit tuvis Akly Hpeciaiistas. 

Palengvins u.I«ų itenipiu:^, kas 
yra prieZarUimi s k a u i t j i t h o gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliau.--, be 
vaistų arba skausmo. Nepervir.si-
na nei akių medikal is mokslas. 
Visuose ats it ikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis m a 
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, si lpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose ntsitikimuo 
se. Nauji stiklai jdedami j rėmus, 
ei reikalaujama. Stiklai jdėti nuo 

numerio iŠ recepto duoto vis iems 
l igoniams, ir rekordas laikytas vi
sų ats i t ikima Netikros a k y s pri
taikytos. Spfeciale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kuri6s paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų :lr smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešioj imas akinių paleng
vins padėjimą. Tatpgi arti ir toli ! 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta j mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki S vak. 
Nedėl iomis nuo 9 iki l po pietų. 

Tel. Boulevard 758D 
1345 Weht 47- th Street 

AKINKI $4 I R AUGŠCIAU 

''/\ 

HELEN BELMEN JERRY 
LlMlrVĖ ADVOKATĖ 

4454 South VVestern krt. \ 
Telefonas La/ayette 4tSt 

Valandos: Kuo t iki t vakarais 
Nuo X iki 6 Su b* tom po piet 

Aš Tą 
Ž i n a u ! 
"Rūkymas Turkiško Tabako įver
tintas po visą pasaulį. Tą sakau 
dėlto, kad apkeliavau žemę ir ma
čiau daiHirs Tnrkrslcus lapus, ko
kie vartojami dirbant HELMARS, 
rūkant daugelio žmonių/'. • 

Turkfttes Tabakas garsas per 
šimtmečius del savo grynumo, 
minkštumo, saldumo -ir skanumo. 
HELMARŠ daromi i i gryito Tur-
kiškjo Tabako. HEtMARS supa
žindins Jumis su smagumu'rūkymo 
Turkiško Tabako čigarėtu formoje. 

HELMARS yra absoliutiškai gry^ 
ni ir įpekiuoti į kartono skryn-u 
tes, kad nelužty ir užlaikyty galrn-
tos skanų" Turkišką kvepėjimą. 

Kaip kiti, taip it jus džiaug
sitės permaina į Turkiškus 

Gamintojai augS&atftio* 
ruSftra Turkiškų ir• "Ėgypt'Ar , 

kų .cigafetų pasauly. 

irt 

mmt 
M M 

\s*L \ktt^ ±m 

1SH 

i O i J**I 

..• - . 

Dešimts Metu Apvainika
vimas. 

i 

L. Vyčių 13 *kp. artinas y-
j>atingas, nepaprastas mo
mentas — dešimties nietij 
kuopos gyvavimo sukaktuvės. 
Pirmutiniai žingsniai buvo 
erškėčiuoti, digliuoti. Bet at-
8jo linksma pergalės valanda f**"1*0 ; ! l J" P o n o K t e l l - | i r ^teresingas n m i u n u -

čiaus .salėje. j dedantis iš įvairhf paveikslų. 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1123 
lfT N. Dearborn Str. 
Telef. State 7531 

- ^ 

Vakarais ir nedėlios rytą: 
olTfo* "Naujlenv" name: 

17#» So. flalsted Str. 
Telel. Roobevelt §100 

Panedėllo vai 
4001 So. ftfershlletd Ave. 

• • i I I i 

i k a r ą : 
id i i 

JOHN U i N S K A S 
LIKTU VIS ADVOKATAS 

aaai W. « - a d Bt. arti iJearMt «t . 
Telefonas Ganai 8560 

Valandos: 9 ryto Iki » vakaro. So-
redoj ir Pėtnyčioj nuo I r. Iki 6 
T. Veda visokias bylas rlraose 
teismuose. Egrzaminuola Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba paipao-
dant Lotus. Namus, Farmaa Ir 
Biznius. Skolina Plnlgną ant Pir
mo morfietaus langromls tf)rCD-
mia 

£ 2 * * ~— 

A. A. OLIS 
A D V O K A T A S 

U S. La Salle st. ftoom 2001 
TeL Randolph 1004 VaL o s M 

VAKARAIS t 
8301 S. Ilalsted s t TeL Brvd. 0TTI 

v . s apart ^••fcfcHss Ir 
Pėtayčios 

• • * 1 l'i'liliii! u— — . 
• A l M A M t o ^ ' i 

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

29 South La Sale Street 
Kambaj* 610 

Telefonas Contral 0000 

Vakaraia 3223 S. Hahted St. 
Telefonas Yards 4001 

— • ^ . ~ i • 

kp. rengia 10 motij sirkakta- tij g^-vavitno lvūoj)Ot5 daiįdio-
,vhi vakare New Year's E v e j t ė s aprašymui. Btis ttiflnį^gas 

ir šiantlien 13 kp. jau stipriai,' 
stipinai stovi. Tad Vyf'itj 13 

Be Vaistinei Daktarai 
r — 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairiau ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antru Lrnbo) 
Vai.: Nuo ^ i-yto iki 12 fae-
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

h, I I I mtt m n j , , 

Gruodžio mėnesio **Vytis'' .ir jdonuų straipsnių 
pašvęstas vien 13 kp. 10 me-' Omega. 

I IŠTAKSAVOJU V I S U , 

i 

M M M M * 

^ 

S P E C I A L I S T A S ^teoka Ugij \tmtm ir plaučių, gydo lrtfikss 
dalis, šlapumo Ufss yfjrų, moterų 1* *allm. 

Dr. J- M. C h r z a n 
GYDYTOJAS, CTHDttRGAS, OSTEOLOOISTSS. 

1046 Hilwsukee Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: ift iš ryto iki i v. po «>ietŲ Ir nuo t : l 6 Iki 0:rt t. • . 

T^lerouas ofiso: HaytnarketOĮO ^ ^ 
Telefonas ResJdenciloS įLevstone 4130 

DR. SERKER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švaiias, Sveikas akis 
J<»%u keritl galvos ilkaudėjtma, 

jei turi akių uždegimą, Jeigu akys 
nuvargę, Silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

NedėTtoMis nuo 10 iki 12 
3333 fettuth Halsted "Street 

u 

Physlcal Health Institute 
DE. VELONIS, Ph. 

D. C, D. 0., N. T. 
Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užslsenė.iusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer Ave., Clilcago, m . 
Brighton Park, 2 lubų, Kunias 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų 
Vakare nuo 6 i k i 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuc 9 iki 12 pietų. 

TelepUone Lafayette 4543 

Jewelry, 
And 

»nds, "VVatches 
ite 

(IUCTI0N SAU 
Pradžia fcuo 2 Tfb\. ̂ o h'mi i^i 5 
m pietų ir nuo 7 Vak. iki 1$ *v. v. 
Isparda\-imas t^sis jkas ^ieną ftuo 

2 po pietų iki 5 vai, «o pietų, ir 
"nuo 7vvai. Dakare iki $ V a l . v iki 
Wis išparduotas visas stakfcgi >dei 
apmokėjimo skolų. 

Pirkite t& savo kainą 
(Prlce). 

PETER A. MILLER )ėwelry Store Ęfįįt 
2256 West 22nd Street 

° . W ' "'¥" ' r'1 • lrfi' • fi" I • 

! 

I 

• a y TĮfT7 

r * m 

i>n. 1*. S l M A 1 T 1 S 
NAjPKAPATH 

Gydau pa&ekniingai tokias ligas 
vyrų, moterų ir vaikų kurios fco-

J vo pavadintos heišgydamos, r.e-
silpnindamas juos Vaistais ir i.e-
vargindamos epe racijomis. 

Vartoju Naprapatljos ir Maisti 
nes chcmljoa būda gydymui, (Iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu pi»le ligonių Ir 1' 
namus. Tel. j-BoulovaXd 8763. CTfi-' 
130 vai. 1 ikį į po pietų 6 iki 8 
vak. Nedėliomis po sutartė 40R i 
Sb. JCsnlana Xvenue. 

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NEUIMN6I 
Gydome specialiai greitai ir pasekminga) chroniškas liftas. Tai^-

gi gerklės, nosies, aklų, plaučių, kepenų, skilvis, inkstų, širdies au
gulį, skaudulius senus ir reuraatifcma. 

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos. 

Turime specialų" skyrių del palėgeilų, jaUy, kurčių ir protiškų Ii- į 
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagalba X-llay. 

GTrJYlfO BlUhlUB 

HEALTH SEfiVIGE INSTITUTE, ^ 
1553 W. Division St., nčtMi AAkni Ave. 

Biuro telefonas MONllOE 1219. <Jyveritm& telBTdnas Xn«FTAGE ' 
0006. • 

Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 
ligonus, fciure negali ateiti j biur&. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dienai n*b 2 iki 6 Irl^uo S iktl . 

vakare. Nedčlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutajtj, 
lJ 

j . P. WAffCHES į 
tn*sro ovtsa^ 

K. &*****»• 8t4e«« 
»WriMsWial M ir 611 

i-<**0ts*i irtįaUti « * i ^ 
V»l.: Kas «ieKa, -flftkiHaitt * « -

batos Ir ftvefetes, fiuo 0 Iki &t*ą 

iOTil įso. Ihčtoma A ^ t i s * 
c«a«fo&as **bm** «vn 

ta i . : fTss «»r»4 *bo ^ «rt >: 
Subatomls visa «5ena, Svstitomls 
"!ki pietų. 

SPECIUSTAS ant egsatbtaavb. 
jlmo abstraktų 1r padarymb %»a-; 

traRttj, dokumentų ir visokių 
popierių. Vfeiis visokius suftos, 

> » « > i T «IT 4 • • ' • «Wfc—>»»aDW 

M S T J i 

lohn agdziunasBoi 
Lietuvis Advokatas 

VeSa byla* r i snose Tr tnt i«m«. H s m m t - j 
nuojn Abtitmkttts. Padaro pirkta)* 
pardav imą nokt tmrnt in «r ItattaJtaioiiJ 

7 S. Dearborn St. Zooąw$ 
Tclrfotms Randolph 9 t t l 

Vakarais: 2151 West 22 Bt; 
Vietinio Ofiso TeL RooeeveH W)M 

Narnu Telefonas Canal l i « 7 
— — • * — — ~ * SJ ' ' • 

rrr = r = 

Jei norite, kad biznu 
sektųsi, garsinkites dif 
nrasty "Drai^e,>

l kû  
ris diaoda geriausias 
pasefanfes. 

"DRAUGAS" 
2334 So Oakky Ave 

Chicago, IH. f 
'j TeL Roosevett 7^91 [ 

file:///aza-
file:///tmtm


8 *» 3 R A U g S Š Antradieni*, Lapfer. ?5. 1,954 
• • 

p; 
C H I C A G O J E 

H' P R A N E Š I M A I . 

s 39 
tu nušautu. 

i 

Liet. R. K. Labd. SaJ. Cen
tro mėnesinis susirinkimas i-
vyks trečiadieny 26 KORETZ SUIMTAS 

KANADOJ. f P«*a"hĮ tarpe yra kažkoks d. 1 ^24, 7:30 vai. vakare, A u 
!Leo Klimas, buvos saliunin- $«is Vartų parap. svetainėj. 

eia'usios rųšies tabaką, kiti 
cigaretai duoda daugybė? Mi-

"j Ii jonai rūkytoji} permainė i 
Turkišką - turi but priežas
tis, r (Apgr.) 

NAMAI - ŽEMĖ 
= 

NAMAI - ŽEMĖ 

PARDAVIMUI 

; 

kas, kuris batalijos laiku pa
sisuko užeigoje, Rawthome 
Fnn. 

BUS DAR ŠILČIAU. 

Praneša Naujojoj Škotijoj, 
Kanadoj, suimtas Leq Koretz 
}s Cbieagos. Tai tas pat, ku
ris nuo Chicagos turtingųjų 
at*menų nusuko keletą niilio-
ųų delerių, parduodamas nie
kam tikusias akcijas, ir pats darių lizdu. -
pasprūdo. 

Jam pragaišus, Chicagoje 
kilo daug nepaprasto trinks-
0io. Federalis oro biuras pra

iro Koretz yra žydas ad- . ne*;i, kad praeitą naktį atė-
vokatas. Pasirodė, kad jis ga- ijęs kiltis greitai pranyks ir 
bus sukrius. Visas laikas jis [pasirodys dar šiltu, saulėtų 
be pasekmių buvo ieškomas, dienu. 

Teeiaus jis pats save išda-
v,-. Naujojoj Škotijoj jis no i KCMISIONIERIAMS JSPE-
sipirko didelę nekilnojamai JIMAL 

ATEIKITE PAS MUS 
PAD6KAVONES 

DIENOJE 

Kviečiame skaitlingai atsi-
lankvti atstovus. Yra, daug 
svarbra clalykij aptarti: jau 

Vienas žmogžudžių irgi pa Seimas artinasi, svarbu išklau 
Jautas. ' j syti raportas iš viešos riuU- 5 ? 2 6 g ^ ^ A J b a n y A v . 

Policija eina ardyti pikta- • Kavos, ir kiti svarbus raka- G r a ž i u s ^ ^ ^ ^ ^ 
lai laukia tinkamo išrišimo. 

J. Petraitis, pirm., 
M. česnavičius, rast. 

nuosavybę ir nuolat lėbavo. 
Tas jį ir išdavė. 
| Artimiausiomis dienomis jis 

bus grąžintas Cbieagon. 

ŠAUDOS1 PIKTADARIAI. 

Obieagos sveikumo komisi-
eai(rius Dr. Bundeson įspėja 
įmones, idant Padėkonės die
noje nepersivalgytu kurkinų 
mėsos. Xes nuo persivalgymo 
kili*, visokios ligos. 

DIEVO AFVBIZDOS PARA 
PIJA. 

Razančiavos Moterų ir Mer
ginų Draugija užsisakė šv. 
Mišias už savo mirusias na
res ketvirtadieniniui Lapkr. 

tai specialė kaina. Savininkaj*1^]'. .^ a i n a * W « Mažas į 
mokeumas. 

mas 6 kambarių. Dideli kam-, 
bariai, bufetas, lųpmviete, ir 
knyg*ų spintas. Labai gražiai 
išdėkoroti. Cash pirkėjam la-

SUROMSKIO BARGENAI! 
PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI 
South Side Bargenai 

16 flatų apartment building 

MAINYSIM Į JŪSŲ SENĄ 
NAMĄ. 

Dadėkite biskt pinigu k 
gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatu namus, 
South Side, važiavimo tiktai 

REAL ESTATE 

po 4 kambarius, garu apšildo- 30 minutu iš miesto, 1 blo-
mas. ftendos $800.00 į mėnesį, kas nuo karu linijos, 2 blo-
Kaina $57,000, randasi netoli kai mio mokyklų, bažnyčių,. 
Washington Park. bus liniJŲ ir parko. Bus ten 

8 flatų naujas mūrinis na- 5 , 2 n*m*}> 2 2 P ° 5-5 į*"**"' 
mas, su visais įtaisymais, ga- rtos ir 30 po 6-6 kambarius, 
ru apšildomas. Kaina $34,- Sun parlorai, aržuolo tri-
000, įmokėti $7,000, kitus mingai, garu šildomi, jmury-
kaip renda. 

2 flatų po 6-6 kambarius, vi 
si įtaisymai, aukštas cimentuo 
tas beismentas, pečais apšil
domas. Rendos $100.00 i me

galite matyt visą diena Ket-
varge. 

Noru pirkti arba mainyti mažą 
narna ant didesnio. Namas turi but 
su Storu be leaso Taipgi turi but 

2 7 d i e n a i . ŠV. M i š i o s p r a s i d ė s j Lietuviui kolonijoj. Turintieji toki na 
I rr.a atsišaukite. 

4«24 Sp. \Vood Street 
CMoago, UI. 

7:45 ryto. 
Prašome visas Draugijos na 

res atsilankyti į šv. Mišias 
ir pasimelsti tfž mūsų miru
siųjų narių sielas. Valdyba* 

Ciceroje susišaudė pik tat Ia-
riai "bootlegvriiii." Rezulta
te Eddie T.incl, kriminalistas 
ir gaujų vadas žuvo ir <hi ki-

A. A. 
ALEKSANDRA 

V I G R A C I U S 
mirė nedėlioj, lapkr. 23. 
1924. 12:50 vai. dieną. 
Buvo vedęs, turėjo 65 me 
tų amž. Paliko moterį 
Barbora, 4 dukteris, Bar 

borą, Aleksandrą. Kazi
mierą, Ameliją. Sunų 

Pranciškų. Amerikoj išgy 
veno 34 metus. Iš Lietu
vos paėjo Kvėdarnos pa 
rapijos, Baisių kaimo. 

Kūnas pašarvotas 1822 
S. Peoria St. Laidotuvės 
bus ketverge, lapkr. 27. 
8 vai. (ryto, į Dievo Ap 
veizdos parap. bažnyčią, 
po pamaldų į Šv. Kazi
miero kapines. Gimin3.3, 
pažystamus ir draugus 
kviečiame dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Moteris. Duk
terys ir Sunūs. 

Laidotuvėse patarnau
ja grab. I. J. Zolp. Tel. 
Boulevard 5203. 

Sš 

• 

1 

MKTINĖS SUKAKTUVES 
GENOVAIT* 

STOSK KVIČU'TK 
kuri iMi»i>k»ir su šiuo pasau
liu l-»pkr. 2H d . 1»23 m. 3 
vai. 1& ryto Milauku- 8 meti; H 
imu ginu* Beloite, \Vix\ Pa
nko dideliame nuliūdime tė\i* 
JtnMcapą ir niothm. broif Kle-
ofasa ir dvi seseris Valeriją ir 
Teodorą. Tėvai paeina Iš Kau
no red. Sidlavos parap. 

O kaip mums sunkti tave 
užmiršti brandi dukrelė Geno
vaitė. Mums namielas gyveni-
m&s 1H- tavę>. Meldžiame at
minti imiM.i liūdnas širdis me-
Unese pamaldose, kurios įvyks 
Lapkrtfio 28 d. 8:S0 vai ryte 
Hi. Kr\ž«aiiH parap. Bainyrki-
i»- Dar karta tariame aėiu 
visiems giminėms, ir pailsta-
ntlims įbUyvavusit-ms laido
tu \ėM». Taipgi aėiu grab. I. J. 
/.u\\} už malonu Ir niaudagij 
pai<triui\lma. širdingai kvk>-
ėiame visus gimine^, draugus 
ir pažfstamiis dalyvauti pamal-
flose virš minėta diena ir va
landą. Po pamaldi; meldžiame 
visus dalyvavusius atsilankyti 
j namus 4430 So Honore St. 

Pasiliekame uuUudė Tėvai 
Juozapas ir Juozapa brolis 
KJeofasas, seserys Valerija ir 
Teodora. 

Ilsis ramiai mušu mielą du
krelę ir sesutė šios šalies šal
toj žemelė. liauk utusu pas 
savęs. t 

.Nuliūdę: Tėveliai. Brolis Ir 
Seserys. 

PENKIŲ METŲ 
SUKAKTUVĖS 

A. + A. 
Amžina atilsi mūsų my 

limo Tėvelio Jokūbo Bal-
niaus, mirusio Lietuvoje.-
Naumiesčio Parap. Juš-
kaičiu kaimo. Pamaldos 
atsibus 26 dieną Lapkr. 
6 vai. rytmetį šv. Anta
no bažnyčioje Cicero. 
Nuoširdžiai meldžiu visu 
kurie skaitot šį atmini
ma sukalbėti nors viena 

Sveika Marija už dušės mirusiu. 
Su Gilia Pagarba: Duktė Rožė Mockienė Cicero, 

UI. Sunųs Aleksandra, Philadelphia, Pa., ir Kazi
mieras, Boston, Mass. 

AR ŽINAI KAD 
sietuvos provincijoj Klaipedo 
je žuvininkai pagavo virš 36,-
020 Titų vertės žnvių, Baltic 
marėse? Ar žinai kad Helmar 
eigaretai duoda jums augs-; 

A N T B A N D O S 
RENDAVIMUI 

4 kambariai visi Šviesus, va-
ną ir elektrą, itainbariai ran
dasi 1903 W. 23 St. Randa 
$25.00, Pasiteiraukite store 

I 

arba pašaukite 
Graceland 0962 

BRIGHTON PARK 
BARGENAI 

2 pagyvenimij naujas mūri
nis namas, po 6-fi kambarius 
garu apšildomas. Įmokėti $4,-
000. Randasi ant 42-tos ir 
Rockwell. 

2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius, visi įtaisymai. Kai 
na $5,500, randasi ant 44-tos 
Talman Avenue. 

3 pagyvenimų medinis na
mas po 5 kambarius, elektra. 
Fonuos *75.00 j mėnesį. Kaina 
$6,500. Mažas imokėjimas. 
BRIDGEPORT BARGENAI. 

4 pagyvenimų bizniavas na
mas, rendos $«5.00 į mėnesi 
įmokėti $700.00, kitus kaip 
renda. 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
f %d Overkoty ^18.00 ^ 

Siutų ^18.50 & AngSčian 
Su Dviejom Kelnėm. 

Įvairių matarijų, naujų madų, 
didelis pasirinkimas. 

» m-

Vaikų Siutai $5 ir aųgsčiau 
Vaikų Overkotai $6 ir augš̂ iau 

Pirmos. Klasos 
Marškinei 90c. ir augščiau 
Nektines 35c. ir augščiau / 

Svederai $2.75 ir auglčiau • 
Apatinei 50c. ir aųgsciau 
Pančakos 15c. ir augšeiau , . 

I 

Mes Gvarantuojam Viską. 
Pasinaudok šito didelio pasiulijimo 
Visas Štokas Naujas Ką Tik iš 

Dirbtuvės 
STANLETS MEN <& BOYS CLOTHING 

1822—24 South Halsted Street 
Tel. Roosevelt 1951 Chicago, 111. 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas, storas, galima atsidary
ti biznį tuojaus, tinkamas bi-
le kokiam bizniu. Įmokėti 
$1,000 kitus kaip renda. 

2 flatų fr-6 kambariai su vi
sais įtaisymais, įniokėti $300 
kitus ka ip renda. 

i 

2 pagyvenimų nama» 5-5 
kambariai rendos $36.00 į mė
nesį. Kaina $2,300, įmokėti 
$400.00. Šios visus namus ga
lima mainyti ant kitokiu na
mu, bziniu, arba farmu. 
C. P. Suromskis 8C G) . 

REAL ESTATE 
3352 So. Halsted S t Chicago. 

Tel. Boulevard 9641 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67 th Street 

Tel. Prospect 1364 

iftįsv "< (̂h> I 

T 
DIDELfS R02INIS BALIUS 

Rengiamas 
Draugystės Ražancavos Panų ir Moterų 

KETVERGE, LAPKRIČIO (NOV.) 26, 1924 M. 
Dievo Apveizdos Parap. Svet. 18 St. ir Union Avenue 
Pradžia 6.30 vai. vakare Įžanga 35c. Ypatai 

Visas pelnas Našlaičių Prieglaudai. Kviečia visus 
atsi lankyti . 

RENG&J08, 
[ » • • • • • • • • • n 

$9900 

Įmokant ^10.00 
Likusius ^2.00 \ savaitę. 

Čia yra Parlor setai tikroje kokybėje kurty kaina la 

bai žema. §ie setai yra aptempti "velours" sukombi 

nuoti įvairias raštais, šių setų sėdynės ir itšlajos 

(nugaros) yra sprenžinines ir prikimštos vata. 

Specialės kainos šią savaitę $99.00. 

Central District Furniture Co. 
3621-23-25 So. Halsted Str. 

JOSEPH J. JOZAITIS Mgr.̂  

—>_ 

tos vanos, padestal lavatory, 
gyduolių skrynutė, proslni-
inul lentos, bufetas, viskas 
moderniška, lotas 30x125, 
nauja gatvė. 

Tai gražiausi namai South 
Sidėje. Mes taipgi statome 
namus ant jūsų loto. Atsi
šaukite dienomis Ir naktimis 
iki 8 vai. vakare ir tuomet 
galime susitarti del pamaty
mo tų namu; 

E. W. BAKS & CO. 
(Bakszevicz) 

3301 So. Halsted St., 
Telephone Boulevard 6775 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 

Tel. Blvd. 9641 

A.KAIRIS 
Murkino Ir budavojimo namu 

GENKRALIS 

C O N T R A G T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
SS53 So. Halsted Street 

Chicago, IU. 
Home 

S356 Ix>we Avenue 

î r 
—=B 

CRSUROMSKISCO 
ikAtFSTA' [^J 

Ferkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir geraL 

Kreipkitės: 

3352 So . Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

Į ; . . . . . . , . . . • • . • • . . . . . 

[NORIDAMI 
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
INYTI VISADOS KREIPKITĖS 
I PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FA6I0NAS CO, 

809 # . 351h SI. Chicago 
Tel. Toulcvard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus 
.9 Parduodam Laivakortes. % 3 

f? 

^"\ 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruo.iame. 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3140 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais-

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IU. 

Residencijos Tol. 
Prospect MOl 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

' Armitage 6198 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Rooftng Contractor 
Visi stogai egzaminnojaml Ir 

aprokavimal duodami veltui. 

NEPAPRASTI BARGENAI. 
Kampinis namas lotas 26x 

80 3 augščių namas, su beis-
mentu, 5 pagyvenime ir storas 
randasi 3201 Aubnrn Ave. par 
siduoda ant lengvu) išmokė-
.iimit. 

Lotai randasi tarpe 32 ir 33 
gatvių galima nupirkt už ma
ža jmokėjima. Pasinaudok šios 
progos. Atsišaukite 

'4605 S. Ashland Ave. 
Chicago, JŲ. 

B R i a i r o i T p A R K E 

Pardavimui 2 aukščių bij-
* • 

dingas. Storas su 2 kamba
riais ir flatas 4 kambarių. Ga
lite atsidaryti biznį tuojaus. 
Namas randasi prieš Viešos 
mokyklos po adresų 

2615 West 43 Street 
Chicago. IU. 

• 

' Mes taisome senas Ir dengiame 
naujus stogns visokios rūšies. 

Husų trokal vaZtuoJa i visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 PraMurimus Stoge 
Pataisome ui $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 

NAMU BARGENAI. 
6812 S. Westem Ave. 
Kurie ieškote pirkti ar 

mainyti NAMUS, LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime 
didelį pasirinkimą Namų 
Lotų, Marquette Parko 
kolonijoj ir po visą SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į 
mūsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite 
užganėdintais ir pasiskir-
site tą ką jus reikalauja
te. .Teį norite parduoti 
NAMUS, LOTUS, mes 
turime laukiančių pirkė
ju. 

Rozenski-Lemont&Co. 
6312 So. YVestern Ave. 
Tel. Prospect 2102 

Užsimoka garsintes dienraš
ty "Drauge". 

i • o — n m m » i 

BARGENAS 
2-jų aukščių mūrinis bildin-
gas ant kampo 43-čios gatves. 
2štorai 3 flatai po 8 kamba
rius. Savininkas apleidžia 
miestą. Platesnių informacijų 
pašaukite Normai 1167 - Mr. 
Wilson. į 

PARDAVIMUI 
2-jų flatų namas ,6 ir H 

kambariai ir 2-jų karų garą -
džius. Raiidos atneša $1,200.-
00 i metus. Namas randasi la
bai gražioj vietoj 10921 Wa-
bash Aye. vienas blokas nuo 
nuo Visų Šventųjų bažnyčios 
ir mokyklos. Įmoketį $5,000,-
00 likusius ant lengvų ^mo
kėjimų. 

Atsišaukite pas savinink 

Telefonas Canal 5395 

10HN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriut, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24 th Stretl 

Chicago, EI. 

P. PAZNOKAS 
Roseland Den't. Store 

10705 So. Micnigan Ave; 
TeL 1293 PuSman 

i REIKALINGA 
I LIETUVIU 

AGENTU -
VYRŲ IR MOTERŲ • 

Galima uždirbti $25 į o 
dieną. Absolutiškai nau- < 
ja propozicija lengvai • 
parduoti tarpe Lietuvių g1 

Ne real estate, ne stoc- J 
kas ir ne bondsai, Paty- •! 
rimas ne reikalingas. Ga- % 
Įima dirbti atliekamu lai- l 

• ku. Atsišaukite ant antru 2 

Tamsta m w 
Sveikas 

o lubų 
J 1553 W Division St. 

Chicago. 
A<Jinpfi 10rrl2.J7ta 2-5 po i 
piet ir 6-9 vakarais. * 

Ar sergate? Mes Jums pagelb* 
slme. Patarimas dykai ar Jus čia 
gydysitea, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų Inkstai — 
— r turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumu 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ąr kenčiate nuo plaučių — turite, 
su kraujais kosul), krutinės skau
dėjimą.? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūki, apsivėlus} liežuvj? 
PraSalinkit nervinauma •— apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visu* nervu*." t ere ikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas x 
Tel. Haymarket 4S76 

1112-1114 Milwaiikee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glants Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, A-9 vakare 

Nedėlioj nuo 10 1K1 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir šlapumo ligų. 
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