
CHIC AGOJE 

Penktadienis, lapkr. 30 d. 
Šy. Andriejaus Apašt. 

šeštadienis, gruodžio 1 d. 
šv. E li gi j aus yvsk. 

K. SP. SAV. APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Praeitą antradienį Kata- 
liku Spaudos Savaitės Clii- 

cagos apskritis turėjo savo 
susirinkimą šv. Jurgio pa- 
rapijos svetainėje. 

Iš kolionijų komisijų ra- 
portu pasirodė, kad Spau- 
dos Savaitės reikalai labai 

gerai atliekami. Xckurios 

komisijos tiesiog stebina 

savo darbais. Kaikurios 

komisijos dar turės savo 

vakarus. Pavyzdin: So. 

Englewoodo lietuviai turės 

puiku vakarą rytoj, 1 gruo- 
džio, Baubkaus svetainėje. 
Kalbės labai garsus Chiea- 

goje žmogus. Roselando 

lietuviai pradės gruodžio 2 
d. iki 9 d. West Side (18 
gatvė) ir pradžioje Adven- 
to, taipgi TVest Side (22 
gatvė) antrą savaitę Ad- 

vento. 

Toliau buvo kalbama apie 
perreformavimą Sp. Savai- 

tės komisijų Federacijos 
komitetus. Visi delegatai 
tam pritarė ir pasižadėjo 
tam reikale pasidarbuoti. 

J. Tumasonis, 
apskr. rast. 

GAL KAS IvIATĖ? 

Ketvirtadienyje, lapkri- 
čio 22 d., geri). Viktoras Ba- 

landa, žinomas visam Brid- 

geporto jaunimui, mokinys 
Katedros kolegijos, išėjo iš 

namų ir iki šiol niekas ne- 

žino, kur jis prapuolė. Bu- 

vo visur teirautasi, bet be 

pasekmių. Išeidamas buvo 

užsivilkęs žaliu siutu ir mė- 
linu overkočiu. Prisibijo-! 
ma, kad kartais nebūtų au- 
ka kokiu žmogžudžiu. Jis 

fc O c 

vra žinomas beveik visiems 

Chieaęos lietuviams, kadan- 

gi ilgą laiką buvo raštiniu- j 
ku Labdarių Sąjungos Chi-j 
cagos apskričio. Kas gal1 
sužinotų, tai malonėsite, 
pranešti laišku: 3230 A u-! 
burn Ave., arba telefouu! 
Yards 130. 

J. Tumasonis. 

SO. ENGLEWOOD. 

Vietos socialistai buvo 

surengę vakarą lapkričio 24 
d. Buvo lošiama komedija, 
bet jos vardą sunku buvo 

suprasti. Apredalai buvo 
tikrai socialistiški. Rolės 

taip pritaikintos, kad tik su- 
siimk pilvą ir juokis bežiu- 
rėdamas tas "komedijas." 
Apart lošimo buvo dar ir 

deklemacija. Bet ši visai 

nepavyko, nes niekas nesu- 
prato, apie ką buvo kalba- 
ma. Clioras, tai choras. 

Kad šaukė, tai šaukė, net 

sienos drebėjo. Ir kurgi 
nešauks, jeigu jau nosis bu- 
vo mėlynos, o akys raudo- 
nos nuo "alučio." Po dai- 

nų visi giesmininkai nusida- 
vė pas "šaltinį" pavilbinti 
sudžiuvusias nuo "dainų" 
koseres, nes bedainuojant 
"Pirmyn" girgždėjo lyg 

Lietuvoj žydo ratai. Tai 

tokios "raudonųjų" pro- 

gramos. 
Ten buvęs. 

WEST SIDE. 

..Lapkričio 24 d. Karvov- 

skio svetainėje, Šv. Stepono 
draugija buvo surengus sa- 
vo 12 metu sukaktuviu va- 

* c 

karą. Vakaro programa 

susidėjo iš monologu ir lo- 
šimo. Lošta "Visi trįs pra- 
laimėjo." Programą išpil- 
dė L. Vyčių 25 kuopos Dra- 
matiškas Ratelis. Mono- 

logą 
" Privalo 

' 

tik mote- 

rims" pasakė S. Cibulskis. 

"Pabūgo senelis." — M. 

Stankevičia, "Giltinė" —S. 

Birjotaitė. Lošėjams žmo- 
nės labai ilgai plojo ranko- 
mis. 

Y patingas nemalonumas, 
tai atsiradimas vilkų avių 
kailyje. Šie tamsybių a- 

paštalai, lyginai kokie lau- 
kiniai raudonieji indijonai 
negali nusėdėti svetainėje 
ramiai. Laimė, kad dar 

šio krašto socialistai bijosi 
"dėdžių," kitaip tai but 

kaip yra Rusijoj. Čia, "dė- 
dės" nepripažįsta jų idėjų 
ir liepia nešti jas namo ar 
saJiunc prie baro jas pla- 
tinti. Ypatingai L. Vyčiai, 
tai tikra ašaka jų koserėjc. 

West Sidės A. V. 

X. SPAUDOS SAVAITĖS 
REIKALAI. 

Roselandiečiai pradėjo 
veikti ir rengtis prie Kat. 

Spaudos Savaitės apvaiks- 
eiojimo. Pirmas vakaras 

bus gruodžio 2 dieną. Vi- 

sų Šventų parapijos svetai- 
nėje. Bus lošiama puikus 
veikalėlis ir prakalbos. Rei- 
kia priminti, kad kiekvie- 

nas atsilankęs gaus labai 

puikią dovaną. Ta d gi visi 
kviečiami kuoskaitlingiau- 
sia atsilankyti. 

Rengėjai. 

NORĖJO APVOGTI. 

Lapkričio 23 d., 1 vai. 

dieną Ilalstcd gatve kary j, 
netoli Archer A ve., Chas. Z. 

Urnicli, lietuvis nuo Town 

of Lake, likosi vagilių su- 

muštas. Pirmutinis grie- 
bėsi prie viršminėto vyro 
kišeniaus. Tas pajutęs, 
kirto vagiui su ranka per 

burną. Kitas iš vagiu su 

geležgaliu užgavo Urnichą 

per galvą ir sužeidė. Nie- 

ko teeiaus nespėjo pavogti. 
Vienas vagiliu likos suareš- 
tuotas. Sužeistąjį apžiu- 
rėjo Dr. Albert, J. Croff. 

Chas. LTrnich turėjo su sa- 

vimi 100 dol. pinigais ir dei- 
mantinį žiedą vertės 200 do- 
leriu. 

ŪKININKO IŠMINTIS. 

Ūkininkas gerai supranta, 
kad jeigu jis nenaikys žolės, 
tai jis negali tikėtis puikaus 
užderėjimo. Tas pats yra 

teisinga su sveikatos užlai- 

kymu. Jeigu Jųs nelaikysite 
švariai vidurius, tai negalite, 
tikėtis geros sveikatos. 

Trinerio Amerikoniško Kar 

taus Vyno Elbdras yra ge- 

riausia pagelba, kokia Jųs ga- 
lite pasinaudoti. Jisai išvalys 
Jusn vidurius, sugražins norą 
valgyti, pagelbės virškinimą, 
ir vis labjausieji kenksmai, 

kaip tai užkietėjimas, neviri-' 

nimas, galvos skaudėjimas, 
bemiegė, nerviškumas, truku- 

mas nergijos ir abelnas silp- 
numas prapuls. Aptiekose 

Gyduolės yra atsiekusios 

daug palengvinimui žmonių 

negalių. 
Trinerio Linimentas yra vie 

nas iš galingiausių. Reumatiz- 
mui, Neuralgijai, strėnų degi- 
mui, išsisukimams, niksterėji- 
mams, tinimams, ets. 

% 

Visuomet galima tikėtis, 

kad pagelbės. Aptiekose. Jos 

Triner, Išdirbėjas Chemikas, 

1333-1339 S. Ashland Ave., 

Chicago, UI. - 

(Apgar.) 

Mes Visi turėtume mokėti A- 

merikos Patriotiškas dai- 

nas ir Maršus. 

štai mums pasisekė gauti viena 
iš didžiausių išdirbėjų muzikališkų 
instrumentų visam pasaulij, Colum- 

bia* Graphophono Company, kurj 
duoda geriausia proga visiems jsigy- 
ti rekordus, geriausių (patriotiškų) 
dainų ir maršų, šiuose laikuose 

kuomet musų kareiviai apleidžia 
ir rengiasi } frontą nei vienas neno- 
rės buti. 

Columbia Grafonola ir popula- 
riškiausių kareiviškų dainų ir mar- 

šų. 
Columbia Graphaphone Kampa- 

nija taip pat išdirba gražiausius 
lietuviškus rekordus įdainuotus di- 

džiausiųLietuvių artistų visame pa- 
saulij. 

• 

Grafonola mašinos kainuoja nuo 

$18.00 ir augščiau tatgi kiekvienas 

gali įsigyti ir turėti Grafonola sa- 

vo namuose. Gali pasidžiaugti savo 

namuose didelių artistų balsais ir 

iš girsti gražiausius šmotelius muzi- 

kos, orkestros, militariško beno, ir 

garsių solistų savo namuose. 

(Apgars.). 

PAIEŠKOJIMAI. 

Reikalingas vaikas del o- 
fiso ir spaustuvės, pabaigęs 
pradinę mokyklą (public 
school). Gera proga pra- 
mokti spaustuvės darbo. At- 
sišaukite tuojaus "Drau- 

go" Administraciją, 18001 

W. 46 St. 

EXTRA. 

A5 Petras Grikszas paieškau 
Egnach Strewinsky, paeina iš Suval- 
kų gub., apie 30 motų senumo. Turi 

kreivus dantis. 1914 metais turėjo 
rasturanta Chicago, 63 ir Halsted st., 

Kas praneš apie ji arba jis pats <it- 

•dšauks, gaus gera atlygimą. Meldžiu 
pranešti sekančiu adresu. 

PETRAS GRIKSZAS 

G. S. I S. PARKER, WASH. 

Arba 

Karalina Grikszaitė 

(po vyrų Leketienė) 
1459 So. Union Ave., Chicago, 111. 

Paiškau savo brolio Antano Kairo 

paeina iš Kauno Gub. Panevežo Pa- 

vieto ir Parapijos Velikių filijos So- 

džios Knadžių. Atrašę laišką kad yra 
ligonbutėji Pittsburgo, Pa. Rašiau 

kelis laiškus, siunčiau telegrama ir 

viskas sugrižo atgal. Tegul jis pats 

atsišaukia arba kas žinote malonė- 

kite pranešti man už ką busiu labai 

dėkinga. 
Victoria Kairaite 

839 W. 83rd Placc Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

GERA PROGA. 
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan- 

dus už retai pigią kainą. $170.00 se- 

klyčios, setas, tikros skuros už $35 
Vėliausios mados valgomojo kamba- 
rio rakandus. 2 puikiu divonu, da- 

venport, taipgi $525 Victor su 

brangiais rekordais už $60.00. šis 

yra retas pigumas lr jums apsimb- 
lcės patirti nežiūrint kur jųs gyvena- 
te. Viskas vartota vos 9 savaitės, 

parsiduos taip po vieną. Atsišaukite 
tuojaus. Gyvenimo vieta: 

1922 So. Kedzic Ave., arti 22-ros 

gatv., Chicago, UI. 

Turi parduoti Puikus Seklyčios 
rakandus, Stala ir šešias kėdės — 

divonus, Plieninė Lova — Kamodas 

$250 Viktorola su rekordais — $60, 
$850 player pljanas $210 — vartoti 
tiktai 90 dienų —f persiduos po vie- 

ną kreipkites: 
3019 Jackson Blvd., arti Kidzie ave. 

Randasi gražus pagyvenimas, kar- 
štu vandeniu šildomas, su elektriką, 
maudikle. 6 Kambarių, su visais }- 
taisymais, gera šviesa, murineme na- 
me ant kampo, gera vieta del dak- 

taro. atsišaukie pas 

Jos. J. Elias. 

4600 So. Wood Str. Chicago. 

Rakandai kaip nauji, parsiduoda 
labai pigiai visi kartų arba atskirai. 
Priežastis pardavimo išvažiavimas 
kitan miestan. 

3311 W. 61st PI., Chicago, UI. 
(Pusantro bloko vakarus nuo 

Kedžie Ave.,) 
Phone Prospect 8758. 
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Loltunbia 
G mfoiiola 
and Columbiū Records 

„THE STAR SPANGLED BANNER" 
A 2367—75c. 

(žvaigždėta Vėliava) 
Šiuose karės laikuose kcžna šeimyna no- 
rės turėti šį dubeltavotą patriotišką rekor- 

dą. Pirmiausia, Charles Harrison jums pa- 
dainuoja Tautišką Hymną, o paskui „Battle 
Hymn of thc Republic" (Republikos Mū- 
šio Hymną). 

SEND ME AWAY WITH A SMILE 
A 2355—75c. 

(Išleisk Mane Nusišypsojus) 
Čia yra kiekvienam žinoma daina ir apie 

kurią visos šalies laikraščiai mtnavoja. Šio- 

je atsisveikinimo dainoje patriotizmas uži- 
ma sielvartos vietą. Iš antros-gi puses re- 

kordo turime dainą „My Sweetheart is 

Somewhere in France" (Mano mylima3 

yr' kur-nors Francijoje). 

OVER THERE A 2306—75c. 

(Užrubežyjc) 
Plačiausiai dainuojama ir populiariškiau- 
sia šių dienų kareiviška daina. ,,I May ba 
Gone a Long, Long Time," (Gal ilgai, il- 

gai aš nesugrįšiu) yra kita lyginai gera ka- 

reiviška daina ir abi yra dainuojamos gerai 
žinomo „Pecrless" kvarteto. 

FOR THE FREEDOM OF THE WORLD 
' 

' 

A 2347—75c.' 
(Už Pasaulio Laicvę) 

Mušimas būgnų, ragų šauksmas ir garsi 
muzika pilnos pučiamu instrumentų kape- 
lijos priduoda šiai patriotiškai melodijai 

nepaprastai daug gyvume. 15 kltos-gt pu- 

sės turime tą naują ir popuiiarišlią šmo- 

tą „Everybody is Jazzing it" (Kiekvienas 
tai džiazina). 

GOODBY BROADWAY, HELLO 
FRANCE , 

A2333—75c. 

(Sudiev Broadway, Sveika Franci ja) 

Šioji daina yra dainuojama „Peerless" 
Kvarteto ir joje slepiasi daugiau kis, ne- 

gu vien populiariška aiija už tai, kad čion 
išreiškiama tikras patriotizmo jausmas. 
Toji daina turi tą bėgį ir ritmą marguo- 

jančių kareivių. Ant antros-gi pusės yra 

kita karės laikų daina „Somewherc in 

. France is Daddy" (Kur-nors Francijojs 
randas tėtė). 

TRAMP, TRAMP, TRAMP, THE BOYS 
ARE MARCHING A 2357—75c. 

(Viens-du, viens-du, vaikinai maršuoja) 

Gaivi karės daina, kuri net širdį sudrebi- 

na. Viena garsiausių Amerikos kariškų dai- 

nų. Iš kitos pusės to pat rekordo turime 

„The Battle Cry of Freedom" (Karės 

Laisvės Šauksmas). Abi. šios daines dai- 

nuojamos Columbia Stella Kvarteto. 

DEPARTURE OF AMERICAN 
TROOP3 FOIi FRANCE A2C54—75c. 8 

(Išsiuntimas Amerikos Kareiviu 

i Franci jo) 

Su pagalba šio rekordo jausiesi beesant 

tarpe to didelio judėjimo, kurs draugauja 
išplaukiančiam transportui; čia kapelijos 
gr^jlna, kareiviai šukauja, nuc laivo gir- 
dėti atsisveikinimai, komandos, laivo švil- 

pimą — viskas jame yra. Iš kitoc-gi .p.isės 
turime „Arrival of the American Trcops 
in France" (Pribuvimas Amerikos Karei- 

vių Franci ją). 

Colambia Grafonola, Price $215 

Ccliimbia Graionola, Price $55 

Ccfcmbia drJonda, Pricc $13 

(Kiekviename mieste ir miestelyje Suvienytose Valstijose randasi CO- Ęaugcifc kitokių madų, kuriu kainos 

LUMBIA pardavėjų. Ncgalik surasti 00LUI4BIA pardavėja jūsų yra nuo $l8-°° au«štyn- 

apielinkeje, rašykite tiesiai mums ir pareikalaukite dovanai jusų kalboje 
duodamą katalogą. Šiame kataloge rasi suralą vėliausios muzikos 

ir 

dainų. Dainos dainuojamos geriausių pasaulės dainorių, jusų kalboje. 
Muzika yra grajinama geriausių kapeli jų, orkestrų ir solistų. 

Reikalaudami Katalogų, rašykit sekančiu adresu: 

International Recot'd Department 

102 West 38th Street 

Pcr'".n' Gr-fonolarj ar rekor- 

das, '..ū nykita ši vaizbos ženk- 

lą..— t:.i atsakomybes ženklas. 

f DABOKITE SAVO AKIS 
Jeigu Tau galva skauda, 

S Jeigu Tau ašaros krinta 19 aklų. 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu turi uždegimą, aklų, 

S Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc... tau 

S reikalingi akiniai: 

įsitaisykite^ gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- 
• vo akla specialistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų 8v. Vaitiekaus 

S parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant 

i John J. Šmetana 
AKIŲ SPECIALISTAS. 

S Tėmykit mano užraša. | 
1801 SOUTH ASHLAND A VE. | 

S Kampas 18-toe gatvės Ant Platt's Ap tiekos 2-ras aogSta. 
S Valandos: nuo 9 ryto Iki 0 vok. Nedėliom nuo i ryto iki 12 dieną. S 

S TeL Canal 52S S 

«4h.n 
t \į Best • 

J V.v. 

GARSI SANTOS KAVA. ft ft 
Visur parduodama po 28c. ir s !} |r 
po 50c. 

1 ** ** 
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nos trerei 
nls, nevi 
nr ja* s*' 

k t Kauti 
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f CWE8T B IDE 
1871 Milwankee it. 
2064 Ml[waokee *r. 
1051 Mllwmueea 
1510 W Madl*on it, 
2830 w Madlaanj at. 

1644 W3Chlcaao«T. 
1886 Blao lifcmd 
2612 W. Nori b a*. 
1217 S. Haletedlit, 
1882 S. Halated at. 
1818 W. 12th it. 

H0CW. S2ad it. M 

SOUTH BIDB 
8032 Wentworth it 
84Z7 8. Halatcd at. 
4723 S. Aihland a*. 

Pulku Stalam 
šimtu 43Cj 

nokaubbbI ' 

401 W. Oitlak. B Ii 
720 W. Nortb k* 
2940 Lincoln lt. 
8244 Lincoln a»# 
8118 N. Clark St. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

"DRAUGĄ" 


