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FRANCUOS MINISTERIS 
, SOCIALISTAS YRA 

BEMOKSLIS 
ATAKUODAMAS NUNCI
JŲ RODO DAUG SAVO 

1GNORANCIJOS. 

Pasirodo, kad Herriot nieko 
nedaro iš Nuncijaus protestų 

20 

Apie 50 Kitą Laukia Toks 

PREZIDENTO PRANE
ŠIMAS KONGRESUI 

LIEČIAMA EKONOMIJA, 
TAKSOS IR H . 

I 
Nusiginklavimo klausimas 

atidedamas. 

CHICAGOJE 
MRS. ŽALIMAS SAKOSI 

NEKALTA. 

PAKY2IUS, gr. 3.— šian 
dieninės Francijos radikalas 
valdžios švietimo ministeris, 

socialistas Francis Albert, 
savo prakalbose vis dar ata
kuoja Jėzuitus ir pati Apaš
talu Sosto nuncijų, arkivys
kupą Cerrotti. 

Deja, šiam socialistui ata-

Estų Darbininkai Atsisakė 
Remti Komunistus 

REVKLTS,'gr. 4. — Gen. jkjų laikraščiai didžiai apgaili 
Laidoner, kurs tomis dieno- j ' 'proletariato revoliucijos ne 
mis paskirtas Estijos milita-
riniu diktatorium, kalbėjo es
tu seime, kurs sušauktas spe 
cialėn sesijon po komunistų 

> Seime generolas paskelbė, 
kad 2u komunistu, kuriuos ka 
ro lauko teismas pasmerkė 
miriop, jau sušaudyta. 

Apie 50 kitų suimtu komu 
nistu bvlos vedamos karo tei 

(Jeu. Podder, karo teismo 
prezidentas, personaliai vado 
vavo estu kariuomenei atim
ti nuo komunistu geležinkelio 
stotį. 

Kuomet komunistai įveikti, 
generolas Podder pažymėjo, 
suimtiems komunistams už 
jų darbus atatinka dvi bau-
smės: pirmiausia pakorimas, 
antra, sušaudymas. 

Mmisterio laidotuvės. 

kos nevyksta, nes tuomi jis revoliucijos sulaužymo 
išvelka aikštėn tik vieną sa
vo nemoksią, t y. tamsią ig-
noranciją. Jei nebūtų kam jo 
prakalbų atitaisyti, tai mini
steris socialistas Albert dau 
geliui atsivaizduotu kaipo di 
delis galvočius. Bet kuomet 
jo atakos faktais sutriuškina 
mos, tai nežinia, kaip jis jau 
čiasi. 

P i rm poros metu nuncijus 
kokiam tai susirinkime kal
bėdamas pareiškė, kad Pary 
žiuje Katalikų Institutas šian 
die užima senovės Sorbonne 
universiteto vietą. 

Sorbonno be reikšmės. 
Ministeris socialistas Al

bert šiandie už tą pirm dvie
jų metų pareiškimą atakuo
ja nuncijų. J is sako. kad nun 
cijus tuo būdu griauja Fran 
cijos valstybės mokslo įstai
gą, gi Katalikų Institutą sta 
to priešakiu. 

Monsign. Bandrillart pas
kelbė laikraščiuose paaiškini
mą, kad ministeris Albert ne 
turį jokio pamato kritikuoti 
ir atakuoti nuncijų. 

Sako, jei Albertas Didysis, 
{Tomas Akvinietis ir Duns 
Scot šiandie atsikeltų iš ka
pų, tai jie visi gryžtų tie
siog Katalikų Institutan. 

Nes šis Institutas tikrai už 
ima senovės Sorbonne univer 
siteto vietą. Sorbonne univer 

•sitetas buvo garsus senovėje. 
Tai buvo katalikiška įstaiga. 
Paskutinė jo garbingumo 
žvaigždė užgeso 1886 metais, 
kuomet radikalai politikieriai 
jame panaikino Teologijos fa 
kultetą. Tad to universiteto 
vieton įkurta nauja aukštojo 
mokslo ištaiga — Katalikų 
Institutas, ir Sorbonne nebe
teko reikšmės. 

Vienoj seimo rūmų salėj 
užvakar atlaikytos gedulin-. 

, , v . , 'keliu susisiekimas. 
gos pamaldos uz nužudytą 

pavykime Es t i jo j " ir atsilie
pia į pasaulio darbininkus 
4 'vienytis ir duoti pagelbos 
sutremtiems savo estams 
draugams." 

Toks bolševikų atsinešimas 
į į komunistų sukilimą yra dau 
,^iaus kaip paprastas juokas. 

\ Neg estai darbininkai visai 
! neprisidėjo prie komunistų 
sukilimo. Komunistai darbi-

ninkama siųlė ir ginklų ir ža
dėjo " ro jų" . Bet darbinin
kai ne vien atmetė tuos žade 
jimus, bet dar gell)ėjo autori
tetams malšinti ir gaudyti ko 
munistus. i 

Šaly ramu. 
Užsieniu reikalų minį^eris 

paskelbė, kad art i Dorpato 
komunistai apgriovė du gele
žinkelio tiltus. Tie tiltai jau 
pataisvti ir traukiniai išnau-
jo važinėja. iTaigi, su Latvi 

| ja ir vėl atnaujintas geležin-

sugestiją, idant negrų pilieti-! 
nės teisės butų pilnai apdrauj nuomone, jos vyras galėjo 
stos ir jie nebūtų statomi že-1 V*ts nusinuodinti klaidingai 
miaus kitų visų piliečių. pavartojęs arseniko užuot ki-

WASHINGTON, gr. 4. — 
Vakar Kongrese skaitytas 

prezidento Coolidge metinis 
pranešimas, guriame paliečia 
ma valstybės' padėtis, politi
nė situacija, įvairiausi reika 

lai, situacija užsieniuose ir 
kuriuomi paduodama Kong
resui nemažai įvairių suges
tijų, į 

Prezidentas pranešime pa
liečia kuone visus gyviausius 
šalies reikalus. Net paduoda 

Areštuota Mrs. Bernicc 
Žalimas, 4804 Lincoln S t , į-
tariama savo vyro Domini ko 
nunuodijime, sakosi esanti ne
kalta ir be jokio reikalo ji 
įtariama ir jai garbė plėšia
ma. Jinai sako: 

"Kuomet lietuvių apgyvem 
toj apylinkėj, 48 ir Lincoln 
st., kas staiga numiršta, mo
terys tuojaus iškelia įvairių 
kalbų apie žudymus. I r kuo
met vyras palieka jauną ir 
dar patogią pačią našlę, pas
taroji jokiu būdu negali iš
sisukti nuo įtarimo nužudžiu
si vyrą". 

Mrs. B. Žalimas (Salimas) 

BOLŠEVIKU VALDŽIA IR 
KOMUNISTU PARTIJA. 

jNORS TAI, DU, BET NEAT
SKIRIAMU DAIKTU. 

Sensacinė komunistų byla 
Revely. 

Kas jiems protestai. 
Je i ministeris socialistas 

Albert to gyvo fakto nebeži
no, tai jis parodo savo pliką 
ignoranciją. 

Nuncijus tuo tarpu jau 
tr is kartus įteikė savo pro
testus premierui Ųerriotui 
del %ų ministerio Alberto ata 
kų. Bet, matyt, ir pats Herri 
ot ne kiek daugiau už minis-
terį Albertą nusimano, kad 

i 

susisiekimo ministerį Karkė, Į 
kurį komunistai geležinkelio 
stoty nušovė. '• 

Karkė buvo liuteronas. Be 
liuteronu ministerįų pamaldo 
se dalyvavo ir stačiatikiai. 

Pamaldų 'laiku salėje, ku
rioje buvo ministerio lavo
nas, buvo įvairių šalių diplo 
matiniai atstovai. Nebuvo tik 
bolševikų atstovo. Šis teisi
nosi vnebuvęs kviečiamas. 

Apgaili nepavykimą. 
Estų telegrafo agentūros 

korespondentas iš Petrogra
do praneša, kad ten bolševi-' sas. 

Taipat paskelbta, kad išil
gai Rusijos sienos viskas ra
mu. 

Pas nukautus komunistus 
rasta dokumentų, kuriais aiš
kiai Įrodoma, kad prie sukili
mo Estijoj prisidėjusi Mask
vos valdžia ir už tai ji pilnai 
atsakominga. 

Nukautų komunistų tarpe 
susektas estų komunistas Ka 
gu. Pirm vienerių metų jis 
čia buvo nubaustas miriop, 
bet paspruko Kusijon. Gryžo 
Estijon su klastuotu pasu. 
Pas jį rastas tos rųšies pa-

Reikalauja kuodidžiausios 
šalies valdžioje ekonomijos. 
Kuomet ekonomija bus įves
ta, tuomet bus galima laukti 
mokesčių sumažinimo. 

Prezidentas stovi už pašto 
vią taiką. Kuomet bus taika, 
valstybė džiaugsis gerbūviu. 
Prezidentas turi omeny su
šaukti nusiginklavimo konfe
renciją. Bet kuomet nusigink 

tų vaistų. J is buvo baigęs 
"naprapa th ic" medikalę mo
kyklą. 

KA DUODA "SAUSOJI" 
ERA. 

RYGA, gr. 3. ,— Pagaliant 
patys bolševikų šulai įrodo, 
kad bolševistine valdžia per 
komunistų partiją visam pa
sauly veda raudonąją propa
gandą. 

Nesenai Maskvoje minėta 7 
metu bolševistinės revoliuci
jos sukaktuvės. Lunacharsky 
kalbėdamas tarp kitko palžy-
mejo: 

"Kremliaus sienos pir
ui iaus turės sugriūti, negu 
svetimoms šalims vyks Rusi
jos bolševistine valdžią ats
kirti nuo komunistų parti-

spėjama, jis išdavė savo drau-, 
gus. Paskiau jis dienos laiku 
gatvėje nužudytas ir žmogžu-' 
džiai nesusekti. 

Norėjo pabėgti 
i 

Pirm prasidėsiant bylai no^ 
reta areštuotus išgelbėti pa-
liuosuojant juos iš kalėjimo. 
Vieną naktį du kriminalistą 
išmušė kalėjimo muro sienoj 
skylę, per kurią turėjo but 
išvesti komunistai. Laisvųjų, 
komunistų grupė artimajame 
miške jų laukė. 

Tečiaus laiku tos pastangos 
susektos. Abudu kriminalistu 
tą pačią naktį" statyta karo 
lauko teisman ir tuojaus su
šaudyta. Laisvųjų komunistų, 
dalis areštuota. * 

tios D 

Tos dalies kalbos bolševikų 
cenzorius tuomet nebeleido 
siųsti į užsienius. 

Anot Cook apskrities oficia-
lio chemiko "sausoj i " era 
Chicagai davė liūdnų rezul
tatų. 

1919 metais Cook apskrity 
lavimo klausimas pirmiaus iš b u v o m[rįmų m o n e l a i m i l l g n 

keltas Europoje, tad reikia a t s į t ikimų 22, saužudybių S, 
palaukti tos konferencijos re- žmogžudysčių 4, mirčių nuo 
zultat^i. alkoholio 55. 

Skolų atmokėjimo S. Vals
tybėmis klausimas jau išspre 
stas ir atmokėjimas patvar
kytas su šiomis valstybėmis: 
Britanija, Suomija, Ungari-

ja, Lietuva ir Lenkija. Su ki
tomis valstybėmis, kurios sko 
lingos apie 7 bilionus dol., 
dar nesusitarta. 

Prezidentas stovi už nacio 
nale apsaugą. 

Gi 1923 m. rekordas štai 
koksai: nelaimingų atsitiki
mų 42, saužudybių 6, žmog-
įžud-ysčhj 6, alkoholio aukų 
180. 

SAUGOJA RANKAS. 

MacDONALD PASILIEKA 
VADU. 

BRAZILIJA PRIEŠ JAPO
NUS. 

gr. 4. - Brazilijos 
konsulis painformavo Japoni
jos vyriausybę, kad jis dau-
giaus nevizuosiąs pasų japo
nams, norintiems emigruoti 
Brazilijon. Konsulis nepada
vė priežasčių. 

Japonijos vyriausybe tuo 
reikalu kreipėsi į savo amba-
sadorhj Brazilijoje. 

AMERIKONU TEISĖS 
PALESTINOJE. 

VVASHINGON, gr. 4. — 
Londone pasirašyta sutartis, 
kad amerikonai Palestinoje 
naudojasi tokiomis pat piino-

diplomatinius atstovus reikia.mis teisėmis kaip anglai ar-
gerbti, jei norima patiems jba visi Palestinos gyvento-
pagarba turėti. jai. 

24 VOKIEČIŲ PARTIJOS 
IR SROVES AKCIJOJE. 

Rinkimai įvyks gruodžio 7 d. 

.BERLYNAS, gr. 2. — Dvi 
dešimts keturios partijos ir 
srovės turi savo kandidatus 
parlamentai! ir tie kandida
tai bus paduoti piliečiams rin 
kiniuose gruodžio 7 d. 

Jie visi oficialiai priimti 
ir padėti balotam 

Reikia žinoti, kad praeitą 
gegužės mėnesio rinkimuose 
parlamentan' dalyvavo apie 
75 įvairios partijos ir srovės. 
Iš jų apie 12-ai vyko praves
ti kandidatus. -

LONDONAS, gr. 4. — Li
beralų vadu Anglijos parla
mente išrinktas Lloyd Geor
ge. 

LONDONAS, gr. 4. — Dar 
bo partija neberadusi sau a-
tatinkamo vyriausiojo vado, 

buvusį premierą MacDonal-
dą ir tolians paliko partijos 
vadu. 

Pietinėj miesto daly polici
ja saugoja bankas ir kitus 
butus. 
Ties garadžium, 3627 S. Gar 

penter St., rasta pamesta do
že su keliomis dinamito laz
domis. 

Iš dėžės nemažai dinamito 
paimta. Taipat rasta ir knatu 
liekanos. 

Sensacinė byla. 
Didžiai sensacinė politinė 

komunistų byla tomis dieno
mis baigėsi Estijos sostinėj 
feevely. 128 komunistai nu
bausta už valstybės išdavimą. 
Jš jų 39 ligi gyvos galvos ka
lėjimu. Juos teisė karo teis
mas. 

Praeitą pavasarį estų poli
cija areštavo nemažą skaičių 
vadovaujančių komunistų, i-
nėmns visą seimo atstovų gra 
pę. Vienas jų paliuosuotas ir 

Komunistas sušaudytas. 
Kuomet pirm poros savai

čių atidaryta bylos sesija, 
pristatyti teisman komunistai 
pradėjo kelti triukšmą, taip 
kad nebuvo galima vesti by
los. 

Pirmininkaująs teisėjas ke-' 
lis kartus įspėjo kalinius ko
munistus ramiai užsilaikyti. 
Tečiaus vienas jų, buvęs sei
mo atstovas, neklausė ir mė
gino teisme sakyti prakalbas. 
Tad jis tuojaus paimtas iš tei
smo rūmų, nuvestas karo lau
ko teisman ir už kelių valan
dų sušaudytas. Kitų keliolika 
triukšmadarių grąžinta kaleji-
mau. 

Bylos laiku paaiškėjo, kad 
komunistai planavo revoliuci
ją tikslu Estiją prijungti Ru
sijai. 

N E R A REIKALO PROTES
TUOTI. , 

Buv( 

REIKALAUJA SUŠAUK
TI PARLAMENTA. 

CAIRO, gr. 4. — Paleisto 
Egipto parlamento 113 narių 
pasiuntė karaliui peticiją, 
kacT jis kuogreičiausraųs su
šauktų sesijon paleistą parla 
mentą. 

UŽĖMĖ SEN. LODGE 
VIETĄ. 

WASHINGfTON, gr. 4. — 
Senato užsienių reikalų komi
teto mirusio pirmininko sena 
toriaus Lodge vietą užėmė 
senatorius Borah iš Idaho. 

LONDONAS, gr. 4. — Su
sirinko naujas Anglijos par
lamentas. Konservatistai turi 
423 atstovų. 

PRISIPAŽINO KALTAS. 

CAIRO, gr. 4. — .Buvęs 
Egipto premieras Zagloul pa 
ša paskelbė atsiliepimus į e-
giptėnus studentus ir moki
nius, kurie vis dar nelanko 
mokyklų, protestuoja prieš 

anglų valdžią. 

Zogloul pažymi, kad kuo
met Egipto valdžia pripažino 
Anglijos reikalavimus, tai il
gi aus nėra reikalo protestuo
ti. 

AVA1SHINGTON, gr. 4. •— 
Demokratų partijos nacioua-
lis komitetas skelbia, kad po
litinė kampanija partijai at
siėjusi 903,908 dol. 

BATAVIA, gr. 4. — Salo
je Java nuo žemės drebėjimo 
fa l bus arti 100 žmonių au- ' 
kų. 

Leo Koretz vakar atvestas 
kriminaliu teisman, kur jis 
prisipažino kaltas svetimų pi 
nigų eikvojime. . 

Kaip šiandie teisme busią 
išklausinėjami liudininkai ir 
šiandie ar rytoj teisėjas pas
kelbs jam bausmę — kalėji
mą. 

Vidumdesty ruošiamasi pra 
dėti statyti 36 aukštų butą. 
Tai bus ant kampo La Salle 
ir Madrson st. 

CHRISTIANIA, gr. 4. -
Nobelio dovanų komitetas iš
sprendė, kad šįmet už taikos 
idėjas nesama atatinkamų 
kandidatų gauti dovaną. 

STOCKHOLM, gr. 4. r -
Švedijos premieras Branting 
pavojingai susirgo. 

PINIGŲ KURSAS. 
Gruodžio 3, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. &v. . . 4.06 
Francijos 100 frankų 5.48 
Italijos 100 lirų 4.35 
Belgijos 100 frankjų . . 5.03 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.32 
Čekoslovakijos 100 kr. 3.01: 

•-TV*—«r 

BE 

ffl 

Pirm poros metų Chicago-
je renkant aldermonus pilie
čiai snaudė. Dėlto, šiandie ai 
dermonai snaudžia, kuomet 
piliečiai moka aukštas taksas. 

CHICAGO. — Nepastovus 
oras; pramatoma lietus ar 
sniegas; šalčiau. 

B B B g 

Didžiausia Lietuvių Krautuve South Side'je a 

4605 S. Ashland Ave. Tel. Yards 1077 

IZIDORIUS NAUSĖDA i 
SAVININKAS 

Mūsų dviejų ankštų krautuve užpildyta vyrų dra
bužiais. Didelis pasirinkimas siutų, overkotų, skrybė
lių, marškinių ir kaklaraišių. Taipgi pilną liniją turime 
geriausių fabrikų išdirbinių vyrų čeverykų. 

Moterų departamente turime " d r y goods" mergai-
, tems dressiukių vaikams ir moterims eeverykų, vaikams 
siutukų ir apsiaustų. 

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

Patarnavimas sąžiniškas. Pirk pas mus. Je i pa
tenkinsime - paaiškyk kitiems. Jei nepatenkinsime -
pasakyk mums. 

81 
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Dažnai pasitaiko, kad bro
liai lietuviai amerikieti;'.: 

N EIA B A r S I H U R 
Kilus ginčų apie Fribourgo universitetą, Brooklyno 

' 'Vienybė" prašė manęs plačiau paaiškinti da lyku .esmę 
Tilpo " D r a u g e " pora straipsnių, kuriais "V-be" paten 
kinta tapo, nors ne viską suprato. Dabar "V-be", t ados ; 
jau neabejoja* apie Firbourgo universiteto rimtumą, č i a 
pravartu tik porą dalykėlių pataisyti. "V-be" sako, kad 
1920 metais net 11 lietuvių gavę Fribourge daktaratus . 
Tuomtarpu jie ( 1 1 ) tuos daktaratus gavo tik 5 metų tar
pe, būtent: nuo 1920 m. pavasar io iki 1924 m. liepos 
rnen., t. v. po 2 ar pa 3 į metus. Buvo pasakyta , kad 5 
iš tų 11 j au profesoriauja. Tai "V-bei" labai nepatiko ir 
ji bene lenkiškos "fanaberi jos" vedama surezgė didelę 

ar tai aplinkybių verčiami ar \ rjesampnf, .pakišdama mintį, buk tie daktarai vis tiek esą 
tai del kitokių priežasčių; j j egab į s , nes esa rprofesor ius pakelti ne kur kitur, o tik 
kraustomi iš didžiulių lietuvi i: K a u n o universitetan, ir ne kieno kito, kaip tik Švietimo 
kolonijų i miesto apielinkė*. Ministerijos, klerikalų valdomos. 
Gyvendami didelėj kolonijoj j "V-bės" redaktoriai menkai nusimano, kas per daik-
turėjo savo bažnyčia, save tas yra universitetas. Aukštojo mokslo neragavusiems, 
lietuvišką mokyklą. kurią I žinoma, dovanotinas universitetų tvarkos nežinojimas, 
vaikučiai galėjo lankyti. Boti Ignorancija tol esti gudri, kol ji tyli. Bet pp. Sirvydai per-
išsikraustę į miesto pafcra?:-f da U a nekantrus ištylėti, todėl jie tankiai lepteli tokių a b -
Čius, gyvendami pakrikę i ' j s u rdų , kokie kiekvienam inteligentui gėdos padarytų, 
neskaitlingai nepajėgia nei s i j , APIE GABUMUS. 
vosios bažnyčios nei mokyk-1 Gabumai tai dar ne genialumas. Nereikia but gė 
los pasistatyo. i r šiai kas. nijum kad gauti daktaratą universitete. Bet be žymių ga-
pasidaro? Jie pradeda glaus- bumų jokiame rimtame universitete priimtinos disertaci-
tis prie svetimtaučių. Patys j j o s neparašysi . Šitą dalyką infeiįgentai gerai žino, bet 

ne pp. Sirvydai. Jei "V-bės" redaktoriai nori įsitikinti, 
tai patarčiau jiems pabandyti gauti Ph. D. pavyzdžiui Har-
vard 'e , Columbijos un-te ar Fribourge. Rimčiau galvoti 
pabandę, jie gal supras , kad neišmintinga kalbėti apie 

štai tiktai C agoje ir a-j dalykus, kurių nežinai ir nesupranti . Ar esi Kauno 'un- te , 
pielinkese. • ar ne, bet jei sugebėjai rimtame universitete mokslingą 

Melrose P«kike. 111. yra li<-1 disertaciją parašyti ir kvotimus pereiti, tai reiškia jog tu-
tuvių šeimynų gal arti 2C0, o Ir i gabumų didesnių nei vidutiniai. 
pakrikę gyvendami neturi no! Norint ką nors rimto apie daktarų gabumus pasaky-
savo bažnyčios nei mokyklos, j ti, reikia lyginti jų disertacijas ar kitus mokslo veika-
Tiesa, sekmadieniais atvyksta j lus. Na, ar skaitė pp. Sirvydai kurio nors fribourgiečio 
kunigas lietuvis, pasako pn- j disertaciją, o jei skaitė, tai ūr suprato? Bet pp, Sirvydai 
mokslą, išklauso išpažinčių, apie disertacijas tyli; jie turbūt, kaip čigonai, "kortomis 
šv. Mišias atlaiko lietuviams! išmeta" ir taip be jokio vargo išsprendžia visokius klau-
Be1 nuolatinės intakos netu-; simus, net apie nežinomų žmonių gabumus. Ir nesupran-
ri lietuviams. j tu t kam jums, vyrai, kalbėti apie aukštus dalykus, kurių 

Ir lietuviai puideda ir nuo i tikrai neišmanote? Kam jums tie "univers i te ta i" ; "religi-
bažnyčios asiloiinti ir lietuvy-i jos" , "kultūra", "gamtamoksl is" ir t. t., kurių prasmės 
be nyksta. O ką gi besakyti ir sąvokos jųs vis-gi nežinote? Kam-čia inteligentus pa-
apie jaunąją kartą? Sunku su mėgdžioti, jei jųs tokiais nesate? Ar-gi ne geriau jums 

redaktorių, universitetą larikitisį. Ir tik jos išvengė abstir- užjaučiantieji teatro organiza " a š " ir stoti į eiies Varyti 
dų apie prof. Bučio rektorium "paskirimą", apie Fribour-: vimo idėjai, organizuojąs į viena, barą. Vardai visų tų, 
go un-tą ir t. p. KitoS-gi laisvamanių "gaČiefOs" kaip tik vieną bendirą Teatro Kūrėjų 'kurie prisidės prie teatro ku-
išsitars apte trn-tą, tuojau ir parodo savo nelavintą sme- Sąjungą, kuri išsirenka sau'rimo ir su pasiryžimu dirbs 
genyną. Štai dabar pp. Sirvydai tvirtina, kad 5 jauniau-.valdybą ir pasidalina pareigo-ljame, bus mūsų lietuvių teat-
sius Fribourgo daktarus "klerikalų" Švietimo Ministerija,mis. Vieni valdybos nariai Iro istorijos lapuose užrašyti 
universitetan paskirusi. Patarčiau pp. Sirvydams štai ką-rūpinasi ūkės klausimais, ki- 'aukso raibomis. Ateinančios 

lanko svetimtaučių bažny čm. 
o vaikučius leidžia į svetim
taučių mokyklas av!;ft į viešą
sias. 

ja jau susišnekėti lietuviškai. 
Summite lietuviu šeimvm.i 

yra apie 70. Tokia maži sau-( nuduoti., 
jale nepajėgs pasistatyti savo 
bažnyčios nei mokyklos. Ne-

derėtų rašyti "Am. Lietuvio" ir "Sau lės" tonu, kurių re
daktoriai jaučiasi nesą inteligentai ir nei nebando tokių 

KAS SKIRIA PROFESORIUS? 
Iš laisvamaniškų la ikrašč ių , tik vienos "N-nos" turi 

atydžiai perskaityti. 
Universiteto profesorius ne švietimo Ministerija ski

ria, bet patys profesoriai renka, balsuoja ir kviečia. KaUno 
universitete profesoriauja apie 20 Fribourgo daktarų, ž y 
mi jų- dalis jau prieš karį4 profesoriavo Rusijos aukštose 
mokyklose. Po karo baigusieji fribourgiečiai atsidūrė 

ti grynai meno. kartos su pagarba minės jų 
Kiekvienas narys įstodamas, vardus .ir džiaugsis savo bo-

įneša Teatro . fondo sudary- cią garbingais žygiais. 
nvui tani tikrą mokesni, o to- Kiekvieną pirmadieny, Vai-
liau moka kiekvieną mėnesį. (čkaus» Dramos Studijos bute, 

Sąjunga turi nuolatinę vie- "Mi ldos" svetainėje, bus da7 

* 

Kauno un-te ne Ministerijos dėka, bet už jų pastebimus ^ repeticijoms, paskaitoms. ! romia susirinkimai, paskaito 
gabumus ir mokslo veikalus tapo pačių fakultetų pakviesti, išnuomuoja nustatytoms die-1 apie teatrą, po paskaitų dis-

noms baigiamą- statyti Audi- kusijos, debatai, nes diskusi-o GAL IŠ PAVYDO 
laisvamanių laikraščiai kelia klausimą apie daktaratus? 
Mat lietuviai katalikai turi apie 60 įvairių mokslo šakų 
daktarų, gavusių daktara tus įvairiuose universitetuose: 
Fribourgo, Romos, Freiburgo, Louvaino, Innsbrucko, Ber-
lino, Leipcigo, Miuncheno, Paryžiaus, Miunsterio, Bresla-

torium, iškilmingesniems vai-'juose aiškiau kristalizuojąs 
danimams. Laiko* ^savo žinioj pažiūros ir daug dalykų ga-
Drambs Studiją, kad joj išau- Įima nušviesti vispusiškai. 
Įdėjus ateičiai rimtus akto-j Į praeitą susirinkimą ai
rius, režisierius, kritikus. I k i | V y k 0 26 teatralai, o reikia ti-

tieji teatro kūrimui agituoja 
už teatrą i r populerizuoja jo 
idėją. ; -i . . - . . . • 
Atsimindami seną išsireiški-

mą "Vienybe w galybė", mes 
visi privalome, kas jaučia sa
vo sieloj meilės kibirkštėlę 
prie teatro, kas supranta, jog 

susidarė toks ūpas, kad kiek
vienas teatro mylėtojas išaiš
kina sau, kad jau išmušė va-

,, . , . 
landa, kad reikia visiems te-

. . • • • • -

atro mėgėjams, susiglausti po 
vienaV scenos meno vėliava ir 
žygiuoti i naują, paslaptingą 
grožės rūmą. Dabar jau mes 
esame angoje to rūmo ir tik 
reikia peržengti slenkstį ir a1-
tideng^i skraistę, kuri slepia 
fiuo mūsų pasakų Sali. Atliki
mui kiekvieno prakilnesnio 
žygio žmonijai, iš vienos pu
sės reikalingas tam tikras li
pas i r subrendimas, o iš kitos teatras yra galingiausias į- Į pusės tam tikras žmogus, ku-

tolieso gyvena gudrus klefco- | i i a s t l i r 6 t i > wienų s a u > k i t f t v a i tautėti. 
nas lenkas, kuris rūpinasi pa- įkams" . Ir čia gresia pavojus Mūsų broliai lietuviai išsi 
vuioti pas save lietuvius. Ae-'lietuvybei, ir čia jau matomo klaidė be susitarimo, nepasi-
piTseniausiai £»;\ buvo toks« t a T l t o 6 n y k i m ę . j t a r ę J i e t u r ė j 0 s a v o b a ž n y . 
atsitikimas. Wive lietuvis, ku- Paskutiniu laiku lietuviai Čią, mokvklą. Tai visa paliko 
n s priKiause av. Kryžiaus pn- j p r adojo glaustis prie Mar- 'eina į naujas vietas, kur nic-
rapijos (C'Licagojo - Town o r | q u e t t p^ko^ k l i r s l o v į g v J k o lietuviška neranda. Toks 
Lako). Xabašninko draugai J Kazimiero seserų Vienuoly-! IŠs įkėlimas silpnina jau susi

na?. Čia priskaitoma jau ko-1 tvėrusias lietuvių parapija*, 
kia 200 lietuvių šeimynų. T! mažina jų spėkas, o išsikėlu-Ziaus bažnyčios. Bet leuka> 

klebonas įsako šv. Kryžiaus 
kelbonui nepriimti jo laidoti. 
Ir nabašnikas hvso įęnko kle
bono palaidotas. Lietuviai jau 
nebepajėgia kovoti už savo 

lietuviu bažfrrvčias čia gvve-
nantiems yra pertoli. Vaiku
čių dalis lanko seserų luo

šiems gresia visiško ištantė-
jimo ]>avojus. J ie iėje i sve
timtaučių tarpą sutirps am-

teises. čia mūsų tautiečiai t b i i S k a a mokyklas. Kaip tik si-
greit ar sulenkės ar suanglo-
nos. | 1 

Netoli Šv. Kazimiero kam-

kyklą, bet esant mažai vie-i žinai. 
tos, daug vaikučių eina į pu- Tuos faktus matant darosi 

gaila ir lmdna. O tuotarpu 
Tautos~vadai t Vii, spaude ir
gi tyli. 

toje kolonijoje yra airų baž
nyčia. I r be abejo airis klebo-

rrr 

k, L l k FEOEBAGiJOS XIV 
KONŪRESO PROTOKOLAS, 

, nas daro pastangų, kad pri-1 Čift r d i ė t ų kas nors daryti, 
mų hetiiNių šeimynų gyvena j į r a i ; ] a i s lietuvius į savo para- 'Čia r e i k t ų visiems susirupin-
Oangiau šimto. Bafinyoios nė- jjajc. Čia gresia irgi didelio Į ti ir ieškoti priemonių pavo-
ra. Taigi lietuvi** kataRtai j pavojus mūsų lietuviams iš- | jui pašalinti. Bėglias, 
lieka be. jokios dvasiškas glo-' 
bos. Vaikai v-ina į pub?iškas 
mokyklas. Ši lietuvių kolo
nija toli nuo miesto, nuo lie
tuvių centrų, nudžius greit, 
kaip ta šukele, kuri negauna 
maisto nuo savo kamieno. 

Ant Atlant&o nuo seno gy
vena gerokai lietuvių šeimynų 
toli nuo lietuvių bažnyčių. 
Tečiau tėvai dar priklausė 
lietuvių parapijų ir eina j lie
tuvių bažnyčias. Bet jų val
kai didesnieji jau prisirašo 
prie svetimtaučių parapijų, 
maiesnieji gi lanko pabliškas 
a r svetimtaučių parapines n:o 
kykias. Įvarty kalėdodamas 
toje dalyje kunigas prisimenė 
apie m i ! ^ šv. Kazimiero se
serų i»'lvuhis ir prašė pa
remti. 6iai kas jam atsakyta: 
' 'Nesenai čia statė šv. Cecili
jos seserims namus ir mums 
buvo uždėtas mokesnis po 
$10. Mums sunku dvi bažny-

yo Karaliaučiaus, Chicagos Caho l i e Un-ty of Amerrca g i o l e i v e i k l M e j t d r a r f t o > rate- k e t i s , kad toliau daug didės 
(Wash ing ton) ir d. k. Katalikų-daktaratai apima d a u g e l j ; l i a i nenustoja veikę, bet d a r L į ^ a M u i nes dabar jau 
mokslo sričių: teologiją, filosofiją, pedagogiją, istoriją, | l a b i a u s n s t į p r g j a ) p a srsemda-
literaturą, teises, politinę ekonomiją, agronomiją, g e o g r a - | m l ••§,: c e t l t r o r e i k a l m g u p l a „ 
fiją, mediciną, gamtos mokslus ir t. t. Na, o laisvamaniai? | t e s n i u : ^ i ų i r s o e n o g , t i e m 

Jie susigramde vos 4 ar 5 daktarus. Moksluose ir kultu- technikos. Gabesnieji, pasižy, 
roję katalikų pralenkti, laisvamaniai nesmagiai jaučiasi,] m e - j ę ^ ^ g mylėtojai --- vai-
todel s tambesnius niakindąmi bando savo menkumą p r i - j d y l o s į e i m { n i l < > Mnį t e a t r e 
dengti. Pridengti gal pridengsite, bet stambesni netapsi- - b e t ^ ^ V 0 i k i a ^ s m o n i 

te. Norite susilyginti, tai niekų nekalbėkite, o sekdami y s a v o A l i u o s e , užjaučian-
katalikų pavyzdį kantriai pasimokinkite po keletą metų 
geruose universitetuose ir tapsite gudresniais vyrais, su 
kuriais katalikams bus lengviau susikalbėti, susitarti. O 
dabar gindami savo ignorancifą jųs tik lermą pakeliate, 
iš kurio jokios naudos Tau tos mokslui, pažangai ir lai
mei. Juk nieko nerą juokingesnio, keri pp. Sirvydai ar ly
gios "išminties" jų draugai pradeda kalbėti apie mokslą, 
religiją, kultūrą ir kitus aukštus dalykus: I r kam-gi juo
kus rimtoje formoje rašyti? Ar-gi neverta pirma pasimo
kinti ir tik tuomet apie mokslą kalbėti? K. P . 

DAR VIENA PASTABA. 
"Lietuvos Žinioms" (ir Brooklyno "Vienybei") 

žinotina. Daugeliu atvejt | "Lietuvos Žinios" ' buvo 
rašiusios, neigdamos katalikiškojo universiteto Fri-

k bourge svarbą mokslo pasauly, rašydamos, kad 
šiame universitete yra labai lengva įsigyti mokslo 
diplomus, kaip daktaro, licencijaus laipsnius. Tiesos 

' vardan turiu pranešti suklaidintai visuomenei, kad 
dalykų stovis yra sekantis. 

Paryžiaus universitetas, kurio niekas nedrįs į-
tarti klerikalume ar nentokslingtHHP priima Fribour
go, Lausanne, Genevos universitetų auklėtinius, bai-. 
gūsius licencijų juridiniame fakulte į savo universi
tetą juriilinį fak. laikyti daktaro kvotimus, užskaity-
damas minėtu Šveicarijos universitete licencijų toly
giu Pairyžiiaus Hcencijui. Giriamųjų gi universitetų 
Zuricho, Berno e t e , licencjjattr diplomai neskaitotnai 
Paryžiaus diplomo ekvivalentu ir tik šių universitetų! 
teisių daktarams leidžiama Paryžiaus universitete ' 
daktarizuotis. Ttfd gerbiamieji "Lietuvos žiriffa" po-Į 
nai, kokis nemokslingumas yra Fribourg 'o uriiviefsi 
tėte? Dr. P. V. Ratriinaitis, . 
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ranki s tautos auklėjimo, ža
dinimo žmonių širdyse žmo
niškumo, turi nors laikinai 
užmiršti savo ambicijas, savo 

ris pajėgia sukoncentruoti tų 
•žmonių mintis ir valią. Tą žmo 
gų jnes maname surasti gerb. 
Juozo Vaičkaus asmeny. 

J? Tt' 

NUOLATINIS TEATRAS 
CHICAGOJE. 

— ! tai, režisieriaiJr po diskusijų; 
- pasikalbėjimų nutarė su pa
siryžimu kurti nuolatinį A-

Artistui Juozui Vaičkui at- merikos lietuvių Dramos Te-
Vykus į Cbicagą, sukruto, su- atrą šiais pagrindais: visi, 
bruzdo visi . teatro mėgėjai • scenos meno srities veikėjai! 
teatro mylėtojai ir pradėjo ir užja.učiantieji teatrui, nu
organizuoti nuolatini Ameri
kos lįetuvių Dramos Teatrą. 

tent teatro mylėtojai, akto
riai, režisieriai, teatro kritirj a 

2-1 d. lapkričio mėn., kaip,kai , teatro mecenatai, dalinai, 
jau buvo pranešta spaudoj, su muzikai, būtent; dainininkai 
siririko teatro mvlėtojai, artis,' ir muzikantaj ir bendrai visi 

$700.00 

j PARDUODA GULBRANSEN PIANUS, DIRBTUVĖS 
U KAINA ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

Registruojanti Gulbransen Pianai Yra Apkainuoti Taip: 
2ffl¥ffi?w Suburba* Country Seat White House 
$450.00 $530.00 $%15ą00 
Naeijonalės arba vienoda 
kainą visur ir Chicago ir 
kitur, taip, kad pirkdamas 
GULBRANSEN Pianą, esi 
iržtikrintas, kad netapsi ap
gautu. 
Norėdamas nupirkti gera 
Pianą, ateik į mitSų krautu
vę išgirsti ir persitikrinti 
geruma GULBRANSKN 
Kes'istruojaneio Piano 
Gulbransen Registruojanti 
Pianai randasi ' didžiųjų 
muzikos profesorių ir artis- w^ ouiwr«i«»'Trtr<u!iwii 
tii namuose. Gulbransen Pianus įldirba didžiausia 
dirbtuvė pasalilėje, kasdiena išleidžia po 3Qf) gatavų 
pianų. * 

Ą{ REGISTRUOJANTIS PIAKitg i^iškė, kad kaip tik 
s l 3 l } u į 1 ^°J a »J > i a n ^s registruoja muzika kaip tik nori.-
GULBRANSEX Registruojančius Pianus parduodame 
ir gvarantoja mūsų krautuvė. 
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JOS. F. SUDRIK 
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3343 So. Malsmd Sfir. Antra Krautume 
3327 So. Hafcfed Stf. 

M.mvr 

(Tąsa) 

Mfoksleivitj reikalai 

Hiais metais sušerpta studentų: 
a) Amerikoje: — Vaclovas Sodaitis, 

Juozas ^Vndriulaitis, Adomas Povilaitis, 
(ps) Ig. Barkus, J . Šlikas^ P. Atko
čiūnas, Kaz. Čibirka, Vincas Jusas, V. 
Balanda, Petrą?.. Jurgelionis, Petras Dau-
žvardis, Juozapatas Pautenis. 

Viso 12 moksleivių $2,400.00. 
b) Lietuvos: -- P. Radzevičius, 3. 

Macevičiits, J . Jackevičaitė, J . Jakulis, 
J. Leimonirs, P. Gaučys, A. Puodžiuky-
nas, A. Kubilius, JČ2. Ruginis, Č. Pakūc-
kas, A. Kazakauskas, R. Šidlauskas, J . 
Jusionis, M. Lipkus (ps.), K. Ambrazie
jus (ps) V. Aukštuolis. 

Be š*ų da-r sušelpta (grįžusios pasko 
los kun. Dr. Novicko pinigais du moks-
leivių; J . Jasaitis ir V. Klimavičius. 

Viso šįmetą Lietuvos studentų sušelp
ta 18 moksleivių, ir jn pagelbai išleista 
$2,651.82, iš kasos ir $311.28, gryžusios 
paskolos pinigais. 

\ riso labo sušelpta šįmetą 30 moks
leivių. ' J 

Prašymų buvo iš Amerikos viso 15. 
Trims atsakyta, nes arba nepristatė rei
kalingų rekomendacijų, arba ištyrus pa
sirodė pagelbos nereikalingi. 

Prašymų iš Lietuvos studentų buvo 
81. 

Atsakyta 63. 
Nes praeitojo Kongreso nutarimas 

buvo šelpti lygiomis ir pirlnOje eilėje 
Amerikos moksleivius; Labai sunkioje pa 
dėtyje del to nutarimo atsidūrė Lietuvos 
moksleiviai. O jų- tarpe buvo asmenį, iš* 
kurių mūsų tauta didelės gali susilauk
ti naudos. Lietuvos studentai dirbs nea
bejotinai Lietuvos dirvoje, kaikurie iš 
jų jau dirbo ir parodė* nepaprastą. Tau-
tad ir Katalikybei uolumą ir. energiją. 

Bet Kongreso įsakymas buvo, tad 
pildėme. 

Ateinančiais metais prašymų yra la
bai dang. 

Iš Amerikos prašo visi senieji moks
leiviai^ išėmus p. P. Daužvardį? kuris bai
gė advokatūros mokslą ir dabar veda Jį-
D. K. S. bei "Darbininką". Be to yra 
kol kas 4 nauji. Gal bus daugian. 

Tad Amerikos moksleiviams atei
nančiais metais bus reikalinga į $8,O0O,-
00. Iš Lietuvos studentų prašo visi senie
ji, išskyrus Kl. Ruginį,- kuris baigė moks
lą Šveicarijoje. 

Naujų prašymų yra 3. Viso atydos 
vertų prašymų yTa 83. 

Lietuvos . studentams reikėtų turėt? 
atednanciais metais $15,000.00. 

Centro Valdyba, prašant Lietuvos At
eitininkų Tarybai, nutarė pasiųsti Lietu
von Liet. K. V. C. vardu $2,30G Lietuvos 
studentams iš tų piirigų, kurie bus gau
t i už Liet. L. Paskolos kuponus. Pinigai 
dar neatėjo, tad ir nepasiųsta. Bet Kon
gresas temalones tą mūsų sumanymą už
tvirtinti ir įsakyti sekančiai Valdybai tai 
atlikti kuogreičiau. 

:̂ -— """-.• j-inT-iii*"."""— • — ^ r~ " " 
Nes Lietuvos moksleiviams yra svar

bu žinoti iš kalno, ar jie ką gatrš, af ne. 
Pagalimus kudrnet Lietuva pati skir"stis' 
paskolas, mažiau' bus padaryta klaidos, 
nes jie sa^vo moksleivius geriau pažįsta. 
Atsiskaitymas ir va*dai šelpiamųjų bus 
mums pristatytas. 

Paskolos raštų šiais rflėtais ga-ufą už 
$Ą 250 ir 1,250 šv. f r. ' 

Orgaai^oiaia;i reikaM. 

Šiais metais įsisteigė du Federacijos 
skyriai: Rockford, UI. ir Montreaf Cana-
da. Abudu skyriai žada būti gyvi, nes te
mti dabar yra patekę gyvį vadai: kun. J . 
Daknys ir kuri. J! Vilimavicius. 

Mokesčiais įplaukė $506.99, t. y. nuo 
8450 narių. Neužsimekėjo L ie t R. Kftt. 
Susivienymas ir Vyčiai. Prieš pat Kon
gresą tapo prktųsta mokesčių, kurie į. 
šią apyskaitą dar neieina. Juos pridėjus 
ir pridėjus tuos, kurie neabejotinai užsi
mokės, t. y. Centralinės draugijos, bei 

(Tęsinys .3 pusi.) 
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LABDARYBĖS KAMPELI 
CICEROS RINKLIAVA. 

Lapkričio 27 d. Ciceroje į-
> vykusi vieša rinkliava, nors 

i r šaltas oras, nors i r mažai 
rinkikių teturėjo kuopa, bet 
neatsižvelgiant j tai paikiai 
pasisekė. Surinkta $518.50. 

Rinkėjų buvo apie 40. Svar
bu, ne kiekybė, bet kokybe. 
Pasižadėjusių buvo daugiau, 
bet kuomet šalna pasirodė iš 
ryto, tai pusė rinkikių neatė
jo. Bet tos kurios rinko auka9 
ir išlaikė iki galiu, tai tikros 
didvyres. Nuo šalčio dreban
čiomis rankomis rinko tai įs
taigai, į kurią bus malonu už
eiti kiekvienam pavargėliui, 
kur kiek. mažutėlis šalti, ba-
dą kenčiąs ras šiitą prieglau
dų. Matant rinkikes renkant 
aukas, tokioje šaltoje dienoje, 
ir žmones aukojant, nors jiems 
sniegas neleido nei Į viršų a-
kyš pakelti drąsiai galima sa
kyti, kad turint tokių Labda
rybės apaštalų Liet. Labdario 
gos Sa-gos steigiamoji įstai
ga a r ankščiau, ar vėliau bus 
įkurta nors tam darbui butų 
ir didžiausios kliūtys. Tad 
garbe rinkėjoms, aukotojams, 
ir visiems, kurie kuomi nors 
prisidėjo prie viešos rinklia
vos. Negalima praleisti nepa
minėjus i r mnsų gerbiamojo 
klebono kun. H. J . Vaičiūno, 
kuris visą širdimi rėmė ir re- į 
mia vietinę Labd. kuop^, 
kaipo jos Direktorius, i r stam 

bus aukotojas. Nuošird. dėko
jame mūsų didž. gerb. kun. 
klebonui už jo palankumą ir 
paramą, nrasų organizacijai 
ir mūsų darbui. 

i . i :*. •• 

\ 

S. Ku-Bridgeporto $11.77; 
čiute $11.78; B. Stepulevičie-
nė $11.57; E. Gricaitė $11.38; 
M. Paeeskienė $11.00; O. Glio-
zerienė $10.77; P . Gaučienė 
$9.35; A. Balsiutė (maž.) $8.-
77; O. Monkienė $6.72; A. 
Radžiutė $6.21; M. Mažutis iŠ 
Bridgeporto $5.28; S. Valan
čiūtė $4.69; V. Narušaitienė 
$7.77; O. Krikščiūnienė $ 3 -
73; Mikutaitė $3.36; J . Šilei
kis $3.37; F . Serevičiutė $3.-
08; B. $3.05; B. Mockiutė 
$2.22; O;. Mikutaitė $2.98. 

Stambesnes aukas aukojo 
Šie (čia dedame tik tų pavar 
des, kinių galima buvo sus
pėti užrašyti būtent adv. B. 
Mastauskas $2.00; J . Kajac-
kas $1.00; P . V. $1.00; A. 
Pocius 50c. A. Kazlauskienė 
$1.00; J . Malinauskas $1.00; 
J . Vitas $1.00. Taipgi grabo-
rius Sireviče davė savo auto
mobili naudoti per visą die
ną, ir kontraktorius K. Skir-
ka. Taipgi ačiū p-nei Mikolai-
nienei už pagaminimą užkan-
dzių. ' ^ ^ 

Pirma dovana tenka p-lei 
O. Kazlauskaitei, antra p-nei 
A. Endrulienei 

Draugystės dovaną gauna 
draugija Visų Šventų, turė
jusi 16 darbininkių. Dr-ja 
gauna šilkine Lietuvos velia 
vą $20.00 vertės. Garbė drau
gijai i r jos valdybai. 

18 KOLONIJOS. 

Labdaringos Sąjungos 4 
kuopai 9 d, Lapkr. vieša rin
kliava pasisekė neblogai. 

Žinoma, tas pasisekimas 
priklausė, nuo 'mūsų darbščių 
rinkėjų. Tai mūsų moterims 
ir merginoms, kurios uoliai* 
pasidarbavo priklauso pade-

O. Kazlauskaitė iš Bridge- k a l'r « į * TaiP ^ a n r e i k i a 

porto $140.33; A. Endreliu- j t a r t \ p a d § k o s M i r « • * 
nienė $36.63; O. Aleksandrai- ^ r b ! a r a i e s i e m s k ū n i « k u " 

SĄRAŠAS RINKĖJŲ IR 
KIEK KAS SURINKO. 

tienė $26.31 ;B. Grigaliūnienė 
$26.04; M. Šileikienė $19.33; 
P. Kasiulaitienė $19.19; A. 
Kmeliauskaitė (mergelė 12 
metų) $17.89; R Vanagaitė 
$17.16; O. Kavaliauskienė iš 
North Sidės $16.00; O. Za
remba $15.22; P . Krutulienė 
iš Bridgeporto $15.75; O. Mi-
lašauskienė $12.00; E. Šul-
gaitė $12.00; O. Petrokaitė iš 

Be Vaistine! Daktarai 

Physical Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 

D. C , D. O., N. T. 
G*dau Jvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer A ve., Chicago, m. 
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. 

Telephooe Lafayette 4542 

PRANEŠIMAS SERGAN-
TIEMS. 

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

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Labų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 plė
nį ir nuo 5 iki 8 vakare. 

n e irgi pasidarbavo rinklia
vą rengiant. 
L. S. 4 kuopos rinkėjų sąra

šas ir kiek kas surinko. 
H. Kudulytė $43.86; M. Je-

len (lenkė) $42.25; O. Martu-
šaitė $30.69; U. Aukštkalnie-
nė $25.93; E. Brazaitė $22.03 
A. Sasnauskaite $20.00; U. La' 
tinsky $18.88; K. Kudirkiene 
$18.00; O. Staselienė $17.30; 
E. Benaitė $16.64; H. Zekas 
$15.74; S. Pivarunaitė $14.01; 
E. Rūdaitė $11.56; M. Cirtau-
tienė $11.49; B. Pintverienė 
$10.74; A. Zemoniutė $10.66; 
F . Vaitkaitė $10.00; S. Bra-

zaitė $9.31; O. Buwidienė $5.-
53; O. Viltraįaitė $5.47; P . 
Augaitė $5.29; A. Šniukštai
tė $1.54; U. Grišienė $1.25. 

Viso $368.17. 
Turiu c*ia pažymėti, kad 

mums davė gražų pavyzdį 
geros širdies mergaite sve
timtautė lenkaitė M. Jelcn. 
didi lietuvių našlaičių mylė
toja. Jos vardas antroje vie
toje. J inai užsitarnavo nuo 
mūsų didžios padėkos žodį. 
Vardan Labd. Sąjungos vi
soms rinkėjoms ir aukoto
jams širdinga ačiū. 

Labd. Sąj. 4 kp. Valdyba. 

išduotas raportas. Pažymėta, Parko aukoja liotą Aurora, 

IŠ LABDARINGOS SAGOS 
CENTRO SUSIRINKIMO. 

* — * 

kad Labdaringa Są-ga pasis
kyrė sau u£ gynėją t. y. ad
vokatą p. B. !Hastauską, ku-

Įris gins visokius Labdarybės 
reikalus. 

Namo statymo komisija iš
davė raportą. Eaporte pažy
mėta, kad jau padarytas kon
traktas su architektu p." M. 
Zaldoku. Padaryme kontrak
to pasidarbavo adv. B. Mas
tauskas. Namo statymo kom. 
raportas priimtas. 

J . Petraitis finansij komi
sijos pirmininkas pažymėjo, 
kad komisija,mažai teveikė, 
bet trumpoj ateity pradės 
veikti smarkiau. Į finansų 
kom. tapo darinktos p. J . Dim 
ša. Finansų komisijai patarta 
sušaukti komisijos pasirinki
mą, į -

Seimo komisija praneša, 

Lapkr. 26 d. Aušros Vartų 
parap. svet. įvyko Labdarin
gos Są-gos Centro susirinki
mas. Sekančios kuopos d a l y - k a ( l 1 0 m e t n sukaktuvių Ju-
vavo susirinkime: jbilėjinis Seimas įvyks gruo-

1 kuopa iš Town c* Lake I ^ 2 8 d- l 9 2 4 m - Aušros Var 
3 atstovai. 

2 kuopa Roseland 1 atsto
vas. 

3 kuopa Cicero 2 atstovai. 
4 kuopa lB-tos kol. 2 atsto-

vai. 
5 kuopa Bridgeport 2 atsto-

6 kuopa North Side 2 at
stovai. 

111. Liotas turi pilną vertę, 
mokesniai užmokėti. Lioto iš-
tirimo klausimas atidėtas se
kančiam susirinkimui. 

23 kuopa nuo Marąuette 
Parišo Centrui prisiuntė $26. 
Mat visgi kuopa gyvuoja. 

Iš kuopų veikimo: 
1 kuopa turėjo balių. Pada

rė pelno $100 dol. 
2 kuopa nieko. 3 kuopa visu 

smarkumu rengiasi prie vie
šos rinkliavos, kuri įvyks 27 
d. lapkr.; 4 kp. nieko. 5 kp. 
6 d. gruodžio rengia pramogą. 
6 kp. rengia advente vakarą. 
7 kp. rengiasi prie Labd. Sei
mo. 8 kp. rengia vakarą. Iš 
kitų kuopų jokio pranešimo 
negauta. 

Chicagoje įvykusi vieša 
rinkliava puikiai pasisekė. 
Nutarta pasiųsti dėkonės1 lai
šką tam aldermanui, kurio 
pastangomis tapo išgauta vie
ša rinkliava. Taipgi Cen

tų parap. svet. Seiman kvic-ltras ištarė ačiū Dr. S. Bren-
čiamos visos draugijos ir pa- zai už leidimo viešai rinklia

vai daryti išrupinimą. 
Ateinantiems metams irgi 

vra vilties viešai rinkliavai, 
gauti leidimas. Tik rei
kia iš anksto prisi-

vieniai asmenys. Seimo vaka
re bus statomas įdomus vaidi-
nimas.Pietųs ir užkandžius pa 
gamins 7 kuopos gaspadines 
(Iš West Sidės). Pamaldos už 
mirusių labdarių sielas daly- rengti, 
vaujant Seimo dalyviams bus ' Sekantis Centro susirinki-
10:30 vai. iš ryto. Po pamaldų mas įvyks gruodžio 23 d. At-

7 kuopa West Side 3 atsto-! s t o v a i eina į svetainę, kur stovai nepamirškite dalyvau-
, * *,. vai. 

8 kuopa Brigkton Park 2 
atstovai. 

Nuo draugijų atstovai daly-

bus pagaminti pietus. Užpra- t i su-me. 
šymo laiškai pavieniams ats-j 
pausdinti ir kuopos jau pasi
ėmė išsiuntinėti kiekvienoj BRIDGEPORT. 

Koresp. 

vavo Šv. Jono Evangelisto! kolonijoje. 
draugijos; Aušros Vartų dr^ 
jos; Šv. Kazimiero dr-jos; Šv. 
Cecilijos dr-jos iš North Sidės. 

Protokolas iš pereito su-mo 
perskaitytas ir su maža patai
sa priimtas. 

Iš Centro direktorių su-mo 

P-nia Mazeliauskienė prida
vė Centrui $30.00 surinktus p. 
p. Oželio vestuvėse. 

Centras išreiškė širdingą a-
čiu jaunai porelei už tokią 
aufcą. 

Vienas žmogus iš Brighton 

Gruodžio 6 d. Labd. Są-
gos 5 kuopa rengia nepap
rastą vakarą. Rodys kruta-
muosius paveikslus, Charlie 
Chapfin "monkey biznis, ' ' ir 
kitokių pamarginimo bus. J-
žanga pigi. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

PEARJL QUEEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsišku išdirbys$ių. Ba
lalaikų, gitara k smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

EIGŲ nori čebatų 
kuriems nereikia pu 

spadžiu dėti užtad, kad 
jie nudėvės net ir plieni-
nes vinis ant skuriniu če 
veryku — tai reikalauk 
"Hi-Press" Kasikliniu 
Cebatu - žiurek kad bu
tų Raudonas Brūkšnys 
aplink viršų. 

THE B. F . GOODRICH RUBBER CO. 
Akron. Olito 

i . / 

Goodrich 
Hi PRESS 

Mining Shoes 
m HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllllliiliiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEililililllllHllllilIlIlIlHS 
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GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
Užlaikome Gražiausių Žieminių Kvietkų Del Visokių 

Reikalu 
| NUSKINTOS KVIETKOS ; | 

Vestuvėms, Bankietams I r Pagrabams Vainikai 
Pristatome Į Visas Miesto Dalis 

i s. L o VE IK I s i 
KVIETKININKA S 

| 3316 So. Halsted Street Chicago. | 
1 Tel. Boulevard 7314 
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FED. KONGRESO PROTOKOLAS. 

j 

P R . P. S I M A I T I S 
HAjPRAPATH 

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, moterų Ir vaikų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne-
silpnindaraas juos vaistais ir ne-
varglndamos 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 į 

•namus. Tel. Boulevard 876S. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 Iki 8 
vak. Kedėliomis po sutartė 465? 
So. Ashland Avenue. 

(Tasa nuo 2 pusi.) 

pridėjus tas draugijas, kurios yra nuo 
mokesčių paliuosuotos, susidarys pri
klausančių narių apie 45,000. Iš mokesčių 
kas meta gausime skolininkams užsimo
kėjus $1,500.00. 

Keikia pažymėti, kad daugelis orga
nizacijų į narystės mokestį žiuri gana 
šaltai, bet Federacijos tikslus vienok re-
mia ir atsilygina darbu. 

Fedreacijos skyrių dabar turėtų būti 
42, nes Rockfordo skyrius atsigaivino. 
Formalis jų gyvavimas, bendrai imant, 
yra gana silpnas. Geriausiai gyvuoja Chi-
cagos apskritys, Naujos Anglijos, Ne-
warko, Detroito; atsigaivino Pittsburgo 
apskritys. New Yorko skyrius nedavė 
Centrui jokių žinių, iŠ skyrus pavėluotos 
nominacijos. 

• 

Centro Valdyboje darbas ėjo sutarti
nai. Tiktai iždininkas buvo sunkiai su

sikalbamas gal dėlto, kad toli gyvena. 
Organizacijos stiprumui būtinai reikėtų, 
kad pirmininkas sekretorius ir iždininkas 
butų vienoje vietoje. 

Praeitas Kongresas yra nutaręs, kad 
butų sutvarkyti įstatai. 

» Pasiremdamas buvusiųjų kongresu 
nutarimais, atsižvelgdamas į nugirstus 
skyrių šiam Kongresui įnešimus ir pasi
taręs su žinovais, sudariau projektą mū
sų įstatų, apie kuriuos Tamstos gausite 
tarti saT*o žodį. 

Neužbaigti darbai. 

Skilus nuo Federacijos kun. Koncevi
čiui sumanyta tapo Kultūros Vajaus 
rinkliava labai plačiais pamatais. Bet jos 
pasisekimas yra abejotinas, nes per vėlai, 
pusėje metų pradėta ir kaip jau minėjau, 
nebuvo jos išplatinimui nuolatinio ir tin
kamo kolonijose kalbėtojaus. Pripuolamai 
platinant, darbas liko neužbaigtas ir nors 
gal nuostolių nebus, bet i r pelno didelio 
taip pat nedaug. Šį metą jeigu mokslei

viais nutarsime rūpintis, tai reikėtų tą 
loteriją pratęsti. Nemažiau kaip lyg Nau
jų Metų, o gal i r iki Velykų. 

Kaip dirbo sekretorius. 

; Šiame raporte pažymėjau, ką žinojau, 
kas padaryta. Kas nepadarytą, už tai bar
ti sekretorių ne mano, bet Tamstų daly
kas. Šį metą bus skundų i r ' l aba i daug. 
Tuojaus po manęs duos pipirų man iž
dininkas savo raporte. Teko girdėti iš 
kai kurių skyrių ir asmenų, kad sekre
torius ne savo darbu užsiėmęs dvigubą 
algą iš dviejų džiabų ima, o visuomenės 
reikalais nesirūpina. 

Tiesa, teko man pusėje metų stoti 
" D r a u g o " redaguoti. Bet ir " D r a u g o " 
redagavimas yra visuomenis i r svarbus 
reikalas. Nekurį laiką tą darbą reikėjo 
imti, nes nebuvo kitos išeities, nebuvo 
žmonių. Federacijos sekretoriatui tad iš 
savo algos samdžiau 5 žmonės. 4 pabuvę 
nekurį laiką pabėgo, penktasis apsiėmė ir 
neatvyko visiškai. Savo pagelbininkams 
išmokėjau gerą dalį savo algos. Savo pini 

gaiš nupirkau mimiografą už $175.00 ir 
dictafoną $425.00 likusius iš algos 
pinigus pavedžiau Tėvams Marijonams, 
kurie šį metą pastatė mūsų visų laukia
mos Kolegijos pradžią. Tad pelno iš Fe
deracijos aš negavau. ' Alga sekretoriui 
buvo vieno žmogaus, o darbas b*uvo uždė
tas dviejų žmonių: ir sekretoriaus ir pub
likacijos vedėjo. Kaipo publikacijos ve
dėjas išnaudojau "Draugą", nors kitiems 
laikraščiams ne kavs savaitę siųsdavau 
pranešlimus. 

Per šiuos metus Sekretoriato išsiun
tinėta apie 20,000 laiškų, kas padaro dar
bo dienoje vidutiniai apie 70 laiškų į die
ną. O juk buvo ir kitokio darbo. 

^ r pagirsite, ar papeiksite už pra
eitų metų darbą, ne svarbu man. Svarbu, 
kad mano darbą peikdami, brangintumė
te šią mūsų Federaciją. Ir svarbu, kad į 
mano vietą surastumėte tinkamesnį sek
retorių, nes aš kitą metą nebesekretoriau-
siu. Kun. Br. Bumšas. 

(Bus daugiau) 
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UŽM0KESN1Ų KLAU-

SIMAS. 

Amerikos Darbo Federaei 
ja paskutinėmis lapkričio die gatvi išsprendė, kad Federa-
nomis turėjo metinį suvažia
vime mieste EI Paso, (Tesąs 

E5FR streikas. Darbdaviai' privalo 
žinoti, kad jei jie siaurins 
darbininkams uždarbius, tai 

tuo būdu jie patys vers dar 
b:ninkus streikuoti.'' 

Kaip "VVoll, taip kiti Fede
racijos viršininkai yra nuo-

nkos Darbo federacija butų . , , . . . . . . . 
, . . . . :. mones, kad geraisiais laikais 

pakeista politine partija, pa- v , '• - •• -•.• • i \ 
v. . . ; „ . , _ uzmokesniai darbininkams tu 

našiai i Anglijos darbo par- . , . , . . , ., 
_Jw, -,. 1V. , , : r but didinami, bet nemažina 

tija. leciaus didzimna dėle- I . „ A . T . *i-_»+% 
mi. Bet Amerikoje ligsiol vi-

Ki 
3& 

sais laikais buvo atvirkščiai, 
cija negali but politinė par- m , .. ., 
,.: . r Tad nors ateity neturėta tija. čia gyvuoja kitokios po 

valstijoj. Suvažiavime, kaip litinės ir gyvenimo sąlygos, 
paprastai, daug svarbįu dar* negu. Anglijoje. 
bo klausimų buvo sprendžia
ma ir išspręsta. 

Pasibaigus suvažiavimui 
Fedtracijos ekzekutyvis komi 

Federacijos prezidentu ir tetas posėdžiaudamas išspren 
toliaus išrinktas darbo vete- j dė^iuant organizuotas darbas 
ranas S. Gompers. Federaci- -grįžtai ' kovotų darbininkams 
jai jis prezidentauja virš ke- užinokesnių mažinimą, 
turiasdešimts metų. Gal ne Visi laukia gerųjų laikų, 
daugiau kaip kiti supranta j kurie jau eina. Gryžus tiems 
darbo problemas, bet jis dar laikams, kapitalistai mėgins 
bininkų gerovei daug dirbo mažinti darbininkams užmo-
ir dirba. Užtat jis ir ger
biamas. 

kesnius. Tai vra aiškiai žino 
• 

ma, nes praeity taip būdavo. 
yienas svarbiausių suvažia'Bet šiandie turi but kitaip, 

vime nutarimu — Fedcra^l-

taip būti. 
Ir jei darbdaviai mažins 

užmokesnius, tai už kilusia-
depresiją industrijose jie pa
tys bus kalti. 

Žiogas. 

sprendžia Federacijos virši
j i neprisidėti prie jokios po ninkai. I r darbininkai nepri 
Utinės partijos. Pirm praei
tų nacionatių rinkimų patsai 
prezidentas Gompers ragino 
organizuotus darbininkus ne
remti nei republikonų nei de
mokratų, ti*: progresyvių par 
t i jos kandidatą j prezidentus. 

valo pasiduoti. Darbininkai 
yra taikingi. Bet jei darbda
viai imtų provokuoti, darbi
ninkai turi iškelti kovą. Ta 
kova tai streikas. 

'kJei uždarbius norima ma 
žinti. darbininkai neprivalo 

Tik rinkinių išvakarėmis sus dirbti,'1 sako Fedaracijos vi-
iprato neatktingai e'giąsis. ce-prezidentas Woll. "Mes ne 
Tad paskelbta, idant darbi- | norime industrinės kovos, 
ninkai nestovėtų nei už vieną Mes norime taikos ir darbda-
partiją, tik rinktų tokius kanVi.u su darbininkais draugin-
didatus, kurie yra darbui pa- gos koo]>eruotės. Tai svar-
lankesni. , biausias ateinančiais metais 

Suvažiavime tas klausimas Federacijos nusistatymas, 
karštai buvo diskusuojamas. Bet jei darbdaviu mėgintų 
Socialistai norėjo, kad Anie- mažinti užmokesnius, tuomet 

i CHAS. K. VUOSAITIS s 
n 
S 
• v 

Didsiauses ir geriauses siuvejes 
ant West Sides. 

Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir 
žieminiu materijų del vyru 

ir moterių. ' 
SIUTUS Ir OVERKOTUS 

Visokiu Stylu 
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai. 

Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del gero patarna

vimo. Taipgi 
§ Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

S 2337 So. Leavitt St. Chicago, HL 
S Tel. Roosevelt 8982 i 

BOLŠEVIKAI NETURI 
PAVTKMO. 

Suv. Valstybėse bolševikai 
neturi pavykimo. 

Antai įvykusiam Amerikos 
Darbo Federacijos suvažiavi
me iš keletos šimtų delegatų 

vos kelr atsiliepė už tai, i-
<lant S. Valstybės susiartintų 
su bolševistine Rusija pirkly 
bos reikalais. Gi visi kiti de
legatai išsprendė, kad S. Vai 
stybės neprivalo turėti jokių 
santykių su bolševikų val

džia. 
Itusijps bolševikų agentai 

kelinti metai darbuojasi tiks
lu A. D. Federacija pakeikti 
savo pusėn. tTečiaus ta pro
paganda neturi pavykimo ir 
neprigįja. 

— 

• 
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Kalėdoms Dovanas Pir-

45,000 GELEŽINKELIE
ČIŲ PADIDINTA UŽMO-

KESNIAi. 

£>. Y. geležinkelių darbo 
I murdąs tomis dienomis pri-
pažino 4 nulionus dol. dau-
giaus perminėtus užmokesnių 
45,000 inžinierių ir pečkurių, 
dirbančių ant 45 vakarinių Ii 
nijų. 
Taipat išspręsta kai-kurioins 
darbo taisyklėms revizija. 

Boardas užmokesnius padi 
dino nepasitarus su darbiniu 
kų reprezentantais. Praeitų 
birželio mėnesį boardas kvie
tė kalbamus reprezentantus. 
Tečiaus tie atsisakė boardo 
susirinkimaii eiti lių/lyti. 

Šis klausimas pavestas fe-
deraliam teismui. Teisėjas 
AVilkerson apkaltino geležin
keliečius. Paduota apeliacija 
Aukščiausian /Teisman. 

I 

Puikiausi spindanti mėlinai -- bals
vai dainiau tai. labai gražiai sudėti J 
l gk . baTsnro aukso žiedą. Nepapras
t a ka ina $100. 

JUS TURITE GERIAUSIĄ PROGĄ PIRKTI 
KALĖDINES DOVANAS DABAR! 

Čia yra tinkamiausių Kalėdinių dovanų del kiekvieuo tavo 
piyllinosios, motinos, sesers, tėvo ar brolio — šios dovanos bus 
ilsiausia atmintis 

D a b a r J u s galite pasirinkti geriausių Kalėdoms dovanų nesku
bėdami. Mūsų krautuvėje yra tinkamiausių dovanų; Geriausių Dai-
mautų, Laikrodėlių ir kitokių Auksinių daiktų. Pas mus pirkda
mi, EUtaupysite daug pinigų. 

Išmokėjimui duodame- metus laiko. 

Navarre aukštos rųsles nesu
laužomi perlai rytinio styliaus, 
labai atsargiai ir puikiai su
derinti, labai gražiai ranka n-
greiveriuoti. I8k. balto aukso, 
daimantaa melsvai balsvas. Tai 
dovana kurios ji nekuomet ne
užmirš. Specialė kaina $45.00. 

kitę Dabar 
Dabar patogiausi? laikas pradė

ti pirkti Kalėdų Dovanas savo gi
minėms, nes galima labai gerai 
pasirinkti. Mažas įmokeįimas Ta
mstai palaikys nupirktą daiktą-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 geriausiai patarnaujanti 
žmonėms. 

Štai mūsų pasiuliįimas: Pirk ir mokėk taip kaip 
iTamistai patogiausiai ant lengviausių 
lismokėjimų. Daimontiniai žiedai "per-
fect blue vhite set" 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 augšeiau. Turime vyrams 
laikrodėlių 14 k. auksuotų baltai nuo $15.50 iki $75JX). 

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

Mes Kalbame Lietuviškai 

Tel. Canal 5496 
Chicago. 111. 

\ - K A Y EGZAMINAS 
t 914X1 

Melsvi, balti daitnantai labai gra
liai padaryti t r puikiai sudėti ir 
ingrreiveriuoti į 18 k. ha.lt o aukst-
nj žiedą. Spindėjimas begalo gra
žus* Specialė kaina $54 00. 

I.al>ui gražios išdirbystės 18k balto aukso 
šliubiniai žeidai kurie begalo pri traukia 
kiekvieną., labai gražiai ingreiveriuoti Jie 
labai gražiai • pritaikinanti nuotekai ant 
pirfctot Jie yra su 5 žėrončiais daimentais 
melsvai balsva spalva. Kaina su 5 daį-
mantals $33.75. Be daimantų $8.75. 

Gražiausi Birthstoffė Žiedai. Mūsų, 
krautuvėje yra pilniausis Birtnsto/-
jj.es pasirinkimas kiekviena mėne-
sj. I8k. balto aukso, gražiausiai 
ranka ingreiveriuoti. Padary ta gra
žiausiai slipuoti daimantai su mels
vai balsva spalva, tai gražiausi bri-
lijantai Specialė prekė $45.00. Kitų 
po $10 iki *50.00. 

II 

Popullariškl Eigin laikrodžiai 15 
akmenų labai gerai laiką rodo, 12 
sizo. gražiai ingreiveriuoti 14k 
paauksuoti kevalai. Ex t ra plono 
modelio. Kiekvienam t inka Kalė
dų dovanoms. Specialė kaina 

$24.50 

Moterys Ir Vyrai, nedaro skirtu-
rno kaip ilgai jua. kenčiate i r ką 
kiti daktara i yra jums sakė. Atei
kite- ir duokite proga X-Ray egza
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagel-
ba nanjau3i0 apara to X-Ray kuris 
nukreips kelia bent kokiai klaidai 
e pasakys visa teisybė ir t ik ra prie
žastį ligos parodant visus organus. 

Egzaminas nieko nekenkia, b» Jo
kio skausmo ir nėra reikalo nusi-
rėdytL 

Jeigu skauda tau vidurius, krut i 
nę, peėiu*, galva, jeigu nęgrumiiliuo-
ja tau viduriai, neturi apetito, kosti 
a r kankina tave rumatizmas, as thma, 
odos ligos, nerviškumas ir kiots 
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti 
greita rezultatą — tai ateik tuo ja u s. 

Mes vartojam naujausia wakjcyn Ir 
serum "606" a r 514 kugmet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa 
gyvastis". "Intro venoua" (drugs yra 
leidžiami tiestai | kraują) y ra pagel
bėję tūkstančiui kentėtojų, šis yra 
nepaprastas būdas gydymo kraujo 
ligų. 

Nedaro skirtumo kiek tų pinigų 
praleidai, ir kiek tave jau kiti : ap 
vylė, ateik člonais ir sužinok pilną 
teisybę ir atsistok an t tiesaus kelio 
kuris Tedą į sveikata. 

Atsinešk šį skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray vaitui? 

C1UCAGO M E I M O A T J CUOTIC 
Dr. M. V. Hcaton 

505 S. State St. Htunp. Coogre»-
2 Lubos 

Valandos: Nuo 9 iki 5:30 vak. 
Panedėlials, Seredoms ir Subatoms 

j i 9 iki 8 vak, Nedėlioms nuo <t iki U. 

I A d o n i ų dienų, kas ^ d ^ / ^ 
landj mušav 2-roda ehime. šešių eonų 
stdabrinis pendells, gražus rttttos.. &» 
JaJkrodys labai stipriai laikort. Kabine
tas stipriai ir gražiai padarytas. Spe
cialė kaina $10.50 

• . 

MahoKunv — ii/liaiginiai 2-rod Chlmc 
LaikrtidžJai. 

* 18K. — 17 Jewt l la ikrodėl is 

Aulc^čiosios rųšies geriausi 17 ak
menų laikrodžiai ĮSk balto aukso. 
Kevalai labai gražiai išrašinėti. la
bai puikiai ingreiveriuoti. Tai dova
na kuri gerbs Ir atsimins. Kaina tik 

$29 50 

Aukštos Rųšies Gra lus JLaifcrmlelis 

Naujausios #nados rektanguliariai 
balto aukso laikrodžiai, gvarantuoti 
25 metams, artistiškai ingreiveriuoti, 

geriausių 15 akmeng. importuoti 
movmentai. šie laikrodžiai, tai tikrai 
stebėtini ir nebrangus. Specialė kai
na $16.85. . 

» 

17 akmenų Illinois adzestuoti 
laikrodžių viduriai, extra modelį 
12 sizo, 13k kiautat nusiipuoti 

^geriausia kokybė, puikiai ranka 
ingreiveriuoti. Puikiai rodo laiką, 
šie Laikrodžiai duos pilniausi pa
tenkinimą. Kaina specialė $32.75 

Sagdžestijos Kalėdų 
Dovanoms Del Jos 

Vanity Case 
32.00 up to $25.00 

Mesli Bag 
$3.75 up to $50.00 

Diamond Set Bar Pin 
$15.00 up to $250.00 

Platinum Diamond Dinner 
Ring 

' $75.00 up to $500.00 

Pilniausis pasirinkimas braižinių, Frencli 
Ivory Toilet setai, gražiai nušlipuoti geriau
sios rųšies gintarai. Tikrai patiks. Sjeciale 
kaina $12.50 iki $75.00 

1'amou.s 1*47 Kogcrs B i w . Si lver^arc 
Puikiausios rųšies sidabrinė* oirtelkoa 2 t fitu-
kos dėžės. Vėliausio išradimo* Sfecialė kaina 
$22.40 ir aukščiau. 

Sagdžestiįe* HEaledų 
Dovanoms Del Jo 

SiAid Goki Cnff LhAs 
$5.00 up to $50.00 

Diamond Set Scarf Pin 
$iaeo up ta $i5aoo 

Cigarette Cases 
$2.75 up to $20J 

Solid Gold Watėh Chalns 
$8.75 up to 

Jl536W:47tfc. Strwi CHICAGO. 

I 
ATTOAKA 

KOŽNA 
VAKABA 

LIK 
KALĖDŲ 

NO READY CASH IS NECESSARY TO BIJ> 
ATIDAEA 

KO^l^A 
VAKARĄ 

KALĖDŲ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
— — — P i R nAt tVfti finfA ^ 

MARCELLA REMOTIS, Soprano « u u « x v V A i * a / j a j a * v « f DIDŽL%LS*A LIET^Vfit t tĄ J U -

SHEB0Y6AN, WIS. SPRiNUFIELD, H L 
Pieną 29 lapkričio Moterų 

Sąjungos vietinė kuopa su
rangė vakarį su vaidinimu. 
Vaidinta " Nužudytas Kudi-
! & " . Vakaras gerai pavyko. 
Puoliko* buvo veik pilnuti-
svetainė. Lošė jai savo užduo-
iis atliko pavyzdingas. Ypač 
pasižymėjo žuvininko rolėje 

L. V. 48 kp. choro koncer
tas Įvyko Lapkr. 23 d. 8 vai. 
vakare, Šv. Vincento parap. 
svetainėj. 

Pirm. Adomaitis, trumpai 
bet graž?ai, perstatė neseniai 
čia aptykusį varg. Joną Ke
lt ietį. 

. 

ponia A. Simaninienė. Taip1 Vytis G ruštas, vakaro vedė-
jau gi*ažiai vaidino ir ponia jas, taktingai vedė programa. 
M, Jekinaviėienė. Žodžiu sa-! Pirmiausia buvo atvaidinta 
kant visi lošėjos ir lošėjas go-! trumpa komediję. 'Išlaimėjo'. 
rai pasižymėjo. Tai buvo pir
mas toks vakaras Sheboyga-

Veikalas silpnutis bet kadan
gi vaidintojos: Juze Sugentai-

ne, kuris taip gerr.i pasisek-! tė, Ona (Judauskitė, Kotryna j 
ių. Uz tai bravo Sąjungie- i Kupcrienė, Monika Lapiris-
toms. Patartina, kad kiekvie- kaito ir Elena Bucevieiutė, 
na mergaitė o 7 Moteris raiy-
tuši prie Mot. Sąjungos. Pa 
repijos bazaras jau uzsibaig". 
Pasekmių dar neteko sužinoti. 
Bet kaip atrodo, gal bus men-

savo roles gabiai išpildė, pu
blika gardžiai prisijuokė. 

Choras gražiai sudainavo 
•*Ei užtraukim tąja Dainę", 
"Piemenėlis", "Kariuomenė? \ 

kiau, kaip pereitais metai*. Maršas", "Piauti Linksma, i 
Žmogių daug mažiau lankėsi. Piauti Gera" ir "Ąžuolas". ! 

JUSlS GERIAU IR 

PIGIAU PATARNAUT. 

{ Efo&lETUSKA I R MVZTKAUKl 
rNSTRL3rti?rfU K R A C T C V E 

ANT TOWN OF LAKY: 
IrtklLTt 1)ES6 KALfiDŲ DABAR 

J. J A S I N S K I 

I 

— 

BrldReport Sturiio I liot6 

Gruodžio 7 d. Sy. Jurgio parap. svetainė
je vaidins "Šventoji Naktis" Angelo rolę., 
\ W* . — II «"KJ> i ' I I I «. _ — Bet vis-gi bus ir pelno. j Programos neturėdama, neat- = = 

Reporteris, [menu visas dainas, kurias dainavo solistės-ai: Alena Bu Gudauskaitė, Alena Bucevi-
77T." _ _ r --, . . / .g cevičiutė, Ona Mosteikaitė, ėiutė ir Kotryna Kuperienė, 

i Juze Sugentaitė, Jonas Grūs- Ona Mosteikaitė ir Veronika 
tas ir Jonas Adomaitis. Visi Lanauskaitė. 

gc - ^ . . . . . . . 

PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 
m?^^^&^^^m> 

i 

V E L A V K I T E 2 I E M O S 
Užsisakykite angl i s nes dabar galinta gauti kokiu norėt, ž inoma* daly- I 

k a s ž iema tania i truksta geru angl ių, tai pasinaudokite proga dabar. 

GRANT VVORKS COAL YARD 
ADAM B E R N A D l š l S Savin irkas 

Į 19-th St. ir 49-tb, Couit Cicero Tcl. Cieero A t ] į 

atliko savo užduotis kuoge-
riausia ir publika savo paten-

Patrijotingas deklamacijas 
pasakė Ona Marėrulioriiutė ir 

kinima išreiškė garsių delnu sesutė Maryti; o juokinga mo 
plojimu. 

Tolians (iuetus šauniai dai
navo: Juzė Sugentaitė ir Ona 

• • • 

nolioga gabiai išpildė Airina 
Dauboriutė. Smuiku solo, 

n "Souverilr" ir Melody of 

" - r 

D A K T A R A I : 
Tele fonas Bgulevard 1939 

Dr,S,A.Brenza 
4908 SO. A S H L A N D A V E N l E 

Chlcago, 111. 
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po 
p*et iki S p o piet , 8:30 rak. iki 
9 :30 vale 

^ 

TeL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 YV. 47 - th Sk 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
• iki 8 vai. vak. Nede l iomis nuo 

8 Iki 2 vai . p o pietą. 
— — II « - • — — — — « 

1 

Dr. A.J. KARALIUS 
TeL Boulevard 2160 * 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

CbJcago, HL 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgui 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
Tei Y&rd* 099* 

Valanda*: 
tfuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Ntno 7 iki 9 vakare. 
MedėL. nao 10 iki 17 piet 

Dr.A.Račkus 
Gydytojas, Ghinirgas, Obs 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)— B« marinimo, 
t)—Ii* peilio ir be skuuMno, 
3)—Be kraujo. 
•*)—Be jokio pavojau* avrikutu*. 
6) — l'iu'ijfiitiii nereikia »irgtl, ga 

H tuoj Milk-yti. ir rali eiti 
tlurba. 

| Vngydo *<iair-stone»* (akmenis tulžyje) 
ir akmenį* Mmpnmo pmtlėje be • 
r»*n««*ijos, 8U tnn\ I ik r.11111-. mok* 
liškoinis pritniont-miM bei vnifttolM 

ApkuitiMlem> »uim)žina rtrtiėjima. 
i jdo unokias iiįrtiM piiM-kminfftii, ir je: 

vta N I M I M daro opentrija«. 
Profesi ionali putariiat uu » teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI 
Oriba* atuftir>ta«: ktt*«hen nuo t \ut 

pu piet iki U \a l . \ak. ir . . 
Nedėiiomi-* ir seredomiu ofisas užda

rytas. 

)fiso l e l . Boalerard 9099 
Resdd. Tel. Drezel 9191 

DP.A.A.ROTH 
B l k A S (1TDYTOJAK IH 

C n r R L R G A S 
Hpecialtstas Moterišku. VyrtJkn 

Vaiku br riau chronišku Ugų. 

mm 3103 S. Halsted SI 
Kampas 31st Str. 

į Vai.: 1—3 po piet 7—8 vak. Ned 
Ir Šventadieniais 10—18 d. 

! 

UH. VAITUSH, O. D. 
Lietuvi* . Akių AtpecialLsias. 

Palonsrviiu akių Įtempimą., kas 
yra. prie i tat imi skaudėj imo gal
vos, avaijfuUO) aptemimo, nervuo-
tuino, tkavaaSčliHi ir uždegusius 
karši iub akiu, kreivių akių, kata
re, nemieg-o, ir taip tolians, be 
vaiftų arba skausmo. Neperviršt-
na n^i akių muJikalia mokslas. 
Vit^o^e atsit ikimuose daromas 
graoi iųas elektra parodantis ma-

nąvtMMi klaidas, taip pat kaip 
vi.ioiaas ligas arba nenormali pa
dėjimą, si lpnybę įnuskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsit ikimuo 
se. Nauji stiklai jdedami j rėmus, 
,ei reikalaujama. Stiklai jdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visleftis 
ligoniams, ir rekordą* laikytas vi
sų atsit ikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbiu nervų ir sniegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
tempimo, kuomet geras pririnki-
nas ir nešiojimas akinių paleng

vins padėjimų. Taipgi arti ir toli 
i .atantiems pagelbėta. Kpeeialė a-
tyda atkreipta i mokyklos vaikus. 
Valandos, KUO 10 ryto iki S vak. 
.Vedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų. 

Te1. Boulevard 7589 
1543 We*t 47-th Street 

AKINKI $4 IK AUGSC'IAU 

Love' grieže Vytis Vyšniai"^ 
• Bkas. Ona Mosteikaitė pritaiv 
pianu. 

Progranias baigtas Lietuvos 
iliininu. Po to prasidėjo šokiai 

£, ir žaidimai. 
Žvaigždute. 

r 

Chicagos vandenio systenta 
iipumpoje 275 galotfa? varide-

,nio kasdiena kiekvienam gy-
jventojtri šio iriiėsto, daugiau 
'negu kitas miestas pasaulyje. 

Bet šitas patarnavimas vi 
sados ne patenkina. Tūkstan
čiai žmonių dažnai negauna 
vandenio. Pusė šio pūinpoto 
vandenio nėra panaudotas ui 
tat kad išbėga per prakiuru-
ses paipas. Kadangi reikalu 
ga pumpuoti tiek daug van 
denio, mieGvas nėgafi jį m'* 
truoti, bot turi vaišinti su 
chemikais k*ad butų tirikainas 
i gert. 

Chicagos panaikinimais van
dens atsakomas "flat ra te" 
mokesčio kuri 90% vartuoto-
;jų moka už vandeni. Jie mo
ka1 nutarta mokestį nepaisęs 
ar jie vartoja daug arba ma
žai vandenio. Todėl daugelis 
y.inonių nepaiko kaip jie var
toja vandenį ir nepataiso pra 
k i muses paipas. 
Vandenio rie]>arlamentas nie 

kuomet negalė© Jums geriau 
patarnaut pi» sio systemu. 
Kad ''flat r-xf^" bus moka 
-.mis tuoniet vandenis bus ta-
bif.u naikintas, patarnavimas 
Dl'-^esnis ir k;ir»ft bus padau-
g«Ma. 4<Flat ra te" netr-i^in-
fĄk ir ne ek -iiouiiškas ir tu-
r"ru but pfašiliiifa.^ 

Kiti miestai sustabdė pa
naikinimo vandens per mete-
rifs. Su meteru kiekvienarm 
bijdinge, vartuotas vanduo 
užregistruotas ir vartuoto jas 
užmoka už tiek vandenio — 
ne daugiau* ne mažiau. 

Patyrimas kitų miestę pri-
parodo kad gausius suteiki
mas filteruoto vandens gali
ma gaut pigiau po sio mete-
rio systemu. 

Ar Jus Pagelbėsit Cliicagai 
Įsigyt šj systema? Pasitarki
te- apia dalyką sti savo kai
mynais ir Alderman. ' 

4629 S. Ashland Av ChicagO 

] 
i 

? 

Jeigu nori gerų laikrodėlj čysto 
au*ksb «fl\rt)iniufa' žiebus, stfnletą, 
auskarius, moteriška špilkų ir. 
gra l ių šukų j ptauktfs, abelnai 
viskas kas yra iš aukso Pas 

mane vieniteliai 
gal ima gaut viso
kį deimantiniai 
daigiai dideliam 
pasirinkime. 

Su pagarba. 
J. JASINSKI. 

ADVOKATAI 
f 
HELEN BELMEN JERUT 
4454 Botflli We-̂ Wrt Ave. 

Telefonai LatkyeVte* AM 

Valandos: N u o 7 fla 9 vakarais 
Nuo 2 Iki 6 Subatora po piet. 

•tmm mmmm 

S, G O N R A D 
užlaikau čeverykų krautu
vę geriausios išdirbystės ir 
vėliausios mados del visos 

: šeimynos žemiaoisbm kai
noj 

4341 Arč&er 
Ave. Kamp. 

Tiroy St. 

Telefonas 
Lafayette 

4961 

1 K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearoorn St., Rooro 1117 
Telef. State 7521 

Vakarais ir% nedėlios rytą.; 

3335 So. Halsted St. 
Telefonas Yards 0141 

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — P a s 
kola pinigų 1 ir 2 morgteiams. 

=l 

^ĖLAL'KITE KAUJbtT 
Nes dabar yra* gieriauses laikas 
pirkti Kah'dų dovauas. 

Ateiki te Pas Mane 
Turu dKtolf pnsirhikimųr naujau
sios m:idDs ?,.ėdų, laikrodėlių ir 
deimantų. Patenkinimas gvaran-
tuotu. Kai" XA mažiausios. Taipgi 

taisau laikrodėlius 
ir kitus jnbilieriš-
lius dalykus. 

JUOZAPAS A. 
R I Z G E N 

saao s. Haistoii sr. 
• Tel. Uonle /ard 1069 

Oficiago 

^ H * ^ 

Užsimoka garsinte^ dienfal-
'Drauge ,>. 

'K I 1 - * ~ " l l 111 mm 

~X. 

t. 
**• 

PERLINES QUEEN KOX-
CERTINOS YRA 

GERIA* ISIOS 

Tel. BlVd. 8t78 ' 

AUTO SALES 
4614 S. Ashland Ave. 

kAr reikalingi Jums pinigai* 
•Arės skoliname pinigus ant 
| antį ų mortgičiu. taipgi ant 

naujų automobiliu. 

SHERMAH AU10 SALES 
Perkame, pardavinėjame, 
ir mainome aagščiaasios 

ryšies vartotus karus. 
4614 Š6. Ashland Avenue 

Gkieago, Hl. 
TeL Blvd. 8778 

JOHN KUCHtNSKAS 
fJETltVTS ADVOKATAS 

22»1 W. M-nd St. arti Liėavltf 8 t 
Telefonas Canal 2559 

Valandbs: 9 ryto iki 9 rakaro. »e-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 4 
• . Veda visokias bylas r l sėos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstr|flt-
tua ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba* parduo
dant Lotus. Namus, Farmaa Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant U r 
mo morgičiaus la&gromla išlygo
mis 

SbSmm - r 
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A. A. OLIS 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2601 
TeL Randolph 1034 VaL nno 9-5 

VAKARAIS: 
8301 8. Halsted s t T e l Bfcrd. 9779 

r. T apart PaaedėUo ir 
Pėtnyčioe 

S. 0 . LA€HAWt€Z 

Tef Lafaycite 839« * 

Dr. A. J; NORMANTH 
LrirrtHTS ^TAPRAPATAS 
4f45-f S6. \frestern Avenne 

Vai : NTot> 2 ikt ft 6 iki 8 P. M 
OfricagO. 

^ • - • — » - ' ."•.., i* • • • , i • m'»į.i«J ' ^| 

.Lietuvis Grabo rius 

2314 W. 23-rd Place 
Chlcagt>, IU. 

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiau8ia, 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti 

t e l . Canal 1271 
tt99 

i y .• • » # > I\Š - -

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

Ofisas- Didmleatyjt 

20 South La Saiie Street 
91ambaris 999 

Telefonais Central 9390 

Vakarais 3223 8. Halsted St 
Telefonas Yards 4981 

'v*** •**<"*<"g « . 

ariuiitiiiiHtffiiiiiUiiiiiitutttHiimiiiiiiiiit&ifiiiifim 
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DR. SEnfiER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Tel. Boulevard 8989 

Į| DR. CHARLES SEGAl] 
' I Perkėlė savo ofisą po aomerl ' 

y l T O f t C A . L . 1 _ ~. J A . . . . 

DP. J. P. Poška 
G V D Y T O J l * 

I R 
CHIRTRCJA* 

9387 So. Morgam Street 
Valandos: 9=—lf i* ryto. 
Vakara is m:o 7 l i l I 

CIOKRO OFISAS: 
1S4S Sooth 49-th Avenaa 

Telef. Cieero 4979 
Ta land . : f—4:38 T. T. kasdien. ; 

TJtaralnkals ir pėtnre iora . n a o 2< 
i ų t m vak. 

V . 

Į 

Perkėlė savo oflcMI po aomert' 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Džiovų, Afotern Ir Vyru Liga 
VaL: ryto nuo 1 9 — I I o u o S—• 
po pietų: nuo 7—s.»9 vakar* 
Nadėlromls: 1 8 Iki l t . 

Telefoną* kfidvray 3889 

v. 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu ktnti palvos skaud*ėjftna. 

jef turi aki>j uždegimą, jeigu akya 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuo jaus ateik pasitarti. 

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

Nedel iomis nuo 10 Iki 12 

3333 Soūth Halsted Street 

Padarytas iš 76 ir 102 rak! t, oktava 
ir trigiibos. Visos plrm6s klėsos plie
niniais klevišiais. l>ailaus užbaigimo 
arba gražiai išmargintos. 

Neapsigaukit , žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butų pažymėta 

"PEARL OUEEN" 
Taipel parduodamos lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. 
. KATALOGAS ATSIUNČIAMAS 

DTKAI . 

V1TAK-ELSNIC COAlPANY 
4639 S. Ashland Ave Chlraijo, 111 

ofc 
C A R S - T K y c K S « T R A C T O R S 

j FRANK B R E S K A ! 
I 250i-dW)5S; Kedzfė Ave. TeL Lawndale 4113*14 | 
| PASINAUDOK p PLANU* f 
1 Ford Truckai Del GrosėfrH| it BačertlŲ. | 
îriiiimfmfiiiiiiriitH îiiiimiiiiiiittuNiiiiiiiMiimiiiiMiiiHtiHffiHiirHfitiHMiniiriiV 

STASUIANJ 
ADVOKATAS 

77 W. Washfn§ten St Rwm 911 , 
Tel. Central 9200 

Cicero Ofisas Utarnlnko v a k 
j 1314 Cicero \ v e . Tel. a c e r o 5036 

(Ant B R I D G E r O R T O SeredoJ rru< 
(J-8 vaL v. Subatoj nuo 1—7 r. v 
:t236 S. Halsted St. TeL Boul. 478 ' 

9 ] « « « M 

, .* » J> T ^ T , - : 

Tcl. Canal 0237 vak. Prospcct 6639 l 
— 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS EB C H I R U R G A S 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayet te 4149 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 6600 S. Artcsian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 

po pietų; 6 iki 9 vakare. 
i " -

mas 

Iš AKCIJOND 

Naujas TerpentijBo išradimas suteiks urna. palengvi
nimą nuo skaudamos gerklės, krupo, slogų, išsisukimų 
ir Rumatizmo. 

Jewelry, Diamonds, Watc-
hes And Silvervvare 

Atidarą nuo 10 vai., ry
te iki 11 vakare. Galit pirk
ti už savo kaina (price) i 
arba galite pirkt ant ištak-
savojimo kuris tosėsį nuo 
7 valand. vakare iki 11 vai. 
vakare. 

PETER Ą. MILLER 
Jevvelry Store 

J. P. WA!TCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearbom Street 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randorph 5584 Ir 5585 
ai.: Kas diena, išskiriant Su 

batos ir Šventes, rfuo t1 iki pietų. 
ROSZLANDO OFISAS: 

10717 Ho. IoClana Avenne 
Telefonas FuUman 4877 

Val. : Kas diena nao 2 Iki t ; 
Subatomis visa diena, šventomis- • 
Iki pietų. 

SPEfclLISTAS ant egzaminavo 
jimo abstraktų ir padarymo kon 
traktų, dokumentų ir visokia 
popierių. Veda visokios sudus. 

. , . - . ; 4f ĘįĮm*mt~mM » • » » » » « » ^ « » » » ^ » » i 

H 
tee 2258 w w t . ^ s y f e ? « t i i , ii7ii jrft cm^m 

PALIEGĘ IR N E t A M G I 

i 

S P E C I A L I & T A S visokų liRų vidurių Ir plaučių, gydo lytiška* 
dal is , Š lapumo Ilgas vyrų, moterų Ir vaikų. 

D P . J . M. C h r. z a n 
GYDYTOJA*, CHLRURGAS, OSTEOLOOrSTAS. | 

l(f49f 3$ĮLnwauk3a Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: 10 iš ryto IŲ 4 v. po pietg ir niro <:!©* iki 8^89 T. • . 

Te le fonas of i so: Haymarkct 9149 
Telefonas Rezidencijos Keystone 41J9 J 

Terpentinas panaikina šaltį tatr 
kaip ranka atima. Jeigu turi blofeft 
kiltį, jeiaru turi sunkumą ant krutinti 
xr kosulį, nekentėk, bet tuojaus pasi-
trink su šiuo vaistu. 

Naujas i šradimas'Turpa turi savy-
ie visus Terpentino gydančius v a i 
tus. Turpo nedegina, nedažo, nei pu
olių nedaro ant tr inamos vietos. Tur
po nėra taukuotas ir nesmirda. 

Pamėgink Turpo prieš einant g u l - f M * . i r '•>?• * * puodeli, 
ti šį vakarą. Turpo greitai prašal ir^ 

bronchitis, pleura^, rumatiEmą, lum. 
bago, katarą ir, neuralgiją. Jis pa
gelbsti nuo galvos skaudėjimo, kojų 
nusideginimų, išsisukimų ir kiti; 
skaudėjimų. Prašal ina krupų -skau
dėjimą, gerklėje. 

Prašalinkite šaffJ tuoja'us -su Tur
po—Turp"<$r.tthė Olnament, kuris turi1 

savyje Me::.hol ir Camphbr, Turpoe 

I i 

Gydome s.pė#iaHial greitai ir pasekmingai chronišltas ligas. Taip-
( i gerklės, nosies, akiy, plaučių, Irepenų, skilvio, inkstų, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatiamą. 

Taipgi gydome sli pasisekimu tas Ilgas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintosN neišgydomos. 

Turime speclalį skyrių del palėgėliu, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Kay. 

GYDYMO BIURAS 

SERVICE mm&, ^ 
1553 W. Division St., netdi' AsMand Ave. 

Biuro telefonas M O ^ R O E 1219. Gyvenimo1 t e l e f o n e ARMITAGE 
0006. 

At l iekams \i*ufe rerk*ato^ kas1 l ink aku^erijoeJ, taipgi at lankome 
ligonus, khire1 negali ateiti | biurą. 
OFISO' VALA*NDOS; Nuo 10 ik i ,18 dieną, nųo- 2 Iki 5" ir nuo fi lkl 0 

VaVaYe: N^dėtroJ mm 14V iM U. po' pirttų" plltfaf s\il!artį 

• — 

John Bagtfzlt n i s Bortlen 
Lietuvis Advokatas 

Vedn bylas Tisaose Telsmttose, Kgzami-
naoja Abstraktus, radaro pirkini* Ir 
pardiivirua Dokum cnfiu U* ignllojlnunv 

7 S. Deaybofrn St. Room 2538 
Telefonas Randolflh 3291 

Vakarais; 2151 West SŠ St. 
Vietinio Ofiso Tel. Roosevctt 9099 

Karpų Telefonas Canąl Į99J . 
— * - -H> U I 

S. W. B A N Ė S 
A D V O K A T A S 
79 JKt. Monroe Street 

Room 904 — TeL Raudolph 9900 
VaL. fftto 9 ryto Iki 9 po p le ts 
Vakara> 9903 So. ITsUted Str. 

Telef. Yards 1014 
Ghlcafo. 

i ' « 

PLATINKITE ^DRAUGĄ." 

M E D U S 
Šviežias 

Tikrai Garan
tuotas 

Geriausias Me
dus koki ptni-

•gal gali nupirkti. 
9 Penkių svarų viodfvikal S9.R( 
G cPnkių svyru > icdrnkai 99 9t> 
10 Pesikiir saarų ^-iednikat $10.00 

- Siunčiame espress^u 
Siųskite Money Order apihokėj imul 

A. G. GILL 
228 W. Huron Street Cbicago, UL 

Septintos lakos. 

file:///ak.ir
file:///frestern
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J R A U- G A S Ketvirtadienis, Grnod. 4, 1024 
•*'• • • 

—— 
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S 
C H I C A G O J E 

ffl } Labdaringos Sąjungos 4 
kuopa laikys priešmetinį su- P A . T 3 A V i M U I ] N A M A I - Ž E M Ė 

E3B 
;brinkimą gruodžio 5 d. S, m. ' BARGEtfAS GREITAM 
į bažnytinės mokyklos kamba- >• PARDAVIMUI 
rv prie 1S gat. ir Union Ave. $40O.tX) cash, likusius kaip ren 

PREZIDENTAS COOLIDGE i "aikinim*reikia aįkoti ^.s-"-*-* ^ 8 -'• ^t^SS^S^0^^ 
1 "*"1- _ . „ _ „ „ _ , hcijos veiklumui, kare. Visi nariai-ės yra kvie- [porrius iš pryšakio. Namas 

Kai-kurie jų pabėgę iš pa- čiami skaitlingai atsilankvti, l^nclasi 2 blokai nuo stoties 
.. • „. l , , . . " , Cmoago, Burlington ir Qumcy 

sitaisvmo namu, . n e s yra daug svarbių reikalų o-elžkelio. Visi įtaisymai, yan-
, ' ~ ; . . . -aptarti. Taip jau bus renkama !do, gazas, elektra, akmeniniai 

Siandi, (l.u-au'o,, atvyko J Ch.cagoj .snaujo pradėta n a n j a v a l d y b a i 9 2 , . „ e t , , , , , / ! ! - ! ! - . . ^ ^ ^ ir apmokėti. 

CHICAGOJE, 

prezidentas Coohdge. Preii- I kamiminia uz įvedima visuo-
. , . ' . . > , .. Prašome ir svečiu ateiti ir 

don t ta draugauja jo žmona ir se namuose vandens saikro 

Inter-
palydovai. 

Atvyko aplankyti 
national Live Stock Kxpositi 
on (Gyvulių parodą) stot'k-
varduose. 

Tai kaipir privatinis apsi 

džių. Politikieriai nemiega. 

P R A N E Š I M A I . 
NORTH SIDE. 

Xed. gruodžio 14 d. 5. m. 

Atsišaukite 
M. PETR0V7SKIS 

SUROMSKIO BARGENAI! 
PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI 
South Side Bargenai 

16 flatų a{)artment building 
po 4 kambarius, garu apšildo
mas. Rendos $800.00 j mėnesi. 
Kaina $57,000, randasi netoli 
Washington Park. 

NAMAI •• ŽEMĖ I REAL ESTATE 

8 flatų naujas mūrinis na-

prisirašyti prie Laba. Sųjun-
gos. 

ir? m %"5* «?r w * TA/SI Imas, su visais įtaisymais, ga-
17 E. 61 St. Tel. Normai 7961 r u ' a p š i ldomas. ' Kaina $34,-

Ed. M., nut. rast. 

FOTOGRAFISTUI PROGA 
Priimsu j pusnykus arba 

parduos u gerai išdirbta biznį. 
lankymą. Jo ^ a r b a i * + \ į * * * • **» « * • * g ® " j i f f i " ^ X » 
re bus surengtas pokylis, ku- j kilmingą vakarienę sv. Myko- j d j e n a a gv į e s a įr elektros. Biz-
rk> laiku prezidentas gal pa- ^ parapijos svetainėje. Kaip nis didelis neapsidirbu vienas. . ~ Z Z Z ^ « | « ^ h f ^ i h i i 

' »t k c , : n i ? t : W P tfi Vofearip Namas nuosavas. Kreipkitės įce baksis, 8 pėdų platumo 12 
sakys tnunpa prakalbą, ma- j ^ ^ ^ ^ ^ J ^ tuojau. pėdų ' i lgumo: Parsiduoda la-
tjrt, ap»e gyvuliu auginimą. ,*< ^ g los tąs mukus veika- PRI6INAUSKAS ! . . . . 

J o žmona turės kitų pra- įW i s i r b l l s kalbėtoju, kurie 
mogų. kokias jai pagerbti nušvies Labdarių nuveiktus 
rengia Chieagos moterys re- j i r rengiami* darbus. Taip 
publikonės. 

PARDAVIMUI 
2-jų pagyvenimų namas 4 

ir 4 kmabariai visi šviesus. 
Visi vėliausios mados Įtaisy
mai, elektra, gazas ir vanos. 

Atsišaukite pas savininke: 
1417 S. 49 Ave. Cicero, 111. . u . 

Parsiduoda seeond hand 

Vėlai vakare prezidentas 
apleis Chicagą. 

AREŠTUOTAS BŪRYS 
PLĖŠIKU. 

jau bus deklamacijų ir kito-' 
kių pamarginimų. Už taigi ren 
Liejai kviečia visus N. Sidie. 
ir apielinkių lietuvius atsilan
kyti ir paremti Labdarius, o 
Našlaičiai bus mums dėkingi. 

Tiesa. 

A. PRIČINAUSKAS 
658 So. Sheridan Rd. 

Waukegan, UI. 
• i « " • •• " • i 

Areštuota būrys jaunų plė- j 
šikų, kurie pietinėj nuėsto da , 
ly ilgas laika- terorizavo; 
žmones, tai vogdami automo-' 
bilius, tai užpuldami ii- plės
dami praeivius. 

Xe visa dar jų gauja suim
ta. Policija teėiaus tikisi juos 
visus išgaudyti. 

Valstijinlo prokuroro asis
tentas areštuotus išklausinėjo 
i r paskelbė, kad ta gauja bu
vus viena bjauriausių ir už jos 

L. Vyčių Ch. A. choras. 
Lapkričio 28 d., vakare L. 

Y. Ch. A. choras turėjo svar
bia repeticiją. Choro vedėjas 
p. A. Pocius pranešė, kad jau 

svetainė del sulosimo Sas
nausko Kantatos Broliai iš-
nuomuota. 

Sekanti repeticija bus groo 
džio 5 d., 1924 m. 8 vai. va
kare Mark White Square par
ko svetainėje. Visi nariai bu
kite punktualiai svetainėje. 

GIESMYNELIS. J ' s < Korespondentas. 
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir šiaip jau gies
mininkams. 

T.. Yyėių 16 kp. svarbus su 
(notomis)" ypač gražios gies- l i n k i m a s įvyks ketvirtame-j 
mė^ Kalėdinis, kaip Sveikas n i 4 * &™°*. 8 vai. vak. 8v. | 
Jėzau gimusis, (iur šiandien;., • j u r - i ° P a r - svetainėje. 
Atsiskubino Betle.iun... (ilona, T r t<U '1 v i s į n a r i a i i r n 0 r i n -
Tylia ja naktį, Pi-n.enis. ši- . t ieji prisirašyti prie L. V. or-
tas giesmės visosi I»c 
vra vartojamos ir šiaip na
muose. ' Į programas. 

Yra ir daugiau g i e- m i ų ku- j Valayba. 
įiu neminėsiu. Patartina vi- * "*" 
šiems išsigyti šita knygelį j<w D I E V 0 APVEIZDOS KOLO 
Kaina 60e. Galima išauti j N U A. 
~ DRAUGO KNYGYNE 

N< aujais! 
PURITAN 

Apiniais-
Paskaninta 
SALYKLĄ 

Šiai Selyklai priduota tikru 
Boimiškų apynių kvapas 

Neareikalinga virti. 
Didelis 

3 Svarų 
Kenas 

Klausk savo Groserninko 

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

• " • • • 

2 flatų po 6-6 kambarius, vi 
si įtaisymai, aukštas cimentuo 
tas beismentas, pečais apšil
domas. Rendos $100.00 į mė
nesį, kaina $8,900. Mažas į-
mokėjimas. 

bai pigiai. 

Pašaukite 
PuUman 3641 

Parsiduoda geras vieno to-
no Ford trokas. Mažai deve-

tas. Pašaukite 
'• 

Pullman 3641 

PARDAVIMO 
Bučernė ir Grocernė su namu ir 

visais jtaisymaia Biznis cash. ran
dasi labai geroj vietoj skaitlingai 
apgyventa Lietuvių ir kitų tautų, 

BRIGHTON PARK 
BARGENAI 

2 pagyvenimų naujas mūri 
nis namas, po 6-6 kambarius JkJ g vaL vakar* V t u o m e t 
S5S° fcĮ'K galime susitarti del pamaty-

MAINYSIM J JŪSŲ SENĄ 
NAMĄ. 

Dadekite biskį pinige ir 
gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatu namus, 
South 9ide, 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 kaihba-
rius ir 30 po 6-6 kambarius, 
sun parlorai, aržuolo tri-
mingai, garu šildomi, įmūry
tos vanos, padestal lavatory, 
gyduolių skrynutė, prosini-
mui lentos, bufetas, viskas 
moderniška, lotas 30x125, 
nauja gatve. 

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

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

Darbp atliekam greitai, 
pigiai ir ge ra i 

, 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. FABIONAS CO, 
Rockwell. 

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

3 pagyvenimų medinis na
mas po 5 kambarius, elektra. 
Randos $75.00 į mėnesį. Kaina 
$6,500. Mažas įmokėsimas. 
BRIDGEPORT BARGENAI. 

4 pagyvenimų bizniavas na
mas, rendos $85.00 į mėnesį 
Įmokėti $700.00, kitus kaip 
renda. 

mmj 

2 pagyvenimų bizniavas na-
biznis išdirbtas per i3 metų Labai mas, Štoraž, galima atsidary-
gera proga greitam pirkėjam. Prie- tf bizni tUOiauS, t inkamas fi

l i kokiam' bizniu. Įmokėti 
$1,000 kitus kaip renda.' 

2 flatų 6-6 kambariai su vi-
uniiniiiiiiHiiiiiiiiiiiittiiliiiililiiiiiiiiiit* "ais įtaisymais įmokėti $300 

kitus kaip renda. 

žastis pardavimo bloga sveikata. 
Atsišaukite , 

\LEX. K YRBAISKIS 
lftlS S. Sccoad Strret 

Phila<lHphfa, Pa. 

PRANEŠIMAS WESTSAI-
DIEČIAMS 

BRIDGEPORTAS. 

ganizacijos malonėkite atšilau 
[kvti. Po susirinkimui bus 

2334 So. Oakiey Ave. 
Chicago. IU 

Antanas Pavelkis 

Pranešimas. 
i 

Liet. Vyčųi 4 kuopos svar-
bus mėnesinis susirinkimas į- j 
vyks ketverge gruodžio 4 d. | 
parapijos svetainėj 8 vai. v. j 
Malonėkite visi nariai atsilan-; 
kyti, nes yra labai svarbių 
reikalų kuriuos reikės aptar
ti. 

Valdyba. 

A-, A. 
ANTANAS STULGA 

mirė Gruodiio 3 d. 1924 m. 
12:30 vai. a. m. 47 metų 
amžiaus nevedęs. Kilo iš 
Kauno Red. Tauragės Aps
kričio Vainuto par. Kivy
lių kaimo. Išgyveno Ame
rikoj 30 metų. 

Paliko dideliame nuliū
dime 4 seseris Oną, Rimkie 
nę, J. Weitel, O. Norkie
nę ir Domicėlę Norkienę ir 
švogerus. 2 broliu Vincen
tą, ir Juozupą, ir pusbrolį 
Juozapą Katauską. 

Kūnas pašarvotas 4510 
S. Hermitage Ave. Laido
tuves įvyks. Petnyčioj gruo 
džio 5 d. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus Bažnyčia kurioj įvy
ks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. 

Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: Seserys, Švoge-
riai, Broliai ir Pusbrolis. 

Laidotuvėms patarnauja 
grab. J. F. Eudeikis, TeL 
Yards 1741. 

. 

apie mūsų naujai atidaromų 
vaistvne Drug Store po No. 
2059 West 22nd Street. Kvie
čiame atsilankyti vietinius 
lietuvius, o mes suteiksime 
teisingų patarnavimų kaip 
tai išpildyme receptų, taip ir 
kituose reikaluose. 

Savininkai 
Al. Wassel, ir J. S. Žilinskas. 

R. Ph. 
1 Chicago. Dl. 

IIIIIIMtIllllllllllllllllItItlIlIlIUIIlliHIfllfe 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

PRANEŠIMAS VISIEMS 
BIZNIERIAMS. 

Dabar yra geriausias laikas 
garsinties 'Drauge'.Duosiu ge 
ra pasiūlymų biznieriams ku
rie nori pasinaudoti šito iai 
ko garsintis lig pat Kalėdų. 
Pašaukite telefonu Roose-
veit 7791, arba kreipkitės 
2334 So. Oakley Ave. 

ANTANAS PAVELKIS 
Pagars inimų Vedėjas . 

I 

DIDELIS I Š P A R D A V I M A S 
Overkotu £18.00 Ir 

Augščiau 

Siūty £18.50 Ir Augščiau 
Su, Dviejom Kelnėm. 

Įvairių matarijų, naujų madų, 
didelis pasirinkimas. 

Vaikų Siutai $5 ir augščiau 
Vai^ų Overkotai $6 ir augščiau 

Pirmos Klasos 
Marškinei 90c. ir augščiau 
Nektines 35c. ir augščiau 
Svederai $2.75 ir augščiau 
Apatinei 50c. ir augščiau 
Pančakos 15c. ir augščiau 
Mes Gvarantuojam Viską. 

Pasinaudok šito didelio pasiulijimo 
Visas Štokas Naujas Ką Tik iš 

Dirbtuves 
STANLEY'S MEN & BOYS CLOTHING 

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

Tel. Blvd. »641 , 

A. K A I R I S 
Murimo Ir budavojlmo namu 

GENERALIS 

G O N T R A G T O R I S 
Atsilankykite pas niane duosu 

gera patarimą. 
S352 So. Halsted Street 

Cnlcago, IU. 
• 

Home 
S356 I,owe Avenue 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

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 

Ylm i — « i y > M > f » o y M i y * i | 1 1 — * * * * * 
telefonas Ganai 7233 I 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavnjimo Komraktorhis 

DažŲ ir Poperos Krautuve 
2338 SO. LEAVITT STR. 

2 pagyvenimų namas 5-5 
kambariai rendos $36.00 ] mė
nesi. Kaina $2,300, Įmokėti 
$400.00. Šios visus namus ga
lima mainyti ant kitokiu na
mu, bziniu, arba farmu. 
C. P. Suromskis & Co. 

REAL ESTATE 
3352 So, Halsted St. Chicago. 

Tel. Boulevard 9641 
I^RDAVIMtTI 2 flatų mn-

rirTiai namai ant Marąuette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta # plvtoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
NEPAPRASTI BARGENAI. 

Kampinis namas lotas 26x 
80 3 augščių namas, su beis-
mentu, 5 pagyvenimų ir storas 
randasi 3201 Auburn Ave. par 
siduoda ant lengvių išmokė
jimų. 

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

4605 S. Ashland Ave. 
Chicago, UI. 

mo tu namu. 
E. VV. BAKS & CO. 

(Bakszevlcz) 
3301 So. Halsted St , 

Telephone Boulevard 6775 

Stulpino Barpnai! 
PIRMAS PIRKSI, PIRMAS 

PELNYSI. 

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

809 W. 35tb SL, Chicago 
TeL Ttouleyard 061X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. 9 

E. J. H E N I F F 
REAL E S T A T E 

LOANS INSURANCE 
t • 

General Contractor & 
Builder 

Su tos rųšies reikalais 
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, Dl. 

Residencljos Tel. 
Prospect .M01 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

B I Z N I S 

TeL Lafayette 4228 

P L U M B I N G 
Kaipo Hetuvys, Uetuvfanu visados 

patarnauju knogertensiai 
M. YTJfiKA, 

8198 West 88tb Street 

— 
Telefonas Ganai 0810 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sįšlniskaL 
THOMAS HIGGDrS 

9818 So. Oakley Ave Chicago, 
* * * —— *— 

BARZDASKU'TYKLA 
Pardavimui pinuos klasos, 

moderniška barzdaskutykla. 
(jeroj apielinkėj, ant lengvių 
išmokėjimų. Priežastis parda
vimo savininkas ne barzdas
kutys. Platesnų informacijų 
atsišaukite į bekerne 
<r* 38P6 W. chicago Ave. 

Chicago, Dl. \ 

iPranešimas Lietuviams! 
KEW CITY PHARMACY 

v^ena ih didžiausių vaistinų }s-
taigų ant Brldgeporto, persikė
lė iŠ 3337 So. Halsted St. i 
nauja ir gerecnfe vietą, 3430 S 
Halsted St. Dabar šitoj vietoj 
yra didelė linije vaistų Kainos 
mažesnės. Patarnavimas grei
tas ir man darus. 

iNEVV CITY PHARMAC Yj 
Savininkas 

John Malachauskas 
3430 So. Halsted St. 

Chicago, IU. 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti *fDraoge". 

Taipgi statome namus, ant 
lengvu išmokėjimų, reikia'. Užsimoka garsintes dienraš-
turėt tik biskį pinigų pra - j ty '^Drauge", 
d'/iai, daugiau mes parupi-
nam jiaskolas ir atliekam ki
tus reikalus. Jeigu turi lota, 
tai nelaikyk dyka, toj kreip
kis pas mus, Mes suteiksime 
patarimų, kaip pastatyti na
mus. 

Jei turi keletu šimtų dole
rių, tai nelaikyk juos ant 
mažo nuošimčio, bet kreipkis 
pas mus mes parodysime kaip 
ir su mažai pinigų, galima pa 
daryti didelį pelnų, įdedant 
juos į gera real estate. 

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

K ) T O G R A F I S T A I 

[LIETUVIS F0106RAFISTASI 
Jei Tarmsta nori, kad Jūsų 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai tą. padarys Tamistoms .F. 
J. Slinkaus Bridgeport Studi
joje. 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir tt. 
Mut,ų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turijne j tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Iloulevard 3302 

Turime naujų mūrinių namų 
2 fl. po 4 kambarius, su ba-
sementu, ir aukštu stogu, va-
hos ir elektra; visi įtaisymai 
sulig vėliausios mados. Taip
gi po 6 kambarius 2 flatų, 
ant plačių lotu; namai ran
dasi Marąuette Manor ir 
Brighton Parke. Priimame lo
ta kaipo pirma įmokėjimų, 
arba mainome ant mažesnio 
namo. % 

Tel. Ganai 2855 
a J. P A N s m i f A 

Fotografas 
PANSmiTA STUDIO 

1901 S. Halsted St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja • į visa* 
miesto dalia. 

Tamsta e i°? 

Taipgi egzaminojame abs 
traktus, padarome visokius 
l e g a l i U S pOper iuS , k a i p t a i I PraSalinklt v nervingumą — apsi-

DOviernastis, įgaliojimus ir t. 
t 

Visais reikalais kreipkities 
pas 

V. M. Stulpinas & 
Co. 

3311 S. Halsted St. Chicago. 
Tel. Yards 6062 

' Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugstumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi-

; šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemlgė, pavargęs iš ry
to, galvosuk}, apsivėlusį liežuvj? 

saugokit neurastenijos, ji silpnina i 
visus nervu*, t e r e i k ė s jums dau-

#giau kentėti — ateikite ir pasima-
tykite su mumis tuojau. 

I 

Daktarai Kopczynski 
ir Scimeers 

Ofisas 
Tel. Haymarket 4378 

1112-1114 Milvvaukee Ave.' 
Viršui Hatterman ir Glants Banko , 

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

Nedėlioj nuo 10 1*1 12 dien% 
Spedaltstai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir šlapumo ligų. 


