Veltui statysime bažnyčias,
darysime misijas, steigsime
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime.

" D r a n g a s " tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame
rikojo jo gyvenimo draugas!

I
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KATALIKU LĖŠOMIS
STATO CERKVES
TAIP ELGIASI RUMUNUOS
STAČIATIKIAI.
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E.NTLRED AS MK<JO.\T>-CLAS8 M A T E R MARCU SI. 10l«, AT CHICAGO, ILLINOIS L'NDER T H E ACT O F MARCB S,

Francija Mažins Reguliaru
Armiją

PAGROJO SMUIKĄ, PALIUCSUOTAS.
NEYV YOfcK, saus. 20. -

l«7t

KOMUNISTAI PUOLA

META1-VOL

Italijos Senate Iškeliama
Kova Fašistams

KATALIKUS.

Nesenai vietos teisme buvo

PARYŽ1FS, saus. 20. —
toks atsitikimas:
Acių, socialistinei Franci jos
ROMA, saus. 20. — ^ItalU turi menkai reikšmės tos ru
Areštuotas smuikininkas valdžiai, franeuzai komunistai jos parlamento žemesnieji ru šies atsitikimuose.
Senatas
;
Bet valdžia nesirūpina kata
Arthur Loserman, 20 metų, šiandie pasidarė taip atkak- jmai pravedė valdžios įduotu Įgavo reiškiamu
nepasiukėjiliku bažnyčiomis.
už tai, kad to reikalavo kai lus, kad katalikams reikia jų I rinkimų įstatymą, ir pasiliuo- jmu negali sugriauti kabineto.
mynai, nes smuikininkas prak gintis kai]) išalkusiu vilku. 'savo. l)al)ar tą įstatymą svar
VIKNNA, saus. 19. — Kil
i> • v
.
.,
B
t i kilodamas jiems 'radines
*,
'
,., . •
Priešams, be to, užduotas
imini jos parlamente vokietis
Aix-en-Provcnce katalikai Sto senatas.
•
.
>>
nervus.
„
! r ,,v.
. v . . ,
,
i nemažas smūgis, kuomet presenatorius Charles von Molgatvcmis turėjo eimm. (Jau- I valdžios priešai .tad sukon
.
.. .
. ...
A1
ler kalbėdamas iškėlė skundu.
Smuikininkas pašauktas te* j o s komunistų
ramiuosius'centravo visas savo jėgas!•mieras Aiussotnu paskelbė,
kad kai-kuriose Rumunijos *la j PARYŽIUS, saus. 20. — jtling* armija, Geriausiu pa- sman. Teisėjas James Convey z i n o l l 0 s užpuolė netoli kated- iprieS tų įstatymų senate. No-'
kari trilypiai ir dvilypiai bal
lyse katalikai verčiami mokė Karo- ministeris gen, Nollet, |vyzdžiu gali Imti Suv. Vals IK) įžanginio formalumo t a r ė : r o s # jfet katalikai nepasidavė rimą, idant senatas pasipriesavimai praktikoje
nebusią
; vartojami.
Užteks to, kad
vai
Fizi- tybės, įkurios po karo į metus
ti mokesčius, kurie vartoja- •
* Reikia patirti, ar jis tik- ;komunistų provokacijai ir v i s ^ i n t ų įstatymui ir nors tuo
uii cerkvių statymui.
; , l i o Lavinimo Draugijų Fede- laiko, sudarė skaitlingas atsar ras muzikas, ar gal tik pap- j kas baigėsi tik apsistumdy- būdu reikštų nepasitikėjimo i džia bus gavusi viršų.
•'Anot apturimų p r a n e š i - ^ U 0 * susirinkime Sorbonn-« s «a.
Senate prieš Mussolinl koI rastas sinuikuotojas. Aš imi- 'mais
valdžia.
mų, nuo kataliku tani tikslui t<M pranešė, kad Francija su- ; Šiam lie didelei reguliarei ; z j k o s n e s U p r a i l t „ . Bet Štai tei į V i«oj Franci jo j katalikai or
Teėiaus Italijos senatas i vų veda sen. Albertini.
a
r
m
i
j
a
išlaikymus
nebegali:
! s m e y r a p m l a s Pfeiffer> klirs g9nii!U()jasii lajko
initiiwwir
surenkamos nemažos sumos Įdariusi planus panaikinti

Vietoj Armijos Organizuos
Ir Lavins Atsargas

pinigij," kalbėjo senatorius, s k a i t l i n e
rejruljarę armija- ! nias. To neleidžia politinės.; y n t i k r a s B J ^ M , kurs per 'į S k p l i a protestus prieš sočia; li
" A n t k a i t u l i ų kataliku ura- .•'' « '''- francija paseksianti S. socialia ir ekonominės saly- [penkioKItą metų Metropolitan yliitų vaMfia, kuri nori siauuieipaletetų uždedama nuo:)') Valstybes, išlaikydama
nes- gos. Ateity karai turės Imt ve , ()p{iV& H o u s ( , b u v o o r k e s t r o s ' r inti katalikams tei
MOKSLEIVIAI
! Vakar įvairiose Chicagos
ses.
(MM) ligi 100,000 lei kontribu- 'kaitlingą nuolatinę armiją su j darni .ne reguliarės armijos, f n a r į 1 L »
I dalyse įvyko daugybe'* pdierijos. Kiek teko patirti, mu- Įorganizavus milionines atsar- j remiamos atsargomis, bet vie f ? a k v i o s t a s f f t f f f ^ 7 ( ) l u e .
iu
niitin
d d
JOKIŲ RYŠIU SU EU
KALNAS
(per
paštrO.
—
į^
^
unitarinio
nicipaUtetai tai neteisybei ir > " • kurios, prireikus, greitai nų atsargų. Regu'aarė armi- • smi^
^ ^
^ ^
^ ^
ROPA.
1924-25 mokslo metų pra-; Perkaso, kurs nebetenka kiek
ja atsargoms patieks tiktai gi Loserman paėmė smuiką ir
priespaudai priešinasi. Gy- { galės but sumobilizuotos. ,
reikia
Idžioje
Lietuvoj
buvo
118
a
u
|
Michigano ežero vanventojai turi tiesos. Del-kogi i Buvęs karas įrodė, sakė ka reikalingu vadu ir atatinka- grojo " A v e Maria." Jam gro
WASHlKOTON, saus. 20. \Z
• . .
-, . . „ ,
dens
1
Ul n
jie turi duoti pinigus tokiems /«> ministeris, kad tauta vi- mų karininkų, J ie vadovaus į jaut Pfeift'erio akyse pasiro:kstesniujų ir viduriniu mokv
"*
reikalams, koki jų visai »ea-/w«iiH turi but pasirengusi visiems pilieėiams, kurie p r i - H .
- I!uv,s an.basadorius Ang- :,,,„ fe ^ v a i , t v n i l l i l l ' K į n m a . ' -Mitinguose padarytos rezo
ašaros.
karau, ty. turi but pilnai išsi-Įgulės atsargoms.
r
Smuikininkui Įmigus groti, lijai llarv.y vienam vietoa:\.. ų ^ n e v a ] 8 t y b i H i u _ , •>!, , ' ^ U o s , kuriomis nurodomas
[M-ina.
l)<-lto, Francija kuoartnmau Į . . .
„
*,/..lavimisi ir apsiginklavusi.
laikrašty paskelbė, buk Kuro.
. . . " . , . .
lC%icaaos avventoiams navo" M e s vokiečių
tautybės
«
I
teisėjo
pavaduotojas
Pfeiffer
Tai lengviau ir to'.i pigiau at- šioj ateity suorganizuos mi
. i
»
(progimnazijų ir vidurinių m o | " l i a ^ ' įvvnuujauift
P*w
i atsiliepė:
parlamento nariai
nebetiki
nos diplomatai gudriai itrau , . ,
-1
, ,,
•""
i jus. iei bus siaurinamas eželikti, negu nuolat laikvti skai !onines atsargas.
"Tas. vaikinas v ra genius. j
Ine, kad tos rųšies neteisin
i
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kyKlų — (O. mokyklų s u a u g u - Į J U ' Jlj ' m h ' , a u , i » « u l » n
., .'
• r •
i ro vandens varto iimas saniKiek man žinoma, niekas ne- ke S. Valstybes į Kuropos rei I •
gus reikalavimus
gvvento- \
v a u c , l ! > , a i t u J U U t t S oa,UI
.
.
J
I
i
šiems
—
o
ir
speciahmų
auk"
jains statytų atsakomingi vai j
gali taip groti be praktikavikalus,
kurių visas
laikas ^ - \ ^ u [ ų m ( ) k v k h ) _ ^ , m t e n t J tariniam perkasui.
lies j»askelbė
t'onuaįį^pareišdininkai ir. reikia .spėti. kąd,J
mo.
Visose- vaistyliės ginmazijo
ntasl
fi
20, 1925.
. -.^l
,'•technikos! T o SAUSIO
* kad nei .legaliai, nei mo- i~Kauno, aukštesnioji
rezoliucijos
bus pri*ta
tie reikalavimai iškeliami iš]
Teisėjas iialiuosavo smui- kiųia,
w
u
0
8
. . . ^ g n msez i kmokosi
\'alstybės sekretorius
( ) s ir 0^680
meno mokiniai,
mokyklos.ne- I ^
kar° departamentui.
privatinių versmių.
Tcėiaus
kininką.
valstybinėse
—
7,922,
progini
raliai A menka neprisijungu
CHICAGO. - Šiandie pfa^
laktas, kad tos rųšies reikalai
nazi.,osc
ir
vidurinėse
mokyk
si prie jok'ių Europos reika
matomas lietus ar sniegas*
viniai jau yra atlikti. Taipat
DAUGIAU KARO LAIVŲ lų. Tik pasirašyta sutartis lose 9,342, mokyklose suaugu- I nnaža atmaina temperatūroje.
tikslu atgauti skolą. Kuomet į
\ r a taktas, kad voldeeiai gy-1 BERLYNAS, saus. 20. - Į tų reparacinius planus, ku
SIUNČIA.
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šiems
Vokietija
mokės
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~ jVakar žemiausia temperatuventojai
Runraiijos
Banate 'Sekmadienį Vokietijoj turėjo ; riais, anot jų,'Suv. Valstybės
J
41h
1S 1
.
•• , V '
'
J ^ aukštesniajai tech0O }
del to labai sujudę ir nerim-'dideles demonstracijas komu- pavergusios Vokietijos darbiJa
MANILA, saus. 20. Tš cia santarvei, tu reparaciiu dalis .,
, ,, . . , i r n v ,
-° K
' • 1
lunkus.
sta."
inistai ir monarchistai. Komu
1
*^
. mkos mokyklai tenka 160 mo- j
i Shanghajų
pasiųsta dau
Toliaus senatorius nurodė, 'nistai demonstracijas turėjo] Kai-kuriose gatvių kertėse
'..
.
Į **- I N I G V ; K U R S A Sa. g
v)0n .
giau Suv. Valstybių karo lai teks ir Suv. Valstybėms. Jei , . .
jog daugelis katalikų bažny- "Berlyne, monarchistai — Ma- atsirado komunistai kal.bėto;kinių, muzikos — 229 ir meno
vų. Ten reikia saugoti ameri
ėių šiandie apleista neturint Įgdeburge.
I-jai.
Kai-kurie .jų šaukė:
Vokietija nemokės, Amerika •
S ,„
Samia 19, 192').
konų gyvastis ir manta nuo neturės reikalo ja versti mo- '•
M
ni
lėšų jų taisymui, kadangi;
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v
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"
g
a
l
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e
laimėti
1)emon8trae
ose
kinų plėšikų.
Lietuvos 100 litu
$10.00
. .> r„ .
.
, , • j Be to, tuo pat laiku buvo
taip vadinama žemės refor- . ^ 2 5 ( K ) ( ) k o m u i l i s t u i r j u [parlamente, tad turime imtis
keti. lai santarvės valstybių
7 ,
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.77 ^
ma daug katalikų įstaigų a p i . j ^ . ^
J j o n i a r S a v o d a r b i ginklu ir statyti barikadas."
., ,
ĮLietuvoi 10 mokvtoju sennna
Franci jos 100 frankų.. 5.39
PATVIRTINO
N0MINAplėšta, atimta nuo jų joms- ^ ^
^ ^ ^ ^
|
.Magdeburge
monarchistai
reikalas.
..
\
: • \\
.
miesto
Belgijos 100 f ranki) . . 5.01
VIMA.
.,
,
.,
,
-v!rijų
su
l,So(y
mokiniais
ir
14
prigulinti per šimtmečius že- ^ j . , , ; , , , ; ^
taipat turėjo apie 20,^X) žmoir
KRASSIN
SU HERRI0TU. Jr\\štuoni plėšikai apiplėšė Italijos 100 lirų . . . . 4.19
Matyt,
llarvev
bereikalo iš' . .
•
.. ,
mė.
. .
nįn savo demonstracijoj. De
Tiffin
teatrą,
4045
West
Nor
Šveicarijos i 00 f r. . . 19.25
"Mes reikalingi civilio ka
.
,
*
dviejų
metu
mokvtoju
kursu
v
\VASHINCJ
TON,
saus.
20.
\ e t didžioji ir puošnioji k a ,
PARYŽIUS,
saus.
20.
Va
inonstraeija buvo daugiaus
th ave.
Čekoslovakijos 100 kr. 3.00
sisoko.
^
,t .
'
buvo
komunistų
obalsis.
-Senato
juridinis
komitetas
talikų
katedra
Temesvare
kar
čia
konferavo
Rusijos
bol
militarinio charakterio.
Jos
su 911 mokinių.
Komunistai
suorganizavo
de
pripažino
Stone
nominavimą
jau pradėjusi išoro irti ir
ševikų ambasadorius Krassin
priešaky buvo admirolas Semonstracijas
tikslu
protestuo
Aukščiausias Teis su premieru Herriot. Krassin
genda. I r kuomet katalikai tuIIIIIIIIIIIIiillIIIIIIIIMlIlIlIlIlItlIlIlMIlIlHIHIIIilIltMIlIlIlIlIUIIHni
heer, gen. von Armin. gen. teisėju
man.
SIUSKITE SAVO GIMINĖMS
•' ri rūpintis nuosavomis baž ti prieš naują vokiečių kabi- » Rossback ir kiti.
kokiais tai reikalais vyksta
. T .
nyčiomis, tuo pačiu laiku jie netą ir minėti Lenino mirimo
Maskvon, tad pirm vykimo
Fieldmaršalas Hindenbur overčiami duoti pinigų statyti sukaktuves.
Du plėšikai gatvėje apiplė pasiteiriavo informacijų.
pasiuntė telegramų monarchiL I E T U V Ą
komunistai!
Maršuodami
Koi.iumsiai , g t a m s r ( l i k ^ ( l a H i a s I r e s n i ų j ų šė Miss M. Swanson, .6812jiems svetimas cerkves. Kū
^ ^
Argo Cleaning and Dyeing
muliai sudaro stačiatikių gy aukė - a m n e s t i j o s . " Nes kelif l a i k ą
Dorchester ave.
fc
o
tirpstančiai
jų
draugų
yra
ka
įstaiga 6117 Archer ave., pa
ventoju, didžiumą. Ir, rodos,
^Monarchistai, be kitko, pa
'
.
mestomis bombomis sugriau
jie galėtų apsieiti be katali Įėjimuose.
darė rezoliucijų,
smerkdami
PER
CIVILINIS METRI
ta.
ku skriaudimo.
Protestavo ir prieš eksper- j prezidentų Eberta ir reikalau
KA VIMAS.
darni, idant jis atsistatydintų.

LIETUVOS MOKYKLOS |R MITINGAI o a VANDENS.

•M

.'.

Konisto Ir Monarehisti De
monstracijos Vokietijoj

•

PINIGUS

ii

NAUJAUSIOS ŽINIOS

—

Civilinio metrikavimo siste
KONFISKUOJA IBANEZO ma, rašo- ^ L i e t u v a , " Kaune
BROŠIŪRAS.
neprigįja. Ligi šių metų gruo
MASKVA, saus. 20. — Čionai pusoficialiai pranešta,
kad Rusijos apsaugos komisaras pašalintas iš sovietų karo
džio 15 Kauno miesto valdy
ROMA, saus. 20. — Italitarybos. Taipat jis įspėtas, kad jei ir tolesniai bus nepak
boj įregistruota: 1 vedybos, 1
lusnus, tai bus pašalintas iš politinio biuro ir iš ekzekutivio Į jos valdžia parėdė ikonfiskuo' • • „ • -• w - ^ - w „ „ T™~;
t i visas Ibanezo brošiūras, ku gimimas
ir 1 mirimas.
Iregikomiteto.
struoti pasivadinę
laisvama
1
riomis šmeižiamas Ispanijos niais.
PEKTNAS, Kinija, sars. 20. — Yra žinių, kad arti
karalius.
*
miausiomis dienomis Japonija su Maskvos bolševistine vai-j
" L i e t u v a " sako, kad " t u o d'žia pasirašys sutartį, kuriąja remiantis tarp abiejų šalių:
t a r p u " tai neprigįja. Matyt,
5 ŽUVO POTVINY.
diplomatiniai santykiai bus atnaujinti.
tas laikraštis tikisi ateity su
BERLYNAS, saus. 20. — Naujas nuinisterių kabine
ATLANTA.* Ga., šaus 20 | l a u k s u | s daugįaus laisvamanė
tas supažindintas su Reichstago nariais. Kanclieris l)r. Lu-j_ N u Q n i l o ^ & d T k d l l r i ^ < j £ [ ^ ^ 9 l^tuvių.
•
ther skaitė savo valdžios deklaracijų.
na lįjancio lietaus pietinėj :
—*
CHICAGO. saus. 20. — Plėšikai vakar apiplėšė dvi j valstijos daly patvino upės. * SKAiTYKITE IR (PLATINbankas miesteliuose Mansi'ield ir Gays, 111.
*
' Pranešta, 5 asmenys žuvo.
KfTE "DRAUGĄ."
1

•

VILNIAUS LIETUVIŲ ATS
TOVAI AMERIKON.

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir
geriausia patarnauja. " D R A U G A S "
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBĖS BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
" D R A U G A S " siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftals Ir telegrama.
" D R A U G A S " P U B L CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
Telef. Roosevelt 7791
Ofiso Valandos:
Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare
Sekmadieniais uždaryta

——————

VILNIUS (per paštų). V Vilniaus lietuviai nutarė sių
sti savo* atstovus j Ameriką
rinkti aukų Vilniaus lietuvių
reikalams.
Aukotojams žada duoti kai
po dovaną Petro Rimšos dar
bo medalį, kurio vienoj pu
sėj bus staugiąs vilkas ir pa
rašas: " B i , pasauli, mes be
Vilniaus nenurimsim,'' o kitoje medalio pusiėjė — vyties
kova su aru.

}

DRAUGĄ

JJ
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rinktais pinigais. Tuomet |is butų pirmos rųšies patriotas,
sime, kad esame susipratę kaištikimas "pažangai", t. y. Lietuvai. Tuomet visai nebūtų
^ ^
suprantą vienybės ga
pavojaus, kad jis (ar jie) paves Lietuvos reikalus Vatika
lybę.
Lietuvis Specialistas
AMBASADORIŲ
ATSAKYMAS.
no valiai. Dabar-gi tas kun. Krupavičius į vienus metus
Taigi visi rengkimės į Ka
W E W > • e»TANL»* »©. A O O f V
talikių Seimą, kuris prasidės 2
Ambasadorių Konferencijos vardu p. Herriot atmetė išdalino net 15Q tūkstančių hektarų (arba apie 375,000
*
itAlOA* PLBIJKHTNG CO., Inc. vai. po pietų vasario 1 d. Chi- j p. Čarneckio notą ir lig-ir pagrasė Ųetuvai, kad ji susi- akrų) dvarų žemės; ir šitam darbui pritarė kiti Krikščio
Turėk švarias, Sveikas akis
S4 bu Oakley Ave.
cMuago. oa cagoje Dievo Apveizdos sve- taikintų su Lenkija. Del šitų notų šiandien mūsų spaudoje nių Demokratų bloko kunigai, kaip Staugaitis, Jurgutis,
Jeigu kenti galvos Bkaudėj&ną,
Jei
turi aklų uždegimą, jeigu akys
Keti. IV i. Kotwevell 2U«*
tainėje (ant Union ir 18 gat. gana daug tuščiažodžiaujama. Štai kad ir p. A. Smetona Dogelis, net Vailokaitis. Na, jei taip, tai aišku, kad jie tuvargę.
silpnos, skaudžios arba
ašaroja,
tuojaua
ateik pasitarti.
menki
patriotai
it
turbūt
svetimiems
tarnauja.
Kuriems-gi
"Lietuvio 7-tanie numery visokių niekniekių prikalbėjo.
kampo).
Akiniai $5 ir augščiau
svetimiems? Na, kaipo kunigai, greičiausia Vatikanui. (J
llllli;ilillllllllllliiilllMiiliiiH«iitllllilli>
Sako:
S. R. Komisija.
I
Valandos nuo 1 lkl 9 vakarą
"Ir vidutiniškam politikui buvo aišku, jog Kon be to, juk Seimo rinkimų (jie vis artinasi) agitacijoj pa
ASAKIO 1 Dli^NA 1926 M.
Nedėllomis nuo 10 iki 11
ferencija negali sutikti su tokiu mūsų vyriausybės pa žangiečiams labai pravartu, kad kunigai nebūtų patriotai: 3333 South Halsted Street
LENKŲ ŠMEIŽTAI.
'
siūlymu. Kokiam galui toks tuščias žygis buvo daro tuomet skiltų krikščionys demokratai ir gal pavyktų pa
Vasario 1 diena netoli. Gu
mas, — sunku įspėti. Tuščia yra šauktis ir į Tautų žangiečiams keletą atstovų pravesti.
igos ir kaimyninių valstijų
Kosuliai Visuomet
P. Smetona labai klaidingai mano, buk kungiai ir iš
1925 m. sausio niėn. 16 d.
Sąjungą,
tą
žemesniąją
Amb.
Konferencijos
instanci
etuviams katalikams ši diena
Pavojingi - Kaip
politikos darbų privalo duoti atskaitą Vatikanui, nes Va
ją.
Jei
visi
tai
žino,
tai
negali
nežinoti
ir
mūsų
vy
pa be galo svarbi. Tą dieną
Kai kuriuose Amerikos Lie
Greitai Jos Prašalint.
tikanas į nereliginius reikalus nesikiša. Gal but p. Smetona
riausybė".
iruiKs katalikiškųjų drau- tuvių laikraščiuose buvo tilKroniSid kosuliai ir krutinės šal
žino, kad Vatikano Delegato arkivyskupo Zecchini nuomo čiai dažnai yra pavojingi. Ne tik už
.Taip,
vidutiniški
politikai
žinojo,
kad
galingų
valsty
atstovai tartis bendrais, pusios žinios apje tai, kad ne
krėtimas pavojingus bet nepajaujonė apie žemės reformą yra panašesnė į pažangiečių nu iiias kosulys diena ir naktį taip nu
bių
ambasadoriai
nesutiks
su
mažos
Lietuvos
norais
ir
šiems lietuviams katalikams va du Iaetuvos ministeriai ysilpnina visj systemą kad jau nega
sistatymą,
negu
į
kun.
Krupavičiaus.
Krupavičius
dvarus
lite kovotis su liga
siūlymais. Gal but tai žinojo net ir p. Smetona, vienok,
įpimaisiais klausimais.
ra tarpusavėj susimušę. Lie
sustabdykite tą kosulį tuo jaus.
bežemiams paveda, matyti, nei Vatikano neatsiklausda O Tai
geriausio vaisto nėra kaip senų
nebūdamas
labai
tikras,
jis
apie
tai
aiškiai
nekalbėdavo:
Be svarbių pranešimų iš tuvos Respublikos Pasiunti
laikų išmėginta remedija Dr. Bell's
mas. O jei jo vietoj butų p. Smetona ar jo vienmintis, tai Pine-Tar
jis
tuomet
nepasakė
ar
privalu
Lietuvai
kaip-nors
atsaky
Medus. Daktarai sako kad
ugijų darbuotes dienotvar- nybe yra ne kartą perspėjusi
pine-tar
greitai
paluosoja
flegmą
ti į ambasadorių pasiūlymą, ar ne. Jei atsakyti, tai kaip tas jau greičiau galėtų su ark. Zecchini susitarti.
kuris yra tikras priežastis kosulio, o
n padėta du dalyku: 1) Ka- būti atsargiais su Lietuvos
duoda gerą skonį ir taipat
Kas link konkordato su Vatikanu, tai rodos galėtu medus
atsakyti? Jei ignoruoti, tai kodėl? Ar nebus Tėvynei ko
pagelbsti sustabdyt skausmą gerklė.
jilikų vienybe ir 2) Šių dienų vardą žeminančiomis žiniomis.
Greitas palengvinimas
nepalankaukios žalos, ignoruojant kelių didžiųjų valstybių notą. Apie me Latvijos pavyzdį sekti: nekatalikiška Latvijos valdžia _sio
kosuliai yra stebuklingas.
usų uždaviniai. Šitų du klau Sąryšyje su tomis paskleisto
pirkite tikrą Dr. Bell's Pine
šituos klausimus jis ilgai tylėjo: matyt, gudrybės stigo. padarė abiem pusėm naudingą konkordatą, už kurį ten ir TarBetMedų
o ne kokį kitą užvaduo
mis
žiniomis
Pasiuntinybe
u plačiai referuos mūsų
tą
vaistą.
Dr.
Bell's yra tikras pine
laisvamaniai
balsavo.
Bet
mūsų
laisvamaniai
fanatikai:
jie
Bet štai, "Elta" paskelbia ambasadorių atsakymą p. Čar-tar
medus
kuris
yra žinomas per
tųs visuomenės veikėjai:«randa reikalinga paduoti iš25 metus kaipo geriausis vaistas. Jis
neckiui. Jo pasiskaitęs, p. Smetona tuojau pragudrėjo: kels didžiausį trukšmą prieš bet kokį Konkordatą. Pasto yra
pagamintas iš kitų gydinčių vai
K. Pakštas ir Kun. B. trauką iš ''Lietuvos*' dienraš
t
ų
sienų
nebuvimas
ir
socialistų
priešingumas
labiausia
stų,
savyje nėra migdomų arba nuo
dabar jis jau žino, kad p. Čarneckio pasiūlymas buvo tik
dingų
vaistų tatgi galima duot vai
čio
2
(1798)
Nr.
iš
sausio
m.
umšas. Jau tų dviejų vyrų
trukdo
Lietuvai
konkordatą
su
Vatikanu
sudaryti.
Vienok
kams
—
labai g^ras del spazmodiš"tuščias žygis". Na, ką? Ar-gi iš p. Smetonos straipsnio
rdai mums pakankamai už- 3 d., kuri skamba šitaip:
^ ^ ^ T ^ ^ ^ .
neaišku, kad Lietuvoj dar esama gudrių žmonių, viską ir šios kliūtys rodos bus nugalėtos. Gruodyje jau lankėsi j £
pirkjte Dr. B*'i'a Tik 30c. pas kiekkrina, kad referatai bus įdoVatikane lietuvių delegacija konkordato reikalais. Jos są \ie>ią gerą vaistininką.
iškalno numatančių?
v Lenkų šmeižtai.
(Apgr.)
ųs ir gilaus turinio. Juodu
statas buvo gana rimtas: pralotas Staugaitis, kanaunin
Prieš
Kalėdas
lenkų
spau
VATIKANAS,
KUNIGAI
IR
VALDŽIA.
švies mums katalikų vienykas Kukta, prof. Šalkauskas ir prof. Česnys.
PINE- TAR -HONET
doj,
o
paskiau
ir
kai
kuriuose
Toliau
p.
Smetona
sako,
kad
likęs
dar
neišbandytas
s svarbą ir nurodys budus,
Galop p. Sm. paliečia ir Baltijos sąjunga, bet apie
nebūtus
daiktus
mėgstančiuo
Vatikanas,
nors
ir
čia
nesą
ko
Lietuvai
tikėties.
P.
Sme
ip ji reikia vykdinti; juodu
tai kitame numery prasitarsim.
se
užsienių
laikraščiuose
pa
tona
mano,
kad
Vatikanas
pataikauja
Lenkijai
ir
kad
jis
Terpetinas Panaikinę
pieš visiems katalikams ei
K. P .
ną kelią, kuris ves mus į sirodė Varšavos, matyt, tyčia neisiąs prieš didžiųjų valstybių politiką. Na, juk visi ži
u. J : ; r
Kalėdų šventėms iškepta "an nom, kad Vatikanas politikoje labai atsargus. Ar jis ku
Rumatizma
resnę ateitį.
TARPTAUTINIŲ DARBO kėje. Tai yra pasekmes angVisos tad katalikiškos dr- tis", kad per vieną Kabineto rią puse remia ar ne, — tam neturim jokių įrodymų. J tau
Sustabdyk tą rumatišką skaudėji
ŽINIŲ SUTRAUKA.
lies kasyklų uždarymo.
posėd|
tarpusavėj
susimušė
du
tų
politinius
ginčus
Vatikanas
nesikiša
ir
nesikiš
bent
tol,
mą
tuojaus! Lai Turpo—Turpentine
s tenepraleidžia progos suOintment įsisėda ir išvaro tą skaus
mą.' Turpo Ir rumatizmas nesutin
VOKIETIJA:
pažinti arčiau su taip mūsų Lietuvos mimsteriai. šios "mu kol tiesioginiai neliečiamas Bažnyčios reikalas. Todėl vw
ka i— kuomet Turpo ateina skaus
mas išeina.
suomeninio gyvenimo klau- štynės" įvyko greičiausia tik sai aišku, kad Vilniaus ginčo Vatikanas nesiims rišti. Tad RBAZILIJA:
Reikalauja
Darbininkų.
Mokslas sako, kad niekas taip grei
nais. Tenebunie nė vienos karštose lenkų galvose, kurie nėra ko ten ir kreipties pasaulinės politikos reikalais, ypač Imigracija Japonų.
Visoj
Vokietijoj
trūksta
tai
neprašalina rumatlztno kaip ter
nuolat
pasižymi
savo
donikikai
neapykanta
tarp
abiejų
tautų
yra
iki
raudonumo
įkai
pentinas.
Naujas išradimas Turpo yNesenai, Rio de Janeiro kepėjų, mėsininkų, pardavėjų, ra sutaisytas
talikiškos draugijos, kuri
su visais Terpentine
choto
fantazija,
nes
Lietuvoj
tusi.
Vatikanas,
rodos,
nenorės
pirštų
nudegti.
gydančiais
vaistais,
tuojaus pa
laikraštis, " A Folha", pra ir darbininkų metalų ir audi lengvins pasitrynus kurie
dalyvautų vasario 1 dienos
skaudamą vietą.
nieko panašaus neįvyko.
Visai neišmintingai (bet gudriai) p. Smetona išva nešė, kad į 1924" m. pabaigą,
Turpo labai greitai įsisėda J kūną
ime.
mo išdirbystėse.
kad nei kvapo nepajusi.
džioja apie kunigus mūsų valdžioje ir apie santykius su atvyksta 1,000 imigrantų iš
Jau gaunama malonių ži- Liet. Resp. Pas. Amerikoje.
Turpo išvaro rumatizma iš systeŠVEDIJA:
Vatikanu; girdi:
m<»
tuojaus! Taippat greitai praša
Japonijos,
ir
kad
1,500
dau. .
ių, kad draugijos uoliai renlina šaltį, skaudėjimą gerklėje
ir
krupą.
Sustabdo
bronchitis,
lumbago,
"Pagaliau,
Vatikanas
gerai
žino,
kad
Lietuvių
giąus
atvyks
prieš
kovo
mėn.
Bedarbis.
iasi prie beimo. Jau daug
neuralgiją ir katarą. Neužtrfcna pūs
lių, nedegina Ir nepalieka plėtmų.
teokratinė
vyriausybė
niekuomet
neišdrįs
statyti
jam
*
TRUMPOS
ŽINIOS.
1925
m.
Japonų
valdžia
prie
raugijų išrinko savo atstoBedarbis Švedijoj žymiai
kliūčių darant konkordatą. Kunigai yra ministeriai, lankiai atsiliepia apie tą imi
Kam kentėti? Lai Turpo prašali
ir pagamino gražių įnena tą skausmą tuojaus. Nusipirk Tur
mūsų viešpataujančių partijų vadai kunigai, kurie be graciją. Tie imigrantai dirbs sumažėjo. Sulig oficiališkų po šiandien nuo savo vaistininko. Ne
ų. Tečiau dar ne visos tai Turkija.
būk be Turpentine Ointment namuo
skaitlinių,
Kugs.
mėn.
1924
Romos
sutikimo
neturi
teises
užimti
atsakomingos
se.
Turpo turi savyje Menthol ir
ant
rytžų
laukų
.
Planuoja
atstatydinti
Kons
padariuosios.
Cafrnphor. Turpo — 35c. ir 70c. ui dė
valdžioje vietos. Tokiu būdu Vatikanas gali kontro
m. buvo tik 4,200 bedarbių žute.
tantinopolio, Trepesundo, Sam
Eaginame tad ir šias kataCHINUA:
The Glcssner Co.
liuoti mūsų valdžią visose svarbiose jos funkcijose,
sulyginus su sausio mėn. 1922
suno ir Mersine uostus.
škas draugijas, kad neatFlndlay, Oliio.
••tusų suverenumo dalis tokiu būdu su juo lyg pasi Pabėgėliai Darbininkai.
m. 163,000.
tų nuo kitų, kad rengtų- Kanada.
dalinama. Mūsų vyriausybe tokia optimistė, kad ar
Iš Shanghai atvyko dau
prie seimo.
dvejus metus nelaikė dargi reikalingu turėti savo at gelis pabėgėlių darbininkų.
Nepavyko. * • J o e ' ' Jamizzi
Jeigu kuri katalikiškoji dr- nubaustas už blaivybės įsta
stovą prie Vatikano. Ir kam turėti? Kaune yra Mon- Keli didžiausi fabrikai pusė^ T a v o Pareiga Jais Rūpintis. =
del kokio nors neapsižiurė- tymo sulaužymą $300 dolerių.
signoras Zecchini, o Vatikanas ir neinformuojamas ži- j tinai uždaryti
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu
o ir nebūtų gavusi pakvie- J o automobily rasta 20 skryriai
užkietfja, Jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra. reikalas jųg,
nos, ko reikia Lietuvai'.
motinos!
Friiurekit juos rūpestingai. Pridabokit kad jų viduriai
ANGLLTA:
o, lai vis tiek renka atsto- nučhj alaus.
veiktą
kiekvienu
dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausis vidurių
Šita p. Smetonos gudrybe, žmonių kalbon išversta,
užkietėjimas,
duokite
jiems Bambino—Kūdikių Geriausj Draugą.
parupina jiems mandatų
Burnley Vatos Industrija.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiau*. Jis veikia greitai, len
štai
ką
reiškia:
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.
jį siunčia Seimo rengimo Vokietija.
Pasirodė pagerėjimas Bur
Žemės Ūkio ministeriu yra tūlas kunigas Krupavičius,
omisijai (2201 W. 22nd St.,
F. AD. RICHTER & CO.
Nelahnė. Geležinkelio lini- kuris pasibaisėtinu greitumu dalina žmonėms dvarus, tuos nley vatos industrijoje 80%
104-114 So. 4th Street
Brooklyn, N. Y.
sago, m . ) .
visų
staklių
vartota.
joj Berlyno Kalnas ties Herne I lenkystės lizdus Lietuvoje. P. Smetona ir dauguma jo
Suėję visi į krūvą, bendro- stotimi, valdomoj franeuzų ir j vienminčių tautininkų tiki, kad be dvarų Lietuva negali Bedarbis Anglies Apielinkėj.
is jėgomis apsvarstysime belgų, ištiko nelaime: trys būti turtinga ir neb idševikiška valstybė: Jei kun. KrupaviPranešama, kad 40,000
iausius, mūsų visų skauda- vagonai sumalti, daugiau 20I&US jutų pažangietis, tai jis nesiskubintų dvarų dalinti, anglies kasyklų darbininkų
uosius, reikalus ir parody- užmuštų asmenų.
I o už nusavintas žemes brangiai užmokėtų iš žmonių su- yra be darbo Cardiff apielin- i
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parduoda savo fabrikatų, savo manufak jos daug tikėtis" -- turbūt išreiškė Lie-1
tūros Lietuvoje. Tociau, amerikiečiai per tuvus prekybininkų nuomone. Vos kelios t
savo konsulatus ir prekybos komisiome- Lietuvos firmos tesikreipė su paklausi- j
riių5 domėsi Baltijos valstybėmis ir ener mais į čionykščias Lietuvos oficiales įs
Varytojų Sąjunga",
gingai organizuoja tenai savo eksportų. taigas, "Spirito
l
Tatai matyti, kad ir iš Komercijos De akc. bendrovė "Vaistija" iš Kauno, 'Pir
partamento leidžiamos savaitinės apžval moji Lietuvoje Juostų Dirbtuvė" Ska
gos -- "Coimnere*! Jieports," " A vYeok. piškyje, Bokiškio Apskr., ir dar viena,
(Tąsa)
Iv Survey of Foreign Tradc'\ Tenai ran kita smulkesnių firmų. Lietuvos Konsula
tai Amerikoje per ištisą metą nesusilau
Iš paminėtų skaitlinių, matome, kad dame paminėtas tokias Amerikos eks
kė Lietuvos gamybos pavyzdžių, kas taip
|ietuvos eksportas Amerikon yra tuo tai- portui progas: įvairios rašomosios, skaityra svarbu Amerikos ir importininneįvairus prekėmis ir sulyginamai ne- liavimos ir kitos raštinių mašinos, krutukams. Amerikos lietuviai ir kaikurios aĮidelios vertės: kaip jau minėta, Ameri- mųjų paveikslų filmos ir aparatai, kros
merikoniškos firmos parode daug dau
tenka tik H% mūsų eksporto; tečiau niai gesytoms anglims, plieno medžiaga,
giau užsiinteresavimo prekybos galimybė
lusų eksportas į šia šalį, nežiūrint į A- žemdirbystės mašinos, akėčios, trakto
mis su Lietuva, negu patys Lietuvos lie
Įerikos įvežamųjų muitų aukštumo, vis- i riai, elektros šviesos prietaisai, radio
tuviai. Taip bent atrodo dalykai Chica-'
neina mažyn, bet sparčiai auga didyn aparatai ir jų dalys; trąšos, kerosinas,
gą pasiekusiomis žiniomis. Ateinančiais
gali tapti pastoviu. Kas del Amerikos gasolinas, farmacijos ir biologijos prepa
ratai, siropas, kukurūzai (corn) ir kiti. metais, beabėjo, bus daugiau gyvumo.
raporto Lietuvon, tai jis, nors yra įvai
bet del kainų aukštumo, nevi&ftda Lietuvos pirkliai ir pramonininkai nepa 7. Lietuvos eksporto Amerijcon gaUmy-'
bės ateityje.
iko konkurencijos su Anglijos, Skan- rodo rimtesnio susidomėjimo Amerikos
lavijos, Čekoslovakijos prekėmis: tik rinka. Publicistas Vygandas 5. m. "Lietu
Faktinai visas tas prekes, kurias Lie
likurie valgomi produktai ir neskaitlin- vos" Nr. 212, rašydamas, kad "Ameri- tuva eksportuoja į užsienius, tokia pat
žali medžiaga; ypač mažai Amerika te-1 kos rinka labai svyruoja ir sunku ką iš prekes, tik, žinoma, daug dar įvairesnės

:TUV0S-AMER!K0S PREKYBINIU
SANTYKIU APŽVALGA IR
PREKYBOS GALIMYBĖS.

r*«r

"

ir daug didesniame kiekyje, Amerika im
portuoja sau iš svetimą kraštų. Tat teoretiškai imant, Lietuvos eksportui Amerikon nėra jokių ribių. Tečiau šį klaubimą imant praktiškai, čia atsiveria pla
tus laukas tyrinėjimams, bandymams ir
gyvam bizniui. Čia sustosime prie tokių
Lietuvos eksporto prekių, kurios gali
būti įdomios Amerikos importininkams.
Del geresnio sulyginimo, Lietuvos kainos
paimta iš rugsėjo mėnesio davinių, o Amerikos urmo kainos paimta .iš spaliųiapkričio mėnesių kainų: nupirkta prekė
Lietuvoje tegali būti parduota vartotojui
Amerikoje tik į mėnesio ar dviejų mė
nesių laiką. Prekiautojas nuolat ,turi da
boti prekių sesoninę verįę; smulkios pro-'
kybos kainos Amerikoje yra daug aukš
tesnės negu vieno kainos.
1) Gyviai
Čia galima kalbėti tik apie kaikurių
Lietuvos naminių paukščių eksportą: ka
lakutų (15 lt.), žąsų (10 lt.), vištų
(5 lt.), ančių (6 lt.); jų išvežimas yra
be muito; Amerikos įvežamasis muitas

butų už svarą 0.03; urmo kainos už sva
rą: kalakuto 0.30; višųt 0.15 iki 0.2O;
antys 0.15; žąsys 0.14. Daugumą naminių
paukščių Amerika importuoja iš Kana
dos, Škotijos, Olandijos ir iš kitur.

'
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2) Maisto produktai.
Javai. Lietuva eksportavo javų 1921
m. - 2300 ton.; 1922 m. - 14.600; 1923 m.
30.800. Eksporto kiekis nedidelis ir ėjo
į Vokietiją ir Latviją. Šiais 1924 m. rugių
derlius iėjo mažiau normos, tat apie javų
eksportą Amerikon netenka kalbėti, ypae, kad pati Amerika yra žinoma, kaipo
pasaulinis eksporto aruodas.
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Žirniai bei Pupos (apie 2į lt. už cen
tnerį, t. y. 50 Itlgr) galėtų rasti rinkos
Amerikoje (įvežamasis muitas 0.01 už sva
rą), urmo kaina apie 0.80 už bušelį, ku
ris sveria apie 60 svarų: išeina, kad žir
niai 6. kartus brangiau Amerikoje negu
Lietuvoje. Žirnių dikčiai importuojama iš
Meksikos, Kinijos, Trancijos ir iš kitur.
*•

(Bus daugiau)

Ąntradi Įii*, Saus. 20, 1925
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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A U G S S

MOTINA LINKSMA, K U O M E T
JOS K Ų D I K I S SVEIKAS

Sausio 11 d. š. m. V. Jėzaus
Kančios Brolija per savo me Vidurių užkietėjimas tai pa
tinį susirinkimą nutarė ir ve l vojus kūdikiams. Prašalinkit
* savo organu laikyti "Laivą,". tą pavojų su puse arbatinio
Ciceros anglų laikražtys pe
Taigi, gerbiamieji
Brolijos! šaukštuko Dr. CaldwelTs
Aš,
Vincentas
Narmontas,
reita savaitę gan plačiai ap
Syrup Pepsin
nariai,
atnaujinkite
"
L
a
i
v
o
"
rašė apie Justą Kudirką, kai jau dešimts metų gyvenu čia prenumeratą pas org. vedėją
vienos farmoš ir su pasiilginant* kūdikius nereikia daugpo Lietuvos Valstybines 0- ant
•! .
i ,, , i
• .Augustą Urbelį, ar pas M. I patirinio, kad supratus, jog
muisto liekanos i.š kūno siste
r
peros artistą ir jo rengiamąjį ilgimu laukiu, kad daugiau 1 Symanskį
^
" Petrą
ar pas
Gu- mos tu.ri but tuojaus prašalintos, to- M
dcl inteligentiška motina ir daboja,
koncertą vasario 1 d. Šv. x\n- lietuvių čia apsigyventų.
d i ž u
kad
kūdikio pilvas butų. liuosas.
/
* - * * # * *
Cia, Fairliope, Ala., oras ytano parap. svet. Malonu ma
Patartina visoms katalikiš Kūdikystės dienose reikalingu liuosuoti vidurius du arba tris kartus i
tyti, kad svetimtaučių laikraš ra sveikas ir gražus. Sniegą
koms draugijoms turėti savo 24 valandas, o vaikystės dienose —
vieną arba du kartu. Jeigu viduriai
čiai talpina net pirmiau pus visai nėra. Žiemą auga viso
orgaju "Laivą", kuris dabar liuosuojami rečiau, negu tiek kartų,
tai ant kūnelio pasirodys skauduliai,
lapy lietuvio vardą. Šitokis lie kios daržoves, avižos ir kopuišeina didelio permato ir yra liežuvėlis bus aptrauktas, kvapas at
siduos ir kūdikis bus neramus. Kaip
tuvių vardo kėlimas tarpe s ve stos. Žemė čia gera ir derlinturiningas.
Jame
rasite
gra
tik tokius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok pusę arba
timtaučių priklauso čia gimu-!s a - Bulves auga du kartu per
tinio šaukštuko Dr. Caldwcll's Syrup Pepsin ir po kelių valandų tie apsi
žių ir naudingų pasiskaity reiškimai prasišalins.
metus. Vaismedžių auga čia
siam jaunimui.
mų. Kaina metams tik $2, bet Tai yra vidurių liuosuolojas labai tinkamas šeimynos reikalams, nes jis vei
visokių: orangių, figų ir ki
kia lengvai, be skausmų, labai malonus imti ir neturi savyje svaigalų bei
Kiek laiko atgal mes pagei tų. Čionai atvažiuoja daug jei kuri visa draugija užrašo narkotikų. Duok pusę arba pilną šaukštuką, atsižvelgiant L kūdikio amžių,
nuo vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, apetito pra.radimo, vidurių išpūtimo,
davome, kad daugiau butų ra žmonių pasigydyti, ypač ser kaipo savo organą, tai tik nuo peršalimo ir šalčio krėtimo. Jųs
.. r
pamatysit, kad kūdikis miegos be
$1.50.
Taigi
naudokitės
proga
šoma į vietinius anglų laik gantieji reumutizmu. Fairlio
KUPONAS VIENOS KONKOS
vartojimo svaiginančių vaistų.
IŠBANDYMUI DYKAI
raščius apie mūsų veikimą, pe yra gražus miestelis ant ir užsirašykite gražų ir nau Vartokit jį sau ir duokit užaugusiai Yra daug žmonių, kurie visuomet
savaitinį žurnalą "Lai- šeimynai. Tuomet bus mažiau susir norėtų pirmiau išbandyti, negu
bet veltui, lig Šiol apie mus upės kranto. Čia plaukioja j dingą
gimu, mažiau išlikimų nuo darbo ir pirkti. Lai jie iškerpa šj kuponą,
«
"
v
#
mokyklos. Kuomet jųs patirsit, kaip prisega savo vardą ir adresą ir
svetimtaučiai nežinodavo, tik garlaiviai. Keliais vaikščioja
I>f.
Caldwell's Syrup Pepsin veikia pasiunčia J
V. J. Kan. Plr. Valdyba.
ant jūsų, tuomet jųs mesite visas pi
pastaraisiais keliolika mėne automobiliai.
PEPSIN SYRUP COMPANY
lės, pauderius ir kendes. šitokia gy
. \
Monticello, 111.
sių vis daugiau pastebiama
duolė, kurois parduodama suvirs 10
o aplaikys dykai fconką Dr. CaJdDaug svetimtaučių čia suva KĄ TIK GAUTOS IŠ VO milionų bonkų kas metai, privalo tu- well's Syrup Pepsin paštu. Stampa
svetimtaučių laikraščiuose ir
rėt viršenybe ant kitų. Mes ja ga nereikalinga. Visiškai dykai.
žiuoja, o lietuvių nematyti.
KIETIJOS ŠITOS
rantuojame arba pinigus sugrąiinam.
apie lietuvius, tad garbė čia
[Tiesa, 3 metai atgal atvažia
KNYGOS.
gimusiam jaunimui.
•H^^'
vo čia Adomas Benickas, lie
žas
Šaltinėlis
juodais
apdaf
1 Šventųjų Gyvenimas, Juo
(iiedrininkų 13 konferenci tuvis, ir jam čia gerai sekasi,
rais kaina
$2.00
dais
gerais
apdarais
Kai
4 Kūdikėlis Jėzus Maldų kny
jos didelio formato paveiks k a i p i r man pačiam.
Lietuvis
Graboriua
na
$4.50
lus galima gauti pas fotogra- Butų malonu, kad daugiau 2 Šaltinis knygos skilios juo gelė juod. Minkš. apdarais
2314 W. 23-rd JPIace
Chicago, 111.
Kaina
$1.70
l'istą P . P u e k o r i a u s 1 4 3 5 S o . lietuvių
čia atvažiuotų. J e i
dais apdarais. Kaina $3.00
Patarnauja laido
Kainas kaulinais apd $1.00
49 Court Cicero, III. Telefo kas norėtų gauti smulkesnių
tuvėse
kuopigiausia.
Kaina kalinaiis apil. $.*>.;")()
Reikale
meldžiu at
Kaina juodais apd. .. 85e.
nas Cicero S027. Kas dar no žinių, terašai šiuo adresu:
sišaukti,
o
mano
3 Balsas Balandėles arba Msdarbu
busite
užga»
rėtų gauti, tai lai kreipiasi Fairliope, Ala., Mr. Vincent
Kaina juod. k i et. apd. 45c.
uėdinti.
3 Mažas Altorius juodas apd.
pas jį ar laišku ar pats. Jų Narmontas.
Tel. Ganai 1371
kaina tik $1.25.
Kaina
$1.50
V. Narmontas.
G Kantiėkos juodais minkš.
apd. kaina
$1.45
D A K T A R A I :
LABAI PATENKINTA.
M
ra.
Schaffnor. 518 West 136
Kaina juodais apd. .. 90c. St. New R.York,
Namų Telefonas Yarris 1699
rašo:
Ofiso Tel. Boulevard 5913
Malonėkite prisiųst
kaip greitai
Kaina juodais kietais apd. galima
du pakariu Dulgariškas Žolių
DR A. J. BERTASH
80(% I Arbatos mos radome kad šita Arbata

CIGEBOJE

FAIRHOPE, ALA.

A

MERGAITES VILIOJANTI
GROŽĖ PRIKLAUSO
NUO SVEIKATOS

DR.S.BIEZIS

Dr, A, Račkus

4442 So. Western Ave.

PHYSICLIN & SFRGEON
X — Spinduliai
Office: 2201 VV. 22nd SI.
Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rcsidence: 3114 W. 42nd S t.
Tel. I.afayette 4988
Hours; 1-4 & 7-8 P. M.
Sun. 10-12 Noon
Telefonas Boulevard

*-

1939

I

1411 So. 50 Ave. Cicero, U i

Ofisus atidarytas: kasdien nuo Z vai.
po piet iki 9 vai. vakare.
.Nedeliomis Ir seredomis ofi,-as užda
rytas.

J

i ei. Boulevard 0537
rfiao Tel. Boulevard M M
Rezld. Tel. Drexel t l » l

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moterišku, Vyrioku
Valkų Ir visų chronišku. Ilgų.

1707 W. 47-th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
t iki 8 vai. vak. Vedėliomis nuo
8 Aki S vai. po piety.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Išdirbėjanto Chemistal
Labatorijos Divizija

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Perkėlė

*•

savo

otioą

po

DR,

yra vienas iš geriausių leng
vo sunkaus svarumo rLstikas,
Rytoj vakare risis su J. Sperling iš Madison, Wis. L. Vy
čių 5 kp. surengtose imtynėse
j kurios įvyksta seredoj sau
sio 21, 1925 Šv. Mykolo par.
svetainėje lu'44
Wabansia
Avenue.
K. M. S.

nu meilu

SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2 — i
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Nedeliomis: 10 iki 12.
Telefonas Midvvay 2880

4 6 3 1 S. Ashland Ave.

l

Tel Yaxda09M
VoU&ndoi;
j į
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Kuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
TeL Boulevard M M

Dr. J. P. Poška

GVDYTOJJUI
LB
CHIRURGAS
U * 7 So. Morgan Street
•alandos: *—II Ii ryte.
Vakarais nuo 7 iki •
CICERO OFISAS:
1143 South » - t h AveiMM
Telef. Cicero 4478
ValamL: 8—8:88 • . T. Iraadlen,
U tarnui kals Ir pėtnyčloms n«o 8
Iki 8 vmL vak.
|

f Tel. Canal

0257 vak. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
*

Lietuvis Gydytoju Ir
Ohirorgras
1821 So. H a l s t e d St.
' R e z i d e n c i j a 6600 S. Arteslan Ave.

[Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki «
po pietų: 6 iki 9 vakare.

iJimmiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiift

Nesigarsinsi, — tavo
mažai kas žinos.

biznį

Pasigarsink "Drauge", o
dešimtys tukstauSiu. sužinos.

H^H

Tel. C3entral 6900
Cicero Ofisas Ketvergo vak.
4917 W. 14th St. Tel. Cicero 822*

S I M A I T I S
NAPRAPATH
Gydau pa&ekmingąi tokias ligas
vyrų, moterų ir valkų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais Ir ne
vargindamas operacijomis.
Vartoju Naprapatijos ir MaJsti
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau rastų kaip už&Ual-1
kyti Jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Kinu prie ligonių ir 1
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so Tai. 1 iki 4 po pietų 6 iki 8
vak- Nedeliomis po sutartė 4662
So. Ashland Avenue.

P.

APIE SAVO SVEIKATA

; -<e-.^>^

. •*&?-'>.

J. P. WAITCKES
ADVOKATAS
MIESTO OFISAfl
127 JT. Dearborn Stree4
Kambariai 514 Ir 516
Telefonai Randolph 5584 Ir 558* 1
VaL: Kas diena, išskiriant Su- 1
batos Ir Šventės, nuo 9 iki pietų, f

SPECILISTAS ant egzamlnavojimo abstraktu Ir padarymo kon- ||
traktų,
dokumentų
ir visokių
popierių. Veda visokius sudus,

Tamsta SL2

Lafayette

g A n t BRIDGEPORTO SeredoJ nuo
4-8 vai- •. Subatoj nuo 1—7 r. T.
8286 S. Halsted S t TeL Bonl. 6787

ROSELANDO OFISAS:
10717 So. Indiana Avenue
Telefonas Pullman 6877
Tai.; Kas diena nuo 2 iki f;
Subatomis visa diena, ftventomJs |
Iki pietų.
*

Pasikalbėk Su Mumis Šiandiena.
Mes turime virš 10 metų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
kata. Mes gydome
pasekmingai
užsendintas ligas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi elektrinUH ir be vaistiški gydymai
yra daugybei pagelbėję.
Patarimai dykai. Atsilankyk i

John Ba^dziunas Borden |
Lietuvis Advokatai
69 W. Washinffton St.,
Room 1310
Telcphone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 22 S t
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Ganai 1667

8568

Vyrui ir Moterys kurie kenčiate,
žinokite teisybę. Mušu
specialistai
duodu pilną egzaminuciją
kuri išrunda visus Jūsų silpnumus. Nereikė
spėti, šis egzaminas tikras ir neabe
jotinas. Jeigu skauda tau vidurius,
krutino, pečius, galvą, jeigu negrumuliuoja tau viduriai, neturi apetito,
kankina tuve rumatiztnas, dusulys, odos ligos nerviškumus ir kitos kro- j
niškos ligos.
Veltui neleiskite laika ir pinigus
pas daktaras kurie neduoda rezul
tatus. Daugelis
žmonų mano kad
jau nebus galima išgydyti jos. Ne
pasiduokite.
Gaukite
nuo expcrtų
patarimą, Prisidėkite ir jus prie tų
šimtų sveikų ir linksmų pacientų ku
rie kinkuosi kiekviena diena j mū
sų privatiškus kambarius.
Mes turime didžiausj ofisą Chicagoje su visais moderniškais
įtaisy
mais ir mašinomis.
Kad norite greitų rezultatų atsi
nešk šį skelbimą o gausi egzaminą
DR. VAITUSH, O. D.
ir X-Kay kiuris/ kainuoja $10.00 už
Lietuvis Akių Specialistai.
$1-00.
Palengvins akių įtempimą, kas
CHICAGO MEDICAL CLLNIC
yra , priežastimi skaudėjimo g a l - 1
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo- Įi 505 So. State St. Kamp. Congress St.
tumo, skaudančius ir uždegusius r Privatiškas įėjimas 7 K. Congress St.
karščius akių, kreivių akių, kata
Prieš Leiter Stores
ro, nemiego, ir taip toliaus, be
Valandos: Nuo 9 iki 6 vai. vak.
vaistų arba skausmo. NeperviraiPanedėliais, Seredomis ir Subatona nei akių medikalis mokslas.
mis 9 iki 8 vai. Nedeliomis: Nuo 9
Visuose
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis ma
iki 12 vai, ryte.
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę
muskulmių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus,
Jei Tamista nori, kad Jūsų
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo
paveikslas
atrodytų kaip gyvas,
numerio iš recepto duoto visiems
tai
tą
padarys
Tamistoms .f.
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
J. Stankaus Bridgeport Studi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speelalę atydą atkreip
joje.
iama palengvinimui visų nervų
Mes» imame paveikslus ves
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
tuvių,
šeimynų, pavienių ir ti.
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
Mūsų
studijoje
galime nusiim
paeinančių nuo nepataisytų akių
ti
paveikslą
bilia
dieną ar va
Įtempimo, kuomet geras pririnkikarą,
nes
mes
turime
tam
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
tikrus elektriškus įtaisymus
matantiems pagelbėta. Speclalė aKainos labai prieinamos.
tyda atkreipta ] mokyklos vaikus.
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak.
J. J. Stankus
Nedeliomis nuo 9 iki 1 po piet*v
Tel. Boulevard 7589
BRIDGEPORT STUDIO
1545 West 47-th Street
3202 So. Halsted Street
AKDTEI $4 LR AUGŠČLU7
,.
Tel. Boulevard S302

1

[UEfUVIS FOTDGRAFISTAS

HELEN BELMEN JERRY

Ar sergate? Mes jums pagelbė
jime. Patarimas dykai ar jųs čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
liga? Ar geri yra. jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimų? Ar turite didelį persi
šaldymų, nemalonų kvapų?
Ar
turite hemoroidus ir fistulų? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimų ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį?
Prašalinkit nervingumų — apslsaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervu* t e r e i k ė s jums j a u 
giau kentėti — ateikite Ir pasimatyklte su mumis tuojau.

Dr. KAROLIS FURNESS

Dr. Maurice Kahn 4729 S. Ashland Ave.
ardytojas ir Chirurgas

77 W. VVashlngton St. Room 911

Be Vaistinei Daktarai

LIETUVIS NAPRAPATAS
4454 So. YVestern Avenue
Vai.: Nuo 2 iki 5 6 iki 8 P. M.
Chicago.

DR. CHARLES SEGAL

Chicago, 111.

ADVOKATAS

CHICAGO, U. S: A.

Dr. A. J. NORMANTH

Vai.: 1—S po p l e t 7—8 vak. Ntd. 'j
Ir SVentadienlals 1%—12 d.

1180

$1.00

STASULANI

1526 W. 21st Street

hibai geras vaistas ir mes es^me pil
TRAIKIS HEALTH INSTITUTE
nai patenkinti.
I
3327 So. Halsted Street
Bulgariška Žolių Arbata pagejbs- j
ti rumatizma sukietėjimą vidurių ir
Vai.: Nuo 9 iki 12 iš ryto ir
pagerina kraują.
nuo 5 iki 8 vakare.
Bulgariška Žolių Arbata panaikina
-J
ša lt j. Pas kiekviena vaistininką 35c.
— 75c. — $1.25.
Pastaba: Kad norite mano penkių
mvnosių saizo pasiųskite $1.25. lta*>
svkite H. H. Von Schlick, Pres. 39
Marvel Bld^., Pittsburgh, Pu.
(Apgr.)

Tel

Kampas 31st Str.

Dr. A.J. KARALIUS

t

X-RAY

1)—B« marinimo,
t)—Be
peilio ir be d u a ^ m o ,
S)—Be kraujo,
4)—Be jokio pavojau* F»««V <*tl.
I)—Pueijentui nereikia niršti, ra
li tuoj valgyti, Ir t a u eiti ,
darbą.
Pagydo 'tiall-stones' (akmro|s tulžyje)
ir akmenį* Alapume pūslėje !>«• eperacijee, so tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais.
Apkurtusiems sugražina girdėjimąGydo visokias ligas pasekmLnjrni. ir jei
yra reiaalas daro operacijų*.
ProfcsijonaJi patarnavimą teikia saro
oflset

4608 SO. ASHLAND AVEHCE
Chicago, m .
Vai.: 9 ryto Iki 12 plet: 1 po
P^et Iki 3 po plet, 6:30 vak. Iki
9:30 vak.

Boulevard

Chicago, III.

Gydytojas, Chirurgas, Obstetrikas ir Specijalistaa
Elektroterapas.
rSIMA TONSILUS

Dr.SABrenza

TeJ,

Šitas knygas galima gauti
'DRAUGAS. ' PUB. CO.
2334 S. Oakley Ave.,

Telef. Lafayette 414*

A. A. OLIS

V. W. RUTKAUSKAS

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

1

ADVOKATAS
Viliojanti gražybė, moteriš 11 S. La Salle st. Room 2001
kos svarbiausis dalykas, pri TeL Randolph 1084 VaL u o M
klauso nuo švarumo ir apsau
gos delikatnų moteriškų or S901 8. Halsted st. Tel. Jtfr*. t H »
ganų. Šis yra darbas Femav. v apart PaaeaVUo Ir
Petnyčioe
form, produktas mokytojų.
Moterims yra kaipo duotas iš
dangaus.
Femaform yra aiškus gydolis del moteriškų skausmu ir
kentėjimų, apsaugoje jaunys
ADVOKATAI
te, ir palengvina permainoje
gyvenimo. Dirba ląn&i greitai
;ir visiškai apsaugoje.
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ
29 South La Salle Street
Femaform galima nusipirk
Kambarts 6M
Telefonas
Central 68tf
ti pas kiekvieną modemišką
vaistininką. Bet kad jūsų
vaistininkas neparduoda, pri- Vakarai! 3223 S. Halsted St
Telefonas T a m s 4681
siųskite $1.00 ir mes jums pri
siusime. Kad nepatenkins sugrąžįsime pinigus.
LAUBER & LAUBER C0.

S. D. LACHAWICZ

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietį) ir 6 iki 8 vakare

ADVOKATAI

RIu.su Naujo Namo Adresas
f u fiis:

162-164 N. Sangamon S t.
Arti Randolph Str.
Mes turime geriausių silkių
ir žuvies. Kaip tai: Alask'a
Jb'at Scc-tcb. ir Holland silkių.
Mes parduodami bačkelėmis,
pusbačklcmH ketvirtbačkialš
ir viodrais.
Mes pristatome } visas mies
to dalis. Taipgi pristatome ir | |
t užmiesti.
f
Reikalui esant telefonuokite:
Monroe
7344
Visi užsakymai yra gvarantuoti.

LIETUVĖ ADVOKATĖ
3116 So. Halsted Street
Valandos: Nuo 7 Iki 9 va karatą,
Huo 2 Iki e Subatom po plet.

«*Si

K. JURGELIONIS,
ADVOKATAS
Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rytų;

3335 So. Halsted St.
Telefonas Yards 0141

Daktarai Kopczynski
ir Schvveers

M, BORTZ COMPANY

Bylos visuose teismuoųr. — Ab
straktai. — Ingaliojlma' • — Paa*
kola pinigų 1 ir 2 mjrgičiama.
A

Ofisas
TeL Armitagc 4412

1M POKTERS & PACKERS OF

ALASKA, SCOTCH and
HOLLAND HERRING

1112-1114 Milwaukee Ave. j

162-164 N. SANGAMON STR.
TEL. MOXROE 7S44
CHICAGO

l

Viršui Hatterman ir Glantz Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, 6-9 vakare
Nedėlloj ųno 10 U i 12 dienų
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos Ir šlapumo Ilgų.

CHAS, K. VUOSATIIS
Didžiauses ir geriauses siuvęjes
ant West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir
žieminiu materijų dėl vyru
ir moterių.
SIUTUS Ir OVERKOTUS
Visokiu Stylu
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai
Kainos visiems prieinamos.

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taiperi.

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

Lietuviu Kramčius
£ 2337 So. Leavitt St.
Chicago, III
Bįaaaasaaafliaiagaafttiagaž^
S
Tel.fcooBeveit8082

4

127 N. Dearborn S t , Room 1117

|

t

« - n ^

*••

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2291 W. 22-nd St. arti Čeavttt i t . 1
Telefonas Canal 2M2
Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. §įs-,U
redoj Ir Pėtnyčloj nuo 9 r. UdT 6 J
t . Veda visokias bylas vtsvoa*
teismuose. Egaamlnuoja Abstrak
tus Ir padirba
vlsokiu.1 Doku
mentus, perkant
arba jfLrčnodant Lotus. Namus, Farvnaa Ir
Bisnius. Skolina Pinigus a ą t Pir-1|
mo morgičiaus lengvomis flllygo-f|
mia
(UiUUUUIIimiUIiiIIIilUUlUUilflIlIlIHal

F.XTRA;

Lukšio Naujausi iš Lietuvos
Kintamieji Paveikslai.
Bus rodoma:
Sausio 20 d. Eagles Theattre Westville, 111.
Sausio 24 ir 2o d. Sv. Jur
gio svet. Grand Rapids, Jj[ich.
Sausio 19 & Bijo Theaire
Auburn. IU.
• —

-».

—

D

D

«

DRAUGO

R S

U G S

Antradienis, Sans. 20, 1925

S

NAMAI-ŽEMĖ

w

REALESTATE

TIKROS 2INI0S
NAMŲ PIRKĖJAMS

PARDAVIMUI 2 flatų muriniai namai ant Marquette
Road a r t i . Maplewood Ave.
Garu apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta plytoms,
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite
Svarbu visiems žinoti kad
J A M E S KRAI.
2444 West 67-th Street
muro plytos kilo augštyn ir ĮI parkam, ^duodam" ir
Tel. Prospect 1364
namus, farmas taip
visa budavojimo medžiaga mainom
gi ir visokius biznius.
PARDAVIMUI
Darbą atliekam greitai,
brangsta
taipogi
budavojimo'
2-jų flatų mūrinis n a m a s 5 ir i
pigiai ir g e r a i
kambariai vanos, elektra ir visi )- _ mekanikal
prašo didesnio
Kreipkitės:
taisymai. Mažas namas randasi už- l
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pakalyje 4 ir 2 kambariai taipgi su I fTlOkeSČiO.
visais j taisymais.
Atsišaukite tuojaus

II

Kovo-March 8 d. 1925
Meldažm Svetainėje 2242 W. 23rd Place
w
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Šv. Jurgio par. " K A N K L I Ų " Choras vadovaujant J. Sauriui vaidins M, Petrausko
Operetę.

i
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"KAMINAKRETIS ir MALUNINKAS"
Koncertinę dalį išpildys: D Z I M D Z I - D R I M D Z I , Kastas Sabonis, P-nia Rakauskie-

NORĖDAMI]

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I
PAS MUS. TAS JUMS BUSI
ANT NAUDOS.
i

L FABIONAS CO.
8 N W, 351h SI.. CMcago
TeL boulevard 061* ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
s> Parduodam Laivakortes. •
•s^

,

f E. J. H E N I F F
MAROUETTE PARK

REAL ESTATE
LOANS

MATYT, NIEKA5S EIS
PLANAI

SKUBĖK!

Praneša, kad, turbūt, mie
AUTOMOBILIU IR KITOS
sto majoras Dever atsisakys
AUKOS.

SKUBĖK!

Titkai 346 dienos iki Kalėdų

visų savo transportaoinių pla
nų, kuomet vis daugiau pasi
priešinimų ir kitokių klinčių
sutinka. Svarbiausia tas, kad
jo planų nenori remti Chica- Į]
g«S bankininkai.

Sekmadienį Chicagoje žuvo
apie dvylika žmonių. J Ų puse
yra automobilių, kita puse
— "moonshine'' aukos.
Pirmiaus vieni automobiliai
Chicagoje prarydavo
daug
Vito de Caro, GoG Xo. May
žmonių aukų. Šiandie gi .<u
automobiliais ima lenktyniau st., su žmona sėdo vakarie
ti svaigalai -- nuodai, nuo ku niauti. Vidun inėjo du vyru. i
rių žmonės negali atprasti.
De Caro nušovė ir išėjo. Poli i
Eina šešeri metai kaip pro- ei ja de Caro namuose rado Į
liibieija gyvuoja-ir vykdoma, j dinamito. Matyt, jis prigulėkaip naminio darbo svaiga-(jo juodrankiu gaujai.
lais įmonės nuodijasi. Ir tam į
BUodfcnuisi nesimato galo.
18 TA KOLONIJA.
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Vnzimdzi--Drįmdzi \ 6012 S.
Art esi an Ave. Te IA Repui)! i e i|
8603, Cbicago, 111.
' *Dzimdzi--DrimcLzi"

ne, L. Saboniene, p. Pakštiene ir kiti įžymus artistai.

CHICAGOJE

Kurie manote /dėti savo
1243 So. 48-th Court
pinigus į propertės tai nelau
Antros lubos
Cicero, III.
kite kol jos pabrangs dau
giau — DABAR LAIKAS
NORINTIEJI PIRKT
PIRKTI ir pasinaudoti pirm
PARDUOT, MAINYTI
namus, lotus, biznius. Turim tu, katrie lauks toliau, nes
barbeni} namų, loti] aplink
Vienuolyne Marquette Park. prisieis mokėti daugiau.
Matykit:
Žemiaus yra paminėti ke
li bargenai, katrų negalime
visu patalpinti. Mes turime
didelį pasirinkimą namu ir!
lotu po visas dalis miesto,
2418 W. Marąuette Rd.
daugiausia South Sidė. Kas
Arti Western Ave.
Tel. Prospect 8678
ko reikalaujate atsilankykite
Ofisas atdaras iki 8 vai.
Nedėliomis iki 3 vai. po pietų. | mušu ofisą, pririnksime tą
— .—
.....ką jus reikalaujate.

(3352 So. Halsted Str.
Į TeL Boulevard 9641

i
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Dar yra laiko pradėti Kalėdinį Taupy
mo Accountą šiame Banke.
l;.;nk;is atidarytas Sc rodomi*
Vakarais nuo 6 iki H vai.

Central
K
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MANUFACTUR1NG

DISTRICT

INSURANCE

Parsiduoda Mūrinė BunW E S T PULLMAN.
General Contractor &
galovv, 6 kambariu, garu ap
m
Builder
šildoma, su įmok ėjimu $1,Su tos rūšies reikalais
Vyčių Darbuotė.
kreiptes pas mane.
Pa
Sausio 8 d., 1925 įvyko L. 800. Kaina $8,750.
y
tarnavimas mandagiausis.
V. 35 kp. metinis susirinki
Parsiduoda mūrinis namas
5710 S. Kedzie Avenue
mas. Malonu buvo žiūrėti,
iš
6 ir 6 kambariu, garu apšil
Chicago, IU.
kaip eia gimęs ir augęs jau
ResJdenetJos Tel.
Ofiso Tel.
nimas, kuris sudaro šią kuo domas, su 3 karu garadžium Prospect 5101
Prospect 5778
pą, išskiriant porą, svarsto netoli VVestern ir 63 St. Ren•1 savo organizacijos reikalus dos neša $1,680 j metus.
ĮVAIRUS KONTRAKTOR1AI
i
rinitai ir gražiai.
tĘ m 1
r
~ ~ - • t «SI
Kaina $13,000.
Tel.
Blvd.
9641
P Senosios Valdybos Raportas.
Parsiduoda kampinis mu
A. K A I R I S
Iš valdybos metinių raportu
žiūrinio Ir budavojimo namu
pasirodė, kad ši kuopa gerai ro namas, 4 pagyvenimu, GEMERALI8
veikia visais atžvilgiais. Pra- trys po šešis, ir vienas ketu
y , ėjusiais metais atmokėta vi rių, ir vieno karo garadžius.
Atsilankykite pas mane doosu
sos skolos ir dar kasoje liko
Modemiškai ištaisytas. Kai <era patarimą.
pusėtinai. Čia reikia padėkoti
8852 So. Halsted Street
na $18,500.
Chicago, IU.
T

Bank

1112 West 35th Street Chicago.

GONTRAGTORIS

valdybai, ypač pirm.
Bw^ =iI|i M.senajai
ČVsunaitei ir rast. E. Nor-

senų ir jaunų, o visi busite Įvilioti įvairiems cicilikėliams! Įvilaitei už jų pasidarbavimą
Apsisvarstykite, ką jus ma k u opa i.
patenkinti.
DzimcLzi-Drimdzi
atpyška
į
POLiaJA KALTINA TEISNaujoji valdyba.
Rengėjos. note daryti, kati neprisieitų
Dievo Apveizdos Par.
MUS.
vėliau gailėtis, (irįžkite atgal
Šiandien, 20 sausio, 8 vai.
1925 metams į valdybų iš-1
į
mūsų
Visų
Šventųjų
para
ROSELAND, ILL.
Kuomet Cbicagoje piktada- vakare. Dievo Apveizdos sve
pijos svetainę. Butų didele" gė rinkti šie asmens: Dvasios
i*ybės plinta, kai kas už tai tainėje rodys savo štukas gar
da katalikams susidėti su cici- vadas — klebonas kun. J . Pas
sus
'*
Dziindzi-Drimdzi".
kaltina policiją.
Katalikai, atsargiai!
kališkas, pirm. — Steponas
likais,
mūsų
tikėjimo
priešais,
Kviečiame visų atsilankyti.
Vietiniai
visokio plauko
Miesto majoras gina polici
K rasaucka s, vice-pirm. -- X.
ii»
su
jais
iš
vieno
eiti.
Susilaisvamaniai (bolševikai, so-i
Karesp.
ja. Pati policija ginasi ir už
Jurga iri utė,
rast; - A. Čereialistai ir kiti) matydami V****, c o l i a i ir sesers, ir niutė, kasierius — B. Savi
piktadarybes kaltina teismus,
grižkite atgal!
ttORTH SIDE.
mūsų katalikų tarpe nesusi
kurie su areštuotais piktada
čius, maršalka - A. Valikopratimų, pasirįžfc pavilioti i
riais švelniai apseina.
nis.
«<
DZIMDZI
DRIMDZI".
Mot.
Sąjungos
4
kp.
savo kromelj mūsų žmones.
Policija pavyzdžiui paduo
Į valdybų pateko veikliau
Sausio 13 d. š. m. niusų kuo Daug pašelpimų katalikų drda štai ką:
si šios kuopos asmens ir reikia
; Areštuotas George ~Down, pa bake metinį susirinkimą. jų, kilus mūsų parapijoj su
Lietuvių kolonijų domei.
tikėtis, kad ji daug gero nu
22 metų. Išklausinėjant patir Susirinkimas buvo skaitlin irutei, apleido parapija, ir išė
"Dzimdzi-Drimdzi" ilges veiks šiais metais.
jo vėjo gaudyti. Žinoma, dr- niam laikui apsibuna Chica
ta, kad jis atlikęs daugiaus gas
Sportas ir sumanymai.
Aptarus bėgamuosius reika joms reikia svetainės, nes jau goje, kad tuo būdu gavus pro
šimto visokių plėšimų. Pirm
Nutarta turėti per besiarti
keturių metų jis buvo areš lus, buvo perskaitytas katali nusibodo trankytis po saliu- gos suvaidinti ne vien Chica- nanti sezoną " b a s e b a l l " tytuotas ir patrauktas teisman kų Seimo Rengimo komisijos nus. Vietoje grįžti atgal į sa- goję, bet ir priemiesčiuoje bei ma, kurį suorganizuoti paves
už 26 plėšinius. Jr tik už vie- j Pakvietimas dalyvauti Seime, vo bažnyčią ir svetaine, kuri Į apylinkių kolonijose. Mums ta V. Kaliečiui.
ną. plėšimą nubaustas kalėji kuris Įvyks D i e v o A p v e i z d o s yra patogi ir graži, tų draugi- r u p i visus savo brol ius palink
Svaidininkų
Menedžieriui
mu poTai mėnesiu;. Kitus plė par. vasario 1 d. Pakvietimas , jų atstovai pradėjo tartis, kaip 'sminti, todėl
besiruošdami pranešus, kad jau uniformai
vienbalsiai priimtas ir išrinkti (įsigyti savo svetainę. Ir štaijprie platesnio vaidinimų mai susinešiojo, nutarta surengti
šimus teisėjas panaikino.
Tad bepig piktadariams čia šios atstoves: B. Nausėdienė, tuomi nori pasinaudoti m u s n g r i l t 0 norėtume išgirsti kame
šokius svaidininkų naudai. J
gyvuoti, kuomet teisėjai jų E. Nausėdienė, "O Čepaitienė. cicilikėliai. 6 Sausio ateina j niusų vaidinimai pageidauja- [komisiją pateko: F . J u t a i s ir
nebaudžia.
Paskui
buvo išklausytas jų atstovai j Šv. Vincento a ml J a u gaunama visa eilė laiš- R. Lnkošaitė. Tokiu diena bus
raportas iš rengiamojo vaka Paulu draugijos susirinkimų įkų su užkvietimasi, bet toli [paskelbta vėliau,
ro. Komisija rengiasi prie va ir siūlo vesti derybas n a W g r a ž u dar jų nepakanka. Mar- į Kadangi 1924 metai buvo
PADIDINO UŽM0KESkaro smarkiai. Bus statomas s v e t a i n ė s Pastatymo reikalu, jšruto sudarymui esame r e i k a - ^ L e a p Y e a r " tai svarbiauNIUS.
vaidmimas, kuria dar Chica-] J a u esą turima liotų kur tai lingi daugiau kolonijų, todėl sas vietas valdyboje buvo už->
Geležinkelių darbo boardas goję nebuvo matomas, būtent
- - - . _Ir .[prašome miestų ir miestelių .ėmusios mergaitės." Na, ir ge
ant 104 'str. ir . Michigan.
4
padidino užmokesnius 43 ats 'Nuvytusios gėlės". Po vai štai sutinkama ir renkama J lietuvių kolonijų veikėjų prarai pasirodė. Pasibaigus 1924
kirų geležinkelių
bendrovių dinimui bus šokiai. Vakaras atstovaf apžiūrėti vietą.
Įnešti raštu, kur "Dzimdzi-- metams, vaikinai stojo i val
klerkams. T a s padidinimas įvyks sausio 25 dieną 7 vai.
Koks nesusipratimas mūsų jDrim(įzi' , laukiamas su savo. dybos vietas ir ketina nepasi
per metus duos klerkams 3,- v a k j I ž a n g a nebrangi. Taigi katalikų žmonių! Broliai ir se j << fonių ,, , dainų ir kitų " t r i k duoti. Matysim.
<
,,
740,000 dol;
kvieeiame atsilankyti visij, šerys! Neduokite savęs pa- ; s ų " 'begedžu I Adresuoti:
Vytis.

Home
3358 Lowe Avenue

HAMILTON PARK

į BRIDGEPORT PAINTING
8 flatai pardavimui arba
& HARDVVARE CO,
mainymui geroj vietoj South
!

Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame
ir popiernoSidėje Rendos neša $7,000.jame namus.
Padarome
00 j metus. Kaina $50,000.
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
j Chicago, PI. TeL Yards 7282 I

/

SOUTH SHORE

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

TeL

Ganai 9«&6
a J. PANSIRHA
Fotografą*
PANSIRNA STUDIO
ltOl & Halsted St.,
Chtcago.
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja J
miesto dalis.

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

TeL Lafayette 42M

PLUMBING
Kaipo Uetuvys, lietuviams
patarnauju kuogeiiauslal
M. YTJOUL,
8998 West S8th Street

Rozenski-

Itelefoaas Ganai 0810

PLUMBING
Geriausias plumerts, darbą at
lieku gerai Ir «f»H»f%fif
THOMAS HTGODT9
9818 So. Oakley Ave
Chicago,

f reU'fonas Ganai 7983

&Co
6312 S. VVESTERN AVE,
Prospect 2102

PETRAS CIBULSKIS

i

T

ajallavojlmo Kontraktorlus

x

Dažu ir Poperos Krautuve
9888 SO. LEAV1TT STR,

H

t Renkite tuos profesijonam9 biznierius kurie gartinasi dienrašti ^Draoge".

i

