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BAŽNYČIOS PLATINIMO 
DRAUGIJA PLANUOJA 

FONDĄ, 

NORI 5 MILIONŲ NAMI
NĖM? MISIJOMS. 

Bolševikų Propaganda 
Balkanuose 

Laba! reikalinga kunige 
misionierių. 

VIKNNA, saus. 13. — Ru-,donojo Kryžiaus organizaci
škos bolševikams nevyko re-|ją, kurią kontr6liuoja vietos 
voliucijos sukelti Vokietijoje j bolševikų pasiuntinybė. «Tos[jąį praeito lapkričio pradžio 

COOLIDGE IR DAWES 
IšRLNKTi. 

AVASHINGTON, saus. 13. 
— Vakar susirinko visų vai 
stijų elektoriai į valstijų sos 
tinęs ir tiesioginiai išrinko 
prezidentu Coolidge, gi vice-

ATSISTATYDINA S. VAL
STYBIŲ SEKRETORIUS. 

ARTISTAS DAINININKAS 

-
WASHI\T,TON, saus. 12. 

— Paskelbta, kad kovo 4 dio. 
ną iš prezidento Coolidgo ka
bineto išeis Valstybės sokre-

prezidentu DawoS. Klektoriu.s \ t m i w l l u g | | ( > s A p i ( > w f o r m a 

ta. atlikti įRa!jo.j<) balsuoto- , i a i p i .v , n c S t a ;- B a l t l J į ų R l l . 

Į ir Estijoje. Tad šiandie bolše 
vikai visa. savo revoliucinę 

CHICAGO. 111. — Katali- | propagandą atrėmė į Balka-
ku Bažnvčios Platinimo I nu*. Daugiausia jiems rupi 
Draugijos oficialiam 

H^-

organe {evoliucijų sugelti Jugoslavi-
•*K,\tension Magazine'1 pade-į joj ir Bulgarijoj. Apvaldžius 
ii planai suliu1 kuriais sako- ^ns valstybes, visi Balkanai 
nin Draugia žada atlikti va-Į tektų Maskvos dominijai ir 

organizacijos viršininku yra I je. 
K Irom Goldstein, kurs nuolat 
keliauja iš Vienuos Maskvon KLUXER1AMS NĖRA VIE-
ir atgal. Jo asistentu yra K ra 
ssnii, žinomas komunistas 
propagandistas. 

jų visose Suv. Valstybėje ir 
surinkti penkių milionų dole
riu fondą naminėms misi-

kurios šioj Šalv kaipir 
ir neatatinkamai 

Hi l l l : 

užmirštos 
šelpiamos. 

Pirmiausia norima surink
ti viena miliona dolerių parų 
pinimui jaunų kunigų misio
nierių. Tani tikslui Drai gijai 
reikalinga daug bernaičių., ku 
rie galėtų mokintis į kunigu^ 
misionierius, kurių Suv. \ al-
stvbėnis labai trūksta. 

Laikinasis Draugijos sol;ro 
torius. kun. O'Brien rašo. 
kad pirmiausia Draugija alsi 
liepsianti į visą gerbiamą au
kštesniąją dvasiškija ir į vi
są Kuiliui ją, idant ji savo gan 
siom:s aukomis padarytų ton! 
dui gražią pradžią. Anot' 
kmi. O'Brien, jei vienas tūk
stantis prelatų ir ku.rigų duo 
tų po vieną tūkstanti doleriu. 
tuomet but sudarytas vienas 
milionas dolerių ir to t'oiulo 
nuošimčiais butjų galima ap-
mokėti šiandie Draugijos mo 
kinius, 12(> klerikus įvairiose 
dvasiškose seminarijose. 

Del o milionų dolerių "fon
do butų atsiliepta i pasauli 
i:ius VA rus ir moteris kad! 
duotų po vieną tūkstanti do
lerių. 

Kaip matome. Bažnyčios 
Platinimo Draugija iškelia di 
cielius ir svarbius 
katalikybei planus 

bolševistinė Rusija siektų ap
valdyti Dardanelius, kurių 
p'-r Turkiją negali pasiekti. 

Bolševikų propagandistai 
vvriausia savo biurą turi i-

Bolševikįį pasiuntiniu Vie-
nnoje yra yValdomar Aussem, 
pusiau latvis-vokietis. Jo žmo
na paeina iš aukštos vokiečių 
kilmės. 

Aussem pirm revoliucijos 

TOS KANSAS VALSTIJOJ. 

buvo caro gvardijos karinin
ku re Viennoje ir iš šio centro L n ,. .. , ., 

ku. Revoliucijos laiku jis per 
ėjo bolševikų pusėn. 

Bolševikų propagandos Bal 

vedama ir kontroliuojama pla 
t i propaganda, šiai propagan 
dai jie turi sudarę milžiniš
ką organizaciją, kurią finan
suoja Maskva. 

Revoliucinė propaganda P ^ a n d a nukreipta i Jugos-
daugiausia vedama per Rau- laviją ir Bulgariją. 

TOPEKA. Kas., saus. 13. 
—Kansas valstijos aukščiau
sias teismas uždraudė Ku 

i 

|Klux klano organizacijai šioj I 
valstijoj gyvuoti ir veikti. 

Prieš klaną, valstija kovojo 
ilgiaus dviejų metų ir paga-. 
liaus laimėjo. 

mų. 
Tai pat pranešta, kad vie

ton Hugbes į sekretorius pa- ! 
kviestas šiandieninis S. Vai-1 
stybių ambasadorius Franci-1 
jai, Frank B. Kellogg. 

Sekretorius Hughes nori 
gryžti privatiniu gyvenimai). 

NORĖTA NUŽUDYTI JA 
PONIJOS PREMiERĄ. 

CHICAGOJE 
POLICIJA" VARTOJA 

BOMBA/J 

kamiose planai neaiškus. Tiki MONOLITU", *aus. 13. — 
žinoma, kati didžiausia pro- ! Vietos japoną kalboje laik-

Oolosne Vokiečiai Iškelia Protestus 

rastis padėjo žinią, kad To 
kyo norėta nužudyti .Japoni-

» ,,., , ta vidun, pagrasinta šauti 
jos prenneras Kato. Piktada-

Policija painformuota, kad 
namuose, 2947 Farrell st., 
pasislėpęs galvažudis Her-
berf Ziegler, kurs ieškomas už 
dviejų detektivų pašovimą. 

Xuvykusi policija neįsileis-

ris* pateko į premiero namus. 
Kuomet 

| jis pabėgo. 
jam žygis 

a.* 

nevykok 

COLOG>'E, Vokietija, sau- prakalbų. Kalbėtojai šaukėsi 
s j ( ) 13 _ šio miesto ir a py- į pasaulio pagelbos vokiečių 
linkiu vokiečiai gyventojai tautai. J ie nurodė, kad kuo-
praeitą sekmadienį buvo suk-1 met santarvės valstybės ne-
viesti i mass-mitingus protes piVIo taikos sutarties, tai 

NOMINUOTAS GENERA-
L1S PROKURORAS. 

VVASH1NGTON, saus. 13. 
Generaliu 2>rokuroru vie 

tuoti prieš santarvės valsty- i kaipgi jos gali norėti, idant l o j e stone, kurs* pask i r tu 
bes, kūrins atsisako šį distri-jtą sutarti pildytų Vokietija. ; Aukščiausian Teisman, prezi 
kta evakuoti, 'kaip nurodyta Šiuokart vokiečiai ima jauldeUAo nominuotas Charles B. 

mtartinn, kaltinti Versailleso taikos 
Skaitlingiausias mitingas į - j ^ j r a j l „ l l l S i k u r i e prisitai 

vyko didžiojoj salėj, kurioje ^ ^ t r a n e u z ų n o r o . 
pradėjus tryliktuoju šimtine 

ne vien franeuzus, I VVarren, buvęs ambasadorius 
Meksikai. 

p. Jonas Butėnas. 
* 

Sulig savo prigimtimi ir pašaukimu lietuviai yra dai 
Tuomet policija atvežė aša nininkų tauta, o l ie tuva - tai dainų šalis. Vienok vargoj 

ras veržiančių bombų ir pa- j svetimo junm spaudžiama Lietuva nedaug turėjo H kr ai 
leista Kelios vidun per langus, j silavinusių dainininkų. Bet jų skaičius sparčiai auga. Pril 
Karnų savininkas pasidavė, nedidelio lavintų dainininkų skaičiaus prikfauso ir p. BU 
Pasirodė VValter Franko\vs- JTfiNAS. Turėdamas gražią Įgimtą balso dovana>-jm-treatl 
ki su 3 savo Vaikais ir senu j apsileidėlių pavyzdžio ir nuolat tobulina savo turtingą bal 
tėvu. (ii ieškomas galvažudis' sa. Pasimokinęs I tal i joj , ir sparčiai pažengę* pirmyn, 
nesurastas. BITfcNAS neatsisako dar toliau-žengti. Kas eina pažangoĮ 

Bet policija praneša, kad keliais tas vertas karštos musų paramos, 
ir Franko\vski 
"paukšt i s . " 

esąs geras 

POLICIJA GINASi. 

Čiu ligi karo laikų buvo ren
giami garsieji vokieči;ų "kar -
nivalai." 

Visame mieste įvyko demo-
tr BADAS KORĖJOJ. 

_ _ _ _ _ , j ir liuese rezoliuciją, atkreip- . 
nstracijos skambinant bažny- TOKYO saus 13. Japo *$ Vr^ t u ° s visus,-kurie kai) 
čių varpus. Nebūta jokio B in - j n i j o s v a l d ^ m o j K o r e o j s i a u . tina policiją už plintančias! 

' (iirdėjau p. Butėną Cicero šv. Antano bažnyčioj ir si 
lėje giedant ir gavau gilaus Įspūdžio. (Sunkesnėse vietose j i | 
jau laisvai skrajoja. Pavykus (finansiniai) koncertų eileil 

I jis vėl grįžta Italijon tolmlinties. Tad musų pareiga but^ 
Į paremti jo rimtus koncertus Meldažio salėje šiandien, sai 

Chicagos poliemonų sąjun-jsio 13 d., Cicero, šv. Antano salėje sausio 3o d. sausio 1! 
a turėjo metini susirinkime d. Rockforde, UI. ir dar kUose 14 vietų. • P. K 

Mitinge pasakyta daugybė Įcidento. mi svaigiuosius gerymus \ 

šios šalie; 

SUSIRINKO ITALIJOS 
PARLAMENTAS. 

ROMA, saus. 13. — Vakar 
atidarytas Italijos parlamen
tas. Svarstys premjero Mus-
solini rinkimų (balsavimo) bi 
lįij. Parlamento butas stipriai 
policijos saugojamas. 

Intrigos Del Italijos Sosto 
ROMA, saus. 1. — Del I- j talijai esą kaip tik ir pagei-

ša, Kanados "bootle- į Valstybes. Dėlto, šįmet šrm 

NAUJA KOVA KINIJOJ. 

SHANGHAI, saus. 13. — 
Šį miestą netikėtai užėmė 
Pekino valdžios pašalintas ar 
mijos vadas Cbi Hsitb—yu-
an. Kinų apgyventi miesto 
kvartalai plėšiami. 

AVASHIXGTOX, saus. 13. 
— Probibicijos komisionie-
rius sako, kad iš Kanados į 
Suv. Valstybes 1024 m. ne-
teisotai pristatyta 3 300,000 
galionų svaigalų. 

talijos sosto imta kelti nepa
kenčiamos intrigos tikslu pa
kenkti fašistų valdžiai. 

Romoje praplitusios kal
bos, buk premieras Mussolini 
darbuojasi nuo sosto pašaHn-
ti šiandieninį Italijos karalių 
ir sostą pavesti d'Aosta jau
nam kunigaikščiui, karaliaus 
giminaičiui. 

Toliaus kalbama, kad Mus
solini jau senai mosiąs tam 
kunigaikščiui sostą ir, atėjus 
tinkamai progai, rasiąs prie
žasties priversti karalių abdi-
kuoti. 

Tos piktos kalbos visur 
skleidžiamos. ,Tuo būdu nori
ma sukelti nesutikimų tarpe 
karaliaus ir Mussolini. 

Tos kalbos iškeltos atsiž
velgiant.! ta i , kad kunigaikš
tis d'Aosta priguli fašistų or 
ganizacijai, jaunas, pilnas e-

daujamas. 
Premieras Mussolini gerai 

žino, kad tos rųšies žygis at
vilktų valstybei nelaimių. 
Valdovo pakeitimas išpra-
džių gal ir butų daugeliui tin 
karnas daiktas. Bet neilgam. 
Nereikia manyti, kad šiandie 
ninis karalius butų be priete 
lįų ir šalininkų. Greitai ture 
tų kilti suirutės ir, šaliai ir 
tautai vienos nelaimės. 

KANADA DARO GERI S gražaus pinigo šmugeliubdal 
PINIGUS 

[čia badas. Apie 3 milionai / d a g o j e piktadarystes pažyj 
'[gyventojų paliesta bado. Iš : m i n t > k a d policijos moralė ^ ^ 

Hų apie 50,000 tikrai badau-, dvasia nupuolusi. 
I ja. Valdžios teikiama pagel- j Poiicmonai revoliucijoje goriai" 1924 metais padarė gebavimą norima padidinti. 

tvirtina priešingai. Reiškia iš 
tikimybę miesto majorui ir 
savo viršininkui ir pareiškia, 
kad jie pilnai saugosią pilie
čiu gvvasti ir turtą. 

ba nepakaktina. 

GUBERNATORIAUS IN
AUGURACIJA. 

GAL ATIDES BANEZUI 
BYU. 
. _ ! _ 

PARYŽIUS, saus. 13. — 
Ispanas rašytojas Ibanez už 
Ispanijos karaliaus šmeižimai 
traukiamas teisman. J is gali 
but nubaustas kalėjimu. 

Ibanez apginėjui reikalau
jant gal byla bus atidėta ke
letui mėnesių. 
Kalbama, kad Francijos val-

SPRINGFIELD, I l l . Jsaus . 
13. — Vakar čia įvyko nepap 
rastos įškilmės. Buvo guber

natoriaus Small inauguraci
ja. 

VYKS WASHINGT0NAN. 

ZINOVI0V PAŠAUTAS. 

MĄSKIVA, saus. 12. — 
Kuomet aną dieną Petrogra-
dan parvyko^ Zinoviov ir iš-: 
ėjo iš geležinkelio stoties, 
kažkoks Sudakov į jį šovė. 
Zinoviov lengvai sužeistas. 

Y 
Sanitarinio tyoardo trusti-

sai vyksta VVashingtonan su 
piliečių mitingo rezoliucija 
prašyti karo sekretoriaus, i-
dant jis leistų sanitariniam 
perkasui vartoti reikiamą kie 
kybę Micbigano ežero van r I 

NENORI SKUBINTIS. 

390 ŽUVO NUO "M00N-
SHINE." 

\ 

Cliicagos> sveikumo komisi-
onierius Dr. Bundeson skel-

Chicagos majoras Dever paj^ia, kad per 11 mėnesių, 1924 
informavo miesto tarybos tra metais, Chicagoje "moonshi-
nsportacini komitetą, idant jis n e " prarijo 390 asmenų. 
su transportacijos planais ne-

džia Ibanezą kartais gali iš-
nergijos. Toksai valdovas I-įduoti Ispanijos valdžiai. 

CHICAGO siskubintių. Nes tas reikalas 
reikalingas nuodugnaus ir gi-! šiai dienai nusako* 
lauš svarstymo. | šalčiau. 

Oro. biuras 
sniegą; 

iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniini 
S I U S K I T E S A V O G I M I N Ė M S . j . ; 

L I E T U V Ą 

INIGUS 
P E R 

. . 

DRAUGĄ » 

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

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

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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l LIETUVIŲ KATALIKŲ 

T" SEIMAS CHICA-
GOJE. 

h A. L. Ii. K. Federacijos Chi-
i agos Apskričio sumanymu 
-Vasario 1 d. š. m. šaukiamas 
:Chicagoje lietuvių katalikų su 
*\ažiavimas. 

J šį suvažiavi!ii$ kviečiami 
"katalikiškųjų draugijų atsto-
Ivai bei visuomenės veikėjai 
iš Chieagos ir artimesniųjų 

jvakarinių valstijų, kaip llli-
:nois, Wiseonsina, Indiana ir 
: t . t. Dėlto šis suvažiavimai 
-pavadintas Amerikos Vakarų 
: Valstijų. Lietuvių katalikų 
• seimu. Panašus suvažiavimas 
T buvo įvykęs pora metų atgal 
i Ckicagoje. Tad dabartinis 
T suvažiavimas yra Antrasis. 
liksiąs. 

HE * 

± eaeiaoi joo A l V iyOiigresas 
SkDetroite, AUeii. pernai nusta

to svarbia ILSIUOJU .beueraci-
-įus siu metų darbu -- sfciprin-
~ti lietuvių katalikų vienybę 
fcxuiieriivuje. ivieKvienam susi-
*-praiiisiaw. l i e iuv iu i kaialUvUi 
įyra aiŠKu, kad katalikų stip
r y b ė gludi jų vienybėje, i/u-
"krikę katalikai negabus yra 
-atsispirti įvairiems jiems grė
bsiantiems pavojaus. Tik orga-
^nizuotoje vienybėje yra galy-
*be. Šiandien mes matome, ka-
!ip Franci jos kataikai pajutę 
• pavojų jų tikėjimo laisvei, jų 
•tikybinėms mokykloms ~ su
skilo spestis į organizacijas, ku 
irios savo ruožtu buriasi i vie-

l 

©na. galingų Sųjunga, pavadin-
| tų Katalikų Federacijų. 

Panašiai ir mes, Amerikos 
"Lietuviai Katalikai, jei nori-
! aie išlikti dar gyvi, kaipo lie

tuviai ir katalikai,/-privalome 
burtis į draugijas, o tos drau
gijos privalo užmegsti tam-
uresnių ryšių tarp savęs, kad 
sudarius neperlaužomų kata
likų vienybę. 

Šiandien mes, lietuviai ka
talikai Amerikoje, tiesa, turi
me daug įvairių organizaci

jų , kurios gražiai veikia ir 
auga. Bet jų tikslai liečia vie-

,nų kokių sritį, ar tai bus pa
šalpa, ar labdarybė, ar tai ki
ts koks reikalas, ir jų veiki
mas dažnai apsidubežiuoja 
parapijos ribomis. Tuo tarpu 
be tų atskirų vietinių reika
lų katalikai turi bendruosius 
visiems opius reikalus — ku
riems atlikti pasekmingai 
reik??, didesnes galybės, reikia 
vhi^ins susiburti į vienybę. 

Štai šifendien skaudžiausias 
mūsų išeivijos klausimas yra 
mūsų tautybės likimas. Visi 
jaučiame gręsiantį pavojų 
niusų Tautai. Mes dejojame 

m su baime žiūrime į ateitį. 
Ir iš tikro pavojus yra aiškus. 
.Jam atsispirti reikia visiems 
lietuviams katalikams į vie

nybę suėjus, bendromis pas
tangomis rasti būdų kaip 
gintis prieš istautėjimų. Pa
našių reikalų yra daugiau. Im
kime, kad ir spaudų, kurios 
svarba yra begaline visuome
nes gyvenime. O jai palaikyti 
i c praplėsti reikia organizuo
tos visų katalikų galybės. 

Taigi tiems ir panašiems 
reikalams atlikti reikia dides
nės katalikų vienybės. 

Tai turėdamas omenyje. 
Fed. Cnciagos Apskritis ir 
šaukia visas katalikiškąsias 
draugijas į bendrą darbų. Su
važiavimas, kuris įvyks vasa
rio 1 d., turės savo užduotimi 
sustiprinti draugiškus ryšius 
tarp atskirų organizacijų ir 
drauge aptarti tuos bendruo
sius visiems liet. kat. rupiinuo 
sius reikalus. 

Tai bus begaliniai svarbus 
suvažiavimas. 

Čia reikia pažymėti, kad 
ir mūsų Bažnyčios Vyriau
sias vadas, Šventasis Tėvas 
Pijus XI, gerai suprasdamas 
katalikų vienybės reikalų, 
Sausio mėnesiui šių metų skir
damas Apaštalystės Maldos 
intencijų, pareiškė savo no
rą, kad katalikiškųjų organi
zacijų tarpe butų tinkamas 
susitvarkymas, vienybė. Tad 
ir mūsų šaukiamasis Seimas 
kaip tik bus atatinkamas at
sakymas į šv. Tėvo pageida-
vamų. 

Atsižvelgiant tad į visa tai 
— reikia tikėtis, kad neatsiras 
nė vienos draugijos, katali
kiškąjį vardų turinčios, kuri 
nedalyvauti! šaukiamame Sei
me. 

Raginame visas draugijas iš 
kalno prisirengti prie Seimo. 
Visoms d-joms yra jau išsiun
tinėti pakvietimai. Tegul tad 
kiekviena draugija išrenka 
sau atstovus, parūpina jiems 
mandatus,, kaip tai yra nuro
dyta pakvietimuose, ir paga
mina savo gerų sumanymų 
plokštų. Jau daugiau minčių, 
juo vaisingesnis bus Seimas. 

Jeigu kuri dr-ja del kokios 
nors priežastis ir negautų pa
kvietimo - visi tiek tegul ne
atsisako dalyvauti Seime. 

Bendrai suėję į Seimų, ben
drai pasidalinę savo mintimis, 
nuomonėmis, opiausiais klau
simais ~ pamatysime, kaip 
daug dalykų, paaiškės ir sut
virtės ir mes džiaugsmės at
likę didelį katalikų vienybės 
darbų. 

Seimo Rengimo Komisija. 
— — — — — — — — i 
• • • t 

EXTRA! 

Naujausi Lietuvos Kintamie
ji Paveikslai. 

C. G. Lukšio nuimti ir ką 
tik iš Lietuvos parvehi nauji 
įdomus judami paveikslai At-
ji šiandien gyvuoja. Pamaty
sit jos kariuomenę. Dainos 
DieDą, kur dalyvavo 3,500 
dainininkų, katalikų jaunuo
menės kongresą, sportininkų 
Olimpiadą, kaimiškas vestu
vės, miestus, miestelius ir jų 
turgus, laukų darbus, Klaipė
dą ir jos apielinkės ir daug 
kitų įvairių paveikslų. 

Bus rodoma: 
Sausio 11 d. Moose Club 

svetainėje 160 Mulberry St , 
Rockford, Ui. 

Sausio 14 ir 15 d. parap. 
svet. 65 Milwaukee Ave. Mil-
\vaukee, AVis. 

Sausio 16 d. parap. svet. 
815 Park Ave. Racine, Wis. 

Sausio 20 d. Eagles Theat-
tre Westville, 111. 

Sausio 24 ir 25 d. Šv. Jur
gio svet. Grand Rapids, Mich. 

Sausio 10 d. KrenČi&us svet. 
46 ir Wood St. Chicago, 111. 

Sausio 19 d. Bijo Theatre 
Auburn, II]. 

t * tIETUVYBĖ KLAIPĖDOS KRAŠTE. 
PRASTOS ŽINIOS. 

Lietuvos spaudoje tankiai pasirodo žinių, kaip ta ar ki
ta Klaipėdos krašto valstybine įstaiga skaudžiai įžeidė 
lietuvių kalbos teises ar paniekino lietuvybę. Liūdniausias 
faktas tai tas, kad ligšiol ten dar nėra mokyklų su dėsto
mąja lietuvių kalba. Vadinasi, mokyklos pasilieka vokiš
kos ir mokytojai vokiečiai, kurie tankiai rengia lietuvių kai 
bos neva pamokų, taikomų išjuokimui viso kas yra lietu
viška. Mokykla ten niekad taip energingai nedirbo germa
nizacijos darbo, kaip dabar. Ir neatsiranda energingų 
žmonių, kurie mokyklas reformuotų, arba bent išdirbtų 

I nuoseklų ir tikrą reformos projektą. Ir šis projektas turė
tų prasidėti nuo skubaus mokytojų rengimo, nuo Klaipė
dos mokytojų seminarijos reformos. Jeigu dabartinės se
minarijos nebegalima sulietuvinti, tai reikia steigti naują 
grynai lietuvišką. Gal but iš pradžių Klaipėdos lietuviai 
nesiskubins savo vaikų leisti į aukštesnį mokslą. Bet ir 
čia reiktų tikros išeities ieškoti. Visa Lietuva greit turės 
net labai daug inteligentijos, o Klaipėdos lietuviai, būdami 
didesni konservatoriai ir mažiau pažangus dvasiniu at
žvilgiu, gali kartais pasilikti su visai mažyte inteligentų 
saujale. O šitą atsilikimą dar galima prašalinti, jei, pavyz
džiui, einantiems lietuviškon mokytojų seminarijon Klai
pėdos lietuviams jaunuoliams butų duodamos stipendijos 
ar kitokie materialiai palengvinimai. 

Katalikai Lietuvoje sparčiai ir energingai griebiasi mo 
kslo, kad atadirbus ir už tuos laikus, kada Rusija visai 
neleido švietimo darbo dirbti. Katalikai bus mokyti. Kai
po daugumos, mūsų pareiga turėtų buth galinga švietimo 
ir mokslo pagelba lietuviams protestantams. Neleiskime, 
kad jie atsiliktų. Teikime jiems tokios pagelbos, kokios 
jie sau pageidaus. 

Geras dalykas įkurti Universitete protestantų teolo
gijos fakultetą, bet dar geresnis butų — tai įsteigimas 
jiems geros lietuviškos mokytoju seminarijos, kuri rengtų 
protestantams ir mokytojus ir kartu jų religijos instruk
torius (sakytojus bei pastorius). Tokia seminarija, įsteig
ta Klaipėdos krašte, turėtų realesnės vertės, negu protes
tantų teologijos fakultetas, kuriam dabar dar nėra savų 
profesorių. 

Taip, lietuvybė Klaipėdos mokyklose apverktinoj pa
dėty. Ir nėra kas ja energingai ir tiksliai pasirūpintų. Re-
dakcijon neateina krikšč. dem. organas "Tėvynes Sargas", 
tad nežinom ką jis siūlo daryti lietuvybės reikalu Klaipė
doj. Bet "Lietuvis" (No. 6) nurodo konkrečius faktus, kur 
įstatymai ir lietuvybė buvo paniekinta, ir pareiškia svars
tytinų minčių; sako: 

"Apie pačią Klaipėdos krašto tvarką tai geriau 
mažiau kalbėti. Jei kas paklaustų, kas faktinai valdo 
dabar Klaipėdos kraštą, viena galima butų atsakyti: 
'ne Lietuvos vyriausybė ir ne lietuviai! Toli nereikia 
ieškoti tam pavyzdžių. Prisiminkime sau tik keletą 
paskutiniųjų laikų įvykių, kurie pilnai charakterizuo
ja Klaipėdos krašto administravimą.-' 

Klaipėdos valstybės gynėjas vokietis įsakė nu
ginkluoti Lietuvos karo ministerio žinioje esančią 
ginkluotą pajėgą — šaulius. Klaipėdos gubernatorius 
skelbia, kad šauliai negalį būti nuginkluoti. Tečiau 
prokuratūra ne tik priverčia savo įsakymą įvykinti, 
bet, tą įsakymą vykdant, šauliui Peteraičiui, atsisa
kiusiam išduoti šaulių būrio ginklus, policijos valdi
ninką nušovus, — net išleidžia atsišaukimą gyven
tojams, sugauti žmogžudj (!) Peteraitį, įgrasinant 
nemaža bauda visiems, kurie slėptų arba policijai ne
praneštų apie Peteraitį. 

Šaulys Peter, tuoj po policininko nušovimo pa
sidavė vietos kariuomenės globai. Apie tai negalėjo 
nežinoti valstybės gynėjas, išleidęs atsišaukimą. Reiš
kia, valstybės gynėjas sąmoningai ir priešingai įstaty
mams du kartu pasielgė: pirmą įsakydamas nugin
kluoti šaulius ir, antrą išnaudodamas savo teisės Lie
tuvos kariuomenei diskredituoti, įgrąsant jai bauda už 
teisėtą šaulio P. globojimą. 

Tai yra didelis nusikaltimas. Ir, manote, tas val
stybes gynėjas buvo nubaustas? Nė nemanykite. Jis 
yra tik perkeltas į Rusnės miestą, kur gavo ne valsty
bės gynėjo vietą, bet, kaip sakoma, gaunamos algos 
atžvilgiu dar pelningesnę. 

Štai vėl, vokiečių būrys užpuola keletą šaulių. 
Šie besigindami nušauna vieną vokietį. Nušovęs šau
lys B. vokiečių teismo tupdomas kalejiman ir kėliau 
nuteisiamas £ metu kalėti, nors liudininkai įrodę, kad 
jis buvo užpultas, ir, tik gindamas savo gyvybę, šo
vęs. Neminint, kad šaulį privalėjo teisti kariuomenės 
teismas. 

Šilutės teismas nuteisė p. Lebartą kelioms pa
roms už tai, kad šis borėjo su teismu lietuviškai kal
bėti, ką įstatymai leidžia, pripažįstant abi, vokiečių 
ir lietuvių, kalbas lygiomis. 

Šit tik keli gyvenimo pavyzdžiai, kurių, norint, 
galima butų ir daug daugiau nurodyti, kaip sauvalę 
ir .neteisėtumas įsivyravo Klaipėdos krašte. Valsty
bės autoritetas yra įžeidžiamas, o kas jį apgina, ne
siranda. Gi be autoriteto valdymas neįmanomas. 

ŽEMĖS REFORMOS VALDYBA SKELBIA VARŽYTINES 
SUSKALDYTŲ DVARŲ CENTRAMS PARDUOTI. VARŽY
TINES ĮVYKS 1925 METŲ VASARIO MĖN. 3-5 D. 10 VAL. 
RYTO KAUNE, KEISTUČIO G-V£ NR. 15, KAMBAR 33. 

Bus parduodami šie dvarai: 
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Geltonpamušės dv. centras Saločių 
Padaičių dv. centras Pabiržės 
Parovėjos dv. centras Biržų 
Starkonių dv. centras Biržų 
Pagerves dv. centras N-Radviliškio 
Kyvilių dv. centras Akmens 
M^ademrodes dv. centras Akmens 
Liudvinavos dv. centras Raudon dv. 
Kliušių-Aleksandravos dv. cent. 

Jurbarko 
Gžymalines dv. centras Tytavėnų 
Jurbarko dv. buv. vandens malūnas 

Jurbarko 
Skirsnemunės dv. centras Jurbarko 
Romanavos dv. centras Raseinių 
Tarnavos dv. centras Jūžintų 
Aleksandravėlės dv. centras Abelių 
Litvinižkio dv. centras Rokiškio 
Gabrieliavos dv. centras Gudžiūnų 
Stebulių dv. centras Kėdainių 
Miegenų dv. centras Gudžiūnų . 
Bučiunų dv. centras Baisogalos 
Tytkunų dv. centras Kėdainių 
Aukštakalvių dv. centras Kretingos 
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55 1859 9 75,824 
31 3156 12# 60,000 
60 
33 
52 
34 
61 
20 

40 
20 

18 
15 
20 
88 
40 
40 

6849 
1823 
6836 
1962 
8375 
2290 

5600 
4079 

0255 
4866 
2993 

5 60,000 
7 28,000 
3 53,000 
8 20,747 
6 51,660 
6 20,000 

MERGAITĖS VILIOJANTI 
GROŽE PRIKLAUSO 

NUO SVEIKATOS 

Viliojanti gražybė, moteriš
kos svarbiausis dalykas, pri
klauso nuo švarumo įrapsau-
gos delikatnų moteriškų or
ganų. Šis yra darbas Fema-
form, produktas mokytojų. 
Moterims yra. kaipo duotas iš 
dangaus. 

Femaform yra aiškus gydo-
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
ti pas kiekvienų moderniškų 
vaistininkų. Bet kad jūsų 
vaistininkas neparduoda, pn-
siųskite $1.00 ir mes jums pri
siusime. Kad nepatenkins su-
grųžįsime pinigus. 
LAUBER & LAUBER CO. 

Išdirbėjanta Chemistai 
Labatorijos Divizija 

1526 W. 21st Street 
CHICAGO, U. S. A. 
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4 
7 
6 

90,000 
22,000 

42,000 
40,000 
28,000 

1615 13 40,000 
4828 7 20,000 
5820 9 31,000 

47 4370 10 36,000 
29 
30 
53 
28 
30 

9100 
4816 
,3366 
9302 
9848 

Latavos vandens malūnas Androniškių 
Justinavo dv. centras Kapčiamiesčio 37 8589 
Norinaučių dv. centras 
Karpiškių dv. centras 
Cigoniškių dv. centras 
Ąžuolines dv. centras 
Gavėnonių dv. centras 
Beržėnų dv. centras 

Pašiaušės 35 2795 
Klovainių 24 1213 
Gaščiunų 45 6705 
Joniškio 40 4806 

Gruzdžių 49 4758 

5 26,000 
7 26,000 
5 45,000 
2 16,000 

16,000 
2 5,000 
8 24,985 
4 25,975 
4 16,350 
6 39,917 

Pašvitinio 76 4217 
Gaižaičių-Girkaičių dv. centras Kruopių 45 7516 
Senųjų Dirvonų dv. centras Eržvilkes 30 8675 
Staniškės dv. centras Luokės 80 
Jazdaičių dv. centras Plungės 40 

4 32,000 
7 60,000 

11 63,867 
13 46,000 
7 30,251 

1897 16 45,000 
1024 6 28,000 

K O S U L I A I 
Kaip Greitai Jos P raša l in t 

Neatkratomi, Kankinant i kosuliai, 
kurie greitai nusilpnina systemą i r 
kuris labai pavojingas visai genera-
liai sveikatai, gali but sustabdytas su 
vieiju dosu senų laikų gvarantuotų 

I vaistų Dr. Bell's Pine-Tar Medu. I r 
i yra priežastis. Daktara i sako kad 
nėra geresnio vaisto kaip tas kur is 
darytas iš pusių ir smalos del greito 
atluosavimo flegmo ir sukepimo, ku
rie yra t ikri priežastis kosulio, o 
medaus skonis palengvina gerklės 
skaudėjimą.. š i ta kombinacija tuo-
jaus palengvina pavojingausį kosulj. 

Bet t ikrai re ika lauki te Dr. Bell 's 
Pine-Tar Medų. Dr. Bell 's y r a žino
mas daugiau 25 metus kaipo geriau
sia vaistas del kosulių. J is y r a suda
rytas iš geriausio pine- tar ir me
daus ir kitų greitai gydančių vais
tų. Savyje nėra migdoma a r b a nuo
dingų vaistų, tatgi gal ima duot i r 
vaikams del spazmodiškio krupo. 
Kad norite geriausį vaistą, kur is pa 
lengvins ir prašalins kosulį per nak
tį pirkite Dr. Bell's. Tik 30c. pas 
kiekviena vaistininką. (Apgr . ) 
- - -- —~ 

I š v a r y k 
Rumatizma Su 

Skočiunų d v. centras Žemaitk. 55 3555 7 65,911 
Keižonių dv. centras Gelvonių 45 3455 4 46,013 

Norintieji dalyvauti varžytinėse turi pristatyti varžytinių 
dienų savo Valsčiaus Valdybos ar vietos Apskrities Tvarkyto
jo liudymų, kiek jie turi nuosavybėje žemės, ir kad jie ver
čiasi ar yra vertęsi žemės ūkio darbais. 

Reikia turėti užstato 10% pradines varžytinių kainos. 
Smulkesnės sąlygas galima sužinoti Žemės Reformos Val

dyboje ir pas vietos Apskrities Žemės Tvarkytojus. 
Žemes Reformos Valdyba. 

PASTABA: Praktiškai, Lietuvos piliečiai Amerikoje ga
li dalyvauti varžytinėse ar asmeniškai, ar atatinkamai įga-
liavų kokį asmenį Lietuvoje. įgaliojimai gali būti padaryti 
per Lietuvos Respublikoj Konsulatus Amerikoje. 

Ką gi mano KlaipSdos lietuviai, šitaip dalykams 
esant? Čia daug gali mums pasakyti paskiausias Klai
pėdos krašto lietuvių veikėjų su p. Jankum Kaune 
apsilankymas. Jie sakos, paskutinį kartą atvykę pa
sakyti vyriatisybei, kad ji imtųs priemonių Klaipėdos 
krašto gyvenimą tvarkyti, nes gali būti per̂  vėlu... 
Klaipėdos kraštas sprunkąs iš Lietuvos rankų. 

Ir iš tikrųjų mūsų gyvenime dedasi posakiai: 
duos Dievas, viskas gerai pasibaigs. Tuo tarpu kai 
savo laiku pavartotos priemonės gali reikalą patai
syti, o pavėluotos priemonės — tai tik bergždžios pa
stangos. 

Apie Klaipędos reikalus mūsų'spaudoje, išskyrus 
oficialius praTiešimus arba ir Klaipėdos žinių pers
pausdinimą, veik nieko nėra rašoma. Vai. liaudininkų 
interpeliacija Seimui neatnešė laukiamo Klaipėdos 
krašto reikalais susirūpinimo. Interpeliantų, matyt, 
norėta pasiekti tam tikro savo partijai naudingo po
litiško efekto, tqdel jų interepeliacijos sunkumo cent
ras buvo — skubiai pravesti Seimelio rinkimus. — 
Vieni Seimelio rinkimai padėties nepataisys. Seimelio 
rinkimai yra tik viena galutinųjų priemdnių. 

Pirma Seimelio rinkimų reikalinga atitaisyti vi
sos administracijos padarytos klaidos, reikalinga val
stybės ofganų autoritetą atstatyti ir pašalinti visa 
tai, kas šiandien ne vien vokiečius, bet ir -pačius lie
tuvius patriotus piktina — tai sauvalę neteisėtumą ir 
apsilediimą. 2odžiu, reikalinga įvesti Klaipėdos krai
te tvarką, kurios dabar kaip ir nesimato." 

Terpet 
. . Snstbdyk tą rumfltiškfj skaudėji
mą tuo jaus! Tegul Tigrpo, Tur penti
ne Ointment išvaro jį lauk! Turpo 
ir rumatizmas nesutinka, kuomet 
Turpo ateina tai sakusmas apleidžia. 

Nžra kito tokio greito palengvin
tojo kaip terpetinas. Sis naujas Tu r 
po išradimas y ra taip sutaisytas, kad 
stebėtinai vretai išvaro skausmą. I š 
sitepus krutinę, a r gerklę, kaip t ik 
galima užuosti. 

Tufc-po išmuša rumat i škus skaus
mus iš jūsų systemo! Palengvina 
skaudamai gerklei, šalčiui pleurisy, 
lumbago, neuralgijos ir ka ta ro . Ne -
puslėja ir nedegina. 

Kam-gi kentėt i? Tegul Turpo pra
šalina skausmus. Nebtik be Tup-pe-
nttne Ointment, kuris tur i savyje 
Mentrol ir Camphor. Turpo — JOc 
ir 60c. dėžute. 

•i • 
X-UAY EGZAMINAS 

$1.00 

Moterys \r Vyrai, nedaro skirtu
mo kaip ilgai jus kenčiate i r ką 
kiti dak ta ra i y ra jums sakė. Atei
kit* ir duokite proga X-Ray egza
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagel
ba naujausio apara to X-Ray kuria 
nukreips kelia bent kokiai klaida! 
• pasakys visa teisybė ir t ikra pr ie
žastį ligos parodant visus organus. 

Egzaminas nieko nekenkia, be j o 
kio skausmo ir nėra reikalo nusi-
iėdyti. 

Jeigu skauda tau vidurius, k ru t i 
nę, pečius, galva, jeigu negrumuliuo-
ja tau viduriai, neturi apetito, kosti 
a r kankina tave rumatizmas, asthina, 
odos ligos, nerviškumas ir klota 
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti 
greita rezultatą — tai ateik tuojaus. 

Mes vartojam naujausia wakcyn i r 
serum "$06» a r 914 kuomet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa 
gyvastis". " Int ro venous" (drugs y ra 
leidžiami tiesiai į kraują) y ra pagel
bėję ftukstančlui kentėtojų. Sis yra 
nepaprastas būdas gydymo kraujo 
Ugu. v 

Nedaro skir tumo kiek tų pinigų 
praleidai, ir kiek tave j au kiti a p 
vylė, ateik čionais ir sužinok pilną 
teisybę ir atsistok a n t tiesaus kelio 
kuria veda | sveikata. T 

Atsinešk šį skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui? 

CHICAGO MEDICAL CLIHK) 
Dr. E . Y. Heaton 

505 6. State St. Kamf). Coogreaa 
2 Lubos 

Valandos: Nuo t iki B:S0 vak. 
Panedėliais, Seredoms ir Subatome 
9 iki g vak. Nedėlioma nuo v Iki 12. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE jtalikas. Tebūnie jam raniu ii 
; sėtis šios šalies šaltoje žeme 
lėj. Amžiną atilsį! 

Ten buvęs. OETROIT, MICHIGAN 
Vakaras. 

atokumus veikime tarp jauni
mo iš priežasties sunkios li
gos. Toliau kalbėjo ir išreis-

jke naujų metų linkėjimus 
Šv. Petro parapijos salėje panelės; O. Riškevičlutė, K. 

įvyko vakaras, kuris buvo su- Petrauskiutė ir M. Mekioniu-
rengtas gerb. kun. J. Jonaičio' te. Kalbėjo taipgi varg. K. 

Menesiins Katal. Dr-jų susi
rinkimas. 

chorui pagerbti. Ypatingas} Smalis, J . Zemnickas, A. Kul- Katalikiškųjų Dr-jų ir šv. 
Jurgio par. knygynas laikė Gruodžio 2& & 1924 m. kny-

4 

tikslas to vakaro buvo links-1 bokas. 

vo geras ir pavyzdingas ka- ki&i. Kviečiame visus Cleve-
iandiečius atsilankyti. Įžanga 
pigi - cent. 35c; vaikams 10 
cent. Pelnas eis mūsų knygy 

Padėka. 
Išreikšta padėka p. Anta

nui Azuseniui ir Jurgiui Šu
kiui už šėpos padirbimą. Juo 
du visą darbą, atliko dovanai, 

-
šokiai. 

' • r • • • , . 

CLEVELAND, OMO. 

DIDŽIUMA VISŲ PAVOJINGŲ LIGŲ PRASIDEDA IŠ ! ADVOKATAI 
PRIEŽASTIES VIDURIĮJ UŽKIETĖJIMO 

mai užbaigti senus metus. Alit g a l o b u v o a t sįiankęs 
Mūsų gerb. kun. J. Jonaitis 

nors turi ranką dar nevisai 
sveiką, vienok s vi dideliu en
tuziazmu dirba visuomenės 

Kalėdų atstogomis viešįs mūsų 
kolonijoje moksleivis Juozas 
Medinis. J i sa i kalbėjo gana 
plačiai apie poeziją. Nekarto 

mėnesinį susirinkimą sausio 2 gynas buvo surengęs šokiui 
d. 1925 m. Visų pirma buvo I Tą dieną buvo smarkus šaltis. 

labui ir turi nepaprastos už - ! s i u t u r i n i o ? n e s b u v o l a b a i 

uojautos jaunimui. Užtai j«jgi i i u 8 > įdomus \r platus, kuris tinį susirinkimą šaukti 23 die 
yra labai jaunimo gerbiamas 

pakeltas klausimas, ar šis su
sirinkimas skaityti metiniu ar 
atidėti kitam kartui. Aptarus 
šį dalyką, buvo nutarta n.e-

užimtii daucr vietos. Po vaka-
ir mylimas. 

Pusę po vienuolikos vaka-1 namon, 
re stalai buvo grąžai papuoš- Į 
ti gėlėmis ir apdėti skaniais j 

rienei visi linksmai grįžo 
,v 

V&ikų Eglute. 

valgiais. Jaunimas buvo pa
kviestas nuo žaislų prie už
kandžių. 13 eužkandžiaujant 

Nedėlioję gruodžio 28 d. 
klebono rupiesčių buvo su
rengta vaikų eglelė. Buvo iš

buvo išpildytas programėlis dalintos vaikams dovanos. 
Vadovaujant vargoninkui K.! Taipgi buvo sulošta tam tik-
Smalini, Choras gražiai su-1 ra komedijelė vaikams, ku-
dainavo dalu* su linkėjimais: ria visi buvo labai patcnkin-
ilgiausių meių klebonui gerb. 
kun. Jonaičui. Paskui vakaro 
vedėjas p. L. Atkočiūnas pa
kvietė kleboną kalbėti. Klebo
nas pareiškė jaunimui priei

ti ir palinksminti. 
Laidotuvės. 

Panedėlyje 29 gruodžio bu 
vo laidotuvės Šv. Petro pa
rapijoje. Laidojamas buvo Ka-

lankumą ir apgailestavo savo zimieras Žilinskas, kims bu 

D A K T A R A I : 
t? 

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN & SIRGEON 

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

Cor. S. Leavitt St. Tel. Caual 6222 
Residoiice: 3114 XK. 42nd St. 

Tel. I.afayt tte 4988 
i Houts; 1^4 & 3,,$. £.. 21. 

Sun. 10-12 Noon 

DR. A . t RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. VVestern Ave. 

Telef. Lafayette 4148 I 

Telefonas Boulevard 1889 

Dr.SA Brenza 
4408 SO. ASHLAND AVENCE 

Chicago, m . 
Vai.: t ryto Iki 12 plet: 1 po 
P**t iki S po plet, 6:30 trak. iki 
t:SO vak. 

Tel. Boulevard 053? 

Dr Marya 
! Dowiat-Sass 

1707 \V. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
• lkl 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. p o pietų. 

Dr. A.J. KARALIUS' 
TeL Boulevard 2160 

Lietuvis Gydytoja3 
3303 South Morgan Street 

Chicago, DX 

Dr* Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgu 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
Tel Y Rrdi 0994 

Valanda*.-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
! Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

V I I m — — m 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—B« marinimo, 
t )—Ue peilio ir be iluQ»mo, 
3)—Be kraujo, 
4)—Be jokio pavojaus g v i W ai. 
i)—l'iifi j.ntui nereikia sirgti, ga

li tuoj vttlKyti, Ir rali eiti l 
d arba. 

i Pagydo 'Gall-stone*' ( a k m e n į titlivje) 
ir akmenįs šlapumą pūslėje 1M • -
peracijos, RII tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei mi-iui*. 

Apkurtu-i, m> Migrailna girdėjime. 
Oydo visokias linus pasekminicuf, ir jei J 

yra r< įkalu-, daro operacija*. 
lVof»-i,įonali patarnavimą teikia savo i 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, m Į 
Ofisas atidarytas: kasdien nno t va!, i 

po piet ikV 9 vai. vakare, 
Nedėliomis ir seredomU ofisas užda

rytas. 
į J 

>fiso Tel. Boulevard »«»» 
ltexid. Tel. D m e l §191 

Dr. A. A. ROTH 
RISA8 GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyriikn 

Vaikų Ir visu chronišku ligų. 

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

Vai.: 1—S po piet. 7—8 rak Ned. 
Lr Šventadieniais 16—12 d. 

iiai sausio. Tad visų draugi
jų prašoma prisius* i i tai die
nai po 3 atstovus. Per bnsia-
mąjį metinį susirinkimą bus 
renkama nauja valdyba 1920 
m. Taip jau reikės išrinkti ir 
darbininkų rengiamam sausio 
25 d. baliui. 

Kadangi ir į šį susirinkimą 
nevisi atstovai atsilanko, su
sirinkimas ragina kad drau.ri
jos rinktų į baidrus susirin
kimus tokius asmenis, kurie 
gali lankytis i susirinkimus. 
Draugijoms reikia ypatingos 
domės kreipti į knygyną čia 
galima gauti visokių laikraš
čių ir knygų pasiskaityti, čia 
turime visus Lietuvos laikraš
čius ir daug įvairių knygų. 

Toliau nutarta prašyti pa
rapijos komitetą, kad leistų 
įrengti kitų kambarį knygy
nui. Komitetas leido Darbui 
atlikti išrinktas komitetas iš 
J . Bacevičiaus, «T. šūkis, A. 
Mikelionio, kuriu drauge su 
gerb. kun. kleb._ Vilkutaičiu 
sudarys planą, parinks rie-
džiagą. ir t. t. 
Vakaras. 

Sausio 25 d. rengiamas gra
žus vakaras su vaidinimu 
'Pabaigtuves". Veikalas vai

zduoju Lietuvos žmonių gy
venimą. Yra gana juokingų 
scenų. Po vaidinimui bus šo-

Delto publikos atsilankė ne-

Kad apsaugojus šeimynos svei 
katą, visuomet laikykit po 
ranka bonką, Dr. Caldwell's 
Syrup Pepsin. Gera doza vi 
suomet pagelbės' reikale. 

A n E 75% visų ligų prasideda 
nuo vidurių užkietėjimo. Nere-
gruliaris ėjimas laukan padaro 

daug negerumų žarnose. Vietoje kad 
maistas butų suvirškintas, jisai pra
deda jūsų viduriuose puti, platinda
mas nuodus po visą jūsų sistemą per 
kraują, tokiu būdu paliečia juąų šir
dį ir smegenis. 
Dėlei šitokios nenormalės padėties, 

p e r d a u g i a u s i a . P e l n o l i k o $5 . - 'Mi atsiduriat pavojun, nes ligos su
ka apie jumis. Kuomet jūsų kraujas 

4o. Daug pasidarbavo Sokįttš 
rengiant p. M. Pukelienė ir M. 
Kurmauskienė. Joms priklau
so širdinga už tai padėka. 
(Jarbė mums, kad turime to
kių darbščių asmenų, iiurie 
pasišventę dirba ^katalikišką 
darbą. ; ^ 4 

P. Glu-ne, koresp. 

Tft Toi. Boulevard 8888 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAS 

Iat 
CHIRURGAS 

8887 So. Morgan Street 
Valandos: 9—II 1» ryt*. 
Vakarais nuo 7 UI I 

CICERO OFISAS: 
1I4« South 49-tk AveftM 

Telef. Cicero *S7S 
Yaland.: t — • : ! • • . • . kaadi«n, 

Utarninkals lr pėtnyčloma nao S 
lkl » vaL vak. 

N 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų lr Vyrų JJipį 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Ntidėliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Midvvay 2880 

! 

Tel. Canal 0257 vak. Prospect 665» 

DR. P. L.ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki « 

po pietų; 6 iki 9 vakare. 

S P E C I A L I S T A S vfeoka ligą vidurių ir plaučių, gydo lytiška* 
dalis, Šlapumo ligas t y m , moterų lr vaiko. 

Dr. J- M. C h p z a n 
GYDYTOJAS, CHmCRGAS, OSTEOLOGISTAS. 

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: 10 iš ryto iki 4 T. po platų ir nuo • : ! § lkl »:«• * *• 

Telefonas ofiso: Haymarket »14» 
Telefonas Rezidencijos Sleystoufl 41M 

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

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal- , 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo- į 
tuii'.o, skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata-
,-rc, nemiego, ir taip toliaus, bo 
vaistų arba skausmo. Neperviršl-
iia nei akių medikalis mokslas. 
Vi&'jose atsitikimuose daromas 
egsaminas 'elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias Ilgus arba nenormalį pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
Ugii, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUGŠČIAU 
t i S J M M a • » — H M M B i i M ^ B - n i M O T O T 

KENQSHA,WIS. 
•*• .i 

Naujų Metų Sutiktuvės. 
Mūsų kolonijos lietuvių Ka

talikų prakilnesnis jaunimas 
yra susispietęs i Šv. Petro 
bažnytinį eliorų, kuris prieš 
naujus metus šv. Petro para-
pijinėj svetainėj surengė taip 
vadinamą: "Kanjrj Metų Su
tiktuvių vakarėlį". Buvo pa
gaminta ir skanių užkandžių, 
p. P. Svelnįs atsinešė savo du 
Radio aparatus. Pritaisius 
jam ax>aratus, buvo galima 
girdėt ir iš kitų miestų vis
kas, kaip dainas, prakalbas ir 
t . v. j 

iraziai žaidžiant, štai ir 
Naujieji Metai džiaugsmingai 
tapo sutikti. 

B^ius. 
Sausio 3 šeštadienio vaka

rą šv, Petro svetainėj buvo 
surengtas parapijos naudai 
mažas baliukas, per kurį buvo 
leidžiami iilaimėjimui liku-
siejei nuo didžiojo bazaro da
lykai. Žmonių mažai teatsilan-
kė. 

Parapijos Susirinkimas. 
Sausio 4 sekmadieni mūsų 

klebonas S. Bistrais bažnyeioj 
užsakė parapijos metini susi
rinkimą, kurs įvyks sausio 11, 
kitų sekmadienį. 

Pranas. * 

dalinai yra užnuodytas, jūsų apsigy
nimo spėka būna labai susilpninta ir 
jūsų sistema tuomet paliekama ligų 
perų malonei. 
Kuomet jųs jaučiatės išpustas, imkite vieną šaukštą Dr. Galdwęll's Syruk 
Pepsin, o iš ryto pajusit palengvinimą. Daugelis, kurie nuolat jaučia vidu
rių užkietėjimą, apsaugai lai ima dožą sykį į savaitę. 
Žmonės, kurie žino, pasakys jums, kad Syrup Pepsin tikrai yra puiki vidu
rių gyduolė, kuri prašalina iš vidurių visus nuodus, ten atsiradusius iš prie
žasties vidurių užkietėjimo ir nevirškinimo. Deiiai šių pastarųjų priežas
čių prasdieda 7 5% visų pavojingų ligų. Arbatinis šaukštukas, kuomet jau
čiate drebulį ar šalti, jumis apsaugos į laiką ir sutaupys jūsų pinigus, o 
gal ir gyvastį, apsisaugojant nuo svarbios ligos. 

Kiekvienas aptiekortus parduoda Dr. 
Caldvvell's Syrup Pepsin tokia žema 
kaina, kad paprasta doza kainuoja 
nedaugiau kaip vieną centą. Dau
gelis žmonių džiaugiasi gera sveika
ta pasidėkavojant tiktai tam, kad 
nuolatos vartojo Dr. Caldvvell's Sy
rup Pepsin. Jie vartoja jį nuo vi
durių užkietėjimo, maisto nevirškini
mo, riemens ėdimo, drebulio, šalčio 

) krėtimo lr kltolkų nesmagumų. Jis 
neturi narkotikų, nei kitokių kenks
mingų priemaišų ir maloniai veikia 
kaip ant mažų, taip ir didelių. 

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuo
met norėtu pirmiau išbandyti, 
negu pirkti. Lai jie iškerpa ku
poną, prisega prie jo savo vardą 
ir adresą ir lai prisiunčia į 

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, UI. 

0 aplaikys dykai bonką Dr. Cald
vvell's Syrup Pepsin paštu. Štam
pą nereikalinga. Visiškai dykai. 

Tel. Yards 4527 
Plumbing, Gas Fitting 

And Sevverage 
Greitas Ir Geras 

Patarnavimas. 
Kainos Mažesnes Nekaip 

Kitur 
GEO. HAZARD 
3258 So. Halsted Street 

Chicago, Dl. 
.mmmmm_a_mmmmnTmm mm.- M MU • T - A 

'Telefonas Canal 7SS3 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojimo Koniraktorlus 

DažŲ ir Poperos Krautuvš 
8828 SO. LEAVTTT STB. 

• » » » • • > • • » » • > • • ' 

——. m*^mm^mmmm^^ 

Tamstam M 
Sveikas 

'j v » i Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku Kerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

2318 So. Oakley Ave Chicago, | 

rrr a=? 

! 

S, D. LACHAVV1GZ 
Lietuvis * Graboriua 
2814 W. 23-rd Plaoe 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido

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

i nėdintl. 
Tel. Canal 1271 

2100 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
alme. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites, a$ ne. Kokia yra jūsų 
l iga? Ar geri yra jusu inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio Ilga, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroldus lr fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą «— apsl-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*. -Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Haymarket 4378 

1112-1114 Milvvaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Olantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 hti 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir šlapumo ligų. 

LIETUVIS F010GBAFISTAS 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai tą padarys Tamistoms >i. 
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje. 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių lr tt. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą billa dieną ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J, J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDJO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 

LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22-nd St. arti Leavttt t t . 

Telefonas Canal 2882 
Valandos: 9 ryto Iki 9 takaro. 8e-
redoj-ir Pėtnyčloj nųo 9 r, m • 
• . Veda visokias bylaa viahoae 
teismuose. Egaaminuoja Abatrak-
tus ir padirba visokiu*» Doku. 
mentus, perkant arba j a m m 
dant Lotaa Namua, Farmae tr 
Btenlua Skolina Pinigui ant pir
mo morgičiaua lengvemla Hlygo. 

*m 

A. A. OLIS 
A D V O K A T Ą 8 

11 S. La Salle st. Room » 0 1 
Tel. Raadolph 1084 VH, wmm9-t 

Y AMARAIS t 
MB1 B. Halsted s t Tet 

¥ . • 

V. W. RUTKAUSKAS I 
A D V O K A T A 8 

Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street 

Telefonas Central 88t f 

V akaraia 3223 S. Halited 8t. 
Telefonas Yards 4881 

STASULANl 
ADVOKATAS 

77 W. W.SblBgtt| St. nIOB §11 
Tel. Central 8208 

Cicero Ofisas Ketvergp Tajk. 
| 4 9 1 7 W. 14th St. Tel. Cicero 822 

Ant BRIDOEPORTO SeredoJ nut 
8-8 vaL T. Subatoj nuo 1—T T. 'vi 
3286 S. Halsted S t TeL BooL 873? 

* t s 

Mūsų Naujo K amo Adresas 
V » Sis: 

162-164 N. Sangamon St 
Arti ltandolpli Str. 

Mes turime geriausių silkių 
ir žuviea l laip tai: Alaska 
Fat Scotca Ir Holland silkių. 

Mes parduodami bačkelėmis, 
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais 
ir viedrais. 

Mes pristatome ) visas mies
to dalis. Taipgi pristatome ir 
į užmiestį. 

Reikalui esant telefonuo-
kite: Monroe 7344 

Visi užsakymai yra gvaran-
tuotL 

M. BORTZ COMPANY 
IMPORTERS & PACKERS OF 

AUVSKA, SCOTCH and 
HOLLAND HERRINO 

162-164 N. SANGAMON STR, 
TEL. MONROE 7844 

CHICAGO 

B ^ » » * » • » » » • • • » » ' • « « i m i 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

12? N. Dearbon Street 
Kambariai 814 ir 818 

Telefonai Randolph 5884 Iv 8888 
VaL: Kas diena, išskiriant 8u-

batos ir šventės, nuo 9 Iki pietų. 
ROSELAKDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenoe 
Telefonas Pu U man 6877 

Val.: Kas diena nuo 2 Iki f;' 
Subatomis visa diena, tventomls 
Iki pietų. 

SPECILISTAS ant egsamlagvo. 
jimo abstraktų |r padarymo ken-' 
traktų, dokumentų ir visokių 
Popierių. Veda visokius andua 

» » • • • • • m^\ 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos Skaudėjfmą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
Kuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

m —** 

=* NESVAIGINKASAVO KŪDIKIŲ. = 
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotifikais nuodais, 

kad "apmalSintf" jo skausmą paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių. 
Dar geriau—duokite jam truputį 

BA3M:BI]VO 
tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių uškietejimp, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiau*. 

Jūsų aptiekorlus parduoda Bambino—85c. už bonką, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratoriją. 

T . AD. RICHTER & CO. 
104.114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y. 

Tel Lafayette 8588 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western Avenue 

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

Be Vaistinei Daktarai 
TDR. P. S I M A I T I S 

NAPRAPATH 
Gydau pasekmingai tokias ligas 

vyrų, mo^-erų ir valkų kurios bu
vę pavadintos nelšgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais Ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Malsti 
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas lr ilgai gy
ventum.. Einu prie ligonių ir 1 
namua Tel. Boulevard 876S. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 lkl 8 
vak. Nedėliomis po sutartė 4852 
So. Ashland Avenue. 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

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

kykite į nkykiie 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
9327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington.St^ 
Room 1310 

Telephone Dearbom | t M 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt 900 
Namų Telefonas Canal 4887 "*•" " ' « # 

• ' 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKAT* 
3116 So. Halsted Street 

Valandos: Nno 7 iki t Ttksngį 
Nno 2 iki 8 Subatom po plak 

{T - ^ * • J 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telef. State 7811 

Vakarais ir nedėlios ryta* 
3335 $o. Halsted S t 

Telefonas Yards 0141 
Bylos visuose teismuos^. — 
straktal. — Ingaliojima* - — 
kola pinigų 1 ir 2 morgii 

'' ••• i " -S -

utiiiiiiiuiiniiiniiiiiiii 

Kas nesigarsina, to nfc 
nežino, 

Advokatams ir daktarams, 
riams lr veikėjams, perkihtien 
parduodantiems, darbo ir 
jieskantiems —-

— visiems "J>rauge** garsiatis 
moka. 

Jei laiko neturi, pasauk: 

Tel. Roosęvęlt 7791 
nmirtiiuiitiHMiiiiiiiiRHitfl 
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MARQUETTE PARK 
KOLONIJA. 

Vyčių darbuotė. 
Nepaprastai skaitlingas ir į-

domns L. Vyčiu 112 kuopos 
susirinkimas ivvko sausio f) 
d. šv. Kaz. Vien. mokykloje. 
I r per šį susirinkimą prisira
šė dar nauju nariu. Mušu kuo-
pa skaito jau daugiau 50 na- į taine.je. 
rių. 

[gražiai darbuojasi. Stoja j im
tynes su pagarsėjusia Chica-
gojo ir kitur 33 kuopa. Lin
kėta pasisekimo. 

Toliau buvo perskaitytas 
Katalikų Seimo rengimo komi 
sijos pakvietimas ir priimtas. 
Atstovais išrinkti šie: Marti
šius, Pentis ir Bartušaite, ku
rie dalyvaus Seime vasario 1 

patyrusiais senais sportininkai 
gruntfis ir darbi gauti 16 
punktų, tai yra kuo stebėtis. 

j Reikia tikėtis, kad tas jau-

baž. prieš šv. M. altorių lik-
toriukai jau pagedę, tai susi
tarė naujus įtaisyti. Žinoma, 
tai nemažas daiktelis. Dėlto 

Town of Lakieeiu*. To linki 
jam Jo draugas. 

BMDGEPORTAS. 

Gruodžio 21 d. 1924 m. vie-
d. Dievo Apveizdos par. sve- ; t inis Federacijos 26 skyrius 

laikė priešmetini susirinkimą, 
Pagaliaus nustatytos temos šv. Jurgio parap. svėt. Susi-

Išklausyta paskui sporto Ir! diskusijoms, kurie įvyks at- (rinkimas nors neskaitlingas, 

"Bivnoo P a r t y " komisijų ra 
portai. Artimoj ateity bus su-

VIEŠA PADĖKA. 

Skaitome labai malonia pa
reiga padėkoti visiems, kurie 
dalvvavo mušu mvlimos mo-
tinos Jaid<»tuvėse. 

Nuoširdžiai padėkos . reiš
kiame J . M. gerb. prelatui 
kun. M. Krušni. Šv. Jurgio 
parapijos klebonui, už nepap
rastai gražias gedulingas pa- j 

einanti penktadienį sausio ĮG 
d. Tema parinkta: " A r keis 
t i Vyčiu va rdas?" 

Užbaigai gražią prakalbėlę j valdybai, jos vieton išrinkta 
pasakė kuopos pirm. V. Balan j nauja. J valdybą pateko šie 
da apie mandagumą. asmens: Pirm. - p. K. Kru-

Xariai-ės skirstėsi gražiam t ialis> vice-pirm. - p. B. Sek-
upe, patyrę daug gerų min-! l eck i*< r a š t - ~ p - KrutuHenė, 
ėių per šį susirinkimą. 

Koresp. 

SPORTAS. 

'BasketbalT ' Imtynes. 
Sausio l l d. Davis Sąuare 

maldas bažnyčioje, už* turiniu- l ) a r k n s a l ^ ° ( T o w n o f Uxk^ 
. , . i , . « . I ivvko pirmosios šio sezono 

gą paimoksla ir palvdvjima i r , * . A, ... . . 
7 . v . / * \ \ * | (basketball) imtvnės tarp 13 
kapinyną: taipgi gerb. kuni
gams: Ig. Albaviėiui, Dievo 

niaus i s tymas su laiku išsimi-jnarės visos prižadėjo dirbti ir 
klins ir subytins galinguosius išparduoti tikietus laimėjimu. 

Meldžiu, kad nė vienas neatsi
sakytu nuo tikietų. Laimėji
mui eina puiki staltiesė išsiu
vinėta ir apmegsta - dovano
ta p. Daugirdienės ir p. Ur
banavičienės. Dr-ja taria aciu 
p. Daugirdienei ir p. Urbana
vičienei. Je i kas staltiesės 
nenorės, tai gaus 10 dolerių. 
Taigi prašyčiau visų narių, 
kad stengtųsi išparduoti tikie 
tus prieš mūsų susirinkimą. 
Išlaimėjimas bus gavėnios mo
tu. Apie tai pagarsinsiu vė
liau. i~rv 

Dabar norėčiau pranešti, 
kad bus mūsų dr-jos "bunco 
p a r t y " vasario 1 d. Šitas va
karas bus labai gražus. Mūsų 
dr-ja tokio vakaro dar netu
rėjo. 

Narė. 

bet aptarta svarbesni reika 
lai ir išrinkta i Kataliku Sei-
ma atstovai. Atsisakius senai 

ižd. P. Petrauskas, koresp. 

NAMAI -- ŽEMĖ 
PARDAVIMUI 2 flatų mū

riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAT/ 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
i — • • - - - - t 

r A R D A V I M l ' I 2-jų fintų mūrinis 
n a m a s po G ir 6 kambarius. Klok-
trika.s, maudynės, karštu vandenų 
.šildomas. Narnąs randasi arti 45-tcJ 
ir Turnor Ave. Kaina $14,500. P a 
saukite 

Nevaria 091)« 

TIKROS ŽINIOS 
NAMU PIRKĖJAMS 

REAL ESTATE 

< f 

O. Aleliunienė. 
Koresp. 

NORTH SIDE. 

Ražančiavos Dr-stė. 
Prieš pabaigą 1024 mūsų 

% 

L. Vyčių kuopos (Town o f 
ke) ir 112 kp. (Marąuette 

Apveizdos par. klebonui, Cu- P a r k ) L yy^ų . 1 1 2 kuopa 
Ituskui, Statkuj ir J . Skrip- ( | a r t i k n e s e n a i susikūrė, bet-
kui, už dalyvavimą pamaklo- gį j a u suorganizavo savo 
se; muzikui Sauriui, kompozi "basketbaH" tvma ir driso 
toriui A. Vanagaičiui, artis- stoti į imtynes su galinguoju j 
tams — J . Olšauskui. J . Di- ir daug pagarsėjusi 13 kuo-
neikai, J . Bikiniui ' i r mažųjų J*>s tymu. j 
eborui už papuošimą poniai- ]* 1 3 kuopos stojo į imty- j 
dų giesmėmis ir muzika: rei- ne.s patys smarkieji sportiniu-; 
škiame dtkingumą laidotuvių k a i i r augahioti vyrai, (ii iŠ 
vedėjams p. (iaršvai, Brook- n 2 kuopos smulkus, bet mik-
lyn, X. Y., ir p. Masalskiui, i h ^ jaunuoliai: Iš karto pa-
Chicago, už gerą patarnavi- ^aėius šitas^ dvi partijas, nu-

manu buvo, kad jaunam 112 
kp. tymui bus sunku kovoti su 

Be to, negalimo nepadėto- | 1 3 k n o p o s "gal iota is" . Po va
li giminėms, draugams ir hm\(^ imtynių rezultatai pa-
prieteliams už išreikštą užuo- siroilė šitokie: laimėjo 1.1 kuo-
jautą liūdnoje valandoje, už p a > gaudama 26 punktus prieš J 
(gėles velionei ir visiems daly 16. 
vavusiems laidotuvėse. Kad 13 kuopa laimėjo, nėra 

Dėkingi nieko stebėtino. Bet kad jau-

' J . Evaldai ir L. šimučiai n i a i l s i o . ' i 1 1 2 k ™P* <**!*> ™ 

A. + A, 
SILVESTRAS 
MARTINKUS . 

miiV- Sausio 10 d. 1925 m. » 
vai. vak. 31 turtu amžiaus ne 
vedęs. Ki lo iš Vilniaus Red. 
.šv«TH-ioiiiŲ Ap>krirlo Vidiškiu 
Parap. Kalncsel ių Kaimo, l š -
Ityveno .Amerikoj 10 metu. 

P a l i k o dideliame milluriime 
RrolJ Adolfą, tris pusbrolius 
Vincenta. Juozapa ir Feliksą. 
Lietuvoje Motina Juozapatą, se 
serj Teofilija ir du broliu Sta
nislovą ir .1 m j/a pu. 

Kūnas pašarvotas 4235 So. 
R<H-£v*vell strtH't. I ui«linu\t"-
f vyks Scredoj sausio 14 d. 192"» 
I š namų K \a l . bus atlydėtas | 
Nekal to Pras. P. šv. bažnyčia, 
kurioj įvyks gedul ingos pantai-
dos už \e l ion io sielą. • 

P o panialilti bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines . Nuošir
džiai kvieriame visus gimines , 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti š iose laidotuvės*'. 

Nul iūdę: 
Brolis ir Pusbroliai. 

Laidotuvėms patarnauja gra-
borius J. P.- Eudeikis , Telefo
nas Tardą 1741. 

B I Z N I S 
, , , PARDAVIMUI 

nares apsižiūrėjo, kad mušu |KeptU Vė i r 2-jų aukščiu nartas 

BARGENAS 
Įmokėti $5,000 

nuperka nauja (5 ir 6 kamba
rių murinj nam.ą. Vanos ir 
priebučiai ištaikyti čerpėmis, 
ffaru apšildomas ir prosinimo 
lentos įtaisytos. Lotas 30x125 
]HH\U. Vyrai ateikite su savo 
moteria šitas barmenas ne lai
kysis ilgai. 

PETRZILEK BROS. 
1657 W. 47th St. 

MI{, JOHN ĮEX>WKB 
Oklabouta. Tėvas, rašo: 

"Malonėkite prishjst man 1? bak
st] l lul^ališkos žol ių Arbatos. -A.š 
labai dėkingo* tos didelės pagalbos 
kurie aš radau š iame vaiste. Jis ti
krai geras del sukiatejlmo vidurių ir 
prašą linini o šal<viu". 

Bulgariška Žolių . Arbata parsi-
į duoda pas kiekvieną vaistininką. 

85c. •>c. — $ 1 . 95 (Appr.) 

Svarbu visiems žinoti kad 
muro plytos kilo augštyn ir 
visa budavojimo medžiaga 

1 brangsta taipogi budavojimo 
mekanikai prašo didesnio 
mokesčio. 

Kurie manote įdėti savo 
| pinigus į propertes tai nelau
kite kol jos pabrangs dau
giau — DABAR LAIKAS 
PIRKTI ir pasinaudoti pirm( 

tų, katrie lauks toliau, nes 
prisieis mokėti daugiau. 

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

• f 

CRSUROMSKISCOJ 
LS*'f 

TU? ISTA 

I
Perkam, parduodam ir 

mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba, atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. HalstedStr.i 

I Tel. Boulevard 9641 

l 

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAl-f 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. 

s. L. FABIGNAS ca 

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

Cicero, 111. 
Reikalingas geras vargonin

kas, alga ir ineigos geros. Ma
lonėkite rašyti antrašų: 

Kun. J. čižauskas. 
1313 Westminster Avenue 

Detroit, Mich. 

RENDAVIMUI 
Puikus ofisas del akinio dak
taro prie dontisto ir gydytojo 
atsišaukite 

4631 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 0994 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

i namus, lotus, biznius. Turim 
bargenų namu, lotu aplink 
Vienuolyną. Marquetti Pairk. 

IMatykit: 

^ į jys i - " s<^ Į ^^^a į» . - - " -ĄS^^^^?S , * ' ' ' - t f į ^ a i ^SS* f c - < '5 į 2 [ 
. o t f ^ W % t - . v < S ? H I 

Apdrausk Savo 
Pinigus 

2418 W. Marąuette Rd. 
Arti Western Ave. 
Tel. Prospect 8678 

Ofisas atdaras iki 8 vai. 
Nedėliouiis iki 3 vai. po pietų.' 

Player 
Piano 

Roles 

Q-R-S 
žodines Rolčs ir Blue 

Bird Dainos Sumažintos 
Kainos tik 

$ 1 00 1 
Parsiduoda mušu krautu-

veje šiendien 
Q. R. S. Player Roles 

Yra geriausios 

SAM KANTOR 
Jewelry And Music Shop 
10759 So. Michigan Ave. 

Te!. Pull. 9355 
Chicago, III. 

\ e 

f Del Jūsų 
I rankumą. Šis 

i Bankas atida-
J rytas kiekvie-
\ ną. Se»radą nuo 

9 vai. ryto iki 
8 vai. vakare. 

I CHAS. K. VUOSAIUS 

Apdrausk savo pini
gus padedamas šiame 
stioriame statė banke. 

u 

M. 

* 

Pradek Taupymo Ac-
countą pirm Sausio 15-
tos dienos, o gausi veltui 
nuošimtį nuo Sausio 1. 

Didiiauses ir geriauses siuvejes 
s ant West Sides. 
S Turi a dideli pasirinkimą rudeniniu ir 

| Į ;S žieminiu materijų del vyru 
J ir moterių. 
• SIUTUS I r OVERKOTUS 
g Visokiu Stylu i 
• Padarau ant užsakinio greitai ir gera i 
J Kainos visiems prieinamos. 
g Kreipkitės pas mane del gero patarna-
o vimo. Taiperi 
S Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

2337 So. Leavitt St. Chicago, 111. 
Tel. Roosevelt 8982 

I 
Ik 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI. 
Matyk: Mr. 

Czaikauską ar i 
ba Mr. Bag- į 
džimią apie a- j 
tidarymą, ac-
countą. 

CENTRAL Man uf actu H 
D I S T R I C T ^ B A N K 

MARQUETTE PARK 
* 

Parsiduoda Mūrinė Bun-
galow, 6 kambariu, garu ap
šildoma, su įmok ėjimu $1,-
800. Kaina $8,750. 

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

Parsiduoda kampinis mū
ra namas, 4 pagyvenimu, 
trys po šešis, ir vienas ketu
rių, ir vieno karo garadžius. 
Moderniškai ištaisytas. Kai
na $18,500. 

HAMILTON PARK 
8 fialai pardavimui arba 

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

SOUTH SHORE 

t 
808 W. 35fh St . Gbicago 

Tel. Toulevard Q6h ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RAŠTUS. 
\ 'ase k m ingai siunčiam pinigus ir \ 
% Parduodam Laivakortes. + 

i E. J. H E N I F F | 
i 

REAL ESTATE 
LOANS INSURANCE 

General Contractor & 
Bnilder 

Su tos rųšies reikalais 
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m . 

Ofiso Tel. 
ProKpect 5778 

Restdencljos Tel 
Prospect 5101 

% 

j T e l . B h d . »641 

A. K A I R I S 
Mūrinio Ir budu»oJlmo n a m u 

G E N E R A L I S 

I C O N T R A C T O R I S 
Atsi lankykite pas m a n e duosu 

\ ^era patarimą. 
8353 So. Halsted Street 

Cbicago, 111. 
t H o m e 

3850 I/Owe Avenue 

V' 

e 
I 

18 flatų geriausioj apielin-
kej Chicagoį. Savininkas par 

•į! duos arba mainys už mažes-
a |nį. Renda suvirs $15,000.00 

į metus. Kaina $90,000. 
4 

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

BRIDGEPORT PAINTING 
k HARDVVARE GO. 

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

ru ir stiklu ir t. t. 

1 3149 SO HALSTED ST. 
Pree. Ramancionis 

Chicago, 111. Tel. Yards 7282 j 

v 

r 
Tel. Canal 2855 

C. J . PANSTRHA 
Fotografas 

PAJfSntWA STUDIO 
1801 & Hals ted St., Chicago. 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja J TII 

mies to da l ia I 
fel . Lafa je t t e 4228 

• ^ U A a a A M A f ^^MJk%SLSAMMJU^SJVtM&aSJŲk *0j8v^!ttA0j8J»JtJt a S S * A « 8 « 
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1112 West 35th Street, Chicago. 

S. M. D A U G I N A S 
Lietuvis Laikrodininkas Roselande 

taipgi pataisau visokius muzikaliskus instrumentus. 
Turime geriausį išsirinkimą jubilieriskŲ dalykų, dei-
mentŲ ir laikrodėlių. Atsilankyk pas mus prieš per
kant Kalėdoms dovanas. Mes taipgi taisome Europi
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
lykus. 

10753 So. Michigan Ave. 
Chicago, III. Tel. Pullman 9352! 

Rozenski-
Lemont 

&Co 
6312 S. VVESTERN AVE. 

P L U M B I N 6 
[Kaipo liet u vys, l ie tuviams vlsadoel 

patarnauju kuocrerlaasiaj 
M. TUUEA, 

8228 West M t b Street 

"I 

Prospect 2102 

NORINT PARDUOTI 
R E I K I A 

GARSINUS 
Jei nori parduoti: namą, 
Uotą, bizni, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui": 

Roosevelt 7791 
Arba teikis atvykti pats 

2334 S. Oakley A v e 

\ 

• 
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