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DAUG NETEISYBIŲ IR
PLEPALŲ SKLEIDŽIAMA
SPAUDOS AGENTAI NAU
DOJASI ŠVENTAISIAIS
METAIS.

Francijos Valdžiai Eina
Krizis
.

i

Laikraščiai paduoda bile
žinias.
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kosi. Suprantama, daugiausia
I pavojaus y r a Estijai, nuo ku
I rios netoli Petrogradas
ir
Kronštadtas.
Bet Pabaltės valstybių vie
nybėje yra galybė. Kaip ilgai
jos bus vienybėje, bolševikai
nedrįs jų įiei vienos atakuo
ti. Nes militariniu atžvilgiu
Maskva yra sutrūnėjęs gry
bas.
»
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Japonija Nemato Pavojaus
Amerikoje

Del netikėtų kliūčių spaus
tuvėje. "Draugo" numeris
Gruodžio 8 diena negalėjo
išeiti.
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DAINININKAS CHICA
GOJE.

KARO LAIVYNO BANEBRAI TAI PAPRASTAS DALYKAS.

Premieras Radikalas Bus Priverstas
Pasitraukti.

Šeštadieny, Gruodžio 6 die
TOKYO, gr. 7. — Japoni- Į gesni. Taigi, tie araerokonisną atsilankė į " D r a u g ą " p. jos karo laivyno visų dalių ki manebrai neapeina Japoni
Jonas Butėnas, dainininkas. vyriausiuoju vadu paskirtas jos.
ROMA, gr. 6. — Spaudos
admirolas Okada.
Toliaus admirolas pareiškė,
PREZIDENTAS DUODA P. Butėnas rengiasi koncer
agentai, negalėdami sugraib
Associated Press korespon kad spauda bereikalo rašo aEKONOMIJOS PAVYZDI. tuoti Chicagoje. .
styti sveikų,, tikrų, naudingų
pie tų manebrų pavojingume
dentui admirolas pareiškė:
žinių, pradeda savo laikraš
" I m u ant savęs visą atsa Japonijai. Spauda savo pra
PREZIDENAS PATEN
Atsisako samdyti privatini
čius informuoti apie visokius
komybę pareikšdamas, kad manytais išvedžiojimais sukę
KINTAS CHIGAGA.
vagoną.
niekus.
PARYŽIUS, gr. 9. - Ra dysiąs deportuoti.
imperialis japonų karo laivy Ii a nepakenčiamą atmosferą,
Xesenai užsienių spaudoje dikalų valdžiai, kurios priesa
Kuomet visos politinės sfe
WASHINGTON, gr. 7. - nas neturi nieko įtartina kas taip kad tas daro daugiaus
\VASHINGTON, gr. 6. —
paduota *iš Romos žinia, kad ky yra žinomas socialistas ros atakuoja Herriotą už jo
bloga, negu gera.
Ne žodžiais, bet darbais duo- Aną dieną gryžęs iš Chica- link ruošiamų Pacifįke S. Vai
Vatikanas ieškojęs visoj Eu Herriot, įeina naujas krizis. susisėbravimą, • su Maskva,
Spaudos skelbiama pavedamas Eitiems pavyzdis. Tos £ o s Prezidentas Coolidge rei stybių karo laivyno manebropoj šešių baltų puikių žir Šiuokart valdžia, matyt, neat premieras mėgina francuzų vi
n
jaus idėja yra paprastas
maksimos laikydamasis prezi škė pasitenkinimo. Nes Chi ru.
gų ir pagaliaus' toki rasta laikys ir turės griūti.
suomenės domę nukreipti vi"Būdamas jurininku,
aš baubas. Juk Japonija nėfa
dentas Coolidge įrodo, kad cagoje jis širdingai pasvei
Ungarijoj.
. ,
.. /jL
i
Premieras Herriot
visų sai priešingon pusėn. Jis nu- ..
»
i f
-rC
•• •
u i s apie ekonomiją (taupumą) kintas i r dar širdingiau vai- mažai interesuojuos tarptau tokia lengvatikė, kad ji turė
Pranešta, kad pradedant francuzų, išėmus socialistus, rodo, kad
tine politika. \Teeiaus esu įsi tų tuos spaudos
išvedžioji
Francijai
yra ne vien kalba, bet ir darbais šintas.
Šventuosius Metus minėti, kovojamas už tai, kam jis pri pavojus ne nuo komunistų,
Prezidentas gryžo AVashin tikinęs, kad S. Valstybių ruo mus imti širdin.
gali tai įrodyti.
Šventasis Tėvas važiuosiąs i pažino bolševikų valdžią. Nes bet nuo katalikų. Sako, tas
Admirolas sako, kad japo
Aną dieną prezidentas lan gtonan taipat paprastuoju pa šiami karo laivyno manebrai
pavojus
eina
tiesiog
iš
Vati
karietoje, kurią trauksią tie j to rezultate Maskva jau pri
nėra kas kita, kaip tik šiaip nai visuomet
simpatizuoji*
kėsi Chicągoj. J i s atsisakė vy sažieriniu traukiniu.
sėsi balti žirgai.
j siuntė čia savo ambasadorių kano.
sau manebrai, kokius turi tiems, kurie myli savo tėvy
kti siųlomuoju jam privatiniu
Tečiaus visuomenė" jau ne
.,
.
.
__ ir Francijos komunistai paki
Chicagoje Bismarck viešbu kiekviena valstybė, tik gal jie nę ir rūpinasi a r tokiu, ar
K a s įdomiausia, kad tos ,
. ,v
.. .__
vagonu. Nuvyko ir parvyko
*
Įlo triukšmauti. Kuomet jau betiki tiems jo plepalams. Vi
paprastuoju Pullmann,
taip tis uždarytas. Bus sugriau- didesni, negu paprastai, ir il- kitokiu būdu jos apsauga.,
rūšies išgalvotus plepalus pa j . . .
.
,. ..
suomenė pažymi, kad iš kata
tas
J o vieton bus
pastatytas
!
atvirai
grasina
revoliucija.
dėjo savo skiltyse net kai-ku- Kaip parlamento rūmuose, likų pusės arba Vatikano vai kaip ir kiti dčentelmonai d a - Į kėsianti visas skolas ligi cen
FRANCIJA ATMOKĖ
naujas.
rie rimtieji laikraščiai ir n i o j ^ k i h i r k o m i i n i s t a į s t a ( , i o džiai nėra nei mažiausio pa- r o
to.
SIANTI SKOLAS.
atsitikimas
sukėlė
ko netarė j tos žiruos pliką j ^ ^
f Tas
k e ] i a d e m o n s t r a c i j a s . | v o j a u s . Visas pavojus, tai ko
nw
W'
Valdžiai nei gero žodžio, munistai. I r už tai premieras daug kalbų. Nes nuo preziden
N E W YORĮK:, gr. 7t — kai
BERLYNAS, gr. 7. — Šian
Vatikano autoritetai, sup- j p r e m ; e r a s paskelbė, kad sve-j Herriot vadinamas pirmos rų- to McKinley laikų preziden
bedamas Francijos ambasado
tai visuomet kėliauiami užsi
rantama, tuos plepalus atžau Į į g a l i u s k o m i m i s t l l s j i s p a r $ S i e s demagogu.
rius Jusserand pažymėjo, die Vokietijoje įvyksta Beikė ir pradėjo teiriautis tos
darydavo j. p r vatinius vago IŠ LIETUVOS MINISTER1Ų kad Francija Amerikai a t m o ' chstagan atstovų rinkimai. '
J t
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SUKILIMAI ESTIJOJ, TAI laisvę, net gaAinti
Dievą nus. I r šta: prezidentas Ooo- i .,. POSĖDŽIO.
zimos versmes.
•* v»-lidg« padarė tą išimtį.
draudžia.
Patirta, kad nesenai ame DALIS BOLŠEVIKU STRALietuvos ministerių kabine
Zinoviov visii lenkų, latvių ir
Prezidentas taip pasielgi,
'%>•
rikoniska filmų bendrovė, ku
LliIJU*.
Tavo Pareiga
tas priėmė medicinos, veteri
estų
pasieniu
ilgas
laikas
iškad sumažinti valdžiai išlai
ri filmuoja " B e n — H u r " aMali kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu
narijos, ondotologijos ir fa
riai uflcletfija, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus,
darinėjo
prajovus.
J
i
s
ten
das. Privatiniu vagonu ke
pysaką, buvo Teskelbusi laik Zinoviov būtinai nori revoliu
motinos I Frtiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit kad jų viduriai
rmacijos praktikos teisių pro
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors matitiisis vidurių
siuntė
savo
agentų
komunis
cijos rytų Europoj.
liauti butų atsiėję valdžiai
rasčiuose šešių baltu arklių
užkietėjimas,
duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriauaj Draugų.
jektą.
tų
gaujas
kurstyti
gyvento
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net praJo daugiaus. Jis veikia greitai, len
2,250
dol.
Tuo
taTpu
preziden
suradimui. fTie arkliai reika
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai ii laboratorijos.
iTaipat priimtas radio su
j
a
jus
ir
pulti
svetimi}
valstybių
LONDONAS,
gr.
6.
tas atliko kelionę tik apie už
lingi filmas gaminti.
F. AD. RICHTER & CO.
sisiekimo įstatymo projektas,
šo
angL
laikr.
koresp.).
pasienių
sargybą.
Tam
tiks
500
doL
104-114 So. 4th Street
Brooldyn, N. Y.
I r štai spaudos agentai iš
kuriuo
.
priėmimo
stotis
Pastarųjų
dienų
sukilimas
Elui nesigailėta pinigjų.
to skelbimo paskleidė |)lepagali steigti tiek įvairios į s :
Ypač Latvijon ir Estijon
lus apie pati Šventąjį Tėvą. stijoj, tai Maskvos bolševiku
VYSKUPAS KALBĖS ŽYDU taigos, tiek ir atskiri asme
Apie Vatikaną ir Šventąjį darbas. Tą darbą Maskva fi buvo siunčiama galybė propa
IŠKILMĖSE.
nys tik ^nsisįekimo ministe
nansuoja.
/Tai
dalis
sistemati
gandistu su dideliais krepTėvą, taipat apie Šventuo
CLEVELAND, O., gr. 5.— rijai sutikus, o siuntimo —
sius Metus daug neteisybių nės Zinoviovo kampanijos su šiais pinigų. Toj ir kitoj vaisar
ministerių kabinetui leidus.
revoliucinti
rytinę
Europą
ir
stybėj
komunistjij
sąkalbiai
te
Žydų
organizacija
čionai
pas
skleidžia amerikoniški metoRadio stotis ir jomis nau
distai, kurie čia turi savo mi pagrobti tas Europos dalis čiaus buvo susekami ir areš tatė vieno miliono dolerių ver
tuoti komunistai skaudžiai tės sinagogą arba maldos na dojimąsi prižiūri Paštų, Te
siją ir su pinigais lengvati- Rusijos globon.
legrafų ir Telefonų valdyba.
Trečiojo internacionalo pre baudžiami.
mus. Gruodžio 11 įvyks iškil
tikius masina savo "vieron. "
Pagaliaus komunistams pa mės. Sinagoga bus, taip ta
Katalikai tą metodistų taki zidentas Zinoviov tuo klausi
X-RAY EGZAMINAS
$1.00
tiką kovoja. Tad tie atsiker- nm veda dideles disputas su vyko sudaryti sukilimo pla riant, dedikuota.
nus Estijoj, ko autoritetai ne
Kalbėtojais tose iškilmėse
ta
šmeižimais, prasimany- karo komisaru (Trotzkiu. Trot
zky nuolat tvirtina, kad dar atjautė.
pakviesti įžymiausi įvairių re
mais ir melais.
Lietuvoje gyvenantiems žmonėms malonų
Iškeltas sukilimas tečiaus ligijų žmonės. Pakviestas ir
neatėjo atatinkamas
laikas
sulaukti nuo Amerikiečių laiškų su žinelėmis,
šios diocezijos vyskupas Schvykinti revoliuciją Europoje. tuojaus sutriuškintas.
VIENAS FRANCUOS VYS J i s ragina komunistus savo Dabar Zinoviov y r a baimė rembs. Vyskupas neatsisakė.
bet dar maloniau, jei sulaukta laiškų su dova
KUPAS NUBAUSTAS.
nėlėmis, su ta brangia atmintimi. Dovanų ga
spėkas sukoncentruoti
Toli je. J i s daugiur privirė revo Nes juk dažnai ir įžymieji žy
*J '
lima pasiųsti LITAIS, kurie Lietuvoje labai rei
muose Rytuose ir tenai vesti liucinės košės tiek, kad jo dai dalyvauja katalikų iškil
Už ką? Už dalyvavimą reli revoliucijos propagandą.
Moterys ir Vyrai, nedaro skirtu
priešai šiandie j a m jau ima mėse.
kalingi.,
mo kaip ilgai jus kenčiate ir ką
giniam ėjime.
Vyskupo Schrembs kalbos kiti daktarai yra jums sakė. Atei
Tečiaus Zinoviov tai <Trot- prikaišioti jo neatatirikamukite ir duokite proga X-Ray egza
mą
stovėti
internacionalio
ko
"Draugas" pinigus siunčia: perlaidomis,
tema
bus:*
"Pilietybė;
pilie
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
PARYŽIUS, gr. 4. — Mon zkio nuomonei priešingas. J i s
liškas būdas egzaminavimo su pageldraftais-čekiais ir telegrama.
čio teisės ir priedermės.J'
tvirtina, kad komunistinė re munizmo priešaky.
ba naujausio aparato X-Ray kuris
tauban diocezijos vyskupas ir
nukreips kelia bent kokiai klaidai
Juk del Zinoviovo netakto
voliucija Europoje galima.,
•
pasakys visa teisybė ir tikra prie
katedros kuratas
pašauktu
TRIUKŠMAS
FRANCUOS
Taip pat geistini Lietuvos Lietuviams dien
žastį
ligos parodant visus organus.
kai-kuriose
šalyse
komunistų
- Taigi, Zinoviov atliko išmė
taikos tekėjo teisman. Abudu
Egzaminas nieko nekenkia, be jo
PARLAMENTE.
raštis "DVaugas", ir savaitinis "Laivas". Dien
partijos susiskaldę į dajis.
ginimjų
su
Estija.
I
r
turėjo
jis
kio 8kąš«no ir nėra reikalo nusibuvo kaltinamu už dalyvavi
rėdyti. 4 > '
raštis lankys Tamistos giminės per visus me
įsitikinti,
kad
komisaras
Tro
skauda tau vidurius, kruti
Pabaltei pavojus.
'
mą vienam religiniam ėjime
PARYŽIUS, gr. 7. — Šeš nę,Jeigu
pečius, galva, jeigru nėgrumuliuotus už $6.00, o "Laivas" už $2.00.
tzky daugiaus nusimano apie
ja
tau
viduriai, neturi apetito, kosti
to miesto gatvėmis.
.,
Pabaltės valstybėms išpat tadienį Francijos parlamente ar kankina
tave rumatizmas, asthma,
revoliucijų kėlimą.
Tečiaus nei vyskupas, nei
jų atgijimo pradžios buvo ir kaip tik nekilo muštynės, odos ligos, . nerviškumas ir kiots
Su dovanomis nesivėluokite, nes vėliau pa
chroniškos ligos? Jeigu nori gailti
kuratas taikos teisėjo pašau Zinoviov baimėje.
y r a daug pavojaus, kuomet kuomet komunistai atstovai greita rezultatą — tai ateik tuojaus.
Mes vartojam naujausia wakcyn ir
siųstos, nepasieks iki Kalėdų.
kimo neklausė ir nėjo teis
|Kad> įtikrinti Trotzkį 1 ir ki Rusiją valdo bolševikai. Vi pradėjo atakuoti valdžią ir serum "606" ar 914 kuomet užsi
kraujas. "Kraujas tai visa
man. Tuomet teisėjas nubau tus Rusijos bolševizmo šulus, sais laikais Maskva juk kėsi grasinti Francijai xevoliu?ci- nuodijęs
gyvastis". "Intro' venous" "(drugs yra
leidžiami tiesiai į kraują) yra pagel
dė vyskupą 11 frankų, gi kunasi tas valstybes pavergti. ja.
bėję tūkstančiui kentėtoji}. Sis yra
nepaprastas būdas gydymo kraujo
ratą 5 frankais pabaudos už čių katalikų nesusipratimui. Tiesioginiu keliu bolševikai
Premieras Herriot atsikir ligų.
* ' reikštą nepagarbą
teismui Nes juk nemažai ir katalikų nenorį tų valstybių pulti. Bet to. J i s sakė, kad šiandie val Nedaro skirtumo kiek tų pinigų
2334 South Oakley Avenue
praleidai, ir kiek tave jau kiti ap
ir nepadorų elgimąsi.''
tose
valstybėse
vedamai
ko
prisideda prie radikalų sočia
džiai grasina be komunistų vylė, ateik čionaia ir sužinok pilną
teisybę ir atsistok ant tiesaus kelio
Pranešta, kad su dalyvavu list,ų valdžios iškėlimo, min munistų propagandai jie nesi dar ir katalikai. Tečiaus
kuris veda į sveikata.
•
Telefonas Roosevelt 7791
Chicago, UI.
Atsinešk
Si
skelbimą
o%
gausi
eg
šiais ėjime katalikais apsi tydami pelnysią
geresnius gaili pinigų.
prieš tuos ir kitus bus pavar zaminą kraujo ir X-Ray veltui?
VALANDOS: Nuo 8 Iki 7:S0 vai. vakare, Seredomis ir
dirbsią policiniai teismai.
CHICAGO MEDICAL CLINIO
sau ir visai šaliai laikus.
Nežiūrint to nuolatinio pa totoa spėkos.
Subatomis nuo 8 vai. ryto Utį 8 vaL vakare.
Dr. E . V. Heaton
Francija skaitosi viena kul
I r štai kokios to radikalams vojaus, Pabaltės valfetybės
VaMžia nusprendė depor .505 8. State St.
Kamp. Gongress
Nedėliomis uždaryta.
S Lubos
turingiausių šalių. Bet štai palankumo pasekmės! Radika komunistus
tuoti visus svetimšalius komu Valandos: Nuo 9 iki 6:30 vak.
sąkalbimnkus
Panedėlials, Seredoms ir Subatoms
koki prajovai čia iškeliami a- lė valdžia varžo katalikams nuolat išgaudo ir stipriai lai Į nistus.
9 iki 8 vak. Nedėiioms nuo 4 iki l t .
SuSE——

JIS VADINAMAS PIRMOS RŪŠIES
DEMAGOGU
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pareiškiame, kad tasai ponas čionai absoliučiai neturi
R A U G A S}
jokios teisės į mūsų vidaus, iš senų senovės musy
Ž*P*-* ***** *u»a paųsnąnj
reikalus kištįs.*Musu. valdžios įstaigos privalo turėti
Ov# Yemr
...
•« JO
APIE
KLAIPĖDOS
JCONVENCIJOS
VYKDYMĄ.
•ils UonttLtftiK)
pakankamai drąsos, jam uždrausti įžengti į musy mo
tncmS - 6TAHIM> l c A OOPY
Partinių išrokavimų vedami, kaikurie žmones reika
kyklas revizijos tikslais. Seminariją jau aplankė; vai
L L G A S PLBU&HTNG OO.. IIK*.
f 14 80. OakJej Ave.
Chlcago. D l lauja, kad Kauno valdžia tuojau darytų Klaipėdoj rinki
siai, esą, jo nepatenkinę". Toliau: "šalin rankas nuo
Red. Tcl. Rooeevelt 201 •
mus į Seimą ir Seimelį, kad vykdytu; konvenciją daug
AdniioK.r : Roosevelt " '91
musy mokyklų, bažnyčių, kultūros įstaigų..."
llinillltllKHIIIft«llll!lli!$iM! "lll«fUW4
anksčiau negu legaliai terminai nustato. Iš Lietuvos visko
Tai Šitaip. Paliekant pačiai "Kulturbundo" spau
'R1ZIDENCIALIAI ELEK- reikalaujama, bet retai kas teprisimina apie tai, kaip paif
dai visą jos isteriką, galima atsakyti trumpai ir aišTORIAI.
Klaipėda vykdp pasirašytą konvenciją. Ar ji jau jvykde
'kiai: Centro valdžios pareiga yra daboti, kad autono
konvencijos 25 IT 27 paragraf. kariuose kalbama apie momija ir jos teisės butų abiem šalim taikoma. Tuo pa
Suv. Vab$bių konstitucija kykly ^programą ir katby lygybę? Ar Klaipėdos mokyklose
čiu lietuvių kalbos pastatymas jai prideramoj aukstulurodo, kad kiekviena atskira ir teismuose jau yra bent puse 4ietuviŲ jnokytojy k teisčboj yra Ceatro Valdžios, kaipo aukščiausiojo autono
[alstija privalo išrinkti tiek jų? Ar mokyklų vadovėliai jau lietuviški? Ar Hetuviy kal
mijos padaro — statuto vykdyrfto prižiurėtpjo, kom
lektorių, kiek turi kongreso bos mokinimas jau tinkamai pastatyta?
petencija. Būtent, statuto § 25 sako, kad: "Viešųjų
[ariu, imant krūvon kongresmokyklų mokslo programa Klaipėdos Teritorijoje ne
Žinios iš Klaipėdos jrodo, kad Vokietijos pinigais ir
lonus ir senatorius. Tie išturės būti žemesnė už programą, kuri bus nustatyta
padrąsinimu vedama lietuvhj germanizacija ema dar
inkti valstijų elektoriai rentos rųšies mokykloms kitose Lietuvos teritorijos da
smarkiau nei Kaizerio laikais. Šitokią padėtį 1ik liurbiai
prezidentą.
lyse", o § 27 sako:. "Lietuvių kalba ir vokiečių kalba
tegali toleruoti. Energingi ir teisingi žmonės turėtų Klai
Kiekvienoj valstijoj ta parbus pripažintos lygiai oficialinėmis kalbomis Klaipė
pėdoj visupirma tvarką įvesti ir vokiškas šiukšles iššluo
ia, kuri gauna daugiausia
dos teritorijoj",
ti, o tik tuomet rinkimus ten daryti.
liečiu balsų, laimi visus eVOKIEČIAI NORI PRIVILEGIJŲ.
AR JAU I&VALYTGS MOKYKLOS?
>ktorius. Nes piliečiai papVokiečiai norėtų turėti Kauno Seime savo pilnatei
"Klaipėdos Žiniose" štai ką teko skaityti:
istai balsuoja už Visus tos
"Juk didžiausioj daugumoj šio krašto kūdikiai sius atstovus, per kuriuos galėtų kišties į visus Lietuvos
kitos partijos elektorius.
tebemokinami tų pačių mokytojų, kurie tyčia buvo reikalus, tvarkyti «vįsos Lietuvos mokyklas, reikšti valdžiai
[una labai refi atsitikimai,
parinkti juos per tą pačią mokyklą lietuvių tautai iš nepasitikėjimą ir t. t., o Lietuvos valdžia, anot vokiečių,
lomet vienoj ir toj pačioj
plėšti... Dabar tie patys mokytojai turi patys savo neturinti leises net paprasčiausio dalyko prižiūrėti: rutstijoj išrenkami
dviejų
aukas "atlietuvinti". B vienos pusės tikra tragikome pinties kad Klaipėdos mokyklose lietuvių kalba butų dės
*tijų elektoriai.
dija, kaip kartais vokietis mokytojas, nemokėdamas tomoji kalba. Juk tai absurdiškos privilegijos reikalavi
•Visoj šaly yra 531 elektovisiškai lietuvių kalbos, bet senu geru jpratimu norė mas, skaudžiai įžeidžiąs visų lietuvių jausmus. Neva .kon
[us. Tiek kongrese yra atstodamas instrukcijomis uždėtą pareigą atlikti — mo vencija prisidengdami keli tūkstančiai Berlyno apmokamų
Kandidatas į prezidentus
agitatorių germanizuos Klaipėdos lietuvius ir dar suvar
kina vaikus lietuviškai! Bet žinomi ir kitoki faktai.
turi gauti mažiausia 266
Pavyzdžiui, sykį nuvažiavęs į Nidą vienas ge žys Lietuvos valdžią kad ši negalėtų vykinti konvencijos
[ektorių balsus, kad burai žinomas lietuvis susitikęs keturis frantus paklausė tų paragrafų, kurie nepatinka barbarų kryžiokų ainiams.
ižrinktas prezidentu.
lietuviškai, kur busiąs viešbutis "Kurischer Elch". Ir tie, kurie klausia "nuo kada yra Lietuva mūsų tėvynė
Kai-kurios valstijos yra ži
gC
"Hier wird's deutsch gesprochen" - arogantiškai «•*•• *>"*! ^
" ? 6 " LieT? V W ?
c
emos kaipo demokratinės
buvp jam atsakyta. Tie ponaičiai pasirodė esą apylin da butų tai valdžiai, kuri šiuos latrus į Lietuvos Seimą įIstijos, "nes ten ilgus mekės liaudies mokytojai... Jsivaizdinkim sau, kaip to leistų! Taip, mes žinom, kad Klaipėdoj dauguma piliečių^
Įs išrenkami demokratų par
kie mokytojai kūdikius lietuviškai mokina. O juk tur turi sveikos išminties ir nestinga patriotingų jausmų, bet'
jos elektoriai. Kitos gi valsbūt "mokina", nes švietimo decernentb aplinkraščiuo privalom neužmiršti, kad visos įtakingos Klaipėdos krašto
yra žinomos kaipo repuse pasakyta, kad tiek ir tiek valandų savaitėj mokintų. pozicijos: mokykla, bažnyčia, teismai, policija ir t. t. dar
fikonines.
Toks mokytojas, jei jis laikė pamokos iš lietuvių tebėra atėjūnų rankose ir rinkimams dabar vadovautų ne
[Praėjusiais 24 metais, kuokalbos darys farsą, tai jis daug daugiau blėdies pa kas kitas, kaip kruvinųjų ricierių (t. y. valkatų) vaikai,
rt butą šešių prezidencialių
darys, kaip kad visiškai nemokindamas. Šiame atvė- vien brutalę spėką temoką gerbti. Jei nori iš šitų "virš
rimų, 11 valstijų visuojy "Kulturbundo" spauda daug pasirodė padoresnė: žmogių" padorių piliečių susilaukti, tai turi kartą gerai
>t rinko demokratinius eneleido rašant tendencingai kraipyti faktų ir žeminti juos sulaužyti, paskiau į tešlą sumalti, o tik paskiau, ge
rtorius, kitos gi ~ republivalstybę, ji visai neberašo. Visai teisinga!
resnio, "štofo" pridėjus, galima butų iš jų lipdyti civilizuo
fninius. Kai-kurios valstijos
Viena vokiškoji organizacija, reikalaudama šiems tus ir demokratingus piliečius.
Siaus dažnai keičia savo pomokytojams .pakelti algas, pasakė: "kiekvienas klaipė
JEI LYGYBE, TAI LYGYBE!
finį veide. Nes vienais medietis gerai žino, kad Klaipėdos krašto mokytojija
Jei Klaipėdos ^atstovai Lietuvos Seimel butų prilei
is stovi už republikonusv ki
yra tasai bokštas, ant kurio statoma mūsų aukštoji džiami kišties į visos Lietuvos reikalus, tai \t visas Lie
ls -- 'persimeta demokratų
kultūra!" ir už tai iš "Kulturbundo" tėvo p. Konrado tuvos Seimas turėtų įgyti teisės kišties į Klaipėdos vi
Jsen.
gavo šilčiausio pagyrimo. O kuomet vienas naujai daus reikalus, ypač prižiūrėti kaip ten vykdoma kalbų ir
r
alstijos turi tokį skaičių
paskirtas mokytojas, vietinis Klaipėdos priemiesčio tautų lygybė, apie kurią konvencija kalba.
aktorių:
Klaipėdos krašte yra trys ketvirtadaliai lietuvių ir
lietuvis, baigęs tą pačią garsiąją Klaipėdos mokytojų
(klabama 12, Arizona 3, Arseminariją, lietuvių kalbos tik nuo motinos išmokęs, vienas ketvirtadalis vokiečių. "Sulig šitos gyventojų pro
isas9, California 13, Colovisai bešalis, pamokos metu vaikams ant lentos pa porcijos turėtų but nustatyti ir lygybės pagrindai. Va
lo 6, Connectieut 7, Delarašė "Lietuva mūsų tėvynė — visa "Kulturbundo" dinasi, visų krašto valdininkų ir mokytojų 75% turėtų but
re 3> Florida 6, Georgia
spauda papliupo nepasiklausomu riksmu: girdi, mo lietuviai ir 25% vokiečiai. Visose mokyklose 75% turėtų
Illinois 29, Indiana 15, Iokykla, autonomija, "-kultūra" pavojuj, negirdėtas būti lietuvių kalboje ir 25% vokiečių kalboj. Pavyzdžiui,!
13, Kansas 10, Kentucky
skandalas ir tt. ir tt... Tai karakteringas dvejopas jei mokykloj yra 24 mokslo valandos į savaitę, tai 18 va- Į
Lousiana 10, Maine 6,
mastas, kaip ši neatsakominga žmonių grupė kiekvie landų turėtų but lietuviškai, o 6 valandos (vokiečių kalba
land 8, Massachuetts 18,
ir-tikyba vokiečių vaikams) galėtų palikti vokiškai. 6e
ną reiškinį Klaipėdos krašte matuoja.
Įchigan lo, Minnesota 12,
Toliau į mišką daugiau grybų. Šiomis dienomis panašios tvarkos juk negali but jokios lygybės, apie kuIssissippi 10, Missouri 18,
Klaipėdos krašte lankėsi Sviet. Min. pradžios mokslo rią šiandien visų mėgstama kalbėti.
jntana -i, Nebraska 8, Ne>KA!P AMERIKA PADARYTŲ?
dep-to ir seminarijos direktorius p. Vokietaitis susi
la 3, New Hampshire 4,
Jei Lietuva panorėtų sekti Amerikos pavyzdį, tai vi
pažinti su Klaipėdos mokytojų seminarija ir mokyk
|w Jersey 14, JNew Mexico
lų tvarka, ir tarp kita ko pasiinformuoti, kaip yra sus, kurie neskaito Lietuvos savo tėvyne, vi$us, kurie
|New York 45, North Caroniekina (lietuvybę ir agituoja prieš lietuvišką valdžią, visus
pastatytas lietuvių kalbos mokymas.
12, North Dakota 5, 0Bematant vėl sukliko pats atviriausiasis "Kultur tuos Lietuva turėtų tuojau deportuoti, o jų turtą -konfis
24, Oklahoraa ' 10, Orebundo" organukas "Volksstimme", paduodamas to kuoti, kaipo tėvynės išdavikų. Lietuva deportavo daugybę
5, Pennsylvania 38, Rhoną kitiems. Girdi, "Klaipėdos krašto mokyklos Kau rusiškos krypties bolševikų, tai kode>gi nedeportuoti -ke
Island 5, -South Carolina
no priežiūroj? Vienas žingsnis po kito! Kas įgalioja lių tūkstančių vokiškų trukšmadarių "revoliucionierių?"
South Įtakota 5, Tenneetą poną, ir ar jis čionai tik "informacijoms" atvyko, Deportacija jiems daug blogo nepadarytų, nes jie Lengvai
12, Texas.20. Utah 4, Verkurios irgi gali mums turėti sunkių pasekmių, ar revi gautų ^erų darbų (žandarais ir 14.1) savo tikroj tėvynėje
|nt 4, Virginia J.2, \Vashzijai? Jei reikalas liečia pastarąjį atsitikimą, tai mes Vokietijoj.

LIETUYlfiiKLAIfĖDOJE.
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©abartinž tvarka Klaipėdos krašte juk ne tvarka, bet
palaidumas h* ištyžimas. Šitokių plačių* laisvių vokiečiai
niekur nematė ir todėl nemokės jų gerbti. Vokiečius vi
suomet reikia valdyti vokiškai. Tuomet jie gerbs valdžios
autoritetą ir bus tvarkus piliečiai.
Lietuvoj laisvai "uliavoja" visokie priešlietuviški agi
tatoriai ir dinamito specialistai. Jei Lietuvos valdžia atsi
sakytų bent dalies ištyžimo ir sektų kad ir Amerikos pa
vyzdį, tai priešvalstybinius gaivalus ji deportuotų tūks
tančiais ir tik tuomet pajustų lietuvis, kad ir jis turi nuosavią tėvynę. •
K. P .

P P

2IKIŲf - ŽINELĖS.
I basi.
Fors neoficialiai bet jau
lėtos Francijos valdžios
rt*os su Suv. Am. Valsty<valdžios atstovais karo
lų sutvarkymo reikale.
>rins Mažąją, Entantę.
fruodžio mėnesyje žada Bu
>ste susirinkti Mažosios
ites atstovai. Lenkija
fanti priimta į jų skaičių,
-vakarų valstybėms gresi
latinis su Rusija karas.
AR ŽINAI, KAD
,enkai paėmė Rusų laik
oj "Syn Bielarusi?" Ar žikad Helmar Turkiški ci
stai yra pagaminti iš 100
[ryno Turkiško tabako,
is yra geriausias tabakas
uetams. Jus džiaugsitės
įainę į Turkišką.

A. L. R. K. FEDERACIJOS XIV
KONGRESO PROTOKOLAS.
*

(Tąsa)

Kultūriniais reikalais.
1. Bengti ^visose kolonijose sooialLo
ir apologetinio turinio paskaitas, bei re
feratus, kurie šviestų mūsų išehnga ir
užgrūdintų ją prieš gresiančius ištautgjimo ir religinio indiferentizmo povojuą,
2. ^Raginti tėvus leistį *avo vaikus
į Lietuvių Katalikų parapijines mdkyklas
kur tokios yra, o kur nėra, kurti lietuvių
kalbos kursus, ,
3. Traukti einantį aukštesnius ir vi
durinius mokslus jaunimą tprie mokslei
vių 'fGiaMnirikųf, organizacijos.
4. Eaginti tėvus, kad savo vaikus ap
draustų liet. Romos Katalikų Susidien>v
mė Amerikoje,
5. Raginti moteris ir mergaitės dėtis
prie A. Xi. R. "K. Moterų Sąjungos,
6. Raginti darbo žmon*s dėtis ^aie
Ii. D. 1L Sąjungos.

i

m

7. Ypatingu būdu raginti visus lie
tuvius katalikus dėtis prie L. R. K. S.
8. Raginti jaunimą kuoskaitlingiau
eiti augStuosius mokslus, kad tokiu budu susilaukus didelio inteligentijos skai
čiaus,
. : W. • -.'
9. Remti rimtai kuriamą Lietuvių
Dramos teatrą Amerikoje.
Umigracijos .reikalų:
-Kadangi emigracija iš Lietuvos į
S. W. p a aprybucrtair kadangi nesąžinin
gų emigracijos biurų, agentų ir asmenų
yra ^agniami mūsų viengenčiai »\ažiuoti
Amerikon per IKubą, xMexico ir Ganada,
ir kadangi didelis skaičius mūsų žmonių
paklausę tokių patarimų ir .patekę Mexicon, Kubon ir tt. išvažiuoti iš ten negali
ir tenka jiems vargti ir skursti; kadangi
beto dar daugelis esti sugaunami salptai
einant aser Amerikos rūbelių ir paskui >per
kalėjimus jie esti deportuojami, todėl
Federacijos XIV Kongresas nutarė:
Kreipti Lietuvos Seimo domesį į tą
reikalą ir pataria, kad butų iš esančių
Lietuvoje emigracijos agentų ir agentū

r

>mr3

"

Klausykit
Draugai Tairttečiai!
"Pirmą sykį Amerikon atvykęs
ir išlipęs New Yorke, dėdė pasi
ėmė pas save. Ten jis man davė
rūkyti HELMAR.
Aš negaliu
pamiršti pirmą jausmą rūkant
HELMARS. Jis vis dar pas ma
ne ir aš visados rūkau juos ir
niekad nepabosta."
Taip ir jums pasiregėtų, jai jus
taipgi rūkytumėte HELMAR
Turkiškus Cigaretus, kadangi
HELMARS susideda iš Turkiš
ko Tabako garsaus po visą že
mę kaipo geriausio ir brangiau
sio tabako cigaretams.
HELMARS yra absoliutiškai ^ry
ni ir įpekhioti į kartono skrynu
tes, kad jie nelužtų
Kaip kiti, taip ir jus džiaugsites permaina į Turkiškus
Gamintojai augščiausios
rušlea Turkt&kg -)r E«yptišUq
ctgrarettj paaatily.

Mtiaigutal
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rų tinkamas užstatas, iš kurio butų pa
dengiami nuostoliai ir išlaidos nepateku
sių į S. V. emigrantų.
Patiektą gerb. kun. J. Daknio rezo
liuciją del kreipimo mūsų išeivijos Konadon, Kongresas perdavė C. Valdybos
liniai.
Amerikos Kolegijos Lietuvoje
reikalų.
Ištautėjimas nesulaikomai r*tina Amerikes lietuvių eiles, ryšiams su Tėvy
ne einant silpnyn, ir už keletos dešimtų
metų iš pusės miliono lietuvių * bepaliks
maža 'lietuvių saujele,
kadangi šalę kitų ištaufaėjimo prie
žasčių viena yra svarbiausioji, tai stoka
patriotingos inteligentijos čia gimusių
lietuvių tarpe,
kadangi Amerikos įstatymai neleidžia
steigti tautinių mokyklų ir prieto jų
pastatymas Amerikoje apseina neapsako- ,
mai brangiai,
,
>į
Todėl Federacijos Kongresas randa
reikalinga:
1. Kad Lietuvoje butų įsteigta "A-

IŠH-gjgfr

merikos Kolegija" dviem dėstomom kal
bom, pusiau angliškai, pusiau lietuviškai;
į 'tą kolegiją reikalinga butų spiesti lie
tuvių jaunimą iš visų kraštų esančių už
Lietuvos sienų ir užbaigė" tą mokyklą
toks jaunimas išaugės Lietuvos atmosfe
roje gaištų tapti Lietuvos .gynėjais už
sieniuose i r lietuvybės palaikytojais,
2. Kad tokią Kolegiją įsteigtų Lietu
vos Švietimo Ministerija.
3. iKad C. Valdyba tuom reikalu pa
judintų Lietuvoje visuomenės opiniją ir
kreiptų į tą reikalą Lietuvos valdžios do•

•

•

.

mesį.
Organizaciniais .reikalais:
K*utarta:
1. Ateinantiems metams C. Valdybai
nustatyti vieną pamatinį darbą" - .pačios
Federacijos organizacijos , stįprinin^a ir
r
plėtimą,
2. Pavesti Centro Valdybai, ,kad sa
vo .nuožiūra sudarytu Įstatų .Komisiją,
kuri pagamintų .naujus ""Federacijos įs
tatu, statuto ir skyriams instrukcijų pro*
jektą,
(Bus daugiau).
\
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Antradienis, Ortiod. 9, 1924
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FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO SKYRIAMS.

=£

PAIEŠKOJIMAS.

Šiuo raštu pranešame Tamstoms, kad metinis visu.
Federacijos Chicagos Apskričio skyrių atstovų susirin- 3- J*1**™** M e n s k l l ? s
kimas įvyks Sausio 7 d. 1925 m. West Sidės Aušros Vartų iš Kėdainių, atvykęs Ameri
kon 1913 m., gyvenęs 157
parapijos svetainėje, 8 vai. vakare.
Wespromenty Street, NewŠis metinis susirinkimas bus be galo svarbus mūsų Wirgh, N. Y.
organizacijai; reikės išrinkti naują Chicagos Apskričio
4. Martin Jaks ar Saks, gy
Valdybą ateinantiems metams.
Apskričio susirinkimo Lapkričio 7 d. š. m. įgaliojimu venęs 1337 Cemmercial Street
prašome Tamstų kuoveikiausiai sušaukti savo skyriaus su Tacoma, Wash.
sirinkimą ir atlikti šiuos reikalus:
Liet. Pasiuntinybė Amerikoje.
1. Išrinkti atstovus į metinį susirinkimą, bent tris
nuo skyriaus,
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA JU2. Nominuoti kandidatus į naują valdybą. Kiekvienas BILIERISRA I R MCZIKALIKO
INSTRUMENTU KRAUTUVE
skyrius turi teises nominuoti tris asmenis.
ANT TOWN OF LAKE
3. Paruošti raportą iš savo skyriaus veikimo per pra PIRKIT
DEL KALĖDŲ DABAR
ėjusius metus ir pagaminti tinkamų įnešimų svarstymui
NUO
per metinį susirinkimą.
J. J A S I N S K I
Nominuotų kandidatų pavardes paršome pasiųsti j 4629 S. Ashland Av Chicago
Jeigu nori gerą laikrodėlį čysto
Centro Raštinę (ADV. BALYS F. MASTAUSKAS, 2201 aukso
šliubinius Žiedus, signietą,
W. 22nd. Street, Chicago, Illinois), ne vėliau kaip iki auskarius, moteriškų špilkų ir
gražių šukų j plaukus, abelnai
Sausio 5 dienos, 1925 m.
viskas kas yra iš aukso
Pas
mane
vieniteliai
galima gaut viso
Turime vilties, kad Tamistos, atsižvelgdami į mūsų
kį
deimantiniai
organizacijos gyvus reikalus, tinkamai, atliksite minėtus
daigtai dideliam

BE:
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~ $50.00

SAVININKAS

•

York J

»—

v

IZIDORIUS NAUSĖDA

2. Kazukaitis Baltramiejus,
kilęs iš Šeduvos valsčiaus, at
vykęs Amerikon 1913 m. pra-:
džioje; tūlą laiką gyvenęs 82
New

$100

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

1. Edvardas Daugirdas, gi
męs Ilguvos dvare, Naumies
čio apskr., 1914 m. atvykęs
Amerikon ir apsigyvenęs Chicągoje.
i j '\:\m§

Wallace Street,
City.

Melsvi, balti daimantai labai gražiai padaryti Ir puikiai sudėti ir
ingreiveriuoti į 18k. balto auksi
nį žiedą.. Spindėjimas begalo gra
žus. Specialė kaina

Puikiausi spindanti mėlinai — bals
vai daimantai, labai gražiai sudėti i
18k. balsvo aukso žiedą. N e p a p r a s 
ta kaina

• »

Lietnvos Respublikos Pa
siuntinybe Washingtone praho ieškomij asmenų atsiliepti
ir visų žinančių duoti žinhj
apie šiuos asmenis:

JUS TURITE GERIAUSIĄ PROGĄ PIRKTI
KALĖDINES DOVANAS DABAR!
Čia yra .tinkamiausių Kalėdinių dovanų del kiekvie
no savo mylimosios, motinos, sesers, tėvo ar brolio -šios dovanos bus ilgiausia atmintis.
Dabar Jus galite pasirinkti geriausių Kalėdoms do
vanų neskubėdami. Mūsų krautuvėje yra tinkamiausių
dovanų; Geriausių Daimantų, Laikrodėlių ir kitokių
Auksinių daiktų. Pas mus pirkdami, sutaupysite daug
pinigų.
Išmokėjimui duodame metus laiko.

pasirinkime.
Su pagarba,
J. JASINSKI.

CHICAGOS FEDERACIJOS APSKR. KOMISIJA,
PAIEŠKOJIMAS.

-«-

Mūsų dviejų aukštų' krautuve užpildyta vyrų dra
bužiais. Didelis pasirinkimas siutų, overkotų, skrybė
lių, marškinių ir kaklaraišių. Taipgi pilną liniją turime
geriausrų 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 krautuvę už
laikome nuosavame name ir nereikalaujame mokėti
rendos.
. Patarnavimas sąžiniškas. Pirk pas mus. Jei pa
tenkinsime - paaiškyk kitiems. Jei nepatenkinsime pasakyk mums.
|į|
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Labai gražios išdirbystės 18k balto aukso
šliubiniai žeidai kurie begalo pritraukia
kiekvieną, labai gražiai ingreiveriuoti Jie
labai gražiai pritaikinanti nuotekai ant
piršto. Jis yra su 5 žėrenčiais daimentais
melsvai balsva spalva. Kaina su 5 daimantais i l t į ^ r Be daimantų

Navarro aukštos rųšies nesu
laužomi perlai rytinio styliaus,
labai atsargiai ir puikiai su
derinti, labai gražiai ranka ngreiveriuoti. 18k. balto aukso,
daimantas melsvai balsvas. Tai
dovana kurios ji nekuomet ne
užmirš. Specialė kalifą

$33.75

$15.00

itų

$35.00
po
$10,ki $50.00

$8.75

18K. — 17 Jewel Laikrodėlis
Aukšcioeios rųšies geriausi 17 a k 
menų laikrodžiai 18k balto aukso.
Kevalai labai gražiai išrašinėti, • la
bai ..pHityaJ,.(pgręiveriuoti. Tai dova
na kuri gerbs ir atsimins. K a i n a tik

tsisfisxtfx&xy

ŠEIMYNAI

'Mi
Aukštos

TINKAMA DOVANA

Rųšies

Gražus

\-i

Populiariški Elgin laikrodžiai 15
akmenų labai gerai laiką rodo, 12
sizo, gražiai
ingreiveriuoti 14k
paauksuoti kevalai. Extra plono
modelio. Kiekvienam tinka Kalė
dų
dovanoms. Specialė
kaina

Naujausios
mados rektangulip^iai, >
balto aukso- laikrodžiai, gvarantuoti
25 metams, artistiškai ingreiveriuoti,
geriausių
15 akmenų,
importuoti
niovmentai. šie laikrodžiai, tai tikrai
stebėtini ir nebrangus. Specialė kai-.

*£ >s.

i

J-

Illinois
adzestuoti
uriai, extra modelį
kiautai nuslipuoti
geni
kotobė,
puikiai ranka
1 >
' -irtgrreiyė*iuot
Puikiai rodo laiką,
duos pilniausi paVĮUg^ĮtjUag1*1
-•4-

$24.50
*rv

i?

Laikrodėlis
w ifffė.
i r*

KVIETKINYČIA

PIANO

Gražiausi Birthstone žiedai.
Mūsų
krautuvėje yra pilniausis Birtbstones pasirinkimas kiekvieną mėne
sį. 18k. balto aukso, gražiausiai
ranka Ingreiveriuoti. Padaryta gra
žiausiai slipuoti daimantai su mels
vai balsva spalva, tai gražiausi brili janlai
Specialė prekė

**&.

*•*»

Mahogany — užbaigimai 2-rod Chime
Laikrodžiai.

.

m - Wm

$375.00
Geriausios išdirby-! "Koncertas namuose" visados - isigystes "Baby Grand" V\t sau viktrola - sielos ir kūno links
pianai nupiginti tin
mintoja šventėms.
kamiausia
dovana
šventėms.

Apdovanokite Savę Ir Kitus

•U

Aatnoniu dienų, kas valanda ir pusvafan% muša" 2U-'rods cbime, šešių coUų
sidabrinis pendelis. gražus stiklas.. Sis
fafkrodys labai stipriai laikosi Kabine
t a s s t i p r i a i _ ir ^gražiai padarytas. Spe.
cialė kaina

$19.50

Puikus pintinis
kvietkoms, krepšis su čiulbančio į
paukščio
klelka,
puošui dovaną.
blfF

v •

.y

%

i

Sagdžestijos Kalėdų
Dovanoms Del Jos
v'
Vanity Case
$2.00 up to $25.00
Mesh Bag
, $3.75 up to $58gH)
Diamonil Set Bar Pin
$15.00 up^to 425CK0C

..-j

Pilniausis " pasirinkimas
braižinių,
French v
,
Iypry
.Toi^et
s©tai,
Į
gražiai
nuslipuoti
-geriam4»
•. -.• .*'.
sitis JrųjMtes / giJhtarąl, • ^Ti&rai *patiks.^
pa
sp«ciai^ , ^

>;I
kan

: $12.«) '"$75.00

;

<& T

Bing
$75.00 up to $500.00

•

BRIDGEPD
MĄ

L^E3
'N S

. T ORI

^šgšž

EHLTURED
€$tl

LRVCTORE

^ągdzestijos Kalėdų
A Ki^ovanonis Del Jo
m Gold Cuff Lmks
^$WK)^uj
arridSST&ėt ScatT f i n
$10.00 up to $150.00
• •#
Clgarette 0ases
$2.75 up to $20.00
Solid Gold Watch Chains
$8.75 up to $30.00

RO.PEEMUELLER, PT»OF
CHICAGO.
J 1536W.47tK. StrMt
ATIDARĄ
KOŽNA
VAKARĄ
LIK
KALĖDŲ

NO READY CASH IS NECESSARY TO BUY
tumi\Diamonds-Watchts-Jewelry-NOW
mmmam~<gw. • " % . s ; - * T r M

f^1*

J

•

ATIDARĄ
KOŽNA
VAKARĄ
LIK
KAIADŲ

4
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VISŲ UŽMIBŠTAS, BET
GYVAS TAUTOft
REIKALAS.

gas sulaikymui išeivystė* iš jos kmirtų, ligi Ramiojo Van-1 užtenkamai, ypač žemes, re' EiatuvoSj arba 2) akyvaizdo- denyno krašto. Ir ^ m u s skai formąv praveotont pramonė plė
įe materjgalio ir kitų išroka- čius 500,000 lietuvių, - atro tojasi, fabrikų skaičius au
vimų, imties globojimo isai- do lig niekis. Bet tai praeities ga, susisiekimas tobulinasi, —
Kiekvienas savo taku eina-1 *i% kad išvengus daromų ir klaida, jos nebeatitaisysime, bedarbių nėra* Tvarkingai gy
~- ją tik konstatuojama tam v venimą sutvarkius, - darbą
nie. Lietuvoje, - varžosi ir] padarytų klaidų.
©vildenkime skyrium kiek kad ateityje nebea-tertkartotų. lygiai sąžiningai ir uoliai at
ginoijasi žmones kas jųjų tu
ri l i e t u v ę valdyti, o kadan vienų iš tų alternativų.
Sekančiai gvildendami mū likus, LietuVoje panašiai gePirm negu; gvildensime pir sų pasielgimo alternativas, rai; galima gyventi, kaip ir
gi visi valdyti negali, todėl
nuolatine kova verda. Kas mų alternativą, prisieina pa imkime pirmą varžyti išei čia Amerikoje. Tečiaus...
liesti rimčiausių visų priežas vius, - dėti pastangas, kad
dirba, tas blogas...
Tečiaus
vienas
vargas,
Šalę gi to mūsų veiklumo, čių tam ištautejimui, kuri y- lietuviai iš Lietuvos daugiaps kad šiandieną visa Europa
- rainiai nieko nekliudomi, ra išsikrigdymas mūsų iseivi- nebebūtų išleidžiami.
(tat ir Lietuva) užhipnotizotaip Kaune, taip Aanerikoj vių... Mes dabar jau matome
Ar tas mūsų darbas nebūtų ta Amerikos turtais, - visi su
įvairus
"geriausių lamių"!aiškiai, kad ten, kur tankios kartaii bergždžias?^ Aš esu ti žavėti Amerikos doleriais ir,
atstovai ir "šipkarčių" - j m ū s ų kolonijos randasi - kras, kad mes savo tikslo ne- svajote svajoja, kaip dasigapardavėjai gabena į "Ameri-imes sudarome smarkesnę at- pasiektumėm. Aš taip galvo vus į tą šalį, kur pinigus, ki
ką" mūsų "gimines ir pažįs-1sparą išsitautinimui.
Mažy- ju. Tiesa, - lietuviai Lietuvo birais semia, kur žmonės pe
tamus" per Kuba, Braziliją, j tės gi kolonijos kas diena, je šiandieną turi vietos. Dar šti5 nevaikščioja, nes automo
Argentiną, Mexika... Mian y-!tirpsta. Apart to miestelėnai antrą tiek lietuvių galėtų su biliais važiuoja ir aeroplanais
ra žinoma, nes turiu laiškus greičiaus ištauteja, negu kai- tilpti ir rasti, sau vietefe Iie- skraido... Kas padare tą- hipir adresus tų "mūsų giminių mų gyventojau T^* -^ei visi tuvoje. Žemės Bieuvoje yra noząf ~ Laikai tatai padarė.
ir pažįstamų" Kuboje, kad lietuviai 500,000 žmonių skaiten yra virš 500 šeimynų* ku- • čiuje, butų prie vienos vietos |
P R A N E Š I M A S
L I E T U V I A M S
rios jau antrus metus badau-1 apsigyvenę, - jei jie imtųs u- j
Itoselande, Burnside. Kensingtone ir West Pullmane
ja ir vargą vargsta toje pa- t kininkavimo, tuomet susiek-j
skutinėje "stotyje" į Amen-'rytų mažyte Lietuvos valsty- į
ką. Juos "atstovai geriausių bėlė, atspari svetimoms sro- I
Vienintelis Lietuvis
Auksorius Roselande
lainių'' prigavo!... Jie krūvi-įVems, -- lietuviai turėtų poPasiulio del Kalėdų
nomis ašaromis laiškus apšlak ' litinę reikšmę ir Tautai iš
Didelį pasirinkimą
stydami maldauja pagelbosL to butų buvę šimtų kart di-;
įvairiu ausinių dalykų, Daimantų, Perlų, Karolių, Žeidų
Nei Lietuvon grįžti, nei "į A-klešnė nauda, negu dabar. Tas ^ir Laikrodėlių. Mūsų krautuvė yra pilna visokų puikiau
menka" įvažiuoti...
viskas nevyko, nes mūsų e-' sių ir naujausios mados tavorų. Kainos prieinamos. Viskas
Į mūsų susirinkimų sales, migracija nebuvo planinga.; .gvarantuotas. Taipgi taisom visokius Laikrodėlius.
Chicago, EI.
kur mes tiek - "trouble" Tuo laiku, kuomet mūsų e- 1082S So. Michigan Ave.
j
Tel. Pulltnan 6995
R
darome dėlei asmeninio tan- ( migracija į Suvienytas Vais • P —
kiausiai
nesusipratimo
jų tijas turėjo smarkų "tempą",
skundai neįeina, jų klyksmas ! nebuvo kam rupinties apie
mums nesuprantamas, mūsų jos sutvarkymą. Tai buvo
Kolonijališkosios Dienos
partiniu įsikarščiavimu įkaitu I laikai, kuomet visi neskaitlinDienose Washinptono ir Lafayetto;
KuRciuSkoa ir karaliaus Jurgio, būro
pilnai galiojančiu papročiu puikioms
sieji protai vargo jįj nežino, I gi inteligentai kėlė mūsų tauponioms ir grašiai apsirddiiusiema
vyrama papuošti savo galvas su gragi neapykantos aitros širdys'tą iš letargo. Apie tuos drąiiais porukais. Jei litas paprotys galio
tu ligi šiol. tai šiandien daugelis
apimtos jų padėjimo neatjau- šuolius, kurie
pasibiaurėję
toonių
galStų paslėpti po peruku
pleiskanomis apdengtas savo galvas.
Tačiau vietoje to, jie Šiandien n.
čia.
rusų vergija, o pamylėję laisKą mums daryti?
vę iš po priešo letenos iš!
Pleiskanų mirtinąjj prleią. kuri«, J«i
Mes galime dvejopai pasi- sprukę leidosi per jūres i Aištepei juomi galvą kMdien per sa-.
vaite »r dešimtį dienų ir vėliaus tik retkarčiais milig reikalo, greitai ap
elgti: 1) arba, priimdami į meriką nebuvo visai galvota,
valia galvos od« nuo dų erainaučių baltu lupynų; niaMjtmaa tuajaus
pranyka ir plaukai tuojaua atgaua aavo natūrali, normalį graiuma.
omenį tą blėdį, kurią Tautai j Ir nun matome juos pakrikuRuOaa galima gauti visose aptlekoae po Ooc. bonįą, arba ui 76o. priaiunčiajoe paltu tiesiai i§ dirbtuvės.
dave emigracija į Suvienytas sius po visus steitus nuo BosF. AD. RICHTER A CO^ 104-114 So. 4th Si., BrooklyB,
Valstijas, dėti visas pastan-1 tono, New York, PhiladelphiS

F. A. B U K A U S K A S
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Antradienis, Gruod. 9, 192*
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SRavykusieji "giminės ir pa
žįstamieji" aprašinėjo saviš
kiams apie stebuklus. Amori
koįe esančius, apie savo ger
būvį. Tai visų rimčiausia pri
ežastis sužavėjimo, o prie to
— įvairaus plauko agentėliai
juk visuomet kinkydavo į kelionę.
(Bus Daugiau)
=r

V I L N I . A U S
CHNTRO KOMITETAS.

i

^

^

Canal 2055
O. * FANSDEUfA
Fotografą*
FAJySTHSTA 8TTJDIO
ItOl S* Halsted St., Cbieego,
Toluma* nedaro skirtumo
laukiamas, važiuoja L visas
miesto dalis:
m
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Ba ValštlheJ Daktarai
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Gydau [vairias ligas, o ypatingai •.P
užsisenėjusiaa, be vaistu Ir opera
cijų, naujausiais budais. *
4204 Archer Ave., Chicago, m .
Brighton Park. 2 lubų, Rūmas 1
J
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietį).
o
Vakare nuo « iki 8 vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki lt pietų. £.
Telephone Laf&jr^tte 4548

PRANEŠIMAI SERGANTIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias li^as be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije
žinomais gydymo budais.
Atsilankykite i
TRAINIS HEALTH
INSTITUTE
3327 S. Halsted Street

g
e
S
°
•;
E

M. BORTZ COMPANY
IMPORITERS St PACKERS OF

AkASKA, SCOTCH and
H(M-LAND HERMTO
162-164 N. SANGAMON SBB.
TEL.
MONROE 7S44
CHICAGO

asi w i

CHAS. K. VUOSATITS
Didiiauses ir geriauses siuveje*
ant Wes1? Sfitfes.
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir
žieminiu materijų del vyruir moterių.
SIUTUS Ir OVERKOTUS
Visokia Stylu
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai ^
Kainos visiems prieinamos.
^V
Kreipkitės pas mane del gero patarna- ^-i
vimo. ^-aipgi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VTTOSAITIfr
Lietuviu Kraučius
2887 So. Leavitt St.
Chicago, D t
Tel. Roosevelt 8982

«<U«SaA8AftftfiSA4Lt^^iJitJtAaaSJj**a^^

(Ant Antro Lubų)

Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
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P.
S I M A I T I S
NAPRAPATH
Gydau pa&ekming»i tokias ligas
vyrų* moterų Ir valkų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais Ir nevarpindamos operacijomis.
Vartoju Naprapatijos ir Maisti
nes chemijos būda fry(tymui, (ifigydęa nurodau raštų, kaiif užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių Ir J
namus. Tel. Boulevard 8768. Ofi
so Tai. 1 iki 4 po pietų 6 iki 8
vak. Nedėliomis po sutartė 4662
SOL Ashland Avenue.
'

Visi ažsakymai yra. gvarantooti.

}&*iH*vvnxv^^

DR. VELONIS, Ph.
& 0., D. O*, Nw T.

*

7S4S
7S*ff

K

Physical Health Institute

B—

Arti Randolph Str.
Mes turime geriausių silkių
ir žuviea iiaip< taij Alaaka
Fat Scotch ir Holland silkių.
Mes parduodami bav£keierai%
pusbačkiemis, ketvirtbačkiaia
ir viedrais.
v
. Mes pristatome j visaa m i e »
t to dalia. Taipgi pristatome ir
į užmiestį.
HeikalUi esant telefonuokite:
Monroe
7344

Lietuvių Draugijos nuo ku
ro nukent, šelpti Centro Ko
mitetas savo paskutiniame posedįr lapkričio 8 d; taip susikirste pareigas: pirmininku
išrinktas d-ras Jonas Basana
vičius, vice-nirmininku kun.
prof. P. Kraujalis, pasininku
p. K. Stasys ir sekretorium
kun. P. Beiiauskas, nariais dras JI Stankevičius, d-ras J.
Šlapelis ir prof. ,J> Skruodys.
llninlita komisija ūkiui tvar
kyti iš kun. P. Beliausko, p.
K. Stasio ir p. Budzeikos.

Tol.

II

Mūsų Naujo Namo Adresas
Yra Sis:

W2*1M N. Sangamon S t
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BUKIETAS

GELIŲ

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
Užlaikome Gražiausių Žieminiu Kvietkų Del Visokių
Beikalų
I
NUSKINTOS KVIETKOS
Vestuvėms, Bankietams Ir Pagrabams Vainikai
Pristatome Į Visas Miesto Dali&

f
I

S LOVEIK1S
'
KV1ETKININKAS
3316 So. Halsted Sta-eet

Chicago.

I
TeL Boulevani 7314
.
|
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VVESTSIDIEČIAI! KLAUSYKITE! PIRKITE KALĖDOMS DOVANAS DABAI
Mes pasiūlome šiame speciaiemė Kalėdų išpardavime labai didelį pasirinkimą aukštos ryšies auksiniu daiktŲ, kaip tai: laik-|
rudeliu, daimentu, žiedų ir tt. Prekes žymiai sumažintos šiame speciaiemė išpardavime.
Moteriški

laikrodėliai
pamarginti su
kristaliniais
žėriančiais
akminimis.
Gvarantuojame
ant 25 metų.
Kaina
nuo &f\f%
ir aukščiau.
.

$20

Motery riešinis laikrodėlis su daimontais Ir
1 sapharais platino viršumi. IT akmenų muvmenta.s. Kaina gfr JB ^£ &%4*±- ir aug^čiau.

$45.00

/y

14k. 16 akmenų muvmentas l>alto aukso laik
rodėlis. Kaina ^r> ^% <+ K?^"% ir aukščiau.

Klgine balto aukso laikro
džiai
7-15-17
akmenųš
$ • 4 £T KZC\ ir aukš-

Hamilton geležinke
lių laikrodžiai galima
dabar pirkti speciaiė
<a i na.

• O . O U ' O i a u . Kl-

ffin žalsvai ir balto aukso
laikrodžiai I l k 17 akmenų,
už <**«-» n
f * *i
Tik

a

Druskinyčios k pipirnyčios
u au
au

ras pirkimas.

Patenkininias gvarantuotas. Jei nepatinka,
pinigus grąžiname.

m
m

Pirkčiauįas inešk ma»

Balto Ivario toilet setai, rankų vursuoti.
Už
<t» ^ ^ r^" r*.
iki

$6.50
$35.00 Tikras barg^nas.

Stalų sidabriniai setai susidedanti iš peiliu,
šakučių, stalinių šaukštų ir arbatinių Šaukšte
lių. Pilnai gvarantuoti. Mes turime didelį pa
sirinkimą. Specialė kaina šiame išpardavime.

179
Auksiniai žiedai su
BalL(
* *3 €\£\
J aukso kolioinicia
lu nuo ^ t f i U U
I nikai, speeitlė prekė
ir aukščiau. Mes ingrei veri uosi me Tamisto« vardą veltui.
pirm negu išparduota.

$ 4 . 5 0 tS

Nusipirkti laikrodi ar daimenlų. nėra reika
lo turėti cash pinigų, gali pirkti ant išmokėjimo.
Moteriški riešiniai lai
krodėliai
gražiausiai
dellkatniai įdėti j dai
liai nušiipuotų daimon
tinių -akįnenų " baj[taa
ir
mėlynas - varsųo».
Aukštos rūšies muvinentai

.50

2ą dalį, likusiuos iš
mokėsi Jums patinka
me, suma.
Manicure setai del savo
mylimosios, motinos, sesers
ar dukters." Specialė kaina
Siame, išpar
davime . . . .
ir aukščiau.
!
x.

$1 65

Per metus išmokėji
mas.
Mes pasitikime
Jumis.

^^'^ -

THE WEST SIDE MOST RELIABLE STORE
14k laikrodžių lenciū
gėliai balto aukso. La
bai puikus pasirinki
mas..
Specialė kaina
greitam išpardavimui
nuo <£C£ HZ n iki

Ateik ir pamatyk mū
sų gražų l)elther perlų
pasirinkimą.Galiroa da
bar nupii>
ft-^,75
kti už?
**
iki
Tai

$25.00

tikras bargenas:

jĮJ4 O O ^ ^^'^ '

Gauni ant išmokesčio už
tų pačią kaina kaip ir už
cash.
Specialiai bargenai del
įvairių stiklinių daly
kų mažiausių kaina.

Daimontiniai žiedai 18k balto aukso nuo $ 1 3 . 5 C
iki $ t 1 , 0 0 0 0 0 . Mes importuojame patys daimatttus> užtai mes galime parduoti 25% pigiau- negu kitL
Pasinaudok proga - ateik dabar.

$15.00
Pirk tuojaus, o
gausi dabar kg. tik
norėsi.

nuo

Sidabro indai, del fruktų
r au
au

Daimentinės • špilkelės
iki

Šliubiniai: žiedai par
duodame specialė kai
na šiame išpardavime/
18k galima nupirkti

nuo $ 1 0
$300.00

Labai gražiai įsodinti
i 144c. 18k aukso mountings.

Puikiausio cigaretų. dė
žutės
nuo . ,

Pirk čia ir sutau
pysi pinigų.

Mr*. S. D . TELSER, Savininkas
rf
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2 2 nd St. A r t i Leavitt S t .
MtoiMėfrdpoiitan State Baitk).

• ^

'

•

""

Mūsų
- -.

krautuvė

$4.00

Nupirk
jam cigaretnyčia, meo turime ge
riausi
pasirinkimą.
Balto aukso eiguretų
skrinutės nuo
iki

JEVERSHARP i
Bversharp auksiniai
fontaniniai setai kurie bus v&td
iš gražiausių. KalėdOm* do
vanu. N u o
iki

$e^o

5p 11 0 « w C J

*.

atMaiyta kiekvie
nų, valrjarą iki Ka^

• CHICAGO,
cmcAi
ILL.]įedų.
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1EWELRY CO. I i i .

^asų.krau^ė
atidai-y^ta. ~ klekvi^

$6.75

Mūsų auksinai daiktą) aukšta* kaltybės, o
kainos mažesnės kaip kitur. Mes jau daromo. t*z
nrj s « lietuviais p*r 12 metų. Ir mes tuomi
pasididžiuojame, kad mes didelj skaičių . lietuvių
turime.

1
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ADVOKATAI

UELEN BELMEN JERRY

IŠ INDIANAPOUO PADAN jas vadina bulvarais.
LIETUVA ADVOKATĖ
G*S.
T£AT*AtI$K/*6 KLUBAS 4J1EMJVA
State scenoje 5 vdksititĮ istoriška tragedija
Oras.
4454 South Western Ave.
*Oras nėra pargeriausias.
Telefonas Lafayette 4089
Indianapolis, Indiana. - -Kur dirbtuvių yra daug tai ir
Valandos: Nuo 7 Iki 9 vakarais,
ffao & iki 6 Subatom po plet.
Indianapolis yra Indiana'o oro gerumo ir tyrumo nėra
Scbocrt Hali S¥et m ir So. Honore fi*t ftadfia {7*00 VŽ«. vakare
įžanga $1.00 — 75c. — 50c.
"•
-r
valstijos sostinė. Turi gyven ko tikėtis, nes sudaro Corbon
Gerbiamoji Visuomenė:
tojų daugiau 400,000. Jis yradioxide - C02.
6is veikalas yra statoma vien tik dgi tv kad vis,uome nei yra pageidaujaiųąs jis jterstato senovės Lietuvių pa
pročius ir jų tikybą. Jame pamatysite kaip Lietuvių Kunigaikštis karštai -tikėdamas i savo dievus ir del j ų meilės
didžiausias miestas Indiano
Mokyklos.
aukoja savo vienturtę dukterį sudeginimui ant laužo del garbės dievui perkūnui. *Faipogi ir -karštus į t i k ė j i m ą
ADVOKATAS
valstijoje.
Mokyklų yra daug visokių^
tos jaunos mergaites kuri nebijodama >nei karštos laužo ugnės žengė su meilė \ liepsią ipaligdama pavizdį ir kar
187 m. Dearborn 6 t , Room 1117
Industrija.
rųšių. Yra vienų mergaičių
šta dievams meilę. Tadgi nepasitikit nei vienas, ne pamatą nes paskui gailesitės .o buvusieje ilgai neužmiršite.
Telef. State 7521
Indianapolis industrija yra kelios akademijos. Ir viena
Kviečia
. T. K. L.
Vakarais ir nedėlios rytą,;
i*lliJII!illl!SllllllllilllEllllllllilllS!llllffl
ištobolinta gerai. Dirbtuvių High scbool vien tik bernai3385 "So. Halsted St.
N
3
=
yra daug. Kaip pradeda dir- eiaros. Aukštųjų mokyklų yra
Telefonas Yards 0141
Katalikų
bažnyčios
yra
ke-'pats
pasiimčiau
kambarį
gygerbimui
narių
įteikiant
do
TRUMPOS
&LNIOS.
Bylos visuose teismuose. — Ab
btuvės švilpti tai beveik, kaip kelios. Indianopolis Universi
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
Chicagoje. Ir man vis prisi tete medicinos ir dentisterijos turios: 'trys parapijos ir vie venti pas Lietuvį, jeigu lietu vaną auksini žiedą. Programą } pietų Ameriką.
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama,
n - i
i
i
T
mena Cbicaga, kai ryt$ dirb fakultete vra liet. Dantiste- na Katedra. Katedroje yra viška šeimyna gyventų šiame atliks vietinis eboras &y.
Hamburge paskirta naujai '' •
PetFo parapijos vadovaujant trys viršaus laivai vesti ke
tuvės sušvilpia septintų va rijos kurse yra du studentu, laikomas ketverios &v. Mišios mieste.
vargoninkui Juozui 'Kailiukai leiviams į Pietų Ameriką.
Geležinkeliai.
landų.
lietuvių, o medicinos vienas, ir per visas ketverias kate
er^rai^^ v t V V l l l n V I I I I V
Miestas ir gatvės.
j Dentisterijos 4 kursuose yia dra pilnutė kaip kimšte pri (Kįeturi geležinkeliai subėga čiui. Be to bus dar ir kitų Medaliai.
LIETUVIS ADVOKATAS
Nauįi Suvienytos Austre 8881 W. 22-nd St. arti Leavltt St.
Indianopolio miestas yra'daugiau keturių šimtų stu- kimšta. Prie šv. Komunijos į šį miestą: - Moon, Big tfour, pamarginimų. Šv. B. O. drau
Telefonas Canal 8558
labai klaidus. Nes gatvės su-' dentų. Jau ir merginos prade žmonės eina daug, beveik di Pennsylvania, ir Illinois Cen gija kviečia narius ir svečius Respublikos medaliai turės Valandos: 0 ryto lkl 9 vakaro. Seredoj b- iPėtnyčioj nuo S r. lkl <
eina trys į vieną ir paskui iš'da studijoti dentisteriją. Tir- desnė pusė lankančių per kiek tral. Transportacija gera ir atsilankyti į šį vakarą. O kudešimts klafcių.
r. Veda visokias bylas visuose
rie
dar
nęprigulite
prie
šios
teismuose.
Egzaminuoja Abstrak
vienos ir vėl kelios pasidaro,. mame, antrame ir ketvirtame vienas mišias, indianopolio patogi į visas puses.
—
tui ir padirba .visokius Doku
draugijos, tai esate visi kvie
Augštuolėlis.
mentus, perkant
arba parduo
, arba kerta ištrižai kelios vie-' kurse yra po vieną merginą. katalikai yra maldingi ir my
B
dant Lotus. Namus, Farmas ir
eiami ateiti į vakarą ir prisi
wą. Man prisimena miestas Bet lietuvaičių nėra. Birtų lintieji Dievą.
Biinius. Skolina Pinigus ant pir
rašyti, nes tą vakarą bus su užlaikau oeverykjj krautu-, mo morglčiaus lengvomis tilygoJiesia.
Bostonas savo panašumu į gal gera, kad ir lietuvaites
mla.
vę geriausios isdirbystės ir
mažintas
įstojimo
į
draugiją
į
*
Lietuviškos
šeimynos
nėra'
lndianapolį.
imtų dentisteriją
studiįoti.,
vėliausios mados del visos r*
-m
mokesnis.
Nuo
šešiolikos
mešeimynos žemiausom kai
Gatvės grįstos. Didžiuma Tik ši profesija nėra lengea. nė vienos Indianopolyje. Ot,'
- A. A. O L I S
nom.
*
&v.
'Benedikto
Opato
drautų
ligi
keturių
dešimtų
metų
jei
kas
norėtų
apsigyventi
IŠ
gatvių yra gražiai išgrįstos,
Katalikiškos Bažnyčios.
A DVO K A T Ą S
dianopolyje, butų nepranta vie gija praneša savo visiems g e r galima bus Įstoti t i k už vieną
4341 Archer
11 §. La Salle st. Eoom 2001
ta. Lietuviai ir prastesnėse' biamiems nariams, kad pagal doler). Taigi, broliai, nepamir-[
Ave. Kamp. T e t Randolph 10S4 V*L n a o » - 6

ME8ELI0]GRUOimODEC M0.1924

Z.V.LE

K. JURGELIONIS

• i -

•

•

9 M IDGNiNSKAS

——•

KENOSUA, WIS.

vietose gyvena, č i a vsigi g a n nutarimų p a d a r y t a

PIRKIT

PIRKIT

puameti- skite šitos geros progos, p r i -

Ikoy St.

gera ir malonu gyventi. Aš niame susirinkime, kuris buvo sirašykite .prie Zitos prakil-'\
Telefonas •
įvykęs gruodžio 24 diena 1922 nios draugijos, kuri aplanko
DABAR
DABAR
Lafayette
m., bus duodama dovana savo sergančuis narius ligoje, |
Akinių pritaikymo
4961
auksinis
žiedas
(dešimties
domoka
pašelpų
ir
numirusius
ANGLIS
ANGLIS
25 metų prityrimo
f-m
lorių vertes) tiems nariams, palaidoja.
Tel. Bivd. «778
kurie išbuvę dešimt Pietų dr- V. Varanavičius, nut. rast.,
^ . .
N E L A U K I T E
Ž I E M O S
joj neeme pašelpos. Taigi visi
307 N. Congress Str.,
U ž s a k y k i t e anglis n e s dabar galima gauti kokiu norėt, žinomas daly
kas žiema tankei trūksta geru anglių, tai pasinaudokite proga dabar.
nariai kaip vietiniai, taip ir
Kenosha, Wis.
GRANT VVORKS COAL YARD
4614 S. Ashland Ave.
kitų miestų esate kviečiami
ADAM B E R N A D I č l S Savininkas
^ ^ ' S ^ S ~S „ S ^ *S ^ 7 w ?
i
16-th St. ir 49-th Court Cicero
paržiurėti konstituciją, kurio
Tel. Cicero S U ' j ,
Ar reikalingi Jums pinigai?:
m
je yra pažymėta diena ir me
Mes skoliname jainigus aut.
i
antių mortgičių taipgi aut|
tai įstojimo į draugiją. Taigi
D A K T A R A I :
AKIU U G A S
kurie esat nesirgę, o atrasite,
naujų automobilių.
Ar Jums skauda galvą T
Telefonas Boulevard 1880
kad jau suėjo dešimts metų
Ar jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos? nuo įstojimo 4 draugiją, tai
.Degina
ar~ iiltftt?
r
r
kreipkitės pas nutarimų raš
Ar skaitant akys grsit pavarg
4868 SO. ASHLAND AVĖK U E
•• 7T . ! ^ ^ ' ^
Ghicago, BĮ.
Gydytojas,
Chirurgas,
Obs
Perkame, pardavinėjame,
sta?
tininką Vincentą Varanavi , Trysisu. ViMiU* Sateikii Pslesctisis^!
obieago,
m.piet: 1 po
Gydytojas,
Chirurgas,
Obf
Vai.: 9 ryto
Iki 12
teMkar
ir
Specijalistas
Ar
kvaišta
galva?
^
Ncatsid*kit ant riebaluotų mos d)
P 4 ^ iki 8 po piet, 6:S0 vak. Iki
Į kuomet jums butinei reikalinga* linl
čių,
žemiau
paduodamu
an
ir mainome augščiausios
Ar matote kaip Ii plukančlus
Elektroterapas.
9:SO vak.
mantas!
•
taškus
IŠIMA TONSILUS trašu.
Ar
atmintis po truputi m a l ė j a i
ryšies vartotus karus.
Pat. Ofi«e.
1)— IJe ouirinlMo,
}
Ireg. S. V.
iU
Ii
t ) — B e peilio ir be •kau«mo,
Ar akys opios šviesai?
Taipgi pranešama, kad &v. \
Tel. Boulevard 0537
3>—Be kraaio,
Ar, jaučiate kaip Ir amlltls s> i
- s i .44)—Be jokio pavoju•» svrikittai.
4614 So. Ashland Avenue
, rlauomet buvo papelbinga gyduole. Ii»yra .
kyse?
B. O Draugija rengia du va puikiausia ir labiausiai patikėtinas lįni•>—Pacijentul nereikia s i r ^ i , « « - Ii tuoj valgyti, ir rali eiti 1
Ar yra balta dėmė a a t vokų?
kokj tik pinigai gali nupirkti, ,
darbą.
Chicago, UI.
karų Sausio 10 ir 11 dienomis i mentas,
»«ia tikrasis, jei
ei neturi INKARO vaievais- V'
\ *"*»Tdo 'Gall-stones' fakmenh tulžyje)
biženklia
ir akmenįs dhtpurao puslėje be •>
Tel. Blvd. 8778
1925 m. &v. Petro parapijos 1^104-114
F. AD-R!
permijoH, MI t a m tikromis mokoSo. 4kh
h St.. Brooklyn.' « . Y. I
IlKkoinN pnemonemia bei vtu»tuis.
.Apkurtusiems Migrmilaa sirdėjimi».
t
svetainij. Pirmas vakaras bus
1801 So. Ashland Ave.
1707 W. 47-th St.
Oydo visokiai IIITUM pusekmingui, ir jei
EsmpaB
18
gatvės
rra r«*iMaias daro operu< i įvu*.
Valandos nuo 8 Iki 12 diena, nuo
maskinis balius. Taigi Šv. B.ftuiiititiiuHriiimiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiMiiuuuiiiiiiiiHiii
rrotekijonali puiamuvkn^ teiki* savo
Ant trečio augSto vii* Platte apa iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
ofise: ^
tiekoa. kambariai: 14, 15, K i r i ?
8 Iki 2 vai. p o pieta.
1411 So. 50 Ave. Cicero UI. .Valandos: nuo 9 ryto Iki -9 vak. O. draugija kviečia visus jau
:
Lincoln
Fordsorv
Ofisas atidarytas: kasdien nuo i vai.
Ned. Nuo 9 A M iki 11:80 A M nus ir senu*, vietinius ir iš
po piet Iki 9 vai. vakare.
Nedėliotais ir 8 e rėdomu OMMM ai
apielinkių mesteliu, rengties
Dr. A.J. KARALIUS
prie to vakard, nes draugija
Te*. Boulevard 9180
skyrė šimtą dolerių dovanoms
Lietuvis Gydytojas '
Ofiso l e i . Boulevard 8888
Reiki. Tel. D r a e l 8181
ir dovanos bus duodamos pa-j
3303 South Morgan Street
2301-03-05 S. Kedzie Ave. Tel. Uwndale 4113-14
Gbioago, IU.
gal
grupių
didumą.
D r . A. A. R O T H
PASINAUDOK 05 PLANU
Antras vakaras .taipat yra
BU8AB GYUYTOšAM Dt •
••N
OUHtUReAli
Ford Truckai Bei Groserny ir BučernŲ.
DR. VAHUShVO- D. ' rengiamas su programų pa- m
•poelaliMtaa Moterijku, V v l i k q
^

i

VAKARAIS:
1101 B. Halsted st. Tel. Blvd. €771
m.J9 apart Faaoflėho Ir
PMnyčioe

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

^HERMAN AUTO SALES

SHERMAN AUTO SALES

_DrS, A. Brenza ff) A Bačkų*

Dr Marya
Dowiat-Sass

>

Dr. Jan J. Smetsna

FRANK BRESKA

Dr. Maurice Kahn

Valkų te visų chroniškų Hrv.

Gydytojas ir Chirtu-giu j
4631 S. Ashland Ave.
Tel Yard* 0994

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31ct Str.
Vai.: 1—3 po plet. 7—8 vak Ned.
ir Šventadieniais 10—12 d.

J

Nuo 10 iH 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Niuo 7 iki 9 vakare.
NedėL nao 10 iki 12 piet

DR. CHARLES SEGAL

nSd

Tel. Boulevard 8888

D p. J. P.

Ferkėlė

ofisą

po nomerin

i
4729^S."Ashland Avč.
Poška

GYDYTOJAU
BB
CHIRURGAS
8387 So. Morgan Street
Valandos: 9—11 M ryto.
Vakarais nuo 7 i*J 8
CICERO OFISAejj
1848 South 48-th Aveene

SPECnAUSTAS

Džiovu, Moterų Ir Vyru Ligų
(itaL: ryto nuo M — M nao 1—4
f po pietų: nuo 7—s.se
j Nedėllomis: l t Iki l t .
t I
Telefonas Midway S8S8

Telef. Cicero 8878

Valand.: M—C:SS v. • . ka*dleo,
Utarnlnkais ir pelnyčio m* n a o 9
iki 8 vai. vak.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS m

savo

CtORURGAS

4442 So. Western Ave.

TeL Canal 0257 vak. Prospect 6659
3

DR. P. Z. ZALATORiS
Lietuvis Gydytojis Ir
Chirurgas

1821 So. Halsted St.
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
i Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 Uki 6 ;
po pietų; 6 iki 9 vakare

Lietuvis Aklų Specialistai.
Faleugviuj akiu įtempimą, kas*
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotumo, skaudančius ir uždegusius
karščius akių, kreivių akių, kata
re, nemiego, ir taip toliaus, be
vaistų arba skausmo. Nepervirši- 1
na nei akių medikalis mokslas.
VU^ose
atsitikimuose
daromas
408*mina* elektra parodantis rna-']
žiausias klaidas,
taip pat kaip"
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę
muskulinių a - ,
kių. Akiniai padaryti, kurie pri-.
taikomi sunkiausiuose atsitikknuo,
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus,
jei reikalaujama. SUkiai įdėti .nuo ,
numerio .iš recepto duoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų 'Netikros akys prir
taikytos. Specialę atyda atkreip
iama palengvinimui
visų nervų i
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nerv^j ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių*
įtempimo, kuomet geras pririnki-;
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli Į
matantiems pagelbėta. Speeialė a-1
tyda atkreipta į mokyklos vaikus.]
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. į
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų, i

Dr. J , M . C h r z a
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS,

OSTEOLOGISTAS.

1046 Milwaukee Are. Kflmpaa Noble Street
Valandos: 10 iš ryto lkl 4 v. po pietų Ir nuo € : ! • lkl 9:St • . T.
Telefi m s ofiso: Haymarket 9149
41M

•

NELAUKITE EAXADŲ
N«s dabar yra, g*riau*es. laikas
pirkti Kalėdų dovanas.
Ateikite P a s Maac
Turu didelį pasirinkimą <naujau
sios mndos ?ledų. laikrodMiu tr
d«imaatu. Patankinimas gvarantuota. Kair,os n>aSiauslos. Tai ogi
.at \un.
tdisau
laikrodėlius
ir kitus jubili«riškus dalykus.,
JUOZAPAS A.
RHGEN
'3346 « . a a b t e d St.,
(Tel. l i o n l e ^ r d -1M9'
CUciatfo
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JeweJry, Jtomonds, Watches And Silvervvare

mm m

J
'
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PERLINES 4UBEN Kmi(GB8IAIFS106

4T*

•
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1
DRi uEfmtR, Vi u*
.Bte.darytah tš W įr HM^rjrktų, oktava
ir' trigubos. V*soS pirmos klesos plie
niniais ktevlšiaia. Daiktu* užbaigimo
arba gražiai išmargintos.
Neapsijrattklt,
žiūrėkit, icad ant
koncertinos * u t ų pažymėta

Turėk švarias, Sveikas akis
Jeigu kenti galvos tfcaudėjCmą,;
jei turi akių uždegimą, jeigu akys f
nuvargę, silpnos,' skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Taipgi parduodamos 'leiįgvala mėinesiniaia išmokėjimais.
KATALOGAS ATSIUNČIAMAS

Akiniai $5 ir augščiau

DOrKAI.

Valandos nao 1 iki 4 vakare.
Nedėliomis nuo 10 lkl t$

3633 -South Halsted Street

!•

Į I

I

Į^

Telefonas Varde Mal
^»—

STA^ULANt
ADVOKATAS

77 W. Wasbingtfin St, R OP B 911
Tel. Central 6200
Cicero Ofisas Utarninko vak.
1S14 Cicero &ve. Tel. Cicero SOSą
ant BRIDGBPORTO SeredoJ, nuo
>, •-S vai. »y. 8ubatoj nuo 1—7 -v. *.
82S6 S. Halsted St. Tel. BouL 6737

j. P. WA!TCHES
ADVOKATAS
LIESTO OFISAS
137 K. Dearbom Ht
.Kambariai a 14 ir 5*6
Telefonai Randolph 5584 ir 6585
Wa.l: Kas diena, išskiriant Subates ir žventos, nuo 0 iki pietų.
•ROSELANDO OFISAS:
•10717 So. Indiana Avenue
telefonas PuUman 6977
•ai..- -Kas diena nuo 2 lkl t ;
Subatomis «visa diena, Šventomisilki pietų.
SPEC1LISTAS a n t egzaminavo-?
jimo abstraktų ir padarymo kon- t
•traktų,
dokumentu
ir visokiu
popierių. Veda visokius sudus.
__
.,
*F-W

M&gdziunasBorden
• Lietuvis Advokatas
Vedu bfl«s visuose Telsmu««e, EKIAOHI-,
nuoia Abstraktus. Padaro pirkimo ir*
pairaavinM Dakumentiu ir iyiilinjiiwi

II I I

ttOONffll, PAlrEuĘ IR NELAIMIftGI

1

Lietuvis Specialistas

¥aJfiaraia 3223 S. Halsted S t

Tel

AKINEI $4 I R AUGŠČIAU

*•'

Telefonas Central «8P0

Atidarą nuo 10 vai. ry
te iki 11 vakare. Galit pirk
7 S. Dearborn St. Room 1536
ti už savo kaina (price)^
Telefonas Randolph 3281
arba galite pirkt ant iU&k-f Va&arak: 2151 West 22 St.
savojimo .kuris tęsėsi nuo'
Vietinio Ofiso Tel. Roosevelt 0080
Karnų Telefonas Canal 1667
7 valand. cvakare iki 11 vai.
^•^^••p^i
'
vakare.
PETER A. MTT.T.P^
IFIATINKITE ^DBAUG^. H
Jewelry fitpre
Tėl. Gąpai 5838
•"
a^=

I I ! • H ^

Tel. Boulevard 7589
1545 vWest 4 7 - t h Street
[

2256 Weat 22-nd Street

29 Sautli La Salle Street

'•• ' " 1

[ IŠTAKSAVOJU VISKį,, PARPARDUOSIU Iš ARCUONO
^^—i—II, J

•

Telef. Lafayette 4148

S P E C I A L I S T A S visokų ligų vidurių Ir plaučių, gydo lytiška* I
dalis, šlapumo Ilgas rjrų, moterų Ir valkų.
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DMmtostyj:

VITAK-fiLSNIC CQMPANY
4639 S. Ashland A\w

Ghlcago, IU

Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip
gi gerklės, nosies, akiu, piaužių, *kep«nų, -skilvio, lakatų, širdioe du
sulį, skaudulius senus .ir reumatizme.
Taipgi gydome *u pasisekiau u tas Ucas, kurios buvo Jcitų 4spe«lalistų pripažintos neišgydomos.
Turime specialį «kyrtų del -palėgėli-y. akių, kurčių Ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray. ,
OTDTMO BIURAS

HEALTH m m i IMSTffUTE, **•
1SSS W. Division « t , netoli Atfaknd Ave.
Biuro .telefonas MONROE 1219. Gyvenimo telefonas ARM1TAGE
0006.
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome
ligonUs, kiure nešąli ateiti į biurą.
OPISO VALANDOS: Nuo 10 iki l t tlieną, nuo 2 iki « ' i r nuo 6 U^"9
vakare. Nedėlioj RJIO 10 Iki 12, J» jA»{u JmtBH MitiSfU-

XACayette 8SSJB

Dr. A. j . ^GRMANTH
LIETUVIS NAFRAPATAS
4454 So. Western Avenue
Vai.: Nuo 2 iki b 6 iki 8 P. M.Chioaeo.
-/

MKDUS
šviežias
Tikrai Garan-.
tuo tas
Geriausias Me
dus itoki pini
gai gali nupirkti.
6 Penkių svarų viedmkai
$6.80
6 eFnkių svarų viedrukai
86 30
10 Penkių svarų viedrukai $104|0.
Siunčiame espress'u
Siųskite Monay Order apmokėjimui
A. G. GIIX .
1228 \V. Huron Street Chicago, IU.Septintos lubos.

Antradienis, Oruod. 9, 1924
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butų genaus/ bet plačiau ap
kalbėjus ta dalyką pasirodė
-L*ir kliūčių. Kartais choras no Gera proga darbą gaut pie
MAINYSIM I JŪSŲ SENĄ
rėtų pagerbti savo narį, arba' no išvažavimo biznis. Parsi
NAMĄ.
duoda
arklys
ir
vežimas.
No
PARDAVIMUI ARBA
jam surengti pagerbimo va
Dadėkite biskj pinigu ir
rintis ant savęs dirbti galima
MAINYMUI
karėlį, arba nupirkti kokią, nupirkt bizni susipažint su
gaukite šiuos puikius nau US*
South Side Bargenai
dovanelę. Vėl jei choras ne kostumeriais ir padaryt gera Į 1 6 f l a t apartment^building jus mūrinius 2 flatu namus,
^ ^
South Side, važiavimo tiktai ra
4 ^
g a m apšildo.
retų padaryti išvažiavimą; tai' pinigą Parduosu # pigiai uz
pirma teisingai pasiūlymą.
mas. Rendos $800.00 į mėnesį. 30 tninutŲ iš miesto, 1 blo
vis turėtų atsiklausti apskri- Atsišaukite
Kaina $57,000, randasi netoli kas nuo karu linijos, 2 blo
Perkam, parduodam ir
al
S.
DAUGIRDA
*«>• ° S apskritys pasakytų
Washington Park.
kai nuo mokyklų, bažnyčių, mainom namus, farmas taip
3251
S.
Emerald
Ave.
gi ir visokius biznius.
" t a i nereikalinga". Tada su
bus
linijų
ir
parko.
Bus
ten
Tel. Blvd. 0727
• 8 flatų naujas purinis na
Darbą atliekam greitai,
sidarytų keblumų. Antra, vėl,
52
namai,
22
po
5-5
kamba
mas, su visais įtaisymais, ga
pigiai ir gerai.
BARGENAS
rius
ir
30
po
6-6
kambarius,
tarpe choristų yra nemažai . P a r d aDv iImD uEiL I Smedinis
Kaina $34,Kreipkitės:
n a m a s k u  ru apšildomas.
veiklių narių, kurie rengiant r i a m e y r a barbernė, kendžių storas, 000, įmokėti $7,000, kitus sun parlorai, aržuolo triketuri ruimui a n t v i r š a u s pagyveni
mingai, garu šildomi, įmūry 3352 So. Halsted Str.
koncertus daug pasidarbuoja; mui. V i e t a a p g y v e n t a lietuviais. Biz kaip renda.
tos vanos, padestal lavatory, Tel. Boulevard 9641 j
ant k a m p o
pasidavus Apskričio globai nisAtsišaukite
2
flatų
po
6-6
kambarius,
vi
|
gyduolių skrynutė, prosiniDRAUGĄ OFISĄ
gali jųjų veiklumas sumažėti.
si įtaisymai, aukštas cimentuo mui lentos, bufetas, viskas
2334 So. Oakley A r e .
Chicago. tas beismentas, pečais
apšil
Atsirastų ir "dauginus neper
domas. Rendos $100.00 į mė moderniška, lotas 30x125,
matomų kliūčių. Tadgi cho PARDAVIMUI DIDELIS nesi, kaina $8,900. Mažas į- nauja gatvė.
mokėjimas.
TROKAS
ras nutarė priimti sekantį pa
Tai gražiausi namai South NP IYRTKI T IV, I PS AA DR OD SU O TKIR EAIRP K IMTAĖIS
Į
m
o
k
ė
t
i
malž^
sumą,
likusius
BRIGHTON PARK
šildymą: ~ turėti aiitonomiją, lengvais išmokėjimais nuper
Sidėje. Mes taipgi statome P A S M U S . T A S J U M S B U S
ANT NAUDOS.
namus ant jūsų loto. AtSiBARGENAI
bent tokią, kokią turi Chica ka gera t rok*}. Mes taipgi
2 pagyvenimų naujas mūri- šaukite dienomis ir naktimis
gos Vyčiai Base Bolininkai. turime daugiau šimtą trokų
kurios mes turime parduot. nis namas, po 6-6 kambarius iki 8 vai. vakare ir tuomet
Choristai yra tie patys nariai Visi bargenai, yra naujų viso garu apšildomas. Įmokėti $4,galime susitarti del pamaty
~ vyčiai. Choras yra vyčių kių sizų kiti su "bodies" At 000. Randasi ant 42-tos ir mo tų namu.
Rockwell.
organizacijos šaka, kuri taip sišaukite tuojaus
E. W. BAKS & CO.
2718 Wentwarth
gi vyčių vardą garsina. To
2 pagyvenimų namas po 4
(Bakszevicz)
Atdara
Nedėliomis
nuo
9
iki
kambarįnSj
visi
įtaisymai.
Kai
dėl, choras autonomiškai, su
3301 So. Halsted St,
808 W. 351b St.. Cbicago
4 vai.
na $5,500, randasi ant 44-tos
Telephone Boulevard 6775
sijungęs su Apskr. gali daag
Tel. boulevard 0611 ir 0774
Talman Avenue.
PADAROM
PIRKIMO IR PARdaugiaus nuveikti, negu vie
DAVIMO RAŠTUS.
3 pagyvenimų medinis na
nas apskritys. Vėliau chorą?
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
mas po 5 kambarius, elektra.
• Parduodam Laivakortes. •
Randos $75.00 į mėnesi. Kaina
išrinks nuolatinius delegatus
$6,500. Mažas įmokėjimas.
r?
į Apsk. susirinkimus. Pirmas
BRIDGEPORT BARGENAI.
koncertas kantatai "Broliai" Tel. B l v d . 9641
4 pagyvenimų bizniavas na PIRMAS PIRKSI, PIRMAS
A. K A I R I S
bus sausio mėnesi.
mas, rendos $85.00 į mėnesį
Marlmo ir budavojinio
namu
PELNYSI.
Įmokėti $700.00, kitus kaip
REAL ESTATE
GENERALIS
renda.
BARGENAS GREITAM
Dabar yra geriausias lai
LOANS
INSURANCE
PARDAVIMin
2 pagyvenimų bizniavas na$400.00 cash, likusius kaip ren
ir&s, storas, galima atsidary kas, pirkti, mainyti, arba
General Contractor &
A t s i l a n k y k i t e p a s m a n e duosu
da,x 4 kambarių bungalow? kie g e r a patarimą.
ti biznį tuojaus, tinkamas bi : parduoti. Parduodam, namus,
Builder
3 3 5 2 So. Halsted Street
to medžio grindys, didelis
le kokiam bizniu. Įmokėti
Chicago, 111.
lotus, gražiose Chicagos vie
Su tos rųšies reikalais
porcius iš pryšakio. Namas
$1,000 kitus kaip renda.
H
o
m
e
randasi 2 blokai nuo stoties
tose. Turime naujų namų, pi kreiptes pas mane. Pa
2 flatų 6-6 kambariai su vi
Chicago, Burlington ir Quihcy 3356 L o w e A v e n u e
gelžkelio. Visi įtaisymai, vansais įtaisymais, įmokėti $300 gių ir brangių apie Šv. Kazi tarnavimas mandagiausis.
do, gazas, elektra, akmeniniai
5710 S. Kedzie Avenue
kitus kaip renda.
miero Vienuolyną ~ Marąue
keliai Įdėti ir apmokėti.
Chicago, m.
Atsišaukite —i
2 pagyvenimų namas 5-5 tte Manor. Brigliton Park, Resldencljos Tel.
Ofiso TeJ.
M. PETROWSKIB
kambariai rendos $36.00 į mė Bridgeport ir kitose vietose.
Prospect 5101
P r o s p e c t 5778
17 E. 61 St. Tel. Normai 7961
nesi. Kaina $2,300, įmokėti
Malavojime, dekaruojame, $400.00. Šios visus namus ga
kalsiniuojame ir popieruo- lima mainyti ant kitokiu na
Taipgi statome namus, ant
jame namus.
Padarome mu, bziniu, arba farmu.
FOTOGRAFISTUI PROGA
lengvu išmokėjimų,
reikia \
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popie- C. P. Suromskis 8C Co. turėt tik biskį pinigų pra Priinlsu j pusnykus arba
Lletmls
Graboriua
parduosu gerai išdirbta biznį.
ru ir stiklu ir t. t.
REAL ESTATE
džiai, daugiau mes parupi- Studija įrengta moderniškai,
2314 XV. 23-rd r i a c e
3149 8 0 HALSTED ST.
3352
So.
Halsted
St.
Chicago*
dienas šviesa ir elektros. Biz
Cbicago, Itl.
Pres. Ramancionis
nam paskolas ir atliekam ki nis
Tel.
Boulevard
9641
didelis neapsidirbu vienas.
Chicago, HL TeL Yards 7282
Patarnauja laido
tus
reikalus.
Jeigu
tifri
lota,
Namas,
nuosavas. Kreipkitės
tuvėse kuopiglausia.
^PARDAVIMUI 2 flatų mū
Reikale meldžiu at
B» » » • • • • » ,
riniai namai ant Marąuette tai nelaikyk dyka, toj kreip tuojau.
sišaukti,
o
mano
Telefonas Canal 7233
Road arti Maple*wood Ave.
darbu b u s i u u ž g a 
A. PRIČINAUSKAS .
nėdinti.
Garu apšildomi, maudamasis kis pas mus, Mes suteiksime
658 So. Sheridan Rd.
Tel. Canal 1271
kambarys išgrysta < plytoms, patarimą kaip pastatyti na
M
a
l
l
a
v
o
j
l
m
o
Kontraktorius
2100
beržinio medžio visi užbaigi mus.
Waukegan, UI.
Dažv fr Poperoi Krautuve mai, Atsišaukite
I
2338 SO. L E A V I T T STR.
JAMES KRAI.
1437 So. 4 0 A v e . Tel. Cicero 8276
2444 West 67-th Street
Jei turi keletą šimtų dole [LIETUVIS F0T06RAFISTAS
CHAS. SYREWICZ
Tel. Prospect 1364
Lietuvis Graborlus
rių, tai nelaikyk juos ant
Jei Taraista nori, k a d Jusy
Laidotuvių kai
p a v e i k s l a s atrodytų kaip gyvas,
NEPAPRASTI BARGENAI. mažo nuošimčio, bet kreipkis
nos kiekvienam
tai t ą padarys T a m l s t o m s J.
Kampinis namas lotas 26x
prieinamos.
J. S t a n k a u s Bridgeport Studi
pas
mus
mes
parodysime
kaip
80 3 augščių namas, su beisPirmos Klesos
joje.
mentu, 5 pagyvenimų ir storas ir su mažai pinigų, galima pa
Mašinos
M e s i m a m e paveikslus v e s 
tuvių,
š e i m y n ų , pavienių ir K.
randasi 3201 Auburn Ave. nar daryti didelį pelną, įdedant
Prlvate AaibuLloenn^d Emb,
Mūsų studijoj* g a l i m e nusiim
siduoda ant lengvių išmokė juos į gera real estate.
lance
F. B. Palaca
ti paveikslą bilia dieną a r v a 
asj
jimų.
karą, n e s m e s turime
tam

NAMAI - ŽEMĖ

PARDAVIMUI

NAMAI -- ŽEMĖ

REAL ESTATE

SUROMSKIO BARGENAI!

TIK AMERIKOJ TAS GA visi kareiviai ir keli pa
naktiniai. Jie visi tvirtina
LIMA.
bestojo armijos korpuso
frulitariniai
sandeliai,
ties
Pershing road ir Hermitage
ąve., rodos, niekam pašali
niam nebuvo prieinami. Teeiaus aną naktį į tuos sande
lius įsikraustė plėšikai.
Ir
išnešė ir nežinia kur nusivei ė apie tūkstantį dėžių gero
sios prieškarinės degtinės.
Sandeliai apstatyti kareivių
sargyba. Pagrobti tiek daug
degtinės, reikia kelių trokų.
Kokiu būdu tie trokai lopastebėti, tai paslaptis.
Plėšikai vidun pateko iš
laužo duris nuo Hermitage
ave. pusės. Degtinė buvo su
krauta penkt.ąjam
aukšte.
Kiekvieno aukšto durys buvo
užrakintos. [Visos durys tefiaus išlaužtos. Dėžės su deg
tine žemyn nuleistos keltuvu
ir iš ten išneštos laiikan ir
suliuoduotos į trokus.
Federalis maršalas sako,
kad tai busiąs vidujinis dar
bas.
Areštuoti buvę sargyboje

Šios Valandos
Žmogus Parduoda

$22.50

nieko nematę ir nieko nežiną
apie plėšimus.
ą policmonai tuojaus nuvyko ir su įtariamu susidūrė.
Kuomet jam liepta pasiduoti,
jis į tai atsakė v automatiniu
revolveriu. Visi 3 policmonai
pašauti.
Piktadaris tu* tarpu pas
prūdo.

».

VYČIŲ CHORAS.
Penktadienio

vak.

lapkr.

28 d. L. Vyčių Chicagos Apsk.
choro pamokas įvyko Mark
White Park svet. Po pamokij
buvo trumpas pasikalbėjimas
kas-link L. Vyčių Chicagos
Apskričio pasiūlymų. Pasiū
lymai buvo du. Vienas, kad
choras
pasiduotu visiškai
Apskričio globai. Antras, kad
choras gali būti taip kaip da
bar, tai reiškia turėti autono
mija, tik apskritys chorą re
ms medžiagiškai ir moraliai.
Nors pirmiaus buvo manyta,
kad pasiduoti apsk. globai
Jauna mergina nesenai sugrįžius iš Lietuvoj kalba Lie
tuviškai ir keles kitas kalbas,
turi tris metus patyrimo bau.
kos darbo ir gerai supranta
immigracijos darbą, reikalin
ga darbo "foreign" departmente bankoj arba garlaivo
ofise Chicagoje. Atsišaukite
per laišką,
"DRAUGAS»
Box 500
?334 S. Oakley Ave. Chicajro,

Siutus
ir
Overkautus

mtm

PURITAN
reikalauja labai d a u g pardavinė
toj v, pardavinėti goriausios ver
tės v y r u gatavai p a s i u t u s viršu
tinius k a u t u s
Mes t u r i m e didžlaus) pasirinkimą
*tylhj ir p a t t e r o ų k o k s k a d a nors
buvo p a s k U o m a s arti tų- kainu,
912.50. Geriatisi rūbai,
geriausi
styliai.
g e r i a u s i a s darbas.
Nuo
kandžiu, lietaus proof .Jusi; p e l 
n a s u ž k i e k v i e n a p a r d a v i m ą yra
$3.00.
Rašykit m a n asmeniškai. Pasaky
kit a p i e s a v e . A š noriu persitik
rinti, k a d vyrai k u r i o s a š išsirink
s i ą k a i p o a t s t o v u s norėtų turėti
pasisekimąBalciskite
atsiusti
j u m s sampelras ir p i l n ą informa
ciją grįžtančiu paštu.

ApiniaisPaskaninta
SALYKLĄ

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI

Didelis * {vtT
3 Svanj 1% K Q
Kenas
U l l
Klausk savo Groserninko
=>

BRIDGEPORT PAINTING
& HAROVVARE CO.

Kalėdinis Išpanlavimas Ciceroje

0610

Geriausia" plnmerts, darbą at
lieku s e r a i ir sąžiniškai.
THOMAS HIGGI1TS
I S I S Bo. Oakley A v e
Chicago,

Lotai randasi tarpe 32 ir 33
gatvių galima nupirkt už ma
ža įmokėjima. Pasinaudok Šios
progos. Atsišaukite
4605 S. Ashland Ave.
Chicago, UI.

Ciceriečiai pasinaudokite dabar, jusu senas prietelis

SAM

COINE

Savininkas CICEROS BOSTON STORO, pasiūlo
del Kalėdų

Didelį pasirinkimą visokia dalyky del švenčių tai
pgi, Bovių Lėlių ir t. t.
Šiuomi yra keletą bargeny pasulyta šiame išpar
davime.

T e r p e n t i n a i prašalina
skausmą
fREITAI! Mokslas sako, kad niekas
tip greitai nejsisčda kaip naujasis
Puprpo išradimas.
S k a u s m ą rodos,
tad stebuklingai sustabdo.
N a u j a s Turpo išradimas yra s u Lisytas su visais Turpentine g y d a n 
čiais vaistais.
Nedegina,
nesutrina
islių — n e t a u k u o t a s ir neatsiduoGreitai prašalina šaltj, s k a u d a tą gerklę, kosėjimą, tonsilitis, l u m a g o pleurisy, katarą ir neuralgiją.
Paip pat prašalina g a l v o s skaudėji
mą, labai g e r a s n u o nusideginimo, įIpjovimo ir išsisukimo.
Turpo turi didelę galę jsisesti j k u į. Tiktai pasitrynęs krutinę labai
peltai palengvina ir sustabdo s k a u 'ią.* v Tarpo • išvarinėja
rumatiškus
ausmus, sustabdo lumbago,
sako
eklęs skaudėjimą, pleurisy, catarą
neuralgiją.
NekentSk! Prašalink s k a u s m ą t u o
ns su Turpo — Turpentine Oitment
nris turi " savyje geriausius v a i s t u s
•-nthol Ir Camphor. Gauk Turpo
a n d i e nuo
savo
vaistininko —
5c ir 70c.

AR ŽINAI, KAD
Lietuvos valdžia nutarė su
lažinti mokesčius ant gele
žinkelio? Ar žinai, kad rūkant
[elmar Turkiškus Cigaretus
lojaus galite suprasti vertę
'urkiško tabako? Mėginkite,
įermainą į Turkišką, Jus
fžiaugsites kaip ir kiti.

Canal

PLUMBING

Terpentinas Pra
šalina Skausmą

•

Moteriškų nosinų 6 į bakšą

Ma-Ma lėles 18 colių special
Maudomasių kambarių rugai dideli saizai ..
Staltieses — Tyros Linines Staltiesės 63x63, viena,
staltiese ir šešios stalskepetės special $ 4 , '
4
• h m * —» ^ » a

•

"Teddy Bears" 20 colių teddy bears .. $ f .
'•>»•'

Išsiuvinėti Turkiški maudynės setai įpekuoti į gra
žius baksus
$ -| . 9 8
Pirkite anksti ir taupykite pinigus.
Kad nebusite patenkinti grąžysime pinigus.

CICEROS BOSTON STORAS
1 4 St. ii* 4 9 Ct.
g

•

.'

H

• • •

•

E. J. H E N I F F

CONTRACTORIS

Telefonas

S p a u l d i n g Ave., Cbicago
c a r e of

Stulpino Bargenai!

i

PETRAS CIBULSKIS

Šiai Selyklai priduota tikru
Boimiškų apynių kvapas
Nereikalinga virti.

'JIJVV FOSTER CLOTHES

NORĖDAMI

" '•

i

S. L. FABIONAS CO.

Adresuokite

2250 S o

i-

S. 0. LAGKAWICZ

Naujais t

?t9w&V

i

f j

Cicero, III

B-

DIDŽIAUSIS RADIO IŠTOBULINIMAS

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

BRUNSWICK-RADIOLA

Turime naujų mūrinių namų
2 fl. po 4 kambarius, su baPhonografas ir Radio išvieno.
Pasukdamas guzika, Jus gaunate muzika iš oro "Mysteri- sementu, ir aukštu stogu, va
j a " . Savo namuose Jus galite klausitis: operos, geriausių nos ir elektra; visi Įtaisymai
pasaulio dainininku, geriausios orkestros, taip aiškia ir
sulig vėliausios mados. Taip
gerai kaip sėdėda
mas teatre užsimo gi po 6 kambarius 2 flatų,
kėjus $5.00 tikietą. ant plaeių lotu; namai ran
Ant kito pasukimo, dasi Marąuette Manor ir
Jus turite rekorduo Brighton Parke. Priimame lo
įmokėjimą,
tą muzika visų lai ta kaipo pirma
kų, Jūsų komandų- • arba mainome ant mažesnio
je Jūsų tinkamus namo.
rekordus
grojis,
kaip tik Brunswick
Taipgi egzamino j ame abs
tegali gerai grojiti
traktus, padarome visokius
.-juos.
Didelis
pasirinki legalius poperius. kaip tai
mas yišokių mode Doviernastis, įgaliojimus ir t.
lių,
kainos
nuo t.
$190.00 ir aukšVisais reikalais kreipkities
Brutuunck
Radiola
čiaus. Jūsų seną fo
No.
160
nografą, arba pianą pas
Combining the world-ooted
priimsime mainais,
Brunswick phonograph with
the superlative in radio—the
kita dalį ant lengvų
R a d i o l a Super-Hcterodyne.
išmokėjimų.

JOS. F. B U D R I K

(Krautuvė geriausiu Radio setų)
3343 and 3327 South Halsted St. Chicago.
Distributoriai Ghilbransen Registruojamu Pianu, Istraube ir
Artonian; lietuviškų rekordų, rolių ir Jewelry.

V. M. Stulpinas &
Co.

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

tikrus elektriškus {taisymus
K a i n o s labai prieinamos.

J. J. Stankus
BRIDGEPORT STUDIO
3202 So. Halsted Street
Tel.
>*3#>- .

Boulevard

3302

-<«&•

•»«\

Tamsta a r
A r s e r g a t e ? Mes j u m s pagelbėsime. P a t a r i m a s dykai ar jųs čia
gydysites, ar ne. K o k i a yra jūsų
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų s k a u s m u s ? Ar
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų
Ir nesijaučiate gerai po v a l g i o ?
A r k e n č i a t e nuo plaučių — turite
su kraujais kosulj, krutinės s k a u 
d ė j i m ą ? A r turite didelj persi
šaldymą, n e m a l o n ų k v a p ą ?
Ar
turite h e m o r o i d u s ir fistulą? Ar
kenčiate n u o rupturos? A r turi
t e a n t veido spuogus, išbalimą ir
mažai sveriate? Ar k e n č i a t e nuo
nervų — n e m i g ė , pavargęs iš r y 
to,
galvosuk}, apsivėlus} liežuvį?
PraSalinkit n e r v i n g u m ą —- apslsaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervui, t e r e i k ė s j u m s dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatyklte su m u m i s tuojau.

Daktarai Kopczynski
ir Schweers
Tel.

Ofisas
Havmarket

4S76

1112-1114 Milvvaukee Ave.
Viršui H a t t e r m a n ir Glantx B a n k o
V a l a n d o s 9-12 ryto, 2-5 p o
pietų, 6-9 v a k a r e
Nedėlloj n u o 10 U i 12 dieną
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, o d o s Ir Šlapumo ligų.
V.1.

1
t

