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" D r a n g a s " tebūnie kiekvie- \ 
nam lietuviui katalikui Ame
rikoje jo gyvenimo dranga?! 

i m ^ 5 ? •r JI *«;jifc. U ©A1 , * " ' • » i - ' » - • > « ' o «. • • > - . < » . , i , . » « t > . v - y o . ^ . 

Kad tarp mųs, katalike, but<| 
daugiau vienybės, meilės ir susipra
timo ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingu darbų, naudokimės 
katalikiška spaudą ir ja platinkime. 
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IŠ Amzinoio Miesto Briand Atsisakė Sudaryti 
-Komos , ... .... . ' 

Mm. Kabinetą ROMA, lapkr. 24. — Šven
tasis /Tėvas Pins XI >imot 
Aukso Rožę Bfcto&e Belgijos 
karalienei. Tuo būdu pagerb
ta jos 25 motų vedybų snkak-
tuips. 

Aukso >Rožė skaitosi aukš
čiausia Šventojo Tėvo dova
na, teikiama aukštosios kil
mės katalikėms moterims. 

RcžO įstatoma sidabrinėn 
vazon, ant kurios 

Franci ją Paliete Vienas Did
žiausių Kombinuotu Krizių 
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P R A N E Š I M A S CHICAGOJE 
Padėkonės Dienoje lapkr. 

26, " D r a u g o " ofisas bus už
darytas ir tą diet&ą dienraštis 
nobus {{leistas. Sekantis " D r 
ango" numeris išeis penkta* 
dieni, lapkr. 27. [•' . . . 

d., 2 vai. po pietį;* parapijos 
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PRANEŠIMAS 

Liet. Labdaringos sąjun
gos Centro Direktorių susi
rinkimas įvyksta lapkričio 29 

PRANEŠA, TURKAI KRIK-
ŠČIONIS PERSEKIOJA 

PARYŽIUS, lapkr. 25. — 
Respublikos prezidentas j pro 
r. ;"erus pakvietė senatorių 

išdrožta Paul Doumer. š is žadėjo pa-
Šventojo Tėvo dedikacija. galvoti per 2^ valandas. 

Aukso Bo£ė pasiųsta Nun
cijui Briuksely. Pastarasis i 
teis karalienei. 

Nors kalbama, kad neį at
sistatydinęs premieras Pain-

GEXEYA, lapkr. 25. — jT. 
Sąjungos komisijos pirminin-

1 raldyba 

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
55,000 DOL. * 

Jugoslavijos Ministeris 
Provokuoja Italiją 

,BERLYNAS, kpkr . 25. —la i , prieš Italiją gali pakilti 
Praneša, kad aną dieną Ju- [Čekoslovakija, Lenkija, Ru-
goslavijos švietimo miinste- I mumija ir Tur'rija. 

ris Stephen Radiė Laibaehc 
pasakęs prakalbą, atkreiptą 

leve, nei buvusis premieras kas, Estijos armijos vįadaJt' r<įj» , . . .v . , 
Herriot nesutiks organizuoti £<JN- Laidoner, raportavo Są-į „ P * pašauta 

prieš Italijos premierą Mu-
ssoHni ir prieš italus fašis
tus. 

BELGIJOJE STATOMA 
DIDELf BAZILIKA 

naują kabinetą, bet galimas jungai, kad Mosule turkai tik 
.daiktas, kad Painleve apsi- W*i persekioja ir žudo krikš-
ims ir toliaus premierauti. cionis. 

Socialistai, kas tiesa, jo Komisija pačiame Mosule 
valdžios programai nepilnai atliko tyrinėjimus ir patyrė, 

PARYŽIUS, lapkr. 25- — 
[Užsienių reikalui ministeris 
Briand atsisakė suorganizuo-
ti naują Prancijos ministeriųj palaukus. Bet kas kitas paša- k&& Mosulo krikščionys, ku-
kabineta. Apie tai jis vakarjlinis neapsi'ms premierauti, iių turkai nesuspėjo spaus-

kaip ilgai parlamente btis kai- 'h pabėgo Irakan ir tenai jie painj'onravo respublikos pre 
Jdentą. - r i nų elementų didžiuma. 

Valdžia privalo eiti ranka 
rankon su parlamento d'džiu 

Virš 300 Milibnu Dol. Taksu 
Bus Sumažinta 

— Žerasniųjų konjrreso rūmų 
bud,ų ir priemonių komitetas 
jau sustatė federalių taksų 
sumažinimo bilii>, kurs bus 
patiektas artimfiausiomis die
nomis kongresui, kuomet sėsi 
ja bus atidaryta-

Talrsos per metus suma
žinamos 336,236,000 dol. Tai 
definityvis komiteo išspren
dimas. 

Pranešta, kad nauju bilium 
virš vienas milionas asmenų 

Vima padėkoti Aukščiausiam Ibus paliuosuota nuo taksų 
'mokėjimo, kuomet bilius kong 

WA8II1XGTOX, iapkr. 25. 4,000 dol. metinių pajamų su 

10VVA1S, lapkr. 24. — 
Salima* miesto Hiiukselio T o k i u , < f^į^j^ p a l i o . 
ant KoekeFoerg a r t u m ų sta ^ ^ ^ ( ] i ( l ž J a i l s į u k r i z i u , 
tomą didelė Uizilika, eašvęs- ~ : : n r i ( > ^ L ^ ^ i t-g i j i u k . j m a > K i t a i p ji negali but na
ta Saldžiausiai Širdžiai. Ba- -̂ 'stovi 
/.ill'ia bus baigta 1930 metais.'; 

Bazilikos statymo projektą 
Belgijos hierarchija su kardi
nolu Mercier priešaky iškėlė 
karo laiku, kaip tik šalis bus 
paliuosuota nuo vokiečių »j? 
plūdimo. 

1919 metais projektas buvo 
atnaujintas ir visas reikalas 
pavestas architektui. Tam ti
kslui pradžioje surinkta 200.-
00) f rankų, paskui atsiliepta 
» visus gyventojus kontribu
cijos. Reikalinga apie penki 
tnilionai frankų, kad ligi 19-
30 mietų baigus tuos puošnius 
Dievo namus. 

Tai bus nacionalė šventovė. 
1930 metais sukaks šimtas 
metų kaip Belgija yra nepri
klausoma. Tais metais tad no 

šiandie randasi labai blogam 
fctovy. 

Vakar dienos laiku Dro-
vers ' National bankos, stock-
yarduose, į vidumiestį auto
mobiliu buvo vežama £5,000 
dolerių. Be šoferio automobi
li n j buvo vienas poliemonas, 
du baaikos pasiuntėju ir ban
kos teller'is. 

Važiavo Halsted gatve ir 

Britanija iškėlė krikščionių P a s k u i ^ a s i l k o ! 3 9 S a t " # ten 

persekiojimus Mosule ir T. i W a l l a C G ««*• * « * * » n a -
Sąjunga paskyrė komisija «"* 3 8 2 4 W a U a c e ^ b l l V 0 

tai patikrinti. sustojęs dideas Lincoln auto-
mobilius, lauš stovėjo tiesiog 
ant >:elio ir bankos automo-
biLiu sulaikė. 

16 JURININKŲ ŽUVO 

žuvo. 

DIDELIS GAISRAS NOME 

už neprik',ausomyl>ę naujuose 
Dievo namuose. 

UŽDARO KATALIKŲ 
MOKYKLAS 

ZAGREB, Jugoslavija (per 
paštą). Serbų valdžios 
švietimo ministerio parėdy
mu uždaromos Jugoslavijoje 
kainkurios normalinės katali
kų mokyklos ir vietoj anų ku
riamos serbų valdiškos. 

Jugoslavijos katalikai įvai
riose šios federuotos valsty-
l,*s dalyse laiko protesto mi
tingus. Reikalauja uždarytas 
mokyklas atidaryti. Tuo la
biau, kad pirmiau mokykla 
inspektoriai ir kiti autorite
tai visas laikas tas mokyklas 
aukštino^ 

reso bus pravestas. 

mažinamos ligi 1 nuošimčio. 
Už sekančius 4,000 dol. paja
mų — ligi 3 nuoš. Dar už 
kitus 4,000 dol. — ligi 5 nuoš. 

Surtaksos sumažinamos li
gi 20 nuoš. maksimumo. 

Panaikinamos taksos už 
gautas pinigines dovanas. 

Be to atšaukiamos taksos 
už automobilių lankus ir au
tomobilių dalis, kameras, fo
tografines filmas, už kai-ku-
riuos ginklus, už įvairias mo--
notomis operuojamas maši
nas, dailės darbus ir tt. I _ ^ _ _ _ 

HONOLULU, lapkr. 25. — 
PersonaJĮė išimtis pavie-Įr^, amerikoniškos armijos la-

RLO DE JAXEIRO, lapk. ' Vos Įpėjo bankos automobi 
2 * — čia atplaukė ameriko. fain prasisukti, tuojaus nasi-
niškas garlaivis ( ^ r o Azul |girdo šūviai. Pirmiausia ban-
ir a t v e ^ du jurininku nuo |k o s policrnonui peršauta gal-
^•arlaivio tfogy, kurio katilai; va. 
ekspModavo ir 16 jurininkii! Plėšikų butą šešių. J ie šau 

dydami puolvsi prie bankos 
automobiilaus, išvilko dėžes 

Įitu pinigais ir numetė į savo 
automobiliu. Tš bankos auto-
mobiliaus taipat pasigirdo šū
viai. Vienas plėšikas suk'upo. 
bet jis greitai kitų sėbrų au
tomobili un įvilktas. Kitas plė-
š.kns pašautas rankon jam i-
manl pinigus-

Kaip pinigai, taip plėšikai 
pragaišo. 

" J e i propaganduojama I-
talija mano," kalbėjo Radič, 
"kad Da'jnatija yra itališka 
ir-todėl Italijai turi tekti dar 

.' i 1 ,.v . iLaibach ir Zagreb, tad mes 
Stepiien Radi c v ra kroatų . 

i- j . .-. i* i • i- pareiškiame, ne Italijos gv-
hauditis partijos lyderis, ki-,L * rt* 
tuomet buvęs vienV.s raudo- i ventojams, kuriuos gerbiame, 
niausiu ir ilgas laikas kovo- bet fašist;ų valdžiai: Ar >is 
jęs serbų valdžią, kuri smau- pažįstate naujos Europos rei-
gia tautines mažumas. kšmingumąf Kaip greit j r« 

Radičo prakalba buvo la- jjereisite Dalmatijos sienas, 
bai provokuojanti, taip kad tuojaus pamatysite efektą an-
vargiai Italijos valdžia pra- gluose, franeuzuose ir rnsuo-
'ieis be nieko pro ausis jo u? se, kurie yra Italijos gerada-
sipuolimus. Reikia suprasti, riai. Fašizmas kojomis trem-
kad Radič reiškė ne savo per pia nacionalybės principus ir 
sonales, bet Jugoslavijos saun^dt&s tų, kuriuos iŠvar-
(serbųį) valdžios pažiūras. dinau. I r dar yra kiti, kurių 

Radič įspėjo Italijos vai- neišvard'nu, kurie jus sug-
džią, kad ji turėtų gerbti riaus, kaip sugriovė austrų, 
Dalmatijos (Jugoslavijos pro ungarų, prūsų ir rusų milita-
vineijos) sienas. Kitaipgi, gir rizmtu" 

XOAlK, Ala., lapkr. 25. — 
Praeitą šeštadienį čia 's iautė 
nemažas gaisras. Nuostoliai 
siekia virš 100,000 dol. Gais
ras grasino visam miestui. 

DU IŠSIGELBĖJO 

Svarbiausios biliaus provi- j niams padidinama nuo 1,000 |j;unu su aeroplanu ikrito iu 
ligi 1,500 dol., gi vedusiems; r o n # B u v o n e t o l i k r a j t a s > t a d zijos yra tos; 

Xormalės pajamų taksos u ž — nuo 2,500 ligi 3,500 dol. | abudu išplaukė. 

"SAUSIEJI" DAUG DAR
BUOJASI 

ATRADO NEŽINOMUS 
MIESTELIUS 

JOHANNESBURG, lapk. 
25. — Pietinės Afrikos tyri 

\VASHIXGTOX, lapkr. 25-
— Prieš susirinksiant kong
resui "saus ie j i" begalo daug 
darbuojasi prohibicijos vyki- j neša, kad jis baigęs tyrinėti 
nimo klausimu. Jie į ro jektuo j milžinišką tyryną tarpe Oran-
ja tokį bilių, kokio pasaulis T ge ir Zahbesi upių. Už kelių 
negirdėjęs. 

Praneša, kad jie reikalaus 
paskirti daugybę naujų fede-
ralių teisėj,ų, kurie neturėsią 
nustatytos sau vietos, bet vy-

jksią ten, kur jie bus reikalau-
(jami teisti prohibicijos įs^a-
hjrnio laužytojus. Tai busiąs 
J kai koks skrajojas teisėja es
kadronas. 

Kad taip, tai prohibicijai 
vykinti ir išlaidos turės but 
padvigubintos arba patrigu-

Daug sutaupyta 
Chicagos bankdse šįmet 

j taip vadinamais <(Christmas 
idiufeaia-' žmonės sutaupė 
virš 20 milionų dolerių. Atei-

inantį gruodžio mėnesį ban-
Nortlnvestern Universiteto ) k o s s l l taupusiems išsiuntinės 

čekius. 
Praneša, kad Šįmet sutau-

Studenlų riaušės 

studentai Evanstone užvakar 
vakare suliėlė dideles riaušes 

nėtojas, prof. ,Schwartz, p r a - j d e I "*****&*' šampionato,' p y t a penkiais milionais dole-

Sukako 500 metų 
LOUVAJN (per paštą). -

Louvain universitetui suėjo 
500 metų. Sukaktuvės pami
nėtos bažnytinėmis pamaldo 
mis atidarant mokslo metus. 

f bintos. 
CHICAGO IR APY^INK. Kažką dar naujesnio ifigal-

- - Šiandie nepastovus oras ; ^os žmonių spaudimui tie fa-
gali" but lietaus; kiek šilčiau, oatikai. 

mėnesių jis paskelbsiąs rapor 
tą. 

Sako, tyryne jis atradęs 
mieste'tių, (kurie pasauliui Hg-
šiol rpra žionmi. 

kurs pripažintas Mk-hi^no j , . ; , , d a u g i a u > n e g u p e r n i a i 

Universitetui. 

ŽUVO DU LAKŪNU 

HONOLULU, Hawaii, lap. dymus. Norima susekti riau 
25. — jSkrendant 500 pėdas šininkų vadus. Prezidentas 
aukštumoje bombinio Martin Universiteto vardu atsiprašė 
aeroplano du motoru staiga miestelio majorą už studentų 
sustojo ir mažina smogė že- ekscesus ir žada kaltininkus 
mėn. Du armijos lakūnu žu- nubausti — .pašalinti iš mo-
vo. • kslo įstaigos. 

Studentus malšinti atvyko | Jury tyrinėja skandalą 
Evanstono majoras iv polici-j Federalė jury pradėjo ty-
jos viršininkas su keliais po- | r i n ė t i skandalą, įvykusį Cook 
licmonais. Studentai tuos I aps^į t ies kalėjime, kuomet 
"malšintojus" nušlavė šalin nesenai aikštpn išvilkti prak-
ir. pabaigoje sudegino "f ra- tikuojami tėn papirkimai ir 
t e ^ i t y " namus. teikiamos kai-kuriems kali-

Universiteto prezidentas n į a m s ( u ž papi lamus) privi-
bendrai su policija veda tar- legijos. 

Pranešta, Padėkonės dieną SKAHTKITE IR PLATIN 
pasta nebus išnešiojama. i KITĘ "DRAUGĄ" 

Kūdikio lavonas gatvėje 
Gatvaitėj, užpakaĮjy namų, 

5959 Prairie ave., rasta apie 
5 mėnesių kūdikio lavonėlis 
mažoj medinėj dėžėj įdėtas ir 
pamestas. 

Policija ir koronerio', ofi
sas veda tardymus. 

a 
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SIUSKITE SAVO GIMINĖMS 

Kalėdoms Dovanų 
DRAUGĄ 

to 
Žmones gyvenantieji Lietuvoje, kurių 

gimines Amerikoje, jie laukia nuo Ame
rikiečių laiškų su žinelėmis ir Kalėdų 
švenčių sveikinimais, bet dar maloniau 
jiems gauti laišką su dovanomis. Ge
riausia dovana tai — LITAI arba DO
LERIAI. Taipgi, siųsdami Kalėdų Šven
tėms savo giminėms pinigų, nepavėluo
kite, nes žinote, kad prieš Kalėdas paš
tuose jau netoks greitas patarnavimas, 
nes paštai užkimšti įvairiausiais siunti
niais. 

Taipgi graži ir puiki Kalėdų dovana 
Jūsų giminėms esantiems Lietuvoje, 
dienraštis "DRAUGAS", kurj taip Lie
tuvoje visi mėgsta skaityti. "DRAU
GO" kaina metams $6.00, pusei metų 
$3.00. 

Lietuvos Lietuviai taip jau labai no
riai ir godžiai skaito savaitinį laikraštj 
"LAIV4", kuriame yra įvairiausi tiky
bos klausymai gvildenami. Jo kaina me
tams tik $2.00. 

Su dovanomis nesiveluokite, nes vėlai 
pasiuntus, IKI KALĖDŲ NEGAUS. 

Draups Pob. Co. 
2 3 3 4 Š. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Roosevelt 7791 

Ofisas kasdieną atidarytas nuo 8-8 vai. 
vakare. Nedaliomis uždaryta. 
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rubttahed Daily Bzoept Sundnys 

One Ye»r $t.90 
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DRAUGAS PLBJLISHLNG CO.t Ino. 
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PASTABĖLĖS. 
žmogžudžių Užtarėjai. 

Nekųris Jubileras Noehimas 
nužudė. Lietuvos kareivį. Ka
ro Teismas pasmerkė užmu
šėja mirtin. Jį sušaudė. 

Kuomet Nochimas nužudė 
Lietuvos kareivį, socialistai 
prieš jį ir jo biaurų darbą ne
pratarė nei vieno priešingo 
žodžio, (jo gal tai įvyko su jų 
žinia!) bet kuomet Karo Tei
smas išdavė nuosprendį, kad 
užmušėjas butų sušaudytas ir 
tas nutarimas buvo įvykdin-
tas, tuomet Lietuvos univer
siteto studentų socialistų iš
nešta protestas prieš Teismą. 

Universiteto rūmuose socia
listų draugijos vitrinoje buvo 
pakabinta protokolo ištrauka 
tokia: 

"Š. m. spalių mėn. 25 d. 
Karo Lauko Teismas nutarė 
nubausti mirtimi Jubilerą No-
chimą. Šių metų spalių mėn. 
25 d. tas nutarimas įvykdin-
tas — žntogus buvo sušaudy
tas. ^ 

Tai eilinis krikščionių de
mokratų žiaurumas. 

Mes protestuojame prieš to
kį žiaurų valdovų terorą ir 
primenam draugams būtiną 
reikalą nurodyti darbo ma
sėms to teroro kaltininkus. 

L. U. St. Soc. Draugijos vai 
dyba". 

Labai aišku, ko socialistai 
nori: jei jų žmogus nužudė 
nekaltą žmogų, tai to žmog-
žudos neprivalo niekas pa
liesti, bet jei socialistą, ar ko
munistą žmogžudą Teismas 
pasmerkė mirtin, tai tuomet 
reikia protestuoti ir prieš 
Teismą, ir prieš valdžią ir 
prieš neapkenčiamus sau žmo
nes. 

Nepakentė tokio studentų 
socialistų išsišokimo kiti Lie
tuvos universiteto studentai 
ir smarkiai pasistatė prieš 
socialistus. Dėlto kilo net 
skandalas universitete. 

Peštynes. 
Vakar Studentų Socialistų 

Darugija didžiojoj universi
teto salėj rengė viešą paskai
tą tema: "Studentų teisės ir 
atstovavimas'\ Paskaitą tu
rėjo laikyti tos draugijos na
rys teisių fak-to studentas VI. 
Karosas. Jau prieš 3 valandą 
buvo pilnutėlė salė studentų. 
o vai. 15 min. prie estrados 
priėjo Stud. Socialistų Drau
gijos valdybos atstovas p. 
Boruta ir pranešė, kad pas
kaita pradedama. Prieš pra
dedant paskaitą p. J. Matulio
nis paprašė balso ir maždaug 
tiek pasakė: 

"Draugai! Ar mes galim 
klausyt paskaitų tokios Drau
gijos, kuri aiškiai remra bol
ševikus, toleruoja teroristi
nius aktus ir ragina ardyti 
viešąją tvarką? — Ne, drau
gai! Čia ne vieta tokių drau
gijų paskaitoms apie studen
tų teises!" 

P. Matulioniui bekalbant 
kyla triukšmai ir šauksmai: 
"neduot jam kalbėt". P. Ma
tulionis pasitraukia. Pasigirs

ta švilpimas, grindų ir suolų 
daužymas ir šauksmai: "šalin 
socialistus iš salės". Bet nie
kas to neklauso. Jaunas krau
jas bematant užvirė. Suoluose 
sėdėjusieji pakilo iš vietų ir 
metėsi prie estrados. Prane-
šusis paskaitos pradžia atsi
dūrė po lenta. Subėgo dau
giau ir prasidėjo tikros kum
ščių muštynės. Karščiui kiek 
atslūgus, daug kas susimetė 
pie durų ir čia ilgą laiką 
stumdėsi. Tuo tarpu lietuvių 
studentų vardu buvo paskai
tyta ir susirinkimo priimta 
tokia rezoliucija: 

4' Stovėdami humanizmo, 
žmogaus teisių, respublikos* 
gerovės ir universiteto gar
bės sargyboj, mes Lietuvos 
universiteto studentai, susi
rinkę 1925 m. lapkričio 8 d. 
15 vai. didžiojoj universiteto 
salėj ir atsižvelgdami į tai: 

1. kad stud. Socialistų Drau
gijos valdyba, pareiškė protes 
tą del sušaudymo žmogžudžio 
Jubilero Noehimo, kuris drįso 
kėsintis užmušti žmogų — 
Lietuvos respublikos kareivį: 

2. kad Studentų Socialistų 
Darugija tuo pareiškimu yra 
viešai paskelbusi principą, 
"jei aš užmušu, tai gerai, o 

; jei tu, tai blogai", ir tuo yra 
[ sulaužiusi vyriausį žmogaus 
teisės principą — teisę gy
venti: 

3. kad respublikos suvero-
Inės liaudies valios yTa pasta
tyti valdžios organai saugo
ti žmogaus teises ir visos val-

j stybės reikalus; 
4. kad lietuvio studento 

garbė neleidžia mokslo šven
tovės sienas teršti panašiai* 
dalykais. 

Be to, konstatuodami Stu
dentų Socialistų Draugijos el-
gesyj: 

1., aiškų bolševikų rėmi
mą, 

2. toleravimą ir leidimą 
teroristinių aktų, 

3. šaukimą neteisėtais 
budais ardyti viešąją tvar
ką, Nutariame prašyti uni

versiteto senato uždaryti 
Stud. Socialistų Draugiją. 
Pranešdami visa tai Lietu
vos visuomenei, skelbiame 
Studentų Socialistų Draugi 
jos valdybos nariams Lietu
vos studentų boikotą, iki 
1925 m. pabaigos ,\ 
Po rezoliucijos pagiedamas 

Lietuvos himnas. Vėl reikalau 
jamą socialistų išeiti' iš salės. 
Tečiau niekas neklauso. 6esi-
stumdant dalis įsibrauja iš 
salės skaityklon, kur vėl pra
sideda peštynes. To rezulta
tai — liko sulaužytos kelios 
kėdės, sudaužytas stalas ir iš
mušti spintos langai. Studen
tai socialistai išstumiami į 
koridorių. Čia jie bando gie
doti internacionalą. Netrukus 
ateina universiteto rekterius 

. . . . . su prorektoriumi ir ragina 
visus išsiskirstyt. Studentai 
paklauso ir šiuo po valandos 
stumdymosi ir peštynių visa 
pasibaigia. 

Visur šįmet statyba buvo di
delė. Nusakyta kitais metais 
busianti dar 4idesnė. Šįmet 
S. Valstybėse statybai pavar
tota virš 5 bilionai dolerių. 
Kitais metais busią 7 bilio
nai dolerių. Bet jei darbinin
kai stovėsią už sava reikala
vimus, tuomet su statyba ga
li but kitaip. 

Suvažiavime plačiai disku-
suotas šiandie amatninkų tru
kumas statyboje. Kaskartas 
yra reikalingas didesnis skai
čius mechanikų, gi jų nėra. 

Paduota sugestijų kurti va
karines amatų mokyklas ir į 

'jas kviesti jaunimą, ypač 
baigusius high schooi'es ber-

'niokus. Kooperuotėn pakviesti 
amatninkų unijas. į 

Be to, nutarta pasidarbuo
ti pakeisti imigracijos įstaty
mą, idant į Suv. Valstybes 
virš kvotos butų įleidžiami 
darbininkai amatninkai. 

Darbiu. 

PRIEŠ DIDESNIUS U2MO-
KESNIUS 

AM. DARBO FEDERACIJOS 
NUSISTATYMAS. 

Kaikurių statybos unijų 
darbininkai jau šiandie nema
žus pinigus uždirba — po pu
santro dolerio darbo valando
je. Teciaus darbininkų tarpe 
kilus tendencija ateinantį pa
vasarį pareikalauti dar dides
nio užmokesnio ir tik 40 va
landų darbo savaitėje. 

"The National Association 
of Building Trades Emplo-
yers" suvažiavime Chicagoje 
išsprendė griežtai priešintis 
tokiam darbininkų reikalavi
mui. Jie pažymėjo, kad staty
bos pramonėje darbininkų 
brangenybė nepalyginamai di
delė. Tad vietoje ją toliaus 
kelti, reikia mažinti. Tik kiek 
sumažinus šiandieninį užmo-
kesnį bus pasiektas senai pa
geidaujamas statyboje norma-
lumas. 
Suvažiavime dalyvavo iš vi* 

sos šalies dalių didieji kon-
traktoriai. Jie pranešė apie 
statybos situaciją jų vietose. 

• 

Amerikos Darbo Federaci
jos eksekutyvė taryba (komi
tetas) vienbalsiai išsprendė 
priešintis kiekvienam kongre
se biliui, kuriuomi butų nori
ma prezidentui duoti pilnį 
teisių reorganizuoti valdžios 
departamentus. 

Taipat Federacijos prezi
dentas Green įgaliota priešin
tis kiekvienai priemonei tiks
lu atlikti konskripciją taikos 
laikais, išėmus karo laikus. 

Yra žinoma, kad šiandie ve
dama nemaža kampanija tiks
lu duoti prezidentui daugiau 
įvairių teisių ir tuo būdu ma
žinti kongreso reikšmę. 

Amerikos Darbo Federacija 
tai kampanijai yra griežtai 
priešinga. 

Mrs. Eva Trausche, 28 m., 
1057 W. 32 st., prarijo nuo-
4ų, kadangi rytmečiais turė
jus sunkenybių pažadinti iš 
miego savo vyrą. 

VILNIAUS DIDŽIOJO SEI-; Seimas buvo Vilniuj. Lietuva j varge, vargeli mano" ir solo 
MO 20 METŲ SUHAK j šiandien yra nepriklausomasis "Kaminakrečio". 

TUVIŲ PAMINĖ
JIMAS CHICAGOJE. 

To istorinio įvykio paminė
jimą surengė A. L. R. K. Fe
deracijos Chicagos apskritis. 

Dievo Apveizdos par. sve
tainė prisirinko pilna rinkti
nės publikos, kurios tarpe 
matėsi nemažai čia Augusio 
jaunimo. 

Iškilmių programą atidarė 
kurt. Ig. Albavičius, Federa
cijos Centro pirmin. ir vietos 
klebonas. Jis- pakvietė pro
gramos vedėju Juozą Micke-
liuną. , ' 

p^K. Saboniui akomponuo-
jant, sustojusi publika entu
ziastiškai sugiedojo tautos 
himną. , 

Programo vedėjas pristatė 
kalbėtoją — kun. A. Brišką, 
istorinio Vilniaus Seimo da
lyvį, kars posakė įdomių min
čių ir palyginimų. 1905 metai 
yra pažymėti ne rašalu, o 
krauju. Nusako atsitikimus 
Petrapily, kaip pakilusi revo
liucija ėmė blaškyt caro sostą. 
Apie reakciją įveikusią tą 
revoliucinį judėjimą. Vilniaus 
Seimas buvo svarbus Lietuvai. 

o Vilniuj, Gedimino Kalne, 
kabo lenkiškas skarmalas. Len 
kai mus broliais vadina. Bet 
mes nesam broliais. Palygina 
lenkus Kainui, užmušusiam ti-
krąjį savo brolį. Papasakoja 
anekdotą apie tipingą Lietu
vos žydą, nešiojantį feisus ir 
barzdą. Kartais žydo barzdoj, 

Pristatoma kalbSt adv. B. 
Mastauskas, žinomas lietuvių 
darbuotojas. Jis pavadina lai
mingais tuos lietuvius, kurie 
dalyvavo Vilniaus Seime. Jie 
statė tautos laisvės ir nepri
klausomybės rūmo pamatus. 
Laimingi mes, sulaukę to, kas 
atsitiko. Ruošiantis į Vilnių, 

ją apleidus, atsiranda nevalu-1 reik turėt vilties ir pasiryži
mų ir vabalų. Bet ta barzda lino. 
priklauso savininkui, o ne va 

NIEKAS taip nėra 
tėvams malonu 

kaip rodyti savo 
draugams paveiks-* 
lus savų sūnų ir du 
kterų, kada tie bu
vo kūdikiai. 

Visi Kūdikiai 
tarpsta ir anga stipry? 
ben, sveikaton jei gan 
na tinkamą maistą, 
kuris padarys stiprius 
kaulus ir sveikus kū
nus jiems. 

J 

. 

Jei 
turite keblumų 
nint savo kūdikj, 
neeksperimentuok 
su {vairiais mais
tais, bet duok jam 
Borden's Eagle Pie 
ną, vienatinį pavel-
deją motinos pieno. 

Jei 
norite dykai pamoki-
nim v jūsų kalboj kaip 
penėti jūsų kūdikį 
Borden's Eagle Pieno 
fr padaryti jf stipriu 
ir sveiku, išpildykite 
sekantį kuponą ir pri-
siuskit mums. 

f 

balams. Kai žydas eina į sina
gogą, jis barzdą išvalo. l i e 
tuviai, rengdamiesi prie dide
les šventes, išvalys savo barz
dą. Tik kantrybes, tik gerų 
norų ir pasišventimo. Rusiją 
valdė ebanai, o Rusija valde 
kitus ir caro sostas kai kam 
rodės nepajudomas, o šįandien 

Pianu solo skambina Irina 
Aitutyte. Gražiai, maloniai. 
S. Saboniutė, I. Aitutyte ir 
Jakoniute (?), akompanuo
jant K. Saboniui, sutartinai 
padainuoja *'Vilniaus kalne
liai", o publikai karštai plo
jant ir nerimstatit prideda 
"Trys mergelės pas daržel į . 
Patriotinės ir malonios dai-

rusus valdo žydai. Lietuvos. e , . g ^ ^ d a u g i a t r d v a 

ūkis žydi, bujoja. Litas e i n a | s i o s į b e n ( j r a ^[^[ų į s p u d į . 
triumfuodamas. Lenkai tur r> • *. . n • ii 

Pristatomas Cneagos lietu-druskos, o mažai duonos, o 
zlotas eina. markės pėdomis. 
Lietuva ruošias į Vilnių* o 
mes, amerikiečiai, ruoškimės 
jai padėti. 

Dainuoja K. Sabonis, akom-
kanuoja jo maža dukrele S. 

vių konsulas P. Žadeikis. Jis 
papasakoja Vilniaus Seimo 
gadynės kai kuriuos apsireiš
kimus'harakterizuojančius lie 
tuvių liaudies tuolaikinį susi
pratimą ir apie Seimo svarbą. 

Vienai valandėlei atsimin-
Saboniutė. Pirmoj dainoj ska-jkim, kas buvo 20 metų atgal, 
uiba yilniaus vargai ir lukes-1 Tada buvo tamsi gadynė. Dar 
tys. Toliau seka "Vai, varge.ir šiandien yra senų žmonių, 

kurių smagenyse gyvena galin 
gas caras. Vilniaus Seimas 
buvo pirmoji kregždė apreiš
kusi naują gyvenimą. Ačių 
pirmiesiems atgimimo karei
viams — Daukantui, Valan
čiui, Ivinskui, Baranauskui ir 
kitiems — tauta išliko gyva. 
Didžiausias nuopelnas pri
klauso Basanavičiui, tautos 
patriarkui, kurs ir šiandien 
stovi Vilniaus lietuvystės sar
gyboj ir laukia, kuomet jis 
su visa Vilnija bus išliuosuo-
tas iš okupantų rankų. Jis už
dėjo "Aušrą", kuri ir buvo 
pilnoj žodžio prasmėj Lietu
vos Aušra. Jie privedė gyvą 
tautą prie Vilniaus Seimo. Vii 
niaus Seimas suplanavo, sure
guliavo tautos troškimus ir 
juos paskelbė pasauliui.. Jis 
išjudino išvargintą minią, vi
si apie jį kalbėjo. Svarbiau
sias jo nutarimas — pareika
lavimas politinės 'autonomijos. 
Toliau seka pareikalavimai 
lietuvių mokyklų, susirinkimų 
laisvės. Nutarta nemokėt ru
sų valdžiai taksų, neit į ka
riuomenę. Vilniaus Seimo nu
tarimais ir, principais rėmės 
Visi kiti lietuvių Seimai ir su
sirinkimai* Jo mestas švytu
rys į lietuvių jurą, nušvietė 
jai minties ir siekimų horizon 
tus. Vilnius — etnografinė Lie 
tuvos dalis. Kaip visas duonos 
kepalas tur vienodą raugą ar 
jį kasi iš vieno ar iš kito 
kampo, taip ir Vilnius priklau 
so vienam Lįetuvos kepalui, 
kurio kampą iškando lenkas. 
Bet kas.yra sveika lietuviui, 

tas nesveika lenkui. Ir jis tuo • doję šia proga, mes atkarto-
tinai reiškiam grieščiausio 
protesto prieš tą neteisybę 
ir iškilmingai pareiškiam, 
kad mes to) nenurimsime, 
kol Vilnius su visomis už
grobtomis žemėmis nebus 
sugražintas Lietuvai. 

Lietuvos vyriausybei reiš
kiam gilios užuojautos ir 
solidarumo jausmą jos sun
kioj kovoj del Vilniaus ir 
užgrobtųjų žemių''. 

Rezoliucija vienbalsiai 
priimta. Giedama tautos 
himnas. 

svetimu kąsnių užsprings. 
Lenkų viduriuose svetimi rau-į 
gai "revoliuciją" iššauks. 

Bet yra dideli tautos reika-
lai ne tik Lietuvoj, bet ir A-
merikoj. Jaunoji karta neno
ri priklausyt į tas draugijas, 
į kurias priklausė jų tėvai, 
išeivija eina nuo Lietuvos, I 
bet ne į Lietuvą. 

Vilniaus Seimo dvasia šau-
kia visus lietuvius į vienybę, 
į kovą už lietuvystę. Lietuvoj ; 
lengvai išmokdavo kelias kal
bas, tai kodėl čia negalima 
išmokt 2 kalbi. Ang. ir airiai, j Nors skelbimuose buvo pa-
atėję Am., kalbėjo tik anglis-! žymėta, kad rinkliavos nebus, 
kai, tai lietuviai gal palaikytj bet p. Dimšai iš vietos pakė-
irgi savo kalbą. Sujungtom lus balsą rinkliavą padaryt 
pajėgom Lietuvos ir Ameri- j Vilniaus našlaičių naudai, ge-
kos lietuviai "atsieksim tikslo, ros širdies >žmonės, išeidami 

Federacijos Chicagos aps- is salės, sumetė tam tikslui 
kričio Seimo sukaktuvių pa-'krūvelę dolerių. Aukos, be a-
minėjimot rengimo komisijos' bėjo, bus paskelbtos spaudoj. 
narys kun. Ig. Albavičius pa-! Atsižiūrint* su kokiu entu-
siulė tokią rezoliuciją: jziazmu Chicagos lietuviai mi-

"Chicagos lietuviai, su-:nėtame susirinkime minėjo 
kviesti Federacijos apskri- • Didžiojo Vilniaus Seimo su-
čio 22 dieną švęsti Lietuvos kaktuves. kiek patriotingumo 
Didžiojo Seimo Vilniuje 20 iššaukdavo vien paminėjimas 
metų sukaktuves, priėmė opiausių tautos reikalų, ypač 
sekančią rezoliuciją: 

Minint Liet. Didžiojo Sei-
Vilniaus vadavimas, blunka 
visos tos pesimistinės mintys 

mo 20 metų sukaktuves, to ir pranašavimai apie ameri-
vieno svarbiausių mūsų kiečių lietuvių tautinį mirimą, 
tautos atgimimo įvykių, mes šitas gausus ir patriatingas 
kartu su didžiausiu širdies susirinkimas parodė, kad mes 
skausmu prisimenam tą di- dar gyvi ir nei nemanom mir-
delę skriaudą padarytą lie- ti. 
tuvių tautai, kuomet prieš ( Chicagos lietuvių pavyz-

penkis metus lenkai smur-'džiu tepaseka kitos gausingos 
to keliu užgrobė mūsų sos- lietuvių kolonijos. 
tinę Vilnių. Todėl, pasinau- M. Z. 
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KAD ĮGYTI GERESNĮ INSTRUMENTĄ 
KAD JĮ NUPIRKTI UŽ TEISINGĄ KAINA 
KAD IŠVENGTI VISUS NEPARANKUMUS 

P I R K I T E 

KIMBALL 

DARBININKŲ SKYRIUS. 
niTnnifpnriT^ 

| a į blogus uždarbius. 

ATGAL Į FARMAS. 

PUANA 
Peoples Furniture Co. 

Pijami Krautuvėse 

* v 

* a 
'4 

i 

Minnesota ir kitose šiauri
nėse valstijose iškeltas gryžti 
atgal į fannas (ūkius) judėji
mas. Daugybė miestų darbi
ninku, kurie kituomet dirbo 

i 

fanuose arba patys valde far-
mas, rengiasi gryžti prie lau-

jko darbų. Jų vieni, turį kiek 
kapitalo, mėgins Įsigyti far-
mas, kiti mėgins paimti nuo
mom Pavieniai darbininkai 
nori gauti darbo laukuose. 

X« veltui miestuose pasida
rė ankštų ir nejaukus, nesvei
kas, nors linksmas, gyveni-

HllllItS 

gerbūvis, apie tai ' paduoda 
žinių S. Valstybių komercijos 
departamentas, kurs apie tai 
gauna tikrų informacijų. 

Šiandie Francijoje turi už
tektinai darbo ne vieni fran-
euzai, bet ir kitų šalių dar
bininkai. Šiandie ten be fran-
euzų turi darbo virš pusantro 
miliono svetimų šalių darbi
ninkų. 

Antai Pritanija, Italija ir 
kai-kurios kitos valstybės po 
buvusio karo negali atsikra
tyti didelio nedarbo, Francijo
je teėians yra kitaip. Tenai 
nedarbas nežinomas. Iš visų 
Europos šalių suvykę Franci-

Europoje ne veltui sakoma, 
kad šiandie Francija įvairių 
šalių darbininkams*yra tikro
ji Mekka. 

Lt' 

i i i Svetimų šalių darbininkų 
Francija turi virs 1,500,000. 
Jų didžiuma iš centralinės Eu
ropos. 1924 metais Francijon 
atvyko 239,355 darbininkai, 

Europos darbininkai F r a n [ t a i s ' m e t a i s Francijų apleido 
eijon pradėjo vykti greitai 
po padarymo paliaubų su Vo
kietija ", pažymi raporte S. 
Valstybių komercinis* palydo
vas Paryžiuje, informuoda
mas komercijos departamen-
11 

tanija turi arti pusantro mi
liono bedarbių. Francijoje ne
darbas nėra žinomas. 

Žiogas. 

DEL KRUPO-KĄ 
JUS DARYTUMĖT? 

ĄJ ns šiuorol yra gydytojo receptas ku-
4/,{0Z. I teKOmai l iųa i ja , K a a r i 8 y r a vartojamas per 35 metus i* 
pramoninių darbininkų vra to k u r i s •**•***£» krup* j 15 minučių 
r ; * j be vėmimo. Taipgi palengvina Ku
li dailgiaU, negU Ūkių. ' Sve-jsulį, Šalčius ir Kriokulį. Kad yra 
, . v ,. , , . . , j . . y . mažu vaiky jūsų šeimynoje turėtu-
timsJahų darbininkų didžiuma, mn ia lkyt b o n k ą ši0s remedijos ^ 
vra lenkai ir i talai". vo " a m » ° ^ rekomenduota *ri»<i 

Koks tai kontrastas: Bri-; 
I sių vaikų specialistų. Klauskite jūsų 
vaistininko Dr. Drake's GICKSOO. *>«h. 
bonkutė. 

1 

mas. Kįlant vis labiau pramo-
. . . non daug darbininkų, l u n nei miestuose ir atsiradus ge- J ^_ _J_ 

• i 
• 

riems uždarbiams, pirm kelio
likos metų amerikoniški far-
meriai būriais pametė farmas 
ir persikėlė į miestus, tikėda- j 

• imies rasti daugiau pelno ir 
a! daugiau laimės. I I I i 
X I I i 1 
% inau 
s fanuose, tas atgal žiuri j lau-
%4 kus. 
I I i 

Tikrai daugelis ją neapsi
vylė gavo darbu įvairiose 
dirbtuvėse. Bet šiandio darbi
ninkams pramonės centruose 
ima darytis ankšta. J r kas se-

apsiuižinrs su dar) ui i s 

#įcUDIKlv 
EkOVčs sKyRlU^ 

imi.iik,.nuiii.iiuiiii.ii. tiiuij 
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS 

Sveikumo 
giu fanuos 

riūdikln a p r i k a u Ir M> 
•ijjuM jrm dalykas fy*«a 
•*arimi Maura*! u UaUi 
Ir mm jkitilam*, \aė tai 
yra •*>•»•»», kor] mm ta
rtu i<aJtarHkhW Ufto-
UrpUto atvirai ir Marai 
pacfcTikMMt *" * 

STPAIPSNIS tr»2 
MOTINOS MAISTAS 

Nočcia moti ii teikam iju, daug so-
v r a par ink t in ia i l - j r;-us Ir sveiko tnalsto. r.,.- ji n<f; v su 

\< p«ni. bet ;r tu*>iulv*y iy>vyli\ ku 
Ihu.u- kėk^ ti ir 

K, 

m n 1 • u i i i * • tacpg 
> U M Ayriojt axa U*** 
aa» k>ika p M a l a t l rtt-
«2.kw \4omiii3 %Waa6oa?* 
aiotinoMs Ir atolboaM Jaa-
•a lūi'kia. 

ir doros atžvil-

PEOPLES FURNITURE CO., Krautuvėse galite 
rasti visokių geresniu išdirbimų Pianu, nes šios Krau- $ 
tuves turėdamos patyrimą ir jėga pirklyboje visuo- * 
met nori teikti geresnį instrumentą, kad užganėdinus 
kiekvieną pirkėją ir palaikius gerą vardą ir reputaci
ją šių Krautuvių. 

PEOPLES FURNITURE CO., parduos jums visuo- I 
met už teisingą kainą, nes šios Krautuvės nelaiko ne- y 
žinomų visuomenei stenseliuotų su negirdėtais var- | 
dais Pianų, nes jos laiko vien Standard padirbimo 
Pianus, kurių rųšis, vardas ir kaina yra žinoma vi
siems. 

PEOPLES FURNITURE CO. krautuvėse jus vi
suomet sutiksite tuos patogumus, kurių jųs negalite j 
rasti kitur. Čia jųs galite šnekėti lietuviškai, apsižiu- | 
rėti liuosai, ramiai ir suprantančiai. Matyti visokių | 
padarymų Pianus, palyginti jų vertę ir gerumą. Čia I 
išmokėjimo budai nebus taip aštrus; jei ant paskirto g 
laiko negalėsit užsimokėti, bus jūsų mokesties laikas 
prailgintas. Jei jūsų instrumentas pirktas šiose | 
Krautuvėse pasigadintų, bus visuomet pataisytas * 
saugiai ir užganėdinančiai. Taipgi čia jųs rasite visą g 
rinkinį volelių lietuvių kalboje ir daug kitokių pato- | 
gumų. 

Lankykite šias krautuves visuomet — matykite 
mūsų Pianu eiles ir duokite mums paaiškinti plačiaus i 
apie Pianus ir del užtikrinimo nuvežimo KIMBALL S 
PIANĄ Į JŪSŲ namus prieš Kalėdas. Meldžiame duo
ti užsakymą tuojaus. 

KRAUTUVES ATVIROS VAKARAIS 

Parduodam ant lengviu mėnesinių išmokėjimų 

I j s ia vifta darbininkų šeimy- j J į v ^ pa>i.!Li 

I noras. Ten tvras oras, ten nė- k0i:,H,s ok,lMld nopa, ,a*° vUn" uy 

S " stiprumo. Įteikia pa:>n tUa V&'ffilJ 
į ra dorinio jaunimui sugedi-' K< rai isvirty. r.idiiuK -Aiv^pji ;<riia' 

. . labai rifbiii val»ftį tci'kii vMiprfi 
1110, ten žmonėms įgimtas gy- j T a p R i nereii;:.i vmi»-u kept., v..'g:,.. 

Afipi:tlio«P vi«jV»«! v ' N o n * sv a r b« 'v-<.'Mi įao'j.p.i geuti 
>- M«oktlnal maist . l>et r.il:>a at.inn'., 

kad persi valgy uu< pasuiikina orga-
nam.-j darbą, i- ?i'i atn*.;"ti rį'Ut^ 
l ig*. . 

Nėštumo laike ir ptr visą žindy-
«?no laikotarpį rekomenduojame 

KREDITAS "CASH" KAINOMIS 
(CREDIT AT CASH PRICES) 

JAU NEBETOLI KALĖDOS! 
Laikas pamąstyt kokia buty geriausia dovana 

jūsų brangiai ypatai, kuri ilgiausiai pasilikty atminty. 
Tas lengva įspėt. Pirma dovana Kalėdoms būva iš 
aukso, sidabro ir brangių akmenų. Jei suteiksim to
kią dovaną savo giminėms, ar draugams, ji ilgai pa
siliks jų atmintyje. Auksine, sidabrine ar deimantinė 
dovana jums labai mažai atsieis įsigyti mūsų krautu-
vėje, nes visas tas brangenybės jus galite gauti iš
mokėjimais per metų laiką. 

• 

, C H A S. M I C H E L 
AUKSORIUS, LAIKRODININKAS, IR OPTIKAS 

3320 South Halsted Street Chicago, Illinois. | 
Telephone Yards 3741 

* * 

ir nenatura-

srlubos — bet no 
os 

venmnu 
ra priemoniška 
liška. ' 

Pirm buvusio karo nemažai 
S. Valstybių farmerių persi- sekamus valgius 

J •• e -̂  i Visokių ryšių 
kė lė K a n a d o n , k u r j i e m s buVO I perdaug sūrios, rugSčlos ar kiloki 

, šviežia žuvis - - r m A ? n t l ' a r K o v i l 

pasiūlytos dailios sąlygos. Da
bar praneša, kad žymi dalis 
tu persikėlusių farmerių gry-
žta atgal savo šalin. Jie ten 
neatrado laimes ir kas jiems 
buvo žadėta, neištesėta. Tenai 
klimatas ne visiems paken
kiamas, žiemos laiku dideli 
šalčiai, pūgos, sniego galybės, 
vasara pertrumpoka. Daug 
patogiau S. Valstybėse. 

FRANCIJA TURI GER
BŪVĮ. 

Pijami Krautuves 
4177-83 ARCHER AVENUE 

Lafayette 3171 

1922-32 SO. HALSTED STREET 
Canal 6982 

M. KEZES Vedėjas J. NAKROŠIS Vedėjas. 
I «S¥ 2X tll« *£Ot * 

Franci jos valstybės finan
sai suirę, bet visoj šaly žydi 
gerbūvis ir gyventojams nie
ko netrųksta. Kad valstybės 
finansai yra blogam padėjime, 
yra įvairių priežasčių. Gyven
tojai, palyginus su kitomis 
tautomis, nedidelius mokesčius 
moka; valstybė turi milži
niškas ir nereikalingas išlai
das; išlaiko milžinišką armi
ją ir galybes valdininkų ir 
tarnautojų; po karo, tikėda
mos gauti didelę karo kontri
buciją, iš Vokietijos, valdžia 
užtraukė daug vidujinių pas
kolų ir įsiskolino,-taip tariant, 
ligi ausų; šiandie reikia tas 
paskolas paeiliui atmokėti ir 
tam tikslui neturima pinigų. 

Taigi, nors valstybės finan
sams yra pavojaus, bet gy
ventojai turtingi. Ir šiandieni
nė Francijos valdžia nebeklįs-
ta, kuomet ji projektuoja gy
ventojams uždėti specialius 
mokesčius. 

Kad Francijoje po karo yra 

smožnta arba virta 
Kiaušiniai vienas, du kasdien. 
Virtų javinių košelių ,u pienu ar 

smetona. 
Mėsos sykį j dieną. — aviena, ver

šiena, jautiena, kumpis, laAi'iiai Ir 
vištiena. 

Duona turi butl valgoma bent |tyd-
Jįj dienų senumo. 

Paprasti skanskonlai — šaltukošė 
arba kiaušinienė. 

Vaisių reikia valgyti daug, ir ia-
lių ir virtų/ 

Gėrimai — pienas, koko, ar pa
sukos. 

Arbatos ar kavos mažai va. loti. 
Gerk užtektinai vandenio, j . i ga

lima dvi kvorti \ dieną. 
štai t.ryp. puikus receptai, kurio 

paįvairins vagius ir tuom patim 
laiku suteiks motinai ypatingai so
taus maisto.' , 

Graliam Dcimanl*»i 
1 puodelis Borden's Evaporated 

Pieno. 
1 Puodelis vandens. 
3 puodeliai granam miltų 
1 šaukštas cukraus 
3 šaukštai sviesto 
4 šaukšteliai baking pauderio 
1 šaukštelis druskos 
2 kiaušiniai. . 
Suplak lengvai kiaušinius, pridėk i 

pieną ir vandenį, o paskui persijotus : 

kitus dalykus, maišyk ištirpintą '.vlej 
stą Ir gerai suplak. Pilk į paa.i*s». 
tuotus bandelių kepimo indus ir kepk 
karštame pečiuje 20 minutų. 

Kopta Kiaušinienė 
2.. šaukštai Borden's Eagle Brand 

Kondensuoto Pieno. 
1 kiaušinis 
Septyni aštuntada'iai pviode'io 

vandens. 
čvertis šešiolikta dalis šauki'to nu-

tmego. 
Sumaišyk Eagle Brand ir va id^nį 

gerai. Suplak kiaušinį ir pridek prie 
pieno maišant gerai. Pridėk vanllą 
ir nutmegą. Kepk ant. vandenio vi
dutiniam pečiuj. Kada peilio ašme
nys .įdėtos kiaušinienėn išeini* šva
rios, tai kepimas baigias. 

Nesuprasta, apleista mergaitė nėra 
18 knygų paimta. Laike brei.c'imo 
daugelis jaunų mergaičių pereina 
per tokį laikotarpį mizerijos ir rū
pesčio — motinos jums nepaliks ši
tas — dėlto, kad jos netenka pasi-
tlkljimo motinoma Daugelis motinų 
atsisako pripažinti, kad 5ita3 laikas 
y.ra vienas iš kritingiausių mergraitės 
gyvenime. 

Saugumas guli teisingume maitini
me. Pridėliojimas Borden's Lagle 
Pieno prie jūsų vaiko valgių suteiks 

m kiekvieną veikėją reikalingą vik 
sveikatai. Suprantama, šviežias 

oras, mankštymas, užtektinai piiego 
ir sveiki pasilinksminimai taipgi 
gelbsti. Bet Jei maistas netlni;*}. nie
kas netinka. ™ 

skaityk Situs straipsnius kas sa\ai 
te atydiiaJ Ir pasidėk ateičiai 

jam 
na i 

D A B A R LAIKAS! 
DRAUGIŠKAS IR ASMENIŠKAS PAKVIETI

MAS ĮSIRAŠYT Į MŪSŲ NAUJĄ 
KALĖDŲ K L! UBĄ 

Tūkstančiai narių mūsų 1925 meti) KALĖDŲ KLIUBO su-
tuapino gražias sumas pinigą linksmam sutikimui ateinančiu 
švenčių. Tas pats bus ir su 1926 metų Kalėdų Kliubais. 

[ Kalėdų Klubus dedasi darbininkai ir biznieriai, vyrai 
ir moterįs, mergaitės ir berniukai. Yra visokios rų.šies kliubų— 

L kiekvienam prieinamų. 

Mes turime trijų rLišiy Kliubus, sekančiai: 
PADIDINANTIEJI KL1UBAI: Pradėk su lc , 2e, 5e., ar 

lOe. ir didink savo Įdėlį tokia pat suma kas savaitė. 
MAŽINTIEJI KLIUBAI: Pradėk su didžiausia suma ir 

mažink lygia suma kas savaite! 
LYGIŲ SUMŲ KLIUBAI: Pradėk su 25c., 50c., $1.00, $2.00, 

$5.00, $10.00, $20.00, ir dėk tokia pat sumą kas savaite. 
ęe^f^-m • Depozitai mokami kas savaite arba iš kalno. 

KIEK KO*NAS KLIUBAS SUTAUPINA PER 50 SAVAIČIŲ: 
Padidinančiojo Kliubo Plianas: 

le. Kliubas, padedi le. ir padidini lc. kas.savaite gale 50 savai
čių gauni $12.75 

2c. Kliubas, padedi 2e. ir padidini 2c. kas savaite, gale 50 savai
čių gauni $25.50 

5c.-Kliubas, padedi 5c. ir padidini 5c. kas savaite, gale 50 savai
čių gauni $63.75 

10c. Kliubas, padedi 10c. ir padidini kas savaite, savo depozitą 
10c. gauni $127.50 

Sumažinančiojo Kliubo Plianas: 
Pradedi su didžiausiu depozitu ir ji mažini kas savaite. 

LygiLi sumų Kliubų Plianas: . 
25c. Kliubas, dedi po 25c. kas savaite sudaro $12.50 
50c. Kliubas, dedi po 50c. kas savaite sudaro $25.00 

$1.00 Kliubas, dedi $1.00 kas savaite, sudaro $100.00 
$5.00 Kliubas, dedi $5.00 kas savaite, sudaro $250.00 
$10.00 Kliubas, dedi $10.00 kas savaite, sudaro $500.00 
$20.00 Kliubas, dedi $20.00 kas savaite, sudaro $1,000.00 

Universal State Bank 
i. HALSTED 5 T . 
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O R A U G K 3 Trečiadienis, Lapkr. 25, 1925 

P A R O D A ir Kalėdinis Išpardavimas 
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ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS REMEJU DRAUGIJOS **£ PELNAS ŠV. KAZIMIERO KOPLYČIOS NAUDAI. 

Lapkričio -- Novemher 25-ta, 2frta, 27 ta ir 28 fci EiS&iįS&S&M^^SŠ. 
ŠVi KAZIMIERO AUDITORIJOJE 38 

«~ 3 K Kviečia visus 
2 6 0 1 W. M a r a u e t t e Road g g ^ sv. KAZIMIERO SESERYS. 

ŠV. K. A. RĖMĖJŲ DBJ-JA ir 

A R Ž I N A I ? 
Ar žinai, kad šį vakarą Šv. 

Kazimiero Vienuolyno svetai
nėje prasideda gražiu rankų 
išdirbinių ir siuvinių PARO
DA ir KALĖDINIS IŠPAR
DAVINĖJIMAS? 

džiaugti, pasižmonėti? ,rodon pasigrožėjimui įstatyti kai išreikšt. 
Ar žinai, kad tą parodą su-1-Rengėjos ir svečiai bus Jums| Mortos, Karklienio duk-

j rengė Šv. Kazimiero Akade- už tai dėkingi. Kviečia visus 
mijos Rėmėjų Dr-ja ir šv. Ka- Rėmėjos ir Seselės, tik pribu-
zimiero Seselės, kame Rengė- kitę! 
jos maloniai ir mandagiai vi- i 
šiems patarnaus? , ! V A G Y S." 

Ar žinai, kad visas parodos į 
i 

terš, rolėj P . Petravičiūtė — 
Milerienė, kad ir trumpoj ro
lėj, įnešė gyvumo. 

Kaip visuomet, su jausmu 
ir artizmn vaidino J.*Gulbi
nienė — Elenos, P. Tendžiu-

! rainas eis įtaisymui Švento Sekmadieny, lapkričio 22: ]ytė — Elžbietos rolėj. 
Ar žinai, kad toje parodoje į ^ j ^ ^ Koplyčioje naujų ,(L> Vaičkaus Dramos Teatras! J. Briedis žydo* Abraomo 

galėsi ne tik pasigėrėti ir pa- a l t o r j c > p r i e š 1 ^ ^ S e s e lės Pamatė Juozo Pleirio 4-rių Į rolėj davė tipingą lietuvišką 
sigrožėti lietuvaičių išdirbi- k a s d i e n a ^ J u s ^ m a l d a s veiksmu komediją - "Va--žydelį - su feisais, barzda ir 
niais, bet juos xr nuosavybėn ^ p r i e A u k š č i a u s i o j o S o s t 0 | gys". v {žydišku gargaliavimu kalboje. 

" ^ J ^ 7 . , J v . . kad Jis Jums laimintų? Kurinio turinys daugeliui P r i k i ž t gtfw» del tylaus kal-
Ar žinai, kad ten bus ivai-, „. . . _ . , . •'.. , , . , \ . Ar žinai, kad paroda tęsis žinomas, del to ,10 nei nekar-nausių ur ^vairiausiomis kai- ' . ' r ,Y Į . . ' ,, . . . tik ketunas dienas, pradedčMic • tosime. "Vagys*' priklauso j 

nomis daiktų? 
Ar žinai, kad dabar Kalė

doms artinantis, parodoje bus 
patogiausia insigyti tinkamų 
ir gražių savo prieteliams do
vanelių? 

trečiadieny, lapkričio 25; bai- mažą skaičių scenos kurinių 
giant šeštadienio vakarą, lap- lietuvių kalboje, kurie po ke~ 
kričio 28 dieną? tlis ar keliolika kartų buvo 

pastatyti vienoj vietoj Lietu-Ar žinai, kad parodos ne 
matę gailėsis, o atsilankę | V0J " Amerikoj. 

Ar žinai, kad parodos sve- džiaugsis savo laimikiais? ' . 8 m ( h e n u s e e n a i i r Publikai 
tainėje galėsi pažaisti ir lai- Rengėjos kviečia visus pri-1 * i s s k a l a s jau nelabai tinka 
mikų rasti? būti parodon, o jei patys ture- j — t i e k k < a b o 8 žvilgsniu, tiek 

Ar žinai, kad ten galėsi pa- tumėt gražių išdirbinių, ar i r s a v o n«mturaliSkuimi, nors 
sivaišinti, su prieteliais pasi- siuvinių parodyti, teikitės pa- netrūksta ir sveiko juoko. 

Išskiriant patį vyriausia 
režisierį p, J. Vaičkų, "Va-

'gyse" pasirodė visi kiti ga-
; besnieji vaidilos!"" • 

Karklienio, senio ūkininko 
j rolėj, J „ Stasiūnas parodė ili-
! dėlių gabumų sodiečio psielii-

bejimo, taip kad tpliau sėdin
tiems reikėjo gerokai įtempt 
klausos organus ir tai per
niek. 

NELAUKITE KALĖDŲ! 
Dabar geriausia pirkti 

Kalčių dovanas. 

ATKIKITE PAS MANE 
Pirm negu pirksite kitur. 

Turiu dideliausį naujos ma
dos pasirinkimą žiedu, laik
rodėlių, daimantų ir t. t. 
Kainos prieinamiausios , ir 
pigiausios. Pi'na patenkini
mą gvarantuoju. 

JUOZ. A. RIZGEN 
Tel. Botilevartl 63« l 

3331 So. Halsted Street 

Puikus buvo K. Širvis Jo 
kubo rolėj, neblogas M. Kas
paraitis Nemiečio rolėj. 

Publikos šį kartą buvo arti 
pilnė Hull House salė. 

BRIGHTON PARK. 

#0j"O 

PEARL QUEEN 

Concertinos 

G. D. L, K. VYTAUTO ' 
Ima Divizija Raiteliu 

Rengia 

I 
* 

K 

IŠKILMINGĄ BALIŲ SU IŠLAIMEJ1MU 
Ket^ Lapkričio - Nov. 26 d., 1925 

(Dėkavones vakare) 
KRENCLAUS SVET., 4600 S. WOOD ST. 

Pradžia 5:00 v. po tiiet Muzika po vad. Venckevičius 
Norintieji įstoti į šią draiigij4, bus priimami be įs

tojimo mokesčių. 

* 
* 

* 

1 
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rekomen-
ge riaušių 

ir 

Yra geriausia, 
duota ir vartota 
koncertinos muzikantų 
mokytojų. 

Taipgi turim visokios rūšies 
kitų inuztkallSkų Instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos del Concertinų, Orkes
trų ir Piano Solams. 

Parsiųskite musiį, 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland <Ave. 

Chieago, III. 

Su Pralotu, Kun. Briška 
Kalbės. 

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Keniėjų antras skyrius kai ren 
gia vajus, tai tikrai formaliai 
tų daro. Va, lapkričio (No-
vember) 29, sekmadieny ren

g i a vajaus tikslui prakalba*, 
|McKinley parko salėje, 3:00 

vai. po piet. Šios tai prakal
bos pilname žodžio prasmėje. 

Brighton parkiečiams di
džia garbė: prakalbose daly
vaus su kalbomis mūsų gerb. 
pralotas kun. Krušas, ir kun. 
Antanas Briska. Bus, mano
me, kas nors naujo išgirsti iš 
minėtų kalbėtojų. Taipgi kal
bės p-nas Grisius, Feliksas 
Pieža, ir Pranas Stasulis. 

Apart prakalbų įvyks pro

sas 

MUZIKALIŠKŲ INSTRU
MENTĄ KRAUTUVĖ 

J M K § « A Č * ¥ » « » ^ £ ^ : a ^ 4 K « H l ^ t ¥ « a 3 H I M ^ ^ 
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KALĖDŲ DOVANĖLIS GERIAUSIA PIRKTI PAS ŽINOMA IR 
PATIKIMA JUBIUERA 

M A R I J O N Ą I. A S T Ą 
4618 S. ASHLAND AVENUE 

* 
* I 
K 

* • 

* 

Musy Kainos — Teisingos 
1'aiduodame u i mažiausia kainą, kur kitur taip negausi. Užlaikome vi
sokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; concertinų ge
riausiu, armonikų rusišku ir prūsišku išdirbyščių. Balaiku, gitarų ir 
smuiku, kokiu tik reikia. Dirbame visokius ženk'.ųs draugystėms, taisome 
laikrodžius Ir muzikai iškus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilė barbarinių daiktų, kaip tai hritvas, mašinas 
plaukus kirpti ir t. t 

K.VI.BAMfc l . l i m VIŠKAI 

MARYON I, AST 
4618 SOUTH ASHLAND AVENUE 

CHICAGO. 

Tei. Eoulevard 0595 

Čia yra geriausia vieta pirkti Minei-
kališkus. Instrumentus. Užlaikome 
didelį pasirinkimą: Radiolų, Grama-
fonų, Smuikų, l ianų Volelių, Rekor
dų ir visokių kitų muzikos fttyVJS) 
dalyku. Taipgi m « dirbame Ha įa-
niškas ir Rusiškas Armonikas, tai
some atsakančiai Pianus, Vargonus 
ir kitus visokius Muzikališkus In
strumentus. 

Mes išsiunčiame j vjsas dalis Suvie
nytų Valstijų. Ant pareikalavimo mes 
prisiunčiame kataliogą už dyką. 

GŲfS. BALSEVIČIUS 
tilt W. 47th KOreet 

Ciih-ago, 111. 

gramas. " Kauno (jeležinkelio 
Stotyje", veikalas, bus lošia
mas. Artistai yra Lįet. Vyčių 
36 kuopos nariai.t Jie pasižy
mėję artistai. 

Ant prakalbu ir programo 
visi kviečiami. Visiems vis
kas veltui. 

Kringelis. 

Valet 
A CJ . »angi Dniva Jturi asururdts 

A u t O O t r o p pilnas setas $1.00 ir $5.00 
Razor 

Sharpen* Itaeff 

Saugi britva kuri aštrinasi 
ir $5.00 

Parduoda kiekvienoje krautuvėje 
kuri pardavinėja britras. 

Praneštą, didžiuma Chica 
gos vaistinių tik pusę dienos 
bus atidaryta Padėfconės die-
noje. 

_ 

McKinley parko kiminuose' 
rastaj nužudytas žmogus. Sa
koma, kad koks Lamb. 

i f i 

F. A. BUKAUSKAS 
AUKSORIUS ROSELANDE 
PASIŪLO DKL KALiDŲ 
DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

Jvalrių auksinių daiktų: Daimantų, 
Periu, Karolių, Žiedų, Lakrodelių ir 
t. t. Visi puikus ir naujausios mados. 
Kainas prieinamos. Viskas gvarantuo-
jama. 

10331 S. Michigaa 

Avenue 
Tel. Pidlman 6231 

Nepaprastas Augimas 
Dešimts Metų atgal įsikūrė PIRMUTINE LIE-
t U V I Ų VALSTYBINE BANKĄ Amerikoje 

tik su #25,000.00 kapitalu. Bet 
šiandien ši banką yra 

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA 
, 

Dabar jos kapitalas siekia $200,000.00, o perviršis ir 
neišdalintas pelnas virš $150,000.00, gi turtas virš $3,000,-
000.00. Turi virš 12,000 pilnai patenkintų kostiimeriy susi
dedančių iš įvairių profesionalų, pavienių žmonių, biznie
rių, draugijų, didelių korporacijų, taipgi Chicagos Mies
tas, Cook Pavietas ir Illinois Valstija. 

METROPOLITAN STATE BANKĄ 
priima pinigus ant taupymo mokėdama 3% j metus; sko
lina pinigus ant namų; parduoda aukštos rųšies pirmus 
morgičius, kurie neša 6%; siunčia pinigus į vrsas 
pasaulio šalis; parduoda namus; apdraudžia nuo ugnies 
ir audros; parduoda laivakortes ant geriausių linijų ir at
lieka visas kitas bankines pareigas. 

Valdyba yra pasiryžusi Lietuviams kuogeriausiai pa
tarnauti visuose pinigiškuose — bankiniuose reikaluose. 

VALDYBA: ' 
John B. Brenza, Pirmininkas, ^ 

Julius C. Brenza, Kasierius 

H. M. Kupshas, Kasieriaus 
Ass't. 

John Krotkas, Vice-Pirm. 
§. A. Szymkiewicz, 

Vtee-Phm 
S. S. Tyrakowski, 

VicerPirtn. 
PO VALDŽIOS IR CHICAGO CLEARING 

HOUSE PRIEŽIŪRA 

Metropolitan State 
B an k 

2 2 0 1 W. 2 2 ST CHICAGO 
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4.00 vai. 

po pietų. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 
va!, vakare. 
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CHICAGO HEIGHTS, ILL C H I C A G O J E 
A S 

PAKVIETIMAS. IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. MISIJOS. Ateinančiame sekmadieny], 

lapkr. 29 d., šv. Kazimiero bai 
ny&oj per suma prasidės 40 
valandų atlaidai ir baigsis u-
tarninko vakare, gruodi. 1 d., 
po Mišparų šv. Sakramento 
palaiminimu. Todėl kviečiu vi
sus lietuvius, kaip vietinius 
taip Steger ir Harvey, juose 
dalyvauti ir jais pasinaudoti, i bingi misijonieriai, nesenai at-

Bet kad tinkamai pasinau vykę iš Lietuvos, gerb. kun. 

Šiuo turiu garbės pranešti 
mūsų kolonijos lietuviams, 
kad penktadienio vakarą 7:30 
vai. lapkričio 27 d. Dievo Ap-
veizdos bažnyčioje prasidės 
misijos, kurios užsibaigs sek
madienį gruodžio 6 d. Iškal 

BRIGHTON P ARK. \ finansinė parama. 
Iš Federacijos buvo praneš-

Kurie paėmėte pardavinėti ta, kad neatsilanko mūsų at-
sėrijas Šv. Pranciškaus Ses. stovai ant susirinkimų. Atei-
remejų 2 skyriaus del išlaimė- nantiems 1926 m. į Federaci-
jimo laikrodėlio vajaus dieno- jos susirinkimus liko išrink -
je, kuris bus 29 dienoj lapkr. ii sekantieji: O. Kizelevičienė, 
1925 m., 3 valandą po pietų A. Grikšiene, O. Kavalraus-
McKinley par. svetainėje. Ma^kienė. Atstovauti į Labdarius 
lonėsite sugrąžinti skyriaus B kuopa išrinkti: N. Kregždie-
pirmininkui Peliksui Piešai ne, O. Šniaukštiene, O. Kize-

dotumete tuo gausių Dievo 
malonių laiku, stengiatės at-

Dr. J. Vaitkevičius ir kun. V. 
Draugelis rytais ir vakarais 

likti išpažinti ir priimti šv. skelbs Dievo žodį. Smulkesne 
Komuniją. Bus svečių kunigų misijų tvarka bus paskelbta 
ir bus galima kiekvienam tą! pirmąjį misijų vakarą, 
padaryti. 

Kun. J. Svirskas. 

4436 So. Fairfield Ave. 
Pirm. 

.evi.ien. 

ŽINIŲ ŽINELĖS 

PATAISYMAS. 

a Draugo'' num. 272, lapkr. 
19 d. š. m., p. J. 6., Roserando 

X Šiomis dienomis Jonas žįnelsSe aprašydamas Labdar 
Baltutis atidarą " gasoline j g ^ 2 kp. susirinkimą prie 
station" ant kampo 47-tos i r 1 ^ ^ paStabų palietė ir mano 
So. Talman ave. asmenį Jis rase: "pavyz. p. 

Padedant "šv. advente t a i . . K a d ^ g i ^ t a U " y™ į*\** **>*»> i r k i t i ' k u r i u o s 

I Bainyeios skyriam* atgailos " a l ^Z™™* ž i n o r a « s ' A. L. R. K. Federacija šiek 

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
UETDVIS ADVOKATAS 

t t W. Wasbfngton St., R. 1S10 
Telephone Dearborn 8946 

i Vakarais: 2151 West 22 St 
Telephone Roosevelt 0000 

Manių Telefonas Republic 9600 
4& i 1 = 3 = 

= 5 laiką kiekvienam mūsų tos šv. 
misijos bus ypatingu Dievo 

— malonių laiku. Jos padės mu
ms amžinų tiesų šviesoje per
kratyti mūsų dusios reikalus 
ir juos tinkamai aprūpinti. 
Taigi visus nuoširdžiai kvie
čiu jomis pasinaudoti. 

Kun. Ig. Albavičius. 
Dievo Apv. Par. Kleb. 

A. A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1024 Vai. nuo t -6 

VAKARAIS: 
2241 K Balsted St. Tel. Tard* 0069 
7 iki 9 T. \ . apart Panedėlio ir 

Pėtnjvios 

PRANEŠIMAS. 

-> 

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

Ofisas Didmiesty} 

29 South La Salle Street 
Kambaris 5S0 

Telefonas Centrai 9S9# 
Telefonas Tardą 4681 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
-J 

JOHN KUCHINSKAS f 
LIETI VIS ADVOKATAS 

9991 \V. 22nd St. arti Le*v*tt II 
Telefonas Oanal 9559 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. B« 
reaoj ir Pėtnyčioj nuo » r. iki < 
T. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba Ttaekiua Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas Ir 
Bianlua Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiana lengvomis ialjrgo-

Šv. Itazančiavos dr-ja turės 
estra susirinkimą, Sereuoj, 
Lapkričio 25 dieną, 1925 m., 
7:30 vai. vak. Hv. Mykolo 
svetainėje. 

ederacij 
spėjama jog kaimynai ir pa- t i e k šelpia," Nors p. J. Š. no-
žįstamieji parems j j šiame l

r a i y r a neabejotinai geri ir 
biznyje. kilnus, tečiaus eia yra jo ap-

>ilenkta su teisybe. Aš nesu 
NORTH SIDE. ng k į e j . negavęs paželpos iš 

' A. L. R. K. Federacijos. 
Šv. Kazimiero Akademijos p r zdankus. 

Rėmėjų 3 skyriaus, susirinki- -
mas įvyko 19 d. Lapkričio 

• i — « 

1925 parap. svet. 
Pirmininkė neatsilankė. Su-

sirinkimą atidarė pirmininkes 
pagelbininkč. 

Buvo skaitytas protokolas 
pereito mėnesio. Toliaus sekė 
raportai. Del parodos į vyk
siančios 25, 26, 27, 28 tomis 
dienomis buvo išrinktos dar
bininkės. Ponia N. Kresždiene 

Susirinkimas šaukiamas iš j atnešė gražią dovaną, o kitos 
priežasties mirimo vi3nos mu-1 rėmėjos pasižadėjo atnešti pas 
su narės Stankevičienės. 

Rast. 

PRANEŠIMAS. 

y 

I 
K. JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
190 Hortb State Street 

Telef. State 3225 
Vakarais Ir nedėlios rytą i 
3335 8*. Halsted St. 

Telefonas Vardą 0141 

" 

Bylos Tįsios© teismuose — AD-
, straktai. — Ingallojimal — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlama 
-

J. P. 1NAITCHES 
ADVOKATAS 

Tel Puilman 6877 Roseiand, Dl. 

10717 Indiana Ave. 
M I E S T O O F I S A S 

127 lf. Dearborn St. 
Kambarys 142t 

Telefonas Dearborn 

l 
SPECIALISTAS egsamlnavoji-

me abstraktu ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi ved* visokius 
SUdSSJL M 

Humboldt Park Lietuvių P. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks 27 diena lapkričry, 7:30 
vakare. 3310 Evergreen Ave. 
Chicago, 111. Visi nariai ma
lonėkit būti laiku, nes bus 
valdybos nominavimas. 

raštininkę. 

Lš raportų paaiškėjo, kad 
komisija rengia vakare su 
veikalu ir šokiais, Sausio (Ja-
nuary) 10 d. 1926* m. 

Gerb. musn. klebonas kun. 
A. Baltutis buvo atsilankęs 
ant susirinkimo ir ragino ko 
geriausiai darbuotis, kad po 
lengvinus seserims įgyti al 
torius Vienuolyne ir patarė 
nepamiršti seserų Pranciškie-

Aklnlu Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO 

A. Walskis, sec. eių, nes ir joms yra reikalinga 

Geras paprotys 
Kaudokit Rufflet kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus. 

Raffles 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražiu plaukų. 

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos. 

F. AD. RICHTER * CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

S-- . - S ^ ^ ^ * . . , j . * 

A. L. T H O M A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Aveune 
Telefonas Puilman TOtT 

Bylos visose teismuos* —' 
Abstrakal, 

-<*S^^^»i^ ,*a^^P=.,. ..ešSSK^.. 

PIRKITE JŪSŲ DOVANAS KALfiDOMS SIAME 
AUKCIJONE IR SUTAUPYKIT PINIGŲ 

AMONIS IŠPARDAVIMAS 
V I S A S S T A K A S 

3. P. KAZLAUSKIO, 
4 6 3 2 S. Ash land Ave. 

Tapo nupirktas Dan Fįtie 
Stakas susideda iš $60.000 vertes 

[geros rūšies deimantu, laikrodėliu, au
ksiniu daiKtu, sidabrinių indų, peilių ir 
|muzikaiiškų instrumentu. 

Pirkiniai šventėms Parduodami Ant 
VIEŠO AUKCIJONO 

Subatomis pardav imai 2 vai 
po piet i P 7 va i . vakare. 

KITAS DIENAS 7 VAL. VAKARE. » 
DOVANOS Vis iems DYKAI 
Deimantinis žiedas duodamas DYKAI kiekviename 

išpardavime. Visas stakas turi būti parduotas nepai
sant kainos. Ateikite anksti ir išvengkite susigrūdimo. 

AKIŲ LIGAS 
SIMPTOMAI PAREIŠKIA 

Ar juma skauda jalva? 
Ar juaų akj-s aSaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? ! 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva ? 
Ar matote kaip ir pluk'ančius 

taikus 
Ar atmintis po truput) malėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 

Dr. dan J . Smetana 
1&01 South Ashland Avenmc 

Kaupas 18 Gatvės 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio augSto virš Platte an-
tiekos, kambariai: 14. 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 reto iki 8:30 
vak Ofisas uždarytas Nedėliomis. 

Farmerių kova 
Chietfos sveikumo komisi- j 

onierius Dr. Bundesen parė
dė, kad tie visi farnueriai, ku
rie parduoda Chicagai pierm 
privalo leisti sveikumo depą** 
tamentui patikrinti karvių 
sveikume. 

Dalis farmerii? su tuo su
tiko, bet kita dalis griežtai 
pasipriešino ir atsisakė pris
tatyti pieną \Vieland Dairy 
kompanijai, Spring Grove. 

Sutikę farmeriai vakar ga
beno pieną į sakomas įstai
gas. Kiti pastojo kflią ir pra
dėjo pieną naikinti. Kilo ko
va. Ant kai-kuriu ke^ų pa
dirbdintos barikados. 

Iš Chicagos pasiųsta detek-
tivai malšinti farmerius. 

D A K T A R A I 
Tel. Cicero 8450 

Dr. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1848 S. Cicero, Ave. Cicero, Dl. 
Valandos: 1 iki 3 vai. po piet 

6:30 iki 9 vakare 
- , 1 

Dr. A.J. KARALIUS 
T*L Boulevard SIM 

Lietuvis Gydytojai 
3303 Boutb Morgan Stratt 

Chloafo, DL 

DR. L. P. SLAKIS ! 
D E N T I 8 T A 8 

4454 So. Westeru Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 vai. 

vakare. . ' 

a^: r » ',*• •,•" 

Remiate tuos protesijon* 
lai, biznierius kurie gar» 
uasi dienraštį "Drauge". 

DR. J. M. FINSLOVY 
Lietuvis Chiropractor 

1645 W. 47 St. Chicago. 
Telefonas Blvd. 7006 

Valandos: Nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryte. [ 

Jfamų Telefonas Yard> 1891 
Ofiso Tekv Boulevard 5918 
DR A. J. BERTASH 

8494 So. Halsted 8L 
•aso valandos nuo 1 iki t o*, 

plotu Ir 8 11d 8 vakarą 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 So. Askland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos TeL Hyde Park 4000 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 8 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. ouo 10 ki 12 piet 

DR. CHARLES SE6AL 
r erkele savo olisa po nuir»«+n 

4729 S. Ashland Ave. 
SFECIJALISTAS 

i i x m 

i ' i 

> 

! 
DUovn, Mot«rn Ir Tyru L1K« 

•a l . : ryto nuo 19̂ —12 nuo 2—< < 
po pietų: nuo 7- -1:<9 »g%«»-r f 

! Nedėliomis: 19 Iki 12. 
Telefonas IUdway a**.. 

I 

• j 

jPhonc: Hours: 9 A.M. to 9 P.M. 
Kep. 1« U Sat. 6 to 9 P. M. 

DR. F. A. MANELIS 
NAPRAPATHAS 

{GI 17 So. Talman Ave. Chicago 

' 

f - % 

VYRAI GYDYKITĖS 
Gydimas 

$50 » $10 
Iki pranešimui jrydysn vyrus ui 
numažinta kainą $10.00. ftts pashi-
lymas del trumpo laiko. Tatgl at
eikite SJandien atkloliojbPas yra 

Tel. Canal 0267 Res. Prospect ««.%»J 

DR. P. Z. ZALATORiS j , 
Gydytojas Ir Chirorgas 

1821 South Halsted St. 
Rezidencija 0900 s Aj-tesian Are 
Valandos: 11 ryte Iki 3 po p'ttij; 

f iki 8:90 vakare 

PASITARKITE SU 
SPECIALISTUI 

kr Jus esate ser
gantys kuri liga su
ardo svaikata? Kad 
sergate i» buvote, 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
nie jokiu rezultatu, 
uU yra kad jie visai 
nežino jusu, tikra 
liga. 
•telkite pas miw 
ir pavelykite muracj 
duoti tikro egzami 
na, kuris suras tik
rą priežastį jusu 
ligos, del aio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos įtaisas. 
Mūsų X-Ray mašina yra viena ii 
galingiausių šiame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo, 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IR PATARIMAS VI

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per%28 metus mes sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas ligas - kraujo 
keblumus, vidurių nesmagumus. 
Kupros skaudėjimą, rumatiemą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvaitimą ir t. t 

Mes turime naujausius serums 
"•oe" Ir "014'* sutelktas pacientui 
be skausmo. 
THE PEOPLE'S HEALTH 

INSTITUTE 
Dr. GILL Specialistas 

40 North Weils Street 
Kampas Washing^on 

Valandos: Panedėllals, Ketvergais 
nuo • iki 8 vai. vak. Nedaliomis ir 
IJtarninkais, Barzdoms ir dubatoma 
Ir PėtnyČloms nou 9 iki S vai. vak. 
šventėmis nuo 10 iki 1 vai. p. p. 
ę i • M. •• nu . » i * . 

'Phone LafS4>ette »568 

DR. A. J. NORMANTH 
IiDBTUVIS NAPRAPATKAS 

4454 S. Wcstern Ave. , Chicago, 
Vai.: Nuo 2 iki 5 p.p. 6 iki 8 vak. 

Ar sergate? 
Ai norit* iš
sigydyti? At
eikite pas raa 
ne del ptluo 
Flslškos ir Ls 
bato rijos per-
t'ir»nmo Su

žinokite jus g 
tikrą stovį. 

Negaišykite 
laika pas ki
tus gydytojus. 
AI -artoju X-
Ray Ir Mic-

Dr. roskopą . del 
W. R. Register egzaminaclją 

«». N. D-m-jSssr S££*. 
bt. 12-to aukštis iigų. Mano 86 

Ar sergate? I » * « *"* 

DR. SERNER, 0. D. 
Lsotuvis Aktų Specialistą* 

' 

, Visų 
I vyrų 

sergančių m ingos praktl 
KOS buvo pa-

\ i T . / . įvyru. Ate lšgydyU t r U i ^ j . n . 
InU P a p i n g a s ir 
s bus gydin 

D U U Remėdijos }j\** 

draugaa ; 5 v e s t o s gydy 
Mano geriausias f •? -eraandlu 
paliudyjima. yra ^ " į / ^ S k i l e 
mano lšgydyU I r L j ^ i , ^ T e l . 
patenkinu Pa-ESgaa ir ga-

y^_ bus gydimas. 
Europos 

Remėdijos 
T I K R O S ir P A G B l t I N V - J S 

S u t e l k t o * d«l k r a u j o pa-gerlnlmo 
Lagos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientlfiškam 
gydymui. AŠ variuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo neatkratomaa ligas j 
trumpą laiką. Ateikite šiandien 
del patarimo kuris bus sutelktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:30 
v. • . Utarninkais, Seredomis Ir Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomis 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. RE6ISTER 
109 N. DEARBORN ST. 

Paimkite elevaitorį iki 12 
aukščio 

Oblcago, m. 

Turėk švarias. Sveikas aki* ' 
Jeigu kenti galvos skaudėjim*. 

jei turi akių uždegimą, jeigu aky 
nuvargę, silpnos, skaudžios arb» 
ašaroja. Patarknai Uykal. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 lkl t vakarą. 

Nedėliomis nuo l t Iki 1 
l 3333 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 3636 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHTRl «GAS 

3133 So. Halsted St. 
Valandos; 9—13 iš ryto 

Vakarais nuo Y iki t 
Rez.: 6504 S. Artesian Ave, 

Tel Hemlock 2374 
Vai.: Utarninkais Ir P^tnydomis 

nuo 8 iki 9 vai. vak. 

KRAUJO EGZAMIN0S 
$].00 ,|«sl£-9 

Klinikas Veltui 
TIK DEL VYRŲ 

u 606' 
Gydytojui Nereikia Mokėt 

» Europos « Q 1 4 » 

Pacientai tik moka maža dalį už 
vaistus. Mes išgydome' ti$okias 
ligas Kraujo, Odos, Kepenų ir 
inkstų. 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

Kampas Paulina St. 
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Nedėlioj 10 iki .1 
* » 7 T • • i - . i * 

DK. VMTUSH, 0. D. 
Lietuvis Aklų BpecialiKtaa. 

Palengvins aklų įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos* svaigulio, aptemime, nervuo-
tumo, skaudančius ir u^etruaiu* 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip tolis ua, be 

t vaistų arba skausmo. Nepervlrai-
na nei akių medi kalis mokslaa 
Visuose atsitikimuose daroma* 
egzaminas elektra parodantis ma-
t.\H naiajr k l a i d a s , t a i p p a t k a i p 

i visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę 'muskuiinių a 
klų. Akiniai padaryti, kurie pri 
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuc 
M. Nauji stiklai įdedami į rėmun, 
jei reikalaujama. Stiklai Įdėti ^ nuo 
numerio U recepto duoto visiems 

| ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclalę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
ivarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paelnaačlų nuo aepatalsytų aklų 
{tempimo, kuomet geras prlrlnki-
mas Ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti tr toli 
matantiems pagelbėta. Speclalė a-
tyda atkreipta i mokykius vaikus, j 
Valandos; nuo 10 ryto iki 8 vak 
Nedėl*omIs nuo 3 iki 1 po piety 

Tel. Boulevard 7589 
1545 Wext 47th Street 

AKINEI $4 IR AUGSč'IAD J 

Dr, ARačkus 
Gydjrtojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistai 
Ulektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)— B« maiiuiui*, 
S>—TU peilio lt b* BĮSSSJ—> 
8>—Be krauj*, 
4;— B* jok io pavojaot Bvcikatal, 
5)—Ptirl jeiittii n«rriklM •irtrti, rali 

tuoj vaisyti, tr gali eHi J davesj 
PArVIMi: "Cal-«t«Hie«rn (akmenis tol-

tyje) ir atun«uiM A'.itpiini* puslėj b* 
•i>er«oij»H, KO t a o tikroruin moksU-
ikomih prictnnn^mis bei Taistate. 

ApkiiKu>iemM ttiiK^ažirui ffir6>jima. 
Gydo vi^okitiN \\gun im^ekmintai, ir j d 

yra reikalai daro operacijas. 
l*roli'>ij*nal| pataraavimą teikia tave 

M M 
1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Ofisai atiuaryta«: Ka*«*leo aut S v«L 

po piet iki 9 vai. vakare. 
KedėHomi* Ir ocredouiia afiass stdi 

rytas. 

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

Telef. Lafayette 414s 

l 
] DR. C. Z. VEZEUS" 

LIETUVIS DENTTSTAS 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Arti 4 7 tos pat vės 
Ofiso Telef. Boulevard 7042 

0mm fr ' 
DR. J. F. KONOPA ° ™ 7 r « c = r 

X-SPINDUUAL axw) rnsoį^^įj£RBnM m 

Bpecialls: Gydymas Vyrų, Motėm ir Valką taipogi Akiu. Ausiu, 
Nosies r Gerklės natrjaaslomii, geriaasiomis priemonėmis. 

Ofisas 1520 W. Division St., Kampas Mihvaukee ir Dlekson S i 
Vai.: l t — 12 priešpiet, 2 - 4 po piet rr 6--8 vak. Sekmad. l t -12 

Telefonas Armitage 6146 Val.: t — l t A. M. ir po t v. vak 
I*oi**o>ao>io i i M « y f t * * * * " * * I 

i DR. BENEDICr ARON 
Ofisas 3801 S. Kedzle Ave. Phone 
Lafayette 0075. Valandos S—% vak. 
Rezidencija 3150 W. tS St. Pbooe 
Prospeoi 0610. Valandos lkl l t 
ryto. 7 <k< «:»0 vakarą. 

a — ^ - . . - . . . . - » - - . . . , . , , - i 

- i M 
Ofiso Tel. Boulevard BSB3 
Reiid. Tel. Orezel f l t i 

Di*. A.A. ROTH 
RL'SAS GYDYTOJAM fA 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriški 

Vaiko ir TUU chroniškų ligų-

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

•a l . : 1—I po piet. 7—8 vak. Ned. 
ir šventadieniais 16—12 d. 

1 

/ = " 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS TR COIRURGA1 

X — Spinduliai 
Ofisas: 2201 W. 22nd St. 

Gor. S. Leavitt St, Tel. Oanal 0222 
Rezidencija: 2114 W. 42nd SC 

TeL Lafayette 6Mt 
Valandos: 1—4 * 7—S V. V< 

Nedėlioj: 10—12 ryte. 

9 DR. HERZMAN ' 
I S R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 1B 
metų kaipo patyręs t7 Jytojas, 
chirurgas Jr akušeris. 

Gydo stalgias ir chroniškas ilgas 
1 vyrų, moterų ir vaiky pagal nau 
jauslus metodus X-Ray ir klioktus' 
elektros prietaisus. 

Ofisas Ir Labaratorlja: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan S t 

•ALANDOS: Nuo l t—12 pietų 
ir nuo C iki 7:20 vai. vakarą 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 211t. Naktį 

Drezel 0960 
Boulevard 418C 

3235 South Halsted St 

Telefonas Boulevard l t 2 t 

Dr.S A Brenza 
4608 SO. ASBLAKD AVKsTLB 

Chicago, HL 
Vai.: 0 ryto iki 12 piet: i po 
piet Iki 2 po piet, 6:26 vak. lkl 
fc;30 vak. . |»a^ 

•ei. 2so«levard tSST 

Dr Marya 
Dovviat-Sass 

1707 West 47tk St. 
Valandos nuo 8 Iki 12 diena, M M 
6 iki 8 vai. vak. Msrtotiosjils s u 

8 lkl S Tsl t t 
•si 

file:///Vieland
file:////gun


D R H U G R S Trečiadienis, Lapkr. 25, 1925 

CMCAGOJE 
ffORTH SIDĖS ŽINUTĖS. 

20 metinis parapijos banke
tas kuopuikiausiai pavyko, 
joms, būtent Natalijai Kreg-
gdienei. Elzbietai Kaminskie
nei, Juditai Kremenekaitei ir 
įĮ pagelbininkems, kurių vi
j ę vardus neteko sužinoti. 
Nemažai taipgi t ruso pridėjo 
ponas Vincentas Dargužis, kū
jis pardavė daugiausia tikie-
lų. Programas taipgi buvo į-
*airus ir užimantis. Sveriu 
Jnvo pilna sale. Visi linksmai 
praleido laiką ir džiaugdamos 
frjžo nam. Mūsų biznierius 
fvtras Mnreika paaukavo 
Kept^ paršiuką: Ariu. 

Paukščių jom&rkas. 
24 ir 25 lapkričio š. m. pa-

Jtipijos komitetai rengia pau
kščių jomarka. Girdėjau, kad 
turės gerų ir riebių žąsų, an-
t-ių, vištų ir kalakutų. Nepa-
mirskime visi ateiti į svetai
ne ir išbandyti savo "hieky". 

Kalčdų vakaras. 
' (lerb. seserys mokytojos 

ma pradėjo rengti vaikučius 
frie Kalėdų vakaro. Kaip gir-

Svetaine, tikrai artistiškai bu- »*^-'^^,£smW:i^m^^BJ!&rW£^JSmKgž~&^. 
vo išpuošta Tai buvo suma- § L I E T U V O S Ū K I O B A N K A S , 
minias M. Kasimiutės, P. | Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 
Malinauskaitės, Helenos Rut- 1 užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju 

y turtu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr. 

NAMAI -- ŽEMĖ 

kauskaitės, Povilo Masio ir 
Vlado Strogos. Valgiai buvo 
gardžiai ir gražiai priruošti, 
o taipgi tvarkiai paduoti į 
stalus. Čia garbe mūsų virė-

dejau programas bus labai j -
vairus ir interesingas. Kaip 
sulauksime pamatysime. 

N. N. 

JUAa£&i*A>l$l^t*&&iUA*AaJ«AA$i^^ 
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CHAS. K. VUOSATTIS i 
Didžiauses Ir geriauses siuvejes 

ant Wcst Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 

materijų del, vyru ir moterų. 
NAUJAUSOS MADOS SIUTU 

Visokiu Stylu 
Padarau aut užsakinio greitai ir gerai į 

Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del gero patarna

vimo. Taipgi 
3 Valome, dažome ir atnaujiname senas. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
• Lietuviu Kiančius 
2 2337 So. Leavitt St. Chicago, VI 
o Tel. Roosevelt 8982 

P Sullivan, dirbdamas] prie 
statomo buto, /54.")0 South 
Shore drive, nukrito iš dešim 
tojo aukšto ir žuvo. 

JONIŠKIEČIŲ DRAUGIJOS 

KONCERTAS IR ŠOKIAI 
Kuriame dalyvau> 1- arlistu 
J ir muzika po vadovu-te 

\Joniškiečio Kakau-i: > 
: KETVERGE LAPKRIČIO 

NOV. 25, 1925 M. 
Padėka v om"'< (Thank: •/•'• imi") 

Dienoje 
Lietuvių Auditorijos Mažoje 

Svetainėje 
Pradžia 6 vai. vak 
Tikieto kaina £0c. 

S P O R T A S . 
DIDELĖ KARE LIETUVIŲ 

SU LENKAIS. 

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 
29 D. 

PAULAUSKO SVET. 
1709—1715 S. AsįJand Ave. 

2.30 vai. po pietų 
RISIS KETURI LIETTVLV1 

]R KETURI— LENKAI 
•Lįetuviii Pozicijos laikys; 
Karolius Kurpaliu*, Juozas 
Kamarauskas, Sclcskis ir W. 

Lazauskas iš Moline, 11. 
Lenkų Pozicijas laikys: 

\\". Zhiskro, Diek Starr, T. 
Miller, ir \V. Boicanz. 

Pora dožų HilP« tuatabdo Salt j — į 
J> i krist >ros. tai J. Banof- 24 valandas, 

vioius turos išeiti ir salutinal nujra- i Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karS-
lėti lankus. Jis eis nors ir su gr.r- | ti. gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri-
siausiu L. nku run.pijpuu W. Zbis- ; na visą kūną. Ir nepalieka blogą pa-
kro l ' ž k v i l i a m o vu,us H-tuvius p a - j sakmių. 
žiuri ti. kaip bus j«lor:ii*^s i n ty ius j šal t is , dalykas rimtas. Kasmet nuo 

:u U-nkui*. 'ur. Jums jdo- į šalčiuj priežasties miršta virš 150,000. 
Nežaiskite su Šalčiu. Nusipirkite tik-

rą̂  Hil l 's ir vartokite Šalčiui užklupus. 
Visos apjiekos parduoda Hill'a. 

?icyarYxyx*yr*KXfcra?rx*Tr^^ 
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Penkių gazolinus stooįų- pri 
žiūrėtojai teisimi nubausti pa 
baudomis nŽ suktybes parduo 
dant gazoliną. 

Automobiliaus suvažinėtas 
gatvekarių motormanas 
Frank Luger, 2317 So. Wes-
tern ave. Nelaimė įvyko arti 
jo namų, per lan)cą matant jo 
žmonai. 

— 

Sustabdo į dieną 

mu pamatyti, kaip f.i« Tuviai 1.f tikus 
puldys, kaip .~- :r,iinink«- ljl>ruH r. r. t 
patelnio«. 

A. 

KAZIMIERA 
GINOTIENĖ 

persiskyrė su f̂c> pasauliu po 
sunkios lijros spMio 29 d., 1925 
m.. I.ietuvoj*% Teisiu vAp-ki.. 
Varnų Paran.. Biri iu kaimo. 
Tapo palaidota Varnų \ a p i n r -

Pal iko didel iame n diud^ne 
dukteris Vhacenta Ginotaitc. 
Petronėle LesTiauskieno. !><>mi-
eelę Navickienę, Kaz'miera 
L*fnaruticnc ir šunų Povi lą 
Lietuvoje. O Amerikoje sūnų 
Franci^kų ir <!ukterį Zofiją 
Bagdoniene. 

Nu l in ius : Švinas F. Ciinotis. 

mm 

6ENDRUTA 
STANKEVIČIENĖ 

miK I.a.'kr. 23 d. 192."» m. 3 
\ a . [ o piotų *il metų amžiaus 
Ki!o i', Suvalkų Ke<f. Punskio 
Parap. MiklosŲ Kaimo.' Isfty-
M no Amerikoj- 12 melų . 

Paliko didel iame nuliudfaie 
•:iiui .Mat'ii^ų ir «h:kteri Ona 
Mareukonlene. 

Kūnas p:iša:**otas 1649 N. 
Paul ina St. I aid(ituvė> Įvyks 
Ketverge ljapi\r. 26 d. Is na
mų 8:30 vai. bos at lydėta į 
Sv. Mykolo bažayėią, kartoj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. 

Po p a b a l d ų IMIS nulydėta j 
šv. Kaz-miert> kapines. Nuošir
džiai k \ l f x i i m e \ i s u s primiines. 
diauffus ir pa/į -tarnus dalyvau
ti .>i>se laidotuvėse. 

NaUucIę: Hunus. B a k t ė ir 
Cimir.ės. 

I.a'dt);uvėm-i vauirnauja grab. 
S. D. LaehavlMas. Tel. Canal 
172!. 

Tikrai Gauk 

CASCARįĮ 
Raudona D i ž e 

Kaina 30c 

KIMBALL PIJANAI 
Del tobulumo savo balso yra pa
m y k t i Ir dblAial i*s1rti p*-r pa-
gars<'-jusi us artintus ir muzikos 
ekspertui . Vi«n tik su Kimba. 1 
icrojikllu pianu galite grttjitl gai
das tciHingal ir girdyti K« riau-
šiai ištobulintą piano muziką. 

E*ar<liiodam ant lengvu išmo-
kėjin<» 

PIJANįĮ KRAUTUVES 
DFsIMTl.S MRTį S f -

KARTI VfcS 

A. | A 
BERNARDAS 

GRINIUS 
Persi^kjrė su šiuo pa-auii . i 

lApkriėk> 19 , 1925 m.. Denver. 
Colorado. tarnautlemas karilio
n u iiėje. Turėjo amžians ?0 inf»-
tų. Paliko iliil/iam nubudime 
du broliu Antanę ir Joną Ame
rikoje. Lieiuvoj paliko m o ' m c , 
4 seseris ir 1 broli. Paejt. iš 
Uetuivo?.. Kauno rėdybos. Fau-
raaės apskričio. Ansunio m<t> 
mas . Kuna-. pašarvotas a g i % 
I IIIIC S t . 

l.aidotr.vės į*yks Lapkriėio 
26, 1925 į Av. Jurgio Bažny
čią apie 8 valandą, po pa*, na i-
dų į ftv. Kazimiero \ a p l n e s . 
I'Žkvieėianve visus gimines, 
draugus ir pažįstamus įtoty-
vauti Uililoiavėn 

Nul iūdę:: Broliai: 
Ir Jona> Griniai. 

Antanas. 

I^iiilotuvėse patarnauta ^ra-
borius A. >fasaLskis. Telefonas 
Bu*J''vard 4139. 

VINGENTAS GRICIUS 
mirė ligoniui t y je Lapkr. 22 d. 
1925 m.. 10:45 vai. vak.. 46 
n u t u amžiaus. 

Kilo iŠ Kauno redj-bos, Tel--
šių ap&kriėio. Varnių parapijos 
Palukštės kaimo. Išgyveno A-
merikoj 18 metu. 

Pal iko didel iame nuliūdime 
moterį Marijoną (po tėvais 
Pagujaitt.-) dvi dukterį: Stani
slavą ir Marijona; <hi aunu3 
\ i m - e n t a ir I.eoną; Lietuvoje 
motiną, dvi seseris ir brolį. 

Kūnas pašarvotas 11740 Sta
te Ktr., Wcst SPullman. Laido-
tavės įvyks 'Pėtnyėlo.l, Lapkr. 
27 d.. Iš n a m ų a vai. bus atly
dėtas i šv. Petro ir Povi lo baž-
nyėig, kurioj įvyks gedul ingos 
pamaldos už velionio sielą. 

P o pamaldų bus nulydėtas į 
šv. K.i/imiero kapines. Nuo
širdžiai kviee iame visus g imi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti š iose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris. Dukterys ir 
Šonai. * 

Laidotuvėms patarnauja gra-
bori-us J. F.. Fhideikis. Telefo
nas Yards 1741. 

JUOZAPO Y00IKI0 
Perslsfcyrė su šio pasauliu 

lapkričio 27. 1915. Paėjo iš 
Krmno Redybos. Panevėžio pa-
rai>ijo>, Požllių kaimo. 

Paliko didel iame nul iūdime 
moterį Oną. ir vai'ais Dominin 
ką, Adele ir Emiliją. 

Nors ūžia j"urė l>e^alinė; 
Nors siauėia vėjai pusdand 
Vienok mes nepamirštam ta

vęs ten toli 
Meld.'.iam To Kurs vi^ą duo

da, tierą tau ir vis iems 
Tai yra Dievas visa Galintis. 
fPamaldr.s įvyks lapkr. 27, 

1925, 8 **1. ryte. Aušros Vartų 
Par. šv . Baznyėioje. 

Meldžiame visus giminės , 
prh'telius »r s>ažįstamus «lalv-
\ ai 11 i pamaldose. 

Nmliudv: Yodikių še imyna. 

l 

PARDAVIMU! 
NAMAI - UKQS 

LIETUVOJE 
1. Lietuvoje vienas dvaras 

centroj, 90 hektarą žemes, 1 
kilometras n ii apskrities 
miesto, trobesiai geri, žeme 
labai gera, yra plytniče ge
riausios molies, parsiduoda 
vienkart 25 karves, 15 arklių, 
mašinų visokių; yra kulom,o-
jį garinę ir visokie ūkio pa
darai, yra miško 20 hektaru. 
Už \iska su plytničia inveu 
toru 18,000 dolerių. 

2. Parsiduoda malūnas van 
deninis prie pat apskrities 
nuėsto, prie malūno dų hekta 
rų žemes. UI 4,000 dolerių. 

3. Klaipėdos krašte parsi
duoda 10 hektarų žemės, 2 
arklių, 5 karves, kulamojį ar
klinę mašina, abšelionę, etc. 
Žemė gera. Namai gyvena
mieji prie pat gelžkelio sto
ties. Yra namuose įtaisyta 
I krautuvę įvairių prekių par
davinėjimui ir karčema (sa
li unas) su teisė pardavinėti 
visokius net ir svaiginančius 
gėrimus. Kaina 4,000 dolerių. 

4. Ūkis Lietuvoje 20 hekta
rų žemės su gerais budinkais. 
2,000 dolerių. 

5. Ūkis Lietuvoje 12 hekta
rų už 1,000 dolerių. 

6. Švėkšnoje yra daug ple
dų be budinkų nuo 200 dole
rių iki 2,000 dol. 

7. Švėkšnoje su naujais mu
ro i dabar pastatytais namais 
tinkamos bizniui 3,000 iki 
5,000 dolerių. Pasiskubinkite 
pirkti piečių ir namų. 

Del platesniu informacijų 
kreipkitės pas: 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

C. P, SUROMSKIS CO, 
Perkam, 

parduodam 
Ir mainom 
namus, far-
maa talpsl 
Ir rlsokiu* 
blaniua Dar
ba at l iekam 
greitai, pi
giai Ir garai. 
Kreipkitėe: 

3352 So. Habted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

• • » • • » • • • » ! 

" 

1922-32 So. Halsted St. 
4177-83 Archer Ave. 

Flatas ant rendos 4 kambarig, 
pefiais apšildomas. Elektra, genais, 
vanos ir visi įtaisymai. F latas ant 
pirmo pagyvenimo. N a m a s randasi 
Brighton Park. Rend> pitu. 

Atsišauiate: 

4422 So. Talman Ave. 

PAUL P. BALTUTIS 
AND COMPANY 

901 West 33rd Street 
Chicago. 

Telefonai: Yards 4669 ir 
Blvd. 2426 

-

i 
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S AUDITORIUM CAFE I 
A N D X S 

1 CHOP SUEY i 
B S 

Gera Vieta Pavalgyti = 
! Lietuviškų ir Amerikoniškų v a i - S 

S g l ų kur gražiu ir Svariu S p e c i a - 3 
— H lietuviški pietus p a p r a s t o m f a 
S k a l n o m i s nuo 11:30 ryto iki 1 2 : 0 0 5 
Bpo p i e t Orchestra Irečladienių, •• 
S šeštadienių ir sekmadienių va- K 
E karuose. 3 

P. A. PALLULI8 : 
2 Savininkas = 
I 3200 02 3o. Halsted Street f 
1 T*l. Roulevard 5788 r 
« « l t \ ! M i i l | | | l | | | f | i i i i i i i i H n i i i i r t i M | i i i M i M i ? 

Simpatiškas 
Mandagus 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki 
tų Patarnavi
mas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
P A O R A B U VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRRtS 

4447 So. Fairttehl Avenne 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
4W)4 West 14th St., Ctccro. 

I Tel. Cicero 8094 
t f t» • m m ^~* — • - . m m *• m m m •»•»«» 

^ • ^ ^ > t 

M E D U S 
Ivle i tas 

Tikrai Gai-an 

tuotas 
Geriausias Me
dus koki pini

gai gali nupirkti. 
2 Penkių svarų vicdriikal $2.20 
• Penk ių svarų viednikal $6.30 
10 Penkių svarų viedrnkni $10.00 
50 Penkių svarų vle<lrukai $45.00 

Siunčiame express'u 
81ųskite Money Order apmokėjimui 

A. G. GILL 

228 West Huron Street 
Chicago, UI. Septintos lubos 

Kur Taip Skubinėsi. 
PAS 

C. P. SUROMSKĮ CO, 
Nes Jisai Turi Dau* 

giausia Bargeny. 
Pardavimui ir 

Mainymui 
SOUTH SIDĖJ: 5 kamba

rių naujas mūrinis Bungalow 
su visais vėliausios mados j-
taisymais, įmoket $1.500. 

10 flatų naujas kampinis 
mūrinis namas. Galima mai
nyti ant bili kokio namo ar
ba biznio. 

2 flatų 6-6 kambarius nau 
jas mūrinis namas, įmokėti 
tiktai $2,500. 

2 flatų 6-6 kambarius, elek
trikas ir maudynes. Kaina 
tiktai $11,000. 

BRIGHTON PARKE: 2 fla
tų naujas mūrinis namas, su 
visais vėliausios mados įtaisy
mais įmokėti $2,000 arba išsi
maino ant kitokio namo ar 

Lzmo. 
2 flatų naujas mūrinis na

mas, 6-6 kamb. štimu apšil
domas. 10 automobiliu garą-
džius, įmoket tik $1,500. Sa
vininkas mainys ant Bučer-
nės. 

50 automobilių telpantis 
garadžius, įmoket $5,000 ar
ba išmaino ant namo ar far 
mos. 
» 

BRIDGEPORTE; 2 flatų 
medinis namas, gasas, elektri
kas, aukštas beismentas, įmo
kėti $500.00. Savininkas mai
nys ant lotų. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas, 6-6 kambarius, įmokėti 
$2,500. Randasi 31 arti Union 
gatves. 

2 pagyvenimu bisniavas na
mas, įmokėti $700.00. 

4 pagyvenimų mūrinis na
mas, 5-4 kamb. Kaina $9,500. 
Savininkas mainys ant bili 
kokio biznio. 

3 pagyvenimų mūrinis na 

mm 

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

ANT \NAUDOS. 

L. FABIONAS CO. 

809 W. 3Slt St, Chicago 
Tel. Boolerard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
I Parduodam Laivakortes. 

•<•-•• 

REIKALINGA 50 V Y R Ų 
ISslmokint murinlnkystę. G a l i n a 

uždirbt $12 iki $16 | dieną. Lengvi 
mokesčiai . Aprūpiname darbus. 

1332 Clyboum Avonue 

BUTKUS UNDEETAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Licenaed 
Balsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, I1L 
Viskas kas reikalinga prie pa-

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame \ 
to l imesnės vietas už tą pačia kai
na. Leiskite m u m s pagelbėti jums 

Telefonas Canal S i t i 
nuliūdimo valandoje. 

Tclef. Cicero 8276 
CHAS. SYREVIČIUS 

i 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauju lal-
[ dotuvėms sąži-
I ningai ir pi

giai. Patarnau
ju su automo
biliu visokiems 
atsit ikimams. 
1+37 S. 49t h Ave 

• 

Cicero, 111. 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Palaidojimus aprūpinu gerai Ir 
dailiai. Busite pilnai patenkinti. 

Automobil iai vestuvėms, krikš
tynoms ir t t 

1911 CANALPORT AVE. 
Tel. Roosevelt 7532 

S, D, LACHAVVICZ 
Lietuvis Grabortus 
• 9 1 4 W. SSrd Place 

Chicago, DL 

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Oanal 1171 
Sl»t 

V. M. STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais į Lietuva ir kitas 
šaus. Pinigus išmoka arti-
nriauFioį pastoj arba pan-
k«i. PARDUODA laivakor
tes ant visu linijų ir greitai 
atveža gimines iš Lietuvos. 
Padaro legalius poperiug ir 
dovernaStis. Parduoda na
mus ir lotus ir maino far-
mas ant namu bei lotu. 

Atstovauja Lietuvių Pre
kybos Bendrove ir Lietuvos 
Tarptautinį Banką visuose 
reikaluose. Visad kreipki-
tles pas: 

V, M, STULPINAS & CO 
3311 So Halsted Street 

Chicago, OI 
Telefonas Yards 6062 

Notar> Public. 

M0RTGEČIA1-PASK0L0S 
A S T I U MORGICIAI 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Tročius Morgldus 

ir kontraktus 
ITTKRNATIONAL INV^EST^rEKT 

CORPORATION 
S0O4 Kouih K<Hlzle Ave. 

Lafayette 0738 

[VAlfcUS K0NTRAKT0RIA1 
\*if Tel. Canal 2591 

M E T R O P O L I T A N 
ELECTRIC SFOP 

Parduodame Visokius Elektr inius 
Daiktu*. Elektrini Darba Atl ieka

m e Kuogeriausa. ( 
921& VVest 22 8i . Cliirago, IU. 

TeL Prospect 0909 

H E A T I N G 
(fili urna) 

Garu ir karštu vandeniu 
JOHN V. THOMPSON 

•147 So. WESTER!f AVEHTJB 

1 « W « » « « » » * » W » » » » ^ » l 
Tel. Republic 1537 

JOHN G, MEZLAISKIS 
G E N E R A L OONTRACTOR 

A N D BUTLDER 
7018 S. Campbell Ave, 

mas, 5 kamb, aukštas biesmen 2^^YVrd^ itoe9gft f t t t t f t t t f t? , t? 
tsLU n.ii1rštn. •nastoo'ft- Randami I i m 

: 

1 9 

PAVLAVICIA 
Undertakers Co., Inc. 

Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms ir t. t. 

3238 S. HALSTED ST. 

i 

P h o n e Boulevard 7687 
Rezidencija Boulevard 9828 

Chicago, 111. 

tas, aukšta pastogė. Randasi Į. 
geriausioj vietoj Bridgeporte. 
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios. 
Parsiduoda labai pigiai arba 
savininkas mainvs ant kitokio 
namo, įmoket $2,500 

WEST SIDĖJ: 3 pagyveni
mų mūrinis namas, 6 kamba
rius, vėliausios mados įtaisy
mais. Savininkas mainys ant 
2 flatų namo. Perkant reikia 
įmokėti $3,500. Randasi neto
li 23 ir Leavitt St. 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas randasi netoli lietuviškos 
Bažnyčios įmokėti $1,000. 

CICERO J; 4 flatų mūrinis 
bizniavas namas su visais {-
taisymais. parsiduoda už pu
sę kainos arba išsimaino ant 
kitokio namo, biznio ar far-
mos. 

2 pagyvenimų medinis na
mas, 4-5 kambarius, visi įtai
symai. Kaina $6,500. 

dtKMHM 
m 

0, P. SUROMSKIS & CO. 
3352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO 

TeL Boulewd 9641 

A. K A I R I S 
l i u r k n o Ir budavojiroo narna 

G E N E R A L I S 

. C O N T R A C T O R I S 
• Atplaukyki te paa 
"gera patarimą, 

S t l l South Halsted Street 
Chicago, DL jg 

Home tt 
i l S M lsovre Avenue 

Telefoną* Ganai 0% 10 

PLUMBING 
Gerlaniglas pliimeria, arba at 

lififcu gerai Ir sąžiniška 1. 
THOMAS H1GGIN8 

2311 So. Oakley Ave. Chicago i« O I « D U , 
• a • » » • l « • • • « » ! 

> » » » • » • » ' » • ! • » ' 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

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

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO. HALSTED 8T. 

Pres. Ramancionis 
Ghicatfo, UI. TeL Yards 7282 

< 
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