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PULAS&CIO SVETAINEI, 1711 So. Ashland AVe. 
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Pirmas Praizas $50.00 
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r 
ASKELBTI GAISRININ- { 

KAI KLANISTAI. 
■ 
1 KChieago miesto tarvbos ko-[ 
Eįį 
Įritėtas, kuriam pavesta ištir- 

Eklgiiistii veikimą miesto tar- 

tnto.jų tarpo, paskelbė pa- 
rdes penkių gaisrininku, 

illirio priguli klano organiza-į 

Tai kapitonas Hinds, gais- 
ninkai: l'eterson, Xelson, 
lozdieke ir (ireen. Pareika-' 
tilta juos pasalinti is tarny-, 

(Iroen yra kolektorius, j 
*uo kiekvieno Imsimo klanis-' 

p jis ̂ volektuoja po 20 dolo-i 
IŠ to lo dol. eina or- 

cijos centram iii o dol. 
rini už dar ha. 

RANEŠIMAI. 
lfŽIX0J() ROŽANČIAIS i 

"SKYRIAMS ŽINOTIXA. 

Sausit l <1. :»:30 vai. }h> pie- 
ij įvyks Amžinojo Iiožaueiaus j 
Vpskrieio susirinkimas šv. 

yžiaus para p. mokykloj 
ambaryje. To\vn o f Lake. 
Chieagos ii- apielinkės sky-; 

Iriu valdvb< s būtinai- suvažino- j 
i t e. Turi ii!" k< lis svarbius 
laukimus i>:*išli. Taipogi v, 

jl^'i t i ploniau ją Amž. Uož. nariai 
■ra prašomi dalyvauti sui-me. 

m Susmilkime dalyvaus :>erb. 
nTėvas Alplionsas Maria !\ C. 
r Svarbu visiems dalvvauti. 

V. A. Gabiaitė. spskr. pirm. 
'VEST Si t>r. Aušros 

ĮfVartij pa r. (iiedmiinki: labai 
svarbus sibirinkinan įvyks 
sekmadieny j. ::rm>džio vi. -I 

vai. po -pietų. Aus ros \'; -t i 

par. mokyklos kambaryj. 
Valdyba. j 

—i 

PRANEŠIMAS I 
Man 1 u bu i malonu gr.l: žmomir.s 

nuteikti šias žinias, uitai kad aš no- 

rių kad tie kuri<- apie- tai abejoja 
kad patjs persitikrintu ką š ilima pa- 

daryti su Chiropraktika. 
Apie Liepos l'Ji'2 aš papuvau di- 

deli šalti b-t .i tai donius neatkrei- 
piau, vėliau tas išsivystė į kosuTi ku- 
ris mane baisiai pr:ul> jo kankinti. 
Ant galo atsiguliau lovon, pašaukti* 
biena antra daktara pripažino ka i 

turiu "flu" ir kad turiu ln-nt kolula 
savaičių gulėti. Biskuti man pagėrė- 
jus as visai apkurtau ir nieko x\cr-j 

Įėjau girdOti. Tuojaus kreipiausi prie 
Akių-AusŲ-Xosics ir Gerklės Specia- 
listų bet po egzamino pasiikė kad 
man nėra vilties ir kad nekuoniet 

daugiau negirdėsiu? 
Viena diena vienas iš mano drau- 

gu žinodamas kad aš labai sergu už- 

ėjo manęs aplankyti. Pamatas mano 

padėti jis pradėjo man aiškinti apie 
Chiropraktika. išpradžių aš netikėjau 
bet jis mane prikalbino ka<l nuva- 

žiuočiau su juo pas viena chiroprak- 
tika, ant palo sutikau. Nuvažiavome 
pas I)r. Charles Smanko, 3001 \Vest 
22-nd Street, Chicago. 111., del pasi- 
tarimo. I'o ]>irtno nuvažiavimo jis 
tuojaus pradėjo savo metodą gydy- 
mo ir po penkto karto aš pradėjau 
jau daugiau girdėti, dabar jau visai 
gerai girdžiu. 

Nėra žodžiai kuriais aš galėčiau iš- 

reikšti savo pad»'ka už sugrąžinimą 
man girdėjimo ir patariu visiems 
kurie panašiai sorgą pamėginti ši 
buda gydymo pas gera ir pasitikima 
Chiropraktika. 

Su pagarba 
bi \>cm: TL>n»\rH. 

Subseribed and sworn t<. bet'ore me 

this 17-thursday. 
J(vwph Lejisa 

Notary Publle. 
BL.\N< IIE KI RK.l 

State of Illinoi- County oi <*00k 

Spali.* A. P. 1922 

(Ap?r.) 
S 

IŠDUODI" ANT H \XDOs. 

4 kambarių randa, viena iš kam- 

barių, savininkas nori pasilikti sau. 

Jtfamas garu apšildomas, elektra. ga- 

zas, maudynė, gazinis pečius, kam- 

bariai beismente, randa $25.00 j mė- 

nesi. Kreipkitės. 
o€00 Marshfield Avenne 

(Apačioj) 

5 AVESjF SIŪK — bv. Kaxi-J 

juiii-ro Akademijos Rėmėju 10 
si: \ i i ns t j i ivs j, ries metini svi- 

sirnkhną gruodžio '11 d.. Auš 
rx.< Vaitu par. mokyklos kam- 

: Ui' y j. tuoj jK) sumos. Visos 
> atsilankvfcite, nus bin* 

įvnkama valdyba ateinantiems 
metam>. Atsiveskite ir nauji) 
narių. Valdyba. 

\VKST S1DE. — D. L. K. 
Keistučio, .Ja imi kaičių ir Bro- 
liu ir Seserų Am. I)r-jos su- 

sirinkimas įvyks sekmadieny, 
ol (i. prucdžio (l>ee.) 1D22 ra. 

M. Meldažio svct., 2242 West 
2.*>-rd PI., 1 vai. po pietų. 

šitas susirinkimas yra labai I 
svarbus kiekvienam nariui ir 
narei. Bus rinkimas naujos 
valdybos 1!)2*> nu k turime la- 
bai daug dalykv aptarimui. 

V. Duo&a, centro pirm., į 
P. Nc^erauskas, rast. į 

D!FA'O APVKIZTX>S PAjįfl 
Kai. Spaudos IV jos vivf. I 

jkp. uis'thiis susirinkiuy< j/tis 
Uausio 1 d. tuojaus po j 
| maldų, Dievo Apveizdos f>ar. j 
'mokyklos kambary. J 
j K vi e ėiamc susirinkti 7 i sus 

narius, kurio esate užsiijhokė- j 
jc ir kurie tik uzsi rasi. |R.[ 

i uo>;»te užsimokėję, ipr 
f iri kurie norės itales/ Įstoti, 
tuo'jaus lshis knyu:y' nes jau 
\ n prisiųstos. S 

I> pc-rc-itu **etur narini, ku- 
rio dar noatsiėmf knyi^u šia- 
j.i«» susirinkime ;iįau>ite. 

Aukotoju Kalturos vajuje j 
paliudijimai (diplomai) bus 
atidiu '*v^dar ju neatsiminu- 
siems. 

štame susirinkime bus rinki j 
ians \ ;i1*K Jh)s 192i» m. ir daujr 
kitokių svarbiu reikalu aptar- 
simo. Kus-iae bus kun. Br.Bum 
šas, KaL Spaudos T)r-jos or- 

ganizatorius. 
Narys. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
— Šv. Jono Evangelisto l)r-jos 
priesmetinis susirinkimas Įvy- 
ks sekmadieny, gruodžio 31 d. 

m. 1 vai. po pietų, Dievo: 
Apvoizdos parap. mokyklos 
kambary. j 

Visi nariai malonėsite atsi-; 
lankyti, bus rinkimas naujos 
va' !ybo> ir rinkimas darbinin- 
ku mušu v ak-irai kurs įvyks 
sekmadieny, sausio 7 d. Dievo 
Apveizdos pa r. svet. 

J. R. nu t. rast. 

TOWN OF LAKE. — Lai), 
tlaringos Są-gos l kuopos prio- 
šmotmis susirinkimas bus ly- 
toj, spuod. 31 d. 4 vai. po pie- 
tų. Šv. K ryži aus parap: svet. 

Šitan susinnkinian visi La- 
bdaringos S?ij. nariai-ės esate 
širdingai- prašomi atsilankyti. 
Yra daug dalyku aptarimui ir 
bus rinkimas valdybos 1923 m. 

Pr. Veryga, pirm., 
Ver. A. Galnaitė, rast. 

TOWj[ O F LAK K. ŠY. 
Jurgio į&- K. Dr-ja laikys prio- 
šmetinį susirinkimu sekniadie- 
ny, fl5^"uodžio,31 cl. 2 vai. po 
pįet J- Šv. Kryžiaus par. svet. 
46 ijp Wood g-vių. Visi nariai 

atsilankykite. Turime daug 
svarbių reikalu aptarimui. 
Ripk&ime valdybą 1923 m. 

S. Aračaoskas. rast. 

"I^IRUTES" MASKARADAS 

Jįįrnet "Birutė" rengia di- 
dėt metinį maskaradu, Pulas- 
kiJ svet. 1711 So. Asbland Av. 
selciuadienyj, gruodžio 31, 
19:12, nutikti Naujus Metus. 
fTamie vakare publika ras 

daiig linksmu žaidimij ir šo- 
kim $500.00 praizij bus išda- 
linki tiems, kurie tunas gra- 
žiausius kostumus. Pirmas 

pAuizas, $50.00 pinigais, bus 
atiduotas didžiausiai grupei 
m/^karadieeių. "Birutė" kvio 
vi i visus kurie nori linksmai 
smaukti Naujus Metus. 

KORTH SIDE. — Detei Nau 
ąu Motų šventės Lietuvių Po- 
litinio Kliubo mėnesinis snsi- 
Jinkinias likosi atidėtas ant 
Kilo pirmadienio, sansio(Jan.) 
S d. 7:.'U) vai. vak., bažnytinėj 
salėj. Nariai, malonėkit tai į- 
sitomvti. Rašt. 

V V 

l z 
Gruodžio .'>0 d. Svarini. Vi- 

si atvyksta. 
) 

m; VI: >DOS TOKIA PROGA 
PASITAIKO! 

Fardavi.uui bevelk naujas mūrinis 
namas 2-ju pajryveniniu o—6 kam- 
bariai. elektni. maudims, ankstas ce- 

mentuotas cklepas, skalbynės. jęara- 

gre del jjų madiniu. pečių apšildomu*, 
randus $102.00 sint mėnesii, _ prek-'- 
iktai 10.r,00.00 priimsiu lota. arba 
automobiliu kaipo dali jmekėjimo. 

j F. J. 3ZEMET 

/4180 Archer Avenue 

\ Tel. Lafayette 6824 

A. J* A. 
MAGD. PLUSKE- 

VIČIENĖ. 
mirė gruodžio 28 d., 5:45 

!ryte. 
33 metų amžiaus A- 

merike išgyveno 10 metų. 
Paliko nuliudime 2. vai- 
kus Bronislovą 9 metų, 

įl Pranciškų 7 metų. 
Laidotuvės- įvyks utar- 

S L'iinke, sausio 2. 1923 iš 

| namų 4315 So. Hermitage 
A ve. į šv. Kryžiaus baž- 

nyčią 9 vai. ryte, o po 
pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. 
Kviečiame visus draugus 
ir pažįstamus dalyvauti 
aidotuvėse. 

Nuliūdę kūmai, 
A. Shalmas ir 

Rapnįkai. 

BIZNIERIAI GARSINKITE? 
"DRAUGE" 

Laukiant nauju metŲi 
Dr-ja Motinos Dievo Aušros Vartų | 

Ifcngia 
Didelį Truks minga Vakarą, 

NEDĖLIOJ, GRUODŽIO 31 D. 1922 M. 
šv. Mykolo Parap. Svet. 1644 Wabansia Avenue 

Pradžia 6 vai. vak., trauksis iki 1923 m. Įžanga 25c. yp. I 

Vakaras bus su įvairiais pamargini m ai s ir žaidimais. | 
Muzika bus iš pat Lietuvos kurį griež puikiausias lie- 1 
tuviškas meliodijas. Visi kviečiami, seni ir jauni, atsi- i 
Įtaikę tikrai džiaukitės ir negalėsite užmiršti šio vakaro I 
gražumo. 

Kviečia visus KOMITETAS, i 

S. L. R. K. A. CHICACOS 
APSKRIČIO labai svarbus j ne 

tinis susirinkimas įvyks gruo- 
džio 31 d. 3 vai. po pietų, Au- 
šros Vartų par. svet. 2323 W. 
23-rd PI. Chicago. Visas šio 

apskričio kuopos prisiųskite 
savo atstovus. Turime svarbių 
reikalų aptarimui. Rinksime 
valdybą 1923 m. 

Kas. Kudirka, pirm. 

REIKALINGA moteris pria 
namų darbo; drapanų nereikia 

plauti, tiktai pagaminti valgi 
ir prižiūrėti vaikus: Atsišau- 
kite: 

J. K. REKAŠIUS 
4612 South WeUsStreet 

Telef. Boulevard 2310 

PAIEŠKAU Kazimiero Jankaus 

(Yaunko) Jis yra angliakasys, pirmau 
tryveno Ledt'ord, TU. dabar pirdf-jau 

; gyvena. Ohioagoj. Jis pats ar kas opl« 
ji žino praneftkito fiiuo adresu; 

THOMAS SHEA 
916 North NLnth Street 

Enst Nt. I/Oals, III. 

^PARSIDUODA grocemė la- 

bai pigiai. Vieta apgyventa 
vien lietuviais atsisaukito šiuo 

antrašu: 
4546 So. Paulina St. Chicago. 

Telef. Boulevard 2813 

PARSIDUODA labai pigiai pnm- 
I džiaus biznis su visais Įtaisymais. 
; biznta eina gerai patys automibiluii 
1 užmoka randa ir padaro prajryvorJ- 
ma, 

J. Ml. 
2357 W. 30 PI. Chlciso. 

BRIDGėPORTAS. Lie- 
tuvių Laisvės Kliubas rengia 
7 metinį balių sekmadieny, 
gruodžio 31 d. Mildos svet. 
3142 So. lfalsted St, Prasidės 
6 vai. vak. Įžanga 38c. asme- 

nini. Komitetas. 

VĖLIAUSIOS MADOS 

Kas norite turėti naujausios 
mados pasiutui drabužius at- 

eikite pas mane. Siuvu ir lai- 

|kau koatus, siutus ir dresses. 
Esu praktikavus 8 metus Pe- 

terburge, Prancuzu mokykloj 
ir Ame.rike JO metų. Darba su 

pristotu gerai ir atlieku atsa- 

kančiai. 
Mrs. G. I. BURBA 

|3214 So. Halsted St. Chicago. 
Telefonas Boulevard 2469 

MILDA 
Moving & Expyessing 

Co., 
Anglis ir Malkas 

ratarnaujam dieną. Ir naktj: per- 
kratytom rakandus, pianus, aafe'us. 
krautuvo*, važiuojam j kitus miestus 

ir valstijas. Užlaikome keturis tro- 

kus. Pigiausiai patarnaujam ir darbą 
fivarantuojam. 

Taipgi u?.laikom vartotų rakandų 
i ir pečių. 
V. BAGDONAS, 

D. PETRĄVIČIA 
3227 So. Halsted St. 

Tel. Yards 3408 

Chicago, 111. 

iiimiiiilllltfllll 
iiiN'in. rti 

NEPAPRASTAS 

CONFETTI ir BALLOON 

ŠOKIS 
RENGIAMAS 

LIETUVOS VYČIŲ 24-tos Kuopos 
SUBATOS VAKARE 

GRUODŽIO 30 D,, i 922 
M. Meldažio Svet. 2242 West 23-rd Piace 

8 vai. vak. Muzika Filipavičiaus Įžanga 50c. 

Lietuvos Vyčiu 24 kuopa kviečia visus Chicagos šo- 

kiu mylėtojus dayvauti šiame nepaprastame vakare. 

Kviečia RENGĖJAI. 

SKANI VAKARIENE 
Jr 

GRAŽUS PROGRAMAS 
Rengia 

Labdaringosios Sąjungos 7 Kuopa 
NEDALIOJ, GRUODŽIO 31 D., 1922 

Aušros Vartų Parap. Svet. 2323 W. 23-rd PI. 

6 vai. vakare Įžangai 50c. 

Atsilankykite visi į šiq. vakariene nes tai' viena iš ska- i 

niausių vakarienių. Beto bus gražus programas. Bus dai- 

nų, lošimų, kalbų ir kitokių pamarg'inimų. Po progTamui 
bus lietuviški žaislai. 

Kviečia visus Labdaringos Sąrgos 7 Kuopa. 

A 6HMKES SEGtt 
Perkėlė savo ofisą, po nnmeria 

4729 SO. ASHLAND AVENIJE 

SPECLTALIŠTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 

po pietij: nuo 7—8:30 vakare; 
Nedėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2UO 

PEARL (ĮUEEN 
( KONCERTINOS. 

Yra geriausios; patariamo.* ir 
naudojamos grcriausiij koncertini} 
Grojiku ir Mokytojų. 

j Mes taip-gi turime gorinusi pa- 
I smukimą ir kiti} muzikaliu insiru- 
! menti}. 

Klausk mušt} kataliogo, o gausi 
jį dykai. 
GEORGI and VITAK MUSIC CO. 

i 

! 4639 S. Ashland A ve-, Chicago. 111. 

i»occooooooooooooooocooooc> 

Of, J, SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Fullman 8385 

10901 So. Michigan Avenue 
VaJ. nuo 9 ryto iki 2 po pletu 

Telefonas Itcpublio 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
filaor: rak: kampas 55 Ir 

Ashland Avenue 
Vai Nuo A iki 9 vai: vakare 

'( Naprapathla del Sergančiųjų kai 
1 butų geriau. operacija ar Naprapa- 
thia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
dlskusuoja, ka mėginti operacija ar 

Neprapathia tad tūkstanti karty ap- 
simokės ištirti abu gydymo budu. Na 
prap&thla prakali n Ilgos priežastį, o- 

peraelja praftallna ligos apsireiški- 
mas, bet patiekta ligos priežastis 
Naprapathla reiškia an' visados pa- 
gydo. Chirurgijos budu esti taip po 

pirmos operacijos, tuoj seka antra 
ir trečia: Yra gerai suprantama kad 

sekame operacija lr trečioji yra 
daug sunkesnė ir pavojingesni- iš- 
taikyti tr tuora kart ligonis llekta 

neišgydytas. 

METINIS 
BALIUS 

Simono Daukanto Jaunaomenes Teat. Kliubo 
Įvyks— 

PIRMADIEN, SAUSIO 1 D., 1923 M. 
Dievo Apveizdos Parapijos Svet. 

Prie Union Ave. ir 18 gatvės 
Prasidės 6 vai. vakare 

Gerbiami Draugai ir Draugės, malonėkite a 

kyti j šitą bali^. Taipgi atsilankykite ir. visi chi 
čiai j šitą iškilmingą balių. 

(žanga 30c. , Užprašo KOMITETAS4 

IŠKILMINGAS METINIS BALI ( S 
RENGIA 

Dr-stė Lietuvos Mylėtojų Cicero 

Nedolioje Gruodžio 31, 1922 
Lietuvių Liuosybės Svet. 14-th St. ir 49 Court 

Cicero, UI. 

fPradžia 6:30 vai. vak. ir trauksis iki Naujų Metų 
Muzika po vadovystė J. F. POCIAUS 

Kviečia visus KOMITETAS. 

r-TAS METINIS BALIUS 
Rengia Lietuvių Laisvės Kliubas 

Laukiant Naujų Metų 
NEDĖLIOJ GRUODŽIO 31 D., 1922 M. 

Mildos Svet. 3142 So. HaJsted Street 

Pradžia 6 vai. vąk. įžanga 35 c. Ypata 
Kviečiame visus atsilankyti į šį vakarą. tnes tai' bi 

vienas iš puikiausiu vakani ir galėsime laukiant Nau; 
Metą, gražiai pasilinksminti prie geros muzikos vad< 
vaujant P. J. Rakauskui. KOMITETAS, j 

TEATRAS ir BALIUS! "Žmogžudžiai" 
Penkių veiksmu drama su dainomis scenoje stato Dr-j% Dr. Vinco Kudirkos. Naujų Metų vakare. Panedėii 

Sausio (Jau.) 1 d., 1923 m. M. Meldažio svetainėje 2242 W. 23 PI. Veikalą sulos Laisvės Kanklių Mišras Gboras.Po 
vadovyste A. P. Kvedero. Gerbiamoji publika sį Draugiją visuomet stengiasi1 parengti vakaras kad publika, atsilan- 
kius nesigailėtų, taigi ir šį kartą deda visas sjfckas kad vakaras visais atžvilgiais pavyktų ko puikiausią., kad atsi- 

lankiusieji butų pilnai užganėdinti apart veikalo bųs puikiai žydinčių rožių kuriom jaunimas galės puikiai pasi 
* 

ti, merginos kurios turės -tjaugau&ia rožių gaus puikias dvi dovanas. Pracjžia 7 v. vak. Orkestrą 'Pilipavičius. 
M Kviečia REKGAJIA1 


