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xS"SSL Anglija Su Vokietija Turi 
ttRDINfllu- ! Pirklybos Sutarti SOCIALISTAI, MAT, SKEL

BIA, KAD KARDINOLAS 
STOVI UŽ MacDONALDA. 

KOVA SU KOMUNISTAIS. C H I C A G O J E 
ESTIJOJ. 

Estu 

Bet tai vienas prasimany
mas, kardinolas neutralis. 

LONDONAS, f T l * 
O 1 ' 6. 

Sutartis Padaryta Penkeriems 
Metams 

REVELIS, gr. 6. -
policija čia apgulė vienus na
mus, kuriuose buvo pasislėpę 

KORETZ NUBAUSTAS LIGI 
10-iai METŲ. 

Nauja Brazilijos Laivine 
ia X 

LONDONAS, gr. G. Ang 
Pr ieš pat nesenai įvykusius jlija su Vokietija padarė ir 
parlamentan rinkimus darbo j pasirašė pirklybos sutarti. 
part i ja atspausdino galybę la 
peliju ir paskleidė visoj šaly. 
Tuose lapeliuose didelėmis i ' i i , • i • v- • 

, . ido, kad anglai su vokiečiais 
'raidėmis buvo padėti :<ie ne-Bourne ištarti i va kardinolo 
žodžiai: 

"Darbo partija savo prog
rama religijos visai neliepia. 

Konservai i sta i, kuri4 

jo rinkimus, šiaudu 

Sutarties tekstas ėia vakar 
oi'ieialiai paskelbtas. Pasiro 

s 
kiti kitiems padavė ranką ir 
tuo būdu atlikta stipri pirk-

i lybos sąjunga. 

Sutartis liečia Ivgiai abi 
laimė : l)l ls '- Viena kitai neturi kenk 

reiskif l ' pirklyboje, viena kitą viso-

O 

nepasitenkinimo kardinolu ir m i s išgalėmis turi remti. 
katalikais, 3ie sako. kad kai-v Abi pusi pasižada nevarto 
dinolas iirieš rinkimais rėmėsfti muitu tarifu tikslu kliudv-
ne ju, bet socialistų kandidaiti tos ar kitos pusės siunčia 
tus. jmas prekes. Jei kartais i šku 

Tuo tarpu tiesa yra tokia: rios pusės pasirodytų pirkly-

sekta to priežastis ir paša
linta. | - \ <*>$ 

Pažymėta, kad sutartis į 6 
mėnesius turi but ratifikuo
ta ir tuojaus vykdoma. 

Pirklybos sutartis padary
ta penkeriems metams ir taip 
lygiomis teisėmis, kad reikia 
stebėtis. Tečiaus ji nepalie
čia Anglijos dominijų. Jei 
dominijos norėtų su Vokieti
ja tos rųšies pirklybos sutar 
čių jos paėios gali su Vokie 
t i ja vesti derybas. 

Jei kartais butų sukelti gin 
čai kas link sutarties, interp
retacijos, tas reikalas pave
damas arbitracijai. 

Pranešta, kad ir Italija ve 

Sukčius Leo Koretz teismo 
nubaustas nuo 1 ligi 10 metų I J a ' ^r* 

trys komunistai, dalyvavę su-K v - i . v v . . . , .;. J v (kalėjimai! uz žmonių pmigų 

RIO de JANEIRO, Brazili 

kilime. 
Komunistai nenorėjo pasi

duoti. Į policijos šaudymus 
atsakė šaudymais. ; Apguli
mas prasidėjo iš vakaro ir tę
sėsi visą naktį. 

Išaušus komunistai neatsi
liepė į šaudymus. Tuomet po 
licija įsilaužė vidun. Rado vi
sus tris nebegyvus. Jų tarpe 
buvo vienas estų seimo buvęs 
atstovas. 

NUŽUDYTAS BARTEN-
DERIS. 

Prieš rinkimus vienas olan bai šiokio ar kitokio pažeidi-jda derybas su Vokietija pir-
das žurnalistas turėjo pasi-
teiriavimų pas Anglijos kar
dinolą. Kalbėtasi franeuziš-
kai ir ta kalba sustatvtas 
Minte^vie\v. , , Paskui tas pa
sikalbėjimas išverstas olandi
škai ir iš olandų kalbos ang
liškai. Tais vertiniais pažy
mėta, ko kardinolas visai ne
sakė. .Teėiaus angliškame veri 
time išėjo, buk kardinolas 
stovis už darbo partiją. Nes 
ATacDonald nei materialistas, 
nei marksistas. Darbo parti
ja nėra jokia socialistų, bet 
politinė partija ir kaipo to
kia nekovoja religijos. 

Gana to, darbo partija 
prieš rinkimus tuomi naudo
josi, gi konservatistai katali
kams daro priekaištų. 

ANGLIJOS KABINETO 
NARIAI SAUGOJAMI. 

įmo, kuogreičiaus turi but su-!klybos sutarties klausimu. 

Bolševiku Atstovas Estijoj Ieško Savo 
K o m u n i s t u 

. . 

RRVELIS, gr. 6. — Gruojjai įsakyta tuojaus organizuo 
džio 4 d. visa Estijos respmVjti revoliuciją Estijoje. Dėle-
lika gedėjo. Tą dieną įvyko gaeijos nariai įspėti, kad jei 
laidotuvės 21-os aukos. Tiek I jie nepaklausytų, tad nebetek 
valdžiai ir respublikai ištiki tų Petrograde valdiškų užsi-
mų žmonių žuvo praeitą pir- ėmimų. 
madieni kovojant sukilusius i Jolm Amvclt'ui, estų komu 
komunistus. | uistui, duota reikalinga suma 

Gedulingos pamaldos įvyko' pinigų. J is su kitais gryžo 
ėia liuteronų katedroj. Petrogradan i r parėdė ruošti 

Ant visu pasiuntnvbiu bu- sukilimą Estijoj. 
"* 

tu vėliavos buvo nuleistos pu Af>ie 100 estų komunistų iš 
si a u stiebo. Šiuokart ir bol- i Rusijos slapta įtežti Estijon, 
ševikų pasiuntinybė neatsili- , J ie susinešė su Revelio komu 

nistais ir į porą dienų sup-
l lanuotos atakos pakettog. 

Sakoma, kad Revely buvęs 

jKENOSHA, Wis„ gr. 6. — 
Trys kaukuoti plėšikai čia vie 

nara saliune nužudė bąrtende-
rį, gi saliuno savininką sužei
dė. 

.Vietos policija spėja, kad 
tai busią atvykę iš Cliicagos 
nusamdyti galvažudžiai. 

aikvojimą ir už netikrų šėrų 
pardavinėjimą. 

Gal šiandie jis bus paimtas 
Jolieto kalėjimam 

•Teisėjas pranešė, kad suk
čius lengvai baudžiamas atsi
žvelgiant į jo prisipažinimą 
ir jo nesveikumą. 
• Keli gydytojai teisme liudi

jo, kad Koretzo sveikata pa
vojuje ir kalėjimas gali jį nu
varyti į kapus. 

Yra žinoma, kad praėjus 11 
mėnesių jis gali but paliuo-
suotas. Jo draugai, supran
tama, atėjus laikui, mėgins jį 
paliuosuoti ir gal paliuosuos. 

6. — Gruodžio 4 die
ną čionai uoste Brazilijos ka 

,Tai pirmas Brazilijoj suki 
limas po žinomos šįmet iš va
saros pradžios Sao Paulo pro 

ro laivo Sajv Paulo karinin- vincijoj revoliucijos. 
kai su jurininkais sukėlė nau Svarbiausioji priežastis ~ 
ją maištą. 

Karo laivas su sukilėliais 
išplaukė iš uosto, pasuko pie 

aukštesnieji karo laivyno va 
dai nepasitenkina šiandieni
niu respublikos prezidentu 

LIETUVOJE 

LONDONAS, gr. 6. — An-
\ glijos kabineto nariai polici

j o s ir detektivų saugojami. 
' K e s iš Cairo, Egipto, gauta 

žinia, kad tenai patir ta apie 
sąkalbį tikslu žudyti Anglijos 
ministerius. Kas gali žinoti, 
kur sąkalbininkai apsiverčia. 

ko užpakaly. 

Reikalauja tyrinėjimų. 

Bolševikų pasiuntinybė rei ir pats Amvelt. Bet, matyt, 
kalauja estų vyriausybės p r a i j a l l , vykę atgal Rusijon paš
vęsti tardymus, kokiu būdu \ prųsti. 
nukautas pasiuntinybės kurie 

NORIMA ATLYGINTI 
LAKŪNAMS. 

WASIlINOTON. gr. 6. — 
Kongresui Įduotas bilius, kad 
armijos lakūnams, kurie lai
mingai apskrido aplink pa
saulį, paskirti po 10,000 dol. 
kiekvienam ir juos pagerbti 
Kongreso medaliais ir paau
kštinimais. 

PADIDINTA KAINA 
ANGLIMS. 

ras, kuris žuvo kovoje ties 
kadetu mokykla. 

Taipat reikalauja informa
cijų, kur galėjo pragaišti ki
ti 7 bolševikų pasiuntinybės 
tarnautojai komunistai. 

Estų vyriausybė atsakė, 
kad jei pasiuntinybė prista
tys pragaišusių komunistų 
pavardes, tuomet ji tuojaus 
apie pragaišusius pradės tar 
dymus. 

Kaip pradėtas sukilimas. 

Vietos konservatistų laik-
rašėio " Paevaleht 7 korespon 
(lentas iš Petrogrado prane
ša štai ką apie sukilimą Es
tijoje: 

Kuomet Rusijoje gauta ži
nių, kad Revely karo lauko 
teismas 130 komunistų nubau 

LIETUVOS BANKO BA
LANSAS. 

Lietuvos Banko balansas 
spalių 31, 1924 m., suvestas 
sumoje 158,560,461.65 lit. At
skiromis pozicijomis atrodo 
šiaip: 
Aktyvas. 

Aukso fondas 28,931,855.60 
Sidabro fondas 54.005.48 

Svetima valiuta 58,902,550.-
93 

Diskontas ir paskolos 33,-
828|412.24. 

Kiti aktyvai 36,843,637.41. 

Pasyvas. 
Akcinis kapitalas 12,000,-

000 
Atsargos kapitalas 100,000 

TĖVAS MARQUETTE BUS 
PAGERBTAS. 

Tomis dienomis suėjo 259 
metų, kaip Chicagos vieton 

t vyko iš Europos kun. Mar-
quette, Jėzuitas misionierius, 
ir jis pirmutinis cia įkūrė bal
tųjų žmonių koloniją. 

Rytoj, sekmadienį, JTėvas 
Mrfrąuette tad bus pagerbtas 
ir 250 metų sukaktuvės bus 
paminėtos. 

Sv\ Ignatijaus bažiffcfoje J-
vyks pontifikalės Mišios, kur 
bus ir Jo Eminencija Kardi
nolas Mundelein. 

Vakare Quig!ey Prepatory 
Seminarijos salėj bus susirin
kimas ir patiekta atatinkama 
iškilmei programa. 

Spėjama, kad paminėjime 
dalyvaus miesto majoras De-
ver ir daugelis įžymiųjų Chi
cagos žmonių. 

tų šonan ir nežinia kur nup- j Bernardes, kurs apsistates 
laukė. 

Jurininkų maištas žaibo 
greitumu praplito po miestą. 
Didelės gyventojų minios sup 
laukė į uosto pakraščius. Lau 
kta nepaprastų įvykių. 

Tečiaus sukilėUų laivas vos 
keletą šūvių paleido į aplin
kines tvirtumas, kaipir provo 
kuodamas. Iš kitų karo laivų 
ir iš tvirtumų,' kurios saugo
ja uostan inėjimą, visai ne
atsakyta. 

Tik kuomet Sao Paulo iš
plaukė atviron jūron, iš vie
nos tvirtumos imta smarkiai 
šaudyti, Sao Paulo keliais šu 
viais atsakė ir nuplaukė. Ne
atlikta jokiu nuostolių. 

vienais politikieriais. 
(Karo laivyno ministeris ad

mirolas Alenear pirm sukili
mo per visą naktį išbuvo Sao 
Paulo laive,~^kur argumentavo 
su jurininkais, idant šie ne
prisidėtų prie savo karininku, 
sukilimo. Tečiaus ministeris 
negalėjo jurininkams pažadė
ti kaikurių jų reikalavimų 

Kuomet rytmetį ministeris 
apleido laivą, jame tuojau ki
lo maištas, kurio pradžia pas
kelbta šūviu iš laivo ąrmotos. 
Po to Sao Paulo tuojaus ėmė 
judintis iš uosto. 

Brazilija apsipratusi su tos 
rųšies maištai s-komedi jomis. 
Dėlto, iš to nieko ir nedaro. 

PAŠAUTAS AMERIKONIŠ
KAS VICE-K0NSULIS. O r a s 

B E T J G B A D A S , Serbija, gr. 
16. •— Čia viena moteriškė S. 
1 Valstybių konsulate pašovė 
maerikonišk;} viee-konsulj Da-
yton ir paskiau pati nusišovė. 

NORĖTA PAGROBTI. 

Sv. Antano ligoninėj buvo 
sužeistas Mylės O 'Donnell, 
kurs kaltinamas už Cicero 

Banknotai apyvartoje 86 r . | galvažudžio Tancl nužudymą. 

ANGLIJA SU FRANCUA 
STOVI Už TAIKA. 

SCRANTON, Pa., gr. 6. -
Kietųjų anglių kasyklų kom-jdė ilgiems terminams kalėji 
panijos padidino anglims kai-.inu, Maskvos trečiasis inter-
ną __ 25 centus daugiau to- nacionalas estų komunistų 

nai, parduodant daugmeno-delegacijai Petrogrado liepė 
miSm tuojaus vykti Maskvon ir ten PLATINKITE "URAITOV1 nai tai visa Vilnius matė. 

Sekretorius Chamberlain 
Paryžiuje. 

PARYŽIUS, gr. 6. - Čio
nai atvyko Anglijos užsienių 
reikalų sekretorius Chamber
lain. Po konferencijos su pre 
mieru Herriot pranešta, kad 
Anglija su Francija stovi 
kaip viena už taiką Europoje. 

Sekretorius su premieru, 
sakoma atlikę daug svarbių 
tarptautinio klausinių išspren 
dimų, kurie galutinai bus' api
budinti tik kitose konferenci
jose. 

Nežiūrint to abiejų valsty
bių " nuoširdaus draugingu
mo", Anglija nesutinka, kad 
artimoj ateity nusiginklavimo 
klausimas butų sprendžiamas, 
kaip planavo T. Sąjunga. 

918,882.80 
Depozitai ir indėliai 33, 

994,685.98 
Kiti pasyvai 25,545,892.87 
Iš to matosi, kad banko o-

peracijos labai sparčiai vys
tosi, balansas didėja. Ypač 
padidėjęs aukso fondas ir a-
pyvarta. 

Policija susekė, kad O'Don-
nello draugai nori jį pagrobti 
iš ligoninės. 

Pašautas O'Donnell tad tuo 
jaus perkeltas apskrities kalė
jimo ligoninėn, kur j į s ^ į r o -
piau bus apsaugotas nu 

^YĄSHLYGTON, gr. 6. -
Prohibicijos generalis komi-
sionierius Haynes raportuo
ja, kad praeitais fiskaliniais 
metais federaliai agentai a-
reštave 68,1/61 žmogų už pro
hibicijos įstatymo peržengi
mą. 

I 

CHICAGO. — Šiandie, kaip 
i t vakar, nepastovus oras; ga
lt "but lietaus, ar sniego; maža 
atmaina temperatūroje. 

M 

PINIGŲ KURSAS. 
1 Gruodžio 4, 1924 

Lietuvos 100 l i t ų . . . . $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv. . . 4.67 
Francijos 100 frankų 5.51 
Italijos 100 lir,ų . . . . 4.33 
Belgijos 100 frankų. . . 5.03 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.37 
Čekoslovakijos 100 kr. 3.01 

robimo. : 
a °-

MIRĖ KLEBONAS. 

Lapkričio 2 d. mirė Airio-
galos klebonas, kun. Nainys. 
Velionis palaidotas lapkr. 4 
d. vietos kapinėse dalyvau
jant 13-ai apylinkės kunigų. 

ATŠALO JAUSMAI. 

Vilniaus laikraštis " Vil
niaus Ba lsas" rašo: 

"Šiomis dienomis .Vilniuje 
vieši maršalas Pilsudskis. 
Niekas ' sienų nebeteplioja 
"Niech žyje Pilsudskį," nie
kas policijos įsakytų vėliavė
lių nebekabinėja, nebėra gar
bės eskadrono. O kaip nese-

CHICAGO IŠSISUKO NUO 
VĖTROS. 

Smarki vėtra su sniegu pa
lietė vakarų vidurines valsti
jas ir buvo spėjama, kad pa
lies Chicagą. 

Tečiaus Chicagos nepalietė. 
Bet vakarų vidurinėse vals
tijose vėtra padarė milžiniš
kus nuostolius. t 

APIPLĖŠTA JUBILIERINĖ 
KRAUTUVĖ. 

Trys plėšikai vakar užpuo
lė i r apiplėšė jubilierinę krau 
tuvę, ,6520 So. Halsted l t Pa
imta 500 dol. pinigais i r 
50,000 dol. vertės įvairių dai
ktu. 

s 

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

KALĖDOMS " 

Lietuvoje gyvenantiems žmonėms malonų 
sulaukti nuo Amerikiečių laiškų su žinelėmis, 
bet dar maloniau, jei sulaukta laiškų su dova
nėlėmis, su ta brangia atmintimi. Dovanų ga
lima pasiųsti LITAIS, kurie Lietuvoje labai rei
kalingi. . 

"Draugas" pinigus siunčia: perlaidomis, 
draftais-čekiais ir telegrama. 

Taip pat geistini Lietuvos Lietuviams dien
raštis "Draugas", ir savaitinis "Laivas". Dien
raštis lankys Tamistos giminės per visus me
tus už $6.00, o "Laivas" už $2.00. 

Su dovanomis nesivėluokite, nes vėliau pa
siųstos, nepasieks iki Kalėdų. 

Draugas Pub. Co. 
2334 South Oakley Avenue 

Telefonas Roosevelt 7791 Chicago, I1L 

VALANDOS: Nuo 8 lkl 7:S0 vai. vakare, Seredomis Ir 
Subatomis nuo 8 Tai. ryto lkl 8 vai. vakare. 
NcdėliomJs uždaryta. 

r~ 

" 
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EGAUNIS EIKVOJIMAS. 

S. Valstybių kabineto sek-

FEDERACUOS APSKRIČIO SUSIRINKIMAS. 
Sklandžiai ir sistematingai suorganizuoti Liaudies Uni

versitetą ir išsyk patenkinti net kelias kolonijas - nėra leng
vas dalykas. Katalikų Federacijos Chicagos apskričio susi
rinkimas gruodžio 4 d. ypatingai šiuom reikalu susirūpino. 
Ir galėjo jis rinitai šį reikalą svarstyti, nes ir pats susirinki
mas buvo gana skaitlingas ir svarus: susimfko 23 žymesni 
visų kolonijų darbuotojai ir inteligentai. L. Universiteto ko
misijos narys K. Pakštas padare pranešimą apie pirmuosius 
darbas ir sumanymo projektą. Daugelis susirinkusių dlly-

ttoriai kas metai savo virti- v a v o P r o J e k t o diskusijose. Galop prieita prie bendros nuo-
ui - prezidentui įduoda! m o n e B» *^d negalima visam darbui diriguoti iš vieno centro, 

savo departamentų rapor-

NELEGALUS JUNGTINIŲ 
VALSTYBIŲ GYVEN

TOJAI. 

Iš tų raportų sužinoma 
šaly padėtis. Raportuose 

ymimi nuveikti darbą», nu-
lomi toki ir k i toki tiuku-

J a i ir paduodama sugestijų, 
reikia toliaus veikti, kas 

kad reikia duoti kuoplačiausiai vietos atskirų kolonijų ini
ciatyvai. 

NUTARIMAI. 
Apie lektorius. Lektorius skiria ne komisija, bet patys' 

Federacijos skyriai ar jįj valdybos juosx kviečia, tarpininkau
jant komisijos nariui K. Pakštui. Vienuolikos lektorių sąra
šas jau buvo "Drauge" garsintas. Šie ir kiti lektoriai, sulig 

a naudinga, į>i ka« Moga. I išreikšto pageidavimo, prašomi pagarsinti "Drauge"* savo 
[ai-kurie raportai yra konfi-
jncialiai ir kaipo toki nopa-
lodami vieSumon. Kiti yra 

tesi ir kaipo toki tuojtiM 
Įatenka spaudom 

Įdomus šių metų komerci-
>s sekretoriaus Roover'io ra
i tas . Jis paduoda, kad S. 

ralstybių industrijoje eina 
[egalinis visko eikvojimas. 
}as eikvojimas (waste) taip 

temas kartu su labai trumpučiu konspektu, kad-Federacijos 
skyriai galėtų šį tą žinoti apie temos turinį. 

Mokesnio lektoriams nenustatyta, vienok pripažinta atly
ginimo principas. 

..Įžangos mokesnis. Komisija buvo siūliusį pardavinėti 
tikėtų knygutes: už $1.00 knygutė iš 10 tikėtų. Vienok be
svarstant prieita praktingesnės išvados: tikėtus pardavinėti 
tik po pirmosios lekcijos. I r pardavinėti atskirais tikėtais, 
ne knygutėmis. Komisija nusprendė nustatyti vieno tikėto 
kainą 15c. ir atspauzdinti jų pradžiai 1,000, o vėliau ~ gal 
daugiau. 

ideli% kad vieneriais metais Atmetus knygučių projektą, savaimi paliekama kolonijoms 
s siekia apie 25 bilionus do
rių. 
Reikia įsidomėti, kad toks 
ilžiniškas per metus eikvoji-
as tik vienoje šalies indus-
ijoje. Kitų visų eikvojimų, 
ot sekretoriaus Ileover'io, 

Jegalima nei apskaityti, taip 
e dideli. 
S. Valstybės turi apie 22 . , , . kiti darbuotojai nusprendė padaryti išimti ir surengti Liau- -certifikata iš Darbo Departa-įiionu nacionalm skolų. Jei TT . , . , , . . . . . . » ^ 1 

.. ., , i dies Universiteto atidarymą drauge su pirmomis paskaitomis m e n t 0 ant kurio parodoma 
ą industrijoje eikvojimą bu-. ,v. - - -ft , mztm. . , , 

* *, . .. . Į gruodžio 17 ir 19 d. Tikimasi daug klausytojų. 

laisvė pačioms nusistatyti paskaitų skaičių ir jų dažnumą: 
vieną ar du kartu į savaitę. , 

Taigi dabar kiekvienai kolonijai bus labai lengva Liau
dies Universiteto paskaitas suderinti su vietos sąlygomis. 
Naujas projektas tiek lankstus, kad galės jį vykinti kiekvie
na stambesnė kolonija, kuri tik panorės. 

PIRMIEJI PRADEDA. 
Kolonijos rodos nespės prieš Kalėdas išsigarsinti ir lek

cijas pradėti. Vienok Dievo Apveizdos parapijos klebonas ir 

Dau^ ateivių yra nelegaliai 
apsigyvenę Jungtinėfce Vals
tybėse, kurie norėtų legalizuo
tis, pavyzdžiui, tie, kurie 
Šmugeliu įvažiavo per rube-
žių, įėjusieji be inspekcijos, 
svečiai, ir tie, kurie tik lai
kinai įleisti, ir jurininkai pa
bėgę iš savo laivų. Tokie as
menys turi susipažinti su 
teisėmis, kurios juos paliečia. 
Jungtinių Valstybių imigra
cijos įstatymai aiškina įvai
rias svetimžemių klesas, ku
rios turi būti deportuojamos. 
Prie ji} priklauso kriminali
nės ar anarkistinės klesos, bet 
išimtis daroma svetimže-
miams, kurie nelegaliai įva
žiavo į Jungtines Valstybes. 
Paprastai tokie svetimžemiai 
gali būti deportuojami po 
penkių metų po jų atvažia
vimo. Vienok jurininkai, ku
rie apleido savo laivus ir gy
veno jungtinėse Valstybėse, 
be tam tikro priėmimo kaipo 
imigrantai, gali būti depor
tuojami po trijų metų po jų 
atvykimui. 

Netik, kad dauguma tų sve- \. 
timžemių, > kurie* nelegaliai 
gyvena Jungtinėse Valstybė
se, gali būti deportuojami -
nebent butų penki metai jau 
praėję - bet ir kitokių keb
lumų esama. Jei jie čia gy
vena nuo 1906 m. jie negali 
gauti Amerikos pilietybės 
popierų, jei jie nepriduos 

ų galima pakeisti pinigais, 
ai i vienerius metus butu at-
ūokėtos nacionalės skolos ir 
:eli bilionai dar atlikti*. 

Eikvojimai atliekam: darbi-
inkų nedarbu, minkštųjų an-
lių kasyklose, elektros ir ga-
o šviesos sistemose, ruiškuo-
e, namų statyme ir tt. 

Pirm 20 metų tautoje i^kcl-
s obalsis konservuoti nntu-

alius šalies turtus, šiandie 
eikia skleisti tokį ar kitokį 
•balsį prieš nepaprastą eik
vojimą, pažvmi sekretorius. 
Eikvojimo nei kongresas nei 
raidžia negali išnaikinti. Vai-

Bžia gali tik sveikų nurody
mų duoti arba direktaoti. Ei
kvojimo išnaikinimu turi už-
iimti patys gyventojai. Tam 
ikslui atsiekti reikalingas 
Le vien noras arba pasiketi-
įimas, bet ir sąžiningumą?. 
Jses besąžiniai žmonės juk 
iaugiausia ir sukelia eikvoji
mus. 

Sekretorius be kitko paduo 
3a formulą, kurios prisilai
kant Amerikoje visuomet ger
būvis žydėtų. 

Anot jo, nereikia darbinin
kams mažinti uždarbiu, palai-
^rt i ir toliaus šiandien: auk-
tą gyvenimo laipsnį maž'nant 
mainas maisto produktams ir 
visokiems daiktams. Kad tai 
atsiekti,' reikalingas sumanus 
ekonominių Šalies spėkų vedi
mas, reikalinga ekonominė 
kooperacija. 

Tikrasis nacionalis progre
sas yra tame, kuomet darbi
ninkams mokami tikri ržVso-
kesniai, kurie atatinka kainų 
proporcijai, baigia sekreto
rius. 

diena, vieta ir kokiuo būdu 
Tik džiaugties reikia šių metų chieagiečių pasiryžimais. jįs ' atvyko Jungtinėse Vals-

Jei viskas gerai klosis, tai šią žiemą gyvensime tikrai kul- j tybose. Jei imigrantas bus at-
turingu gyvenimu: teatru ir universitetu. Artistas Vaičkus vykęs nelegaliai tuomet ži-
jau stpiriai apsikasė Chicagoj: įsikūrė dramos studiją, kuriai noma nebus t#iekorduotas 
turi gerą ir pastovią vietą. Iš tos studijos augs rimtas nuo-ij0 įvažiavimas.. Naturalizaci-
latinis teatras, kuriam pagelbon atvažiuoja iš Kauno dar 3, jos Biuras, vienok yra pasi-
žymųs artistai. Gruodžio 9 d. jau bus Chicagoj "Dzimdzi- rengęs, po tam tikro prirody-
Drimdzi" linksma trupė ir pavaišins chieagiečius savo vode- m o, duoti reikalaujamą cer-
vilium. Šalę tų visų teatrinių įdomybių įsikursim dar Liau- tifikatą svetimžemiams, kurie, 
dies Universitetą, kurs išjudins naują srovę mūsų visuome- nors jie ir įvažiavo nelegaliai, 
nės protiniame gyvenime. Kad tik visuomenės vadai sus- atvyko Jungtinėse Valstybe-
kubtų uoliai paskatinti žmones pasinaudoti visais kultūros se prieš birželio 3 d., 1921 m. 
vaisiais, kurių mums neša artimoji valanda. 

se Valstybėse. Jei svetimže-
mis važiuoja be tokio leidi
mo, j is turi gauti imigracijos 
vizą, kad vėl sugrįžus. Pap
rastai svetimžemiai, kurie 
vykstk užmarin trumpam lai
kui, turi būti skaitomi kaipo 
nekvotiniai imigrantai ir ga
lėtų gauti imigracijos vizą 
nežiūrint kokia butų jo ša
lies kvota. Bet kad būti skai
tomu nekvotiniu imigrantu, 
sveitmžemis, kuris grįžta po 
laikino buvimo užmarije, tu
ri būti buvęs pirmiau lega
liai įleistas Jungtinėse Valsty
bėse. Imigrantas, nelegaliai 
atvykęs Jungtinėse Valstybė
se ir kuris vyksta užmarin, 
jei mėgins sugrįžti^ bus pa
liestu visų jo šalies kvotinių 
reikalavimų, ir turės lygiai 
tą pačią progą gauti imigra
cijos vizą, kaip ir kiti, kurie 
nori atvykti Jungtinėse Val
stybėse pirmu syk. 

Nekurie svetimžemiai, ku
riuos liečia deportacija, ma
no kad jiems galima nuvykti 
į tokias artimas šalis, kaip 
Kanadą ar Meksiką, ir ten 
paduoti prašymą leidimui į 
Jungtines Valstybės. Sulyg 
naujo įstatymo, jie negali į-
eiti be imigracijos vizos, ir 
imigracijos vizų skaičius yra 
griežtai apribuotas. Toliau, į-
ėjimas iš artimos žemės gali
mas tik tuomet, jei svetimže-
mis bus išgyvenęs toje žemė
je du metu pirm padavimo jo 
aplikacijos leidimui į Jungti
nes Valstybės, nebent jis ga
lėtų tvirtinti, kad jis toje že
mėje buvo atvežtas kokios 
nors transportacijos kompani
jos, kuri sutiko ir išpildė vi
sus naujojo imigracijos įsta
tymo reikalavimus. 

(F. L. I. S. 

J U O Z A S S A U R I S 
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Šv. Jurgio vargoninkas, nenuilstantis meno 
srityje darbuotojas. P-nas Sauris nors nesenai 
Cliicagoje, bet sugebėjo atlikti ir pastatyti ke
leto įžymių operečių. Štai gruodžio 7 d. Šv. 
Jurgio par. svetainėje •"Kanklių" choras p. J. 
Sauriui vadovaujant stato scenon "Šventoji 
Naktis", M. Petrausko operetę. Veikalas labai 
gražus su puikia muzika. Tokių vakarų kaip 
šis kad bus, retai Chicagiečiams tenka pama
tyti. Taigi, butų gera, kad nei vienas nepra
leistų progos atvykti. Šiame veikale yra pers
tatoma Ižganytojaus užgimimas Betlėjaus Stai-
nėlėje. 

• - - i ) 

Reikalauti skaitlingesnės j menės šalininkai argumentuo-
šaliai kariuomenės, tai pap- ja, kad S. Valstybėms grasia, 

REIKALAUJA DIDESNĖS 
KARIUOMENĖS. 

K. P. 

ŽINIŲ - 2INEU6S. 

žaibo galybė. 
New Yorke patirta, kad vie 

name^žaibe esą apie, 15 milijo
nų voltų elektros. ( 
Pavojus. 

Franeijai gresi bolševistinė 
revoliucija. Kardinolas Du-
bois atsišaukė į katalikus gel
bėti savo tėvynę ir tikėjimą. 
Nusistatymai. 

Nauja Pčrtugalijos valdžia 

pareiškė norinti ir toliau pa
laikyti sąjungą su Anglija, 
padaryti naują sutartį su Bra 
zilija ir rasti geresnį sugyve
nimo būdą su Francija. 

Katalikus persekioja. 

Francijos valdžia Montau-
ban'e nubaudė už bažnytinės 
procesijos padarymą vyskupą 
11 frankų kleboną 5-ais fran
kais; žmonės kiša į kalėjimus. 

I ir nuolatos čia gyveno nuo 
tos dienos. Kiekvienas toks 
atsikimas, bus svarstomas 

(Jen. Pershing, kui>j feinia 
poros mėnesių išėjo iš S. Val
stybių kariuomenės, karo de
partamentui įdavė paskutinį j 
metinį raportą apie S. Vals
tybių ' kariuomenės padėtį ir n& atskiri valstija, prireikus, 

rastas visų karininkų ir jų 
šalininkų noras. 

Šiandie S. Valstvbės turi a-
pie 150 tūkstančių vyrų nuoia 
tinėje kariuomenėje. Palygi-
ims S. Valstybių didumą su 
kitomis valstybėmis atrodo, 
kad tas skaičius tikrai per-
mažas. Bet kokiems gi tiks
lams čia turėtų but reikalinga 
skaitlingesnė kariuomenė, jei 
keli šimtai tūkstančių karei
vių yra atsargoje, jei kiekvie-

šalies apsaugą. 
Generolas reikalauja, idant 

tuo laiku kuomet svetimže- S. Valstybių kariuomenės 
mis pareikalaus naturalizaci- skaičius butų padidiiitas. Y-
jos. 

Vėl, ypatos kurios nelega
liai gyvena Jungtinėse Vals
tybėse, negali gauti leidimo 
sugrįši į Jungtines Valsty
bes, jei jie norėtų ant kokio 
laiko važiuoti užmarin. Sulyg 
naujo imigracijos įstatymo, 
tokie leidimai duodami tiktai 
tiems svetimžemiams, kurie 

valdžiai paveda savo išlavin
tas nacionalės gvardijas, ku
rioms taipat priklauso keli 
šimtai tūkstančių vyrų? 

išorinis pavojus, tai jie nie
kus kalba. Šiandie nėra pasau
ly nei vienos valstybės, kuri, 
neieškodama ir nenorėdama 
sau pragaišties, kėsintųsi a-
tąlnroti ' fiL. Valstybes. Oi bai* 
dynias Japonija, tai vieni juo 
kai. Japonija šalę S. Valsty
bių yra tik nykštukas. Tai 
žvirblis sale sakalo. 

S. Valstybės turi daug prie
šų. Bet jie yra nykus. Dėlto, 
skaitlingesnės kariuomenės 
užlaikymas butų nereikalingas 
išlaidumas. Ir kas stovi už tos 
rųšies išlaidumą, tas daugiau
sia vaduojasi ne valstybės ge
rove, bet rūpinasi nuosavais 
interesais. Žiogas. 

Jei eina kalba apie šalies I ^ 
Valstybėms Į 2 y d u SOvietija. apsaugą, tai S. 

reikalinga ne kariuomenė, bet Vėl pradeda kalbėti, kad 

pač infanterijos skaičius di
desnis reikalingas. Anot jo, 
infanterija skaitosi kariuome
nės nugarkauliu. Kaipo tokia 
ji turi but stipri nė vien ko-j didesnis oro laivynas, 
kybe, bet ir kiekybe. S. Valstybės turi labai ilgus sovietinę Respubliką. 

Oro laivyno taipat šiandie j juros pakraščius. Tuos pak- j Žodynas. 

didelis karo laivynas ir dar esantiems Rusijoj 6 milijo
nams žydų reikia steigti žydų 

- * 

yra didžiai svarbus šalies 
apsaugai. Deja, šiandie jis 
permažas ir vyriausybė tuo 

buvo legaliai įleisti Jungtinė- reikalu turėtų pasidarbuoti. 

raščius apdrausti gali tik )a-
tatinkamas savo didumu kart) 
laivynas ir oro mašinos. 

Kuomet skaitlingos kariuo-

Iš Londono pranešama, 
kad ateinančiais metais bus 
išleistas naujas Anglų kalbos 
žodynaa 

A 

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

(Tąsa) 

TEEčIA DIENA, RŪGS. 4 D. 1924 M. 
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rofesorius -- moteris. 

Londono universitete į mo
terų anatomijos skyrių pas
kirta profesoriumi ponia Lu-
gan Keene. 

KETVIRTOJI SESIJA. 
Ketvirtąją Sesiją atidarė Kongreso 

pirmininkas, kun. J . Vaičiūnas, su malda 
10 vai. ryto. 

įnešimų ir Rezoliucija Komisija duo
da pranešimą, patiekdama Kongresui re
zoliucijų, kurių priimtos sekančios. 

KONGRESO REZOLIUCIJOS. 

'Spaudos reikalų.-
Nutarta rengti Spaudos Savaitę 

prieš Naujus Metus. Spaudos Savaitėje 
kuoplačiausia skleidžiama tuo tikslu tin
kamos literatūros, rengiama prakalbos 
užrašinėjami katalikiški laikraščiai, stei
giami knygynai. Į darbą kviečiamos vi
sos organizacijos, draugijos, moksleiviai, 

• 

ypač gerbiamoji dvąpiškija. 
Kolegijos reikalu: 

Kadangi Tėvai Marijonai jau padą* 
re rimtą pradžią Amerikos Lietuvių Ko
legijai, kadangi tos kolegijos lietuvių vi
suomenė taip senai pageidauja ir yra jos 
neapsakomai reikalinga, kadangi tuom 
tikslu Amerikos Lietuvių visuomenė per 
tiek metų dėjo nemaža aukų. 

Todėl Fedearcijos XIV Kongresas 
nutarė: • w 

1. Priduotus Tautos Iždo Kongresui 
$1,028.31 tuojau perduoti Kunigams Ma
rijonams steigiamosios Kolegijos reika
lams. 

2. Esančius Federacijos ižde Kolegi
jos Fondo sumas perduoti taip pat Kuni
gų Marijonų Kongregacijai Kolegijos rei
kalams. _ 

3. Esančius kun. Misio ir kitų Pitts-
burgo apylinkės veikėjų globoje Kolegi
jos fondo pingius pripažinti priklausan
čiais Kunigų Marijonų Kongregacijai, 
statomos Kolegijos reikalams. 

4. Nuoširdžiai teikti finansinę ir mo

ralę paramą ir kooperaciją. Kunigų Ma- nus, prašant jų tam reikalui paramos 
rijonų statomai Kolegijai. 

Moksleivių reikalais: 
Kadangi mūsų Tėvynė jau įgijo po

litinę nepriklausomybę ir žengia ekono
minės gerovės augštumon, 

Kadangi mūsų Tėvynės ateitis jau
nimas, gi jaunimo ateitis — mokslas, 

Kadangi mūsų išeivijos moksleivijai 
gresia tautinio žuvimo pavojus, 

Kadangi mūsų brolių lietuvių di
džiausias rūpestis yra jų krikščioniško
sios kultūros laimėjimas, 

Todėl Federacijos XIV Kongresas 
nutarė: 

i . Rengti moksleivių vajų per vieną 
mėnesį, 

2. Tęsti nebaigtąją Kultūros Vajaus 
rinkliavą iki Velykų 1925 *metų, 

3. Kreiptis į Oiedrininkus, kad jie 
moksleivių Vajui pagelbėtų visomis ga
limomis pajėgomis, 

4. Vajaus laike kviesti į talką įžy
mių kalbėtojų, 

5. Kreiptis į gerbiamus kun. klebo-

ir • kooperavimo.' 
6. Patvirtinti buv. C. Valdybos nu

tarimą, kad Lietuvos studentams butų 
pasiųsta per L. K. V. Centrą $2,300.00, 

\ Jaunimo reikalų. 
Numanydamas begalinę mūsų jauni

mo užduotį katalikybės ir tauto idealų 
palaikymui jaunojoj lietuvių kartoje ir. 
numanydamas, kad tie šventieji uždavi
niai nebus įkūnyti, jeigu susipratusioji 
mūsų jaunimo dalis neįkurs stiprios ir 
vienos organizacijos, 

i "Federacijos XTV Kongresas nutarė^ 
1. Raginti visus savo skyrius, visuo

menes veikėjus, ir visą mūsų išeiviją, 
kad ypatingai rūpestingai butų remiamas 
mūsų jaunimas, susiorganizavęs į Liet. 
Vyčių organizaciją. 

2. Pasmerkti, kaipo pražūtinga mūsų 
tautos gyvybei ir katalikybei kiekvieną 
mėginimą skaldyti mūsų jaunimo Lietu
vos Vyčių organizaciją. 

(Bus daugiau) 

/ 
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CHICAGOJE 
ARTISTO VAIČKAUS 

GASTROLĖS. 

Aušros Vartų Salėje. 
Sekmadieny (gruodžio 7 d.) 

popiet 3 vai. vaikams skiria-

verčia jį rūkytojų kambariu. 
Prirūko, priteršia, kad tiesiog 
kitiems nemalonu yra būti 
knygyne. Ne vienam ir .aša-i Af.v . . _ __ 

J*J . „ ., , (po Mišparų ir vakare 7:30, 
dūmu. K ei ketų t . . . . . . . . 

ros byra nuo 
gal kaip nors šį dalyk,*} pat 
varkvti. 

w 

Senberneliai. 
Šiemet pas mus Nortli Si 

Paskaita iš keliones po 
pasauli. 

Nedėlioj, 7 d. gruodžio toj 

mas vaidinimas: "Tėvo Mei- ( ^J e meišosi daug senberne-
l ė " ir "Susimildamas". &e- Miu- J i e - matyt, ieško panelių 
kmadieny vakare 7 vai. 30 mi- s u kuriomis galėtų apsivesti, 
irneių suaugusiems -- patrijo- ^ i e r a s dalykas. Nes iš "singe-
tine drama "Laisvės Kovo to - : l i u k o " naudos maža. 0 kai 
Jai"« apsiveda, tai ir patys surim-

Linkotina, kad kuoskaitlin- į tgJa> Pradeda tinkamai šei-
^giausiai susirinktų publikos, 
H e s p. Vaičkaus, p-lės Ton-

džiulytės ir kitų artistų gabu 

parapijinėje svetainėje bus 
iliustruota paskaita iš kelio
nės po Palestiną ir Egyptą. 
Daug žingeidžių dalykų'teks 
pamatyti ir išgirsti, nes kun. 
A. P. Baltutis pats ten lan
kėsi ir gyvai viską perstatys 
bei papasakos. Tikimasi, kad 
kaip parapijonys, taip ir sve
čiai skaitlingai susirinks. 
Betliejaus Stainėlė. 
L. Vyčiai su visu smarkumu 

rengiasi Kalėdų vakare lošti 

mai verti didžiausio susidomė
jimo ir pagarbos. Juk tokių 
Amerikoj dar neturėjom. 

Bridgeport. 
Tie patys veikalai bus ar-

ir tistų pakartoti ir šv. Ju r r io ' " V-~"°~ i~T* 1 / ' 7 \ 
, . > , •• , . . v. ° neliai, nelaukite senatvės, kad 

™ Wd'ĮaA*mS ?> V a L ' - ^ y t i po laiftm > suaugusiems 8 vai. 
* 

miniškai gyventi, ir parapi 
jai daugiau naudos. Patartina j 
tad visiems senberniams, kad £™žų veikalėlį apie Kristaus 
apsivestų. Kaip tik dabar lai užgimime Jau senai čia tas 
kas užmegsti ryšių su pane- veikalas buvo matomas. Taip, 
lemis. Ateina Adventas, o kaip Kalėdų šventė kasmet 
paskui Kalėdų šventės, kuo- atneša naujų džiaugsmų, taip 
met ir šliubas galima bus inv1Betliejaus stainėlė daug pra-

eitės paslapčių ir atsiminimu. 
Tikimasi, kaJ lošimas, kaip 

oš i dvasiniai, taip ir medžiagiš
kai pavyks. 

Žiuąs. 

ti. Taigi skubinkitės, senber 

Raganius. 

NORTH SIDE. •**• 

Federacijos Knygynas. 
Federacijos 23 skyrius tu

ri čia jsisteiges gražų knygy
ną. Jį lanko daug žmonių, y-
pao utajninko ir ketvergo 
vakarais (nuo 7 ligi 9:30 
vai.), kuomet knygynas būva 
atdaras viiieius. ! 
Mūsų knygininkai, mandagiai j 
oatarnauja žmonėms, išduo I , 
darni i r priimdami knygas ' j§ 
nuo skaitytojų. Čia pasižymi t 
p. B. Stroga, kurs švariai 1 
laiko knygas ir laikraščius ir | | 
patį knygyną apvalo. Tik rei-
ua nusiskųsti, kad kai kurie' 
įnygyno lankytojai užmirs-11 
lami, kad čia knygynas, pa 

! 

Priimk Patarimą Nuo 
Kaledy Senelio. 

Pradek taupyti dėl KaledŲ 1925 mėty šian
dien. Turėkite pinigų ant Kaledy 1925 m., 
neimant pinigų iš jusu accounto arba iš 
Gruodžio mėnesio algos. 

JUS TURITE GERIAUSIĄ PROGĄ TlRKTI 
KALĖDINES DOVANAS DABAR! 

Čia yra tinkamiausių Kalėdinių dovanų del kiekvie
no savo mylimosios, motinos, sesers, tėvo ar brolio --
šios dovanos bus ilgiausia atmintis. 

Dabar Jus galite pasirinkti geriausių Kalėdoms do
vanų neskubėdami. Mūsų krautuvėje yra tinkamiausių 
dovanų; Geriausių Daimantų, Laikrodėlių ir kitokių 
Auksinių daiktų. Pas nius pirkdami, sutaupysite daug 
pinigų. 

Išmokėjimui duodame metus laiko. 

Puikiausi spindanti mėlinai -- bals
vai dainiantai, labai gražiai sudėti j 
18k. balsvo aukso žleda. Nepapras
ta kaina {100 

Central MANUFACTURING 
DISTRICT 

1112 VVest 35th Street, Chlcago 
Atidarytas šiandien iki 8 vai. vakare 

Melsvi, balti daimantai labai gra
žiai padaryti Lr puikiai sudėti ir 
ingreiveriuoti j ĮSk. balto auksi
nį žiedą. Spindėjimas begalo gra
žus. Specialė kaina 

$50,00 
!8 

>, 

Navarre aukštos rūšies nesu
laužomi perlai rytinio styllaus, 
labai atsargiai ir puikiai su
derinti, labai gražiai ranka n-
gr.iveriuoti . 18k. balto auk,so, 
duimuntus melsvai balsvas. Tai 
dovana kurios ji nekuomet ne
užmirš. Specialė kaina 

Labai gražios i.šdirbystės 18k balto aukso 
šliublniai žeidai kurie begalo pr i t raukia 
kiekviena, labai gražiai ingreiveriuoti Jie 
labai gražiai pritaikinanti nuotekai ant 
piršto. J is yra su 5 žėrenčiais daimentais 
melsvai balsva spalva. Kaina su 5 dai-
mantais A A A ^ r Be deimantu 

i 

2 TINKAMA DOVANA 
N: P I A N O V I C T R O L A KVIETKINYČIA (S 

$375.00 
Geriausios išdirby-) 

stes "Baby Grand" 
pianai nupiginti tin
kamiausia dovaną 
šventėms. 

44Koncertas namuose" visados — įsigy-
kit sau viktrola - sielos ir kūno links
mintoja šventėms. 

$33.75 $8.75 

Gražiausi Birthstone Žiedai. M'.isų 
krautuvėje yra pilniausis Eir thsto-
nes pasirinkimas kiekvieną mėne
sį. 18k. balto aukso, gražiausiai 
ranka ingreiveriuoti. Padary ta gra
žiausiai slipuoti daimantai su mels
vai balsva spalva, tai gražiausi bri-
lijantai Specialė prekė 

itų po 

I $10 iki 
$35.00 

$50.00 

Popul ianški Elgin laikrodžiai 15 
akmenų labai gerai laiką rodo, 12 
sizo, gražiai ingreiveriuoti 14k 
paauksuoti kevalai. Ext ra plono 
modelio. Kiekvienam t inka Kalė
dų dovanoms. Specialė kaina 

IMK. — 17 Jewel Laikrodėlis 
Aukščiosios rūšies .geriausi 17 ak
menų laikrodžiai I l k balto aukso. 
Kevalai labai gražiai išrašinėti, la
bai puikiai ingreiveriuoti. Tai dova
na kuri gerbs ir atsimins. Kaina tik 

Aukštos Rūšies Gražus Laikrodėlis 

W Apdovanokite Savę Ir Kitus 
Ant Sven 

$24.50 
Mahogany — užbaigimai 2-rod CbiflM 

Laikrodžiai. 

Puikus pintinis 
kvietkoms, krep-
šis sn čiulbančio 
paukščio kletka, 
puošni dovana. 

S 

Naujausios mados rektanguliariai, 
balto aukso laikrodžiai, gvarantuoti 
25 metams, artistiškai ingreiveriuoti, 
geriausių 15 akmenų, importuoti 
moVmentai. šie laikrodžiai, tai tikrai 
stebėtini ir nebrangus. Specialė kai
na A J ^ ~ " $16.85 

17 akmenų Illinois adzestuotį 
laikrodžių viduriai, extra modeij 
12 sizo, 13k kiautai nuslipuoti 
geriausia kokybė, .puikiai ranka 
ingreiveriuoti. Puikiai rodo laiką. 
šie laikrodžiai duos pilniausi pa-

$32.75 

Šis 

Aštuonių dienų, kas valanda ir pusva 
landj muša. 2-rods chime, šešiij coliu 
sidabrinis pendelis. gražus stiklas, 
laikrodys labai stipriai laikosi. Kabinę 
tas stipriai ir gražiai padarytas. Spe 

cialė kaina $19.50 

^ e 

Sagdžestijos Kalėdų 
Dovanoms Del Jos 

Vanity Case 
-$2.00 up to $25.00 

Mesli Bag 
$3.75 up to $50.00 

Diamond Set Bar Pin 
$15.00 up to $250.00 

Platinum Diamond Dinner 
Ring 

$75.00 up to $500.00 

TOPAY 
* • * * MAJK > « M 

Pilniausia pasirinkimas braižinių, French 
Ivory Toilet setai, gražiai nuslipuoti geriau
sios rųšies gintarai. Tikrai patiks. Specialė 

kaina A 4 A T A Jįki $75.00 

Fanious 1847 Rogers Bros. Silveruare 
Puikiausios rųsies sidabrinės otrielkos 26 štu-
kos dėžės. Vėliausio išradimo. Specialė kaina 

ir aukščiau. $22.40 
/ 

PWi»YUU>S I624:Ž 

ATIDARĄ 
KOŽNA 

VAKARĄ 
LIK 

KALĖDŲ 

*JEWELRY STORE 
P.O.PEEMUELLER. PBOP. 

CKICAGO. 

Sagdžestijos Kalėdų 
Dovanoms Del Jo 

Solid Gold Cuff Links 
$5.00 up to $50.00 

Diamond Set Searf Pin 
$10.00 up to $150.00 

Cigarette Cases 
( $2.75 up to $20.00 

Solid Gold Wafch Chains. 
$8.75 up to $30.00 

J 1556W.47th. Street 7 

NO READY CASH IS NEČESSARY f O BUY 
ATIDARĄ 

KOŽNA 
VAKARĄ 

LIK 
KALĖDŲ 

d 
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IS V ILN IAUS KRAŠTO. 
LENKINIMO DOKUMEN-

TAI. 
Čia paduodame įdomių do

kumentų turini, kuriais g a 
dinama pabaudomis viai tie ! Zastępey Soltysa... w 
lietuviai, kurie, nenorėdami 

savo vaikų atiduoti į isiauti-
nancias lenkų mokyklas, jrtj 
ten neleidžia* 

Do 

lączone tu powiadomienie, 
wszystkim rodzicom dzieci 
szkolnych, zamieszkalym w. 

Nadmieniam, že ježe)i ro-
dziee danego dzieeka otrzyma-
ją powiadomienie karne i się 
wytlomacza, že nie wiedzieli 
kiedy mają wyslae dziecko do 

Pokeam Paini ottezytae za-

-———-.. 

{STOKIT ŠIANDIEN j MUSjj 
KALĖDINI TAUPYMO KLSUBĄ 

0 

(CHRISTMAS SAVINGS CLUB) 

Šitas kliubas pagelbės jum sutaupyti savo 
pinigus ateinantiems metams, kuruos gau
site su nuošimčiu prieš Kalėdas ir galėsite 
pavartoti tuos pinigus Kalėdinėms dova
noms ir kitiems jusu reikalams. Įstokit į vie-
na ar daugiaus iš mūsų patogiu klesu pra
dedamas su 2c. ir aukšciaus. 

straipsnį "Mokesčiai ir k i ta" . ' 
Ten randama nusidėjimu 263 

Tamsta sumokėti. Į nešimai butų atliekami mūsų 
Pranešimas: Paskutini kar- gimtąja kalba. O jeigu atsi-

tą pranešama mokslo amžiaus! randa lietuvių gyvenamose j ir 129 B. K. straipsnių numa
r m u tėvams, jog ligi š. m..'vietose nemokančių mūsų kai- tytų. ' ^ ^ l ' ^ P ' 
dienos 8 vai. ryto visi vaikai bos, tai tegu jie sau eina iš Mums tečiau rodosi, kad tei-
nuo 7 ligi 14 metų įimtinai kur atėję. ^ Ismo valdžia tenai negalės 
ateitų į vietos mokyklą į mo-; ("V. B.") . nieko panašu rasti ir konfis-

VILNIAUS BALSAS 
kslą. Einant privalomojo mo-

azkoly, to wowczas Pan zapla- kymo įstatymais tėvai, kurių' 
ei wymierzoną karę. vaikai neatvyks į mokyklą i SUKONFISKUOTAS. 

Powiadomienie. tris dienas, gaus pranešimą I 
Po raz ostatni powiadamia apie/paskirtą pabaudą. 

kavimo nepatvirtins. 
M 

lat 7 do 14 wlącznie stawili 'tuvių gyvenamose vietose. Per 
się do szkoly tutejszej, w celu | t a i J i e turėjo būti lietuviškai 
nauki. j parašyti, kaip reikalauja į pa' 

Zgodnie z ustawą o przy- dangės lenkų iškeltas del sa 

Dabar laikas siųsti pinigus Lietuvon jei nori 
kad nueity prieš šventes. METROPOLI
TAN STATE BANKAS siunčia pinigus 
per LIETUVOS VALSTYBES BANKĄ 
PIGIAI, saugiai ir greitai. 

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22nd lj*Į||#{? Street 

BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. 
vakare. 

UTARN1NKAIS IR SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare 

się rodzieow dzieci szkolnych, | " P r i e v i s a to reikia pirmių; (17-tas) vyriausybes komisa-
by dpia.. b. m. o godzinie 8- pirm.iausia pridurti, jog šitie ro įsakymu tapo sukonfiskuo-
ej rano wszystkie dzieci od dokumentai buvo pasiųsti lie- tas tą pačią dieną apie 12 vai 

Maskvos biudžetas. 
1925 metams sovietine Ru-

, -I sija darysianti $1,500,000,000 
S. men. 11 dienos numeris-* i i • -v, • i i > •» • 

dolerių išlaidų, kuomet iš in
dustrijos bei prekybos vos 
trečdalį pajamų gaus. 

musowym nauezaniu, rodzice vo liberališkumo kalbų įsta-
dziecka, ktore nie przybędzie tymas. Bet mat įstatymai ei-
przez 3 dni do szkoly, otrzy- n a Rau> ° lenkinimo darbai 
ma powiadomienie kame. v e l sai1- T i k m «s^ įmonės ir 

Štai šitų dokumentų verti- čia turėtų nenusileisti ir rei 

Vakar dienos "Slowo" pra
nešė, jog tai esą padaryta už 

mas. 
N mokykla, N apskrities. 

Seniūno pavaduotojui N-ne. 
Pavedu Tamstai paskaityt 
čia pridėtą pranešimą visiems 
mokslo amžiaus vaikų tėvams, 
gyvenantiems N-ne. Priduriu, 
kad jeigu kurio nors vaiko 
tėvai, gavę pabaudą, įrodys,-
jog nežinojo, kada reikia sių
sti vaikas į mokyklą, tai ta
da paskirtą pabaudą gausi 

kalauti, kad ir mokyklų pra 

GREITAI IR PIGIAI 
ISmokiname Anglų kalbos, Gramati
kos. Sintaksės, Aritmetikos, Knygve-
dystės, ir kitų mokslu. Mūsų mo
kyklos nauja sistema stebėi.'uai grei
tai užbaigiama pradini mokslą į de
vynis mėnesius; augšteenį mokslą j 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei vienas, kol dar yra vietos. 

J. P. OLEKAS, Mok. Vedėjas 

AM. LIETITOŲ MOKYKLA 
S106 so. llnĮstoti St. Chioago, TU. 
Corner 31 and S Halsted Strects 

B^ Vaistinei Daktarai 

PtiysiGnl Health Institute 
DE. VELONIS. Ph. 
D. C, D. O., N. T. 

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer A ve., Chicago, 111. 
Brighton Park, 2 lubų, Kūmas 1 
Valandos nuo I ryto iki 12 pietų 
Vakare • nno 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. 

Telephone Lafayotte 4543 

Tel. Canal 2055 
t \ ,F. PANSIRlfA 

Fotografas 
PAJVSIRNA STUDIO 

1901 S. Halsted St., CliJcago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja ) Tisas 
miesto dalis. 

Mošų ffaujo Namo 
Yrą Šte: 

162-194* N. Sangamon St 
Arti Randolph Str. 

Mes turima gerteuuių •Ūkių 
ir žuvies, -taip tai: Alaska 
Fat Bcotcb. ir Holland silkių. 

Mes parduodami bačkelėmis, 
pusbačkietols, Jtetvirtbadkials 
ir viedraia 

Mes pristatome J visas mtar 
to dalis. Taipgi pristatoma ir 
l užmiestj. 

Reikalui esant telefonuo-
Monroa kitę; 7344 

7345 
7S46 

Vis* oisakymai arra graran-
tuotl, 

M. BORTZ COMPANY 
EV1PORTERS & PACKERS OF 

ALASKA, SCOTCH and 
HOLLAND HERRWO 

103-164 N. SANGAMOIT STR, 
TEL. MONROE 7S44 

CHICAGO 

P R A N E Š I M A S L I E T U V I A M S 
Roselande, Burnside, Kensingtone ir West Pullmane 

F. A. B U K A U S K A S 
Vienintelis Lietuvis 

Auksorius Roselande 
Pasiulio del Kalėdų 

Didelį pasirinkimą 
įvairių ausinių dalykų, Daimantų, Perlų, Karolių, Žeidi] 

ir Laikrodėlių. Mūsų krautuve yra pilną visokų puikiau
sių ir naujausios mados tavorų. Kainos prieinamos. Viskas 
gvarantuotas. raipgi taisom visokius Laikrodėlius. 

Chicago, 111. 

~ m\m 

gvaranuiotas. raipg 
10823 So. Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6995 

'PRANEŠIMAS SERGAN-
TIEMS. 

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

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

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

CHAS. K. VUOSAIUS 
Didžiauses ir geriauses siuvejes 

ant West Sides. r\ 
Turi a dideli pasirinkimą rudeniniu ir \k 

žieminiu materijų del vyru 
ir moterių. 

SIUTUS Ir OVERKOTUS 
įo Visokiu Stylu 
S Padarau ant užsakinio greitai ir gerai. 
£ Kainos visiems prieinamos. 
g Kreipkitės pas mane del gero patarna- <̂ _ 
£ vimo. Taipgi 
« Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
S CHAS. K. VUOSAITIS 
g Lietuviu Kraučius 
g 2337 So. Leavitt St. Chicago, 111, 
S Tel. Roosevelt 8982 

I 

/ 
(H 

t ' ^ 
PR. P. S 1 AI A I T I S 

NAPRAPATH 
Gydau pa.«>ekmlnĝ ii tokias lipas 

vyrų, moterų ir valkų kurios bu
vo pavadintos neišpydamos, ne
silpnindamas juos vaistais -4r**ne-
varfilndamos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Maisti 
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raStų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir Ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir J 
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 iki 8 
vak. Nedėliomis po sutartė 4fi52 
So. Ashland Avenue. 
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| B U K I E T A S G Ė L I Ų 
1 \ GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
| Užlaikomo Gražiausių Žieminių Kvietkų Del Visokių | 
= Reikalų 

NUSKINTOS JCVIETKOS 
Vestuvėms, Bankietams Ir Pagrabams Vainikai 

Pristatome Į Visas Miesto Dalis 

S S. L O V E I K I S 
1 KV1ETKININKAS 
1 3316 So. Halsted Street Ohicago. 
| Tel. Boulevard 7314 3 
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Mes pasiūlome šiame specialemė KaledŲ Išpardavime labai dklelj pasirinkimą aukštos ryšies auksiniu daikty, kaip tai: laik-l 
rodėliŲ, daimenty, žiedŲ ir tt. Prekes žymiai sumažintos šiame specialemė išpardavime. 

Moterų ricAinis laikrodėlis su daimontajs ir 
sapharais platino viršumi. 17 akmenų muvhnen-
taa. Kaina gS* JĘ f ? ėim^mfmk ir augšeiau. .OO 

SS 14k. 1S akmenų rauvmentas balto aukso laik-
I rodėlis. Kaina <^^> •€ C S ^ ^ i r aukščiau. 

i 
Kleine baito aukso laikro

džiai akmenųš 
ir aukš
čiau. El-

gin. žals vui ir balto aukso 
laikrod/.h'i 14k 17 akmeni;, 
až et* * * a^ mmm *r%. Tik-

$15.50 

.50 
ras pirkimas. — 

Patenkinimas gvaran-
tuotas. Jei nepatinka, 
pinigus grąžiname. 

Druskmyčios ir pipirnycios 
^ - | g c ii aukščiau. 

nuo 

Hamiiton geležinke
lių laikrodžiai galima 
dabar pirkti speeialė 
*aina. 

Moteriški laikrodėliai pamarginti su 
kristaliniais žėriančiais akminimis. 
Gvarantuojame ant 25 metų. Kaina 
nuo tf£» f \ Af\ ir aukščiau. $20 

J 

y I 
Per metus išmokėji

mas. Mes pasitikime 
Jumis. 

Balto Ivario toilet setai, rankų var-
suoti. Už £ 4 2 JRfcfl i k i 

.OO Tikras bargenas. 

Pirkciamas įnešk ma-
7A\ dalį, likusiuos iš
mokėsi1 Jums patinka
mą suma. 

-j*S Stalų sidabriniai setai susidedanti iš peilių, 
£*\ šakučių, stalinių šaukštų ir arbatinių šaukšte-
SS lių. Pilnai gvarantuoti. Mes turime didelį pa-
Ĥ Į sirinkimą. " Specialt- kaina šiame išpardavime. 

I $5.50 " 

• inicia-
•K lu nuo 

Auksiniai žiedai su I 
*t+ *^ £\f\ Baito aukso kolio-
^pitmm^mr^J nikai, speeialė prekė 

ir . aukščiau. Mes in- ^ y i C^f\ Afei. 
greiveriuoslme Tamis- ^ * » i O V P kitę 
tos vardą veltui. pirm negu išparduota. 

* Nusipirkti laikrodį ar dalmcntą nėra reika-
13 lo turėti cash piuigų, gali pirkti ant itmokėjimo. 

Manicure setai del savo 
mylimosios, motinos, sesers 
ar dukters. Speeialė kaina 
šiame, išpar
davime . . . . 
ir aukščiau. 

$4.50 

THE WEST SIDE MOSI RELIABLE STORE 
Daimontiniai žiedai 18k balto aukso nuo $ 1 3 . S O 

iki $ 1 , 0 0 0 0 0 . Mes importuojame patys daiman-
tus, užtai mes galime parduoti 25% pigiau.negu kiti. 
Pasinaudok proga -- ateik dabar. 

Wi laikrodžių lenciu- A t e i k i r p a n i a t y k mū
sų gražų Delthe perlų 

bai puikus pasirinki
mas. Speeialė kaina 

x greitam išpardavimui 
$5.50 nuo iki 

Moteriški riešiniai lai
krodėliai gražiausiai 
delikatniai įdėti į dai
liai nušlipuotų dairnen 
tinių akinenų baltas 
ir mėlynas varsuos. 
Aukštos rųšies muv-
mentai 

Pirk tuojau^, o 
gausi dabar ką tik 
norėsi. 

$15.00 

pasirinkim^.Galima da 
bar nupir- £ 3 ' 
kti už ^ 
iki $25.00 Tai 

tikras bargenas. 

.50 
£iiw[iiii^wiiimiisiiiiiiiiiiii«Liiiiiti 

Mūsų krautuvė 
atidaryta ^kiekvie- į 
mj vakarą-iki ;Ka;> 

> 
• 'V \Ar .V' 

Dainientinės špilkelės 
nuo $ 1 0 ik^ 

$300.00 
Labai gražiai įsodinti 
į 14k. 18k aukso moun-
tings. 

Sidabro indai, del fruktu 
$4.00 ir auk^'iau-
Gauni ant išmokesčio už 
tų pa<v*ių kaina kaip ir už 
cash. 

Speciaiiai bargenai del 
įvairių stiklinių daly
kų mažiausių kaina. 

m 

Šliubiniai žiedai par
duodame speeialė kai
na šiame išpardavime. 
18k galima nupirkti 

$6.75 

MS8SH 

• 

\ 

H3d 

• 

HANKAN JEWELRY CO 
Mr. S. D. TELSER, Savininkas 

I D G . 

2209 West 22nd St. Acti Leavitt St. 
k 

(|^r^;diife nuo^MetropoIft̂ ri State^Bank) 
CHICAGO, ILL. 

Pirk eia ir šutau* 
pysi pinigų. 

Mūsų krautuvė 
atidaryta kiekvie
nų vakarų iki Ka
lėdų, r 

Puikiausio ciguretų dė 
Žutrs tf^O C^€\ nuo . . ^ - f c . % J W 

"'' $4.00 
Nupirk jam cigaret-
nyčia, me» turime g:e-
riausį pasirinkimą. 
Balto aukso cigaretų 
skrinutės nuo ^^jf§ 

,kl $15.00 

EVER5HARP I 
Eversharp auksiniai fonta-
niniai setai kurie bus veni 
iš gražiausių Kalėdoms do
vanų. Nuo 

iki 
$8.50 

$13.50 

Mūsų auksinai daiktai aukAtoa kokybė* • 
kainos mažesnės kaip kitur. Mes jau darome ,W* 
nį su lietuviais per 12 metų. Ir k\m ̂ uomt 
pasididžiuojame, kad mes didelį skoMtų lietuvis 
turime. 

I 
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"Kanklių" Choras, vadovaujant p. J. Sauriui 
NEDĖLIOJĘ. GRUODŽIO (DECEMBER) 7 D. 1924 M. 

Šv. Jurgio Parap. Svet. 32 Place ir Aubprn Avenue Pradžia 7 vai. vak, 
Šį operete begalo graži. Ji perstato Viešpaties Jėzaus užgimime; į ją atsilankę 

jausitės esą toje Betlejaus Staineleje kurioje buvo paguldytas Kūdikėlis. 
Šioje operetėje ir koncerte dalyvaus įžymiausi dainininkai bei dainininkes. 

Kviečia "KANKLIŲ" CHORAS. 
• L: Z I — A — — — — • • * • •!• — • 

1 1 B 

-
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
C3CEROJE. 

Xedėlioje gruodžio 7 d. šv. 
Antano bažnyčioje prasidės 
40 valandų atlaidai. Todėl 
kviečiu visus Lietuvius, Die
vą Mylinčius, naudotis Dievo 
malonėmis. 

Išpažintis klausysime rv-

| sakys svetys kunigas. Vakare 
taipgi žada dalyvauti daug 
svetimų kunigu. 

jera proga kiekvienam ka-f, -, v>1 . , , , . :! 
... . . ,. , . . 'Kad neužilgo pradės dabinti tankui aprūpinti dvasinius . , . ~ v v. r_ vidui] l\tižnycios. To nori ir 

Šiemet Racinieeiai Lietuviai 
katalikai ypač pasirodė my
lintieji savo parapiją. Nupir
ko klebonija, ištaisė puikią 
svetaine, kur žmonės* gal su
sirinkti mitingams ir pasi
linksminimams, ir manoma, 

reikalus. 

KENOSHA, WIS. 

vanai. Parapijonys atjausda- išnuomuojamij salių papro-
mi pasišventime,, surengė gra- eiais. Išsinuomavę salę, jie 
žia. vakarienę pagerbimui gas- negauna scenos tvarkymui 
padorių ir- muzikantų, p. B. reikiamų žmonių ir tokiu bu-
Mockaitė įr A. Žizminskaitė f du jiems patiems tenka visas 

gausias 

' • 4 

aukas tam tikslui 
duoda parapijonys. 
Bazaras. 

Nors nedaug lietuvių čia 

darbavosi rengiant vakarienę. 
Vakarienės išlaidas padengė 
nežinomi asmens ir parapijai 
nieko nekainavo. Vietinis 

darbas atlikti. Jiems begas-
troKuojant Mahanoj City, Pa., 
16 lapkričio, ir betvarkant 
sveną, art. Dineikai,piano virs 

bazaro Bron. ricpofis įteikė 
tais ir vakarais, gruodžio 7, j Šv. Petro par. bazaras pavy S>^ c n a , visgi parapijonys su-jparapijos sekretoriui Antanui 
8 ir 9 d. Apart vietinių kuni- ko neprasčiausiai. Gryno pel- s i t a r S surengė bazarą. Baza 
gų bus ir svečių, kurie išpa- no atliko $1,528.89. Iš moterų įrui v e s t i šitie asmenys išrink-

gerb. klebonas A. Balinskas Į damas, užgavo kojų. Progra-
sukalbėjo maldų. Skaniai be- Į raa keičiama ir artistas vai-
valganfy. ponas^ pirmininkas dina, sėdėdamas-. 

REMAiS 
1 r^ ffcONRAfl 

PAVEIKSLAS 

FOIOGRARtŠJ 
Paturimas mano įgytas i 

Uper iš meta visus darbus ' 
atlieku kuogei iausiai.' 

Linkime artistui pasveikti 
ir visiems laimingai pasiekti • 

30 Sa Halsted St. Phbne BoGkvard 
N3^qgAVNf)vr soNVApg 

žintis klausys. 
Turiu viltį, kad visi Dievo 

malonėmis naudosimės. 
Šv. Mišios rytais prasidės ,'donaitė, Kiseriauskaitė, Lu-

5 valandų, Suma-gi 10 vai. jkošaitė, Milašiūtė. Iš vyrų: 
vakarais iškilmingi mišparai j Varanaviče, Dešris, Cibas, 
7:30. Išvelnis ir vargoninkas Kailiu-

Kun. H. J. Vaičiūnas, kleb. kaitis su choru. Mūsų biznie
riai lankėsi kiekvienų vakarę. 

daugiausiai pasidarbavo: Bei- ta:Gtospa4wiw, BronislovasP. 
tienė, Koliedienė, Laučiene, Į Kepolis, Kasierius - Jurgis 
Ripinskiene. Iš merginų: B a g ' G l u i ž i l m a s> Caspadinė - Ona 

Sokelienė. Dėkui gerai valiai 
parapijonų ir sumanumui ga-
spadorių per trumpą laikų pa
daryta naudos parapijai api3 

Draugyste šv. Antano rytoj 
t vai. po pietų laikys pries-
metinį susirinkimą. 

Anglų laikraštis * Cicero 
Xews" pereito penktadienio 
numery pažymėta apie lietu
vių viešos rinkliavos nuoti-
kius. 

Gudžunui tūkstantinę. Bai- ChicagaJ 
giant vakarienę ponas Ant. 903 Baksi s Vincas 
Gudžiūnas ir gerb. klebonas 
padėkavojo visiems už gražų 

pasidarbavimų parapijos nau
dai. v 

Klubas. 
Racine parapijos susitvėrė 

gražus jaunimo klubas. Šitas 
klubas lošia teatrus ir viso-

V" i ' ŜKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS 

Visiems parapijos rėmėjams 
vardu šv. Petro par. išreiškia
me nuoširdų ačiū. 

RAGINE, WIS. 
Parapijos rėmimas. 

Nors Raeiniečiai toli nuo 
Lietuvių centro, vienok jie 

Rytoj, gruodžio 7 d šv. An
tano bažnyčioje per sumų 
prasideda • 40 valandų atlai- darbuojasi sulig išgalia savo 
dai. Sum$ laikys ir pamokslų Tėvynės ir parapijos naudai. 

jrfTT7TTmi»i«nMiiwuMi»innuiiiiiiiiiiiii!Mni:ui!ni!iiiiMiiiniiiiiinii5ii!niiirrTTT:j[̂  

DOLERIAI AR LITAI I 
Amerikos Dolieriais ar Lietuvos Litais išmokame 

arčiausiame pačte į 24—26 dienas, telegrafu 4—6 I 
dienas. Turime savo nuosava kontora Lietuvoj. 

Parduodame Laivakortes ant visų linijų j Lietuva 
ir & Lietuvos. 

Parduodame namus, farmas, lotus. Apdraudžiame | 
nuo trgnies, Namus, Rakandus ir Automobilius. 

tūkstantį dolerių. Širdingai tu 
rime ištart dėkui visiems tie- Ikius pasilinksminimus. Po 
ms, kurie prisidėjo prie su- Kalėdų loš didelį teatrą, 
rerigimo bazaro savo darbu ir Parapijonas. 
dovanomis. Taipgi širdingai 

DZIMDZI - DRIMDZI 

Artistas V. t>ineika užsiga 
vo kojų. Tikimasi greit pas
veiksiąs. Skundžiasi artistai 

" 

Klebonas ir komitetai. 1 a * i u # e r b- klebonui už jo ge
rą, patarime., taip jan ir mu
zikantams, Prof. Stanislovui 
Grimalis ir jo orkestrai, kuri 
grojo per visus vakarus do-

•s»r. 

I 
\ 

Padarome legališkus dokumentus pirkime ir par- | 
davime, taipgi doviernastis-jgaliojimus. 

Teisingi patarimai apie atsitraukimą giminių iš | 
Lietuvos. 

Registruotas notaras. 

Paul P. Baltutis & Co. j 
901 West 33rd Street I 

DABAR LAIKAS 
Prisirašyk prie 1925 metę 

K A L Ė D Ų K L I U B O 
• Kliubas eina 50 savaičių. 
Yra trys planai: 

Padidinant mokestis, 
Sumažinant mokestis 
Lygiai mokant. 

Įstojimas nuo 1c iki #50.00. 
Artimesnes žinios suteikiamos prie 

Langelio Nr. 6-to. 

• 

• 

• 
• — ~ 
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Universal 
State 
3252 So. Halsted Street Čhicago, 111. 1 i 

Telefonas Yards 4GG9 
Chicago, Illinois. 

KlIlNUMHIHNIlINIMNIlIMIIIUIIUUUIlIlNUIIMIIIlIHUIIlilIlIlIlIlIlIHIHIlIlIHHIIIIIirit: 

t * 

R. ANDRELIUNAS 
LIETUVIS LAIKRODININKAS 

Taisau laikrodžius ir parduo

du naujus. Turiu taipgi įvairių 

muzikalią instrumente. Duotus 

orderius tuojaus išpildau. 
4414 $. CaUforaia Ave. Chicago. 

•. 

Telefonas 

• ' T V T 

3E 
| I Didžiausi 
1 •! 4605 S. A 

Lafayette 5&76 

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

IZIDORIUS NAUSĖDA 
SAVININKAS • 

Mus*, dviejų aukštų krautuve užpildyta vyrų dra
bužiais. Indelis pasirinkimas siutų, -overkotų, skrybe-
liij, marškinių ir kaklaraišių. Taipgi pilną liniją turime 
geiįausių fabrikų išdirbinių tyr% ceverykę. 

Moterų departamente turime "dry goods" mergai
tėms dressiukiu. vaikams ir moterims čeverykų, vaikams 
siutukų ir apsiaustų. 

Kainos *»sų pigesnės kaip kitur, nes* k r a u t u ^ už
laikome nuosavame name ir nereikalaujame mokėti 
rendos. I ' ' • < ; 1 ;• 

f Patarnavimas sąžiniškas. Pirk pas mus. Jei pa
tenkinsime -- paaiakyk kitiems. Jei nepatenkinsime 
pasakyk mums^ 

Kalėdų Šventės 
Ar tinasi 

• 
r 

... 

< Tūkstančiai doleriy bus išmokėta nariams 

tnusų Kalėdinio KKubo. Ar Juŝ  esate narys. 
* 

Jei^ie - ateikite \ mūsų Banke ir užsirašykite. 

Jus stebėsite kaip lengvai galite but narys 

mūsų Kalėdinio Kliubo, Jus galite turėt gėrę 

sumę pinigų iki kitų Kalėdų. 

PEOPLES STOCK YARD 
STATE 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave. 

Chicago. 
Gerai žinomas bankai tarpe lietuvių visoje Amerikoje 

savo stiprumu ir gera patarnavimu. 

J M M Didžiausia L i M k a Krautuvė Chicagoj 

v 

QLPEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI P I N K BEREiKALO 
Muse krautuvė—Viona i i didžiausių Chicagojo 
Parduodama %& žemiausią kakią, kur kitur taip 

negausi. Ma&inėti^ Taiškams druku<yti ir ofiso dar
bam^ yra naujausios mados. Užlaikėm vkokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deinvantinius; grama-
fontts lietuviukais rekordais ir koncertiniu eeriau-

ių. Ba-
_irbame 

draugystėms^ taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eil$ opiišku dalyku. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So, ASHLAND AVIT; CHICAGO. ILL. 

Tokfona* BOULEVASD 7309 
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Krutamieji Paveikslai 

DGEPORTE 
šeštadieni, 

• 

Rengia LABD. SĄJUNGOS 5 K U O P A 

, r rodžio 6 d., 1924 m. Pradžia 7:30 lai. vakare 1 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., Auburn Ave. ir 32nd Place i 
"MOTINA, A š REIKALAUJU T A V E " šis veikalas, krutamuose paveiksluose pa | 
rodo tėvams ir duoda pavyzdi kaip reikia daboti savo vaikus ir kaip per motinos kaltę j i 

išklysta iš doros kelio. Apart šito veikalo, bus rodoma komediją I 

Charlie Chaplin f 
Daug jupko ir kitokių "monkey biz tiiy" jis padaro. Ateikite, pamatykite 1 
Charles Chaplin. Kviečia visus atsilankyti S 

L. LABD. SĄ-GOS 5 KP. I 
iiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiBiiiiiiiiiiuaiHiiiiiî  

Gudrūs Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną. 

N a m ų s v i n i n k a s u ž g a n ė d i n t a s .< 
V i s i l i n k s m i ! 

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai tiuvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai t i
krino, kad jie negali net naktimis ' 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų. 

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti i aptieką, ( 
nusipirkti už 35c. bonką B A M B I -
N O ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena. 

B A M B I N O yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus! 

(Paskelbimas) 

'įš~wrm~m".m~wrm'm~Ę ~w m mm 

; Reumatizmas sauge lė . 
I Nesikankykite savęs skaus- • J 

mais, Reumatizmu, Sausgėle, įį Į 
• Kaulų Gėlimų, a rba Mėšlungiu . 
f — raumenų sukimu; nes skau-

dėjimai naikina kūno gyvybę I 
1 Ir dažnai an t patalo paguldo. • 
I CAPSICO COMFOUND mo-
• stis lengvai prašalina viršmi- • 

nėtas ligas; mums šiandie dau- | 
I gybė žmonių siunčia padėka-
| vones pasveikę. Kaina 50c per ' 

paštą. 55c arba dvi už $1.05. | 
Knyga: "ŠALTINIS SVEI- | 

I KATOS" augalais gydyties, kai-
I na 50 centų, • 

! dustin Kūlis ! 
, 3250 South Halsted Street I 

1 CHICAGO, ELL. I 

Teatras ir Muzika 
a DZIMDZI - DRIMDZI 

j VODEVILIO "ŠPOSAI". 
j Neveltui gauname Įdomiu 
Korespondencijų apie "Dzim-
1 — Drimdzi,? vodevilį, ku-
&o juokai, ištiesii, yra gana 
Įlomųs ir originalus. Pavyz
džiui rašo vienas korespon
dentas. 

Artistai ne tik gabiis vai-
' inime, bet ir jų pačių pa
gaminti juokai, tiesiog idea-
!js. "Jovalo'y pirmoj daly, 
ada artistai: Dineika ir Ol
šauskas sueje nor užsirūkyti 
jigareta, vienas jų, prašo 
jgtuka. (Olšauskas). 

gio patiem 
"DIK. -

ir sako: 
"Tu D ž i o v a i " ! . . 

DIN. - "Ką?!.. Jis turi 
džiova?! Ne!! Aš penkis me-

banke, o litai yra apyvartoje. 03EE 
Ir... ir kadangi litų popieris 
labai blogas, tai jų daug su
plyšta... Tai todėl yra dolerių 
daugiau kaip litų. Supratai?" 

Ot ir paaiškino kad nori I 
Arba vėl užduotį užduoda. 

VANAG. - " Š 

m 

OLŠ. - 'Gal turi degtuką V Į no", du svarus "kidnio"... 
DIN. - "Ne... Beje! man 

aprašius vieno pažįstamo, 
egtukų, jis pasakė neturįs 
įOLŠ. - "Tai kas bus?" 

Tai kaip pradeda jie "k i -
dniuotis" ir "kreizuotis", 
nors plyšk iš juoko. Ir su
graibyk 

' DIN. - " J i s davė man štai \ žargoniškos kalbos! Bet juo-
mą dėžo, ir sako "mačys"... j kas dingsta kada artistai už-
'ai aš nežinau ar maeys ar dair' >«a ' 'Leiskit i Tėvynę", 
fcu." Ištik rujų artistai gražiai pa-
LO pasirodo ten ištikrųjų de- juokia mūsų blogąsias pusės, 
įtukai, tik amerikoniškai už- bet nepamiršta ir savęs. Apie 
ftordyti... pinigus kalbant Vanagaitis 

Arba vėl kitas nuotikis. aiškina Dineikai, delko Lietu-
(įteuia DOdnis ir radęs drau- voj daugiau dolerių kaip li
ūs, džiaugiasi kad nereiks tų. 
im iš "deficito" gyventi, VANAGAITIS (prusuoda-
ulo jiems pasigaminti vai- mas) "Matai, doleriai guli 

pavasari 
t n s s u juo gyvenau. Jis netn-J k ū m e ] i rinimo v e s i l ė ' 

draugija, išsirašė i s : : Švedi
jos, Norvegijos, Danijos, Ho-
landijos, Čekoslovakijos ir 
Vokietijos, du veislinius dri
gantu — eržilu... Tu dabar 
pasakyk man, kiek bus Lietu
voj per 50 metų... automobi
lių"?.. 

Tai panašiai jie per dvi iš
tisas valandas maišo tą 
' 'Jovalą" kad pradeda šonus 
ir žandus skaudėti. Bet su 
"Laisva Lietuva", jie mus 
pravirkdo ir ant tiek sužadi
no tautinius jausmus kad pu
blika nepajunta kaip sykiu 

r i džiovos 
VANAG. - " J o Imt i Ame-

riką neį&ileide, jei jis džiovą 
turėtų"... 

DIK. - "Ak, jus "grino-
riai", "grinoriar \?... Aš ne 
apie džiovą kalbu. "Džiovas" 
tai lietuviškai vadinasi Juo
zas".. 

Visi. - "Aha"!.. 
DTK. - "Tai tu "Džiovai" 

nueisi i "bučernę", parneši 
"smoksolderi", svarą "bėki-

.. , r jais himną gieda. 
tu man tiek vardų _ . . . v. . , , 

Jus clucagieciai sulaukę 
pas save Dzimdzi — Drimd-
zio Vodevilio, neužlaikykite 
jo. Lai jis svečiuojasi po vi
sas kolonijas kur tik lietu
viai randasi ir žadina visus 
mylėti savo Tėvynę Lietuvą. 

J. K-s. 

Kalėdinis Išpardavimas Ciceroje 
Ciceriečiai pasinaudokite dabar, jusu senas prietelis 

S A M C O I N E 

JOS F. BUDRIK PIANU KRAUTUVE 
PARDUODA GULBRANSEN PIANUS, DIRBTUVĖS 

KAINA ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
Kegistruojanti Gulbransen Pianai Yra Apkainuoti Taip: 
Commumty Suburbau Country Seat White House 
$450.00 $530.00 $615.00 $700.00 
Nacijonalės arba vienoda 
kaina visur ir Chicago ir 
kitur, taip, kad pirkdamas 
GULBRANSEN Pianą, esi 
užtikrintas, kad netapsi ap
gautu. ' 
Norėdamas nupirkti gera 
Pianą, "ateik į mūsų krautu
vę išgirsti ir persitikrinti 
geruma GULBRANSEN 
Registruojančio Piano 
Gulbransen Registruojanti 
Pianai randasi didžiųjų 
muzikos profesorių ir artis- ^ t i « "• riwmi*i 
tų namuose. Galbransen Pianus išdirba didžiausia 
dirbtuvė pasaulėje, kasdiena išleidžia po 300 gatavų 
pianų. 
REGISTRUOJANTIS PIANAS fciškė, kad kaip tik 
spaudi koja. Pianas registruoja muzika kaip tik nori. 
GULBRANSEN Registruojančius Pianus parduodame 
ir gvarantoja mūsų krautuve. 

JOS. F. B U D R I K 
3343 So. Halsted Str. Antra Krautuve 

3327 So. Halsted Str. I 
BRIDGEPORT. 

Operete šventoji Naktis. 
Nedėlioj gruodžio 7, 1924 

Šv. Jurgio par. svetainėj, pa-
rapijos "Kankliiį" choras vai' 
cins M. Petrausko 3 aktu ope-

"Kanklių" choras pasirink 
damas operetę "Šventoji Nak 
t i s " nori priminti žmonėms 
Kristaus užgimimą, tiknj prie 
žastį Kalėdų šventė*. 

Muzika šioje operetėj yra 
begalo graižą. Piemenys susi
rinkę ganykloj garbina Die
vą giesmėmis. Paskui girdėtis 
ir angelų balsai o kaip visi 

retę "Šventoji Naktis". Vei- sutartinai užtraukia, tai visus 
kalas perstato atstitikimus žąvėte žavėja. Antram akte 
prieš ir po Kristaus užginu- kaip Erodo kareiviai užtrau-

Savininkas CICEROS BOSTON STORO, pasiūlo 
del Kalėdų 

Didelį pasirinkimą visokių dalykų del švenčių tai
pgi, Bovių Lėlių ir t. t. 

Šiuomi yra keletą bargenų pasulyta šiame išpar
davime. 

Moteriškų nosinų 6 į baksą 

Ma-Ma lėles 18 colių special 

mo. Visi katalikai ir krikš
čionys yra dėkingi už ta, i-
vyki, būtent, Kristaus užgimi
mų. Todėl kas metas visi ir 
švenčia Kalėdas. 

Maudomasių kambarių rugai dideli saizai 

Staltieses — Tyros Lininės Staltieses 63x63, viena 

staltiesė ir šešios stalskepetės special $ 4 , 7 5 

"Teddy Bears" 20 colių teddy bears .. $ 1 . 8 9 
Išsiuvinėti Turkiški maudynės setai jpekuoti į gra

žius baksus £ -| , 9 8 
Pirkite anksti ir taupykite pinigus. 

Kad nebusite patenkinti grąžysime pinigus. 

CICEROS BOSTON STORAS 
14St.ii*49Ct. Cicero, III. 

kia ištikimybės dainę., tai yra 
ko klausyties. Trečiame akte 
piemenys ir angelai' atiduoda 

garbę, naujai gimusiam Kūdi
kėliui giesmėmis. 

Veikalas užimantis visą lai-' 
ka.« 

Šventasis Koncertas. 
Prieš veikale, bus koncertas 

susidedantis iš giesmių cho
rui ir solo gabių solistų. Bus 
giedoma nauji dalykai. 

Taigi kviečiame visus atsi
lankyt į mūsų rengiamą va
karų ir užtikrinam busite pa
tenkinti. Nedėlioj gruodžio 7 
Šv. Jurgio par.'% svetainėje, 
lygiai 8 v. vak. Įžanga $1.00, 
75c, 50c. "Kanklių" choras 

CUNARD 
Lietuviai važiuoja Liemvon sve-

Čiuosna neilgesniam laikui kai 
metams, galės gryžti Amerikon 
neatsižvelgiant J kvotą. 

Į LIETUVA. 
t rumpiausiu laiku kas Šeštadienis, 
trejais ekspreso laivais. 

BERENGARIA AQUITANIA 
MAURETANIA 

(per Cherbourga a r Soutnamp. 
toną) / 

Iš Lietuvos į Amerika 
J E I manote parsi t raukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
teiks j iems pagelbą, i r rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai tur i a tski
r u s kambar ius , neprilygstamas 
švarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus J 
kis vietos agento ' 
a rba 

CUNARD LUTE, 
L140 N. Dearbora St. Chicago, U I 

imu i - m m II n i __!_• 

J: Ji 
STASULANIS 

• (Eagle Music Co.) 
Čia yra geriausi Player Pianai, arba Grand Pianai. 
Geriems artistams jie yra labai gerai žinomi, 

Steinmeger, Franke, Baldvvin H. Y. Charlton 
Schreder & Soti, Harding Boston. 

Mes duodame ant lengvų i§mokėjįmų, iaiggi se
nus išmarnonf ant 'naujų. Pas Mii^4^č(Mthį^^^ 
giaujs negu, kad kitose krautuvėse. 

Mūsų Pianų kainos $75 ir augščiaus. Taipgi Lie
tuviškų Rolių: dainų, šokių didžiausiame pasirin
kime. 

Irgi Victrolas, Victor Lietuviški Rekordai tukstan-

čiais numerių. Nauji kas 
savaitę! 

< 

3236 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois 

PERLINES QUEEN KON-
CERTINOS YRA 

GERIAUSIOS 

NELAUKITE K A L t D Ų 
Nes dabar y ra geriausia laikas 
pirkti Kalčdų dovanas. 

Ateikite P a s Mane 
Turu didcl} pasirinkimą naujau-

| šios mados žiedu, laikrodėlių ir 
deimantų. Pa tenkin imas gvaran-
tuota. Kairios mažiausios. Taipgi 

taisau laikrodėlius 
ir kitus jubilieriš-
kus dalykus. 

JUOZAPAS A. 
RIZGEN 

3336 S. Halsted St. 
Tel. Uouicvard 190« 

Chciago 

GRABORIAI: 

S. D, LACHAWICZ 
Lietuvis Graborius 
2314 W. 23-rd Place 

Chicago, m . 
Pa ta rnau ja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu a t -

| sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 
^ - T e J . Ganai 1271 

2190 i 

Padarytas iš 76 ir 102 raktų, oktava 
ir trtgtibos. Visos pirmos klesos plie
niniais kleviniais. Dailaus užbaigimo 
a rba gražiai išmargintos. 

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad a n t 
koncertinos butų pažymėta 

"PEARL QUEEN" 
Taipgi parduodamos lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. 

KATALOGAS ATSIUNČIAMAS 
DYKAI. 

VITAK-ELSNIC COMPANY 
4639 S. Ashland Avtx Chicago, 111 

STelefonas Tards 1138" 

ISTANLEY P.f 
MAŽEIKA 

IGRABORIL'S I R j 
Balsam uo to jas 

Turiu automo-j 
Ibilius visokiems^! 

BPMreikalams. Kainaj 
'1 prieinama. 

3319 Auburni 
! Ave. Chicag< 

Wl 

SKAITYKITE IR PLATIN-
KITĘ "DRAUGĄ. 

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276] 
CHAS. SYREVVICZ * 

Lietuvis Graborius 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
P i rmos Klesos 

Mašinos 

I.icensed Bmb. 
F. B. Palucm 

Pr iva te Ambu-
lance 

UŽSISAKYKITE ANT KALĖDŲ 

KIMBALL PIJANA 
IS THE PEOPLES FURNITURE A l : 

Už Dirbtuves Kaina Ant Lengvlu Išmokėjimu 

• 

Grojikliai Kimball Pijanai Apkainuoti šeip: 
STYLE 38 

1 
STYLE 44 STYLE 45 STYLE 46 

$ 3 7 5 | $ 5 9 5 j $ 6 7 5 | $ 7 7 5 
Pasirinkimas 4 Skirtingu Nubaigimu 

Ar manai pirkti pijaną, kokį iŠ k u r ? Ar esi apsipažinęs apie 
pijanus? Ar manai tikėti į apskelbimus ir pasakas jvairių agen
tėl ių? Ar ir Tamsta mokėsi už pijana $600.00 — $700.00 (dole
r ių) už pijaną kurį mūsų Krautuvėse galėtumėt nupirkt i už $300.00 
a r $400.00 (dolerių), kurių mes tur ima daugybes mūsų krautuvėse. 
Bet ne! Mes norime parduoti JUM 

KIMBALL PIJANĄ 
KIMBALL PIJANAI y ra parduodami vien už teisingą tą. pačia 

kaina visose Krautuvėse kuriuos parduoda. 
KIMBALL PIJANAI išreišlga augščiausią Pijano muziką, dėlto 

kad 
KIMBALL PIJANAI y ra daromi per patyrusius žmones per 70 

metų 
KIMBATJ. P I JANUS vartoja dauguma pasaulio pagarsėję pijani-

». ••'• , štai J r muzikos mokytojai už 
KIMBALL PIJANUS atsako 50 milijonu dolerių įstaiga W. W. 

Kimball Co. už $ / 
KIMBALL PIJANUS taipgi atsako i r drąsiai j um rekomenduoja 

didžiausia Lietuvių įstaiga Amerikoje T H E P E O P L E S 
FURNITURE CO. 

Ateikite į mūsų Krautuvas tuojaus ir užsisakykite KIMBALL 
PIJANA an t Kalėdų. Įmokėkite t ik maža dalelę o mes J u m nuve-
šimo Kimball a n t Kalėdų, liekančius pinigus apmokėsite ka ip Jums 
išpuls./ 

Krautuvės atdaros kas vakarą iki 9 vai. 
Paminkite Vardą ir Krautuvių Adresus 

4177-79-81-83 Archer Ave. (Kampas Richmond St) 
1922-24-26-28-30-32 So. Halsted St. (Ties 19th PI.) 

* t 
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CHICAGOJE 
BRIDGEPORTAS. 

. 

Seserų Pranciškiečių Vajus. 
Pereitą sekmadienį 30 d. 

Vardan Seserų Pranciškie-1 Užtai ir mūsų A. R. D. sk y-Kalėdų — a r >anoi kas įvyks nėjo l(i44 Wabansia Ava 
s 

eių. Kun. Pralotas 
M. L. Krušas. 

A. R. D. 2 sk. "Bunco 
Party". 

Gruod. 3 d. 8 vai. vakare, 

1924, 1 vai. po pietų Sv.. Jur - j A D V O K A T A I 
Kviečiami visi atsilankyti, gį0 parap. svet. 32 Place Ir-"]?«* rius džiaugėsi iš kun. J . Sk- mūsų parap i. j , jv f 

ripkaus atsilaiikynio. Į O gi vienas iš -ainiausių va nes bus daug svarbių reikalų, ' Auburn Ave. ant antrų lubų. 
44Viešnia nebuvėle" (p. Žio karų, būtent "JJ^'i.ėių it ro- taipgi bus rinkimai naujos Nares visos privalo atsi-

giene) turėjo didelį maišą, į- žių" Balius, r . is . i uepapras- valdybos 1925 metams. 

gruodžio šv. Jurgio svetainei «,«;-;„?/ • *. r "• 
~. , _ J . susirinko i sv. Jurgio par. įvyko vajus seserų Pranciš- <™t v ^ s ; w . * • - v . . . . . . _ * - s\et. virs šimtas žmonių i A. 

k . * , , nauda,. Programas bu- jR. D . o s k . s u . . ^ 
vo .va.ms. Zmonuj prisirinko ! p « r t y » . Vis.-j vakarą žai.lė ' 

vairių dalykėlių, už dešimtu- tas balius įvyks sekoadieny-
ką buvo galima laimėt net je, gruodžio 28 d $v. Jurgio 
ir blekinį gaidį su nemaža parap. salėje. S.ijimgielvs 
kakarine. darbuojasi, kad ši pramoga 

Skyriaus narės darbuojasi nusisektų, nes per du metų 
ienybėje, valdyba sk. p. T. negalėjime gauti tinkamam 

Rep. 

PRANEŠIMAS. 

Dr-stė šv. Agotos H o t ir M 

lankyti ir užsimokėti pomir
tinę mokestį. Taipgi bus nau
jos valdybos rinkimas ir daug 
svarbių reikalų apsvarstimui. 

Su pagarba 
O. Klučinskaitė, rast. 

ant Town of Lake laikvs savo 
i r 

sudainavo keletą dainelių p. | Mušu sk. rėmėjos netik bihe- m o n t i e n § , Kunčieną Remza ir Gruodžio 28 d. "Dėžučių iv 
Kimutis ir p. Zambacevieius tus iš kalno pardavė bat ir v i s o s s k v r i a u s n a r ė p nuošir-,rožių" baliaus, kurio šioje ko 
gražiai solos traukė. dovanų, bei užkandžių sime-

Buvo daroma rinklava. l s šė. Svečių buvo net i r iš to-j 
serijų , r i aukų susidarė $1,-j liaiu pav. pp. Stankūnai (fo-
-00.(H). Ar ne puiki auka? Jei!t.ografistai) atvyko net 
visos kolonijos bent per puse Morgan Park, kaikurios vie
nok prisidėtų, Sesers Pran- \ šnios buvo net iš Jaekson 

džiai dirba. 
Dabar, A. R. D. sk. rengia

si prie ' naujų narių vajaus, 
v j Mūsų skyrius tikimės darbe 

lonijoje nebuvoto visi bm-ite* 

Narių dalyvavimas būtinai j 
reikalingas, nes bus rinkimas ! 
naujos valdybos ateinantiems į 

patenkinti. įžanga lik 50c. j 1925 metams ir kitų (klykų 
Rep. 

siškietės ateinančią vasarą 
galėtų be skolos pasistatyti 
sau tinkamą vienolvna. 

Pk. apielinkės. Vakarėliu tai
pgi atsilankė mūsų parapijos 
mylimas vikaras, kun. J . S\-

Xuoširdų aėiu visiems-oms ! ripkus. Draugijoms daug e 
aukotojoms ir darbuotojoms nergijos priduoda moralė pa 
šiame vajuje. Lai Dievas vi- raina dvasiškijos, ypae dar 
: | m s atlygina! buojantis geriems darbams. 
T. 
» 
I 
I 
» 

i PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

neatsiliks nuo kitų, nes nega
lime rankų nuleist kol mūsų 
Seserų koplyčia nebus pilnai 
pabaigta. 

rt i a «r» TV i • • Moterų 2L kuopa rengia 
2 sk. A. R. D. sk. susirin- , _ . ". _ ^ . . . • 

labai puikų vakarą su vaidi-

TOWN OF LAKE. 

Vakaras. 

kimai įvyksta pirmą penkta
dieni kiekvieno mėnesio 7:30 

nimu. Bus vaidinama dvi ko
medija "Kurčias Žentas" ir 

vai. vakare, Sv. Jurgio parap.. rT , . . m . 
, ,^ . v. ^ | Uošve Į namus, Tylos nebe-

. bus" . , 
Šios komedijos yra statomos 

! 

, - . , . . , N E I i A T K I T E * I E M O S 
L/.-įsakykite anglis nrs riahar gailina šauti kokiu norėt. Žinomas <laly 

kas zieina lankti trokšta geni anglių, lai pasinaudokite proga dabar. 
GRANT \VORKS COAL YARD 

ADAM l i E R N A D I š l S Savinirkas 
18-th St. ir 49-th Court Cicero Tel. Cicero *m 

svet. Kviečiame visus geros 
valios ir gerų norą žmones pri 
sidėt prie šio švento darbo. 

Koresp. 

Iš Mot. Sagos 1 mos kps. 
darbuotos. 

Pasibaigus Adventui - po 

apsvarstymas. 
Vaidyba. 

\ / 

TOWN OF LAKE. 

D A K T A R A I : 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SABrensa 
£808 SO. ASHLAND AVENUE 

Chicago, IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
P^et iki 3 po piety 6:30 vak. iki 
t :30 vak. ~f -—-

r 
TeL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
8 iki 8 \al . vak. Nedėliomis ano 

8 iki 2 vai. po pietų. 
— » — — — M ^ , II MIIMI, 

; 

Dr, A.Račkusj 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir SpecijalisUvi 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be marinimo, 
2)—Be nVilio ir be skausmo, 
3)—Re kraujo, 
-*)—Be jokio puvojna* sveikata'. 
5>—Pncijentui nereiklu hlrifti. ««-

Ii tuoj vaisyti, ir ruii e^ti *, 
durhn. 

Parydo M*ll-stones' (akmeni-t tiiliyje) l 
ir akineii.--. šlapumo pa s I •> J e l»e o-
pcrneljos, MI turo tikromis rio'is-
liškoinis priemoliemis bei vnKtuia. 

Apkurtusiems sutrupina grlrdė.iinu, 
Gydo visokias lijras pasekmimnii, ir jei 

yrn rt uvalas daro operarijas. 
IVofesi jonuli patarnavlmi» teikiu Hiivo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, IU. 
OfLsa* atidarytas; kasdien nuo 2 vai. 

po piet ik v 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir tteredomis ofisas užda

rytas. 

r Dr. A.J. KARALIUS 
Tel. Boulevard 2180 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, IU. 

Dr. Maurice Kalin 
Gydytojas ir Chinirga* 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
Tel. YmtU 0994 

V&ianduai; 
Nuo 10 iki 12 p i e t 

*Nuo 2 iid 3 po piet 
*?uo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. I 

r 

Akin'ų pri taikymo m no 
25 metų prityrimo 

)f lao*Iel . Boulevard M N 
Rezld. Tel. Drexel 9101 

Dr.A.A. ROTH 
B t S A S GYDYTOJAM Ui 

GDIRLRtiAS 
0|>ec1elLsta9 Moterl$to|, VyrisJtą 

Valką Ir v\sų chronišką llpru 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halstsd St 
Kampas 31ct Str. 

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned. 
tr šventadieniais 10—12 d. 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS 

Ar Jums skauda galvą T 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akya rrelt pavarg

sta-? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ii plukanclus 

taškus 
Ar atmintis po truputj mažėja? 
Ar akya opios Švfesal? 
Ar jaučiate kaip ir taiiltla a-

kyse ? 
Ar yra balta dėme a»it voku? 

Dr, Jan J . Smetsna 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Ned. Nuo 0 A M iki 11:30 A M 
, , . J 

pirmu kartu ant Town of La
ke. Kas mato jas, labai yra 
patenkintas. Sako verta pa
matymo. 

Yra daug vilties, kad mušu 
koloniios žmonės, žinodami 
Ui begalinei gražų Sajungie-
f'iu tikslą (visas pelnas ski
riamas sv. Kaz. Vienuolyno 
koplyčiai) parems jas- savo 
atsilankymu. 

Vakaras bus si sekmadienį, 
i gruodžio 7 d. p. KreHČiaud 
svetainėje. 

Sajungietės dirba tautos 
darbą. Pagelbėkime jiems nu
eidami jų vakaran! Tikietas 
tik 50c. 

P R A N E Š I M A I . 

BRIDGEPORTAS. 

• 

Tel. Boulevard S686 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJUI 

IK 
CHIRURGAS 

S337 So. Morgan Sfroet 
Valandos: 9—12 i* ryto. 
Vakarais nuo 7 1-1 i 

CICERO OFISAri; 
1348 South 49-th Aveau« 

Iclef. Cicero 4676 
Valand.: S—«:•• • . • . kasdien, 

Ctarnlnkais ir pėtnyčioma nuo f 
ik! 9 vai. vak. 

DR. CHARLES SEOAL] 
Perkelt savo ofisą po anro<*rl« 

4729 S.Tshiaod Avė. 
SPECUALISTAS 

Dilo v g, Moterų Ir Vyru &uru 
VaL: ryto nuo 10—11 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—>.«t vakar* 
Nddėilomls: 19 Iki 19. 

Telefonus Mtdvray 1880 
' a -^~ i i 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4146 

j Tel. Canal 0257 vak. Prospeet «659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 6600 S. Artcsian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 ik) 6 

po pietų; 6 iki 9 vakare. II 
P1 • • m m m — » • t 

Telefonas Pullman S21B 

Dr. A. J . Tanenaviciiis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10821 Mlchigan Ave. Chicago, l'L 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių Sp«'« ialistas. 

Palcngrvin3 akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, ntr\ uo-
tumo. skaudančius ir uždegusius 
karučiui, akių, kreivių akių, kata
re, nemlego, ir taip toliaus, be 
vaifiu arba skausmo. Neperviršl-
na n-̂ i akių rnedikalts mokslas. 
Vfc>̂ o#<e atsitikimuose daromas 
i-grza-r.i-.ias e l e k t r a p a r o d a n t i s m a -
žlar^iAs klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai jdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegonų -vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins 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 pietų. 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKINEI $4 IR ACGSČIAU 

Visų Šventu Pašalpines Dr-
jo.s priešmetinia susirinkimas 
įvyks sekmadieny gruodžio 7 
d. 1024 m. 1 vai. po pietų 
&v. Jurgio parap. svet. Vyčių 
kambary. Visi nariai malone-
kitę atsilankyti, nes bus rin
kimas valdybos 1925 m. ir tu
rime svarbių reikalų aptarti. 
Norintieji prisirašyti prie £io>, 
draugijos taipogi yra kvie
čiami atsilankyti, nes kuris 
turi gerų draugų, tas yra lai
mingas. Geroje draugijoje ra
site ir gerų draugų. 

Valdyba. 

Moterų Saj. 21 kuopa lai
kys priešmetini susirinkimą 
sekmadieny, gruod. 7 d. 2 vai. 
po pietų, šv. Kryžiaus para
pijos mokyklos kambaryje. 

Visos narčs esate labai pra
šomos atsilankyti būtinai. Sis 
sus-mas yra svarbus, labai 
svarbus. 

Valdyba. 

NCO 
J. J A S I N S K I 

4629 S. Ashland Av Chicago 
Jeigu nori gerų. laikrodėlį čysto 

aukso šliubinius žied'ts, signietą, 
auskarius, nioterišk \ špilkų ir 
gražių šukų j plaukus, abelnai 
viskas ka^ yra is aukso Pas 

mane vieniteliai 
•gĮgj^Sjfo^Įg^ galima gaut viso

kį deimantiniai 
daigtai dideliam 
pasirinkime. 

Su pagarba, 
J. JASINSKI. 

HEUEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4454 South Western Ave. 
Telefonas Lalajette 4089 

Valandos: Nuo 7 Iki 9 vakarais, 
Nuo 2 Iki 6 Subatoni po piet. 

• • • ' * 

K. JURGELIONIS ' 
ADVOKATAS 

12T N. Dearborn St., Room l l l t l 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios ryta; 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 

— \ 

ROSELAND, ILL. 

Sv. Kaz. Akacf. Reinejtj 4 ! v 

skyr. tun's savo paprastą su
sirinkimą gruodžio 7 toj po 
sumos Visų Šventų parap. I 
svet. 

Kviečiame atsilankyti visų 
nariu, nos yra svarbiu daly
ku apsvarstyti. 

Valdyba. 

S, G O N R A D 
užlaikau čeveiykų krautu
vę geriausios išdirbystės ir 
vėliausios mados del visos 
šeimynos žemiausom kai
nom. 

4341 Archer 
Ave. Kamp. 

Troy St. 

Telefonas 
Lafayette 

4961 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leatltt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto Iki t vakaro. 0e-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki € 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiau* Ungvomia išlyto
mis 

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

11 S. La Saite st. Room 9061 
Tel. Randolph 1034 VaL n o M 

VAKARAIS: 
SSOl B. Halsted s t. TeL BivA 17T1 

v. v apart Panedėllo Ir 
PėtnyČlos 

Liuosybes Žvaigždrs svar
bus susirinkimas įvyks pede-
]io,it% gruodžio 7 d. 1 vai. po 
])ietu Kavarskio svetainėje. 
Vij^iis kviečiame atsilankyti, 
nes dauir yra reikalu svars-
tvmui. 

m 

Valdyba. 

Šv. Petronėlės Dr-Jofl prieš-
metinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj Gruodžio (Dee.) 7, 

Tel. Blvd. 8778 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 S. Ashland Ave. 

Ar reikalingi Jums pinigai? 
Mes skoliname pinigus ant 
an t i^mor tg ie ių taipgi aut 

naują automobilių. 

SHERMAN AUTO SALES 
•Perkame, pardavinėjame, 

ir mainome augščiausios 
rūšies vartotus karus. 

4614 So. Ashland Avenue 
Chicago, IU. 

Tel. Blvd. 8778 

* * 

I 
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S P E C I A L I S T A S vlsokų ligy vidurių Ir plaučių, gydo lytiškas 
dalis, šlapumo ilgas vyrų, moterų) ir vaikų. 

Dn. J . M. C h n z a n 
GYDYTOJA3, CHIRURGAS, OSTEOLOGISTAS. 

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: 10 iš ryto Iki 4 v. po pietų Ir nuo 6:t0 iki 9:30 r. • . 

Telefonas ofiso: Haymarket 914B ' 
Telefonas Rezidencijos Keystone 41S0 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

Simono Daukanto Draugija 
laikys savo prioSmetini susi-
rinkimg, nedėlioj gruodžio^ 7 
d. 1 vai. po pietų Mark 
AVliite Sąuare svetainėje ant 
29 ir So. Halsted 'gatvės. 

Gerbiamieji draugai! Malo
nėkite atvykti į šį susirinki
mą, kurs bus labai svarbus. 
Yra daug reikalų apsvarstyti, 
taip jau bus renkama naujoji |l 2256 West 22-nd Street 
valdyba 1925 metams. 

Galop prašoma tų, kurk 
per paskutinį Draugijos ba
lių buvo išpildė aplikacijas, 
ateiti į susirinkimą, del įstoji
mo į L. D. Dr-ją. 

Su pagarba 
P. P. Kenutis, nut. rast. 

¥^h 
IšTAKSAVOJii VISKĄ, PARDUOSIU IŠ AKCIJONO 

l 

Jewelry, Diamonds, Watc-
hes And SUverwaa-e 

mm ša 
Atidarą nuo 10 vai. ry
te iki 11 vakare. Galit pirk
ti už savo kaina * (price) f 
arba galite pirkt ant ištak-
savojimo kuris tesėsi nuo 
7 valand. vakare iki 11 vai. 
vakare. 

PETER A. MILLER^ 
Jewelry Store 

Tel. Canal 5838 
13LC3 

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

Ofisas Dldmlestyj: 

29 South La Baile Street 
Kambarls 5M 

Telefonas Central SStO 

Vakarais 3223 S. Halsted Sk 
Telefonas Yards 4081 

STASULANI 
ADVOKATAS . 

77 W. VVashmgton St. Room 911 
Tel. Central 6200 

Cicero Ofisas Utaceinko vak. 
1314 Cicero Ave. Tel. Cicero ROS* 

Ant BRIDGEPORTO SeredoJ nuo 
6-8 vai. v. Subatoj nuo 1—7 v. • 
;3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 67S7 

Sftf 

j . P. WAITCHESf 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dcarboni Streef 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 55S5 
Vai.: Kas diena, išskiriant Su-

batos ir Šventės, nuo 9 iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullman 6377 

Vai.; Kas dieną neto t Iki 9; 
Bubatomls visa diena, Šventomis 
Iki pietų. 

SPECILISTAS ant egzaminavo-
jimo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokiu 
popierių. Veda visokius sudus. 

John BagrJziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

Veda bylas visaoee Teinma»9e, Kincami-
n u o ja Abstraktus. Padare pirkimo Ir 
pardavimą Dokumentu* ir j galiojimus. 
7 S. Dearborn St. Room 1538 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais; 2151 West 22 St. 
Vietinio Ofiso Tel. Roosevelt M M 

Namų Telefonas Canal 1667 

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjfma. 

jei turi aklų uždegimą, Jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 i r augščiau 
Valandos nuo 1 Iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

NORTH SIDE. 

Šv. Juozapo Globėjo Dr-jos 
priešmetinis susirinkimas'> į-[ 
vyks sekmadieny gruodžio 7 
d-, š. m. tuojaus po pamaldų1 

, .šv. Mykolo parapijos svetai-

Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligus. Taip
gi gerklės, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkste, širdies du
sulį, skaudulius senus ir reumatizmą. 

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos. 

Turime speciali skyrių del palogėliu, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame * su pagelba X-Ray. 

GYDYMO BIURAS 

HEALTH SERVICE INSTITUTE, *~ 
1553 W. Division St, netoli Ashland Ave. 

Biuro telefonas MONROE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 
0006. , ••'•' 

Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome 
ligonus, kiure negali. ateiti į biurą. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 diena, nuo 2 iki 5 tr nuo 6 iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal. sutartį. 

PLATINKITE "DRAUGE." 

Tel Lafayette 8568 
Dr. A. J. NORMANTO 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western Avenue 

VaL: Nuo 2 iki 8 6 iki 8 P. II 
Chicago. 

MEDUS 
šviežias 

Tikrai Garan
tuotas 

Geriausias Me
dus koki pini

gai gali nupirkti. 
8 Penkių svaro viedrukai $8.39 
8 cPnkių svarų viedvakal $6 St> 
18 Penkių svarų viedrUkal $10.00 

. Siunčiame express'u 
Siųskite Mon«y Order apmokėjimui 

A. G. GILL 
228 U . Huron Street di icago, TU, 

Seg>Untos lubos. 
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(tuojaus prisiusime Jums gra-
!žų Kalendorių. Josephs TVi-
'ner Company, 1333,45 So. 
I Ashland Ave. Chicago, 111. 

12 FLATĮ) MŪRINIS 
NAMAS 

NAMAI - ŽEMĖ i 

MARQTJETT PARK 
KOLONIJA. 

ft„ ąfc , . . J SUROMSKIO BARGENAI! 
('Apsr ) i ūf" * 5 , k a ^ b a n u s , r 6 j PARDAVIMUI ARBA V Fb ' flatai po 4 kambarius. Visi! MAINYMUI 

moderniški įtaisymai kaip tai Į South Side Bargenai 

L. Vyčių Veikimas. 
Malonu rašyti apie vietinės 

ginčai ne tik keliama klau-1 = 
Simą a iškina , bet ir lav ina VV Pristatymas tyro, sveiko vandenai - • , . . . . 

. v .' . ^ v . . . .. > r a l a b a i reikalingas, nes žmogus : ujrnavietės, bufetai, ąžuolo 16 flatų apartment building 
eius viešai reikšti savo mintis be vandens gyvenu negali. Norim * . ' . ' . . po 4 kambarius, caru apšildo-
savo lietuviu kalba. Sektinas S S ^ a t ^ u T ^ * * * t u m i m * " * YS * t n m m 2 a i > mas. Rendos $800.00 j mėnesį, 
pavyzdys visiems vyčiams, Kiek vandens 'reikalinga i dienaf Q l d e l e s s i n k 0 S ' " P a n e l l e d " Kainą-$57,000, randasi netoli 

312 Vyčių kuopos veikimą. \ w tfa minusiems i r a i iOT-d k ! t v ! e n a
t
m , ž r g u i , d e l v i r i l , ° ' ™»-1 valgyklos, ice baksiai ir gezo 

1 •> r * 1 1 * U l Į5» m u H M ? m s X I augu- i dymosi, toileto ir kitokų dalyku1' ' s . . T^-J I- I • • t \ 
Kuopa vis diduti ir stiprėja s i ems Tikrai ir teisingai apskaitiiuota , P e č i a i - M ė l i s kampinis lotas 
ir vis daugiau gyvumo paro.į Kitam kartui parinkta gm->^ ? T n ^ ^ £ e ^ Z ^ \ V * ™ W o k a S n U ° H a m i l t o n 

do. » C ^ e a m s tema: " A r Vilnius tur a l a m s n e d a u g i a u k a i e 80 ^iionų. |parko, elevatorių ir gatveka-
Štai per paskutini kuopos J priklausyti Lie tuvos!" 

susirinkimą, kuris įvyko La-j Galop buvo skaitytas Cen-I 
pkrieio 28 d. Š. m., vėl prisį-itro dvasios vado kun. Dr. I. *yvent°J° 14° *a"onu 
rašė 4 nauji nariai: Petras Į čtesaičio laiškas tilpusis p a s - ' N ^ ^ u v A a S j i ^ ^ i ^ r a i,0 

Stogis, Bronė Nikšaitė, Jose-Autiniame " V y t i e s " numery- ^STSJSSS' S T r Č S T * , JlT 
, . - . , . . . . . . - „ . . .» . * * v e i K aviSTUbai kaip Cleveland, Mil 

phma Simkaite ir Jurgis Nik-ge . 
šas. Kuopa skaito jau 39 na-j Kadangi buvo jau vėlu, tai 
rius. Valio 112 Vyčių kuopa! j klausimai iš tikybos srities. 

NAMAI -- ŽEMĖ 

Kituose miestuose kaip tai (.'leve- ; rįu. RandOS neša $8,580 į TtlC-
lande, Mihvaukee ir Detroit trauke 
vandenį iš Great Lakęs, šie mies
tai suvartoja vandens ant kiekvieno 

28 Lapkričio susirinkimas j įteikti kun. Dr. K. Ui 
ivo labai gyvas ir skaitliu-[atsakyti, atidėta kit* buv 

gas. Raportavo Įvairios komi
sijos apie savo darbus. Spor
to komisija pranešė, kad "bas 
ket bal l ' ' tymas auga ir va
ro uoliai savo lavinimus, kad 
padaryta jau ir "base ba l l " 
tymo užuomazga, jau prisira
šę 8 sportininkai. Vakarėlių 
ir paskaitų komisija pranešė, 
kad galima gauti salę pramo
goms ir paskaitoms per visą 
Adventą. Sutarta kuogreičiau-
siai surengti paskaito** ku-v| 
rias apsiėmė daryti kuopos' 
dvasios vadas kirn. Dr. K. 
Rėklaitis. 

Be galo įdomus buvo per 
šį susirinkimą surengtieji gin 
čai tema: " A r naudinga pri-
klausvti L. Vvčiu organizaei-
j o s ? " Du kuopos nariu Įro
dinėjo naudingumą prikiaušy 
ti organizacijos. Du kitų bu-
įvo oponentai. Kilo gyvus ir 
įdomus ginčas. Viršų gavo 
stovėjusieji už" naudingumą j 
Labai malonu buvo klausyti 
jaunuolius, kurie viešai ir drą 

Rėklaičiui 
tam susi

rinkimui, kuris įvyks gruo
džio 5 d. 

Visi dalyvavusieji skirstėsi 
pilnai patenkinti taip įdomiu 
ir gvvu susirinkimu, žadėda-
m i i kitą susirinkimą dar 
skaitlingiau atsilankyti ir at
sivesti naujų narių. 

Korespondentas. 

DIK. 

CENTRALINIS POLICIJOS 
OFISAS. 

ries State ir 11 gat. nori- d e n s v a r t o j i 

ina pastatyti aštuonių aukštų j -
imtą, kur butų Chicagos poli
cijos centralinė stotis ir kai-
kurie municipaliai teismai, 
kurie šiandie v ra Citv hall 
bute. 

Tam butui architektai jau 
pagamino planus. Pastaty
mas turėtu atsieiti arti 3 mi-
lionu dol. Planai Įduoti per
žiūrėti miesto majorui. 

\vaukee ir Detroit 
Taigi nėra ką. tikėtis, kad Chica-

goje butu geras vanduo kad per-
pusė daugiau išvartoja avndens kiek 
reikėtų* 

Kiekvienas Chicagos gyventojas 
gerai žino, kad ant antrų lubų kaip 
kada labai sunku greitai gauti 
vandens, nes perdaug o kjiti išvar-
toja ir miestas nespėja užtektinai 
pristatyti. 

Pusė Chicagos miesto vandens 
nueina veltui dėlto, kad žmonės jo 
nepaiso kiek išvartos, nes ar mažai 
ar daug išvartosi, vistiek ta pati 
mokestis. 

Detroit, Cleveland, Milwaukee ir 
kiti šimtai miestų parodo, " kad tai 
vienintelis būdas sutaupyti vande
niui ir jį pagerinti, tai įvedant mi
te rius. , 

Miterių įvedimas nesuvaržo ir ne
sumažina vandens vartojimui teisių, 
o tik parodo kiek vandens išvarto-
ji. Oak Park kur yra įvesta mite-

| riai, tai daugiausia tik per diena 
| išvartojama vandens 80 galionų dol 

kiekvieno žmogaus. 
Vandens miteris tik apsaugos 

gyventojus nuo bereikalingo van*-
mo. 

Jauna mergina nesenai su-
grįžius iš Lietuvos, kalba Lie
tuviškai ir keles kitas kalbas, 
turi tris metus patyrimo ban-
kos darbo ir gerai supranta 
immigracijos darbą, reikalin
ga darbo "fore ign" depart-
mente banko j arba garlaivo 
ofise Ohieagoje. Atsišaukite 
per laišką, 

"DRAUGAS" 
Box 500 

2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

GRAŽIAUSIS LAIKAS 
KADA VISKAS ŽYDI. 

Isiai dėstė savo mintis. Toki*1 j Nekantriai yra laukiama 
•— : ~ j išdalijant Triners Sieniniai 

[ĮVEDIMAS MITjfiRO PAPI- į Kalendoriai. 1925 m. išlaidi-
GINS IR P A G E R I J N S r"^> yra dvigubai padidintas. 

VANDENI. i '^u Pavejanti gražus paveiks-
j lai graži jauna motina su šyp 

Ar ramistos žinote, iaul . v. .-, v. v ,. 
tCbw»goje kiekvieną tlie.ą e i s i a n č i u savo vaikučių zydm-
varioja vandens _<o galionus ičiame pavasario gėlių darže 
del kiekvieno žmogaus, m o - | i r s e n a ^ sename darže, 
teres ar kūdikio i 

' Ar žinote, kad pusė vau- I 
dens išvartoja visai »>e reikalo 
del nepaisymo. Daugelis ne-
pataiso kranų ar paipų išku-

ANT RANDOS 

Ivimbarys ir vieta garadžiu 
deh automobiliaus del pavie-
no vvro arba jaunai vedusiai 
porai. 

6515 So. Rockwell St. 
Tel. Republic 9723 

per dieną b 

ir sena 
Ta* 
Vyną kuris yra genausis nuo 
viduriu susirgimo. Trinerio 

primena Triner's Bitter 
/ 

vaistai, tai lik pavasario pra- ] 
vJžydusios gėlės atgaivina gam-

i iš-. • tą, taip šis Vvmas pagydo 
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PRANEŠIMAS WESTSAI-
DIEC1AMS 

apie mūsų naujai "atidaromą 
vaistvne Drug Store po No. 
2059 West 22nd Street. Kvie
čiame atsilankyti vietinius 
lietuvius, o mes suteiksime 

tus. kaina $50,000 greitam 
pirkėjui $12,000 cash. šis y-
ra tikras bairgenas vertas iš
tyrinėjimo. Atsišaukite tuo-
jaus. ' 

A. H. MASULIS & GO. 
6641 S. WESTERN AVE. 

TEL, REPUBLIC 5550 
ATDARA NEDĖLIOMIS IR 

VAKARAIS 
DIDELIS BARGKNAS 

Pardavimui medinis namas ku
riame yra barbernė, kendžių storas, 
keturi ruimui ant viršaus pagyveni
mui. Vieta apgyventa lietuviais. Biz
nis ant kampo 

Atsišaukite į 
DRAUGĄ OFISĄ 

2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

BARGENAS GREITAM* 
PARDAVIMUI 

$400.00 casb, likusius kaip ren 
da, 4 kambarių bungalo\v, kie
to medžio grindys, didelis 
porčius iš pryšakio. Namas 
randasi 2 blokai nuo stoties 
Chicago, Burlington ir Quincy 
gelžkelio. Visi įtaisymai, van-
do, gazas, elektra, akmeniniai 
keliai Įdėti ir apmokėti. 

Atsišaukite 
M. PETROWSKIS 

17 E. 61 St. Tel. Normai 7961 
PARDAVIMUI DIDELIS 

TROKAS 
[mokėti mažą sumą,, likusius 
lengvais išmokėjimais nuper
ima gerą troką. Mes taipgi 
turime daugiau šimtą trokų 
kurios mes turime parduot. 
Visi bargenai, yra naujų viso
kių sizų kiti su **bodies" At
sišaukite tuojaus 

2718 Wentworth Ave. 
Atdara Nedėliomi^ nuo 9 iki 

4 vai. 

8 flatų naujas mūrinis na
mas, su visais įtaisymais, ga
ru apšildomas. Kaina $34,-
000, įmokėti $7,000, kitus 
kaip renda. 

2 flatų po 6-6 kambarius, vi 
si įtaisymai, aukštas cimentuo 
tas beismentas, pečais apšil
domas. Rendos $100.00 į mė
nesi, kaina $8,900. Mažas-. į-
mokėjimas. 

BRIGHTON PARK 

MAINYSIM J JUSU SENĄ 
NAMĄ. 

Dadekite biskj pinigtj Ir 
gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatu namus, 
South Side, važiavimo tiktai 
30 minutu iš miesto, 1 blo
kas nuo kary linijos, 2 blo
kai nuo mokyklų, bažnyčių, 
bus Hnijy (r parko. Bus ten 

REAL ESTATE 

IXr* 

mingai, garu šildomi, įmūry
tos vanos, padestal lavatory, 
gyduolių skrynute, prosini-
mui lentos, bufetas, viskas 
moderniška, lotas 30x125, 
nauja gatvė. > 

Tai gražiausi namai South 
Sideje. Mes taipgi statome 
namus ant JŪSŲ loto. Atsi-

Perkam, parduodam i r . 
mainom namus, farmas taip j 
gi ir visokius biznius. 

52 namai , 22 po 5-5 kamba- j pjgįai fr gerai ^ ^ ^ * 
rius ir 30 po 6-6 kambarius, ] Kreipkitės: 
sun parlorai, aržuolo tri- i „ „ ^ T T . . 0 A 

. T 5^713 , i i 3352 So . Hals ted Str . 
Tel . Boulevard 9641 

B i i 

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

ANT NAUDOS. ' BARGENAI ! w w 

2 pagyvenimų naujas mūri- šaukite dienomis ir naktimis 0 Į Ff lRĮ()Nl lSC[L 
nis namas, po '6-6 kambarius iki 8 vai. vakare ir tuomet 
garu apšildomas. įmokėti $4,-, galime susitarti del pamaty-
000. Randasi anį 42-tos ir 
Rockwell. v * 

2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius, visi įtaisymai. Kai 
na $5,500, randasi ant 44-tos 
Talman Avenue. 

3 pagyvenimų medinis na
mas po 5 kambarius, elektra. 
Randos $75.00 j mėnesį. Kaina 
$6,500. Mažas įmokėjimas. 
BRIDGEPORT BARGENAI. 

4 pagyvenimų bizniavas na
mas, rendos $85.00 j mėnesi 
Įfmokėti $700.00, kitas kaip 
renda. 

GERA PKOGA BRIGHTON PARKE 
Parsiduoda pigiai bučernė ir gro-

sernė netoli Lietuviškos Bažnyčios, 
Lietuvių apgyventa, biznis išdirbtas 
garai, savininkas turi kita bizne, ga
lima mainyti ant namo geroj vietoj. 

Atsišaukite pas 
F. STASILIS & CO. 

4405 So. Fairfield Ave. 
v i Tel. Lafayette 5918 

tai išpildyme reeephi, taip ir 
kituose reikaluose. 

Savininkai 
Al. Wassel, ir J . S. Žilinskas, 

R. Ph. 
Chicago. BĮ. 

« 

iii) vanduo 
užniek. 

Tamista moki už veltui 
leistą vandenį ir lanistos ka i - j ž i r ^ - j a u ( ^ a s i laimiu-'teisingą patarnavimą kaip 
mvtas tą patį daro. Nes pris-1 •»; J ' , T, • ' • " 
tatymas vandens kainuoja.!gas. Mūsų kalendorius labai 
lieikia samdyti inžinieriai i r 'gražus ir reikalingas turėti 

fckkti anglės. 'kiekvienuose namuose /J į tu-
Del daugelio vandens bėrei-i . , • , 

kalingo išvartojimo, Tamista nnt bus malonų i ką pasiziu-
negali gauti gero vandens i r ' r ė t i , nes tai tik viliote vilioja 
kada reikia. K . p ^ ^ ^ n n i m P 1 0 Centn 

L)t*Ito ( liiea<,-o< mieste ne-* 
gaiimh igfiltenuoti vandens, j ( W padengimo (lėsų, o mes uilllIlIlllIiilIlIlIlllIlimilliiiiiiiiiiiHiiui 
kad nepaspėjania, nes per-
Įdaug leidžia vandens ar rei
kia ar ne. Filteriuotas vanduo 
yra daug sveikesnis negu da
bartinis paprastas. 

Tiktai 10 nuošimčių Chica-
jgos vandens vartotojų moka 
tiek kiek vandens išvartoja, 
:nes jie turi įsitaisę miterius 
vandeniui išmieruoti. 

Miteris meruoja vandenį ir 
parodo kiek vandens išvarto-
ji. Tai gi labai naudinga jį tu
rėti. 

Atlikusis 90 nuosimėių Chi-
jcagoje vartojančių vandenį 
[nustatyta kaina nuo didumo 
[namų, nežiūrint kiek vandens 
"išvartosi. Kurie daug vandens 
[išvartoja, Tamista vištike ir 
už juosius moki. 

Dažnai, tie kurie įpažai van 
dens išvartoja ir jį taupo mo
ka daugiau, negu tie kurie jį 
išleidžia bereikalo. 

Vandens miterio įvedimas 
•papigins vandenį, jį išfilte-

riuos ir geresniu padarys. Da
bar vanduo tik išleistas per 
kemikalus, ne snesuspėjama jo 
išfilteriuoti. 

Kitų metų praktika paro
do, kad miteri" įvedimas y-
ra labai praktiš ' .rs. J i s page
rino vandeni i» M mažino kai-
uas. <Apgr.) 

ĮVAIRUS KONTRAK-
T0RIA1 

Tol. IHvd. 9641 

A . K A I R I S 
Murimo ir budaiojimo natnu 

GENEKALIS 

IGONTRACTORIS 

D I D E L I S I Š P A R D A V I M A S 

Overkptu ?18.00 , * 
Augsčiau 

S l U t Ų ^ 1 8 . 5 0 I r Augšdiau 
Su Dviejom Kelnėm. 

Įvairių matarijų, naujų madų, 
didelis pasirinkimas. 

Vaikų Siutai $5 ir augščiau 
Vaikų Overkotai $6 ir augščiau 

Pirmos Klasos 
Marškinei 90c. ir augščiau 
Nektines 35c. ir augščiau 
Svederai $2.75 ir augščiau 
Apatinei 50c. ir augščiau 
Pančakos 15c. ir augščiau 
Mes Gvarantuojam Viską. 

Pasinaudok šito didelio pasiulijimo 
Visas Štokas Naujas Ką Tik iš 

Dirbtuves 
STANLEY'S MEN & BOYS CLOTHING 

1822—24 South Halsted Street 
Tel. Roosevelt 1951 Chicago, 111. 

Atsilankykite pas mane duosu \ 
gera patarimą. 

S3.'2 So. Halsted Street 
Chicago, 111. 

Home 
3356 Loue Avenue 

BRIDGEPORT PAINTING i 
& HARDWARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, m . Tel. Yards 7282 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas, storas^ galima atsidary
ti biznį tuojaus, tinkamas bi-
le kokiam bizniu. Įmokėti 
$1,000 kitus kaip renda. 

2 flatų 6-6 kambariai su vi
sais įtaisymais, įmokėti $300 
kitus kaip renda. 

2 pagyvenimų namas 5-5 
kambariai rendos $36.00 į mė
nesi. Kaina $2,300, įmokėti 

j$400.00. fcios^ visus namus ga
lima mainyti ant kitokiu na
mu, bziniu, arba farmu. 
C. P . Suromskis 8C Co. 

REAL ESTATE 
j 3352 So. Halsted St. Chicago. 

Tel. Boulevard 9641 
PARDAVIMUI 2 flatų mū

riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplevvood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytonis, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAI. 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
NEPAPRASTI BARGENAI. 

Kampinis namas lotas 26x 
80 3 augščių namas, su beis-
mentu, 5 pagyvenimų ir storas 
randasi 3201 Auburn Ave. par 
įduoda ant lengvių išmokė
jimų. ^_ 

Lotai randasi tarpe 32 ir 33 
gatvių galima nupirkt už ma
ža įmokėjima. Pasinaudok šios 
progos. Atsišaukite . 

4605 S. Ashland Ave. 
Chicago, UI. 

B I Z N I S 

mo tų namu. 
E. VV. BAKS & CO. 

(Bakszevlcz) 
3301 So. Halsted. St., 

Telephone Boulevard 6775 

Stulpino Bargenai! 
PIRMAS PIRKSI, PIRMAS 

PELNYSI. 

Dabar yra geriausias lai
kas, pirkti, mainyti, arba 
parduoti. Parduodam^ namus, 
lotus, gražiose Chicagos vie
tose. Turime naujų namų, pi
gių ir brangių apie Sv. Kazi
miero Vienuolyną - Marąue-
tte Manor. Brigliton Park, 
Bridgeport ir kitose vietose. 

808 W. 351h St., Chicago 
Tel. Sonlevard 0611 ir 077* 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. % 

Taipgi statome namus, ant 
lengvu išmokėjimų, reikia 

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, I1L 

Residencijos Tel. 
Prospect 5101 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

FOTOGRAFISTUI PROGA 
Priimsu į pusnykus arba turėt tik biskj pinigu pra-j ^ i i m * u i r s y r " ,?1M.U 

* x • * x Įparduosu gerai išdirbta bizni. 
džiai, daugiau mes parūpi- į Studija įrengta ^moderniškai, nani paskolas ir atliekam ki
tus reikalus. Jeigu turi lota, 
tai nelaikyk dyka, toj kreip
kis pas mus, Mes suteiksime 
patarimą kaip pastatyti na
mus. 

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 didelį pelną., įdedant 
juos į gera real estate. 

dienas šviesa ir elektros. Biz
nis didelis neapsidirbu vienas. 
Namas nuosavas. Kreipkitės 
tuojau*. 

A. PRIČINAUSKAS 
* 658 So. Sheridan Rd. 

Waukegan, EI. 

;»?<£! 

) 1 eh•fonas Canal 7233 I 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojinio Kontraktorius 

Dažy Ir Poperos Krautuvė 
2S38 SO. liEAVITT STR. 

BARZDASKUTYKLA 
Pardavimui pirmos klasos, 

moderniška barzdaskutykla. 
Geroj apielinkėj, ant lengvių 
išmokėjimų. Priežastis parda
vimo savininkas ne barzdas
kutys. Platesnu informacijų 
atsišaukite į bekernę 

3806 W. Chicago Ave. 
Chicago, m . 

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

LIETUVIS F0T06RAFISTAS 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

paveikslas atrodytŲ kaip gryvas, 
tai tą padarys Tamistoms 4. 
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje. 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir ft. 
MUS.Ų studijoje gulime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
kar;, nes mes turifne tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 

J. J. Stankus 
BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 

Tel. Lalayette 4228 

Kaipo lletiirys, lietuviam* visados] 
patarnauja kuogeriaaslaf 

M. TUSKA, 
3228 West S8th Street 

(Pranešimas Lietuviams 
KEW CITY PHARMACY 

v'ena i& didžiausių vaistinų įs
taigų ant'Bridgeporto, persikė
lė iš 3337 So. Halsted St. j 
nauja ir gereenę vietą 3430 S 
Halsted St. Dabar šitoj vietoj 
yra didelė linije vai&ty Kainos 
mažesnės, Patarnąviriias grei
tas ir mandagus.. 

1 

P L U M B I N G lįįNEVY CITY PHARMACY 

Telefoną* Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausia* plumeris, darbą at

lieku gerai Ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

SSIS So. Oakley Ave Cbjcago, 

Savininkas 
John Malachauskas 
3430 So. Halsted St. 

Chicago, UI. 

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti ^Drauge". 

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 plaeių lotu; namai ran
dasi Marąuette Manor ir 
Brigliton Parke. Priimame lo
ta kaipo pirma įmokėjima, 
arba mainome ant mažesnio 
namo. 

Tamsta & ? 

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

Visais reikalais kreipkities 
pas 

V. M. Stulpinas & 
Co. 

3311 S. Halsted St. Chicago. 
Te l Yards 6062 

Ar sergate? Mes jums , pagelbė-
sime. 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 didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos?* Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kąnčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*. -rJ-ereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir paslma-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Haynarket 4376 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
piety, 6-9 vakare 

Nedėlioj nuo 10 1K1 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų. 
kraujo, odos ir šlapumo ligų-

fcftii nnfrri i<i-inTn i l i t r ' ^ 
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