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CHICAGOJE

PIRMIEJI ŠVENTIMU LAI
PSNIAI KLERKAMS.

j Bolševikai Grasina Amerikonams Selpt
jams Armėnijoje

BKKLYNtfS, gr. 16. —
NORI GRAŽIAI SUTIKTI
Vakar atsistatydino kanclieŠVENTUOSIUS METUS.
KONSTANjTlNOP., gr. lf>., /Jei taip, tai apie 100 darNekalto Prasidėjimo šven
cis Marx su savo kabinetu.
Prezidentas Kbert atsistatydi tėje Chieagos arkivyskupijos — Amerikoniškai artimuose buotojų amerikone turės" apGatvės taisomos, namai
n ima. priėmė, bet prašė kanc- S t. M ar wv of the Lake semi na Rytttose šelpimo organizaci- leisti tų Rusijos dalį ir nau
nutepami.
lierio laikinai eiti savo parei- rijoje, Mundelein, 111., 71 kle- jai baigiasi šelpimo darbas, laiciai liksis be jokios pašelKOMA, g r . . 1 5 . — Nežiū
rikui suteikta .pirmieji šventi Bolševikų erezvieaikos agen pos.
gas.
Črezvičaika ligšiol pačių arint savo 3,000 motu senumo.
nimų laipsniai. Iš jų 35 kleri- tai Aleksandropoly areštavo
Amžinasis Miestas nori at
N0RJfNAUJO ĮSTATYMO kai mokinasi pirmieji metai tris armėnus mokytojus iš merikomų dar nekliudė. Blet
našlaičių prieglaudos. Juos
jei areštuojami armėnai mojaunėti per Sventųjji
Metų Šventųjų MetŲ Jubiliejus Prasidės Kučioje
antrieji.
KONTROLIUOTI AUTO ir 36
kaltina už dalyvavimą kontr- kytojai, tai turės tekti ir a-,
Jubiliejų, kurs bus atidarytas
MOBILIUS.
Apeigos įvyko seminarijos
revoliucijoje. Areštuotų liki- I merikonams.
ROMA, gr. 15. — Vakar skui išimtos bronzinės dėžės
ateinančioje Kalėdų Kueioje.
•koplyčioje, dalyvaujant
pa
Ko bolševikai nori, tai tie'
\VASHINGTOX, gr. 16.— čiam J o Kmin. Kardinolui »nas nežinomas.
Roma puošiasi naujais parė- vakare Kv. Petro Bazilikoje (urnos) su dokumentais.
Tai pirmukart erezvieaikos siog nesuprantama.
Gatvių ir vieškelių apsaugos Mundelein.
dais, senuosius
nusimesda atliktos pirmos didžiai įspū
Išimtas stiklinis
vamzdis,
Našlaičių prieglaudose užagentai pakilo persekioti ar
.-^•konferencijoje ikalbėjo Komas.
\ e kokiai paprastai dingos apeigos, surištos su
kuriame yra 12 auksinių, ,50,
* •
Seminarijoje mokinasi 183 mėnus darbuotojus, kurių ži drausta vaikus mokinti relišventei rengiasi. «Tai Jubilie-' ateinančių šventųjų Metu Ju . . . . . ' .
,,.. ,
. •."
Į inercijos sekretorius Hoover,
sidabriniu ir oO bronzinių me [
*
klerikai. Jų tarpe yra keletas nyboj yra. 17fiOO našlaičių gijos. Į prieglaudas pristaty
biliejumi.
jui, kurs retai pasitaiko. 19, ,.
i
i
• .- i Automobiliams* kontroliuoti
lietuvių.
ta komunistinių mokyklų ran
Kaukaze.
.
^
Išardytas mūras, kunuomi dalm kurie buvo pagaminti [
:T> metais aplankys Komę ke
jis reikalauja naujo istatvmo.
Be armėnų jKaukaze šelpi- kvedžiai. kurįuos liepta var-|
A, .
1Q
letas milionų maldininkų ir buvo užmurvtos Šventosios Šventųjų Metu minėjimui 19-;"
.
VYSKUPIJOS ISTORIJA. tmo darbais užsiima ir anieri- toti. Tuose rankvedžiuosetibe
šiaip keleivių būriais ir pa Durys, kurias Šventasis Tė
i
.
Per dešimti meto automobi(W,
jimas niekinamas. Daugiauvieniai. J ų tarpe bus įžymių vas Kueioje atidarys prade 00 metais.
'konai.
Pastarieji
savo
raukoi
t
n
sia aukštinamas bolševistinis
Praneša, kad iš spaudos iš
^.
,, .,
,
! li'u aukų skaičius pasidvigujų ir įžymiausiųjų
pasaulio dant Jubiliejų.
se
turi
šelpimo
fondą
ir
naštinančiuosius Šventuosius Me
Y
J
prieglaudoms
'*rojus'* ir sovietų valdžios
Dienos Jaiku antrukart pro, praeiviai,
,
°mo ėjo knyga vardu "Rockfordo ] a i č i ų
Mgr. Samper, majordomo,
tiek
vyrai,
tiek
žmonių, kurie tautose ir žmo
sarado
tus.
(111.) Diocezijos
Istorija."
tvarka.
,/
«
, „
ibino.
padėtis
ir
kiti
Vatikano
viršininkai.
terys Tokia
ir vaikai.
Anot,nepakenjo, jei
nijoje užima aukštas vietas.
armėnus
mokytojus.
ŠventojoPapog
Rota bulla
tribunolo
Sakoma, labai patraukianti ii
klamuota
apie au
ar Į
s *T
•
9=3
-! i
f»rs
nebus pravesti. nauji įstaty-,
Roma nori. kad tie niilionai lydinu šveicarų gvardijos ir
ditorius, Mgr. Mannucci pri čiama. Daugiausia aukų tai įdomi.
mai, aukų skaičius kas metai
išsivežtų daug gražaus ispu-r'sedia gestatoria" narių nu
imamas pilnas mokefnis.
siartino prie Šventojo Tėvo
Galima gauti adresu: oll
d/io apie miestų, kuomet jis t ėjo prie užmūrytu Šventųjų
Sų junga tuo tarpu nutariu j
didės. Išeis tikras teroras ga
ir priklaupęs prašė autoriza
Xo. Peoria ^t.f Chicago. Kai
si pasikviesti tris gyvulinin*
tvėse ir vieškeliuose.
bus ne vien svetingas, bet ii Duriu.
cijos skaityti išnaujo itališ
na 5 dol. s
kystės specialistus instrukto-j
Mūrininkai turėjo dirbti avisais žvilgsniais patraukia
.
.
.
kai ir lotiniškai bulių.
GYVULIŲ
VEISLES
pie pusvalandį. Pirmiausia
nus.
NORI DIDELIO ORLAIVIO.
mas.
GERINIMAS.
f
išimta marmurinė lenta, ant Šventasis Tėvas trumpa kai
JONO BUTĖNO Koncerto
_
1
_
!
Valdžios rūpesčiai.
r'
16.—
kurios pažymėtas k r y ž i u i Pa ba autorizavo skaityti bulių.
\VASHINQTOX, gr.
KAUNO RAITOJI POLKUi
tikietų galima gauti "DrauiKaune
įsteigta
Lietuvos
Karo laivyno oro ekspertai
Kaip vyriausybės, taip niu
eentralinė galvijų
kontrolėm * Kauno raitosios polioijoaj
iškėlė aikštėn Kongresui pla £*. ••
nieipaliteto autoritetai rūpi
.
sų>m)ra. Sųjungog
prezidiu rezervas jau suorganizuota*.
nus, kad karo laivynui reika- i
nasi, idant miestas išrodytų
liūgas dar vienas milžiniškas i
SUMAŽINO PAREIGŲ mas, kuriu' 1 n ei na. agronom. Rezervą sudaro 20 po!icif.ildailiai. Kai-kurios gatvės nau |
V. Kraučiunas, M. Janavi kų. Vadovauja bntusis kari
VALANDAS.
styrinis orlaivis, kurs butų
jais grendimais padabinamos.| p A R V ^ T T ' S
16.
— Xes prievarta jam gali pačius ir agron. J. Krikšt'iunas, ninkas Lubutis.
dukart didesnis už orlaivį
Kai-kur grendimai pakeičia- p , ^ ^ / „ ^ j , ^
Herrioto kenkti,
Policijos viršininkas Coli- žada tartis su kitomis panaLos Angeles (buvusį zeppelimi asfaltu, idant k a r i e t a ^ - ^ . ^
^
įgai tvirtina, kad i Premieras turi suirusius di
ins pagaliaus sumažino polic šiomis organizacijomis del su
ną).
n.'.s važiuojant nebūtų perdiIŠVYKO SUOMIJOJ!,;
žada
atsistatvdinrksnius
ir
sirguliuoja.
m
onams
arei
premieras
(Kongresas
tuo
klausimu
tu
l>
CT
čjimo
laikų
įsiliejimo
į
vieną
centralinę
delio dardėjimo. GatvekarUi
—
Anot jo draugų, jis pasa
ti. To reikalauja t'rancuzų vi'nuo 10 ligi 9 vai. Pirm Ka-i galvijų kontrolės
sų.*ungą.
rės gerai pagalvoti.
sistema išplečiama ir pageri
Lietuvos Prekybos de
kęs,
kad
jei
jam
į
keletu
die-'
suomėmledų 8 vai. nebus grąžintos, j kad išdirbus bendrų visai Lie | ^ m e n t 0 dii^ekrorius p.
nama. Fontanos ir ornamen
, .
. . nu neteksią pilnai pasveikti,
T1
tai dažais atnaujinami.
! Premieras skaito visus lai-, . '
PRADEDAMOS AGRARI Be to, policmonai nebeturės jtuvai programų ir planą jai y — r . s j ^ y k o į Elsinkj .įGeĮ
'.
•
vienos dienos liuosos kas sa- vykdyti,
singforsą>J, kur dalyvaus k<
,
,
jis atsistatydinsiąs.
Preziden
T
NES
REFORMOS.
Didieji butai
nuplaunami, ,
us
tui jis rekomenduosiąs sav o
vaite.
reikalauja,ir kad
jis būtinai
eikrascius
žurnalus,
kurie
Kad palengvinus smulkiems t'erencijoj kovai su svaigių ji
namai naujais dažais nutepa
vieton į premierus pakviesti
MF:XICO CITY, gr. 16. —
ūkininkams įstoti sąjungom iš gerytiių kontrabanda.
„
„
• , . i tų dinnsiion.
v.
sau lygų, žisomą
Painleve.
Buvus nebylė ir kurčia per i ūkininkų, turinčių ne daugiau
nu. Ypač pagrązmann butų
i
Kai-kurie laikraščiai parei- | k u r s nesenai poliuosuotas iš Naujas Meksikos prezidentas
pašaukė darban .komisijų iš 19 metų Miss Cass\vell p r a e i - '5- karvių, nebus imama jokio
ir namų priešakiai.
TELEFONO LINIJA.
škia, kad premieras verčiau kalėjimo, kurin nubaustas už
ta
dev>mių vykinti agrarines reselanadienį dar kartą ae mokesnio; iš turinčiu nuo
«
•#
• v|
v» •
tegul gražiuoju })asitraukia. šalies išdavimą karo laikais.
roplanu išnardyta ore. Daug Į i g j 1 0 k a r v i ų
,)us iinamaJS
Lapkričio 18 d. atidaryti
formas šaly.
Nauji viešbučiai.
Pastatyta keletas naujų di-*
Tokiu būdu panaikinamas &**** jau girdi ir daugiau vienas trečdalis mokesnio IŠ nauja tjesiogino. telefono'
deljų
viešbučių,
daug ir nakvyj
Senoro de Negri netikusi*? ag sllK"alba.
uių, užeigii,
arbatinių
krau IŠVELKAMI NEPASKELB- ! FRANCUOS KATALIKAI
turinčių virs 10 karvių bus n i a Kaunas-Telšiai.
TI RAPORTAI.
PROTESTUOJA.
i - -•
tuvių. Romėnai tikisi nema
rarinių reformų vykinimo o'
'
tisas, kuriam dirbo daugiau- ^>stor Drug & Chemical
žai pelnytį nuo milionų. Vis-; KOXHTANTIXOP., gr. 16.
Co
IHIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIllIMIIIIIItlHIIIIIMIIIIIIIIHIIIIHIIIIIMIIIinril
Nežinia kaip jaučiasi
sia radikalai.
- randely, 1017 ,So. State
kas nauja ir moderniška. D a u l - - Turkų valdžiai teko įdoHermi
S I Ų S K IT Ė S A V O G I M I N Ė M S
.
' it., plėšikai išgriovė
muro
giausia tai skiriama ameriko n m s ligšiol nepaskelbtas sanGIRDIMA APIE SUMIŠI sieną ir išnešė 15;000 dol. ver
nams, kurie įpratę moderniš jtarvės valstybių raportas,
PARYŽIUS, gr. lo. — Vi
LIETUVĄ
tės degtinės.
MUS ALBANIJOJ.
kai g>'venti Tda jie čia apsi-| 1919 metais, kuomet' grailankę ras kuone visus tuos;kai įsibriovė Turkijon ir pra soj Francijoj katalikai iškė-,
Areštuota Margaret Barry,
patogumus kaipir būdami na-Įdėjo atlikinėti piktus darbus, lė akciją prieš radikalės vai-i LONDONAS, gr. W. — Al
mie.
turkams reikalaujant pasiųs- džios priešbažnytini nusista- -banijos pasiuntinybė gavo ži jauna plėšikė, kuri apiplėšė 2
tymą.
nhj, kad Jugoslavijos terito taxicab šoferiu ir į juodu šau
PER
Bus operuojama nemažai ta santarvės valstybių korai.
fri
Aviguone 7,000 katalikų b u W ^organizuotos gaujos * , kad greičiau važiuotų. '
naujų puošnių gatvekarių, ski wj« tai visa patikrinti.
. .
tomis
yj
<P«»i»» atakavo kai-u
—
riamų tiems, kurie norės paKomisija, viską
ištyrusi, vo mitinge. . P i r m i n i n k a v o '
kurias vietas
P u r i n ė j Alba-j
^
sivažinėti tikslu pamatyti Ro- pagamino raportų, idant grai gen. de Castelnau. Padarvta Į
1
'j
1 Į JĮ
kai
mos įdomvbes.
tuo jaus evakuotų -,Turrki- j rezoliucija, kuriąją reikalau- mJ°«ljama ir toliaus palikti Fran
nNes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir
CHICAGO. — šiandie ne
Tečiaus buvusiam tuometi ci jos ambasadą Vatikane ir 40,D00
geriausia patarnauja. " D R A U G Ą S "
NATURAUZUOTA
G0MPERSO LAVONAS niam Anglijos premierui Llo nepersekioti katalikų provin
pastovus oras; pramatomas
siunčia per didžiausia LIETUVOS VAL
WASHINGTONE.
yd George reikalaujant rapor cijose Alzase ir Lorraine.
STYBES BANKĄ Ir ŪKIO BANKĄ.
N E W YOBK, gr. 16. — lietus ar sniegas; vakare šal
" D R A U G A S " siunčia pinigus litais
tas buvo užslėptas.
Bordeauxe katalikų mitin Ne\v Yorko natūralizacijos di čiau.
• \VASHIN.OTON, gr. 16. — Į
Į
ir doleriais, perlaidomis, čekiais-drafge buvo virš 15,000 žmonių. vizijoje per praėjusius 9 mė
Šiandie popiet atvažiuos trau CIVILIS KARAS KINIJOJ
tais ir telegrama,
Kitose viejtose irgi Įvyko nesius 40,000 svetimšaliu na- PINIGŲ KURSAS
kinis, kuriuomi vežamas S.
BAIGIASI.
" D R A U G A S " PU B U C O.
skaitlingi protesto mitingai. turalizavosi. ^Apie 20,000 kitų
Gomperso lavonas. Traukiniu
2334 So. Oafcley A ve.
Chicago.
Gruodžio 15, 1924
.
laukia tolesnio naturalizaviSHANGHAI, gr. 16. — Ci
važiuoja daug Am. Darbo Fe
Telef, Roosevelt 7791
PAGERBĖ WILS0N£. mo proceso.
Lietuvos 100 l i t ų . . . .$J0.00
deracijos viršininkų ir viršai vilis karas Kinijoje jau kai
Ofiso Valandos:
\ngli;od J s:tcrl. sv. t. 4.60
pir
baigėsi.
Karas
ėjo
ketuWASHINGTON, gr. 1 6 . ^ Iš Augus ta na ligoninės per
čių.
Nuo 8 ryto iki 7 va!, vakare
Francijos 100 franku 5M
Lavonas bus nuvežta* į ris mėnesius. Visi kariauto^ Vakar , Kongresas pagerbė langą šoko ir žuvo pacientė
Italiįos 10O lirų . . . . 4.30
Sekmadieniais uždaryta
Belgijos 1 0 0 . f rankų
4.9$
buvusį
prezidentą Mrs. Josephine Cozak, 6148
New Yorka. Ketvirtadienį į- jai kompromisu taikosi. Pri- mirusį
lllllllllllllirftIOllllItlinilIHIflIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIMIMIIIIIIMIIIItfM
Šveicarijos 100. fr. . . 19.3f>
So. Troytjit.
truko amunicijos.
Woodrow IVilsoną,
w k s laidotuvės.
Čekoslovakijos 100 kr. 3.03

Prie Šventųjų Durių Atliktos
Pirmosios Apeigos

LIETUVOJE
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19Ž4 metais trinios negalutines) išparceliuota paSmę iš dzūkiškos dainos dar pirmi lietuviai - artistai
"Dzimdzi - Drimdzi" (komp. kurie vaidina tiktai patys sa
124,386 ha.
A
r t b l l s h e d Daily Ejcept ficmd&ys
c
Ose T e u
. . . . . . . . . $6 00
Aprūpinta: 5962 bežemiai ir 2959 kariai — plo A. Vanagaulio kų tik p. Stru- vo pagamintuosius veikalus!
m* Montha
$3.00
ŽEMfi TENKA BEŽEMIAMS.
tas 61,536,5 ha.; mažažemiai — plojas 21,415 ha; mskio išleista iš spaudos)!
|AT K £ W S - STANDS l o . A \X>FY
ATSIŠAUKIMAS.
Pradedant dalinti dvarus 1919 m. kaikurie net op
amatninkai ir ekonominiai silpni dvarų darbininkai vi Reiškia vardas nors origina
DRAUGAS PCBLISHING CO., Inc.
|**34 So. Oaklejr Ave.,
Chlcago. HL timistai mane, kad tas dvarų dalinimas užsitęs bent 15
so 736 žmonės aprūpinti plotu — 1447 ha; žemės lus, bet lietuviškas ir vodevi
Nuolankiai prašome visų
metų. Pradžioje tas dalinimas ėjo labai lėtai, be energijos
Red. l t J. Roosevelt 29 J •
ūkio mokyklos — plotas 615 ha; pradžios mokyklos lio pavadinimui labai pritin
rinkusiųjų Žem. Moksl. Atei
Aooilnls.r : Roosevelt % 191
Taip:
—- plotas 790 ha; savivaldybės gavo plotą 112 ha; ka. Bet jau veikalų, pavadi
tininkų Susišelpimo Fondui
1919 - 1920 išparceliuota 5,618 hektarų;
parapijos ir kapinės — plotas 331 ha; savivaldybes nimas !' • * Jovajas nf " Šiupi
" Ateitis" aukas
kuogreiNAUJAS ŠVENČIŲ ĮSTA
1921 m. išparceliuota 15,312 hektarų;
'• (žvyrui kasti keliams taisyt) — plotas 94 ha; miškų nys'' ect.! Nepamačius tų veičiausiai gražinti kvitams,
TYMAS LIETUVOJE.
1922 m. išparceliuota 14,888 hektarų;
a<hrrinistracija — plotas 831 ha; agronomijos punk-'kalų sunku ir apie pavadini
norint tefcebutų visai neužpil
\
1923 m. išparceliuota 102,338 hektarų;
t
tai — plotas 223 ha; prieglaudos ir kitos socialės mus kalbėtil Vienas juokdadyti, ir atsiųsti surinktąsias
Lietuvos Seimas Lapkr. 18
1924 m. išparceliuota 155,000 hektarų.
reikšmės įstaigos — plotas 112 ha; veterinarijos *yS apie tai yra išsireiškęs:
aukas. Kvitarus ir pinigus
|. priėmė naujų švenčių jstaKaip matome, pirmais keturiais metais bežemiams
punktai —- plotas 18 ha; teisingumo ministerija (prie "Aš visai nesistebiu iš tų pasiųsti šiuo adresu: J. Masinų. Sulig šiuo įstatymu ir kareiviams išdalinta tik 35,818 hektarų. (Hektaras tai
kalėjimų, kaliniams dirbti ir sau maistui gamintis) — vadinimų, nes ir visas "Dzimlianskui Telšiai, Gimnazija
jkiriama ub' dieno*s šventėms: apie pustrečio akro). Bet 1923 m. Žemės Ūkio ministeriją
plotas 196 ha; pramonės įmonės — plotas 301 h a ; ' d z f - Drinad&i" - tikras "JoLietuva
jekniadieniai -- 52, Katalikų pradeda valdyti Mykolas Krupavičius, energingas krikščio
krašto apsaugos ministerija -*- plotas 422 ha; servi-'valas!" - "Kaip tai?'' jo kas
Moksleivių Ateitininkų Su
lažnyčios šventės — 19 ir nių demokratų vadas ir nuoširdus darbo žmonių prietetutams likviduoti — pldtas 21 IT ha. Parduota dvarų tai paklausė - "Na gi, sako,
ralstybes šventės - 4. Tomis lius. Jam vadovaujant vienais 1923 metais išdalinta dvarų
sišelpimo Fondo "Ateitis"
centrų ploto 3,403,5 ha. Palikta ponams nenusavinama pažiūrėk į jų sąstatų: komp.
[ienomis
draudžiami vieši: žemės net 3 kartus daugiau nei pirmiau per ketverius me
valdyba.
norma — lt>,472 ha.
A. Vanagaitis ir art. V. Di
larbai ir pirklyba. Tik bažny-j tus. Socialistai nemėgsta ministerio Krupavičiaus už tai,
J. Masiliauskas, pirm.,
Tuo būdu, 1924 metais, su likusiomis neišparce neika - Lietuvos Valstybinio
dėmiuose ir miesteliuose lei- kad jis katalikas ir kunigas. Todėl socialistai ir dabar dar
K. Prialgauskyte, sekr.
liuotomis dvarų žemėmis nuo 1923 metų, išparceliuo Dramos Teatro artistai; J.
iama atidarinėti krautuves nesiliauja šaukę, kad kunigai viską valdo ir dvarponiams
eatro
ta 155,000 ha.
Olšauskas
Tautos
X
tuo 1 Ugi 4 po pietų.
pataikauja. Bet Lietuvos darbo žmonės, bežemiai, maža
Vidutinė nowna: bežemiams — 10,4 ha, maža ir Vilkolakio artistas; J. DiReikia pastebėti, kad įsta* žemiai, laisvės kovotojai-kareiviai, dešimtys tūkstančių
žemiams — 5 ha.
kinis — buvusis Vaičkaus Te
rmo projekte buvo \ Švenčiui naujakurių žino, kad M. Krupavičius ir kiti krikščionių
Be to, miestams ir miesteliams praplėsti šiemet atro artistas. - Keturi žmo užlaikau čevervkų krautu
skaėių įtraukta ir šv. Ka- demokratų darbštus ir išmintingi vadai apdalino juos žeme
paskirta 49-3 ha, o nuo pradžios parceliacijos — nės i& trijų Teatrų, ar tai ne vę geriausios išdirbystės ir
riero diena. Tečiaus tre- ir išdraskė lenkystės lizdus Lietuvoje.
vėliausios mados del visos
1800 ha."'
.
jovalas?V' - Gal ir teisybė!
šeimynos žemiausom kai
Jiuoju skaitymu Seimas iŠ
Anot "Ryto" pranešimo,
nom.
>raukė jų iš švenčių skaičiaus.
Kaip
ten
bus
su
tuo
"Dzim
"Gautomis iš Žemės Reformos valdybos žiniomis
4341 Archer
Labai gaila. Šv. Kazimieras
žemės reforma palietė apie 747,172 ha žemės. Tame DEL SINKIMŲ KLAIPĖ
"DZIMDZI ~ DRIMDZI". dzi - Driindži" parodys at
Ave. Kamp.
įkaitomas Lietuvos globėju,
skaičiuje ūkių nuo
DOJE.
\
eitis, bet visgi įdomu bus juos
Troy St.
'ai yra vienintelis mūsų kra80 — 150 ha 143,539 ha
Šiomis dienomis Chicagon pamatyti, nes tai pirmas lie
Telefonas
Įto Šventasis. Mūsų nuomonė
150 — 200 ha 74,081 ha
Daug triukšmo buvo sukel atvyko "Dzimdzi - Drimdzi" tuviškas vodevilis netik Ame
Lafayette
iatalikiškoji Lietuva turėtų
200 ir daugiau ha 529,502 ha.
ta ir Lietuvoje ir Sia Ameri- Vodevilis. Įdomu but- juos
4961
rikoje, bet ir Lietuvoje, ir tai
[avo Globėjo šventę padaryti
Iš šito ploto savininkams bus palikta apie 120,- kos Lietuvių tarpe liaudinin
Cuieagi«čiams pamatyti, nes
laeionaie Krašto švente.
000 ha. Tuo būdu bus išdalinta žemės 630,640 ha.
kų interpeliacija, kuria rei iš laikraščių apie juos visi
Ligi šiol nusavinimo formalumai atlikti plotui kalauta kuogreieiausiai pra
Žiūrėkime, kaip gerbia sa
jau žino. Artistai mano Clu- (KALĖDŲ DOVANOS KURIOS
368,240 ha. Lieka atlikti plotui 262,400 ha."
ro Šventąjį Globėja, šv. Patvesti rinkimai Klaipėdos kra cagoje apsigyventi porai moIškalno galima numatyti, jei M. Krupavičius ir jo
Įikų, Airija. Šv. Patriko tliešte. Socialistų ir laisvamanių sesių. Čia jie parodys savo
PASILIKS ILGAI ATMINČIAI
artimi
pagelbininkai
pasiliks
savo
vietose,
tai
į
2
ar
3
la įstatymu padaryta naciospauda šaukte šaukė, kad veikalus, kuriuos rodė visoms
metus
dvarų
Lietuvoje
nebeliks.
M.
Krupavičius
pats
mėg
Įale švente, kuri visoje šalyLietuvos krikščionių valdžia kitoms kolonijoms. Nuo Cbiprivalomai švenčiama. Tų sta ir moka darbą ir kitiems įkvepia energijos darbui ir tyčiai vilkina linkimus Klaicagos jie mano pradėti savo
lieną ne tik valdiškos įstai- aukštoms pastangom^. Vien jau tas jo ir jo pritarėjų-pa- pėdoje,
bijodoma prarasti antrąjį maršrutų su nauja
Įos uždarytos, bet ir priva- gelbininkų perleidimas žemės į lietuvių rankas pakerta daugumos Seime. Ir nors Lie
programa. Naujųjų programa.
inėse visokie darbai pertrau lenkystės ekonominės kojas Lietuvoje. Gali sau pažangie tuvos valdžia ir krikščionių
jie Chicagoje paruoš ir ChicaĮiami. Ne gana to. Nesenai! čiai — tautininkai kiek nori spurdėti, dvarų jau neišgelbės. blokas Seime rimtai ir vispu
giečiams pirmiausia parodys^
iri jos
parlamente
bu- Su dvarais pasibaigs ir lenkų viešpatavimas Lietuvoje. O siškai
nušvietė
Klaipėdos Komp. A. Vanagaitis 'ruošia
*Sf%
Pas mus yra
iškeltas Amianymas, kad kartu bus galima visas pajėgas nukreipti j pagerinimą rinkimų dalyke ««• tik op<^ n a u j a i p r o g r a n l a i m u z i k l j jų Mūsų kainos
didėlis pasi
r. Patriko diena, visoj šalyje smulkiųjų ir vidutinių ūkių, kurie sudaro pamatą lietuvių zicija nesiliovė kaltinusi vai- n a u j a i v o d e v i l i n e i m e i Q d r a m a i
rinkimas
nau
yra daug yk
tautai
ir
valstybei.
jausios mados
visos smuklės butų ttždadžie/.
kuri,
berods,
bus
pavadinta
auksinių ta
gesnes ne
Iš Žemės Reformos, iš" litų apyvartoje (biržely 67 Tuo tarpu nepraėjus ir ke
^tos. Žemesnieji parlamento
vorų
" Šiupinys".
kaip
kitur
j
įai atmetė šį sumanymą, milionai, o dabar jau 90 milionų lt.), iš prekybos su užsie liolikai dienų po liaudininkų
c<
Dzimdzi — Driradzi" turi
niu,
iš
visko
aiškiai
matosi,
kad
krikščionys
demokratai
aukštesnieji arba senatas
interpeliacijos, lietuvių Klai dar vienų labai įdomių savy NELAUK KALĖDŲ ATEIK DABAR
ripažino. Senatui pripažinus, vieni labiau sugeba Respubliką valdyti, negu su kitais pėdos organizacija,-kuri va
bę, būtent, tuos veikalus, ku
ts klausimas buvo vėl iškėl dalindamies valdžią. Kr. demokratai sudarė tokj energin dovavo kraštų prijungiant
riuos jie vaidina - jie patys
us žemesniuose
rūmuose, gą Ministerių Kabinetą, kokio iki šiol Lietuvoj dar nebuvo prie Lietuvos, Gelbėjimo Ko
ir parašo! Štai kaip jie kūrė
[et ir šį kartų atmestas vos Juk vien Žemės Reformos toks greitas vykdymas sudaro mitetas, dalyvaujant 25 para
savo pirmųjų programų. Pir
lenu balsu didžiumos. Abs- šviesią epochą mūsų tautos ekonominiame gyvenime.
pijų atstovams nutarė:
miausiai Visi susirinkę pra
Įnentų šalininkai tečiau neTurime deimantų arba aukso žiedų, laikrodėlių ir kitokių
"Kad Lietuvos Vyriausy deda tartis apie programos
ŽEMĖS REFORMOS EIGA
tsimena ir žada šį klausimą
Žemės Reforma dalina žemę ne vien kareiviams ii be vykdytų rinkimus Klaipė planų - išdirba jį ir tada jau Jubilieriškų dalykų. Pirkit iš atsakančios krautuvės tai vi
įvesti gyventojų referendu bežemiams, bet neužmiršta ir pavyzdingų ūkių, mokyk dos krašte į Seinielį ir į Lie
leidžia į atskiras rankas dar sados busite patenkhiti. Ateik pasitikėt.
mui. Ir jie yra įsitikinę, kad lų, savivaldybių, amatninkų ir t. t. Apie šios svarbios re tuvos Seimų tik tuomet, kai
ban. Pirmoje savo progra
ventojai balsuos už suma formos eigą įdomių žinių paduoda "Rytas", kurių ištrauka bus nubggę optavimo terminai
moje jie turi "Jovalų" ir
nių.
,,
bene bus žinotina ir mums, amerikiečiams:
Klaipėdos krašte..
:"Laisvų Lietuvų". "Jovalą/
Kaip butu. gražu, jei Lietu3321 So. Halsted St.
Chic^o
"Parceliacija prasidėjo 1919 metais liepos mė Prie šio antarimo pridėta paraše arL V. Dineika, o "Lai
T«L Boulevard 9687
>s Seimas butų legalizavęs
nesį. Nuo parceliacijos pradžios ligi "Žemės refor me rašte aiškiai pažymima, svų Lietuvų" art. J. Dikinis.
r
. Kazimiero šventę, kaipo
•ssr.
mos įstatymo" paskelbimo (ligi 1922 m. balandžio kad tiek amžių vokietinamam '.Antrosios programos "Mun= 5 =
icionalę, ir ta dienų butų pa
m. 3 dienos) faktinai buvo išparceliuota plotas 22,- kraštui reikia atsikvėpti ir šainų" art. V. Dineika, o
tyręs visų valstybės gyven498 ha. (projektuojama buvo daug daugiau). Iš ši bfcnt metus leisti prisirengti "Lietuvos Ubagus" - art.
[jų nublaivinimui..
to ploto 1919 ir 1920 metais buvo išparceliuota 5618 rinkimams.
A. Vanagaitis. Tuo laiku, ka
ha, ir 1921 metais — 15,312 ha.
Štai kų mano pa^ys klaipė da atskiri asmens rašo vei
Tuo laiku aprūpinta karių 755 žm.
UOS DARBO PARTIJA
diečiai lietuviai apie rinki kalus, kiti irgi nesnaudžia! t PARDUODA GTJLBEANS1N PIANTJS, DIEBTUV4&
Komp. A. Vanagaitis, suli£ [
Jiems paskirta 11,603 ha. Ne karių — 749 žmo mus.
KAINA ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ
nių. Paskirtas plotas siekia 10,895 ha. Tuo būdu viso Iš čia mes matome, kad išdirbtojo plano, komponuoja
Danijos darbo partija, tai
Registruojanti
Gulbransen
Pianai Yra Apkainuoti Tain •
11
11
ftffKP
**
^
i
t
e
!
*
Ctoąatay
Seat Wbite Houae
aprūpinta 1504 žmones.
'
krikščionių demokratų bloko reikalingas kiekvienam veika
Įeiahstų partija. Socialistai
$450.00
$530*00
$615.00
$700.00
Vidutinė aprūpinimo norma bežemiams 15 ha.
užimta pozicija ttel rinkimų lui dainas, mokina visų kvar
įsimovė darbo kaukę, kad
Nacijonalės arba vienoda
Toliau
žemės
reforma
ėjo
prisilaikant
"Žemės
tetų
jas
išpildyti
ir
t.
t.
O
Klaipėdoje pilnai atsakanti
kaina visur ir Cliica#o ir
mti daugiaus darbininkų pa
ui—
kitur,
taip,
kad
pirkdamas
reformos
įstatymo".
1922
m.
nuo
balandžio
mėn.
3
pačių klaipėdiečių reikalavi- melodramai "Laisvai Lietu
tikėjimo. Nes jie yra vald
GULBRANSEN PianaI esi
dienos ligi galo viso išparceliuota 14,888 ha.
mawis.| O įferfūkimas liaudi vai", be ten esamų dainų turi
us priešaky.
užtikrintas, kad netapsi ap
gautu.
Aprūpinta
žemė:
486
kariai,
kuriems
išskirstyta
ninkų IT visos opozicijos su sukompanavęs net ištisų a
įKuomet andai atidarytas
Norėdamas nupirkti gera
plotas- 6,415 ha; 446 bežemiai, su plotu 5,809 ha; keltas yra tuščias, demagogi kompaniamentų! Art. J. Ol
nujos parlamentas, konserPianų, ateik i mūsų krauttK
489 mažažemiai, su plotu 2446 ha; ir 81 mokykla — nis darbas.
't šauskas — specialistas ant
itistai atstovai ir konserva:
ve; išgirsti ir persitikrinti
plotas 218.
kanklių - jis»ganėtinai irgi
itų laikraščiai pradėjo nugeruma
GULBRANSEN
Iš
viso
aprūpinta
1421
žmogus.
Vidutiaė
nor
Registruojančio Piano
LIETUVOS GYVENTOJŲ darbo 'turi, kol užpildo kank
cyti, kad Danijos socialistų
ma: bežemiams — 13,1 ha. mažažemiams — 5 ha.
Gulbransen Registruojanti
DAUGĖJIMAS.
lių programos dali. Žodžių
tldžia greitai sulauks AngliPianai randasi
didžiųjų
1923 m. išparceliuota 102,338 ha. Aprūpinta:
visi kruta, dirba, užtai ir vai
ĮB darbo partijos valdžios
muzikos profesorių ir>artis^ <*vibim$m*m4»w*k
2996 kariai, kuriems\ paskirtas plotas lygus 31,757,6 . Malonu yra pažymėti, kad siai to darbo yra gražus.
tų namuose. Gulbransen Pianus išdirba didžiausia
ha; 2189 bežemiai — plotas 19,701 ha; 4915 maia-, gyventojų skaičius smarkiai Naujų programų jie irgi to
dirbtuvė pasaulėje, kaso^«na išleidžia po 300 gatavų Į
Socialistams tio nusakymai
žemiai — plotas 26,049,5 ha; 156 amatninkai—plo daugėja. Per pirmęjį 1924 kių pat būdų darys, ir suplapianų.
^alo nepatinka. Jie sako,
tas 225 ha. Viso aprūpinta 10,256 žmones.
metų pusmeti Didžioje Lie* nuotųjį "Šiupinį" art.\V. Di i\ REGISTRUOJANTIS PIANĄ? reiškė, kad kaip tik
spaudi koja, Pianas registruoji i»H®ifea ka*^ tit nori.
jų partija esanti stipresVidutinė norma: kariams — 10,6 ha. bežemiams tuvoje ir Klaipėdos Krašte į neika jau yra pradėjęs.
GULBRANSEN Registruojaacius Pianus parduodame
už Anglijos darbo partija,
ir gvarantoja mūsų krautuvė.
— 9 ha, mažažemiams — 5
ha, amatninkams — registruota 11,527 vedybos,
palyginus juos su Anglijo*
1,4 ha.
33,921 gimimai ir 13,745 miri Tiesų pasakius, kiek keistai
Įrtijos stiprybe, Jie yra tik
Be to, paskirta žemes: žemės ūkio mokykloms
mai. Tuo būdu gyventojų prie atrodo visi tų artistų pavadi
štukai. | Visuomenė įsiti400 ha, pradžios 195 mokykloms — 600 ha, parapi- auglistper pusę metų pasiekė nimai. Jau pats Teatras turi
is, kad ne jiems šalį valdy3343 So. Halsted Str. Antra Krautuve
joms ir kapinėms — 280 ha. Skirta parduoti, einant 20,000 su vkšum žmonių, tuo labai originalų vardų "Dzim
"Žemės reformos įst." § 65, 1750, ha. Likusioji že tarpu kai per ištisus 1923 dzi - Drimdzi"! Pasirodo,
3327 So. Halsted Str.
Oa.
mė sudaro nenusavinimąją normą.
kad tų pavadinimų jie yra Sl B — — — — — a ^ c — — — ^
metus jis buvo tik 11^000.
^
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| l c H o m e t tikrraybfjo
įvyks.Jnare, p. Juozaitienė, kuri dar
^enge^u dalyvauti. Praeivis, nebūdama narė, jau skyriui
darbavosi iš visos širdies, už
tai sveikiname naują darbš
BKIDGEPORTAS.
PIRMAS KONCERTAS
čią narę.
JONO RAMANAUSKO
Iš A. R. D. 2 sk. susirinkimo.
Viena iš rėmėjų dovanojo
Sv. Kazimiero Akademijos i4
Gal daugelis ima žingei- Rėmėjų 2 sk. metinis susi luncheon set", kuri leis išlauti, kaip mušu jaunas dai rinkimas įvyko gruodžio 5 d. laiinejimui sk. ir kurio visus
nininkas pasirodys per neto 8 vai. vakare, Sv. Jurgio pa laimėjimo numerius pasiėmė
parduoti pp. Teklė Krinickielima koncertą, kuris įvyks ra p. svet.
graod. 21 d. Sv, Jurgio par.
Nors susirinkimas ir nebu ne ir B. Naugžemiene. Dieve
svet. Jei kam teko vaikščioti vo garsintas, bet narm susi padėk joms darbuotis!
po Chieagos Bridgeportą, tas rinko gražus būrelis - Sv. Skyriaus valdyba užgirta ta
ualėjo lengvai girdėti per Kazimiero Akademijos Rėmė pati: pirm. p. T. Petkienė,
tris blokus tlairm aulų i r tai jos driba ne del garbes ir rast. F . Burba, ižd. O. Sekleekeliomis kalbomis, liet., angį. savo naudos, o vien del gražios kienė. Valio valdyba ir darbš
ir i tai. O be tų dainų aidų idėjos, užtai jos ir susirinki čiosios narės A. R. T>. 2 sk.
tenka išgirsti ir stygų akor mus uoliai lanko.
Jos visos tai tikros bitelės,
dai jvairių kompozicijų. Su
Aptarus skyriaus bėgamus kurios krauna medų gerų ir
derinant tai visa, galima sp reikalus, nutarta pinigus pel gražių darbų. Mūsų Seselės
iesti apie programo turinį.
nytus per "Bunco P a r t y " pa Kazimierietės ' vertos vra diKaip aukščiau paminėta, i laikyti pas iždininkę, kol da- džiausios paramos, užtai rem
aidai girdėtis per tris bloku?, pildysime $100, tuomet patsai kime ir gelbėkime joms visi
dali kaikas pamanyti, delko A. R. D. 2 sk. istos i *'narius ir visos, nes tos mūsų bran
taip, ar p. Ramanauskas taip fundatorius'' šv. Kazimiero giosios ir pirmutinės tautos
garsiai dainuoja? Žinoma gar Vienuolyno koplyčios. Sky darbininkės per daugiau 15
siai ir dainuoja, bet drauge ir riaus nares darbuojasi visos metų gyvavimo ir uolaus dar
švelniai. Tečiaus ne tame da nuoširdžiai, bet pažymėtina bo musij tautai, nepajėgia
lykas. Xe apie garsumą ir visuomet p. B. Naugžemiene, pasilsėti nei iš skolų išbristi.
švelnjimą, čia kalbama, bet kuri "Bunco Party'' bilietų Ne viena iš jų jau gražimiapie sujungimų jėgų žymiau pardavė 25 - po jos daugiau- šioje jaunystėje nužengė į
sių trijų asmenų. Būtent p- šiai pardavė p. Ona Sekleckie rkapus, nesulaukus palengvinino A. Pociaus - konsehvetori- nė, būtent išviso 15 bil. Šiame mo - Kas jas remia, tikrai
ja yra prie 33 ir Halsted gal. susirinkime prisirašė nauja dirba šventą darbą.
M.
su kuria p. Ramanauskas tu
ri daug bendra del busimo
koncerto. Toliaus p-nas Sauris (Sv. Jurgio par. varg.)
Savininkas, JOHN SHALTIS
gyvena prie 32 ir Union Ave.
kuris žymiai paivairįs minė
4943 W. 14th St., Cicero, 111.
tą Koncertą. O pats koncertoDidelis Kalėdinis Išpardavimas
rius — J. R. gyvena netol 32 ir
Tamsta ir Tamstos draugai širdingai kyiečiami daly
Lime gat. Todėl tarp tų vie
vauti dideliame išpardavime puikiausių moterų, vyrų
ir vaikų aprėdaių.
tų ir skamba -dainų aidai bei
Užeik ir susipažink su mūsų dideliu, įvairiu rinkiniu
ttygų akordai. Tai tik praei
aukščiausios rųšies tavorų. Tamsta busi taip pat šir
viu, skonis, o kas galia pasa
dingai priimtas, jeigu tik ateisi pažiūrėti.
Kainos
Prieinamos
Atsivesk Savo Draugus. 1
kyti kiek ten bus jautrumo;

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.

Melsvi, balti daimantai labai g r a 
žiai padaryti ir puikiai sudėti i r
ingreiverluoti į 18k. balto auksi
nį žiedą. Spindėjimas begalo gra
žus. Speclalė kaina

Puikiausi spindanti mėlinai — bals
vai ikiiinantai, kibai gražiai sudėti į
18k. balsvo aukso žiedą. N e p a p r a s 
ta kaina ,

$100

k.*.

SHALTISTOGGERY

s ^ 9 S R < > . jčB^Kfr,.

$50,00

Gražiausi Birthstone Žiedai.
Mušu
krautuvėje y r a pilniausia Birthstones pasirinkimas kiekvieną mėne
si. 18 k. balto aukso,
gražiausiai
r a n k a ingreiveriuoti. P a d a r y t a gra
žiausiai slipuoti daimantai su mels
vai balsva spalva, tai gražiausi brilijantai
Specialė prekė

$35,00

Labai gražios ISdirbystės 18k balto aukso
Aliubiniai žeidai kurie begalo pritraukia
kiekvieną, labai gražiai ingreiverluoti Jio
labai gražiai pritaikinanti
nuotekai ant
piršto. Jis yra su 5 žėrenčiais daimentais
melsvai balsva spalva. Kaina
daisu
mantais
Be daimantų

N a v a r r e aukStos rųSieg nesu
laužomi perlai rytinio atyliaus,
labai atsargiai ir puikiai su
derinti, lubai gražiai r a n k a ngreiveriuoti. 18k. balto aukso,
daimantas melsvai balsvas. Tai
dovana kurios ji nekuomet ne
užmirš. Speclalė kaina

$33.75

„O^MRft.

$8.75

" ; . . . . yhjjj
,8K
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. — 17 Jevvcl Laikrodėlis
Aukščiosios rūšies geriausi 17 a k 
menų laikrodžiai 18k balto aukso.
Kevalai labai gražiai išrašinėti, la
bai puikiai ingreiveriuoti. Tai dova
na kuri gerbs ir atsimins. K a i n a tik

II

a**r»t*>

ŠEIMYNAI

TINKAMA DOVANA
PIANO

VICTROLA

1

KV1ETKINYČ1A

Aukštos

Rųšies

Grąžas

Laikrodėlis

%

17 akmenų
Illinois
adzestuoU
laikrodžių viduriai, ejctra modeli
12 sizo, 13k kiautai
nualipuoti
geriausia kokybė, puikiai ranka
ingreiveriuoti. Puikiai rodo laiką.
šie laikrodžiai duos pilniausi pa-

K

L*

1

Populiariški Elgin laikrodžiai 15
a k m e n ų labai gerai laiką rodo, 12
sizo, gražiai
ingreiveriuoti 14k
paauksuoti kevalai. E x t r a plono
modelio. Kiekvienam tinka Kalė
dų
dovanoms.
Specialė
kaina

u

$24,50
Mahogany — užbaigimai 2-rod

Naujausios
mados
rektangullarlai,
balto aukso laikrodžiai, gvarantuoti
25 metams, artistiškai ingreiveriuoti,
geriausių
15 akmenų,
importuoti
movmentai. šie laikrodžiai, tai tikrai
stebėtini ir nebrangus. Specialė kai
na

$32,75

•
•

$16.85

Chime

Laikrodžiai.

$375.00

TOPAY

$40.00

Geriausios išdirby"Koncertas namuose" visados - jsigystes "Baby Grand"Įfcįt sau viktrola - sielos ir kūno linkspianai nupiginti tm- m m t 0 . .
tkamiausia
dovaną>
& mentėms.
šventėms.

Puikus pintinis
kvietkoms, krepšis su čiulbančio
paukščio
kletka,
puošui dovana.

Apdovanokite Save Ir Kitus
Ant Švenčiu
BRIDGEPDR
* 4 'N

liUU-.r

N

ro*^
BRA MCH CHER AVEJ

m

«62-64Ąfi5ft50E
&l

fHONE LAF

$19.50

s

MTUREl
,l

Aštuo'nių dienų, kas valanda ir pusva
landį muša. 2-rods chime, šešių colių
sidabrinis pendelis, gražus stiklas., sis
laikrodvs labai stipriai laikosi." Kabine
tas stipriai Į r gražiai padarytas. Spe
cialė kaina

Sagdžestijos Kalėdų
Dovanoms Del Jos
Vanity Case
$2.00 up to $25.00
Mesh Bag
$3.75 up to $50.00
tilamond Set Bar Pin «
$15.00 up to $250.00
Platinum Diamond Dinner
Eing
$75.00 up to $500.00

F a m o u s 1847 Rogers Bros. Silverware
Puikiausios rųšies sidabrinės otrielkos 26 t t u kos dėžės. Vėliausio išradimo. Specialė kaina
A A A J A b* aukščiau.

522,40
Pilniausi s pasirinkimas
braižinių,
French
Ivory Toilet setai, gražiai nušlipuoti geriau
sios rųšies gintarai. Tikrai patiks. Specialė
•

lkl

— $12.50 $75.00

LRY STORE

g

P.O.PEEMUELLER.
J 1536 W. 47th. S t m t

ATIDARĄ
KOŽNA
VAKARĄ
LIK
KALĖDŲ

Sagdžestijos Kalėdų
Dovanoms Del Jo
Solid Gold Cuff Links
$5.00 up to $50.00
Diamond Set Scarf Pin
$10.00 up to $150.00
Cigarette Cases
$2.75 up to $20.00
Solid Gold Watch Chains
$8.75 up to $30.00

PBOP

NO READY CASH IS NECESSARY TO BUY
, įmest Diamonds-tyatches-Jen elnj-NOW
=

*»—•»—

—

ATIDARĄ
KOŽNA
VAKARĄ
LIK
KALĖDŲ

/
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Kur ponia Baltutienė dirba, kviečiantis draugija -dalyvauti ninke - A. E. Kanapiutė; koii '
LIETUVIŠKA JV~
P R A T E S I M A S £J£*T V V I A M B .J
ten darbas eina kaip ant>mie- Seime 28 d. gruodžio m., trolės raštininkas ~ M. Brazis, | DIDŽIAUSIA
BILLLTSJ9K-A I R MTZEKj\IJDBX
Roselande, Burnstfle, Konsingtone ir vWeat Pnlhnane
įlių.
Mums
garbe
ir
džiaugsI
N
S
T
R
U
M
E
N
T
U
K
R
A
U
T
U
V
E
1924 m. Tapo išrinkti trys at- [kasos globėrjos: P. Valaieįutė,
V
ANT '/O^TST O F LAKtf
- j Inas turėti ponią Baltutienę stovai: W. Stroga, W. DaugĮr- N. Kręgždienė; kasierius - P .
TOWN OP L
P I R K I T VEL KALĖDŲ DABAR
vadove
visuose
darbuose. dienė, N. Kregždienė ir pus- Juškis; maršalkos: J . Lebežin
Vienintelis Lietuvis
NUO
Auksorius Roselande
Kati dar atsirastų keletas kirta įš k»sos auka $10 dole skas, ir J . Čepaitis; Sudžius, į
J. J A S I N S K I
'•Surprise Party*\
Pasiulio del Kalėdų
! moterų kaip p. Baltutienė, rių. Rengiamo vakaro komi k . Rugienis, A. Martišius! 4629 S. Ashland Av Chicago
Didelį pasirinkimą
Lapkričio 30 d. kai-kurios tai milžiniškus darbus nusija pranešė, kad diena tapo raStiriinkas p. Maskolaitis; ko^ Jeigu nori gerą laikrodėlį čysto f Įvairių ausiniu dalykų, Daimantų, Perlų, Karolių, Zeidų
Moterų Sąjungos 21 kp. narės veiktumėm.
atmainyta. Turėgo vakaras į- ftiisrja į Labdarius - W. Dau aukso šliubinius žiedus, slgnieta,
ir Laikrodėlių. Mūsų krautuvė yra pilna visokų puikiau-j
auskariua,
moterisk.j
špilkų i r |
surengė "Surprise P a r t y " po Taipgi poniai A. Baltutie
siųMr naujausios mados tavorų. Kainos prieinamos. Viskas'
vykti 25 d. sausio m.} 1925 girdienė, W. Stroga; Federa
gražių šukų į plaukus,
abelnai
niai Antaniniai Baltutienei nei suteikta puiki dovana aukso P a s
gvarantuotas. Taipgi taisom visokius Laikrodėlius
ucuuo.
•m. bet motetų sęjungiėeiu>( cįjai - W. Stroga, A. Sutkus viskas k a s y rmaaiš
ne
vieniteliai
josios namuose. Darbščiau "Fioor L a m p " vertės $40.00.
10823 8o. Michigan Ave.
galima gaut viso
OTicaso, m. j
kuopai prašant, pavesta jont« N. Kregždienė.^
kį
deimantiniai
Tei.
PuŲman
0995
sios Sąjungietės dalyvaus, bū
Garbė, Sąjungietemk už su- tą dieną rengti vakarą, o šv.
daigtai
dideliam
P*'» » » » » • • • » « ! » • • » » • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • '
J. E.
tent: M. Paukštienė, Stef. renghną šitos puikios vaka
pasirinkime. ~
3
ag
Cecilijos vakaras bus vasario
Su pagarba,
Bartkienė, M. Sudeikienė, A. rienės!
J . JASINSKI.
8 d., 1925 m. parapijos sve
Hevičienė, B. Mateinaitienė, I
džiausią Lietuvių Krautuvė South Sid t
X-»RAY EGZAMINAS
Žo»yiė. tainėj (1644 Wabansia Ave.)
$1.00
B. Glinskienė, A. Bartkaitė,
Tą'vakaVą bus pagerbti na
4605 S. Ashland A-ve.
Tei. Yards 1077
S. Gečaitė, L. Tirnaitė, E.
Tei Lafayette 8568
NORTH SIDE.
riai,, kurie nesirgo per dešim
Deksniutė, S. Jurgaitė, V.
Dr. A. J. NORMANTH
ts metų. Tiems bus suteiktas
U E T U V I 6 NAPRAPATAS
Stancikas, ir J . Baltutis. SuŠventos Cecilijos draugys
4414
So. We»tern Avenue
aukso žiedas. Duotas sumany
manytojas to pokilio buvo *5 turėjo priešmetinį susirinVai.: Nuo 2 iki S 6 i k i 8 P . M
SAVIKENKAJ3
»
mas, kad numažinus įstojimo
Chicago.
kim
§
ponios Paukštienė ir Bartkie9
v. Mykolo parapijos
Mūsų dviejų aukštų krautuve užpildyta vyrų dra
/i
-mokestis 35 metų nariams IiS
nė.
svetainėj. Susirinkimas buvo
bužiais. Didelis pasirinkimas siutų, overkotų, skrybė
$1
dolerio,
nuo
35
lik
40
metų
lių, marškinių ir kaklaraišių. Taipgi pilną liniją turime
Stalas buvo papuoštas gra- Į skai *Kngas ir gyvas. Proto- nariams $2 dolerių. Taigi, kuGudrus Teis€Jas Išgel
geriausių fabrikų išdirbinių vyrų čeverykų.
buvo
Moterys i r Vyrai, nedaro skirtu
žiemis gėlėmis. Sąjungietės | *k o l a s r,
skaitytas
ir
priim
, . , . ,. . , ine norėtumėt jstoti \ šv. Ce- mo kaip ilgai j u s kenčiate i r ką
bėjo Šeimyną.
a
Moterų departamente turime "dry goods" mergai
Paskui seko ligonių ko- T - -r
•
*
. y kiti d a k t a r a i y r a j u m s sakė. Atei
moka papuošti stalą, kad ne tas.
...
. n * ,7
I cihjos drauggą, tai* nepamirš- kite i r duokite proga X-Ray egza Namų aviniukas užganėdintas
tėms dressiukių vaikams ir moterims čeverykų, vaikam?
Z
galima atsidžiaugti. Pasibai mitetų raportai. Pasirodė ser-,,1 ., . -, 7"7- .
minui J u m s pasakyti teisybė. Moks
siutukų ir apsiaustų.
Visi linksmi!
kit
atsilankyti
\
pirmą
metinj
liškas
būdas
egzaminavimo
su
pagelpganti
draugė
E.
Nausėdienė,
gus vakarienei sekė eilės,
Kainos mūsų pigesnės kaip kitur, nes krautuve užsusirinkimą, 6 d., sausio mėne ba naujausio a p a r a t o X-Ray kuris
Tūla lenkų šeimyna New Yorke
reikalavusi
pašalpos.
Išmokė
nukreips
kelta
bent
kokiai
klaidai
prakalbos. Kalbėjo L. Tirunai
UJ laikome nuosavame name ir nereikalaujame mokėti
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
sio
1925
m.
Taip
jau
buvo
iš
• pasakys visa teisybė i r Ukra prie
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo *" rendos.
tė, E. Deksniutė, S. Jurgaitė, ta už dešimt savaičių. Toliau
žastį ligos parodant visus organus
nieks* nekenkia, be j o  iš namų. Principialiais liudininkais
Patarnavimas sąžiniškas, jrtrk pas mus. Jei pa
ir V. Stancikas. Galop prabi ėjo Labdarių ir Federacijos rinkta nauja valdyba 1925 m. kioEgzaminas
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi,
skausmo i r n ė r a reikalo nusltenkinsime ~ paaiškyk kitiems. Jei nepatenkinsime kad jie nuolatos yra erzinami ver
lo ir ponia A. Baltutienė. Po raportas. Raportai vienbalsiai Pirmininkas - Jonas Ramoš- rėdyti.
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
Jeigu skauda t a u vidurius, ^rūti
pasakyk mums.
prumti.
Taip
jau
buvo
priimk«;
pagelbininkė
-W.
Daunę, pečius, galva, jeigu negrumuliuomynos apartamente. Kaimynai t i 
nia Baltutienė, kaipo pirmi
ja t a u viduriai, neturi apetito, kosti
krino, kad jie negali net naktimis
ninkė ir atgaivintoja Mot. S a j . ! t a v i e n a n a u f « " * • Buvo, girdiene; nutarimų raštinin- a r k a n k i n a tave rumatizmas, asthma. miegoti dėlei *to ktfHikių verksmo*ir
odos ligos,
nerviškumas
i r kiots
prašę namų savininko išvaryti
21 kp. dėkojo už parengtą skaitytas laiškas Labdarių I kas - J . Gedvilą; turtų rašti- chroniškos ligos? Jeigu nori gauti todėl
šią lenkų šeimyną is tų namų.
greita rezultatą — t a i ateik tuojaus.
šaunui vakarienę jos pagerbi \m riiiiiiiiiiiiiriiinillIlliHlllllllllHlllIlTlIlinilllHIlllllIlIllIlIliliiifint^
Teisėjas išklausęs verkiančių k ū 
Mes vartojam naujausia wakcyn ir
dikių motinos pasiteisinimo, kad j i
#
serum "60$" a r 914 kuomet užsi
mui. I r tolesnei p. Baltutie- |
BUKIETAS
GfiLIŲ
negalinti verkiančių vaikų nutildinti,
nuodijęs kraujas. "Kraujas t a i visa
I
nes jie verkia kankinami mėšlungio,
gyvastis".
"Intro
venous"
(drugs
yra
Didžiauses i r g e r i a u s e s siuvejes
nė žadėjo veikti Mot. Saj or- ! |
j^DOMS
G E R I A U S U
n w ^ A
paeinančio nuo vidurių dieglio ir
leidžiami tiesiai ) kraują) y r a pagel
ant West Sides.
bėję tūkstančiui kentėtojų, š i s yra užkietėjimo ir ji nežinanti kaip
gamzaeijos gerovei, vakaro K
Turiu dideli pasirinkama rudeniniu ir
nepaprastas būdas
gydymo kraujo
jiems^ pagelbėti. Išmintingas teisė
vedėja buvo S Jurgaitė.
Užlaikome Gražiausių Žieminių Kvietkų Del Visokią
Ilgu.
jas įsakė jai tuojaus nueiti j aptieką,
žieminiu materijų del vyru
N
e
d
a
r
o
skirtumo
klek
t
y
pinigu
Reikalų
nusipirkti
už
35c.
bonką
B
A
M
B
1
Daug linkėjimų pareikšta, I
ir moterių.
praleidai, i r kiek tave j a u kiti a p 
N
O
ir
j
o
duoti
kūdikiams,
kuomet
NUSKINTOS KVIETKOS
SIUTUS I r OVERKOTUS
vylė, ateik Čionais i r sužinok pilną
linksmintasi iki vėlumai. Tarp [3.
tik užeis tie skausmingi simptomai.
teisybę
i
r
atsistok
a
n
t
tiesaus
kelio
Vestuvėms, Bankietams I r Pagrabams Vainikai
Visokiu Stylu
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o
kitko nemažai lietuviškai pa
kuris veda i sveikata.
motina
padarė
viską
kaip
buvo
iša
Padarau
ant
užsakimo greitai ir gerai.
Pristatome Į Visas Miesto Dalis
Atsinešk šį skelbimą o gausi eg
kyta.
Dabar
kūdikiai
naktimis
j
a
u
dainavo S. Jurgaitė.
Z
Kainos visiems prieinamos.
zaminą kraujo i r X-Ray veltui?
neverkia,
kaimynai
yra
užganėdinti,
y
g Kreipkitės pas mane del gero patarna
CHICAGO M E D I O t L CL1NIC
Ponia A. Baltutienė yra
namų savininkas ištraukė bylą i r
Dr. E . V. H e s t o a
g
vimo. Taipgi
visi sau linksmai gyvena.
505 S. 8t*ie St.
Kaiup. Ooogresi*
viena i s veikliausių moterų į g 3 3 ^ ^ H a J s t e d g t f f e e t
S Valome, dažome ir atnaujiname senus.
2 Lubos
B A U B I N O yra kūdikių geriausiu
Chicago.
g
CHAS. K. VUOSAITIS
Town of Lake. Jinai daug n u - 1 |
XeL Boulevard 7314
Valandos: Nuo 9 iki 5:30 vak. draugu. Kūdikiai mėgsta j į ! Jie net
g
Lietuviu KrauČius
Panedėliais, Seredoms i r Subatoms
prašo daugiaus!
veikė, už ką sunku atsilyginti. j^i|UliilliillililiilllllilililllliilllUlilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiuiiililiiiiiiiiii
S
2337
So.
Leavitt
St.
Chicago, 111.
9 iki 8 vak. Nedėlioms nuo M iki 12.
(iMrtbioia)
— Ž
Tei. Roosevelt 8982
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WEST S DIECIAI! KLAUSYKITE! PIRKITE KALĖDOMS DOVANAS DABA K

Mes pasiūlome Siame spectatfemė Kaledu išpardavime labai dfateB —-• • • •
- ^
roamt, daimentu, žiedM ir tt. Prekės i y « J * L J T l £ l f ^ l ^ S ^ t e
r

1

WTrt*wmn*& vmomn
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"
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«v l o p a i u a v i m c .
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Moteriški laikrodėltai
pamarginti su
kristaliniais
žėriančlais
akmlnimis.
Gvarantuojatn?© a n t 26> metų.
Kaina
nuo i f j . J ^ i ^ ^ i r aukščiau.

Moterie riešinis laikrodėlis * su daimontais i r
sapharais platino viršumi. 17 akmenų muvmentas. Kaina 4f» .m SS* ^ v ^ ^ i r augrščiau.

$20

^

14k. 16 akmenų muvmentas balto aukso laik
rodėlis. K a i n a d * ^ • • C S # ^ i r a u k 6 č i a u -

Kleine baito aukso laikro
džiai
7-15-17
aktaenųs
ir a u k š 
čiau. K l gin žalsvai i r balto aukso
laikrodžiai l i k 17 akmenų,
už ******
tam** T i k -

5«50

ras

.
5
0
pirkiiuas.

Melitas, baltas.čystas deiman
tinis žiedas puikiai $ 2 4 . 5 0
sudėtas

Patenkinimas gvarantuotas. J e i nepatinka,
pinigus gražiname.

Balto Ivario toilet setai, rankų v a r -

•*

Cž

$6.50 lki
.OO Tikras bargenas.

I • I M» » ^ i • • I . *m.

14fe laikrodžių lenciū
gėliai balto aukso. Iįabai puikus pasirinki
mas. Specialė kaina
greitam išpardavimui
i]

$4.50

gausi dabar ką. tik
norfsi.

•• .

• • m

X

sies.

ledų.
llUUllSIIIIIIilUIISilIlI

!

m

Daimentinės
auo

špilkelės

$ 1 Cf i k i
$300.00

i

Specialiai bargenai del
įvairių stiklinių daly
kų mažiausią kaina.
Šliubįniai žiedai par
duodame specialė kai
na «iamfr išpardavime.
18k galima nupirkti

$6.75
Ateik šį vakavę dabar
turėsi progą pasirinkimo.

Labai gražiai įsodinti
} 14k. 18k aukso mountings.

.' '

. "f«: j

Pirk čia ir sutau
pysi :pinigu.

.T

CŪ. Inc.serKr.esa S.JūsųD.senas
Tel-

Buk gudrus! Pasi
naudok proga!

žiedas, aukštos rų-

Gauni ant ismokesčio už
tą pačią kaina kaip ir už
cash.

I —
«I»I|«,

«.

$25.00 Tai
as.

Į
M

Ateik i r pamatyk mū
sų gražų Belthe- perlų
pfitoiririkimąrGalima da
bar nupir- $ 3 . 7 5

U&.
*'' 'kU
iki;

'ano $ 5 . 5 0

Nelauk rytojaus at
eik šiaadiena.
i

deimontinis

$ 4 , 0 0 ^r au^š^iau.

Per metus išmbkėjimas. Mes pasitikime
Jumis.

Daimontiniai žiedai lf
fta $ 1 O O O O O . K&» importuojame patys daimanm* užtai mes galime parduoti 2 5 % pigiau negu kiti.
Pasinaudok proga--ateik

Manicure setai d e l savo
mylimosios, motinos, sesers
a r dukters. Specialė k a i n a
Siame išpar
davime . . . .
iD aukščiau.

Melinas, baltas

Sidabro indai, del frūktų

The IKI p s

Pirkdamas įnešk mazą dalį, likusiuos iš
mokėsi Jums patinka
mą suma.

Mūsų krautuvė
atidaryta kiekvie
na vakarą, iki K a

Hamilton geležinke
lių laikrodžiai galima
dabar pirkti, specialė
caina.

TELSER, Savininkas

v

pietelis.

(Mes kalbame lietuviškai)

.

St. Arti Leavitt Sf

Mūsų krautuvė
atidaryta kiekvie
(2-ros duHs nuo Metropolftarf State Bank)
ną Vakarą iki Kam.C4SALS4»
CHICAGO, ILL [ ledų.
IIIII1IIUI

J .,'
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Puikiausio, clgaretų d ė
žutėe
nuo
iki

$2.50

EVERSHARP
Eversharp auksiniai
fontaniniai satai kurte b u . m J
« gTAžiaw*ų KaHšmm mvunų, H u o ^ f l f e B ^ |

Nupirk
j a m cigaretnyCia, mfir tutitffe jperiausj
paatrmkim#.
Balto aukso cigariPtų
skrinutėa n u o &_JĘ

,kl

* r

Iki . . . .

$15.00
Mūsų auksinai daiktą. ettUtec* 4coki9rta> o
k a i n o , mažean*. kaip kitur, k e t i n i darfttte bis
nj su listuvials p e r 't*~Tff*tų. I r m i a ^ S o m i
paslflidžiuojame, k a d mes didelį .kaičių lUturiu
turime.
T
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Antradienis, (irmod. 1d, 1924
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PAIEŠKOJIMAS.
Anglijoj nori susinešti.
Naujų Metų rengia arbatėlės
ADVOKATAI
"W»
Lietuvių
Biuras,
vakarienę. Surengimui vaka
n*
*
. .Ieškome žinių apie Antaną.
For. Laag. Inf. Service,
rienės išrinkta 4-ios gabios,
— ' •" P" " •';Petr% Pranciškų ir Joną Pau
119 West 41st St,
Į
narės. Jos sako, kad vakarie Basketball!
»
-.
Labdaringos Są-gos 3 kuo
ADVOKATAS
*KTAU7
V
O
V
V
CfiJLir
zę, Paeina .& Mariampoles.
.*
JPl-CW ZvMTK vt*j.
•
nė bus tokia, kad net vieti
iSI K. l>earbovn St., Ream U U
pa rengia "bunco
party" nis anglų laikraštis rašys aVyčių basketball ratelis žai Kiek metų atgal gyveno CleTfeltef. State 7«2t
Biblijistai Pasiuto.
džia kas penktadienis Nortli veia»d apielinkėje. G4iaws
sausio 8 d. Šv. Antano parap.
Vakarais ir nedėlios rytų;
•Gruodžio 12 d. vienas bib- svet. Rengimo komisija srroChicago Auditorium salėje.
3335 So. Halsted St.
— m m m m m m s * » • • • ^tt
»
™
»
listėlis išgirdęs nuo savo pry- piai rengiasi. Turi jau "keletą Jaunų mergaičių draugiįa Pirmas žaidimas įbyko La-pTelcfoaaa Yaads S141
Tel.
Yards
452T
Bylos
visuose teismuose. — Ab
cerių, kad 1925 metais žmo gerų daiktų, tai "bunco par- gruodžio 18 d. rengia "bun- kr. 28 d*. l\uoraet J. P. % €&straktai.
— Ingaliojimal. — Pa«-'
Plumbing, Gas Fitfcžng
^ m n gVyeius
. t y B e s 56
^ i prieš
kala
pinigų
i i r 1 mortfuHam*.
nės jau nebemirs, ir bijoda t y ' \ P-nė T. Baubkienė auko-į«> party" labdarybės reika- mets^ supliekė
mėjo
F
And Sewerage
Vrt.
mas, kad nepasiliktų gyvas, ja didelę dėžę obuolių, P-ni<*;lams. Tik gaila, kad šelpimo V y _ s u p l i e f c d a m i N a t k m a I
Gxeitas Ir Geras
JTau4a» rB«rpet&m> Išra4lfa«s tuojaus palengvina gerklės skaudėjimas,
Patarnavimas.
pereitą penktadienį pasiėmęs T. Baubkienės valgomų pro-j darbas nepavestas vietinoi A. C. 24 prieš 10. Basketball
Kuupa, šaltį. ISstsulUams, RumatMKainos Mažesnės Nekaip
skustuvą pradėjo bandyti ar dūktų krautuvė yra ant kam- Labd. kuopai.
mą.
ratelis taipogi turėjo du ba
Kitur
Kuomet tau gerkė taip
Skauda,
LIETUVIS ADVOKATAS
galės pasipjauti.
Biblistai, po 13 gatvės ir 49 et. Kas dau
lių, kurių pemas skiriamas
kad negali nieko praryti — kn«met
2221 W. 22-nd St. arti lieavttt 8 t
GEO.
HAZARD
skauda, kad negali lašelio vandens
mat, sako, kad kūnas nebe giau iš biznierių taip parems
Telefonas Caaal 2562
Gruodžio 14 cl draugyslo j naujoms uniformoms pirkti.
nuryti ir negali kalbgti — tuomet
3258
So.
Halsted
Street
Valandos:
9 ryto Iki 9 vakaro. Sejausiąs nei jokio skausmo. Labdarius ?
atsimink, kad yra naujas teradrmss,
Visų Šventųjų laikė mėnesinį Kadangi pelno nebuvo užtek
eaaoj
ir
Pėtnydoj
nuo 9 r. lkl t
Chicago, UI.
i kuris tuojaus pagetbėa
v.^
Veda
visokias
bylas visuose
Bet biblistelis apsiriko. Įsi
s susirinkimą. Vienas iš sbur- tinai, tai pirkimas uniformų
Turpo—Turpentlne Otnlraeat su
tetenuoee. Egxsjninuoja Abstrak
pjovęs pusiau, pradėjo šaukGruodžio 7 d. tfrauavste Sv. biausių ir atmintinų nuotikių, atidėtas.
stabdys tau gerklės skaudėįimą! Jis
tus ir padirba
visokius Doku
-s
tarp jfrisėda j kūną, kad skausmas
mentas, perkant
arba parduo
iis pagelbos. Išgabentas ligo- Antano turėjo priešmetinį, su- į kokį draugystė turėjo, tai bu
dant Lotus. Namus, Farmaa k
tuojaus paleidžia — supuiiaias ap
=1) leidžia ir tuojaus jautiesi gerlaussii! Blsnius. Skolina Pinigus ant pir
ninėn. Gi kitas t$ paeia die ma. Su-mas buvo skaitlingas. vo momentas kuomet Labd. Naujų Metų Vakaras.
Mūsų Naujo Namo Adresas
mo morgičiaus lengvomis liiygo
Mokslas sako, kad niekas taip flrsi
mla
f r a šis:
na
pasikorė.
Vadinamoji Prisirašė keletas naujų na Są-gos 3 kuopos komitetas iš
Vyčių 47 kuopa rengk ne
tai mejsisėda į knną kaip terpentl- v .
• ^
Turpo turi savye visus gydan
"bosienė" pasakoja, kad jis rių. Išrinko 3 atstovus į Lab 3 asmenų įnešė Lietuvos ve paprastą vakare Gruodžio 31 162-164 N. Sangamon St sas.
čius vaistus. Jtiemi ttk reikta paan
Arti Randolph Str.
trinti krutinę ir tuojaus ir forklė
buk tvirtindavo, kad jau pa daringos Sa-gos Jubilejinį Sei liavą ir įteikė draugystei už d. Lietuvių saloje.
Mes turime geriausių silkių
A. A. O L I S
nustos skaudėjus.
baigoje 1924 metų žmonės ne- mą, ir aukoja $25.00. Taipgi pasidarbavime lapkričio 27 d. Tai bus tinkamas rr linkirir žuvies. ICaip tai: Alaska
Tuh-po praiaiina šaitj, krupa, bron
A D V OKA TA 8
Fat Scotcb k Holland silkių.
bemirs, bet "bosjenė" rado jį I draugija priėmė laišką nuo viešoje rinkliavoje. Mat Labu. mas atsisveikinimas su darbachitis
lr
neuralgiją.
Pagelbsti
nuo
Mes parduodami bačkelėmis,
U a. La Salle st. Room 2001
reumatifikų. Skaudėjft-nų, pleurlsy lr
pusbačkiemis,
ketvirtbačkiais
kibanti sustingusį beismont«:\ iGiedrininkų organizacijos ir Są-gos norėdama gauti nuo tinai metais ir sutikimai nau
TeL »aay1olph 1024 Vai.
lumbago. Neužtraaks pusliu, nedegi
ir vfaedrais.
na.
Mes pristatome į visas miewŠtai pasekmės tų misiono- paaukojo $5.00. Lai gyvuoja draugijų kuodaugiausiai dar jų metų. Bus įvairus progra
S S t t S. Halsted st. TeL BH4.27TS
Nelauk Ilgiau su skaudama gerk
to dalis. Taipgi pristatome Ir
rių, "graičiunelio" mokyto- sv. Antano*draugija.
v. v apart Paaaialsa lr
bininkų paskelbė kontesta: mas susidedantis iš dainų,
le! Bet tuojaus nusipirk Turpo nuo
J uimiestj.
savo vaistininko. Nebūk savo namuo
kuri draugija duos daugiau monologų ir kitų trumpų vei
jų, kurie plačiai pereitą mReikalui esant telefonuose be Ti**po Ointmetit, kuria turi
kite:
Monroe
7344
savyje geriausius gydančius vaistu*.
. denį buvo atplūdo į Cicero. Moterų Sa-gos 2 kp. tuoj po siai darbininkų, tai bus duo kalėlių. Bus taipgi iškilmin
Visi oisakymai yra gvaranMentbor ir Camphor. Turpo—kabia
ta dovana - vėliava. Dr-.»>tč ga vakariene apie vidurnaktį.
tuotl.
35c. ir 70c. dėžutė.
Visų Šventųjų viešai rinklia Pelno pusė skiriama para
M. BORTZ COMPANY
*m
.
ADVOKATAS
BtfPORTERS
A
PAOKEBS
OF
vai
(tave
16
darbininkų,
tad
PIRKIT
PIRKIT
pijos naudai. Tiiketus galima
ALASKA, SCOTCH and
Tel. Blvd. M 4 I N
ir laimėjo dovana - šilkinę gauti pas narius.
HOLLAND HERRINC
DABAR
DABAR
A. K A I R I S
Lietuvos vėliavą vertės $20.
29 South La Salle Street
102-164 N. SANGAMON
STR.
30 Metų Sukaktuves.
Murlrao
lr b u d a v o j i o i o
namu
TEL. MONROE
7344
GENERAIilS
Buvo skaitytas laiškai nuo:
CTHCAGO
ANGLIS
ANGLIS
Telefonas Central SSte
Šv. Baltramiejaus Draugija
(iiedrininkų, Federacijos ir
seniausia lietuvių pašelpinė"
S. Hahrtedet.
=
Labdarių organizacijų. Giod*••
Atsilankykite
pas
mane
dopsu
Telefonas Yards 4691
draugija Waukegane
atei
f i
gera patarimą.
rinihkų konvencijon išrinkta
' _. _ ,
N E L A U K I T E
Ž I E M O S Uzsisakykite anglis nes dabar galima gauti kokiu norėt. žinomas daly
nančiąja metais susilaukiu
8352 So. Halsted Street
3 atstovai ir paskirta iš ka
kas a e m a tankei trūksta geru auglių, tai pasinaudokite proga dabar.
Chicago, IIL
savo 30 metų pasekmingo gy
*
GRANT VVORKS COAL YARD
sos $5.00. Labdarnigos Są-gQ£
Home
vavimo. Kad tinkamai pami
ADAM BfclKNADIsl s Savininkas
3356 Lowe Avenoe
DE. VELONIS, Po.
10-th St. ir 49-fch. Court Cicero
Tel. Cicero * t l ! į 10 metų gyvavimo Jubilėjiną Seimą išrinkta 5 atsto nėjus šias sukaktuves, drau^
D. a , a O., H. T.
gija
rengia
iškilmės
sausio
5
Gydau
J vairias ligas, o ypatingai r
vai,
ir
$10.58
dovanų.
D A K T A R A I :
be vaistg ir operad. 1925 Lietuvių salėje. Į iš užsisenėjusias.
cijų. naujausiais budais.
Draugija sparčiai rengiasi kilmes bus pakviestos visos
Telefonas Boulevard 1939
4204 Archer Ave« Chicago, 111.
^
Brighton
Park, 2 lubg, Rūmas 1
prie "balandžių vakarienės", katalikiškos Waukegano dran Valandos nuo
Malavojiuie, dekaruojaiuet
9 ryto iki 12 pi«tų
1
v
kuri įvyks gruodžio 21 d. t. gijos dalyvauti. Per iškilmes Zikare'fratt* * Iki r Vai. vakare.
kafsiiHuoname ir popieruo4*08 SO. ASHLAND AVENUK
Nedėldienials nue 9 iki 12 pietų.
jaro* namus.
Padarome
Gydytojas, Chirurgas, Obs- y. ateinanti sekmadieni. Kvie- bus prakalbų. Kalbės gerb.
Chicago, III.
Telephone Lalayctte 4543
darbą
greitai
ir
pigiai.
Vai.: * ryto Iki 12 piet: 1 po
tetrikas ir Specijalista*
čįami
visus
atsilankyti.
kleb. kun. J. B. Tvlioris ir pir
Užlaikome maliavų, popieF*et iki' S po plet, 6:30 vak. Iki
Elektroterapas.
ru ir stiklu ir t. t
t:SO vak.
mininkai Įvairių
draugijų.
IŠIMA TONSILUS —
įsirašė
keletas
naujų
na
3149 8 0 HALSTED ST.
PRANEŠIMAS SERGAN
1)—B« marinimo,
Bus
taipgi
ir
programas
iš
t ) — B e peilio ir be skausme,
Pres. RamancioniB
rių. Ateinantį su-mą tikimasi
TIEMS.
3)— B e kraujo,
Tel. Boulevard 0537
Ja I m
Chicago, 111. Tel. Yarda 7282
*>—B* jokio pavojaus sveikatai.
Mes gydome pasekmingai
daugiau naujų narių. Su-n:a.; pildytas Vyčių l r ehoro, dova
D—Pacijentui nereikia sirgti, Ra
li tuoj valgyti, ir rali eiti [
nos dalinamos atsižymėju įvairias li^as be vaistų, vi
ADVOKATAS
dorfea.
esti
kas
3
sekmadienis
kiek-1
sais naujausiais pasaulije
Faarydo 'Gall-stones' (akmenis tuliyje)
Telefonas Ganai 7238
MIESTO OFISAS
siems nariams, o po to balius. žinomais gydymo budais.
ir akmrnįs šlapumo pūslėje be • \ieno mėnesio.
peracljee, NU tam tikromis moks127 N. Dearborn Street
liftkomis priemonėmis bei vaistais.
Trimitas.
Atsilankykite į
Apkurtusiems murraiina Rirdėjima.
Kambariai 514 ir SIS
Valdyba
sekantiems
1D23
4707 W. 47-th St.
Gydo visokias h|ras paoekminrai, Ir M
t*m
TRAINIS
HEALTH
Telefonai
Randolph 66S4 ir IftSft
MallaTojUttn
Kontmkteetae
»ra reikalą-, daro operacijas.
Valandos nuo 8 iki 13 diena, nuo
metams pasiliko tą pati, iš
PrefesiionalĮ patarnavimą
teikia savo
Vai.:
Kas
diena. Išskiriant SuINSTITUTE
Dažų ir Poperos Krautuvė bajtos ir šventės,
• lkl 8 vai. rak. Nedėliomis nuo
ome:
nuo 9 Iki platų.
3327 S. Halsted Street
skyrus mažesnių vietų. Susi
2SS8
SO.
LBAVTTT
STR.
8 i k i 2 vai. po pieta.
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI.
ROSELANDO OFISAS:
(Ant .Antrq Lubų)
•» » • *'• • » • • • • • » ^M • • • mm<m m w|
OfLsa* atidaryta*: kasdien nuo t vai.
rinkimas
uždarvtas
malda.
10717
So. Indiana Avenoe
po plet iki 9 vai. vakare.
Vai.:
Nuo
9
ryto
iki
12
pie]
Nedėliomis ir seredomi* ofisas atda
Telefonas F u l t n a n « 7 7
Lietuvis
Graborius
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
ryta*.
Tel. Lafayetle 4228
Vai.;
Kas diena nuo 2 Iki t ;
-T"
žire.
Dr. AJ. KARALIUS
2314 W. 23-rd Plaoe

liETUVIAI AMERIKOJE

NAUKEGAN, I I L

K. JURGELIONIS

«

CICEROJE

NUSTOJA -

JOHN KUCHiNSKAS

V. W. RUTKAUSKAS

CONTRA

Physical Health Institute

BRIDGEPOftT PAfNTING
& HAROVVARE GO.

Dr.SABrenza Dr, A. Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

PETRAS CIBULSKIS

S. D. LACHAVVICZ

TVL

Boulevard

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

)flso l e i . Bonlevard t 6 M
Kezid. Tel. Drezel t l » i

D r. A. A. ROT H

Chicago, IIL

RUSAS GYDYTOJAS OI
CHIRURGAS
SpeclaHatM Moteriškų, Vyrioką
Valkų Ir visų chroniškų ligų-

Dr. Maiirice Kahn
Gydytojas Ir Ohintgai
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
Tel Ytrda 09M
Valandai;
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Huo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iM 12 piet

DR.VAITUSH.O-D.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31st Str.
Vai.: 1—S po plet. 7—8 vek. Ned.
Lr Šventadieniais ! • — l t d.

I0R. CHARLES SEGAL
Ferkėle

aavo

ofis% po

nameri*

4729'STA$hiaiid Ave.

TeL Boulevard S6SS

D r . J . P. Poška

SPECUAUSTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo l t — 2 1 « a o 1—4

GYDYTOJA*
OHIRURGAfe
I5S7 So. Morgan Street
Valandos: 9—1* 1# ryto.
• a k a r a i s nuo T IL1 •
CICERO OFISAS:
1S4S Sonth 49-th A T C B M
Telef. Cicero 4S7t
Valand.: B — ! : * • v.
UtarnlnkalB lr pėtnyčloma n a * f
iki • vai.

po

i

pietų:

nuo

7—B.*I

Nedėliomis: 19 Iki 11.
Telefonas Mtdvray

' » j .

M

» » » » » «

n -r -r

• • -»'• • • •

Lietuvis Aklu Specialistą*.
Palengvins akių- Įtempimą, kas
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotuu'o. skaudančius ir uždegusius
karsčius akių, kreivių akių, kata
re, nemiego, ir taip toliaus, be
vaistų arba skausnuK Ncperviršlna uei akių medikalis mokslas.
Vlsjose
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose ataitikimuo
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo
numerio iš recepto duoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama paleugvinimui
visų nervų
ligų. kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų lr smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
įtempimo, kuomet geras pririnkimas ir nešiojimas akinių palongrv i n s padėjimą.. T a i p g i
matantiems pagelbėta,

m

W*

Tel. (Janai 0257 vak. Prospect 6659 j

DR. P. L ZALATORIS

DR. A. L RUTKAUSKAS
IR

CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.

NELAUKITE KALĖDŲ
Nes dabar yra geriauses laikas
pirkti KalCdiJ dovanas.
Ateikite Pas Mane
Turu didelį' pasirinkimą naujau
sios mados fledų, laikrodėlių ir
deimantu. Patenkinimas gyarantuo ta. Kai"Ds mažiausios. Taipgi
•MIIMBI
taisau
lAkrodėliua
^į«į^[
lr kitus jubilieriškiis dalykus.
1
JUOZAPAS A.
BUCGEN
3386 S. Halsted St.
Tel. Bottlevanl 1969
Chclago

PERLINES QUECN KONCERTINOS YRA

GYDYTOJAS,

CHIRURGAS,

Yalandos: 10 iŠ ryto Iki 4 v. po platų ir nuo « : I t t*J t : M T. • .
Telefonas ofiso: Hayniarket 8142
.-•

—•

•*r

•Kfcr

Telefonas Canal 0610

PLUMBING
Geriausias plmneris, darbą st
lieko grmi tt sąžiniškai.
THOMA8 EOOGIN8
2*18 So. Oakley Ava
Chicago,

Telephone Roosevclt 9090
Namų Telefonas Canal 1067

FartkoTv

CARtvmEfiJCe-TRACTORa

HELEN BEIMEN JERRY

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,^
' jei turi akiu uždegitna. jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $6 ir augšeiau
[Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12

PASINAUDOK p PLANU
Ferd Truekal Del Grosertui Ir Bučernti.

Remkite tuos profesifonalu$, biznierius kurie gactinasi dienrašti "Dr»«ge".

3333 South Halsted Street
*l|i

ui

S^S^^HJWWI^"^S^WP'"

r

Padarytas » 7« ir 103 raktų, oktava
ir trigrubos. Visos .pirmos klesos pllemniais kleviSiais. Dailaus užbaigimo
arba gražiai tSmacgiatos.
Neapsigaukit,
žiūrėkit,
kad ant
koncertines butų pažymėta

39=

•v

= 5 T '*4*

=sc:

4030 S. AidjleM A ^

Chlvago, m f

A.

Q.

CBLOJ

2 iki S Bubatom

po

plet.

=
Jm:

IŠAKCUONO

Atidarą nuo 10 vai. ry
te iki 11 vakare. Galit pirkv
ti už savo kaina fariiae)
arba galite pi rk t ant ištakvsavo-^iHK) kuris tese&i n«o
-7 valand. vakare iki 11 vaL
vakare.
fįSR A. MILLER
^evvelry Store

gai gali nupirkti.
Taipgi parduodamos lengvam mė « Penkių svarų viedjNąkai
$O.JU>
nesiniais išmokėjimais.
>
O ePnklų svarų viedruka*
$ • 30
tO Penkių svarų viedrukai fltKOO
KATALOGAS ATSIUNČIAMAS
Siunčiame express*u
DYKAI.
Siųskite Moaey Order apmokėjimui
'"'

YV. Huron Street Chicago, Iii
ėaatia^as M o s ,

Rno

401*
vakarais,

AUCTION SALE

MEDUS
Šviežias
Tikrai Garan
tuotas
Geriausias. Me
dus koki pini

828

i

Telefonas Lafayette
VeJsmdee:' Nuo 7 iki t

Jevelry, Daamonda, Watches Ano! Silverwaare-

fPEARL QWEEN"

VITAK-ELSN1C COMPANY

LIETUVĖ ADVOKATĖ
44&4 South Weateru Ave.

2501-03-05 S. KedsEte Ave. TeL Lawndak 'ĄUfcll

=

Turėk švarias, Sveikas akis

Lietuvis Advokatas
69 W. Washia*toii St.,
Room 1310
Vakarais: 2151 West 22 S t

DCT^

Lietuvis Specialistas

John Bagdziunas Bord«n
Teicpmeae Dearborn 8949

Lincoln 3fSkfteC&

i

vjsa

SPECILISTAS aut egzaminavo-,
jimo abstraktų ir.padarymo feen—
traktų,
dokumentų
ir visokių
popierių, Veda visokius audus*

po lietuvys, Uetnvlams visados
patarnauja kuogerlaosial
M. TUfiKA,
8218 Waat seah StoJBrt

DR. SERMER, 0, D,

OSTEOLOGJBTAS.

1046 Mirwaukee Ave. Kampas Noble Street

P.

1

GERIAUSIOS

arti ir toli
S p e c i a l ė a-

Telef. Lafayette 4141

D r . J. M. C h n z a n

S I M A I T I S
NAPRAPATH
Gydau pasekmingai tokias
vyrų, moterų h" valkų kurios b u 
vo pavadintos neiSgydamos, nasllpnindamas juos vaistais b? nevargindamos 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 lr t
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų « iki 8
vak. Nedėliomis po sutartė 466? |
So. Ashland Avenue.
!>K.

£luliui^^iTimMuiiWHiw

,

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

S P E C I A L I S T A S •to»ke MOT t a u r i a Ir plaučių, gydo lytiškas
dalis, šlapumo ligas vyrų, moterų ir valkų.

r

Subatomas
lkl pietų.

PLUMBING

j *

tyda atkreipta J mokyklos vaikus.
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
Tel. Boulevard .7&&9
1545 Wtst 47-th Street
ARINEI $4 IR AUGfidiAU

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
GYDYTOJAS

Chicago, m .
Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Ganai 1371 !
2130

2160

tmmęmmmmmm
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BEPROTIS NUŽUDĖ BEP
ROTE

DZIMDZI - DRIMDZI.
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žmonės negalėjo atsidžiaugti, visi North Siclėjė vadina;
Dabar$i J. Butėnas jkg, tik gry< visji jį myli) jau dešimtis mė
žęs iš Italijos kurioje lavino tii, * a i p išlaikė ta sunkią ir
savo bals$, vėl mums dairiuos/rūpestingų vietą mūsų kuopoBeabejo, J. Butėnas Italijoje
besimokydamas padarė dide
Pranas Andruškeviėius per
lę pažangų. Tat bus jdomu pereitus du metu ėjo Finanso
mums jį išgirsti* Butų gera, raštininko pereigas ir dabar
kad kuodaugiausiai publikos atsisakė. Labai gaila. Jo vieatsilankvtu.
ton radome kitą, kuri • tiki
Pažįstamas. me atliks labai gerai savo pe
reigas, tai yra p. Agnieška
Nausėdaitė.
NORTH SIDE.
Antanas Stanevičius ištiki
mai pildė savo užduotį kaipo
Gyvuoji Kuopa!
iždo globėjas, taigi turėjo ap
Lietuvos Vyėių penktu kuo
siimti ir kitiems metams dirb
pa laikė savo 9iė*iesrnį susi
ti.
rinkimą ir drau'/.- prječinrtiPovilas Masys, uolus dar
•>į gruodžio (l)ec.) 3 «1. 192-1
buotojas ir vienas iš mušu
r,., švonto Myko'l parapijos a ž f l o l ^ a p s i r t n ( i b n t ; m a r j n I .
svetainėje.
k a fr k i U e m g m e t a m R
Apsvarsčms visus senus <ta- J o n a s I j € b e ž i n s k a s i r B r o n i s

- Linksmi Dzimdzi - Drrmdzi artistai teikėsi aplankyti
Valstijos beproeįii įstaigo
"Draugo" redakciją. Origi
je Dunninge būrys pacientų nalai. Juokus kalnais verčia,
pristatyta ševeluoti anglis. nežiūrint sulaužytų kojų (ku
Dirbant Sam Greeo susibarė rios buvo neapdraustos!) ir
su Godfried Pearson ir pas pavogtų frakų, kurių vagiai
tarajam smogo galvon sun- dar nesugrąžino.
kiu špatu.
Dzimdziai mūsų išeivijoj ti
Pearson kiek palaukus m i r ė . ] k r a i n e p a prasti žmonės. Jie
Tokia tai valstijos įstaigo nepripažįsta jokių
svetimų
se tvarka. Bepročiai prista- veikalų, loSia tik savo sukur
iami prie darbo be priežiu- tus. O tuos veikalus jie kuria
greičiau nei mūsų šeimininkės
ros.
'blynus kepa. Reikia jiems koVETERANAS PERVERE | kio veikalo — sėda ir parašo.
Reikia kokios dainelės - už- l y k u s b u v o m , k a m a v a W v h a
TĖV^
,
..
.
.. . . v
|
*
Nausėda išrinkti koresponden
tundma kompozitoriui Vana- 1925 metams.
taus. Tikimės, kad jie darbuo
Buvusio karo jvetrranas Go gaičiui gyvų austrių (oisteSenas pirmininkas Pranas sis rašydami į laikraščius
orgp Sha\v, Oak Parkp, palie- rių^
ir tas tuojau pagami- [Valaitis kviestas pasilikti ki parodydami kad mes tikrai
gęs nuo nuodingųjų dujų ir .na (amerikietiškai - pafiksi- tiems metams, bet atsisakė.
Gyvoji kuopa".
dar gerai išmaukęs "moon- na) dainą kokio tik nori il- Jisai nori, kad kiti užimtų jo | esame
pranas Maskolaitis appiomo
.shirie" susibarė su tėvu ir pa gumo, nors ir be galo.
vieta ir veiktu. Jo vieton iS- buti režisierium kitiems mestarąjį perdūrė kardu, koki i Dabar dzimdziai lanko ehi- I rinktas Albinas Manstaviėius, t a m ų A i e .Q < i a r b 5 t l i m a h
buvo p a r s i n e š iš karinome- cagierių Įstaigas ir žymesnius j a u T 1 as, darbštus ir energin- p r i s i r i š i m a p r i e , c e n o s n ė r a
darbuotojus. Kiek apsidairomas mūsų kuopos darbuoto
nes.
ką ir kalbėti; kur tik koks
jie
ketum
priversti
juoktie*
j
jas,
kuirs
per
pereitus
du
meTėvas greitai mirė. Tai bu
veikalas statomas Nortbsidėje
net
pačius
pikeifjnsius
pešiį
tu
ėjo
pavyzdingai
raštininko
vo Bru?e A. Shaw, turtingas
tai visad rasime ir p. Maskomistus.
Bravo,
vyrai!
Pui
pereigas.
fabrikantas. Žmogžudis areš
laitį. Mūsų kuopa dabar sta
kiausio
pasisekimo!
Juk
nie
Vice-pirmininkas buvo An- to scenoje "Betliejaus Staituotas.
ko nėra sveikesnio kaip svei- ! tanas Kaminskas, visiems gei
nele" Kalėdij dieną gruodžio
kas juokas. Tad bukit pasvei-įrai žinomas kaipo geras atle- į į \
^94
ŽUVO ADVOKATAS.
kinti, linksmi dzimdziai!
tas ir geriausi* dainininkas; t a i n ^ j e m v J o v p i k a l o p f t r i n
Jūsų Jonas Morkūnas. :jo vieton išrinkta p. Stefani
Advokatas Prendergast,
kima reikia (išreikšti padėkų
ja
Martinkiutė,
tyki
mergaitė,
automobiKu vėlai važiuoda
knn. kleb. Baltučiui. J šį su
JONO
BUTtNO
KONCER
bet
atsidavusi
vyčiams
dar
mas iš Chicagos namo, j Sehi
sirinkimų atsilankė gerb. sve
J>r
TAS.
buotoja.
*
čias Pranas Savickas, centro
ller Park, nuo iškelto vieške
Albino Manstavicio vietų, r a š t ininkas. Pasakė trumpa.
v
lio smogė su mašisa didelėn
Trečiadieny, gruodžio 17 d.;kaipo raštininko, užima p. b e t j d 0 m i p r a k a ] b ė l e . Taipgi
pašlaitėn ir žuyo.
American Hali, Vinceslava Aleknaite. Tiki prisirašė naujas narys Jonas
Tai įvyko išvakaro.
Tik Hohemian
4<
antrytojaus atrastas automo 1438 W. 18-th St. duoda kon-mes daug iš šios linksmos ir Alekna, fi;erai žinomas Amacerta Jonas Butėnas, Chiea- 'smarkios panelės,
tGnr,, ristikas. Daugiau tokiu
bilius ir jo lavonas.
giečiams j a u n «
svetimas, i Ona Valnnintė tapo išrink- nariu, tada tikrai busimo pir
Jis pora- metų atgal, davė ta iždininke vieton Jono LebeSUVEŽĄ DAUG KIAULIŲ- koncertus Chicagoje kuriais'žinsko. "Mat, Jonukas (taip jį mi visame.
Kuopa laiko susirinkimus
rf<J»ii

Kiaulėms kaina stockyaiduose staiga atpigo, kuomet
Vakar galybė jų farmeriai
pristatė. Pritruko net vietos.
To priežastis, tai komų pa
brangimas. Farmeriai negali
ilgiaus jų penėti be nuosto
lių.
Nuo praeito šeštadienio apie 8,000 kiaulių neparduota
stockyarduose. Gi vakar trau
kiniais atvežta 122,000 galvų
daugiau.

MIRĖ DU POLICMONU.
Praeitų sekmadienį Chica
goje mirė du policmonn ir abu nno širdies ligos. Tai Ber
nard Hack ir Cornelius Gal
ivin.
WEST SIDĖS
Moterys ix Merginos
[Valgio gaminimo ir siuvimo
Įklasas prasidės Seredoj, Gruo
Ižio 17 d. lygiai 7 vai. vak.
įA.ušros Vartų par. svet. kamiryje.

J. N.

*•
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DIDELES
RISTYNES
ROSELANDE

pirmą serod$ kiekvieno mė
nesio. Kitas susirinkimas bus
seredoje sausio 7 d. 1925 m.
Tad-gi visi rašykites prie
'•flyvosios Kuopos ,f .
Zeni.

PRANEŠIMAI.
II i Į. , H

Pet. Gruodžio 19,
1924 m.
C. strumilo Svetainėje
Kampas Indiana Ave. Ir 107 gat.
KAROLIS POŽĖLA
Europos pusiau sunkiojo svorit
čempionas
Su
ALEX MAC MAKSH
Tvirtas

airių

F.

ri.stikas

NORKUS

Roselando sunkiųjų vogrų kilnoji
mo čempionas
Su
JOE WAULACE
Roujfh House Joe
JACK SHERRY
New Yorko geriausias ristikas
Su
T. PAl'LSON
Riatynių instruktorius švedvj
ristikas.
Pradžia 8 vai. vakare
Tikletų kainom nito $1.10 iki
$2.20
| » f » » » » » « » » » H • » » !

NORTH SIDE.
y

• — * •

JONUI B U T Ė N U I
TREČIADIENY, G R U O D Ž I O (DECEMBER) 17 D., 1924 M.
Bohemian - American Hali,
1438 West 18-th Street
Programą išpildys JONAS BUTĖNAS tik ką grįžęs iš ITALIJOS; taipgi vietos

artistai: p-nia LEOKADIJA SABONIENE ir JONAS BIJANSKAS.
Mažai mes turime tokly KONCERTŲ, vertėj koskaitlingiausiaį atsilankyti.
Kviečia RENGĖJAI.
*

NAMAI - ŽEMĖ
SUROMSKIO BARBENAI!
PARDAVIMUI ARBA
MAINYMUI
South Side Bargenai
16 flatų apartment building
po 4 kambarius, garu apšildo
mas. Rendos $800.00' j mėnesį.
Kaina $57,000, randasi netoli
Washington Park.
8 flatų naujas mūrinis na
mas, su visais įtaisymais, ga
ru apšildomas. Kaina $34,000, įmokėti $7,000, kitus
kaip renda.
2 flatų po 6-6 kambarius, vi
si j taisymą i,,ankstas cimentuo
tas beismentas, peeais apšil
domas. Rendos $100.00 i mė
nesį, kaina $8,900. Mažas jmokėjimas.
BRIGHTON PARK
BARGENAI
2 pagyvenimų naujas mūri
nis namas, po 6-6 kambarius
garu apšildomas. Įmokėti $4,000. Randasi ant 42-tos ir
Rockwell.
2 pagyvenimų namas po 4
kambarius, visi įtaisymai. Kai
na $5,500, randasi ant 44-tos
Talman Avenue.

MAINYSIM J JŪSŲ SENĄ
NAMĄ.
Dadėkite biskj pinigy Ir
gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatŲ namus,
South Side, važiavimo tiktai
30 minutŲ iš miesto, 1 blo
kas nuo kary linijos, 2 blo
kai nuo mokyklŲ, bažnyčiy,
bus linijų ir parko. Bus ten
52 narna), 22 po 5-5 kamba
rius ir 30 po 6-6 kambarius,
sun parlorai, aržuolo trimingai, garu šildomi, įmūry
tos vanos, padestal lavatory,
gyduoliy skrynute, prosinimui lentos, bufetas, viskas
moderniška, lotas 30x125,
nauja gatvė.
Tai gražiausi namai South
Sidėje. Mes taipgi statome
namus ant jusu loto. Atsi
šaukite dienomis ir naktimis
iki 8 vai. vakare ir tuomet
galime susitarti del pamaty
mo tų namu.
E. W. BAKS & CO.
(Bakszevfcz)
3301 So. Halsted St.,
Telephone Boulevard 6775

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip j
fri ir visokius biznius.
Darbą atliekam greitai,
pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

3352 So. Halsted Str.
Tel, Boulevard 9641

NORĖDAMI

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

S. L. FABIONAS CO.
809 *. 35111 S I . Chicago
Tel. 'ioulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
i % Parduodam Laivakortes. •

Stulpino Barpai!

fr
f

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

INSURANCE

General Contractor &
Builder
Su tos rūšies reikalai"
kreiptes pas mane.
Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, m

2 pagyveniįmj namas 5-5
OflM) Tel.
Taipgi statome namus, ant Reflldencljofl T e l .
kambariai rendos $36.00 į mė
Prospect 510 J
Prospecl 5774J
reikia
nesį. Kaina $2,300, įmokėti lengvu išmokėjimu,
$400.00. Šios visus namus ga turėt tik biskį pinigų pra- j
lima mainyti ant kitokiu na
d£iai, daugiau mes parūpi- *
mu, bziniu, arba farmu.
C. P. Suromskis 8C Co. nam paskolas ir atliekam ki
tus reikalus. Jeigu turi lotaf [LIETUVIS F O I O U H A H S I A S
REAL ESTATE
Jei Tamista nori, kad Jūsų
3352 So. Halsted St. Chicago. tai nelaikyk dyka, toj kreip
pavei.k«las atrodytų kaip gyvas,
tai tą padarys Tamistoma 4.
Tel. Boulevard 9641
kis pas mus, Mes suteiksime
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje
NEPAPRAŠTFBARGENAI. patarimą kaip pastatyti na
Mes imame paveikslus vesKampinis namas l^tas 26x
tvi'iij, šeimynų, pavienių ir ft.
mus.
80 3 augšėių namas, su beisM'isų studijoje galime nusiim
mentu, 5 nagyvenimų ir storas
ti paveiksle bilia dieną, ar va
karą, nes mes turime
tam
randasi 3201 Auburn Ave. par
tikrus
elektriškus
j
taisymus
Jei
turi
keletą
šimtų
dole
įduoda ant lengvių išmokėKaino* labai prieinamos.
rių,
tai nelaikyk juos ant
J. J. Stankus
mažo nuošimčio, bet kreipkis
Lotai randasi tarpe 32 ir 33
BRIDGEPORT STUDIO
pas
mus
.mes
parodysime
kaip
gatvių galima nupirkt už ma
3202 So. Halsted Street
ža įmokėjima. Pasinaudok šios ir su mažai pinigų, galima pa
Tel. Boulevard 3302
daryti didelį pelną, įdedant
progos. Atsišaukite .
4605 S. Ashland Ave.
juos į gera real estate.
Chicago, 111.

18 KOLONIJA.

2-JŲ FlatŲ Mūrinį Namą

NORTH SIDE.
Švento Kazimiero Akad.
Kemėjų 3 skyriaus priešmetinis susirinkimas įvyks 16 d.
gruodžio 1924 ra. parap. sve
tainėj1, 7:30 vakare. KvieČiami Tįsi atsilankyti, nes tm*
valdybos renkimaa ateinantiems 1925 metams.
V. Daugirdiene, rast.

f

REAL ESTATE

NAMAI - ŽEMĖ

3 pagyv-enimų medinis na
mas po 5 kambarius, elektra.
Randos $75.00 j mėnesį. Kaina
$6,500. Mažas imokėjimas.
PIRMAS PIRKSI, PIRMAS
BRIDGEPORT BARGENAI.
PELNYSI.
4 pagyvenimų bizniavas naDabar yra geriausias lai
<nas, rendos $85.00 j mėnesį
[mokėti $700.00, kitus kaip kas, pirkti, mainyti, arba
renda.
parduoti. Parduodam, namus,
2 pagyvenimų bizniavas na lotus, gražiose Chicagos vie
mas, storas, galima atsidary
ti biznį tuojaus, tinkamas bi- tose. Turime naujų namij, pi
!e kokiam bizniu. Įmokėti gi ų ir brangių apie Sv. Kazi
$1,000 kitus kaip renda.
miero Vienuolyną — Marąue2 flatų 6-6 kambariai, su vi tte Manor. Brighton Park,
sais įtaisymais, Įmokėti $300
Bririgeport ir kitose vietose.
kitus kaip renda.

PARDAVIMUI 2 flatų-.muriniai namai ant Marquette
Road arti Maplewood Ave.
Garu apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta plytoms,
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite
JAMES KRAI.
2444 West 67-th Street
Tel. Prospect 1364

-•Rengiamas-

'

Antradienis, xGruod. 16, 1904

l\merikos Lietuvių JL K.
Federacijos 23 sky. priešmetinis svarbus susirinkimas įvyks
antradienį Gruodžio
Dec. 16 1924, 1644 Wabansia
Ave. bažnytinėj svet. 8 valandg. vakare.
Visų Draugijų atstovai pri
valo ateiti susirinkimam
Kviečia visus
Valdyba Pr. A. K.

Liaudies Universiteto ati
darymas įvyks seredoje, gruo
džio 17 d., 7:30 vakaro. Pir
ma prelekciją duos Dr. K.
Pakštas. Tema: KATALIKAI
IR KULTŪRA. (I) Ką reiš
kia kultūra? II) Kultūros ver
tybe. III) Katalikų nuopelnai
žmonių laisvei, mokslui ir
menui),

-

SAVININKAS TURI
PARDUOT
$850 NUPERKA
Likusius kaip randa.
4 ir 4 kambariai, aukštas, cemento
beismentas latindrės, didelis karšto
vandens pečius, čerpėmis išdengtas
maudamasis kambarys ir priesieniai
taipgi didelė pastogė ir vifei dideli
kambariai. Namas randami arti 51mos ir Kedzie Ave. Kaina maža.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47-th Street

PARSIDUODA pirmos klasos bučernė labai geroj vietoj. Cash biz
nis nėra knygučių. 4 kambariai pi
gi randa, 4 metų leasas.
5626 So. Halsted St.
CbJeago, m .

ANT

RANDOS

Ar sergate? Mes jums pagelbAsime. 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, rugštumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelj persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą Ir
mažai sveriate? Ar kenčiat* "^įuo
nervų — nemlgė, pavargęs iš ry
to, galvosukj, apsivėlusi liesuvj?
Prašaliukit nervingumą — apslsaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervus-, t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatyklte su mumis tuojau.

Turime naujų mūrinių namų
2 fl. po 1 kambarius, BU basementu, ir aukštu stogu, va
nos ir elektra; visi įtaisymai
sulig vėliausios mados. Taip
gi po 6 kambarius 2 flatų,
ant plačių lotu; namai ran
dasi Marquette Manor ir
Brigliton Parke. Priimame lo
ta kaipo pirma įmokėjima,
arba mainome ant mažesnio
namo.

PARDAVIMUI
BARGENAS

Tamsta fi*

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

i
Taipgi egzaminojame abs
traktus, padarome visokius i
legalius poperius. kaip tai
Doviernastis, įgaliojimus ir t.
t.
Visais reikalais kreipkities
pas

V. M. Stulpinas &
Co.

Kambaris iSrandavimiii. Garu apšildomas, elektroms šviesa,
maudykle" ir visi patogumai,
Atsišaukite pas
3311 S. Halsted St. Chicago.
6425 S. Richmond St. Chicago
Tel. Yards 6062

Daktarai Kopczynski
ir Schweers
Tel.

Ofisan
Harmarket

4S7C

11114114 Milwaukee Ave.
Viršui Hatterman ir Olants Banko
Valandos » - l t ryto. S-S po
pietų. «-• vakaro
Nodėlloj nuo 10 IKI \t dieną
Bpeciallstal chroniškų, nervų,
kraujo, odos ir šlapumo ligų.

TH.

Ganai 2«56
CV J. PAHfORJfa
Foto|rrafa«
PAHSrRNA STUDIO
tfOI a Halsted Bu,
Tolumas nedaro SkSrtnpso
iaukiamaa, važiuoja J
mlasto dalia

ji

