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KATALIKU PASAULY. 
NCRTH ,CAR0UNA — 

NAUJA DIOCEZIJA. 

KOMA, saus. 1U. — Konsi-
storinė Kongregacija atskyrė 
Raleigb diocezija nuo terito
rijos, Kuri priklausė Apašta
liniam North Caro!*na vika
riatui. 

North Carolinos vikariatas 
įkurtas Papos Piaus IX 18-
U8 m. .Jis apėmė No. Carolina 
valstiją, išėmus kai-kuriuos 
apskričius. 

1924 matais vikariatas skai 
tė jau ;V) kunigus ir 8,854 kn 
talikus. 

Vokietijos Monarchistai 
Veda Politinę Kampaniją 

"SAUSUMO" PAVYZDI 
PREZIDENTAS DUODA 

SMARKUS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS JAPONIJOJ 

s 
D*. STASYS ŠALKAUSKIS. 

i 

REIKALAUJAMA, IDANT 
JI SEKTU VIŠI VALDI-

N/NlNKAi. 

Nori Išrinkti Prezidentu Nuo- Nepaprastas susirinkimas 
~ tiltuose Rūmuose. 

savą Zmogu 

Bavarijos Princas Rnpprecbt Statomas 
K a n d i d a t u 

REIKALAUJA VATIKA
NO ATSTOVO 1. SĄ

JUNGOJE. 

PRAHA, Čekoslovakija, s. 
10. — Čekoslovakijos parla
mente atstovas Myslivec, ka
talikiško laikraščio ••('ech" 
redaktorius, iškėlė reikalavi
mą, idant Tautų Sąjungoje 
butų reprezentuojamas pilnai 
ir Apaštalu Sostas. 

Aiyslivee tuo klausimu kal
bėdamas sakė: 

"Visi gerai pažista ir žino 
n l venimo ir politikoj nesunaisv 

ai&£tų pasauly Pa jmsanKm- .• 

\YASHIM3TON, saus. 10. 
— Baltuose'Rūmuose pas pre 
prezidentą jCooIidge svečiavo 
si ir turėjoj užkandį amėriko-i 
niški didikai, kūne priguli 
4 'Vieno Tūkstančio Piliečių 
Komitetui ' f Vykinti įstaty
mus.'* ,Jų l&vo keliolika, kaip 
tai Gary, ; ItocheieKer, jr., 
Baruos ir Ifiti- miilionieriai. 

To nepaprasto susirinkimo 
^priežastis — Įtikinti prezi-
Identa, idant visai saliai pa-

BKRLYNAS saus. 10. — j remti princo Rupprechto kan vyzdis, kaip turi but gerbia-
Nacionalistų ir monarchistų Įdidatura. 'mi įstatymai, išeiti) iš pačių 

partijos iškėlė prezideneiale ! 2. Princas Rupprechtas sau Baltųjų Rumų» 
kampaniją. Demmcijuojamas I turi stiprų bavarų parėmimą Lygiai, kad ią pavyzdį pil-

šmeižiamas šiandie ir dalies Prūsijos monarchui nai sekt,ų visi Šalies ! valdi-
tų palankumų. To neturi bu-'ninkai, pracįėjfcs aukfcciausiuo 
ves Vokietijos sosto įpėdinis, ju ir baigus £emiauliuoju. 

Susirinkime didikai snier-

fTOKYO, saus. 10. — Va- i 
0 

kar šį miestų ir apylinkes pa 
lietė dar vienas smarkus d-re 
bėjimas. Gyventoju tarpe įkilo 
baimė ir pasiauba. 

Vgnokalnis' Aso, už 600 mai 
lių nuo čia, pradėjo smarkiai 
veržtis. 

PASKIRTAS DIOCEZUAI 
ADMINISTRATORIUS. 

Su Jo Kandidatūra Sutiko Bu
vęs Vokiečiu Kaizeris 

CiNCINNATI. O., saus. 10. 
— Mirusio vietos arkivvsku-
po Mueller G kone altoriai ar
kivyskupijos administrato
rium išrinko ilagr. Louis .i. 
Xau, Mount St. Mary semina 
rijos rektorių. Išrinkimo do
kumentai pasiųsti Šventojo 
Tėvo Delegatui YVashingtone. 

i 
ANGLAI LAKŪNAI ŽUDO 

UŽPUOLIKUS. 

m 

ninis prezidentas Ebert. Rei
kalauja jo atsistatydinimo. 
Dar daugiau. Xaeionahstai su 
nionaiehistais nori, idant K-

# 

bert visai pasitrauktų šalin 
iš visuomeniško vokiečiu <rv-

Ziur? ateities. 
_». Abiejų karališkų namų kė svaigiuosius gerymus ir 

pažymėjo, kad jie anų nevar-

BAGDADAS, saus. 10. — 
Akhwan gentės gaujos užpuo 
lė Trak gentį už 70 mailių pie 
tvakaruose nuo Nasiriyah. 
Anglių lakuiai plėšikus su gro 

tet$ ir Jo troškinius visuoti
nos taikos visoms pasaulio 
tautoms/* 

Myslivec toliaus pažymėjo, 
kad Tautų Sąjunga be A pas 
talų *Sosto pagelbos niekad 
negalės išspręsti svarbesnių
jų pioblemų, ypač taikos n i 
kalais. 

galvos daugiaus rūpinasi sa-< 
vo vaikų i t anuky proga at- : t o J * i r nork *** s r a i * a l * n e W «-** » — , l u n a i ) i o e r a f į j 
gauri Muomct-nors sostą, ne- ™tot» * > « v I p 0 " *•««>_ lww». A ^ 0 m O ^ 1 * ^ . ž u ' " 

gyventojai. 

Lietuvos Universiteto Profesorius. 
Šitame " Draugo". numeryje (pusi. 2) telpa" g e r t 

užatIkav7lioni ' S t *į**U^° ^raipsnis kultūros vajaus reikalu ir jo 
i mpa biografija. f * 

* 

Iš Muntcho, Bavarijos sos
tinės, parėjo žinių, kad bu-

I ves vokiečiu kaizeris, kurs 
šiandie gyvena Olandijoje 
pagaliaus sutikęs, idant mo
narchistų partijos kandidatu 
i prezidentus butių statomas 

:buvęs Bavarijos* sosto Įpėdi-

ttuprantama, susirinkime 
JVO nemažai ir kupranugarių,, 

••r. g " • 

gu tuščiomis pretensijomis ir , 
princo Rupprechto sunūs i 
dauginus už HohrazoUermis , , , e b u V 0 j o k h } ^a ip t iamųju j B O STOX, Mas., saus. 1 0 . - j 

oiri tos progos. . « " " * ? • }[k.vanduo i r v i s o k l ' Naujosios Anglijos ploto S. j 

nis. princas Rupprecht. 

• , . 4 ' . * i ^ ' Prezidentas pritarė jų nuo 
pasiųlytas tuojaus po to, kuo r J V 

u„,t prezidentas Kbt-rt prane m o u e i P^ymėdamaa, kad 
iė, kad jis .ukatKliduosųs į * m svaigieji gerymai visuo-

• , . met yra svetima ir todėl jis 
prezidentus. • J . . . . 

^ , . . ., rP i i- . • i nereikalingas apsidėti jokiais 
Bet buvęs kaizeris reika- 1 .uoinet monarchistai kan- . *.v •.. . Z/ 

• , . , ' . ^ . • , . , . • , 4 .1, -A (ilistra pasižadėjimais. Bet pa 
,lauja. kati princas Rupprecht į^datu j prezidentus statė ad- * f T i r 
jkandiduotų ne į prezidento po.amrola Tirpitz. Tečiaus buvęs £**t

 k a d ^ s valdininkai 
LYONS, saus. 10. — Piim ziciję. bet i valstybės guber-kaizeris nesutiko. I r jis pata-

Kalėdų čionai apsilankė F rau ' natoriaus ofisą. |rė, kad tas admirolas persi-

Pas buvusi kaizerį Olandi-. s i r wP a i> k u r i a L q t ( i n k i n ^ »™ .iValatyMų armijai sumažintas PAftYŽIUS, saus. 10. -
jon pirmasis kuriems buvo <!iai* [25 nuošimčiais muilo išdavi- ' Pirm Naujų Metų franeuzų 

FRANCUOS AMBASADO- džios įduoto biudžeto. 
RIUS VATIKANE PALAI- , Tad premjeras Uerr iot ; 

IVUiuAij. sausio mėnesiui pareikalavc 

socialių išlaidų. Tose išlai
dose palikta ir ambaaaclo-

mas. parlamentas nepravedė vai- riaus Vatikane išlaikymas. 

HERR101 AUKŠTINA 
VIENUOLEI 

u * 
KNYGYNAS! 

I 

C'JOB premieras radikalas Ue-1 Hohenzollernai su \Vittels- keltų Bavarijon ir iškeltų ak-
rriot. J i s yra šio nuėsto bur-'bachų šeimyna galutinai susi ciją monarchistų tarpe už 
mistru. taiį\ė, kuomet buvęs Vokieti-

Laikydainas miesto ligoni- j jos sosto jj>ėdmis antrukart 
nes jis aukštino vienuoles apsilankė pas princų Rupprc 
slaugytojas už jų nepaprastų cbta Muniche. 
pasiš^'entimą aptarnaujant Ii 
gonius. 

Tas pat Her r io t kaip žino
ma, veda atkaidią kampanijų 
prieš vienuolius ir vienuoles 
f'rancijoje. 

Kaip t^ suprasti? Mat, vie 
nuolių slaugytojų ordeną pri-
]iažįsta Francijos j statymai, j 1. Buvęs Vokietijos sosto 
Visus kitus ordenus tie ne- ! įpėdinis davė garbės žodį ne 
lemti įstatymai draudžia. įsimaišyti šalies politikoj ir 

Premieras radikalas moka j — " 
prisitaikinti. Į SKOLŲ KONFERENCIJA 

Monarchistai krikštauja. 

Kuomet Vokietijos naeiona 
listai monarchistai ir junke
riai padarė savitarpinę taikų, 
princas Rupprecht turi pro
gos iškilti vokiečių tautos prie 
šakv. Ir štai delko: 

monarchistini kandidatų 
prezidentus. 

Sutiko del Rupprechto. 
Kuomet pas kaizerį pasių

stas kitas kurieras, 1). kaize-
su princo Rupprechto 

būtinai turi pildyti įstatymus 
ir kitiems duoti pavyzdi. 

Prie tos progos plieno tru 
sto galva Gary dar pranešė 
apie einantį saliai gerbūvį. 

CALIFORNIA UŽ VAIKŲ 
DARBO AMENDMENTĄ. 

Negirdėta proga! 
s Negirdėta proga! 

ris 
kandidatūra sutiko. Tik pa
reikalavo, kad jo titulas ne-
bulįiĮ .Vokietijos prezidentas, 
bet k regentas gubernatorius,' 
kai-kad šiandie Ungarijoj ad
mirolas Horthy turi regento 
titidų. Buvęs kaizeris atsisa
ko p;ripažinti Vokietijos res
publikų. 

HACRAMENįTO, saus. 10. 
—Calit'ornia valstijos legisla 
turą ratifikavo i'ederalį vai
kų darbo konstitucinį amend 
menta. 

Arkansas valstijos legisla-
tura pirmiaus amendmenta ra 
tifikavo. 

MALDININKŲ BŪRYS 
AUDIENCIJOJE 

EINA. 

PARYŽIUI , saus. 10, — 
— Skolų klausime konferencija 

ROMA, saus. 9. — Pirmas Į čia dar vedama. Kaip pasida 
Šventiyjų l ie tų ma-dininkųjlinti Vokietijos atmokamas re 
būrys — vokiečiai, Šventojo paracijas. nieko nenutarta. 

l e v o andiencijon priimtas!Delegatai atsiklausia savo vai J E F F E R S O N CITY, Mo. 
gruodžio 29 d. įdžių. kas tolįaus daryti. saus/10. — Iš valstijos kalė-

sšventasis Tėvas į maldinm| S. Valstybės būtinai nori j"imo paroliuota Mrs. Aggie 
kiis kulbėjo, juos fvoikino ir gauti dalį reparacijįj. Tas Meyers. Kalėjime išbuvo 19. 
sutaiko apaštališka palaimini klausimas visą konferencijai metų už savo vyro nužudy
me, ' trukdo. 

P1RKLYBINĖ KOVA. 

SENATAS DAR NEPATVIR 
TDK) NOMINUOTO 

TEISĖJO. » . 

' 

PARYŽIUjS, saus. 10. — 
Čionai praneša, ikad šiandie 
Vokietija su Francija iškelia 
tarifinę pirklybos kovų. 

WASHINGTON, saus. 10. 
— Aukščiausian Teisman tei
sėju prezidentas Coolidge no 
minavo generalį prokurorų 
Stone. 

-

Senato juridinis subkomite 
tas tų nominaciją kažkodėl 
užlaiko, neraportuoja senatui. 

• 

• 

,. FIX)RENCEV Arizona, sau 
sio 10. — Už savo pačios nu- j 
žudymą čia kalėjime pakar
tas negras Flowers. • 

V E L T U I 
Pasiūlymas Draugijoms ir Pavieniems 

Asmenims. 
-

- Ar JŪSŲ Draugija nori turėti savo knygyne? -
- Žinoma, be abejo nori. Bet jos iždas mažas. -
- Mes nuo JŪSŲ Draugijos nei cento nereikalausime. 

Duosime Jums paskelbtas "Drauge" 360 {vairias kny
gas, veltui. -

- Kaip? veltui?-
- Ugi taip! JŪSŲ kilniais tikslais susitverusi Draugija 

remia katalkiškę spaude. O katalikiškas lietuvių dien
raštis yra tik vienas; "Draugas". Suieškokite 100 nau
jų metinių "Drarfgui" prenumeratorių, atsiųskite už 
"Draugę" pinigus, o "Draugo" knygynas už tą pasi-
tarnavimę Jūsų Draugijai prisius 360 knygas,. Tas Jū
sų Draugijai nesunku padaryti. Galite ne vien Draugi-

" jos narius imti, bet ir kitus. -
- O pavieni asmenys ar galėtų šiuo pasiūlymu pa

sinaudoti? -
m Taip, gali smulkesnių nurodymu gauti kreipkitės 

į "Draugo" knygyną: . 

Vv 

2334 So> Oakley Avenue m* Oiicago, Illino». 
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TURI PAMOKOS. 

Radikalų vadas AVilliam 
Haywood karo laiku bendrai 
su kitais savo plauko drau
gais darė sųkalbius sugriauti 
S. Valstybių valdžią tikslu į-
kurti čia sovietus. Pasibaigus 
karui jis su kitais^suimtas ir 
federako teismo Chieagoje nu
baustas kalėjimu* Padavus a-
peliacijų jis laikinai paliuo-
suotas po paranka. Pasinau
dodamas laisve, jis pasprūdo 
Rusijon, bolševistinin "ro-
jun", kur jo idėjos buvo vy
kinamos. Apie jo pabėgimą pa 
tirta, kuomet apeliacijos teis
mas patvirtino žemesniojo tei
smo ištarmę. Nuvykęs Rusi
jon jis juokėsi iš Suv. Valsty
bių ir šmeižė šios šalies val
džią ir įstaigas. 

Dabar iš Konstantinopolio 
pareina žinia, kad tas "VYilliam 
Haywood, kituomet galingas 
amerikoniškų radikalų vadas 
pasirodęs armėnų miesto gat
vėse. Apdriskęs, suodinas ir 
purvinas, išalkęs ir pavargęs 
jis užėjo vaikų prieglaudon, 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus užlaikomon, mieste Alex 
andropol ir prašė maisto ir 
drabužių. Kuomet prieglaudos 
viršininkė nusistebėjo, kad tas 
žmogus kalba grynai angliš
kai, Haywood atsakė: 

"Esu William Haywood. 
tečiaus nesu daugiaus komu ;is 
tu, nei bolševiku, nei net I. 
"VV. W. Blogai padariau bėg
damas nuo Amerikos kaiėji-

Prof. St. Šalkauskis. 

KULTŪROS VAJUS IR STUDENTIJA. 
*» 

TRUMPA p. DR. ST. ŠALKAUKIO BIOGRAFIJA 

Vidurinius mokslus ėjo Šiaulių gimnazijoj. 
1911 m. su pasižymėjimu baigė Maskvos universi
teto teisių fakultetą ir kartu ekonominę sekciją. 
Iki 1915 m. gyveno Azijos vidury — Samarkande. 
Čia jis advokatavo ir dirbo baYike. Parašė veika-

' 

ir francuzų, jis gerai vartoja rusų, vokiečių, ]^n-
kų, latinų ir graikų kalbas. Kaipo giliausias lie
tuvių galvotojas, jis dabar stovi priešaky žinomo1 

Ruomuvos judėjimo Lietuvoje. Red. 

SV: K. A. RĖMĖJU DARBUOTE: 
. 

Per platų vandenyną ieko patirti, jog A. L. R. Kat. 
Federacija pradėjo mėnesinį kultūros vajų visoje Ameri
koje tikslu paremti gerokai vargstančią lietuvių studentiją. 
Dvi priežastys neleidžia man neatsiliepti, kad ir keliomis 
pastabomis, j šitą svarbų ir garbingą mūsų tautiečių už-

1* (rusų kalboj) apie žemės reformą Turkestane s i m o j i m ą . Visų pirma — dėkingo atsiminimo prievole. Juk 
ir kitą apie bovelnos prekybų, už kurį Samarkan- Į a š p a t s > b u d a m a s k a r o m e t u studentu Šveicarijoje ir atsi-
do bankai labai įvertino jauno ekonomisto ir filcK 
sofo gabumus ir kiekvienas varžėsi, kad gavus jį 
savo tarnybon. Vienok aukso kalnai nesuviliojo mū
sų filosofo-idealisto. Jau prieš "karą rašęs "Drau
gijoj'* gilius filosofinius straipsnius apie Bažny
čią ir kultūrą, Stasys Šalkauskis visa širdžia lin
ko filosofijon ir uoliai studijavo Vladimirų Solov-
jevą ir kitus filosofus. Savo vyriausiu uždaviniu 
skaitė, atsikračius advokatavimo ir bankininkavi-
mo, patekti Fribourgan, kame dėstė pasižymėjęs 
filosofas de Munynck. Fribourgan atvyko 1915 m. 
ir čia studentavo iki 1920 m. pavasario. Bestu
dentaudamas parašė savo garsią knygą "Sur les 
confins de deux mondes" (Ant dviejų pasaulių ri
bos), kuri yra pirma vienintelė gili lietuvių civili-

duręs sunkioje padėtyje, tarp kitko per Tautos Fondą 
naudojausi dosnia Federacijos pašalpa. Antra vertus, ne
galima ramiai praleisti jokios geros progos, nepriminus 
plačiai mūsų tautiečių visuomenei apie sunkią mūsų stu
dentijos padėti. 

Norėčiau pirmiausiai pabriežti tą grąžų sąryšį, kuris 
jungia šiais laikais du dalyku, mano įvardytu straipsnio 
priešakyje. Kokio iš tikro esamai sąryšio tarp kultūros 
vajaus iš vienos puses ir mūsų dabartines studentijos iš 
antros puses? Kiek apsimasčius, aiškėja, jog šitas sąry
šis yra daug gilesnis, kaip kad gali pasirodyti pirmu pa
žvelgimu. , -

A:/Ik. 
• 

DĖKINGUMAS laikų lietuviai. Gal Amerikoj 
ir lietuvių nebebus, bet lietu-

Šekspiro veikale " K i n g " v a i č i u Vienuolynas ir jų var-
Lear" nedėkingumą karalius | d a s l i u d y s a k i n a i apie mus. 

• 
Viena iš Centro. 

M. 

IŠ PATIES CENTRO. 

Lear lygina prie skaudaus 
žalčio įkandimo. Tad kaip 
tik priešingai galima lyginti 
dėkingumą prie gražiųjų šir
dies ypatybių. Bet dėkingu
mas pasaulyje retas. Tik ytin j ^rie šv. Kaz. Vienuolyno y-
prakilnios širdys tų jausmų'™ susiorganizavusi draugija 
jaučia. Bet kalbant apie žmo- : l a b ^ gražus visiems žinomu -
nių dėkingumų ir apie šv.ĮV a i 'd u " Švento Kazimiero A- / 
Kazimiero Vienuolynų, kas kademijos Rėmėjų Draugija", 
kam turėtų būti dėkingesnis? Minėta dr. per penkių metų 
Ar mes lietuviai toms bran- s a v o ET*- •&** teiP P l a ^ 
gioms Seselėms, kurios aplei- d i r v a> k o k i o s R i e j o s nesiti-
dusios pasaulį pašventė savo k§J°- J o s ******* gy™°Ja n e 

jaunystę ir gabumus, kad mū
sų* jaunųjų kartų auklėjus -
ar tos seselės mums privalė
tų rodyti dėkingumų... bet už 

Iš vienos puses yra aišku, jog tai, kas gali pagerinti 
mūsų tautos padėtį visais atžvilgiais, yra ne kas kita, kaip 

zacijos studija. Be tos knygos čia jis sukūrė pui- greitas tautines mūsų kultūros paugejimas. Šitam gyvam jos visvien, savo prietelių bei 
kia daktariškų disertacijų "L'ame du monde"į mūsų tautos reikalui taip gerai ir atliepia mūsų tautiečių, geradarių nepamiršta, štai 
(Pasaulio siela), už kurių gavo filosofijos daktaro gyvenančių Amerikoje, sumanytas, kultūros vajus. Gir- vasario 22 d., kuomet bus ati-
laipsnį. Studijos Fribourgo universitete Stasiui dedamas apie šitą kultūrinį vajų iš »atstumos, turiu įspu- darymas svetainės po koply-
Šalkauskiui sklandžiai ėjo, nors begalo sunku bu- džio tarsi mūsų tautiečiai butų pasiryžę vienu galingu už- čiai, įkurtuvių vakarienėje, 
vo jam kariauti su nusilpnėjusia sveikata ir daug simojimu įkvėpti ktlturos mūsų tautai. 2inoma, butų di-jbus ypatingai pagerbti nariai-
laiko teko sugaišti sanatorijose ir ligoninėse. Pri- dėle mums laimė, jei tai galima butų padaryti vienu žygiu. į fundatoriai-rės Vienuolyno ko 
stigus lėšų, Tautos Fondas noriai pribuvo į pagel-j Visiems, deja, yra aišku, jog tai nėra galimas dalykas. Bet,! plyčios, t. y. visi tie kurie au-
ba didžiam Tėvynės sūnui ir šelpė jį nuo 1918 m. jei panorėsime, nustatyti, koks žygis trumpiausiu keliu verkavo po $100 ar daugiau. Jie-
iki 1920 m. i da prie greičiausio mūsų tautinės kultūros paaugėjimo, tai ms bus prirengtas atskiras sta 

Sugrįžęs Lietuvon 1920 m. tapo tuojau pa- be didelio svyravimo turėsime pasakyti, jog tokiu žygiu y- las ir jie gaus pakvietimus 

tik Chicagoj ir apielinkėse, 
bet ir tolimuose rytuose. Tie 
skyriai sudaro galingų Centrų, 
į kurį suvažiuoja, syki į mė-

kų jos mums turėtų būti dė- n e s ! ' a P t a r t i organizacijos bei 
kingos? Rodos nei už kų. O P a ? , o s Vienuolijos opiuosius 

reikalus. 
Toks susirinkimas įvyko 21 

gruodžio 1924 m. Šv. Kaz. 
Vienuolyno mokyklos kamba
ryje. Susirinkimas, kaip pa
prastai, buvo skaitlingas at
stovėmis turtingas nutarimais 
ir vaizdžiai tvarkus. 

Skyrių raportai 
Skyrių raportuose pasirodė 

begalinis margumynas. Vieni 
kviestas filosofijos lektorium j Aukštųjų Kursų' ra išleidimas iš aukštųjų mokyklų naujos lietuvių inteli-1 dalyvauti vakarienėje, kaipo r engia "Bunco", kiti vaidini

mo 
> • 

Haywood ilgas laikas Mask
voje turėjo užsiėmimų. Jis dir
bo komunistų propagandos 
Amerikoje biure. Pirm keletos 
mėnesių bolševikų valdžia pa
rėdė jam grįžti Amerikon ir 
negrų tarpe vesti revoliucinę 
propagandų. Komunistai ap
siėmė jį pristatyti Amerikon 
slapta. Bet Haywood nesutiko 
su tuo projektu. Už tai jam 
atsakytas darbas. 

Nuo to laiko jis leidosi per 
Rusijų niekur negaudamas jo
kio darbo. Pagaliaus vargais 
negalais per Kaukazą nuvyko 

humanitarinį fakultetų, o dabar dėsto filosofijų 
ir pedagogijų Lietuvos Universitete. 

Du didžiuoju savo veikalu, prof. Šalkauskis 
parašė francuziškai, bet daugybė jo giliausių 
straipsnių parašyti gražia ir labai tyra lietuvių kai 
ba. Surinkus tuos ilgus jo straipsnius ir referatus 
iš "Ruomuvos'\ ''Lietuvos Mokyklos" ir iš kitur, 
pasidarytų didelis tomas gilių filosofinių raštų 
apie tautinę lietuvių civilizacijų, pedagogijos pro
blemas ir t. t. 

Jei silpna jo sveikata nepakenks užbaigti tuos 
veikalus, kuriuos jis jau pradėjo, tai mūsų moks
lo žmonės turės kuom pasidžiaugti. Juk ir dabar jo 
raštai "Ruomuvoje" daugelio skaitomi po keletą 
kartų, tarsi kokia lietuvybės evangelija. 

Prof. Šalkauskis eina 39-tus metus. Be lietuviu 

gentijos, kuri butų labiausiai pritaikyta prie dabartinių j garbės svečiai. Tik visi A. R. m u s d a r kiti šokius etc, vie-
musų gyvenimo aplinkybių. O kadangi šitas naujos in- D . skyriai lai priduoda sųrašų j nok, esant Naujų Narių Va-
teligentijos ugdymas yra mūsų tautai labai apsunkintas 
pakankamų lėšų stoka, tai, labdarybės tvarkoje, kultūrinis 

savo kolonijos narių fundato
rių, kad seselės galėtų jiems 

jui, įdomiausia buvo klausy
ti Vajaus rezultatų. 

vajus vargstančios studentijos naudai yra šiuo metu kaip nusiųst pakvietimas. A. R. D. Pirmas skyrius, Town of 
tik svarbiausias kultūrinis ir patrijotinis žygis. 

• I i . I - St 
skyriai lai pasirūpina, kad 

Armenijon. 
"Verčiau visų gyvenimų iš

būti fedefaliam Amerikos ka
lėjime, negu gyventi bolševis-
tinėj Rusijoj, kuri baltiems 
žmonėms netinka'*, sakė Hay-
wood. Ir pažymėjo, kad vyk
siąs į Konstantinopolį. Jei ten 
darbo negausius, tai gryšiųs 
Amerikon. * V'!*' 

Daugelis radikalų entuzias
tų apsivylė niekindami Ame

riką, ir aukštindami bolševis-
tinę Rusijų. Dabar tie visi ne
bežino, kaip tų klaidų atitai
syti. 

Gavo puikios pamokos llay-
wood ir visi kiti, kurie socia
lizmo teorijas statė aukščiaus 
už viskų, kurie del socializmo 
parsidavė kipšui tikėdamies 
astiekti didelių daiktų. 

Žiogas. 

Esu tikiąs, kad mūsų tautiečiai, gyveną Amerikoje, 
negali net įsivaizdinti, kokiose sunkiose aplinkybėse gy
vena ir dirba, pavyzdžiui, lietuviai studentai pačioje Lie
tuvoje. Žinoma, sakau tai ne del to, kad norėčiau prikiš
ti nejautrumą mūsų Amerikos tautiečiams, kurie tiek kar
tų pasižymėjo jau tikru dosnumu, bet tik del to, kad sunku 
yra žodžiu aprašyti visas mūsų studentų padėties sunku- [&» kolonijos privalėtų pri
mas tiems žmonėms, kurie gyvena geresnėse materijali- duoti sųrašų Vienuolynui tų 
ries kultūros aplinkybėse. 

Bet~sykiu reik konstatuoti, jog šita mūsų studentija, 
suspausta gyvenimo aplinkybių ir turinti dažnai sunkiai 
uždarbiauti, sugeba dirbti daug sėkmingiau, kaip kad ga
lima butų tikėtis sprendžiant pagal gyvenimo bei darbo 
sąlygas. Toks bent yra mano patyrimas iš mano profeso
riavimo Lietuvos Universiteto Teologijos Filosofijos Fa
kultete. 

nebūtų užsigavimų. Draugijos 
bei kuopos,^ kurios aukavo 
2)0 $100 ar daugiau, turi tei
sės siųsti du atstovu dalyvau
ti įkurtuvių vakarienėje. Ir 

draugijų, kurios prisidėjo prie 

Lake, stovi pirnioje vietoje, 
niekas nebūtų apleistas, kad pakol kas. Turi 23 naujus naf 

rlušV''tuomet kiti skyriai tun 
po 3, po 5. f 

Sėstas skyrius, Brighton * 
Park, visus sukirto. Atvežė 
$100 ir įstojo i Amžinus na
rius. Bravo skyriai! lenkty-
niuokite. Jūsų aktyvumas ir 
padaro kiekvienų Centro sus-

t 

koplyčios pastatymo. Bet nors jmų įdomesnį. ^fį 
koplyčios siencs ir užbaigtos, I Kad Chicagiečiai veikia, 
bet geradarių skaitlius lai ne
užsibaigia. Narių fundatorių 
dar daug reikia, kol galima 
bus tinkamai įrengti naujų 
dievnainį. Kas~ tik išgali, lai 
savo dalele prisideda prie šv. 
Kazimiero Vienuolyno kop
lyčios užbagiimo. Toji koply-

Žodžiu tariant, nežiūrėdamas visų dejavimų aimana
vimų, kurie dabar yra įėję į madą, gyvenu tvirta viltimi, 
jog kol iš vienos pusės mūsų tautiečiai sugeba giliai vary-j čiai ne del šiandie ir ne del 
ti kultūros vajų, o iš kitos pusės mūsų studentai sugeba i rytojaus statyta, bet del atei-
sėkmingai dirbti, mūsų ateitis yra mūsų rankose ir žada ties. Tie kurie po musų'at-
mums gražių laimėjimų. eis - lai matys gražių atmin

tai regis, taip ir reikia, nes 
jie turi savo parapijose sese
ris Kazimierietes, jie naudoja
si jų darbo vaisumi; jie džiau
giasi ta gražiai taisyklinga 
lietuvių kalba, kurių seselės 
Kazimierietės dėsto mokyklo
se vaikučiams jaunajai gent-
kartei, bet štai rytiečiai, ku-l< 

rių dauguma Seserų Kazimie-
rįečių visiškai nepažįsta ir ne-

(Tųsa . 3 pusi.) 

LABO. SA-GOS 5-SIS SEIMAS. 
28 Gruodžio 1924 m. I 

gelis draugijų siunčia atstovus tik kuo- duoda sumanymą, kad" butų sukalbėta, Po $3.00: B. Sekleekis, F. Veryga, A. M. Krivickiene, V.. Lukošienė, 6 . Kan-

I 

(Galas) 
•Lietuvos Dukterų Am. atstovė p-lė 

M. Brenzaitė pageidauja, kad sekančiais 
metais rengiant Labd. Seimų butų išsiun
tinėti užkvietimo laiškai kiekvienai drau
gijai, ir kad centro knygose butų visų 
Chicagos draugijų antrašai ir reikalui at
ėjus Centro raštininkas ar komisija tiesio
giniu būdu galėtų kreiptis į bile kurią 
draugijų. Tas sumanymas visų tapo pri
pažintas reikalingu, jis vikinti turės Cen
tro raštininkas. 

Rezoliucijų komisija skaito sustatyta 
pasveikinimų Jo Em. Chicagos Kardino
lui. Pasveikinimas^užgirtas, ir nutarta pa
siųsti telegramų. "P-lė B. Kamarauskaitė 
apsiima tai atlikti. 

Rezoliu.ijų komisija išneša pageida
vimų, kad draugijos priklausančios prie 
Labdaringos Sąjungos siųstų savo atsto
vus netik } vietinės kuopos susirinkimu**, 
bet ir į Centro sus-*ius. Pasirodo, kad dau 

pos su-man, o Centran ne, tad pageidau- [ 
jama, kad draugijos siųstų *r j. Centro su-
mus, kad butų galima iš ko ir valdybų 
išrinkti ir daugiau darbo atlikti. Namų 
statymo komisijos pirm. A. Nausėda daro 
platesnį pranešimų apie dabartinį Labd. 
Sų-gos stovį, ir užtikrina, kad ateinan
čiais metais, namas bus pradėtas statyti, 
tai bent beismentas bus pradėtas kasti. 

Kyla įvairių nuomonių apie busiamų 
įstaigų. Duota namų statymo komisijai 
keletu klausimų į kuriuos A. Nausėda at
sakė. Aiškindamas, kad našlaičiams prie
glauda ligoninėje bus tik Uglaikinė, lai
kui bėgant bus įsteigta atskiras namas 
našlaičiams. 

malda už visus mirusius Labdaringos Sų-
jungos narius, beį darbuotojus, o ypatin
gai už siela mirusius fundatorius ir Labd. 
Sąjungos gimdytojus būtent a. a. kun. 
Staniukinų, kun. SeraEinų ir a. a. Mažeikų' 

Visi delegatai sustoja ir graudžiai 
kun. F. Kudirkai vadovaujant atkalbama 
maldę, ir tųjų malda užsibaigia Liabd. 
Sų-gos 5-sis Jubiiėjinis Seimas. 

Seimo dalyviai kviečiami atsilankyti 

Radaviče, M. JatuŠis; 
Po $2.00: P. Vaičenauskis, P. Nčrbu-

tas, M. Paukštis, p. Garuckas, P. Vitkus, 
V. Bergelis, A. Jončauskas, M. Baltru-
šaitė, M. Janickienė, Rangiėnė, V. Vaič-
kauskienė, J. Grajauskaitė, Vaitkaitė, A. 
Jončus, A. Aitutis, areli. M. Žaldokas, 
L. Ti runai tė, M. Brenzaitė, J. Krevickas, 
A. Barščius, E. Juozaitienė, M. šlikas, 
K. Naugžemis, J. Dimša, A. Draugelis, J 

Visoms Labd. Sų-gos kuopoms 
pastaba. 

i 
Dr. S. Brenza pasižadėjo duoti gerų 

dovanų tai kuopai, kuri per 1925 metus 
surinks daugiausiai pinigų. Kuopos nau
dokitės proga, į darbų. 

B. Sekleekis duoda įnešimų, kad už
daryti 5-jį Jubilėjinį Seimų. A. Nausėda 

rerigiaman Seimo vakaran, kuris įvyko Grisius, B. Nenartonis, V. Strioga, J. Sai
tų patį vakarų. čius, J. Karašauskas, S. Lupeikienė. 

Po $1.00: D. Gasparkienė, T. Ale-
liunas, E. Mišius, Lenkartas, A. Šieikis, 
J. Rajauskas, M« Dambrauskas, D. Mi-
lašauskas, J. Karvelis,- Pekautas, F. Le
vickas, Janušauskienė, J. Adomaitis, J . į 
Leščauskas, Kantauskaitė, Narkevičiūtėj 
K. Čekanauskas, Gedminas, J. Žlebinas, 
J.'Sriubas, S. Milašauskas, J . Juozapavi-
ee, V. Stankus, K. Raleniutė, M. Paukštis, 
P. Fabijonaitis, A. Žvirblis, Cesnaviče, E. 

Kurie aukojo per Labd. 5-ajį Seimų. 
Vienas asmuo aukoja $20.00, jo pa

vardės rinkėjos nesuspėjo užrašyti. Ačiū 
P-nas K. Jareckas aukoja $11.00; 

Po $10.00 aukoja: Kun. H. J . Vaičiūnas. 
J . Krotkus, Mar. Klitunė; 

Po $6.00: Kun. F. Kudirka, P. Gri-
bas, P. Parkauskas; | 

1 Po $5.00: J. Urbas, O. Pocaite, J . Sm-
ulskis, Varanauskas; 

Po $4.00: A. Nausėda, S. Širvitas, VĄ Autušaitė, S. Antašaitė, E. Jokubauskie-
Kavaliauskas; " nė,/E. Antruškevičienė, O Šinaikienė, O. 

V. Smųjsšta' $3.50; Natolskaite, B. Naugžemienė, S. Bamža, 

tauskaitė, A. Žūltauskiene, M. Sadaus-
Bitautienė, M. Klidienė, O". Čekanauskas, 
kienė, P. Krutuliene, O. Gaidaitė, J . 
Markevičius, J. Petraitis, J. Bacevičius, 
J. Blankus, E. Stogienė, J. Kurbor, M. 
Šileikienė, P. Girdžiunienė, M. Jarutienė, 
B. Pranckevičienė, j M. Arlauskaitė, O. 
Stasaitienė, A. Sutkus, J. Konešienas, P. 
Alekna, V. Misevičienė, A. Petrauskienė, 
A. Marcinkevičienė, Dobrovolskienė, M. 
Jasnauskienė, M. Aitutienė, J . Česas, J. 
Kardis, Z. Gečaitė, V. Vaicekauskienė, 
J. Simonavičius, E. Jaškunienė. 

J. Dimša surinko Seimui kolektos 
knygutė ir pridavė kasieriu.i Aukavo šie 
asmenys: J. Žilvitis $3.00, I. Petrauskas 
$2.00, Po $1.00 aukavo: p. Loveikis, Pr. 
Tolišius, J . Mengel, J. Staliulanis, J . Ra
kauskas, J . Saulis, X Vertelka, K. Eitu
tis, J . Kūlis, K. Meškauskas, K. Benu-
šis, K.. Mamašauskas, J. Vaįšnoras; Po 
50c. aukavo: 'V. Petkus, G. W b a , A. 
Milinis, C. Mayer, C. Goldman, Joneviče, 
M. Radis. Visienis aukotojams ačiū. 

Vargdienis. 

\ 
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RĖMĖJŲ DARBUOTĖ. 

(Tnsa nuo 2 pusi.) 

ra mate. Motera Sąjungos 13 
kuopa iš Šv. Boston, Mass. 
prisiuntė $114.00; taip refera
vo Vienuolyno viršininkė ger-
biam. Motino Marija. Moterų 
Sąjungos 13 kuopos, S. Bos
ton, Mass., dvasios vadu yra 
gerb. kun. Pranas Strakaus-
kas. Sužinojau, kad kun. Stra-
kauskas yra svetingas, iškal
bus, atsidavęs organizacijai, 
jos sus-muose dalyvauja, gai
vina, remia moraliai. Jo prita
rimu M. S. 13 kp. ir suteikė 
tą didelę auką 6v. Kaz. Vie
nuolynui. Tenai klebonauja 
gerb. kun. Urbonavičius, Bos
toniečių mvlimas klebonas, di-
dis katalikiškų įstaigų rėmė
jas - prietelius M. S. 13 kuo
poj* ypatingai, atsižymėjusios 
aktyvume: p-le M. Sakalaus
kaitė, p-nia M. Mankienė. 
darbe lai huną Bostaniečiams. 
Remeju kampelis "Drauge". 

Dienraštis " D r a n g a s " mu* j 
nis begalo ištikiamai tarnavo1 

A. Baltutiene, S. Jurgaitė, V. 
A. Galnaitė. Tyla. 

Ift I SKYRIAUS. 

(Town of Lakę) 
"Bunco". 

Vakar, sausio 9, įvyko 
"Bunco P a r t y " p. Kreneiaus 
svet., kurį surengė ftv. K. A. 
Rėmėju, 1 skyrius vietinis sky 
rius. Bunco visais žvilgsniais 
pavyko ' ' vronderfully''. Žmo
nių daug, visi linksmi, tariant, 
ūpas geriausias. 

Metinis susirinkimas. 
I skyriaus metinis sns-mas 

bus rytoj, sausio 11 d., 2 vai. 
p. p., Hv. Kryžiaus parapijos 
mokyklos kambaryje. 

Šį sus-ma- skelbiu oficialiai 
štai del-ko. Sv. K. A. Rėmė
jų Centras rengia didelę va
karienę. Vasario 22 naujoj šv. 
Kaz. Vienuolyno svetainėj. To 
je vakarienėje bus ypatingai 
pagerbti Amž. Nariai. Mūsų 
kolonijoje yra nemaža amžinų 
narių, įmokėjusių po $100 ir 
daugiau, kaip pavienių taip ir 
draugijų. Visi amžini' nariai 

J bukite taip malonus atsilan-
per .) metus, bet si syki t4J)r L A. . . . 
„ „ ^ ,, , . x . kyti i skyriaus sus-ma rytoj 
angas , padare tą ko mes T* L » . , • A- ? -• 
_^ ft„„ .. ,2 vai. ir paduoti vardus pa-
nesapnavome gauti ; būtent , . F

 v .. 
• o v - i ,. , ' »A ,. . vardes ir antrašus. Draugijos 

davė kampeli kas šeštadienį, . . . ». . A f J 

oo,^ i n -i • prisiųskite po viena atstovą, savo skiltyse, kuriose mes ga- : . k . , 7*. % T i :m . „ • i i • .. ijei taip persunku, tai malone-
lim gvildenti organizacijos - Į* ' f A. ' A „ v j m ^ u v T> -• , TT, ! k l t ( 1 pasiųsti savo antrašus \ įemiolijos Remejų dalykus. 
Didelio dėkingumo reiškiame 

"Draugo" Redakcijai. 
Svetaine. 

v»> 
pA^s+srt** ***» 

PADĖKITE SAVO PINIGUS ANT 
6-TO NUOŠIMČIO 

BANKO 
TURTAS 

VIRS 
TRIJŲ 

MILIJONŲ 

Padėkite savo pinigus ant mūsų augštų Pirmų 
Morgičių. Reikalaukite platesnių žinių pas Valdybos 
narių arba p-no Šliogerio. 

Dabar geriausias laikas perkelti savo pinigus iš 
kitų bankų su visais nuošimčiais, ir už visus padėtus 
pinigus ant taupymo iki sausio 15 d. š. m. gausite' 
nuošimtį nuo 1 d. sausio š. m. 

i 

Metropolitan State Bank 
Po Valdžios ir Clearing House Priežiūra 

2201 W . 22nd Street Kampas Leavitt Street 
Chicago, Illinois 

R Ė M A I S P A V E I K S L A S 
I1 M ' . I T T 

P.CONRAIJ 
FOTOGRAFAS 
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Patarimas mano įgytas 
5 per 15 metu. visus darbus 

atlieku kuooeriausiai.' 

3 0 So. Halsted S t . Phofta Boutevard 
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BRIDGEPORT. joms apsiėmė" E.Grieai tė . Beiro vienuolynui padarytų 
to praneštą, kati senai Jaukia 
mas naujos vienuolyno sve-

Pakol kas, mes savos tinka
mos svetainės ir neturėjome. 
Neužilgo turėsimp.gerb.Motina 
Maria pranešė, kad nauja Vie
nuolyno svetainė - lietuviš
kas auditorium - bus užbaig
ta vasario mėnesio pradžioje. | garbčs nariu: Antaną J . Ka-
Svetainėn tilps 800 žmonių. Į reivą, Joną- P. Parkauska. 

'•Sėdynės bus numeruotos, sce- Juodę įmokėjo po $2f).00 va-

A. R. D. 2 sk. darbuote. 
Sausio 2 d. įvyko A. 11. I), itainės atidarymas įvyk* 22 

2 sk. susirinkimas šv. Jurgio 'vasario. 
! 

parap. svet. J suisrinkimą tei- Į Centro raportas priiri'tas. 
kėši atsilankyti didžiai gerb. I Dvasios Vadas. 
klebonas kun. pralotas M. L. j J susirinkimą buvo atsilan-
K rusas. Jisai dovanojo iam- ikes mūsų skyriaus dvasios va
pą vertės $25.00, kuri bus lei- klas kun. H. J . Vaičiūnas. J i -
džiama išlaimėjimui su šeri-įsai suteikė daug gražiu para-

\ienuolyno viršininkių gerb. j o m i s ^ Kazimiero Seserų j g in ime Y^aS ragino mos tin-
Motina Manai (ji nori jum. v i e nuolyno naudai, laike jų va | karnai rengtis prie sv. Kori-

jaus, kovos m. Mūsų parapi-įmiero dienos, primin ' ;mas, įbuvo renkama valdyba 1925 
joje šv. Kazimiero Seserų va-[kad sv. Kazimiero (Viena yrajUietams. Tapo išrinkti šie: Dr. 
jus įvyks kovos 15 d. Jš laiko j tai Rėmėjų diena. Reikia t*«d Vadas -- Kun. H. J . Vaieiu-
prie jo rengiamasi ir pats Pra !ta dienų kuodaugiausia pasi-
lotas darbui vadovauja, tai h j darbuoti tam tikslui, kuriam 
pasekmės bus gražios. Apie tai |ir susitvėrė Rėmėjų Draugija. 
neabejojame. Mūsų seniausia Baigdamas, dvasiso w J a s 
parapija, pas mus klebonija linkėjo rėmėjoms, kad 1925 

ką tai pasakyti), kad atėjus 
vakarienės metu nebūtų bet
varkė, ypaė To\vn of Lak iečių 
tarp«. Neklysiu pasakiusi, 
kad mūsų kolonijoj yra dau
giausiai amžinų narių, garbėj 
narių ir paprastų. Praeitų 
metų pabaigoje gavome du 

Vakarienė 
Mūsų skyrius rengia puikią 

vakarienę sausio 25 dfo&fi. šv. 
Antano par. svetainėje. Išrink-

J ta komisija renginio darbui 
atlikti. J komisiją įėjo šios: 
B. Daukšienė, O. Rašinskienė, 
P. Zakarienė. Prie komisijos 
darinkta dar daugiau daibi-
ninkių. 

Nauja valdyba. 
Užbaigus visus reik t! m 

P R A N E Š I M A S 
Lietuviai, dabar yra geriausi? laikas perkelti pini

gus iš kitų bankų į Lietuvių Banką, U Nl VERS AL 
STATE BANK. 

Atsineškite savo bankinia knygelia, ir mes iško-
lektosime. dums visą sumą su procentais. 

Už pini&us perkeltus 15 kitos j mūsų Banką, iki Sausio 20 
procentas skaitysis nuo 1. 

UNIVERSAL STATE DANK yra po Valstijos ir Clfaring House 
Priežiūra. 

Turtas siekia $3,000,000.00 
Kapitalas ir perviršis $300,000.00 

Suteikia geriausi pa 
tarnavimą visais ban
kiniais reikalais. 

nerija didele patogi, sienos 
šviesos.Taip sakant viskas bus 
moderniškasi įtaisyta. Juk, 
mes visi norėtume toje svetai
nėje viešėti, džiaugtis, nes 

doleriais ji pastatyta 
fcv. A. Rėme j ii Centras atjaus-

karienes metą. (Lapkr. 9, 
1924). Galimai, yra ir daugiau 
bet a$ jų vardų nežinau, o su
žinoti sunlču. Užtad, labai pra 
Sau: amžinus narius, garbės 
narius ir paprastus narius at 
silankyti į skyriaus sus-mn 

damas tai nutarė surengti dide! rytoj, 2 vai. p. p . į šv . Kry-
le, svetinga įkurtuvių vaka- žiaus parap. mokyklos kam-
riene tame naujame Vienuoly- barį. Susime bus da**g svarbių 
no auditorium, vasario 22 <lie- dalykų h vienas, visiškai, ne-
ną 1925. Rengimo komisija paprastas, 
sudaro šios: A. E. Nausėdienė,; 1 Skyaiaus Sekr. 

pirmas lietuvis Pralotas, užtai 
pas mus ir dideli darbai tu
rėtų būti nuveikti pirmam lie-
tuvaiėių Vienuolynui. Mūsų 
klebonas, pralotas M. L. Kru
šas daug prisidėjo prie įstei
gimo šv. Kazimiero Vienuoly
no, daug dovanų bei finansi
nės paramos jis praeityje tai 
įstaigai teikė ir dabar, kaip 
geras tėvas, savo dukterų ne
užmiršta. Lai Dievas jam nž 
tai atmoka. Heme ja. 

metais mūsų draugija daug 
paaugtų, išbujotu ir daug ge

nas; pirm. — M. Pasaukienė. 
viee-pirm. - K. Zakarauskie
nė; rast. - V. Petrošienė; ižd. 
- M. Jesienė; kasos glob. - O. 

i * 

Bukauskienė ir A. Valoilienė; 
maršalka — O. Rašinskienė. 

Maža Rėmėja. 

8 CHAS. K. VUOSAITIS 
Didiiauses ir gerianses siuvejes 

ant West Sides. 
Turi j dideli pasirinkimą rudeniniu ir 

žieminiu materijų del vyru 
ir moterių. 

SIUTUS Ir OVERKOTUS 
Visokiu Styiu 

Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipiri, 

Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
OHAS. K. VUOSAITIS 

Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. Chicago, OI 

Tel. Roosevelt 8982 ^aiJiaaa.tt ągog t Manam tam 11 m m tta>«mtattit tf aaatAf 
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S. M. D A U G I N A S 
Lietuvis Laikrodininkas Roseland? 

taipgi pataisau visokius muzikališkus instrumentus. 
Turime geriausj išsirinkimą jubilierišky dalykų, dei-
menty ir laikrodėlių. Atsilankyk pas mus prieš per
kant KalSdoms dovana9. Mes taipgi taisome Europi
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
lykus. 
10753 So . Michigan Avc . 

Chicago, Iii. Tel. Puflman 935: 
• ! • • • ! • m* i • » M 

-

««i 

Iš 9 SKYRIAUS. 
(Cicero, 111.) 

Šv. Kaz. Akad. Rėmė j?. fJ 
skyriaus susirinkimas ivvko 
22 gruodžio šv. Antano par 
svetainėje. 

Perskaičius paskatinis su
sirinkimo protokolą, kuris bu
vo priimtas, buvo išklausytas 
raportas iš Centro. * 

Raportas iš Centro. 
Atstovės, V. Bukauskienė ir 

O. Reikauskienė, pranešė, kad 
visi skyriai rengiasi prie Va
jaus šv. Kazimiero dienoje. 
Del vajaus parvežtaSeseliu lai 
škai, kuriuos išdalinti draugi-

ISKILMiNGAS BALIUS 
PAMINĖJIMO 12 MET?Ų SUKAKTUVŲ 

Rengia 
Draugyste Šv. Petronėlės 

NEDELIOJ, SAUSIO 11 D., 1925 M. 
šv. Jurgio Parapijos Svet. 32 Place ir Aubura Ave. 
Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 50c 

Taipgi bus duodamos dovanos narėms išbuvusios 
10 metų Draugystėje kurios nebuvo ėmusios jokios pa-
šelpos. 

Kviečia visus ko skaitlingiausia atsilankvti ant mi
nėto baliaus. RENGĖJOS. 

UNIVERSAL STATE BANK 
Chicago, Hlinols 3252 So. Halsted Street 

g j ^ ' , i ^ ^ K s ' r - ? * ' i i i č i : ' '" 

F.XTRA! svet. 65 Milwaukee Ave. Mil-
waukee vVis. 

Naujausi Lietuvos Krutamie- • C4 .' * , . 
J Sausio 16 d. parap. svet. 

ji Paveikslai. f 
C. G. Lukšio nuimti »r ką 

E?"*. 

ALDONA NARMONTA 
Atidaro 

BALETO ŠOKIŲ STUDIJĄ 
Lietuviu Auditorium Bridgeporte 

VASARIO (FEBUARY) 6 D , 1926 M. 
Mokys klasiškus ir Balleto šokius. Suros programų? 

del vakari}. Taipgi mokys suaugusius įvairių balių pa
prastų šokių. Studentų amžiaus neapribotas. Speeialės 
kainos tiems kurie užsiregistruos iki Vasario 6 dienos 

Kreipkitės pas: AJdona£Narmonta, 3223 Parnell Ave. 
Chicago, OI. Telefonas Yards 5879 

ANTRAS IR PASKUTINIS 

Jono Butono K O N C E R T A S 

tik iŠ Lietuvos parvežti nauji 
i domus judami paveikslai. At-
ji šiandien gyvuoja. Pamaty
sit jos kariuomenę. Dainos 
Dieną, kur dalyvavo 3,500 
dainininkų, katalikų jaunuo
menės kongresą, sportininkų 
Olimpiadų, kaimiškas vestu
vės, miestus, miestelius ir jų 

i turgus, laukų darbus, Klaipė
dą ir jos apielinkės ir daug 
kitų įvairių paveikslų. 

Bus rodoma: 
Sausio 11 d. Moose Club 

svetainėje 160 Mulberry St., 
Bockford; UI. 

Sausio 12 ir 13 d. Draugys
čių Svet. 9 ir Lincoln Ave. 
Waukegan, UI. 

Sausio 14 ir 15 d. parap. 

Tel. Yards 4527 
Plumbing. Gas Fitting 

And Sewerage 
Greitas I r Geras 

Patarnavimas. 
Kainos Mažesnes Nekaip 

Kitur 
GEO. HAZARD 
3258 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 

815 Park Ave. Racine, Wis. 
Sausio 20 d. Kagles Tbeat-

t re Westville, UI. 
Sausio 24 ir 25 (L Sv. Jur

gio svet. Grand Rapids, Mielu 
Sausio 10 d. Krenčiaus svet. 

46 ir \Yood St. Chicago, 111. 

Tamsta M 1 

* • 

pw»—<wj>wmB 
Velt-fonas Canal 72SS 

i » » £ 

PETRAS CIBULSKIS 
Maltavojtmo Komraktoiiua 

DaŽŲ ir Poperos Krautuve 
2388 SO. l iEAVIlT 8TR. 

Ar sergate? Mes jums pagelbč-
slme. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jusu inkstai — 
— turite strėnų skausmus T Ar 
turite skilvio liga,, gasų, rugštumy 
Ir nesijaučiate gerai po valgio T 
Ar kenčiate nuo plaučiu — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą T Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, iSbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — neroigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlus} liežuvi? 
Prasalinkit nervingumą — apsi
saugoki t neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus-, t ere ikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir paslma
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Scbeers 

Ofisas 
Tel. Bavmarket 4378 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viriui Hatterman ir Glants Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-6 po 
pietų, t-9 vakare 

NedėlloJ nuo 10 1K1 12 dieną 
Specialistai cnronlikų, nerrų, 
kraujo, odos Ir Šlapumo Ilgų. 

" "" SAM KANTOR 

Įvyks 

SAUSIO-JAN. 1 3 D., 1 9 2 5 
• 

8val .vak . Meldažio Svetainėje 
Programo išpildyme apart Jono Buteirio daryvauja Dzimdzi-Drimdzi Kvar

tetas, L. SabonienS, Jnstus Kudirka, Lietnvos Val«tyt>ė> Operos Artistas ir Jonas 
Byanskaa akompanijos. 

Jevvelry ir Muzikos Krautuvė 
10759 So. Michigan Ave. 

Roselande Tel. Pullman 9355 
Puikiausi daimontai, Laikrodėliai ir Sidabriniai daiktai 
Grafonolai, vėliausi Lietuviški rekordai ir pijanu rolės. 

- Vėliausi Rekordai. Geriau diena, geriau naktį) 

Atvažiavo Sveteliai) 
J beržyną eina Ona) F 160G0 
Šeriai žirgelį) 
Švintant aušrelei) F 19091 
Klerneto polka) 
Vestuviv maršas) F 16002 

]Q MadralKa polka) 
jo Paskarka polka) '•' 1600.^ 
JJ Esu ant Mo svieto) 

"^Tėvynės" 
Svajonė ) 

•F 16006 

F 10007 i 
Vėliausi Piano Uoliai. 

Čigonėlės polka F 7751 
Meilės sapnas F 77S2 
Angelai sfled. danguje W P 7763 ] 
Gul šiandiena W F 77 54 < 
Uetuva brangi W F 7101 
Suskintas kvietkelis W F 7802 

MatAftaatnaaatAtg^gAitžaattt^gQtt»ggg«»«fig<**&ftgA* MM 

file:///ienuolyno
file:///Yood
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D R S D G S S Mtadienis, SatJB. 10, 1&25 

Knygynai, Draugijos, L. Vyčiu kuopos, Spau dos Draugijos kuopos, Knygų Pardavėjai ir Pavienijai Pasinaudokite 

35e. 
1 Lietuvos Atgi j imas, Dr. J . To

torait is Kaina 
Lietuvos Atgij imas, Dr. J . To

torait is su apdarais -loc. 
2 Milda Meilės Dieve, P . Vai

čiūnas 35e. 
3 Trumpa Apologetika, Paraše 

Kun. P r . Bueys 60c. 
4 Kaunas Albumas, Vaižgantas 73c. 
5 Išpažinties Paslaptis , Penkių 

Veiksmu Drama 
6 Pragiedrul iai , dalis I I I Vaiž-

25c. 

ganto $1.00 
$1.50 

.^ 

. r 

G5t\ 

15c. 
$1.75 

15c. 

20c. 

20c. 

2uc. 
25c. 
30c. 
15c. 

7 Put ino Kaštai, I i r 11 dalis . . 
8 Pirmieji Gamtos Pasakojimai , 

Vertes B . Masiulis 
U Nebuvo Vietos Užeigoje, Su-

liet. Žibuokle 
10 V. Krėves Kaštai I ir I I t. . . 
11 Lietuvos Li teratūros Istorijos 

Konspektas 8. Čiurl 
12 Katedros Dainius, Lietuvino 

Safira 
13 DvasišVojo Gyvenimo Malonu

mas, Verte Kun. V. K. . . . 
14 Apie Apš\iet<j Parašė Kun. P r . 

Bueys 
15 Pasakėlės, Pr . Mašiotas 
16 Lakšt ingala pas Kris taus i į 
17 Gamtos Pasakos 2d. Šalčiu: 
18 Mus -Mažiausiems Mus Mie

liausiems, Paraše Pr . Mašiotas 30c. 
19 Skaičiaus Pradžiamokslis, ver

te Esmait is 35c. 
20 Vaižganto Kaštai (ketur i tomai) $3.00 
21 Nelaimės i r Laimė a rba aš 

nelaimingas (komedija) 
22 Ks. Vanagėlio 1 tas ta i 
23 Paišybos Metodikos Bruožai, 

^
T "1 > " v " 

• i-Vit ' 1 l l l lc i iS • . . . 

24 Paaugus iu žmonių knygelė, 
Vysk. M. Valančius 

.25 Paišyba Tipingoji skičų, YV, 
Scheebeli 

26 Dykumose ir Giriose, Apysaka 
dalis I ir I I 

27 Išpažinties Paslapt is , Parašė 
x>. jvasaiiis 

28 Brainizmo Stebuklai , Komunas 
J . J 

29 Ka ro takas ( Komanas, vertė K. 
P u i d a ' 80c. 

30 Medelis plačiašakis i r vaikrl is 
daugianoris 15c. 

31 Pasakojimai iš Gyvulių Gyve
nimo 30e. 

32 Žiema ir Vasara, Parašė Pr . 
Mašiotas 10c. 

33 Limpamosios ligos, Parašė ])-
ras A. Vileišis 30c. 

15c. 
75 e. 

75c. 

35c. 

, 10:. 

$1.50 

, 75c.' 

30c. 

34 Planetos i r Žvaigždės, J . Gerutis 30c. 
35 Didžiojo karo užrašai 1914 -

1915 - 1916 metai 50c, 
36 Botanikos Vadovėlis, Verte V. . 

Vilkait is 50c. 
37 A. B. C. Pradžiamokslis 30c. 
38 Tretys is Šv. Pranciškaus Įs ta-

tvmas 5c. 
39 Lietuvos Ūkis prieš didįjį karą 70c. 
40 Vargo Mokyklai (būrelio Mo

kytojų Rinkniys) 80c. 
I 41 > Demokrati ja, Parašė Kun. D-ras 

A. M $1.00 
42 Jaunoj i Lietuva, Poema J . Mai

ronis 8ui\ 
43 Lietuva J o s Gyventojai ir Sie

nos, P . Klimas 25c. 
44 Žemaitis Raštai , Apsakymėliai $1.50 
45 I r Aš Mažas buvau, P r . Mašiotas 10c. 
46 Rymo-Katal ikų Bažnyčios Ap

eigos, J . Gerutis 50c. 
47 Ekspresionizmas Dailėje i r Po

ezijoje, A. J a k š t a s 25c. 
48 Žaidimų Vainikas, M. Grigonis . . 60c. 
49 Kun. Jonas Balvočius Gerutis 

( 1 8 4 2 - 1 9 1 5 ) A. J . . 5 c . 
50 Atsargia i su Ugnimi, Verte . 

Kun. K. S 10c. 
51 Vaikų pasiskai tymai (apysa

kai tės) B . lt-tė" 10c. 
52 Chrestomatija, S. Čiurlioniene 50c. 
53 Trumpas Žemės Aprašymas, S. 

Meciaus 45c. 
54 Lietuvos Žemės valdymo Isto

rija, P . Kl imas 30c. 
55 Pavasar io Balsai, Maironis . . . . 75c. 
56 Jono Biliūno Kaštai apysakos 

ir eilės $1.50 
57 Raudonoji Vėliava, St . Tautie

t is 
58 Gamtos Pr i lyginimai Liet . dai

nose ir raudose, M. B.. 
59 Del žemės klausimo Liet. dalis 

1 A. K 
60 Broliukui-Dobileliui, Kupranas . . 20c. 
6- Bažnyčia ir Valstybė, Meškus , . 5e. 
62 Tėvynės Keliais , L. Gira 25c. 
63 Jonukas kentaida, Vidunas 25c. 
64 Socialis Klausimas, Prof. K. 

K. Pa l ta rokas $U>0 
65 Marikė, Paraše Vargšas 15c. 
66 Socializmas ii* Krikščionybė, 

Prof. Y. J u r g u t i s 5c. 
67 Lietuvos Istorija, A. Alekna 75c. 
68 Iš Adomo Mickevičiaus Raštų 

69 Naujas Ž. Vyskupas P r . Kare
vičius, A. Dambr 20c. 

70 Savasties Principas i r Evoliu
cija,, D-ras S. S 3c. 

15c. 

35c 

20c. 

\ • 

0 

. 

• 
• 

Perkant po Viena, Jos Kainuotu 160 dol. Mažiau Perkant, 
^ 1 Liet. Is tori ja Pradž . M. Biržiš

kos 40c. 
72 Liet . visuomenes i r teises Isto

rija, A. Janula i t i s 80c. 
73 Dievo Karalys te Jumyse Yra, 

74 Ąžuolas, A. V 10c. 
75 Gelių pintinėlė (apysakėlė) , 

Vertė Kun. V. Amb 20c. 
76 Trigonometri ja (pilnas kursas) 

A. J a k š t a s $1.00 
77 Aplink Baltiją, Vaižganto 30c. 
78 Ž. Krasinskis , (1812 - 1859) P . 

K r a g a s 5c. 
79 Deive iš Ežero, B . Sruoga (Ei

lės) 20c. 
80 K a i p žmogus žemėje įsigalėjo, 

P r . M 10c. 
81 Rudens Aidai , (Eilės) A. 

J a k š t o 60c. 
82 Sunkiaisiais Laikais , A. Ruce-

vičius 45c. 
83 Žinojimas i r t ikėjimas fiziko

je, J . Masiliūnas 10c. 
84 Aist iški Studijai , Dalis I K. 

Būgos $1.50 
85 Darbas tiesoje i r teisybėje, M. 

Jon i s 60c. 
86 Vadovėlis išmokti dailiai ink 

šioms ta rnau t i 5c. 
87 Kul tūros Viešpatija, X Jakš t a s 5c. 
88 Savasties Klausimu, Patapė 

Kun. S. S 3c. 
89 Žemės savast is teologijos su

pra t imu 2 c 
90 Pasakėčios 15c. 
91 Labdarybės tvarkymas k i tur i r 

Liet 10c. 
92 Kame Išganymas, M. Mačiulis . . 20c. 
93 Evangeli jos dalys $1.00 
94 Šventoji Senojo Jstatymo Isto

ri ja Prof. *K. P 75c. 
95 Logikos Evolucija, A. J a k š t a s . . 5c. 
96 Kūno lavinimo klausimas Liet . 

K. D 10c. 
97 Cit, Paklausyki t ! (poetų eilės) 

' L . Gira 50c. 
98 Rūtelių Darželis, M. Grigonis . . 20c. 
99 Bažnyčios Istorija, Kun. A. 

Alekna Xo. 285 75c. 
100 Lietuvos kariuomenė $1.50 
101 Lietuvos kariuomenė mink. 

apd. $2.50 
102 Mūsų Jaunuomenės Idealai . P r , 

P 20c. 
103 Gegužio Mėnuo, Margelis 30c. 
104 Lietuvos Istorija, A. Alekna 

No. 292 40c. 
105 Liet. Dainų l i teratūros istori

ja , M. B 60c. 

i 

30c. 

10c. 

25c. 

20c. 

/ 

106 Lietuvos Istorija, P rano Ant į . 
leidimas) 30e. 

107 Tiesiant kelią Liet. Nepriklau
somybei (1916 - 17 m.) ! . . 25c. 

108 Gerų ir Blogų raštų skaitymas 10c. 
109 Amer. Kat . Vyskupų Ganyt.* 

Laiško i š t rauka 10c. 
110 Sociologijos mokslo vadovėlis, 

Kun. Šaulys 35c. 
111 Kaukazo legendos, A. V 10c. 
112 Apie Vyskupe Rinkimus, P . 

Malakauskas 5c. 
113 Bludas (Romanas) J . Dobilas $1.75 
114 Dainava, (Pirmų Knygų) Vil

kolakio 65c. 
115 Stat ist inės Žinios apie Lie

tuvą 60c. 
116 Am. Liet. Katal ikų Metraštis 

1916 m 50c. 

117 Disputai su Biblistais 15c. 
118 Teisingasis Juozapas (Ist . Dra

ma) T. Atid 
119 Katal ikų Doros Pagr indai , Dr. 

J . V. .\ 
120 Padangėse (Pirm. Dainos) J . S. 

ir D 
121 Mandagumas Kun. A. Staniu-

kynas 
122 Braižinėliai Skruzde /. 45c. 
123 A r Es i Cia mano Jėzau f (Dra

ma) V. K 10c. 
i24 Šv. Akvilinos Kankinės Mirtis 

(Teat. Veik.) Trag 20c. 
125 Komunistai ir jų uod. socialis

tai 10c. 
126 Kelionė Aplink p a s a u l į per 

oO (i. J . B <pl.—o 
127 Žmogus ir Gyvuolys, Paraše 

Kun. Pr . Bučys 30c. 
1J8 Blogi Kūdikių Papročiai 20c. 
129 Kas Bailys? (komedija) J . M. . . 15c. 
130 Užkrečiamųjų limpamųjų ligų . . 15c. 
131 Paklydėlio kelias, (keturių ak

tų sceji. vaizd.) 15c. 
132 Uė Tėvynę Malonu Kentėt , 

(Drama) 10c. 
133 Genijus, (Drama 2 Dalyse) 30c. 
134 Am. Dovanos Liet. (Komedijos 

Penk. Aktų) . . . . 2 0 c . 
135 Aušrelė, Operetė, Pa r . P ranas . . 10c. 
136 Pamokslai be kunigo, J . Gerutis 50c. 
137 Apie Kat . Tikybos Tikrybe M. 

M 20c 
138 Išpažinties Istorija, kun. A. 

M. M 50c. 
139 K r i k š č i o n y s i r Moteris , Kun. 

V. K. . . , oc. 
140 Legendos i r pask. apie Kudik. 

Jėzų Kun. V. K 50c 

55c. 

60c. 

i 

141 Gyv. Šv. Stanislovo Kostka. 
Vertė M. M. T 20c. 

143 Pa ta rmės Moterims Kun. V.» 
K 15c 

143 Desenzano Mergelė (T . veik. 

Drama) 20c. 
144 Tret ininkų Jubi lėjus . . . . . . 8c. 
145' lšsipi ldė, Ver tė K. Gerutis . . . . 20c. 
146 Lietuvos Geografija M. Bir-

147 Li teratūros Teorija, K. Bizaus
kas 

148 Šimtas Apsakymėlių, Dr, J£. 
Jokan tas 60c. 

149 Skalpų Medžiotojai, Romanas 
Pu ida 75c. 

150 Ivanlioe, Romanas I dalis . . . . 80c. 
151 Dvas. Gyv. Vadovėlis Kun. A. 

Staniukynas 75c. 
152 Veikiantieji Liet . Į s t a tymai » 

darbo srityje 30c. 
153 Psichologijos Vadovėlis, Prof. 

G. Čelpanovas ....'•. 
154 Šiltieji ir šaltieji k raš ta i P r . 

M •> 
155 Moterystės Nesuardomybė . . . 
156 Religijos Metodika, K. J . Sk-

157 Rašybos Mokslo Darbeliai, Vaz-
nelis 

158 Liet. l i teratūros Is tor . San
t rauka M. B 15c. 

159 Liet. Rašybos vadovėlis L. 
Giros 40c. 

160 Metodikos Et iudai , J . Murkos 50c. 
161 Iš Vergijos į Laisvę A. B 

.162 Senovės Istor. Apsakymėliai 

163 Geografijos Pradžia , B. Masiu
lio . , 

164 Mokslo Pasako?, P r . Mašiotas . 
165 Mūsų Keliai, M. Krupavičius . 
-166 Mūsų raštų Istorija, M. Biržiš

kos r 
167 Lietuvių kalbos sintakės (pir

moji dalis) R. J 75a. 
168 Mažosios Liet. Buvusieji Rašy

tojai 45c. 
169 Geologijos ir mineralogijos va

dovėlis J . K ; 40c. 
170 Bit ininkas. Parašė Tėvas J e 

ronimas Pečkai t is 4oc. 
171 Ką mokslas gali pasakyt i? A. 

J a k š t a s 15c. 
172 Sfinksų i r P i ramidų šalis — 

Aigiptas j 
173 Komedijos A. Ostrovskio . . . 

174 Dolpelis ministerijoje ta rnauja 
Monologai" S. C 

• • - . 

75c. 
v 

25c. 
10c. 

75c. 

10c. 

E * . 

75c. 

45c. 
25c. 
15c. 

45c. 

< ! 

• • 

20c. 
50c. 

10c. 

* 
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Kreipkitės: "DRAUGO" KNYGYNAS, 2334 
MflNTFI i' M A ^ kiin.;; .s, vakarams :.i* kol tu- i r ių priežasčių dėlei pasitrau-• ir tuos, kurių aukščiaus minė-
IfiUli I L L L U j IflHOOi lininiu darbui , sumanėme kė nuo veiklesnio daly vavi-! tomis priemonėmis iškrapštyt i 

Žodis Montellos Lietuviu 
Tautiško Namo Klausimu. 

tat pasistatyti tam tinkamų mo "pastatytojo namo reika-j nepasisekė, 
narna. Susibūrėme i tam luose. (jyvenimui bėgant Tau* 
tikrų bendrovę, nutarėme ir tiškojo Namo bendrovėj pri- Tie nauji budai, ta i yra 

čiai pradėjo visus lietuvius \ 1924 m. išeina " u k a z a s M 

laikyti vandalais, laukiniais 
sutvėrimėliais. Kiekvienas lie
tuvis susidūręs su šio miesto 
administracijos, industrijos ar 

Tautiškų Namų nuo užpuoli-« X a m o s t a t v m u i ir 25c. ženkle-
I r u t 7 7 , , . . . . . . k u v- , , v. .. .. . r«io Įgijimui. Toks narvs lieka 

.Kad .plaejoji lietuviu * i > - ; _ , ; , , m . t i k ^ i k i ^ v o m j r _ 
vi.]u tais šauksmais nebūtų 
klaidinama, mes, žemiau pa
sirašiusieji, iš savo pusės tru
mpai supažindinsimo visuome
ne su Montellos Tautiškojo 

kad visi tie nariai , kurie tiek 
metų buvo nariais pilnatei
siais sulyg konstitucijos, ku
riems p i rmuo 'a ukazu (1918) 
buvo atimta lik balsavimo tei 

fanatikais bendras, darbas be 
dirbti i r jie noroms-nenoroms 

Namo padėtimi ir tarsime ke
liūta žodžių apie to Namo ap
gynėjus ir užpuolikus. 

ties, bet dar gali perduot sa
vo narystės teisės vienam ^a-
vo ainių. Minėton bendfovėn 
susibūrę, 1913 metais, pasta
tome narna, kuris šiandien yra 
vertas apie $60,000. 

nų. J i e vjsi buvo pri imti bū
du prakt ikuojamu nuo pra
džiom bendroves gyvavimo 
ir sulyg rašytos konst i tuci jos ' 
(XVII , 1 ) ; ki tame gi mitin-

•ae pasirodžius apl ikantams 

tas teisės išpradžįps t ik ap
karpė. Taigi narį įstojusį } 

jo, nes dauguma | ' ; )n ieko ne
turėdami, net daugelis bešeį-

vienas paskui kito t raukdavo- b e r o v ę " s ^ vilthni 'bultTToie ™yniai, su jokiomis įstaigomis 
si sahn nuo Tautiškojo Namo. 
Tuo tarpu kacapinis nachaliz-
mas kaikuriuose T. N. bendro , , , 
vės nariuose šuoliais a u g o . r P p i l ? l i l t o 1 ' u- b o t n a r i , ) ^ba) 
Tas dar labiau pagreit ino kaV 

l0* iki mirties nil™tpUiii n«riii | J i e m s susidurti ir. neprisieina, 
£ ie i f p a l ko n a S " k ^ u n e į b e n t

 f
k » d » fe la imei . pasitai-

f^bepi ina te i s iu . bot nar iu bebal- ^ J ? * l f n d * P [ ° ^ S*1*" £ - U ; Vol nem-imokės k*« mebd monstruoti ^ a v o kul tūra A-

čgo ir bendrovės munistai pastebėję, kad jie j kam*; to tik i r tereikėjo., J i e 
-\i j iems netin- ' 

nar ius laukan, 
budus, k a d 

vietos savo draugijų susir in- l Lietuvon grižo, dar kit i į vai- ' iškrapščius iš T . N. bendrovės 

turingųjų narių iš bendrovės į 1^ $1- A a n a i , mistoie jiems 
pasitraukimų. B o l š e v i k a i - k o - 1 ^ 1 ^ 1 1 ^ V ^ 1 " d a į e « i lZ' 

le,jo. Komunistams bolsevi-
\ irs dešjmties metų atgal nariai - namo statytojai ma- baigia krapštyt i ji 

mes. Montellos lietuviai, pa- žėjo: y h n i jų mirė, ki t i i k į karnų pažiūrų nari 
si.jutome neturi atsakančios tus miestus išvažinėjo, t ret i I sumanė dar naujus 

menkos pelicmanui ar, geres
niam alvėjuje, dirbtuvės bo
seliui. . 

Bolševikai pamatę, kad 
faktinai vieni patapo direk apkarpymas teisių jiems ge-
toriais visų lietuvių pastaty- rai pavyko, jie pamanė sau, 
to T . Namo i r tair> tiiroe name j kodėl gi tų teisių įr visai ne-
užžeinuninkavo, kad amerikie-1 atėmus? Štai, birželio 24 d., 

sės, dabar jau nustoja visų j be bolševikinio sentimento, 
teisių ir pačios narystės, jei salėje pasigirs ta rekoraen-
jie vis leoemano laikytis ori- jdacijos laukiniai b a k a i : **Ka-
ginalės konstitucijos^ nustaty- jziukas... pana3»:'...,, etc. (Šu
tų narystės teisių. Be minėto prask, šv. Kazimiero Dr-ios 

a " 1 I * J * * - * i " v ^ T ^ ^r-v ^ • . * _ 

mame punkte, skvriuje X V I I iššluoti laukan vien t ik jų 
pasakyta : " N a n a i bus pri- pažiūrų tlelei. 
imami prie B. L. T. N. Dfvės a . ' ,'v . . . . . 

Štai t m ir konstitucijos 

š i ta ip: 
name mitinge prisirašė r , ^ l" J]sistatymo kandida ta i bu-

. . , . ... t** vi^ai nauju, niekad visa-
L. A. bendroves keUohka|nr» bendrovės gyvenime ne-

ibolševistlnes pakra ipos na- v^urtotu budn, - t a i juodomif 
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šia proga, Kuria "DRAUGO" Knygynas Visiems Pasinio Perkant šias knygas vienn kartu, jnos kainnja: y 

'Nuošimtis, Perkant Viena, Jokio Nuošimčio Nėra. 
173 Betliejaus Stainelė, Drama Ket. 

Aktais : 20c. 

176 Ponas ir Mužikai, Drama penk. 
Aktuose Paparonis 20e. 

177 Juru. Varpai, Triveiksmė mys-
terija Vydūnas 50c. 

178 Jaunuomenės auklėjimas, Dr. 
Fr. V. Fersteris $1.23 

179 Giliukingas Vyras, Dviejų Ak
tų komedija 25c. 

180 Šeimyniškiems vakarėliams Pra
mogėle 10c. 

ĮSI Nugalėtojai Trijų veiksmų vai
dinimas, M. Alb 30c. 

182 Žvaigždžių Takai, Triveiksmė 
pasakos drama . . . . . . . . 40c. 

183 Smilčių Laikrodis M. M 10c. 
1S4 Gamtos Pradžiamokslis I dalis 

uaronas «)Uc. 
185 Mano Raštai, I Tomas J . S 15c. 
186 Kaip Susikūrė Jungtinės Am. 

Valstybės M. Šalčius 20c. 
187 Į Aukso Šalį Apysaka 40c. 
188 Daržas ir daržovės, V. Totorai

tis 13c. 
1S9 Pražudytas Gyvenimas, Apy

saka 15c. 
190 Lazdynų Pelėdos Rastai, I ir 

I I Tomas $1.00 
191 Tikėjimo klausimai, kun. J . 

Gerutis , 60c. 
192 Žiežribos Poezijos, L. Gira 40c. 

212 Šv. Istorija "(pirm. dalis) Kun. 
K. Paltarokas 50c. 

213 Trumpas Aiškinimas Tiesų Kat. 
Tikėjimo Kun. S. G 25c. 

214 Meilės Galybė, Kun. J . Jonai
tis 50c. 

215 Marijos Mėnuo Pranaičių Julė . . 45c. 
216 Trumpa Geografija, Spt. Ne

ris 40c. 
217 Tiesos žodis socijalistams, Pa

rašė kunigas 10c. 
21S Marksas Antrasis 8c. 
219 Ar yra Pragaras? Kun. P . Mar

tišius 30c. 

193 Keturi Monologai A. V. . 10c, 
194 Mūsų Vargai, M. Mačiulis 45c. 
195 Dainų Atsiminimai iš Liet. 

Istorijos M. B 75c. 
196 Brėkšta, Poema, M. Vaitkus . . 30c. 
197 Vainikai, K. Binkis $1.00 
198 Gaminimas Valgių $1.50 
199 Lietuvos Vyčių Dovanėlė 10c. 
200 Odisėja, Vertė D=ras J . Ralys $1.50 
201 Iš kelionės po Europa, ir Aziją 

Kun. A. Milukas $2.25 
202 Duonelaičio Raštai, M. Biržiška $1.00 
203 Kristijono Duonelaičio Raštai 

J . Šlapelis 50c. 
204 Sveika ir skaisti, Mergaitė Hi

giena 15c. 
205 Nebūk Storžievis 20c. 
206 Asmenybės Kultūros pagrin

dai I Gobis 30c. 
207 Mano Taure, P . Vaičiūnas (3 

veiksmu drama) 50c. 
208 Gyvenimo Akordai Vaidiliutė . . 50c. 
209 Sodžionių Teologija, J . Gerutis $1.0-3 
210 Išvakarės G r et Lemano Ežero 

Gerutis 75c. 
211 Paklydėliai, Kun. J . Gerutis 15c. 

10c. 

25c. 

75c. 

60c. 

20c. 

50c. 

220 Pažinkime Socijalizmų Parašė 
P. G , 

221 Stabat Mater Dolorosa, Kun. 
Pr. J 

222 Kunigas Apysaka iš Liet. Pa
davimų A. Vėgėlė 

223 Atstovas Ralys (Romanas) Ne
munas 40c 

224 Patrimpo Laiškai, Parašė K. 
A. K 

225 Karės Baisenybės*" Lietuvoje, 
u. lviKlirUa 

226 Pelenių Jurgutis Apysaka Kun. 
J . Jakštas 

227 Šatrijos Raganos Apysakėlės . . 25c. 
288 Lietuviai Katalikai ir kitos sro

vės Uosis 10c. 
229 Mano Patyrimai Didž. Karėj 

1918 - 1919 Jonaitis 20c. 
230 Patarlės ir išminties Grūdeliai 

P. M 25c. 
231 Karalienės Prižadas, J . Tarvi-

das 50c. 
232 Klebono Žodis Savo Parapijai 

233 Naujųjų Amžių Istorija Dr. J . 
Totoraitis $1.50 

234 Jėzaus Širdies Mėnuo Kun. Pr . 
Žadeikis 50c, 

235 The History of the Litliuanian 
Nation, Kun. A. J 50c, 

236 Gyvenimo Pamatai, Sutaisė K. 
J . D 10c 

237 Angliškos Kalbos Vadovėlis, A. 
OJszewski 50c. 

238 Žodynas Liet. Anglisk. Angv 

Liet. A. Lalis $10.00 
239 Dvasiškoji Gyvenimo Vadovėlis 

Kun. A. Staniuk $1.00 
240 Krikščioniško Mokslo Katekiz

mas Kun. F . B. Sarai. I I <i 25c. 
241 Stacijos ir Rožančius 6, M- P. 

x Kun. P. Gugis , . . . , . , . . . 15c. 
242 Graudus Verksmai) Vy.f-k. A. 

Baranausko 5c. 

South OAKLEY AVENUE, Cnicago, Illinois 

243. Vyšnių Sodas, KeturiaveJrsmė 
komedija, J . Talmontas 30c. 

244 Katra neišmanė vienas veiskmės 
vaizdelis teatrui 5c. 

245 Kantri Alena (6 veiksmų 9 pa
veikslų drama) Juras 35c. 

24G Scenos Įvairumai, J . V. Kovas 40c. 
247 Vilius Tell (drama penkiuose 

Aktuose) V. Kapsas 45c. 
248 Dešimts Metų Smulkėje (Pen

kių Aktų Drama) J . M. S 40c. 
249 Pražydo Nuvytusios Celės, (3 

veiksmų 4 paveikslų) P. V 25c. 
250 Draugas, (vieno veiksmo dra

ma) A. Matutis 10c. 
251 Consilium Facultatis vieno 

veiksmo komedija 20c. 
252' Sulyg Naujausios mados (dvie

jų veiksmų komedija) M. G. . . 10c. 
253 Vaikų žaislai, (vaikų kcmedi-

jėlės) vertė P . . , . . , 10c. 
254 Pinigų Nėr. Vaizdoiia iš jau

no dvarininko gyvenimo 10cf 

255 Šalaputris, Komedija vienoje 
veikmėje 10c. 

256 Migla, Vieno veiksmo komedi
ja, A. Matutis 10c. 

257 dūminiai Batai ir nuo ausies 
lig ausies 10c. 

258 Klasta ir Meilė, (5 veiksmų tra
gedija) P . Vaičiūnas 75c. 

259 Girkalnio "Užgavėnės. (Viena 
veiks, paveikslas) T. D 30c. 

260 Ėmęs ir kalbėk (naujas dekle-
matorius) J . V. Kovas 30c. 

261 Jonukas ir Marytė (4 veiksniu 
pasaka) M. G 10c. 

262 Linksmos Dienos (2 veiksmu iš 
liaud. gyv. vaizcL) 10c 

263 Šventoji Agnetė (Drama Dviej. 
Veiksmėse) Kun. J . L 15c. 

264 Pirmi Žingsniai (Drama 4-se 
veiksmėse) B V 20c. 

265 Ubag-ų Akademija ir ubagų 
balius (komedijėlės) V. V 35c. 

266 Pono Felikso Atsilankymas 
(vien. veiks, komedija) 20c. 

267 Žydų karalius (drama 4-se akt. 
5-se paveiks.) J . M. S 30c. 

268 Ąptiekorius (vienoje veiks-
mėje) P. N 15c. 

269 Baltrus Turazeris (drama tri
juose veiksmuose) A. M. C 25c. 

270 Piršlybos (komedija 2-se veiks
muose) M. Oogolis 20c. 

271 Milijonai Vandeny. Drama 
Trijose Veikmėse, B. V 15c 

272 Katriutės Gintarai. Halina ". . 15c 
273 Nastutė. 2 veik. 3 paveik drama 

M,G 15c 

274 Motinos Širdis. Keturių aktų 
drama. A. JC 50c 

275 Medicinos Daktaras Kome4. 
vien. veik. Vaidevatis , 20c 

276 Pavogtas Kūdikis Traged. 
Trijų Akt 45c 

277 Graži Mageliona. Melodrama . . 50c. 
278 Sniego karalaitė. 4 veik. 5 pa

veiksi, drama vaikams 25c 
279 Perskyrų Teisėjas. I akto 

Komed. M. R. . . . , 10c 
280 Dangus Brangus. Komed. I I 

atid. J . V. Kovas 20c 
281 Pikta Dvasia, drama tri j . akt. 25c 
282 Avinėlis Nekaltasis. 4 veik. 

komedija Aisbe 35c 
283 Deklamacija ir Sceniškoji Mi

mika. Kl. J—is 10c 
284 Tarp Dilgelių Rožės. Melod, 

rama 2 dal. 6į akt. J . J—is . . . , 20c 
285 Gims Tautos' Geni jos. Dram I I 

dal. Kun. L. V 30c 
286 Karės Metu (vaizd. iš Lieti) 

287 Akis u2 Aki, Dantis už Dantį 
Juokai I akte 15c 

288 Piloto Duktė. Drama 5-se veik
smuose J . Tarv 35c 

289 KamedijėLės. U. Gunkliutė 10c 
290 Kamedijos. S. Cur. Kymant. . . 90c 
291 Komedijėlės (mėgėjų teatrui) ..75c 
292 Buridano Asilas. (3 vaiksmų 

komedija). P . Vaičiūnas 50c 
293 Naujos Eilės ir Dekliamacijos 

P. P . M 
294 Ponas Daugaiioris. .(4 veiksmų 

komedija) Z. S • 
295 Potasas ir Perlamutras (3 vei

ksmų komedija). P . V 
29ž3 Dramos. Triveiksmė kruvina 

pasaka. K. Puida 
297 Dramos: Germaną, Fabiola 

25c 

20c 

30c 

75c 

Liurdos .Stebuklas (4 aktų . . . . 65c 3 4 5 g v Pranciškaus Salez. dvasia 

315 Telšių Vadovas ir Patarėjai , 
V. A. Juristas 

316 Simanas Daukantas. A. J , . . , į 
317 Apie Liet. asmens vardus. 

318 Eilės Dainos ir DeJ&amacije* , . 
319 Ūkininko Draugas, Vinc. !Ho* 

toraitis. . , , , , , , . , . , , , f , , 
320 Tėvynės A£arqs. H. Gustaitis 
321 Kelionė Įietuvon Didž. Karės 

Metu. Kun. Dr. V. B 
322 /Trys Keleiviai: Krik. Žydas ir 

^Purkas . , t 
323 Meilė. Poema. M. Gustaitis . . , , 
324 Huekleberry Finnas. J . Smitas1 

325 Šaltinis Sveikatos, S, Kūlis 
326 Jėzus mūsų Meijė. JSutąisė J . B, 
327 Štai tavo Motina. . . . . . . . . , » , • 
328 Paveikslai žmogaus nusidėlėlia 

329 Dvasiškoji Iškalba. Kun. D-ra 
K. Jaunius 

330 Apie dusią. G. Taučius 
331 Dukters atverstas tėvas . . . . . . 
332 Šitai Viešpaties Tarnaitė 
333 Pamokymas apie Viešp. Jėzaus 

D. Motinoą , , 
334 Kaip turime melstis Kup. Ą. 

Stonis , . . . . . . 
335 Šventėjų garbinimas ir jų re

likvijos. Kun. J . B , 
336 Jėzus Kristus Dievas 
337 Leiskite mažutėliams ateiti prie 

Manęs 
338 Žemaičių Kalvarijos aprašymas 
339 Dangaus Karalienė. Kun. j į &• 
340 Tegul bus pagarbintas &v. Sak

ramentas 
341 Šventosios Mišios. Kun. Lauk. 
342 Sveika Karalienė . . , , , , . , , , . . 
343 Dvasįškoji Komuniją . . . . . . . . 
344 Šv. Stanislovo Kostkos Gyv. . . 

298 Vaikų Teatras . . ' . . . J 1 0 c 

299 Gurkliutės Eilės . ' 1 0 c 

300 Teisingas Juozapas. Istorinė 
Drama 3-se Atid. Kun. Ž. . . . . 3^c 

301 Karo Metu. P . Biržys 15c 
302 Catechism Christian Doctrine . . 10c 
303 Lietuvių — Lenkų Unija. 

J . Gabrys ^0c 
304 Darbininkų klausimas. Kun. J . S. 15c 
305 Aureolė. (Oratorija) M. Gust. . . 10c 
306 Vaizdeliai. J . Kmitas^. 30c 
307 Chimijos vadovėlis. V. Ruokio 55c 
308 Mūsų Dirva gimnazijai. M. V. ir 

J . M * * 
309 Plati Šv. Istor. Nauj. Ist. Kun, 

D. Bončh « 75c. 
310 Rūtelė mūsų dainose. P. Kragas loc. 
311 Kunigas dvidešimtojo amž. yi-

suomeneje 'f* 
312 Gyvenimas Šv. Juozapo. J . B. 15c 
313 Kas Rūpėjo Am. Liet. Katali-

kamfe 1913 m 1 0 c -
314 Ben.-Hur. (Is. Apysaka iš 

Jėzaus Kr. Laibų). J . M. . . $L2o 

I ir I I 
346 Misionieriaus Užrašai Kun. R. 

Alex r 
3347 Apie tikrąjį pamaldumą 
348 Apmąstymai visiems metams I įj 

U daUs. Kun. A. S. 
349 Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 
350 Trijų d. rekolekcijas Kun. C. . . 
351 Šv. mūsų globėjų gyvenimai. J .B. | 
352 Jėzaus Kristaus Verkiaa&cjų 

Paguoda . . 
353 Katalikų Tikyba. Kun. P . Bučy* 

M. I. C 
354 Kančios Istorija 
355 Švenč. Sakrani. Adoracijos 

Vadovėlis 
356 Aktai ir Palaimos Eucharistinės 

Kun. V, AJok. 
337 Oper. Pumpurėlis. Muz. A. S. 

Pociaus •• . . . . 
358 Giesmįnėlis Ęąžnyčių chorams 

o. iNau^ajtis » . . . . 
359 Naujas Testamentas 
360 "Draugo*' Kalendorius 1925 m. 

< 
' 

mmmmtęm 

*ijoje nėra nei žodelio. Tosįmo! ' 
)dos bolės įvestos buvo vi-j Tikrybėje, valdybų trauk 

bolėmis, apei kurias konsti-inė iškrapštyti iš Tautiško Na-
tuc 
juodo 
sai neatsiklausus bendrovės, 
o parėdžius tiktai mūsų Tau
tiško Namo "kominternui!" 

Čia jau T. N. B. narių kan
trybė pasibaigė ir jie T. N. 

dienos ir nakties triūsą ir sa
vo skatikų; 

2) tie, kuriems, kaipo vie
tos gyventojams, turintiems 
daugumoje savo namus, biz
nius, profesijas, darbus, r»pi 

ko nuskriausti, kuomet jiems I Montellos lietuvių kolonijos 
visų pirma buvo atimtas bal- jryvenimas, kaip sava šeimy-
sas, o paskui ir visos narys- na; 

ia 
teisman ne kunigas ir ne ka
talikai, bet visi tie Tautšikojo 
Xamo senieji nariai, kurie Ii-

; 

sina bolševikai, bet kurie pri
klauso trims srovėms: katali
kų, sandariečių ir socialistų; 
. i) "tie, kurių yra ne vienas-
du :'užsispyrėlių", bet apie 
pusantro šimto narių. 

Jš virš pasakyto aišku, kad 
Montellos Tautiško Namo nie-

ARABIŠKA SVETĮNGYST*. ką Mr. Stephen Jurek rašo 
Svetimas žmogus priimtas i iš £et t le /River, Minn., Grup-

kaipo svečias Arabų namuose I džio 15 d.: "Tr iner ' s Bitter 
X̂ er tris dienas be jokio pa
aiškinimo, po trijų dienų šei
mininkas turi toisės paklaust 

]kas nuo nieko atimti nesvajo- paaiškinimo. Kada Triner's 

nei į. 
Komunistėliai ir jų simpa-

tizatoriai pajutę, kad jų gušte-
lei, susuktai po svetima pas
toge, darosi neberamu, suriko 
visu balsu: "Pasauli , gelbėk! 
Kunigas su davatkomis už

tik todėl, kad kito kelio visai ros židinys, labiau rupi, negu 
nebėra. Visos progos ilveijgti»g^ {£££iii ialėjus^msV taisla 
teismo komunistų buvo atmes
tos. 

singa, jei jie butų sunkę : 
"Pasaul i , gelbėg! nuskriaus
tieji nariai mūsų gultą suma-

Dar žodis apie tuos narius, 
kurie kreipiasi S. V. teisman, 
kad paliuosavus Tautišką 
N 
ros. Tie nariai yra 

1) tie, kurie savo didžiu
moje pastatė tą T. Namą, ku-

giaus - sukacapejusiems Mas
kvos pakalikams; 

5) tie, kurie nieko sveti
mo atimti nenori, Fet nenori 

m panuosavus Y « W W | | ir savo prakaito, triūso ir ska | P a 
Th£ n a \ S a U ! ^ ° p a V e f l ^r™,' ^ 1 ? « i * « * * & * įgaliotiniai: 

tai suvartotų lietuvių prazu-
ciai; 

6) tie, kurie priklauso ne 

rios machinacijos ir kuri ne-, rP7nlt« 
silaikydama konstitucijos n o - | n i a s u m a K a a r e z u l t a t a i pa-
ri tą 'Tautišką Namą begėdis- rodo kas jis yrą, Kada jus ken 
komis priemonėmis paversti . ^ - t e n u o b l flpetito, su-
ant visados tik bolsevistinm , . . . . . ) . , . 
kromeliu. ' j kietėjimo vidurių;, raugejimo. 

Pasirašo katalikų, sandarie-, * * & * , galvos skaudėjimo, 
nemėgpjįmp. ir kitų panašių 
vidurių kenkimų, vartokite 

vie pridėjo prie jo ne vienos vienai kokiai srovei, kaip gar-

Jonas Balianis, Sand., 
Juozas Balevičius. Kat., 
Audrius Kirelis, Soc. 

Triners Bitter Vyną tuojaus 
Jums palengvins. Skaitykite 

Vynas yra labai geras vaistas. 
Mano pati kentėjo galvos skau 
dėjimų per tris metus, nie vie
nas vaistas jie nepagelbėjo. 
Mėgino Triner's Bitter Vy
nų - tuojaus jie palengvino Ir 
nuo tos dienos galvos ne skau 
da. "Paklauskitev vaistininko 
taipgi Triner's Liniment, ge
ras vaistas del rumajtizmos, 

• TAS. 

North Side. 

Sausio 12 d., šv. Myk< 
rapijos salėje Dr. K. P| 
lekcija " K U t m A JE 
TAUKU". 

Sausio U d., šv. Mykol 
rapijos salėje Dr. Al. 
lekcij* "tWQVtS 
GAI". 

West »ide. neuralgijos, lumbago įr pusiė-
jimo, taipgi Triners Cougb gausio 15 d., Audros 
Sedative! Kad neparduoda- parapijos salėje Dr. K. 
mas Jūsų apieiinkąįe rašykite lekcija u BIBLIJA IR ffl 
Josepji Trįner Kampanija', W « J . 4 " (apie iemes |fj 
Chicago, UI. v (Apgr.) r i nų ) . 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL. 

os E. Rakauskienės koncer
tas. 

Rytoj, sausio 11 d. šv. An-
no parapijos svetainėje ]>ni 
jakauskieiič duos koncertą. 

Valio! visi rytoj į p-os Ra
kauskienės koncertą. 

Pilekalnis. 

AKRON, OHIO. 

čios mišias ir nobesusp<\jo su 
klebonu pasimatyti, tiktai 
vienas i**-bažnyeios kolekto
rių, prieš jmt pamokslą pra
nešė klebonui, kad yra brangi 
viešnįa atsilankiusi ir prašo 
pranešti moterimis^ kad susi
rinkti! į svetainę. Po pamaldą 
ne tik moterys susirinko \ 
svetainę, bet ir vyrų. Iš sykio 
maniau, kad ir vyrai teirau-

PASIŽYMĖJUSI DAINININKĖ 

(Iruodžio 28 d. Į šią lietuvių 
bncertinis programas yra be- koloniją buvo atsilankiusi, iš jasi ir rūpinasi sužinoti apie 
•lo turiningas. Bus išpildy- Clevelando A. L. R. K. M. Sa/- j moterų padėtį ir jų veikimą, 
\ daug naujų, gražių dainų, jungos buvusi raštininkė, da- bet kaip pasirodė, tai šv. 
Be p-os Rakauskienės pro- bartine organizatore Moterų Stanislavo dr-stes nariai buvo 

moj dalyvauja Jonas Ra- Sąjungos ir korespondentė, susiėję j savo susirinkimą, 
annu-kas, pasižymėjęs teno- Clevelando M. S-gos kuopo?, 
ĮS. Morta Kutaitė, soprano, p. P. Glugadienė, su tikslu su-

muzikas Juozas Sauris. A- organizuoti A. L. R. K. M. S. 
e programo dalyvius aiškin- kuopą, kas jai ir pavyko, 
nebereikia. Jų praeities dar Po pamokslui gerb. Icleb. 
i už juos kalba. Užtat ir šio kun. M. Cybelis paprašė mo-
ncorto pasisekimas pilnai toris susirinkti i svetainę ir 

{^tikrintas. pranešė, kad yra atsilankiusi 
V 

i savo 
Klebonas matydamas, kad dv
iejų susirinkimų ir tuo paėiu 
sykiu negalima laikyti, papra
šė moteris susirinkti į klebo
niją. Joms susirinkus į klebo
niją, pirmiausia p. P . Gluga
dienė plaėiai paaiškino A. L. 

* 
f gi už nenuilstamą darbaviiiią-
jsi, kad neužmiršta jų aplanky-
jti ir palinksminti. 

Svečias. 

R. K. M. Sąjungos reikšmę ir 
; Vakaro vedėju yra gerb. viešnia ir kad ji nori šį tą k o l f f o g n a u d o g « n e g | ų p r i e 

jun. H. J . Vaičiūnas. nau.\ vietinėms moterims pa-
Įr Publika prašoma nesivėluo- -akyti. I r pats klebonas neži-
tt, nes programas prasidės ly- nojo. kokia viešnia yra atvy
kai 7:.°>0 vai. vakaro. kusi. J i atvažiavo per pa-1 

jos priklausant. Po jos gra
žios kalbos, tapo suorganizuo 
ta M. Sąjungos 62 kuopa, 

j prie kurios iš sykio prisirašė 

IlIlIllIlllIllIlllllllfllllllllIlllIllIlIIlIllIlllIllIlIlllIllIlIIIIIIIIIiilIlllllIlUVfTrmil^ «l^^>'nio^ nares, įs Kurių n 
RAI m i I I 1 n I I T M I = va^yba n u v o išrinkta. Butų 
• ' • ' r K ' fl • U R u S ir daugiaus prisirašė bet tuo uuLLi i in i n ii L 11 n i | sykiu (Ianguni0S moteru netll_ 

Amerikos Dolieriais ar Lietuvos Litais išmdkame | rėjo su savim pinigų. Jos vi-
arčiausiame pačte į 24—26 dienas, telegrafu 4—6 | sos pasižadėjo prisirašyti 
dienas. Turime savo nuosava kontora Lietuvoj. | prie kuopos kitų kartą. 

Parduodame Laivakortes ant visų linijų į Lietuva 1 Po susirinkimui naujos kuo-
ir iŠ Lietuvos. , r o s narės išreiškė dėkingu-

r» A A s i L A A A~- ~ 5 nia savo organizatorei už iku-
Parduodame namus, tarmas, lotus. Apdraudziame i - . n . ; 

nuo ugnies, Namus, Rakandus ir Automobilius. S nm* nau-,os M ' ^ W *™>-
a pos. Aš manau, kad ir kitos 

Padarome Jegališkus dokumentus pirkime ir par- § fįetuviy kolonijų moterys pa
davime, taipgi doviernastis-įgaliojimus. x- | j s e k s Akronieėiu moteru pa-

Teisi 
Lietuvos 

Elena Rakauskiene, kuria mūsų 
publika yra pamylėjusi už jos ma
lonų, pilną gracijos, dramatingą 
soprano balsą. P-ni Rakauskienė 
koncertuos nedėlioj, sausio 11 d., 
7 :'M) vai. vakare, Šv. Antano pa
rapijos svetainėje, 1") ir 49-tas 
Court, Ciceroje. Ne vien cicerie-
čiai, bet sykiu ir cliicagieėiai tu
rės progos pasiklausyti gerbiamos 
dainininkės žavėjancių dainų. 

— 
lTž tokį pasišventimą savo ,neužsiganėdindavo vienoje dr-

iautiec-ių moterų labui p. (JĮu- Įjoję, ji visada stengdavosi 
kuo daugiausia, kaip del savo 
tautos, taipat ir del bažnyčios 
labo darbuotis. Dabar p. (Jlu-

nammuis reikalus, kaip ir gadienė dirba keliose draugi-
kiekviena moteris atlikti, bet- 'jose, M. Sąjungos organizato-
gi dar randa laiko plačiajai irė ir korespondentė, S. L. R. 

gadienė yra verta nuo lietu
vių visuomenės aukštos pa
garbos. Ir ji turi tuos pačius 

iingi patarimai apie atsitraukimą giminių iš 1 vyzdį. Tiktai visa bėda, kad 
OS. s lietuvės moterys labai mažai 

Registruotas notaras. 

Paul P. Baltutis & Co« 
901 West 33rd Street 

Telefonas Yards 4669 
Chicago, Illinois. 

S turi tokių organizatorių savo 
tarpe, kaip kad p. Glugadienė. 
Jei mūsų išeivės lietuvės tu-

5 j retų daugiau tokių pasišven-
5 tusių ir su siela atsidavusių 
S! moterų, kaip p. Clugadienė, 
S tai be abejonės mūsų moterų 

! tarpe vis daugiau kiltų ap-
.1 švieta ir susipratimas. 

lietuvių visuomenei pasitar
nauti. Juk, per dešimts metų 
Clevelande darbavosi L. Vv-

K. A. Apskričio Ohios rašti
ninkė, Teatrališko Kliubo ve
dėja ir režisorė ir t. t. J i ren-

cių kuopoje, visada užimda igm pramogas ne tik pas,sav 
ma valdybų vietas, taipat ir 
kitose draugijose, ji nekados 

KAIP SUSTABDYTI 
VANDENIO LAIS

TYMĄ. 

Clevelande, bet aplanko ir ki
tas kolonijas ir palinksmina 
tautiečius su savo gražiomis 
programomis, ypač Akronie-
čius, kurie jai yra labai dėkin 

3E '? a% 
Lai Jūsų pinigai pelno Ju
ms 6%. Ateik mūsų ban-
kon ir pasiklausk bent vie
no iš valdybos narių apie 
mūsų 1-mo m'ortgičio 
bonus 

PEOPLES 5TOCK YARD 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave. 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 

savo stiprumo ir gera patarnavimu. 

Vandenio miteris yra įtai 
sas kuris suinjeroja kiek i 
vandenio išeina per paipę, | 
taip kad gezo miteris sumie- \ 
roja kiek gezo išeina, arba 
elektro miteris sumieroja 
kiek elektriko išvartuota. 

Mitelis pagelbsti savininkui j 
namo kuris įvestas sužinot 
kiek vandenio išvartuota ir i 
kiek išbėga per prakuriuses ] 
pa i pas ir kranus. 

Vandenio miteris yra taip 
sustatytas kad negali sumie-
rot daugiau vandenio negu 
per paipas pereina. Kada jie 
jau per ilgus metus dirbę ir 
dalys taip nudėvėtos, tai su-
mieroja mažiau negu sttvar-
tuota bet niekados nemieroja 
daugiau negu pereina per 
paipas. 

Kad kiekvienas namas 
mieste turėtų miteri, kiekvie
na šeimyna, sužinotų kiek van 
dens išvartoja ir užsimokėtų 

I už tiek, nie daugiau nie ma-
.žiau. 

Kadangi miteris rodytų kad 
išvartoja daugiai] 

vandenio negu normališkai 
reikia tai vandenio depart-
mentas duoda žinia prižiūrėt 
prakiuruses paipas ir kra-
nius ir kad jie butų tuojaus 

įpataigyti. Tiek daug§ vandenio 
jneišbėgtų veltui, butų daugiau 
vandens ir vandenio spauzdi-
mas butų geresnis. Milijonų 
galonu vandens išbėga per 
prakiurusius, kranus į mėne
sį. Kiekvienas vandens varto
tojas turi iižmokėt už šita 
veltu vartojimą vandens. 

8u Įvedimu vandenio mite-
riais kiekvienas vartotojas, 

I vandens užsimokėtų už tiek 
kiek išvartoja ir už tiek kiek 
išbėga per prakiurusius kra-j 

i nns. Taipgi neturėtų mokėt už 
kitų veltu išvartojima. 

Vandenio miteris įvestas į 
j kiekviena namą, sustabdytu 
veltų išvartojima, butų ge-

jresnis patarnavimas ir spauz-
I dimas vandens, ir vandenis ne-
! butu vaišintas , chemikaliais 
bet butų filtritiotas ir vande
nio bilos butų daug mažesnės 

• negu dabar. 
(Apgr.) 

i še: 

CUNARD 
Lietuviai važiuoja Lietuvon sve-

čiuosna neilgesniam laikui kai 
metams, gralis gryžti Amerikon 
neatsižvelgiant J kvota. 

Į LIETUVĄ. 
t rumpiausiu laiku kas šeštadienis, 
trejais ekspreso laivais. 

BERENGARIA AQUITAinA 
MACRETANIA 

(per Cherbourga ar Southamp-
tona) 

Iš Lietuvos į Ameriką 
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakyktt da
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
telks jiems pagelbą ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius, neprilygstamas 
gvarumas ir maistas. 
Si~-:lkmeny klaus j 
kis vietos agento ' 
arba 

CUNARD LINE, 
140 N. Dearborn St. CbJcago, I1L 

I Tel Lafayctte 8568 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western A venų e 

Vai.: Nuo 2 Iki 5 6 iki 8 P. M 
Chicago. 

U37 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8376 
CHAS. SYREWICZ 

Lietuvis Graborlus 
I^aldotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 
Piivate Ambu-

I.lcenned Rmb. 
F. B. Palucc 

i Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HJGGINS 

8S1S So. Oakiey Ave Cbicago, 

ŽMONIJOS SVARBI \ t .SIS 
KUlKALAs 

Inžinioriai, .sveikatos departmento 
oficeriai ir kiti kurie tikini kad vi
suotinis {vedimas van*dons miterig 
yra vienintelis išėjimas del Chicagos 
vandens vargų, parodo kad juinei-
palė baimė kad vandens nebus tai 
yra netiesa. Jie parodo kad Oak 
1-ark kuris yra vienas ii didžiausiu 
("hieagos priemiesčių kuri gyveni
mas brangus ir visi namai turi dar-
žius tik išvartoja 80 galonų van
dens j diena kiekvienam gyventojui 
ir yra užtektinai vandens visiem del 
daržių ir kitų dalykų. 

Fiat rate vandenio mokestis pa
vėlina visus vartuot tiek vandens 
kiek nori ir kiti nepaisant išleidžia 
vandenj bereikalingai, per praku-
riusius kranius užtat kad moka flat 
rate. (Apgr.) 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietinis Graborlus 
2314 W. 23-rd Place 

Chicago, ni . 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
! Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1371 
2199 

LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS ' 
Rengia 

Draugystė šv. M. P. Ražancavos 

Ned. Sausio Jan, 11 D., 1 9 2 5 
Dievo Apveizdos Parap. Svetainėje 18 St. ir Union Ave. 
Pradžia 8 vai. vak. Įžanga labai pigi 

Kviečiame visuomenę atsilankyti nes turėsite geriau 
sia proga pasilinksminti. 

I į*» KOMITETAS. 

R. ANDRELIUNAS 
LIETUVIS LAIKRODININKAS 

Taisau laikrodžius ir parduo

du naujus. Turiu taipgi įvairių 

muzikalių instrumentų. Duotus 
orderius tuojaus išpildau. 
4414 S. California Ave. Chicago. 

Telefonas 

Lafayette 5976 

k 

Tavo Pareiga Jaus Rūpintis. *= 
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jųs, 
motinos! F r-čiurėkit juos rūpestingai. Pridabokit kai jų viduriai 
veikte kiekvieną dieną.. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausj Draugą. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai, lionka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QLEEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Muse krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame nž žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiška ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai/ 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAtYSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

• 

• 

» „ 
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CHICAGOJE 
MARQUETTE MANOR 

APIELINKEI PRA 
NEŠIMAS, v 

ATYDŽIAI PERSKAITYKI 
TE. P R A N E Š I M A I . 

WEST SIDE. L. V. Ch. Apskričio chorą? 
rengia vakarą su programų. 
Kad programas lus įvairus ir 

[gražus, apie tai učra ir kal-
Chieago Litiiuauian Savingslbos, nes choras susideda iš 

and Loan Ass'n (Chicagos! puikių solistų—eių. Statoma 
Lietuvių Taupymo ir Skolini- j*'Broliai" - Kantata. Beto, 
mo Draugija) laikys savo pir- /bus dainuojama solo, duetai, 
ma regoliarį susirinkimą pa -kvartetai ir muzika. Dainuos Italijos koncertą. Koncertas 

Jono Butėno Koncertas Jau 
čia pat. 

Sausio 13 d. Meldažio sve
tainėje, Chicagiečiai turės I 
progos išgirsti įžymaus dai-1 
nininko nesenai gryžusio iŠ 

J*«tf*-
im 

DABAR 
.ADVOKATAI 

• Yra Laikas • 

. 

nedėlyj, sausio (Jan.) 12 d., Lietuvos operos dainininkas 
Š. m., 7:30 vai. vak. Šv. Ka
zimiero Akademijos mokyk
los kambaryj po Nr. 2634 W. 
Marquette Road, Chicago. 

Visi, kurie yra jau prisira
šę pri^ šios spulkos, teiksitės 
ateiti į šį susirinkimą ir užsi-

ponas J. Kudirka. Žinovai sa
ko, kad šis koncertas bus la
bai šaunus, vienas iš crražiau-
sių. Programas prasidės ly
giai 8 vai. vak. ir tęsis iki de
šimtai vai. Paskui šokiai iki 
12 vai. Todėl bus proga ir 

mokėti reikalingas duokles, koncertą* išgirsti ir prie pui-
nes jau "Charter" iš Spring- kioš muzikes pasilinksminti. 
fieldo yra gautas ir visas in-įKadangi tai įvyks 18 d. sau-
korporavimo darbas uihaig-Įsio, tai yra/sekmadienio va
tas. ~ ^ WSJBB i kare> tai iš kalno pranešu. 

Taipgi nepamirškite atsi- \kad ant tos dienos, su savo 
vesti ir savo draugų, prirašy- į draugais -- gėmis darykite su-

bus ištikrųjų vienas iš gra
žiausių. Be Butėno dalyvauja 
dar Lietuvos Operos artintas 
Justas Kudirka, Leokadija 
Sabonienė kuri yra viena iš 
geriausių lietuvių smuikininkų 
Amerikoje ir taipgi tą vakarą 
ims dalyvumą pagarsėję "Dr 
imdzi-Drimdzi". Tat jau ne. 
praleiskite progos bet kiek
vienas atsilankykite, o pil
niausiai busite patenkinti. 

Dziukelis. 

Subatomis 

atidaryta visą 
dieną iki 8 vai. 

vakare. > 

ti prie šios spulkos ir tuomi 
kelti naują, bot labai puikią 

tartis ir važiuokite į 
minėtą vakarą. Bet kur tas 

lietuvių koloniją, Marquette visa įvyks! Bohemian - Ame-
Manor. * rican Hali 1436-40 W. 18-th 

Pranas L. Savickas, rast. St. K G. 

D A K T A R A I : 

DR. S, BiEZiS 
PHYSIC1AN & S I R G E O V 

X — Spinduliai 
Off ice: 2201 W. 22nd St. 

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Res ldence : 3114 W. 42ml St. 

Tel. I * f a y e t t e 4988 
Hours; 1-4 & 7-8 P. M. 

Sun. 10-12 Noon 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SA Brenza 
4608 SO. ASHLAND A V E N I E 

Chicago, m . 
Vai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 po 
p*«-t iki 3 po plet, 6:30 vak, LkJ 

I 9:30 vak. 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nno 
• iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų. 

! * = • 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHTRCRGAB 

4442 So. Western A ve 
Telef. Lafayette 4146 

\ 

Dr. A.J. KARALIUS 
Te*. Boulevard 2160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, DX 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gvdytojaa ir Cftirargii 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel Yardf 0994 

Vaiandoi; 
Nuo 1U iki 12 plst 
Nno 2 iki 3 po piet 

Nno 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nno 10 iki 12 piet 

| Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrikas ir SpeeijaHst** 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—B«> marinimo, 
t)—Be peilio ir be ikai^mu, 
3)—Be kraujo. 
4)—Be jokio pavoja u* Irteiknhil. 
•)—Pacijentul nereikia nlr^ci, gu- i 

11 taoj vateyti . I r f a n eitt Į į 
darbą. 1 

Pury«lo '«all-»tonen' (akmenio tuliyj*) f 
Ir akmenis Unpnm* mi«lėj« be •- į 
perncijo*. m tat* tikromis moka- į 
liškomi* priemonėmis bei vtiMui*. 

ApkiirttiHieins kujrružlna rinlėjimu 
Gydo risoklas Ilgas pasekmingai, ir Jei ( 

rrn reikalas daro openuljuf.. 
Profenijonali patarnavimą teikia saro , 

• f lse: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. ] 
Ofisai* atidarytas: kasdien aao t vak į 

po piet iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis Ir aeredomls ofisas uida-

rytas. 

ttiso Tel. Boulevard M M 
Rezid, Tel. Dreiel t l t l 

Dr. A. A. ROT H 
BOSAS GYDYTOJAM IM 

C H m i R O A U 
Specialistas Moteriškų, VyrUkų 

Vaikų Ir visų caroniskų ligi*. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
I Kampas Slst Str. 

Vai.: 1—S po plet 7—S vak. Ned. 
!ir Šventadieniais 10—1S d. 
1 . -J 

m* 

Tei. Boulevard S68t 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJU 

CHIRCRGAB 
S287 So. Morgan Street 
Talaados: 9—18 i* ryto. 
Takarais nuo 7 l i l • 

CICERO O F I S A « . 
1144 South 4§-tk A v e a a s 

Telef., Cicero M 7 « 
Taland.: S—S:St v. v. kaadlazi 

Otarnlnkal* Ir pėtnyčloma B M 
Iki 9 vai. vak. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

BRIDGEPORTAS. 

Iškilmingas balius. 
Paminėjimui 12 metų sukaktu

vių rengia 
Dr-ste &v, Petronėlės ncdelioj 
sausio (Jan.) 11, 1925, 7 vai. 
vakare -v. Jurgio parap. sve
tainėj 32 Place ir Auburn 
Ave. 

Su pagarba 
O. Kliučinskaitė, rast. 

/ 

CH. VYČIAMS PRANEŠI 
MAS. 

L. Vyčių Ch. apskritas lai 
kys metinį susirinkimą au-i-
nantį sekmadienį sausio 1L d. 
2 vai. po pie' prie Vyrių .°>6 
kuopos MeKinley park sv.>^, 
prie 39 ir Western Ave. 

Visos L. Vyčių kuopos ma
lonėkite atsiųsti savo atstovų 
į mine** siis-ma. 

Valdyba 

Dabar laikas padėti savo pinigus saugio-
je vietoje kur bus apsaugoti nuo ugnes ir 
plėšike. 

Pradėk Taupymo Accbantą (|delį> šlta-

me viename Iš stipriausiu $9,500,000.00 Sta- { 

te Banke, kur tūkstančiai Lietuviu daro biz

nį. ( 

Pradek taupymo accountą pirm Sausio 
15-tos, o gausi nuošimti nuo Sausio 1-mos. 

Matyk Mr. Czaikauską ar Mr. Bag-
. dzhmą šio Banko Lietuviu Departamen

te. ^ 

CENTRAL Š V & & & BANK 
1112 West 35th §treet, Chicago. 

JOHN KUCHiNSKAS 
LUSTUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas (anai 2662 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki C 
r. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja .abstrak
tus tr padirba visokia Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Famias Ir 
Buniius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgldiaus lengvomis išlygo
mis 

\ 

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

11 S. La Salle st. Rooin 2001 
Tel. Randolph 1034 VaL a a o t - i 

VAKARAIS: 
1*»1 S. Halsted st. Tel. Bfvd. S7TI 

v. v apart fauedėlio tr 
PėtnyČios 

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

Ofisas Dldmlestyft 

29 South U Salle Street 
Kambarls 610 

Telefonas Central u o t 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

lioje sausio U d. tuo jaus po T. Terleckis ir (J. S^reikis. 
Pažiūrėsime, ka^ čia laii^ėsl 

Korespondentas. 

BRIGHTON PAEK. 

Svarbus pranešimas. 
8. L. R. K. 160 kuopos me

tinis susirinkimas įvyks nedė-

\ 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Lisrų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Miduay 2S80 

Telefonas PuUznan 3213 

Dr. A. J. Tanenavičius 
GYDYTOJAS IK CHLTRUKGAS 

10821 Michigan Ave . Chicago, UI. 

!i'J 
uii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii iMii i ini iNii in 

Remkite tuos profesijona-

lus, biznierius kurie garsi

nasi dienraštį "Drauge". 

Tel. Canal 0257 vak. Prospect «659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Ohimrgas 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija ««00 S. Artesian iVve. 
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 6 

po pietų: 6 iki 9 vakare. 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietinis) Aklų Specialistas. 

Palengvins akių įtempimų., kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaųrulio, aptemimo, nervuo-
tuuo, skaudančius ir uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirši-
na uei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaįp 
visokias ligi\3 arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muakulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsittkimuo 
se. Nauji stiklai {dedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto uuoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligi], kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
į tempimo, kuomet geras pririnkl-
mas ir nešioj imas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matant iems pagelbėta. Speclalė a-
tyda atkreipta j mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki S vak 
Nedėl iomis nuo 9 Iki 1 po pietų 

Tel. Boulevard 7589 
1545 VVest 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUGŠČIAU 

pamaldų Lužnytinėje svetai
nėje. Visi nariai -nares malo
nėkite atsilankyti į šį susirin
kimą. Tai yra metinis susirin- Town of Lake Lietuvių Na-
kimas. Bus renkama nauja m ų savininkų ir Amerikos 
valdyba 1925 :uetams. Be to j pįlieeių kliubo susirinkimai 
iš Centro yra prisiųsta kalen- įvyks 12 d. sausio 1995 nn pa 
dorių visiems nariams. 

A. šrup&a, rast. 

T0WN OF LAKE. 

Vyčių 13 kp.'narių domei. 

Sausio l t d. 2 valandą po 
pietų, Davis Sąuare parkų sa
lėje, Vyčių XIII kuopos bas-
ketbali tymas turės imtynes 
su Vyčių 112 kp. tymu (iš 
Marąuette park). 

Tat, norintieji pamatyti 
šias imtynes, atvykite mine ton 
vieton ir laiku. XIII kp. bas-
ketbolininkai šias pozicijas 
lošia: 

Ęd. Kusleiko, R. F., " 
Ben. Bartosh, L. F., 
F. Auzbikis, C, > 
Bill Martinkus, R. (r., 
M. Randis, L. G., 

Sub.: 

^nedėlio vak. 8 vai. Šv. Kry. 
,žiaus par. svetainėje. Kviečia 
nie skaitlingai susirinkti na 
rius ir norinčius prie mūsų pri 
klausyti. Per šį susirinkime 
turime išrinkti Naują kliubo 
valdybą. Be to, yra daug svar-
bių reikalų apsvarstyti. 

Su pagarba 
A. Venskevicz, rast. 

Giedrininkai, esate prašomi 
skaitlingai suvažiuoti. Šis pir
mas pokonferencijinis susirin
kimas turi daug svarbos. 

Valdyba. 

r=c 

PRANEŠIMAS. 

LIETUVIS F0106RAFISUS 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai tą, padarys Tamistoms S, 
J. .Stankaus Bridgeport Studi
jo je 

M«« imame paveikslus ves
tuvių, kelmynų, pavienių Ir rt. 
Mūsų studijoje gallnie nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 

Gied. Chicagos Apskričio | 
sus-mas įvyks rytoj, sausio 11 į 
dieną, 4 vai. po piet, šv. Kry-1 
žiaus parapijos mokyklos 

I B B B B a i C B B B B A 

Reumatizmas saugele l 
Nesikankyklte savęs skaus

mais, Reumalįzmu, Sausgėle, 
kambaryje, Tovrn of Lake. • Ksuių Gėlimų, arba Mėšlungiu 

^—,, Į ^ — raumenų sukimu; nes skau-
" dėjimai naikina kūno gyvybę 

Bfe V a l s t 2 t l 6 i D a k t a r a i • ir dažnai ant patalo paguldo. 
CAPSICO COMFOUND ruo

štis lengvai prašalina viršml-
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka-

Ak.nfų pritaikymo m no 
25 metų prityrimo 

DR. SERKER, 0. D. ] 
Lietuvis Specialistas 

I S P E C I A L I S T A S atšoku ligų vldurią Ir plaučių, gydo lytiška* 
dalis, šlapumo ligas vyrų, moterų Ir vmlkų. 

Dr. J . M. C h n z/a n 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, OSTKOLOGISTAB. 

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: 10 iŠ ryto iki 4 v. po pietų tr nuo f :<• iki 9 : l t v. v. 

Telefonas ofiso: Haymarket 014t 
Telefonas Rezidencijos Keystone 41W 

~r-» • — - 1 ' " " 

=**•? 
Turėk švarias, Sveikas akis 

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
tuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
I Valandos nuo 1 iki 9 vakarą. 

Nedėliomis nuo 10 iki 13 
3333 South Halsted Street 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 
A K I U LIGAS 

Ar Jums skaud*. r*<'xąf 
Ar Jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos T 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavsrg 

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ii plukanclus 

taškus 
Ar atmtatts po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė aat vokų? 

Dr. įlan J. Smetana 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platte ap-
tiokos, kambariai} 14, 1&, ^« l r l ? 
Valandos: nuo 0 ryto lltr 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M 

t *\ 
Dlt. P. S I M A I T I S 

NAPRAPATB 
Gydau pasekmingai tokias ligas 

vyrų, moterų ir valkų kurios bp-
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Napiapatijos ir Maisti 
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir { 
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so Tai. 1 iki 4 po pietų 6 Iki 8 
vak. Nedėliomis po sutartė 466? 
So. Ashland Avenue. 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

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

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lubų) 
Vai.: Nuo 9 rvto ikT4S pie
šų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. VVashfngtcn St Room 911 
Tel. Central 8200 

Cicero Ofisas Ketvergę vak. 
[4917 W. 14tli St. Tel. Cicero 8223J 
[Ant BRIDGEPORTO Seredoj nuol 
j 1-8 vai. v. Subatoj nuo 1—7 v. v.l 
[3236 S. Halsted St. Tel. Bonl. «7S?| 

^Ess«.ž«a8^SEfe*;ij 

f 

J. P. WA!TCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISArf 

127 N. Dearborn Street 
Kambariai 514 ir G10 

. Telefonai Randolpb 5584 ir 5585 
Vai.: Kas diena, išskiriant Su-

f batos ir šventės, nuo 9 iki pietų. 
Į ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenne 
Telefonas Pullman 6877 

Vai.; Kas diena nno Z iki t; 
Subatomis visa diena, tfventomia 
iki pietų. 

SPECILiSTAS ant egzaminavo 
jimo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

i 

vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą, 55c arba dvi už $1.05. 

Knyga:' "ŠALTINIS SVEI
KATOS" augalais gydyties, kai
na 50 centų. 

Justin Kolis 
S259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 
i • * m • • • • • • • P 

Physicg! Health Institute^ 
DB. VBLON1S, Ph. | 
J>.0*, D. 0., H. T. 

Gydau {vairias ligas, o ypatingai 
Užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer Ave., Chicago, 111. 
Brighton Park, 2 lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. 

Teiephone Lafayette 4543 

Mūsų Naujo Namo Adr 
Vr* š i s : 

162-164 N. Sangamon St 
Arti Randolpb Str. 

Mes turime mariausiu s;lk*u 
Ir žuvies. 1-Caip tai: Alaska 
Fat Scotch ir Holland stiklų. 

Mes parduodami bačkelėmis, 
puSbačkiemis, ketvirtbačklals 
Ir viadrais. 

Mes pristatome j visas mies
to dalis. Taipgi pristatome Ir 
i užmiesti. 

Reikalui esant telef ©nuo
kite: Monroe 7344 

f ls i tt?««tkymaf yra gvarau-
tnoti. 

M. B0RT2 COMPANY 
IMPORTER8 & fACKERS OF 

ALASKA, SCOTCH and 
HOLLAND HERRING 

102-104 N. SANGAMON STR. 
TEL. MONROE 7S44 

CHIOAOO 

John Bagdziunas Berden' 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington St., 
Eooni 1310 

Teiephone Dcarhom 81)40 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Teiephone Rocsovelt »09Q 
Namų Telefonas Canal 1667 

HELEN BELMEN JERRTT 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
3116 So. Halsted Street fj 

Valandos: Nno 7 Ik\ 9 vakarais, 
Nno 2 iki 6 Subatom po piet. 

v î 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

f 127 N . Dearborn S t , R o o m 111' 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios ryta; 

3335 So. Halsted S t (; 
Telefonas Yards 0141 

Bylos visuose teismuos^ — Ab^ 
straktai. — Ingaltojima' - Pas* 
kola pinigų 1 ir 2 mjrgičiam* 

» . • i • • • • 

> ^ — . 

•rmiit!Hi{,r...i.;;iiiižJ"UHH »̂M:ui 

Kas nesigarsina, to niel 
nežino. 

Advokatams ir daktaram* . bia 
riams ir veikėjams, perkantiems 
parduodantiems, darbo Ir darbini 
j ieškantiems — 

— visiems "Drauge" garslntis 
moka. 

Jei laiko neturi. paSau*: 

Tel. Roosevelt 7791 
<mk!iiiii!im!!nmu;«i;2iii«iiiintii 

/ 
N. y 
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CHICAGOJE 
| CHTCAGO. — šiandie iš-
dalies apsiniauko; pramato-1 
mas sniegas: tmpntį šalčiau. 

ŠIANDIEN 

2 2 
CHICAGOS POLICIJOS 

PADĖTIS. 

KORETZ MIRĖ KALĖ
JIME. 

Nubaustas kalėjimu už suk 
tvbes Leo Koretz mirO Jolie-
to kalėjimo ligoninėj. 

Jis eidamas kalėjimau bu
vo pasakos draugams, kad ei 
nąs tiesiog karstau. Būdamas 
laisvėje jis daug narkotike 

Chieagos piktadarybių klau 
siruo komisijos operatyyis 
departamentas po kelių mene 
sių tyrinėjim|iį skelbia, jog 
Chieagos policija pastarai
siais laikais moraliu atžvil
giu sugriuvusi, ir kaipo to
kia jau negali atspariai ko
voti su piktadarybėmis. Ve 
kodėl šiandie Chicagoje pik-

"cių)" aikštumoje ir visur 
pasklido aplosdimentai. Pas
kui, visiems dalino saldaus 
vyno iš to didelio laimikio 
taures. 

Taip gavę geriausių įspū
džių grįžome namon. 

Valio 13 kp. Beisbolininkai 
ir vadovas Panlikas. 

Omega. 

MERGAITES VILIOJANTI 
GROŽE PRIKLAUSO 

NUO SVEIKATOS 

vartojo. (Kalėjime narkotiku tadarių skaičius eina didyn, 
negavo ir tas paskubino jam 
mirtį. Kalėjime išbuvo vos 34 
dienas. 

PRIPAŽĮSTA EINŠTEINO 
TEORIJA 

Chieagos Universiteto pro
fesorius Miehelson pranešė, 
ka<l Einšteino žinoma relaty-
vumo teorija pasitvirtina. 

Prof. Michclson ta teoriją 
patikrina laukuose šalę Chi
eagos. Perniai apie tai pla-
ėiau buvo rašyta "Drauge. ?* 

PRAMAT0M0S PIGES
NĖS NAMŲ NUOMOS. 

130,000 DOL. PELNYTA. 
n - • • • • — 

Žinomu, žmogžudžių Leopo-
ld ir Loeb apginėjams užmo
kėta 130,000 dol. atlyginimo. 
Apginėju buvo trys. Jų vy
riausias — adv. l)arrow. 

Publikai nežinoma, kaip jie 
tą snmą pasidalino. 

EKZEKUCIJA ATIDĖTA. 

Žinovai tvirtina, kad atei
nantį pavasarį Chrcagoje bu-
mą pigosnės namų nuomos. 
.Jau šiandie mieste' yra galy
bė tuščiu flatų. Žmonės daug 
namų pasistatė ir statosi. 

Nubausto miriop Bernardo 
(Jrant pakoriimi gubernato
rius atidėjo tris mėnesiams. 
Tai jau aštuntu kartu atide
dama ekzekucija. 

O raut turėjo Imt pakartas 
sausio 16. 

SUSIVIENIJIMO L. R. K. A. 
CHICAGOS APSKRIČIO 

KUOPŲ DOMEI. 

Pranešama, kad sus. L. R. 
K. A. Chieagos apskritis ren
gia puikiy vakarą su progra
mų, kuris įvyks sausio 11 die
ną. 1925 metais. Pradžia 7:30 
vai. vakare Aušros Vartų 
parapijos svetainėje (2323 W. 
23 Plaee Chieago, 111). Lošė
jai bus iš North Sidės. Pra
šome, kad visos kuopos, ku
rios užjaueia Sus. L. R. K. A. 
atsilankytų į šį vakarą. Turi
me vilties, kad ne vienas ne
atsisakys prisidėti prie šio na n 
dingo darbo, kuri šiandien at
lieka Sus. L. R. K. A, 

Kviečia 
Komitetas. 

Viliojanti gražybė, moteriš
kos svarbiausia dalykas, pri
klauso nuo švarumo ir apsau
gos delikatmj moteriškų or
ganų. Šis yra darbas Fema-
form, produktas mokytojų. 
Moterims yra kaipo duotas iš 
dangaus. \ 

Femaform yra aiškus #ydo-
lis del moteriškų, skausmu ir 
kentėjimų;, apsaugoje jaunys
tę, ir palengvina permainoje 
gyvenimo. Dirba labai greitai 
ir visiškai apsaugoje. 
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ 

Femaform galima nusipirk-

NAMAI -- ŽEMĖ TIKROS ŽINIOS 
NAMŲ PIRKĖJAMS 

I 
Svarbu visiems žinoti kad' 

muro plytos kilo augštyn ir 
visa budavojimo medžiaga 
brangsta taipogi budavojimo 
mekanikai prašo didesnio 
mokesčio. 

Kurie manote jdeti savo 

REAL ESTATE 
(%9 

m 
feSL 

CRSUROMSKIKO 
jATfsfA: 

ti J»s.kwk™n* modernišką kamtaryg įg^rysta plytoms, 
vaistininką. Bet kad Ju*ų beržinio medžio visi užbaigi-
vaistinmkas neparduoda, pri- m a ^ Atsišaukite 

JAMES KRAI. 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
A. N. Masulis 8C Co. 

BIZNIO PROPERTIES 
storas su pagyvenimo kam

bariais užpaKaii. Didelis fla-
tas ant viršiaus. 33 pėdų 
kampinis lotas, gatvė grista. 
Namas randasi vienas blokas 
nuo 69 ir Western Ave. Šia-

Brighton Parko Bargenai 
PARDAVIMUI nužeminta kaina 

naujai pabudavota* 6 kambariu m ū 
rinis Bungalow; visi užbaigimai ar-
žuolo; akmeninis grindys pringyje ir 
vano; augStas skiepas ir antstogie 
įeina iŠ vidaus; apdirbtas stiklais 
porčius: kaina $7,600; vertas $9,000, 
apie $2,500 pinigais kitus i šmokėj i 
mais; savininkas priims lota kaipo 
dal{ jmokėj imo; pasiskubinkite grei
tai nes savininkui reikalingi piniffai 
todėl ir parduoda pigiai. Atsišaukite 
pas 

Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Ave. Pr ie ( a i i l omia Av. 

] PARDAVIMUI 2 flahTmu^ 
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, uiaudamasis pinigus j propertSs tai nelau- • 

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

Darba, atliekam jrreitai. 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
?352 So. Habled Str. 
Tel. Boulevard 9641 

siųskite $1.00 ir mes jums pri
siusime. Kad nepatenkins su
grąžysime pinigus. 
LAUBER & LAUBER CO. 

l£dtrbejanta ClHiiii lai 
l.abatorfjos Divizija 

1526 W. 21st Street 
C H U A l i O , l \ K. A. 

R A K A N D A I 
PENIUS P A R D A V I M l ' I 

kukiti i iU penius. 
parsi<iiioda analinis i>e >ca.so i>c- me name randasi gerai išdirb 

t'Htf. ParsdhKHia laimi pigiai. At- tas bisnis girocernė ir delica-
v̂ aukke tuojau* tessen. Kaina $10,000 su įtai-

4410 So. Ta lman Ave. . ^ - ^ ^ į ^ ^ ^ U i i c ^ o . IU. 
000 galima tuo jaus užimt biz 

PARDAVIML'I v4 kambarių t.«v«ik n | # 
nauji rakandai. (!era randa ir pi- N A U J A S 1 0 F L A T Ų M U 
gi. kietų anglių ujlteka visai žemai. PTlt iTO M A M A C 

pigiai nes !*»•**»**»«.» JfcaiiaO rt I\IILI\>& . 

TOWN OP LAKE. 

Chieagos policijos viršinin-

l'arduosin 
Kreipkitės blle laiku, 

K. VALANTI I S 
21129 Wc>,t -loili St. 

Antros lubos 

B I Z N U 

Išvalo Jam o. 

Sausio 11 d. š. m. 1 vai. po 
pietų šv. Kryžiaus par. svetai
nėje (prie 46-tos ir So. \Vood | PARDAVIMUI 
str.) įvyks šv. Stanislovo ir j Keptuve ir 2-ju aukseių namas žūolo" medŽo, Tinor iiMlJ-

Ant 60 pėdų loto arti Mar-
ąuette Parko. Mainysiu už tuš 
čia blsnavą namą arba 2-jų 
Hatu narna. 
NAUJAS 2 FLATU MŪRINIS 

NAMAS. 
5 ir 6 kambariai, garu ap

šildoma, visi užbaigimai ar-

šv. Kryžiaus draugysčių sū-

Chieagai norima užkrauti 
daugiau skolų, kuomet miesto 
vaidyba projektuoja sumies-
tinti gatvekarius. 

kas stovi už policiją. Sako, brinkimas. Susirinkimas kvic 
polio i j 
stipri. 
policijos morale dvasia yra j Siamas suvienijimo abiejų dr-

Atsisaukite tuo jaus. 
1400 So. 48-th Ct. 

Cicero, 111. 

Chieagos majoras 
transportacijos 
mo klausimas bus paduotas 
piliečių referendumui vasario 
24 d. 

| jų į vieną reikalu. 
Todėl prašome abiejų dr-

,jų narių skaitlingai atvykti į 
sumiestini- gį svarbų susirinkimą. 

F. T. Puleikis, sekr. 

I E Š K O 
Dever' 

tos čeirpemis nlytoms, dideli 
rorčiai. dviem karu garadžius. 
Namas ant 30 pėdu loto arti 
RockweH ir 69. Kaina $14,750 
tik $5 000 cash 

30 PĖDŲ LOTAS. 
Arti Talman Ave. ir 69. Vi-

TOWN OF LAKE. 
Ant kampo Albion ave ir 

Clark st. nežinomas autoistas 
suvažinėjo ir nužudė Miss; 
Mmūe AVilsanen. 21 m. j Vyčių šokiai. 

•" ^ —- j Xaujų Metų vakare, p. 
DU ŽMOGŽUDŽIU SUELE- JKreneiaus svet. įvyko metinis 

KTOIKUOTA. ' L. vyčių 13 kp. pasilinksmi-
— |nimo vakaras. Jaunimo skait-

OSSINLVJ, N. Y., saus. 10. j i į n g a i atsilankė ir prie sma-
Valstijos kalėjime Sing S ing | g i u s o r k e s t r o s š o k o < M u z i k a 

su elelektrika nugalabinta du 
jaunu žmogžudžiu už vieno 
kiniečio skalbėjo nužudymų. 
Tai John Rys, 19 m., ir John | b u v o m a t y t i . Mat,' jie žino kad 
Emelito, 21 m. ,L . Vyčių 13 kp. visados paro

do, 4'good time^ ir visus lig 
GRAŽINO KATALIKAMS j širdies patenkina. 

BAŽNYČIĄ. Pailsus šokti, gabios, jaunas 
įvytės atsilankusius gardžiai 

PARYŽIUS, saus. 10. —.pasotino "reireshments". Ga> 
Ardone, Šveicarijos kantone h o p Vyčių 13 kp. beisbolinin-
Jurgovie, protestantai pasis-|kai su pagelba ''piteher" 
tatydino sau naują maldnaniį j Pauliko laimėjo championatų. 
ir senovės bažnyčią grąžino j Tad vakaran iškeltas tas 
katalikams, nes šiems ji pri 
gulėjo. 

ATYDA CHICAGO LIT-

HUANIAN AUDITORIUM 

ŠĖRfNINKAMS. 

F'AIEŠKAI' A o c h s . .MilušiunaittM 
pirmu gyveno l>u.vton Ohio ir KUVO ' 
i tvo^rlo Adoma Kalihuta pirma t o - , « j t a i S V i n a i I S S l O r a n t R T l I i a i 
verio 235 %Vayn<> Str Jaraty City, 
N. J. \* 

AtsiAuukitf 
VĘMVUk K L I K I \ A I T L ' 

fl.'.o W. 81st m. i'UUafįo, 111. 
. 1 tStS !J=T=Z 

buvo Mike Peters (Petroševi-
ez) su savo "foiurAces". 

Ir svečių -- Vyčių nemaža 

Metinis šerininkii su

sirinkimas atsibus Sau

sio 19-tę, 1925, Mildos 

Teatro Name, 7:30 vai. 

vakare, 3-ciy lubų. 

J. P. EWALD 

ATYDA MILDOS TEATRO 

ŠĖRININKAMS. 

ma gatves įdėti ir anmoketi 
Kaina $750. Atsiiaukite tuo-
jaus! 

A. N. Masulis & Co. 
6641 So. Western Ave. 

Telefonas Republic 5550 
Atdara Vakarais ir Nedėliomis 

Metinis šerininkij su-

sirinkimas atsibus Sau

sio 26-tę 1925, Mildos 

Teatro Name, 7:00 vai. 
< * 

vakare 3-cių lubų. 

? 

Sekretorius 

840 WEST 33 STREET 

J. P. EWALD 
Sekretorius 

840 WEST 33 STREET 

AUKŠTOS KILMĖS VO
KIETIS KUNIGU. 

MUNICH, Bavarija, saus. 
10. — Dar vienas aukštos kil 
mės vokietis įšventintas į ku
nigus. Tai Įeit. generolas von 
ReichLin — Meldegg. Jis įsto 
jo Pranei šifonų ordenan ir pa 
sivadino Tėvu Antoniusu. 

7 ŽUVO SU LAIVU. 
HOU3TON, TexM saus. 10. 

— Meksikos' pakraščiuose nu
skendo uragano pagautas mo 
torinis laivas Deering. Žuvo 
kapitonas su 6 nariais įguV>s. 

VEEONIKA DIŠIENĖ 
mirė sausio 8, 1925 m. 10:3c 
vai. ryte 28 meti) amžiaus. Ki
lo Lš Kauno Red. Panevėž io 
AlKskrU*.o. Oželiu Kaimo. 15-
gyveno Amerikoj 11 metu . 

Pa l iko didel iame nttlimlfriie 
Vyrą Antaną, dukter} Aldoną 
22 niėii.. dvi seserf ir brolį TJe-
tuvoje tėvus ir brol| . 

Kūnas pašarvotas 2843 W. 
S9-Oi St. l a i d o t u v ė s fvyks Pa -
nedėly Sausio 12 d. 1825 m. 
Iš n a m u 8 vai. bus at lydėta | 
Nekal to Pras . P . Sv. bažnyčia, 
kurioj įvyks Keduungos pamal 
dos u i vel ionės sielą. 

P o pamaldų bus nulydėta į 
Av. Kazimiero kapines . N u o 
širdžiai kv ieč iame vUus gimi
nė*, draugus ir pažįs tamus da
lyvauti š iose laidotuvėse. 

Nul indęs: 
Antanas Dfžius. 

V I E Š A P A D Ė K A 

TIKRI BARGENAI 
BRIDGEPORTE 

!2-ji) flatu mūrinis biznin- i 
vas namas su visais itaisv-
mais. Aukštas cementuotas | 
beismentas. Garadžius del 2-.iij 
automobilių' Kaina tiktai, 
$6 500. • 

2-jų pagyvenimų namas po 
5 ir 5 kambarius Kaina $3,500 

SOUTH SIDĖJE 
2-jų flatų mūrinis namas 

IX) 6 ir 6 kambarius. Visi į-
taisymai aukštas cementuo
tas beismentas, Kaina $8,900. 

3-jų flatų mūrinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $13,-
500. 

BRIGHTON PARKE 
2-jų flatų mūrinis namas 

po 4 ir 4 kambarius. Kaina 
. $6,500. 
j 2-jų flatų naujas * mūrinis 
namas po 6 ir 6 kambarius, 
randasi ant 42-ros ir Roek-
well St. įmokėti $4,000. Ki
tus kaip randa. 

C. P. Suromskis 8C Co. 

šiuomi noriu pareikšti savo širdingą, padėka vi
siems savo draugams kurie buvo malonus dalyvauti 
laidotuvėse A. A. mano moteries Onos Beržipskienės, 
kuri persiskyrė su šiuom pasauliu gruodžio 16, 1924 
m* ir tapo paladiota gruodžio 20, 1924 m. Taipgi šir
dingai dėkoju* už išreikštą, man gilią simpatiją, ir už 
puikias geliąs velionės .atminčiai. Lai Visagalis vi
sus dalyvius apdovanoja savo gausiomis malonėmis. 

Nulindęs: 
• ANTANAS BERŽINSKAS. 

3352 So. Halsted St. 
Chieago, UI. 

Tel. Boulevard 9641 

Jo MAMOM 
NORINTIEJI PIRKT 

PARDUOT, MAINYTI 
namus, lotus, biznius. Turim 
bargenų namų, , lotų aplink 
Vienuolyną Marquette Park. 
Matvkit: 

J . NAMON 
2418 W. Marąuette Rd. 

Arti Western Ave. 
Tel. Prospect 8678 

Ofisas atdaras iki 8 vai. 
Nedėliomis iki 3 vai. po pietų. 

kitę kol jos pabrangs dau-Į 
glau — DABAR LAIKAS 
PIRKTI ir pasinaudoti pirm 
ty, katrie lauks toliau, nes 
prisieis mokėti daugiau. 

žemiaus yra paminėti ke
li bargenai, katrų negalime 
visu patalpinti. Mes turime! 
didelį pasirinkimą namų ir 
lotų po visas dalis miesto/ 
daugiausia South Side. Kas; 
ko reikalaujate atsilankykite 
į mūsų ofisą, pririnksime tą 
ką jus reikalaujate. 

MARQUETTE PARK 
Parsiduoda Mūrinė Bun-

galovv, 6 kambarių, garu ap
šildoma, su jmokėjimu $1,-
800. Kaina $8,750. 

Parsiduoda mūrinis namas 
6 ir 6 kambarių, garu apšil
domas, su 3 karų garadžium 
netoli VVestern ir 63 St. Ren-
dos neša $1,680 j metus. 
Kaina $13,000. 

Parsiduoda kampinis mu
ro namas, 4 pagyvenimų, 
trys po šešis, ir vienas ketu
rių, ir vieno karo garadžius. 
Moderniškai ištaisytas. Kai
na $18,500. 

HAMILTON PARK 
8 flatai pardavimui arba 

mainymui geroj vietoj South 
Sidėje Rendos neša $7,000.-
00 j metus. Kaina $50,000. 

SOUTH SHORE 
18 flatu geriausioj apielin-

kėj Chicagoj. Savininkas par. 
duos arba mainys už mažes
nį. Renda suvirs $15,000.00 
į metus. Kaina $90,000. 

Kurie norite parduoti ar 
mainyti biznius, namus, lo
tus ir t. t. Kreipkitės prie 

* 

Rozenski-

NOREDAMI 
PJRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. 

Š. L. FABIONAS CO 

809 H. m St.. Chieago 
Tel. 'Joulevard 061 1 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R -
D A V I M O R A S T U S . 

. . 'asekmingai s iunčiam pinigus i r 
% Parduodam Laivakortes . "* 

l J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

L0ANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Bu to» rūšie? reikalai* 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausi*. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chieago, 111. 

KefMrirnrlJoa Tr l . 
F r f » | x r l 5101 

oriM> Tel. 

* 
Tel. Blvd. M 4 1 

A. K A 1 R £ S . \ 
Murimo Ir buda»ojlnio n a m u 

G K S E R A L 1 8 

G O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas uiane duosu 

,era pt*taruua. 
«35a 8o. Halsted Street 

Cnicago, n . 

Home * 
.356 l . o u e Avcune 

-
• 

4 

-\ 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekarupjame, 
kalsimuojame ir pomeruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie- , 

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

Fres. Ramancionis 
Chieago, m TeL Yard« 7282 

1*1. Ganai 2«55 
O. J . PANSIRJf A 

Fotografas 
P A H S I R N A STCDIO 

imn s. Halsted St., C h k a g o , 
Imlumas nedaro skirtumo 

kaukiamas, važiuoja J 
miesto dal ia 

Lemont 
&Co 

6312 S. VVESTERN AVE. 
Prospect 2102 

Lafayette 4293 

P L U M B I N G 
[Kaipo Iletuvys, l ie tuviams vtaado* 

patarnauju koogerlauatnl 
M. VU8KA, 

S9S8 West SSth Street 
I • II ••!• III — — — 

R E I K A L I N G A 
PAIEŠKAU vargoninką. Ge

ra vieta, geros išlygos, atsi
gaukit pas 

KUN. S. O. YTrtTKEKIS 
806 N. 8-th St Springfield, Dl. 
i " — ^ 1 — — ' — i 

Vienas kunigas reikalauja 
šeimininkės. 

Atsišaukite į 
"DRAUGO" Red. 

2334 So. Oakley Avenue 
Chieago, DL 

R E I K A L I N G A nebejauna moteriš
kė pavaktuotl ligronj. Kambaris , va l -

Igtfl Ir $5.00 J savaitę . Gal ima paal-
, U c ^ J ' * n t v l * a * < * » y v e n t l Atai-
&aųk>t4l 

VntCBNTA* UVTUBRUaa 
UĄ West SI Piaoe / 
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