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KAS TURI TEISf RUPIN-
TIES VAIKU AUKLĖJIMU. 
TĖVAI AR PATI VAL

STYBĖJ 

Pramatoma Anglijos, Fran-
cijos ir Italijos Sąjunga 

ROMA, gr. 12. — Angli-! valandų konferencija gali la
jos užsienių reikalų sekreto- bai daug gera atlikti, daug 
rius Chamberlain, kuris yra •! nesusipratimų išlyginti tarp 

OOLOUNK. gr. 10. - Sian-, T S a j u n g o s taryboje delega abiejų šalių. 
die vokiamose eina smarki t u , pareiškimu išaiškino An-j , Svarbiausia konferencijo-

glijos valdžios nusistatymą f je kalba su premieru Musso-
kas link Vokietijos teritorijų < lini buvus apie šiaurinę Af-j 
okupuotės. riką. Ispanija apleidžia kai-

MIRĖ PROF. KAZYS 
B U A. 

i 

i 
-L. 

ALBANIJOJE NAUJA 
REVOLIUCIJA. 

» "Dzimdzi • Drimdzi" Artistai Jau 

Šiuo klausimu eina kova 
Vokietijoj. 

kova klausimu, kas, tėvai ar 
valstybe, turi rūpintis vaikų 
auklėjimu ir apšvietimu. 

^Vestfalijos centro partijos 
susirinkime pirm įvyksiančiu 

"Vienybes" pranešimu BKLGRADAS, Serbija, 
gauta iŠ Londono p. RaČkau- 12. (Jauta žinių, kad Alba-
SkO Šitokio turinio telegra- nijoje kilusi nauja revoliuei-
ma: !Ja- Preuiieras vyskupas Noli 

"Gruodžio 2 dieną pasimi-V<*l>™'kks iš Tirana, kur ki
re kalbininkas Profesorius k* teroras. 
Kazys BugaJ" i 

Atvyko Cbicagon. 

SKANDINAVIJA NEPA
TENKINTA DAMJA. 

Cologne plotus, sakė jis, kurius tos Afrikos dalies plo-j LONDONAN gr. 12. -- Gau-
anglų armija sausio pradžio- , tus . Tuos plotus nori užimti:ta žinių, kad Skandinavija --

Reiclistagan rinkimų, kalbėjo j e apleisianti. Tečiaus nepasi j Anglija. jšvedija, Norvegija, dar ir Suo 
kanelieris Marx ir iškėlė vai- trauksianti iš okupuotės. Nes į Tečiaus apie karo skolas mija, labai nepatenkintos T)a-
ku auklėjimo klausimą. tuojaus užimsianti arba C o b - :

 v i s a į nebūta jokios kalbos. Uiijos nusistatvmu kas link 
J is sakė, kad centro parti-; lenz arba kitus plotus. j a s k e l b t 0 s e k r e t o r i a u s i . i o s proponuojamo ^ g i t f l a l 

,ja griežtai stovi uz tėvų tei- Anglija išsprendusi oku-i 

CHICAGOJE 
PRAŠNEKO IR PRA 

, GIRDO. 

M-iss 
22 m. 

nioje vietoje priguli valsty- j ntOHJOS. [dauginti savo kariuomenes. 
bei. Sekretorius Chamberlain Reiktų kiek abejoti, kad I-! 
Kanclieris Marx iškėlė aikš-. reiškia daug patenkinimo iš'talija susidėtų su šiandieni-1 

tėn dar vieną įdomų daikte. \ konferencijų, kokias turėjo Ine radikale Francijos vai-;** KRAUTUVIŲ SUDEGĖ. 
su Italijos premieru Musso- ! džia .Bet tai valdžiai, kas 
lini. Jis pažymi, jog poros tiesa, dienos suskaitytos. 

(Jyendolyn Caswel 
8730 So. Halsted st 

buvo kurčia ir nebylė praflė- j —? 
jus 3 metais amžiaus. Lankė- j 
si ji pas gydytojos speeia- Į 
listus, bet viskas veltui. 

Pagaliaus iškeltas sumany- , 
mas ją išvežti aeroplanu į pa-j YVASHINGTON, 

S. m. 10 d. Cbicagon atvy- atro ir "Vilkolakio" art.) 
i i 

ko pagarsėjusis "Dzimdzi — i prisidės p. Paškeviėaitė — Di-
i 

J)rimdzi". Kada jie pradės kinjene, buv. J. Vaičkaus Te-
savo (laibą Cbieagoje — VA- atro artistė. Chieagoje avtis-

'nių dar negauta. (Jirdėtis, tai žada pabūti ilgesnį laiką. 
kad Cbieagoje jie vaidins Su "Dzimdzi - Drimdzi*1 dr 

;jar. ne 4, kaip tai vaidino vi- augę atvyko ir kompozitoriai 
lsoW kitose kolonijose, bet A. Vanagaitis. Taigi mūsų 
jau 5. Prie esamojo sustato muzikai susilaukė naują dr-

j (V. Dineikos ir A. Vanagai- augą. Taip jau girdėtis,. kad 
!(vo Lietuvos Valstybinio Dra- "Dzimdzi - Dnnidzi" apsi* 
m o s Teatro artistu, J. Diki- gyvenęs ilgesniam laikai f \\-

, nio buvusio Vaičkaus Teatro eagoje mano išleist: koki taj 
art. ir J . Olšausko Tautos Te- žurnalą. 

Norima Pabranginti S. Valsty
bių 

ffV 

•lis sakė, kad ne socialistai 
priešinasi krikščioniškam vai 
kų auklėjimui, bet naciona
listai. 
Vokietijos nacionalistai Šian

die kovoja katalikiškas mo
kyklas. Jie nori, kad visi vai
kai butų auklėjami vaNlybi-

Aiijlija Nuo Skolininku Reikalauja Skolų 
LONDONAS, gr. 12. — Sekretorius Churchill pa-

nė>e mokyklose ir tai monar-įAnglijos parlamente iškeltas reiškęs Anglijos valdžios po-
chistinėj dvasioj. f;i jei t ikė-( s k o , u klausimas (parlamen- ziciją, ragino parlamento na-
iimas vaikams turi but išgul-Mas atidarytas praeitą pirma irius ramiai užsilaikyti, nepa 

'dangės ir iš aukštumos paleist Suv. Valstybių paštų taniau 
aeroplane žemyn per kelis tojams algos būtinai turi but 
šimtus pėdų. Kalbėta, kad padidintos. Kitaipgi( tarnauto 
smarkus atmosferos spaudi-j jus laukia pragaištis, kuomet 

BAI) AXK> Mieli., gr. 12. mas gali jai atkimšti ausis, jji<-ms mažai mokama, gi gy-
- ftis miestelis labai nukentė- atgaivinti kalbos nervus. venimas nevien n<>atpinga 
jo nuo kilusio}gaisi-o. 14 krau-I Užvakar tas įnėginimas at- bot e :na bran,g\n. 
tuvių prie Mįin gatvės snde- liktas Asliburn lauke.. Laku-, Praeitoje sesijoje Koiiiie-
gė. Nuostoliai siekia 200.000 nasJ nm ja aeroplanu, iškilo o.- s a s provedė fciliu. kuriuomi i! 

,^„ . , . v . .v * ics ii tuo nu o u #ama s pi-
dol. 000 pMų aukstumon ir is ten j m V ( ) norėta padidinti taniau . . 

T o o , . mgais padidinti tarnautojam* 1 a " lojams a'gas. Bet pn-zmim- j 

Prezidentas pažymėjo, kad 
pirm didysiant tarnautojams 
algas Kongresas privalo ras
ti toms išlaidom*? pinigų. Oi 
tų išlaidų per metus prama
toma apie QS milionai dole* 
rių. 

-

Dabar Kongresui iduotas 
projektas padidinti pastos ra-

PENK* UKUNAŠ ŽUVO. 

SĄX DIEGO, CtL, gr. 12. 

su masipna nere zemen. 
atlikta keletu kartų. i as, Jailrydamasi? griežh.sios j ^ a S * 

Nusileidus aeniįm Miss Cas- ekoncmlCos, bilians nepatvir-! Bet klausimas, kaip į tai 
well ištarė keletu žodžių ir { j n o 'atsineš visuomcme. 

domas, tai įis turi but "krik- d M ) - T a n kalusiman Ang- žeisti farneuzų ir amenko-l 1Vnk j g V a l s t v l ) i u k a r 0 P*&™ l** klausukų klausė-j 
ščioniškas-, bet ne katali- HJos iždo sekretorius Wins-jnų jausmų. Valdžia tuotar^;:iilai , a k u n a i i§* i m p-_ « radio koncerto. Pasisakė ji 

ton Churchill atsakydamas (darbuosis, idant Anglija ne-kiškas. 
Tai toki nacionalistu troš

kimai. Tuos ju trr.škimus 
kovoja centro partija, šiai 
duoda pagelbos kitos partijos. 
I r kova vedama. 

Bet po pastarųjų rinkimu 
nacionalistai neturės jau jė
gų Reichstage. Tad kova 
baigsiu katalikų laimėjimu. 

. . A^L a=r 

ŠVENTOSIOS ŽEMĖS 
KLAUSIMAS T. S, 

TARYBOJE. 
ROMA. gr. 

LONDONAS NUKENTĖ
JĘS NUO MIGLU. 

10. - Italijos 
premieras Musso! ini vakar 
konferavo su Anglijos užsie
niu reikalu sekretorium Cham 
berlain, kurs yra T. Sajungos 
tarybos nariu. Tartasi apie 
Palestinos stovyba. 

Premieras Mussolini reika
lauja, kad visos šventosios 
vietos Palestinoje (Šventojoj 
Žemėj) butų pavestos Vatika
no globai. Nes, Vatikanas re
prezentuoja krikščionybę, gi 
Katalikų Bažnyčia yra vy
riausioji krikščionybės baž
nyčia. 

Mussolini nori, kad šventų
jų vietų neturėtų kontroliuo
ti ten kokia žydų zionistų po
litinė organizacija. Nes kair> j kė, tuotarpu tos vietos Katali -
gi tas atrodytų. Butų vienas , k " Bažnyčiai yra branginti-
šventųjų vietų išniekinimas. n o s -

Dėlto susirinkusioji T. Sų- Pranešta, kad Chamberlain 
jungos taryba šį svarbų kri- šiandie bus priimtas Šventojo 
kščioiliškani; pasauliui klausi- Tėvo audiencijon. Iš to nusi-
mą turėtų; išspręsti. Nes siaū- manoma, kad Anglija ar tik 
die šventose vįetose yra vię- nelinks padaryti nusileidimų 
na nepakenčiama betvar- Italijai i r pačiam Vatikanui. 

pareiškė, kad jei Europos j butų aplenkiama skolų at-
skohninkai mokės skolas S. | mokėjime. 
Valstybėms, tai jie turės mo 
keti ir Anglijai. Anglijos jie LONDONAS, gr. 12. -• 
negali apsilenkti ir Anglija | v i e t o s , p a u ( l a pla(».iai k o m e i l 
stovės toje pozicijoje. ; t u n ; a i i d o sekretoriaus Chu-

Liberalų lyderis John Si- rc i l, k a ] h a k a s l i n k j M r o gko. 
mon, kalbėdamas skolų klau|hl a U u o k < l j i m o A n . l i j a i < 
Sime pažymėjo, jog šiandie| \Spauda atvirai reikalauja, 
nme Anginos pozicija nepa- . . ' _, .. . . . . . -. v . , r . . . idant b ranci ja Anginai pra-kenciama. Mūsų sąjunginiu- .. , . . , , ' 
, , ,: . . v . , 'detii atmokėti skolas, 
kai mums skolingi virs 14 . 
bilionų dolerių. Mes mokame; 
skolas Amerikai. Bet sąjun-i ^VASHINGrTON, gr. 12. — 
gininkai mums nieko. Eina [Vietos ofieialėse sferose pri-
kalbos, kad Francija skolų pažįstamas teisingu Anglijos 
klausime tariasi su Amerika. I nusistatymas, idant skolinin-
ir tuo būdu mus išnaujo a p - (

k a i - k « ™ atmoka skolas A-
lenkia. Tai nepakenčiama s i - P a n k a i , mokėtų skolas ir An 
tuacija. ulijni. 

du aukštumos nėrė aeropla
nu jūron. Iš jų du momenta
liai žuvo, kiti trys mirtinai 
sužeista. 

girdinti, bet dar nepilnai. 
Dėlto, bus atlikta dar kele

tas mėginimų aeroplanu. Spė
jama, kad ji atgaus kalbų ir 

irdėjimą. 

NORI MIESTO SODNO. 15 KALVARIJOJ; 

g 

VOKIETIJOS GINKLAVI
MOSI KLAUSIMAS. 

I 
ROMA, gr. 12. T. 

Iš 'Tauragės ražo: 
Ligšiol cia nėra miesto »so-f 

dno. Žmonės, norėdami pasi- f 
vaikščioti, turi plentu kabar-
kšnuoti arba po pievas• biai-
džioti. \ 

1923 m. vietos šaulių sky-
Chicagoje ablennanai ren- riaus vai d vba tarėsi su atski-

NORI 4 METŲ TERMINO. 

(Jreit susilauksime erdves
nės psychiatrinės ligoninės. 
Sveikatos departamentas jao 
l)aigia remontuoti čia buvu
sias rusų kareivines, kurios 
bus pavestos kalbamąjai li
goninei. 

' ą']nn~ kami dviejų metų terminui, riais asmenimis, kaip itaisiiis 
gos taryboje imta svarstyti g ^ s u n i a n y n m s ^ ^ ^ ^ ^ į Rp J ^ į 

prailginti 4' metams. Tą klau- (|.yba. Buvo norima išnuomo
simų piliečiai referendumu ti ' \Smirnoviške' \ kurios sa-

• turės išspręsti 

O r a s 
Vokietijos ginklavimosi' klau
simas. 

NAUJAS ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTAS. ST0CK YARDAI IR 

TAKSOJ 

CHIOAGO. — Šiandie pra 
vininkas yra Kusi joj. Bet ne- j matomas dailus oras; , maža 
susitarta. !atmaina temperatūroje. Va-

Reikėtų galų gale rasti vie- jkar žemiausia temper. buvo 
ta. 26 1. 

ATIDARYTA SIENA. 

LONDONAS, gr. 12, - Va
kar šis miestas daug nuken
tėjo nuo tirštos miglos, kuri 
buvo viena aršiausių. Del mi
glos daug nelaimių įvyko gat
vėse. Pats "bus iness" daug 
nukentėjo. Plėšikai gerokai 
pasipelnė. 

Londonu, visais laikais mig
los kankina. Bet pastaroji bu
vo aršiausia. 

GOMPERS PAVOJINGAI 
SUSIRGO. 

K L PASO, Tex., gr. 12. — 
Vakar ^auta žinių, kad Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas S. Gompers, kurs pa
vojingai susirgo Meksikos so
stinėj ir* specialiu traukiniu PARYŽIUS, gr. 11. Po 
vežamas į S. Valstybes, jau atsakymo i keletą interpela-

BERN, gr. 12. — Sveicari-j 
jos nauju prezidentu vakar j D k e i t a aikštėn, kad Union] 
išrinktas Dr. Jean Mane Mu- Stockyards ir (Fransit Oo. ii- į 
sy* gi metai moka žemas taksas Į 

už nekilnojamas nuosavybes j 

; . j . " I - j * ^ . 

palyginus su vidumiesčiu. 
Dėlto, reikalaujama stock-

yardams taksas padidinti ligi. U)NDONAS, gr. 12. - Iš 
Varšavos praneša, kad tarpe 1400 
Rusijos ir rytines (Jalicijos j • 
pagaliaus atidaryta siena. j ^ ^ ^ a i s r a s ] l a i n u o s e < ^ 

30 Lincoln ave., padare 8,Cn0 
dol. nuostolių. 

— 

HERRI0T SUSIRGĘS. 
1 » ' • » • 

miręs t raukiu v 
Potosi miesto 

LONDONAS, gr. I i ; - ži-. 
įomas AngHjos admirolas 

y art i ,San Louis'cijų komunistų reikale i % g a - l j e l l i c o . p a s į t r aukė iš tarnv-
, Meksikoj. vus parlamente^pasitikėjimo j ^ k a i p o a t i t a rnavę pas-

Tečiaus apie jo mirimų ži
nios nepatvirtintos. 

Visgi* jis pavojingai serga. 
Meksikos sostinėj jis sukniu
bo nuo persidirbimo ir nuo 
pergalimo. 

, Planuojama Chicagos mies 
tui biudžete pripažinti ligi 
sausio 15 d. 

reiškimų, pranešta premieras .įfefa 8 a u laika. 
Herriot susirgęs. 

MAISTAS EINA BRANGYK. 

AVASHINGTON, gr. M. -
Darbo departamentas prane
ša, kad lapkričio pradžioje 
S. Valstybėse maistas perkant 
mažmenomis pabran^ v 3 
nuo5. , 

PINIGŲ KURSAS 

Gruodžio 11, 1924 
Lietuvos 100 l i tu : . . .$10.00 
Anglijos 1 sterl. sv. . . 4.71 j 
Francijos 100 f rankų / 5.70 ! 
ItaHjjos 100 lirų . . . / 4.341 
Belgijos 100 i i rankų 4.94 i 
Šveicarijos 100 f r. . , 19.39 

Cekoslovakijoa 100 kr. 3.03 
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P E R 

DRAUGĄ JI 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ Ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. C O. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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D R A U G A S 
PabUshed Oaily Ejtcept Handuy^ 
One Ye*r t * 30 
Six Months t*.o6 

AT NEWS - STANDH Sc. A VX)PY 
DRAUGAS PI BOSHING CO.. Im*. 
S3&4 So. Oakler Ave.. . Chicago. I1L 

Red. Tcl. Roosevelt 291» 
Ail aiial*..r : Roosevelt t191 

LIETUVOS TAUTININKAI. 
Konservatorių arba dešniujy vaidmenį Lietuvoj atlik

davo pažangiečiai, "Atgimimas", santariečių trupiniai ir 
eilė senoviškų žmonių, visai nenusimanančių šių- laikų gy
veninio aplinkybėse. Dešniujų grupės ligšiol nebuvo cen
tralizuotos ir neturėjo bendros programos. Ir nelengva 

organas nesigėdi tokių žioplų dalykų tvirtinti — sunku 
čia suprasti. Girdi lietuviams katalikams "artesnis yra 
lenkas, vokietis ir kitas kuris svetimšalis katalikas, negu 
lietuvis protestantas, liuteras arba laisvamanis, ir jiems 
romiška valstybė yra aukštesnė už lietuvišką". Na, tokio 
švelnaus žioplumelio dar ir sotialistai nesurezgė. Bravo, 
tautininkai, išsyk matyt kad tvirtas (!) galvas turite. Nu-

Penktadienis, femod. 12, lfljjj 

[LABDARYBĖS KAMPEL 
»$&&• ' *9&<^\ 

Jubiliejinė Kelionė j Rymą. Į,juk jiems turėti kokią bendrą programą: didele dešniujų kalbėjote skysčiau nei Jonas Vileišis. 

Paskelbus šv. Tėvui jubi
liejaus metus, įsikūrė Ryme 
tam tikras Centro Komitetas, 
o vėliau ir, Popiežiaus bulės t 
nurodymais, įsisteigė įvairio
se katalikiškojo pasaulio 
ncheną, Kufsteina Brenerg.j 
provincijose tautiškieji ko
mitetai ruoštis prie Jubilie
jaus iškilmių, Lietuvoje, kaip 
jau buvo pranešta laikraš
čiuose, veikia vyskupų pas
kirtas jubiliejinis komitetas, 
(Kaunas Laisvės Alėja 12. 

Iš oentraiinio komiteto lai
kraščio "Anno Santo" maty
ti, kad pasaulis yra smarkiai 
sujudės keliauti 1925 metais 
į Rvma. o Šventasis Sostas ir 
Italijos valdžia rodžiai rūpi
nasi, kad atvykę maldininkai 
rastu reikiamu patogumų ir 
pasitenkinimo. Ryme neesant 
butų pertekliaus iš anksto ruo 
šiama keliauninkams bentlrn 
ir atskirų kambarių l*>i val
gyklų nedidele kaina. Tiesia-
mi nauji tramvajai nuo šv, 
Petro bazilikos i .šv. Povilo, fr 
iš eia į šv. Jono, kad nerei
kta, kaip pirmiau būdavo, 
maldininkams lankant bazili
kas samdytis vežėju. Bendrai 

įsakant, rūpinamasi, kad atke-
liavimas į Ryma butų priei
namas daiktas kiekvienam 

Kiek tiek susitaupusiam lėšų 
įasmenini. -

LVietinis Lietuvos Jubiliejus 
omitetas, žinodamas, kad 

jmusų visuomenėje atsiras no- j 
įjrineių aplankyti ateinančiais 
'jmetais Rymą, laimėti ten ju
biliejaus atlaida, gauti iŠ 
paties Šventojo Tėvo palai
minimą, rinko žinių apie bu
simą kelionę, ir šiandie gali 
pranešti, kad 

1. Lietuvių jubiliejinė ke
lionė i Rymą nutarta vykdyti 
jtarp birželio 20 d. ir liepos 15 

2. teksią keliauti iš Kauno 
pro Kybartus*Berlyną, Ma

nekeną, Kufšteiną Brenuerą. 
adovą, Loretą. Asyžių - i Ry 
la; grįžti iš Rymo — pro Flo-
enciją. Boloniją, Veneciją, 
rennerą, Muneheną — Berly-
a, Kybartus - į Kauną;, 

3. vizų ir geležinkelių (ten 
r atgal III klase) išlaidoms, 
r išgyventi dešimti dienu 
yme (maistui ir nakvynėms) 

dekvienas keliauninkas turo 
į užmokėti apie 500 litų. 
Vasaros pradžia yra geriau- j 

?ias šiai kelionei metas. Yra 
ai šiltas, ilgų dieryų, panašus 

mūsų nelietingą vasarą lai-
otarpis, tinkamas mokyklų 

onėms, valdininkams ir kai 
iečiams sutrukti keliolika 
enų atostogų nuo tiesiogi-
ų pareigų arba nuo lauko 
rbų. fie to Ryme pataikoma 
Šv. Petro ir Pow?o nepap-

astas iškilmė*. 
* 

Kelionė tęstųsi iš viso apie 
ris savaitės. 

Nuo šio. laiko Komitetas 
jranešdinės laikrašeruose su-
;idomėjusiems kelionė asme-

Iims reikalingų žinių, kiek 
ėliau paskelbs sąlygas įsira
uti į keliauninkų sąramą ir 
alutini išlaidų skaitmenį, 
>igu numatytoji dabar suma 

litų — tektų kiek mažinti 
ba didinti, 

Jurgis Narjauskas, Kan. 

dauguma pasirašytų tik po dviem stambiais punktais: e-
sam tautininkai ir nenorim žemes reformos. 0 toliau? 
Toliau mat nebelengva žengti: juk vieni dešniujų yra ka
talikai, kiti puskatalikiai (amerikietiškai: šiaudiniai kata
likai), kiti paprasti indiferentai ar laisvamaniai, o dar kiti 
bedievybės šalininkai. Vieni monarkistai, kiti respublikie-
čiai. Tat-gi labai margas kratinys. 

Net trejus rinkimus visiškai prakišę, dešinieji įsitiki
na, kad p. M. Yčo "tūzais" nieko nelaimes, o p. Volde
maro, visų mokslų profesoriaus, "mokslinga" kritika, vis-

Na, bandykim tautininkų skelbiamą absurdą įsivaiz
dinti tikrenybėje esant. Ar butų tuomet kokia nors ne
priklausoma Lietuva? Aišku, kad nebūt. Juk du trečda
liu lietuvių yra susipratusių katal^cų, balsuojančių už krik
ščioniškas partijas. Jei šitiems katalikams but buvę arti
mesni lenkai katalikai, nei kitų tikybų lietuviai, tai šian
dien nebūtų nepaklausomos Lietuvos. 0 ji vienok yra! 
Nes tie katalikai "internacionalai" ir "Romos vergai" 
patys pirmieji nuvertė tautininkų vokietį ir kataliką Ura-
ch'ą, kandidatą į Lietuvos sostą, pirmieji organizavo lai-

gi dar neišbaido ministerių iš užkariautų vietų. Dešniujų svanorių pulkus, nežiūrint Voldemaro (tautininko!) ne-
savaitinis organas, nors ant geros popieros spausdinamas,'rangumo ir baugš.tumo, aršiausieji "klerikalai" ateitinin-
buvo labai nepopuliarus, miniai nesuprantamas, gi inteli
gentams jau nusibodo jų pranašystes, Kad, štai, kasdien 

kai dienomis ir naktimis skraidė po Lietuvą šaukdami tūk
stančius jaunimo prie ginklų už vieną ir nedalomą Lietu

viškas eina blogyn, po mėnesio-kito valdančios partijos j Vą, už Vilnių ir Klaipėdą, prieš lenkus, rusus ir vokiečius. 
žlugs kartu su visa valdžia, na... ir dvarai bus išgelbėti. I Katalikų patriotizmo lietuviški veikalai ir žygiai jų pačių 
Šitoms pažangiečių pranašystėms tikėjo tik "okolicų" su-Į krauiu užrašyti ir tautininku 

LABDARIŲ SEIMO BE 
LAUKIANT. 

Labdaringos Są-gos 10 me
tų Jubilėjiniam Seimui besi
artinant laikas butų patiekti 
porą minčių, kaip ir kokiu bū
du praplatinti Lietuvių Lab
daringos Są-gos darbuotę. 

Nors lietuvių Labdaringos 
Sa-gos reikalai yra dienos 
klausimas, nors visi Am. lie
tuviai katalikai butų linkę 
pasidarbuoti Labdarybei, bet 

kunigo reikėtų ieškoti 
tarp sv ie t i šk ių . 

Tokiam kolektoriui reikės 
ieškoti žymesnių aukotojų, bei 
fundatorių, reikės daryti ko-
lėktas po namus, svetaines ir 
lietuvių bažnyčias. Vienu žo
džiu, viską; daryti, kad sukė
lus kuodaugiausia namo sta
tymo kapitalą. Darbas sun
kus, bet gausingas. 

kuris tinkamai naudos mūsų 
žmonių duosnumą, tai vargiai 
kas bus. Beikia žmogaus, lm-
rs sugebėtų visus dar labiau 

krauju užrašyti ir tautininkų pavydas) to nenutrins. Ne ; j u d i n t u Labdarybės darban, 
skretę poneliai, o gal dar keli šimtai valdininkų ir "mies- tuščiais saliono bobelių plepalais lietuviai katalikai gynė Turėdami vedėia mes drąsiau 
čioniukų", "panskos" valdžios laukiančių. P. Smetona ra-1

 Savo gražiąją Tėvynę, bet prie Dauguvos, Širvintų ir Ra-J i r d a r s u d i e s n i 'u pa^en t i -
šė verkšlenančiai ir pesimistingai, bet mąstė daug švie-! dviliškio savo kaulais pastojo priešui kelią: ir vokiečiui, ! m u ^ ^ ^ d i r b t i 
siau. Jam buvo patogiau pesimistingai rašyti, nes "tūzų įr lenkui, ir rusui. Ir dabar vos iš kiaušinio išskilę tauti- ** 
pakasynose" negi linksmai dainuosi. P. Voldemaras, di- ninkai-viščiukai bando vištai pamokslą rėžti... Vyručiai, 

Taipgi šiai žiemai galėtu
mėm pasistatyti sau tikslu pa
dauginti namo statymo fondą, 

jei nebus žmogaus - vedėjo,. d a r y d a m i v a j u ^ p l a č i a j a A . 

Tokio žmogaus ligšiol netu-

meriką. O gal šitam darbui 
mums pagelbėtų Katalikų Fe
deracija! Reikėtų sueiti į arti
mesnius ryšius su Kat. Fe
deracija, 

Visiems gerai yra žinoma 
13 d. birželio diena. Tą dieną 
yra šv. Antano, Lietuviu Lab-

: f t U O J , v. l f c ' .««««.« — , . , . . u ,uu ,m.« 8 , u.- ninKai-visciUKai oanuo visiai pamuKM4 rwu.~ vyiiu.i«u, r ė j o m e T e i s y b ė Kunigai Ma- V . " TTiT-- V 
džiausiąs dešiniųjų vadas ir genaus, visus savo gabumus gaila man jūsų, nes niekus kalbate. O juk vertėtų ir jums . r . b u y o ' k k u n p |danngos Są-gos globėjo šven 
dėjo, kad kuolabiausia valdžiai jkirėjus. Taigi jis nuolat surimtėti. M vk k k T4 s nk "" 1':tė* N u o s e n a i t ą dlfna &&* 
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K.P. 

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS 

būdavo gudrios blusos rolėje. Už tai jis visgi nesusilaukė Lietuviai katalikai gali puikiai sugyventi su lietuviais 
saly platesnes pagarbos, o tik populiarumo, kaipo... ne- protestantais ir tolerantingais laisvamaniais. Bet kaip su-
menkas komedijantas. v i sį t a r tį s u veidmainingu tautininku, kurs nerausdamas nie-

Kad subendrinus savo frontą ir jsivilkus į modernes- kus kalbą ir demonstruoja netašytą ignoranciją ir tuščią j IjJJjL£ 
nį švarką, dešnieji susivažiavo Šiauiiuosna, ilgai diskutavo puikybę? 
žemės reformą ir pasivadino bendresniu* vardu: "tautinin- prie šito klausimo teks grjžti kitame numery. 
kais". Žemės reformos klausimas pasisekė jiems puikiai 
išrišti: mat atsirado jų tarpe vienas gudruolis ir pranešė 
suvažiavimui, kad žemės reforma jau baigiama vykdyti, 
todėl esą jau galima tą klausimą iš dienotvarkės išmesti; 
larta ir padaryta. 

Po Šiauiių suvažiavimo, senasai organas 'Tautos 
Vairas" nutarta palaidoti. Jo vieton pradėta leisti bendras 
tautininkų organas "Lietuvis", kurs rašomas vulgariškes-
niu tonu nei "T. Vairas". Matyt tautininkams jkirėjo Oly-
mpo pakriaušėje sėdėti ir jie nusprendė Laisvės Alejon 
nusileisti: nors čia ir apdulkės tautininkų pančekos, ale 
maž-gi į Seimą ateity pataikys. O ką gali žinot — reik vi
sur laimės išbandyti... 

TAUTININKŲ NEVA PRINCIPAI. 
Tautininkai savo nusistatymą, kaikuriuos principus, 

$'3,000 dol. bet aplinkybių pri
verstas turėjo važiuoti Lietu-! 
von. Ir tokiu būdu Labdariai 

žymaus darbuotojo. 

apetitas pa-
aiškiau pasisako bekritikuodami kitas partijas. "Lietuvio" i gerėja, tai nereiškia, kad rei-
antrame numery naujas partijos minčių reiškėjas p. Ri-jkia persivalgyti. Sveikiau yra 
may#das vedamajame straipsny "kitos partijos ir tautinin-'nedavalgyti, nei persivalgyti, 
kai" išpasakoja savo gerąsias ypatybes, o kitų ydas. I Nuo nedavalgymo nei vienas 
Visos kitos partijos pripažįstančios tik kurią-nors dalį 
tautos, o tautininkai pripažįstą visą tautą. Tad-gi jungsią 
visus lietuvius. Taip tai taip... Tik visiems gerai žinoma, 
kad bejungdami "visą tautą" tautininkai sujungs jau se
nai sujungtus p. p. Voldemarą, Smetoną, Yčą, Vaičiūną, 
dar keletą tūzų ir kelis šimtelius smulkesnių liaudies eg
zempliorių, žodžiu, 'visą tautą" jungianti partija atstovaus 
apie dešimts kartų mažiau žmonių, negu smulkiausioji Lie 
tuvos partija: socialdemokratai. 

Organizuoti ir tvarkingesni katalikai nesidės prie tau
tininkų, nes katalikai, būdami didesni ir daug tikslingesni 
tautininkai, nenorės eiti tokion partijon, kuri neatstovau
ja nei vieno nuošimčio taulos reikalų ir kuriai tauta aiš-
xiai nepritaria. Būdami konservatoriai, eidami prieš vat 
džią ir neigdami žemės reformą, tautininkai atstovauja 
didesniam Lietuvos lenkų nuošimčiui, negu lietuvių. 

išpeikęs socialistus j r liaudininkus, p. Rimvydas eina 
prie krikščionių demokratų bloko: 

TAUTININKŲ NUOMONE APIE KATALIKUS. 
."Pagaliau eina pati didžioji mūsų partija — 

vadinamasis krikščionių-demokratų blokas iš trijų 
šakų — vidury, taip sakant ienose, krikščionys de
mokratai, o jiems įš vienos šalies prikinkyta Ūkininkų 
Sąjunga, iš antros 

Tad šiemet laike 10 m. gyva
vimo Jubilėjinio Seimo 28 d. 
gruodžio turėsime surasti, ar 
svietiški, ar dvasiškį, ir ko-

PBRSIVALOYMAS. j ti. O lietuviai Amerikoje lyg I lektoriaus klausimas mūsų 
žiemos me- tyčia, iš ryto labai mažai vai- j susirinkimuose neturėtų but 

tų žmogus go, verčiau sau burnelę "mun keliamas. Kad tą klausimą 
jaueiasi alka- šainės' , išsimėtą, ant piet tik'greičiau išrišus aš paduosiu 
nesnis, suval- truputį užkanda, o vakare jau šitokį sumanymą. Norint gau-
go žymiai a tai kerta! Tokiems ti kunigą, reikia kreipties pas 

neretai pasitaiko išvakaro | Jo Em. Kardinolo, o ne susi 
gulti patalinen sveikiems, lin
ksmiems, o rytmety jau iš lo
vos negal atsikelti, serga, šau
kiasi daktaro. 

Kas tankiai apsiryja, tas 
kada nors gailėsis... 

Katalikų Bažnyčia daug 
gero padarė žmonijai pas
merkdama apsirijimą ir įves-
dama pasninkus. Pasninkai 
tūkstančius išgelbėjo nuo į 
įvairių ligų ir ankstyvos so^H 

Di. AL, M, BACKC& 
Tat, etom, TS1 

1411 So. M-th A T V 
Cletro, UL 

daugiau ir 
džiaugiasi, 

kad jo apeti
tas pagerėjo. 
Bet kuomet 

neserga, o nuo persivalgymo 
tūkstančiai serga ir šimtai 
miršta. 

Niekur pasaulyje tiek daug 
maisto nesuvartojama, kaip 
Amerikoje. 

Niekur tiek pilsų Mbitte-
rių" ir visokių vaistų liuosa-
vimui vidurių nesugeriama, 
kaip Amerikoje. 

Niekur tiek sugadintų pil
vų nerasi, kaip Amerikoje. 

*• Niekur tiek žmonių neser
ga appendicitu, kaip Ameri
koje. O tai vis todėl, kad 
"durnai burnai žmogus 
duod'valia/'. 

Skaitytojai įsitėmykite, 
kad nuo persivalgymo, daug 
visokių ligų prasideda. Nuo 
pevsivalgymo, viduriai gerai 
nevirškina maiste, skrandis 
(pilvelis) genda, viduriai už
kietėja, o nuo kroniško vidu-

rinkimuose ieškoti, gi nega-

gos Arkivyskupijoje lietuvių 
bažnyčiose esti renkamos au-
kos Lietuvių Labdaringos Są-
gos naudai. Kaip teko girdyti, 
pastaruoju laiku, neku-
rios Labd. kuopos turi sunke
nybių gauti leidimą nuo savo 
klebono daryti rinkliavą šv. 
Antano dienoje. Tad tuonii 
reikalu patartina kreipties 
pas Jo Em. Chicagos Kardi
nolą. 

-

Bar Vienai sumanymas, ku
rį Seimas gal priims svarsty-

(Tęsinys 3 pusi.) 
msz 
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IZIDORIUS NAUSĖDA 

natvės. 
Daktaro Atsakymai Į Pa

klausimus. 
Klausimas. Brangus Dak

tarė: ~ Žmonės kalba, kad 
g«oiteris yra limpanti liga, ir 
malonėk daktaras per " Drau
gą' ' paaiškinti, ar tai tiesa. 
Aš turiu goiterį jau daug 
merų, bet mano dukteris ne
turi. AJS tankiai pastebiu, kad 
moters vengia su manim susi
tikti, ir bijo su manim įkal
bėti. Ir labai prašau brangaus 
Daktaro patarimo, kaip gali
ma butų goiterį pagydyti, už 
ką busiu labai diėkinga. Su 
godone M. L. 

Atsakymas poniai M. L. -
Goiteris nėra limpanti liga. 
Goiterį galima pagydyti: 

a) su operacija, 
b) su tam tikrom gyduolėm^ 
c) su ožkos pienu, kurios 

- darbo Federacija. Ta trejybė 
vedasi atstovaujanti ūkininkų ir darbininkų, o labiau- rių užkietėjimo žmogus gau
siai katalikų reikalus. Kaip socialistai skelbia: prole- na appendicitą. Kas tankiai 
tarai viso pasaulio, vienykitės, taip kriks. demokratų persivalgo, tas greit pagauna 
įtokas šaukia: viso pasaulio katalikai, eikite iš vieno, slogas, jam yra pavojus sirg- thyroįdines liaukos yra''ma
jų vadai stato klausimą: kas aukščiau — katalikybe ti influenza, arba plaučių už- 'žos, 
ar tautybė? ir atsako: žinoma, katalikybei Vadinasi degimu. Kiti nuo tankaus per d) su elektro kataforezija. 
ir jiems artesnis yra lenkas, vokietis ir kitas kuris sve- sivalJĮymo gauna cukrinę Ii- Su naminėmis gyduolėmis 
timšalis katalikas, negu lietuvis protestantas, liuteras gą (diabetes mellitus-), ar po- goiterio nepagydysi. Patar-
arba laisvamanis, ir jiems romiška valstybė yra auk- dagra (nutukekų "rumata") čiau kreipties, prie gero dak-
stesne už lietuvišką. Tokiu būdu ir krikščionių de- ar tankų galvos gėlę (nuo di- taro. 
mokratų trejybė vaduojasi, kaip ir socialistai, dau- delio kraujospūdžio). Žodžių Atsakymas poniai P. V.: 
giau internacionalu, tik, žinoma, katalikišku, negu sakant, persivalgymas tiesio- [ieteviškos ramunėlės vadi-
lietuvių tautybės idėja. Ir jiems Lietuvos valstybė tol ginu ir netiesioginu būdu ga 
yra miela, kol joje turi vadovybę". d i a a v i s ą žmogaus kūno sis 
Tai taip tautininkai rašo apie katalikus. Dėsnio temą, silpnina kraują, užter- resniose aptiekose. Taip, ra 

nonsenso juk nebereikia. Visupirma, šviese$nis žmogus šia kraujų visokiu brudu, ir muuelė nuo tam tikrų ligų y, 
gerai žino, kad katalikai visai nestato klausimo: *kas padaro žmogų palankesniu 
aukščiau — katalikybė ar tautybė?" Katalikybė ir tautybė vislioms ligoi 

tt 
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, SAVININKAS 
Mūsų dviejų aukštų krautuvė užpildyta vyrų dra

bužiais. Didelis pasirinkimas siutų, overkotų, skrybė
lių, marškinių ir kaklaraišių. Taipgi pilną liniją turime 
geriausių fabrikų išdirbinių vyrų čeverykn. 

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

Kainos mūsų pigesnės kaip kitur, nes krautuvę už-
M laikome nuosavame name ir nereikalaujame mokėti 

rendos. 
patarnavimas sąžiniškas, pirk pas mus. Jei pa- i\ 

tenkinsime - paaiškyk kitiems, j e i nepatenkinsime 
pasakyk mums. " 

3E — — > 
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aasi angliukai "German Cha- j 
momile'\ Jų galima gauti ge- į-1' 

>ms. 
Jubiliejaus Komiteto 

- * * > 
m. 

yra dvi skirtingų sričių sąvokos, labai gražiai s u t r i n a - ' Ypatingai yra • pavojinga 

ra gan gera gyduolė, nors 
kaikurių rųokyklų daktarai ne 
pripažįsta Šio žolyno už gyduo 

DIDŽIAUSIS RADIO KTOBULINIBJAS 

BRUNSMIICK-RADIOLA 
Phonografas ir Eadio i^¥ie«o. 

Pasukdamas guzika, Jus gaunate muzika iš oro "Mysieri-
I ja" . Savo namuose Jus galite klausitis: operos, geriausių 

pasaulio dainininku, geriausios orkestros, taip aiškia ir 
gerai kaip sėdėda
mas teatre nžsinjo 
kėjąs $5.00 tikietą. 
Ant kito pasukimo, 
Jus turite rekorduo I 
tų muzika visų lai
kų, Jūsų konjasdo-
je Jūsų tinkamus 
rekordus grojis, 
kaip tik Brunswick 
tegali getai grojiti 
juos. * 
BideHs pasirūki- j 
nias visokių mode-j 
lių, kainos nuo 
$190.00 ir aukš-
eia«s. Jūsų sen^ fo-
nografii arba pianą 
priimsime mainais, 
kita dalį ant lengvų 
išmokė j unų. 

No. 160 
Combining the worid-not«d 
Brunwick phono»*ph wijl| 
the superiative ki ra<lk>—th« 
Radiola Super-Hcterodyne. 

JOS. F. BUDRIK 
(Krautuvė geriausm Radio setu) 

Diatnbntortai Gnlbransen Begistiįgoįamo PžnnTstraubc ir 
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LABDARYBĖ. 
(Tąsa 22 2 pusi.) 

niui, būtent: Lietuvių Labda-
•inga Są-ga yra įkorporuota 
4 valstijose, kuriose yra daug 
vyskupijų. Jei Chieagos vy»-
Rupijoje esti renkamos aukos 
^v. Antano dienoje, tad ar ne
galima butų išgauti leidimo 
padarytį rinkliava ir kitose 
vyskupijose, kuriose yra lie
tuvių parapija. Nes darant 
rinkliavą po tolimesnias para-į 
pijąs, tuomi pačiu sustiprėtų! 
ir pačios kuopos, pasidarytu 
darbo. Kuomet butų daugiau 
darbo, netruktų nei darbinin
kų. O dabar nekurios tolimes
nės kuopos pusiau apmiru
sios. Turint leidimą rinkti 
aukas S v. Antano dienoje, 
lietuvių parapijoje 
darbui turėtų prisidėti ir vie
tinis klebonas. Reiškia, dau-
<riau darbuotojų, didesnis is-
s i garsinimas, 

ONA KAZLAUSKAITĖ Gruodžio 6 d. Labd. Są-gos 
5 kuopa turėjo surengusi 
vakarą. Buvo rodami kruta-
mieji paveikslai. Pasisekė 
kuopuikiausiai. 

Gruodžio 12 d. 8 vai. va
kare įvyksta Lalui. Sa-gos 
Direktorių susirinkimas Auš
ros Vartų parap. svet. Direk
toriai kviečiam atvykti 

AR ŽINAI i£AD 
Klaipėdoje, policija sfigavo 
penkis ubootleggerus ,> su 700 

Lapkričio 9 d. Chieagoje plonais alkoholo visi Luvo 
įvykusioje rinkliavoje p-lė O. areštuoti? Ar žinai kad Hel 
Kazlauskaite surinko daugiau, mar Turkiški cigaretai 

daryti iš gryno Turkiškio ta-
kabo ir parduodami priei

gai aukų, gi gruodžio 27 d. 
Ciceros rinkliavoje jauna p-lė 
vėl visas pralenkė. Garbė , J i a m & k a i n a ? K a i P k i t i> taiP 
Bridgeportui turėti tokią dar- i r J " s džiaugsite* permaina 

tokiam į bsčią veikėją, kaip p-lė O., i ^ r k L 5 k a - (Apgr.) 
Kazlauskaitė. 

mes lengviau atsieksime už-
briežtą tikslą. Vargdienis, 

Seimo Dienotvarkė. 
Ar visos lietuvųi draugijos 

išrinko delegatus i Lietuvių 
Labdaringos Są-gos 10 metų 
gyvavimo Jubilėjinį Seimą, 
kuris Įvyks gruodžio 28 d. 
Aušros Vartų parapijos svet. 
2323 W. 23-rd PI. Chieago, 
1111 Seimo dienoje 10 vai. iŠ 

delegatams vėl 7 kuopa pa-
ir tokiu budn ruošia užkandžių. Po užkan 

džių 7:30 vai. vak. bus str 
loštas puikus veikalas 3-jų 
aktų komedija "Lietuvaites". 
kuri los įaunimo meno drau
gija "Vaidyla" iš Brigliton 
Parko. Po vakarui delegatai 
išsiskirsto ir tuomi Seimas 
užsibaigia vieną dieną. Grei
tas užbaigimas priklausis nuc 
Seimo vedėjo gabumo. 

3 kuopa Cieeroje rengia 
ryto bus iškilmingos pamal-14*Bunco Par ty" tuoj po SV. 
(los už sielas mirusių Labda- • Kalėdų. Daugybė dovanų, 
rių darbuotojų, o jų turime Prašo visus atsilankyti. Lai-
daug. Po pamaldų delegatai ka praneš vėliau. "̂ V.̂ no stam 
sueina parapinčn svet., kur ' besniujii aukotojų Literos 
bus pagaminti gardus pietus, viešoje rinkliavoje lapkr. 27 
Lygiai antrą vai. Seimas iš-J d. pereitame Labd. kampely 
kilmingai atidaromas įžangi- i nebuvo paminėtas p. L. Nor
int prakalba. Seimas tęsiasi j butas, kuris aukavo $5.00. 
iki 6 vai. vakare. Po Seimui Aėiu. 

^ I S P A R O I V I M A S ^ 
| g | 20-DVIDESIMTS-20 ® 

Nauji / 
Lietuviški 

Columbia Rekordai 
UŽ #5.00 

Šluomi gera proga padauginti Jū
sų kolecija Ljetuviškių rekordų. 
Visi Columb'a Rekordai, 10 colių, 
visios vėltauafos gaidos — muzika-
liškių, šokių, koncertų, solos. due 
tų, komiškų, ir t t. — per geriau 
sius Lietuvių art is tus ir muzikai, 
tus kaip tai Čižauskas. Čižauskienė, 
Petrauskas, Plieniunas, Lušnakoji-
t . t. Mes tur ime parduot visa stoka 
už tai taip pigiai parduodamo $5.00 
už 20 Lietuviškių rekordų (40 
pasirinkimų) Nesiųsk pinigų. Pa
siųsk vardą Ir adresą. Užmokėk 
$5 00 pastoriui kada atneš 20 re
kordų kuri išsirinkuote. Neturime 
katalogo užtat, kad nežinome ko
kių rekordų turėsime kada Tamstos 
prisiusite jūsų orderį. Bet mes ga
rantuojame kad Tamstos busite pa
tenkint! mušu r inkiny 40 įvairiu 
<;aidų. o kad ne p a u š k i n s unisii 
selekcija sugražinsim Tamstos pini
gus. 

@ 

P E K O SALES CO 
D — 153 

32 Untan Squarc 
New York City $ 

d , 
f' 

±1 

7J 

S 

ŠEIMYNAI 
TINKAMA DOVANA i* 

L? 

P I A N O 

$375.00 

V I C T R O L A KVIETKINYČIA | Į 

Geriausios išdirby-j "Koncertas namuose" visados - įsigy-
stes "Baby Grand"įkįt Sau viktrola - sielos ir kūno links-
pianai nupiginti tin-l .. 
kamiausia dovano' m m t o J a šventėms. 

: | šventėms. 
Puikus pintinis 

kvietkoms, krep-
šis su ' čiulbančio 
paukščio kletka, 
puošui dovana. 

JUS TURITE GERIAUSIĄ PROGĄ PIRKTJ 
KALĖDINES DOVANAS DABAR! 

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

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

Išmokėjimui duodame metus laiko. 

Puikiausi spindantl mėlinat — bals
vai daimantai, labai gražiai sudėti į 
18k. balsvo aukso žiedą. Nepapras
ta kaina $100 

Navarre aukštos rųšies nesu
laužomi perlai rytinio styliaus, 
labai atsargiai ir puikiai su
derinti, labai gražiai ranka n-
greiveriuotl. 18k. balto aukso, 
da i mantas melsvai balsvas. Tai 
dovana kurios ji nekuoiųet ne
užmirš. Specialė kaina 

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

Labai gražios iSdirbystės 18k balto aukso 
šliublniai žeidai kurie begalo pr i t raukia 
kiekvieną, labai gražiai ingreiveriuoti Jie 
labai gražiai pritaikinanti nuotekai ant 
piršto. J U yra su 5 žėrenčiais daimentais 
melsvai balsva spalva. Kaina su 5 dai-
inantats A 0 1 T T Be daimantų 

Melsvi, balti daimantai labai gra
žiai padaryti ir puikiai sudėti ir 
ingreiveriuoti j 18k. balto auksi
nį žiedą. Spindėjimas begalo gra
žus, Specialė kaina 

4» - ^ V A , $50,00 

Gražiausi Eirthstone Žiedai. Mūsų 
krautuvėje yra pilniausia Birtbsto-
nes pasirinkimas kiekvieną mėne
sį. 18k. balto aukso, gražiausiai 
ranka ingreiveriuoti. Padaryta gra
žiausiai slipuoti daimantai su mels
vai balsva spalva, tai gražiausi bri-
lijantai Specialė prekė 

$33.75 $8.75 
18 K. — 17 Jewcl Laikrodėlis 

Aukščiosios rųšies geriausi 17 ak
menų laikrodžiai 18k balto aukso 
Kevalai labai gražiai išrašinėti, la
bai puikiai ingreiveriuoti. Tai dova
na kuri gerbs ir atsimins. Kaina tik 

Ankštos Rųšies Gražus Laikrodėlis 

$24.50 
Maliogany — užbaigimai 2-n><1 Cbime 

Laikrodžiai. * / 

Naujausios mados rektanguliariai , 
balto aukso laikrodžiai, gvarantuoti 
25 metams, artistiškai ingreiveriuoti, 
geriausių 15 akmenų, importuoti 
movmentai. šie laikrodžiai, tai t ikrai 
stebėtini ir nebrangus. Specialė kai
na $16.85 

itų po $10 i k i 
$35.00 

$50.00 

i 

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

$32.75 

Aštuonių dienų, kas valanda ir pusva
landį muša. 2-rods chime, Šešių colių 
sidabrinis pendelis, gražus stiklas.. Sis 
laikrodys labai stipriai laikosi. Kabine
tas stipriai ir gražiai padarytas, 
cialė kaina $19.50 

Sagdžestijos KalČdų 
Dovanoms Del Jos 

Vanity Case 
$2.00 up to $25.00 

MeSh 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 

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

I 

& 2 E E ^ ^ 

ATIDARĄ 
KOŽNA 

VAKARĄ 
LIK 

KALĖDŲ 

$75.00 

lJEWELRYSTORE 
J 1536 W. 47th. Stratt CH1CA.GO. 

Famous 1847 Rc«ers Bros. Silverware 
Puikiausios rųžles sidabrinės otrielkos 26 Stu-
kos dėžės. Vėliausio išradimo. Specialė kaina 
A A A J A ir aukščiau. 522.40 

Sagdžestijos Kalėdų 
Dovanoms Del Jo 

Solid Gold Cuff Links 
$5.00 up to $50.00 

Diamond Set Scarf Pin 
$10.00 up to $150.00 

Cigarette Cases 
$2.75 up to $20.00 

Solid Gold Watch Chains 
$8.75 up to $30.00 

NO READY CASH IS N E C E S S A R Y TO BUY 
ojinest Dianwnds-fVatcJm-Je>f>elry-NOIV 

ATIDARĄ 
KOŽNA 

VAKARĄ 
LIK 

KALiDŲ 
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BLAIVYBES DIRVA 
ANTRAS GIRTUMO 

LAIPSNIS. -

• 

kaip savo nuožmaus asmeni
nio priešo. O kas jo nesisau-

Antras girtumo laipsnis yra 
daug pavojingesnis žmogaus 
sveikatai už pirmąjį. Pirmame 
girtumo laipsnyje, kaip pe
reiti}, karti} matėme, žmogaus 
protas aptemsta, susidrums
čia valia, suglera* dirksniai --
nervai, išsiplepa visa ar kas 
reikia, ar kas nereikia, ieSko 
prie kitų priekabių, mušasi, 
žodžiu, tam tikra prasme pa
kvaišta. Tai vis alkoholio vei
kimas į žmogaus dirksniū sy-
stema. Sunku rasti žmogų 
šviesaus proto, tvirtos valios, 
geros atminties tarpe ^ge
riančiųjų su saiku", t. y. mė

gint įpuola į visiška nel>ejau-
ina, kas su juo darosi. Šiame 
laipsnyje alkoholio veikimas 
lygius choloformui. \Tuojaus 
širdis pradeda labai lėtai 

peja mus saugotis svaigai ųJ mušti, kūno šiluma sumažta, 
• [ 

7 

negali atgauti kvapo, sun
kiai kriokdamas alsuoja, vi-

goja, beregint "pasiekia ir sas kūnas pamėlynuoja, pa- lėlytę. Jeigu'elektros šviesos 
antrąjį girtumo laipsnį. 

yra kibai jaritrns šviesai, taip 
kiti nervai ypa'e galvos ir 
nugarkaulio smegenys jautrus 
alkoholio nuodams. 

Kiek tai žmonės išvengtų i-
Alkoholis i mūsų d i r k s n i ų L . ^ ^ dirk^ų WglJ ) jeiga 

system, veikia panašiai kaip \ , i e k u o m e t B e r a g a u t ų alkol.o 
didelė elektros šviesa i akies 

te perka tiz pini#us.v Girtuok
lis icfško alkoholyje malonu
mo, o to malonumo pabaigo-, 
je — dideli kūno ir sielos ken
tėjimai. 

.. 

Meskime patys alkoholį gė- yra geriauses tabaką* c i g a . 

Antrame nuo alkoholinių 
nuodų apsvaigimo arba užsi-
naodijimo laipsnyje pradeda 
žmogų kojos neremti. Norėtų 
žmogelis eiti į vienų pusę, o 
kojcs jo nei kiek neklauso, jos 
žengia į kitą pusę. Prasideda 
girtuoklio griuvinėjimai. To
kio girtumo laipsnio pasiekęs, 
jeigu tik nėra kas "su saiku 
geriantį" sudraustų ir iš 
kareiamos išsivestų, jisai sė
dasi prie alkoholinių nuodų 
bonkos ir bando sau kojas Fai 
svti 

juosta, užima alkoholis galu- labai didelę iega paleisti į 
tinai kvėpavimų ir žmogelis žmogaus akį, jis apanka, neiš

laiko. Jeigu mažesnę elektros miršta. 

Daug jau alkoholis išvarė 
pirm laiko girtuoklių iš pa-
snulio, daug dar jų išvarys, 
ypa'e iš "mokančių su saiku 
gerti", kuomet jie tų savo 
"saikų" nejučiomis padidins. 

Bet jeigu girtuoklis neišgė
rė tiek alkoholinių nuodų 
kad jau jo organizmas nega
lėtų tų nuodų pergalėti, tai 
po kelių valandų; narkozo,' 
t. y. visiško' savęs nebejauti- Į 

šviesios srovę paleisti, kurių 
akis gali pakelti, bet ne nuo
latos, o tai paleidžiant tai vel 
uždarant, užgesinant, — akis 
teregint suges. *#1 

Kaip akies lėlytės nervai 

lio -- degtinės nuodų. Bet de
ja, silpnavaliai žmončs beve
lija sau sveikatų, turtų ir pa
dorų gyvenimų suardyti, kad 
tik nereikėtų bent tame maž
možyje save perga lė j - jie 
elgėsi blogiau negu neprotin
gi gyvulėliai. 

"*5 

gstaneių alkoholio nuodais N ' 
įsingai. Jau pradeda nei lie-save apkvaišinti. Tas visa įs- žiuvis jo neklausyti. O tasai 

Mošų Naujo N a m o Adresas 
Y r a &is : 

162-164 N. Sangamon St. 
Arti R s n d o l p h Str. 

Mes turime g-eriausių silkių 
ir žuvies, l l a i p tai: Ala3ka 
Fat Scotch Ir Holland silkkj. 

Mes j»crduodami baCkelSmls, 
pusbačkiemis, ketvirtbačkiai9 
ir viedrais. 

Mes pristatome j visas m l e w 
to dalis. Taipgi pristatome ir 
J užmiestį. 

Reikalui esant telefonuo-
kite: Monroe 7344 

7345 
7346 

V U užsakymai yra gvaran-
tuoti. 

M. BORTZ COMPANY 
EMPORTERS & P A C K E R S O P 

ALASKA, SCOTCH and 
HOLLAND HERRING 

1Ui-164 N. SANGAMON STR, 
TEL. 3IONROE 7344 

CHICAGO 

Tuus visus žmogus kentėji
mus neveltui gauna, bet pirk-

j ' - 1 ' 
DIDŽIAUSIA DIETUVIftKA JU-
BILIERISKA I R MUKIKALIKL 

m i ^ T R U M E N T U K R A U T U V E 
A N T T O W N OF L A K E 

P I R B S T D E L KALĖDŲ D A B A R j 
NUO 

J. J A S I N S K I 
4629 S. Ashland Av Chicago 

Jeigu nori gera laikrodėlį čysto 
aukso šliubinius žiedus, signieta, 
auskarius, moterišku špilkų Ir 
gražių šukų į plaukus. abelnai 
viskas kas yra iŠ aukso Pas 

mano vleniteliai 
ga l ima gaut viso
kį deimantiniai 
daigtai dideliam 
pasirinkime. 

Su pagarba, 
J. JASINSKI. 

Bet ivyksta visai prie- mo (anastesia) atsigaiveliuo-
ja, atbunda. 

Bet tuomet girtuoklis jau-
|liežiuvis nenaudėlis tauškia jčiasi labai nelaimingas. Visas 
tada įvairiausius niekus, ku- kūnas suglebęs, sąnarius ai
riu negirtas būdamas niekuo-" koholis drasko it šimtas kačių 
met neištartų. Kolioja^ju kei- su aštriausiais nagais; galva 
kia. O galutinai nei keikti ne- nepakenčiamai skauda, 
"bepajiegia. Visas buvęs link
smumas pranyksta; pradeda 
snausti ir miego apimtas, griu 
va kad ir po saliiminko sta
lu ir ten miegotų kad ir per 
visą naktį. Tik deja nevisuo-
met tas laimingai pasibaigia, 
nes alkoholiu užsinuodijęs, pra 

•vii ix* iS£l*Mn\ Vienintelis Lietuvis deda nuo jo sirgti: isblyksta Kį2§S| . Auksorius Roselande 
veidas, pradeda visa traukyti, V ^ * Pasįulio del Kalėdų 
vemia. Biaurus tai vaizdas, Tr -^ • • e J P3^ $ 
, .. Įvairių ausinių dalykų, Daimantų, Perlų, Karolių, Žeidų 

. r a S ' . . .. *r -Laikrodėlių. Mūsų krautuve yra pilna visokų puikiau-
Jesgu tokiam užsinuodiju- , j sįų j r naujausios mados tavorų. Kainos prieinamos. Viskas 

R šiam žmogeliui alkoholiu jo i j gvarantuotas. Taipgi taisom visokius Laikrodėlius, 
' 'draugai" supils nauja alko- j • 10823 So. Michigan Ave. Chicago, 111. 
liolio porciją, girtuoklis bėre- ' ' ^*e^ P^1 1 1*1 1 

Be Vaistinei Daktarai 

DR. VE&ONIS, Ph. 
•D. C, D. O., N. t . 

Gydau įvairias ilgas, o ypatingai 
užslseiu-justas, be vaistų Ir opera
cini;, naujausiais budais. 

4204 Archer AVJC, Chicago, IH. 
Brlghton Park, Ž lubų, R ū m a s 1 
Valandos nuo 9 ryto iki i 2 .pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldlenlals nuo D iki 12 pietų. 

Te lephone Lafayette 4543 

irę, aeve&fctfae kitų į pftg*»di 
toinla, žiūrėkime, kad musų 
jaunąją kartą išaugintume 
blaivią, dorą, f stiprios ir di
deles valios žmones, nes tik 
tokiems skirta minioms vado
vauti. 

D-ras K. M-

AR ŽINAI KAD 

Lietuvos valdžią Kaune, pri
ėmė biudžetą ant ateinančiu 
metų už 257,732,074 litų? Ar 
žinai kad Turkįškas tabakas 

retams o Helmar 
gryno Turkiško tabako, ir ». 
pekuoti į skrynutės Kad ne-
lužtų. Jus džiaugsitės permai
nas į Turkišką. 

<APgr.). 

S. D. LAGHAWIGZ 
Lietuvis Grabortm 
2314 W. 23-rd P i ^ 

Chicago, m. 

Patarnauja laido* 
tuvėse kuopigiausia. 
Re ika le meldžiu at
sišaukti , o mano 
darbu busite užga
nėd inu . 

Tel. Ganai 1271 
2199 

8srwr t fS5 i r r8^Tr r3Tr5Tr *črss^^ 

CHAS. K. VUOSAmS 

-v-»* -

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 

PRANEŠIMAS SERGAN 
TIEMS. 

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

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
8327 6. Halsted Street 

• ( A n t Antru Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

I ' V * I > Į 'Į „ I •! 

s 

; 

I 

Oidiiauses ir geriauses siuvejes 
ant West Sides. 

Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ii 
žieminiu materijų del vyru 

ir moterių. 
SBJTUS Ir OtTERKOTUS 

Visokiu Stylu 
• Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 
J Kainos visiems plrieinamos. 
g Kreipkitės pas mane del pevo patarna

vimo. Taipgi 
S Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

CttAS. K. VUOSAITIS 
% Lietuviu Kraučius 
S 2337 So. Leavitt St. Chicago, 111. 
B Tel. Roosevelt 8982 

ESaC 

tšm 

.0823 So. Michigan Ave. Chicago, 111. 
Tel. Pullman 6995 j 

1>R. 
— — - < v 

P . S I M A I T I S 
N A P R A P A T H 

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, moterų ir valkų kurios bu
vo pavadinto* neiSgydamos, ne« 
si lpnindamas juos vaistais Ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju "Naąrapatfjos Ir Moisti 
nes chemijos būda gydymui, ( ig-
gydęs nurodau raitų kaip užsilai
kyti Jei būtum sveikas ir Ilgai g y 
ventum. Einu prie l igonių Ir J 
nąmos. Tel*- 9oule%ard 8T08. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 Iki 8 
vak. Nedėl iomls po sutartė 465? | 
So. Ashland Avenue. 

KIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIHIlHIIIIIIIIIIHIIIIIIMIIHIIIHIIIIIMIIHIimillimillllllll 

I BUKIETAS GELIJJ i 
§ ' r-

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS | 
1 Užlaikome Gražiausių Žieminių Kvietkų Del Visokių 

Reikalų 
NUSKINTOS KVIETKOS 

Vestuvėms, Bankietams Ir Pagrabams Vainikai 
Pristatome Į Visas Miesto Dalis 

r fi 
'i 

3316 So. Halsted Street 

S. L O V E I K I S 
KVIETKINIW(AS 

-i Chicago.. 
Tel. Botdevard 7314 

tUUIUIIIUIIUUUIlUllinUIltlIlIHIlIlIlIlIHHIHIIIIIIIIIHIIllllllHIItlIlIlIlIlIlIlIUIIIII^ 
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i lillSMIIIIIi!IISIIIIII£N 
VVEST SIDIEČIAI! KLAUSYKITE! MRKITE KALĖDOMS DOVANAS DABAR] 

Mes pasiūlome šiame speclalemė Kaledu išpardavime labai didelį pasirinkimą aukštos rūšies auksiniu daiktu, kaip tai: laifc-l 
rodėliu, dalmentu, žiedu ir U. Prekes žymiai sumažintos šiame specialemė išpardavime. 

Moterij riešinis laikrodėlis su dnimontais ir 
sapharaia platino viršumi. 17 akmemj- muvmen-

tas. Kaina f£» JĘ ^ f\Š^ ir aukščiau. , 0 0 

< 1 

14k. 16 akmenų muvinentas balto auk.so laik
rodėlis. Kaina ifr f \ *i i ^ ^ ^ ir aukščiau. $ 2 1 . 5 0 

EB 

Klgine balto aukso la ikro
džiai 7-15-17 akmenųš 

$15.50 ^au^: 
grin žalsvai ir balto aukso 
laikrodžiai 14k 17 akmenų, 

'$38.50 T,k 
ras pirkimas. 

Patenkinimas gvaran
tuotas. Jei nepatinka, 
pinigus grąžiname* 

1 

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

sudėtas 

Hamilton geležinke-
lių laikrodžiai galima 
dabar pirkti specialė 
ca i na. 

— 
Per metus išmokėji

mas. Me« pasitikime 

Moteriški laikrodėliai pamarginti su 
kristal iniais žėriančiais akminimis. 
Gvarantuojame ant 25 metų. Kaina 
nuo tf£> f% ^ \ ir aukšč iau. $20 

Jumis. 
Jai _— 

I 
mmi 

Wh 

Balto Ivario toUot setai, ranky var-
suoti. Už gfr f* r— ^ v iHi 

E 

I 

$6.50 
# ^ f ^ Tikras bargenas. 

Pirkdamas įnešk nla-
YA\ dalį, likusiuos iš
mokėsi Jums patinka
ma suma. 

• 

Manicure setai del savo 
mylimosios , mot inos , sesers 
ar dukters. Specialė ka ina 
i iame išpar- 4 
davime . . . . 
ir aukščiau. 

$4.50 
belauk rytojaus at

eik šiandiena. 1 

Pirk tuojaus, o 
gausi dabar ką. tik 
norėsi. 1 

Melinas, baltas deimontinis 
k žiedas, aukštos ru- $ 3 5 , S O 

S I C o . 4 * . . • • • • • • l '*v^» t 

Buk gudrus! Pasi
naudok proga! 

I k West Sides Most Reliable Stoni 
Dairiįontiniai žiedai 18k balto aukso nuo $ 1 3 . 5 O 

iki $ 1 , 0 0 0 0 0 . Mes importuojame patys dąimain-
tus, užtai mes galime parduoti 2 5 % pigiau negu kiti. 
Pasinaudok proga - ateik dabar. -

• 

. • 

14k laikrodžių lenoiu-
gėliai balto aukso. La
bai puikus pasirinki
mas. Specialė kaina 

* greitam išpardavimui 
" n«o t $5.50 m 
$15 .00 

Ateik ir pamatyji mū
sų gražų Deltlie perlų 
pasirinkimą.Galima da 
bar nupir- * 3 - Y 5 
kti už ^ 
iki $ 2 5 . 0 0 Tai. 
tikras bargenas. 

Daimentinės špilkelėm 
nuo $ 1 O į ^Id 

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

Sidabro indai, del fruktų 
$ 4 i O O *r a u ^i a u -

Gauni ant iSmokesčio už 
Įtą pačią kaina kaip ir už 
cash. 

Specialiai bargeriai del 
įvairių stiklinių daly
kų mažiausią kaina. 

Bliubiniai žiedai par
duodame specialė kai
na šiame išpardavime. 
18k galima nupirkti 

$6.75 
A'teik šį vakarą dabar 

turėsi progą pasirinkimo. 
— . ^ 1—«. . 

ūnr 

lN3d 

\ 

l 'uikiausto clgaretų dė 
^utėa 
nuo 
iki 

Musų krautuvė 
atidaryta kiekvie-
mį vakarą iki Ka 

t : .* A-H 
KZZZ "i 

JEWELRY CO. Inc . 
M r . S. D . TELSER, Savininkas 

(Mes kalbame lietuviškai) j 
nd St. Arti Leavitt St 

(2rros duris nuo Metropolitan State Bank) 

J. YVv. :. i: ..- A-> -Y T:-,-'. ' i t j i i i j X 
CHICAGO, ILL. m 

Pirk čia ir stitau-
pysi pinlju. 

Mx: &. D. Tel-
ser esa Jūsų senas 
prietelis. 

Mūšų krautuve 

$2.50 
$4.00 

Nupirk |atn ciig»ret-
nyčia, mee tur ime g e 
riausi paslrlokiiuą. \ 
Balto aukso clgaretu 
^ t o u t ^ s nuo 

! 

JEVERSHARP 
JEversharp auksiniai fonta-
niniai setai kurie bu» vėr.i 
iš gražiausių K a l ė d o m s do
vanų. Kuo 

t k i 
$ 4 

$15.-00 
Iki $13 .50 

atidaryta kieky ie
ną vakarą iki Ka-

.v *į*įt>.i' mm. 
* • * • ' . . . . P- - - 1 1 . • 

7% T 

i 11 i •» 

imoa ;m 

Musų auksinai daiktai aukštos kokybės, o 
ka inos mažesnės ka ip kitur. M«S jau darome bis 
nj su lietuviais per 12 metų. Ir m e s tuonii 
pasididi luojame, kad m e s dideli skaičių lietuvių 
turime. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

KEMOSHA, WiS. 

Smagi žinutė. 

WESTVILLE, !LL 

įvyks, pranešiu vėliaus. 
Baaaras. 

Šv. Petro parapijos bažny 
eios naudai surengtasis baza- į k o veikalo komisija išdavė ra-

Surengti \ Vyčių "niotion 
pictures" .pusėtinai pasisekė. 

Gruod. 3 d. įvyko specialis 
L. V. 85 kp. sus-mas. Nariai 
veik visi atsilankė. Lietuviš-

Rodos kada tai k' Draugo " j ras pavyko gerai. Pelno d a v ė l ^ r t Paaiškėji kad gryno 
w . J- I ,4v * —l\S* • V 0*% 1 • 1 * dienrašty buvo minėta, kad|tt>5u(| su- viršum. Tatai gali-

vietos šv. Petro parapijos ba
žnytinis choras rengia k$ to
kio. Dabar gi k$ tik teko su
gauti labai smagią žinute;, kad 
minėtas choras rengiasi suloš
ti veikalą " Katriutės Ginta
ra i" , Na, tai bus puiku! Vai
dinimas įvyks £o Švenčiu, po 
Kalėdų ar Naujų Metų. Suži
nojęs tikrai, kurią dieną lai 

NELAUKITE KAI^DŲ 
Nes dabar yra geriauses laikas 
pirkti* Kab'dų dovanas. 

Ateikite Pas Mane 
Turu dideli pasirinkimą naujau
sios mados žiedų, laikrodėliu ir 
deimantu. Patenkinimas grvara li
tuota. Kair os mažiausios. Tairgi 

taisau laikrodėlius 
ir kitus jubilieriš-
kus dalykus. 

JUOZAPAS A. 
IUZGEN 

3336 S. Halsted St. 
Tel. lioulevanl 1969 

Cheiago 

v*«WtV 

nia sakyti, parapijos žmones 
savo klebono patarimo paklau
sė ir bažnyčios reikalus parė
mė, kiek kas galėjo. Už tai 
tebūnie jiems garbė! 

0 Pranas. 

CICERO. ILL. 

. i Ar girdėjai, kas naujo 
Uiceroj"! 

"Kas g i ! " 
Atvažiuok i Cicero ir pama

tyk! 
Gruodžio 14, 1924, vaidins 

Jaunamečių Vyčių 14 kuopa 
Veikalą "Akloji Mergelė'' 
arba "Liurdo Stebuklas''. Ne
užmirškite atsilankyti visi ir 
atsiveskite savo draugų. 

Raštininkė. 

FEDERACIJOS CHICAGOS 
APSKRIČIO DAR

BUOTĖ. 

r PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

PIRKIT 

DABAR 

ANGLIS 

X E Ii A C K I T F, ? I K M O S 
Užsisakykite anglis nes dabar galima gauti kokiu norit, žinomas daly 

kas žiema lankei trokšta geni anglių, tai pasinaudokite proga dabar. 
GRANT YVORKS COAL YARD 

ADAM BEKNADIŠUS Savininkas 
16- th St. ir 49-1 h Conrt Cicero Tel. Cicero XII 

=w= 

D A K T A R A I : 

/ 

Telefonas Boulevard 183t 

Dr, S, A Brenza 
4«08 SO. ASHLAND AVENCB 

Chicago, IU. 
• a i . : 9 ryto Ik i 12 piet: 1 po 
|Het iki 3 po piet, 6:30 vak. iki 
9:30 rak. 

pelno liko $53.50. Per šį sus
iną buvo išdalytos rolės ang
liškam veikalui "At the Knd 
of the Rainbovv". Manome pa
statyt po Naujų Metų. 

Vyčiai organizuojąs savo or 
kestrę, tuoj po Kalėdų rengs 
šokius. Buvo kalbama, kad 
tuoj pradėt mokytis " Piloto 
Duktė' \ 

Vietos vargoninkas J. Ku
dirka išvyko į rytus. Jo vie
tą užėmė viena vytė. Ne pro 
sali bus pažymėt, kad J. Ku
dirka į&btrvęs čion metus it 
pusę, visą laiką su jaunimu 
(jjrbo. už ką užsitarnavo di
džios pagarbos, kaip nuo jau 
nų taip ir senų. Visuomet bu
vo pirmutinis veikėjas, para
pijos rengiamose pramogose 
ir tt. Užtatai jam priklauso 
didi padėka. Rentinelis. 

Tu Negali Išvengti! 
Kankinančiu žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo. 

Ą šokančiu, traukam"ių, i padūkinu; 
varančių skausauų, kuomet skauda 
dantį, diegia auti ar skauda galvų, jei 
neparuialini apie 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 

1 Dowiat-Sass 
1707 W. 47-th St. 

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
• iki t vai. vak. Nedėllomis nuo 

8 iki 2 vai. po pieta. 

Dr. A.J. KARALIUS 
I V 1 . B o u l e v a r d 2 1 6 0 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago. III. 

D r . Maurice Kahn 
Gydytojas ir Ctoftrga* 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel Y uda 0994 

Valandos;~ 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Vuo 7 iki 9 vakaro. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

' 

Tel. Boulevard S68« 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJI* 

CBTRirRGAS 
S&17 So. Morgan Htnx* 
Valandos: t—11 1* lyto. 
Vakarais nuo f l a i • 

CICERO OFISAe*: 
114S South 49-th AveatM 

Telef. a c e r o 4«7f 
Vai and.: t — • : • • T. T. kasdien. 

ūtarnlnkals ir pėtnyčloma nso I 
lkl » vai. vak. 

Dr.A.Račkusl 
Gydytojas, Ohirurg^a, Ob* 

tetrikas ir SpecijalisU^ 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be marinimo, 
*)—Be peilio Ir 4>e skansmo, 
3)—Be kraujo, 
4)—Ur jokio pavojau* sveikatai. 
*>—Pacljentui nereikia oirjftl. Ka

li tuoj valgyti, Ir gali eiti t 
darbi}. 

Pagydo '(iali-stonea' (akmenis tulžyje) 
ir akmenjs slapusa* pūslėje be • -
pernrijoM, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei valstuU. 

Apknrtuisiems Mii;ražii>a ;irdėjim>). 
Gydo visokias ligas pasekmingai, ir jei 

rra r<tKala«s daro operacija*. 
ProfesUonalį patarnavimą telkia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisu* atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po piet iki 9 vai. vakaro. 
Nedclioiuis ir seredomis ofisas uid.i-

rjrtas. 

v ^ - ^ ^ « ^ » v ^ > • ^ " I L ^ S Į 

\ 
Ire^B. v T a t . Oflat. 

tuojau* Ir negaiiind.i-
mas laiko juomi pa*i-
naudoji. Jisai sutelkia 
nialouy ir greitą pa-
lengvininii]. 

Nei viena atsargi 
Šeimyna negali būti be 
honkos Siu gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbaten 
klio. 

F.AD.RICHTERsVCO 
104-114 So.4tb Street L 

Brooklyo. N. Y. 

)fiso Tel. Boulevard »6#S 
RezJd. Tel. Dreiel 9191 

Dr. A. A. ROTH 
B138AS GYDYTOJAS Dl 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyrlik^ 

Valką ir viso, chroniškų Ugų. 

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

Vai.: 1—5 po nlet. 7—8 vak. NedL 
ir Šventadieniais 19—12 d. 

« % 

DR. CHARLES SEGA!I 
Perkeli savo ofisą po namer" 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Džiovą, Moterą far Vyrą Ligą 
Vai.: ryto nuo 1 9 — l t nuo t—4 
po pietų: nuo T—1.«9 vakare 
Nedėilomla: 19 Iki 19. 

Telefonas Mtdway 18S9 

L 
OR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafajette 4149 

Tel. tanai 023,7 vak. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
— 1821 So. Halsted St. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 

po pietų; 6 iki i vakare. 

S. GONRAD 
užlaikau čeverykjj krautu
vę geriausios isdirbystės ir 
valiausios mados del visos 
šeimynos žemiausom kai
nom. 

4341 Archer 
Ave. Kamp. 

Troy St. 
Telefonas 
Lafayette 

4 9 6 1 

S P E C I A L I S T A S vlsoką ligą viaurią Ir ptoutią, gydo lytiškas 
dalis, šlapumo Ilgas vyrų, moterą ir talką. 

Dr. J . M. C h r z a n 
GYDYTOJAS, CHmURGAB, OSTEOLOGISTAS. 

1046 Milvvaukee Ave. Kampas Nohle Street 
Valandos: 19 i» ryta4W 4 v. pa pietą t? n u * f :I6 lkl 9:f9 T. T. 

Ttft*^"** •*»«): Haymarket f l 4 i 
Keystone 4189 

• 7 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akią Specialistas. 

Palengvins akių {tempimu, kas 
/ra priežastimi skaudėjimo gal- ' 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo 
tuma, skaudančius ir uždegusius, 
karsčius akių, kreivių akių, kata
re, nemiego, ir taip toliaus, be 
vais.tų arba skausmo. NepervirSi-
na nei akių medikalis mokslas. 
Vi&>uo«e atsitikimuose daromas , 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visierns 
ligoniams, ir rekordas laikytas, vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligŲ, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių itervij ir smegenų 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 į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 1» ryto iki 8 vak. 
Nedėllomis nuo 9 iki 1 po pietų 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-tJh Street 

/AKHfEI $4 IR AUGSČIAU * 

Gruodžio 3, 1924 Aušros 
Vartų parap. svetainėje įvyko 
mėnesinis Federacijos Chica-
gos Apskričio susirinkimas. 
Visi skyriai, išskyrus West-
pulman, dalyvavo susirinki, 
me.' 

Protokolą- iš praėjusio su
sirinkimo perskaitė rast. 
p-lė V. Galnaitė, kuris vien
balsiai priimtas. Sus-mą vedė 
Viee-pirm. B. Nenartonis. 

Spaliu 9 dienos rezultatai. 
Komisijoj narys adv. B. 

Mastauskas Feder. Centro 
rast. išdavė galutiną raportą 
iš spalių 9 d. Vilniaus die
nos. Amerikos lietuviai kata
likai Vilniaus Našlaičiams 
aukų sudėjo $2,691.05. 
Vakarinių Valstijų lietuvių 

katalikų seimas. 
Raportą išdavė kun. Dr. 

Rėklaitis. Sulig raportu komi
sijos darbas eina pasekmin
gai. Seimas įvyks vasario l, 
1925 m. Dievo Apveizdos pa
rap. svetainėje Chicagoje. Po 
seimo sesijų bus gražus vaka
ras vaidinimas kuri atliks 
p. J. Vaičkus Dramos Teat
ras. 

Vakariu rengti padauginta 
komisija iš visų kolonijų po 
vieną narį. 
Liaudies Universiteto reikalai 

Raportą išdavė *' Dr-go' * 
redaktorius Dr. K. Pakštas. 
Sulig raportu, kad prelekcijos 
pasisektų ir atneštų kultūri
nės šviesos, reikės pačioms 
kolonijoms kodaugiausiai pa
sidarbuoti, kad sutraukus 
daugiau klausytojų. 

Lektorius parūpins Apskri
čio komisija, bet kolonijos 
turės pageidauti Lcktori* iš 
Apskričio komisijos, arba 
gauti jų savomis pastango
mis. 

Tikietų kaina bus visioms 
prieinama* 

LiaudiesTTniv. reikalu pa
švęsta daug laiko diskusi
joms. 

Komisija pasidarbuos, kad 
visi lektoriai paskelbtų savo 
temas dienrašty "Draur i.>'\ 
Metinis Apskr. susirinkimas. 

Metinis susirinkimas įvyks 
sausio 7, 1^25 m. Aušrom Var
tų parap, svetainėje. Jame 
bus renkama Apskričio nau
joji valdyba 1925 metams. Vi
si skyriai met. susirinivinje 
prašomi skaitlingai dalyvau-
ti ir prisiųsti savo nominuo
tų kandidatų vardus ne vė
liau sausio o, 1925 m. 

Visi skyriai nominuoja po 
3 kandidatus. 

Kandidatai i busiamą Aps
kr. valdybą galima nominuo
ti ne tik iš jsavo skyr',aus 
veikėjų, bet ir iš kitui\ kad 

* 
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ADVOKATAI 

HEIENBELMENJEBBYJ 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4464 South W*4ent Ava. 
Telefonas Lafajette 4©e» 

Valandos: Xm> 7 iki 9 vakarais, 
Huo 2 iki A Subatom po nlet. 

i \ 

HELMAR Turkiiki citaretai 
susideda iš gryno Turkiško Taba
ko. Paprasti cifearetai susideda 
iž pigaus maišyto tabako. Štai 
kodėl HELMARS skiriasi nuo vi
sų maišyto tabako cigaretų, ku-
rfe pek'uojami pundeliais. 

K. JURGELIONIS 
ADVOKAT/kS 

127 N. Dearborn St , Room 1111 
Telef. State 75 j i 

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Varde 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingallojimal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlam*. J 

_ . 

» 

HEIMARS yra absoliutiškai gry 
m ir įpekiuoti į kartoną skrynu* 

:s5 kadTienebžtų. 

Kaip kiti, taip ir jus džiaug-
sites permaina į Turkiškus 

JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 V . 22-nd s t . arti Leavttl S t 
Telefonas Canal 2532 

Valandos: t ryto iki » vakare. Se-
redoj ir Pėtnyčloj nuo 9 r. iki • 
v. Veda visokias bylas vlsnose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgiaians lengvomis tllygo-
mia 

Gamintojai augSrtausioa" 
rūšies Turkiškų ir Egyptttku 

ciraretų paaauly. 

noKtsof 

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

U S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Ranitelpo 10S4 Vai. i n o M 

VAKABAI8: 
S301 B. Halsted s t Tel. Blvd. I7TI 

•—8 v. T apart ranedaUo |r 
Petnyčios 

1 J 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V 0 K A T A 8 

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salia Street 
• a m baris U t 

Telefonas Central agaa 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Vanta l t 8 1 

M , SERNER, 0 . B. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

Jei turi akių uždegimą, jeigu aky* 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Vajandoą nuo ' 1 iki 2 vakare. 

Nedėllomis nuo 10 Iki 12 
3333 Sovtn Halsted Street 

ir iš Centro valdybos. 
Labdarybės seimas. 

-

Į Labdarybės seimą, gruo
džio 28 d. 1924 m. išrinkta 
3 atstovai: kun. I. Albavi-
čius, p. Kaniušenas ir p. Ne-> 
nartonis. 

[vTD TONAKTI SU KRUP'l 
• • 

Kuomet tavo vaikutis tampa Užpil
tas krup'o vidurnakty — ką-gi tada 
reikia daryti? Tūkstančiai motinų 
jau Išrišo ši klausima su užsiguuėdi-
iimu. Vienas mažas doztlis Dr. i>la-
ke's GlSssco tuojaua prašalins krūp-a 
j keletą dožų. Tai saugus ir ge
ras vaistas, kūdikis nuo jo neversa. 
fiio vaisto daugiau parduodama neyu 

"kokio kito Amerikoj. Garantuojamas 
visu vaistininku. 50c. buteliukas «*• 
vertas $50-06, 2 vai. ryte. Buvęs. 
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Lincoln im Fordsoiv 
C A R g - T n U C K S - T U A C T O ^ S 

PERLINES QUEEN KON-
CERT1NOS YRA 

GERIAUSIOS 

i 

Padarytas iš 76 ir 102 raktų, oktava 
ir trigubos. Viaoa pirmos klesos plie
niniais klevišlais. Dailaus užbaigimo 
arba gražiai išmargintos. 

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
koncertlnos butų pažymėta 

"PEARL QUEEN" 
Taipgi parduodamos lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. 

KATALOGAS ATSIUNČIAMAS 
DYKAI. 

VITAKrELSNIC COMPANY 

F R A N K 
I 2501-03-05 S. Kedzie Ave. Tel. Uwndate 4H3-14 
| PASINAUDOK p PLANU 
i Ford Truckai Del Grosern^ ir Bučerny. 
KiiiiiiiriiicHiiiiuiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitmHiiiiiiiiiiiHMimiiiiiii 

| TšTAKSAVOJU VIS'M, PARDUOSIU IŠ 
L ^ ^ - j - — ^ ^ — ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ ^ Je vvetry, 0įam< Dįaaionds, Watc 

hes And Silv«rwaxe ; 

^ 

4699 S. Ashland Avv*. Chicago, Ui l\įcm 

Atidarą nuo 10 vaT. ry
te iki 11 vakare. Galit pirk
ti už savo kaina (jma$y 
arba galite pirkt a*it ištak-
savojimo kuris tesėsi nuo 
7 vai and. vakare iki 11 vai., 
vakare. 

PETER A. MILLEE 
Jewejry Sto» ^ 

J^6 West 22-nd Street 
rsst; a e 

ftl CĮgaaj 

J. P. WA!TCHES 
ADVOKATAS 
M I E S T O O F I S A S 

127 IT. D e a r b o r n S t r e e t 
Kambariai 514 ir 51f 

Telefonai Randolph 5584 Ir 5o85 
Vai.: Kas diena, išskiriant Su-

batos ir Šventės, nuo 9 iki pietų. 
BOSBLANDO OFISAS J. 

10717 &x Indiana Avanne 
Telefonas PuUman 637T 

Vai.: Kas sUena wmo t , m 9: 
Subatomia visa diena. Šventomia 
iki pietų. 

SPECILISTAS ant egzaminavo-
jimo abstraktu ir padarymo kom-

r traktų, dokumentų ir visokia 
popierių. Veda visokius sudus. 
• • ^ " • * — • • • » » ^ » * • • • > • * • • • 

John Bagdztunas Bordei 
Lietuvis Advokatas 

Veda bylas VIMUOM T«iunaM«, Bgsaatl-
moJM Abstraktus. Padam pirkim* tr 
pardavuos HnlnsĮisMias i* tciillsiiiiissi 

7 S. Dearborn St. Room 1538 
Telefonas Randolph S t t l 

Vakarais/ 2151 West 22 St. 
Vietinio Ofiso Tel. Roosevelt ,90tH 

Namų Telefonas Ganai 16t7 

• » " "T" wmmr^&*rm¥m sq 

Tel Lafayette «%68 

Dr. A^ J. HORįiA^TH 
LIETUVIS HAPRAPATAS 
4454 So. \Vestcrn Ąvęnue 

Vai.: Nus- 2 Hcl S f Iki % P. U.] 
Chicago. 

MEJHJS 
ftvtejbas 

Tikrai 
tuotas 

Geriausias 
dus koki 

gal galf nupirkti. 
6 retffcKi svarų viedimkal 
g ePnkių svarų vtedsukal 
10 Penkių svarų viedrtrttat | 1 0 . 

Siunčiame eapress'u , 
Siųskite Money Order apgjsįkė^mj 

» A. ^O/ GILL 
22a W. sitMea St»e«t Ckieago. 

Septintos lubos. 

• • • . • « • • M B B M 

file:///Vestcrn


* 

1 

j • I • • •!• * •3=35! 
O R- S U G A 

CHICAGOJE PASIRODĖ 
ŠILTINE. 

Chieagos sveikumo komkgi-
©nierius I)r. Bimdeson skel
bia, kad Chicagoje pradeda 
plisti šiltinė, kuri jau senai 
kovojama kai-kuriuose ryti
niu valstvbių miestuose. 

DIEVO ^PVEIZDOS 
PARAPIJA. A N T R A N D O S 

1 
P ^ t o d i a m s , Grruod. 12. 19^ 

! 

Liaudies Universiteto pas-
kaitos šioje kolonijoje trupu
čiukų pakeičiamos. 

įvyks taoT paskaitos seredc-
je gruodžio 17 d. ir ketverge 

I gruodžio 19 dieną. 

Kambarys, Šviesus ir šiltas del 
vieno arba dviejų, vaikinų. Reika
lingu kad butų katalikai.) 

Atsišaukite, ant antrų lubų. 
3303 South I'nion Avenue 

Chicago, III. 

P A R D A V I M U I N A M A I - Ž E M Ė - Ž E M Ė REAL ESTATE 

Si liga plinta daugiausia) Pirma buvo manyta Liaų-j P A R D A V I M U I 
tarp turtingųjų. Kbmisionie- j d i e s Universiteto paskaitos . 

riaus nuomone, daugiausia P a d ė t i utarninke gruodžio 
16 d. Tad dabar įvyks tų gali paeiti nuo žaliu oisterių 

vartojimo. ą 
Tad ehicagieeiai įspėjami 

nuo žalių oisterių vartojimo. 

Iš Chicago Fresh Air ligo
ninės per langą iš treeiojo 
aukšto iškrito ir žuvo pacien 
tas Andrew Scalese. 

BARGENAS GREITAM PARDAVIMUI 
$400.00 cash, likusius kaip re n 

naudingų paskaitų pradžia da, 4 kambarių bungalow, kie 
* | V * • 1 1 - 1 1 -

Gera proga darbą gaut, pie
no išvažavimo biznis. Parsi
duoda arklys ir vežimas. No
rintis ant savęs dirbti galima 
nupirkt bizni susipažint su 
kostumeriais ir padaryt gera 
pinigą. Parduosu pigiai už 

1 pirma teisinga pasiūlymą. 
Atsišaukite 

S. DAUGIRDA 
3251 S. Emerald Ave. . 

Tel. Blvd. 0727 

vieną dieną vėliau. 
v 

PRANEŠIMAS. 

Chieagos publiškų mokyklų jfcf pietų/. 

A.* L. R. L. Moterų Sąjun
gos 2 kuopa laikys savo prieš 
metini susirinkimą nedėlioję, 
gruodžio 14, 1024, 1:30 vai. 

taryba reikalauja daugiau 10-
milionų dol. taksų mokvfclu 
naudai. 

IŠ 18 KOLONIJOS. 

Visos narės yra širdingiau
siai prašomos atsilankyti, nes 
bus svarstoma daug svarbių 
dalykų. 

Raštininkė. 

Lietuva krutamuose 
paveiksluose. 

Visiems yra indomu suži
noti kiek pažangos yra pada
liusi Lietuva pastaraisiais 
laikais. Tai galima bus patir
ti iš krutamu jų paveikslų, 
kuriuos tik ką p. Lukšis 
parvežė ir Lietuvos. Mūsų 
Tėvynės miestai, kaimai, įžy
mios vietos, ištaigos, sportas, 
kariuomenė, Lietuvos vadai 
ir darbuotojai, liaudies gyve
nimas, milžiniškas Pavasa
rininką Kongresas, "Dainos 

• Švente", "Stebuklo Valan 
d a " misterija kurią suvaidi
no Lietuvos Valstybinis Te
atro artistai - visa tai savo 

[ akimis pamatysime gruod'/io 
12 i r 13 d. -- pf'tnyčiojc ir 
subatoje 7:30 vai. vak. Dievo 

I Apveizdos parapijos svetai-
! nėję. 

Be to, bus parodyta šiaip 
jau smagi linksma komedija. 

Rep. 

NORTH SIDE. 

Susivienijimo L. R. K. A. 
16 kuopos susirinkimas įvyks 
14 d. gruodžio š. m. Clerbia-
nuėji nariai meldžiam atsilan 
kyt į šį susirinkimą, n<»s bus 
svarbus, kaipo prašmetinis. 

to medžio grindys, didelis 
poreins iš pryšakio. Namas 
randasi 2 blokai nuo stoties 
Cliieago, Burlington ir Quincy 

tgelžkeliov Visi įtaisymai, van-
do, gazas* elektra, akmeniniai 
keliai Įdėti ir apmokėti. 

Atsišaukite 
M. PETROWSKIS 

17 E. 61 St. Tel. Normai 7961 

SAVININKAS TURI 
PARDUOT 

$850 NUPERKA 
Likusius kaip randa. 

2-JŲ FlatŲ Mūrinį Namą 
4 ir 4 kambariai, aukštas cemento 
bcismentas laiuulrės. didelis karšto 
vandens pečius, čerpėmis išdcnjrtas 
maudama-K kambarys ir priesieniai 
taip«'i d h lėlė pastogė Ir \ isi dideli 
kambariai. Namas randami arti 45-
tos ir Westcrn Ave. Kaina maža. 

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47-th Street 

?0T0GRAFISTUI PROGA 

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui medinis namas ku

riame yra barbernf, kendžių storai, 
keturi ruimui ant viršaus pagyveni
mui. Vieta apgyventa lietuviais. Biz
nis ant kampo 

Atsišaukite į ' 
DRAUGĄ OFISĄ 

2334 So. Oaklcy Ave. Chicago. 

Priimsu j pusnykus arba 
parduosu gerai išdubta biznį. 
Studija Įrengta moderniškai, 

s Keiks valdyba rinkti a t e i n a n - ; d ! e # / ^ i e s a k • f?* t r o *: B i z ' 

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

JAMES KRAI. 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
— — i * • • - • ^ . . . . . . -

| į • • » • • • • < a»awas—a^^»a»a»awa»» ^+***įt 
Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
.Mūrinio t r budavojimo namu 

GENERALIS 

G O N T R A O T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
3352 So. .Halsted Street 

Chicago, IU. 
Home 

3356 Lowe Avenue 

SUROMSKIO BAR6ENAI! 
PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI 
South Side Bargenai 

16 flatų apartment building 
po 4 kambarius, garu apšildo
mas. Rendos $800.00 į mėnesį. 
Kaina $57,000,. randasi netoli 
Washing*ton Park. 

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

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

iiis didelis neapsidirbu vienas, 
tiems metams ir šiaip; yra :Namas nuosavas. Kreipkitės 
svarbių reikalų aptarti. Taip 'tuojau. 
jau meldžiam ir naujų narių ' A. PRIČINAUSKAS 
atsivest į susirinkimą. j 658 So. Sheridan Rd. 

Vlad Kazakaitis, rast. Waukegan, IU. 

A. I A. 
IGNACAS RAUSTIS 

persiskyrė su Šio pasauli; 
Gruodžio 10 d.. 1924 m. Pa
ėjo iš Kaino Red. Mažeikių 
Apskr. I>alzavos Parap. Auk-
siHlžiu Kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdimo 
Moterį Marijona ir du sūriu. 
K imas pašarvotas 4222 So. 
Kiclimond Street. Laidotuvės į-
vvks Su bato j Gruodžio 13 d. iš 
namu į Nekalto Pras. P. šv. 
Bažnyčia kurioj įvyks gcdidin-
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų { .šv. Kaizmiero 
kapines. 

Meldžiame gimines, clramruš 
Ir paifstanms dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Moteris ir S tinai. 
Laidotuvėms patarnauja gra-

bf>rus J. F. Eudeikis, Tel. 
Yards 1741. 

•-

Geresnė Šviesa del 
• • • • • • i • • « • • • • • • • • • • • 
•^^a»a™^^MHMa^Ba«^a^M»ė«M i H H ^ ^ H H i ^ ^ ' ^ V I i ^ B B H a H D 

Jusu Namu 
Gtf rcHfino K a m ba rųje 

Graži Nauja 
Bridge Lampa 

Tik r/-t /x/> Įmokėti 
y)Xal /U 

Šį yra ekstra-vertės lampa kuria mes 
specialiai rodome del Kalčdų. Spe
cialiai nupaišyta del mušu. Metalo 
basai labai, gražiai papuošti, viso
kiais užbaigimais. Sutaikomas aukš
tis ir dangtis šviesti del skaitymo, 
rašymo arba siuvimo. (Jraži rankom 
išdirbta dangtis su plačiu spurgu ir 
aukso šniūreliu. Įvairiose spalvose. 
Si graži papuošta lampa pristatyta 
Jūsų namuose įmokant $1.00, $20.50 
užbaigta. 

Lengvi Mėnesinini Mokesčiai 

Apšviesk Jusu Virtuvę! 
Tik TJ|Tn Jmokek už Baltą Porcelinę Palivotą 

MAINYSIM J JŪSŲ SENĄ 
NAMĄ. 

Dadėkite biskj pinigu ir 
gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatu namus, 
South Side, važiavimo tiktai 
30 minutu iš miesto, 1 blo
kas mm kary linijos, 2 blo
kai nuo mokyklų, bažnyčių, 
bus linijų ir parko. Bus ten 
52 namai, 22 po 5-5 kamba
rius ir 30 po 6-6 kambarius, 
sun parlorai, aržuolo tri-
mingai, garu šildomi, įmūry
tos vanos, padestal lavatory, 
gyduolių skrynute, prosini-l 
mui lentos, bufetas, viskas j | g • 
moderniška, lotas 30x125, 
nauja gatvė. 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: % 

*352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

Tai gražiausi namai South 
[Sidėje. Mes taipgi statome 
, namus ant jusu loto. Atsl-

2 pagyvenimų naujas mūri- i j * * * C dtelKMllis ir naktimis 
nis namas, po 6-6 kambarius iki 8 vai. vakare ir tuomet 

galime susitarti del pamaty
mo tu namu. 

E. W. BAKS & CO. 
(BakszevJcz) 

3301 So. Halsted St., 
Telephone Boulevard 6775 

BRIGHTON PARK 
BARGENAI 

garu apšildomas. Įmokėti $4, 
000. Randasi ant 42-tos ir 
Rockwell. 

BRIOGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir porneruo-
jame namus. Paaarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, m. Tel Yards 7282 

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

3 pagyvenimų medinis na
mas po 5 kambarius, elektra. 
Raudos $75.00 į mėnesį. Kaina 
$6,500. Mažas į mokėjimas. 
BRIDGEPORT BARGENAI. 

4 pagyvenimų bizniavas na
mas, rendos $85.00 j nionesį 
[mokėti $700.00, kitus kaip 
renda. 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas, storas, galima atsidary
ti biznį tuojau s, tinkamas bi-
le kokiam lj>zniu. Įmokėti 

Ra 

telefoną.* Canal 1233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojimo Kontraktoriua 

Dažu ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. lir^VTTT STR. 

|Tel. Lalayeue 4343 

P L U M B I N G 
[Kaipo lletiivyn, Uetuvlmms rlAadoft] 

pauurnauja kiiofrertauMlal 
M. VrjSKA, 

8328 West S8th 8treet 

$1,000 kitus Faip renda. 

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

Stulpino Bargenai! 
PIRMAS PIRKSI, PIRMAS 

PELNYSI. 
Dabar yra geriausias lai

kas, pirkti, mainyti, arba 
parduoti. Parduodam; namus, 
lotus, gražiose Chieagos vie
tose. Turime naujų namų, pi
gių ir brangių apie 6v. Kazi
miero Vienuolyną — Marąue-
tte Manor. Brigliton Park, 
Bridgeport ir kitose vietose. 

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

AKT NAUDOS. 

S. L, FABIONAS CB 

809 *. 3501 St. Chicago 
Tel. ^uievard «61X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. * 

! 

f? 

2 pagyvenimų namas 5-5 
kambariai rendos $36tf)0 į me
nes?. Kaina $2,300, įmokėti 
$400.00. Šios visus namus ga
lima mainyti ant kitokiu na
mu, bziniu, arba farmu. 
C. P. Suromskis 8C Co. 

f REAL ESTATE 
3352 So. Halsied St. Chicago. 

Tel. Boulevard 9641 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausiai plumerls. darbą at

lieku freral ir sąžiniškai 
TIlOMAS CUGGUfS 

8318 60. Oakley Ave Chicaeo 

NEPAPRASTI BARGENAI. 
Kampinis namas Jotas 26x 

80 3 augšėių namas, su beis-
mentu. 5 pagvvenimų ir storas 
randasi 3201 Auburn Ave. par 
siduoda ar.t leng\ių išmokė
jimų. 

Lotai randasi tarpe 3 2 i r 33 
gatvių galima nupirkt už ma
ža įmokėjima. Pasinaudok šios 
piogos. Atsišaukite 

4605 S. Ashland Ave. 
Chicago, UI. 

Virtuves įtaisą 

Metines Sukaktuvės. 

ONOS PAVILIONIENĖS 

Paminent liūdnas a. a. 0-
nos Pavilionienės mirties 
metines sukaktuves, Su
batoje, 13 dieną Gruodžio, 
Paneles Šv. Bažnyčioje Bri 
ghtan Park, įvyks gedulin
gos pamaldos už nabasnin-
kės sielą. 8 vaL ryto. Pra
šome visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose. 

Liekasi nuliūdę : 
Vyras Antanas Pavilionis 

Ir Sunai. 
mmmmmm—mmmmm 

Sis nepaprastas pi
gius šviesos įtaisas. 
J i s yra padarytas iš 
Armeo metalo kuris 
nerudyja, poreeline 
palivotą nemunai i a-
vuota. Nesitepa, ir 
nesusidaužys. Duoda 
aiškią malonią Šviesą 
Kaina $9.50 ant leng 
vių išmokėjimų $8.50 
easb su visais įtai
sais su nauja 'Mazda 
lempa, 100 arba 150 
Watt saizo. 

Išbandymas Veltui 
Jūsų Namuose. 

bus duodama ant lem
pos arba virtuvės jtaisa. 
Pašaukite Randolph 1280 
Local 285 arba 286. 

Šviesa galima uždėkt nuo 
šio parankus "swltch" 
taipgi galima susišildyt 
savo prosą. 

h 

T 7 C0MM0NWEA1TH EDISON Q 
ULECTRIC SHOP.J 

72 VVest Adams Street 

Kalėdinis Išpardavimas Ciceroje 
CiceriečiaJ pasinaudokite dabar, jusu senas prietelis 

S A M C O I N E 
* 

Savininkas CICEROS BOSTON STORO, pasiūlo 
del Kalėdų 

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

Šiuomi yra keletą bargenų pasujyta šiame išpar
davime. • ' 

Moteriškų nosinų 6 j haksą 

Ma-Ma lėlės 18 colių special . . . • • • • 

Maudomasių kambarių rugai dideli saizai . . 9 8 c . 

Staltiesės — Tyros Lininės Staltiesės 63x63, viena 
staltiesė ir šešios stalskepetės special $ 4 , ' 

"Teddy Bears" 20 coliy teddy irears . . $ 1 , 8 9 

Išsiuvinėti Turkiški maudynės seni jpekuoti į gra
žius baksus £ - | a 0 8 

Pirkite anksti ir taupykite pinigus. 
Kad nebusite patenkinti grąžysime pinigus. 

CICEROS BOSTON STORAS 
1 4 St. ii* 4 9 Ct. Cicėno. III 

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

E J, H E N I F F 
REAL E S T A T E 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalai* 

kreiptos pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m. 

flesi<le*K-l.foei T e l . 
H r o s p w l RIOl 

O f i s o Tel . 
P r o s p e r * 5 7 7 8 

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. 

LIETUVIS FOlOiJHftflSlASl 
Jei Vamista nori, kad Jūsų 

paveik«la.s atrodytų kaip gyvas, 
tai tą. padarys Tamistoms 4. 
J. Sl inkaus Brulgepoi* Studi
joje. 

Alės imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir ft. 
Mus.ų studijoje galime nusiinz 
ti. paveikslą bilia dieną ar va-
kai Į, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus jiaisynius 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Roulcvard 3302 

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. 

1 — N 

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

Tamsta %S 

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

Visais reikalais kreipkities 
pas 

V. M. Stulpinas & 

Ar sergate? Mes jums pageibe
sime. 1 'atarimus dykai ar jųs čia 
gydysites, ax 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 kosutj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te fLnt veido spuogus, išbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry-

,to, galvosūki, apsivėlusi lieSuvJ? 
Prašalinkit nervingumą — apsl-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*, t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasim* 
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
irSrinureers 

Ofisas 
Tel. Havmarket 4870 

1112-1114 Milvvaukee Ave. Į 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

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

Nedeltoj nuo 10 UI 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervu, 
kraujo, odos ir šlapumo lig-ų 

Co. 
•^K 

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

TeL Canal 2655 
C J. PAIfSIRNa 

Fotografas 
PAHSIRNA STUDIO 

1901 S. aalsted Su, GhJoaja 
Tolumas nedaro skirtumo 

laukiamas, valiuoja J 
miesto dalia. i 


