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MISIONIERIŲ PARODA 
JAU DABAR UŽKRAUTA 
TUO TARPU [VAIRIAUSI į 

DAIKTAI VIS DAR 
SIUNČIAMI. 

Estijos Komunistai Gavo P a m o k o s 
Dalis Jų Nukauta, Kiti 

Borgia muzejaus kolekcija 
parodoje. Sušaudyta 

ROMA, gruod. 1. — Misi
onierių parodai Vatikane pas 
tatyti dideli pavilionai jau 
šiandie užversti ir kupini vi
sokiu daiktu, dideliu ir mažu 
dėžių, prisiųstų iš įvair:,ų pa 
šaulio dalių. I r vis dar šilin
ei ama. 

Dėžės pradedamos krausty 
ti ir daiktai išdėstomi pažy
mėtose vietose. Pasirodo, kad 
visiems eksponatams perma-
žai vietos. Dėlto parodai bus 
reikalinga pavesti kitos ku
rios Vatikano dalvs. I r tuo !;Viso pasaulio komunistai ga-

Maskvos Valdžia Laukė Nors 
Menkiausio Pavykimo 

Bet Sukilimas Sutriuškintas Pa-
cioj Pradžioj 

_ i _ - - — . . - — — m - * 

Estijoj Karo Padėtis; Respublikoj Ramu 
STOCKIIOLMAS, -r. 3. — 

klausimi: jau rūpinamasi. 

Iš Šventosios Žemės. 

Vienas įdomiausių parodos 
skyrių bus Šventosios Žemės 
skyrius. Tam skyriui paves-

w • A. 

ta svarbiausioji vieta C'ortile 
dela Pigna pavilione. 

Ii imti sau pamokos nuo sa
vo draugu estu komunistų. 

Anot žinių, Kevely suimta 
visa sukilusių komunistų ko
mpanija (būrys.) ir greitai 
sušaudyta. * 

Anot depešų. sukilimas 
greitai užgniaužtas atsižvel-

ni komunistų nukauti, kiti su 
žeisti. 

Pirmiausia vienai komunis 
tų būrys puolė geležinkelio 
stotį. Į porą valandų jiems 
vyko stotį užimti ir suparali-
žiuoti trafiką. 

Kstijos susisiekime^ ministe 
ris Karkė nuvyko stotin. Te
nai komunistai jį tuojaus nu 

Šiame skyriuje įdomiau- giant i taktą, kad komunistai .žudė. 
šias eksponatas bus tai pati neturėjo atatinkamų vadų. 

f 
Šventoji Žemė padirbdinta I Vyriausi komunistai yra kalė)'Puolė kadetų mokyklą. 
plastikoje iš terakotos. T a i ' jime. Gi antraeiliai komunis-j Grupė iš 50 komunistų pno 
pagamino pro t'. Mareellioni 
norint paėiain šventajam .Tė
vui. 

vTai šventosios Žemės rep
rodukcija. Pažymėti nt 

tai negalėjo nieko 
be nurodymu. 

•» .KKYKLJS, Estija, gr 
vien — Rusijos sovietų valdžiai 

svarbesnieji miestai, bet ke- nevyko aneksuoti Kstiją, kuo 
liai, upės. kalnai ir kalvos, met estįų komunistų 
Viskas taip aiškiai, kaip gy- inas ėionai antkart 
voji s ali s. kintas 

Ta reprodukcija padirbdini Maskvos valdžia senai ty-
t a dalimis. Atvežta tos dalys ko jo pasisavinti Kstiją, padą 
pavilionan ir profesoriaus nu! ryti šią valstybę bolševisti-
rodymais sudėtos krūvon 

Kentėtojų pavilionas. 

nės Rusijos provincija. 

nuveikti J*, kadetų mokyklą. Per lan
gus jie pradėjo vidun svai
dyti rankines granatas. No
rėjo įsiveržti vidun ir pagro
bti ginklų. 

Su kadetais jie kofvoje a-
])ie vieną valandą. 3 kadetai 
m žudyti ir 7 mirtinai sužeis
ti. 

Prie kadetu mokyklos ko-
mimistam/s nevykus, jie per-

aniiijoa 

sukili-
sutrius-

; siniete karininku 
apgyventus butus. Du estų ar 

Bolševikai tikėjosi atėjus j u i j o s l a k u n u j i e p r i v e r t ė 

žiemai savo karo laivams tu- d v i o m a ( . r o p l a n a i s s k r i s t i tie 
Vienas parodos pąvihonas l e t i g e r ą v i e t ą neužšalaneia-f s iog a n t R l l s y o s 

užvardintas Kentėtojų ir Gar m e Revelio uoste. Dabar tie 
šiųjų Misionierių pavilionu. 

Tame poyilione be kitko 
bus išdėta daugybė senovės 
brangių paveikslų, kurių dau 
gelis reprezentuos kentė ji nui 
vaizdus. Kiti tai tik portre
tai, didžiuma jų iš senovės 
laikų ir yra didelės istorinės 
reikšmės. Kai-kurie yra bran 
gintini artistinio darbo atž- pavojus Latvijai, paskui Lie 
vilgiu. ^ jtuvai. 

Borgia muzejus. ĮApic 200 komunistų. 

Vienas a-
eroplanas paskiaiis nusilei
do Rusijos ribose, gi kitas 
kažkur pragaišo. 

Vienam būriui bolševikų 
pavyko paimti pastos ofisus, 
kur jie atliko nemažai nuos
tolių, kol kariuomenė juos iš 
ten išmušė. 

Ts Propagandos Rūmų pa-
rodon perkeltas brangus i r , ] ^ šio pirmadienio rytmetį, 
turiningas žinomas Borgia | Apie 200 komunistų, pasiskir 

laivai pasiliks ledais apkau
styti Kronštadto uoste. 

J ei estu komunistu sukili-
mas nors menkiausiai butų 
pavykęs, bolševikų kariuome
nė butų ūžtelėjusi Estijon ir 
Ši valstybė tuojaus butų atsi
dūrusi raudonojo teroro žny-
plėsna. Butų buvęs gyvas Užėmė seimo rūmus. 

Kita komunistų grupė puo 
lė estų seimo rūmus. J ie nu

žudė sargyboj esantį vieną 
karininką ir vieną kareivį ir 
rūmus užėmę išlaikė apie vie
ną valanda. 

Komunistai sukilimą čia pa 

muzejus. 
Šio muzejaus įkūrėjas bu

vo Stefano Borgia. 1770 — 
1789 metais Borgia buvo 
Šventosios Tikėjimo Propa-

stę į kelis atskirus biurus, 
puolė valdžios ofisus, jlvai-ku 
riuos jie užėmė ir išlaikė ke
letą valandų. 

Estų kariuomenė ir polici-
gandos Kongregacijos sekre - ' j a sujungtomis spėkomis ko-

Kita grupė puolė Estijos 
prezidento Dr. Akel reziden
ciją. Bet nevyko. 

Puolė karo ministerijos bu 
tą, svaidydami per langus ra
nkines granatas. Tečiaus ka-

torium. Pakeltas į kardinolus munistus išmušė iš ofisu. Vie reivių sargyba jų didžiumą 
jis buvo kalbamos Kongrega = = = = = = = = = = = 
ei jos prefektu. 

Kard. Borgia turėjo bega
linį patraukimą rinkti įvai
rius daiktus, turinčius sąry
šio su misijomis. Tuo būdu 

vairiausiais gaunamais iš pa 
goniškų šalių daiktais. 

Šventasis 'Tėvas Pius XI 
išsprendė, kad kuomet ši pa
roda baigsis, tai svarbesni ir 

=* nukovė. 

jis surinko galybę įvairiau- įdomesni eksponatai turės 
sių daiktų ir paskui įkurtas but perkelti į Laterano Ru-
jo vardu tų daiktų muzejus. j mus. Ten viršutiniais aukšte du pravažiuojančiu motori 

niu vežimu. Važiavo negink-

Kai-kas matė, kaip trys 
komunistai, (vienas jų sužeis
tas, slapstydamies įspruko 
Rusijos bolševikų misijos bu 
tan. 

Tuojaus už miesto ant vie
škelio komunistai susistabdė 

Paskiaus visas laikas tas bus sudarytas misionierinis 
muzejus buvo didinamas į- ir etnografini s" muzejus. 

į amunicijos dirbtuvę vesti 
darbų. 

Tuos karininkus komunis
tai jau norėjo sustatyti eilėn 
ir sušaudyti, kad staiga ke
liais automobiliais atūžė 
kareiviai. Komunistai pasislė 
pė artimajame miškely. 

Karo padėtis.1" 
Kaip tik komunistų suki

limas sutriuškintas, respubli
kos prezidentas D r. Akel au
torizavo generolą Laidoner, 
žinomą estų •Jurgį \Vashin-
gtoną," visą situaciją paimti 
savo rankosna. 

įTuojaus kaip čia, taip vi
soj respublikoj proklamuota 
karo padėtis. Paskui gen. La
idoner pranešė, kad visoj ša-
lv ramu. Teatrai, krautuvės 
ir kitos įstaigos atidarytos. 

Skaičius žuvusių. 
Sukilimo laiku skaičius žu

vusių, kiek patirta, yra tok
sai: 

5 karininkai, 3 kadetai, 2 
kareiviai, 5 poheininkai ir 4 
pašaliniai asmenys. Be to, a-
pie 40 asmenų sužeista. 

Iš komunistų apie 30 nu
kauta, virš 20 sužeista ir 60 
areštuota. Kiti išsislapstė, 

bet jie tikrai bus suimti. 

Maskvos darbas. 
Gen. Laidoner pranaše, jog 

nuo suimtų kDmunistjų išgau
ta svarbių informacijų. Suki
limas buvo vedamas Maskvos 
agentų. Maskva taipat komu
nistus ir. finansavo. Pas vie
ną komunistą rastas doku
mentas, kad j is yra vietos 
bolševikų pasiuntinybės 'dip
lomatinis* kurieras. % 

. Kur gavo komunistai gink 

Revelio uoste yra vienas 
bolševistinis laivas. Estijos 
autoritetai tyrinėja, ar kar
tais fuo laivu nepristatyta 
ginklų ir rankinių granatų. 

REIKALAUJA 3,729,500-
000 DOL 

FEDERALIAI MOKESČIAI 
NEBUS MAŽINAMI. 

Pramatomas surplus, bet gal 
bus reikalingas. 

AYASHINGTON, gr. 3. — 
68-ojo Kongreso paskutinei 

sesijai prezidentas Coolidge 
persiuntė pagamintą biudže
tą 1926—27 metams. 

Reikalauja 3,729,500.000 do 
leriu išlaidoms. 

•Prezidentą^ pažymi, kad ra 
si atsiras arti 400 milionų do
lerių surpluso. Bet tas gal 
bus reikalinga nepramato
moms išlaidoms. 

Prezidentas tol i aus pažy
mi, kad 1926 metais nebus 
mažinami mokesčiai už perso 
nales pajamas. 

Ateinančiais metais nema
žai išlaidų norima pašvęsti 
šalies apsaugai. 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
t * 

PROF. J. NAUJALIO SU- nes kratas kaimuose tikslu su 
KAKTUVĖS. rasti ir atimti ginklu*. 

1 Vilniaus apygardoj už su-
Šįmet išpuola 25 metai, radimą ginklų įsakyta varto-

kaip muzikas Juozas Nauja-Į ti stropiausią bausmę iki pat 
lis yra baigęs Varšavos kon
servatoriją ir pradėjęs muzi 
kos darbą Lietuvoje. Apie 

TJ0 metų jam prisiėjo darbuo
tis Kaune. 

Muzikos mokyklos pedego-
gu. sumanymu norima, iškil
mingai paminėti šias sukak
tuves. 

sušaudymo.. Gi iš lenkų tau
tybės gyventojų įsakyta gink 
lų neatiminėti. 

• — _ ~ . 

LENKŲ ŠNIPŲ BYLA. 

VERŽIASI MEKSIKOS UG-
NEKALNIS. 

KLANISTAI VALDO APS
KRITI. 

MEXICO CITY, gr. 3. — 
Pgnekalnis Popoeatepeti pa-
galiaus po ilgo nerimavimo ir 
požeminio dundėjimo pradė
jo veržtis. Kol-kas baisiausi 
kamuoliai durnų eina iš ug-
nekalnio žiočių. Aplinkiniai 
gyventojai jau pirm daugelio 
dienų įspėti apie pavojų ir 
jie kas momentas pasirengę 
bėgti. 

Karo teismas ypatingame 
posėdy Kaune ,spal. 22, išnag 
rinėjes lenkų šnipų organiza 

Sumanytojai sukvietė iš į. j ei jos r susektos Klaipėdoj, by-
vairiiĮ įstaigų atstovus pasi- \]%> t o s organizacijos vadą VIa 
tarti, kaip tinkamiausiai pa- d i m i r $ Galiną nuteisė sušau-
minėti tas sukaktuves. Paren d y t i> x°vickį visam amžiui 
gtas net komitetas iš trijų; tvirtovės ir Polaminą 2 m e - , 
Kauno burmistro Vileišio, t a n * sunkaus kalėjimo. 

profes. jKačanausko ir "Dai-
>> oos' valdybos vice-pirminin-

ko inž. Bačelio. .Tam komite
tui pavesta suorganizuoti tas 
m/i nėjinias. 

Numatoma, kad gruodžio s j d ž i a S ° s -
d. Miesto Teatre bus suren- j, 
gtas koncertas išimtinai iš 
prof. Naujalio kurinių. Kon
certe, dalyvaus operos artis
tai solistai, operos orkestrą, 
1 'Dainos ' ' choras ir muzikai. 

Be to, manoma tą dieną 
Šiam muzikos patriarchai įtei 
kti atskiras adresas, gi vaka 
re suruošti rautas. 

Teismo išsprendimas tuo
jaus įgijo galios. Galinas su 
saušau'dytas spal. 25. 

Pas kaltinamuosius rasta 
begalė sunkiai kaltinamos me 

"TEISINGUMAS." 
• > 

STUDENTAI ŠAUKIA UŽ 
REVOLIUCIJA. 

MARION, Rl., gr. 3. — 
Kruvinasis Williams apskr. 
pagali aus klanistų apvaldy
tas. Nes valstybinis prokuro
ras ir koroneris yra klanis-

• 

tai. 

CAIRO, gr. 3. — Kadangi 
Egipto valdžia kuone pilnai 
pripažino visus Anglijos rjei-
kalaviniius, andai padėtus uS 
timatume, Egijito studentai 
šaukia gyventojus reyoliuei-
jon prieš anglij valdžią. 

Bet tai tuščias šauksmas, 
kuomet pati valdžia nenori 
anglams priešintis. • * 

Iš Vilniaus praneša 
Lenku mmiateris Gibner į-

?akė Baltstogės, Poliesės, Vo 
fiiiės ir Vilniaus vaivadoms 
savaitės laiku padaryti masi-

SUIMTI 3 JAUNI PLĖŠIKAI 

Policija areštavo 3 jaunus 
plėšikus: M. Madaj, 17 m., 
J . Nowak, 18 m., ir F. Kar-
pierz, 20 m. 

Ilgas laikas jie šiaurinėj 
miesto daly užsiimdinėjo pra 
eivių plėšimais. DaugeJĮ žmo 
nių nuskriaudė. Dar j aun į 
bet piktų darbų kupini. 

Vargiai juos pataisys kalė
jimas. . . 

CHICAGO. — Šiandie n e 
pastovus oras; pramatoma 
atmaina; kiek šilčiau. 

BBE 

KRIZIS PRAĖJO -
ANGLAI. 

SAKO 

. 

GARLAIVY 15 SUŽEISTA. 
NEW YORK,™gr. 3. — Iš 

Europos atplaukė garlaivis 
Leviathan. Okeano audra jo 
kuone nesumalė. 15 asmenų 
sužeista. 24 valandas susivė
lino. 

LONDONAS, gr. 3. — A-
not gautų žinių iš Egipto, te
nai krizis jau pasibaigęs, kuo 
met Egipto valdžia pasidavė 
Anglijos norams. (Turėjo pa
siduoti, nes nėra kam Egip
tą užtarti. 

PRISIPAŽĮSTA KALTAS. 
Anądien parvežtas iš Kana 

Leaviathan yra milžiniškas' d o s ž i n o m a s sukčius Leo Ko-
pasažierįnis garlaivis. 

PINIGŲ KURSAS. 

retz valstijiniam prokurorui 
išpažino esąs kaltas ir nori 
prisiimti užtarnautą bausmę, 

kokią paskirs jarii teisėjas. 
Gi ta bausmė gali but kalė
jimas nuo 1 ligi 14 metų. 

Koretz pasisakė, kad kuo-

Gruodzio 2, 1924 
Lietuvos 100 l i tų . . . .$10.00 
Anglijos 1 sterl. sv. . . 4 ^ 4 
Franeijos 100 frankų 5.48; met jis bus nubaustas kalėji-
Italijos 100 lirų . . . . 4 .35 | m i l , tai iš ten gyvas jau ne-
Belgijos 100 frankįų ... 5.03 L, >T 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.32 j vatouąą. Nes esąs sergan-

luoti estų armijos karininkai Čekoslovakijos 100 kr. 3.01 tis. 

^ w 
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

KALĖDOMS 
Lietuvoje gyvenantiems žmonėms malontj 

sulaukti nuo Amerikiečiy laiškų su žinelėmis, 
bet dar maloniau, jei sulaukta laiškų su dova
nelėmis, su ta brangia atmintimi. Dovany ga
lima pasiųsti LITAIS, kurie Lietuvoje labai rei
kalingi. 

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

Taip pai geistini Lietuvos Lietuviams dien
raštis "Draugas", ir savaitinis "Laivas". Dien
raštis lankys 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 Chfcago, Ifl. 

VALANDOS: Nuo 8 iki 7:30 vai. vakare. SeredomJs ir 
Stibatomis nuo S vai. ryto iki S vai. vakare. 
Nedėliomis uždaryta. 

Hfc 

* 
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busimai kartais vadų Lietuviams. dę, kad norf Mškį jos butų stora, tai v y t i n a * paraalia. 
Dalis daibo jau padaryta . Dievui laiminant dailiai Į plonesnės. O Dieve, kokia ašj vok. Bet vialca daryk laba: a ^ 

izimieriečiu skaičius. Jos veda jau ke- bučiau lai;n/*ga, nes atrcčy- sargiai,;: nevartodama čjp$ 

fcr xi:\vs . si.vxcd *c. A vX>l»T 
>RAIGAS PUULJSIEiNO CO., In<-
1J34 So. Oaklt 7 A\e., 

I Red. T.l. Kuoeovlt 29ll> 
iduiiiiN.i : floc^evvll 3 .91 

IJiiiMiMtit.n*!!! .mmu;o ei .m»!iUH 
JPĖKŲ CENTRALIZACIJA. 

Šiandieninį unr'ių galima 
mvadinti spėk v: ftjatralizaci-
los amžiumi. Tai s mulkių jų. 
Išblaškyti) spėkų sutraukima-
'ienon didelėm, galingon spe-

įon. Tokia galinga spėka yra 
reikalinga ir naudinga. K 
darkytomis sakomis šiandie 
lieko negalii.::. nuveikti. Kas 

kita yra turini succntralizuo-
spėka. vier^, stiprią spe-

;a. Tokia spėka visk^ gali 

Amerikos Lietuviai patriotai nuo daug jau metų 
.susirūpinę kaip išlaikyti mūsų tautiečiuose iieiuvybę ir 
lietuvišką dvasią, nes metai po mėty jauste Jaučiama, 

chloro, m Lietuvių a t sparumas pnes suauglonejimą išeivijoje vis 
mąžta. 

Visi katalikiškieji Amerikos lietuvių laikraščiai daug 
rašė, paduodami įvairių savo sumanymų bei pastabų 
. \es dalykas iš tiesų labai rimtas. Kas bus mūsų jauno
kos Amerikoje gimusios ir augusios kartos vadai? Kas 
jiios priruoš ir kaip- juos priruoš? Nuo busimųjų vadų 
priklausys jaunosios kartos ne vien tautystės ir bet ir 
Katalikystes išlaikymas lietuvių tarpe. 

Manau, kad 'Drauga is" neatsakys vietos šiam klau
simui bent trumpai aptarti. 

Kas bus niusy jr.unGciūs Amerikoje gimusios kar
tos vadai? 

Iš LietJVO'Satvykusieji nors ir jauni ir karšti veikėjai 
nepagalės pergalėti susidariusių mūsų jaunuomenes ' 
auklėjime kliūčių. Nepagaus , nesužavės jų. Vienų ir ki
lų idealai labai skirtingi. Tarp svetimtaučių augę's mūsų 
jaunimas persiima, pasisavina daug jų įpročių, k. a. 

kas atvykusiems iš Lietuvos nevisada bus su-

plečiasi seserų Kazimieriečįif skaičius. Jos veaa jau 
liolika mokyklų, turi mergaičių šv. Kazimiero Afcademi-

Visuomenė atjautė seserų Kazimieriečių pasišven
timą savo Tautai ir Bažnyčiai; ji rėmė seserų vienuoliją 
jos reikaluose ir, žinoma, toliau nesiliaus rėmusi savo 
aukomis. Kitaip juk nei būti negali. Seserys pašvenčia vi 
są ką turi brangiausio — jaunystę ir visas jėgas visuo
menei, tad visuomenė ir-gi šį-:rt turi parūpinti if joms 
kad bendrasis tikslas butų galima greičiau atsiekti. 

Bet tai yra tiktai darbo pradžia. 

čiau daug gražesne. Dabar 
mano draugai-ir draugvs juo
kias 15 manęs ir vadina mane 
storlūpe." Pagailo irum ton 
mergelės, nes ištikrinu; jos 
lupos atrodo" labai storos, ir 
taip raudonai išmaliavotos, 
kad net baisu žiūrėti. Mat ;jl 
maliavojo lupas, manydama 
kad jos atrodys plonesnes. 

Mergai tės jau turi savo šv. Kazimiero Akademiją;!Bet ištikrųjų buvo priešingai. 

i )alaužt i. Su jos pagelba vis-
vą galima atsiekti. ' ^po tą, 

Išsklaidytų spėkų eentrali-į P r ? n t a i : x 

ei ją šiandie galima rasti ir Kita vėl. Užsidarius Amerikos durims svetimų ša-
^ V visur: pramonėje, p i * | lig ateiviams, jos užsidarė ir lietuviams. Lietuvių Ame- s sudedami, kad leidžia "Laivą", 

|$boje , ekonominiuose reika nkoje yra apie pusę milijono žmonių. Puse visų lietuvių ^ ^ į s i I ^ ę * n a u į n a m ą « M a r i a n H i l i s " , - naujoky-

ą 

bernaičiai neturi. 
Ar-gi vienos mergaitės vadovaus ateity Lietuviams. 

Ai>.ku, ne. O kaip visuomenei v a d o v a i s vaikinai ir iš
augę vyrai jeigu jie nebus auginami, nokinami ir auk-
ičjami Lietuvių tradicijose ir dvasioje? 

Būtinai reikia bernaičiams High schoolės ir Kole-
g'jos. 

Kas įkurs bernaičiams High Schoolę ir Kolegiją? 
L. Katalikų Federacijos Seimai tą darbą pavedė tė-

. :»ms Marijonams. 
iki tol apie kunigų Marijonų Kongregaciją 

Lietuvių visuomenė Amerikoje žinojo. Žinojo, kad Ma
rijonai duoda misijas Amerikoje, veda rekolekcijas, kad 
"Draugą" savo laiku išgelbėjo nuo bankruto, visus savo 

Štai kas reikia daryti, knd 
storos lupos neatrodytų taip 
negražiai. Jei abidvi storos, 
tai ten kur lupos susičiaupia, 
padaryk jas truputį raudo
nesnes, kaip kad jos yra. Jei 
viršutinė stora, tai padaryk 
apatinę raudona. Jei apatinė iš vieno karto 

dažų (Ugs t ik ) . 
Raudona Nosis. 

Daugeli* žmonių dejoja žie-
mos laiku, kad turi vargo *u 
nosimis. Norint, kad notfi* 

I i lemos laiku nebūtų labai 
;audoną, tai reikia nueiti a p 
tekon kr liepti, kad sutaikytų 
vandienėlio, kaip *zemiau ro
doma: Ar etate lead, 5 gr.; A-
cetate zhik, 5 gr. Rose waters 

2 oz. Kiekvieną naktį prieš 
einant gulti sušlapink sku
durą ir palaikyk ant nosies a-
pie 3 minutes. Einant laukan 
vėl taip pat daryk ir airtbar-
styk nosį garais milteliais 
(pamleriu). Nelauk pasekmių 

"Stafut*". 

• v i J- r^-'-T- ^rrr 

luose. finansinėse operacijose 
organizacijose ir kitur. Visu 
-ienas tikslas - padidinti sa-
įb atiprybę, pal ngvinti pa

rieti pačioms subįrėjusionis 
spėkoms. 

Ne vien S. Valstybėse šian 
Įdie eina spėkų centralizacija. 
fFas pat yra ir Europoj ir k i 
Kur. Kuri šalis aukščiau iški 
Įlusi civilizacijoje, ten dau

žau eina centralizacija. 
Tuo turimo susidomėti ir 

Imer. Amerikos lietuviai. Ro-
Į4I0S nei vienos tautos nariai 
R a nebeturi taip didelės de
centralizacijos, kaip lietu-

Iviai. 
Organizaciniu atžvilgiu, ro-

|dos, mes jau pakilę. Turim 
Amerikos Lietuvių Katalikų 

[Federaciją. Joj priklauso mu-
mų parapijos, -—viena-kita or
ganizacija, nemažai draugijų. 
Uet kiek "mažesniųjų draugijų 
No j ner»j;k!atiso. Tų 

jono žmonių. Puse visų lietuvių J_ ,& ., J & f * 
; . * . . \. i , • kad yra įsikūrę naują namą 

maz-daug bus gimusieji Lietuvoje, o kiti cia Amerikoje. f ^. , 
Iki šiol visi veiklesnieji ir žymesnieji visuomenės vei
kėjai buvo beveik išimtinai gimusieji Lietuvoje. Jie tiko 
.>avo amžiui ir savo žmonėms. To negalima bus pasa
kyti po dešimčiai metų. Nes iš Lietuvos vos keli šimtai 
ateivių priimama Amerikon. Jie visi nebus Lietuviai. Va
žiuos daugiausiai įvairus komersantai , biznieriai žyde
liai ir kiti. Šimtas, kitas į metus bus tikrų Lietuviu. 

Bet patys pagalvokime. Argi ir tie ateiviai Lietu
viai ką-nors mūsų reikale žymaus padarys . Nelabai ti
kiu, nebent kr<s metai tie pora šimtų Lietuvių butų in
teligentai vien, susipratę patrijotai, žmonės si; idealu. Bet 
į Ameriką paprastai žmonės važiuoja ne idealų ieškoti, o 
pagerinti savo gerbūvį. 

Taigi. Amerikoje gimusiems Lietuviams vadai tu-

Taigi tai Kunigų Marijonų kongregacijai ir paves
ta rūpintis įsteigti bernaičiams High Schoolę su Kole
gija. Darbas nelengvas. Visiems aišku, kad lengva yra 
padaryti dailus sumanymas, bet nelengva jis išpildyti. 

Be visuomenės paramos čia nieko, manau, vieni 
Marijonai nepadarys . 
Naujas sumanymas . 

Naujas sumanymas kaip pagelbėti Kunigų Marijonų 
kongregacijai įkurti Lietuviams bernaičiams High Scho
olę ir Kolegiją nėra manc ; bet jau apie tai buvo rašyta 
" D r a u g e " iš įvairių vietų korespondencijose. Taip North 
Side, Chicagoje, buvo sumanyta įkurti "Kunigų Marijo
nų Kongregacijos Rėmėjų Draugiją". Iš kitų vietų ir gi 

• 

. . . . . j tarpais pasirodydavo panašių balsų, 
res būti :s JŲ pačių daug.au prasilavinusieji ir išauklėti T a s y i s a a i š k j a i r o d o > k a d v i s u o m e n 6 n o r ė t u Mari-

(f raugi-

asmenys. 
Kas busimus Lietuvių vadus Amerikoje auklės? 

Daug apie tai galvota, daug tartasi, daug karštų de
batų kildavo per Kat. Federacijos Seimus. 

Iš vienos pusės gyvas, svarbus reikalas, o iš kitos 
nebuvo kas juo gyviau užsiimtų. Vieni sumany.nai bū
davo gražesni už kitus, bet jų įvykinti nei Uip plačiai 
katalikų Lietuvių organizuota visuomenė, kaip L. Kat. 
Fede rac ip , neįstengė paimti tojo dalyko į savo rankas. 

3 a dideie viltimi Lietuviai Katalikai žvelgia į esamus 
Amerikoje savus vienuolynus. Visi jaučia, kad tik per 

• OUBw NEAV HOMEr 

HAlPf RlN i BRATU 
Are* t<xti • CHiCMtO • 

įų vir^r, visose lietuviu kolo 
įijoso Yra "alvbė. Jo* dirba Į v.enuolyjius galima taip didelį Tau tos reikalą aprupin-
Iriekvieaa °sau. Visuomenei i -; i r k a d k i t o t inkamesnio kelio lietuvystės išrolDėti nė

ra, kaip tik steigiant savo pradžios ir auk : , ;ąsias mo
kyklas ir paruošiant toms mokykloms lietuvių mokytojų. 

Visuomenė tą jaučia, tą patį mano ir taip kalba. Rei

dą rbas ir reikalai joms svo 
tiiiii. Kuomet jos visos prisi-
dėtų prie vieno centro, kokia 

'ku ealybė. Su to- j k i a kuouaugiausiai mokytojų, kad jie priruoštų tinkamų tai butų spt' 
kia galvbė Butų galina nu-1 = 
veikti labai dideliu- darbu* 
ar tai tautiniu* ar politiniu 
atžvilgiais. 

Bet dangoms mūsų žmonių 
vis dar nesupranta centrali
zacijos reikšmes. Kurie gi su
pranta, tai tooso daug fana
berijos ir kitokivĮ išdidvn»oj O juk daugeliui tų 
liekanų. Kiekvienam j-į yOL**5-jaQ" butų galima prisidėti 
tusi būti aukštesniu .)}. kitą, prie vieno kurio didesnio ir 

rimtesnio laikraščio. Tuomet 
susidarytų tokia spėka, *u 

Mušu pačiuose laikrašėiuo- kuriąja prisieitų skaitytis ir 
se vra didelė spėkų decentra-i svetimtaučiams, 
lizacija. Susikuria bent ko-i Pas mus tos rųšies suiri-
kia organizacija, tuojaus pra- mas*ir išsiblaškymas ir kituo-

jonams padė*ti tame dideliame ir Lietuvių Tautai išganin
game darbe. 

Tą naujai mokslo kuriamą įstaigą mielu noru gausiai 
palaikytų visi siisipratę lietuviai. Reikia tiktai, kad apie 
tą reikalą savo žodį tartų patys Marijonai. Deja, jie taip 
visi įvairiausiais darbais apkrauti , kad iki šiol nesurado 
laiko tuo reikalu prabilti. Bet visuomenė laukia pra
džios. Ji norėtų, Jcad nauja Lietu* \ t mokslo įs taiga greitu 
laiku įsikurtų, nes ištautėjima sulaikyti kol kas butų 
lengviau, negu po 4 — 5 metų. 

Mūsų gynimasis prieš sjanglonėjimą — senas reika
las, o "Kunigų Marijonų i \ongregacijos Rėmėjų Draugi
jos" kūrimas butų naujas sumanymas. 

Tikiuosi, kad kiti "Draugo" skaitytojai teiksis čia pa 
keltais klausimais atsiliepti, o " D r a u g o " Redakcija, ma
nau, jų balsams duos vietos. Nes šis klausimas mūsų! 
išeivijai yra gyvybės įr mirties klausimas. Verta susirū
pinti, kol dar ne pervėlu. K. Bitikas. 

• • • » ; 

PATARIMAI MOTERIMS. 

Grožei Palaikyti. 
deda leisti nuosavą • 'erga- 'se reikaluose. Net gyviausi Aukštoms mergelėms. 
ną' \ Kaipgi, nori but £cvis-.mųs tautos reikalai dažniau- Norėdama išrodyti muV-nė 
tovi, nepriklausoma. 

t . 

orga 
MU negali mus krūvon su- nešiok pasiputusias ir M ii-
traukti dirbti vieną ir ttį. pa- gu liemeniu drabužius. Ser-

norėtųsi tik iškilt aukščiau 
už visus kitan 

t į darbą. r < • siaurų ir su ilgomis 

r;\j;n ir andaroką siaurą. Nie 
ktulos nesiskųsk žmonėm?, 
kad esi perauksta. Atmink? 

jog yra daug merginų, kurios* 
norėtų but i greičiau aukšlei 
nes, kaip mažos. 
Storos lupos. 

Kartą teko man girdėti mer 

I 

Laikas uirrms susiprasti, nes siūlėmis nuo kalneliais lig'gėlę skundžiantis savo drau 
kitaip mus ctdlikusįus kiti su padėliai. Nenešiok stuomer/V 
mindžios. jlių (waist) su aukštu kalne-

gei. "Dievas man davė lu
pas, kurios gadina mano vei-

-

Musų naujo namo adresas 
yra sis: 
162-164 N. SANGAMON 

ST. Arti Randolph Št. 
Mes turime gėriatisiŲ 

ir žuvies. Kaip tai: Ai^kafFat 
Scotch ir HoHand sil\mį 

usų krautuvėje ym 
riausios rųšics žuvb it ' 
žemiausia kaina. 

Mes parduodame batčkele-
mis, pusbackemis, ketvt 
backiais ir viedrais. 

Mes pristatome į visas mie
sto dalis. Taipgi pristatome 
ir į užmiestį. 

Reikalui esant telef anuoki
te: Monroe 7344 

7345 

* 
•• • • • . S i 

: . -» 

... 

• 

• 

7346 
•' 

' 

įsi u 

tuoti. 
i yra gvaran-

-

• • 

. 

-
.* 

/Ąč. M . B O R T Z CaMPANY 
ALASRA, SCOTCH v* HOLLAND KERRINC-
I62-IC4 /V.SAtYOAMOH $r. PHOAfe KONM3Ž 7344 

CMICAGO 
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A. L, R, K. FEDERACIJOS XIV 
KONGRESO PROTOKOLAS. 

. 

(Tąsa) 

A. L. R. K. Federacijos XIV Kongresui 
Sekretoriaus Raportas. 

Hugs-įo 2 d. 1924. 
Gerbiamieji Atstovai. 

Amerikos Lietuvių R. Kataliku Fe-
deracija sulyg savj įstatų, sulyg liet-t-

Turbut nėra Amerikoje nei vieno sų organizuotai yienybei. 
protingo lietuvio kataliko, kuris nepri- Kraštutinis klerikalizmas, sujungtas 
pažintų, jog organizuota vienybe yra taip su išdidumu mūsų kaikurių inteligentu 
mums reikalinga, kaip gyvybė. Vienok I tarpe, tamsumas liaudyje, ir ta pati sa-1 
žmogaus silpnybė labai dažnai vieną pri vymeilė, palinkusi viską kritikuoti, fm pasiputusios, visuomet statydamos reika-
pažįstų, o kitų daro. Ta pati silpnybė svarbiausios priežastys, kad šiandienų j lavimus nežmoniškus, norėjo pasilikti 

su nekatalikiškomis srovėmis. Bet kaip 
visada, taip ir šjme.tų iš to nieko neiš-
ejo. 

Mūsų priešininkų srovė*, visuomet 

eija ir aš kitokios nerekialauju". Pa
miršta jie, kad ta pati Ga
lingoji Katalikų Bažnyčia visas pajėgas 
deda šiandieną, kad katalikus sujungti 

ir mūsų Amerikos liet. katalikų visuo
menei neduoda susijungti į geležinę or- Į 
ganizuota. vienybę. Gana žymi dalis pa
sitenkina tuom, kad yra Katalikų Bažny 
ėios vienybėje. Net gana žymus asmenis 

vybes ir katalikybės šiandieninių reika-; d a ž n a i išsireiškia, kad: "Man Katalikų 
h;, sulyg Amerikos ir Lietuvos katalikų! Bažnyčia yra užtektinai didelė organiza-
pagtidavii&J privalo būti ir yra mūsų 
visų lieiuvių katalikų vienybė ir atsto
vybė. Išduodant tad raportą, iš Federa
cijos veikimo, priseki) išduoti raportą iŠ į 
trijų dalykų: 

1. Ką nuveikė mūsų visa visuomene f 
2. Kn nuveikė Federacijos sekreto-. 

riataif 
3. Kaip dirbo jiatsai sekretorius? 'y 
Taip aš ir pamėginsiu savo raportą , 

sutvarkyti. 
i ių metų mūsų visuomenės stovis. 

priseina kalbėti apie nepriklausančius 
prie Federacijos. 

Kaip praeitais metais, taip ir šiais 
metais, nors turėdami trukumų, mes e-
same daug nuveikę. i « 

Tėmijant visuomenį gyveniihą, teko 
pastebėti, kad mūsų visuomenė štai ko-
kius darbus dirbo. . I 

J i 
a) Lietuvos Tėvynės politiniais rei-(

: 

kalais rūpintasi sulyg išgalės, bet einant 
Lietuvos reikalams geryn, nebebuvo rei-Į į organizacijas. Tie, kurie iŠ buk tai di- kalo per daug būti susirūpinusiems. Tad t 

delio prisirišimo prie Bažnyčios, buk tai j politiniai darbai šįmetą buvo daug silp-, 
saugodami Bažnyčios privilegijas, neno- j nesni, negu pereitais metais. Didžiausi 
vi jungtis į Federaciją, tie kaip tik pra- > domesį ir susirūpinimą čionai kėlė Vil-
sižengia su Katalikų Bažnyčios mintimi, nius. I r Vilniaus reikalams lietuviai ka-

Bet ne grynas yra tas Federacijos .talikai per šiuos metus yra sukėlę ma-
nenieg.^tančią prisirišimas prie Bažnyčios ( žiausiai $6,000.00. Buvo** mėginimų dau-
j - ne jis kliudo įsigyventi visiškai mu- gely vietų susijungti Vilniaus tikslais 

patys. Pasilikę patys, Vilniaus reikalams 
per visą Ameriką nepadarė nei dešim
tos dalies to, ką katalikai. 

b) Kova su nekatalikais. Ameriko
je r .usų reikalai buvo labai jvairus. Pa
matinis reikalas, tai apsigynimo kova 
nuo bedieviškųjų klaidintojų. Jau Vil
niaus reikalų rėmimas parodo, kaip labai 
yra nusmukusi nekatalikiškoji lietuvių 
dalis. Jau nebe tie Amerikoje laikai, ka
da vieno straipsnelio bedieviškam laik
raštyje, vieno agitatoriaus žodžio ušte-
ko, kad sukelti parapijoje nesusipratimua 
ir kuone riaušes. 

Katalikybė Amerikoje lietuvių tarpe 
stiprėja. I r šįmetą tas sustiprėjimas di
dėjo. Tai liudija ir Misijų atsivertimai, 
ir nuolat daugėjantis skaičius žmonių 

bažnyčiose, ir augimas mūsų* mokyklų, ir 
smukimas bedieviškųjų organizacijų ir 
laikraščių. Kuomet katalikų įstaigos lai
kosi ant tos pačios pozicijos, socialistų 
organizacija nusmuko iki 45 narių, lais
vamanių Seimas nesutraukė nei tuzino at-

,,rstovų. Bolševikai tiktai laikosi šiek tiek, 
bet jie negauna žmonių iŠ katalikų, bet 
iš tų, kurie evoliucijos keliu eidami i i 
laisvamanybes ir socializmo, visiškai pa
sigadina. 

Jeigu pinigais pamėginus įkainuoti 
katalikų darbus šiais metais, bene atro
dytų šitaip: 

Lietuvai. S v. Kazimiero Draugijai 
Kaune - aHi $20,000,00. 

Vilties Draugijai Šiauliuose - apie 
$6,000.00. 

Vienuolynams Lietuvoje - ftpde $20,-
000.00. 

Labdarybei Lietuvoje - apie $3,-
000.00. • • . 

Vilniaus reikalams ir Šauliams apie 
$20,000.00. 

(Tęsinys -3'pusi.) 
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1$ K A T A L I K U C E N T R O . 
Lietuvių senovės viena garbinga daina sako mums 

apie seną budrj, kurs turėjo "tris sunūs tvirtus, kaip per
kūnas". Nors senasis budrys buvo vienas iš tu didvyriu, 
kurie stipria savo ranka ir drąsia krutinę gynė Lietuvos 
žemę nuo skaitlingu priešų, bet garbę net mūsų laikais mi-
nėjamą įsigyjo anie trys sunųs. Kodėl? 

Todėl, kad jų buvo trys, ne vienas. Todėl, kad tie 
trys buvo kaip vienas. Vienybėje — galybė ir garbė. 

Sena pasaka. Buvęs tėvas, kuris turėjęs septynerius 
sunūs. Mirdamas jis juos pasišaukęs ir davęs jiems kiek
vienam po vieną stiebelį ir liepęs perlaužti. Sunųs leng
vai tuos stiebelius sulaužė. Tuomet mirštantis tėvas da
vė sūnums septynius stibelius drūčiai surištus j daiktą, 
ir liepė juos perlaužti. Ne vienas negalėjo. 

Tuomet mirštantis tėvas tarė savo sūnums: "Sūneliai, 

mėginimą skaldyti Lietuvos Vyčių organizaciją už pra
gaištingą Katalikybei ir išdavingą lietuvybei darbą". Jau
nimas visuomet yra reikalingas pagelbos ir vadovybės. 

Tad kviečiame vardan mūsų tautos ateities, visus 
tėvus ir motinas, visus nusimanančius mūsų inteligentus, 
kad savo vaikus ragintų dėties į jaunimo vienybę, kad 
savo naudingais patyrusiais patarimais pagelbėtų Lietu
vos Vyčių darbams. 
4. L. D. K. Sąjunga. 

Poetas tarė apie mūsų Tautą neužmirštamus žodžius: 
"Lietuviais esame mes gimę". Bet dar teisingiau galim 
pasakyti, kad mes visi "darbininkais esame mes gimę". 
Šitoje šalyje kiekvienas iš mūsų už savo prakaitą ir kru
viną darbą yra laimėjęs tiktai kasdieninę duoną. Ir tai ne-
visada. Su visų šalių darbininkais mes visi Lietuviai pri
valome suprasti kokios yra darbininko žmogaus teisės. 
Kristaus Bažnyčia nuo senų amžių turi taisyklę, kad j 
dangų šaukianti keršton nuodėmė yra užlaikymas darbi
ninkui priderančio jam užmokesnio. Jei Kristaus mokslo, 
jei Bažnyčios įstatymų klausytų pasaulis, nebūtų darbi-

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 
—ĮatBa 

V. DAMBER, Baritonas 

atskirai kiekvieną iš jūsų kiekvienas pergalės. Laikykitės 
vienybėje ir meilėje — niekas jūsų neapgalės". Sena pa
saka, bet teisinga, kad vienybėje — galybė ir garbė. j ninkams skriaudos. 

Federacijos 14-tasis Kongresas Amerikos lietuviams Į Visi, tad, Lietuviai, darbo žmonės, jungkimės į Lietu-
svarbiausiąjį darbą šiems metams uždavė tik vieną: — vių Darbininkų Kooperatyve Sąjungą. Nes toji sąjunga 
musų vienybės sustiprinimą. Prie tos vienybės yra daug tikslą turi: Lietuvių Darbininkų tarpe kelti darbininkišką 
kelių; keturis svarbiausius norim čionai pažymėti 
1. A. L. R. K. Susivienijimas. 

Šios organizacijos vardo kas nežino? 
Tai turtingiausia visų lietuvių organizacijų. Nes turi 

turto apie pusę milijono dolerių. Tai viena skaitlingiausių 
musų organizacijų, nes turi daugiau penkiolikos tūkstan
čių narių. Tai viena naudingiausių organizacijų. Ligonims 
pašalpą, mirusiųjų giminėms pagelbą, gyviems kultūros 
šviesą, visiems savo nariams prietelingumo Ir meilės 
dvasią teikia Susivienijimas. Trumpais žodžiais tos orga-
nizaciojs naudingumo ir svarbos negalima išdėstyti. Pa
klauskite kiekvieno, kurs jau priklauso prie A. L. R. K. 
Susivienijimo, jis jums užtikrins, kad yra naudinga tos or
ganizacijos priklausyti. 

Tad raginam visus, kuriems gal priseiti sirgti arba mir
ti, visus kurie yra lietuviai ir katalikai, — kad prie A. L. 
R. K. Susivienijimo prisidėtų del savo labo. 
2. Motenj Sąjunga. 

Panašiai, kaip Susivienijimas, tokius pat tikslus 
turi ir Motetų Sąjunga. Panašią ir nemažesnę naudą neša 
savo narėms Moterų Sąjunga. Išimtinai, protingai veda
ma, ši organizacija finansiniai yra labai stipri. Beto, kas 
nesupranta, kad musų ateinančios kartos likimas ir musų 
visuomeniai darbai priklauso labai daug nuo Moterų — 
motinų ir skaisčių musų mergaičių. Dabartiniu laiku Mo
terų Sąjunga daro savo narystės vajų. Yra skiriamos do
vanos — gausios irs.skaitlingos, tiems ir toms, kurie pri
rašys daugiausiai narių j Moterų Sąjungą ar tai į pašal
pos ar jaunamečių ar tai į pomirtinį skyrių. 

Lietuvės, motinos ir seserys! Moterų teisės per daug 
amžių buvo pamintos ir niekinamos. Tuo tarpu jums Die
vo duota svarbiausioji dovana — širdis meilinga — yra 
vienas iš pamatų, ant kurio remiasi kiekvienos tautos do
rybė ir meilė. Sujungtomis jėgomis Jųs Moterys savo ne
laimei pagelba rasite, savo teisės apginsite, savo uždavi
nius išpildysite, —: vyrams pavyzdį, vaikams išauklėjimą 
— suteiksite. 

Tegul nebus nei vienos Lietuvės Moters ar mergai
tės, kuri neprigulėtų prie Moterų Sąjungos! 
3. Lietuvos Vyčiai. 

Amerikoje mes, senieji, gyvename ir mirsim. Musų 
vaikai privalo gyvenime toliaus ginti ir vykinti tuos idea
lus, del kurių mes savo prakaitą liejome ir kruvinai už
dirbtas aukas dejom. Kaip vyrai ir moters, Lietuvoje gimę, 
kaip kiekvienas žmogus pasaulyje privalo dėtis į vieny
bę, — taip ir musų jaunimas privalo jungties į vieną Lie
tuvišką Katalikišką organizaciją. Tokia organizacija su 
tūkstančiais narių, jau yra. Tai Lietuvos Vyčiai. 

Federacijos 14-tasis Kongresas, numanydamas kar
tu su visa musų Tauta, yra nutaręs: "Laikyti kiekvieną 

susipratimą ir jungtis su visais pasaulio darbininkais, ku
rie Kristaus nurodytu keliu gina savo teises. 

Užbaigos žodis. Tos keturios organizacijos yra di
džiausios ir svarbiausios. Nebėra čia vietos minėti kitų, 
nors daug yra jų gerų. Jei Amerikos lietuviai visi kaip 
vienas susidėtų į tas keturias organizacijas, — musų vie
nybė butų gyvas kūnas. 

Mes taptume panašus į tuos septynis stiebelius, su
rištus į daiktą, ir neperlaužiamus. Mes taptume panašus 
į musų garbingus protėvius, kurie vienybėje per amžius 
gynė Lietuvių tautą nuo dešimteriopai skaitlingesnių prie
šų. Mes taptume panašus į tuos protėvius didvyrius, kurie 
leido Lietuvių tautai išlikti gyvai ir mums, dabartiniams 
žmonėms, susilaukti vėl Nepriklausomos Tėvynės Lietu
vos. 

FEDERACIJOS SEKRETORIATAS, 
2201 West 22nd, Street 

Lietuvos Vyčių 24 kuopos 
mėnesinis ir metinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį 
Gruodžio 4 d. 1924 m. 8 vai. 
vak. Nariai teiksitės neapleis
ti šio susirinkimo, nes bus 
renkama nauja valdyba ir per 
organizavimas kuopos. 

Koresp. 

KADA KRUPAS ATEINA NAKTĮ. 
Netikėtai, užpuolė krupas vidur

naktį. Nebuvo galima prisišaukt gy
dytoja. Motina vaikų davė kelius 
lašus Dr. Drake 's Glessco tuojaus 
palengvino vaikui be vėmimo. Dr. 
Drake 's Glessco var tuojamas per 33 
metus visi pripažino kad yra ge
riausi vaistai del krupo, kriokulio 
ir visoHu gerklės skaudėjimų. Pa 
klausk jūsų gydytojo arba vaisti
ninko apie Glessco. Kaina 50c. — 
vertas $50.00. 

KŪDIKlv 
rEROVĖs SKYRIUS^ 
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Bfc Vaistinei Daktarai 
• • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • ^ • • • • • • • • • • l l l i ^ ^ M B B B B B M M B M P * 

Physical Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 
D. C, D. O., N. T. 

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
užsisenojusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer Ave., Chieago, UI. 
Brighton Park , 2 lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 Iki 12 pietų. 

Telcpbone Lafayette 4543 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Graborius 
2314 W. 23-rd Place 

Chieago, m . 
Pa ta rnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busiU užga
nėdinti. 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.] 

Siame sk> rioje mts Uitos 
noo laiko gvildensime rei
kalus įdomios būsiančioms 
motinoms ir motinonu; jau
nu kOdikls. 

Kūdikiu aprftpUmrt ir pe-
ntjlmas yn dalykas gyvos 
svarbos sdmynal ir Uolai 
ir mes jaučiame, kad Ui 
yni dalykas, knrj mes tu
rime repHariUrats laiko-
tarpiais a t Tirai Ir laisvai 
ptrgTiMeaU. * 

STRAIPSNIS 101 

Gruodžio 7 d. Šv. Jurgio parap. sve
tainėje vaidins "šventoji Naktis" Erodo 
rolę. 

GREITAI IR PIGIAI sveikatą, ir stiprybę pirui Laika ka4 
ji galėtų lengvai pereiti 5ita laiką. 

Tinka jis netik kūdikiui, bet yra 
geriausias maistas nepapenėtam j i šmokiname Anglų kalbos, Gramati-
vaikui. Stebėtini eksperimentai da- | k o s > Sintaksės, Aritmetikos, Knygve-
ryti tarpe mokyklos vaikų paro- . <jyst( s, ir kitų mokslu. Musų mo-
dė, kad vaikai penėti su Eagle Pie- ' t y k i o s nauja sistema stebe.htai ?rei-
nu vidutiniškai g-avo 7 svarus dau kyklos nauja 

tai užbaigiama pradinį moks].; j de
vynis mėnesius; augštes:ij mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. 

J . P . OLEKAS. Mok. Vedėjas 
AM. LIETUVIŲ MOKYKLA 

— i 

PRANEŠIMAS SERGAN 
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasauli j e 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antru Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

*)R. P. S I M A I T I S 
NAPRAPATH 

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, moterų ir vaikų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Maisti 
nes chemijos būda gydymui, ( iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas Ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir J 
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 iki 8 
vak. Nedėliomls po sutar tė 4652 
So. Ashland Avenue. 

1437 So. 49 Ave. ' Tel. Cicero 82 70 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborius 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 
Private Ambu-

lance 
l.icentM>d Emb. 

F. JB. Palaci 

ATIMANT NCO KRUTU. 
Abelnai kalbant, kūdikį nuo krū

tų reikia atimti t a rp devinto ir ke
turiolikto mėnesio. O nekurtos sąly
gos*** guli priversti dar anksčiau. Pa 
vyzdžiu, išsenka motinos pienas. 
Arba vėl, oras gali turėti an t lai
ko įtakos. Nėra patar t ina atjunkti 
karš tame oro, jei nėra svarbios i 
priežasties 

Atjunkti* reikia pamažu. Tada kū
dikis lengviau prisitaiko prie kito 
maisto*. Galima protarpiais duoti 
krekerių arba košelės. Tas prigelb-
sti junkimui. Atmink vienok, kad 
kūdikis dar negali pilnai suvirškinti 
krekmolinio maisto be 18-20 mėne
siu. Todėl reikia tokio maisto veng
ti. Bulvės, pupos i r panašus mais-

Tel. Canal 1271 ' i tas tur i daug krakmolo ir roikia 
2199 vengti 'jo davimą. 

m Pradėjus junkimą patar t ina pas:-
j tart i su gydytoju. Jis žino, kuris 

maistas tavo ktidikiui geresnis ir 
pasakys jums. 

Brendimo l a ikas mergaitės gyve
nime pastato kiekvieni*, motina ant 
nervų. Tai rūpestingiausias laikas 
mergaitės gyvenime Tai laikas, ka
da visos jos pažvalgos yra keistame 
•tory, kurios pamatas gludi fiziolo
gijoje. Tai laikas kada jos sveika
ta turi rūpėti. Jos sveikata šiame 
laike ypatingai priklauso motinos 
rūpesčiui. Kiekviena motina turi 
rūpintis ir auklėti savo mergaitei 

giau svorio negu paprastu pienu 
penimieji. Sek savo vaikų, atydžiai. 

i Dažnai pasverk. Atmink, kad neda-
penėtas vaikas visados sveria ma
žai. Jaunam vaikui reikia duoti du 
šaukštu Eagle Pieno kasdiena at- I 
miešto su trimi čvertimi puodelio < 
salto vandens. Duok paryčiais arba ; 
po pietų Senesni vaikai dažnai' jį 
labiau mėgsta su ginger ale, vaisių > 
sunkomis, arab suplaktu kiaušiniu. užsimoka garsintos dienras-

Skaitykit atydžiai šiuos straips- j < < T \ > > 

3106 So. Halsted St. Chieago, 111. 
Corner 31 and S Halsted Streets 

I -

nius kas savaitę ir pasidėkit ateičiai. lrv-

CHAS. K. VUOSAITIS f 
Didžiauses ir geriauses siuvejes 

ant West Sidės. 
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir 

žieminiu materijų del vyru 
ir moterių. 

SIUTUS Ir OVERKOTUS 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakinio greitai ir gerai. 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipgi 

Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
CHAS. K. VUOSAITIS 

Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. Chieago. 111. 

Tel. Roosevelt 8982 

==/ 
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| B U K I E T A S G E L I Ų | 
| GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS | 
I Užlaikome Gražiausiu. Žieminių Kvietkų Del Visokių | 

Reikalų 
1 NUSKINTOS KVIETKOS | 
j i Vestuvėms, Bankietams Ir Pagrabams Vainikai 

Pristatome Į Visas Miesto Dalis 

I S. L O V E I K I S I 
KVIETKINiyjtAS 

3316 So. Halsted Street Chieago. | 
Tel. Boulevard 7314 I 
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I IŠTAKSAVOJU VISKį, PARDUOSIU IŠ AKCUONO 
y,^^^^^^^^^^^^^^^^^ Jevvelry, Diamonds, Watc-

r-

t 2256 West 22-nd Street 
••—: 1 E 

lies And Silverware 

AUCTION SALE 
Atidarą nuo 10 vai. ry
te iki 11 vakare. Galit pirk
ti už savo kaina (priee) I 
arba galite pirkt ant ištak-
savojimo kuris tesėsi nuo 
7 va'land. vakare iki 11 vai. 
vakare. 

PETER A. MILLĘR 
Jevvelry Store 

Tel. Canal 5838 I 

ii 

FED. KONGRESO PROTOKOLAS. 
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

bėję, savo energijos didelę dali išdraiko deracija neturi. Ir šis XIV Kongresas Federacijoje pirmutinė ir pamatinė kliu- bti su mumis ir surinktas aukas dalytis 

Viso Lietuvai arti - $70,000.00. 
Amerikoje: 

Kazimierietėms - apie 

Pranciškietėms apie 

Seserims 
$20,000.00. 

Seserims 
$5,000.00. 

Labdarybei apie $15,000.00. 
Moksleiviams apie $6,000.00. 
Čionai reikėtų pridėti sumas, kurios 

tapo išleistos parapijinių mokyklų steigi
mui ir užlaikymui. Tikslių žinių čia ne 
tiktai neturime, bet ir artimai sunkų yra 
atspėti. Mažiausią sumą spėjant Amerikos 
lietuvių katalikę visuomene visuomeni
niams savo (reikalams šiais metais yra su
dėjusi $150,000.00. 

Ta milžiniška suma iš $220,000.00 
parodo, kokia prakilni, kokia aukso šir
dies yra musų liaudis. Kokia tai galybė 
yra lietuvių katalikų Amerikoje. Tai au
kso širdies ir galingai pasišventimu mu
sų visuomenei yra vienas trukumas, kad 
nevisa dar būdama organizuotoje vieny-

i neproduktyviai. O per nesusijungimą į 
visišką vienybę net savo darbų nežino, 
nei pasidžiaugti, pasididžiuoti jais nega
li, nematanteims akis atidaryti nepajėgia. 

Sie paminėti skaitmenis yra sątrau-
ka to, kas teko per metus skaityti laik
raščiuose, arba šiaip girdėti. Kaip butų 
gražu, kad visi musų darbai ir jų pasek
mes butų registruojami viename visų 
musų vienybės centre. Mes tuomet patys 
nustebtume savo galybė, nustebintume 
kitus ir atvestume per tai daugelį prie 
tiesos, įsigytume netikėtinos drąsos ir 
noro prie milžiniškų darbų, taptume ki
toms tautoms pavyzdžiu, tikra didvyrių 
tauta. 

Kol nebus visiškos musų vienybės, 
visiškos Amerikos lietuvių katalikų Fe
deracijos, tol tų darbų didelių mes nepa
jėgsime nuveikti. Kol Federacijos orga
nizacija neišsiplės taip, kad nebebus nei 
vieno kampelio, kur jos skyrius negy
vuotų, tol mes busime ištautėjimo ir pra
žūties pavojuje. 

Kol kas tokios idealės stiprybės Fe-

mano nuomonė turėtų ateinantiems me 
tams Centro Valdybai nustatyti vieną 
pamatinį darbą, tai pačios musų Fede
racijos stiprinimą ir plėtimą. 

Kokioje padėtyje yra šiandieną mu
sų organizacija, pamatysite, gerbiamieji, 
kreipdami savo ypatingos domės į tai, 
ką yra nuveikęs Federacijos sekretoria
tą* arba tiksliau sakant, ką yra nuvei
kę tie, kurie savo darbus malonėjo už
registruoti musų Centre, dirbdami vie
nybėje su Federacijos Centro Valdyba. 
Federacijos stovis ir darbų pasekmės. 

Pradžioje turiu paminėti, kokiose są
lygose man teko sekretoriato pareigos. 
Kliūtis. 

Pirmame Centro Valdybos posėdyje 
renkant sekretorių, kun. Česaitis gavo 5-
balsus, aš 4. Nors išrinktas, kun. Česai
tis negalėjo paimti sekretoriato, nes kiti 
darbai neleido. Man teko sekretoriumi 
būti del to, kad kito žmogaus nebuvo ga
lima gauti. 

Žmonių trukumas, tinkamų ir galin-

i * -

Buvęs sekretorius, p. Krušinskas, 
atsiuntė man 7 'didelės dėžės su knygo
mis ir arkyvu. Jis buvo Brooklyne, aš 
Chicagoje. Nebuvo kas pasakytų, kur 
kas yra. Reikėjo tad pačiam raustis tuo
se arkyvuose, kol apsipratau su Federa
cijos buvusiaisiais darbais. Adresų kaip 
veikėjų kolonijose, taip organizacijų ir 
skyrių nedaug tegavau. Ryšiai Sekreto
riato išpradžių buvo labai silpni. 

Ryšių silpnumas su kolonijomis y-
ra antroji musų darbe kliūtis. Patsai dar
bas buvo man visai nauja*. Be patyrimo 
arba be įstatymo į vėžės praeitųjų darbų 
yra sunku pradžioje. 

Kun. Koncevičius. Liet. Katalikų 
Veikimo Centro vardu atvykęs Ameri
kon, apsiėmė dirbti kartu su mumis. Dir
bo musų remiamas, važiavo su prakal
bomis musų pinigais, bet surinktų pini
gų nepasirūpino nukreipti į Federacijos 
iždą. Galų gale pasjiutome, kad vietoje 
pagelbininko ir musų darbų rėmėjo mes 

čių dirbti visuomenės darbą, yra musų įsigijome tiktai išlaidas. Pasižadėjęs dir 

per pusę Amerikos ir Lietuvos reika
lams, kun. Koncevičius surinko arti $4,-
000.00, iš kurių tik trejetas šimtų dole
rių teatsiųsta mums. 

Kuomet pastatėme klausimą griežtai, 
ar su mumis, ar be musų, jisai atsimetė 
visiškai. Mums priešingieji mėgino jį iš- . 
naudoti, kad Amerikos lietuvių visuome
nę suskaldyti. Tiesa, nepasisekė, bet bu
vo visgi nesmagumų, ir musų tolimes
niam darbui tas labai užkenkė. 

Svarbiausias čia dalykas buvo, kad-^ 
pametus jam dirbti kolonijose prieš Ka
lėdas, musų visi # planai suiro. Nežinia 
buvo, iš kur gauti kalbėtoją. Tad suda
ryti tapo kitokie planai. Bet pusėje me
tų sumanyti, jie negalėjo atnešti didelės 
naudos. Pagaliau tiems planams vykinti 
reikėjo kolonijoms pasiųsti kalbėtoją. 

Pasikvietėme gerb. kun. J. Daknį, 
kurs labai gražiai savo darbą atliko, kol 
galėjo. Jam nebegalint, atvyko pakvies
tas iš Franeijos gerb. kun. Garmus, kurs 

(Toliau 4 pusi.) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICEROJE. [racijos Apskričio nebuvo tai 

' i r čia atstovų apsileidimas, 
Federacijos 12 skyrius tu-j nes paskutiniame Apskričio 

re jo sus-ma. Lapkr. 23 d. 1 
vai. p. p. Pirmininkas J. Mo
ckus atidarė sus-ma su mal-

tymai, du žydtti ir du ūkinin
kai, bus Lietuviški šokiai ir 
pora vyrų eis pašokti "ka
zoką ' \ Gerbiamieji I nepa
mirškite ateiti i ši vakarą. 'JI-

.us-me jų ne nebuvo. Taigi ^ ^ ^ ^ D a r b į n i n . 
12 skyriaus prašo delegatų, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

kos" arba kaip sako, 'Tąsi- *iuiHl»iw»ifiilliniliiiiiiHiiiililiiiiliiliiiiiiiHiiii«iiiliiiiiiiiinw»,iiUM«iiiii»mimj 
linksminimas", ir du persta- | j e ž ^ g ^ g * * ^ 

Lincoln Ob&sCftOCfr Fbrdsoiv 
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C V n C - T H U O C t • T R A C T O R f i i i i FRANK BRESKA 
2501-03-05 S. Kedzie Ave. Tei. Lavvndafe 4113*14 I 

PASINAUDOK #5 PLANU I 

DIDŽIAUSI RADIO ISfOBULlNlMAS 

kad lankytųsi į Apskričio sus-
da. Peršaukta valdyba. Pasi-jmus. Tik raštininkas L. Kri-
*odė visa. Taipgi- perskaity- • kšciunas pranešė iš Apskričio ^ 
tas iŠ pereito sus-mo protoko- komisijos sus-mo, kad Aps-1 ^ skaitytas 
las ir vienbalsiai priimtas, j kričio komisija reikalauja, C e n t r o 

Peršaukta draugysčių atsto- .idant skyriai išrinktų po tris a t i d g t a s 

vai, pasirodė kad d r a u g e (kandidatus į Apskričio valdy- tfpulkoj| a t s t o v a s p r a n e ^ k a d 

.tės maža kreipia domės i Fed.iba, ir iš tų narių bus renka- ^ ^ . g p u I k ^ ^ ^ N u_ 
12 sk. susirinkimas. Viso bu- ma Apskričio valdyba Saus io % ^^^ f i t o o f c i l i : j A d v i i i f j j M 

mėnesyje. Tai visų skyrių $ 2 2 ^ ^ T a i p g i ^ ^ p a 

Ford Truckal Del Groserny fr Bučerntj. § 
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MUZIKOS MYLĖTOJŲ DOME!. 

d. j veikėjams bus galima patek- ^ ^ k l a u s i m a s k a g } i n k i k u . 
M ii i Apskričio valdybą. Iš mu- r i m Q k o r p o r a c i 1 o s l i o t a m s 

vo 10 delegatų, o draugys 
čių yra 18 prigulinčios į Fed 
J.2 skyrių. Tos draugystės 
turi po tris narius i Federa-!sų skyriaus išrinkta kandi-
cijų išrinkusius, tai gerbia-jdatais trys geri veikėjai: L. 
mieji atstovai Federacija pra- Krikščiūnas, Felixas Strelčui-
fio kad visi arba bent pusė nas ir A. Valančius. Rapor- į ^ k&riui;"" T a i p g i " broli* 
lankytų sus-mus. Tai Fed. ga- tas komisijos paties skyriau* I j ^ ^ p m i | | , k^l[nk Mfc-

les nuveikti didelius daiktus apie vakarų,- kuris įvyks 28 j ^ fc 

mūsų tautai ir bažnyčiai. O Į Gruodžio mėnesy bažnytinėje 
labiausiai prašoma, kad visi ' svetainėje. Pasirodo, kad ren-
atstovai būtinai atsilankytų į giamas puikus vakaras, kokio Į į . ^ j į į ^ , Ot^j^mm 
sekantį sus-mų, nes bi:« ren- dar niekur Amerikoj nebuvo k a t a ] i k a m s k a d yM 

karna nauja valdyba l:: taipgi 
bus renkami delegatai į va
karinių valstijų suvažiavimą, 
kuris atsibus vasario 1 dieną. 
Raportas draugysčių. Visos 

poracijos 
pirkti, dideliiems nama
ms statyti. Visi atstovai 
tam priarė, bet liko atidėta* 

unc buvo patrauką 
mūsų katalikus į teismą, kad 
jie pralaimėjo savo bylą, o ka 

>ė muim 
iš vieno 

draugystės užsiėmusios kokiu 
nors darbu. Raporto iš Fede-

Delko ai taip rašau, kad nei d i r b a m . f „ a r b 6 mWĮ ft,lv(J 

visoj Amerikoj nieks nematė k/M B Mastauskui koris 
tokio vakaro? Dėlto, kad vi- ^ u o l i a i d a b a v o s i ) k a ( ] v J . 
os drau.si.ios, kurios prignb j g u g p r o t e s t o m j p r e a(.i l erics j 

r<>n«r|a ta 

Dabar patogiausio laikas pradė
ti pirkti Kalėdų Dovanas savo gi
minėms, nes galima labai gerai 
pasirinkti. Mažas įmokejimaš Ta
mstai palaikys nupirktą daikta-do-
vaną iki Kalėdų. Geriausia yra 
pirkti Kalėdų Dovanas mūsų 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 
žmonėms. 

prie Federacijos, r ; m
 i a

 i maišą sukišo su jų visais stu-
vakai ą. Tas vakarą- uzvar- d e n t a i g fr ^ yyka ^ p a ( l a r -
dytas yra -Lietuvos Vakarus- į l l žc iyk ;?< B e t m c s F e d > 1 2 s ky-

=a=H' rius nenorim, kivJ už tiek 
—•• [darbo butų dykai. Dar yra pi

nigų apie porų desėtkų, o dar 
ateinantį sus-mų žadėjo drau
gystes sunešti ir pavieniai. 
Mes advokatui norime atly
ginti už jo pasišventimų. Va
lio Cieeriečiams ir jų veikė
jams, taipgi adv.'Mastauskui! 

Korespondentas. 

Kalėdoms Dovanas Pir
kite Dabar 

geriausiai patarnaujanti 

Štai mūsų pasiulijimas: Pirk ir mokėk taip kaip 
iTamistai patogiausiai ant lengviausių 
[išmokėjimų. Daimontiniai žiedai "per-
fect blue wliite se t" 18 k. aukso. 

Kaina nuo $13.50 iki $500.00. Turime labai gražių 
moterims baltų auksinių laikrodėliu visokios išvaizdos 
dos ir styliaus. Kainos nuo $9.50 iki $35.00. Vyrams 
turime segučių nuo $11.50 ir augščiau. Turime vyrams 
laikrodėlių 14 k. auksuotų baltai nuo $15.50 iki $75.00. 

HANKAN JEWELRY CO 
2209 W. 22-nd St. Arti Leavitt St. 

• Mes Kalbame Lietuviškai 

Tel. Canal 5496 
Chicago, UI. 

klebonų klebonijoj, pas Juo
zapų Mockų ir pas komisijos 
narius. 

laiškas iš 
Šitas laiškas 

kitam kartui. Iš Ką tik gauta iš Lietuvos ir kitur naujų muzikos veikalų 
geriausių viso pasaulio kompozitorių. 

J . NAUJALIO 
Giesmyne! is (Balnyčių chorams) fljji, 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės (solo) 40c. 
2. Mylėk (solo) ' 50c. 
3. Aguonėles (solo) 40c. 
~T« I V l l l f l ^ ^ C / l v / / • • • • • • • • • • • • > • * • • • * • • • • « . . • • • • • • • IJ \J\. • 

11. Op* Op* (mišram chorui) 50c. 
JUOZO ŽILEVIČIAUS 

70 Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) GOc. 
71 Girtuoklio daina (jumorinč-aukštam balsui) GOc. 
72 Gundė mane bernužėlis (iš operetės) 75c. 
73 Močiutė širdele 75c. 

6 Šėriau žirgelį (solo) 65c. 
13 Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 50c. 
14 Gaudžia aukso varpai (mišram chorui) GOc. 
15 Šviesi naktis, mėnesiena (mišram chorui) GOc. 
12 Laisvės daina (mišram chorui) 50c. 

ALEKSANDRO KAČANAUSKO 
7 Tų mergelių dainavimas, (solo tenorui) f , . 50c. 

0 

8 Lakštingalėlė (solo tenorui) 50c. 
9 Gėriau dienų, gėriau naktį (solo) 45c. 

10 Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) . . . « 40c. 
20 Sudiev, Lietuva (mišram chorui 
75 Už klystančius žmones (arija tenorui) 75c. 
77 O, kaip miela išgirsti (arija tenorui) 75c. 

. JUOZO GUDAVIČIAUS 
5 Trys Dainos (solo) GOc. 

JONO RENDORIAUS 
16 Aušrelei Beauštant G5e. 

KUN. T. BRAZIO 
ui Muzikos Teorija (muzikos vadovėlis) 45c. 
•36 Giedojimui Itokykla (giedojimu vad.) . . . . . . . . . . $1.00 
18 Mūsų dainelės ; $1.00 
101 Te Dcum ląudamus (chorui) 
100 Missa "Jėzau prio Manęs ateiki" (chorui) JU£ 

JUOZO TALLAT -- KELPŠOS 
17 Gailesčio Giesmė auc 
37 Karia gos aidai (dainų rinkinėlis) 20c. 
38 Lakštute dainų rinkinėlis pradedama jai mokyklai) , . G5c. 
30 A§ pas tėvelį Močiute mano (chorui) 25c. 
40 Eisiu į girelę Ui, ui, Dieve (chorui) 30c. 
41 Tautiški šokiai dalis I 35c. 
42 Tautiški šokiai dalis I I » 35c. 
43 Keturi Suktiniai (šokiai pianui) 65c. 
80 Juk to.U nuleista. Tris dziena (dzūkų chorui) 35c. 
65 Kad a5 buvau mergelė. Ir atliekė sakalėlis (chorui) 35c. 
79 Balnok tarne, žirgą, Gerkim broliai (chorui) 35c. 
78 Močiute, miego noriu, Ei, vsrge, varge (chorui) .-. 35c. 

ST. ŠIMKAUS 
£2 Ari išsivilkčiau čigono rūbą (duetas) $1.00 
33 Atsisveikinimas s»z Tėvyi^ė (solo chorui) $1.00 
'64t Kaip raiba Paukštė (solo) 75c 
35 Oi kas? 75c. 
36 Hią nedėlėly (4 balsams) 30c. 
-.3 Geležinis vttkn* (maršas duetas)' 75c. 
48 Atsisveikini;.r.:s su girių (chorui) 50c. | 

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigei 
Būro laikai, kuomet niekas neiioojo 
kai yra plciikanoa ir kaip nuo J'j 
atsikratyti, šiandien via visiškai pa
prastu dalyku uiUikyti gavo plau
kui ir galvoi odą ttgrfrjt ir arei-
koje padėtyje 

I 
si i 

i 
i 

Ruffl 

i 

es 
iitcpar.t galv;i ka« vakaras einant gulti 
IKr savaitę ar dcSi:-itį dienų, mmal-
kir.i pleiskanai ir paragins .:c>ų 
plaukt} augimų. Po to naudokite 
Ituffles tik retkavčiaij s>ulig rtik«lo 
ir daugiau neturėsite Jokių nesmagu
mų SM pleiskanomia. 
Bonka «5c. aptiekose. arba už 75c. 
prisiunčiama stičial iš dirbtuvės. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4-hSt.,Brookl i, K.Y. \ f 

B R U N S V I C K - R A D I O L A 
Phonografas ir Radio isvieno. 

Pasukdamas guzika, Jus gaunate muzika iž oro <4Mysteri 
,ian. Savo namuose Jus galite klausitis: operos, geriausių, 
pasauli^ dainininku, geriausios orkestrog, taip aiSkia ir 

gerai kaip Bedėda
mas teatre užsimo
kėjęs $5.00 tikietą. 
Ant kito pasukimo, 
Jus turite rekerduo 
tą muzika visę lai
kų, Just( komandu-
įe Jūsų tinkamus 
rekordus grojis, 
kaip tik Brnnswick 
tegali gerai grojiti 
įuos. 
Didelis pasirinki
mas visokių mode
lių, kainos nuo 
$190.00 ir auks-
čiaus. Jūsų seną fo
nografe arba pianą 
priimsime maiuais, 
kita dalį ant lengvų 
išmokėjimų. 

Brun$wick Radiola 
Na. 160 

Combining the world-noted 
Brunswick phonograph with 
the superlative in radio—the 
Radiola Super-Heterodyne. 

JOS. F. BUDRIK 
(Krautuvė geriausiu Radio setu) 

3343 and 3327 South Halsted St. Chicago. 
Distributoriai Gulbransen Registruojamu Pianu, Btraube ir 
Artonian; lietuviškų rekordų, rolių ir Jewelry. 

49 Beauštant aušrelei. Ši nedelėlę (chorui) 55c. 
50 Oželis (chorui su piatiu) 60c. 
54 Oi greičiau, greičiau (solo $1.00 
55 Plaukia sau laivelis (duetas) 60c. 
56 Ne del tavos aš mergelė (solo) 50c. 
57 Lopšinės (Žemam balsui solo) 60c. 
58 Mergužėlė brangį (aukštam balsui solo) 60c. 
59 Lopšinė (aukštam balsui solo) 60c. 
60 Mergužėle brangi (žemam balsui solo) 50c. 
63 Kareivių daina (duetas) -. 50c. 
63 Septynios giesmės (chorui) 

A. ALEKSIO 
21 Meile uždegta krūtinė (solo) 65c. 
22 Gražį qia giružė (solo) ..." 50c. 
23 Mes grįšim ten (mišram chorui) 75c. 
24 Visuomet širdis surakinta .(solo) 60c. 
25 Ak myliu tave (solo) 75c. 
26 Ginkim šalį Lietuvos (mišram chorui) 50c. 

A. POCIUS 
27 GaĮe SedO rymavo ir Švint aušrele (solo) UOc. 
28 Ne l>ilc kieme mergelė auga (solo) 60c. 
29 Leiskit į Tėvynę (solo) * 60c. 
JO Vai, Močiutė Mano (solo) 60c. 

C. SOSNAUSKIO 
61 Užmigo žemė (chorui) 35c. 
32 Malda Marijai r.ž Tėvynę (mišram chorui vargonams) 30c. 

DR. VINCO KUDIRKOS 
33 Su^; JT! (mazurka pianui) ' 40c. 

PETRO STANKEVIČ0AU8 
34 Vytauto koncertinis maršas (pianui) 4C*c. 
35 Liiewski i::arsz (pianui) 50c. 

LHKO PETRAUSKO OPERETĖS 
Consilium Facultatis (vieno veiksmo) $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų aktų) $1.50 

J . A. ŽEMAIČIO 
66 Lietuva Brangi (solo piano) 50c. 
(57 Kas nuramins man širdelę (duetas piano) . . . . 50c. 
68 Pas darželį trys mergelės (duetas piano) 50c. 
69 Esu ant šio svieto (solo pįano) , 50c# 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir numerį. 
Pinigus galima siųsti Money Orderiais atba čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING GOMPANY 
*<S334 fj. OAKLEY AVE. t CHICAGO, ILI* 

» 

FED. KONGRESO PROTOKOLAS, Psrbų pasekmės bus Tamstoms supran- -Nucsr.vaus turto už $6,861.49 už tuos kuponus a*' nežinau, nes nega- Meno reikalams $500.00 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
ir gi už poros mėnesių atsisakė. Kvie 
tėme tad Dr. K. Pakštų, - jis viena mė 
nesi tegalėjo dirbti. Dirbo Rytuose, y-
pač apie New Yorko. Bet tenai labai šal
tas vėjas pučia mūsų darbams. Kai kur 
surengtas jam tyčia ooikotas. Tuomet 
kvietėme penktų, p. P. Čtesnuiį, kuris 
lankėsi Pittsburgo apylinkėse vien;} mė
nesį. Teko pagaliaus ir. man pačiam lan
kytis su prakalbomis keleioje vietų. 

Taip nuolatos priversti mainyti kal
bėtojus, nežinodami kiek kuris laiko mu
ms galės pašvęsti, negalėjome niekokio 
pastovaus maršruto rengti, ir tinkamai 
dirvos pri ruošti nebuvo galima. 

Imant į daikte visas kliūtis, ir ma-
no pradžioje nepatyrimas, ir ryšių silp
numas su kolonijomis, kum Kcncev;.-
čiaua skilimas ir stoka pastovaus kalbė
tojo sugadino mums šį metų mūsų svai-
biausį užsibrėžtų darbų: Kultūros vajų. 

Nežiūrint tų kliūčių vizgi šis tas pa
daryta, ir ne tiek, kiek gal pernai metų. 

(alsesnis pažiurėjus j Finimrlaę apys-1 
kaitą. Turiu pažymėti, kad mano apyskai
tos skaitmenis ne visiškai sutinka su 
i-idininko skaitmenimis. Tat dėlto, kac" 
nežiūrint atkartotinų reikalavim'z ižd: 
iiinkas nedavė kai kurių sekretori ii pra
usimų. 
Federacijos įplaukų -- išlaidų me&iė 

apyskaita. 
Is senosios Valdybos perimta 

visokių vertybių už $59.406.24 
Jplaukų buvo per metus . . . $14,033.75 

- » • • « • " * » » * . . 

Viso $7L',489.99 
Išlaidų per metus pauitryta . . $60,045.51 

Rugpitieio 26 dien* \mw kasoje $13,444.*S 

13 senosios valdybos buvo gauta: 
Svoiin;q vertybių už . .*. $52,854.71" 
NuosavaC3 turto . . . $ 6,551.4? t 

Viso $13>444.4« 
Federacijos ižde esantieji svetini 

[.•inigai dalinasi taip: 
Kauno Katedrai jHUK/ 
Klaipėdai f34.9i 
Maironiui $10.4& 
Vabalninku merg. mok . . . . . $5.00 
Inval. Jasinskiui . . . . . . . s . 4 , $3.00 
Kolegijai . , . . . • $5,755.21 
Beserims Kazimierlcf» $3.30 
Politikos reikalams . , $446.44 
Raud. Kryžiaus - . . w«.., $38.63 
Vilniui , $225.05 

"v 

kongreso 

metams 
nuosa^7•-

Viso $59,406.24 
£>*bLT turime ant mgp. 26 <1. 

$6,5S2.9S 
Nuosavi pinigai t paskolinta 

LOKS $5,000.00 
Botifis ir cash * $J,861.4£ 

$6,861.49 
Be paminėtų nuoKsrių $6,8^L40 yra 

dar apie $2,30O.0C v% jereitų moft| Liet. 
Laisvės Paskolos KtfDonus rteiškolektuo-

lėjau gauti iš iždininko reikalingų žinių. 
Keikia dar pridėti prie toif sumos 

esančius pas mane aut rcuių Š'>99.23, ku
rie dar iždininkui nepriduot', ir kurie 
į šių apyskaitų dar neįeina, 
metų priduota $1,053.31. 

Tokiu būdu ateinantiems 
naujoji Centro Valdyba turea 
bės maždaug už $10,50i/.'\l 

Skirstant šių metų įplaukas sulyg 
rųšių: yra taip: 
Kultūros Vajus davė iki rugp 26 .d. 
flf f I $7,699.90 
Vilniaus reikalams $1,620.15 
Sesermis Pranciškietiems $769.56 
Mokesčiais ir nuoš. už kapitalų $3,383.33 
Įvairiems tikslams smulJcics \eirų $565.25 

f 

$1,658.69 
$45,452.54 

$273.47 
$60,045.51 
vietų, iž 
kdlonijos 

Svetimo turto už $6,582.09! tų. Tikslios sumos mums priklausančios Vilniuą 

j ^ p r ^ n r 7 ' $14,033.75 
Bkirstant išlaidas žulyg rųšių: 

Jžckr. ir organizacines išlaidos $3,644.6Č 
Kultūros Vajgit? išlaidos $1,792.23 
Dešimtukų Vajaus dovanos $2?5.0ft 
Moksleivių ptgt-Ibsi $5,051.S*i 

$1,897.1.0 

Gražinta svetimų: kun. prof. 
Bučio fondas 

Liet. Katalikų Universiteto 
Smulkesniems tikslams 

Viso* 
Skirstant įplaukas sulyg 

kurių tapo prisiųstos aukos, 
eina tokia tvarka: 
L Chioago ir apylnikės, kurias iš 

Chicagos galima pasiekti 
Oucagos pajėgomis 

2. New E/ngland su Worcester 
ir R. I. ir Montreai C«n. 

3. l>etroit su Grand fiapids 
4. Kew York, #ewark, BalU-

fnore ir f%ila\ Pa. 
?ittsburgh ir Cleveland 
TfiDces Barre, ?cranton ir 
mainieTių apylinkSs Pensyt-
•anijoje' $410^0 

7. Connectictrt $35.^71 
K Savų nuosimčitj $2,11169 
9. KHos vietos $5^.09 

Hso $14,033.75 
(Bus daugiau) 

6. 

$6,666.22 

$1*970,02 
$896.25 

$535.46 
$487.41 

http://drau.si.ios
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CHICAGOJE 
WEST SIDF. 

Moterų Sąjungos 55 kp. ren 
gia vakarinius kursus. Pra
džia i.aniokų nrasidės (iruor. 
i\o (L)ec.) 3, 1924. 7:30 va
landa vakare A' i ros Vartii 
parapijos svetainėje. Taigi 
gerbiamosios Sajrjigietes ir 
visos Aušros Varrą parapijos 
Moterys ir merginos esate šir
dingai kvieui&KC.? Janky l j 
skaitlį J „ai vakarine pamo
kas. B'a; ?-41 iki na iru: apie \ i -
rimą, kerima, siuvinėjimą, 
mezginu}, ir viskas, kas yra 
reikalinga ^ ric namų darbu. 
Kviečia ftuterę Saj. 55 kp. 

dovanomis "Bunco Party". teikiama parama oina^tkms dama skaitlingai į minėta 
V|ttS pelnas mūri Seserų mokslus. Liet. K. Federacija koncertą. • $ JĮ* 

Kazimieriečių koplyčiai. Am. duoda žymią, paramai Kaip girdėtis drfin. Bama-
Nepamirškite g?ųod. 3 d. moksleivijai. Bet mo$ turimo jnauskas rūpestingai rengiasi. 
Šio vakarėlio negalima »tokių jaunuolių, kurie siekia kad sudarius viena, iš ge 

Antanas Pavelkis 

apleisti kultūrinio tikslo kad ir rfiu-' 
Trečiadienio vak. 7:S0 vai. izikos bei meno srytyje vien 

gruod. 3 d. įvyks grąri pra- tik savo lėšo&Tas. Ir tuopaeiu 
niogele su dovanomis &v. Jur »laiku uoliai dalyvauja rcn-
gio parap. svet. Bus "Bun- igiamuo?j programuose ir 
co Par ty" ir kitokie įvairu- šiaip žymiuose darbuose 

riaušių programų. Todėl u 
matosi svarba dalyvauti dain 
Jono Ramanausko koncerte 
viena, kad bus gražu, o antra 
..mes jam nors tiek atsilyginsi-

BPJDGEPORT. 

mai. Pelnas eis So^rti Kazi
mieriečių naudai, beieškoki
me vandens brisdami per ti
pe, remkime čia miiMi pirmą -

ir me; 
be jokio atlyginimo. 

L. Vyčių Chieagos apskri
ty? turėti savo tarpe to-, 
kį geraširdį asmenyje daini- j 

Pašalietis. 

18 KOLONIJA. 

šias lietuvaites Seseris, Ka ninko Jono Ramanausko, ku-! bv. Jono Evangelisto Drau-
zimierietes, kurios visos dio-'ris gymiai pakilęs meno sry-'gystė turėjo savo susirinkimą 
cezijos lietuviškose parap. rhr-
kina mūsų vaikučius. 

Visi ir vises kviečiamos v-

tyjo. Apskritys jausdamas rei- j spalio 19 d. Tą diena įstojo 
ka*ą suteikti paramos, pasiry-jdar vienas draugas Antanas 
žo surengti jam koncertą Šiaulis. Taigi mušu Draugija 

ra į Sj vakarėlį gruod. 3 d.! gruod. 21 d. 8t\ Jurgio par. 
7:30 vakare. ! svet. 

R. 
'< 

Kiekvienas \;nsų žino, kftvi 

šįmet dar pirmas "bunco" 

Kurgi? Pas ; \ns. 
Pas ką? 
Pas 2-rojo .sk. lumiėjus Bri-

dgeporto. 
Oruod. 3 d. 7:30 vai. va

kare šv. Jurgio parap. svet. 
Įvyks gražus, didelis, su i 

PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

p. Ramanauskas yra užsitar 
DELKO SVARBU PAREMTI i nsavęs paramom bei užuojau-

SAVO MENININKĄ? ' ios ne vien tik nuo Vyčių org-
, į?jot ir nuo kitų organizacijų 

Mums gerai žinoma, kad j bei draugijų, nes ir ten yra 
imisų tauta yra reikalinga ; J dalyvavęs jų programuose su 
vairių profesiją intelig. rriu i^avo maloniu balsu. Tode! 
bei tautos gaivintojų. Tnol^ors Vyčiai ir paėmė inicia-
reikalu susirūpinta kaip Lie [t/v$ rengti p. Ramanausko 
tavoj taip čia Amerikoj i; l'-»neerta, bet kad tas koncer-
- — - 77777.-- • -̂  ,ui3 butų pilnai to žodžio pras-

j inoje pasekmingas, čia turėtų 
lieti dalyvumą visa Cbicagos 

I ii 
PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

liet. visuomenė - atsilankv 
! '* *mą+ 

N E L A U K I T E * I E M O S j 
Užsisakykite ang l i s ««» dabar galima gauti kokiu "norot! ž inomas daly- f 

kas t l e ina tankoi trūksta geru augl io , tai pa*"mmlofcnV proga dabar. 

GRANT VVORKS COAL YARD 
A D A M B E R N A D I S U S Savinirka? 

16-th St. ir 4 8 - t h Court Cicero 
B< 

i 
Tcl. Cicero * l ] | 

Tf-TUi 

D A K T A R A I : 
Telefonas Boulevard 1930 

Dr, S. A Brenza 
MOS SO. A S H L A N D A V E N U E 

Chicago, III. 
Vai.: t ryto Iki 12 plet: 1 po 
P*et iki S po plet, 8:80 vak. Iki 
• :SO vak. 

Tel. Boulevard OS37 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th St. 
Valandos n u o S iki 13 diena, n u a 
• Iki 8 vai. vak. Nedė l iomis nuo 

8 iki 3 Tai. p o pietų. 

1 

\ j 

Dr. A.J. KARALIUS 
T«?t. Boulevard 2160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, Eli. 

Akiu'u. pri taikymo nr no 

25 metų prityrimo 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrikas i r -Specijalistajt 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1 ) — H * mar in imo, 
Ž ) — B e pei l io ir be skau«mo, 
3>—Ue kraujo , 
*>—l*c j o k i o |>nvojiMi» HVtikntal. 
5 )—l 'uc i j entu i nere ik ia t i rgt i , g a 

li Inoj va lgy t i . Ir rult eiti 
durba. 

l'usrjdo '€ nl l intaįKiĮ* (nkmeni* t u l ž y j e ) 
Ir akmeiiji, «lii|>umo piršlėje be • -
prrjicijos,. KU t a m tiUionii* mok* 
liskoitii* prtemonėml.i bei Vaistui* 

Apkii i tusi ,rn> snirruiina KirUejimu. 
OyUo kitokias IIKUS puMekmincal. ir je i 

rm rt iKalao dnr-» operai I ja s . 
rrorenijonalĮ i m t u m ą t io i^ t e lk ia s a v o 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, III 
oriv.i<. atiifnr>tai*: kusd len nuo Z va) , 

po pi et Ik* 'J VMI. \ a k a r e . 
NeUciouiiH ir s i rėdomi s ot isus užda

rytas . 

:• tOAUTOALU PAREIfiKIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar jums skauda galv%T 
Ar Juay akys ašaroja? 
Ar yr* uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar ska i tant akys greit pavarg 

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip Ii plukančlus 

ta ikus 
Ar atmint is rt> truput) m a l ė j a ? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jauč ia i s kaip ir sarllUs a-

kyse? 
Ar yra balta dėme s-it vokų? 

Dr. Jan J. Smetona 
0 

1801 So. Ashland Ave. 
1 Kampas 18 gatvės 

Ant trečio augšto virs I'latte ap-
tlekos, kambariai: 11. 15. 16 Ir 17 
Valandos: nuo t ryto lkl t vak. 

Ned. Nuo D A M iki 11:30 A M 

vis anga. 
Draugyste turėjo nesenai 

balių, kuris teeiau nebuvo la-
bai pasekmingas, nes draugai 
nepasirūpino tinkamai jį pa
remti. Toks apsireiškimas ne
geistinas. Kai draugas suser
ga, tai tuomet šaukiasi pagel-
bbs iš Draugijos. O kai Urau-
gija reikalinga paramos tai 
nenorima duoti. Ar tai teisin
ga? Reikėtų draugams susi
prasti ir daugiau remti savo 

a 

draugi,,Q. Duokit ir bus duo
ta. Reinkite ir ratys gausite 
parame: nelaimėje. 

Iš v. Jono Drūtas. 

rapijonams yra proga pasi
klausyti mūsų gerbiamo kle
bono kalbos ir pamatyti įdo
mių paveikslų iš žv. Žemės ir; 
viso pasaulio. 

Tiesa. 
mgĖmmęfmį'mm^mm ' • » • 

PRANEŠIMAS VIBIEMS 
BIZNIERIAMS. 

Dabar yra geriausias laika* 
gi>vsinties 'Drauge'.Duosiu ge 
ra pasiūlymų biznieriams ku-
rl'j nori pasinaudoti šito lai
ko garsintis lig pat Kalėdį. 
Pašaukite telefonu Roose-
velt t?91, arba kreipkitės 
2334 Bo. Oakley Ave. 

ANTANAS PAVELKIS 
Pagarsinimų Vedėjas. 

» a » a » * » " n J i | 
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA JV-
U l L t E : t l 6 K A I R MUZIKAI.ERA 

1NS1B LM E N T U K U AUT U V E 
ANT TQWN OF LAIfK 

I»IRRiT D E L RAUr^UŲ DABAR 
NUO 

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

Jeigu nori gerą. laikrodėlj čj-sto 
aukso Sliubinius žiedus, signietą.. 
auskariUB, moter i šk ) špilkų ir 
gražii] šukų j plaukus, aBelnai 
v«8kas kas yra iš aukso Pas 

o \̂,;,, mane vienlteliai 
.^fiĖ^—«^^ gal ima gaut viso-
^ % f ? * a P ^ % kj deimantiniai 

r: 

z/ daigtai dideliam 
pasirinkime, 

Su pagarba, 
J. JASINSKI. 

ADVOKATAI 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4454 South Wwtern Avt. 
Telefonas Ua|ayette 408» 

Valandos: Nuo 7 lkl 9 .vakarais. 
Nuo 2 iki • Suimtom po piat 

J 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

12T N. Dcarborn St., R o o m 11 IT 
Telcf. State 7521 

Vakarais ir nedėlios rj'ta : 

3335 So. Halsted St. 
Telefonas Yar<ls 0141 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — P a s 
kola pinigų 1 ir 2 morgič iamj. 

Tcl Lafaret le 8508 

Dr. A. J. NORMANTH 
LIETUVIS N A P R A P A T A S 
4454 So. Wcstern Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki 8 C iki 8 P. M. 
Chicago. 

V m' 

JOHN KUCHiNSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

22J1 W. 22-nd St. arti Leavltt f*. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 rakaro. Se-
redoj ir PėtnyčioJ nuo 9- r. iki 6 
r. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lolus Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaua lsngvomla l i lygo-
mis 

•OTOGRAFISTAI 

LiiUVIS FOIOBRAFISIAS 
Jei Vartijsta nori, kad Jusij 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai tų padarys Tamistoms .1. 
J. St ' lakaus Uridgcport Studi
j o j e 

Mes imame paveikslus ves-
tu«in, Kelmynų, pavienių Ir t*r. 
M.uų studijoje gal ime nusilnt-
ti paveikslų bilia dienų kr va
kar.}, nes m e s t u r i n e tam 
tikrus elektriškus į taisymus 

Kainos labai prieinamos. 

J, j . Stankus 
BRiDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Itoulcvard 3302 

Tel. Canal 2655 
C. J. PANSIRNA 

FotogiaraM 
PAN81RNA STUDIO 

1901 S. H a l s t e d St., C h i c a g o . 
T o l u m a s ui 'daro s k l r t u n i u 

daukiaraas, važiuoja i visas 
j miesto dalis. 

» • — • - _ M ^ i . ^ - a M M H « ^ M l ^ 1 ^ 1 II • • • • • • • • — . — • 

• i 

Dr. Maurice Kahn 
Ojdytojaa ir Chirurgu 

4631 S. Ashland Ave. 
Tei Vardu 0994 

ValandiM; 
Nuo 10 iki 12 plet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

M uo 7 iki 9 vakare, 
tfedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

>flso l e V Boulevard 069S 
Reztd. Tel. Drexel 9101 

Dv. A. A. ROTH 
RLifiAB GYDYTOJAS tM 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriskq 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted Si 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—3 po p i e t 7—8 vak. Ned 
Ir šventadieniais 10—13 d. 

r T e l Bou levard 3686 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJ \ 6 

C H I R U R G A S 
6667 So. Morgan Street 
Valandos: 0—11 1* -<TtO. 
Vakara is nuo T U I 

CICERO OFISĄ*): 
1141 South 49- th AfeavsMt 

Telef. Ciceao 4676 
Valand.: ! — € : » • V. V kasdien, 

Utarnlnkais Ir pėtnyc loms nao I 
Iki 9 vai. rmk. 

|0R. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisų po aamer i 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUAT.TSTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—11 nuo 1—-4 
po pietų: nuo 7—1.«9 vakar* 
Nedėllomta: 19 lkl 17. 

Telefonas Mldway 98*6 
V _ f- _ 

i M ^ n r T p 

m—m 

Tel. Canal 0257 *ak. Prospcct 6630 1 

DR. A. I RUTKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4442 So. WeBtern Ave. 
Telef. LafaVette 4146 

1 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki s 

po pietų; G iki 9 vakare. 
n • m m m m m m i r « r - f ' - T r i T ~ — -

DK. VA1TUSH, O. D. 
Lietuvis Aklu SpcA.iail.stas. 

Palengvina akių (tattipimą, kas 
yru priežastimi Bkaudėjimo gal-
\ o s , svaUr-dio, aptetAjmo, nervuo-
turno, skaudančius Av uždegusius 
kar.šėiub akių, kreivių aklų, kata
re, hemtegp, ir taip toliaus, be 
vai;tų arba skauamo. Nepervirši-
na n "i akiu mcdikal is mokslas. 
V*1, „?>•«.• ats i t ikimuose daromas 
ogz«'T.iuus elektra p irodant i s ma
žiausias klaidas, tuip pat kaip 
vijoi.ius l igas arba nenormali pa
dėjimų, si lpnybę muskulinių a-
klų. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose ats it ikimuo 
se. Nauji stiklai jdedami i rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai Jdėti nuo 
numerio 15 recepto duoto visiems 
l igoniams, Ir rekordu*, laikytas vi-
su ats i l ikimų Net ikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip
iama palengvinimai visų nervų 
ligų. kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
į tempimo, kuomtt geras pririnki-
mas ir nešioj imas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matant iems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta j mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 1 po pietų. 

Tel. Boulevard 7589 
1545 VVest 47 - th . Street 

AKINKI $4 I R AUGŠČIAU 
mm II M mmmmmąmm i m. u i J 

1* 

MOKYKIS 
Nepraleis!: liuoso 

aiko veltui. Dirbk 
savo ateiviai liuo-

sose valandose. Trumpam laike 
gali išmokti Aritmetikos ar Ang
lų Kalbos savajam name Rašyk 
dėlei informacijos » f t .NDIEN. 

Liet. Korespondencijine 
Mokykla 

5556 Windsor Ave. 'Chicago 

NORTH SIDĖS VYČIAI. 
^ ^ 

Lietnyoe Vf&ių penktos kp. 
prieš::etinis susirijikjnias į-
vyks tefedos vakaro gruodžio 
3, VJZi: jhr. Mykolo parapijos 
įvetauojo 7:30 valanda vaka 
re. 

• 

Per š; feosiBlįkiuifl bu»i ren 
karna valrh.n ateinantį^m 
•.K"»-«.*.lll»^. t 

•• j 
Taigi vi.<i IU ». .i iV.naiv^; 

yra prašomi atsilankyti ir iš-1 
slrinkti ^au tinkamus asmenis, J 
kuri'.' ir toliau * vestų kuopa \ 
nuirti Tautos naudai ir ger- j 
fvi. 

* . * ' 

i.\\ Valaitis, pirm., 
Al. Man^.tvičius, arašt. ! 

• • • • 

L 

S. C O N R A D 
užlaikau eeverykų krautu
vę fteri&nsios išdirbystės ir 
vėliausios mados del visos 
šeimynos žemiausom kai
nom. 

4341 Archer 
Ave. Kamp. 

Troy St. 
Telefonas 
Lafayette 

4961 

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

11 S. La Baile st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 VaL nao t-fi 

VAKARAIS: 
8S01 8. Dalsted s t Tel. Dlvd. I77ft 

f. v apari Panndalie ir 
Petnjč ios 

• 

—— r'T~—~*^ 

^ - • i • * i •' . 

N0F.TH SIDE. 

K- gruodžio 7 d. vakaro 
par;.oijcs komiteto yra ren-
^'iaiii.i^ vakarč4is, kuriame 
bus rodom! parvežti iš šven
tos žemeM paveikslai. Mus;) 
gerh. kl. kun. A. Baltutis pa
rodys ir paa'skins parvežtus 
pavei!>:!!!?. piįgi visiems os 

Tel Blvd. 8778 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 S. Ashland Ave. 

Ar reikalingi Jums pinigaį? 
A[es skoliname pinigus ant 
antįų mortgičių taipgi ant 

naujų automobilių. 

SHERMAN AUTO SALES 
Perkame, pardavinėjame, 
ir mainome augščiausios 

rųšies vartotus karus. 
4614 So. Ashland Avenue 

Chicago, 111. 
Tel. Blvd. 8778 

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

Oflaaa DJdml«*tyj; 

29 South La Baile 8tmt 
fcambart- 5 M 

Telefonas Centrai «Sfil 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Tardą 4681 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 VY. VYashlngten St Raoa 911 
Tcl. Central «200 

Clcoro Ofisas Utarninko vak 
1314 Cicero \ v e . Tel. Cicero 50S6I 

|Ant B R I D G E r O R T O SeredoJ nuo) 
[6-8 vai. v. Subatoj nuo 1--7 v. TJ 
32S0 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737 

»*-

R— 

KE > I I I « « » . J . E vmtmmm 3 = m n t 3E E i 
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' ^ 
N E L A U K I T E i e \ L Ė D V 

N e s dabar yra geriauaes laikas 
pirkti Knb'du dfjvanas. 

Ateiki te P a s Mane 
Turu dulolį pasirinkimą naujau
sios m i ' l o s >;edii, lalkrodrllų ir 
deimantų, l 'utenkinimas g-varan-
tuota. Kai: DB magiausios. T'ilpgi 

t\\\iU/!š taisau laikrodėlius 
ir kitus jubilieris-
kus dalykus. 

JUOZAPAS A. 
IUZOEN 

8336 8. Halsted St. 
Tcl. Hoidevard 1969 

Chclago 

J 
•• 

PERLINĖS QUEEN KON-
CERTINOS YRA 

GER1A5 FSIO» 

-

ffl Didžiausia Lietuvių Krautuve South Side'je 
4605 S. Ashland Ave. Tel. Yards 1077 

IZIDORIUS NAUSĖDA 
SAVININKAS 

Mūsų dviejų aukštų krautuve užpildyta vyrų dra
bužiais. Didelis pasirinkimas siutų, overkotų, skrybe- A 
lių, marškinių ir kaklaraišių. Taipgi pilnQ Uniją turime 
geriausių fabrikų išdirbinių vyrų Čeverykų. 

Moterų departamente turime "dry goods^ mergai
tėms dressiukių vaikams ir moterims čeverykų, vaikams 
siutukų ir apsiaustų. 

Kainos mūsų pigesnės kaip kitur, nes krautuve už
laikome nuosavame name ir nereikalaujame mokėti 
rendos. 

Patarnavimas' sąžiniškas. Pirk pas rnus. Jei pa
tenkinsime - paaiškyk kitiems. Jei nepatenkinsime — 
pasakyk mums. Į|| 

% 

J. P. WA!TCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N, Dearboru Street 
Kambariai 514 ir §16 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
7al . : Kas diena, išskiriant £fu-

batos ir šventės, nuo t iki piety. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Fu 11 man 687T 

Tai.; Kas diena nuo 2 iki 9; 
Subatomia visa diena, Šventomis 
iki pietų. 

SPECILISTAS ant egzaminavo 
jimo abstraktų ir padarymo kon 
traktų, dokumentų ir visokiu 
popierių. Veda visokius sudus. 

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

Veda bj lan vienose Tetsmaose , Berzaml-
nuoja Abstraktu i . I'adaro p irkimo ir 
pardavimo Dokumentu* Ir ig-aliojbno*. 

7 S. Dearborn St. Room 1538 
Telefonas Randolph 8201 

Vakarais; 2151 West 22 St. 
VieUnio Ofiso Tcl. Rooscveit 9080 

N a m ų Telefonas Canal 1687 
-^—• 

S P E C I A L I S T A S vlsoky Ugų vidurių ir plaučių, ffy4o lytišlcaf 
dal i s , š l apumo U#a» Yjrų, moterų ir vaikų. 

Dr- J. M. C h r z a n 
GYDYTOJA J, CHIRURGAS, OSTEOLOGTSTAS. 

1046 Milvvauk^e Ave. Kampas Noble Street 
Yalandos: 10 iš ryto iki 4 v. po pietų Ir nuo <:S0 lkl 0:30 T. T. 

Telefonas of i so: Haymarket 8148 
Telefonas Reaidencljoe Keys tooe 4139 

DR. SERNF.R, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

11 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos akaudėjCmą, 

Jei tunt akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir auffščtau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakar*. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

j ^ 

Padaryta:-; la 78 if 102 rak*.;, oktava j 
ir trigubos. Visos pirmo* klesos plie
niniais klevJšiais. Dailaus užbaigimo 
arba gnižial išmargintos. 

Neapsigaukjt, žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butų pažymėta 

"PEARL QUEEN" 
Taipgi parduodamos longvais mė
nesiniais išmokėjimais. 

KATALOGAS ATSIUNČIAMAS 
DYKAI. 

V1TAK-ELSN1C COMPANY 
4639 S. Aslilaiad Avv Chicago, IU 

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI 
Gydome specialiai greitai Ir pasekmingai chroniškas ligas. Talp-

(1 jjerklės, nosies, aklų, plaučių, Irepenų, skilvio, inkstų, Širdies du* 
gu'ij, skaudulius senus ir reumatizmą. 

Taipgi gydome su i>asjsekimu tas ligas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos. 

Turime specįalj skyrių del pąlėgėlių, aklų, k u r d ų Ir protiškų li
gonių. Reikale esant egeaminuojame su pagelba X-Ray. 

GYDYMO E I U R A S 

. HEALTH SERVICE INSTITUTE, **-
1553 W. Divislon St, netoli Ashland Ave. 

Biuro telefonas MONROB 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 
0006. 

At l iekame ristis reikalus kas link akušerijos, taipgi a t lankome 
ligonus, kiure negali ateiti J "biurą. 
OFISQ VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 Ir nuo 0 lkl 9 

vakare, Nedėl ioj nuo 10 iki 12. po pietų pagal sutartj 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
78 W. Monroe Street 

Room 804 — Tel. Kaudolph 8800 
Vai.. Kuo 8 ryto iki 8 po pieta 
Vakarais 8808 So. Halsted ft*» 

Telef. Yards 1011 
Cbicago. 

# 

PLATINKITE "DRAUGĄ/* 

B1KDLS 
šviežias 

Tikrai Garan
tuotas 

Geriausias Me
dus koki pini

gai gali nupirkti. 
0 Penkių .svarų viedi'iikai tt.aA 
G ePnklų svaru vicdrukal 88 30 
10 Penkių svarų viedrukal $ (0 .00 

S i u n č i a m e e x p r e s s ' u 
Siųskite Monpy Order apmokėj imui 

\ . Q. GILL 
228 H . Huron Street Cnieago, 111. 

" Septintos lubos. 

file:///akare
http://SpcA.iail.stas
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C H I ,C A G O J E 
ffl 

3E 38 

•n i IMU iiiiiintiiMniMiMiiiuiiiiia n a „t iems me te i ? ; Ss* \c yra 
daug svarbiiĮ reikalų aptarti. 

VIENU "PROHIBICUŲ" 
ŠALIii. 

2 2 
Gruodžio G, 8 vai. vakare* 
NIIIIlllllllllllllllllllllilIlIlIlIlHIIIIIHIIIIl 

-- ŽEMĖ I 

Su godone* 
Jos. Yucius, nu t.rašt. 

i jos. Jis pažyni. kad i ' ' t ^ I LiEMA GAUDYTI PIKTÂ  P A U U A V i M U I 
tantizmas yra supelijusi reh DARH)^ 

:<;i.ja. J i išrasta tais laikais,; c * 
kuomet vipi žmonės' neturėjo 
supratimo apie musjų žemės 
pavvdala. 

Pasirodo, kad ne visi pro-

Vienas 'pryeeris iš Xew 
rorko kalbėdamas viename 

H'sirinkime Chifa^oje pareis 
v, kad S. Va'styhės "keičiasi 
[ienų. Įvairiu "pn>hihmjų"|t*staii tų pryeeriai yra faną- v i s o l l l i s p r i 

felim. Čia pradedama žmo- tikai. Bet jie ieško ir negali h . a r e ž t | l o t i 

U i s viską drausti. | surasti tikrosios religijos. 
Tuo tarpu tie visi draudi-j 

bi, tos visos "prohibkijo*"|AREŠTUOTA MRS. BERNI-
'ra priešingos ne vien domoki CE ŽALIMAS. 
Įatijos pagrindams, bet pa- ~" 
Įiai Šalies konstitucijai. Gruodžio 18 d. mirė Domi

ni kas Žalimas, 35 m., 3804 

PARDAVIMUI 

Nežiūrint įvairių kritikų ir 
reiškiamų nepasitenkinimij, 
policijos viršininkas \ įsp.\ja 

SUROMSKIO BARBENAI! 
PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI 
• South Side Bargenai 
16 flatų apartmenj; building 

po 4 kambarius, garu apšildo
mas. Rendos $800.00 į mėnesį. 
Kaina $57,000, randasi netoli 2-jų pagyvenimų namas 4 

ir 4 kmaįariai visi šviesus, Washihgt 
Visi vėliausios mados įtaisy
mai, elektra, gazas ir vanos. 8 flatų naujas mūrinis na-

policmonus Chieagoje, idant i Atsišaukite pas savininką: mas, su visais Įtaisymais, ga-
ienionėniis gaudyti 1 4 1 7 S . 49 Ave. Cicero, 111.'™ a P š i W o m a s - -Kaina $34, 

piktadarius, ypač — 
žmogžudžius. 

P R A N E Š I M A ! , 

Anot pivėerio, šiandie žmo 
j į . reikalinga trijų daiktu.- s " - L i»coln s t . J i s buvo pasi 

ivl i^- nhetes su savo pačia 

DIEVO APVEIZDOS KOLO 
NIJA. 

Parsiduoda seeond liand i 

000, įmokėti $7,000, kitus 
kaip renda. 

ice baksis, 8 pėdu platumo 12 | . ? flatų po 6-6 kambarius vi 
1 Įsi įtaisymai, aukštas eimentuo 

pėdų ilgumo: Parsiduoda la-jtas beismentas, pečais apšil-
. . . Idomas. Rendos $100.00 i me

nai pigiai. 

laisvės, apšvietimo ii 

PRANEŠIMAS. 

Mrs. 
Bornieo Žalimas, 23 m., bet 
gryžo atgal pas j$ gyventi ir 

. uz 
! re. 

Pranešimas. 
Liet. Vyčųi 4 kuopos svar

bus mėnesinis susirinkimas i- n o F o r ( i trokas. Mažai deve 

Pašaukite 
PuHman 3641 

Parsiduoda geras vieno to-

NAMAI -ŽEMĖ 
MAINYSIM J JŪSŲ SENĄ 

NAMĄ. 
Dadėkite biskį pinige ir 

gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatu namus, 
South Side, važiavimo tiktai 
30 minutu iš miesto, 1 blo
kas nuo karų linijos, 2 blo
kai nuo mokyklų, bažnyčių, 
bus linijų ir parko. Bus ten 
52 namai, 22 po 5-5 kamba
rius ir 30 po 6-6 kambarius, 
sun parlorai, aržuolo tri-
mingai, garu šildomi, įmūry
tos vanos, padestal lavatory, 
gyduolių skrynute, prosini-
mui lentos, bufetas, viskas 
moderniška, lotas 30x125, 
nauja gatvė. 

Tai gražiausi namai South 
Sideje. Mes taipgi statome 
namus ant jūsų loto. Atsi
šaukite dienomis ir naktimis 

REAL ESTATE 

vyks ketverge gruodžio 4 d.! 
parapijos svetainėj 8 vai. v. keletos dienu susirgęs nu- ' * «' * 
Malonėkite visi nariai atsilan
kyti, nes yra labai svarbių 
reikalų kuriuos reikės aptar
ti. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. 

ederacijos Chicagos Apskri Mirusio broliai ir kaimynai 
čio Susirinkimas. iškėlė kalbas, kad Dominikas 

Trečiadieny Gruodžio 3 d. 8 '"'paprastai įr nenatūraliai 
ai. vak. įvyks priešmetinis »""•«*• ^agaliaus priėjo prie j 
ederacijos Chicagos Apskri- *<>• kad nabašninko lavonas 

io susirinkimas Aušros Var- atkastas ir išdarinėtas. Koro 
u nar svetaineie nevio chemikas rado arseni- . . 0 . . 
ų pdj-. bveKuueje. Lietuviu Namu Savininkų 

Bus svarstomi šie reikalai; ko< k l U l ( ) ( l n z a - a i 1 o t 3°» " a l ( ' ;Są 
io nužudvti 10 asmenų. 

nį susirinkimų gruodžio A d. 
Tuo jaus įtarta Mrs. Zah- *, • i T i v* i • -• 

•' t vai. vakare Lūksto svetainėj 
mas ir jinai areštuota. Kiną 
tardymai. 

tas. Pašaukite 

Pullman 3641 

nesi, kaina $8,900. Mažas j -
mokėjimas. 

BRIGHTON PARK v 

BARGENAI 
2 pagyvenimų naujas mūri-

£m*K3i&LE! C6"6T k T^ a r Jf W 8 vaL vakare ~ir tuomet 
garu apšildomas. Įmokėti $4,- _ - _ _ -_..*• . , - „ ^ - A . . 
000. Randasi ant 42-tos ir 8*n™ susitarti del pamaty-
Rockwell. mo tų namų. 

E. W. BAKS & CO. 
(Bakszevicz) 

3301 So. Halsted St., 
Telephone Boulevard 6775 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: . 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

«•<• 

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

ANT NAUDOS. 

S.L. FABIGNASCa 
2 pagyvenimų namas po 4 

kambarius, visi itaisvmai. Kai 
na $5,500, randasi ant 44-tos 
Tai man A r a m e . 

3 pagyvenimų medinis na
mas po 5 kambarius, elektra. 
Raudos $75.00 į mėnesį. Kaina 
$6,500. Mažas {mokėjimas. 

1. Vakarinių Valstijų Kata
likų Kongreso Komisijos ra-
K)rtas. 

2. "Liaudies Universiteto" 
;omisijos pranešimas. 

3. Metinio susirinkimo rei
dai. 

BARZDASKUTYKLA 
Pardavimui pirmos klasos, 

moderniška barzdaskutykla. ^BRIDGEPORT BARGENAI. 
(Jeroj apielinkėj, ant lengviųj 4 pagyvenimų bizniavas na-
išniokėjimų. Priežastis parda- m a 8 r ehdos $85.00 į mėnesi 
vimo savininkas ne barzdas- Įmokėti $700.00, kitas kaip 

i kutvs Platesnu informacijų V9m]n iunga turės savo įutesmeti- , . < » . ; • i i ,.„„ Utl* 
atsišaukite i bekern^ 

Korone r io t e i s m as iš teis ino 
bankininką <Stowart, k u r s per 
Idaida v 'oną dotoktivą nušove i 

(15 ir 49 Ave.). 
Kviečiami visi nariai būti

nai atsilankyti. 
Koresp. K. D. 

4. Sumanymai. » - ( l u k i t u s u ž e i d e t 

Kviečiame visų Chicagos 
.pskričio skyrių atstovus at- J . Zal>u'ak p a s i d a r ė g a l ę j 

TOWN OF LAKE. 

Lietuviškų Organizacijų 
kti i ši svarbų rriešmetinilužsitroškin.lanias Ražu. Gyve Susivienijimas ant Town of 

Valdyba. Ino 513 Xo. -Elizabeth st. 

3806 W. Chicago Ave. 
Chicago, 

cago 
», ru. 

PARDAVIMUI 
Dclicate^sen storas, biznis $1,000 kitus kaip renda. 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas, storas, galima atsidary
ti biznį tuojaus, tinkamas bi-
le kokiam bizniu. Įmokėti 

gerai išdirbtas gero i vietoj 
Xor th Sideje . K a n d a pigi su 2 flatu G-G kambariai su vi-
pagyvenimo k a m b a r i a i s . P r i e - sa is į t a i symais , įmokėt i $300 
žastis pardavimo bendrovės kitus kaip renda. 
nesutikimas. (Ireitnm pirkė
jam parduosu už $1,800. Tik
rai vertas dvigubai. Plates-

informacijų krei])kitės nių 
1 s tore 

susirinkimą. 

tZ^mm-: 
DIDELIS IŠPARDAVIMAS 

Overkotu ^18.00 Ir 

Ausč iau 

S lUtŲ ^ 1 8 . 5 0 I r Augščiau 
Su Dviejom Kelnėm. 

Įvairių matarijų, n.. ,.^n madų 
didelis pasirinkimas. 

Vaikų Siutai $5 ir augseiau 
Vaiku Overkotai $6 ir augseiau 

Pirmos Klišos 
Marškinei 90c. ir augseiau 
Nektines 35c. ir augseiau 

. Svederai $2.75 ir augseiau 
Apatinei 50c. ir augščiau 
Pančakos 15c. ir augščiau 
Mes Gvarantuojam Viską. 

Pasinaudok šito didelio pasiulijimo 
Visas Štokas Naujas Ką Tik iš 

Dirbtuvės 
• S T A N L E r S MEN & BOYS CLOTHING 
f; 1822—24 South Halsted Street 
A Tel. Roosevelt 1951 Chicago, 111. 

[i 

Lake laikys priešmetinį susi
rinkimų Seredoj (December) 
3 1924, 7:30 vai. vak. Mrs. 
Lietukienės svet. 4523 So. 
AVood St. Visi atstovai turi 
Imtinai atvykti, nes bus rin
kimas naujos valdybos atei-

• ; 

A. + A. 
ALEKSANDRA 

VIGRACIUS 
Širdingai ačiū visiems 

giminėms, draugams ir pa
žįstamiems už taip skait
lingą dalyvavimą laidoji
me mano vyro, kurio lai
dotuvės įvyko lapkričio 27 
dieną. 

Dabar kviečiu savo gimi 
nės draugus ir pažįstamus 
dalyvauti devintinėse, pa
maldose, kurios įvyks ket
verge, gruodžio 4 dieną, 
8:30 vai. ryto, Apveizdos 
Dievo parap. bažnyčioj. O 
po pamaldų kviečiu visus 

savo namus, 1822 South 
Peoria St. 
Moteris, dukterys ir sunūs 

Laidotuvėse patarnavo 
graboriai Butkus ir Zolp. 

6152 Broadway 
2 blokai į pietus n«« Devon 

gatvės 
Chicago, pi. 
P A R D A V I M U 

BuiVrnė ir (;roc*rnė su namu ir 
visais įtaisymais. Biznis oash, ran
dasi labai geroj vletjpj skaitlingai 
opg^vonta Lietuvių ir kitų tautu, 
biznis išdirbtas per 13 metų Labai 
pf-ra projęa greitam pirkėjam. Prie
žastis pardavimo bloga sveikata. 

Atsišaukite 
AIiEX. K A R B A f SKIS 
1813 S. Se<'0««l Street 

l>hilii<lel|iliia. P a . 

2 pagyvenimų namas 5-5 
kambariai rendos $36.00 j mė
nesį. Kaina $2,300, įmokėti 

j $400.00. Šios visus namus ga
lima mainyti ant kitokiu na
mu, bziniu, arba farmu. 
C. P. Suromskis 8C Co. 

REAL ESTATE 

Stulpino Bargenai! 
PIRMAS PIRKSI, PIRMAS 

PELNYSI. 

Dabar yra geriausias lai
kas, pirkti, mainyti, arba 
parduoti. Parduodam, namus, 
lotus, gražiose Chicagos vie
tose. Turime naujų nanni, pi
gių ir brangių apie 8v. Kazi
miero Vienuolyną - Marąue-
tte Manor. Brighton Park, 
Bridgeport ir kitose vietose. 

8G9 W. 351h S t Chicago 
Tel. ^onlevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

L'asekmingai siunčiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. % 

/r 

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

O P E R E T Ė 

JI NAKTIS f 
IR ŠVENTASIS KONCERTAS 

r e n g i a 

"Kanklių" Choras, vadovaujant p. J. Sauriui 
NEDĖLIOJĘ, M 0 2 I 0 (DECEMBER) 7 D. 1924 M. 
§v. Jurgio Parapijos svetainėj 32nd Place ir A u t a Av. 

Dalyvauja Symphony Orchestrair geriausi solistai-stės ir artistai mėgėjai. 
"Šventoji Naktis'' tai viena iš gražiausių operečių su labai gražia muzika. "Šven

toji Naktis" perstato Išganytojo užgimimą Betlejaus Staineleje. Tamistos atsilankę j 
šį vakarą tikrai jausitės esą Betlejuje ir su anų dienų piemenėliais matysite Kūtelę, ku
rioje buvo paguldytas Kudykelis. Be šio veikalo, bus gražus Šventasis Koncertas, ku
riame dalyvauk įžymus Solistai bei Solistes. Tad nepraleiskite progos, atvykite, pa
matykite "Šventąją Naktį" ir išgirskite "šventąjį Koncertą." 

įžanga 50c. — 75c. — $1.00 Kviečia "KANKLIŲ" CHORAS. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murinto Ir budavoj imo namu 

G E N E R A L I S 

C O N T R A C T O R I S 
Atsi lankykite pas mane daosu 

ima. 
io. Halsted 
Chicago, UI. 

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

H o m e 
3350 Lo\ve Avenuo 

i — ' 
e 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marąuette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta # plytoins, 
beržinio medžio visi užbaig

imai, Atsišaukite 
JAMES KRAI. 

2444 West 67-th Street 
Tel. Prospect 1364 

NEPAPRASTI BARGENAI. 
Kampinis namas lotas 26x 

80 3 a u g l i ų namas, su beis-
mentu, 5 pagyvenimų ir storas 
randasi 3201 Auburn Ave. par 
siduoda ant lengvių išmokė
jimų. 

Taipgi statomo namus, ant 
lengvu išmokėjimų, reikia 
turėt tik bislci pinigų pra
džiai, daugiau mes parupi-
nam paskolas ir atliekam ki
tus reikalus. Jeigu turi lota, 
tai nelaikyk dyka, toj kreip
kis pas mus, Mes suteiksime 
patarimą kaip pastatyti na
mus. 

E. i . H E N IF F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreiptes pas m a n e . P a 
t a r n a v i m a s m a n d a g i a u s i s . 

5710 S. JCedzie Avenue 
Chicago, m. 

Residr-m-ijos Tel. 
Prospcct 5101 

' > 

Ofi.«o Tel. 
Prospeet 5778 

NAMU BARGENAI. 
6312 S. Western 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 
mnsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite 
užganėdintais ir pasiskir-
site tą ką jus reikalauja-

mažo nuošimčio, bet kreipkis „ te. j P i norite parduoti 

Jei turi keletą šimtų dole
rių, tai nelaikyk juos ant 

* BRIDGEPORT PAINTIN6 
& HARDVVARE GO. 

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

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. Tel. Yards 7282 

l'elefonajr Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimn Konrraktorius 

DažŲ ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. I.EAVTTT STR. 

kTel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
[Raipo lletuvys, lletuviama vi sodo-j 

patarnauju fcnogeriaaslal 
M. YUSKA, 

3228 West S8th Street 

Lotai randasi tarpe 32 ir 33 
gatvių galima mipirkt už ma
ža į mokėjimą. Pasinaudok šios 
progos. Atsišaukite 

4605 S. Ashland Ave. 
Chicago, IU. 

I E Š K O 
PAIEŠKOJIMAS 

Aš Franciškus Armalis pa-
ieškau savo sesers Benigdos 
Armalaitės, brolio Antano ir 
švogerio Antano (Jrinbuėio. 
Paeina iš Alsiedžių par. Pa
sruvęs sodž. Prašau pačių ar
ba kas žinote apie jos praneš
ti, busu labai dėkingas. 

FRANK HERMAN 
137 E. 31st Street 

N. Y. C. 

Esate girdėję kad tas arba 
tas, uždirbo keletą tūkstan
čiu dolerių ant biznio lotų, 
ant kuriu buvo Įmokėję tik 
keletą šimtų dolerių. Tamis-
ta irgi, gali taip darydamas 
tapti turtingu. Nelauk ilgiau, | r 
kreipkis pas mus šiandiena. 

pas mus mes parodysime kaip 
ir su mažai pinigų, galima pa 
daryti didelį pelną, įdedant 
juos į gera real estate. 

NAMUS, LOTUS, mes 
turime laukiančių pirkė-

Rozenski-Lemont & Co. 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospeet 2102 

.. . . . _ . 

Telefonas Ganai 0810 

PLUMBING 
Geriausias plumeris , darną at

l ieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGIN8 

SS1S So. Oakley A v e Chicago, 

Turime naujų mūrinių namų 
2 fl. po 4 kambarius, su ba-
sementp, ir aukštu stogu, va
nos ir elektra; visi įtaisymai 
sulig vėliausios mados. Taip
gi po 6 kambarius 2 flatų, 
ant plačių lotu; namai ran
dasi Marąuette Manor ir 
Brigliton Parke. Priimame lo-

fl ta kaipo pirma imokėjimą, 

iPr8i)Bšini8s LiBtuviams|įarha m a i n ° m e ^ mažesnio 
K E W CITY PHARMACT 1 

v^ena ii» didžiausių vaistinų js- p 
taigų ant Bridgeporto, persike- | | 
lė iš 3337 So. Halsted St. i 1 
nauja ir gereenę vietą 3430 S jįj 
Halsiftl St. Dabar fiitoj ^ e t o j 
yra didelė linije vai&tų Kainos 
mažesnės. Patarnavimas grei
tas ir mandagus. 

|NEW CITY PHARMAGY! 
Savininkas 

John Malachauskas 
3430 So. Halsted St. 

4 Chicago, 111. 
^ ^ ^ N M , ^ - ^ . — , — r r ' ^ rtTgtr r^m v~" 

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi- 3311 S. Halsted St. Chicago. 
naši dienraštį ^Draufe". [ Tel. Yania 6062 

Užsimoka garsintes dienraš
ty "Drauge" . 

Tamsta S U * 

Taipgi egzaminojame abs
traktus, padarome visokius 

j legalius poperius, kaip tai 
Doviernastis, įgaliojimus ir t. 
t. 

Visais reikalais kreipkities 
pas t 

V. M. Stulpinas & 
Co. 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
l iga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valg io? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėj imą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir f istulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, isbalima ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusį l iežuvį? 
Prašalinkit nervinsruma — apsi-
sa'ugokit neurastenijos, ji s i lpnina 
visus norvusr. t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pas ima-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Haymarket 4S76 

1112-1114 Mttwaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glants Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų. «-9 vakare 

Nedėlioj nuo 10 lai 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir š lapumo 1 

Wa>. . i» ^ m X-


