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LIETUVOS SU LATVIJA
SANTYKIAI.
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Naujas Kanclieris Ištikimas
Vokietijos Respublikai

RYGA ,(per p a š t ą ) . — Bu
B E R L Y N A S , saus. 21. — varde pirmininkas ištarė, tuoj
ves Latvijos užsienių reikalų
Kuomet naujas Vokietijos ka, kairieji duotą ministerį ir pa
niinisteris L. Sėja, perduoda
nclieris Dr. L u t h e r su savo I vadino nuosaviu vardu. P a 
mas ministeriją naujam mini
kabinėto nariais nuvyko Bei-j gal kairiųjų atstovų, kabinesteriui Mierovics, spaudos at
tmstagan skaityti deklaraciją,! tą s u d a r o : išvirtėlis, . reakciostovams pareiškė, kad Latvi
ten susidūrė su kairiųjų ats- nierius, monarchistas, bado
jos santykiai su užsieniu y r a
\ ' y s k u p a s Keatinge armijos
tovų didele audra, kokios d a r • ministeris, išdavikas,
sukne vien patenkinami, bet ir
kapelionu
išbuvo 27 metus.
niekad nebūta Vokietijos Rei > eius, kvailius ir kt.
aiškiai geri. Santykiai su Es
—-»
• •
aH*nnnnq
Buvusio karo laiku jis veikė
ebstage.
į
Tokius šmeižtus gali varto
tija virto taip
draugingi,
kovos laukuose ir d a u g pasi
kad šiuo atžvilgiu
netenka
Kanclieris savo deklaraci- ti tik nekultūringi žmonės. I r
žymėjo. l ž tai aukštai pager ,
j daugiau kas pageidauti. MniJoj pažymėjo, kad nauja vai-, aišku, kad pas socialistus ir
btas ir apdovanota** ordenais
| to suderinimas
bus baigtas
džia stipriai stovi už respub komunistus neberasi nei ma
už nepaprasti) tarnyboje išt
po Naujų Ai etų.
iną ir konstituciją ir neturi Žiausios kultūros,
vermę.
Su Lietuva nužengta pirpasiketinimo kėsintis keisti. Pasibaigus sesijai kanclieI r prezidentas tikisi kovą
WASH1X(.T<)N, saus. 21.
mvn, sutvarkius eile praktin
P a s t a r a i s i a i s metais vysku
valdžios formą,
t ris pasivadino pas save apie
viskas,
— Senate iškeliama kova ad laimėti, n es ne taip
piis Keatinge bifvo podraug
*
. ku klausimų, P a d a r v t o s suJ a m skaitymą nuolat p e r t - ' 1 5 0 Reichstago atstovi) ir
ministracijos padarytai Pary- yra. kaip dangerfo manoma ii
Dr.
V.
Mykolaitis
Putinas.
ir Karališku Oro S t e k u kat a r t y s mokyklų, sienų perėjiraukė komunistai su soeialis- spaudos reprezentantus
ir
y.iuje sutarčiai, kurią pasira- Į tvirtinama. Administracija^ at
pelionu.
J o gražų straipsnį skaity- tais. J i s buvo vadinamas vi- d a r kartą užtikrino, kad nau
mo, apsigyvenimo, ir kitais
šė ambasadorius Anglijai Ke
likusi gerą daiktą valstybes Į . muais.
._ ,
tojai teiksis rasti a n t r a m e šokiais
vardais:
" v a g i s , , : j a valdžia gerbs konstituciją,
llog, nominuotas j valstybės gerovei ir tuomi pilnai gali
Nesenai Liverpooly
buvo
puslapy.
.
- " ž m o g ž u d i s , " "kaizerio nu- I Ims ištikima respublikai, pili i
sekretor,us.
tik
pasididžiuoti.
toks a t s i t i k i m a s :
m y l ė t i n i s " ir kt.
' d y s reparacijų planus.
Tik
MRS. FERGUSON — GU
K o v a iškelta, kuomet Lon
Staiga viena rvtmetį miesMinisterių pavardes
skai- reiškė ' apgailestavimo, kad
Sekretoriaus paaiškinimas.
BERNATORIUM.
dono spauda kuone vienmintą ir apylinkes palietė baisi
tė Reichstago
pirmininkas santarvės valstybes neaplei(Kuomet imta adminislraciiai
7 1 0 kad S. Yalsty
v/sula. N>re«iu valku k a t a l i - " '
1" ' I ' " " '
ALSTLV, Tejcį saus. 21
I)r. Loebe. K a i p tik kurią pa- džia Cologne (Koe\no).
- i i bės, pasiraš\ d a i n o s ta tinau- i ja atakuoti, valstyliės sekre V a k a r
prieglaudoj
»
•
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siaut vėsulai vaikai, k a i p pa sine sutarti, pagaliaus si.ve- į
Už " M O O N S H I N E S " PAR
• • UMiiui iSnižkindamiis tris: aii- inauguracines iškilmes. Mrs. ; ktktiiriTA
' oi
'/i
p r a s t a i , turėjo but išvesti vie
um
!ė ivisu
Kumpos
^ įsnJSKinaaraas tos su| AiA.SKV A, saus. 21. — Con
DAVIME
tu
reika'.u reikalus.
nerem l r . ) e i ; ^
non pašiurėn žaisti". Neatsižirtrtips MP(hniiui
I r e r g u s o n , buvusio gu berną t o , f l . .• •
,
viai, tai jų priedermė
bus t a r I , e s
iries 1
. ajttv- žymi, kad
p a u atam u pasirašyta
ą.
»
B
-tra'jnis
komunistu, ]partijos
velgiant i o ra vaikams ta resu- toriaus
ofisą. .Tai nepaprasj Nuo t ' n l o o n s h i n e , ,
vartopašalino
Trotzki
iš
karo
komi
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kreaeija nebūna
pertraukia
tartimi
S. Valstvbės
iraus daj t a s i v . v k i s T e x « « valstijoj.
įjimo žuvo 18 metų Riley Woi'komitetas
saro vieios.
•>eMeioiius
piinuausia
pa-į
»
50 baisau
S. Valstvbiu administraet- |
ma.
Joseph F. Kyle. turtingas jod. T r y s «kiti vaikniai, kurie
. *..
v , . s i •• Ii reparacijų,
N'okieti.jos
at
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(laJimas daiktas, kad
jis
laikas
saukė,
kad
ji
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Kaip k a r t a s tą rvtmetį del j a visas
nekilnojamos nuosavybės
a-j^u nabašninku nuodijosi tais
įmokamų, l a dalis įoms prikla NE 5, BET 10 ŽMONIŲ
v
Ims pašalintas
ir iŠ pačios
ŽUVO.
I
gentas, J9LJ metais liepos mė • svaigalais, suimti. Vienas jų
blogo oro vienas kunigas ne Šalinasi ir sali n si s įsivelti i įiiso
už išlaidas, išlaikant oku
partijos. Tai dėlto, kad Trotreikalus.
Tuo
t
a
r
p
u
nesį vieną rytmetį po nakties -pasisakė policijai, kur jie p i r
galėjo išvykti Ai rijom
T a d Kuropo
puotėje savo armiją, ir kitus
Įtzky reikalavo žymių 'reformų
A T L A N T A , Ga., saus. 21.
linksmybių kabaretuose važia i kę. nuodų.
jis prieglaudos koplyčioj cele įvyko kitaip.
S. Valstybių piliečiams atlik
pačioje partijoje.
S u p r a n t a m a , senate sukelvo automobiliu VYabash ave. j Policija areštavo Mrs. Mar
bravo Mišias ir vaikai buvo I
Ltus nuostolius Vokietijoj ka — !)<•! Ijctaus išsiliejusiu ušiandie komunistų partijos Automobibuj butą kelių mer- iguerita Minel'a, 23 m., 2423
Itas triukšmas. Kai-kurie sepių pietinėj Oeorgia valstijos
koplyčioje.
ro laiku.
i
. .
...
daly žuvo ne 5 žmoiės, kaip ir valdžios priešaky stovi; Zi ginų ir vyrų. Begalo greitai iW. H a r r i s o n st. Sakoma, ji
Tai
p
a
p
r
a
s
t
a
s
skolų
atgavi
a t o n a i pilno
pareikalaus
suMišių laijai ėjo baisi vėsu- j ntarties
teksto, tos
kuomet
•noviov, Stalin ir Kameniev.
I '
' nias. Konferenciją turėjo sau ankščiau pranešta, bet 10.
važiuojant automobilius smo-'pardavinėjusi
"moonshila. Praėjus jai rasta sugriau valstybės
departamentas
jį į
Ai/-':!:, bolševistinis rėžimas
gė trokan, kuriuomf važiavo Į ne.'
tarvės valstybių finansų mita visa pašiūrė. .Jei ne ^1* _ įgaus.
W A S H I N ( i T O N , saus. 21. pradeda j a u griūti.
nisteriai ir pati konferencija
farmervs ir pastarasis žuvo. |
•
n
šios, toje žaismavietėje butų!
Kongrese
iškeltas
imigracijos
nebuvo politinio charakterio.
K0M1S10N1ERIAUS (S- '
ž u v , d a u g vaiku.
Prezidentas palqla.
Kyle areštuotas ir p a t r a u k j
klausimas.
Daug
svetimšalių
AR
BUS
SULAIKYTAS
PĖJIMAS.
Ta sutartis p a d a r y t a ir pa S. Valstybių atstovai dalyva
tas kriminalin teisman. »Tik I
šion
šalin
ineina
paslapčia.
STREIKAS?
Stant'ordo diocezijos vysku ' s i r a š y t a .
žinoma,
sutinkant vo tik vienu tikslu — atgauti
dabar baigėsi j a m byla. Neskolą,
kurios
kitokiu
būdu
ne
Sveikumo
komisionierius
p a s Casartelli kelinta savai pačiam prezidentui. T a d jei
S C R A N T O N , Pa., saus. 20. ziurmt p a n n k t i n ų apgynėjų, ,.r D
,
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LIETUVOS
nNANSŲ
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, . . . .
, . , , . ^ - Bundesen paskelbi? Chica
tė kaip pavojingai serga ir senatoriai puola administra- buvo galima išieškoti.
- Kietųjų anglių kasvkln o0,- kaltininkas n u r a u s t a s kaleji- o s
.
.
PADĖTIS.
non
,
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•
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gyventojams
įspėjimą
k a s k a r t a s eina si'ipnyn. Gydy ciją. jie puola pati ]»rezidenNereikalingas ratifikavimas
00J anglekasių nusprendė iš- ; nm nuo vienerių metų ligi gy.
• i
™.
. . . . . .
.
»fiaugotis svaigalų.
Clncagoje
tojai nebetekę vilties jį pagy- tą Coolidge.
Eanknbtės
apyvartoje
eina
Suv. Valstybės prie tos su
eiti streikan, įei paskirtu lai- vos galvos. .
..
.
v.
dvti.
| Iš Baltųj,ų Ruui|ų ]>ranešta,
didyn.
i,
„
.
. v
'
šiandie paskleista d a u g svaitarties tik tiek prisideda, kad
'kad prezidentas priima
jam
ku i ennsvlvama Coal Co. nė'i
J
, .
, ,
, .
jos ateity gauna dalį repara
Lietuvos
Banko
., ., .
i
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^*alų, kurie p a r d u o d a m a kaiMirė ižvnius anglu Jezu- skelbiamą senatorių kovą del
cijų. J e i Vokietija mokės san pr. gruodžio 15 dienaibalansas
s u v e s - [ susitaikins
į n i n k u , kurie
a
š
t
u
n
t
a
savaitėj
su savo 11,000 d a n
P A M E S T A BOMBA.
. : , ,A kadZ tai• tikri
T- V
pasirodė,
nuodai.
itas, kun. P . Cbandrely, žino tos sutarties ir jis žada ko
Žydai,
gyveną
Micliigan
astreikuoja.
tarvei reparacijas, S. Valsty tas 162,538 277.17 litų
su
po Rodos,
tikra degtine.
Išanalizavus
ir didžiausi
girtuo
m a s dvasinis instruktorius ir voti. kadangi administracijos
ve.
ir
53
gat.
apyli^rfvėje,
pa
bės gaus iš ju sutartimi pas mai. Atskiros pozicijos atro
Anglej!:asių viršininkai dar
kliai turėtų susirūpinti savo
dvasiško turinio knvgu a u t o - . n u s i s t a t y m o sutartis visai ne
sistatė
naują
sinagogą.
Seną
kirtą dalį. Nemokės — S. Vai do š i a i p :
buojasi sulaikyti streiką.
gyvastimi.
rius.
liečia.
ją
sinagogą
žadėjo
pirkti
ne
stybės negaus, bet ir neturės Aktyvas:
jokios priedermės versti Vo
Aukso fondas 30,751,057 FRANCUOS AMBASADO grai baptistai*
Pastos inspektorius Chiea1
Užpraeitą na&tį ties t a se
kietiją mokė 1 i reparacijas. 86.
RIUS ATSISVEIKINA.
goje areštavo 3 pusbernius už
ne
sinagoga
jianiesta
bomba.
Tas dalykas, tai išimtinai san
Sidabro fondas 57,774.92.
išplėšimą vienos pastos dėžu
Maži
nuostoliai
p
a
d
a
r
y
t
a
.
tarvės valstybių d a r b a s .
valiuta
150,498,AVASHINGTON, saus. 21.
( Svetima
tės ir už saklaatavimą parado
Dėlto, Suv. Valstybės ta 923.92.
Vargiai su bombomis bus ant pastos " m o n e y o r d e r i o . ' '
— Franci jos ambasadorius B.
B E R L Y N A S , saus. 21. — Pranešta, kad naujas Vokie
Diskontas ir paskolos 37,- Valstybėms, p. J n s s e r a n d , I sulaikytas Jpirkimas.
tijos kanclieris sutiks daugybę klinčių valdydamas Vokieti sutartimi n ė r a įmaišytos į jo
formaliai pranešė prezidentui' Y r a žmonių, kurie
labai
ją. jKairieji elementai, kurie neturi viršaus parlamente ir kius E u r o p o s reikalus. T a su 037,638.46.
SAUSIO 21, 1925.
Kiti aktyvai 34,192,882,01. Coolidge, kad jis pasitraukia negrų neapkenčia ir nenori įnegali tiesioginiai kenkti valdžiai, tariasi iškelti sabotažą. tartis ta i pat nepriešinga Suv.
Vaistybių su Vokietija pada Fasyvas:
iš visuomenės tarnybos po 22 sileisti savo t a r p a n .
CHICAGO. — Anot
oro
B E R L Y N A S saus. 2 1 . * — (-antro p a r t i j o s ir kitų par
rytai taikos sutarčiai.
Akcinis kapitalas 12,000,-i metų ambasadoriavimo. Ambiuro, šiandie giedra, bet šal
tijų viršūnėse kalbama, kad buvęs Vokietijos kanclieris Dr.
P a g a l i a u s sekretorius tvir 000.
basadorius gryž Francijon.
*
SUSPENDUOTAS Už GIE čiau. V a k a r žemiausia tempe
Mai*x a r tik nebus išrinktas nauju Vokietijos respublikos
tina, kad prie taikių skolų atA t s a r g o s kapitalas 100,000.
r a t ū r a 27 1.
prezidentu.
DOJIMĄ.
mokėjimo sutarčių neturi nie
Banknotės apyvartoje 91,- NEW YORKAS UŽNEŠTAS
P A R Y Ž I U S , saus. 21. — I s p a n a s autorius Ibanez nors
ko bendra senatas. Tai išim 143,222.28.
Gesinant degantį butą, 76SNIEGU.
PINIGŲ KURSAS.
t r a u k i a m a s vietos teisman už Ispanijos karaliaus šmeižime,
tinai vienos
administracijos
Depozitai
i r indėliai 32,44 Gomeli ave., gaisrininkas
nerimsta ir toliaus šmeižia karalių.
dalvkas. Tuo labiau, kad su- 361,016.85.
NFAV YORK, saus. 21. — Noonan
skaldė
rūgstančias
Samio 20, 1925.
T O K Y O , saus. 21. — r i a sudegė didžiausias J a p o n ų tartis nei kiek neliečia VerKiti pasyvai 25,933 998.04. New Yorką išnaujo
palietė grindis ir giedojo, nors ap
V a t r a s , k u r s p a s t a t y t a s po buvusio didelio žemės drebėji
Lietuvos 100 litu
$10.00
sailleso taikos sutarties. Sena j Banknotės apyvartoje (cir- didelis sniegas. Gatvėmis ne linkui jį liepsnos laižė sienas
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.77
mo.
to ratifikavimas
nereikalin-dmlacijoje) eina didyn (lapkr. begalima prasikasti. Kelioli ir durnai jį troškino.
F r a n c i jos 100 frankų. .5.39
D E L H I , Britanijos Indija, saus. 21. — Čionai vice-kara gas.
i 30 buvo 89,344,141.81).
Žy- ka tūkstančių žmonių snieg'ą
Bataliono viršininkas už tą
Belgijos 100 franlqy . . 5.04
lius R e a d i n g a t i d a r ė legis'atyvę sesiją.
i
Kai-kurie senatoriai visgi iriiai sumažėję depozitai ir in- valo. Tai 'jau a n t r u k a r t šią
Italijos 100 lirų
4.12
C H I C A G O , saus. 21. — Illinois Darbo Federacijos p r e - | y r a kitokios nuomonės ir jie dėiliai. Aukso ir sidabro fon- žiemą ši miestą užvertė snie giedojimą Noonan*ą suspen
Šveicarijos 100 fr. . „ 19.20
davo.
Šaukiamas
civilinės
t
a
r
[laukia pilno s u t a r t i e s teksto, dai nežymiai padidėjo.
zidentu išrinktas J o b u I I . AValker iš Springfieldo.
gas.
Čekoslovakijos 100 kr. 3.00
nvbos teisman.
LONDONAS, saus. 20.
Paliuosnotas iš aktyvės tar
nybos Anglijos armijoje ka
taliku vyskupas W. L. Keatinge. J a m })askirta prigulin
ti pensija.

Sako, Finansine Sutartis Neliečia Eu
ropos Reikalu

Valstybes Sekretorius Skelbia
Paaiškinime
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Trečiadienis, Satts. 21, 1925

nės atstovybės, nutarė šiemet, aukštuosius karininkus Vy- nerolas nušvietė J o Dideny
sakytą reikalą galutinai Sut-1 ties Kryžiaus ordenais. Orde- bei sudominusius jį klausimus
> tWtt)
I M l l n l t i i t i ' H *»«ul)
varkyti per generolą Įfcadus Į nai, susitarus su Belgų karo apie Lietuvą ir kartu stebėjo»-*•© » © • *
'jį» • .
Ę& 9v
MANOJI IR DIDŽIOJI.
• Btx Montfcs . ,
$*.00
vyriausybė buvo paskirti ge- si jau karaliaus turimomis
J a u su viršum treji metai, Zenkavičių.
AT I E W S - STAHDB >o. A UOFY
Lietuvos politikoje Baltijos Sąjungos klausimas yra kai Belgijoj mūsų karinin Spalių mėn. vykdamas kai- neralinio štabo viršininkui objektingomis informacijomis
DRAUGAS PUBLIS&TEfG OO.,
svarbus ir aktualus reikalas. Spauda daug apie jį kal kams plačiai atvertos aukšto po Lietuvos kariuomenės at gen. Maglinsi, karo akademi- 'del padėties Lietuvoj. Audient l l l So. Oaklejr Ave.,
Chicigo, U i ba. Paprastai mes girdime apie dvejopo sąstato Baltijos jo karo mokslo įstaigų durys. stovas
į Paryžių papildyti jos viršininkui gen. Gallatay cijos pabaigoj dėkojo už gar
Red. TCI. Rooeevelt 29J 9
konferencijas: mažąsias (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) ir Briusely šiuo metu mokosi savo žinias karo srity pasku ir karo mokyklos viršininkui bę suteiktą jo kariuomenei,
Adailiuba- ; Roosevelt 1.91
prašydamas perduoti savo šir
turima omeny dvi atskiras sąjungas: mažąją ir didžiąją. penki mūsų karininkai p. p. tiniųjų laikų patyrimais, p. pulk. Gallet.
fluiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif
Trijų mažųjų Baltijos respublikų konferencijos karo su Grinius, Tallat Kelpša, Jaku generolas sustojo kelias die- Besibaigiant Paryžiuj gene- dingus linkėjimus mūsų Vals
FEDERALIAI MOKESČIAI tarčių neliesdavo, įi s apsi:'bodavo vien ekonominiais rei tis, Škirpa ir Šlapšyfc ir šeš nas Briusely, kur atsilankė | rolų kursams, kuriuose, be tybės Galvai ir vyriausybei.
kalais. Mažojon Baltijos Sąjungon Lietuva juk galėtų dė tas p. Gerulaitis šiemet moky karo žinyboj jam pavestuoju praneuzų, dalyvavo dar ir 22 1 vai. generaliniam štabe
S. VALSTYBĖSE.
ties, ypač jei matytų joj kokios ekonomines naudos. Kas kla jau pabaigė ir sugrįžo į reikalu. Ten jis tečiau patyrė, svetimšaliai, jų tarpe du iš buvo suruošti pusryčiai, kur
kita didžioji Baltijos Sąjunga. Ji bando kliudyti net karo Lietuvą. Tečiau del didelio kad jokio užmokesnio už be Pabaltijo valstybių, būtent; iš mūsų pusės dalyvavo gen.
Daugelis Suv. Valstybėse sutarčių klausimą; ji organizuojama prieš rusus. Čia Len
Belgų svetingumo iki šiol dar simokančius Belgijoj Lietuvos gen. Badus Zenkavičius ir RadusZenkavičius, maj. Langyvenančių ateivių yra nuo kija dalyvauja ir vadovauja. Šitokiem Sąjungon Lietuvai
nebuvo išspręstas klausimas karininkus nebusią paimta. Suomių kariuomenės vadas, skoronskis ir p. Dobkevičius.
monės, kad šiandie federaliai netinka dėties bent tol, kol lenkai nesugrąžins mums
apie atlyginimą už mūsų ka Mūsų vyriausybė iš savo pu Paryžiuj buvo gauti iš Lietu o iš belgų - solenizantai, ke
nuo žmonių renkami mokes Vilniaus.
rininkams teikiamas Belgijoj sės už tokį Belgų palankumą vos trys ordenai, kuriuos gen. li generolai ir spaudos atsto
čiai yra tik vieni pajainų
Visi lietuviai atmeta didžiosios (t. y. su Lenkija) są-]karo mokslo 'žinias, ir tod<?l Lietuvai nutarė išreikšti sa Radus Zenkavičius, vykda- vai. Per pusryčius buvo pasamokesčiai
(income
taxes). j u n g o s reikalą ir galimybę. Bet d a u g u m a mūsų tautiečių
Lietuvos vyriausybė, neturė- vo dėkingumą moraliu būdu, mas atgal į Lietuvą, turėjo j kyta širdingų kalbų,
Ta nuomone praplitusi todėl, ne neigia mažosios sąjungos su visais mūsų šiauriniais dama Belgijoj savo dipk>mati- apdovanodama tris Belgijos
įteikti apdovanotiems Belgi-! Po pusryčių buvo apžiurękad ateivius čia sudaro dau-j kaimynais, ypač kai ta sąjunga stiprina visų šitų respub
jos karininkams. Gruodžio 19 ' tos karo mokykla ir karo
giausia darbininkai ir smul likų ekonominę padėtį.
deiegatai kalbino p.p. Smetoną, Yča. ir Voldemarą labiau d. p. generolui buvo telegrafu kursai. Belgų karo mokslo iskieji krautuvininkai, kurie
Bet p. Smetona kitaip mano. Jau ne pirmą kartą jis
pranešta visiškai netikėta ži taigos p. generolui padariu
ir-gi ne visi moka i'ederalei pasisako prieš Baltijos Sąjungą abelnai. Jam net nepatin- atsižvelgti į Alijantų pergalę ir paruošti žmonių anglofraneuziškos kultūrinės orientacijos ir nesiųsti į derybas nia, kad gruodžio 20 d. J o Di sios ypač gero įspūdžio. J o s
v,aidžiai pajamų mokesčius, gi. ^
k a d L i c t l ! V 0 S laikraščiai reiškia užuojautos Estijos ir
pas Alijantus įtariamų germanofilų. Bet kur tau! Pary denybė Belgijos karalius tei- savo organizacija nieku neblo
kiti mokesčiai jų visai nelie-; L a t v i j 0 S žemių fielybei ir nepriklausomybei, girdi:
žiun važiuoja tas pats p. Voldemaras, kufs Vilniuje ir kęsis paskirti jam audienciją. gesnės už Prancūzijos ir net
eia.
"Valdžia ir viešpataujančios partijos įsimanė Berlyne vokiškam reikalui pataikavo žodžiu ir raštu. Šis Tą pat dieną generolas Badus geresnės, negu kitose karo mo
Tečiaus taip nėra. Be pa
sirgti svetima liga. Jiems rupi Estijos bolševizmas, jie vyras, atvykęs Paryžiun, tapo nušvilptas franeuzų ir bel- Zenkavičius, majoro Lanskoro kslo atžvilgiu aukštai stovin
jamų mokesčių yra dar septy
graudinasi, kad Lenkija užsimojusi pagrobti iš brolių ų spaudoj. Bet p. Voldemaras nepratęs "nusileisti". Vie- nskio ir p. Dobkevičiaus, čiose šalyse. Ypač gerai jos
to
nios ar aštuonios rųšys kitų
latv.ų šešias Alukštos apskritis, tų brolių is Lietuvos &£ s u s i d ė j u s č e m o d a n u s i r g r y ž u s K a u n a n ^ p> V o lde- buv. attachė prie mūsų atsto- aprūpintos įvairiomis mokslo
fede ralių
mokesčių,
kurie
atimtas padedant Lenkijos sufabrikuotai statistikai ir maras pasiliko Paryžiuje tol, kol prakišo Vilnių ir nuklam- vybės Prancūzijoj, lydimas priemonėmis. Pav., karo mo
valdžiai turi didelės reikšmės.
Lenkijos spusniui, o nieko nebekalba ir neberašo a- pino Klaipėdą. Kai kiti bandė nepataisomas pažangiečių išvyko į Briuselį. Čia stoty kykloj priskaityta net 13 įTie kiti mokesčiai, tai turtų,
pie Vilnių, už kurį šakėmis žadėjo išdurti lenkams a- (ne visų) klaidas taisyti, tai šie dabar pakampiais šaipo mūsų delegaciją sutiko tam vairių prietaisų kabinetų. To
bendrovių, dovanų, -vartojimo,
kis. Jie nemato, kad "Kauno Lietuvai" Lenkijos ruo si, iškalno žinodami, kad nepasiseks: diplomatija Vilniaus j fc*» prikomandiruotas prie kio tobulumo karo mokslas
I
dirbtuvių gaminių, profesijos
šiamas pavojus iš Klaipėdos pusės. Kas pasirašė
neatvaduos, čia reikia bent pusės miliono vidutinių ! 3 0S B e l ^ generalinio štabo Belgijoj pasiekė del didelio
juk
ir kt.
Klaipėdos sutartį, tas neprivalo užmiršti, jog ji įgyja
pulkininkas van den Berghe, jam palankumo iš karaliaus
kareivių.
Pajamų mokesčiai šiandie
teisinės galios tik visiems Amb. Konferencijos atsto
žurnalistai ir gausinga minia pusės.
P.
Smetona
lyg-ir
rodo
Vokietijon
bei
Rusijon.
Na,
daugiausia žinomi, nes jie
vams pasirašius. Pasirašymo terminas nenustatytas.
zmonn
8 vai. vak. gen. Radus ZenVokietija,
kol
silpna
J
—
mums
gal
kartais
būdavo
palanki.,
2
liečia visus luomus. Šie mo
O Vokietija kasdien vis labiau ir labiau stiprėja tarp jei labai ji sutvirtėtų, jei išmestų lenkus iš Vislos korido-j Atvykusieji čia pat buvo nuįkavičius iškėlė pietus pas sa
kesčiai yra dviejų rųšių: per
tautinėje politikoje. Ateis laikas, kada iškils Dancigo kiaus, tai ar-gi pasigailėtų mūsų ir ramiai žiūrėtų į Klai- fotografuoti ir automobiliu J ve. Juose dalyvavo soienizansonaliai ir bendroviniai. Mo
karidoriaus revizijos klausimas. Tuomet Lenkija, gra pėdą? Ar tiki p. Smetona mielaširdystei tų pačių vokiečių, nuvežti į vieno geriausią Briu- į tai ir keli aukštieji karininkesčiai mokama už gryną
soma tame karidoriuje, dar smarkiau pabrėž Klaipė kurie vakar dar žudė mus ir nekaltus belgus? N o n s e n s a s s e l y " M e t r o p o l " viešbučio kai. Draugiškai besišnekučiuopelną, atskaičius nuo pajamų
dos uosto svarbumą savo interesams".
ir tiek..
paruoštus jiems kambarius.
jant pietus užsitęsė iki 11 vai.
visas būtinas išlaidas. Perso
Rusiška p. Smetonos orientacija turi, rodos, daugiau v Gruodžio 20 d. generaliniam vak.
SU KUO EITI?
naliai mokesčiai, be to, padatei iarn
usi : M u s
Gruodžio 21 d. 11 vai. Lie
užtarvtoiu
8
M
P
¥
¥
diplomatija
turėtų
ypač
veikli
būti
štabe
turėjo
įvykti
ordenų
į1
Taip, p. Smetona kartais įžiūri Lietuvos
linti į dvi dali. Tai paprasti
ir
?
ar
na
Maskvoje
Charkove. Žinoma, ir čia reikia nepaprasto teikimo ceremonialas. 10 vai. tuvos delegacija, besimokan
pajamų mokesčiai ir 'suirta*'. Berlyne. Už nesavarankią politiką, už nuolankumą
r
"
e*
!
L
™
atsargumo,
lei
Rusija
bus
gana
tvirta
Galicijai
ir
Volyytą gen. Hadus zenkavičius, čių Briusely mūsų karininkų,
irgumo.
Jei
Voly
Pastaruosius moka tie, kurie laikavimą vokiečiams 1918. 1919 ir 1920 m. p. Smetonos
maj. Lanskoronskio, p. Dobke apsitaisiusių kariška unifor
per metus turi virš 10,000 ir p. Voldemaro pasekėjai neteko gero vardo Vakarų Eu nei pačiupti, tai ar-gi perdidelis kąsnis jiems butų Vilnius, vičiaus ir pulk. van den Ber ma, lydima, nuvyko prie neži
dolerių pelno. " S u r t a x " yra ropoj. Už pažangiečių klaidas, už jų vadų vokiškas sim Kaunas, Ryga, Talinas?
ghe lydimas atvyko į genera- nomojo kareivio kapo. Čia
Bolševizmo
nereiktų
perdaug
bijoti.
Dvarus
išdalinus
patijas
Alijantai
baudė
Lietuvą
aštriai
ir
žiauriai:
pavedė
priediniai mokesčiai ir šiuo^
kumečiams ir kareiviams, bolševizmo pavojus dar labiau į H«i s t a H , kur jo laukė solen- atvykusius Briuselio įgulos
moka tie visi, kurie turi di lenkams Vilnių ir supančiojo mus Klaipėdoj. 1918 m. ru
sumažės. M e s nežinome: gal kartais ir bolševikiška Rusi- zantai ir keli generolai. Įteik vardu priėmė tam tikra depu
denį
(rugsėjo
ir
spalio
mėn.)
Amerikos
Lietuvių
Tarybos
delius metinius rjelnus.
ia bus mums naudinga Lenkijai nuraminti. Tai priderėtų I damas Vyties Kryžius gen. tacija su gen. Gallatay prie
Paprastuosius pajamų mo
nuo daugelio aiškiai nepramatomų apystovų. Bet jei su Badus
Zenkavičius pasakė šaky. Ant kapo gen. Radus
kesčius moka visi, kaip ameri no atskaityti po 400 dol. pildytą blanką apie savo me kuom dėties prieš lenkus, tai jau su ukrainiečiais ir gu trumpą prakalbą (ji paduota Zenkavičius uždėjo clirizantenepilnamečiui tines pajamas su notaro pa dais, nes Baltijos kraštai kol-kas neturi reikalo prieš len atskirai), į kurią solenizantų mų vainiką, papuoštą mūsų
konai, taip svetimšaliai, kaip kiekvienam
Ta blanką yra kus šiaušties.
piliečiai, taip nepiliečiai. Nuo vaikui arba kitam kokiam iš liudijimu.
vardu širdingai dėkodamas už tautinėmis spalvomis. Gen.
mokesčių paliuosuoti nevedė- laikomam asmeniui. Tai visa "form 1040 A*'. J ą galima
Tautininkai savo p r o g r a m o n negudriai įrašė Gardiną. suteiktus pažymėjimus atsakė I Gallatay savo kalboj dėkojo
liai kurie per metus pelnija atskaičius tik už perviršį gauti federalio
kolektoriaus Ar-gi jie nežino, kad toj apielinkėje gudų aiški d a u g u m a , gen. štabo viršininkas gen.. j už suteiktą BeTgijos kariuone daugiau 1,000 dolerių Gi mokami mokesčiai.
ofise. Kas tų pareigų kam o lietuvių gal tik vienas nuošimtis? Kam tat nesveiku im Maglinsi.
'menei garbę ir jos vardu pajei pelnija kiek nors viršaus
Kaip tiems, taip kitiems reikia nepildo, gali but su- perializmu erzinti s a v o kaimynus? Gudai juk a t b u n d a ir
Tą pat dieną 11 vai. gen. I veikino mūsų kariuomenę. Šioj
tūkstančio dol., už tą pervir- vieno svarbaus daikto ne- sektas ir aštriai nubaustas. ieško sau nepriklausomybės. Ar ukrainiečiai ir gudai bus Radus Zenkavičius priimta ceremonijoj taip pat dalyvavo
privalo mokėti mokesčius. reikia pamiršti. Būtent, jei Nors
mokesčių
nebereikia kada nepriklausomi, ar liks autonominė Rusijos dalimi, bet 1 tvarka, be palydovų nei iš p. Badus Zenkavičius ir neVedusiems yra kitaip. Šie nevedeliai per metus pelnija mokėti, bet blankos turi but prieš lenkus visuomet bus tikrai naudingi. D a b a r jie silp- belgų, nei iš mūsų pusės, mi gausi Briuselio lietuvių kolo
paliuosuojami nuo mokesčių, nemažiau 1,000 dol., gi vedu išpildytos ir pristatytos ko ni, Bet kova už Vilnių gal tęsis net dešimtis metų. T u o - Į vyko pas karalių, kur vestibiu nija.
jei per metus nepelnija dau- sieji nemažiau 2,500 dol., lektoriaus ofisan.
met gali atsimainyti pajėgų b a l a n s a s ir šių laikų vergai j ly buvo sutiktas fligel - adPo to mūsų delegacijai ir
giaus 2,500 dol. Bet jei pelni kas metais pirm kovo 15 d.
Apie kitus federalius mo gal kartu su mumis petis į petį kariaus už Vilnių, Gardi- jjutanto ir netrukus labai šir- karininkams buvo pasiūlyta
j a kiek ir viršaus, tai toki savo distrikto federaliam ko- kesčius bus paaiškinta kitą
i dingai priimtas paties kara- apžiūrėti karo muziejus. J i s
ną ir Lvovą.
žmonės turi teisės nuo to pel- lektoriui privalo pristatyti iš- kart.
(Tęsinys 3 pusi.)
K. P .
| liaus. Per pasikalbėjimą p. geAguona. .
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BALTIJOS SĄJUNGA IR VILNIUS.

BELGŲ PALANKUMAS
LIETUVAI.

i

P. Žadeikis.

LIETUVOS-AMERIKOS PREKYBINIU
SANTYKIU APŽVALGA IR
PREKYBOS GALIMYBĖS.
į

(Tąsa)

Bulvės, (apie 200 lt. uz toną, t. y.
1000 klgr. Amerikoje bulvės apdėta pusė
cento uz svarą muitu, č i a jų kaina noo
0.85 iki 1.25 už bušelį, kuris sveria apie
60 svarų, tat svaras išeina apie V/2 ar
2 centu. Lietuvos pirkliai verčiau turėtų
eksportuoti bulvių padarus, nors tiesa,
jų įvežamieji muitai yra aukšti: džiovin
tos bulvės (2%c. muito už svarą), bulvi
niai miltai (2Y2c. muito už svarą), bulvi
nis krakmolas ( l % e . muito už svarą);
krakmolo kaina 4.5 cento svaras.
Kiaušiniai: jų kaina Lietuvoje 2 lit.
už 10; išvežamasai muitas 1 liet. centas
už štuką; Amerikos kaina yra 0.50 už tu-

j žiną, o muitas 0.08 už tuziną; kiaušinių J
importas pilnai yra galimas su pelnu, no- .
rs tiesa Londone^ yra gaunama aukštesnė,
kaina. Amerika importuoja kiaušinius iš
Kanados, Kinų, Siamo, Danijos ir iš kitur.
Bendras Lietuvos kiaušinių eksportas bu
vo 1921 m. - 75 mil.; 1922 - 100 mil.;
1923 ~ 86 mil. štukų.
Sviestas (sūdytas ir nesūdytas): kai
na apie 7 litai kilogramas (2.4 svarai); iŠ
vežimas be muito, įvežimas Amerikon
0.08 muito už svarą; kaina Amerikoje apie 0.35 svaras; sviestas importuojamas
iš Danijos, Kanados, N. Zalandijos, Aus
trijos, Argentinos; tad kodėl negalima iš
Lietuvos? Berods, sviesto kainos Chicagoje yra aukštesnės negu Londone ir Ne\v
Yorke.
Sūriai

(lietuviški su kminais)

— 2

lit. kilogramas; kaina Amerikoje apie 0.25
svaras; įvežamasis muitas 0.05 už svarą;
tjuriai gabenama iš Italijos, Šveicarijos,
Danijos, Francijos.
Unguriai (rūkyti) iš Klaipėdos Kra-

što, ir kitur, apmokant 0.05 įvežamu mui-j
tu už svarą, gali būti gabenami Amerikon su apsiskaitliavimu, nes kaina jų yra
nepastovi, apie 35c. už svarą.

eksportininkai turėtų pasirūpinti grybų
eksportą didinti ir didinti; butų geras
biznis ir slėgtus grybus, ypač baltgrybus eksportuoti. ?K

Rūkyta mėsa - dešros, kumpiai, la
šiniai: nors Amerika pati to labo daug
produkuoja, bet vienok visgi importuoja
iš Argentinos, Kanados, Vokietijos ir iš
kitur; kainos Amerikoje nuo 0.25 iki 0.35
už svarą; muitas už dešros 20% vertės;
už kumpius ir lašinius 0.02 už svarą; tų
produktų kaina Lietuvoje yra nuo 4 iki
8 litų klgr.; Lietuvos dešros prieš karą
buvo parduodamos Rusijoje, kaip pirmos
rųšies prekė; dabar l^rancijoje ir Londo
ne jos netruko gerą vardą įgyti. Berods
aukščiausios kainos šiems produktams yra New Yorke siūlomos.

įSaldainiai, Lietuvos, jei ne 40% .įve
žamojo muito, galėtų turėti, ir turėjo,
pasisekimo; saldainių gamybos centras yra Šauliai: dirbtuvės " B i r u t ė " ir " l l u t a "
yra, berods, labiausia pragarsėjusios.
j
Lki-k_-..: T . g,
, •,. • i •
-v
*
Medus: Lietuvos bitininkai yra lį se-«
no žinomi, tečiaus į medaus gamyba eks
portui mažai tekreipiama atydos; pavyz
džiui Latviai yra daug toliau nužengę; įvežamasai muitas yra tik 0.03 už svarą,
kaina apie 1.85 už galioną; daugiausia

Gorybai, džiovinti: kaina apie 6 lit.

klgr.; nors įvežant užmokama muito 45%
vertės, vistik gaji būti parduodami su ge
ru pelnu: jų kaina apie 1 dol. už svarą;
grybai yra viena iš pirmųjų Lietuvos eksporto prekių Amerikon; čia Lietuvos

•

-•

f

* 3) Žali ir pus žali produktai.
Medžio medega: nors Lietuvos sta
tistika rodo, kad daug gaminto medžio
išvežama Amerikon, tečiau Amerikgs oficialėmis žiniomis tas nepasitvirtina; Amerikos daug lentų ir kitokios medžio
medegos importuojama iš Kanados, Sve>

. j

dijos, Norvegijos ir iš kitur, taigi iš Lietuvos gaminiai lengvai atrastų rinką, tik
pats medžio eksporto šaltinis - Lietuvos
girio* -- yra po karo dikčiai sumažėjęs,
vis-gi Lietuva eksportavo miško mede
gos:
1921 metais - 184,200 kub. metrų
(vardų); 1922 m. ~ 394.400; 1923 m. -1
293.100; sykiu su miško eksploatacija yra varoma intensyvus miškų apželdini
mas.

medaus importuojama iš Kubos, GvataPopierai medega: Popierinė nmsė ir
malos, Kanados ir iš kitur. Sąryšyje su,
medum but galima ir vašką importuoti^ k a r t o n ^ n o r s s u J%
mx^to~T&hll^vZ
mokėtų eksportuoti, rinka Amerikoje
yjo kaina Lietuvoje tik 5 litai kilo; Įve
ra; skarmalai įvežami be muito, bet išvežimasužAmerikon
be muito,
gi kaina apie
35c.
svarą. Vaškas
importuojamas
iš j žant iš Lietuvos yra 2 lietuviški centai už
Čili, Brazilijos, Kubos, Portugalijos ir i š , kilo; skarmalai yra sena eksporto prekė.
(Bus daugiau)
kitur.
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(Tąsa nuo 2 pusi.)
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LIETUVIAI AMERIKOJE

Briusely įkurtas vos* V/2 me-l
tų, bet per tą laiką virtęs di
džiule, turtinga ir įdomia įs
taiga. Muziejus turi 5 dideles
^ales eksponatų ir padalintas
į du skyrius: istorišką ir šių Baseballininkai Organizuojasi.
Nors dar truputį anksti,
dienoj technikos priemonių. Jo
uždavinys ne tik auklėti l;a-įket jau vietos Vyčių 47 kuoriai, bet ir lavinti. Pažymėti- j P°s basebollininkai pradeda
na, kad biudžete muziejaus organizuotis į tvirtą komandą.
Atsisakius senajam menereikalams skiriamos labai ma
K. Navardauskiu,
žos sumos. Jo augimas labai džieriui
lemiamas pačios visuomenės, J nauji jo įpėdiniai stropiai dar
kuri kariuomenės /auklėjimui buojasi, kad ateinantį sezoną
vėl turėtų tvirtą ratelį ir pa
aukų nesišykšti.
Tą pat dieną dar buvo ap sekmingai kovotų.
Šiemet vyčiai vėl nestos f
žiūrėtas miestas * ir per tam
tyčia suruoštus pietus buvo Chieagos Lygą bet žais atsky
arčiau susipažinta su vietiniais riai, taip kaip pernai.
Sekantieji jau sutiko su vy
lietuviais.
Gruodžio 22 d. Radus-Zen- riais žaisti: — kapitonas Jo
kavičius, belgų karininkų ly nas Kabarec, A. Juncius, J
dimas, atsilankė 12 artilerijos Kuzmickas, F. Rulis, A. Anpulke ir žiurėjo įgulos dalių druškevičia, S. Kabarec ir dar
pratimų. Po to apie 1 vai. de- j k e l e t $ n a u J u ^ buvusių žaidė-.
legacija, mūsų ir belgų kari-,JTJN
ninkams lydint, išvyko ] stoti,'
Trys laimėjimai,
o iš ten traukiniu j Berlyną. j Vyčių 47 kuopos basket
Bendrai, Briusely mūsų de-! bollininkų ratelis turėjo runlegacija buvo priimta labai gtynes su Berglund CMothcrs
širdingai ir maloniai, laikraš-: sausio 9 d. Auditorium salėje
ėiai gana palankiai ir plačiai j ir juos supliekė padarydamas
aprašė jos atsilankymą, fdejo|33 punktus prieš anų 2o. Pirf.tvaiztlus ir pasikalbėjimų. Išjmiau šis tymas buvo vyčius
Belgijos kaiiuomenės atstovų sumuššes, taigi atsilygino. Sau
pt^ės por šį vizitą pareikšta sio 12 dieną Banvell salėje ididžiausios simpatijos mūsų : vyko rungtynės tarp vyrių ir
jaunutei kariuomenei.
IMoffet Park - Vyčiai laimėjo
( " E l t a " ) . 126 prieš 21. Sausio 14 d. Vy-

VKAUKEGAN, ILL.

Nantą Telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

0R..A. K. RUTKAUSKAS

DR A. J. BERTASH

l

GYDYTOJAS IR CHIRl KOAM

PHYSICIAN & SURGEON
X — Spinduliai
Office: 2201 W. 22nd St.
Cor. S. Leavitt St. Tel. fanai 6222
Residence: 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988
Hours; 1-4 & 7-8 P. M.
Sun. 10-12 Noon

Sutvėrė "Lietuvių Siuvėjų
Apsigynimo Sąjungą".
Nuskriauti siuvėjai nerims
ta ir kas toliau, tuo didesnis
skaičius spiečiasi šalip unijos
į tam tikrą grupę, kurią pra
eito šeštadienio susirinkime
užvardino: "Lietuvių Siuvėjų
Apsigynimo Sąjunga".
Šiton sąjungon bus priimamį

' k u r i e Prie •«**«
dirba ir
7** neparsidave dva
sios vergų Maskvos diktatū
rai. Jos uždaviniu via tas, kad
trimi ^vertimi
puodelio
šalto
iš unijos išvalyti bolševizmo vidaus papasakojo, kad bolše- JJa n d e n s . D u o k paryčiais arba po
pietų. Senesni vaikai dažnai jį la
šmugelį, kad seniausius unijis- viku tikėta yra unijai griauti, biau m ė g s t a su glnger ale, vaisių
arba suplakta kiaušiniu.
tus neignomotų, darbą gauti kad prispirti darbininkus ka sunkoimis,
Skaityk atytlžiai k a s savaitę šitus
ir kad išnaikinti
aikvojimą pitalo vergais, o kad paskui straipsnius ir imsi*lėk ateičiai.
unijos pinigų del nereikalingi! jie butų įrankiu kruvinos re
GRABORIAlI
politikų, bet kad unijos pini voliucijos, esą tik baduoliai re <-'
:
voliueiją
sukels.
Tai
kur
eina
1487
So.
49
Ave.
Tel.
Cicero
8274
gai butij unijistams pašalpa
CHAS. SYREYVICZ
laike nelaimės esantiems strei mūsų Trockiniai ir dabar vo
Lietuvis Graborios
Laidotuvių kal
ke ar bedarbėj. Vienu žodžiu kela išrinko tokį unijos pir
no^ kiekvienam
p ••»• M narnos.
sakant jos tikslu bosią „apsi mininką, kuris unijos $500.00
Pirmos Klesos
ginti nuo unijoj daromų uni nuvežė, ar nenuvežė j Rusiją ii
Mašinos
iš to jokios atskaitos neišda
jistams skriaudų.
Private AmbuIJcen.sed Emb.
F. K. PalaoB
lanee
Interesingų dalykų "papasa vė. Tai tj^ru unijistų pareiga
==J
ant
šitų
susirinkimų
daly
kojo tūli unijistai, kai]) jie bu
vo suvilioti bolševikų lygie- vauti ir tiems •'geradariams"
<v*ių, kurie jau buvo prie jų iš unijos parodyti duris į Ma
u
Lietuvis
Graboriua
prisirašo, tai taip sakant iŠ skvą, nes ją ten rojus", o
2314 W. 23-rd Place
mes liksime prie realaus gy
Chlcago, m .
venimo.
Patarnauja laido
Akmlq pritaikymo n* no
tuvėse
kuopigiausla. Į
oems.
Reikale
meldžiu at25 metų prityrimo
slšaukti,
o
mano
•

Telef. Lafayette 414*

4808 SO. ASHLAND AVENUE
Chlcago, HL
Vai.: t ryto iki 12 piet: 1 po
P*'X iki S po piet, 6:30 vak. Iki
i:SO vak.

SIMPTOMAI

1707 W. 47-th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
• iki 8 vai. vak. sYedėliomis nao
8 Iki 2 vai. po pietų.

Kampas 31st Str.

Dr. A.J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Perkėlė

savo

ofi&a.

po

nemeriu

DR. VAITUSH, O. D.

Dr. Maurice Kahn 4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS

Gydytojas ir Chirurgai
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
Tel. Ytrd* G9M
VaiandMC;
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Nedėliomis: 10 iki 12.
Telefonas Miduay 2880

t

mmJ

f DR. P. Z. ZAUTORIS

Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659

I Dr>. J. P. P o š k a

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

Tek Boulevard S6M

GYDYTOJAS

I

Lietuvis

1821 So. Halsted St.
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Valandos: 10 iki 19 ryte; 1 iki «
po pietų; 6 iki 9 vakare.
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIII

Nesigarsinsi, — tavo
mažai kas^Knos.
• • '

Ii

•

— I — I ..I

I

Į

Į

Į. Į —

Į

. .1.

••

biznį
...

I <

Pasigarsink "Drauge", o
į dešimtys tūkstančių sužinos.

Akių

8568

sėjimas yra, dalykas gyvos
ir mes jautame, kad tai
yra dalvkas, kur| mes ta

=

tarpiais atvirai ir laisvai
perrlideaU.

i

Specialistas.

*

——

•—•

it

rime reguUarUkaJs laike,

l'alengvins akių įtempimą, ka&
yra priežastimi skaudėjimo gal- >
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotumo, skaudančius ir uždegusius
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip tollaus, be
vaistų arba skausmo. Neperviršina nei akių medikalis moksJaa.
Visuose
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo
numerio iš recepto duoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
įtempimo, kuomet geras pririnkimas ir nešiojimas akiniu paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Speoialė atyda atkreipta į mokyklos vaikus.
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakNedėliomis nuo 9 iki 1 po piet T
Tel. Boulevard 7589
1545 West 47-th Street
AKINEI $4 IR AUGSČIAU

i

Lafayette

svarbos šeimynai ir tautai

DR. CHARLES SEGAL

Chlcago, m .

CHIRURGAS
8837 So. Morgan Street
Valandos: 9—11 Ii ryto.
Vakarais nuo T iki •
CICERO OFISAS;
1848 South 40-tk AveaM
Telef. Cicero 4878
Valand.: 8—8:89 • . T.
Utarninkaia ir pėtnyčloma nae
iki 9 vaL rak.

Kūdikiu aprūpinimas ir pe-

P^

Vai.: 1—S po piet. 7- -8 vak. Ned.
Lr Šventadieniais ! • - -11 d.

2180

mutiiioms ir molinoms jau
nu kO>!ikia.

1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto viri Platte aptiekos, kambariai: 14, 15, K ir 17
Valandos: nuo 9 ryto iki r 9 rak.
Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Rooni 2001
TeL Randolph 1084 Vak a » o » - l
VA*ARAIRt
8801 B. Halsted
st. Tek MvAOTfl
8—8 » . * apart PaneAaUo 8f
Pėtayčioi
i^

-i

V. W. RUTKAUSKAS

.

ADVOKATAI
Ofisas Didmiesty!:

29 Bouth La SaUe Strtel
Telefonas Central 8ttfl

3223 S. Halsted St
Telefonas Yards 4881

STASULANI

1526 W. 21st Street

ADVOKATAS

CHICAGO, U. S. A.

BČ Vaistinei Daktarai
PK.

P.

S I M A I T I S
NAPRAPATH

Gydau pasekmingai tokias ligas
vyrų, moterų ir valkų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais ir nevargindamos operacijomis.
Vartoju Naprapatijos ir Mnistl
nes chemijos būda gydymui, ( i M
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir į
namus. Tel. Boulevard *7«S. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 Iki 8
vak. N e d ė l i o m i s po sutartė
So. A s h l a n d A v e n u e .

'

77 VV. VVastiington St. ftoen 911

465? I

APIE SAVO SVEIKATA
Pasikalbėk Su Mumis šiandiena.
Mes turime virš 10 metij moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
katą. Mes gydome
pasekmingai
užsendintas ligas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti. Mušu geriausi elektriniai ir be vaistiški gydymai
yra daugybei pagelbėję.
Patarimai dykai. Atsilankyk i

Tel. Central 8808
Cicero Ofisas Ketvergo vak.
[4917 W. 14th St. Tel. Cicero 8228
it BRIDGEPORTO Seredoj nuo
•8 vai. T. Subatoj nuo 1—7 T. T,
[3236 S. Halsted St. TeL Bonl. 8719

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
MIESTO OFISĄ*
187 H. Dearborn StaeeC
Kambariai 514 ir 818
Telefonai Randolph 6684 tr 6688
Tai.: Kas diena, išskiriant Bubatos ir šventės, nuo t lkl pietų.
ROSELANDO OFISAS:
10717 So. Indiana Avenue
Telefonas Pu U man 8377
Vai.; Kas diena nuo 2 Iki 9;
Subatomls visa diena. Šventomis
iki pietų.
SPECILISTAS ant egzaminavojimo abstraktų Ir padarymo kon
traktų, - dokumentų
ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.

TRAKUS HEALTH INSTITUTE
3327 So. Halsted Street
Vai.: Nuo 9 iki 12 iš ryto ir
nuo 5 iki 8 vakare.

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas
69 W. Washington St,
Room 1310

Tamsta Sveikas

LIETDVIS NAPRAPATAS
4454 So. VVestern Avenue
Vai.: Nuo 2 iki 3 6 iki 8 P. M.
Chlcago.

kalus įdomina basmniioma

Dr. Jan J. Smetana

SUSAS GYDYTOJAS D*
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, VyrlSko
Valkų tr visų chroniški] ligų.

A. A. OLIS

Telephone Dearborn 8848

Vakarais: 2151 West 22 S t
Telephone Roosevelt 8090
Namų Telefonas Canal 1887

Dr. A. J. NORMANTH

nu* laiko gvildensime rei

Ar atmintis po truputį mažėja T
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė aut rokų?

ROTH

!

6,ii w

Siame Cyriaj* MM

Ar jums skauda £Alr«T
Ar jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti T
Ar skaitant akys greit pavarg
sta 7
Ar kvaišta galva T
Ar matote kaip ii plakančius
taškus

>flso I oi. Boulevard M M
Rezld. TeL Dreiel 8181

DP.A.A.

darbu busite užga
nėdinti.
TeL Ganai 1271
tlM

Tel

PAREIŠKIA

AKIŲ LIGAS

Ofisas atidarytas: kasdien nuo B vai.
po piet lkl 9 vai. vakare.
Nedėliomis Ir seredomis ofisas uždąryta*.

ADVOKATAI

l * l i i

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR J Ų
KUDIKIŲSVEIKATOS

1411 So. 50 Ave. Cicero, HLI

Dr Marya
Dowiat-Sass

Boulevard

1

tiEROVĖs SKYRIUS

fel. Boulevard 0537

T«4.

Ts. »"

KŪDIKty

1)—Be marinimo,
*)—B« peilio ir be skac^mo,
t)—Be kraujo,
*)—Be jokio pavojau* rreiVn^al.
•)—Pucijentul nereikia •ln.il. sa
li tuoj valgyti, Ir tau eiti į
darbą.
Parydo *Gall-«toneV (akmeni* tulžyje) \
ir akmenįs ilapume pūslėje be **• •
peracijes, su tam tikremis i toks- ',
Uskorais priemonėmis bei vaistais, i
Apkurtusiems cuurtfžinu rirdėjiina.
Gydo visokias ligras pusekmin^ai, ir Jei.
yra reikalas daro operaHS,,,
l*ror, ^ijouuii patarnavimą teikia MITO
ofise:

Dr.SABrenza

Išdirbėjanto Chemistai
Labatorijos Divizija

nariais

tetrikas i r Specijalistai
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS 1

1888

Viliojanti gražybe, moteriš
kos svatbiausis dalykas, pri
klauso nuo švarumo ir apsau
gos delikatrių moteriškų or
ganų. Šis yra darbas Femaform, produktas mokytojų.
Moterims yra kaipo duotas iš
dangaus.
Femaform yra aiškus gydolis del moteriškų skausmu ir
kentėjimų, apsaugoje jaunys
te, ir palengvina permainoje
gyvenimo. Dirba labai greitai
ir visiškai apsaugoje.
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ
Femaform galima. nusipirk
ti pas kiekvienų modernišką
vaistininką. Bet kad jūsų
vaistininkas neparduoda, prisiųskite $1.00 ir mes jums pri
siusime. Kad nepatenkins sugrąžįsime pinigus.
LAUBER & LAUBER CO.

BROOKLYN, N, Y.

Dr.
A,
Račkus
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

DR. S. BIEZIS

Telefonas Boulevard

4442 So. Western A m

lt

ėlai vėl laimėjo šį kartą su
pliekdami tvirtą Great Lakęs
rateli, auditorium salėje. Vy
čiai 32; Great Lakęs 19.
Trimitas.

S. D. LACHAW!CZ

D A K T A R A I :
3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 va-kare

MERGAITĖS VILIOJANTI
GROŽE PRIKLAUSO
NUO SVEIKATOS

f

Masu Naujo Namo Adresas
? r » ftte:

»

STRAIPSNIS 108
VALGYMO PAPRATIMAI
Iš pradžių vaikai nieko nežino apie valgius išskyrus tuos, kurie jiems
duodami. Jie išvysto norą prie šių.
valgių. Todėl reikia duoti iš pradžių
tik tie valgiai, kurie yra sveiki ir
jiems tinka, ir tada jis pripras jų
norėti, tokiu būdu įgydamas normališkus valgymo papratimus.
Tūlas atvejais vaikas gali išvysty
ti didelį nemėgimą tūlo valgio ir jo
nevalgys, bet abelnai galima ir rei
kia jį išmokinti vąjgyti visus svei
kus valgius. Valkas, kuris sako, kad
nemėgstąs to ar kito vajgio gali bū
ti nėra visai sv*ikas, arba gali būti
valgis netaip išvirtas.
Motina turi
prižiūrėti, kad neprideginus ar pris
vilinus vaiJs.o valgio, idant išvengti
valgio ne;aėgimą.
Nepagadink vaiko virškinimo, duo
dunt valgį netikusiai paruoštų. Val-

162-164 N. Sangamon St.
Arti Randolph Str.
Mes turime geriausių silkių
ir žuvies. Kaip tai: Alaska
Fat Scūtch ir Holland silkių.
Mes parduodami bačkelėmis,
pusbačkiemii, ketvirtbačkiais
ir viedrais.
Mes pristatome j visas mies
to dalia. Taipgi pristatome ir
{ užmiestį.
Reikalui esant telefonuoklte:
Monroe
7344
Visi

u ž s a k y m a i yra
tuoti.

gvaran-

M. BORTZ COMPANY
1MP6RTERS

& PACKERS OF

ALASKA, SCOTCH and
HOLLAND HERRING

O-io i S v a i z d a d a u g t u r i s u s m a g u m u
j o v a l g y m o . Jei v a l g i s gražiai iSrodo,

162-164 N . SANGAMON STR.
TEL. M O N R O E 7344
CHICAGO

tai jis geriau virškomas.
Apie svarbą pieno kūdikio valgiuo
se jau buvo kalbėta
pirmesniuosc
straipsniuose. Eagle Brand yra len
«•"gvai suvirškomas, { skanus, sotus ir
lengvai
paruošiamas.
Ji vartojant
visados gali būti tikras, kad gau
ni pieną švarų ir gryną.
Duok savo vaikui Borden's Eagle
Pieną — maistą, kuris pasekmingai
išauklėjo tūkstančius ir ' tūkstančius
vaikų. Jis lengvai paruošiamas —
tik pridėk atvirinto vandens pagal
instrukcijų. Per 65 metus motinos
davinėjo Eagle Pieną kaipo vienati
nę sveikatos dovaną savo vaikams. o
Jį rekomenduoja
gydytojai
kūdi S
kiams, kurie silpni ir ligoti, kadan
gi jis lengvai suvirškomas ir teikia
pilną sotumą.
o
Tinka jis netik kūdikiui, bet yra
geriausias maistas nedapenėtara vai
kui. Stebėtini eksperimentai daryti
tarpe mokyklos vaikų parodė, kad
vaikai penėti su Eagle Pienu vidu
tiniškai gavo 7 svarus daugiau svo
rio negu paprastu pienu penimieji. S
Sek savo vaiką atydžiai.
Dažnai
pasverk. Atmink, kad nedapenėtas
vaikas visados sveria mažai. Jau
nam vaikui .reikia duoti du šaukš
tu Eagle Pieno kasdieną atmiežto

"
S

HELEN BELMEN JERRY

Ar sergate? Mes jums pagelbėsime. 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
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus Ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį?
Prašalinkit nervingumą — apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervuar. t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite Ir pasimatyklte su mumis tuojau.

LIETUVE ADVOKATĄ
3116 So. Halsted Street
Valandos: Nuo 7 iki t

Nao 2 Iki 8 Siibatom po piet.
,—i

ADVOKATAS
127 N. Dearborn St., Room 1117
Telef. State 7821
Vakarais ir nedėlios ryta:

3335 So. Halsted S t
Telefonas Yards 0141
Bylos visuose teismuos**. — Ab
straktai. — Ingalio jlma* — Pas
kola pinigų 1 ir 1 mjrgičlama,
4%

Ofisas
Tel. A r m i t a g e 4412

JOHN KUCHiNSKAS

1112-1114 Milvvauicee Ave.
Viršui H a t t e r m a n ir Glanti B a n k o {
Valandos 9-1J ryto, 2-5 po

CHAS. K. VUOSAITIS
Didžiauses ir gerianses siuvejes
ant West Sides.
Turi j dideli pasirinkiina rudeniniu ii
žieminiu materijų del vyru
ir moterių.
SIUTUS Ir OVERKOTUS
Visokiu Stylu
Padarau ant užšakimo greitai ir gerai
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taiperi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS
Lietuviu Kraučius
2337 So. Leavitt St.
Chicago, S I
Tel. Roosevelt 8082

w

•••

K. JURGELIONIS,

Daktarai Kopczynski
ir Sc(iweers
pietų, 6-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 Iki 12 diena
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos Ir Šlapumo ligų.

vakmndi

i

LIETUVIS

22*1

ADVOKATAS

W . 2 2 - » d St. a\rtt I i t a i f t
T e l e f o t u a s Cauiai * 0 5 *

Bt.

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. 8sredoj ir Pėtnyčioj n u o 9 r. lkl •
•v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokiu i Doku
mentus, perkant
arba «tarduodant Lotus. Namus, Farmae ii
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaua lengvomis
mia
iaV

«itinititiui:!UaUiitiiiimm!Sfefiiiniiw
RKTBA;
Lukšio Naujausi iš Lietuvos
Krutamieji PaveikslaL
Bus rodoma:
Sausio 20 d. Eagles Tke&U
tre Westville, I1L
Sausio 24 ir 25 d. 6v. Jur
gio svet. Grand Rapids, MicK
Sausio 19 d. Bijo Hieatro
Auburn, Ui.

>#

**v .

D R R.U G S

S

Jjrcčiadienis, Saus. "21, ,1325

_

—•

larę su dviem * * experience *'daugiau tame nereikė. Kad&fc knygiaįs išrinkta: p-lė Elz.
•• ŽEMĖ
ženociais gali daug gero pada- gi tas Įvyko beveik du metai, Benaitė,' J . Sukis,* 4oresp. atgal ir esant kitai Federaci Alb. C. Alaburdaitė.
,ryti mušu parapijai.
PARDAVIMUI Ž flatų mū
Lietuvos Vyčių penkta kuo jos valdybai, todėl p-lė AlaPagaliaus vedėjas viešai pa riniai namai ant Marquette
KONCERTUKAS.
pa rengia rištinės ir kumšty burdaitė įneša, kad tą $25.00 žymėjo kiekvieno nario uolu Road arti Maplewood Ave.
Garu apšildomi, maudamasis
nės, kurios j vyks šį vakarę pavesti Fed. reikalams, p-nas mą, kiek repeticijų
lankyta kambarys 'išgrysta # plytoms,
Ala Dzimdzi-Drimdzi.
beržinio medžio visi užbaigi
sausio 21, 1925 šv. Mykolo pa S. Šimulis pataiso, kad paves bei apleista.
Seredoje, sausio m. 21 d. \
mai, Atsišaukite
ti
Federacijos
Moksleivių
rapijos
svetainėje.
Risis
J.
liuom
susirinkimas
ir
baig
Svarbu visiems žinoti kad
Dzimdzi—Drimdzi" parody
JAMES
KRAL
Uneertuk*} kurį, bemaišydami Meyers, mūsų didžiai garsus Fondui. Įnešimas su pataisa tas.
2444 West 67-th Street
muro plytos kilo augštyn Ir
Perkam, parduodam ir
priimtas.
Tel.
Prospect
1364
Ašarute.
'Jovalą"; jie suklijavo. J i e . lietuvis ristikas, kuris per
mainom namus, farmas taip
visa
budavojimo
medžiaga
gi ir visokius biznius.
Taipgi vedėjas praneša, kad
PARDAVIMUI
rašė mūsų reporterio niekam septynis metus buvo vidutinio
Darba^ atliekam greitai,
brangsta
taipogi
budavojimo,
išakyti, kad jie tik pirmą 160 svarų svarumo pasaulio negalėjęs, nors buvo pradėta
2-jų flatų mūrinis namas 5 ir G
pigiai i r gerai.
kambariai vanos, elektra ir visi J- mekanikai
rengtis
prie
koncerto,
nes
ne
čiamponas
su
J.
Carlan
-Če
prašo didesnio
Kreipkitės:
tarta bandvs
koncertuoti...
t a i s y m a i . M a ž a s n a m a s ranflkisd u ž - '
p a k a l y j e 4 ir 2 k a m b a r i a i t a i p g i su mokesčio.
tie norėtų parodyti " r i n i t ą " ku, vidutinio svarumo fiam- buvo galima išauti svetaines
3352 So. Halsted Str.
visais
įtaisymais.
Labdaringos 7 kuopos extra Atsišaukite
tinkamai
dienai,
pionu.
tuojaus
>noertą, bet patys abejoja ar
Kurie manote įdėti savo Tel. Boulevard 9641
b) Raštininkė išduoda visų susirinkimas įvyks seredoje,
Kita pora -- Dr. Carl FurIškentės! Tani paėiam reporte
1243 So. 48-th Court
pinigus i propertės tai nelau
sausio 21 d. 7:30 vai. vakare,
ness,
vienas
geriausių
17.3
metų
veikimo
raportą
raštu,
Antros lubos
riui teko būti jų repeticijoje,
Cicero, UI.
Aušros Vartų par. svetainėje.
kite kol jos pabrangs dau
ii jis iš jų " r i m t u m o " pa- svaru - svarumo ristikas, su j sekančiai;
Valdyba.
1. Mūsų parapijoj minint 6
giau — DABAR LAIKAS
juofco! J. Sperlinš svarumo 11)0 sva
yjęs apsirgo uuo
Specialiai
Bargėnai
PIRKTI, PARDUOTI AR MAImetų Nepriklausomybės Lierų, iš Madison, \Vis.
PIRKTI ir pasinaudoti pirm NYTI VISADOS KREIPKITĖS
tzimdzininkai perspėja, kati
EXTRA PRANEŠIMAS.
Pardavimui arba mainymui
PAS MUS. TAS JUMS BUS
Trečia pora - Vytis J. tuvos gyvavimą, clioras daly
tų,
katrie
lauks
toliau,
nes
dolerio nei vieno neįleis.
ANT NAUDOS.
ant
bile
kokiu
bizniu.
vavo su savo dainomis kon
Krivickas,
lengvo
svarumo,
su
' R i m t a s " pasirodymas praprisieis mokėti daugiau.
BRIDGEPORTE
Pranešu visiems L. V. Ch.
certe.
M.
Platzner,
vidutinio
sva
Sdės 8 vai. Meldažio svetai2 pagyvenimų medinis na
2. Surengė koncertą, vargo apskričio choristams-ėms, kad
žemiaus yra paminėti ke
rumo.
Įeje.
Report.
mas,
kaina
$5,500.
Ketvirta pora ,-- Vytis G. nų pataisymui, )«e!nn atnešė" viso cTToro pamokos įvyks tre
6 pagyvenimų medinis na li bargėnai, katry negalime
čiadienį 21 d. sausio, 8 vai. rnas, randasi prie šv. Jurgio VISŲ patalpinti. Mes turime
Vitkauskas su nežinomu prie virs $100.00.
W E S T SIDE.
3. Vedėjo nuopelnu įsteigta vak. Dievo. Apveizdos parapi bažnyčios, [mokėt $1,500.
šu.
didelį pasirinkimą namŲ ir
jos
svet.
Union
Ave.
18
St.
BRIGHTON
PARKE,
choristam,
gaidų*
Kumštynės bus dvejos, sun mokykla
Aušros Vartų parapijos VylotŲ po visas dalis miesto, 801 *. 351h SI. Miicago
2 pagyvenimų mūrinis na
Tel. boulevard 9611 ir 0774
(ru ir Vaikinų vakarienė, kuri kio ir vidutinio svarumo, ke skaitymo bei lavinamom gie Kitos viso choro pamokos i- rna*, įmokėt $1,500, kitus kaip daugiausia South Sidė. Kas PADAROM PIRKIMO IR PAR
1
DAVIMO RASTUS.
Ris nedėlioję 2."> d. sausio š. turiais atvejais kiekviena po dojime. Pamokos laikyta kas vyks 23 d. sausio Mark AVhite renčia.
ko
reikalaujate
atsilankykite
Pasekmingai
siunčiam pinigus ir
2 pagyvenimu naujas mūri
pirmadieni, mokykla gyvavo Park svet. Visi choristai-ės
m., ruošiama labai puikiai. Pa ra.
•
Parduodam
Laivakortes. 9
į mūšy ofisą, pririnksime tą
nis
namas
po
(i-(j
kambarius,
būtinai
turite
ateiti,
nes
turė
Visas pelnas eis palaiky iki rudeniui.
rapijos komitetas ir visi kiti,
vandeniu apšildomas, ką JŲS reikalaujate.
sime paskutinius prisirengi karštu
mui,
švaraus
sporto
mūsų
k.
Rėmė
parapijos
pikniką,
įmokėt $4,000.
[curie prisirašė prie rengimo
mus
prie
operetės
"Klaipėdos
kuodaugiautos vakarienės, dirba išsijuo- lietuvių jaunimo tarpe. Pra nariai pardavė
SOUTH SIDĖJE.
J
u
l
ė
"
kurią
statysime
25
d.
siai tikietų.
2 flatų mūrinis namas, po
Beikia tikėtis, kad iš tos džia 7:.*>() vai. vak.
(>-6 kambarius, su visais įtai
5. Turėjo išvažiavime j Be- sausio School Hali.
Vyčių vietinė kuopa rengia
/ REAL ESTATE
vakarienės bus gražios pasek
symais
įmokėt
$4,000,
kitus
verly
Hills,
kurio
išlaidas
ap
K. G.
mės, nes jau suvirs Šimtas as metinius šokius, kurie įvyks
kaip renda.
LOANS
INSURANCE
mokėjo
gerb.
klel>.
kun.
Tg.
subatos
vakarą
sausio
31,
8 flatų muri/is namas, po 4
ilėnų prisirašė, o dar vis ra
Parsiduoda Mūrinė BunGeneral Contractor &
kambarius,
garu
apšildomas,
Ainaviėius.
BRIDGEPORT.
1925
mūsų
parapijos
svetai
itosi daugiaus. Matytis, kad
Builder
visi •ituisyinai, įmokėt $3,500. galovv, 6 kambarių, garu ap
G.
Šokius
surengė
savo
nau
nėje.
Agatonas.
eisiems rupi, idant seserų na
Visi šie namai gali but mai- šildoma, su f mokėjimu $1,Su tos rošies reikalais
dai,
pelno
liko
mažai.
P.
Gritėnas,
"
D
r
a
u
g
e
"
pa
nomi ant kitokiu namų, far- i
mas šiais metais butų pasta
kreiptes pas mane.
Pa
800. Kaina $8,750.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
7. Surengta vakaras pager judino svarbų klausimą, rei nu] arba biznių.
bas.
tarnavimas mandagiausia.
Platesnių žinių kreipkite*
PARAP.
bimui gerb. kleb. kun. Tg. Al- kalą organizuoti katalikų ko
Parsiduoda
mūrinis
namas
Teko girdėit, kad mūsų
pas
5710 S. Kedzie Avenue
baviciaus
vardinėms
liepos
31
respondentų
kuopą.
Mano
nuo
[gerbiamos parapijonkos ren L. Vyčių 4 kp. choras.
6 ir 6 kambariu, garu apšil
Chicago, 111.
d.
taipgi
nupirko
dovana.
C.
P
.
Suromskis
8C
Co.
mone
"butų
geriausia,
kad
p.
giasi visos kuoskaitlingiausiai Antradieny, sausio 6 d., 1925
Tel.
OfiMO T e l .
domas, su 3* karų garadžium Rezidencijos
c)
Tžd.
K.
Benaitė
pažymi,
3352
So.
Halsted
St.
(Jritėmis
suėjęs
dar
kitą
ko
Prospect
MOl
Prospect
6778
itsilankvti i šia vakariene.
m. 8:00 vai. vak. įvyko Lietu kad savo raporto negalinti ;v Chicago, UI.
netoli Western ir 63 St. Renrespondentą
aptartų laiką,
5
Tel.
Boulevard
9641
-1M sutvarkymo viso štabo vos Vyėių 4 kuopos cboro
duoti neatsilankius M. Balsie vietą ir šauktų pirmą susirin
dos neša $1,680 j metus.
įrengėjų tos vakarienės Įvyks metinis susirinkimas mokyk
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
NORINTIEJI P I R K T
nei, nes rengė raportą drauge. kimą.
Kaina
$13,000.
p i t i n g a s seredoje 21 d. sausio los kambary. Choro pirminin
PARDUOT, MAINYTI
J Tel. Blvd. M41
Palikta išduoti sekančiam su
V.
Petrauskas.
namus, lotus, biznius. Turim
i . m. 7 vai. vakare, bažnytinėj kas-vedėjas p. J. F. Balsis ati
Parsiduoda kampinis mu
sirinkimui.
A. K A I R I S
barbenu namu, lotų aplink
svetainėje. Teiksitės pribūti darė susirinkimą.
Mūrinio Ir budavojimo namu
2. šimulis praneša, girdėjęs KADA KRl'PAS ATEINA XAKTJ. Vienuolyną. Marquette Park. ro namas, 4 pagyvenimu,
GENE11AUS
visi, kurie prisirašėte ir kurie
Raštininkė perskaitė perei nusiskundimų, kad chore jo
Matvkit:
Netikėtai, užpuolė krupag vidur
trys po šešjs, ir vienas ketu
naktį. Nebuvo galima prisiSaukt gy
įflar neprisirašėte. Butų gera, tų metų protokolus, kurie bukio veikimo nebuvę. Tuo klau dytoja. Motina vaikų davė kelius
rių, ir vieno karo garadžius.
fed nei vieno parapijono ne- vo priimtais,
Dr. Drake's Glessco tuojaus
;
Atsilankykite pas mane d uos u
simu kalba keli nariai. Galu lašus
palengvino vaikui be vėmimo. Dr.
<era
patarimą.
Moderniškai
ištaisytas.
Kai
truktų šiame mitinge. M. K.jj__ V a ldybos Raportai.
Glessco vartuojamas per 35
tinai, kati i chorą įnešus dau Drake's
8352 So. Halsted Street
metus visi pripažino kad yra ge
»»
*
••
•.
»
a) Pirm. J. Balsis savo ra giau veikimo, p-lė A. C. Ala riausi vaistai del krupo, kriokulio
na $18,500.
Chicago, 1U.
ir
visokų
gerklės
skaudėjimų.
Pa
NORTH SIDE
porte paaiškina kad kaip gir burdaitė siūlo laikyti regulia klausk jūsų gydytojo arba vaisti
Home
2418 W. Marąuette Rd.
SSM Lowe Avenue
apie Glessco. Kaina 50c. —
Arti Western Ave.
dėjęs iš perskaityto metinio rius susirinkimu:*,
lyginai ninko
v
e
r
t
a
s
$50.00.
Tel. Prospect 8678
Žinutės.
protokolo atlyginimą nuo Fe kaip ir kitos draugijos. Pa
The Glrcsncr Co.
Ofisas atdarus iki 8 vai.
Praeita
utarninka įvyko deracijos Sekretoriato kun. B.
Flndlay, Oliio.
Xed(Miomis iki 3 vai. po pietų.
siūlo susirinkimus laikyti vi$«
inusų parapijos metinis susi Bumšas, padedant statyti me
=
8 flatai pardavimui arba
na kartą mėnesy. Pasiūlymas
rinkimas buvo aptarta daug lodramą t T Sugrįžo" XllT-tam
;
g mainymui geroj vietoj South Malavojime, dekaruojaine,
priimtas ir nutarta laikyti
svarbių dalyje u.
Fed. Seimui, gavęs $25.00 ėe- kas paskutini antradienį mė
^
. . _ - _ _
$ 9 0 0 ^ Sideje Rendos n e š a $7,000.- kaisimuojame gir popieruo• $ 9 0 0 D O V A N O M S
Šiems metams į par. komi kį, bet jį pametus, prašęs
o*
jame namus.
Paaarome
nesio po repeticijos, valdybai oo
00
j
metus.
Kaina
$50,000.
darbą
greitai
ir
pigiai.
tetų išrinkta keturi "singe- Sek r. tų čeki canceliuoti, gi jo
S
"o
išdirbus dienotvarkę.
•
Užlaikome maliayu, popieUai" ir du " Z e n o n a i " : Vv- nesuradęs vėliau prašė kun.
n i ir stiklu ir t. \.
3. Vedėjas praneša, kad JoO
Oi
tis V. Striogas, Vytis P. Ma- Gumšo kit.i išrašyti, bet ant
3149 SO HALSTED ST.
šiais metais apie gegužio pra o*
Rengiamas
Pres. Ramancionis
įys, ponas Dargužis, Daugir to nepaves atsakvmo, nieko
Chicago,
IU. Tel. Yards 7282
džią bus šios parapijos 25 me JO
•
da, Vaškunas ir Krivickas.
tų gyvavimo Jubilėjus. Iškil m
18 flatu geriausioj apielinVytis V. Striogas jau antri
TeL Oanal 2655
iO
mėse dalyvausiąs J . M. vys
CHICAGOJE
kėj
Chicagoj.
Savininkas
par
O. J. PANSERU A
:metai eina parapijos komite
Fotografas
kupas Hoban. Jubiiėjaus sun g
J*
PAlfSIRNA STUDIO
to pareigas.
|
i
duos
arba
mainys
už
mažesLietuvis Specialistas
1901 S. Halsted St.,
Cbtcmgo.
kiausia našta tenka chorui. JaJa
%
Tolumas
nedaro
skirtumo
M
Mūsų keturi
"singeliai'
Jo
| i nj. Renda suvirs $15,000.00 Saukiamas, važiuoja | Tisas
Be bažnytinių apei'gų bus Jo
Jo
miesto dalis.
jauna ir nauja mintimi susij metus. Kaina $90,000.
rengiamas ir viešas bankietas, »Ja
Vi. Meldažio Svetainėj
Jo
Kurie norite parduoti ar Tel. Lafayette 4228
Turėk švarias, Sveikas akis kuriame dalyvaus ir choras JOJO
2244
W.
23rd
Place
gal su "Kuprotu Oželiu".
.Ja
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
mainyti biznius, namus, lo
Jo
VIEŠA PADĖKA
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
JO
Pradžia
7
vai.
vak.
jžanga
50c.
Ypatai
%
4. Vedėjas duoda pasiūly '«
Kaipo lletuvys, lietavlams
Kuvargę, silpnos, skaudžios arba
Wl tus ir t. t. Kreipkitės prie
patarnauja knogeriaaalal
••
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.
Muzika
Jos.
J.
Phillips
mą, kad nors negavus svetai o
M. TTJfiKA,
Akiniai $5 ir augščiau
8228 West S8th Street
Kviečia visus atsilankyti
nės tinkamai dienai butų ren so•
Valandos nuo 1 iki 9 vakarą.
JO
giamas koncertas gavėnioje Ja
Nedėliomis nuo 10 iki 13
KOMITETAS.
X
Telefonas
Ganai 0810
3333 South Halsted Street
su pamarginimais. Priimta ir VĮttAfiftJS
*XJk^Z***&3£Jt*^%*Sl8£Ji^^
^
tas reikalas pavesta J. Balsiui
Širdingiausia tariame ačių
Geriausias plameris, darbą at
5. Visi nariai buvo ragina
visiems dalyvavusiems a. a.
lietu ceral Ir f*«"f#^nl
* \
THOMAS HIGGTJI9
Agnieškos Jokubauskienės
[LIETUVIS FOTOGfUFISTASl mi, kad ir toliau nenustotu
•
1818
So.
Oakley Ave
Obleaso,
Pleiskanos sunaikina—
darbuojęsis, nes šiems metams
laidotuvu kurios Įvyko sau
Jei Tamista nori, kad Jūsų
Ruffles atgaivina!
paveikslas atrodytų kaip gyvas,
sio 19 d. š. m. Ypatingai
reiks prirengti daug ko ne
tai ta padarys Tamistoms J.
Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens
rel»-fonas CanaJ 72S8
* T
gerb. kun. F. Kudirkai, tai
ftmuša du<Aę, taip ir pleiskanos, nors išlėto
J. Stankaus Bridgeport Studi
paprasto. Vedėjas praneša, kad
bet tikrai, sunaikina plaukų Šaknis w yra
joje.
pgi gTab. S. D. Lachavičiui
priežastimi plauki) suplonėjimo, Kurie su lai
Mes imame paveikslus ves
gavęs Naujų Mišių gaidų, ir
ku pasiduoda nuplikimui.
u i gerą patarnavimą, grabtuvių, Šeimynų, pavienių ir K.
N'eprisileiskite šitokio atsitikimo prie savęs!
nešiams. Šv. Kazimiero drgal su sekančia repetiejia pra
Naudokite
Mūsų studijoje galimo nusiim
Mallavojtmo Komraktorius
stes nariams ir visiems ku
ti paveikslą bilia dieną ar va
dės mokyti.
Dažu ir Poperos Krautuve
karų, nes mes turime
tam
rie nors kokiu būdu prisi
r >888 SO. IiEAVTTT STR.
tikrus elektriškus {taisymus
. . . • •
. • ,
6. Yaldyba palikta buvusi:
dėjo prie Jaidotuvu.
tuojaus, kai tik partebCsite pleiskanų—tų
Kainos labai prieinamos.
nesvariu baltų lupynėlių pirmą pasirodymą
Nuliūdę: Vaikai. Sesuo
saro galvoje, Ruffles sunaikins pleiskanas ir yaragiru anginui jusu plaukų.
Pirm. - J. F. Balsis, rast. —
J. J. Stankus
Bonka
65c. aptiekose, arba HŽ 75C. prisiunčiame stačiai ii dirbtuves.
Karolina ir švogeris Vin
Remkite tuos profesiona
BRIDGEPORT STUDIO p-le A. C„ Alaburdaitė, ižd. ,
F. AD. RICHTER A CO.
centas Kudiai 689 -- 18th
104-114 So. 4th Street
Brooklyn, N. Y,
3202 So. Halsted Street p-lė Slz. Benaitė, vald. pag. -lus, biznierius kurie ganiAve. Milwaukee, Wis.
' Tel. Boulevard 3302
J
Ona Balsiutė, Jonas Šūkis,
Prospect 2102

REAL ESTATE

TIKROS ŽINIOS
NAMŲ PIRKĖJAMS

PRANEŠIMAI

NORĖDAMI

S. L FABIONAS CO,

L

J. H E N I F F

MARQUETTE PARK

W

9

*

*•

GONTRACTORIS

Jo M^3MI©M

HAMiLTON PARK

DIDELIS MASKINIS BALIUS

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.

t

SOUTH SHORE

L. Piliečių Darb. Pas. Kliubo

DR. SERNER, 0. D.

Sub 2 4 Sausio., 1 9 2 5

PLUMBING

l

Rėffl

RozenskiLemont
&Co

PLUMBING

PETRAS CIBULSKIS !
Į

8312 S. WESTERN AVE.

nasi dienrašti

Drauge".

