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Kuomet aplink Liudvinavą' Viena baisiausių tragedijų
RADĘ DIDEL! SANDELI.
Karo laiku ėjo smarkus mu- ! v . v k o H ( ' } ; a i t ' OW^ kur Ku-

.a nuo. kilusio potvinio.
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jis norės atlikti rinkimuose
Pasirodo, kad Alussolini u i f niet Vokietįįa iškėlė nepasi
laikymas miestui atsiėjo
t r? nei jo j e Kalėdos.
gelis žmonių Čionai Jmvo lai- <1<™gybė vaikų pramogoms..
342 750 dol.
i

Medine provincijos mokykužsidei»ė nuo žvakutės ant
Cbieagos plėšikai Kalė
laitės. Salėje buvo tik v'^ {Vieuą i r v a k a r ( l a u f f ž n i 0 |
,;s durys. Liepsnos umu tai- a}>įpiė5ė. šiems piktadarii
^•p.' ; kad šįmet
premierni
Jmvo
sandelį su ginklais ir ą a m n i - 1
«ors- p^stai^VMjįos tvo- .l«i apytnite visą butą, kuomet ' n ? r e
^
Kalėdos nebuvo linksmos.
ra aptverti. Dabar jau vėl
vaikai^ Ir nuaugę Teržėsi laueija. B(»t tai ne faktas.
Ko ėia stebėtis.
Kalėdos
tvora nuardyta, ganomi gy- kan per vienas duris. Vieni!
ne Kalėdos butų
buvusios
UN1GŲ KURSAI
vuliai ardomi kaiiai.
vaikai sudegė, kiti sumindžio- :
TRANĄ- JAU PAIMTA.
premierui, jei ir butų buvęs
Reikėtų kan.< norint .riuo da ta. Suskaityta 89 žuvę. Ke- !
sveikas. Nes socialistai krik
Gruodžio 26, 1924
Uos dešimtys sužeista. Iš pa
BELGRADAS, g r . 27. — lyku , susirūpinti.
ir
stato
klausimą:
27.
ščioniškas
šventes
kovoja,
BERLYNAS, O •
Lietuvos 100 litų
$1
Iš " L i e t . " starųjų daug negales pagyti.
Čionai
atkartotinai
prai>ešta,
kaip jie kovoja pnėią Kažny- Vokiečių spauda šiandie dau
" J e i taip, tai išvilkite aik- . .
..
. . . .
Anglijos 100 frankai
StamforJ, Tex.. gaisre žuvo
1
. • nurodyki
,~
kad revoliucionieriai jau pa
ėią ir tikėjimą.
fgiausia uumta santarvės val- štėn pilna 'teisybę,
Francijos 100 frankų
MATLMNKV
KiJRSAI.
4
asmenys.
v
j ėmę Albanijos sostinę Tira
Italijos 100 lirų
Buvęs pren.ieras Poincare jstyliių (daugiausia P r a n c i j o s ' t o aiškiai, kur yra tie gi mi
Arti.
Rv>anokc,
Va.,
plyšo!
Žemės tvarkymo ir mata
Belgijos 10H) franku . Į
]H>rsiŠaldes ir taipat serga, j ir Anglijos) nusistatymu — ' lų ir amunicijos; arsenalai. ną. (Ji valdžia pasitraukusi
viena
užtvanka.'
.9
asmenys
Šveicarijos 100 fr. . .
vimo departamentas suruošęs
pietų šonan.
Francijos katalikai kaip neapleisti Cologne distrikto, Jei tas nebus atlikta, tai ką
žuvo, 6" nesurasta ir 35 sužeis-! Čekoslovakijos 100 kr.
Kaune matininkai kursus, kuKas metai, taip šįmet iškil- 'Rbine aukštumų, kaip to rei-; Vokietijai
gelbės
Da^-es'o
AMBASADORIŲ MITIN riems vadovauja iir/Jn Bačemingai minėjo Kalėdas. Prie kalai.ja Versaillesg taikos su planų vykinimas."
GAS.
lis. Kursus lanko 22 klausy
iškilmių prisidėjo ir čia a]>si- tartis.
,
Didžiai rimtas klausimas.
tojai.
gyvenę amerikonai. Kai-ku- I Santarvės valstybės taip
Nes pastaraisiais laikais mili | PARYŽIUS, gr. 27. —
Tuo tarpu departamentas [
KuriŲ Skaityti Patariama Visiems
riose bažnyčiose vidunakčiu elgiasi remiantis
įvyko piemenėlių .Mišios.
(kontrolės komisijos
rapor tarinė kontrolės komisija at- I Praneša, kad ambasadorių ta savo žinioj turi 214 matinin 1 Jėzus mus»4 meile Suta!se J. B
i tais. Ta komisija raportuoja, , l * ° l ' 7 4 4 v i e t ^ n a c i j a s ir ; rybos mitingas
Vokietijos ku.
2 štai tavo motyna
!kad Vokietija nenusiginklavu » i * > \ y p a t i n g a neberado.. Tai klausime šiandie įvyksiąs.
3 Paveikslai žmogaus nusidėjėlio Kun. M. G
Kaipgi Vokietijoj.
Girtas tėvas, Albert Andknr
į
4 DvasiEkoji l?kalba Kun. D-ro K. Jauniaus
BERLYNAS, gr. 26, - ' si kad Vokiečiuose atrasti , -*' arsenalai? {Tegul komi
Kalėdų dieną (L'hicagoje be | erson, per Kalėdas pavojinVokietijoj Kalėdos šįmet iš- 'ginklų ir amunicijos arseną sija nurodo tuos arsenalus. Niliuksminant trys negrai nulgai pašovė savo sūnų, 19 m. 5 Ąole du?ia Gabr. Taucius
6 Dtikteries atverstas tčvas
kilmingiausiai buvo minimos.;lai. kad jie turi išlavintas atBerlyno laikraščiai pažymi * ^tlx3> ti.
Tėvas suimtas.
; 7 5itai Viešpaties tarnaite .
Publika pasirodė labai duos-(sargas ir palaiko utilitariniai kad toki dalykai, nepakenčia8 Pamokymas ap!e Viešp. Jėzaus D. Motynos . . . .
organizuotą policiją.
mi, kad santarvės valstybės
m ir įs'aidi.
9 Kaip turime melstis, Kun. A. Stonis
Vokiečių laikraščiai tad visuomet ras priekabių, nors
Kancberis
Marx išvykęs
10 šventųjų garbinmias ir ju relikvijos Kun. J. B. .
Buvusio,šiandie santarvės valstybėms Vokietija ir
sąžiniškiausįai
pietų
Vokietijon,
11 Jėzus Kristus Dievas
'— —-—— prisitaikintų prie taikos su
kaizerio šeimyna išsisklaiduj 12 Leiskite mažučiams ateiti prie manęs
si. Kalėdomis nebuvo to g a r / l ų dieną rengėsi vykti Milą- tarties sąlygų.
; 13. Žemaičiu Kalvarijos aprašymas
2|
saus ir blizgančio militaristi įian, kur randasi jo šeimyna
TANGIER, gr. 27. — Šio j Ši armija taip. pavargusi, 14. Dangaus Karaliene, Kun. M. G
Tečiaus paskutinę valandą
nio išdidumo.
PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 7.
: 15. Tegul bus pagarbintas šv. Sakramentas
,
miesto apylinkėse pagaliaus įlenkti, nei numalšinti,
tą
pasiketinimą
atmainė
ir
1
Amerikos šelpimo organiza
maurai užatakavo kai-kurias taikos ir taikos.
Pasirodo, 16 šventosios Mišios, Kun. Laukaičio
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_
eija tūkstančius vaikų
kaip I)aS
ispanų pozicijas ir keletą i s - k a d kuomet armijos tenden- 17 Sveiką Karaliene
svarbus
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sutrukdė
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j 18 švenč. Sakram. Adoracijos Vadovėlis
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Ties
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oO
apsigink
apdovanojo visokiais dr.ik- jam kelionę.
:
lavusių plėšikų užpuolė pasaBet Tetuano fronte Kalėdų!armija negalima kovoti. Ko- j 19 Dvasiškoji Komunija
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tais.
žierini traukini. 7 žmonės nn- diena praėjo be kovų. Tai bu-. vai ji neturi reikalingos paki 20 šv. Stanislovo Kostko Gyvenimas

Vokiečiai Stato Klausima Santarvės
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DVASIŠKO T0R1N10 KNYGOS

Ispanai Moroidcoj Šaukia
Taikos

1 urinti daug darbo.

Indė. 'Pasiimta kareivių b a t i ' v o k a i p i r paliaubos, nors inau- lios dvasios. Neturi ji iniciaR01110^
OKNKyA, gr. 26. — Pra- •minė ekspedicija.
rai nepripažįsta Kalėdų šven- tyvos ir savo vyresniųjų ini
RlD^MA, gr. 26. — šventa- nešta kad T. Sąjungos t a r y :
ciatyvą nei šiaip nei taip pil
= ' tes.
sis /Tėvas Kalėdų rytmetį pri J>QS nariams esą tiek daug
Ispanų armijos padėtis Mo- do.
vatinėj koplyčioj oelebravo darbo, kad (Kalėdų
minėji
Vienatinis ispanams atsime
rokkoj nesitaiso, nors tai ar
i
Mišias. Koplyčioje buvo J o 'mas šįmet jiems nesąs žinomijai jau kelintas mėnesis va timo vieškelis iš Tetuano i
artimiausieji giminės ir arti- mas.
Šiandie en dovauja diktatorius Primo de Tangier ilgas laikas buvoiiuo
CHICAGO.
niiansieji pnetekai.
j \ argse ta Sąjunga,
kuri
sas nuo priešų. Gi dabar ir
Rivera.
' v ..
. i v
j v i
pastovus oras; saleiau. :Va- ,
privatiniuose
apartamentuo- kelinti metai dirba ir dirba
Į Armija skaito apie 80,000 šis jau atsiduria pavojum Iš
kar
Paskui per dieną
išbuvo ir nieko nenudirba. Ar never
žeimausia temperatūra p a r i n k t j n ų v y r i } i į$xm$
s u k i - ilgai jo tad nustatytos stip
tetų jai likviduoti visus dar- buvp 1 laipsnis; aukščiausia ]ėlių jokiu būdu negali nei pa rios fspanų sargybos saugoti
se
kad ji ilgas laikas šaukiasi; transportus.
25 1.
P:vmie?\»i Mrssolinl Kalė- bns.

o ras.
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

3v. Pranciškaus Salez. dvasia I ir II
Kančios istorija
Misijonieriaus Užrašai Kun. R. W. Alex
Ap!e tikrąjį pamaldumą
Ap:e Kataliku Tikybos Tikrybė
Tr!jŲ dienu rekolekcijos Civinskio Kun
šv. mušu globejŲ gyvenimai J. B
Jėzaus Kristaus-VerkiančiujiĮ Paguoda
Kataliku Tikyba, Kun. P. Bučys, M. I. C
Galima gauti

'. II
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"DRAUGO"KNYGYNE
2334 S. Oakley Ave.
Chicago,

4|

•^^"^

*r

,i i k h 6 Aš

l
D R A U G A S
One Yemr .
6ix Moatbs

f a D-

;

Taip
nusistačiusi
Labd.'
|Sąjunga su dideliu pasiryži
mu eina prie užbrėžto tikslo.
Ligoninės planai pagaminti,
paskola, bent dalinai, užtikrin
[ta. Dabar tik'reikia žengti
prie darbo.

S,
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Konopnickienės.

URBONIENĖ.

Ir kas galėjo spėti, jog vieno garses
niųjų mūsų rašytojij (Asnyk'o) vardą
Šis Jubiliejinis Labd. Sąpirmiausiai išgirsti teks man virtuvėj. Ir
Ijungos Seimas turės apsvars
dar iš mūsų senos šešias dienas savaitėj
tyti tinkamus budus savo pa
pasigėrusios virėjos Urbonienės. Šitoji
lši ryžimui sėkmingai įvykdinkitadas tarnavo pas jo tėvą daktarą.
ti
Tasai "ponas daktaras" del labai
Tai bene bus svarbiausia
, menkos priežasties nuolat buvo minimas.
[•Seimo užduotis.
Būtent del sudaužyto puodo.
Linkime Jubilijieniani LabPas mus, tiesa sakant, puodai dužda
[darių Seimui kuogeriausios
vo kits kitą pralenkdami. Mat, ryto me
[kloties, idant - bendromis jėtą Urbonienei "nežinia ko rankos drė
komifc ir sutarimu butų atbėjo", vidudieny "viskas iš rankų sly
piektas taip senai visų laukiado", vakare gi "visai negalėjo" jos pa
[nias tikslas ir mes visi galė
čios žodžiais betariant.
%
tumėm pasidžiaugti nauja Lie
Jei kartais pasitaikydavo, kad "ga
[tuvių Katalikų kultūrine ir
lėjo", tąsyk būtinai "valandėlei greta
[labdaringąja įstaiga Ameri
turėjo užbėgti". Paskui Urbonienei "at
koje!
bėgus", virtuvėj buvo tikras mūšio lau
I i I .

.

Šeltadienis, Grttod. gV, 1324
^^^^^

mesti pažeminimo -ir papeiki
KONFERENCIJA.
sias 19-to amžiaus astronomas, išradęs kelis nau
mo, kad Amerikos lietuviai
jus astronomijos Instrumentus: heliospektroskopą,
surado penkis žvaigždžių typus, patikrino 10,000 Giedrininkų - Amerikos X»' be idealų, be išmanymo.
\ dubultavų žvaigždžių, paraše daugybę svarbių K. Moksleivijos XIII-tas i Sei Iš 19 giedr. kuopos (Town
mokslo veikalų. Secchi buvo kartu ir žymus mete mas įvyksta gruodžio 29 ir of Lake), 15 delegatų daly
orologas ir fyzikas. Viso pasaulio mokslo akademi 30 d. Cicero, 111. Susirinks vaus Konferencijoj, Cicero
jos ir draugijos pagerbė šį jėzuitą, išrinkdamos į) moksleiviai, studentai ir jų kuopos dalyvaus virš 20, iš
' savo garbės nariu, siųsdamos jam dovanų ir at rėmėjai profesionalai peržiū Dievo Apveizdos bus kelioli
ka dalyvių. Ir kitų kolonijų
mušdamos jo vardo medalių.
rėti organizacijos darbus ir
Gregor Mendel (1822 — 1884), vienuolis augustinietis, jos eigų, svarstys ir tarsis moksleiviai neapsileiskite, ne
garsiausias naujų amžių biologas, savo tyrinėji kaip ir kokiais keliais siek Ii pasilikite nedalyvavę. Atvymais suradęs biologines paveldėjimo taisykles, prie organizacijos tikslo - | kitę kam tik galima iš toliau.
kurios padarė milžiniškos naudos agrikultūrai ir mokslas, Religija, Tauta, Do- Tegul ši Giedros Konferen
tarpšventy
gyvulininkystei. Mokslo žmonių tarpe mendelizmas f& i r Susišelpimas - Katali- cija įvykstanti
labiausia įsigalėjo 20-tame amžiuje ir pakeitė ar kiška kultūra ir Amerikos Lie žmonijos Išganytojaus užgi
mimo Šventes ir Naujų Metu,
bent modifikavo darvinizmą.
tuvių padėtis.
Claude Bernard (1813 — 1878), frančuzas, garsus fyzio- Kurie brangina ir rūpinasi būna ir mūsų organizacijos
logas, žymiausias tų laikų gydytojas. Jo tyrimai a- ypač mūsų gerb. inteligentija naujas atgimimas, nauji me
pie virškinimą ir plaučių funkcijas ir šiandien dar pažymėtais Giedrininkų sie- tai, nešanti krikščioniškoj
kultūros vaisius mūsų Tautai
tebeturi svarbos.
kiais -- tikslu, kviečiame daly
Caselli, italas, Florencijos kauninkas, pantelo^rafo išra vauji šioje. Konferencijoj! ir Kristaus Bažnyčiai.
Ktm. A. Linkus.
dėjas, miręs 1856 m.
Patarkite ir padekite jiems
Louis Pasteur (1822 —1895), frančuzas, didžiausias pa gyvuoti, būti naudingais Tau 4IIHtlUllllir.1tflH!illir!ll!il!?!!>fFIItiUIUII
saulio mokslinčius, labai dievotas katalikas, fyzio- tai ir Bažnyčiai! Ką, matote
Pasigarsink ' 'Drauge", o
chemijos pagrindėjas, bakteriologijos tėvas, bio- taisytino, pagerinti no - išdešimtys tūkstančių sužino?.
terapeutikos išradėjas. Sunku ir negalima ' kelio reiškite savo nuomonę.
mis eilutėmis nupasakoti Pasteuro išradimų didybę Studentai, kurie gauna ar Platinkite "Draugą" tarp
ir vertę. Gana bus pasakius, kad nieks tiek neišgel- ba nori gauti nuo L. K. Fe savo pažįstamų.
gelbėjo nuo mirties ir ligų žmonių ir gyvulių, kiek deracijos pašalpos, dalyvauki
šis didysis žmonijos labdarys. Viso pasaulio moks te šioje Giedr. Konferencijoj. Į laidotuves kvieskite gi
lo draugijos ir valdžios (Francijos, Anglijos, Aus- Ir visi L. K. moksleiviai nors mines per "Draugą".
'
trijos, Rusijos, Italijos, Danijos, Švedijos, Norve ir išrodytų asmeniniai nereika
gijos, Portugalijos, Turkijos, Graikijos, Brazilijos linga, ne naudinga moks. or
ir t. t.) apkrovė jį brangiausiomis dovanomis. Dar ganizacija. Tai kitiems moks
gyvam pradėjo visur paminklus statyti (dabar ir lo sandraugams padėkite pa- į
Chicago miestas statys). Mirė su rožančium ranko siekti tikslą moksle. TuO pa-1 Lietuviai važiuoja Lietuvon sve- V
neilgesniam
laikui kai
se, klausydamas š. Vincento iš Paulo raštus skai čiu bus ir p a t i e m s n a u d o s . čiuosna
metams; erai ės grryžti Amerikon
neatsižvelgiant \ kvotą..
tant.
Kad ir mokslą pasiekęs,'visĮ LIETUVĄ.
VV. K. Roentgen, (1845 — ), dydis vokiečių fyzikas; išra tiek be kitų negyvensi. Juk
laiku kas šeštadienis,
dęs Roentgeno spindulius (1895 m.) ir padaręs visi esame supinti i vieną trumpiausiu
trejais ekspreso laivais.
daug kitų mokslingų tyrinėjimų. Roentgeno spin žmonijos tinklą, o dar labiaus B £ R E \ G A R I . \
AQUITA&1A
MAURE7TANIA
duliai šiandien labai didelė pagelba medicinoje ir į savo tautos šeimyną ir Kris
(per Cherbourgrą ar Southampkituose moksluose.
taus mokslo sekėju; draugiją. ,
toną)

KULTŪRA IR KATALIKAI.

DIDIEJI KATALIKŲ IŠRADIMAI.
(Galas)
• P NKWS - BTANDS %C A OOF*
piRACGAS PI BLISHDfO OO., Ine
18-TAS AMŽIUS.
ClmkMn VreChicago.. Di SJr Isaac Newton (1642 — 1727) dydis anglų gamtinin
kas, filosofas ir teologas, autorius svarbių mokslo
\ . . - I I I U I - r : Roo**evett " ^01
UlllllllIllIllIlIllIlIltlIlUlllllllllUlllllllHll
veikalų. Minėdamas Dievo vardą, jis nusiimdavo
savo kepurę.
LABDARIU SEIMAS. Pizzi, garsus
italų astronomas, sustatė tobulą žvaigždžių
katalogą (1788).
Rytoj Cliicagoje Įvyksta Ju Luigi Galvani (1737 — 1798), garsus italų fyzikas ir me
dikas, elektriškps sroves (galvanizmo) išradėjas
biliejinis Labdaringosios Są
ir pirmas jos pritaikintojas medicinoje (1780) ir
jungos Seimas.
autorius garsių veikalų.
Ši mūsų jdidžiulė organiza Karolis Augustinas Coulomb (1736 — 1806) garsus sa
cija švenčia šiemet 10 meti}'
vo tyrineijmais elektros ir magnetizmo, išradėjas
torsijos balanso (torsion balance).
|savo gyvavimo sukaktuvės.
A. L. Lavoisier (1743 — 1794), dydis francuzų moksli
Kilnus ir gražus yra LatP
nčius, moderniškos chemijos tėvas; mokslo kanki
duringosios Sąjungos tikslas.
nys, laisvamanių nuteistas mirtim, drauge su kitais
[Ji apima mūsų katalikų vei27 mokslininkais (1794 m.). Kai prašyta susimylejkimo atskirą sritį: šelpti pa
jimo, tai laisvamaniškas tribunalas atsake, kad
"Respublikai nereikia mokslinčių" ir nukirto Lavargėlius, ypač našlaičius voisier'ui galvą.
vaikučius. Kas gi gali būti kil
Inesnio, kaip ištiesti pagelbos P. S. Laplace (T749 — 1827), frančuzas, garsus astro
nomas ir matematikas, parašęs labai svarbių mo
ranką vargstančiam broliui!
kslo veikalų, atrado planetų vidutinio judėjimo
nejvairavimą ir saulės sistemos pastovumą. Stam
Tečiau šis dėfrbas, kad ir
biausias jo veikalas "Dangiškoji mekanika" (pen
[kilnus ir gražus,, nėra taip
kiuose tomuose) pelnė jam didžiausią garbę viso
lengvas. Labdaringoji Sąjunpasaulio mokslininkų tarpe.
Įga nenori pasitenkinti vien
•nepuolamu ir palaidu šelpi- Cl. L. Berthollet (1748 — 1822), garsus francuzų chemi
kas, chemiškos statikos tyrinėtojas, autorius svar
|mu, ji nori šelpimo darbą dirb
bių veikalų.
t i organizuotai ir pastoviai. G. B. Morgagni (1682 — 1771), garsus italų anatomas,
Dėlto norima sutverti įstaigydytojas, patologinės anatomijos tėvas.
(gą, kuri priglaustų mūsų tau Joseph Louis Lagrange (1736 — 1813) bene garsiau
sias pasaulio matematikas, frančuzas, 26 metų
tiečius - varguolius, senelius
jau pasiekęs pasaulinės garbės.
,ir našlaičius, ir teiktų jiems
A. Voltą (1745 — 1827) dydis italų fyzikas, elektros mo
'nuolatinę pagelbą ir drauge
kslo pagrindėjas, nuolatinės elektros srovės suragelbėtų juos nuo ištautėjimo.
dėjas. Jo ir Galvani išradimai privedė prie telegra
Ir cia tai sutinkama daug
fo ir telefono išradimų.
kliūčių. "* Reikia visų" pirma J. P. Minkefers (1748 — 1824), garsus Louvaino profešorius ir gamtininkas, šviečiamojo gazo išradėjas
didelio kapitalo, kuriuo gali(1784).
[nia butų ne tik pastatyti a.ta19-TAS AMŽIUS.
Įtinkama prieglauda, bet ir ji
Jonas P. Mueller (1801 — 1858) garsus vokiečių amapadoriai išlaikyti.
tomas ir fyziologas, ištyręs balso mekanizmą ir
Per 10 metų Sąjunga atsi
k. d.
dėjusi dirbo ir rinko kapita Leverrier (1811 — 1877), garsus francuzų astronomas,
Neptūno atradėjas, pagrindėjas mokslingo oro
lą. Ligšiol pasisekė sukelti
spėjimo, autorius daugybės veikalų.
arti $100,000 pinigais ir įsi
Theodor Schwann (1810 — 1882) dydis vokiečių fyzio
gyti gražų jlecių. J3et ši sulogas, moderniškos histologijos tėvas, Louvaino
Įma nors gal ir butų pakanka
profesorius.
ma šiOKiems tokiems prieglau-l A. M. Ampere (1775 — 1836) dydis francuzų fyzikas,
Idos namams pastatyti, bet to
susekęs santykius tarp elektros ir magnetizmo,
li gražu nėra užtektina prieelektrodynamikos tėvas.
[glaudai laikyti.
R. J. Hauy (1743 — 1822) garsus francuzų mineralogas,
krystallografijos tėvas; mokslo kankinys, laisvama
Dėlto Labdaringoji Sąjunnių persekiojamas, įmestas j kalėjimą, gyveno
,ga sumanė statyti pirmiau
varge ir neturte.
siai ligoninę, kuriai pastatyti,
kaipo biznio įstaigai, galima J. B. L. Foucault (1819 — 1868) garsus francuzų fyzikas,
atlikęs daug svarbių tyrinėjimų, išradęs gyroskogauti paskolos, o tik paskui
pą, polarizatoriu, elektrinę lempą ir kitų dalykų.
prie ligoninės įsteigti sene
liams ir našlaičiams prieglau- L. Daguerre (1787 — 1851) garsus francuzų fyzikas, iš
rado (drauge su Niepce) pirmą fotografiją.
Įda. Jai laikyti tikimasi gau
Angelo Secchi (1818 — 1878), italas, jėzuitas, garsiauti lėšų iš ligoninės.
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CUNARD

*

Vienoj Cliicagoj ir jos apie20-TAS AMŽIUS.
Apie 20-to amžiaus išradėjus ir mokslinčius, sunku ko I i rikėj, kur yra daugiau po-

J* r e s " i o paskubomis pasakyti, nes retas jų spėjo į encyklopedijas patekti. Jei kalbėti apie universitetų profeso
rius, tai Europoj jų yra katalikų apie pusę, Pietų Ameri
koj didelė dauguma (gal apie keturius penktadalius,)
Šiaurės Amerikoj ir Australijoj apie ketvirtadalį ar penk
tadalį, Azijoj ir Afrikoj mažiau, nes ten ir katalikų gyven
tojų labai maža. Azijoj vis-gi yra apie 10 katalikiškų universitetų, bet jie ten dar nedideli ir nespėję pagarsėti,
jų didybė dar ateity.
20-TO AMŽIAUS KAIKURIE KATALIKAI MOKSLINČIAI
G. Marconi (1874) —), garsus italų, inžinierius, bevielio
telegrafo išradėjas, viso pasaulio gerbiamas moks
linčius.
Bellingeri, italų mokslinčius fyziologas, suradėjas dvejo
pu nervŲ žmogaus kūne, kurių vieni' skiriami judė
jimui, kiti-gi — jautimui (sensation).
Gaston Plantė, belgas, akumuliatoriaus (storage battery)
išradėjas, Katalikų Mokslo Draugijos narys Briu
selyje.
Gramme, belgas, elektro-motoro išradėjas.
Murphy, airys, garsiausias 20-to amžiaus gydytojas, mi
ręs Chicagoj didžiojo karo metų.
Jean Brunhes, frančuzas, garsiausias šio amžiaus antropogeografas ilgai profesoriavęs Fribourge, da
bar Paryžiuje "Gollege de France" profesorius;

rOS t u k s i a n č i ų

aukš-

tesnius mokslus, gerai susior
ganizavo ir išrinkę darbščius
ir pasišventusius vadus, galė
tų didelius ir naudingus dar
bus padaryti Amerikos lietu
vių išeivijai. Amerikos lietu
vių jaunimas - moksleivija
negali būti užmigus ir pakri-jJ
kus. Nepasiduokime mums už-

JEI manote parsitraukti gimines
iS
Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
teiks jiems pagelbą ir rodą. Visi
trečios klesos keleiviai turi atski
rus
kambarius,
neprilygstamas
svarumas ir maistas.
Sr~_lkmenų, klaus (
kis vietos agento *
srba

CUNARD LĮSTE,
140 N

- Dearbom st. chicago, D I

tai autorius daugelio veikalų, išverstų ir kitas kal
bas, kaip "Geographic Humaine" ir k.
de Lapparent, frančuzas, Paryžiaus profesorius, vienas
garsiųjų šių laikų geologų, parašęs 4,000 ar 5,000
pusi. svarbių geologijos mokslo veikalų.
Pilną šių dienų katalikų mokslininkų ir profesorių są
rašą parengti vieno žmogaus pajiegų ir ilgai dirbant neuž
tektų. Kaip-gi surinksi keliolikos tūkstančių universiteto
profesorių vardus, gimimo datas ir jų veikalų bei išradimų
pavadinimus! Juk tokiam darbui reik plačios tarptautinės
mokslo organizacijos, su nemažomis lėšomis ir dešimti
mis darbininkų — rašytojų. Tai ir baigiu pirmuosius savo
bandymus, visai nepretenduodamas prie kurio-nors pilnu
mo ar išsamumo.

'

kas, puodų bei lėkščių lavonais nuklotas.
"Puodai duždavo" galiu pasakyti jau
dabar, kuomet Urbonienė to nebegirdi.
Jau jinai senai, labai senai ižemės aidams
nepasiekiama tapo...
Jai girdint niekuomet neišdrįsčiau
pasakyti: "puodas sudužo". Jis galėjo, į
trukti", "susitrenkti", "-sutežti" ar ap
lamai parsprogti" tik ne sudužti.
Kadangi puodai neduždavo tai Ur
bonienė nei vieno tų "išslydusių" ar
"įtrūkusių" indų nei neišmesdavo. To
kių eilėmis sustatytų šukių virtuvėj bu
vo net> kelios lentynos. Visas jas Urbo
nienė pavyzdingiausioje tvarkoje laikė.
Kasdien prieš kaisdama pietus, ji dūsau
dama bei galva linguodama, imdavo pir
mą iš eilės puod^ ar tikriau sakant, jo
likučius ir tardavo:
- Dar būtum galėjęs gyventi, naba
gėli, jei ne šita rinkė... Puodas lyg ridi
kas buvo sveikas... Tartum varpas skam
bėjo... O štai ėmė ir įtruko...
Statė" jį ton pačion Vieton kame se
niau stovėjęs ir imdavo kitą.

einančių

Iš Lietuvos į Ameriką

«**

-- Corčinis puodas... Kad taip svei
ka bučiau. O koks jo stiprumas... Jis ir
dabar daugiau dar vertas nei kuris svei
kas... Paskui, dar sunkiau atsidususi,
siekdavo trečiojo.
- Per žolynės jomark4 jį pirkom...
Jau šešios savaitės sukako... Ne! meluo
ju... Penkios savaitės ir trys- dienos... Au
ksiną ir du dešimtuku mokėjau. Dievaž
nemeluoju... Jei nebūtų sutežęs kelis me
tus dar laikytų.
Paskiau sekė ketvirtas, penktas ir
taip toliau. Visus juos Urbonienė barš
kino, stukseno, -žiūrinėjo prie šviesos.
Tasai šukių žiurinėjimas baigdavosi
tuomi, kad puodas, kuriame Urbonienė
jau ketino kaist valgi, iš drebančių ran
kų jai išslysdavo.
— O kad tu,parsprogtum! - sušukda
vo senė, laužydama savo išdžiuvusias,
raukšlėtas rankas -- vėl šukė! Kas čia jų
gali pritekti tų šukių... O kad galą gau
tum!.. Toks naujas puodas... Pusseptinto
auksino mokėtas... Dar savaites nėr kai
pirktas... O vis tai dėlto kad geležinių pucr

t
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du name nėra, vien šukės... Kai buvau
pas poną daktarą, juokių šukių ten nei
matyte nemačiau. Puodai buvo vien ge
ležiniai. Kiti kito geresnis, lyg parink
ti... Dievaž nemeluoju... Vien geležiniai...
Paskui iki pat vakarui virtuvėj ir
tegirdėjai: pas poną daktarą taip buvę,
pas poną daktarą anaip nebuvę, pas po
ną daktarą to išmokusi, pas poną daktarą
tą įpratusi.

*

Galop i J- pas mus daugelis dalykų
taip buvo daroma kaip pas poną dakta
rą. Vien geležiniai puodai sunku buvo įvesti, nes tėvas, kaip daugumas senesnės
kartos žmonių, tvirtino, jog moliniame in
de virtas \ralgis yra skanesnis. Tas skir
tumas pažiūrų tėvo ir Urbonienės del
"geležinių puodų" buvo priežastim nuojatiniu tarp jųdviejų nesusipratimų. Mo
tutė tuo laiku buvo jau mirusi ir aš j vairiais budais stengdavausi tiems vai
dams užkirsti j inusų namus kelią.
(Bus daugiau)
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D R A U G Pi S

ŠV. K. A. RĖMĖJŲ DARBUOTĖ.
LINKSMA ŽINIA.

Naujokienė davė raportą*
į
portą* iš
išįBSE
vakaro 30 d. Japkr. 1924 ni.(ff
, Pasekmes , neblogiausios
Xaujų u?<T*ų £&"nta b' viena gal
bės narę *v, ir i\l foįVn&M
kurie pradžiai įmokė.io $50.0b.
Nauji nariai užsimokėję: jtf
\
(Amerikos L. K. Moksleiviu)
Kareekienė $1, K. NausMteu* į
$1, P. J u k i n t o $1, P. Blftfcv
viriai $2, N. Krogzdienė $1.
K. Brazaitis $ i .
J susirinkimą buvo atšilai
kiusi iš Auroros K Smiliu*
G R U O D Ž I O 29 D . vakaro programe bus vaidinimai, dainos, prakalbos ir tt. Meni
gienė ir ji raaukojo $1.(X).
ninkai Justas Balsis, poni Balsiene ir vaidins įdomų ir juokingę veikalą -- "Faktai". Dai
Reikia pažymėti, kad Smiliugiai yra amžinais nariais. [
nuos ponios S. Lauraitiene, E. Rakauskiene, p-le A. Bereckaite, p-le Viktorija Volteraite,
mokėjo $100 per mūsų skyrių
piano Skambins O. Skyriute, bus juoku monologas, kalbės Dr, J. P* Poška, adv. K. Chesnull
L'ž serijas surinkta $4&
Leo. Noris ir studentai, taipgi bus ir daugiaus.
Daugiausiai pardavė O. Kava
liauskienė už $14.32; antra -Piano akumpanuos A. Pocius Beethoven konservatorijos profesorius. Smuikos solo BiB. Naujokiem* už $7.35. Širdin
čiun. Beet. Knser. mokytojas.
gai joms aeiu, taip jau ir ki , .
G R U O D Ž I O 30 D . bus pasilinksminimas - šokiai. Muzika - Parisian Girls orkestrą.
toms, kurios daug* pasidarba
vo, priguli padėka.
Abu vakaru - ŠV. A N T A N O PAR AP. SVET. 15th STR. ir 49th CT. CICERO, ILL.
V. A. D.

uosi, kad ištisas šio susirin
kimo tilps neužilgio. Čia tik
šv. Kaz. Akademijos Uo-1
noriu pažymėti vieną dalyką,
inoju Draugija kas kart v:s»
labai maloni}, kuris buvo nu
plačiau užbrežia savo veiki
tartas per šį susirinkimą.
mą. Dygsta naujieji skyriai.
J a u senai visi laukiame ii
Nauju narių vajus varomas
nekantriai klausinėjame, kuo
sekmintrai. S k ^ i a i vis j u d i
met gi bus pašventinimas nau
ir kruta, atlieka įvairiu nau
jos koplyčios ir svetainės,
dingų darbu..
štai gahį gale galime į šitą
Teeiau laikraštijoje
apie klausima atsakvti aiškiai.
Remejų darbuotę, jos augimą
(Jerb. Motina Marija, atsi
ir pasekmės vis netekdavo
lankiusi i paskutinį Apskričio
gauti bendro vaizdo, nes ko
susirinkimą, pranešė, kad sve
respondencijos apie
skyrių
taine jau visai baigiama renirveikimą badavo talpinamos
ti, koplyčia gi taip jau nebepalaidžiai, tai vieną dieną, tai
užilgio bus užbaigta; kad to
kitą, tai vienoje vietoje, tai
kiu būdu vasario mėnesi gar
kitoje. Kilo tad sumanymas
Įima bus daryti svetainės ati
prašyti " D r a u g o " Redakciją,
darymo iškilmės. Su koplyčios
kad duotu atskira koki kampašventinimu gerb. Motinof
pelį laikraštyje, kur butų tal
Marijos nuomonė reikėsią, pa
pinamos vien tik žinios apie
lankti, .f. Era. Kardinolas pa
IŠ PIRMO SKYRIAUS.
Rėmėju darbuotę.
/
reiSkęs noris pats atlikti pa
Ir štai šiandien sumany
šventinimo apeigas. Žiemą ne\
Šv. K. A. Rėmėjų pirmas
mas tapo Įvykdintas. "Drau
patogu butų tokias apeiga skyrius sušaukė priešmetinį
go"
Redakcija maloniai tei
daryti. Tad reikės palaukt sus~m$ gruod. 14 d., Šv. Kry
kėsi duoti Rėmėjų Draugijai pavasario.
žiaus * parapijos
mokyklos
vietas.
Susirinkimas išklausęs gerb.'kambaryje. Šis sus-mas buvo
Nuo šio " D r a u g e " i veda- Motinos MJ
pranešimo, taip skaitlingas, gyvas tvar
mas Rėmėjų skyrius, kurs bus
nutarė svetainės atidarymo iš kus, kokio pirmas skyrius noleidžiamas
kas šeštadienis,
kilmės rengti vasario 22 d. buvo dar turėjęs.
bent tuo tarpu, kol eina Rė
Ypatingai ši syki, rašant >iRengimo darbui atlikti išrink
mėjų narių vajus.
ta komisija. Be to nutarta, pie RemėjĄ pirmą skyrių vei
Tai yra linksma žinia, >u
per svetainės atidarymo iš kia didžiuotis, iškaitau už ne
kuria dalinamės su visais Rė
kilmes ypatingu būdu pa- paprastą dalyką, jei viename
mėjų Draugijos nariais ir na
gerbti amžinuosius Rėmėju; sus-me prisirašė 16 naujų na
rėmis.
Draugijos narius.
riu. PrisiraSe: Ona BajorinlePrašome visu skvriu naunė, Stepania Drukteinaitė, Edotis ta proga ir j:er savo ko
niilia Eudefluenė, Antanas J .
respondentus siusti žinių j
j Kareiva. .Jonas J. Parkaus" D r a u g o " Redakciją. Geisti- 3 SKYRIUS (NORTH SIDE
;kas, Steponas šlušnis, Magde
na, kad korespondencijos bu
Švento Kazimiero Akade Iena Stankiene, E v a Misevi
tu pristatomos ne vėliau ke
čienė, Jonas Kaniušena?, Juotvirtadienio, kad jos galėti}' mijos Rėmėjų 3 skyriaus susirinkimas įvyko Jo' gr. 1924 zapas Ruzgis, Ona Bulgaate,
tilpti į Šeštadienio numerį.
m. }>ar. svetainėj. Išrinkta''Uršule Zaberaite, Juozapas
Rėmėja.
naujoji valdyba: pirm..— J. j Kavaliauskas, (iš West PullValaitienė, pageli). -- (>. r e - man) Juozapas Berikus (iš
IŠKILMES.
paitienė, nut. rast. - V. Pau- Rockdale, Iii.) Marijona Vai
Gruodžio 21 d. ivvko Rėme- girdienė, kas. — O. Kavaliaus- tiekaitiene, Marijona Malajn Apskričio susirinkimas. Čia kienė. Linkime naujai valdy-jkauskienė. Tai neapsakomai
i
nemanau jo aprašinėti. Tiki- bai geiiausios kloties. į). B. : gražus būrelis. Pirmas skyV
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KONFERENCIJOS VAKARAI

Pradžia 7:30 P . M .

Paremkite moksleiviją savo atsilankymu!
Kviečia
=
a
=
3E
^ =

B:

GIEDRININKAI - MOKSLEIVIAI,

ir geriausio pasisekimo linki- A. C1. Martinkus, visiškai im
rius džiaugiasi begalo jų su- Įvairus Dalykėliai.
a
Patarlė sako, "Palaikykime me!
žai laiko teturėjo, vienok sui
aukęs.
tvarką,
tvarka
palaikys
Atstovės Centran: O. Par man atsilankė, maldą suka
"Bunco Party".
1-mas
skyrius
rengiasi muš", Rėmėjos priešmetinia- kauskienė, A. Pierzinskienę, bėjo, geriausio pasisekimo p*
prie "Bunco P a r t y " . Čia na me ' sus-me ypač gražiai orga | 0 . Bajorinienė, E. Kagnovir, linkėjo, taip sakant savo at<
riu pasM>čti, ypatingai, p- nizacijos dalykus sutvarkė, j O. Pocaitė, M. Sudeikienė ir jimu parodė rūpestį, užtad si
si rinkimas stebėtinai ir pav;
niji A. Pierzinskienę ji deda Valdyba: Dvasios vadu - gerb 'valdybos narės.
Dvasios vadas, gerb. kun. ko.
Tyla.
visą širdj, idant Bunco nusi kun. A. C. Martinkus, pirm. sektu. Atsiminkime, kad pas p-nia M. Šedienė, vice-pirm.mūsų jau yra buvę visokių p-nia A. Baltutienė, J-ma i
vakari], vakarėlių, vakarie įašt. -- V. A. (Jalnaitė, Il-ra
nių, bet ''Bunco P a r t y " (kail rast. (palikta senoji), iždinin
Lietuvis Laikrodininkas Roseland?
iukais žaidimas) tai dar pir kė — p-nia A. Pierzinskienę,
mu kartu ant Town of Lako. iždo globėjos - p-lės S. Oečaitaipgi pataisau visokius muzikališkus instrumentus.
tė,
O.
Pocaitė,
reporterės
—
pIš tikro tai yra nenuobodus,
Turime geriausį išsirinkimą jubilierišku dalyky, deiužimantis " P a r t y h .
Nepa lė Steputė Drukteinaitė, V. A.\
menty ir laikrodėlių. Atsilankyk pas mus prieš per
mirškime 'MUinco P a r t y " bus ("minaitė.
kant Kalėdoms dovanas. Mes taipgi taisome Europi
Valdyban pateko pačios žy
} enktadienyj, sausio 0 dieną,
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
miosios. Daug iš jų tikimės
p. Krenčiaus svetainėje. *
„

*

S. M. DAUGINAS

lykus.

10753 So. Michigan^Ave.
Chlcago, III. Tel. PuIIman 9352!

Ar Pagalvoji Kur Padėti Savo
Pinip Nuo 1 D. Sausio.

M>

4-tos Vyčių Kuopos Beisbolininkų

Geriausia jum pasirinkti savaję Pirmutinię,

Pagerbimui

Stipriausią ir Seniausią Lietuvių Valstiįinę

BANKETAS !R ŠOKIAI

Banką Amerikoje.

{vyks

Metropolitan State Bank

Sekmadienį, Gruodžio (Dec.) 28 D., 1924
Dievo Apveizdos Parapijos Svet. 18 ir Union Ave.
Bankieto pradžia 5:30 P. M.
šokiai 8:00 P. M.

Po Valdžios ir Clearing
House Priežiūra.

Kaimyninių kuopų vyčius ir svečius.
, Kviečia
4 - T A VYČIŲ KUOPA.

Tūkstančiai doleriu bus išmokėta nariams
2201 W. 22nd St.
į Kampas Leavitt St.

mušu Kalėdinio Kliubo. Ar Jus esate narys.
Jei ne - ateikite j mušu Banką ir užsirašykite.
Jus stebėsite kaip lengvai galite but narys
mūsų Kalėdinio Kliubo, Jus galite turėt gėrę
sumę pinigų iki kitų Kalėdų.

PEOPLES

STOCK YARD

flinminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHri-r^nil

(

Jei neturi mušu bankos knygutes tai išimk ja
tuojaus, o jei laikai savo pinigus išskleistus keliose
vietose tai sutrauk juos vienon, kur žinai busi vi
suomet užganėdintas.

|

Del Tamistos parankumo patariam, kad atneštumet savo bankinę knygutę bile kokiu banku o mes
perkelsime tamistos pinigus su visais nuošimčiais,
į šia METROPOLITAN STATE BANK.

i

Mokama 3% nuošimti į metus už padėtus pi
nigus ant taupymo, o jei nori gauti 6% NUOŠIM
TI, mes jum patarsime dykai kaip taip galima pa
daryti.

DIDYSIS BANKAS ANT
Kampo 47 ir Ashland Ave.
o.
\

KAPITALAS IR PERVIRŠIS $300,000.oo

-N

»•

Amerikos Dolieriais ar Lietuvos Litais išmokame
arčiausiame pačte į 24—26-dienas, telegrafu 4—6
dienas. Turime savo nuosava kontora Lietuvoj.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų į, Lietuva
ir iš Lietuvos.
Parduodame namus, farmas, lotus. ApdraudžiaYne
nuo ugnies, Namus, Rakandus fr Automobilius.
Padarome legališkus dokumentus pirkime ir par
davime, taipgi doviernastis-įgaliojimus.
Teisingi patarimai apie atsitraukimą giminių iš
Lietuvos.

Paul P. Baltutis & Co.
ji

ii

B A N K O T U R T A S VIRŠ #3,000,000.00 j J

ffi

DOLERIAI AR LITAI

Registruotas notaras.

Šios bankos saugumą galite spręsti iš to kad:

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje
savo stipruma ir geru patarnavimu.

s*

9

»

901 West 33rd Street
Telefonas Yards 4669
Chicago, Illinois.

\
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Šeštadienis, Grtiod. 2?, 1924

•

— m m • « * « « •

•^

western Railroad Co. ratelį.
lėje.
giau ir pimai esu tikta, nei giantis turim aptarti labai iniliui Šlapeliui.
Trimitas.
vienai nebuvo atsakyta. Atsi •daug svarbia reikalą. Ttdpgi , Kuopa rengia linksmą va- Ateinančią Penktadienį sumenant, jog ,p. Rakauskas yra bus renkama nauja valdyba karėlį gruodžio 31 d. par.sirems su Berglund Bros. o imilIiiiioirtliiiiuiilllfilUliiiiilMIimi
svet.
Subatoje su Gurnee. Abudu
Pinigus siųskite Ipet "Drstudentu, jo žmonos veltus 1&25 metams.
parapijai. Gražus, sektinas
bendradarbiavimas rodo tik
Taipgi nutarė —iš iždo pa-;žaidimai įvyks Auditorium sa augą'>>
L. Krekščiunas,
pavyzdys!
rą, jos širdies gerumą, paklus Kat. Federacijos 12-to skyr. aukoti $10 Giedros organiza
2=
Savo tarpan p-ia Rakaus
480/2
S**
•
' -*°
cijai ir metams užsiprenume
Raštininkas.
P ios Rakauskienės koncerto kienę susilaukėme iš Rytu — numą saviems. Toįėis iš pus€s
ruoti "Giedrą". Kaip kas iš
p-ios !E. Rakauskienės pasireikale.
is Bostono; antras metas ji
narių taipgi pasižadėjo Už-,
L
.'
. , I aukavmias pilnai yra uzsitar
Gruodžio 26 d. p. "Pilekal- su mumis. Per tą laiką kada
.
;
V •
siprenumeruoti tą moksleivių
navęs
dėkingumo
ir
pagarbos.
iuV' teikėsi pranešti visuo tik kur buvo kviesta dainuo
organą.
menei per gerb. "Draugą" a- ti, ji visad mielai sutiko ir O tą dėkingumą mes pui Vydtai rodo savo kilnumą
Ši jaunimo kuopa pasižymi
pie rengiamą, p-ios Rakauskie savo prižada išpildė veltui, kiausiai parodysime atsilan
darbu.
netik savo veiklumu, bet ir
nės koncertą, kuris įvyks sau- ir džiaugėsi tuomi, jog gale- kydami jos koncertan sausio
L. Vyčią 82 kp. choras prie visų kilnių reikalų rėmimu
sio 11 d., 1925, šv. Antano i jo pasitarnauti lietuvio šir- 11 d. 1925 į 8b. Antano parap. svet, Ciceroje.
Šv. Kazimiero parapijos laikė sulyg savo išgalės.
parap. svetainėj. Maloni ir džiai.
2L. Y. 'Z.
Bitute.
mėnesinį susirinkimą gruo
Pamenu,
"apsilankiau
šiais
džiuginanti žinutė. Galima sa
džio 14 d., par. svet. Pirmi
kyti iškalno, jog gerbiamos metais pas ponus Rakauskus
K a t
federacijos 12-to skyr. ninko vietą užėmė Ant. Pa
dainininkės pastangos iš pu ne vieną, bet keturius sykius;
žėra, išrinktas pirmesniame
sės mūsų publikos susilauks žinoma, vis kviesti. Paprašius P™šmetin» susirinkimas j
v ks
gruodžio 28 susirinkime. Jis seniau pirpilniausios užuojautos.
Ir "Gal ponia apsiimtumėt pa- d ^ 1 : G 0Nedehoįe,
Planuoja naują svetainę. ,
val
ietu šv
dainuoti",
ji
visad
dayė
suti*
H
P
Anmininkavo
kuopai,
tik
išvažia
štai kodėl: Koncerto tikslasŠv. Baltramiejaus ir Šv.
tano
par.
mokyklos
8-tam
vus,
apsilankyti
Lietuvoj,
paatgaivinti tautinę
lietuvio kimo žodį ir kiekvieną sykį
Juozapo draugijos, savinin
dvasią jo paties sielos austa be jokio atlyginimo išpildė sa- kamb. Visų draugijų atstovai-' sitraukė iš užimamos vietos, kai Lietuvių svetainės, žada
daina; ugdyti bei kelti jo šir-!vo prižadą kuopuikiausiai, tie ės neapleiskit šio Federacijos] Sus-mas nutarė dovanėles ateinantį pavasarį
pradėti
susirinkimo,
nes
yra
vienas
iš
duoti
savo
dvasios
vadui
gerb.
dy meilę meno - dainos; pa- siog užžavėdama publiką. 0
statyti naujo, didelę svetainę
sitarnauti nuoširdžiai savo tokių komisijų buvo ir dau- svarbiausių susirinkimų, ko- kun. kleb. Marciui, ir savo ne toj pačioj vietoj, kur stovi
•v
kie tik buvo. Metams bai- nuilstamam vedėjui varg. Edabartinė svetainė.
Komisija, kuri dirba Šios
-, ,~ss5W^Sfe.. -^^"mv^,.*s
svetainės planus susideda iš
J. J . STASULANIS
JUSU PINIGAI GALI UŽDIRBTI JUMS šių narių: K. Navardauskas,
(EagJe Mtislc Co.)
K. Burba ir Jr. Matulėnas.
6*4%
SAUGIAI
Vėl Laimėjo.
Čia yra geriausi Player Pianai, arba G rami Pianai.
Geriems artistams jie yra labai gerai žinomi,
Gruodžio 19 d. Auditorium
Už pinigus perkeltus is kitos į mūsų Ban
Investokiti
j
Pirmus
Morgičius
Real
Atdara
šį
Steinmeger. Franke, Baldwin H. Y. Cha»rlton
salėje Vyčių basketball rate
ke iki Sausio 20 procentas skaitysis nuo 1.
Estate
Auksinius
Borisus,
pasiūlyti
Vakarą
Schreder & Son, Harding Boston.
lis laimėjo dar viena žaidimą.
Mes duodame ant lengvų išmokėjimų, taipgi senus
per šia Banką. Mes kalbame Lietuviš Šį kart$ jis supliekė NorthIki
UNIVERSAL STATC BANK yra po
išmainom ant naujų. Pas mus 100 dolerių pigiaus ne
8
Vai.
kai. Matyk p. Czaikauską arba p.
gu, kad kitose krautuvėse.
Valstijos ir Clearing House priežiūra*
Mūsų Pianų kainos $75 ir augščiaus. Taipgi Lietu- |?
Bagdžiuną.
viškų Rolių: dainų, šokių didžiausiame pasirinkime.
irgi Victrolas, Victor Lietuviški Rekordai tūkstan
Turtas siekia ^3,000,000.oo
čiais numerių. Nauji kas savai-

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERŪJE

GARY, IND.
m

i

ranesimas

•

Lietuviai, dabar yra geriausis laikas perkelti pinigus
iš kitų bankų j Lietuvių Pan
ką, UNIVERSAL STATE
BANK.
Atsineškite savo bankinia
knygelia, ir mes
me jums visą sumą su procentais.

WAUKEGAN, ILL.

i
•

II

C

8

C E N T R A Distriet
T ^ S r BANK

3236 So. Halsted St.

m>

Chicago,

_

ukstančiai žmonų perka mūsų Bon
**|£tf*

<

.-Js9WB5i; >«3SRį<. . s ^ n e ^ . ^

sus; nie vienas pralaimėjęs dolerį.
x«88^

' HURRAHi VISI SENI IR 1AUNI '

S AM

Į Šešta Maskinį Balii;

Roselafide
Tel. Pullman 9355
Puikiausi daimontai, Laikrodėliai ir Si
dabriniai daiktai Grafonolai, vėliausi Lie
tuviški rekordai ir pijamj roles.
Mes specialiai turime visokių Lietuviškių Rekordų ir pijanams rolų.
Klauskite mušu katalogo Lietuviškiy re
kordų ir rolių. Katalogai siunčiami veltui
už miestyje.

Town o? Lalo
SUBATOJ GSUODŽIO (DSC.) 27, 1924 M.
•

'

•

•

r.-

Columbia Hali Prie 48-tos ir Paulina Gatves
Pradžia 7:30 vai. vakare
Gera Muzika
Kviečia visus atsilankyti. Kas ateis tas gėrėsis, kat
nebus tas gailėsis.
™™L^
Kviečia»
KOMITETAS.

m *Z**&&&***&&&UX&3JZJte±&£&ĄJV^^

METINIS MASKARADINIS BALIUS
Rengia .
Liet. Vakarinės Žvaigždės Pašelp. Kliubas, Cicero, 111.
Lith. Liberty Svetainėje Hth St. ir 49th Ct. Cicero, 111.

SUBATOJ GRUODŽIO 27 D., 1924 M.
Pradžia 7:30 vai. v.
Įžanga 75c. ypatai 65c. nuo nariu
Muziką gros J. Pociaus Orkestrą

•
S
g
J
•

Kviečia visu*
KOMITETAS.
1

Ar sergate? Mea Jums pagelbėslme. P a t a r i m a s dykai a r jus čia
gydysites, a r ne. Kokia yra Jūsų
liga? Ar g«ri y r a Jūsų Inkstai —
— turit© strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligą, grasų, rugžtumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelf persi
šaldymą, nemalonų k v a p ą ?
Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo r u p t u r o s ? Ar turi
te a n t veido spuogus, išbalimą ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigę, pavargęs iŠ ry
to, galvosūki, apsivėlusi liefcivj?
PraSalinkit nervingumą — apsi
saugoki! neurastenijos, Ji silpnina
visus n e r v u i t e r e i k ė s Jums dau
giau kentėti — ritelkite ir pasimatykite su m u m i s tuojau.

Oa k tara i K opczy nski
irScfiweers
Ofisą*
Tol. Haymarket

Z

Didiiauses ir geriauses siuvejes
ant West Sides.
Turi a dideli pasirinkimą rudeniniu ir
žieminiu materijų del vyru
ir moterių.,
SUTTOS Ir OVERKOTTTS
Visokiu Styra
Padarau ant užsakinio greitai ir gefttL y3
.
Kainos visiems prieinamos.
"TN
Kreipkitės pas mane del gero patarna- J*H
v vimo. Taipgi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

R. ANDRELIUNAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

4»16

1112-1114 Miltvaukee Ave.
Viršui H a t t e r m a n ir Glant* Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, f-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 1K1 12 dieną
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos Ir Šlapumo ligų.
Tel.

Ganai 2655
O. J . PANSIRNA
Fotografas
PANSIRNA STDBIO
t901 S. Halsted St.,
Chicago.
Tolumas liedavo skirtumo
Saukiamas, važiuoja 1 risaa
miesto dalia

Taisau laikrodžius ir parduo
du naujus. Turiu taipgi įvairių
muzikalių. instrumentų. Duottis
orderius tuojaus išpildau.
4414 S. California Ave. Chicago.
Telefonas
Lafayette 5976

—

• •

Didžiausia Lietuviška Krautuve GMcagoj

Tel. Roosevelt 8982

—

$

P E A R L QUEEN KONCERTINA

$350 DOVANOMS $350

NEMOKĖSI PINIGUS BEREtKALO

13 DIDELIS MASKINIS
t

Rengiamas
D. L. K. KEISTUČIO DRAUGUOS

SUBATOJ, 27 GRUODŽIO, 1924 M.
M. Meldaiio Svet. 2244 W. 23rd Place
Pradžia 7 vai. vak.
panga 50c. Ypatai
Muzika Jos. J. Phillips
Kviečia visus atsilaukvti

kiniais reikakk

,
Lietuviu Kraulius
2337 So. Leavitt St.
Chicago, EL

? "'.
3

BALIUS

tarnavimą visais ban

CHAS. K. VUOSATTIS i l

$500 DOVANŲ PRAKAIS $500

f

RANTOR

10759 So. Michigan Ave.

Draugyste šviesos Žvaigždes No, i
•

;-««»>-

Jewelry ir Muzikos Krautuve

Kurį Rengia

Suteikia geriausi pa

>

**

- < c 3 | K t ^ " ' f d t t ^ ' ' -O^^įįįC--:

Kapitalas ir perviršis $300,000.oo

1112 West 35in Street, Chicago
v.

Illinois

Tamsta fc*

Musę krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žeiniausią kaina, kur kitur taip
negausi. Ma|inėliu laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. tJžlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, Šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
siu, armonikų rusiškų ir prūsišku išdirbysjių. Bftaalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Uirbauis
Visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
4r muzikališkus instrumentus atsakančiai.
Steigi užlaikau pilna eile optiŠkų dalykų,

Rengia
Draugystes švento Kazimiero Vytų Ir Motery

| NED6150|, GRUOD220 28 D. 1924 M
|j
M. A. Meldažio Svetainėj 2242 VV. 23 Place
= Pradžia 7 v. vak. Serijos Tikietas Geras įeiti Į Balty

<

Prašom atsilankyti ant mūsų iškilmingo baliaus.
RENGejIAI. {E

STEPONAS P. KAZLAWSKI

CHICAGO, ILL.
4632 So. ASHLAND AVE.
Telefonas BOi :VAED 7;

Miline

• 'v

;

y *

•

I

šeštadienis,

i

t

D ft A U G t

Cruocl. 27, 192-1

•«

CHICAGOJE

,

PROTOKOLAS.

kasierius -- Juozapas Širrokšta.

•

• —

t
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Tel. Blvd. 0641

ALDONA NA8MONTA

• tmm m i

ADVOKATAI

A. K A I R I S

L. V. t/hicagos Apskričio
fT
Atidaro
Pa/rama Katal. Draugijoms.
Miirimo ir budavojimo namu
priešmetinio susirin
BALLETO š u a j g STUDIJĄ
GttNERALIS
I
WEST SIDE.
kimo.
Be to per šį susirinkime bu
Lietuvių Auditorium hridgepolte
VASARIO (#Ėfe.) 1, 1925 &£
L. V. Ch. Apskričio prieš
vo nutarta paaukoti Labda
ADVOKATAS
"Dzim Dzi Drim Dzi"
Mokys
klasiškus
ir
Bailėto
šokius.
Suros
programua
127 N. Dearborn St.. Room 111
Atsilankykite pas mane duosu
ringąja! Sąjungai $10.25. Šv. metinis susirinkimas įvyko.
del
vakarę.
Taipgi
mokys
suaugusius
įvairių
Dairų
ne
gera
imtarlma.
Senai laukiami
juokdariai Jono Ev. Draugystė visuomet' gruodžio 14 d., 1924 m., prie
Tdef. State I M I
prastų liokių, Studentų amžiaus neapribotas. Speciales i
8852 Bo. Halsted Street
!
Vakarais i r nedėlios ryt*:
"Dzim Dzi Drim Dzi" atva rėmė ir remia kiekvieną nau- 35 kp. West Pulhnan, 111., B S kaftios tieins kurte užsiregistruos iki Vasario 1 dienos. H
ChJcago, *U.
i
3335 So. Halsted St.
%otte
Kreipkitės pas: Aldona 'ffarmcmta, S22S barneli Ave., f
žiuoja į AVestsidę gruodžio 30 dingą katalikiškąjį
darbą. vai. po piet. Susirinkimą ati
^^
^ BĮ.
^ Telefonas Yards 5879
Chicago,
| 8356 Lovve Avenue
Telefonas Yards 0141
d. Vaidins
"Jovalą/"
ir Dėlto nepamiršta nei Labda darė malda pirm. I i Budris.
^
•
•
•
•
"
i
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Bylos visdose teismuos^ -- Al
1,11: i i i l U l t t i
"Laisvą Lietuvą". Iš <• Jova
straktai. — IngaliojimaDalyviai
rių nei Federacijos nei Ged-'
Norviliutė, S. Kiūpeliutė, J. Budriui kaipo choro atstovui
kola pinigų % ir 2 nwrgič
l o " juokų taip šieno. Ateida
į susirinkimą atsilankė šių Useliutė ir U. Kaliečius.
rininkų, mūsų moksleivių
pareiškus L. V. Ch. Apskr
mi į teatrą bukite prisirengę
36 kp. iš Brighton Park: P. choro nusistatymą: "Chorą*
Ypač moksleiviai-giedrinin- kuopų atstovai:
prie juokų!
4 k
ni10 18: K
oAikiut5
kai tegul žino, kad I v . Jono j
P'
' ^
' ! Laurinkaitė, J. Saunoraitė * jokiu būdu nesutiks būti po
Ma lavojime, dekaruojame,\
Repas.
Ev. Draugystė užjaučia jiems | U - Letinskaitė, E. Žėkaitė, £ . j A > B a n y s
L. V. Ch. Apsk. finansine val kalsimuojaift^ ir potrieruoLIETUVIS ADV0&ATJA
Garnys Kalėdose aplankė St.
Padarome
2221 W. 22-nd St. arti Leaittt
ir pasirįžus yra visuomet j i e - % B r a z a i t { į S ' B r a z a i t ė > S - š i n m Į . 112 kp. (nauja kuopi)) J. džiai, iškilo klausimas: "ar jame namus.
Cibulskių šeimyną garnys pa
darbą greitai ir pigiai.
Telefonas Canal 2552
ms pagelbėti. Tegul giedri lis, A. Benaitis, A. Jankaus- j j^ ar tišius
Valandos:
9 ryto Iki 9 vakaro. .
gali būti Al. Budris legalh 1 Užlaikome maliavų, popiedovanodama.^
redoj
rr
Pėtnyčioj
nuo 9 %•. įkll
jiems gražią J n i n k a l - j e į ^
^ ^ į o k i o s | kas, J. Naujalis, P. Vainora ir! ^ ^ ^ u ^ a t s t o v ų n e bu-j atstovas nuo Ap. choro ir ai
į'u ir stiklu ir. t. t.
v.
Veda
visokias
bylas visut
dukterėlę.
A Petrulls
3149
SO
HALSTED
ST.
teismuose.
Egzaminuoja
kl
paramos, kreipiasi šiuo adre-i L ^ Tokiu būdu susirinkimas J gali būti tiesa, kad choras to
Pres.
Ramancionis
tus
ir
padirba
visokiu,
Garniukas.
13 kp. nuo Town of L a k e : , b u v o ^ ^
n e s dalyvavo'reikalauja ką Al. Budri* aukmentus, perkant
arba ^aVdt
su. 610 W. 15-th Str. Juoza
Chicago, 111., Tel. Yards 7282
dant
Lotus.
Namus,
Fa^^nas
žeiau pareiškė". Buvo leista
pas Sakalauskas. Jie ten ras V. Hukštalis, A. Panavas įr virš du trečdalių kuopų.
Biznius. Skolina Pinigus ant p|
18 KOLONIJA.
MEDŪS
mo morslčiaua Imngromim
P. Sedemka.
nubalsuota,
visuomet palankumo.
Raštininkui perskaičius pro balsuoti: Tapo
šviežias
mia
16 kp. nuo Bridgeporto: R tokoią iš pereito susirinkimo, kaipo choro valdybos Tiary.i
Tikrai Garan
Šv. Jono Evang. Draugystės Metinis susirinkimas.
tuota*
Čižauskas, B. J. Balčhinas, J. tapo priimtas be pataisymų. gali būti legalis atstovas. Tuo
Geriaitsias Me
Metinis Draugijos susirin Vilkišius, B. J. Jakaitis, J.
Veikimas.
dus koki pini
met labai daug kalbėta apie,
Komisijų
Raportai.
kimas įvyks sausio 27 d. 1925 Mickeliimas, A. Budris, P.
Nauja valdyba.
galt nupirkti.
eliora. Galų-gale išnešta rezo 6gai Penkių
BasebaU
Daržas.
svarų vicdiitkal
$6.80
A D V O K A l A
m.
Draugai
malonėkite
atvyk
Švento Jono
Evangelisto
Gritenas, A. Kfaueiuhaite, O.
B ePnklŲ svarę viedrtdtHl
$6 S0
liucija
už
kurią
balsavo
—
18,
Raportas atidėtas ateinan
10 Penkių svarų viedrukai #10.00 11 S. La Salle st. Rooui
Draugystės susirinkimas i v v- ti į šį susirinkimą, nes už ne- Saunoraitė ir M. Zujus.
gi prieš rezoliuciją - 4. Kiti
Tel. Randolph 10414 VaL
Siunčiame exprešs*u
čiam susirinkimui.
ko nedėlioję, 21 d. gruodžio, lankymą skiriama bausmė su
VAKARAIS:
24 kp. nuo West Side: A.
Siųskite Money Order apmokėjimui
susilaikė nuo balsavimo,
Ramanausko
Koncertas.
8S01
.
Halsted
s t Tel. Blvd.
B
A. G. GILL
K)24 m. Dievo
Apveikta lig konstitucija.
Valonis, S. Zibas, V. Andri
Rezoliucija išnešta Si:
•—§
v.
v
apart
Fanedallo
228 \V. Hnron Street Chlcago, ID
Komisijos
nariai
P.
Sedem
Petnyčlos
parapijos mokyklos kambary Balius.
Lietuvos Vyčių Chicagos Apskri
jauskas, ir Pr. Ii. Savickas.
Septintas labofl.
ka ir B. J. Jakaitis raporte čio susirinkimas gruodžio 14 d. 1924
—
*.• mm
je, ant 18 ir Union Ave.
—
35 kp. iš West Pullman: £
m., išklausęs komisijos praneSimo, 18
Didelis iškilmingas balius
pageidavo, kad vyčiu, kuopos kurio paaiSkėjo, kad L. V^ Ch. ApsTapo išrinkta valdyba 1825 rengiamas šv. J. Evangelis
PERLINES QUEEN KON1
pasistengtų geriaus padirbėti vuoti,
« J . randa
CĮM™. X
^ ™ pareikšti,
,£,
reikalingu
metane: Pirmininkas - Anta to draugystės įvyks Subatoje
CERTINOS YRA
Akinių pritaikymo n v n o
kad L. Vyčių Chicagos Apskritis už
negu,
kad
iki
šiam
laikui,
nes
nas GriSiiis; pagelb. - Stanis 27 d. gruodžio. Nepamirškite
25 metų prityrimo
OERIAOSJOS
choro finansinius reikalus neatsako,
A D V O K A T A I
nieko
beveik
nebuvo
girdima.
bet pasižada chorą remti maruliai.
lovas Juceviee; prot. rast. - atsilankyti
j ši
iškilminga
Taipgi pageidavo, kad ypatos,
Sekantis susirinkimas bus
Juozapas Sakalauskas:
t'in. balių, i
Ofisas Dklmleatyji
kurios
turi
paėmusios
parduo
prie
36
kp.
Brighton
Parke
rast. - Juozapas Drevinskis;
29 South La Salle Si
Šv. Jono Draugas.
ti tikietus, malonėtų sugrąžin 11 d. sausio 1925 m.
a am baris 6%ą
ti komisijai pinigus arba ti
Susirinkimas uždarytas mai
Telefonas Central o3M
kietus prieš koncertą. Rapor da, kuri*} sukalbėjo pirm. Al.
Vakarais 3223 S. Halsted
^
Budris.
-B.
J.
Balčiūnas,
tas tapo priimtas.
Telefonas Yards 4*81
Telefonas Boulevard 1939
Padarytas 15 76 Ir 103 raktų, oktava
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
I
^
L.
V.
Cli.
Apsk.
Rast
Konusija buvo informuota
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
AKIŲ tlGAK
r"
Gydytojas, Chirurgas, Obs
niniais klevlšiais. Dailaus užbaigimo
didžiuma
balsų,
kad
pasiųstų,
Tel
Lafayette
8568
arba gražiai išmargintos.
Strikas i r Specijalistas
Ar Jums skauda galvą T
Ncapsigaukit,
žiūrėkit,
kad ant
4*08 SO. ASHLAND AVFNUSJ
komisijos nužiūrėtiems asmeAr Jūsų akys ašaroja T
Elektroterapas.
Dr. A. J. NORMANTH koncertinos
butų
pažymėta
Chlcago, IU.
Ar yra uždegtos?
LIETt'VlS NAPRAiPATAS
IŠIMA TONSIL1JS inims, laiškus kaipo pakvietiVai.: • ryto Iki 12 piet: 1 po
Degina ar niežti?
4454 So. Wcstcrn Avenue
1)—Be marinimo,
^PEARL QUEEN M
11 0
be
P*et iki 3 po piet, 6:30 rak. iki
Ar skaitant akys greit pavarg jiną atsilankyti į Vyčio Jono
Vai.: Nuo 2 iki 8 6 iki 8 P. M.
5!~~£*
P*
*
.
**
•k»o»mo,
S)—Be kraujo.
eta.?
»:SO vak.
Cnlcago.
Taipgi parduodamos lengvais mė
J>—ge jokio pavojuns r»«iV»Uil.
ADVOKATAS
Ar kvaišta galva T
Ramanausko duodamą 21 d. L
nesiniais išmokėjimais.
•—PiucIJentoi nereikto •Irrru.
tm77 W. VVashlngton St. Room
U^»J
valryti, ir gali d t l [
Ar matote kaip lt plukaoCius
KATALOGAS
ATSIUNČIAMAS
g
i
»
»
»
»
»
•
•
•
»
•
•
»
•
»
•
•
•
i
gruodžio
koncertą.
Tel. Central «2©0
taškus
Pagydo 'Gall-stooes' (akraeoM tulžyje)
I
Telefonas
Canal
7233
DYKAI.
Tel. Boulevard 0537
_^H
Vapamo pūslėje be oCicero Ofisas Utarninko rsĄ
Ar atmintis po truput} mažėjat
Choro raportas paliktas pa
pernoljoti. su tam Ukroini- moks11814 Cicero Ave. Tel. Cicero
Ar akys opios šviesai T
A^irll!? ?
D
« * m t g bei »aistalH.
VITAK-tLSNIC
COMPANY
baigai,
nes
buvo
laukta.atsi
ApknrtuMięmM mr^tin*
girdejim.,.
Ar jaučiate kaip ir smiltis aj Ant BRIDGEPORTO Serėdoj
Oydo risoklas ligas pajiekmin^ni. ir Jei
MaUavojImo
Konrraktorlus
kyse?
6-8 vai. V. Subatoj UuO 1—T
lankant choro atstovų.
4 8 3 0 S. A s h l a n d Avu.
C h J c a g o , IU
onie* **
P*^™** ™* *«*kla OBTO
Ar yra balta dėmė a a i vokų?
j
Dažii
'ir
Poperos
Krautuve
3288
S. Halsted St. Tel. Boul.
••'iii^»
i
. i
i
II j fc»
Valdybos Rinkimai
1411 So. 50 Ave. Cicero ŪI
Ofi*n» atidarytas: kasdien nuo t vai.
1707 W. 47-th St.
Valdybos"Tviekvienas narys,
po piet iki 9 vai. vakare.
Bc Vaistinei Daktarai
2338 8 0 . LEAVITT STR.
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo - Nedeliomte ir •eredomid ofisas atda
1801
So.
Ashland
Ave.
išskyrus
dvasios
vadą
ir
iždi
rytas.
t iki 8 vai. vak. Nedėliomls nuo
S I M A I T I S
Kampas 18 gatvės
t)R. P.
Ik
_
8 M 2 vai. po pietų.
NAPRAPATH
Ant trečio augšto virt Platte ap- jninką, buvo renkamas iš trijų
\Tel. Lafayette 422S
Gydau pasekmingai tokias ligas
tlekos, kambariai: 14. 16, 16 ir 17
>fteo l e l . Boulevard M M
kandidatų
daugiausiai
ga
vyrų, moterų ir valkų kurios bnValandos:
nuo
t
ryto
lai
9
vak.
Rezld. Tei. Drezel t l t l
vo pavadintus neUgydamos, ne
ADVOKATAS
Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A it
vęs balsų liko valdybos nariu.
silpnindamas
juos
vaistais
ir
ne—i»
MIESTO OFISAil
vargindamos operacijomis.
1 H Boulevard 2100
Išrinkti 1925 m. valdybos [Kaipo Hetuvys, lietuviams visados]
T27
N. Dearborn Slreef
Vartoju Naprapatijos IT Maisti
patarnauja knogeriaaslaj
RIMAS GITDVTOJAB Dt
Lietuvis Gydytojas
Kambariai
514 ir' G18
nariai yra šie: Dvasios vadas
nes chemijos būda gydymui, ( i i M. YUSKA,
CUIKLKUAB
Telefonai
Randolph
5584 Ir
gydes nurodau rastų kaip užsilai
8228 West 88in Street
3303 South Morgan Street
-- Kun. Paškauskas; pirm. ~ Telefonas
•pecialistaa Moterišką, Vyriškų
kyti jei būtum sveikas ir Ilgai gy
VaL: Kas diena, išskiriant
Canal 0610
v
mmtmmmsBsmmmmmmmm
Valku ir visu enronišku ligy.
Chicago, IU.
ventum.
Einu
prie
ligonių
Ir
i
batos
Ir Šventės, nuo 9 iki pj
P. Sedemka; vice-pirm. - S.
namus. Tel. Boulevard 876S. Ori
ROSELANDO OFISAS:
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 iki 8
Ofisas 3 1 0 3 S. Kalsted St
•Šimulis, rast. - P. Laurinkai-'
Geriausias plumeris, darna at
10717
So. Indiana Afcnt
vak. Nedėilomis po sutartė 465
lieku Kerai ir sąžiniškai.
Telefonas
Pnliman 88T
tė; ižd. - A. Valonis; ižd. glo
^Kampas 31st Str.
So. Ashland Avenue.
THOMAS HIGGINS
Vai.; Kas diena nuo 2
Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned.
DR. VA1TUSH, O. D.
Subatomis visa diena, &rv<
bėjos - J. Useliutė ir E. Bra- M I S So. Oakley Ave • Ohicago,
ir šventadieniais 10—12 d.
Lietutis Akių Specialistas.
, Iki pfetų.
Gydytojas ir Obirurgms
Palengvins akių jtėmpimą, kas zaitė; koresp. — P. Gritenas
PRANEŠIMAS SERGAN
] SPECILiSTAS ant egzam!n|
yra priežastimi skaudėjimo gal- i
1
jlmo abstraktų ir padarymo
4631 S. Ashland Ave.
ir S. Zibas.
TIEMS.
vos, svaigulio, aptemimo, nervuoTel. Yards 4527
traktu,
dokumentų
ir vte|
tuiro. skaudančius ir uždegusius
Mes gydome pasekmingai
Tel Yardu 0994
Plumbing, Gas Fitting
Pranešimai
karsčius akių, kreivių akių, kata
popierių. Veda visokius sutti
įvairias ligas be vaistų, Vi Km km'miim m m'»» •» •» »m m M **» » m m •
re, nemiego, ir taip tollaus, be
44
And Sevverage
VTalandoi;
Vyčio*'
red.
Matas
Zujus
vaistų
arba
skausmo.
Nuperviršisais naujausiais pasaulije
PerkėM savo otlss> po aamerl*!
na
nei
akių
modikalis
mokslas.
Greitas Ir Geras •
žinomais gydymo budais.
tf uo 10 iki 12 p i e t
•m
pranešė keliais žodžiais apie
Visuose
atsitikimuose
daromas
Patarnavimas.
Atsilan^kite
elektra parodantis ma
^fuo 2 iki 3 po piet
4729 S. Ashland Ave. egzaminas
sausio ir vasario mėnesių vy
žiausias klaidas,
taip pat kaip
TRAINIS HĖALTfl
Kainos Mažesnes Nekaip
Nfao 7 iki 9 vakare.
visokias ligas arba nenormali pa
8PECIJ A U S T A S
čių
vfijų.
Pranešimas
priim
Kitur
dėjimą, silpnybę
muskulinių aNTedėl. nuo 10 iki 12 piet
Dttovu, Moterų tr Wjrų M*u ,
Lietuvis Advokatas
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
3327 S. Halsted Street
• ai.: ryto nuo l t — 1 1 nuo S—I
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo tas ~ svarstymas liko atidė
69 W. Washiogton StJ
(Ant Antrų Lubų)
se. Nauji stiklai jdedami j rėmus,
Po pietų: nuo 7—».»•
vakare
tas.
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
Room 1310
jei reikalaujama. Stiklai |dėti nuo
Tel. Boulevard S*M
Nedėilomis: l t Iki l t .
3258 So. Halsted Street
numerio
iš
recepto
duoto
visiems
Telephone
Dearborn 89481
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
Telefonas Mtdvray M M
L. V. Ch. Apsk. Choro
i
Chicago,
IU.
ligoniams,
Ir
rekordas
laikytas
vi
—*
r
Vakarais: 2151 West 221
sų atsitikimų Netikros akys pri
>»m» » » » » « . » » » T?
—
iii
Klausimas.
Telephone Roosevelt »01
taikyto--. Specialę, atydą atkreip
GYDYTOMS
iama palengvinimui visų nervų
Namu
Telefonas Canal 14
Komisijai, Br. J. Jakaičiui
Telefonas P u l l u a n MIS
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
CHIRURGĄ*
••*
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
=
ir
B.
J.
Balčiunui
išdavus
7 Bo. Morgan Street
paeinančių nuo nepataisytų akių
Valandos: 9 — u II ryto.
DB. VELOtfIS, feu
Jtempimo, kuomet geras pririnkiraportą apie choro santykius
Mūsų Naujo Namo Adresas
Vakarais nuo T IU I
mas ir ne&Tojlmas akinių paleng
Yr* Sis:
D. C, D. O., N. t .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CICERO OFISAS:
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
su Apskričiu ir taip-gi Al.
•

K, JURGELIONIS

GONTRAGTflBIS
m

**-»^ * ? Įfr»

IŠJGEPORT PAINTING
UARDNARE CD.

•

^
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JOHN KUCHINSKAS

^ • • - "

•

•
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•
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A. A. O L I S

n

v, w, RUTKAUSICA:

D A K T A R A I :

Dr, A, Račkus

Dr,S.ABrenza

ITASVLA:

lr

Dr Marya
Dowiat-Sass

v

T

mwii8

0

19

PETRAS CIBULSKIS

riMn

1

1

Dr. Jau J, Smetana

1. f. WAITI

Dr. A.J. KARALIUS

PLUMBING

Dp.A.A.ROTH

PLUMBING

M

Dr. Maurice Kahn

DR, CHARLES SEGAL

John Bagdziunas Bori

GĖO. HAZARD

Dr. d. P. P o š k a

z

PhysfcBl Health Institute

Dr, A. J. TaneRavičius

I M S South 4»-th
Aftmm
Telef. Cicero 40 7 •
Valand.: S—€:!• • . T. kasdien,
Utarnlnkais Ir pėtn/čloms nmo 1

iki t nU. vmst

matantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta į mokyklos vaikus.
Valandos: nuo 10 ryto iki S vak.
Nedėliorais nuo 9 iki 1 po pietų.
Tel. Boulevard 7589
1545 Vįest 47-th Street
AJOIVEI $4 IR AUGSeiAU

10821 Mlcnigan Ave. Chlcago, IU.

Ttl. Canal 0257 vak. Prospect C639

DR. f . Z. ZALATOHiS
DR. A, K. RUTKAUSKAS
GYDITOJAS D t

CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.
Telef. Lafayette 41M

Lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgas

OR. SERNfR, 0, D.

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

Lietuvis Specialistas

- — -

——

S P E C I A L I S T A S ^Lsokų Ugų vidurių Ir plaučių, gydo lytiškas
dalis, ilapumo ligos vyrų, moterų Dr vaikų.

DP.

,-—.

I

Turėk švarias, Sveikas akis

•

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroj*, tuo jaus ateik pasitarti.

J. M. C h r z a n

GYDYTOJAS,

CHIRURGAS,

OSTEOLOGISTAS.

1046 Milwaukee Ave. Kampas Nobie Street

1

Valandos: 10 15 ryto iki 4 v. po pietų tr nuo f : ! • Iki 9:S9 T. v.
Telefonas ofiso: Haymarket t l 4 t
Telefonas Rezidencijos Keystone 41M

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 lkl 9 vakarą
.
Nedėilomis nuo 10 iki 12

3333 South Halsted Street
v i

••-—'

• • • • • « • • • • • •

Reumatizmas saugele
Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu,
Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naįkina kūno gyvybę
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUND mostis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 50c per
paštą, 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: "ŠALTINIS SVEI
KATOS" augalais gydyties, kai
na 50 centų.

dustii) Kūlis
3250 South Halsted Street
CHICAGO, ILL.

r

.

162-164 N. Sangamon St.

ArU Ramlolph «tr.
įrir-""
—
Mes turime ^iriausių silk'ų
ir žuvies, ilalp tai: Alaska "
Fat Scotch ir Holland silkių.
Mes parduodami bačkelėmis,
pusbačklcmis, ketvirtbačkiais
ir \iedrais.
Mes pristatome i visas m i e ^
to dalis. Taipgi pristatome ir
f užmiesti.
Reikalui esant telefonuo~

Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Ąve., Cnlcago, UI.
Brlgntoh l*ark, 2 lubų, iFlumas 1 *
Valandos nuo 9 ryto lkl 12 pietų.
Vakare nuo 6 iki 8 va!, vakare.
Nedėldleniais nuo 9 iki 12 pietų.
Telephone Lafayette 454S

^
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Lincoln

Fordson.

FRANK BRESKA

D1PORTERS & PACKERS OF

ALASKA, S C 6 T C H and
HOLLAND HERRING

~ j

—

- ii

Telefonas Lafayette
Valandos: Nuo 7 Iki f
Nuo 2 lkl f Subatom « o

CARs->nu;cicfe

M. «0RTZ ČGAtPANY

162-101 N. SANGAMON S T R
TEL. MONROE 7344
CHICAGO

i

LIETUVĖ ADVOKA!
4454 South W « W B

r
BiitnuniiiMMiiiimiffinrirniliiiiftifiiiiiniiinimiiiiiimHiiiirun'iiiiiirtiimi

s

7344
Monroe
kitę:
Visi užsakymai yra g a r a n 
tuoti.

j - I fi

t

HELEN BELMEN JI

2501-03-05 S. Kedzie Ave. Tel. Lavvndaie 411

|

PASINAUDOK $5 PLANU

I

"Fbrd Truckai ©ei *OroseniŲ Ir BučernŲ.
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Šeštadienis, Gruod. 27, 1924
n*

i l II'

VISI Į 16 KUOPOS
Sis klausymas įpritaikamas
I
ŠOKIUS.
.jprie visų padėjimų gyvenimo.'
Šį vakarę, gruodžio 27 d. Šv. Pasakyk man kokis knv^u^
Jurgio parapijos
svetainėje skaitai aš pasakysu kas jus
EE
Įvyks Lietuviu Vyčių 16 kuo- esi, - pasakyk su ko draugau
KALĖDOS LABAI ŠALTOS. ( Ii sužiedotinoi. Kai-kam tn Į r os šokius (Oriental Japanese ji aš pasakysu #kas esi, - ir
liuilionų gaila.
jdanee). Pradžia 7:30 vai. va- pasakyk kokius vaistus varI
Keturi gydytojai specialis kare. Prie durų bus dalinami tuojate, aš pasakysu kas esi,
Chieagoje Kalėdos šįmet bu
vo labai šaltos. Oro biuras tai vakar tyrinėjo jo kūno "Japanese snakes".
Kurie 'nes jūsų išsirinkimas vaistų
hpraneša, kad per Kalėdas toks i organus. Jei bus rasta kas- vėlai atsilankys negaus. Ne- parodo jūsų gėrę, arba bloga,
lepaprastas šaltis buvęs t i k | n o r s įtariamo, visas reikalas i užmirškite dieną ir vietų.
sprendimų, jūsų paikumų. Žmo
Korespondentė.
rirm 52 metu. Buvo (> laips-j bus pavestas grand jury.
nes kurie laiko Triner's Bit1
niai žemiau zero. Diena bu)
ter Vynų. namuose del blogo
as=a=
j apetito, sukietimo vidurių galvo saulėta, teėiaus šaltis lai-j į > i r m ^ m{i{ų c h į c a g o j į.
Gudrus Teisėjas Išgel ;vas skaudėjimo, nemegojimo
ie>i zero.
kurtas žinomas "Juvenile eo-'
bėjo Šeimyną.
'ir kitų vidurių ligų pasirodo
Kalėdų dieną Chieagoje 4 urt.' Sausio pirmomis dieno | Namų svininkas užganėdintas
jųjų išmintingumų. J ų apieįsmenys nuo šalčio mirė. Vi-: mis norima sukaktuves minė
Visi linksmi!
linkės vaistininkas turi turėt
tame mieste įvyko f54 gaiš- ti.
Tūla lenkų šeimyna Xew Yorke
visas Triners vaistus štoke,
nesenai
buvo
pašaukta
i
teismą,
ku
ai, prie kurių gaisrininkai |
ypatingai Triner's Cough Seriame ėjo byla dėlei jos išvarymo
buvo šaukiami.
iš namų. Principialiais liudininkais
dative del šalčių, Triner's Llbuvo keli kaimynai, kurie skundėsi,
niment del rumatizmas, neukad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių
kūdikių
šitos
lenkiškos
šei
MILIO^ERIUKC LAVO
ralgijos, lumbagos ir nušali
mynos apartamente. Kaimynai ti
SĄJUNGIEČIŲ DOMEI.
krino, kad jie negali net naktimis
NAS ATKASTAS.
mo. Joseph Trįner Kompanija
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir
Linki Jums Laimi ngiausių
todėl grasę namų navininko išvaryti
šią
lenkų
šeimyną
is
tų
namų.
Mirusio nesenai Oak Par-| A. L. J? K. Motera S&-KOS
Naujų >fetų!
I
Teisėjas
išklausęs
verkiančių
kū
:e jauno milionieriujvo MeCli-, Chicagos Apskriėio metinis dikių motinos pasiteisinimo, kad ji
(Apgr.)
įtoek kvonas išimtas iŠ ka-"'susirinkimas įvyks gruodžio negalinti verkiančių vaikų nutildinti,
n e s jie verkia kankinami mėšlungio,
tį. y ( , i 125>, 1J)24, 7 vai. vakare, Ali*
paeinančio nuo vidurių dieglio ir
užkietėjimo
ir ji nežinanti kaip
lipia patirti, kokia mirtimi j « * Vartų par. mokyklos kah.
jiems
pagelbėti.
Išmintingas teisė
ha,
jas
įsakė
jai
tuciaus
nueiti i aptieką,
ar tikrai nuo Šilti- j '>7>- Visos kuopos malonė
Lis mirt
už 35c. bonką B A M B 1 BRIGHTON
PARK
kite prisiųsti atstovių. Taip nusipirkti
X
O
ir
jo
duoti
kūdikiams, kuomet
ies, ar naturale mirtimi, ar
ISrendavojimui
fivieetis
apšildomasgi pageidaujama, kad.kuopos tik užeis tie skausmingi simptomai.
kambarys
del
vieno
arba
dviejų
vy
jai butą kitos priežasties.
bylą sulaikė 10 dienų, o
užsimokėtu metine duokle i Teisėjas
ru. Seimininkai tik dvi žniom'-s. A (si
motina padarė vi^ką kaip buvo įsa
Mat. jis buvo našlaitis ir
Saukit o katalikai vyrai.
kyta.
Dabar
kūdikiai
naktimis
jau
Apskr. kasą, sumoje vieno do3011 W. -iO-tl» Plat-c
neve r kia. kaimynai yra užganėdinti,
turtingas. Savo miliomis nž- lero.
namų savininkas ištraukė bylą ir
A n t n j J.ubu
įašė savo augintojams ir davisi sau linksmai gyvena.
O. A. Nevulyte,
B A M B I N O yra kūdikiu geriausiu
Apskr. pirm. draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net JL _ !
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PRANEŠIMAI.

ANT

(Paskelbimą*)

M

TOW NOF LAKE.

AGOTA VALAITIENĖ
(Po tėvais Mauručiutė)
mirė gruodžio 25. 1924 m.
12:20 vai. ryte 48 m. am
žiaus. Kilo iš Suvalkų red.
Naumiesčio Apskr. Griškaudžio parap. Pentiškių
kaimo. Išgyveno Amerikoj
S 21 metų.
Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Joną. dukterį Sa
lomįją, žentą E. J. Enck,
pusseserę Oną, k pusbro
lius Jurgi ir Joną. Lietu
voje broli Antaną.
Kūnas pašarvotas 1904
So. 43th Court. Cicero, 111.
Laidotuves įvyks Panede
|ly gruodžio 29 d. Iš namų
I vai. bus atlydėta i Šv.
i Antano bažnyčią, kurioj i'vyks gedulingos pamaldos
už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėjta i $v. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žistamus dalyvauti šiose
laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, duktė,
žentas, pusesere ir pusbro
liai. Laidotuvėms patarnau
ja grab. J. F. Eudeikis, Te
lef. Yards 1741.

RANGOS

S. D. UGHAlUflGZ

prašo daugiaus!

A. + A.

Ltotmi*

Draufryste '"Ualsas Lietu
ESI".
vių" turės priešmetinį susi
rinkimą subatoje 27 d. gruo
džio 1924 m. S vai. vakare pa
John Ruskin'as garsus Ang
prastoj J. Lešeinskio svet. lijos autltoras ir filozoi'as sa
4o:>5 So. llonore St.
le v. "Skonis yra tik vienas
Visi draugai būtinai pribu-j pažinimo ženklas doras. Ras
kite, sen tinime sbarbiu r e i - k u t i n i s klansvmas bile vie
I
kaly aptarti, taipgi bus rin-juani gyvam sutvėrimui yra:
kimas valdybos sekantiems Kas jums patinka' Pasakyk
1J)2.") in.
man kas jums patinka ir aš
Valdyba. ' jums pasakysu kav jus esi I

REMKIS

Grabo tina

2:<14 H . 2H-rti Plaoe
C h i r a g o . I1L

A š PASAKYSU KAS J U S

r

NAMAI -- ŽEMĖ

ffl

P a t a r n a u j a laldottevėse kuopigrlaubia.
Ruikale meldžiu atšliaukti.^ o
mano
darbu buaita ulpauedintl
. Trt
±-^.—»-

=-••>

Oanal

127 I i
2I»» ,

-i.—*m

P A V E I K S LA S

!SH>. # • A%v.

TH. Oiofro

8270

CHAS. SYREWICZ
Lietini*

GrahoHiif.aiilotmln
kiilnr>A k i e k v i e n a m
prleinAtnoA.

tįmįįmbm
Privalė Arabuianee

l.lrrn*ed K»nh.
r . B. nfttoOB

-J*

I ' M » \ I l • I' I I

P.CONRAIT
FOTOGRAFAS,
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STANLEY P
MAŽEIKA

Patyrimas mano įgytas
J per 15 metu visus oarbus
atlieku kubderiausiai. f)

iGRABomrs m
Balsam i tolojas
Turiu automo
billus
visokiennj
'reikalams. Kalni
prieinama.

3319 Aubui
Ave. Chicagi

30 So. Halsted St. Ph

REAL ESTATE

MAINYSIM l JŪSŲ SENĄ PIRMAS PIRKSI, PIRMAS
NAM
4|
PELNYSI.
Dadekite bisk) pinigu ir ., ,
,.
u*
M "•*»•** F " " S ¥
Dabar yra geriausias laigaukite šiuos puikius nau- ,kas
.irktl
, .
. .
jus mūrinius 2 f!aty namus, I > P > mainyti, arba
South Side, važiavimo tiktai! parduoti. Parduodam, namus,
30 mlnutu iš miesto, 1 blo-jiottfs, gražiose Chicagos vie
Perkam, parduodam ir
mainom
namus, farmas taip
kas nuo kary linijos, 2 b t o - Į ^ T u r i
nauj
{_
kai nuo mokyklų, bažnyčių, h i r b
• a į į šv
^ gi ir visokius biznius.
Darbą atliekam ereitai.
bus linijų ir parko. Bus ten m i e r o vienuolvna - Maro** pigiai
ir gerai.
52 namai, 22 po 5-5 kamba-! t t e Manor. Brighton Park,
Kreipkitės:
rius ir 30 po 6-6 kambarius, Bridgeport ir kitose vietose.
sun parlorai, aržuolo trf-1
_
3352 So. Halsted Str.
mingai, garu šildomi, jmury-i T a i ; l.
tosvanos,padestallavatory,|
PS statome namus, ant Tel. Boulevard 9641
gyduollŲ skrynute, p r o s i n H lengvu

išmokėjimų,

reikia

mui lentos, bufetas, viskas! tU rėt tik biski pinigų pramoderniška, ,lotas
30x125,
J - . -,
ulOJ
v
umuv-uiiona,
^
' dziai, daugiau mes parupinauja gatve.
JT.
;
, •
., I mani paskolas ir atliekam kiTai gražiausi namai South tus reikalus. Jeigu turi lota,
Sideje. ant
Mesjusu
taipgi
namus
loto.statome
Atsi- tai nelaikyk dyka, toj kreipšaukite dienomis ir naktimis j kis pas mus, Mes suteiksime
iki 8 vai. vakare ir tuomet! p a t a r i
^ p p a s t a t y t į na_
galime susitarti del pamaty- m u s
mo tų namu.

NORĖDAMI

P I R K T I , P A R D U O T I 4 R MAIN Y T I VISADOS K R E I P K I T Ė S
P A S MUS.
T A S J U M S BUS
ANT NAUDOS.

S. L, FA8IGNAS CO

E. W . BAKS & C O .
Jei turi keletą šimtų dole(Bakszevlcz)
jrių, tai nelaikyk juos ant
3301 S o . Halsted St.,
mažo nuošimčio, bet kreipias
Tel. Toiilevard 061> ir 0774
T e l e p h o n e Boulevard 6775 pas mus mes parodysime kaip
P A D A R O M P I R K I M O IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
PARDAVIMUI 2 flah] mū ir su mažai pinigų, galima pa
siunčiam pinigus ii
riniai namai ant Marquette daryti dideŲ pelnę,, įdedant Pasekmingai
"* Parduodam Laivakortes. *
Road arti Maplovvood A ve. juos į gera real estate.
Garu apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta plytoms,
Esate girdėję kad tas arba
beržinio medžio visi užbaigi
tas, uždirbo keletą tūkstan
mai, Atsišaukite
čiu dolerių ant biznio lotų,
JAMES KRAI.
ant kuriu buvo įmokėję tik
2444 West 67-th Street
REAL ESTATE
keletą šimtų dolerių. TamisTel. Prospect 1364
ta irgi, gali taip darydamas
LOANS
INSURANCE
Namas Rali but didelis, bil- tapti turtingu. Nelauk ilgiau,
General Oontractor &
Ulin^as ^ali but gražius, grin kreipkis pas mus šiandiena.
Builder
jdys kįeto medžio, uvvtminio
8u tos rųšies reikalaiį kambarys tun't dideli uglĮa- Turime naujų mūrinių namų
jvietį, valgykla sviesi ir visi 2 fl. po 4 kambarius, su ba
kreiptes pas mane.
Pa
'palankumai namy, bet kada
[Kerai ue-apšildomas tai neia sementu, ir aukštu stogu, va tarnavimas mandagiausis.
nos ir elektra; visi itaisvmai
'flreras investmentas:
5710 S. Kedzie Avenue
i
sulig vėliausios mados. Taip
Chicago, 111
Pactiavimui 2 f 1 a t u m u r i n i sgi po 6 kambarius 2 flatų,
KeM|den<>ljo» T«i.
Ofl)*o T e l .
[namas (i ir 6 kambaria. Xa
F r o a p e e t M OI
l*roHpeet 5 7 7 8
ant
plaeių
lotu;
namai
ran
Imas randasi Soutli Sid<\ię.
šiame bildinge randasi visi vi- dasi Marąuette Manor ir |
rS minėti uatoi;iimai
taipgi Brigliton Parke. Priimame lo
i neras
apšildomas
pi a n ta .^ ta kaipo pirma įmokėjimą. <
i Kaina $S,5(K).
arba mainome ant mažesnio :UHUHS FOiOSMHSKSii
Taipgi parsiduoda
bunpiJei Ta mist a nori, kad Jūsų
low su vienu akrH/Jseniės už namo.
pav«-ik«las
atrodytų kaip gyvas,
miestyje. Kaina $2,500.
tai ta padarys Tamistoms J.
Taipgi
egzaminojame
abs
Pardavimui 6 t'latu mūrinis
J. Si uikaus Bridgeport Stndftraktus,
padarome
visokius
jojenamas, labai geroj vietoj. Kai
M M imame paveikslus veana $16,500.
legalius poperius, kaip tai
t u ' i ų . Šeimynų, pavienių ir rt.
MUMJ studijoje galime nusiim
j Parsiduoda farmn 198 akru Doviernastis, įgaliojimus ir t.
ti
pa\«ikslą bilia dieną a r va
!su visais įtaisais. Farma arti t.
karą, nes mes turime
tam
p
St. Charles; 111. Geras bartv -' M., , . .
, .x.
tikrus elektriškus įtaisymus
V,sms
Kaino* la!»ai prieinamos.
uas. ^res ivirduodame ir mai^ikalais kreipkities
nome visokies propertės far- pas
J. J. Stankus
imas ir įvairius biznius. Tikri
BRIDGEPORT S T U D I O
(bargenai. Suteiksime visokies
3202 So. Halsted Street
j informacijas visiems su mielu
Tel. Boulevard S302
4
noru. Kreipkitės
REAL ESTATE OFFICE
Room 10
Biznieriai mato, kad " D r a u
118 N. La Salle Street
33H s. Halsted St. Chicago. g a s " auga ir jie garsinasi
Chicago, 111.
y a r d s 6062
. " D r a u g e " . Ko patsai lauki?
Tpl

809 H. M Si. Chicago

E, J. H E N I F F

n

^ M U H B

U»7

Stulpino Bargenai!
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V. M. Stulpinas &
Ce.
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Labdaringos Sąjungos 10 mėty Gyvavimo Jubilejinis
+

•

Sekmadieny Gruodžio 2 8 d. 1 9 2 4 Vakare Dalyvauja J. K u d i r k a
-I
Aušros Vartų parap. svet. 2323 W. 23rd PI.
Lietuvos Valst. operos dainininkas

Kviečiame visus atsilankyti Lietuvių Labdaringos Sąjungos Jubilejinin Sei-

Pradžia 10 vai. iš ryto

man ir vakaran. Seimo posėdžiai prasideda 2 vai. po pietų. Svečiams bus duotas
Ta pačia diena 7:30 vai. vakare bus atloštas puikus 3-ju veiksmu veikalas vardu j p a t a r ; m o b a l s a s > A t e l k i t e ^ 0 i | g i r s j t e k o k i u b u d u galima pastatyti lietuviu li-lfl

U

LIETUVAITES

gonbutį su našlaičiams prieglauda.

i

Lošėjai iš Brighton Parko "Vaidylos" Kliubo nariai.

Įžanga Seiman veltui, gi įžanga vakaran nebrangi.
Kviečia visus atsilankyti Seiman.
^

^

KOMISIJA.

^^
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