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" į r a n g a s " tebūnie kiekvie

Veltui statysime bažnyeh
darysime misijas, stoigsii
mokyklas, jei neimsime \
v o rankas spaudos ir jos
platinsime.

nam lietuviui Katalikui Amo
rikoje jo gyveninio draugas!
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KARDINOLO HAYES
GANYTOJINIS RAŠTAS
PRANEŠA APIE ŠVENTUJU METŲ JUBILIEJŲ.
Aiškina šio Jubiliejaus reikš
mingumą.

Italijos Politiniai Priešai
Vienijasi
Y

Pakels Bendrą Kovą Fašistų

1916. AT CHICAGO. ILLINOIS

LNDER THE

NUSAKOMA HUGHESO
KANDIDATŪRA.
WASHINGTON, saus. 15.
— Demokratu sferose kalba
ma1, kad valstybės sekretorius
Hughes ne veltui atsistatydi
na. 1928 metais jis nori but
I kandidatu į prezidentus iš re
publikomi partijos.
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LATVIJA LIETUVAI
DRAUGINGA. .

Lenkai Rengiasi Pagrobti Danzigi

BKRLYNAS, saus. 15. — raščiai ragina valdžia paj
LATVIU MINI&TERIS ME- Einant kokiu tai Yersaiileso . sti kariuomenę ir, miestą
JERCV1CS TELEGRAFUO I taikos sutarties punktu aniba- ėmus, jį pasisavinti. Gi]
JA KAUNAN.
.sadorių konferencija
leido 'senovėje Danzigo miestas
|lenkams turėti savo pastos gulėjęs lenkams, tad ir da|
Mnisteris Čarneck s jam I biurą laisvame Danzigo mies'jis turįs tekti lenku "mx
atsako.
'te.
stvai."
— —
jjct Yaršavos ponija tą leiĮteikia spėti, kad lenkai
K A I N A S (per pastą). — fdinią išsiaiškino toli plačiau. :krai ruošiasi atlikti tą ne]
Naujas Latvijos užsieniu rei- p į m i prae[tX} v a u j ų Metą jie j rastą žygi. Tam jų žygiui |

>^~«XEW YORK.- saus. 14. —
Vietos JŠy. Patriko katedroje
mRFTAUTINIO TEISMO
ir visose «NY\v Yorko aikivvKLAUSIMAS.
,
skupijos bažnyčiose
praeitą Į ĮiOMA, saus. 13. — Buvęs .dromis jėgomis kovoti Musso į
| \VASHINGTOX, saus. 15. ^ ' T * ! ! ™ Mejerovics at į s i k l l r ė n e v i e u p ^ o s ^
j r a s a l i m y b i u . sSantar^,
sekmadieni tikintiems skaity,'Italijos premierai (j'olitti, Sa jlinio valdžią.
aiuntė L i e t u o s užsieniu rei- ,„., i l l i e g t o „, atv< ; s .^mnu^„
! s t y ,.į B v a r g i a i ^
lnie
tas J o Km. kardinolo llayes I lar.dra ir Or'nndo ir dvide-1 Nauju istatvmo projektu I- ,— Senato komitetas užsienin/, ,
...
' .. ' . . . . .
| , , .
,..
. * »kalą
ministenui Carneckiui pastos dėžėmis su baltu ere- | nepriklausomybe, nes jn
.
ganytojinis rastas apie Hven šimts aštuoni kiti parlamento Italijos valdžia išjudino maso- j reikalais pradėjo svarstyti, ,' . .
.
. . . .
! i * * i i • i -i
TT
i ioKi;i Teiegrainii*
liti.
joms neturi didelio reikši
tuosius Metus, apie Šįn. į.-ie*.u atstovai, reprezentuoją opoziįnus ir pastarieji taipat ren-! kaip ir kokiu būdu S. \ aisty
44
Pradėdamas eiti užsienių
Laisvojo Danzigo gyvento- gumo, išėmus vokiečių sj
įbes galėtu prisidėti prie Tar
didi Jubiliejų, koki i>as';eiJ»ė ciją, turėjo susirinkimą, ku- Igiasi kovon su valdžia.
H ikalu
niinisterio pareigas, jains, kurių didžiuma yra vo- dimą ir iVaršavos ponijos
riame diskusuotu šiandieninė i Valdžios tikslas — išnai- ptautinio Teismo, kurs šian- : '
perniai Šventasis Tėvas.
s umi
f> ati, < ririt i Jums, kad aš kiečiai, pasirodė to perdaug, j tenkinimą.
kinti tos rūšies visas slaptas die yra T. 'Sąjungos žinvbo- ' ^
{šventąją Metu Jubiliejaus Į politinė situacija
stengsiuosi, artimai bendra- Ir naktį prie** sausio 7 neži-i Prieš lenkų norėjimą \sv
organizacijas. kurios <laug ža •
tikslas — visą pasauli atsukti '
Nutarta griežtai kovoti .nau ,.
.
.... .
, . i ••
.
' darbiaudamas su Jusu Eksce- lion.i asmenys tas lenkiškas . nanti Danzige to miesto v^
Dievu link, pažymi kardino
ją linkiniams įstatymo proje- Los daro valdžiai ir valstybei
,
*
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. ,, ., ,A. ..
' ,.- , . . . n ,
.,
v *
las rašte. Šventieji 192.") Mi
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*
r*-i^; 4i
ADJDIrčč TDAIiYIMl
kuicija, stiprinti tuos draugiu įiejses " p a š v e n t ė . " Įgiltieji e-.azm kreipėsi 1 autų Sąjį
[kią generaliais principais re
r u
tai yra nepaprastu žmonėms
ArfrLESE I K A U M N { .
Į
,.
.. .
, .
^ v
,
T/.
miantis ir balsuoti prieš mi- =paslapeia dirbant politikoje.
Dievo malonių metai.
.kad
. . tas. projektas .ga į
'gus santykius, kurie yra tarp įebai nudažyta juodai. Is ltn- gon. Prašo išspręsti lėni
4
•4
, ,.,
• , 'tvirtina,
Apimti
, . . , . v.. . . . ,. '....
•, .
, v : -4 ' , ,
•
Z
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" Papą Pins X I šiandie iiistenu
kabinetą.
• baimes
• • • » * masonai
'*
»
,pnius l . . .,. , .
. .*
;
atstovai be
to reiškėSusirinkę;
nuomo
Yaršavos
ir jų vokis-1
laik- pastos
kos sutartis,
tuomet
NKW plėšikas
Y^ORK Long
saus Island
15 — l n u"<
dviejų
kraštų, irnuolaku- kiškų
erelių ponija
įsejo tikri
klausimą.
Nesiškils
jei Un
o si m
skaitosi svarbiausia pasauly nės. kad premieras Mussolini • Ii paliesti ir kataliką vienuo- \\ ienas
a t y t i virtusiais
ki ereliai
savaip irinterpretuos
ti
sukėlė baisiausią triu-, kai
jas karas
nauja Kurop
t'igura, vienatim"* f»gura, ko nt kvalifikuotas pravesti nau llią ordenus, kaip tai Jėzui- j pasažierinio traukinio pastos'V 1 1 0 s a n t a r v e yra mano nuo- raši-iai
«*-*—
kšnm. Net pusofieialiai laik- pragaištis.
<HX) doleriu.
Sion telegramon
kią mes turime." suko J<» K- jus rinkimus.
n ILS ir
kitus.
jtus,
Dominikonus,
Pranciško- ij vagoną
a p i p l ė š . Pagrobė 10,- juodžiausias
n o r a s . " Lietuvos
užsienių
reikalų
ministeįis
Bet masonai turi žinoti, j
minencija. "Visoj
Kurop*>j
rarneckis taip atsakė;
Sus rinkime šiuokart susi- ^m[ t į e katalikiški ordenai y-j
KAUNE IR APYUNKĖSE % Namuose, 424 Lake st., v\
PASIRAŠYTA SKOLŲ
šiandie nėra taip semi sostu.
taikė du didžiausi per 40 m e - | r a m . s j ai>t į, bet vieši. r*l\i or- į
NEMAŽAI SVETIMŠALIŲ.!1""" mažam apartamente n
SUTARTIS.
kai]i kad Zvėjo Sostas."
" A š prmsau Jūsų Kkscehui
.
tas gazu užtroškęs J. \4. Yo\
išaiškinęs
Šventu iu Metu tu politiniai priešai — Salan Ulenų konstitucijos, tvarka, j
ei jos priimti • patikrinimą,
drau^HiK;u santvJubiliejaus atidarymo apei dra su (iiolitti. Atstovai kri- darbuotė ir akcija yra vi-[ PAHYŽIl'S, saus. 15.
ka(j į a į a u
Kauno mieste ir apskrity : ( l a ' 9 5 m- amžiaus. Jis vii
gas, istoriją ir tradu-ija. kar- kštavo, kuomet abu kits ki sivnts žinoma. Kitaip yra su į S a n t a r v e valstybių ir S. Val< k i ^ ^ i { ^ i u i m n t a i p
inasų
gruodžio
1 d. įregistruota , i a s ,g>veno.
dinolas ragina tikinčiuosius tam padavė rankas tikslu be n \ masonais.
fstybių atstovai pasirašė sutar ^ ^
j>r«lift!:ą- tautų kaipo 3,638 svetimšaliai, kurie s k i r s , *
itį, kuriąja
nurodoma, kaip p ^ j j r f a j„ a t mčisi. \ įsiškai toni taip: Huv. Va'istybią pi- I
šiais išimtinais motais labiau - -.
..• •
SAUSIO 15, 19ZSI
valstybės
turi
dalintis
atino|
j
uzdamas
jūsų
jausmus,
'
artintis prie Dievo per Kris
at a
liečiu 35. Anglijos — 25 Au
'karnas reparacijas. Kaip ži- ; a į" p r a S a u p r i į ^ i niano gelu pasaulio Išganytoją.
CHICAGO. — Šiandie
!
stralijos
—
31),
Gudijos
—
1,|noma, reparacijų dalis tenka ' sausius 'linkėjimus susilauk(Jai daugeliui nebus progos
Idaliees apsiniaukę;
vakaj
(K)(\
Belgijos
-r4,
Bulgarijos
I
ir S. Valstybėms.
| t i pasį^kį,^, j ^ y darbe."
sulaukti kito tokio Jubilie
Jpramatoma daugiau sniego|
— 3 Čekoslovakijos — 20,
jaus, kurs tegaiės įvykt' tik
| maža atmaina temperaturo;
Namuose, 2462 Clvbourn aDanijos
—
21,
Estijos
—
18,
\
už 125 metu. Dėlto šiandie pa
LIETUVIŲ
IR
LATVIŲ
15.
__
r
i
o
.
dos
japoną
teritorijose.
Bol-|ve.,
policija
rado
nebegyva
TOKYO, saus
ltali^f>s — 5, Latvijos -— 325, j Vakar žemiausia tenipen
togus laikas visiems pasiuku
JAUNIMAS.
turą buvo 11 laipsn.
nai iškeltas ir svarstomas ševikai pasižada nevesti pro Alrs. iKatie Kajdzik. Suimtas
Lenkijos
277,
Norvegijos
—
doti tomis Dievo malonėmis. •
klausimas ar Japonijos vy- pagandos, bet nenori garan- jos vyras.
KAUNAS, (per paštą). — t 2 Olandijos — 4, Palestinos j
Kardinolas piaėiai rašo a-«
riausylx> prij>ažins
Rusijos tuoti.
LIAUDIES UNIVERSITE
pie šiandieninį
moderniniu •
Lietuvių-Latvių Vienybės <lr- ~ ^ Persijos — 1, Franci- j
bolševikų valdžią.'
f 3. Japonija nori Sacbalino KOMUMSTAI AGITATO
TAS.
laikų jaunimą, kuris pradeda*
ja sumaniusi sušaukti visu jos
15, Rumunijos
^
RIAI KANADOJ.
krypti klaidingais gyvenimo* Oficialė Jai>onija tau klau- salą evakuoti pavasarį. BolLietuvos jaunimo organizaci- Rusijos — 1,008 Suomijos— !
West Side
keliais. Tas jaunimas šiais • siman atsako, kad tas pripa-1 ševikai reikalauja tuojaus e
jų atstoyij konferenciją, ku- 5, Švedijos — 7, Šveicarijos į g a u s i o 1 5 & Aušros l l
Propagandą
veda
bedarbių
Jubiliejaus Metais turėtų pa- < žinimas prigulės nuo pačios Evakuoti,
rioj turėtų but išaiškinti klau __ 2 9, Vokietijos — 740, Ven parapijos salėje Dr. K. Pakil
Sakoma, jei bolševikai, pri
tarpe.
sekti Kristuj Vaikeli.
bolševiku valdžios.
sirnai, kaip patraukus Lietu- .įpriįos — 1, Danzigo — 1, lekcija "BIBLUA IR OI
pažins tas minėtas sąlygas,\|
Japonijos vyriausybė su
į
Japonija tikrai
pripažinsi TORONTO, saus. 10. - . V ° S j™nim
***** l i e t u ". Chmijos , - 4 ir .Graikijos - : L 0 G I J A " (apie žemas su*
CHATHAM, Mass.
tinka bolševikų valdžią prisaus. į pažinti,
runą).
Šio miesto" "7bed"a"rbįą~ tarpe ! * i r l a t v i ^ 1 t a u t l ^ artinimosi t
l^et už tai reikalauja j bolševiką valdžią.
15. —Nardančioji lai v S!
. i trijų sąlygų:
Spėjama, kad bolševikai pri pradėjo vesti propagandą ko darbą.
užplaukė ant seklumos netoli į
Jei konferencija
pavyktų,'
1. Sacha'Jno saloje japonai | sitaikins prie Japonijos no- niunistai agitatorįai, priklauNauset Beaeli sviturio. [įgu 1
!
niiiiiimmiiiiiMiinnimiiNiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiimiiiiiuini
reikalauja sau 50 nuošimčių rų, bi tik gaus pripažinimą. s;j žinomai raudonajai I. \V. Lietuvi ų-Lat vi u Vienybes d rla išgelbėta.
S I Ų S K I T E SAVO G I M I N Ė M S *
[produkuojamo žilmlo. Bolše- CA kas link sąlygii pildomo, W. (Industrial VVorkers of ja žada abiejų Saliją jaunimą
atskiroj konferencijoj suvesti j
MASKVA,
saus. 15. — jvikai siųlo 40 nuoš.
, tai jau kitas reikalas. Bolše- ( the WorkŲ organizacijai.
L I E T U V Ą
Bolševikai labai patenkinti į 2. Japonija reikalauja bol-Įvikai negreiti savo pasižadė i A n f t ^
- s u § a u k ė b e . į artesnius santykius.
sekretoriaus Hughes atsista- ševikų garantuoti nevesti jo-1 jimus pildyti.
* jdarbius surengtan
ėjiman
Vakar siautė didelis gais
tydinimu.
kios komunistinės propagan..
miesto gatvėmis. Nemažai be
NEPARASTAS ATSITIKI darbią ją paklausė. Numar- ras medžių apdirbimo zonoje.
PER
MAS.
šavo ties valdžios butais ir Robey ir 25 gat. Dideli nuos
ten sakytos prakalbos. Kal toliai padaryta.
BLOOMINGTON, 111., saus.
s
9f
bėtojai darbininkus mėgino
15. — Chenoa miestelio FarJohn Brazmski, 50 m., 3131)
LONDONAS, saus. 15. — Rytoj, anot žinių iš Suomijos mers' State bankon užvakar įtikinti, t a d jiems, darbinin
Emerald ave., pavestas grand
sostinės Gelsingforso, ten prasidėsianti Pabaltos valstybių popiet atėjo dn jaunu dailiai kams,, viskas priguli, maistas,
jury. Jis kaltinamas už savo
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
konferencija. Be Latvijos, Suomijos ir Kstijos da'yvaus ir apsitaisiusiu vyruku, pasisa pastogė ir visi šalies turtai.
pačios nužudymų.
geriausia patarnauja. "DRAUGAS"
Lenkijos atstovai. Ši konferencija, tai Lenkijos noras Panai kė esą valstijiniais audito Nebuvo jokią demonstracijų,
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
tės valstybės pajungti savo interesams. Bet vargiai ji laimės. riais ir banjkos prezidentas nei suirueią. Dėlto, policija
PLATINKIT "DRAUGĄ"
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ,
Lenkijos kviečiama Lietuva atsisakė dalyvauti.
jiems leido patikrinti knygas visai nesiraaišė.
"DRAUGĄS" siunčia pinigus litais
Kur
tik
iškįla
žmonių
tar
ir
pinigus.
J
i
e
"
t
i
k
r
i
n
o
"
ligi
BERLYNAS saus. 15. — Dr. Hans Lutber, anujas kanir doleriais: perlaidomis, čeklais-drafPINIGŲ KURSAS
pe
vargas,
žiūrėk
tuojaus
ir
visi
bankos
darbininkai
išvai
clieris, jau plinai patvarkė savo kabinetą ir eina apie tai pra

.1.

Ar Japonija Pripažins Mas
kvos Valdžią?

PINIGUS
a

NAUJAUSIOS TELEGRAMOS

kščiojo namo. Tuomet jie pre I atsiranda raudonieji agitatonešti Reichstagui.
zidentą surišo, paėmė 75,000 j ri *«- Vargas yra * radikalų
OSLO, Norvegija, saus. 15. —- Norvegijos komunistai dol. pinigais ir bonais ir isva- i svarbiausias padėjėjas orgaplanuoja sukelti darbininkų streiką, jei valdžia nepaliuosuos
žiavo pagamintu automobiliu. nizuoti sukibimus ir revoliuci
areštuotų komnmistų parlamento atstovą.
jas.
w - čio
CHICAGO, saus. 15. — Miesto inžinierių!? Erieson pra
TOOO, saus* 15. W
įkiltą, Kanados valdžia tu
neša, kad įtaisyti vandens saikrodžius i visus namus Ohiea- nai sudegė amierikmilka fcv. rėtų daugtaus
susidomėti
goje atsieisią ligi 16 milionjų dolerių.
Luko ligoninė.
daufjelio darbininkų likimu.

Sausio 14, 1925

i

Lietuvos 100 li'm
$10.001
Anglijos JL sv. sterl. . . 4.77!
Franci jos 100 fr a n k ų . . 5.39 i
Belgijos 100 f ranki}.. 5.00
Ita^jos 100 lirų . . . . 4.18,
Šveicarijos 100 f r. . . 19.30Čekoslovakijos 100 kr. 3.03'

DRAUGĄ

tais ir telegrama.
"DRAUGAS" P U B L CO.
2334 So. Oaldey Ave.
Chlcago.
Telef. Roo^evelt 7791
Ofiso Valandos:
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
Sekmadieniais uždaryta
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S *i° n f ° r a Lithuaniau pasport
hereto annexed and I swear
personally
» • • " „that

Ketvirtiems, S a t o l į J ^
— — • — •
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K. P . CHIOAGOS APSKRI 27 sk. Roseland, turėjo 3 vaka
rus. Aukų per metus, surinko,
ČIO PROTOKOLAS.
$400.00. Prie skyriaus priedai
K. F . Chica-gos Apskričio so 8 draugijos.
metinis sus-mas įvyko sausio
12-tas sky., Cicero, turėjo 5
7, 1925.
vakarus. Aukų per metus su
Sus-mą atidarė vice-pirm.
rinko $1,636.45. Prie skyriaus
B. Nenartonis, malda sukalbė
priklauso 18 draugijų.
jo kun. Dr. K. Rėklaitis.
Del Seimo.
Dalyviai
Gerb. kun. Dr. K. Rėklaitis
Skyrių atstovai sekamai su
referuoja . Yra paimta Dievo
važiavo :
Apveizdos parapijos svetainė
BRIDGEPORT ~ 26-tas
1" *"
d. vasaro —
1925.
bei
<writiQ- tt ^P1T1PI*VIC T \
" "Laiškai~~~

LAISVAMANIJOS "VADAI - MILŽINAI,"

One Vear ••••,* »* •<«*• • » »SCJJ
8fi MODOM
tX.<W

čians Vyskupas Motiejų* Va
lančius - blaivybes apaštalas.
Yra beletristikos straipsneliu,
eilių patarimų i r šiaip nau
dingų straipsnių. Puslapių tu
ri 160. Kaina 60 Lietuvos cen
tų, taigi visai pigus. Nusipir
kite, o nesigailėsite. Visokias
knygas (taigi >ir "Laimės Ka
lendorių" su " K a u n o Kalen
doriumi") galite užsisakyti
per " D r a u g o " ofisą 2334 So.
Oakley Ave., Chicago, UI.
Parašyk
Tamista laišką
" D r a u g o " ofiso vedėjams i r
paprašyk jų šitų dviejų ka
lendorių, o jie greitu laiku iš
rašys.
J . L.

JUDOS IR KRATŲ PARSISIEJAI.
appeared
before
me
and
iri
AT MEU'8 - STAKTOS t o . A OOPV
Valstybes vedama kun. Garmaus byla prieš " S a n d a r a i
my
presence
signed
tlie
appliORAI GAS PI BLI&UTNG CO.. l a c
už šmeižtus yra labai paprastas reiškinys. J e i mūsų visuo
HM
So. Oakiey A ve.
Cha ago. Oi cation
and photograph to
menes vadai a r įstaigos labiau paisytų laisvamaniškos parRed. Te L Roosevelt 2919
whicli my seal is affrsed.
nografijos " k u r e j ų " , t a i tokių bylų putų labai daug.
-%UaiinK.r.: Rooseveli * •••
Svvorn by me and given
miiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiuiin
Byla prastas-ir peiktinas dalykas. Bet jei ne teismai, t a i
under m
h a n d a n dseal
ttui
PRANEŠIMAS LIETUVIŲ
?
mūsų laisvamanija, taip uoliai šmeiždama katalikybę i r kata
day of
192..
likus, nebežinotų jokios ribos. Tad bylos teismuose bent tiek
SPAUDAI.
gera padaro, kad drožia laisvamaniams per skaudžiausią jų
Notarv Public
vietą - per kišenę. Sugyvulėję kaikurie laisvamaniai net
Pastaruoju laiku Amerikos |
*
«
.
«-,
iio
spaudoje pasirodė žinių, kad
^ ^ priesaika turi būti pri] šventose vietose pasielgia pikčiau valkatos-šunelio, lcarp tai ^ * " L
. f J ^ T V Z.' ZT atsišaukimai yra pasiųsti kasegta prie
aso a Uka
sekta nelegalis emigrantų
P
P
^Jos.
dar neseniai viens iš Amerikos grįžęs laisvamanijos' apašta- hunas, O. Aleliuniene, K. Kr u t a l i k i g k o m s d r i r F e d # s k y .
SUS
Pasiuntinybė, atspauzdinnsi Jas, pasinaudodamas vakaro prietamsiu, gyvuliškai priteršė t u l l s > P # Krutuliene, J . Ga- r j a m g • y i g a s kolonijas, tagabenimas į J u n g t u m Anierišvęstą vandeni vienoje Lietuvos bažnyčioje. Kitigf laisvų p a - , r u c k a s > *• Srmbienė.
naujas
pasų
aplikacijas,
pra
riant prie Seimo rengiamasi
kos Valstybes.
4
TOWN
O
F
LAKE.
7-tas
neš apie tai užinteresuotų žiūrų "misionieriai" užsiima ten ''švaresniu ' darbu: nair}jfį>estingai i r tikiamasi turėti
Ištyrus rą dalyką, pasirodė,
kinimu
medinių
kryžių,
tų
giliai
prasmingų
senovės
paminkskyrius:
J
.
Baltutis^.J.
Kanu
asmenų žiniai.
vieną iš skaitlingiausių suva
kad esanti ištisu sistema, ri
M
lų.
Na,
kaip
gi
šitokio
"
išsilavinimo
vyrus
pamokinsi,
jei.
šienas,
V.
Galnaitė.
žiavimų. Seimui užsibaigs p .
Liet. Resp. Pasiuntinybė.
šanti Kauno agentus su kaiBRIGHTON
PARK
19
sky
ne teismu ir pabaudomis! J u k sąžinė pas juos neveikia.
Vaičiaus Dramos Teatras at IŠKILMINGOS LAIDOTU
kuriomis Amerikos lietuvių
rius:
B.
Nenartonis.
Girdėjau kun. Garmaus prakalbą Cambridge lietuvių pa
liks puikių vaidinimą.
VĖS.
agentūromis. Tam tikrais bu AMERIKOS INVESTMEN18-TH
ST.,
15-tas
skyrius:
rapijos salėje. Ten jokio šmeižto nei grasinimų nebuvo. J i s
1925 Valdyba.
dais, išlaikius visus niusų
M. Bagdonas, M. Zizas, M.
TAI SVETUR.
Valdyba rinkta slaptu bai
kalbėjo
t
i
k
apie
mokytų
žmonių
reikalingumą,
moksleivi
/•
įstatų reikalaujamus formalu
Lorančas.
A. a. U. .Evaldienė mirė
jos vargus i r reikalingą jai pašalpą. " S a n d a r a " tuojau pri
savimu.
mus, klastingai buvo išgaunaWEST SIDE, 3-čias sky-j * * .
..
,
^ Brooklyne begyvendama p a s
Suv. Valstybių investmen- rašė nebūtų dalykų. Dabar j i teisme. Bylomis paprastai ne
rr
^ r^ T> , i xDvasios vadu - gerb. Kun.
ini pusai ir leidimai iš Lietu
nus:
Kun. Dr. K. Rėklaitis, F K u < U r k a
savo dukrelę A. Simutienę.
tai užsieniuose taip dideli, sidomiu. Bet šitoje byloje yra vienas nepaprastas reiškinys*.
vos Pasiuntinybės "YVasiiingtoadv. B. F . Mastauskas, A.
Jos valią pildydami p. p . Ši*
Pirm. - T. Strelčiunas.
kad 1925 metais iš to tikimasi Surumbėję, sukerpėję aitriose kovose prieš katalikybę ir
ne, kurie buvo siunčiami APeldžius*.
I vice-pirm. - M. Bagdonas, mučiai atvežė ją laidoti Chigauti tik vienų nuošimčių prieš katalikus, sandariečių i r keleivininkų redaktoriai nierikoje negyvenantiems as
NORTII SIDE, 23-čias sky
I I vice- pirm. ~ P. Kišonis, cagOn šv. Kazimiero lietuvių
vieną bilioną dolerių.
vadai, teisme užklausti kokios jie tikybos, pasisakė esą kata
menims, kad juos nelegaliai
rius: P . Kišonas, J . Daugir
kapinėse.
Rast. - V. Galnaitė,
likai.
Atbukusių
jausmų,
iškirmijusių
burnų
išgverėliai
laisTaip
tvirtina
Suv.
Valsty
ivežti Amerikon.
das.
Laidotuvėse (sausio 9 d.)
Ižd. - J . Baltutis,
»
bių Pinigyno (iždo) eksper vamanijos platintojai pasisako esą tos Bažnyčios nariai, ku
ROSELAND, 27-as skyrius:
Tiesioginiai Šiame atvėjuje tai. Jie pažymi, kad šiandie rią griauti buvo j ų gyvenimo vyriausias tikslas. Ar-gi berei
Iždo globėjos: - O. Aleliu dalyvavo daugybe a. a. Evaldienės giminių ir taip-gi gra
labiausia nukentės nieku ne apie penkiolika bilionų ame kia didesnio katalikybes išniekinimo! Na, čia sandariečių ir J. Šliogeris.
niene, P . Krutulienė.
CICERO, ILL., 12-tas sky
žus būrelis p.p. Šimučių drau
kalti žmonės, kurie įvairių a- rikoniškų dolerių užsieniuose keleivininkų vadams pavyko pikčiau katalikybei įgelti, negu
Moksleivių Vajus.
gentų suklaidinti i r sumokėję dirba šios šalies valdžiai ir tam jų idėjos sėbrui ir mokiniui, kurs Lietuvoje į švęstą rius: A. Valančius, T. Strel- Kadangi Lietuvos Nepriklau gų bei gerų pažįstamų, kaip
čiunas, L. Krekščiunas, K.
po kelius šimtus doleri
somybės Šventę nutarta minė tai: kun. Albavičius, Federa
vandenį
bažnyčioje
pridergė.
pavieniams kreditoriams.
Petrošius. \
cijos pirmininkas, visi "Dzitiek savo tikslo nepasieks.
Kokia-gi
gali
būti
laisvamanių
minia,
jei
jų
"
m
o
k
y
t
o
j
i
"
ti
15
d.
Gegužės
mėn.,
tai
va
Be šių aktivių pinigų dar
Skaitytas protokolas. Vien sario 16 (kiek anksčiau a r vė mdzi-Drimdzi" trupės artis
Lietuvos Respublikos P a 
• x *• u-i- ^- [ i ° "
viršūnė neteko paskutinio krislelio žmoniškumo? Visą laiką
llou c
balsiai priimtas.
" «*=«?««/ p«^ U t
, ,
siuntinybė, kad apsaugoti ge apie sėsi bihonai dolerių y r a : >
liau) P . Apskritys nori įvy tai, ponai Vaičkus, Strazdas,
vertSsi
Skyrių raportai.
prietaringa kova prieš katalikybės idealus, o dabar
rą Lietuvos vardą ir Lietuvos karo skolų kurias skolingos
kinti Moksleiviij Vajų. Komi Kudirka, " D r a u g o " redakto
a s i s a k o e8{
26-tas sk., Bridgeport, turė sija prirengimui: kun. Dr. Iv. riui su žmona i r daug kitų.
> k a l i k a i . Judošiškai išmainę: savo kataliky
piliečius nuo išnaudojimo yra Europos valstybes i r jn atmo- » • P
kejimas nepatvarkytas. Sic pi
bę į nešvarų ėdalą, šitie kiaulės (nešvarumų simbolio) garbin jo du vakarų. Vakarų pelnas Rėklaitis, Dr. K. Pakštas, kun. Į kapines lydėjo ilga virtinė
priversta dar griežčiau laiky
nigai dėlto Amerikai šiandie
palydovų.
tojai šiandien inoka ir farisiejaus kėdėn atsisėsti. O laisvama ir aukų surinktą per metus H. Vaičiūnas.
tis pasų i r leidimų išdavimo
neduoda jokio pelno, nes jie
Šv. Jurgio bažnyčioj pa
nija patenkinta! I r Chicagoj " v a i d i l ų " vakarienėje. " r a š t e mo $294.25. Prie skyriaus priklau
kontroles. Tam tikslui visų už neaktiviai.
Sus-mas uždaryta 11 vai.
kytieji" ir "farisiejušai" sumetė savo nelaimingiems drau so 7-nios draugijos.
Interesuotų agentūrų ir nota
va k. Maldą sukalbėjo gerb. maldas buvo labai įspūdingos.
Aktivį privatinių inve^t*»ieii
7-tas sky., Town of Lake, kun. Dr. K. Rėklaitis.
Vienu kartu gedulingas mišias
gams nuo bausmės gelbėti virš šimto dolerių. Renka aukas
rų žiniai. Pasiuntinybė pra
tų kapitalą sudaro apie 10 bi
visoj Amerikoj. TOE^bme*' kad teisman ateidurę laisvama- turėjo du vakarų ir vienas
n e š a , kad bus reikalaujama:
Apskričio Sekretorė. kunigai laikė prie visų 3 alto
lionų dolerių. Gi apie 5 biliorių. Laike mišių
giedojo
nijos milžinai birfo nepratę moralų aukštybėse skrajoti. Vie prakalbas. Vakaruose nedaug
I-a prie pasų ir leidimų
nai yra jau patvarkytų atnio' ' Dzimdzi-Drimdzi''
artistai
nok niekaip nesitikėjom, kad šie savųjų išgarbinti laisvama- pelnė. Aukų per metus su
aplikacijų turi būti v pri segtos
BIBLIOGRAFIJA
I
E
KRI
kėjimui karo skolų. Skolas
j specialiai tar liūdnai iškilmei
nybės didvyriai nudribtų tiesiog žemiau jurų dugno, kur tik rinkta $213.00. Prie skyriaus
aplikantų fotografijos.
TIKA.
atmoka šios valstybės: BiitaĮ Vanagaičio parašytas kompobangžuvės išmatos tegali nugrimsti. Tam reikia ypatingos priklauso 6-šešios draugijos.
2-a Notarai (Notary Public)
ni a
>avo antspaudą turi taip pa- J > Suomija, Lietuva, Len- laisvamaniškos dovanos ir " c n a t o s " . I r t u r but šitoms jų
3-čias sky., West Side, turė
i zicijas. Artistą Justą Kudirką
"Laimes kalendorius 1925 čia pirmu kartu išgirdau di
iii, k a d jos dalis patektų įkija i r Ungarija.
" d o r y b ė m s " apginti šiandien laisvamanių renkamos au jo 1 vakarą ir prakalbas* Au
metams".
Pinigyno departamento eks kos, kad Judos 1 ir farisiejai i r trylinki persimetėliai galėtų i r kų per metus surinko ir va
aat prisegtos fotografijos.
delėje bažnyčioje giedant. YLiet. Kat. " B l a i v y b ė s " Dr- pač "Skubink prie K r y ž i a u s "
3-a Notarai (Notarv Public) pertai tikrai nebežino, kaip toliau nešvarumais drabstyti į visą tai, kas yra. gražesnio ir karo pelnas $500. Prie sky
riaus priklauso 13 draugijų.
turi išpildyti atskirą priešai- daug pelno gali duoti per me- doresnio pasauly.
jos leidinys. Kaunas, Narkevi (komp. Vanagaičio) giedant
ką, kad paso aplikantas asme- t u s svetur įdėtas privatinis
15-tas sky., 18-tli S t , tur§~ čiaus i r Atkočiūno spaustuvė. bažnyčioje susidarė labai grau
Tik nejaugi visa laisvamanija nebeturėtų visiškai jokio
niškai prie jo pasirašė po ap- kapitalas. Tečiaus mano, kad idealo, jokio lojalumo jausmo (net savo idėjoms) i r pritartų jo 8-nis vakarus su paskaito
Kalendorius įdomus išvirši- dus įspūdis.
likacija ir ant savo fotogra- kur-kas daugiaus kaip šešis taip žiauriai veidmainystei? Nejaugi pas juos visus protavi mis. Aukų' per metus surinko niai ir vidujinai. Išviršiniai j Doro gyvenimo pavyzdinga
f ijos, p r i s ė t o s prie paso ai nuošimčius. Kaikuri dalis ga- mo mašinerija butų sustojusi! Kaž-kas, vis tik dar nesinori $1,700.00. Prie skyriaus pri vilioja skaitytoją dailus vir-»motina, a. a. Evaldienė paliko
likacijos.
Ii keliolika nuošimčių, gal tam tikėti...
šelis, o vidujiniai - turinys, našlaičiais savo vaikus: Joną"
K. P . klauso 10 draugijų.
23-čias sky., Norįh Side, tu Po kalendorinės dalies eina Evaldą, žinomą Bridgeporto
Tos atskire? priesaikos tek- dar daugiau. Tad už visus instas šitoksai:
vestmentus per me^is i r turė-c Ką t i k gavome iš Lietuvos gaitės lošia. Vaidintojų lošime rėjo 4 vakarus. Aukų per me Vilties giesme" A. Žalvar-, biznierių ir ponią Aneliją ŠiP A T R I C I J A
dalyvauja 14 asmenų.
I
a Notarv pasidaryti biĮĮono dolerių peltas $472.75. Prie skyriau* pri nio; "Žmonijos laimė" J . Jon- mutienę. labai gražaus išauk-/
Arba.
| Nedidelį skaitlių 3ų tegavo- klauso 14 draugijų.
Čio. Nepaprastai įdomus i r Įėjimo, jautrios širdies, švel
Public in and for tlie State of nas.
me
> užsisakykite iš anksto. 19 sky., Brighton Park, turėjo naudingi savo turinių straips naus budo " G a r s o " redakto
.•*..'
do kereby solemn
Šiais metais, anot oak/tų NEŽINAMOJI KANKINĖ
Ka a3
prakaitas. Per metus aukų su- niai: K. Barkausko "Blaivy riaus žmoną i r patriotingą
Drama 4-rių aktų
^ ' 15cly swear that
is the ekspertų, S. Valstybes su savo
risko $200.00. Prie skyriaus bes"
draugijos Globėjos pa dviejų gražių sūnelių motiną.
šame person whose photogra- kapitaįais visas laikas st:vesj Šis
Šis veikalėlis
tinkamas
DRAUGO KNYGYNAS
minklai Šilavoje; A. Kizeviph is attacbed to the applica- visų kit^ valstybių prksaky. mergaitėms, nes joje vien mer- 2334 So. Oakley Av Chicago j priklauso 4 draugijos.
K. P .
\ 4

P.

Žadeikis.

(Tąsa)
Lietuvos prekyba, ypač po litų įve
dimo pamažu plečiasi ir stiprėja. Preky
bos sutartys pasirašyta su visa eilė vals
tybių, kaip Anglija, Vokietija, Čeko-Slovakija; sutartys ruošiama su Skandinavų
valstybėmis, Suomija, Rusija. Prekybos įstaigų skaitlius augo:
1919 m. Buvo
1 1922 m. buvo 16,837
1920 m. buvo 13,730 1923 m. buvo 19,736
1921 m. buvo 17,282 1924 m. buvo 18,286
Šiais metais prekybos įmonių skait
lius šiek tiek sumažėjo, bet už tat kooperacinių bendrovių skaitlius padidėjo; jų
dabar skaitoma 448.
Prie to viso Lietuva turi apie 2,000

pradinių mokyklų i r eina prie visuotino
ir priverstino mokinimo sistemos. Turi
savo Universitetą Kaune, Žemės Ūkio
Akademiją, daugelį gimnazijų, technikos
mokyklų, jurininkų mokyklą i r steigia
mas pirklybos institutas Klaipėdoje. To
kiu būdu yra gana aišku, kad nors Lie
tuvai labai daug ko trūksta, bet Lietuva
turi daug ir teigiamų sąlygų'savo pre
kybai ir net pramonei ukdyti, net i r dras
tiškas Lenkijos žygis prieš Lietuvą neį
galėjo pasekmingo Lietuvos ekonominio
gyvenimo vystimosi paraližuoti; tiesa, del
Vilnijos okupacijos Lietuva kenčia, ne
tekome žymių pramonės įmonių, neteko
me prekybos vieškelio į Europos rytus,
neturime galimybės pilnai išnaudoti Ne
muno ir Klaipėdos uosto reikšmę, galop
esame priversti nemaža lėšų aukoti ap
saugos reikalams; bet viso tos iš Želigov
skio snmtro paeinančios sunkenybės yra
tik laikinos ir Lietuva gali greičiau ne
gu tikimės atgauti savo teisėtus ir n a a
turalius rubežfius i r sudaryti dar tvirtes
nį ekonominį organizmą.

AMERIKA

Lietuvos i r Amerikos, atskirai imant,
prekybos rezultatai 1918 — 1924 laiko
tarpyje :
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LIETUVOS-AMERIKOS PREKYBINI)!
SANTYKIO APŽVALGA IR
PREKYBOS GALIMYBĖS.

I

i

1.013
3.904
5.278
2.509
3.112
3.792
1.851

6.149
7.902
8.228
4.485
3.831
4.168
2.089

4-3.130
+3.9^8
+2.950
4-1.97G
4- .719
4- .376
4- .23S

Del čia aukščiau patiektos skaitlinių
lentelės galima ^padaryti sekančių pasta
bų: 1) Po to, kai 1918 metais (Vas. 16 d.)
Lietuva pasiskelbė nepriklausoma, preky4-17,9 j bos dievaičiui Merkurijui per dvejota me-

f tų nebuvo ko veikti, nes d a r Marsas, ka
ro dievaitis nebuvo savo darbo- užbaigęs;
Lietuva neturėjo nustatytų sienų, neturė
jo muitinių, o tik kovojo del savo buities
eu vokiečių intrigomis, su Rusijos bolševi
kais, su Bermondtu. Smulkioji naminė
prekyba i r užrubežin buvo ne kas kitas,
kaip plačiai išsivystęs šmugelis. 2) Lie
tuvos užsieninė prekyba apsitvarkė 1920
metais, k a i paaiškėjo siena su Latvija,
Rusija, Vokietija. Prekybos apyvarta tu
ri palinkimo augti, pasiekdama 1923 me
tais beveik trigubos vertybės negu 1920
metais. Del 1922 m. vokiečių markės su
smukimo, nepadaryta žingsnio pirmyn, gi
1923 metų išdavos matomais prigulėjo
nuo pastovios litų valiutos įvedimo. 3)
Lietuvos prekybos balansas per visą kal
bamą laiką tarytum pasižymi pazyvumu:
prekių eksportas, kad i r nežymiai, bet
visgi buvo mažesnis negu importas, o 1922
metų; balanso aktyvumą
butų galima
skaityti pripuolamu, nes tuo mietų preky
ba turėjo daug nesveikų spekuliacijos žy
mių. Kalbamo laikotarpio Lietuvos pre-

<•

Ketvirtadienis, Saus. 15. 1925

LABDARYBĖS KAMPELI

Jubilėjinio Seimo pageida
vimas, kad Labdariu Seimai
butų rengiami kiek anksčiau,
atidėtas Centro su-man.
Direktorių sumanymu išrinkta komisjią kreipties pas
kunigus Marijonas, kad duotų
Labdarybei agitatorių, bei aukų rinkėją. Tinkamiausias au
kų rinkimui butų kun. B. Bumšas.

4. Sustojus prie 1923 m. užsieninės
prekybos, sekančios skaitlinės gerai api
budina jos turinį:

Lietuvos importas susidarė iš:
manufakt. ir galanter.
30,8^
maist. prod.
20,4
metalų dirb.
14,4
miner. dirb.
8,0
gyvul. prod.
7,0
\
chem. prod.
V
medžio dirb.
3,0
kitokiu
9,7
Lietuvos eksportas buvo toks.miško medž.
28,8%
maisto produk.
i'^S
gyvul. ir paukš.
11,1
gyvul. prod.
9.3
sėmenys
8>9
linų plųošt.
8,8
sėlenos, kaloe.
6,1
kitų prekių
* 5,9
• Šie skaitmens pasako, kad visas mū
sų eksportas rėmėsi tik ant žemės ūkio ir
miškų; dargi mūsų importe tie patys pro
duktai figūruoja, rik žinoma pilnai apdir
btame pavyda?e, tarytum grįžta atgal:
ėia yra didele užduoti3 mūsų pramoni
ninkams ir ūkininkams panašias impor
to pozicijas sumažinti iki minimumo.
Šis tas yra jau daroma ir ne be pasise•

*•'

NORTH SIDE.

ffi

Labd. Są-gos 6 kuopos su
sirinkimas Įvyko sausio 5 d.
1925 parap. kambaryj. Atsi
lankė gan skaitlingas būrys
narių. Su pradžia naujij me
tų sykiu ir su nauja energija
pradėta svarstyti
dešimties
metų skyriaus gyvavimo su*
kaktuvės. Nutarta minėti su
kaktuves kovo 15 d. 1925 m..
Rengiamas tai dienai vaidi-!
nimas " Ubagų akademija ".
2)rakalbos, eilės ir taip toliau.
Seimo
raportas priimtas
vienbalsiai. Nutarta
rengti
pikniką. Į komisiją. įeina: Po
nia F . Andruškevičienė. Kal
bėta apie centro pikniką. 6.
skyrias komitetai
praneša,
kad centro piknikui išnuomuota Polonijos daržas 31 d.
Gegužio. Pastebėta, kad nors

pridedu. Kad mus nieks ne
klaidintų, ir gerų erosų upų
Vis artyn ir artyn*mes oi- nenurtiuštų iki paskutinio lai
name prie užbriežto tikslo, psnio, tai aš patarčiau kiek<iekio: t. y. įsteigimo Cliica- vienam, apšvieti}, kultūrą mygoje ligonbncio ir našlaitna- lėto ją prisirašyti prie Labda
mis.
* j ^ 1 ringos Są-gos, gauti jos kons
Daugelis i i mūsų nedrįsta tituciją, ją atydžiai perskai
Direktoriai išnešė pageida
me viešai pasisakyti, ar mes tyti. Atsiminkime, kad naš vimą, kad Centras surengtų
esame iri ar prieš ta Labd. laičių šelpimas yra aukščiau kokią pramogą. Namo staty
darbai, statyti ligonbuti.
s i o s rųšies humanitarinis ir mo komisija praneša, kad ji
turėjusi 2 d. sausio su-mą.
Kaip daug pasauly
kultūrinis darbas.
Kontraktas su architektu M.
skirtingu minčių apie šelpimo
Vargdienis.
Žaldoku padarytas. Komisija
našlaičių priemones, taip daug
padariusi kontraktą su ar
yra skirtingų minčių tarpe
IŠ LABDARINGOS SĄ-GOS
chitektų
Žaldoku,
svarstė
mus lietuvių - labdarių.
DIREKTORIŲ SU MO.
namo vidujinę ir išviršinę išVieni mato tame, mūsų pra
, vaizdą. Žodžiu tariant noridėtame darbe vien tik organi
Sausio 9 d. ivvko Labd.
• -, A. , ,
,,
' *.
nią padaryti, kad namas buzacijos išnaudojimą savo gar 0
Sa-gos Centro Direk. su-mas. .
. '
bei, nuosavai kišenei papildy-į
su moderniniais įrengimais, m e s t u r i m e
į su-mą atsilenkė šie direk- j•tų
k. t. grindų spalva, langai,
nemaža garbės
ti ir t. t. Kiti pasako, k a d ;
toriai: B. Sekleckis, B. Nenar durys, keltuvai ir tt.
! narių, bet visgi mūsų kuopa
dabarties
Direktoriai
buk
tonis, P. Vitkus, B. Vitkienė,
Kontraktą padarytą L a b / ^ d i d ė j a . Mes vioi geraiyXJ
išklydę iš 1914 metų tveriant
A. Nausėda, S. Juceviče, M.
Labd. Sų-ga, užbriežto tikslo
darybės su archit. M. Žaldo nome, kad prigulėti prie lab
Šlikas ir J. Krotkus.
obalsio, nes tuomet buk visas
ku pasirašė Direktorių pirm. darių kainuoja tik 10c. mėne
Su-mą atidarė pirm. B. SeB. Sekleckis ir iždininkas kun. siui. Rodos kad kiekvienas
darbas buvęs nukreiptas vien L , , . " T)
. * .„"
'
f
«kleckis. Protokolas is pereito F. Kudirka. Pasirašius kon- Lietuvis turėtų prigulėti prie
našlaičiams šelpti. Rinkta a u- „ ,„..
•• . '
-,
. ,
traktą, nutartą atmokėti ar šios organizacijos. Kviečiame
kų, dėta daug vargo, triūso
su-mo priimtas. Sv. Antano
visus North Sidiečius įsirašyti
chit. pagal padarytos sutar
kad sukalus kuodaugiausia
dienos klausimu bus kreipta
į mūsų labdarių kuopą.
tie* $2,100.00. Planai jau be
kapitalo statyti vargdieniams
si pas J o Km. Kardinole sykiu
Susirinkimai esti kiekvieno
veik
užbaigti,
o
atliginimą
tik
seneliams prieglaudą, o da
Vitkus
išduoda raportą;
su P.namo
planais.
mėnesio
pirmą nedėldiem.
bar jau kalbama apie ligoni iš 5-jo Jubilėjinio" Seimo. Sei dabar tegavo architektas.
i Atstovai iš šių draugijų daNutarta,
kad
padaryto
konnę.
mas davė pelno 2,400.00 dol.,
• lyvavo šiame susirinkime: Sv.
hutu įdėta i' T
.r , . ~
Tokiems asmenims patar daug daugiau kaip pereitais trakto kopija
&
^, .
Są-gos Centro Juozapo, Sv. Mykolo, 8v. Ce
čiau pažvelgti į Labd. Sąjun metais. Smulkmeniškas ra Labdaringos
cilijos, Aušros Vartų, Šv. Ka
gos konstituciją.
portas bus išduotas
Centro Direktorių knvga.
Labdaringos Są-gos konsti su-me kuris įvyks sausio 28 ei.
Atėjus 11 vai. vak. su-mas zimiero, ir Rožančiavos. Gra
žu, kad šitos draugystes kar
tucijoje pirmame puslapy, 3
J. Krotkus duoda ineŠima, pirm. I*. Sekleckio uždarytas.
paragrafe, apie Sąj. veikimą kad Centras pagamintu atsKaresp. tu dirba. Dėkojame už darbą
1924 m. Prašome prisidėti dar
skaitome šitaip: ' ' K a d pažy kaitų blankas. Tose blankose
smarkiau šiais metais.
mėtąjį tikslą pasiekus, Lab- kuopa turėtų surašyti vardus
IŠ KUOPŲ VEIKIMO.
A. Nausėda.
daringoji Sąjunga a) rūpinsis j ir pavardes šelpiamųjų asmepritraukti
prie labdarybės !nų, jų antrašus, taip kad CenIŠ MARQUETTE PARKO
Iš 3 kuopos.
darbo kuodaugiausia žmonių, i t ras žinotų kiek kokioj kuoCICERO, 1LL. - Sausio S
poj ir kam išmokamos pašal
Sausio 18 d. Labdaringos
L b) rūpinsi, steigti visose lie
d.
vietine
kuopa
turėjo
lošia
pos. To reikalavo pastarasis
Są-gos 25 kuopa turės extra,
tuvių parapijose labdaringųSeimas ir tą turės išpildyti mųjų kauliuku pasilinksmini svarbu susirinkimą šv. Kazi
, šias draugijas, c) rūpinsis pri centras.
mą -- vakarą.
miero Vienuolyno mokykloje.
''traukti prie Labdaringosios
Vakaras puikiai pasisekė, Kviečiami visi kuoskaitlinTaipgi ištarta užuojautas
Są-gos visas Chicagos ir jos žodis AIarquette parko lietu- žmonių buvo pilna svetainė. giausiai atsilankyti. Taipgi
apielinkių lietuvių katalikų vianis, ir jei jie reikalautu Visi linksmai žaidė iki vėlu prašome, kad nariai, kurie bu
draugijas, d) steigs ir užlai moralės paramos, tia Labd. mos.
vote pirmiau įsirašę į Labda
Kuopa turėjo daugybė do rių kuopą, ateitumėt užsimo
kys našlaičių prieglaudas, na Są-ga neatsisako.
Direktoriai
apgailestavo vanu (apio 100 dovanų), taip kėti mėnesini mokesti.
šlaičių globos namus, ligonbukad kiekvienas ką nors gavo.
čius, mokyklas, bibliotekas, kad Jubilėjinis Seimas tapo
BULGARIŠKA SOLIU ARBATA.
' nenuiotografuotas. p. Butke- Žmonės eidami namo pasako Palengvina šalčius,
Palengvina Sukietėjitna vidurių,
patarimo, darbo, imigrantų j v tf e b l L Y O a p s i ė m e s surasti fo jo, kad Labd. kuopa turėjusi
Palengvina Kepeniu kenkimus,
tografistą,
bet
deja
del
kokią!
daugiau
dovananegu
kokią
Pagerina Kraują,
globojimo biurus ir tt."
Bulgariška
Žolių Arbata y r a par
priežasčių nesurado.
Tokiu jpašalpinė draugija.
duota pas kiekviena vaistininką 3fc.
Dabar gal bus aišku, kad
labdariuose kalbamoji ligoni- būdu istorinis Labd. Seimas
To vakaro raportas bus iš — 75e. ir $1.25.
a s t a b a : A i pasiųsu mano dHelį
^ ne yra teisėta pašalpos šaka. liko tik laikraščio lapuose, o duotas nedėlioję sausio 18 d. 5 Pmėn.
saiza per paštą už $1.2C. Ra
šykite
p
a s : H. H. Von Schlick, 39
Baigdamas, dar vieną žodi ne paveiksle.
Maža Labdarė. Marvel Building-, Pittsburgh, Pa.
kybos balanso pasyvumas išaiškinamas
sunkiomis ekonominėmis ir politinėmis
krašto apystovomis: naujai Įsikūrusiai
valstybei, Didžiojo Karo nualintai, prisiė
jo neatidėliojant pradžioje savystovio šei
mininkavimo, užsieniuose daug ko pirk
tis, o kovos su lenkais, santykių įtempi
mas su Aliantais del Klaipėdos negalėjo
neigiamai į mūsų prekybą nepaveikti. Tat
Lietuvos prekybos pasyvumas yra tik lai
kinas apsireiškimas, be to dar jis buvo su
kaupu padengtas gausia Amerikos lietu
vių dolerių pašalpa siunčiama saviškiams
j Lietuvę. Ateityje pastovi litų valiuta,
Klaipėdos uostas ir šalies gamybos pajė
gų sustiprėjimas duos galimybe musn
eksportui įveikti importų, kc mes jau ma
tome 1924 metais. Čia nebus prošali nes
tebėti, kad po karo dauguma Europos va]
stijų turi serganti prekybos balansų; taip
1923 metais nekalbant jau apie Rusiją,
Lenkija, ir Vokietijų, - pasyvų prekybos
balansų turėjo Anglija, Frandja, Belgija,
.Estonija, Latvija.
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ŽALINGOS NUOMONES.
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KasGy*as!KONCERTA

Ras Gyvas | ŠOKIUS
šią Progę Duoda
LIET. VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS

SEKMADIENI SAUSI018 DIENA 1925 METU
1436-40 W. 18th Street

Tarp Racine ir Ashland Gatvių
Pradžia 8.00 vai. vakare
Programas susideda iš: Solo, duetų, ir Trio. Didžiulis Vyčių choras išpildys Susnausko Kantato " B r o l i a i " . Tenoro solo šioje Kantatoj išpildys artistas Justas
Kudirka. Užtikrinam jog bus patenkintas kiekvienas atsilankęs i mūsų koncertą. Po
koncerto šokiai iki vėlumos.
Kviečiame visus
CHORAS.

Tel

Lafayette

ša

SKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS

83«8

Dr. A. J. NORMANTO
LIETUVIS NAPRAPATAS
4154 So. Western Avenue
Vai.: Nuo 2 iki B « lkl 8 P. M.
Chtcago.

S. D. LACHAWICZ
lietuvis
Grmboriiis
2314 W. 23-rd Plaoe
Chlcago, IU.
Patarnauja laido
tuvėse kuopiglausis.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busit* užga
nėdinti.
Tel. Canal 1171

•iti
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CHAS. K. VUOSAITIS {

Didžiauses ir geriauses siuvejes
ant West Sides.
p
Turi j dideli pasirinkimą rudeniniu ir Vįį
žieminiu materijų del vyru
^
ir moterių.
SIUTUS I r OVERKOTUS
Visokiu Stylu
S Padarau ant užsakimo greitai ir g e r a i ; ^
Kainos visiems prieinamos.
~x
Kreipkitės pas mane del gero patarna- —
vimo. Taiperi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS
/
Lietuviu Kraučius
'
2337 So. Leavitt St.
Chicago, U I
I
Tel. Roosevelt 8982

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

PKARL QUEEW KONCERTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

. 7? •

Musę krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais, rekordais ir koncertinių geriau
siu, armonikų rusiškų 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,

. - i :
•

•

.

'

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 So. ASHLAND A VE.
CHICAGO, ILL.
Telefonas BOUIJ5VAED 7309

Vimo: taip, auginta cukriniai runkeliai ir
bandymas davė Lietuvai savo žemėj iš
auginto cukraus. Žemiau talpinama rodyklinių skaitlinių lentelė kuri taipgi |domiai ir palankiai apibudina mūsų eks
portų laikui bėgant:
1921 1922 ^2^
linų pluošt.
2,4 4,6 7,1
javai ir miltai
2,3 14,6 •30,6*
gyvuliai
2,0 2,0 39,1
negaminti medžiai
243,7 244,7 44}0
Svetimos valstybės dalyvavo 1923 me
tais Lietuvos importe ir ek«*j:ortG sekant-iai:

Eksportas į
Vokietijų
D. Britanija
Latvi jų
•
)
Ispanija
Danija
Amer. Suv. Valst.
Importas iš
Vokietijos
D. Britanijos
Čekoslovakijos
Latvijos
Amer. Suv. Valst.

(

Bohemian American Hali

43,2%
26,9%
15,9%

2,7%
2,5%'
t S°l
80,89%
0,27%
3,35%
3,27%
2,27%

.ralyginus aukščiau paduotas skaitli
nes su tokiomis skaitlinėmis 1924 metų
į i r m u pusmečių, lengva pastebėti svarbi ų
atmainų:
pus. 1924 m. eksportas į
Vokietijų
Į*^,1%
28,0%
D. Britaniją
12,2%
Latvija
6,3%
Čekoslovak.
/
- 2,9%
Amerikų
2,3%
Olandijų
2,0%
Danijų
pus. 1924 m. importas i$
65,12%
Vokietijos
7,5%
D. Britanijos
•
Čekoslovakijos
M%
3,8%
Amerikos
•
3,6%
Švedijos
2,9%
Latvijos
v
*
. :Olandijos (
2,5%
Klaipėdos uosto diika, Vokietijos
eksportas Lietuvon sumažėjo 15%, atsi
darė platus prekybos kelias į Skandinavijų ir Amerikų ir prekybos balansas pa
sidarė aiškiai aktyvas. 5) Sustojus prie
1924 m. pirmo pusmečio prekybos davinių
ir nulyginus su 1923 metų daviniais rei-

kia žinoti, kad Lietuva tarp kitko eks
portavo produktl] už:
Eksportas.
1924 m. 1923 m.
tuks. lt. tukt. lt.
7.603
linų
33.220
12.430
medžio med.
23.950
3.913
Oda išdirbta ir pusžalė 8.936
6.678
kiaušinių
8.237
kiaulių
7.468
1.845
javai ir miltai
4.587
5.634
•
pieno prod. popiera
.870
Importas.
•

audinių
akm. anglis
cukraus
metai. dirb.
drabužių ir galanter.
popier. prod.
žemės ūkio mašin.
chemikai.
džiov. vaisUi

1924 m. 1923 m.
tuks. lt. tuks. lt.
17.260
28,878
.510
12.620
4.695
6.535
6.500
8.609
4.784
2.430
2.105'
1.320
1.125

(Bus daugiau)
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S*«wo 1« ė. para*.
e*4t'
Bt?t firma faktais įrodo, kyklose priskaitytas prie leF.XTRA!
815 P a r k Ave. Baoine, # i s .
kad taip nėra, kaip tų vadų gališko darbo valandų.
Sansid 2& A. E ^ l e e Ifneat.
Lukšio Naujausi iž Lietuvos
tvirtinama. Tos rųšies name
M-assaehusetts nepilname
VAIČKAUS DRAMOS
tre Westville, UI.
Krutamieji Paveikslai.
liai per praeitus šešerius me čiai, nuo 16 iki 21 metų, turi
TEATRAS.
Sausio U k Ž Į d. Sf. J u r 
Bus rodoma:
tus gyvenimui išmėginti ir gauti eertifikatus dirbti išDARBININKŲ SKYRIUS.
Sausio 14 ir 15 d. parap. gio svet. Grand' fiapidis, Mich.
pasirodė labai tinkami, neat .Įiirbystės įstaigose. Jeigu cer
• «Jk i
gausio 19 d. Bijo Theatre
sižvelgiant į jų pigų sta!tymą tifikatas nerodo, kad nepilna Savo vaidinimais aplankys svet. 65 Milwaukee Ave. Milamžiaus.
Ne
visi
jie
paskui
šias kolonijas:
*AMŲ STATYMO UNI
Auburn,
waukee, Wis.
mėtis sutinta su mokyklos še
ir išlaikomybę.
nori ir gali toliaus eiti moks
Sausio 16 d. Draugijų svet.
JOS CHICAGOJE.
Na, ir tuo klausiniu eina štos klasės reikalavimais, jis
—
lus. Dažnai kai-kurie ju rei- i,
,
, • Smmmm^
9 ir Lincoln St. Waukegan,
u
[turi lankyti vakarinę mokyk
J
:
*
i kova, kurios rezultatai gana
.Visos didžiosios namu sta kalingi tėvn
m.
',
j
ąi|
,.
„ „ _ , . „ ! . lą, jeigu ji yra jo mieste.
fc pagelbai. Toki ] v,
XT , ,
°,v .
* °
{aiskįus. Netekę prie namų statymo unijos Chicagoje pain
Sausio 18 d. St. Peters Hali,
Miehigan'e, vaikai, nuo 16
bernaičiai tfauna lengvus dar- L
, ,
. : , . , .„
iVakevičia Elena;
namiš
formavo kontraktorius, kad bus ir prisideda prie
Wilwaukee Ave. & Pine St.
fo
'tymo darbo amatmnkai turės iki 17 metų, turi lankyti mo
JantišaTiskieri§ M.
\
ateinančio vasario pradžioje kių išlaikymo, ypač didelėse
Kenosha, Wis.
rasti kitokio užsiėmimo. Gi kyklą 8 valandas į savaitę. •
Pasieki B.
darbininkai pareikalausią au šeimynose.
Sausio 25 d. Visų Šventų
g e r i ' ir pigus nameliai savo
(F.L.I.SOApfrimaB Ig.
par. svet. 10806 Wabash Ave.
kštesiių užmokesnių #už dar- j Kuomet gi valstijos ratifi- ražu bus statomi.
Lauriitekait6 Aug.
''
lioseland.
kuotų amendinieutą, tuomet Tečiaus įdomiausia tas, kad
ba.
*i Drangas'' atlieka visus
Laužikas J .
organizuotas darbas neatsižSausio 31 d. 8v. Jurgio par.
nei į velgia
Karpenteriams
ir
darbi valdžia neatsižiurėtų
į pažangą, ekonomija j s p a u ^ g d a r b u g N e i e S k o k s v e
Valinsckas A.
'
svet. 3230 Auburn Ave.
ninkams geležies (iron wor- tėvus, nei i šeimynas ir pri- ir visuomenės gerovę, tik žili
Vasario 1 d. Dievo ApveizGrigalis V. (Gary, Ind.)
kers) šiandie mokama $1.25 augliams uždraustų visokį už ri, kad jam butų gera.
timų kada gali " D r a u g a s "
dos par. svet. 18-th ir Union
Grasiunas K. (Cicero, itf.)
valandoje. Jie reikalaus $1.50 siėmimą, nors aukštesniąsias
» Aguona.
Ave.
Klimovich Chas. (Koseland, ffi.)
valandoje. Paprastiems darbi mokyklas lankyti nebūt iš ko.
1U
"IMII
3=
=
Vasario 8 d. Šv., Antano
Pajuodis J .
ninkams
šiandie
mokama Rezultate butų iškelta tingi
Mu.su
Naujo
Namo
Adresas
NEPILNAMEČIŲ DARBI
par. svet. 15-tli St. ir 49 Ave.
Liubertas A.
Yr* Šis:
82y a c. valandoje.
Reikalaus nystės liga, kuri paskiaus vir
NINKŲ LANKYMAS MO
Cicero, 111.
Hupčiunienė A.
H162-164 N. Sangamon St.
stų
tikra
epidemija.
$1.00.
KYKLŲ.
Novakas J .
Arti Randolph Str.
Taip žiuri ir taip aiškina
Mūrininkams ir kitiems jau
<
Mes turima geriausių ailk'y
Nagaitis J .
MERGAITĖS
VILIOJANTI
šiandie mokama i>o $1.50 va- tą vaikų darbo amendmentą
ir
Žuvies.
Aaip
tai:
Alaska
II
Aštuoni didžiausi industri
Rev. B. Bumšas
Fat Scotcft ir Holland silkių.
GROŽE PRIKLAUSO
laidoje. i>ar kitiems po $1.35 visi tie, kurie pažįsta darbi jos centrai reikalauja, kad ne
Mes parduodami bačkelėmis, | f
Mankien$ O. (Cicero, Iii.)
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais
valandoje. Dėlto, šįmet nori ninku sryvenima.
NUO.
SVEIKATOS
pilnamečiai, kurie apleidę reIr viedrais.
Kaminskas M.
Nebe tik tuomet jaunimas guliariškas dienines mokyk
ma nustatyti vienodą visiems
Mes pristatome } visas m i e v H
Arkaifcavičia J . (Cicero,^fIi.)
ainatninkams užmokesnį
ligi 18-os metų amžiaus galė las ir pradėję dirbti, lankytų | to dalis. Taipgi pristatome ir
Viliojanti gražybė, moteriš} užmiestį.
Bubnienė A.
' kos svarbiausis dalykas, pri
$1.50 valandoje.
tų but liuosas nuo darbo, jei j
Reikalui
esant
telefonuotaip vadinamas
"continuaklauso nuo švarumo ir apsau
Mukas J .
kite:
Monroe
7344
Piliečių komiteto vykinti j valdžia savo lėšomis jį leistų j
gos delikatnų moteriškų or
/
tion" mokyklas, tai yra, jie
Širvin«Jcaitė St. (Oary, Ind.)
Visi atsakymai yra gvaranganų. Sis yra darbas FemaLandiso pirminink., F. \Y. A- Į i aukštesniąsias mokyklas.
tuoti.
turi eiti į mokykla paskirto
Urbonavičius B. (du siunt.)
form, produktas
mokytojų.
nnstroDg, pareiškia, kad ama
Žiogas.
R M. BORTZ COMPANY Moterims yra kaipo duotas ii
Žvirgždynas St. (du siunt.)
mis valandomis savaitėje.
tninku reikalavimai
turės
• dangaus.
IMPOKTERS & PACKERS OF
,
Sutkienė M.
Xe\v Yorke vaikai, tarp 10
Fema/orm yra aiškus g>TdoChicagoj sustabdyti daugelio
ALASKA, SCOTCH and
KOVOJA PIGIUS NAMUS. ir 18 metų, turi lankyti mo
Daugirda M. (Johnson City, 111.)
lis del moteriškų skausmu ir
milioimi dolerių vertės staty
HOLLAND HERRING
kentėjimų, apsaugoje jaunys
Buciunas A.
kyklų nuo 4 įki 8 valandų į
I02-164
N.
SANGAMON
STR
tę,
ir
palengvina
permainoje
mo projektus. Daugelis fir
Anglijos darbininkai indus savaitę (jeigu dirba 20 vai.
TfcIL.. MONROE 7*44
Slapis A.
gyveninio. Dirba laoai greitai
CHIOAOO
mų atsižadės statymo,
kuo triniuose centruose labai rei j savaitę).
Šaulys J .
ir visiškai apsaugoje.
met darbininkai reikalaus ne kalingi gyvenamųjų
namų.
Nevidauskas J.
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ
Illinois reikalauja nuo vaipateisintinai aukštų užmokės Namams statyti medžiaga ir k»ų, tarp 1G ir 18 metų senu
Femaform galima nusipirk
Juška J.
ti
pas
kiekviena,
modernišką
nių.
pats statymas brangiai atsiei mo, lankymų mokyklos iš 8
Žastautiene O.
vaistininką. Bet kad jūsų
I r jei ama t n inkai atsieis sa na.
Bartkienė O.
, vaistininkas neparduoda, privalandų į savaitę. Tas įstaty
siųskite $1.00 ir mes jums pri
vo tikslą, darbininkams dar
Pastaraisiais laikais Škoti mas, kuris liečia vaikus iki
Baltaduonienė Ap. (du siunt.)
siusime.
Kad
nepatenkins
sujos firma VVeir and Co. įda 18 mietų amžiaus, tik pradės
daugiau bus vargo įsigyti
Stiplius Marcelė (Cicero, D i )
grąžįskiie pinigus.
sumanymų, veikti nuo r&gs. ; 1, : 1925, da
nuosavus namelius.
Oz. vė vyriausybei
Višniauskas M. (du siunt.)
LAUBER & LAUBER CO.
įSilirbėjanto Chemistai
kad ji galinti lengvai ir pi bartinis aprūpinimas apima
Gerdžiunas A. (Cicero, 111.)
l.abatorijos Divizija
VAIKŲ DARBO KLAUSI giai statyti plieno namelius. vaikus iki 17 metų amžiaus.
Sp&tyia J .
1526 W. 21st Street
Tos rųšies namelių
kai-kur Ohio reikalauja 4 vai. į sa
MAS
Kairys A.
CIKCAGO, U. S. A.
jau pristatyta. Pasirodė, kad vaitę vaikams nuo 16 iki 18
Brazauskas V.
Šį mėiesį 40 valstijų legis- jie ne vien pigiai pastatomi, metų.
Mišeikienė E. (Cicero, Ui.)'
-'
laturos susirinko į sesijas. bet stiprus ir juose sveika g}*
ILItlUVIS FOlOGfiAUSlASi
Radzevičius L. (Gary, Ind.)
Indianoj, vaikai nuo 16 iki
Vyrai
ir
Moterys
kurie
kenčiate,
Jei Tamista] nori, kad Jūsų
J o s turės išspręstL didžiai venti.
Dakanas F . (Gary, Ind.)
paveikslas atrodytų kaip gyvas,
18 ra. amžiaus turi lankyti žinokite teisybę. Mūsų specialistai
duoda pilną, egzaminaeija
kuri ifitai tą padarys Tamistoms J.
svarbų klausimų. iTas klausi
2virgzdynis St.
Sakyta iirma aiškina, kad
.randa
visus
Jūsų
silpnumus.
Nereikė
mokvkla nuo 4 iki 8 vai. į
J. Stankaus Bridgeport Studi
spėti, šis egzaminas tikras ir neabe
mas, tai vaikų darbo amend plieno namelių statymas nėra
Kerpauskis K.
joje.
savaitę.
jotinas. Jeigu skauda tau vidurius,
M e* imame paveikslus vesmentas iederalei konstituci naujas. J a u šešeri metai, kaip
Kasdailis E. •
pečius, ga^va, jeigu negrutuiių, »eimynų, pavienių ir tt.
AYisoonsin'o įstatymas aš ^krutinę.muliuoja tau viduriai, neturi apetito,
Mūsų studijoje galime nusiim
jai. Kongresas aniendmentų tas projektas iškeltas ir kaiJ . Zalatorius
kankina
tave
rutnatizmas,
dusulys,
oti
paveikslą bilia dieną ar va
tresnis, reikalauja 8 vai. nuo dos ligos nerviškumas ir kitos krokarą, nes mes turime
tam
B. N.
(priedų) pravedė ir Įdavė at kur vykdomas.
,
vaikų nuo 16 iki 18 metų am niškos ligos..
tikrus elektriškus įtaisymus
Gedminiene P.
skiroms valstijoms ratifikuo
Veltui neleiskite laika ir pinigus
Kainos labai prieinamos.
Firma toliaus nurodo, kad žiaus.
pas daktarus kurie* neduoda rezul
J. J. Stankus
Knistautas J .
ti. Kad amendmentas butų tiems nameliams
pastatyti
Daugelis
žmonų mano kad
Missouri vaikiai, nuo 16 iki tatus.
jau nebus galima išgydyti jos. Ne
BRIDGEPORT STUDIO
Plečkaitis P .
pripažintas, reikalingas
33 mediniai rėmai
apklojami 18 metų, turi lankyti mokyk pasiduokite. Gaukite nuo expertų
3202 So. Halsted Street
patarimą. Prisidėkite ir jus prie tų
Petraitienė M.
valstijų ratifikavimas. J e i aA plieninėmis skardomis. Iš vi
la 4 vai. į savaitę. Tose vals šimtų sveikų ir linksmų paeientų ku
Tel.
Boulevard S302
Noreika Ig.
rie lankuosi kiekviena diena j mū
mendmentas butų pripažintas daus skardos nuklojamos as
tijose laikas praleistas mo- sų privatiškus . kambarius.
Balsis J .
fi
tuomet jis leistų Kongresui bestu, gi namelių vidus išbai
Mes turime didžiausį ofisą Chica
goje su visais moderniškais įtaisy
Stockus J .
visoj šaly kontroliuoti vaikų giamas taip, kaip Amerikoje.
mais ir maSinomis.
Stangvilas L / (du eek.)
Kad norite greitų rezultatų atsidarbų. Tai bur-ų federalė kon Vietoje tinko vartojamos ga
| nešk šį skelbimą o gausi egzaminą
Šatkaitė M. (du siunt.)
! ir X-Ray kuris kainuoja $10.00 už
trolė, d i butų reikalinga at tavos "\vall boards." IŠoro
JH.OO.
Sutkus A.
skiro biuro ir nemažai išlai plieninės skardos dažais nu
CHICAGO M F D I C A I J CLIN1C
Kravašejus A.
505 So. State St. Kam p. Congress St.
dų daugelio darbininkų išlai tepamos.
Privatiskas įėjimas 7 E. Oongre.ss St.
Vilimas K.
FrieS lieiCer s t o n - .
kymui.
Pigus dalbas. Pastatymui
Valandos: Nuo 9 iki 6 vai. vak.
Kun. J . Paskauskfar
Panedoliais, Seredomis ir SubatoPirmiaus tas vaikų darbo nebereikalingi tam tikri amaSlezas K.
4
mis 9 iki 8 vai. Nedėliomis: Nuo 9
amendmentas turėjo daugelį tninkai. Nurodžius kiekvienas Ar sergate? Mes Jums pagelbė- iki 12 vai. ryte.
slme. Fataritnas dykai ar jųs čia
Lidžius M. (Gieeroį B1.V
n mH i
•
'
m
šalininkų ir rėmėjų. Šiandie darbininkas gali pastatyti tos gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
Dumbliauskienė Pr.
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
tų žmonių skaičius mažėja. rųšies namelius.
— turite strėnų skausmus? Ar
M. Dambeikiene
skilvio ligą, gasų. rugftutnų
Jie perėjo opozicijon ir pas Vvriausvbė sutiko su tais vi- turite
ir nesijaučiate gerai po valgio?
kenčiate nuo plaučių — turite
KURIUOS SRJNTfe PER «mMQM?y « £
/mietftS:
taroji kaskart eina didyn ir sais planais ir su visu suma Ar
Žodines
Roles
ir
Blue
su kraujais kosulį, krutinės skau
^DRAUCK^ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
dėjimą? Ar turite didelj persi
stipryn.
Bird
Dainos
Sumažintos
nymu.
Terpentinas panaikina šaltį taip
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
Atdaras kasdien, išskyrus šventadienius iki 8 v. v.
Didžiuma gyventojų su ne
turite
hemoroidus
ir
fistulą?
Ar
kaip
ranka
atima.
Jeigu
turi
bloga.
Kainos
tik
Bet štai prieš tų plieninių
PI — riti«awunr<T»y
kenčiate nuo rupturos? Ar* turi
n i '.nni- įhiiytMi im;
pasitikėjimu atsineša į tų a- namų tatymų griežtai pakilo te ant veido spuogus, išbalimą ir Šaltį, jeigu turi sunkumą ant krutinės
[»»^rt.*'^w.
ar kosulį, nekentėk, bet tuojaus pasimažai sveriate? Ar kenčiate nuo
mendmeitų. Ne vien dėlto, kad namų statymo unijos. J o s sa nervų
trink su šiuo vaistu.
— nemigė, pavargęs 15 ry
Naujas išradimas Turpo turi savy
valdžiai butų suteikta dau ko, kad kuomet bus pradėta to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį?
Prašalinkit nervingumą — apsigiam centralizacijos ir biuro tos rųšies namus statyti, dau saugokit neurastenijos, ji silpnina je visus Terpentino gydančius vais?;8 Jį..Lietuvis Laikrodinfcikas RoselaiuTs
visus nervusr. t e r e i k ė s jums dau I tus. Turpo nedegina, nedažo, nei pū
kratizmo, bet ir dėlto, kad gelis amatninkių tuomet ne giau kentėti — ateikite ir paslma- slių nedaro ant trinamos vietos. Tur
Parsiduoda mūsų krautu- Į
taipgi pataisau visokius muzrkališku^ irt$tfanf!fe*H^s.
tykite su mumis- tuojau.
po nėra taukuotas ir nesmirda.
tas amendmentas mažai nau teks—darbo.
veje šiendien
Pamėgink Turpo prieš einant gul
Turime geriausi išsirinkimą jjaftflteflSk'iĮ dalyfcfc dfeidingas. K a s tiesa, vanvų dar .Kad atbaidyti žmones nuo
r.i
ti šį vakarą. Turpo greitai prašai i rn
mentų k laikrodSllŲ. Atsilankyk pais mus prieS per
Q. R. S. Player R<ilės
bas turi but kontroliuojamas .plieninių namelių, unijų va
bronchiUs, pleursy, rumatizma, lum
bago, katarą ir neuralgiją. Jis pa
kant Kalėdoms dovanas. Mes taipgi taisome Europi
ir tvarkomas, kas kai-kuriose dai skelbia visokių
Yra geriausios
nebūtų
gelbsti nuo galvos skaudėjimo, kojų
valstybėse jau senai atlieka daiktų. Jie tvirtina, kad to I
Ofisas
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
nusideginimų,
išsisukimų
ir kitų
S
A
M
K
A
N
T
O
R
Tol. Ainiitage 4413
skaudėjimų. Prašalina krupą -skau
ma. Bet ne ligi lfj-os arba 18 kiuose namuose
gyvenimas 1112-1114 MTvvaukee Ave. dėjimą gerklėje.
lykus.
Jewelry
Aad
Music
Sbop
os metų vaikų amžiaus.
Viršui Hatterman ir Glahts Banko
nesveikas, kad žiemos laiku
Prašalinkite šaltį tuojaus su Tur
Valandos 9-14 ryto, 2-5 po
po-—Tur\>e»tine "Oinament, kuris turi
10759 So. Michigan Ave.
Nemažai darbininkų vaikų juose šalta, gi vasarų — per \
pietų, 6-9 vakare
savyje Menthol ir Camphor, Turpo
TCf. PuH. 9355
Nedalioj nuo 10 iki 13 dlen*
85c. ir TOo. už puodeli.
baigia
pradžios
mokyklas karsta. Kad juose atsiranda
Chicago, 111.
Tel. Pullman 9:
Specialistai chroniškų, nervų,
Tlie
Glessner
Co.
Chicago,
111.
kraujo, odos tr Šlapumo ligij.
jiems einant 14-sius metus perdaug drėgnumo.
li r įggi
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