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BOLŠEVIKAI PRIPAŽĮS
TA BLOGUMUS KOVO
DAMI KRIKŠČIONYBE. 

\ 

NEŽIŪRINT TO, NEKŠAI 
BIAURICJA VISAGALI. 

MASKVA, gr. 29. — Bol-
Sevistinėj Rusijoj įvestas nau 
jas (grigorinis) kalendorius, 
taip kaip visose kultūringose 
šalęrse. Dėlto /pravoslavų (sta 
čiatikių) šventės ten išpuola 
bendromis dienomis su kata
likais. 4 

Šįmet Rusijoj Kalėdos mi
nėtus ne trylika, dienu pas
kiau, kaip praeitais laikais, 
bet kartu su katalikais, gruo 
džio 25 d. 

Pirm Kalėdų šįim>t trečio-
jo internacionalo tarybos pir-
inininkas Zinoviov paskelbi 
įdomų pranešimų kas link 
priešreliginės komunistu kam 
panijos. .lis pripažįsta, kad 
Rusijos komunistai pertoli 
nuėjo su savo propaganda 
prieš religija tikslu iškelti 
visur ateizmą. 

Krikščionims bus įdomu ži
noti, kad Zinoviov nors pripa 
žįsta priešreliginę kovą nevy 
kusia, bet patsai kaip koks 
pabludėlis staugia biaurioda-
mas ir 
gaus ii 

Tarp kitko jis savo prane
šime pažymi: 

<\Vaistiečių šaly kaip mu
šu, kur didžiuma gyventoju 
v ra bemoksliai ir kur valstie-

Rusijos Bolševikus Smau 
gia Valstiečiai 

ITALIJA T6MUASI, KAS 
VEIKIASI ALBANIJOJ. 

Albanijos valdžia nemano 
pasiduoti. 

ROMA, gr. 30. — Italijos 
valdžia nusprendė nesimaišy-

RYGA, gr. 30. — Visoj Ru , žiausia pasauly medvilnės BU- t- • v j ( iu ; įn į l l s Albanijos rei-
sijoj valstiečiai veda griežtą! vartotoja. Šiandie valstietis ' k a j u s > k a i p i J g a į r e v o l iucjo-
ofensyvę prieš bolševiku vai-j moka 50 auksiniu kapeiką už 
džią, sodžiuose žudomi vai-j audeklo vardą, kad tuo tar-
džios komisarai ir agentai. 

Dėlto Maskvos valdžia išs
prendė imtis visu galimu prie 
įnoniu būtinai patraukti vals
tiečius savo pusėn. Kuomet 
tas nebus artimiausiuoju lai
ku atsiekta, valstiečiai gali 
sugriauti bolševiku valdžią. 

[Tomis dienomis Maskvoje 

1 pu už vieną pūdą javu gauna 
tik 70 auksiniu kapeikų. Del 
to valstietis atsisako pirkti 
mūsų dirbtuvėse pagamintą 
audeklą, gi javus pavartoja 
degtinės gaminimui ir visą 
degtinę parduoda dirbtuvių 
darbininkams. 

Anot Zinoviovo, bolševiku 
t valdžiai valstiečiai yra šimtą 

įvyko moterų komunisčių konl k a r t l ^ pavojingesni už Kol 
gresas. Zinoviov tame kong-; (xakus> W rangelius, Chamber-
rese kalbėdamas pareiškė. lainus ir Hughes. Dėlto su 

\ niekindamas dan-
žemės Sutvėrėją. 

kad nors valstiečiai remia j valstiečiais reikalingas didis 
valdžios nusista ina užsienių j atsargumas. Jei mes, sakė Z i 
reikalais, jie griežtai kovoja 
tos valdžios vidujini nusista-
t vi n a. 

noviov, neatsargiai su valstie 
čiais apsieisime, turėsime 
griūti. Mums griuvus revofiu 

Pirm revoliucijos, anot Zi- eijos atsiekti vaisiai eis nie-
noviovo, Rusija skaitėsi did-įkais. 

Mažosios Valstybes Nori Vokietijos 
R e p a r a c i j y 

Tuo-PAIiYŽIUS, gr. 30. — ; racijų dalis pripažinta. 
Sausio pradžioje santarvės • tarpu visos mažosios valsty-
valstybės čia turės finansinę b£s daugiausia nukentėjo 
konferenciją. Šioj konferenci I nuo karo ir už tai nieko ne-
joj, kaip patirta, Rumunija, gauna. 
.Jugoslavija ir kitos mažosios I _r v . , . . 

,„o l Uranai* no- . , .v -Mažosios valstvbe? 
eiaj begalo brangiai turi mo v a ^ t y b e s pareikalaus, kad iš 

j t 

keti įsigįjant sau reikalingus 
daiktus, mes negalime iškelti 
energingos ir nelanksčios pri
ešreliginės kampanijos. Mes 
turime atakuoti Visagali Die
vą tam tikruoju laiku ir tani 
tikromis -priemonėmis. Mes 
turime .Ii kovoti, k u r , J i s ne
būtu pasislėpęs. Bet tai tu
rime veikti atsargiai . ' ' 

Toliaus tas ateistas pažy
mi, jog jis esąs painformuo
tas, kad kai-kur jaunieji ko-

,niunistai skautai persekioją 
i tikinčiuosius gyventojus. A 

not jo, toks elgimasis esąs 
klaidingas ir ateity to netu
rėtų but. Girdi, kampanija 
prieš Dievą ir religiją turi 
but vedama pedagoginiais 
ruožais, bet ne griežta prie
varta. 

Bolševikai pasisako, kad 
kovodami krikščionybe klum
pa, neturi pavykimo. Tečiaus 
jokiu būdu nenori nusimauti 
kipšo ragu. Bet už savo dar 
bus jie susilauks atatinkamo 
užmokesnio. 

Vokietijos atmokamų repą ra I 
cijų tektų ir joms bent kokiai 
dalis. 

Mažosios valstybės tuo tik-j 
siu pagamino kolektivę notą, 
kurią įduos didžiosioms vals 
tybėms. Jos reikalauja repą 
racijų paskirstymui atlikti re 
viziją. Čia turima žinių, kad 
ta nota jau pasiųsta. 

Rumunijos ir Serbijos dip 
loma tai nurodo, kad tokia J a 

ponija praktikaliai neturėjo 
jokio reikalo su buvusiu ka-

Mažosios valstybės savo no 
toje pažymi, kad jos atsisa
ko pripažinti kvietimą t'inan-
sinėn konferencijom kuomet 
jų rolė ir teisės taip netei
singai varžomos. I r pažymi, 
kad jos turi gauti iš Vokieti
jos mokamų reparacijų dalį, 
kaip šiandie gauna Francija, 
Anglija, Belgija, Italija ir J a 
ponija. 

Pranešta, kad finansinė kon 

nierių vadas buvęs premie-
ras Ahmed Zogu nereikš pa
lankumo Jugoslavijai. 

(Tečiaus italų laikraščiai 
i 

pažymi, kad laimėjęs kovą 
Zogu visuomet favorizuos 
Jugoslavijai. Nes pastaroji 
jam leido savo žemėje suor
ganizuoti revoliuciją. 

Šaukia saviškius. 
Atkovojęs sostinę Tirana, 

buvęs premaeras Zogu šau
kia gryžti Albanijon visus 
saviškius, ty. visus buvusius 

jo valdžioje ministerius . ir 
valdininkus, anot gautų de-
pešų. 

Pasišalinusi premiero vys
kupo Fan Xoli valdžia nuvy
ko Avlonon ir tenai ]>crsior-
ganizuoja. Pranešta, kad ji 
nemano pasiduoti revoliucio
nieriams, nežiūrint to. kad jie 
turi užėmę sostinę. Anot pre 
miero, jo valdžia valdo di
desnę dalį 'valstybes. Apsigi-
nimas organizuojamas pietuo 
se, šiauriuose ir išilgai Ad-
riatiko. 

C H I C A G O J E L M SPNGOS SEIME SURINKTi 
PRAĖJO TREČIAS ŠALTIS. 

Iš praeito šeštadienio į se
kmadienį Chicagą ir apylin
kes aplankė dar vienas šal
tis, kurs pasirodė vienas 
smarkiausių. Vietomis buvo 
18 laipsnių žemiau zero. 

Vargšai žmonės daug nu
kentėjo. 6 asmenys del šalčio 
mirė. .Sukelta daugybė gais
ri]. 

Šaltis žnybo Chicagą per 
visą sekmadieni. Tik nakti 
prieš pirmadienį pradėjo pa
lengva temperatūra kilti. 

Reikia laukti, kad artimiau 
šiomis dienomis bus daugiau 
Šalčio. Nes žiema vos prade
da įsivyruoti. 

$2,392. 
CHICAGO, ILL. Gruodžio 28 d. įvykęs Lahd. 

jungos Jubiliejinis Seimas pasisekė visais atžvilgiais, 
me dalyvavo 180 draugijų atstovai ir 120 svočių. Ūpas 
me pakilus. (Tą dienų suaukota Labd. Sųjungai $2.392.9j 

Plačiau bus kita karta. 

GIEDRININKU KONFE
RENCIJA. 

NUŽUDĖ IR NUSIŽUDĖ. 

ARGENTINA SU VATIKA
NU BUS GRAŽIUOJU. 

Stanley ,Kaczynski, 3012 
East 88 s t , nušovė Mrs. Jo
se phine Sylko, 35 m., 828 
Houston ave., ir tuo jaus pats 
nusižudė. Nuvykusi policija į 
moteriškės namus rado abu 
negyvu, 

Mrs. J . Sylko vyras tuo 
laiku buvo išėjęs į darbą. A-
not kaimynų, Kaczynskl kal-
l>ino moteriškę pasrfosti vyrą/ 
su penketu vaikų ir su juo 
pabėgti 

PIRMAS POSĖDIS, GRUO
DŽIO 29 D. PRIEŠ 

r i t i . 

Suvažiavo arti 100 delega
tų, daugiausia iš Chicagos a-
piebnkių. Bet yra ir iš^stoli-
m-esnių viet,ų, kaip iš Kan-
sas ir iš kitur. Konferenci
jos vedėju išrinkta kun. A. 
Linkus, vice-pirmininku medi 
ei uos studentas Rakauskas, vanų $8.50. 

raštininkais p-lė Jurgaitė 
stud. Zdankus. 

Konferencijos ūpas gras 
pakilus. (Konferenciją svei 
no Federacijos Pirmini] 
kun. Albavičius ir iždinii 
kun. Vaičiūnas, Cicero F< 
skyriaus vardu p. Mockus 
"Draugo ' ' redakcijos var( 
Dr. Pakštas. Kun. Vaičiunl 

pareiškė daug svetingtaM 
suteikdamas moksleiviams 
lę ir 25* dol. dovanų. Ciceį 
Fed. skyrius ir-gi atnešė 

BUENOS AIRES, Argen
tina, gr. 30 v -- Apaštalų Sos
to paskirtas vietos arki vys-

KIEK BEDARBIŲ CHICA
GOJE? 

"Kniiployment Bnreau of 
Public AVelfare" viršininkas 

Francija Įtaria Vokietiją 
NuodingŲJŲ DUJŲ Gaminiml 

PARYŽIUS, gr. 30. — Kuo 
niet santarvės valstybės pas
kelbė atsisakymą paskirtu Jai 
ku evakuoti Cologne distrik
tu, vienkart pažymėjo, kad 
tai dėlto, kad Vokietija pilnai 
nenusiginklavusi. 

Vokiečių spauda pareikala
vo, kame tas nenusiginldavi-
mas. Į tai -atsakė francuzij lai 

ti naujau karan. 
Dabar vokiečiai reikalai) 

nurodyti, kur tos dujos 
minamos ir kas jas gamini 
Reikalauja tikru, faktų, be| 
ne pramanytu žinių. 

Nežinia ką šiuokart sant^ 
vės valstybės vokiečiams 
sakys. 

Tečiaus vienas dalykas 
kraščiai, kad santarvės mili-jškus. Santarvės valstybės, 

AlLinson praneša, kad šiandie tarinė kontrolės komisija Voičios nepildydamos taikos M 
kūpi ja i vyskupas Bonco, kurs Chicagoje yra 95,000 žmonių kiečiuose atradusi arsenai 
pirmiaus nenorėjo savo akre- be darbo ir 2,000 benamių. Mus -Su ginklais i r amunicija, 
(litavimo paduoti Argentinos -Tie ir kiti reikalingi šelpi-
valdžiai patvirtinta pagaliam 
prisitaikė prie valdžios noro. 
Pramatomi nesutikimai išilv-
kę. 

Dalykas tame: Argentinos 
konstitucijoj pažymima, kad 
respublikos ]>rezidentu gali 

mo. 

ferencija prasidės sausio (>but tik katalikas, ir kad res-
dienų. Iš Anglijos konferenci
jon atvyks iždininkas Chur-

rn Europoj, tečiaus jai repą- cbill. 

DALIS ANGLEKASIŲ AT
NAUJINO DARBUS. 

O r a s 
CHICAGO. — Šiandie ne

pastovus oras; gali but snie
go; ne taip šalta. Vakar že- neautorizavo distrikto valdy-

Juos saugoja valstijos poli
cija ir šerifai. 

A 
SCRANTON, Pa., gr. 30. 

— Undervvood anglekasykloj 
iŠ 1,200 darbininkų apie 600 
vakar atnaujino darbus. Dar 
bininkus saugoja valstijos po 
licija ir šerifai. 

Underwood kasykla yrav ie 
na iš dešimties, priklausančių 
Pennsylvania Coal Co. Dar 
rudenį tose visose kasyklose 
sustreikavo apie 11,000 dar
bininkų. Tečiaus to streiko 

sauvalį streikų. 
Dalis streikiniskų paga-

liaus susiprato blogai elgiasi 
ir gryžo darban. 

S1ŲL0 PASKOLOS. 
DUBLINAS, gr. 30. - Vie

tos airrų laikraščiai praneša, 
kad Anglija siųlo Airijai tuo-

publikos valdžia išvien su Va
tikanu nominuoja valstybei 
reikalingus vyskupus. 

MIRĖ RUSAS DAILININ
KAS. 

PASKIRTA PAKORIMUI 
DIENA. 

Už Eder šeimynos iš 3 na
rių nužudymų apkaltintas Ka 
nmierer turės but pakartas 
vasario 13, anot teismo ištar 
mės mieste AVheatoh, Du Pa-
ge apskrity. 

tarties, negali laukti, kad v̂  
kiečiai sutartį pildytų. 

Kuomet Cologne distriktl Kuomet vokiečiai pareikala 
vo nurodyti tuos arsenalus, f ir toliaus pasiliks okupan 
tai franeuzai ne vien nenuro i rankose, reikia laukti Voki 
dė, bet atsakė, kad Vokietija i ti;ja nevykius reparacinių e 
gaminanti daug nuodingųjų Į spertų planų. Tuomet sant 
dujų ir su tomis besirengian- i vė iškels naujų triukšmų. 

KALĖDOS RUSIJOJE. TURTINGAS "BUTTLE-
GERIS." 

PARYŽIUS, gr. 30. - Čio
nai mirė Leon Nikolajevič 
Bakst, rusas dailininkas pie
šėjas. Ėjo '58 metus. 

PEKINAS, gr. 30. — Kini 
jos ne tokios, tai kitokios se-

jaus duoti arti 100 milionų'ka skerdynės. Tomis dieno 
dolerių* paskolos, jei pastaro- mis suša 

Plėšikai prasikasė tunelį į 
Chicago Ship Building Co. o-
fisų, P)l st. ir Calumet river, 
ir išnešė 450 dol. 

Iškelta kampanija Chica
gos policijos tarnybon %tą-
žinti buvusi detektivų virši
ninkų Hughes. 

MASKVA, gr. 27. ,— Nors 
bolševuNjų vaJklžia .Kalėdų šve
ntės nepripažįsta švente, te
čiaus šįmet valdžia palinko 
prie provoslavų didžiumos 
noro — švęsti Kalėdų dierių. 
Tad daugel valdžios ofisuo
se Kalėdomis nedirbta. 

Tečiaus linksminosi tik tur 
tingesnieji. Milionus darbiniu 
kų ir valstiečių badas spau
džia. 

Šįmet Kalėdomis visuose 
Rusijos nuėstuose "vodka" 

DES MOINES, Ia., gr. 21 
— Suimtas ir areštuotas vi 
nas "boottlegeris." kurs pri 
sipažino, kad už 22,000 dol] 
svaigalų pardavės. 

MINĖJO 95 METUS 
AMŽIAUS. 

j i atsisakys Tautų Sąjungo
je turėti nuosavų reprezentan
tų. 

ūdyta keli tukstan- 'ŠIMTAI ŽUVO NUO PARA-j latakais liejosi. 
KO SPROGIMO. čiai kareivių už dalyvavimų 

plėšimuose. 

AVASHINOTON, gr. 30.— 
Su v. Valstybėse prohibicijos 
vvkinimas kas mietai eina bra 
ng}-n. Viena federalė valdžia 

60 milionų minusia temperatūra buvo 6iha ir išdešimties lokalįų uni- jau išleidusi virš 
laipsniai. i1? atėmė net čarterius už tų dol. i 

TOKTO, gr. 28. — Otaru 

TOKYO, gr. 30. - Čia gai u o s t e v i e n a m l a i v ^ sukrautas 
sras sunaikino privatinę be -J transportuoti parakas eksplio 
pročių įstaigų. 108 asmenys , d a m L a i v o d a l ^ i š l ė k ė i P a 

turėjo žūti. d a n g e s * K e l e t a s š i m t u ž m o " 
nįų turėjo žūti nuo sprogi-

ALTON, UI., gr. 30. — Va.mo. 
lstijos bepročiij ligoninėj ki-1 Ekspliozija įvykusi nuo ki
lo gaisras. 3 pacientai žuvo. lireio gaisro laive. 

S. VALSTYBES TYLĖS. 
WASHINGTON, gr. 28.— 

Pranešta, kad .S. Valstybių 
vyriausybė nepakels jokios 
akcijos, kuomet santarvės vai 
stybės atsisako evakuoti kai-
kuriuos okupuotus Vokietijos 
plotus, kas priešinga taikos 
sutarčiai. 

COLOGNE, gr. 28. — VS< 
nas Bavarijos kunigas, Tė^ 
vas J. Heidenreich, andai ml 
nėjo savo 95 metų sukaktu| 
ves. 

PINIGŲ KURSAS. 

Gi-uodžio 29, 1924 
Lietuvos 100 litų $10.( 
Anglijos 100 frankjų 4.1 
Francijos 100 frankų 5.3l 
Italijos 100 lirų . . . . 4. 
Belgijos 100 frankų . . 4.1 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.̂  
Čekoslovakijos 100 kr. 3.( 
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LIETUVIŲ TAUTAI 

PAVOJUS. 

kas skaitys. 
Todėl, šalia laikraščių rei

kia mums naudoti ir kiti bu-< 
dai musę tautinę dvasią, lie
tuvystę palaikyti. 

Tam reikalui butų galima 
, m. labai gerai panaudoti priau

gančio jaunimo energija, spė
kas ir darbą, mūsų parapiji
nėms ir tautinėms draugijoms 
pakelti. 

Duokime užtektinai ir jau
ninau tinkamo darbo savo pa-

ra^keletą kartų teko pa-|»P»W draugijose, įtraukime 
^ " D r a u g e " didelį m u - U \ d a r b 3 , pamatysime, kad 

|išeivijos vadų susirūpini- j jie neis ieškoti svetimų drau-
musų jaunosios kartos tau 
u likimu Amerikoje. 

ra paslapties, kad Lietu-
Amerikoje metai į metus 
Tautai šimtais žūva, skę-

svetimtaučių juroje. Mes 
lime leisti, kad Lietuviai 
rikoje virstų airiais, vo

lais, lenkais, rrancuzais ar 
kiais "amerikonais", -
įe rasti kelius, priemones^ 
urių pagelba galėtumėm 
elbeti nuo ištautėjimo. 
tautėja daugiausiai mažai 

Tautos reikaluose apsi-
nę žmonės. Su svetimais 

sm Cia ir bazarų, piknikų, 
pramogų rengimas; skaityk
la, knveynas, šokiai" ir teatre-
liai, įvairiausi " tymai" ir 
rungtynės; išvažiavimai, pas
kaitos, katalikiškos spaudos 
platinimas - visa tai gali 
mūsų jaunimas, tinkamai va
dovaujamas, puikiai, gražiai 
atlikti. 

Nepagailėkime už jų t rusą 
ir vargę garbės, o juos visa
da turėsime. 

Nusikaitimas butų prieš 
visu Lietuvių Tautą mūsų 
jaunimą apleisti, jo nestiprin-

ien bendraudami, nejunti, nežadinti, atstumti nuo 
au svetiniai? soeialio veikimo, arba dar 

blogiau -- j \ stengtis ištauti-
per draugijas ar baž

nyčią. Tokiems tauti
niams pardavikams ateitis 
skaudžiai atsimokės, -- jų var
das bus visų paniekoje. 

Visos Lietuviu kolonijos 
turėtų subrusti ir kol nevėlu, 
ieškoti kelių atsilaikyti prieš 
plintantį ištautėjimą. Daryki
me tą, ką galima šiandie, nes 
kol įsisteigsime savo moksline 

erikos lietuvių tarpe. atsparą prieš ištautėjimą, ko
jų tarpo mes negalime rlegiją, dar keletas metų gal 

lis mūsų Tautos likimui 

DIS persiima 
alais, siekiais, troškimai 
ivo Tautos reikalus visiš-
pamiršta. 

fautiniuos reikaluos auklė-
palaįkyti išeiviją geriau-

gali laikraščiai, 
let deja, tie laikraščiai, 

save pasivadinusi!) tau
š k ų ir socialistiniai bolše-
tiniai, daugiau tarnauja mu 
[tautinės dvasios priešams, 

lietu vyst ė s pal a i k y mu i 

ANGLU KALBA ATEIVIŲ LAIKRAŠTIJOJ. 
r 

BENDRUMOS. 
Anglo-amerikiečiai,. kaipo skaitlingiausia ir turtin

giausia grupe, turi dešimtis tūkstančių (apie 20,000) lai
kraščių, su dešimtimis milionų\skaitytoju. Uždėti milžiniš
kais kapitalais, turėdami milionus skaitytojų ir gausybę 
brangiai apmokamų pagarsinimų, anglo-amerikiečiy lai
kraščiai pasiekė negirdėto didumo ir įvairumo, o retkar
čiais net rimtumu pasižymėjo. * 

Kas kita su amerikiečių tautinėmis mažumomis. Kitų 
kalbu amerikiečiai įstengė susikurti tik nedidelius dien
raščius, retai su daug tūkstančių skaitytojų. Jų laikraš
čiai uždėti menkais kapitalais ir sunkiai kovoja už savo 
būvį. Vienok visų amerikiečių mažumų laikraščiai, kartu 
paimti/ sudaro stambią pajėgą: Jungtinčse Valstybėse y-
ra 1200 neanglų kalbos laikraščių su 8 milionais skaityto
jų. Vienoj Chicagoj išeiną mažumų laikraščiai turi arti 
miliono skaitytojų. Kiekvienam tautinių mažumų laikraš
čiui vidutiniškai tenka arti 7000 skaitytojų. Kaikurie italų, 
žydų, lenkų, vokiečių ir francuzų dienraščiai turi po 100,-
000 ir daugiau skaitytojų. Bet mažesjiių grupių laikraščiai Į 
retai pasiekia 20,000 skaitytojų, o tankiausia nusileidžia 
;ki 2000 — 3000. Šitokia galybė tesiremdami, jie labai 
bijo netekti bent dalies savo skaitytojų ir todėl stengiasi 
jiems visaip pataikauti. 

VAIKAMS — ANGLIŠKAI. 
i 

Amerikoj gimę vaikai, lankydami anglų mokyklas 
ir žaisdami su svetimtaučiais kaimynais, nupranta savąja 
tėvų kalba šnekėti ir įpranta nuolat vartoti anglų kalbą. 
Šitoks čia augęs jaunimas, jeigu ką-nors dar skaito, tai 
jau greičiau anglų kalboj. Kad pasilaikius savus skaity
tojus ir kad įkvėpus čia augusiam jaunimui savos tauty
bės (lietuviškumo, francuziškumo ar k. k.) meilę, mažu-
mų laikraščiai bandė ir bando šalę savos^kalbos patalpin
ti ir angliškų skilčių, kurios labiau suprantamos nutautė-
jjs 'am jaunimui. Senesnieji amerikiečiai, kaip vokiečiai, 

F.XTRA! darė dar kitokį bandymą: kai pamatė, kad vokiškas l a i 
kraštis nebeturi pasisekimo, tai jie pavertė jį a n g I i š k u > ' N a u j a u S j Lietuvos Knitamie-
palikdami jame tūlą dožą vokiškos dvasios. Tuo būdu 6; „ Paveikslai, 
vokiški laikraščiai pastaraisiais 3 metais virto angliškais: į G- J Lukšio nuimti ir ką 
Long Island "Freiė Presse" virto "Free Press", New B r e - ^ į L i e t u v o s ž t i n a u j i 

menq (Ohio) "Steni des Westlichen Ohio" pasidarė paveikslai. At-
"Sun", Wisconsino "Republikaner" virto "Republican" ^ ^ J ^ ^ r ^ kaip 

*" - x _ . ,x . . . i - , J j i šiandien gyvuoja. Pamaty-
Mažesnes grupes, pavyzdžiui norvegai patyrė, kad k a r i u o m e n ę . D a i n o s 

jei laikraščio skaitytojai jau visai sumažėja, tai laikraštis Į j ^ . k u r • d a l y v a v o 3500 
nustoja ėjęs gimtoj kalboj o anglų kalboj ir-gi n e p a s i - ^ . ^ ^ ^ ^ 
rodo nes nesitiki išlaikyti konkurencijos su dideliais a n - ; ^ ^ k sportininkų 
glų laikraščiais. Olimpiadą, kaimiškas vestu-

KAIP — GI YRA MŪSŲ TARPE? vės, miestus, miestelius ir jų 
Rodos jau keletas lietuvių laikraščių jau bandė d ė t i , 1 ^ ^ l a u k l * d a r b u s > K 1 * i p ^ 

ir angliškai rašytų straipsnių. Ar jie pasiekė kokios ap- ^ i r / > s apielmkes ir daug 
čiuopiamos ar nors moralės naudos, nežinau. Pusiau lie- k i t u i v [ u r nJ paveikslų, 
tuviškų ir pusiau angliškų laikraščių mes tur but neturė- B u s r?<>oma: 
slme: jie neišsimokėtų skolų. P. Tarnas Seimis padėjo į GmadBo . JO d. Meldažio 
daug gražių pastangų, kad išlaikius vienintelį angliškai j ^vet- ^ * 4 2 3 P l a c e ;į a g 0 ' 
rašomą lietuvių mėnesinį žurnaliuką "Lithuanian Booster" 
dabar "Lithuania". Dideliu pasisekimu jis, rodos, dar ne
sidžiaugia. P. Žadeikis kadaise pajuokavo, kad visiems 
užmiršus lietuvių kalbą, p. Šeimio "Lithuania" turės labai 
daug skaitytojų ir puikiai gyvuos. Kad-gi taip butų! Bet 
pats gyvenimas kiton vagon suka. Dauguma ištautėjusio 
jaunimo ivsai netenka dvasinio gyvenimo ir jankiais virs« 
darni jie kultūros srity bent keliais laipsniais nusirita že
myn ir labai mažai beskaito. Jiems nebereikia ir angliškų 
laikraščių ar knygų, jie jų nebeskaito, tik žiuri į juos, jei 
ten randa kokių paveikslėlių ar margų keverzų, neva juo
kų. Šitokiai publikai netinka joks idėjinis laikraštis. 

Ak turime kiek ir rimtesnio jaunimo, tik jo neužteks 
savam laikraščiui prirašyti ir išlaikyti. Mūsų jaunimas 
mikliai angliškai kalba, bet dar toli iki to išsilavinmo, kad 
rašytų rimtus ir gražia kalba straipsnius ar redaguotų ge
rą laikraštį. Tad jau nežinau kaip išeitų su angliškai rašo-

111. 
Dievo Apveizdos parap. sve

tainėje Sausio 1 d. 
Sausio 2 ir 3 d. 1925 Sv. 

Jurgio parap. svetainėje Au-
burn Ave. 

,Tel. Lafayette 4228 

P L U M B f N G 
[Kaipo U et u vys, lietuviams visad < 

patarnauju kuogeriaaaftal 
M. YLftKA, 

8228 West 88th Street 

Įerikoje p a r a m o s , — j ie lin-
ten, kur vejas pučia. 

katalikiškus nmsų laikraš-
laukia didelis darbas, #-

jlbėti, bent dalinai, mus n 
itą Amerikoje nuo pražuvi-

praeis. Budėkime ir dirbkime 
kad mūsų Tauta Amerikoje 
nežūtų. 

D ras K. M. 

skandinavai, italai net bandė kaikuriuos laikraščius leisti į m u m u s ¥ Jaunimui skiriamu laikraščiu. 
dviem kalbom, kiekvienai užleisdami lygios vietos. Iš 800 ° k a d atsirastų gerai mokanti anglų kalbos lietu-
bent 16 tautų laikraščių net 100 laikraščių spausdina šį viška plunksna ir pradėtų talentingai versti (anglų kal
tą ir angliškai. Tankiausia tai esti žinios apie sportą, ra- b o n ) lietuviškus klasikus: Maironies poemas, Vaižganto 
dio ir amerikietiški juokeliai, taikomi tautinių mažumų ar "Pragiedrulius" ir kitus panašius veikalus, tai butų dide-

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausia* plumeris, darbą at

lieka gerai ir sąžiniškai. 
THOMA8 fflGGOTS 

2313 So. Oaklcy Ave Chicago, 

* 

ateivių vaikams. Mūsų "Vytis" ir kaikurie kitų tautų lai- les naudos ir išeivijai, ir pačiai Lietuvai, nes geriausius 

vuliau, imsis toiko didelio darbo, kol visi mes dar maži 
ar neprisirengę taip stambiam uždaviniui? 

K. P , 

TRUMPOS ŽINIOS. 

lakau, bent dalinai, nes vi-
klarbo vieni laikraščiai ne-

Iš radimas. 
Praneša iš Berlyno, kai 

Vokietijos alaus dirbėjai iš 
Įegs nudirbti. Jiems irgi .radę alų visai be alkoholio ir 
k už keletos metų pavo- turintį visas alaus ypatybes. 

senesnė ji karta išmirs, o Drąsina. 
lesnėji, jeigu nebus tinka-
tautinėje dvasioje išla-

Bolševikų III Internaciona
las drąsina Egyptą ir Sudaną 

ta, savų laikraščių mažai toliau kovoti prieš Angliją. į 

raščiai angliškai spausdina straipsnelių apie savo tau- Ketuviy kultūros produktus skaitytų net anglai, o savieji 
tos kultūrinius, politinius ar ekonominius reikalus. Sitais nutauteliai ten pasisemtų naujos gyvybes. Bet kas, Die-
straipsniais bandoma pratiesti tiltas virš to griovio, kurs 
čia pasidaro vaikams nutolstant nuo tėvų. 

KAIP DVIKALBIAMS SEKASI? •' 
Šimtas laikraščių turi po vieną-kitą straipsneli, bet 

labai maža tokių, kurie eina pusiau savoj ir pusiau anglų 
kalboj. Tokių bandymų bene daugiausia yra padarę vokie
čiai. Tokie yra jų dienraščiai Tribūne (Ashley, North Da-
kota) ir Volksfreund (eina nuo 1877 m. Sioux City, Iovva). 
Šiedu dienraščiu po tris puslapius paveda angliškiems ir 
po tris — vokiškiems straipsniams. Panašų pavyzdį se
ka ir Chicagos italų savaitinis "II Nuovo Venuto". Bandė 
panašiai eiti ir kitas italų (New Yorke) dienraštis "II 
Popolo", bet užteko jo savininkams puses metų praktikos, 
kad sugrįžus prie vien itališko teksto. Lygiai dviem kal
bom eina ir švedų liuterių organas "Missionstidning", 
kaip ir slovėnų mėnesinis žurnalas "Mladinski" (Chicago) 
ir italų "II Carroccio" (New York). Toks pat finų ^andy-
mas pasibaigė visiškai nepasisekimu. i 

Praktingi ir idėjos mažiau težiurintieji vokiečiai pa-

Tel. Yards 4527 
Plumbing, Gas Fitting 

And Sewerage 
Greitas Ir Geras 

Patarnavimas. 
Kainos Mažesnes Nekaip 

Kitur 
GEO. HAZARD 
3258 So. Halsted Street 

Chicago, m. 

' CHAS. K. VUOSAITIS 
Didžiauses ir geriauses siuvejes 

ant West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ii 

žieminiu materijų del vyru 
ir moterių. 

SIUTUS Ir OVERKOTUS 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakinio greitai ir gerai. 
/ Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna-
yimo. Taipsri 

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

Lietuviu ErauČius 
2337 So. Leavitt St. Chicago, 111. 

Tel. Roosevelt 8982 

II anopnickienės. 

U R B O N i E N Ė , 
Aštriu dalgiu rjasiraustydama nuėjo: kėjo ir be jokių kliūčių, susilaukėm tos 

ir atsistojo šalia sėdinčio kėdėje Erodo, valandos, kuomet mirtis nukirtusi nuož-
Tečiau karalius jos nepastebėjęs ir, sek- j niaus, klastingo karaliaus galvą, o kipšas 
damas savo baisias, kraugeriškas mintis, šakėmis j$ aukštyn iškėlęs ir pra 

Priemenėj išgirdom sunkius žingsnius] pradėjo kalbėti. 
Letežiij žvangėsi. Galop duryse pasiro-' Kai kelis žodžius spėjo jisai ištarti 
begalo juodas, baisus kipšas. Ypatin- - tarpduryje kaž kas sujudo, susi-

( Galas) tgaran 

baisus atrodė gal dėlto, jog buvo iš-
savo ilgąjį raudonos gelumbės lie-
Palei duris sustojęs, storiausiu, jo 

rymu pragarišku balsu, išlėto tarė: 
— Garbė Jėzui Kristui! 
Kipšo pėdomis grakščiai įbėgo šau-
Karaliaus Krodo ministeris. Šis tžy-
valdininkas buvo persimetęs per pe-

|melsvą iš seno sijono, matomai, pa-»! 
rytą apsiaustą. Maža jojo kepuraitė bu-' 
[papuošta didele, balta, poperine plunk-

Karaliaus dvariškis, mandagiai mu-
visiems nusilenkę?, paėmė kėdę ir, pa-
tęs ją vidury kambario, atidarė duris 
ro valdovui. Raudonais iš keliu im-
fii padarytais dargi plunksnotais savo 
>ais besididžiuodamas įėjo Erodas. Įėjo 

liaukęs, užsimąstęs, galvą nuleidęs. Jo 
las lyg pažįstamas man pasirodė. 
Tue tuojau slenka mirtis - baltutės 
toji paklodė, kurion ji yra įsisupusi. 
irilgiausieji mirties rūbai siekė vos 

pusei jas juodu, ankštais aulais batu. 

beldė ir cipiamu balsu sušuko: 
- Joneli! Karaliau! Karalaiti mano 

Šviesiausiai 
Vienu akimirksniu, nedavusi Erodui 

nei atsipeikėti, Urbonienė puolė į jį ir 
.susijaudinusi pradėjo bučiuoti jo rankas 
ir purpurinių rūbų kraštus. Valdovas, tur 
kliūties nepaisydamas, bandė kalbėti to
liau, bet neįstengė. Jo balsas staiga su 
virpo, lupos krūpterėjo vieną, kitą kar
ta, o iŠ akių pabyro didelės, tyros aŠaros-

Viskas išįro. Erodo ministeris garsiai 
^pareiškė savo pasipiktinimo, kad kara
t u s kidel niekų apsižliumbė ,\ 

Mirtis patarė viską iš nauja pradė
ti. Angelas sėdėjo užpeekin užlindęs ir 
viso to nesmagaus įvykio nežinojo. Todėl 
jis kart kartėmis, kaip jam buvo įsakyta,' 
užtraukdavo: 

— Gloria! gloria in exeelsis~DeoT" 
Kipšas gi nieko nepatardamas tęsė 

vaidinimą toliau. Tuo tarpu ir Urbonienę 
jau pavyko nuraminti.^ Yaldovas atsipei-

nusinesęs. 
Nuo to laiko pas mus šis bei tas pa-

itejo. 
Puodai, tiesa sakant, duždavo kaip ir 

seniau, bet apie poną daktarą jau kur kas 
rečiau buvo kalbama. O laiko skaitymui 
visai nauja era pas mus prasidėjo. 

~ Dievulėliau mano! - sakydavo Ur
bonienė - aš gi šitą puodą pirkau dviem 
dienom prieš tai, kai Jonelis karaliumi 
buvo, o jis parsprogėlis jau varva. Kar
tais vėl sakydavo: 

— Juk mes šitą sieksnį malkų pradė
jom tąsyk, kai Jonelis karaliumi buvo. 

Tą gi "Jonelis buvo karaliumi'5' taip 
rimtai sakydavo, lyg tasai viešpatavimas 

&Timo dienos ir rankas Urbonienei lyg ma
žiau drebėdavo ir "gre ta" rečiau jinai 
bėgdavo. Prie seniau jau sudariusio iš
imtį šeštadienio, prisidėjo dar sekmadie-

Sekmadieny po piet Urbonienė atsi
darydavo savo. aukštą, margą skrynią ir, Į 
ištraukusi iš ten Jonuko karališkuosius 
rūbus bei aukso vainiką, verkšlendama 
ilgokai jais gėrėjosi. 

Jei tuo tarpu buvo atbėgęs Jonukas 
- prašydavo: 

-- Joneli! Žuvele! Apsisek šitais parč 
dėliais. Bent sykį tavimį atsidžiaugsiu. 

Jonukas išpradžiu spirdavosi, paga
lios apsisekdavo, o motina plodama del
nais sušukdavo: 

- Tikras karalius! Jam lik ir skirta 
karaliauti! Kad taip sveika bučiau, skir
ta! Įsižiurėkit tik mano mieli... Tikriau
sias karalius!.. , 

.Aš nors ir nebuvau tos nuomonės del butų tikrai įvykęs politinis faktas, o Jo-į 
nelio valdomas šalies ribas geografijas j Jonuko pašaukimo, tečiau Urbonienei ne-
žemėlapyje salima butu nurodvti. f 'prieštaravau. įėlapyje galima butų nurodyt 

Be to kartą net prasitarusi, jog reiktų 
nuo kurpinus atsiimti - kas jam 

naudos iš to amato. 
Dabar jau Urbonienė pati karaliaus 

Erodo ir nepransdavo, tik dabodavo kad 
* 

jisai pats sąžiningai tai atliktų. 
Nuo tos minėtinos Jonuko viespata-

Man jis atrodė tuo pačiu juosvu, 
rauplėtu vaikėzu, kokiu buvęs prieš tą 
savo "karaiiavimą ,\ Tiktai karališkieji 
rūbai vis trumpesni jam buvo. Urbonie
nės nurodomų privalumų nepastebėdavau 
pas Jonuką net tuomet, kuomet jis vai
dindavo mudviem karalių Erodą. Tečiau 

tas nei kiek man nekliudė juomi gėrėtis. 
Urbonienė tai net ašaromis paplūsdavo. 

Joks, kad ir gabiausias artistas-tra-
gikas labiau sujaudinti savo klausytojus 
vargu bau įstengtų. 

Prabėgo trys metai. Urbonienė pas 
mus jau nebetarnavo. Vieną dieną gavau 
žinių, jog jinai miršta, ir kaip buvusi nu
bėgau senukės butan. 

Įėjusi gerą valandą negalėjau nieko 
įžiūrėti šitoj drėgnoj niūrioj lindynėj. 
Palubiais slankiojo kamuoliai durnų - bo
bos žinovės tik ką rūkė ligonę. Vidu as-
lyje stovėjo moterų būrys, kurios galvo
mis linguodamos kaž ką paslaptingai kuž
dėjosi. Palei siena, dideliais margais pata
lais užklostyta, gulėjo Urbonienė. Josios 
veidą mirties šešėlis buvo jau užstojęs, tik 
pro ramumo ir pasigerėjimo kupinas a-
kis dar skverbėsi siela. 

Kairioj rankoj ji laikė žvakę; deši
niąja glostė sūnaus galvą, kuris, savo ka
rališkaisiais rūbais įsirengęs, įkniubo į 
motinos patalus ir net pasikukčiodamas 
verkė. 

Purpurinis apsiaustas jau permažas 
jam buvo ir nestengė pridengti jo suply
šusių, matomai senai motinos nelopytų^ 
kelnaičių ir purvynų, basų kojų. 

Verte J. L. 
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Iškilmingą Šok Vakarą 
Gruodžio - Dec. 31 D., 1924 M. A u t a Park Masonic Temple Hali 

7 8 St. ir So. Union Ave. 

SULAUKIMUI NAUJŲ Afc?fŲ 
Pradžia 8 vai. vakare įžanga $1.00| 

Grieš didele šokiu orkestrą. Bus ir kitokių žaismių. Kviečia visus atsilankyti ir pasiitkti link
smai Naujus Metus. "BIRUTE". 

LIETUVIAI AMERIKOJE 

BOSTON, MASS. 
<<Tr Keleivio" su "Sandara'• 

šventvagiškas šliubas 
kun. Garmus byloje. 

Gruodžio 11 dieną buvęs 
* * Sandą ros" redaktorius Slia-
kys atsisėdo ant kriminalisto 
-- prasikaltėlio kėdės. Mat, 
Amerikos valdžia patraukė jį 
teisman už korespondencija 
tilpusią apie Kun. Garmų 
'Sandaroje' no 8, s. m. Šliakys 
save ginti, pasikvietė liudinin
kais 'Keleivio' ir "Sandaros" 
stabus, š ie du štabu, kaip su
neš pjovęsi tarp savęs visą lai 
ką, dabar sueina didžiausion 
vienybėn, kad sudarius pajė
gą prieš kun. Garmų. Prasidė-

— ? — 
kuoteisingiausia viską saky
sią. Ir štai prokuroras Gegu
žio klausia: "Kokios partijos 
yra laikraštis "Keleivis", so
cialistu ar radikalų? Gegužis 
atsako: "Independent", reiš
kia nepriklausantis jokiai par 
tijai Radik. socialistai savo 
vardo bijo .'Prokuroras klausia 
jo toliau: "Kokio tikėjimo 
esi"? "AS esu katalikas" at
sako Geguži.s ir vel jis 
bijo prisipažinti kad yra 
tikybinis ištižėlis ir .išsigi
mėlis. Toliau jo klausia: --
"Kokioj prasmėj kun. Gar
mus per prakalbas So. Bosto
ne minėjo apie kartuvės"? 
Gegužis sako: "Kun. Garmus 
pasakė - kartuvės visiems 
tiems, kurie nėra jo pažiūrų 

ra šis liudininkas. Toliau na
bagėlį paegzaminavus, taip 
išmušė iš jo menko protelio, 

religijai. Jisai gyrėsi, puikiai g>^B>^>tHrVt»»»go»Į1fg&P»»»MI%»WrWWl»g5e»»M&bf» 
atsimenąs visa kun. Garmaus 
prakalbą Cambridge. "Sandą-*' 

kad pradėjo pats sau priešta-1 ros" num. 8 esą viskas teisin-

jus tardymui, "Keleivio" ad-i žmones ir kurie neduoda jam 
ministratorius Gegužis ir re-(pinigų", čia gardžiai nusi-
daktorius Neviackas kelia ran juoke publika, nes visi su
ką ir iškilmingai prisiekia,! prato, kiek šiuose žodžiose y-
minėdami Dievo Vardą, kad ra tiesos, ir kokis vargšas y-

D A K T A R A I : 
Telefonas Boulevard 103D 

Dr, S, A. Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVENUE 

Chicago, HL 
Vai.: f ryto lkl 12 piet: 1 po 
9*et lkl S po plet, 6:30 vak. lkl 
• :50 v ak. 

'fei. Boulevard 0337 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th SU 
Valandos nuo S lkl 13 diena, nuo 
• lkl 8 vai. vak. Nedėliotais nuo 

8 iki 3 vai. po pietų. 
• • • » • < • • • i — r i i 11» 

Dr. A.J. KARALIUS] 
Te*. Boulevard 2160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chloago, IlL 

fDr.A.Račkus 
,'Oydytojas, Chinirffaa, 0b§-
i tetrikas i r Specijalistaa 

Elektroterapaa. 
: IŠIMA TONSILUS — 

D — B e marinimo. 
t)—H« peilio ir b« •knc*mflu 
3)—n«i kraujo. 
O—Be jokio imvojnH* F K S V ^ K I . 
»/—Jueijfdtui nereikia sirgti, RU-

Ii tuoj valioti , ir rali eiti I 
darbi*. ' 

Pagrydo Mmll-stonea' (akmeniu tulžyje) 
ir akmenį* ftlaptimo pūslėje be J-
neraclios, mi tam tikromi* m*k<*-
Hskonus priemoneraig bei vaistais. 

At»kurtiwlettM MiKn»iina glrdėjiruM 
l*Tdo tisokias litrus pasekminjrul.ir Jei 
- , , r H . re^alas dnro •per M c l j M . 
l*ro*esi jonai, patarnavimą teikia savo 
1411 So. 50 Ave. Cicero JXL 
Ofisą* atidaryta*: kasdien nuo t Tai. 

Į»o piet Iki !i vai. vakare. 
Nedeliomi* ir seredomU otisae atda

rytas. 

I 

Dr.MaunceKabnl 
Gydytojas ir Chirurgai 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . 
Tel. Yftrdji 0894 

Valandos; 
Nuo 10 M 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po plet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

>fiso l e i . Boulevard §633 
Kezld. Tel. DTCJCCI t l t l 

Dr.A.A. ROTH 
RLtfAH GYDYTOJAU IK 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriški}. Vyriško; 

Vaikų ir visa rhronlfltą lifro. 

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

Vai.: 1—S po pi«t 7—8 rak. Ned. 
Ir Šventadieniais l t—12 d. 

riauti ir pamiršęs, kę, pirma 
apie kartuves minėjo, dabar 
sako: "Ne tikroj, bet moralė
je prasmėj apie kartuves kun. 
Garmus sakė". Matyt tas 
MKėleivio" bernelis n£ra eg
zaminų niekad laikęs, kad to
kio menkučio išlaikyt negalė
jo. 

Žodis } žodį Gegužio 
nesąmones pakartojo "Kelei-
vininkas" Neviaekutis. 

Su dumblais sumaišęs "Ke-
leivininkus , ,, prokuroras to
liau šaukia liudyti drebančius 
iš baimės "Sandarokus". Šie 
keisti velnio garbintojai, Die
vą rašą mažąja raide, ir vel
nią didele, taip pat prisiekia, 
kad vardan Dievo teisybę vi
same sakysią. Pirmas šaukia
mas liudyti Naubaras. Pro
kuroras klausia: — MKokio e-
si tikėjimo"? Naubaras atsa
ko: "Aš esu geras katalikas". 
Toliau prokuroras klausinėjo 
apie kun. Garmaus prakalbas 
Cambridge! Čia Naubaras pa
liudijo, buk kun. Garmus vis
ką taip sakęs, kaip "Sanda
ros" num. 8 yra aprašyta. Pa
galios klausiamas, prie ko
kios parapijos jis priklauso, 
atsako: "Aš esu nepraktikuo
jantis katalikas ir dėlto ne
priklausau prie jokios para
pijos. Publikoj gardus juo
kas. 

Toliau kviečiamas liudyti 
"Sandarokas" Sidabras, ku
ris sakėsi neesąs opozicijoj 
nei kun. Garmui, nei jokiai 

gai aprašyta, kaip kun. Gar
mus yra ten kalbėjęs. Bet, kuo 
met prokuroras jo- paklausė, 
kas jį kvietė liudyti šioj by
loj, tai jis atsakė nežinąs ir 
neatsimenąs. Tuomet vi
sai publikai besijuokiant, 
prokuroras jam sako: "Jeigu 
tamsta, neatsimeni, kas ir kur 
vakar tave kvietė į liudinin
kus šioj byloj, tai kaip tu ga
li atsiminti apie kun. Garmaus 
prakalbas, kurios buvo de
šimts mėnesių tam atgal"? 
Paraudęs iš gėdos kaip vėžys, 

SAM KANTOR 
Jevvelry Ir Muzikos Krautuve 

10759 So. Michigan Ave. 
Roselande Tel. Pullman 9355 

Puikiausi daimontai, Laikrodėliai ir Si
dabriniai daiktai Grafonolai, vėliausi Lie
tuviški rekordai ir pijanu roles. 

Mes specialiai turime visokių Lieluviš-
kiij Rekordų ir pijanams rolų. 

| Klauskite mūsų katalogo Lietuviškių re-
5 kordų ir rolių. Katalogai siunčiami veltui 
S už miestyje. 

ADVOKATAI 

JOHN KUCH1NSKAS 
IiLETUVIS ADVOKATAS 

2231 W. 22-nd St. arti L?aiitt 8t. | 
Telefonas Ganai 2562 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro, 
radoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. lkl 
v. Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja .Abstrak
tus ir padirba visokiu, Doku
mentus, perkant arba ^arduo-. 
dant Lotus. Namus, Fa^maa lrl 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičlaus langvomis 1*1 rro-
mia 

"nepaprasta katalikybė". Pra 
džioje savo teisinimuosi pasi
gyrė, kad jisai e^ąs g^*as ka-

akis nunėręs, nudūlino pas talikas, bet už valandos, už
gavo nelaimės draugus. Bet 
užvis didžiausio pasigailėjimo 
verta buvo bobelka Neviac-
kienė. Ji pasigyrė labai mo
kyta esanti ir puikiai žinanti 
lietuvių kalbą, nes kelius me
tus lankiusi yra šventadieni
ais lietuvių parapijos mokyk
lą, "Sunday School". Bede-
monst modama savo "didelį 
mokslą" ir beanalizuodama 
žd"di "liurbis" pradėjo pati byla ir visas keturias dienas 
sau prieštariauti ir su tikrai buvo daromas tardymas aky 

A. K A I R I S 

klaustas prie kokios parapijos 
jisai priklauso, atsakė: "Aš 
nei prie jokios parapijos ne
priklausau, nes vienodai ger
biu visas tikybas, bet nei 
prie vionos nepriguliu". Šito Į G O N T R A G T O R I S 
kios veisles asmuo gali būti j r | f l t , r , „,, į į į , d a o s u 

Tel Lafayette 8568 

Dr. A. J. NORMANTH 
LIETUVIS NAPRAPATAS 
4154 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki 6 6 Iki 8 P. M. 
Chicago. 

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

11 S. La Salle st. Rooin 200l| 
Tel. Randolph 1034 VaL a v o t - a l 

VAKARAIS: 
SSOl 8. Halsted st. Tel. Blvd. •771] 

•. v apart PanedėJJo Ir 
Pėtnjolos 

Tel. Blvd. 2641 

M u rimo Ir budavojimo namu 
GENĖK ALIS 

tik "sandarokas" ir jo šių 
dienų sužiedotinis "kėlei vi
ri inkas". 

Kadangi čia yra kriminale 

liurbiška mina apleido liudi
ninkės vietg. 

Pagalios pakviestas pasiaiš
kinti pats kaltininkas, buvęs 
"Sandaros" redaktorius, da
bar "garsus hipnotizatorius" 
Stagaras - Šlįakys. Nors visi 
jo liudininkai daug nesą 
mor.ių pareiškė, bet šitas 

vaizdoje "Jury" susidedan
čio iš dvylikos prisiegdintų 
žmonių, taigi ir "Jury" turė
jo galutinai išspręsti Šliakio 
kaltę. Bet "Jury", ilgai po
sėdžiavęs, prie išvados nepri
ėjo, nes jų tarpe poros butą, 
kurie būtinai norėjo Šiiakį 
pateisinti. Dėlto teisėjas ir 

"hipnotizatorius" šiuo atvė- į prokuroras tą bylą atidėjo 

Tel. Boulevard 8086 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJA* 

m 
CHIRURGAS 

85S7 Bo. Morgan gtroet 
Valandos: f—12 i* /yta. „ 
Vakarais nuo 7 I i i • 

CICERO OFISLAetr 
114$ Soatb 49-th ATCMini 

Telef. Cicero M7« 
Taland.: t—*:*• • . v. kaadlsn, 

Utarnlnkals Ir pėtnrdioms B M I 
lkl • vaL vak. 

DR. CHARLES SEGAL 
rerkėlė savo ofls* PO nomerlv 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECU AUSTAS 

Orlovą, Motera tr Vyru 14*1 
•a i . : ryto nuo 10—11 nuo t—4 
po piety: nuo 7—&.«• n 
Nedėilomis: l t Iki II . 

1 Telefonas M(dway 188t 

< 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Talef. Lafayette 4141 

Tel. Canal 0237 vak. Prospect 6650 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted St. 

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

po piety: 6 iki 9 vakare. 
• m • . I I • • • m m m m 

-*r 

S P E C I A L I S T A S vlsolni^gTi viduriu ir plaučln, šydo lytiškas 
dalis, šlapumo ligas vyrų, topterų ir valkn. 

Dr. J . M. C h t* z a n 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, OSTEOLOGISTAS. 

1046 Milwaukee Ave. Kampas NoWe Street 
Valandos: 10 iš ryto iki 4 v. po piety ir nuo t:lO lkl t : l f T. T. 

Telefonas ofteo: Haymarket 9149 
Telefonas Rezidencijos Keystone 41M 

! 

DR. VA1TUSH, 
Lietuvis Akių Specialistas. 

Palengvins akly Įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
v o j svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karpius akly, kreiviy akfy, kata
re, nemiego, tr taip toliau^ be 
vaiety arba skausmo. Nepervirši-
na nei akly medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma-
liauaias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskuliniy a-
kiy. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 
lig-oniamš, ir rekordas laikytas vi-
sy ataUikimy Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visy nervy 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akly 
įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vina padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta J mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po piety 

Tel. Boulevard 7689 
1545 Wwt 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUGfrClAC 

Sausio 19 dienai, kad tuomet 
prie naujo "Jury" t$ byl?> 
teisingai išsprendus. 

Byloje dalyvavęs. 

Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
MaliavojImn Kontraktorlus 

DaŽŲ lr Poperos Krautuvė 
2338 SO. LEAVTTT STR. 

i 

J 

»»••> 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos ikaudėjbną, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
Euvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir ankščiau 
Valandos nuo 1 iki t vakarą 

Nedėilomis nuo 10 iki l ž 
3333 South Halsted Street 

ju aubytino visus. Jis sak3 
nieko neturįs prieš irun. Gar
maus asmenį, tik kovojęs prieš 
jo idėję. Girdi: "Kun. Gar
mus sakėsi renkąs aukas ne
turtingiems lietuviams stu
dentams šelpti, o ištikrųjų 
tuos pinigus siuntė Tautos 
Fondui, kuris juos visus poli
tiniams tikslams sunaudojo". 
Čia vargšas puikiausiai išda
vė save, nes šitie jo 
paties žodžiai griežtai priešta
rauja žodžiams tilpusiems 
straipsnije, už kurį jis yra'pa 
trauktas teisman. Tenai jis 
Sako kad kun. Garmus dide
lę pinigų sumą surinkęs lie
tuvių moksleivių naudai, vi
gus juos parsivežė Vokietijon 
ir išeikvojo saviems, dargi 
labai žemiems tikslams, o da
bar Čia tas pats Šliakys tvir
tina kad tuos pačius pinigus 
Tautos Fondas sunaudojo po
litiniams tikslams. Taigi var
gšas Šlekutis — beteisindamas 
save, įklimpo iki barzdai ir 
parode visą savo proto mize
riją. Labai gardžiai, taip pat,' 
j is prajuokino publiką savo 

ffiKHtim^rtiiimm 

§ Iincoln « 3 J Š W £ ^ Fordsoa I 
5 s S 
S C A J l f l * T W ] i a B » - , r n A C T « P « 

F R A N K B R E S K A f 
25O1-0SMH S. Kedzie Ave. Tel. Lavvndale 4113-14 i 

PASINAUDOK £5 PLANU | 
Ford Truekai Del OrosertiŲ Ir Bučenty. g 

5iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiin»iiiiiiiiiiriiiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuMiniiJim* 

gera patarimą. » 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, III. 
Domo 

3356 Lowe Avenue 

BRIDGEPORT PAINTIN6 
& HARDVVARE GO. 

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

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

Pres. Ramancioms 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

MEDUS 
Šviežias 

Tikrai Garan
tuotas 

Geriausias Me
dus koki pinl-

&ai ĝ .11 nupirkti. 
« Penkių svaru viedmkai $6.80 
6 ePnklų svaru viedrukal $6 30 
10 Penkių svarų viedrukal $10.00 

Siunčiame express'u 
Siųskite Money Order apmokėjimui 

A. G. GILL 
228 \V. Iluron Street Oiicago, Dl 

Septintos lubos. 

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

Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
•ambaris 63t 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St! 
Telefonas Yards 4681 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. Wasbiagtoi St. Rooiu 911 
Tel. Central 6200 

Cicero Ofisas Utarninko vak. 
JIS 14 Cicero lve . Tel. Cicero 50Sej 
Ant BRIDGEPORTO Seredoj nuo! 

|6-8 vai. v. Subatoj nuo 1—7 v. v. 
[3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6 7 3 T | 

Mūsų Naujo H M Adresas 
Vr* Šis: 

162-164 N. Sangamon St. 
Arti Randolph Str. 

Mes turime geriausių silk«'4 
ir žuviea l laip tai: Alaska 
Fat Scotch ir Holland silkių. 

M<M parduodami bačkelSmts, 
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais 
ir viadrais. 

Mes pristatome j visas mio»^ 
to dalis. Taipgi pristatome ir 
J užmiesty 

Reikalui esant telefonuo-
kite: Monroe 7344 

Visi užsakymai yra gvaran-
tuoti. 

M. BORTZ COMPANY 
IAIPORTERS & PACKERS OF 
ALASKA, SCOTCH and 

HOLLAND HER2ING 
162-164 N. .SANGAMON STR. 

TEL. MONROE 7344 
CHICAGO 

Bt Vaistinei Lmktarai 

V-S 

DR. P. S I M A I T I S 
NAPRAPATH 

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, moterų ir valkų kurios bu
vo pavadintos neišgrydamos, ne-
sllpnindamas juos vaistais ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Maisti 
nes chemijos būda gydymui, ( iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir į 
namus. Tel. Boulevard 8768. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 Iki 8 
vak. Nedėliomis po sutartė 465? 
So. Ashland Avenue. 

"^ 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn Strecf 
Kambariai 514 lr 616 

Telefonai Randolph 5584 ir 5586 
VaL: Kas diena, išskiriant Su-

I batos ir šventės, nuo 9 iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Arenue 
} Telefonas Pullman 6377 
i Vai.; Kas dieną nuo t Iki t ; 
J Subatomls visa diena, ttventomia 
* iki pietų. 

SPECILISTAS ant egzaminavo. 
' jimo abstraktų ir padarymo kon

traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

Į ^ - - ^ - ^ ^ ^ — - — — T » • • • • • • • 

'PRANEŠIMAS SERGAN-
TIEMS. 

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

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

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

JoiinBagdziiinasBorden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Wa'shinqrton St., 
Room 1310 

Teloplionc Dearborn 8046 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telcphone Roosevelt 9000 
Namų Telefonas Canal 166T 

r 
HELEN BELMEN JERRY 

LIETUVĖ ADVOKATĄ 
4454 South W<«tern A^a. 

Telefonas Lafayette 406% 
Valandos: Nuo 7 lkl O vakarais, 

Nuo 2 iki 6 Su bato ta po piet. 

Physical Health f nstif utį 
DR. VELONIS, Ph. 
D. C., D. O., N. T. 

Gydau įvairias ligas, o ypatinga! 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

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

Telephone Lafayette 4543 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS • 

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 
etų 
ire. Į 
etų Į 

Bylos visuose teismuos^ — Ab
straktai. — Ingaliojima - Pas
kola pinigų 1 ir 2 m/rgičiama. 

\ 



C H I C A G O J E 
3jjjj dingo darlx), kad tnom grei- bai gražus vakaras .su šokini.;, M AM Al - - 7FMP 

' 'čiaus atsiekus užbrėžto tfl;slo.' Naujųjų Metų lauktuvės. U2-. . "AmAI ICBK 

[23 

Apie Seimą bus kitą kartą. 
Pusėtinas Rėmėjas. 

CHICAGOJ TAKSOS 
DIDINAMOS. 

he.šta kad ateinančiais 
[tais chieagieriai už 1924 
Rus turės iuokt*'t,i dar aukš
l e s taksas už nokihioja-

savastis. "Board oi" Re-

"DZIMDZI - DRIMDZI". ROSELAND, ILL. 

Atpyška į West Sidę. 
Gruodžio 30 d. Aušros Var

tų par. salėje, pagarsėjęs "Dz-

Naujų Metų Belaukiant. 
Iškilminga Vakariene su 

Programų. 
imdzi -- Drimdzi" vodevilis Jau buvo 'Drauge" minė 
maišys "Jovalą'', sakys "fu-
ningas" prakalbas ir vaidins 

%Į" Cook apskrities savas i'' Laisvą Lietuvą'. Dainų, mu 
verte visur padidina, taip ;zikos ir ašarų nestigs. Vaidi-'dos Dr-ja ir parap. komitetai 

i už didesnę vertę prisieis **&** a t l i k s Lietuvos Dramos' s ujungtoms jėgomis ruošias' 

ta, kad Roselandieėiai ruošia
si prie Naujų Metų sutiktu
vių. J r ištiesų. Apaštal. 

Ikėti daugiau taksų. 
Siu metyi pradžioje taksos 
lamos už 1923 metus bu-

artistai V. Dineika, A. Vana
gaitis, J. Dikinis ir J. Olšaus
kas. Pradžia 8 vai. vak. Bilie-

sveėius skaniai pavaisinti ne
tik gardžiais valgiais, bet 
gražia programa. 

begalo aukštos. Gi jei jos l t u ^ l i m a rasti "d rauge" . j Gruod. 21 - 22 atsilankius 
dar padidintos, tai kai- j Pasekėjas. p . Lukšiui su naujais iš Lie-

1 
riuose atsitikimuose bu? 
•s konfiskatai. 

Iv VVEST SIDE. 
tuvos paveikslais, svetamė 

i buvo pilna. Ir visi buvom i>a-
tenkinti. 

Kasis nemažai žmonių, ne-: . ,| . 
m. v. v . . . , ,A Sekmadienyje, gruodžio _S ; Kalėdų dienoje savo bazny-pne,iu užmokėti ankstų ta-; . I , , dieną įvvko L. K. K. La oda-
b. Tuomet savastvs bus . .' " . fT T , . . . 

. * rmgosios Sąjungos \ . Juoile-
tt'isknoiamos. .. . c< . ' . , . i r k 

jims Seimas. Anksti rytą 10:- vakare į mūsų vaikueių vai-
30 valandą visi atstovai susi-1 dinimą snplaukė žmonių pil-

1 rinko ir i corpore suėjo į Į na svetainė. Vaidinimas bu-
Aušros Vartų parapijos baž-įvo labai gražiai atliktas. Vi-
nyeią, išklausyti šv. Mišių, si pilnai gražių ispiuliii iš

tikrinu, kad visi busite paten
kinti ir linksmai užbaigsite 
senus metus. Žiema. 

LAUKSIME NAUJŲ 
1 METŲ. 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marąuette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plvtoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
Liet. Vyčiai 14 kuopa ren

gia vakarą gruodžio 31 d. 
1924 m. Bus šokiai su pasi
linksminimu ir gražus progra- Specialiai Bargenai 
mas. Taigi kviečiame visus Dviejų pagyvenimų mūrinis 
atsilankvti ir visi kartu lin- namas. Storas su 3 kamba 
-, . v, . ,. . riais, ant viršaus 5 kambariai. 
kantai užbaigti senus metus i r , v i s i j t a j s y m a į . Aukštas eemen 
lauksime'naujų metų. Pro-!tuotas beismentas, garadžius 
o-ramoo ™-n«iVi£« MA vni 'tiel 2 automobilių. Vertas 
gramai prnsule* 8.U vaL $9)000vparsiduoda už $7,000 

Komisija. )JU m a žu i mokėjimu. 
Brighton Parke 

2 namu ant vieno loto jx> 5 
ir 5 kambarius. Elektrikas 
randos neša $65.00 j mėnesi. 
Kaina tiktai $5,000 įmokėti 
$1,000 kitus kaip randa. 

REAL ESTATE Stulpino Barpa i ! T 
PIRMAS PIRKSI, PIRMAS 

PELNYSI. 
Dabar yra geriausias lai

kas, pirkti, mainyti, arba 
parduoti. Parduodam, namus, 
lotus, gražiose Chicagos vie-

Perkam, parduodam ir 
tose. Turime naujų namų, pi- mainom namus, farmas taip 
gių ir brangių apie Šv. Kaži- gį ir visokius biznius. 

R E I K A L I N G A 

tėlės reikalams bažnyčioje 
sudėjom virš $800.00. Kalėdų 

miero Vienuolyną -- Marąue
tte Manor. Brighton Park, 
Bridgeport ir kitose vietose. 

< 

KASI. 

s i skirstė namo. 

pa pareigas. 

phicagos porcijos virsmui- k m i a g a t n a g a v o g e r K k l e h o_ 
j praneša, kad šįmet šven-. a s k n n F Kudirka, o jam Tai vis gražus "Roselandio-
įis esą mažiau piktadary- a s i s t a v o „ e v h kun. Dr. K. Re- į f.jų darbai. Bet vieno dalyko 

Chicagoje, negu pemiai. k ] a i t i s i r š ė r i k a s J. Manu- pas Roselandiečius stoka -
ai tai dėlto, kad policmo- j l i o n i s P e r M i S i a g giedojo clio-jtai lankymosi į Federacijos 

ilgesnėmis valandomis ras% vedamas p. K. Sabonio, j bei Labdarybės susirinkimus. 
Čia turiu pažymėti kad chore I Labdarybės 2 kuopos metinis 
dalyvavo garsus dainininkas, | susirinkimas buvo visai nes-
ką tik sugrįžęs iš Italijos, .kaitlingas, o Federacijos vie-
gerb. p. J. Butėnas, kuris pa-1 tos skyriaus metinis susirin-
giedojo "Ave Maria' ir "Be- jkimas dar neįvyko. Negelbė-
nediotus". Tštikrųjų, buvo ma jo nei bažnyėioje gerb. klebo-
lonu klausytis nulos, kad p. ;no graži agitacija. Čia paste-
J. Butėnas nuolat giedotų tai ibimas pas Roselandieeius ap-

Reikalingas geras vargonin
kas, alga ir ineigos geros. ^Ma
lonėkite rašvti antrašų: 

Kun. J. čižauskas, Bndgeporte 
1313 Westminster Avenue 6 pagyvenimų medinis na

rį t *t TVT h m a s r a n ( ' a s i netoli sv. Jurgio 
Uetroit, Micn. bažnyčios. Parsiduoda pigiai 

arba savininkas mainys ant 
mažesnio namo arba bile ko
kio biznio. Priims lotus už 
pirma įinokėjimą. Kreipkitės 
pas 
C. P. Suromskis 8C Co. 

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

C.RSUROMSKISC0. 
\EACcsTĄT£\ 

A. A. 
JUOZAPAS ZELNIS 

mirė Gruodžio 29, 1924 m. 3 
vai. ryte 47 metų ami. 

Kilo iš Kauno Red. Panevė-
>žio Apskr., Ramygalos vai. Ry-
nomailių Kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moteri Marijoną, tris vaikus 
m., Pranciškų 7 m., brolį Pet-
Edvardą 13 m., Kazimierą 10 
ra ir seserį Antaniną. Lietuvo
je seserį Agniešką ir brolį Pet
rą. 

Kūnas pašarvotas 8842 Hou-
ston Ave. S. Chicago, 111. Lai
dotuvės Įvyks Pėtnyčioje, Sau
sio 2 d. 1925 m. iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Juozapo ba
žnyčią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę moteris Marijona, vai 
kučiai, brolis, ir sesuo. 

Laidotuvėms patarnauja gra 
borins I. J. Zolp. Telefonas 
Blvd. 5203. 

niekuomet nenusibostų. Girde sileidimas. Kitose kolonijose 
jau, kad įvyks p. J. Butėno : Liaudies Universitetas jau se-
koneertas eionais AVest Sile-lnai atidarytas ir žmonės nau-
je, M. Meldažio svet. Taigi jdojasi juomi. Pas mus dėlei 
butų malonu, kad kuoskaitlin nmsii paėių nerangumo, gal 
giausiai susirinktų ir parem- i neįvyks nei Liaudies Univer-
tų, a beina i westsidieeiai, nes'sitetas. 

Susipraskime, vyrai, ir kel
kimės iš apsnūdimo! 

J. Š. 

VISAS JAUNIMAS Į 
CICERO! 

aš tikiu, kad p. J. Butėnas, 
mums tankiau pagiedos baž
nyčioje. 

Prie tų iškilmių reikia pri
minti, kad gerb. kun. V. Ku
likauskas pasakė pritaikintą 
pamokslę apie Labdaringo
sios Sąjungos naudingumą ir I Nepamirškite gruodžio 31 d. 
ragino kiekvieną lietuvi kata-.1924, &v. Antano parapijos 
liką prisidėti j W to taip nau ' svetainėj Cicero, 111. bus la-

? 

; 

HtKTORAS ŠIMKEVIČE 
bnire gruodžio 29, 1924 m., 
[3 vai. ryte, 69 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red., 
Šiaulių Apskr., Šiaulėnų 
parapijos, išgyveno Chica-
Įgoje 38 metus. 

Paliko dideliame nuliu 
Įdime moterį Barborą, ir su 
nus ir dukteris, Praną, 
Vaclavą, Mikolą, Jurgį A-
lena ir Pauliną. 

Kūnas pašarvotas 6629 
So. Oakley Ave. Laidotu 
vės įvyks Seredoj. gruodžio 
31, 1924, 8:30 vai. ryte iš 
namu į šv. Jurgio bažny 
čią, 33 ir Auburn Ave. ku
rioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą, 
lygiai 9 vai. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus draugus, pažįstamus 
ir giminės dalyvauti šiose 
laidotuvėse. Telefonas Re 
public 8821. 

Nuliūdus moteris Barbo
ra, ir sunūs ir dukteris, 
Pranas, Vaclavas Mikola s. 
Jurgis, Alena ir Paulina. 

Laidotuvėse patarnauja 
jrraborius J. F. Eudeikis, 
Tel Yards 1741. 

S. M. D A U G I N A S 
Lietuvis Laikrodininkas Roseland? 

taipgi pataisau visokius muzikališkus instrumentus. 
Turime geriausj išsirinkimą jubilieriškų dalykų, dei-
mentų ir laikrodėlių. Atsilankyk pas mus prieš per
kant Kalėdoms dovanas. Mes taipgi taisome Europi
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
lykus. 

10753 So. Michigan Ave. 
Chicago, m. Tel. PuIIman 9352^^ 

S. 0. LACHAWICZ 
Lietuvis Graborfus 
2314 W. 23-rd Plaoe 

Chicago, IU. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu at-
flišaukti. o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 
2199 

Tel. Canal 26S5 
C J. PAH8IRHA 

Fotografas 
PAHSIRNA STIJPIO 

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

Saukiamas, valiuoja \ visas 
miesto* dalis. 

Real Estate 

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

Esate girdėję kad tas arba 
3352 S. Halsted Street,!08' }lž,dirb° ke'e^ .tukf"" 

cm dolerių ant biznio lotų, Chicago, 111. 
Telefonas Blvd. 9641 

1425 So. 49th Avenue 
Cicero. I1L 

i. ' - • • * 

X-UAY EGIWsMINA8 
$1.00 

ant kuriu buvo įmokėję tik 
keletą šimtų dolerių. Tamis-

PARDAVIMUI Ketptuvė ir namas. ^ irgi gali taip darydamas 
visi įtaisymai pagal naujausios ma- . . . . . 
dos. Biznis gerai išdirbtas ir randasi t a p t i U U t U l g U . N e l a U K i l g i a u , 

• peroj vietoj. Uetuvių apgyventa. At- . k r e į p k j s p a s m u s šiandiena. 
1 sisaukite pas savininką x * 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. j 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

m W. 351h St. Chicago 
Tel. floulevard 0 6 H ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR^ I 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 9 

) 

tr 

Moterys Ir Vyrai, nedaro skirtu
mo kaip ilgai jus kenčiate ir ką 
kiti daktarai yra Jtims sakė. Atei-
kite"~Tr duokite proga X-Ray egza
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagel-
ba nanjausto aparato X-Ray kuris 
nukreips kelia bent kokiai klaidai 
e pasakys visa teisybė ir tikra prie
žastį ligos parodant visus organus. 

Egzaminas nieko nekenkia, be jo
kio skausmo ir nėra reikalo nusi-
rėdyti. 

Jeigu skauda tau vidurius, kruti
nę, pečius, galva, Jeigu negrumuliuo-
ja tau viduriai, neturi apetito, kosti 
ar kankina tave rumatizmas, asthina, 
odos ligos, nerviškumas ir klots 
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti 
greita rezultatą — tai ateik tuojaus. 

Mes vartojam naujausia wakcyn ir 
serum "606" ar 914 kuomet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa 
gyvastis". "UUro venous" (drugs yra 
leidžiami tiesiai i kraują) yra pagel
bėję tūkstančiui kentėtojų, šis yra 
nepaprastas būdas gydymo kraujo 
ligų. 

Nedaro skirtumo kiek tų pinigų 
praleidai, Ir kiek tave jau kiti ap
vylė, ateik čionais ir sužinok pilną 
teisybę ir atsistok ant tiesaus kelio 
kuris veda j sveikata. 

Atsinešk šj skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui? 

CHICAGO MEDICAli CLINIO 
Dr. E. V. Heaton 

505 S. State St. Kanų). Congres* 
2 Lubos 

Valandos: Nuo 9 iki 5:30 vak. 
Panedėliais, Seredoms ir Subatoms 
9 iki 8 vak. Nedėlioms nuo M iki 12. 

PARDAVIMUI Namas dviejų pa
gyvenimų po 4 kambarius. Visi 
kambariai šviesus, yra vanos, elek
tra ir gezas ir visi naujausios ma
dos įtaisymai. Atsišaukite pas savi
ninką 
1417 So. 49-th Avi'. Cicero, 111. 

, Ant antrų lubų 

«= .r.1 

Tamsta Stf! 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
&lme. 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 dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite bemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigę, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą. •— apsi
saugoki t neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*. -Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tykite su mumis tuojau. » 

Daktarai Kopczynski 
ir Sctiweers 

Ofisas 
Tel. Haymarket 4370 

1112-1114 Milvvaukee Ave. 
Viršui Hatterman Ir Glants Banko 

Valandos 9-12 ryto. 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 1x1 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir šlapumo Ilgų. 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IU. 

Residencijos Tel. 
Prospect M 01 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

* « n 

Taipgi egzaminojame abs
traktus, padarome visokius 
legalius poperius. kaip tai 
Doviernastis, įgaliojimus ir t. 
t. 

Visais reikalais kreipkities 
pas 

V. M. Stulpinas & 
Co. ) 

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

LIETUVIS F0108HAFISUS" 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

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

Mes imame paveikslus ves
tuvių. Šeimynų, pavienių ir ft. 
Mūsų studijoje galimo nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus {taisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 • 
Biznieriai mato, kad "Dran 

auga ir jie garsinasi 
uDrauge''. Ko patsai laukit 
gas" 

=» Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *= 
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jųs, 
motinos! Fr'Siurėkit juos rūpestingai. Pridabokit kad jų viduriai 
veikta kiekvieną dieną. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimą^ duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriau^ Dramrą. 
Kūdikiai mėgsta j j . Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai ii laboratorijos. 

F. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y. 

£Y2 _ • LL 
THE GEEVUM GIRLS 


