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Eina Pavojus
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— Kalbama, kad federaliu tei
| sėju šiaurinėj Kalifornijoj ar
tik nebus paskirta Mrs. Wil- Bus dukart didesnis už Los
Angeies.
lebrandt.

Tarp 50 ir 60 nuosimėi|
šios valstijos:
New Hampshire, Rhode %l
land, New York, Xew J e r |

LYVAVO RINKIMUOSE.
.

Triukšmas Reichstage ir Prū
sijos Seime

Niekas Negali Sudaryti Ministeriu
Kabineto
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Pasiūlymas Draugijoms ir Pavieniems
A s m e n i m s.
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Italijos Valdžios Pagaminti Balsavimo
įstatymai
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WASHlKGTON, saus. 11.
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\VASHIX0fTOX, saus. 10. , **?> ° h i o ' ^ h i s a « , &>Republikonų partijos naeio k o t a ' °klahoroa, Montana,
PARYŽIUS, saus. 11. —
AKBON, O., saus. 10. — nalis (komitetas paskelbė at vada ir Oregon.
Už Ispanijos karaliaus šmei Čionai Goodyear
zeppelinų likęs apskaitymų kad p e n s a i Pietinės.
40 nuošimčių eilėn įikaiU
žimą V. B. Ibanez traukia įstaigose dirbdinamas naujas prezidencialiuose
rinkimuose
mas vietos teisman.
styrinis orlaivis, kuris bus j daugybe milionų piliečių n e - | m a ;
dukart didesnis už ,Shenando- \dalyvivp rinkimuose.
Vermont, Massachusett*;
COLOrUDO SPRINGS, j ah arba Los Angeles. Tai bus
PennsylvaniaJ
Iš 48-i u valstijų 18-o j nei Connecticut,
Colo., saus.. 9. -»- Metodistų ! vienas didžiausių pasauly or50 nuošimtis piliečių nebalsa Maryland, Arizona ir Wi
shington.
pryėeris Rodgers už vagys- j laivių. Orlaivis
Shenandoab vo.
30 nuoš.: Maine ir No.
tes nubaustas kalėjimu neap turi 2,115,000 kubinių pėdų
rolina.
robuotam laikui.
gazo. Naujas orlaivis turės West Virginia.
Mažiaus 30 nuošimčių:
ligi 6,000,000.
Geriausiu piliečiu balsavi
Virginla. So. Carotfna, Qe|
Pranešta, kad jei su padir mo rekordu gali pasigirti
bdintu orlaiviu atlikti skrajo- j \yefiį
yirginia valstybė, tu- orgia, Florida Kentueky,
jimo išmėginimai duos gerų l r į o j gyvena J . W. Davis, bu- nnessee, Alabama, Miššiasi]
pi Arkansas, Lotisiana
BERLYNAS, saus. 11. — ,mu š i t ą veikti. /Tai StresseKOMISUOS NARYS APIE I P a s e k i m u > tuomet tose pačio- ; v c s demokratų kandidatas 1
Kardinolui susirgus. Šven
se įstaigose bus padirbdintas prezidentus. Tenai balsavo 72 Texas.
tasis Tėvas kasdien reikala Pagaliaus Vokietijoje neatsi manu ir Luther. Bet StresseCHICAGA.
•ąfa
inann jau kelis kartus mėgino
keturis kartus už Shenandoab nuošimčiai visų piliečių.
vo informacijų apie ligonį, randa nei vieno asmens, kurs
organizuoti kabinetą ir jam
LIAUDIES UNIVERSOT.
Cbicagos komisijos kovoti didesnis orlaivis, kuriuomi j P a g k u i sefcft I l H įį a na valskuri kasdien lankvdavo sekre ga!ėtų užimti kanelierio vietą ir sudaryti naują ministe- nevyko. Nežinia kaip y r a su piktadarybes narys, metodistų bus galima be sustojimo aps- j t y b ė > k u r b a l s a v o *fe| 71 nuoTAS.
torius (kardinolas Gasparri.
Luther.
dvasiškis Dr. Thompson, štai kristi apank visą žeme.
į A i i m i s p į i i e ^ u . Toliaus - WKardinolo laidotuvės įvyko rių kabinetą.
Tokios politinės situacijos,
Šiandie dirbdinamas orlai yonring su 69 nuoš.
i
jo parapinėj San Augustino
Tuo tarpu Reichstage ir ką sako apie Chicagą, kuomet
kokia iškilusi šiandie, Vokieti F* rusi jos seime iškelti triukš policijos viršininkas gina po vis galės su savimi paimti
North Side.
ivčioj.
So. Carolina iš 779,901 pi
joj dar nebūta. Politinės par mai del
125 pasažierius, neskaitant j - liečių virš 21 iriejfų amžiaus
susektų
graftų, liciją:
Sausio 12 d , šv. Mykolo
44
i
jos.
kitos
kitomis
nepasitiki,;.
^
.
^
.
^
.
.
Miestą valdo galvažudžiai gulos. liit sustojimo galės at balsavo tik 6 nuošimčiai. Oem m i a i
y
B«-lgų kardinolas
Mercier
rapijos salėje Dr. K.
ne.no
r
i
krūvon
susidėti
ir
beį
ir
įvairios
rųšies
budeliai,
ku
likti
8,000
mailių
kelione
va
vis dar vieši Romoj. Aną die
orgia ir Mississippi u_ 12 lekcija "KULTUEA IE
miųjų asmenų. Del graftų is
ndraj
dirbti
valstybės
darbą.!
rių
patvarkymui
policija
ir
landoje skrizdamas po 75 mai nuoš.
ną J o Eminencija, draugau
TALIKAI".
vietos pasišalino p i l t u ir te
Tomis dienomis atsistaty- legrafu ministeris Dr. ilae- autoritetai yra bejėgiai.
les.
jant arkivyskupui MarchettiSausio 14 <L, | v f
"Miestas valdomas ne ge
Kitos vfeistijot.
Selvagginni lankė garsią Mi dines (dar jis eina pareigas) j f j ; j į į ^ į į m a i A y t a B a r
rapijos salėje W.
sionierių Parodą
Vatikane. kanclieris Marx mėgino su- mat Bros. finansinė įstaiga, rųjų piliečių, naudai, bet gal
Šių valstijų 60 ir žemiau lekcija
Prienų, tiltas, kurį Nemuno
"SENOVM
vatžudžių
ir
plėšikų
gerovei.
darvti
kabinetą.
Pasirodė
ne
Parodoje ilgas valandas u?flodai praeitą pavasarį buvo 70 nuošimčiii pilieet^ baisa- (J^į»»
Prūsijos valstybės banką ir
44
Chieagos
negarbė
yra
ta
ruko. kol viskas su atsidėji galima. Tad jis painformavo kit.
L • •r *
žymiai apgriovę, ir apardė, vo:
me,
kad
čionai
piktadarių
kurW««t Akte
mu apžiūrėta. Stebėtasi misi prezidentą Ebertą. kad atsi
pilnai pataisytas ir dabar
w m
Politinis krizis i r kilę ska kas daugiau, kaip kituose mie
Illinois,
\Visconginj
Minne-^
^ ^
•oruVrių darbąi-s pasauly. Apie sakąs toliaus tuo reikalu dir
daug geriau už seną atrodo.
sota, Iowa, Missoun, No, Da[ Sausio 15 <L, Audros Vi
ndalai labai pavojingi Vokie- stuos*.
bti.
tiios >.nnv«iktus< tildei uis jų
Žmonės labai džJaugias ir pa
"Policija perdaug užimta
kota> Nebrat«k& jrtara&s, 1)^- j parapijos salėje Dr. K.
Behko tik <lu žmogų, gali- tijos respublikai.
darbus liudija begalinė dau
tenkinti, kad mūsų valdžia su
visuomenės moralumo refor
lawaie, Tdaho, Wyom»ng, Co-įekcija " 3 I B L U A JS
gy b***, eksponatų parodoje.
gebėjo
greitai
atlikti
reikalin
lorado, New Mesico. Utah ir LOGIJA 1 ' (apie temis
momis/kas ne jai priguli, tad
Kardinolas Mercier atvyko
Calilornia.
rim%).
neturi laiko piktadarius išgau gą darbą.
Romon pirm
atidarysiant
dyti.
4
Šventąsias Duris 6v. Petro
I 'Policijos pirmoji pareiga
Bazilikoje.
saugoti nuo piktadarių pilie-!
!
čių žmonas, dukteris ir moti
Prieš pat Naujus
Metus
nai, bet ji neturi laiko. 4 '
* . . - •
- - *
; •
Šventasis fTėyas labiausia bu
ROMA, saus. 11. — Opozi vimo teisijų. Tai nedemokra. . • vo užimtas. Audiencijos pas
Hardin Kąuare hotelis ir re
cija vis dar veda kovą pre- tiškas projektas, kuomet gy
.
i
kui audiencijas sekė. Dau
storanas,
2600
Wentworth
rir
ventojai
negali
turėti
lygių
. ; _ > :
f
imiero Mussolini vaklžiai.
giausia buvo privatinio cha- Į
ve., trumpu laiku antru kartu
Šiuokart valdžia atakuoja baisavimo teisių.
rakterio. P e r dvi dieni pri
Kaip žinoma,
opozicijoje apgriautas bomba.
ma už jos gaminamą
įduoti
vati nėn archencijon buvo pri
parlamentui balsavimų įstaty didžiuma y r a socialistų ir šie
Illinois sveikumo komisio
imti užsienių diplomatai —
tad šiandie kalnus verčia ant
mą, kurį norima pravesti.
atstovai Vatikanui.
nierius uždraudė iš vartoti
.
įdomus tas įstatymo pro premiero ir jo valdžios.
žalius
oisterius.
kurie
sukėlė
•
Paskui
kitomis
dienomis jektas ar kaip kitaip jį ga
Kalbama, kad nors parla
mento didžiuma stovi val šiltinės epidemiją.
priimta arkivyskupai ir vys lėtum užvardinti.
.
k u p a i atvykę Romon pasvei
Aukščiausiosios kategori džios pusėje, vargiai ji sutiks
- Ar JŪSŲ Draugija nori turėti savo knygyne? Jkurtas naujas policijos diskintų Bažnyčios galvą ir su jos piliečiams norima pripa pravesti tos nųšies įstatymą,
triktas su ofisu ant kampo
- Žinoma, be abejo nori. Bet jos iždas mažas* kuriuomi
vienus
žmones
nori
visokiais bažnytiniais reilka- žinti trilypius balsus.
Ki
Kedzie ave. ir 62 gat.
- Mes nuo Jūsų Draugijos nei cento nereikalausime.
lais.
tiems gi dvilypius ir dar ki ma privilegiruoti, gi kitiems
nebepripažinti teisių.
Naujų Metų dieną Šventa tiems pavienius balsus.
Duosime Jums paskelbtas "Drauge" 360 įvairias knyCHICAG0S
OPERA.
Kas gali žinoti, gal* toks įsis Tėvas celebravo Mišias
Projektu didžiumai darbi.
veltui. ••
Konsistorijos salėj, kur buvo ninkij nopripažįstaiiia baisa- ' statymas italams ir tinka.
Ateinančią savaite operoj
/
susirinkę daug Įžymiųjų as
- Kaip? veltui? eina:
meniu
Sekmadh&ny po pietų — Lo
.
100 ŽUVO NUO ŠALČIO.
SKANDALAS KANSAS
- Ugi taip! Jūsų kilniais tikslais susitverusi Draugija
uise.
VALSTIJOJ.
NUSAKO NAUJA KARĄ.
Pirmadienio vakare — Sa
remia katalkiškę spaude. O katalikiškas lietuvių dien
T I F L I S , saus. 11. r - Kau
msonas i r Delilah.
TOPKKA,
Kas.,
saus.
11.
raštis yra tik vienas; "Draugas". Suieškokite 75 nau
kaze
siaučia
dideli
šalčiai.
PHILADELPHTA, Pa., sau
Antradienio
vakare
—
Hosio 11. - Ueorge Paish, Brita--[— Pasitraukiančio rytoj l s Į V i r g 1 0 0 ž mOT1 i ų s u § a l o . Daug ff mano Pasakos.
jų metinių "Draugui" prenumeratorių, atsiųskite už
nijos finansinis autoritetas, gubernatoriaus vietos Dav*^
^
—
^
Trečiadieny po piet — 0"Draugę" pinigus, o "Draugo" knygynas už tę pasitello.
čia kalbėdamas pareiškė, kad s'o SLUIUS 28 m., susektas vie
^
^
^
tarnavimę Jūsų Draugijai prisius 360 knygas,. Tas Jū
Trečiadienio vakare — Ma
jei vokiečių reparacijos nebus j nam hotely priimąs virs viedidelių šalčių.
rta.
sų Draugijai nesunku padaryti Galite ne vien Draugi
sumažintos ir Rhineland ne no tūkstančio dolerių papir
K-etvirtūdiertio vakare —
—
jos narius imti, bet ir kitus.apleista, reikia tikėtis naujo kimą už paliuosavimę vieno
Joglėur de Notre Dame.
kalinio S kalėjimo.
| s . VALSTYBES ATLYGINS Penktadienio vakare — Bokaro Europoje.
• - O pavieni asmenys ar galėtų šiuo pasiūlymu pa
Gubernatorius Davis pripa.
VOKIEČIAMS.
ris Godunov, dalyvaujant Ša
sinaudoti? "'*"
L A K E H U R S T , N. J., saus. žino savo sūnaus nusižengilipuiui.
- Taip, gali smulkesnių nurodymų gauti kreipkitės \
WASHINGTON, saus. 11. šeštadieny po piet - 1 - L'A11. — Aną dieną karo laivy mą pažymėdamas, (kad jo poli
Į Pranešta, kad S. Valstybes at- more Dei T r e Be.
no orlaiviu Los Angeles atlik tiniui priešų sąkalbis.
l "Draugo" knygyne:
Šeštadienio vakare (papi
Dei šio atsitikimo iškilo ne lygins Vokietijai už pagrobta pasekminga 33 valandų ke
•**.
gintomis kainomis) — Hangirdėtas skandalas.
tus karo laiku jos laivus.
2334 So. Oakley Avenue
lionė.
sel i r Gre*eL
Ghicago, Illin«šJ
KOMA, saus. 10. — Kar
dinolas Giorgi mirt' nuo plau
čių uždegimo, fti liga pakilo
nuo nušalimo. Abclnai mano
ma, kail nabašnlnkas kardino
las turėjo persišaldyti Kūčios
naktį atidarant
šventąsias
Duris Šv. Petro
Bazilikoje
pradedant Šventųjų Metų J u 
biliejų. Kardionlas Giorgi bu
vo Šventosios Romus Bažny
čios Didvsis Nuodėmklausis.
Atliekant Šventųjų Durtų ati
darymo ceremonijas jis Sven
ta jam Tėvui įteikė auksinį
plaktuką.
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GJsiLi-ZiNAELIAI IR AUTO
MOBILIAI.
Kai-kas spėja, kad Suv.
Valstybėse, geležinkeliams yra
pavojaus, kad jų daugelis tu
rės but panaikinta. Ilgesniems
laikams pasiliks tik svarbiau
sios linijos. Bet visos anų ša
kos bus išardytos, nes neap
simokės jomis važinėjimas ir
jų išlaikymas.

* w
as
,
II i i
F.XTRA! .
ŽMONĖS SKAITO.
kluoti savo sąjungines valsty
ĮDOMUS NUSISTATYMAS.
bes, taip gerai ji gali atmo
Naujausi Lietuvos Kintamie
kėti ir skolas.
iChicagos viešasis knygynas
ji Paveikslai.
Karo
skolų
atmokėjimo
Jvairių atsišaukimų pilni laikraščiai. Kiekvienas atsi
' Keturi bilionai dolerių S. paduoda žinių, kad žmonės
C. G. Lukšio 4 nuimti ir ką
klausime S. Valstybių nusis:/
šaukimas paprastai neblogam tikslui daromas ir gyvo rei
Valstybėms nedideli pinigai, vis daugiaus imasi skaityti tik iš Lietuvos parvežti nauji
t a t y m a s l a b a i domus A n h
kalo yra iššauktas. Ir šio mūsų atsišaukimo gal ne visi išl
- S - Bet jei tie bilionai butų at-'knygų ir knygų skaitymas
kai kunos
įdomus judami paveikslai Atpradžių tepatemys. Bet šis mūsų šauksmas yra daromas & *
mažosios Eu- mokėti, sumažėtų amerikoniš- plinta.
j Amerikos Lietuvius ne vieno reikalo vardan.
| r °P° s v a l s t y b ė s J au sutvarkė kos nacionalės skolos, suma Neatsižvelgiant į tai, kokias ji šiandien gyvuoja. Pamaty
Per mūsų lupas šaukia ir bendii visos mūsų Tautos, k a r o s k o l ų atm o^jimą. To žėtų ir pačios gyventojų mo žmonės knygas daugiausia sit jos kariuomenę. Dainos
»r Katalikybes reikalai, ir daugelio asmenų privatiniai di neatliko Francija, kuri S. kamos taksos. Tuotarpu vy skaito ir ar tas skaitymas Dieua, tair dalyvavo 3,500
Valstybėms skolinga virš ke
dainininkjj, katalikų jaunuo
deli vargai.
riausybė tų skolų atgavimu duoda bent kokios moralės
turių bilionų dolerių.. Nemoka
menės kongresų, sartininkų
Tėvynes ir Tautos reikalas.
nedaug
rūpinasi.
Ir
jei
taip,
naudos,
gana
to,
kad
ChicaSeniaus mūsų Tauta savo gyvybę ganė ginklų šar-j^ ne* P ^ k ^ ų - • Mėgina^ # Francija nei nemano mokėti. gos knygynui 1924 metais Olimpiada, , kaimiškas vestu
vuotu, geležino kumščia. šiandiena mūsų Tautos ir Tėvy 'n/uo tų skolų išsisukti. Kuo Francija nemano užsiginti knygų skaitytojų skaičius pa vės, 'miestus, miestelius ir jų
nes gyvybei vienas tėra svarbiausis ir išganingas ginklas. met pastaromis dienomis Fr- tų skolų, bet nemano ir atmo didėjo 43,000-iais žmonių. turgus, Laukų darbus, Klaipė t
ancijos parlamentui įduotas
dą ir jos apielinkės ir dau$
— mokslas.
kėti.
Užteks
vienų
žadėjimų,
Tiek
tai
naujų
skaitytojų
ir jame nepažymėta
kitų įvairių paveikslų.
Gabi yra Lietuvių Tauta, vieną gabiausiųjų pasaulyj. biudžetas
kuriais
S.
Valstybės
ir
tuo
vieneriais
metais.
Bus rodoma:
Kaip peteliškė prie šviesos, taip tūkstančiai mūsų jaunimo < k a r o s k o l u P° z i c i J a , "Washing- t ( ^ k m g i s i ( m ) ] t . d v m .
Be to, 1924 metais 617,423
lone
Sausio 11 d. Moose Club
skverbiasi prie mokslo. Bet neturtingi jie. Kam rupi T a u - |
nebereikalo
sukeltas • » p a k e ' i s t a s
knygos daugiau buvo pers
svetainėje 16l) Mulberry S t ,
tos ir Tėvynės apgynimas, tam turi rūpėti, kad mūsų Tau-1 triukšmas. Pačiame Kongrese
kaityta,
negu
1923
metais.
Rockford, Iii.
į
ta butų turtinga mokytais žmonėmis.
' l t a debatuoti.
CHICAGOS FEDER. APSK. Knygų cirkulacija siekė 9,741,
Bet vyriausybė ir dalis
Sausio 12'ir 13 d. Draugys
Tautos ir Tėvynės vardu prašome: pagelbėkit moks
440.
SUSIRINKIMAS.
spaudos numalšino tų kilusf
čių Svet. 9 ir Lincoln Ave.
leiviams.
K*
•Cliicagos knygynas turi 1,triukšmų. Užsivarinėjantiems
Katalikybes reikalas.
Waukegan, 111.
Nauja Valdyba,
416,317
tomų,
gi
naujoms
Mokslų prisidengę, nedorus širdies bemoksliai, nuo senatoriams ii- kongresmo- Į Metinis K. F. Apskričio su
Sausio 14 ir 15 d. parap.
knygoms
vieneriais
metais
iš
svet. 65 Milwaukee Ave. Milseno jau ardo Tautos dorą ir sveikatą, šių dienų stab-1 nams patarta tylėti. Pasak y-' jQias įvyko sausio 7 d. Aušros leido 1,342,750 dolerių.
waukee, Wis. s
meldybė — bedievybė, užmuš Tautą ir pražudys Tėvynės ta, kad skolų klausimą spręs- V a r t ų parapijoj.
Taip yfa Chicagoje. Reikia
Sausio 16 d.-parap. svet.
Nepriklausomybę, kaip jau pražudė seniaus ne vieną tau ti yra paskirta kongresinė y i s ų s k y r i u atstovai atvyspėti, kad taip yra ir kituose 815 Park Ave. Racine, Wis.
tą, ne vieną šalį. Istorijos lapai pilni yra pavyzdžių, kad komisija, dėlto tik ji vienaĮ k o > į k y r u s Westpullman.
Sausio 20.d. Eagles Tneat''mokytieji" bedieviai savo tautas privedė prie bado, ma turi balso. Gi kuomet visi) s u s _ m a s skaitlingas, ūpas miestuose.
tre Westville, 111.
ro, karo ir ugnies.
pradės sukauti be jokio takto, j p a kilus, daug įvairumo skyrių MERGAITES VILIOJANTI
• Sausio 24 ir 26 d. Šv. Jur
Mokslas yra didelis ginklas krikščioniškiems žmo tuomet visų reikalų sugadins. raportuose.
GROŽE PRIKLAUSO
gio svet. Grand Rapids, Mich.
nėms gerai daryti; mokslas yra didelis ginklas nedorėliams Yra vienas iš dviejų: ar Prie seimo rengiamasi smar
NUO SVEIKATOS Sausio 10 d. Krenčiaus svet.
žmonės žudyti. Lietuvių Tautai išganymas bus tuomet, Suv. Valstybių vyriausybė kiai. Tikimasi gerų pasekmių.
46 ir Wood St. Chicago, I1L
kada mes turėsime tūkstančius šviesių ir dorų — krikš perdaug Francijai palanki, Valdyba 1925 išrinkta slap
Viliojanti gražybė, moteriš
ar ji jos bijosi. Kuomet eina tu balsavimu.
čioniškų žmonių.
kos svarbiausis dalykas, pri
GRABORIAI:
Tad prašome remti lietuvius katalikus moksleivius. si apie vokiečius arba kitas Dvasios vadas - gerb. kun. klauso nuo švarumo ir apsau
Europos tautas, vyriausybė F. Kudirka (West Sidė), gos delikatnų moteriškų or 1437' So. 4*' Ave. Tel. Cicero 827*1
Artimo meilės reikalas.
ganų. Šis yra darbas Fema
Su viršum šimtas moksleivių, doriausių ir gabiausių savo nusistatyme visuomet pirm. p. Strelčiunas, (Cicero, form, produktas mokytojų.
CHAS. SYREWICZ
Lietuvis Graborius
žmonių, kreipiasi į Federaciją prašydami pagelbos. Ta griežta. Gi kuomet einasi apie 111.), I vice-pirm. -- M. Bag Moterims yra kaipo duotas iš
Laidotuvių k a i 
dangaus.
nos k i e k v i e n a m
pagelba jiems reikalinga, kad Lietuvai ir katalikybei ga franeuzus ~ spaudžia minkš donas, (18 kol.), II vice-pirm. Femaform yra aiškus gydoprieinamos.
lėtų būti naudingais. Nėra čia vietos jų vargingą padėtį tų pakojį. Kas čią nesigailė J. Kišonas, (North Side), rast. lis del moteriškų skausmu ir
P i r m o s Klesoa
Mašinos
aprašyti Tikėkit, broliai Lietuviai, kad kiekvieną jų pra tų nukentėjusios franeuzų ta a V. Galnaitė, (Town of Lake), kentėjimų, apsaugoje jaunys
Frlvate Ambutę, ir palengvina permainoje
Licensed Emb.
šyme skaitant, trykšta susigraudinimo ašaros. Kokį var tos, jei ji savo didelės paja ižd. J. Baltutis (Town of La gyvenimo.
lance
r
.
E.
Palacs
Dirba labai greitai
gų, kokį pasiaukavimą del mokslo jie kenčia, tas tegali mas vartotų šalies atgaivini ke), ižd. glob. O. Aleliunienė, ir visiškai apsaugoje.
suprasti, kas savo amžyje yra badavęs. Nes tie mokslei mui. Bet kuomet ji milžiniš P. Krutuliene (Bridgeportas). PAS JŪSŲ VAISTININKĄ
viai, visi jie, ne kiek neperdedant, badauja. Nuolatiniams kas sumas kelinti metai su Sveikiname naujų K. F. Ap Femaform galima nusipirk
vargo ir prislegime gyvendami, ligoms užsikrečia ir miršta vartoja savo militarizmo sti skričio valdybų ir linkime ge ti pas kiekvienų moderniškų
Lietuvis
Graborius
vaistininkų. Bet kad jūsų
nelaiku, džiaugsmo neragavę, darbų neatlikę.
2314 W. 23-rd Plpos
vaistininkas neparduoda, priprinimui, tai to perdaug. Jei riausio pasisekimo!
Chicago, IU.
$1.00 ir mes jums pri
Vardan artimo meilės, meldžiame Jūsų, pagelbėkite Francija gali ginkluotis ir gin
Report. siųskįte
siusime. Kad nepatenkins suPatarnauja laido
moksleiviams.
tuvėse
k u opi griausią
grųžįsime pinigus.
Reikale meldžiu atKada ir kaip?
LAUBER & LAUBER CO.
sišauktl,
o
mano
žą pagelbą suteikė mūsų vargstantiems moksleiviams.

IŠ KATALIKU FEDERACIJOS CENTRO.
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Antai Naujojoj
Anglijoj
(Rytuose) viena geležinkelių
bendrovė jau panaikino apie
vieną tūkstantį mailių pašali
nių geležinkelių, kurie šr.kojosi iš vyriausios linijos.
Kitos bendrovės taipat jau
nusiskundžia.
Kame priežastis? Tai nuo
latinis automobilių skaičiaus
augimas visoj šaly. Automo
biliai nuo geležinkelių atima
ne vien pas&Žlerius, b* t ir
prekių transporatciją.
Žin. vai apskailc, kad u£ po
ros n.etų Suv. Valstvbėse bu'.i:j v i š 20 milionų įvairiausio
lino automobili.Į kad supras
ti, ką tas reiškė, imki-:] pora
pavyz^žic. Wiscoi»sino vnMi„;./• •k'inėjart geležinkeliais
traukiniai per metus prava
žiuoja apie 13 milionv mailių.
Tuo pačiu laiku toj pačioj val
stijoj automobiliais atliekama
pusantro biliono mailių, arba
virš 100 kartų daugiaus už
geležinkelius. Tuotarpu Wisconsin valstija nėra turtinga
automobiliais, nei gerais vieš
keliais,
i
Tuojaus ir kaip išmanot.
New Yorko valstija turi
Ar tai senu būdu, prakalbomis ir paprasta rinkliava
Tuojaus,
nes
vargas
didelis,
nes
prašančiųjų
daug,
daug daugiau ir geresnių ke
svetainėse; ar rinkliava po namus; ar rinkliava bažnyčio
nes
Federacija
jau
nebeturi
iš
ko
bešelpti.
lių ir tris kartus daugiau au
se; ar vakarėlis su apmokama įžanga; ar bazaras; ar ki
Sunku
Federacijos
Valdybai
numatyti
kiekvienos
tomobilių,
negu Wisconsin
tokie kokie budai, kurios išgalvotų mylinčios Bažnyčią,
kolonijos
vietines
sąlygas.
Tad
skyriai,
draugijos,
veikė
valstija - Dėlto New Yorko
Tautą ir artimą širdis, — visi bus geri.
jai
ir
ypač
gerbiamieji
Kunigai,
sulig
išgalės,
tepadaro
valstijoj automobiliai per meTiktai del Dievo meilės, susirupinkit visi ir mąsty
kas galima Visokie dori budai Jyra pgeri, kurie bent ma
tus pravažiuoja keletu karta - —
—L
-.
kite kaip į pagelbą ateiti! Nes tai prašymas ir šauksmas pa
daugiaus mailių už Wisconsi- škelių išlaikymas pigiau at- ležinkebų bendrovės jau be gelbos žmonių gyvų ir vargą kentančių. Nes iš tos pagelna. Rezultate New Yorkj vai- sieina už geležinkeliu, reikia jokio entuziazmo investuoja bos bus garbė Dievui, Tautai nauda, o pasjdarbuvusiems
itijoj geležinkelius automobi spėti, kad geležinkeliams tik- kapitalui į geležinkelius. Jos j Tautos dėkingumas ir Duosniausiojo Viešpaties atlyginiliai palieka dar toliaus užpa | r ai yra pavojaus nykti.
(nusimano, kad geležinkeliais m a s *
£«.<W<i!£k
1
kaly.
Pagaliaus su geležinkeliais ! susisiekimas n/adeda DalerurVisas aukas prašome siųsti žemiau nurodytu adresu.
Atsižvelgus i tai, kad auto konkurencijon jon pradeda
O Fed. Sekret. tuojaus praneš, kuriam moksleiviui pnmobiliais pigesnis važinėji stoti oro mašinos, kuries tai va mazeti. Geležinkelių vieta ^ ._..
.
,siųstoji auka yra paskirta,
mas, negu traukiniais, kad pat pasirodys
nenugalimu pradeda užimti kitos naujoviFEDERACIJOS SEKRETORIATAS,
visoj šaly vis daugiau naujų priešu.
2201 West 22nd Street,
nis pigesnės ir parankesnės
vieškelių pravedama, kad vie- Į Nestebėtina, jei šiandie ge priemonės.
Chicago, Illinois.
^
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P. ŽadeiMs. . įtakai, sykiu su gerbais ir privilegijomis
n n r i / v r m m i pasiėmė lenkų kalbą ir idėjas. Iš liaudies
buvo atimtos visos teisės ir žemė; ji bu
vo pilnai atiduota karaliukų dvarionių
nuožiūrai, pateko į juodą baudžiavą. Bau
džiava greit tapo nepakenčiama; vals
tiečiai neretai sukildavo prieš ponus, bet
kelio į laisvą Ameriką niekas dar neži
1. Iš tolimos praeities.
Į klausimą, kada prasidėjo Lietuvos nojo. Tečiau, tais laikais ir pačioje Ame
produktų mainos su Amerika, galima at rikoje nekoks dar rojus tebuvo: naujo
sakyti: -- nuo to laiko, kuomet pirmieji sausžemio tyrinėtojai Viešpueius, Balboa,
Lietuvos kolionistai atvyko Amerikon. pirmas pasekmingai aplink žemę keliau
Bet kada tai buvo, niekas dar nėra do ninkas Magellanas, Cabot ir daug kitų,
kumentaliai priparodęs. Penkiolikto šimt nespėjo savo darbų užbaigti, kaip pra
mečio gale, kada 1492 metais Kristupas sidėjo varžytinės tarp ispanų, portugalų, I
Kolumbus atrado nauję, sausžemį vakaruo prancūzų, olandų ir anglų, kam tas kra-i
se, kuris vėliau tapo Amerika pavadin štas turi tekti. Anglų jaunas laivynas,tas, Lietuva buvo nepriklausoma valsty narsaus Francis Drake vedamas, 1588
be ir tuo laiku* tai yra Kazimiero Jogai- metais sunaikino ispanų "Neįveikiamą
laieio viešpatavimo metu, vedė sunkią Armadą'* ir anglai galutinai gavo viršų
kovą su Lenkijos intrigomis. Šešioliktame ant kitų pretendentų. Tečiau, kolei įsi
amžiuje, del perdidelio slaviško elemen viešpatavo raudonveidžių tėvynėje, ne
to Didžioje Lietuvos kunigaikštystėje, maža vargo padėta, kaip kovoje su injlijotos lenkų intrigos buvo galop apvainikuo nais, taip ir su gamta. Daugelis Europos
tos Liublino Unija 1569 metais. Lietuvos kraštų jurininkų, kaip švedai, danai, vo- j
didikai, be mažų išimčių, pasidavė lenkų kiečiai mėgino plaukti per okeaną tai pel*.*•

LIETUVOS-AMERIKOS PREKYBINIU
SANTYKIU APŽVALGA IR
PREKYBOS GALIMYBĖS,

•

no, tai tikėjimo laisves tikslais. Istorininkas Daukantas pastebi, kad apie 1688
m. ir keletas lietuvių išvykę Amerikon
ir apsigyvenę New Yorke; tas faktas nė
ra ištirtas, bet
yra
visai
galimas.
Jei
vokiečių
emigracija
Ameri
kon teprasidėjo tik 18-to amžiaus pra
džioje, tai apie lietuvių bent kiek žymes
nę emigraciją Amerikon tuo laiku kalbė
ti nepriseina: nebent vienas kitas drą
suolis tai ponų persekiojamas, tai Rusų
Valdžios ujamas, kaip Kąsčiuškas, tepasie
kė Ameriką. Prasidėjęs tuo metų ameri
kiečių karas del Neprigulmybės negalėjo
savemp emigrantų patraukti. Kada 1783
metais Paryžiuje Amerikos Neprigulmybė tapo galutinai pripažinta, lietuvių liau
dis merdėjo baudžiavoje ir nelaimingos
unijos su lenkais beliko vos keletą metų.
1795 metais Lietuva pateko Rusijos jungan ir tik 1861 metais tebuvo paliuosuota nųo asmeniškos baudžiavos, bet eko
nominė baudžiava pasiliko. 1863 metų su
kilimas šiek tiek čia pagelbėjo: vajstieeiai gavo žemes. Tečiaus, Muravjovo Koriko gadynė daugelį privertė bėgti iš
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S. 0. LACHAWICZ

darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Ganai 1271
21M

Itklirbcjanta Chcmistai
Labatorijos Divizija

1526 W. 21st Street
CHICAGO, U. S. A.
*-*:

)

Pleiskanos sunaikina-*
Ruffles atgaivina!

u

Kaip vanduo nuolatos laMdamas ant akmeni
fimuia duobe, taip ir pleiskanos, nors isleto
bet tikrai, sunaikina plaukų Šaknis * yra
priežastimi plaukų suplonėjimo, furie Ai lai
ku pasiduoda nuplikimui.
N epn" si leiski te šitokio atsitikimo prie sarta t
Naudokite

RnffU
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų
nesvarių baltų rbpynėlių pirmą pasirodymą
savo galvoje. RufOea sunaikins pleiskanas ir paragins augimą jūsų plaukų.
Bonka 05c. aptiekose, arba s i 75c. prisiunčiamo stačiai ii dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Street
\<

Lietuvos užsienin, taigi ir Amerikon.
Bet Amerikoje tuo laiku ėjo civilis karas,
kuris tik 1865 metuose tepasibaigė. To
dėl, liefuvių emigracijos pradžia Ame
rikon tik nuo šių metų tegali būti skai
toma. Kun. Jonas Žilius, - "Lietuviai
Amerikoj'', brangintinos knygos autorius,
teisingai pastebi, kad 1867 ir 1868 metais
buvo badąs Lietuvoje ir dėlto 1868 metus
jis skaito lietuvių "kultūrinės" emigra
cijos pradžia. Rekrutų gaudymas "Maskolijos vaiskui" taipgi čia buvo stipriu
akstinu. Tokiu būdu, pirmieji Lietuvos
emigrantai Amerikon buvo iš prievartos,
Paskiau pradėjo vykti uždarbiautojai, ku
rie neturėjo tikslo Amerikoje apsigyven
ti: vieni jų, .-- sunkiai sutaupę kiek centų
tuoj siųsdayo saviškiams į. senąją tėvy
nę; -- šiek tjek užsidirbę patys skubėda
vo grįžti at^al. Anglių kasyklos ir sun
kieji fabrikų darbai - buvo mūsų bro
lių idalis Amerikoje. Ilgainiui atsirado patpgesnįų galimybių ir Amerikoje apsigy
venti ir daugelis lietuvių, atsikviesdami
sayo giminės, apsigyveno Amerikoje, kaip
naujojo tėvynėje, sudarydami vietomis

|i

\

BrooUjm, N.Y,

labai skaitlingas kolonijas. Su senąja tė
vynė nei dvasinių, nei materialių ryšių
nenutraukė. Vėliau atsirado inteligentų,
kurie lietuvių tautos atgimime net didelę
vagą yra išvarę. Pradžia lietuvių koloni
jos Clii^agoje Jonas (Žilius) skaito 1870
metus. Ši lietuviu, kolonija čia greitai,
kaip ir pats Ckicagos miestas, išaugo ir
ilgainiui, kaip matome, pralenkė visas ki
tas kolonijas. Revoliucija 1905 m. Rusi
joje ir Lietuvoje lietuvių emigrantų skait
lių dar vėl gerokai pacjidįno. Amerikos
lietuvių santykiavimas su senąja tėvyne,
maždaug , taip kaip aukščiau pasakyta,
tęsėsi iki pat Pasaulinio karo pradžios
1914 metais, kada Lįetuya tapo nųp viso
pasaulio atkirstą. Tečiau, idėjinis Ame
rikos lietuvių bendravimas su Lietuva ne
tik nenutruko, bet didžiai išaugo: buvo
sukurta stipri bazė Lietuvos Neprigulmybei išgauti ir nuo toro nukentėjusius
sušelpti. Naudingos jų pastangos davė
gerus vaisius: karo vėsujai prašvilpus,
jie turėjo progos dalyvauti Neprigulmįngos Lietuvos valstybes prisikėlime*.
(Bus daugiau)
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imimo žmonių. Tąig? kviečia
Pirminmko pagęrj)ima$.
langas ir yąisingas yra gerais j
me mūsų gerb. daktarus ir ad
&v. Baltramiejaus drrjps pir darbais, jkaip svarbu visiems'
vokatus į £v. Vaido dr-jos
nuninkui p, A. Jankauskui, fciarjtis į draugįj^, kur žmogus
Iškilmingos Sukaktuves. kuris per 10 metų dau§ dar- ^aU p&rojdytį tįkrą savo paįisus-m§ kurie būva kas antras
CICERO. ILL.
tus. Išrinkti: Felixas Strel- nedeldienis 1 vai. šv. Antano
Sausio ^ d. š. m. mūsų ko-|)?ayosį draugijai, buvo peikta
pįtĮfįmį.
METtJVlB i D V O K J U a i r
čiunaSj Juoz. Mockus ir Ona
3221
W. 22-nd St. arti Leavitt ĘL
parapijos mokyk, kambary. lonija šventė nepaprastą šv- brangi dovana su širdingas
VlJ^Jga.
Telefonas Canal 2552
Feder. 12 sk. susirinkimas. Miliauskiene ir tuojau su- £ £ £ » i š ^ S ^ . V ^ ----mo Kat. entę. geniausioji mūsų Drau- sveikinimais.
Vakaras uęsibaįgė Lietuvos Valandos: r r y t o Iki 9 vakaro. 8eFed. 12 skyriaus šus-mas į* rinkta aukų
ir Pėtnyčioj nuo 9 r. l k T I
Moksleiviams į A l n e r i k o j . p e l e g a t a s p a r e i š .
Pirmininkas dėkodamas, tr bininų. Pp tam buvo dar šo- redoj
i gija, šv. Baltramiejaus vardu,
v. Veda visokias bylas visuose
vyko parapijos svet. 28 gruo $8.50 ir nutarta visiems eiti
Egzamlpuoja Abstrak
kia, kad jie nieko neveikią. sulaukė 30 metų savo gyvavi umpai papasakojo šv. Baltrą- Jriaį.
y i i m t e s JT Trimitas. teismuose.
tus f r padirba ytsokluii Doku
džio 1924 m. Pirm. Juoz. Moc į jų koncertą,
mentus, perkant
arba .parduo
Labdarių raportas. Atstovas mo. Toms sukaktuvėms pami 'miejaus dr-jos praeftį. Drau
dant
Lotus.
Namus,
Farma* Ir
kus atidarė sus-mą. Kun. A.
Biznius.
Skolina
Pinigus
ant pir
praneša, k*d rengiama Bunco nėti ir buvo surengtos iškil gija buvo įkurta 1895 metais.
Šv. Vardo Atstovas.
mo
morglčlaua
lengvomis
lalycoLinkus atkalbėjo maldą. Per
Buris
pasišventusių
asmenų
įŠv. Vardo draugystės atsto-, P a r t v k kviečia visus, kad at mes,
ųila.
•
^
™
vj
skaitytas protokolas iš perei
kurė šią dr-ją. Daug dįrbta. Įr Sveikiname savo naują klebo
vus ragina, kad Federacijos j slankytų 8 dieną sausio. Skai
Bažnyčioje.
to sus-mo ir vienbalsiai priim
p
ną.
delegatai praneštų savo drau tytas šv. Kazimiero Seserų
Iškilmės prasidėjo bažny štai dr-jos rupesniu pastato
tas. Peršaukta draugysčių at
Džiaugiasi Springfieldiečiai,
laiškas
.Vien eioje. Vioa šv. Baltramiejau* ma bažnyčia, mokykla ir daug
gijoms apie šv. Vardo draugi Vienuolyno
stovai. Atstovai buvo iš maž
ją, kad šv. Vardo draugystS balsiai laiškas priimtas, o kaip Draugija "in corjjo^" susi kitų gražių darbų nuveikia s u l a u ^ naujo klebono kun.
ADVOKATAS
ne visų draugysčių, išskyrus
galėtų gauti daugiau vyrų. vajus prasidės Šv. Kazimie rinko i bažnyoia 10 vai. ryio. ma: Per 30 metų išmokėta po Yunkerio asmenyje ir nuošir 11 S. t a Salle st. Room 2001
trijų.
mirtinės $33,000; pašalpos - džiai jį sveikina- Nepaprasto TeL Randolph 1034 Vai. a a o t - l
Klausia, ar Federacija negalė ro Vienuolynui, jai Federaci Čia buve atlaikytos šv. Mi
VAKARAIS:
jos
12
skyrius
su
visu
šturmu
$38,000.
Turtas
šiandien
sieĮįspudižip
padarė
mums
naujo
8301
S.
Halsted
st. T e i Blvd. f 771
šios
Draugijos
intencija.
Gerb.
Raportai
tų pakviesti mūsų advokatu*,
' • — • v. v apart PanedėUo Ir
klebono pirmasis pareiškimas:
Pėtnydioe
Draugysčių raportai. Pasi-< daktarus i Šv. Vardo draugy- pribus i pagelbą Ses. Kazi- Kun. k'teb. J. B. Ęloris pasa kia be svetainės $10,000.
Pirmininkas pažymėjo? kad '"Aš atėjai dirbti del jūsų ir
rodė, kad vienos ' draugystes stę, kad ir jie prisirašytų i tą mierietems. Laiškas iš Fed. kė gražų pamokslą, guriame
ką nors veikia, kitos nieko j draugystę ir mums lietuviam j Apskričio, kviesta į Apskričio ypač pažymėjo, kokios svar iš pirmojo būrelio, kuris Įkū su jumis". O antrą kartą iš
neveikia, bet po Naujų Metų butų dideli garbe, jei turetu- sus-mą. Rapcrtas iš Fed. Aps bos turi broliškoji meile ir rė dr-ją, yra gyvi dar 10 na girdome §įuos brangius kiek
lietuviui
žodžius:
visos žada kuom nors užsiimti. mėm tokius mokytus vyrus kričio išdavė F. Strėlejunas. vienybe draugijos gyvavime. rių. Jiems pagerbti buvo įteik vienam
A D V O K A T A S
ta kiekvienam po auksinį me- "Jei mes negalime gyvuoti
Svetęiaėje.
Apaštalystės Maldos draugi-,šv. Vardo draugystėje. Tuo- Raportas vienbalsiai priimtas.
• ••- • - s *
li°je parapijoje, kaipo li-jtunusiskundė,
Vakare apie 6 vai. prasidėjo dalį.
Ofisas Dldmie-tyj:
jos delegatas, ragino kad met galėtumėm išrinkti dele- Kiti delegatai
yiaĮ, taį mes neturime teises 29 Soutn La Salle Street
daugiau vyrų rasytųsi į Apaš- gatais į Centro sus-mus, kurie kad negalėjo būti Fed. Aps kita iškilmių daKs Lietuvių
Vyčių choras.
visai bulį".
talystės Maldos draugiją. Pa- įvyksta kas bertaini^. O tenkričio sus-me iš priežasties per svetainėje.
Vadovaujant p. BujanausTelefonas Centrai M M
Šitie gerb. kun. klebono
Čia, dalyvavo be šv. Baltra kiui Vyčių vyrų choras su
žymėjo, esą nuostabu, kad suvažiuoja delegatų po 15,000, kėlimo iš antros seredos mėn.
į j f miejaus draugijos narių ir vi dainavo keletą gražių daine pareiškimai pripildo mūsų šir Vakarais 3223 S. Halsted SI.
vyrai nenori prigulėti prie to-; J 2,000, po tukst. mažiausiai, į pirmą.
Telefonas Yards 4681
sų kitų katalikiškųjų draugi lių, ttVU kurių pažymėtina: dis viltimi, kad męs spring
kios draugystės, kaip Apaš- Dalyvauja tuose sus-mose Jo
Aukos bylai.
fieldiečiai tikrai gyvuosime ir
talystės Maldos kad yra. Gie-: Eminencija Kaid. Mundelein.
1'ona.s Juneius praneša, kaci jų atstovai. Visos draugijos u Me9 sveikiname" "Kareivių
visokie nesusipratimai išnyks
drininkų arba Moksleivių ra-j Jo Malonybė Vyskupas lio- surinkia $32.36, tai bylai, ku L-U Lietuvos ir Suv. VaL vė daina", "Bfinda" ir t. t.
iš mūsų tarpo.
A. K.
portas. Gerb. kun. Linkus j ban, daug Monsignorų, klebo- ri buvo varoma su biblistais. liavomis gražiomis eilėmis iš
Chorą sudarė šie vyčiai: J.
kviečia Fed., kad prisidėtų j nų, kunigų o iš svietiškiu v> Nutarta advokatui užmokėti mokyklos atėjo į . svetainę. Jakutis, V. Špokas, J. "BukąnADVOKATAS
r
prie Moksleivių, tai yra iš- šokiu veikėjų, daktaru, advo- $25.00 o kitus palikti kasoj Šios draugijos dalyvavo šv. tis, K. Vasilius, V. Rojunąs,
77 VV. Wasblngton St. Room 911
rinktų į Giedr. Seimo delega- katu ir kitokiu visokių įžaiS- kitiems panašiems reikalams. Baltramiejaus draugijos iškil K. Stulginskis ir P. Alekna.
Tel. Central 6200
Jei Tamista nori, kad Jūsų
paveikslas atrodytų kaip gyvas,
\ Cicero Ofisas Ketvergo vak.
Dvasios Vado Kalba.
Ponas Junčius turėjo daug mėse: šv. Antano, šv. Juoza
tai tą padarys Tamistoms J.
ĮJ4017 W. 14th St. Tel. Cicero 8223
J. Stankaus Bridgeport Studi
Jdomi buvo gerb. kun. kleb.
išlaidų, bet ji# nereikalavo po, Gyvojo Ražančiaus, Nek.
| A n t BRIDGEPORTO SeredoJ nuo
joje.
Pras.
Šv.
Pan.
Mergaičių,
L.
i5J. B. Klorio prakalba. Gerb.
Me« imame paveikslus ves
«-8 vai. v. Subatoj nuo 1—7 T. • .
7 nei jokio atlyginimo.
tuvių,
Šeimynų,
pavienių
ir
ri.
Vyčių 47 kuopa, Lietuvių T<)- kalbėtojas vaizdžiai nupiešė,
3236 S. Halsted S t Tel. BonL 97S1
Mūsų studijoje galime nusiim
Valdybos rinkimai.
lit. kliubas ir Susiv. L. R. K. ką reiškia pasišventimas vi
ti paveikslą bilia dieną ar va
GYDYTOJAS I R CHIKlIt<iA8
PHYSICIAN & SURGEON
karą, nes mes turime tam
Prasidėjo valdybos rinki A. 117 kuopa.
tikrus elektriškus {taisymus
suomenes
labui,
kaip
jis
gaX — Spinduliai
4442 So. Western Ave.
mas
1D25
metams.
Išrinkti:
Kainos labai prieinamos.
Office: 2201 W. 22n«l St.
Suėjus
visiems
j
salę,
Š.v.
Telef. Lafayette 4141
Cor. S. Leavitt St. Tei. tanai 6222
J. J. Stankus
r.<
mJ PiriCv — J. Mockus, vice-pirm.
Residenee: 3114 W. 42nd St.
Baltramiejaus Dr-jos pirmi Telefonas Ganai 0610
BRIDGEPORT STUDIO
Tel. Lafayotte 4988
- A. Valančius, rast. -- L.
ninkas Aleksandras Jankaus
Hours: 1-4 & J-8 P. M.
ADVOKATAS
$202 So. Halsted Street
Krikščiūnas, fin. rast. ~ A.
Geriausias plumeris, dari
Sun. 10-12 Noon
kas pradėjo iškilmės, paaiš lietai
MIESTO OFISAfl
Tel. Boulevard 3302
gerai ir satiniftaj
jBislis, kasierius -- A. Stul
127 N. Dearboni Street
Gydytojas, Chirurgas, Obskindamas vakaro tikslą ir pro
T i IOMAS Hiooiire
'*
Kambariai 514 ir fili
2313
SO.
Oakley
Ave
Cbicago,
giuskas, kasos glob. - A. JonTelefonas Boulevard 1999
tetrikas ir Specijalist&s
Telefonai Randolph 5584 1* 65S6
gramą.
\.±
Elektroterapaa.
soniene ir Brazauskienė, mar
VaL: Kas diena, išskiriant SuMūsų Naujo Namo Adresas
Vyčhj chorai p. P. BnjaIŠIMA TONSLLUB —
batos ir šventės, nuo 9 iki pietų.
šalka - F. Strelčiunas. Dele
*Į±
Bis:
Tel. Yards 4527
1)—Be marinimo.
ROSELANDO OFISAS:
jfcuskui prifmyant piano, pa
4608 SO. ASHLAND AVENUE
2)—Be peilio ir be ikao>ro«,
gatai
į
Apskritį:
F.
Strelčiu
Plumbing.
Gas
Fittiug
10717
So. Indiana Avenoe
3)—Be
kraujo,
Cbicago, m .
162-164 N. Sangamon S t
4>—Be jokio pavojaus r»eiVnial.
giedojo
Lietuvos
himną.
Telefonas
Pullman 63.77
Vai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 po
And Sewerage
•>—I*fccijental nereikia sirgti, g * .
Arti nandolph Str.
nas,
L.
Krikščiūnas
i
i
A.
Va
t
Vai.;
Kas
diena
nuo 2 Iki t ;
P*et iki 3 po piet, 6:30 rak. Iki
Ii tuoj valgyti, ir r a n eiti l
Tuomet
pirmininkas
pakvie
darbą.
Mes
turime
geriausių
silkių
Subatomis
visa
diena.
Šventomis
Greitas Ir Geras
9:30 vak.
lančius. Koresp. A. Valančius.
Parydo 'Gall-stones' (akmenis tiiUyje)
ir
žuvies.
Kaip
tai:
Alaska
i Iki pietų. •
te visų dalyvaujančių draugi
ir akmenis gJupum* pūslėje be • Patarnavimas.
Fat Scotch ir Holland silkių.
perncijM, NU t a m tikromis moks.
Dvasios Vados, gerb. kleb. II.
SPECILISTAS ant egziaminavoliskoiiiis priemonėmis bei vaistai*.
Kainos Mažesnes Nekaip
Mes parduodami bačkelfimls,
jų pirmininkus užimti vietą
TeL Boulevard 0537
Apkurtusiems tUĮcružina girdėjime,
*
jimo
abstraktų ir padarymo konpusbačklemis, ketvirtbačkiais
Kitur
t a d * visokias tigras pasekmingai, ir jei Vaičiūnas.
i
traktų,
" dokumentų
ir visokių
estradoje.
ir \iedrais.
rra reikalas daro opem. i jus.
popierių.
Veda
visokius
sudus.
Profesijonalį patarnat imą teikia savo
Korespondentas.
Mes pristatome j visas mies
Sveikinimai.
•fise:
Pl ^ ^'^^'^^* ^ • • • ' » • • • • • • • • • • • „ ,
to dalis. Taipgi pristatome ir
1411 So. 50 Ave. Cicero. UI
3258 So. Halsted Street
Draugijų pirmininkai svei
1 užmiestį.
Ofisas atidaryta»: kasdien nuo t vai.
po piet iki 9 Tai. vakare.
Chicago,
111.
Reikalui esant telefonuokino šv. Baltramiejaus Dr-ją,
Nedėliomis Ir seredomis ofisas uždą1707 W. 47-th St.
rrtaa.
kite:
Monroe
7344
sulaukusią 30 metų sukaktu
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
Visi užsakymai yra gvaran6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
vių,
ir
įteikė
gražių
dovanų,
tuoti.
':
Telefonas"
O
m
i
r
T2S3
Lietuvis Advokatas
8 Iki 2 vai. po pietų.
)fiso Tei. Boulevard »6tJ
69 W. Washington St.,
šio pirmininkai dalyvavo: M.
M. BOKIĮ COMPANY
Rezld. TeL Drtiel M t l
Soom 1310
Skyrius - Šv. Juozapo; K.
1MPOKTKRS & PACKEItS OF
Maliavojinto Kontraktorius
Telephone Dearborn 8946
DR. VA1TUSH, O. D. ! Vosilius --fcv.Antano; p. Da- Dažu ir Poperos Krautuvė
ĄLASKA, SCOTCH and
Vakarais: 2151 Wėst 22 St.
Tel. Boulevard 2160
%
R13«AS GYDYTOJAS I t
Lietuvis Akių Specialistas*
Telephone Roosevelt 9090
2338 SO. LEAVITT STB.
HOLLANP HERRING
OHIRURGAB
Palengvins akių įtempimą, kab i bažinskiene - . Gyv. Raž.; O.
Lietuvis Gydytojas
Namų
Telefonas Canal 1667
yra priežastimi skaudėjimo gal
Specialistas Moteriškų, Vyrttkų
Sla
162-164 N. SANGAMON STR.
Burbiutė
N.
Pras.
Merg:;
vos, svaigulio, aptemimo, nervuoValkų Ir visą chronJikq ligų.
TEL. MONROE 7S44
3303 South Morgan Street
tumo, skaudančius ir uždegusius P. Bujanauskas - Vyčių, iC.
CHICAGO
karščius akių, kreivių akių, kata
Chicago, m.
ro, nemiego, ir taip toliaus, be
Burba - Susiv:; A. Sutkus ir
vaistų arba skausmo. Nepervirši«\
Kampas 31ct Str.
na nei akių medikalis moksiaa.
M. Valentikonis - Piliečių
Visuose
atsitikimuose
daromas
Vai.: 1—S po plet. 7—8 vak. Ned.
egzaminas elektra parodantis ma
kliubo.
Lr dveutadieniais 10—12 d.
žiausias klaidas,
taip pat kaip
LIETUVA ADV0KAT*
•
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••
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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MfAUKEGAN, ILL.

» * » «

i m »

ADVOKATAI

JOHN KUCHINSKAS

f SPRINGFIELD, ILL
»••

i. •

A. A. OLIS

V, W. RUTKAUSKAS I

STASULANI

ISi? F0I088AFISTAS

D A K T A R A I :

DR. A. K. RUTKAUSKAS

DR. S. BIEZIS

PLUMBING

Dr, A. Račkus

* »

J. P. WAITCHES

Dr.SA Brenza

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr. AJ. KARALIUS

GEO. HAZARD

John Bagdziunas Borden

PETRAS CIBULSKIS

Dr. A. A. ROT H

.'

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

T e i Yfcrd* 09M
Valanda*;
Nuo 10 iki 12 p i e t
Nuo 2 iki 3 po piet
Vuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
X«sw B o u l e v a r d

S«8«

DR. CHARLES SEGALl
Perkėlė

savo

ofisą

po niu neriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovų, 3Ioterų ir Vyru lAgiį
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Nedėliomis: 19 iki 12.
Telefonas Mid\vay

Di*. J . R. Poška

2880

T

GYDYTOJ AB
T Tel. C anai 0257 vak. Prospect 6659
• m
CHIRURGAS
•117 Bo. Morgan Street
Yalaados: 9—1% t i ryto.
Yakarals nuo 7 iki •
Uetuvis Gydytojas Ir
CICERO OFISAS:
I M I South 49-tk
Awmm
Chirurgą*
Telef. Cicero 4§7i
1821 So. Halsted St.
Valand.: 1—f: 19 • . • . ' kaadlan,
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Ctarnlnkals lr pelnyčio m* nuo I
Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 iki 6
iki » ral. r*k.
*i
po pietų; 6 Iki 9 vakare.

1

DR. P. Z. ZALATORiS

! • — •» — • ! • • » • » • • » » » » » • « !

\

D r . J . M. G h n z a n
CHTRCRGA8, OSTEOLOGISTA8.

' i. • •

'

•

• •

Valandos: 16 Ii ryto iki 4 v. po pietų i r nuo C:M iki 9:It • . v.
Telefonas ofiso: Haymarket 9149
Rezldencljofl Keystone 41M
Telef
— f

HELEN BELMEN JEBRY

Tel

Lafayette 8568

SIMPTOMAI PAREJ§$IA
AKIŲ LIGAS
Ar jums skauda oralrą?
Ar jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti T
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip i i plukančlus
taškus
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios Šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

Ar sergate?' Mes jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar jus čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jušų
liga? Ar g^eri yra jūsų inkstai '—— turite 'strėnų skausmus? Ar
turite "skilvio ligą, gasu, rųgStumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — 'turite
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą.? Ar 'tuTite dldfeir persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar
turite hemoroldus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir
mažai sveHate? A> kenčiate nųc
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūkį, apsivėlus} liežuvį?
Pražallnkit pervlngumį —*'apiisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervu*, -fterelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir paeimatykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski

kyse?

Ar yra balta dėmė aaft rokų T

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei,turi aklų uždegimą, jeigu akys
* u vargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Dr, Jan J. Smetana
1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augžto vlifl Platte ap
tiek os, kambariai: l f , 16, K lr 17
Valandos: nuo. 9 ryto Iki 9 vak.
Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M
ii

i II •

mTji

Ofisas
Teji. Haymarket « ? •

1112-1114 Milwaukee Ave.
Viršui Hattermah ir Glants Banko
Valandos 9-J? rjrto, ?-5 op
pietų, 6-9 vakare
k ė l i o j MO 10 Į^J H diena
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos lr šlapumo ligų.

3116 So. Halsted
Street
....
r* *"«*-*

IilETUVIS NAPRAPATAS
4454 So. Western Avenue
Vai.: Nuo 2 iki 5 C Iki 8 P. M.
Cbicago.

25 metų prityrimo

Turėk švarias, Sveikas akis

3333 South Halsted Street
v-

1

Akinių pritaikymo n v n o

Lietuvis Specialistas

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 Iki 12

I Birt
Sveikas

pr. A. J. NORMANTH

DR. SERNER, 0. D,

Akiniai $5 ir augščiau

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street

l

visokias ligas arba nenormalį pa
dėjimą, silpnybę
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
se. Nauji stiklai įdedami J rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo
numerio iš recepto duoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų'atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
įtempimo, kuomet geras pririnkimas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta J mokyklos vaikus.
Valandos: nuo 10 rytp iki $ v a k
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų
Tel. BouleVard 7589
1545 West 47-th Street
AKINEI $4 I R AUGSčIAU

• -mm W

S P E C I A L I S T A S atšoka Ugų vidurių ir plaučių, gydo lytiška?
dalis, šlapumo ligas Tyrų, m o t ė m ir valkų.
•

GYDYTOJAS,

•

Tamsta

Dr. Maurice Kahn
Gydytoja* ir Chirurgai
4631 8 . Ashland Ave.
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Valandos: Nuo 7 iki • yakarals,
Nuo

*

Bfc~Vaištinei D a į t a r a T
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K. JURGELIONIS

j -

* — V - * - ^ m m

DR.

P. S I M A I T I S
NAPRAPATH
v Gydau pasekmingai tokias ligas
vyrų, motei'ų ir Vaikų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, nesllpnindamas juos Vaistais ir nevarglndaraos operacijomis.
Vartoju Naprapatijos lr Maisti
nes chemijos, būda gydymui, (Iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių lr į
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų « iki 8
vak. Nedėliomis po sutartė 4662.
So. Ashland Avenue.

^

—

J
— • >

PRANEŠUyTAS SERGAN

—

rapBs.

Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije
žinomais gydjmo budais.
AtsUankykite į
TRAINIS HEALTH
INSTITUTE
3327 S. Halsted Street
(Ant

Antrų Lubų)

Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.

2 iki 6 Subatom po piet.

ADVOKATAS
127 N. Dearborn St, Koom 111?
Telef. S t a t e 7 5 2 1
V a k a r a i s i r n e d ė l i o s rytą*

3335 So. Halsted St.
Telefonas Yards 0141
Bylos visuose teismuos^ — Ab
straktai. — Ingalioiima* — Pas
kola pinigų 1 lr 2 m jrgičlama.

unuiiuuiuiiiiiiimnmiiimji
Kas nesigarsina, to niekas
nežino.
Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems B*
parduodantiems, darbo lr darbininkų
jieškantiems —
— visiems "Drauge" garsintis sprii
moka.
J^i

laiko neturi. paSauk:

Tel. Roosevelt 7791
flmininimiHMiiiiiiiiiKJiiuiiiiirafltmi
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j sisekė, ir garbė tam priklauso Masinusias.
Jo • prakalbos
I komisijai, būtent p-lei I. Luko mintis buvo nukreipta į šios
šaitei ir p. S. Krasauskui. parapijos bažnyčios užbaigi
•Chicagos pikta darybai ko Taipgi širdingai tariame aČht mo reikalą, "Ten, karae Die
misija anądien paskelbė, kad getb. p. Lnkošiams už jų sve- vo meiĮė viešpatauja '-- sake
Cbicagos policija moraliai nu- ^ i n g u m a i r leidime na'udoti kalbėtojos — kame žfnonės pa
puolusi ir nebetekusi rejkalin- L ^ ^ v a k a r i e n e i .
sišventimo pilni, visos kliūtys
g o s energijos kovoti su pikta- j | > a d a i n a v o m e >
pašokome, yra lengvai nugalimos".
dariais.
pažaidėme ir pradėjome skir
Dzimctei - Drimdzi.
Tuojaus į tai atsakė miesto stytis namo, pilni Naujų Me Baigus kalbėti adv. Maamajoras ir policijos viršinin tų pasiryžimo stiprinti Šv. tauskui, visi sužiuro į duris.
kas.
Abudu pareiškė, kad sa Kazimiero chorą su pagelba Ogi, nauji svečiai, "Dzimdzikoma komisija neteisingai at gerb. chorvedžio p. V. Dam Drimdzi", atvyko. Žadėjo, ir
siliepia apie policiją.
brausko.
ištesėjo. O kad užtraukė kele
Aida.
Tan atsakyman tuojaus smo
tą dainelių, tai svetainės lu
gė komisija gryniausiais fak
bos pradėjo kilnotis. Žinoma,
tais. Ji pranešė, kad 1024 Ift 18 TOS KOLONIJOS.
neapsiėjo ir be juokų, nuo ku
metais Chicagos piliečiai plė
rių visi leipo; o uždainavus
Naujų Metų Sutiktuves.
šimais, vogimais ir tt. turėjo
" Leiskit į Tėvyne/' - daugu
arti 3 milionų dol. nuostoliu,
Šių metų Dievo Apveizdos mui sidabro ašara nuriedėjo
neskaitant jiems pavogtu au parapijos rengiamos 1925 m. per skruostus.
tomobilių.
sutiktuvės bene visais žvilgs
Pirm to stud. Jonas Simo
Plėšimų ir vogimų apdrau- niais prašoko visas ligi šiol naitis užbūrė žiūrovus magiš
dos ratos Chicagoje yra du buvusias naujų metų sutiktu komis štukomis. Pavydėtinas
ves. Žmonių atsilankė daug, J. Simonaičio miklumas.
kart didesnės, kaip kitur.
Praeito gruodžio mėnesiu programas turiningas ir įdo
Kas daugiau.
atliktos 29 žmogžudystės, 211 mus, visų pasitenkinimas pil
Toliaus sekė p-lių Kateriniausias. Gaila tik, kad del nos Jonykaitės ir Monikos Bu
vagysčių ir 234 plėšimai.
Chicagoje piktadariai daž ligos šiose sutiktuvėse nega dvidaitės dainos-duetai. Jų pa
nai užpuldinėja jaunas mote lėjo dalyvauti mūsų gerb. sėkmingas viešas pasirodymas
ris ir mergaites kriminaliais klebonas kun. Ig. Albavičius. pilnai yra sveikintinas. P-lei
Ankstyva pradžia.
Jonykaitei dar sudainavus po
tikslais, kas kitur retai pasi
Nors visi pasirįže laukti 12- ra dainelių, įdomią prakalbą
taiko.
tos valandos, tečiau 9-tai iš pasakė Prof. kun. B. Urba.
Sheridan road, ties Mont- mušus svečiai susėda už stalą. Po to, dainavo įžymios solis
rose ave., nežinomas autoistas Vakaro vedėjas gerb. kun. F. tės: p-lė Aleksandra Berecsuvažinėjo ir pavojingai sužei Vaitukaitis atkalba maldą, ir kaitė ir p-le Domicėlė Šulcdė policijos leitenantą John pradedama užkandžiauti. Ir kaitė. Visoms dainininkėms
kad pradėjo šeimininkės nešti pianu akomponavo vietos var
tortus.
įvairių valgių ir šiltų, ir šal goninkas p. J. Balsis.
Užbaiga.
tų, ir viščiukų, ir ančiukų WEST PULLMAN.
visko buvo, tik gulbės pieno
Sulaukus 12-tos vai. nak
ties, įspūdingą Naujų Metų
Sv. Petro ir Povilo parap. cho betruko...
sutiktuvių prakalbą pasakė
Kalbos.
ro po globa šv. Kazimiero
Bet reikia ir dvasiai mais pats vakaro vedėjas gerb.
10 metų gyvavimo
to. Taigi vakaro vedėjas kvie kun. F. Vaitukaitis. Po šios
sukaktuvės.
Idant tinkamai paminėjui čia Dr. K. Pakštą, "Draugo'' prakalbos įvyko traukimas
savo 10 metų Jubiliejų ir pa redaktorių, kalbėti. Dr. Pakš laimėjimų Spinta knygoms
gerbus mylimą kleboną kun. tas, kaip paprastai, kalba ug teko No. 53 (knygelė 17), auJ. Paškauską, choras surengė ningai. Džiaugiasi Dievo Ap ks. laikrodis No. 16 (knygelė
labai 'šaunią vakarienę p-lės veizdos parapijos nuveiktais 3), rakandai No. 281. Pirm
I. Lukošaitės namuose Naujų darbais. Nurodo artimiausius išsiskirstant namo jaunimas,
Metų dienoje.
parapijos uždavinius ateityje, grojant Prano Berevičiaus or
Susirinko gražus būrelis vie o ypač 25; metų parapjios su- kestrai, dar pasilinksmino /
tinio jaunimo ir svečių. Kiek kaktuvės. Pagalios, palietos pašoko.
Tai taip aštuoniolikiečiai
laiko pažaidus, gerb. p. Luko katalikų vienybės reikalą, bar
sutiko 1925 metus.
šius pakvietė visus prie gar gė savo prakalbą.
Kolonijos korespondentas.
džios, jo dukrelių p-lių Idos
Antrasis kalbėjo adv. B.
ir Anelės parengtos vakarie
nės. Ištikrųjįj tai buvo vaka
riene, kuri pasiliks mūsų at
mintyje ilgam laikui. Stalai
puikiausiai papuošti manda
gus patarnavimas, o ką be sa
kyti apie gardžų valgių sko
nį! Vakarėli vesti buvo pa
kviestas p. Lukošius.
iii 99
Laike vakarienės, pasakyta
gražių prakalbėlių. Įspūdingą
kalbą pasakė gerb. kleb. kun.
Paškauskas. Savo prielan
kiais,
turiningais žodžiais
jakstino gerb. choristus prie
dar didesnio darbo Tautai ir
Nei vienas didelis miestas negali but be grei
Bažnyčiai ir muzikos srityje.
tos transportacijos. Užtad Chicago Rapid
Iš eilės kalbėjo choro pirm.
Transit Kompanijos Prior Preferred šėrai
Juozas Kilas, gabus daininin
yra Chicago's geriausis investmentas. Kiek
kas, choro tvirčiausia uola.
vienas Šeras moka mėnesinius dividentus po
Ex-pirm. p. Škigaitė - Tamo
$7.80 į metus. Jus galite pradėti su $10.
šaitiene, kuri kiek laiko atgal
Narint daugiau tinla p a k l a u s t twnt vie
apleido mus ir apsigyveno
no darbininko " I / ' kompanijos arba pri»iu«k lomiaa telpanti kuponą. Mes pri
Sioux City,. Ji taipgi atsilan
siusimo Joms veltui kopija Chicaso R a ,
pld Transit Kompanijos Strost Guids at
ChJcaro.
kė į šias iškilmes ir dabar,
kaip visados ragino visus dir
UTILITY SECURITIES COMPANY
bti ir auginti chorą. Dar kal
CHICAGO
bėjo choro rast. p-Jė E. Nor3568
Broad«ay '
409 E. 35th St.
72 W. Adams St.
Ix>uisville
Milwawkee
Indlanapolls
vilaitė; jaunas, darbštus cho
ro ir kitų draugijų veikėjas
GAUK KOPIJA
p. V. Kalečius, adv. A. Ta
John J. Morau,
. .
Koont l3feA—75 Monros Street, Chlcars
mošaitis iš Sioux T^ity, ir ki
Be atsakomybės
Iš mano pusės
meldžiu
man prisiųsti pilnas informacijas apto Chi
ti. Gerb. p. Lukošius choro
cago Rapid Transit Kompanijos 7.&% Prior
Preferred Stock ir kopija kompanijos street
truido Chicagos miesto.
vardu įteikė gerb. kleb. do
•ardas
vaną, rašomąją plunksną ir
Adresas
paišelį.
Vienu žodžiu vakariene pa-
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NAMAI -- ŽEMĖ

N<aujais!
ApiniaisPaskaninta
SALYKLĄ
šiai Selyklai priduota tikru
Boimiškų apynių kvapas
Nereikalinga virti.

A P

3 Svarų 1% K g
Kenas
U w
Klausk savo Groserninko
•

—
11

Perkam, parduodam ir
mainom namus, formas taip
#i ir visokius biznius*
brangsta taipogi budavojimo
Dartia atliekam greitai,
pigiai ir gerai.
mekanikai prašo didesnio
Kreipkitės: l J,

BIZNIS

.

PARDAVIMUI
mokesčio.
Keptuvė ir 2-jų aukščių namas
Atsišaukite tuojaus.
Kurie manote jdėti savo
1400 So. 48-th Ct.
Cicero, UI.
pinigus i propertės tai nelau

BIRUT*." STATO SCENO
JE "KORHEVILIO
—

,<

c

O

o

•
:

o
o
o

(

KANTOR

Roselande
Rekordai.

Atvažiavo Sveteliai)
: J beržyną eina O n a )
o žeriai ž i r g e l į ) ' •
švintant aušrelei) •
Klernet o polka)
• V estu vi v u i a r t a s )
o
o MadralKa polkai
Paakarka polka)
Esu a n t Šio svieto)

Tel. Pullman 9355
•

°f

O
diena, geriau -naktį)
O
F 16006 •
•
"T^vyn^s"
F 16000 S v a j o n ė )
F 16007 J
H
F 3 6001
\ i'Iiau>l Piano Boliai.
čigonėlės polka i
F 7751
F 7752
F 16002 Meilės sapnas

Geriau

Angrt-lai g ' e d . d a n g u j e
Gul šiandiena

»•* 1600H Lietuva brangi
Suskintas kvietkelis

W
W

F
F

775.3
7 7 5 4 c*

W F 7891 B
3
W F 7892 i..

* ***A&GAlAa£iU*A&£fiAt*£A^^

9MU

S CHAS. K. VUOSAIUS
§

Didiiauses ir geriauses siuvejes
ant West Sides.
Taria dideli pasirinkimą rudeniniu ir
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
vimo. Taipei
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS
Lietuviu Kraučius
2337 So. Leavitt St.
Chicago, U i
Tel. Roosevelt 8982

S. M.

Tel. loulevard 061 \ ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
•
Parduodam Laivakortes. 9

(T

•

1

E. J. H E N I F F
f

REAL ESTATE

Parsiduoda mūrinis namas tarnavimas m and a gi ausis.
5710 S. Kedzie Avenue
6 ir 6 kambariu, garu apšil
Chicago, Iii
HTERACO. ^
F.ADRICHTER
104-114 Soj. 4tb Street I i domas, su 3 karu garadžium
RestdencJjos Tel.
Ofiso Tek
BrooLlyn.
r n. N. Y.
Ii
Prospect 57?S
Prospect 5101
H netoli VVestern ir 63 St. RenZ = S y s. s mU
dos neša $1,680 j metus.
Kaina $13,000.
tm. Bivd. t*4i

Puikiausi <faiuiontai, Laikrodėliai ir Sidabriniai daiktai
(ji-afonolai, valiausi Lietuviški rekordai ir pijanu rolės.
Vėliausi

B08 W. 35Hi St Chicago

INSURANCE
Parsiduoda Mūrinė Bun- LOANS
General Contractor &
galovv, 6 kambariu, garu ap
Builder
šildoma, su {mokėjimu $1,Su tos rūšies reikalai*
800. Kaina $8,750.
kreiptes pas mane. Pa

Jewelry ir Muzikos Krautuvė
10759 S o . Michigan A v e .

ii

FABIONAS Ca

visų patalpinti. Mes turime
didelj pasirinkimą namu ir
lotu po visas dalis miesto,
daugiausia South Sldė. Kas
ko reikalaujate atsilankykite
į miisu ofise, pririnksime tą
ką jus reikalaujate.

MAROUETTE PARK

Ireg. S. V.Tat. Ofise.
tuojaus ir negaisindama» laiko juomi pasinaudoji. Jisai suteikia
malonų ir greitą pa
lengvinimo.
Nei viena atsargi
Šeimyna negali būti be
bonkos šių gyduolių.
Nėra tikrasis, jei netu
ri IN'KARO vaisbažen-

SAM

:!

PIRKTI, PARDUOTI 4R MAInTtl
VISADOS KREIPKITftS
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
A»NT NAUDOS.

\

Kankinančių žnaibyme neuralgijos.
C Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus peršalimo.
Ą šokuniMų, traukančių, i padūkimą
varančių skausmų, kuomet skauda
dantį, diegia ausi ar skauda galvq, jei
neparoialini apie

Reikia tikėtis, jog- "biratiečiamsT, nusiseks pastatyti
šį veikale visais atžvilgiais.
Nes kiek teko patirti, choras
yra susimokines savo dainas
stebčtinai gerai, o svarbiąsias
rolės išpildys tokios muzika
lus jėgos-, kaip tai: "DzimdziDrimdzi" artistas Alšanskas,
p. Ramanauskas, ponia Krasnauckienė, p-lė Stella Staniuliutė ir patsai "Birutės" ve
dėjas p. Kvedaras.
2.

o

NORĖDAMI

NORINTIEJI PIRKT
PARDUOT, MAINYTI
namus, lotus, biznius. Turim
žemiaus yra paminėti ke
bargenų namų, lotų aplink li bargenai, katrų negalime
Vienuolvna Marquette Park.

D2i^Kte^Drinld«i', artistas Matyki t;
J. N A M O N
užima svarbią rolę.
2418 W. Marąuette Rd.
Šių metų vasario 1 diena,
Arti Western Ave.
puošnioje Midway Temple
Tel. Prospect 8678
Ofisas atdaras iki 8 vai.
svetainėje (prie 6^-čios ir CoNedėljomis iki 3 vai. po pietų.
ttage Grove Ave.) Birute sta
to scenoje gražu, muzikalį
f a g ^.^ *w" % ^ i / -s <rs
veikalą, "Kornevilio Varpai*\
; Tu Negali Išvengti!

:

« 5 2 So. Habted Str.
Tel. Boulevard 9641

kite kol jos pabrangs dau
giau — DABAR LAIKAS
PIRKTI ir pasinaudoti pirm
tu, katrie lauks toliau, nes
prisieis mokėti daugiau.

*

i

REAL ESTATE

TIKROS ŽINIOS
NAMU PIRKĖJAMS

sJ

Į

_._.».«.•.

m PARDAVIMUI 2 flatų mū
_•*.-"V«•**-. .- *SJ">»»7
riniai namai ant Marquette
Road arti Maplewood Ate.
Garu apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta plytoms,
beržinio'medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite
Svarbu visiems žinoti kad
JAMES KRAI.
muro plytos kilo augštyn ir
2444 West 67-th Street
Tel. Prospect 1364
visa budavojimo medžiaga

PURITAN

Didelis

Fifmadi

t n ii

HAMILTON PARK

Chfcago, III. Tel. Pullman 9352*
• ^ » » » ^ » » » » «

Atsilankykite pas mane
sjera patarimą.
tSSS

m

8 flatai pardavimui arba

So.

flalstef]

dooeu

Street

j
]
"*

~ T

"" *" *" "* ~ SS

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO,

Malavojime, dekaruo^me,
mainymui geroj vietoj South kalsimuojame
ir popteruoSideje Rendos neša $7,000.- įame namus. ' Padarome
l
darbą
greitai
ir
pigiai.
00 j metus. Kaina $50,000.
užlaikome maliavų, popie*

8

SOUTH SHORE

Rozenski

Lietuvis Laikrodininkas Roselande

.10753 S o . Michigan A v e .

asm

C O N T R A C T O RIS

I . IT

Kurie norite parduoti ar
mainyti biznius, namus, lo
tus ir 1.1. Kreipkitės prie

taipgi pataisau visokius muzikalibkus instrumentus.
Turime geriausį išsirinkimą jubilieriškŲ dalykų, deimentų ir laikrodėlių. Atsilankyk pas mus prieš per
kant Kalėdoms, dovanas. Mes taipgi taisome Europi
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
lykus.

Bfaiimo ir budavojimo
GEHERAL18

Home
j i356 Lowe Avenue

<

18 flatŲ geriausioj apielinkėj Chicagoj. Savininkas par
duos arba mainys už mažes
nį. Renda suvirs $15,000.00
į metus. Kaina $90,000.

DAUGINAS

A. K A I R I S

Parsiduoda kampinis mu
ro namas, 4 pagyvenimu,
trys po šešis, ir vienas ketu
rių, ir vieno karo garadžius.
Moderniškai ištaisytas. Kai
na $18,500.

ru ir stiklu ir t. t. *
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, U i Tei Yards 7282
Tel.

C

J. PAlfSTRKA
Fotografas
PANSIRNA 6TUDIO
IMI S. Halsted Su,
Obloaca
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja |
miesto dalis.

Lafayette 42*3

U M BIN G
lletuTTS, UetuTsams

NORINT PARDJJOTI
REIKIA

GARSINTIS

&Co

Jei nori parduoti: namą,
Uotą, bizni, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok
"Draugui":

5312 S. VVESTERN AVE.

Roosevelt 7791
Arba teikis atvykti pats

Prospect 2102

2334 S. Oakley Ave

