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Premieras Herriot Eina
Prieš Vatikaną

SENATAS REIKALAUJA
SUTARTIEM.
„..•j*"

PABĖGĖLIAI Iš VILNIAUS D a u g y b ė Į s t a t y m ų M u s T i k r a i
KRAŠTO.
!
. p a v e r g g

WASHIXOTOX, saus. 22.
— Senatas pravedė rezoliuci
KAUNAS( per paštą;). —
NEW YORKO PUBLIšKOSE
ją, Guriąja valstybės sekreto Iš Vilniaus krašto Lietuvos
KFAV YOItrC saus. 22. — įstatymų, ftiandie dalies admi
MOKYKLOSE TURI PAVYirius klausiamas senatui pris pusėn perėjo Vilniaus raito- Čia vie&oj iį'.ulmėj kalbėjo nistracija yra vienų įstatyKIMC.
tatyti Paryžiaus
finansinės sios ir pėsčios policijos rezer buvusi s Indiana valstijos se- inų administracija,
sutarties kopiją ir kitus doku vos komisaras Vaclovas Jau- J natorius A. J . Beveridge. Ta
Apie tai pranešta socialistų
Jokis žmogus neįstengia ži
mentus ir memorandumus, ku kausiąs. Politinėj lietuvių po iškilme buvo 124 metą sukak
konvncijoj.
noti, kaip daug šioj Saįy y r a
rie liečia ta. sutartį.
'licijoj štai kas teko apie tai tuvės, kaip John Marshall
įvairių įstatymų, kurių kas
.Senatas nepasitenkina vals- patirti;
buvo
paskirtas
S.
Valstybių
XKW YORK, sausio 20.
metai vis daugiau ir daugiau
tvbės sekretoriaus Hughes iš • Gruodžio 17 d. nakti prie 'Aukščiausiojo (Teismo vyrės-'•», . •,,
Brooklyno katalikiško laikra
iama ir tam leidimui
PARYŽIUS, saus. 22. — .jcs santarvės valstybių pusė- aiškinimais, Keikalauja tikrų !U1UH|U pasienio policijos sar- niuoju teisėju,
ščio " T h e T a b l e t " žiniomis,
nesimato galo.
[Francijos parlamento buvojje yra kvailas. Kiekvienam taktų. Xon patirti, a r S. V i i i gyliu, priėjo kažkoks asmuo I Tad buvusia senatorius kai
čionai nesenai triukšminga ko
Kuomet mes skundžiamės,
j vedamos karštos diskusijos'šviesiam žmogui žinoma, kad
neįmaisyp\\
f
kų
policininko
unibėjo
apie
įstatymus
ir
jų
leijm
on
nveneiją turėjo "Young Poe-1
kad mūsų šalies įstatymai ne
'užsieniu ofiso išlaidu reikale. Ikaro laiku Vatikanas buvo ne tos į Europos reikalus.
l'orma,
tik
be
valstybės
ženkdimą.
J
i
s
pareiškė,
kad
šianplės Socialist Leaguos" atsto
gerbiami, tai turime žinoti,
Diskusijose dalyvavo daugiau utralis. Vatikano visas dary. m •
»
lelio (erelio) ir be ginklų, ku die amerikonai įvairių įstaty
vai. reprezentuoją keletą val
delko taip yra. DcTto, kad per
sia socialistai, kurių priešą- įbas, visos pastangos buvo kaPARLAMENTO
BUTAS
r
i
uos
sakėsi
palikęs
anoj
pu,'inų
kurpias
labiaus
prispausstijų.
daug įstatymų.
ky buvo pats premieras lle-; liaujančias valstybes sutaikin
NESTIPRUS.
sėj,
nes
nebenorįs
ilgiau
tarti,
negu
rusai
viešpataujant
Daugiausia triukšmo kelta
iriot.
ti, sustabdyti betikslį žmonių
Kalbėtojas patarė tą nenonauti lenkams.
(carui arba turkai valdant
ulei viršaičių vietų, dcl dauge
Herriot gynė savo misista- kraujo liejimą ir gyvasčių kir
LOXl)OXAS, saus. 22. —
rmalę padėtį panaikinti. LeiPatikrinus dokumentus pa juos sultanui.
lio padarytu rezoliucijų ir su
tvnui už panaikinimą Franci-, timą.
Nesenai susekta, kad čia puoš aiškėjo, kad tai butą lenkų
;Suv. Valstybės šiandie ne- džiant naujus įstatymus pastatytos programos, pagal ku
jos ambasados prie "Vatikano, j Bet prem. radikalas Herri- nioji anglikonų Sv. Pauliaus policijos komisaro. Kaipo ne begali išsikasti iš galybės fe- naikinti senuosius. Xes šianrios, socialistu organizacijon ,
Jis nurodė, kad savo atstovų lot nusimano, kad tie jo argu- katedra nestipri, y r a pavo teisėtai peržengęs sieną, Jan dcralių, valstijin : t ų ir lokaJių die įstatymais mes pavergti.
turi but patraukiamas Xew
Vatikane nebeturinčios Huv. įnentai y r a svarbus ir dideli. jaus jai griųti.
kauskas gi eitai buvo' prista
- ^
Yorko ir kitų valstijų publišValstybės, \Kinija, Japonija, '< Ir tais jis remia savo nusis- Dabar patirta, kad parla tytas Kaunan, k u r jis apie
kas mokyklas lankąs jauni
FRIEŠ .NEPADORIUS PA
LATVIJOS DOVANOS.
Svedija
ir
Norvegija.
Taipat
j
tatymamento butas irgi eina men save patiekė nemažai žinių.
mas.
RĖDUS.
nurodė, !:ad karo laiku VatiI tuos premiero ir kitų so- kyn. Aiškinama, kad butas pa
Kilęs Jankauskas iš Maria" Y i p s e l s " (Young PoepLatvijos informacijos biukanas nerėmęs santarvės vai- j cialistų išvedžiojimus buvusis statytas stipriai, bet jo sta- mpolės apskrities. Prieš karą
J
le's Socialist Leagues) naci-.
„ . , \ f?.
! PRAHA, saus. 2g. ~ 0estybįti.
premieras Briand
atsiliepė. tymui pavartoti akmenys IIP-JJ, karo laiku jis tarnavęs ru- ras praneša, kad Latvijos ap
'
. .
onalio ekzekutivio komiteto
.
..
kos 1 'vaknos vyskupai pakėPremiero llerrioto tie ar- j jog buvę t'rancuzai patriotai iM-tinka Anglijos klimatui. .Jie 'tų kariuomenėj kavalerijos
saugos drau'jpja nutarusi ap- , ,
, ,
*~
pirmininkas Morris Novik
,
.
, ,. . le kova nepadoriems moterų
gumentai kaip tik vaikiški, i buvo nuomonės, kad su Vati-1 trupa.
i dovanoti bronzos medalia'S
.,
.
_ .
rotmistru, gi nuo rJ2() metų ..
• .
i)aredams ir nepadoriems fcokonvencijai praneš.'*, kad [>ra
, ,
, ...
,
. ,.
Į ir diplomais šiuos Lietuvos i*.
Pirmiausia, jo nurodomos vai kanu turėti diplomatinių sani patekęs Lenkijon, kur koliuo-'
•
^ kiarns.
eitais metais Xew Yorke at
>
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kariuomenės
karininkus
s»
stybės. neturinčios atstovų įj tykių yra būtinas daiktas.
ATSAKYS
VOKIETIJAI.
;se didesniuose miestuose tu- K
likta didelui žygiu tikslu pa
Vatikane nėra katalikiškos ša
Dar kiti atstovai reikalavo,
Vėjo atsakomingas vietas. Tt t »^JPMww Latvijos neprikišu
siekti publiAfcų mokyklą moki lys. liet ir nekatalikiška ir idant valdžia rūpintųsi nubau
PARYŽIUS,
saus. 22. —ėiaus norėdamas gryžti Lietu somybės darbe: gtm. Įeit. Na
nius. Kuomet mokyklų supę net nekrikščioniška Japonija i sti visus karo kriminalistus,
Ambasadorių
(konferencija
von, Jankauskas jau ilgas lai gevičiuj, gen. Įeit. Joną Bulo
i
rindentas, sakė Novik, uždrau
pastaraisiais laikais rimtai I nuo aukščiausio lig žemiau- jau gavo pilną santarvės mi- kas stengęsis gauti paskyri tą, majorą Juozą LanskaronSAUSIO 22, 1925.
dė socialistams
kalbėtojams aptaria savo atstovo Vatika-sio, kuriuos kriminalistais
litarinės kontrolės komisijos mą Vilniaus kraštan, iškur skį ir majorą Povilą Plecha
»
naudotis niokvkln salėmis t i - '
raportą apie Vokietijos gink buvę lengviau pasiekti tiks vičių.
CHICAGO.' - Šiandie prp
ne
klausimą.
pripažino
santarvės
valstykslu sakyti prakalbas mojci- , Kitas argumentas, kad ka-jbės. Bet premieras Herriot j
las.
lavimosi.
; matomas gražus oras, vidtltinianis, imtasi kitokią priemo'i ro laiku Vatl'canas nestovė- tai nieko matsakė. "
• Tad ambasadorių konferen
Paskirtas Vikiiun ir pama
LIETUVIU MOKYKLOS no temporatura. Vakar hnių platinti ją tarpe socializ
VILNIAUS KRAŠTE.
miausia tomperatyri 26 laip.
cija rengiasi atsakyti Vokie tęs visas lenkų daromas lietu
mo ir radikalizmo idėjas. Iš
tijai klausiman, delko Colog- viams skriaudas ir mūsų se
dalinta dešiintvs
tūkstančių i
Lenkų laikraščio Mfc&>wo M
ne (Koelne)
neevakuojama. nosios sostinės skurdą, toliau
atsišaukimų ir pamfletų. T a s
Vokietija to atsakymo lankia. nebetvėręs ir pasitaikius pro'žiniomis, Vilniaus srity esan
—
davė gerų rzultatų. 'Yipsels'
Nežinia a r jame bus kokių gai duinęs nepriklausoniojon čios 2 lietuvių aukštesnės mo
• Sausio 21, 1925.
organizacijon patraukta ne- ,
kyklos, viena jų V d i u j ir an
nors stiprių faktų apie Vokie Lietuvon.
Lietuvos 100 litu
$10.0?
mažai bernaičių ir mergaičių.'
tijos ginklavimosi, ty. nepriLietuviškai Jankauskas kai tra Švenčionyse.
Anglijos 1 sv. sterl, . . .4.77.
Anot Novik'o, kiekvienoj'
LONDONAS, saus. 22. — j atsakymus. Juos apsvarseiu- sitaikymą prie taikos sutar ba neblogiausia. Politinė po
Be to, Craslavos If^ority
Francijos 100 frankų..5.39
mokykloj randasi nors kiek
Anglijos dominijų reikalų o- 'si išsprendė verčiau atšaukti ties.
licija jį pasiuntė Mariampo- lietuviai turį 6 pradžios mo
Belgijos 100' franke '.. 5J04vaikų, palankių socializmo *
i'isas formaliai paskelbė, J:ad propmiuojamą
konferenciją,
Ihi ir ten apgj^vendino.
Italijos 100 lirų . . . . 4,12kyklas; Ašmenos - 1, Šven
mokslui ir tie platina tas ide-»
įšaukiamoji imperialė Britani kad išsilaikyti šiandieninėje KAI-KAS B PRCH1BICIJ0S
Šveicari jos 100 fr; . . 15.20
čionių — 90; Vilnif as -V, Tra
jas tarpe savųjų.
Čekoslovakijos, 1()0 kr. 3.00
jos dominijų ir Indijos konfe savo pozicijoje.
TURI DAUG PELNO.
NORI KERŠYTI GRAI ku — 32 ir 'Vilniuje — 2.
Kadangi su vieno Xe\v Yor .
į reneija neįvyks.
Dominijų ofisas teėiaus p a
KAMS.
•ner*
ko mofąkloms maža pelny
mi
ka/lsakomo
P H I L A D E L P H I A , P a . s.
Protokolo
ta narių, tad priimta progra- [ ši konferencija buvo pla- k <
illlllllllllifflIlIlIltlIlMIlIllIlIlIlIlMIlIlIlIlIlItlIlIlIHMINMHIIIIIttni
LONDONAS, saus. 22. —
i reikalu Anglija vis^i dar su22. - Federalis prohibicijos
n
ma įske'fi propaganda ir kitų i.uojama ko\o mėnesiui ap- (
* . ." ,
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
s,raslH
vykinimo direktorius Murcjo- Iš Konstantinopolio praneša,
,'tarti Tautu Sąjungos p a d a r v .
^ ™ dominijomis.
miestų mokyklose.
;. T .
ck praneša, ^ad šioj šalies da kad turkų valdžia išsprendus)
1
i'tą
apsaugos
ir
nusiginklaviI
KeiĄaai
laikai.
Seiliaus
An
" • *
•
Socialistų konvencija jias
jfokoki.
I«bja savo dominijas tvanke ly "boottegeriai" perniai pa keršyti graikams. Parėdyta
merkė visų eilę patriotinių A - ; m c ) l , r <
...
.
. . .
kaip naminius reikalus. K a s sidarė virš 100 mPaonu dole- pačiam [Konstantinopoly už
grobti visas graikų savastis.
menkos organizacijų. J ų tar-Į Anglijos vyriausybe Į savo Anglijos buvo liepiama, do rių gryno pelno.
pe yra ir Amerijios Karo Ve- pakvietimą ton konferencijon minijos turėjo p'idyti. Šian
Jei kokiu būdu nelegalė
teranų Legionas.
gavo neprielankius dominijų die atvirkščiai, pati Anglija svaigalų traiika i dvyliką mė ANGLEKASIŲ STREIKAS
PER
SULAIKYTAS/
| jau turi prisitaikinti prie do nesių nebus sustabdyta, sako
minijų norų ir nusistatymo*. direktorius paskiau tas sus
WILKES-BARRE, f a . ,
Pasirodo, kad tas kituomet tabdymas nebus galimas.
saus. 22. - 60,000 anglekasių
garsus ir triukšmingas T. Są
streikas kietųjų anglių ka
BERLYNAS, saus. 22.
Gauta žinių iš Maskvos, jungos protokolas nueis nie
syklose paskutiniu momentu
AUTOMOBILIŲ LENKNes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
kad Trotzky pašalintas iš visų bolševikų vaVlžios, ofisių už kais, kuomet Britanijos impe
sulaikytas.
Bet
Vos-ne-vos
tas
9
TYMŲ KLAUSIMAS.
geriausia
patarnauja.
"DRAUGAS"
tai, nes jis komunistų interernaeionale norėjęs iškelti "schi rija jo neparems.
atlikta.
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
zma." Būtent, jis netiki pasaulio revoliucijai, kuri negali
INDIANAPOLIS, Ind., 's.
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
NORFOLK, Va., saus. 22,
ma, ir nori, kad Rusijoje privatinė gamyba ir prekyba butų
22. — Metai į metus Vainikų
JAPONIJA PRIPAŽINO
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
Didėlis garlaivis Carsco ap
gaivinama.
dienoje, gegužės 30, čionai įBOLŠEVIKUS.
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafvirto ir nuskendo. Tai įvyko ]
vykdavo automobilių lenkty
tais ir telegrama.
f
James upėje. 18 žmonių įgu
MADRIDAS, saus. 22. — Ispanijos valdžiai gresia nau
P E K I N A S , Kinija, saus. nės. Dabar legislaturai įduo
"DRAUGAS" PUBL. CO,
jas krizis. I š Morokkos parvyksta direktorijos pirmininkas,
los ir 2 pasažerių išgelbėta.
22. — Pagaliaus Japonija su tas projektas tą dieną panai
2334 So. Oakley Ave.
Chicago. w
diktatorius Primo de Rivera.
Rusija pasirašė savutarrię di- kinti tas lenktynes.
, Municipalių teisėjų susirin
Telef. Roosevelt 7791
kime nutarta neskirti aukšty '
VTASHINGTON/ saus. 22. - Apleido sostine buvęs Į Pamatinę sutartį, kuriąja JaOfiso Valandos:
111
Praneša, Jiad
CMcagoje |parankų areštuotiems. Nes au
Francijos ambasadorius Jnsserand. Jis. vyksta Francijon. įl^ .)* P»nai pripažįsta ooise
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
j viki] valdžią. Už tą pripažini- šiamti* y r # virs 100,000 bedar k&čiausias vaLstijos teismas
Sekmadieniais uždaryta
LUXEMBOURG, saus. 22. — Luxemburgijos ministe- W Japonija gauna koncesi- bių. Tiems žmonėms 'tikrai lišsprendė, jog garia plėšikui •
iiiiiiiiHiiurHiiiiiiHiHHHiHiiiiiiiiiiriiiimiiiitiiiiiiifiiiiiiHninH
sunki žiema.
.
" 15,000 dol. parankos.
j
rių kabinetas atsistatydino.
,
ju.
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Amerikos "Naujienose". Yra tai Amerikos lietuvių nekatalikų laikraštis. J o ša
lininkai Amerikos lietuvių
gyvenime neturį taip dide
lės reikšmes, kaip jie sten
giasi vilniečiams rodytis.
Tai patiriame iš kitų Ame
rikos laikraščįų, iš atvažia
vusių amerikiečių ir to lai
kraščio pakraipos.
Amerikos lietuviai kaip
ir Lietuvoje daugiausia sun
kiai dirba, gi nuo darbo
atsitraukę ypač šventadie-

MOKSLEIVIŲ PAŠALPOS REIKALU.
Vilniuje
einąs savaitinis
Didžiojo karo metais Amerikos lietuviai padare labai laikraštis "Lietuvos Kelias''
daug gero savo tėvynei Lietuvai. Tų naudingų darbų ei-į N 50> gruo džio 12 d, 1924 me
lej nepaskutinej vietoj stovi ir mokslus einančio jaunimo tų talpina straipsriį, kurį pra
fuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiui šelpimas, ypatingai Šveicarijos Friburgo universitete. Iš šo persispausdinti Amerikos
"PALAIMINTA" PR0HI- sušelptųjų tada moksleivių-studentų šiandien jau susidarė laikraščiams. Patiekiame jį
diktokas būrys baigusių aukštąjį mokslą inteligentų. Jie u D r a u g o " i skaitytojams.
BICIJA.
šiandien jau dirba sunkų ir atsakomingą darbą mokslo Del Amerikos "Naujienų"
Prolubicijos vykininias per
ir politikos dirvose. Ir rašantis šį straipsnelį ta«p pat ga
balsų.
pirmuosius šešerius metus S.
lėjo baigti aukštąjį mokslą tiktai Amerikos lietuvių į Tau
Šiemet vėl kaip iš maišo
Valstybių.
valdžiai
atsieis tos Fondą sudėtomis lėšomis. Del to šia proga laikau
pasipylė straipsniai apie
virš 60 milionų dolerių, jei savo pareiga išreikšti dėkingumą kaip Tautos Fondui
Vilniaus lietuvių veikimą
Kongresas po Naujų Metų pri taip ir visiems mokslus einančio jaunimo rėmėjams.
pažins 11 milionų dolerių iš
tfet aš taip pat noriu priminti, kad reikalas remti rinti. Tėvas džiaugias, kad sunūs gimnaziją baigė. Dabar,
laikyti prokibicinę adminis moksleivius — studentus dar nepasibaigė ne šiandien.
sako, tegu pats verčiasi.
traciją.
Tiesa,
šiandien
jau
mes
turime
savo
Universitetą,
kur
ei
#i]
Taigi mūsų studentams ir tenka patiems "verstis".
Dirstelėjus Į krūva tų iš na aukštąjį mokslą pusantro tūkstančio įvairių profesijų
Vieni dirba valdžios įstaigose, kiti šiaip jau kontorose,
laidų, kiekvienas S. Valstybių
lietuviy studentų. Bet to dar toli gražu neužtenka Lietu-1 biuruose, žodžiu uždarbiauja. Tik to uždarbio nedaug. Rė
pilietis, kuris tik moka valdž vos reikalams. Atsiminkime tik kiek Lietuvai reikia vienų
t a k u r i s J 0 g a u n a 0 j e i g a u n a > t a i n a i k i n a sve ikatą ir laiiai taksas, pilnai pripažins, mokytojų, juristų, gydytojų, inžinierių, teeknikų, agrono,
k ą paskirtą mokslui.
fc
kad tai * palaiminta'' ta pro- mų, neskaitant valdininkų, komersantų ir šiaip jau laisvų
P r i e t o v i s o p r i d e t dar kitas labai nepatogias gyveliibicija, kuri išgalvota aikvo- prc.esiJŲ žmonių, kuriems aukštasai mokslas yra reik;.n i m o s ą i y g a s : b u t y Kaune labai maža; studentams tenka
ti valstybės iždo pinigus.
lingas. Jeigu nebus šitų aukštojo mokslo žmonių, Lietuva gyV enti ankštuose, nesveikuose kambariuose, susigrudus
1920 metais
prohibicija dar ilgai negalės tinkamai sutvarkyti savo gyvenimo ir p o k e I i s į v i e n ą Maistas, neturint pakankamai lėšų, taip
pradėta vykinti. Pirmaisiais pasivyti kitų kraštų gerovės, šiandien mes daug turime p a t g a n a b l o g a s < žodžiu, visa mūsų mokslus einanti jaumetais vykinimui paskirta 3,- pusinteligenčių, bet labai mažai tikrų inteligentų, o dar Į momtnt
ftikMtoga visuomeMs paramos, pagelbos ir su100,000 dol Paskiau metai i ma žiau gerų, baigusių aukštąjį mokslą specialistų. Del tol sirupinimo. Padėkime jai išeiti į gyvenimą — ir tuomi su
metus tošnslaidos augo. Atei-1 m o s dar negalime apsiginti nuo visokių svetimtaučių, ku-| stiprinsime savo Tėvynės ateitį,
nantiems fiskaliniems me- r j e mu* tik išnaudoja, o visai nesirūpina mūsų valstybės
Dr# y. MYKOLAITIS
tams, kurie prasidės liepos 1, | sustiprinimu, tvarka, nė gerove.
Lietuvos Universiteto Docentas.
1925,
reikalaujama net 11
Daugelis Amerikoj gyvenančių lietuvių, kuriems teko
milionų dolerių.
aplankyti Lietuvą, išbėgo vėl iš jos užsivylę, peikdami
Universiteto Docentas
Ši suuni yra tik vienos pro

valdžią ir visą jos tvarką. Bet retai kuris paieškojo, ka-

hibicinės administracijos iš- me visos tos negerovės priežastis. Taigi svarbiausia prielaikymui. Nes jurų pakraščių žastis ta, kad Lietuvos gyvenime atsiranda tūkstančiai tosargyba, kuri gafcdo šmugel- kių darbų ir reikalų, kuriems atlikti reikia dorų, sąžiningų
ninkus, reikalauja arti 10 mi- ir savo darbą išmanančių, taigi baigusių tam tikrą mokslionų dol. išlaidoms.
lą, žmonių. Tokių žmonių Lietuvoj nebuvo, o ir šiandien
Ir tai dar ne visos tos iš-, dar, kaip sakiau, nedaug yra. Iš kur jų paimti? Dalį jų
laidos. Teisingumo departa- • priruoš Lietuvos universitetas, bet to dar nebus gana. Atmentas- turi prohibicini skyrių,' siminkime, kad mūsų kaimynės Latvija ir Estija, nors per
kurio išlaikymas atsieina virš pusę už Lietuvą mažesnės, tečiau studentų turi kelis sy* 8 milionų dol. Tik vienai pro- kius daugiau. Lietuvos Universiteto greitu laiku mes pakibicinei literatūrai išleidžia- j didinti negalime. Tam reiks statyti naujų rūmų, pirkti
ma ^er mttus arti 50 tukstan daug ir brangių prietaisų, kviesti daugiau profesorių, ši(Lų uolerių.
" 4 tiems darbams atlikti reikia metų eilės laiko ir milijonų
Tuotarpu iš prohibicijos i litų išlaidų. O gyvenimo reikalai laukti nenori. Jeigu mes
vykinimo nesulauk' na jokių iškovojome nepriklausomybę, tai tur-but turime ją ir išnaudingų gyventojams ir ša-' laikyti. Ir ne tik tik išlaikyti, bet ir visus reikalus tinkamai
liai rezultatų. Kiek didinasi joje aprūpinti ir visą šalies gerovę pakelti.
prohibicijos vykinimui islai••'
Del to mūsų mokslus einančio jaunimo dalis turi ir
dos, tiek didinasi šaly girty- toliau važiuoti į užsienius, į Šveicariją, Franciją, Angliją,
\ be.
Vokietiją ir kitur, pasemti ten reikalingų žinių ir grįžti į
Argi ne " p a l a i m i n t a " ta Lietuvą darbuotis. Taip kaikurie ir daro. Taip jie daryda
amerikoniška prohibicija?
mi atlieka Lietuvai naudingą darbą. Bet jiems reikalinga
lėšų, o tų lėšų iš Lietuvos nepaimsi. Šitą reikalą turėtų
KLAIDOS ATITAISYMAS. aprūpinti Jųs Amerikoj gyvenantieji tautiečiai! Jųs per
savo fondus ir organizacijas turėtut ir toliau teikti studen
A. L. 11. K. Federacijos 14 tams paskolų — pašalpų. Jeigu Jųs tai padarysit, atliksit
Kongreso protokole, kurs til didelį savo Tėvynei patarnavimą. Tada, po kiek laiko su
po " D r a u g e ' ; Centro sekreto grįžę/j Lietuvą pamatysit, kad jos gyvenimas, tvafka, rr
riaus raporte įsibrovė stambi gerovė atrodys visai kitaip, negu Jųs matėte pirmiausiais
klaida. Atspausta, kad kun. nepriklausomybės metais.
Dr. J. Navicko
sugrąžinta
--Tečiau pašalpos reikalingi ne tiktai užsieny, bet ir
skola buvo sunaudota šelpti čia Kaune einą mokslą studentai. Gyvenimas micste, paly
studentus Jasaiti ir Klimavi ginti, gana brangus, o mūsų studentų tėvai, daugiausiai
čių; turėtų būti studentus Ja
ūkininkai, aeištesa sūnui duoti nė po įimtą litų mėnesiui.
kutį ir Leimoną.
Reikiajuk mokesčiai išsimokėti, trobas taisytis, ūkis ge
P.

žadeikis.

UETUVOS-AMERIKOS PREKYBINIO
- SANTYKIŲ APŽVALGA IR
PREKYBOS GALIMYBĖS.
(Tąsa)
Linai: kaina už kilogramą 3 litai;
išvežimas liuosas ir be muito; Amerikos
muitas šukuotiems linams už tonų 44.80,
nešukuotiems 22.40; linų pluošto nuolati
nės rinkos Cliicagoje nėra, be pripuola
moji yra aukštesnė negu New Yorke. Amreika importuoja linus iš Kanados, Bel
gijos, Danijos ir iš kitur. Latvijos ir Estonijos linai taipgi turi pasisekimo. Linų verpimo ir audimo centras yra Philadelphia.
Sėmenys: 0.60 lit. už kilo; išvežama
sis muitas 0.05 lt.; Amerikos muitas 0.40
už bušelį, kaina apie 2.90 už bušelį, ku*ris sveria apie 60 svarų. Sėmenys ir sė-

menų alėjus importuojama iš Argentinos, •
Kanądos, Kinų ir iš kitur. Sėmenų alėjus
kainuoja 8.80 lt. kilo, įvežamasis muitas
0.03; kaina 1.20 už galionų.

DR. VINCAS

MYKOLAITIS-PUTINAS.

Gimęs Mariampolės apskrity (1894 m.), mokinosi
gimnazijoje ir paskiau Seinų Dvasinėje Seminarijoj,
kuria baigęs 1915 m. įstojo Petrapilio Dvasinėn Aka
demijom 1918 m. pavasary persikėlė Fribourgo uni
versiteto filosofijos fakultetam Iki 1922 m. liepos men.
' čia jis studijavo filosofijos sistemų, filosofijos istoriją
ir meno istorijų. Protarpiais klausydavo literatūros,
istorijos ir pedagogijos lekcijų. Be kitų, jo žymiau
siais mokytojais buvo žinomas filosofas de Munynck
ir estetas, meno istorikas Leitschuh. Vincas Mykolai
tis savo puikių disertacijų parašė apie Vladimiro Solojevo estetikų. Išlaikęs kvotimus (magna eum laude),
įgyjo filosofijos daktaro laipsnj. Baigęs Fribourge, jau
nas daktaras dar metus praleido garsiame Miuncheno
universitete (Bavarijoj) studijuodamas visuotinų lite
ratūrų ir meno archeologijų. Po visų šitų studijų, Dr.
Mykolaitis 1914 m. tapo pakviestas Lietuvos Universi
tetan docentu literatūrai ir estetikai dėstyti.
Nuo ankstyvos jaunystės Vincas Mykolaitis pradė
jo nešti mūsų literaturon labai gražų, originalų, bran
gų poezijos indelį. J a u 1911 m. Lietuvos jaunimas skai
tė " A t e i t y " kilnių, lengvų eilučių, kurias Mykolaitis
leisdavo pasaulin Putino slapyvarde kukliai prisiden
gęs. Gyvendamas Petrapily, daug rase " V a d e " ir jo
priede "Žvaigždelėje". J o talentinga plunksna tankiai
puošdavo ir Amerikos jaunimo organų " V y t į " . Fri
bourge besimokindamas spėjo išleisti du tomu eilėtų
"Putino Kaštų". Bet stambiausias jo kūrinys tai "Val
dovo Sunūs", garbingai užkariavęs Lietuvos scenų ir
visus sužavėjęs fonuos gražumu, lengvumu ir turinio
gilumu.
Šalę profesoriavimo Universitete, Putinas labai tik
sliai sunaudoja savo didį talentų redaguodamas inte
ligentijos mėnesinį žurnalų "Mūsų Židinys". Iš jau
nųjų rašytojų, Putinas ir Amerikoj populiariausias.
Visiems amerikiečiams įdomus Putino raštai. Visi čia
Putino talentų brangina ir linki jaunam poetui gražios
sveikatos ir tikisi iš jo plunksnos sulaukti ne vieno jo
galingos plunksnos perlo.

kurie pfieš įvedimų prohibicijos Amerikoje daug buvo importuojami iš Čekoslo
vakijos ir Vokietijos, yra importuojami
ir dabar, tad galėtų būti importuojami ir
iš Lietuvos. %

Galvijų odos, pusžalės ir išdirbtos,
gabenama Amerikon iš įaugelio kraštų:
4. Gatavi išdirbiniai.
iVrgentinos, Brazilijos, Francijos, Angli
Gintarai; jų kaina Lietuvoje už vie
jos, Kanados ir iš Lietuvos, kaip matėme,
gana dideliame kiekyje. Reikėtų, kad jų nų gramų 1-os rųšies: nuo 7 iki 18 amer.
eksportas didėtų, ypač išdirbtų odų ir kai 'centų; 2-os rųšies apie 25% pigiau; 3-os
rųšies apie 50% pigiau; išvežimas iš Lie
liu.
tuvos* liuosas ir be muito; įvežamieji AŠeriai ir ašutai, kurių kairia Lietuvo merikos muitai'yra 20% negataviems dir
je >rra 26 litai ir 14.5 litų už kilogramų,
biniams, ir 807o vertybės gataviems dir
o išvežamasis muitas 1 litas už kilo, par
biniams; nežiūrint aukštų muitų gintaro
duodami Amerikoje su dideliu pelnu;
importavimas turi Amerikoje gero pelno.
kaina — nuo 3 iki 8 dol. svaras; nesortuotiems šeriams muito nėra, o sortuotie- Ši prekė daro Lietuvai garbės, kaipo
teikia
ms 7 amer. centai už svarų; Lietuvos ga gintarų šaliai, ir pirkliautojams
mintojai turėtų daboti, kad šeriai butų gero ir lengvo pelno. Pasitaiko prekybo
eksportuojami tik gerai išvalyti ir susor- je ir gintarinės dulkės: jos tinka smil
tuoti: jų kaina butų dar aukštesnė. Šerių kalams ir presavimui kaikurių dalyko*
eksportas Amerikon eina iš Rusijos, per lių.
Angliju, Kinų, Lenkijos ir Lietuvos.
z Medžio ir molio dirbiniai, dailiai išKaikas iš vaistų, o taipgi

apyniai,

tekinti, kų nntome dažnai Lietuvos pa

Red.

"naujieniečiai" drumsti Vii
niais lankosi savo bažnyčio
niaus tyrus ligšiol vandenis,
se, turi parapijose savo klu
nesudrums...
gi patiems
bų, draugijų ir įvairių kuo
reiks vietoje tas drumzles
pų. Kiek teko vilniečiams
gerti. Amerikos rimtesni
patirti karo metų ir dabar,
lietuvių
veikėjai
kasmet
tai Amerikos katalikai ir
geri tautininkai uoliau rė- j lankosi Vilniuje ir mato sa
vo akimis, kaip čia lietuviai
me ir šelpė Vilniaus lietu
gyvena ir veikia. Spėjame,
vius ir bendrai rimčiau ėkad " N a u j i e n o s " su savo
mėsi vadovavimo darbo uz
jaunais " V a d u o t o j a i s " ap"Naujienų" šalininkus.
dums Amerikoje akis tik
Už tat "naujieniečiai"
tiems, įieno akys buvo se
mėgsta daugiau šaukti, gir
nai apdumtos.
tis ir be atodairos juodinti
Nedarytume
"Naujie
ne savo plauko žmonės.
n o m s " priekaištų, k a d ra
Štai ir šiemet po pernyk
šytų pirmų sykį, bet kai
ščių laikraščio įsišokimų ir
tuščias liguisto
žmogaus
daktaro Basanavičiaus rim
pasakas kartoja ir nesimato
to rasto, kuriame smulkiai
tam galo, atvirai klausiame,
atrėmė darytus ir daromus
" k u r i a m gi galui tai daro
priekaištus,
"Naujienos",
ma f*
lukterėję, vej rado galimy
Senas Vilnietis.
bės "dėti sieksninius tauška
lus apie Vilniaus lietuvių
P. S. Amerikos laikraš
veikimų, politinę kovą, švie
čiai prašomi yra tai at
timo darbų ir atskirus mū
spausdinti.
sų veikėjus.
Šimtą kartų butų geriau,
kad "Naujienos" mokėtų LOTYNŲ KALBA AMERI
KOS MOKYKLOSE.
tylėti apie tai, ko gerai a•

not pačios Redakcijos pri- j
sipažinimo nežino.
Lotynų kalba Amerikos moStečiai nežinai, kas su kyklose nėra mirusi kalba. S.
tokiais šposininkais dary- j Valstybių mokyklose lotynų
ti? Prirašo koks pletkinin- kalbos šiandie daugiausia mo
kas bent kelis sieksnius, kad kinių mokosi. Tai faktas. A -

vieną kitą dolerį uždirbus, merikoniškose vidurinėse mokoneveikia visas Vilniaus kyklose (high schools) lotylietuvių organizacijas, ku- nų kalbos kursus lanko dauriose pats, kiek žinome, bi- giau-j mokinių, negu visas kijosi nosies parodyti, kad tas kokias kalbas kartu ėmus.
geltonieji paukštukai
jo | Taip vadinama "American
kur nesuuostų,--visa tai A- Classic L e a g u e " atliko tyrimerikos "Vilniaus Vaduo- nėjimus ir susekė, kad tie mot o j a i " spausdina ir, tur but, kiniai, kurie studijuoja lotytikisi, kad gerų darbą atlie- nų kalbų, savo mokslu ir ben
ka, arba net padeda tėvy dru išsilavinimu stovi aukš.--%
nei?!.
čiau t o nuošimčių už visus
Tiesa, parašius rimtės- lutus, kurie lotynų
kalbos
niam tos pat pakraipos žmo nestudijuoja.
gui kitaip, ir gi srJausdina,
Reiškia, lotynų kalbos stu- ,
- tik redakcija prisimetusi dijavimas daugiaus neg kas*
nieko nežinodama, (gud kitas išvysto mokinių protų.
riai ) pataria
pažangiajai
Amerikoniškose vidurinėse
Vilniaus visuomenės daliai mokyklose šTandfe apie 25,000
spręsti visa vietoje, nes jie mokytojų dėsto lotynų kalbų.
ten nežiną, kas čia Vilniu Ir, anot žinių, gabus lotynų
je dedasi.
kalbos
mokytojai
dau
Kad pažangioji visuome giur reikalaujami./Apie vienas
nės dalis savo tik dalykus milionas jaunimo Suv. Valst.
liestų, tuščia jų — tesižinai, mokosi lotynų kalbos, o 214
bet kai mėgsta skverbtis kolegijų nuo mokinių reika
ne savo dalykuosna ir pas lauja lotynų kalbos žinojimo
kui patys vieni nori spręsti, jei kas v nori gauti kolegijos
ar gerai daro, tai perdide- baigimo diplomų.
lės butų pretensijos.
Graikų
kalba amerikoniš
"Naujienų" įsišokimų ne kose mokyklose turi mažų
pridengs viena, kita patal reikšmę. Tik 20 kolegijų mo
pinta Vilniaus lietuvių pa kiniai verčiami imti tos kalsenusi fotografija.
Nori i bos pamokų.

rodose, sustiprinus tų išdirbystę, but ga
lima su geru pasisekimu pardavinėti Amerikoje: čia jų kainos yra labai auk
štos.
Celiuliozos gamintojai
Klaipėdoje,
turėdami sulyginamai pigių medžiagų,
pigių darbo jėgų, galėtų lengvai rasti
rinkos čionai, sumokėdami t)ėdei Šamui
muito 0.40 už svarų.
Degtukai; jų kaina 0.m_lt. už tuzinų
dėžučių, nors turi pakelti 40% vertybės
muitų, vienok pasekmingai platinasi po
Amerikų, ypač kur lietuvių gyvenama.
Daug degtukų importuojama taipgi iŠ
Bulgarijos, Švedijos ir kitų kraštųf
Oigaretai, Kauno fabrikų datbo, '6
lit. už 100 štukų, gana sunkiai tegalėtų
po Amerikų skrajoti: per aukštas mui
tas, - $4.50 už svarų plius dar 20% ver
tybės..

Lininė'drobe, mašinų darbo (3.40 lt.
metras) ir namų darbo baltintos (2.70 lt.
metras) j vežama Amerikon su muitu 35%

vertės ir gali būti parduodama po 0.85
vardas. .
Lininiai dirbiniai, gatavi
(dailaus
rašto rankšluosčiai, skepetaitės, staltie
sės) ; jų kainos įvairios ir įvežamasai
muitas yra 55% vertės; Amerika impor
tuoja daugybę dailių lininių dirbiniu iš
Italijos, Airijos Francijos, Madeiros, Lenkijos ir iš kitur. Lietuvos linų audiniai,
tyčia parinkti gražiausi ir ploniausi, galėtų lengvai išlaikyti kompeticija. Vie
toje eksportuoti linų pi uostų, Lietuvos
pramonininkai turėtų suorganizuoti linų
verpyklas ir audinyčias ir eksportuoti tik
audeklus; už dailius lininius audeklus,
dar su rankų darbo pagražinimais Ame
rikoje galima gauti dėkingų kainų.
Dailus mezginiai, šilkiniai, vilnoniai
rankų darbo, - gali turėti gero pasiseki
mo Amerikoje, jeigu tik pasižymėtų dai
lumu, įvežamasai muitas tokiems prekėms
yra labai aukštas: 90% vertybės; betgi ir
parduodamoji kaina nėra pigi; gi iTaina

'
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LABDARYBĖS KAMPELI
ryti ir atėjus dienai juos vikinti. Taipgi šiame susirinki
me reikės išrinkti raštininką,
kuris turėtų susinešti laiškais
su tolimesnėmis kuopomis ir
t. t.
Centro susirinkime gali da
lyvauti Labdaringos Są-gos
kuopų atstovai, draugijų at
stovai ir garbės nariai. Drau
gijos, kurios siunčia atstovus
į kuopų susirinkimus, tie pa
tys atstovai turi dalyvauti ir
Centro susirinkimuose. Tad
draugijos reikalaukite iš sa
vo delegatų pranešimų ne tik
iš kuopų veikimo, bet ir iš
Centro.
Vargdienis.

CENTRO SU MUI ARTI
NANTIS.

-

Sausio 28 d. įvyksta Labda
ringos Są-gos Centro metinis
susirinkimas.
Sis su-mas bus pirmas po
Seimui. Yra daug svarbių rei
kalu aptarimui, kaip iš Seimo,
taip ir iš Labd. Są-gos began
ei u reikalų.
Seimas puikiai pasisekt", da
vė ieigu virš 24 šimtu dol. ir
žmonių upą pakėlė ir tt. Bet
to negana. Kad ir toliau pa
laikyti žmonėse gerą upą, rei
kia išpildyti jų reikalavimus,
būtent šiemet pradėti statyti
namą. To reikalavo kiek\icnas Seinie esantis žmogus, to MARQUETTE PARK KOLO
reikalauja visuomenė, ir prie
NIJA.
to mes turime rengties su vi
su smarkumu.
Kad šiemet pradėti štai vii
23 Kuopa Atgaivinta.
namą, tai reikia sukelti n«>rs
23 kuopa, kuri pernai ėia j
50 tukstanėių dol. pinigų iki
bus* pradėtas
fundamentas. buvo gan gražiai susiorgani
Reikia sužadinti pusiau nu-j zavus, pradėjo lyg ir apsnūs
mirusias kuopas, rengti pra ti. Apie jos veikimą maža,
kalbas, padaryti maršrutą po veik nieko, nebuvo girdėtis.
visas Labdaringos Są-gos kuo Sumanyta tad ji atgaivinti.
pas; paėiam Centrui per Šį su Tavo tikslu sausio 18 d. š. m.
sirinkimą pasirūpinti išgauti šv. Kaz. Vien. mokykloje ivyvieša rinkliava, kuri turėtu
duoti 10 tukstanėių dol. pel
no. O tai visiškai galima da
lykas. Tik reikia gerai prisi
rengti, planus iš anksto pada-

X-MY

$1.00

DR. SERNER, 0, D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, Sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
Jei turi akių uždegimą, jeigu akys
Kuvargę, silpnos, skaudžios a r b a
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakarą.
Nedėliomis nuo 10 iki 11

3333 South Halsted Street

LIETUVIS FOTOSflAFISTAS
Jei Tamista nori, kad Jūsų
paveikslas atrodytų kaip gyvas,
tai tą padarys Tamistoms J,
J . S t a n k a u s Bridgeport Studi
joje.
Me*
i m a m e paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir tt.
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną a r va
karą, nes mes turime
tara
tikrus elektriškus įtaisymus
Kainos labai prieinamos.

J. J. Stankus
BRIDGEPORT STUDIO
3202 So. Halsted
Tel.

Boulevartl

Street
3302

Vyrai ir Moterys kurie kenčiate.
žinokite teisybę. Mūsų
specialistai
duoda pilną egzaminaciją
kuri išj .randa visus Jūsų silpnumus. Nereikė
i spėti, šis egzaminas tikras ir neabei jotinas. Jeigu s k a u d a tau vidurius,
j krutinę, pečius, galvą, jeigu negru! muiluoja tau viduriai, neturi apetito,
į kankina tave rumatizmas, dusulys, odos ligos nerviškumas ir kitos k r o niškos ligos.
Veltui neleiskite laika ir pinigus
pas d a k t a r u s kurie neduoda rezul
tatus. Daugelis
žmonų mano kad
jau nebus galima išgydyti jos. Ne
pasiduokite.
Gaukite
nuo expertų
patarimą. Prisidėkite ir jus prie tų
šimtų sveikų ir linksmų pacientų ku
rie lankuosi kiekviena diena į mū
sų privatiškus kambarius.
Mes turime didžiausi ofisą Chiea
goje su visais moderniškais įtaisy
mais ir mašinomis.
K a d norite greitų rezultatų a t s i \
nešk šj skelbimą o gausi egzaminą
ir X - R a y kuris kainuoja $10.00 už
$1.00.
CHIC.YGO MEDICAL C I J N I C
505 So. State St. K am p. Congress SI.
Privatiškas įėjima* 7 E . Congress St.
P r i e š Leiter Stores
Valandos: Nuo 9 iki 6 vai. vak.
Panedėliais, Seredomis ir Subatomis 9 iki 8 vai. Nedėliomis: Nuo D
l iki 12 vai. ryte.

'Lietuvoje yra maž daug tokia: kaklary
šiai nuo 7 iki 10 litų: juostos nuo 5 iki 15
lit.; takeliai nuo 30 litų ir aukščiau; divonėliai nuo 40 iki 50 lit.; grynų vilnų
dideli divonai nuo 100 iki 300 litų. Pa
našių dalykų Amerika daug parsitraukia
iš Franeijos, Japonijos, Rusijos,. Italijos.
Lietuvos panašių dalykų gamintojai vi
sų pirma turėtų pasirūpinti atsiųsti pa
vyzdžius ir kainas, nes be to nėra gali
mybės užsakymų duoti.
Milai ir čerkasai, velti ir presuoti,
r
jeigu neaukšti įvežamieji muitai (už vil
nonius -- 0.49 už svarų plius 50% ver
tybės ir pusvilnonių 40% vertybės) bu
tų verti atydos.
Spaudos gaminiai (knygos, žurnalai,
ete.) įvežama be muito: kadangi knygų
spausdinimas Lietuvoje atsieina pigiau,
tat gabenimas jų Amerikon vis auga ir
matomais dar ilgą laiką augs.
Kiti įvairus dalykai, kapi

įdomug

J a m . Brigmanas, kaipo kil
nios šerdies žmogus mums vi
sada padeda, ir niekuomet ne
atsisako nei aukomis tam
taip prakilniam darbui, ne?
darbu.
Tad
* tikimės,
kad mūsų 15 kuopa atgys. Girdėjau, p-nia Marta
Mičiudienė su pagelba kitų
westvilieeių sužadins kuopa,
taipgi p-nia M". Mieiudienė
kreipėsi pas Centro Direkto
rių raštininką prašydama pagelbos. Tokiu būdu ir tikrina
si atgaivinti mūsų kuopa.
Mainierio Sunūs.

IEŠKOK RAUDONO BRŪKŠNIO APLINK VIRSIU

WEST SIDE.
Vasario 1 d. Labdaringos
Są-gos 7 kuopa rengia RO
JINE BALIŲ, Aušros
Var
tų par. svet.
Bus įvairių
pamargininių
k. t. Adomo ir Jievos name
lis Rūtų darželis ir kitokių
žaidimų. Kviečia* visus atsi
lankyti, įžanga pigi.

SoHstė,
Sausio 25 d. Seliool Hali salėj, Vyčių 13 kp. vakare,
loš svarbiausią rolę operetėje "Klaipėdos J u l e " . Visi
žino, jog S. Lauraitienė yra viena įžymiausių solisčių
ir atsižvmėjusi artistė.

LABDARYBĖ

LIETUVOJE.

Artinanties Kalėdų šventėms
Lietuvos labdaringos draugi
jos ir geros širdies žmonės
sukruto pasidarbuoti, del sa
vo mažutėlių brolių, kad tos,
viso pasaulio švenčiamos šven
tės k. t. šv. Kalėdos butų atjauėiamos ir linksmai miniamos ir Kauno biednuomenės.
Gruodžio 27 d. Kauno mies
to Rotušėje buvo surengtas
Kaukių Vakaras ir Loterija
" A l e g r i " Kauno biednuome-

Padai Išdevės
Plieną

•

Puspadžiai Nereikalingi
Jus dar ne nešojote kasykliniy čeve-

ko mitingas. Nors šiam mitin- 23 kuopa tapo vėl atgaivinta.
ryky kurie devejesi kaip Hi-Press.
gui šaukti buvo paskleisti Ia- Linkime naujai
atgimusiai
peiiai ir spaudoje, rodos, pa-; kuopai.kuovaisingiausios darNebus reikalinga Jums mokėti pi
kankamai jis garsintas, visgi i įmotės!
nigus už puspadžius ~ Hi-Press padai
žmonių atsilankė neperdau-j T a r p kitu reikalų šis susi
išdeves net ir plienines vinis ant bile
pjausią,
j rinkimas, dar išrinko atstovus
kokių puspadžių.
Teėiau mitingas pavyko. į Liet. Katalikų Seimą, kuris
Labdaringosios Sąjungos rei- Įvyks vasario 1 d. Chieagoje,
Būtinai reikalaukite Hi-Press - kiek])i<vo
kalais kalbėjo kun. J)r. K. Re I
Apveizdos . svetainėje.
vienas Hi-Press Kasyklinis Čeverykas
klaitis, p. J . l\>nt\^ p. V. Ba-į Atstovais išrinkti: p. J. Pen
turi Raudoną Brūkšnį aplink virsiu.
i
™ m
•
7i\ Y» Vvx>u;^,r> ;,. T. if^..;„ nes vaikams sušelpti. Tan va
landa, p. P. Tumasonis, p. Ka-1 tls » -P- Grybiene ir p. Knvie-I karan atsilankė daug Kauno
belis. Visi ragino susirinku- kiene.
THE B. F. GOODRICH RUBBER CO.
Kitas susirinkimas nutarta intelengentijos ir taip jau
sius dėtis i Labd.
Sąjungą,
daugybe žmonių. To vakaro
Established 1870
Akron, Ohio
pažymėdami, kad kam,
tai laikyti ateinanti sekmadienj,
tikietus pardavinėjo Socialės
jau Maro,uette liark k o l o n i - j * m i s i o ~7> ( I i o n ; ^ 2 v a I - P° P i e "
Apsaugos skyrių darbuotojai
jos lietuviams katalikams rei-[ t u « t o J P at " io J v i e t o i e ir Rajonų Šalpos komitetas.
ketu kiioskaitlingiausiai pri-i Marąuette Parko
lietuviai
Taipgi Vaikelio Jėzaus I)r- katalikai! Atsilankykite sk
klausyti Labdariu Sajuncros,
aitlingai i ši susirinkimą ir ja laikanti beturčių našlaičių
nes kaip tik Čia, šitoje kolo
prisidėkite prie to kilnaus dar prieglaudas, amatų mokyklas,
nijoje, nebenžilgo išdygs Lai*,
bo, kuri atlieka Labdaringoji vaikų darželį, ir užlaikanti
įstaigo, ligoninė ir našlaitna250 asmenų, kurie turi pilną
Sąjunga.
mis.
Koresp. išlaikymą: valgi, drabužius,
Susirinkusieji
karštai pri
mokslą, auklėjimą ir t.t. Ka-«
tarė kalbėtojams ir į Sąjunga
ledoms artinanties Y. J . Dr-1
"
~
eros
jos žaliai išpuoštas vežimas \ £
' Surinkta gana gerų| 1925 metų, taip rašo iš Lietuįsirašė apie 20 asmenų.
Per šį susirinkimą buvo iš
. važinėjo po Kauno miesto gat- i s e l m ™>'> » k n f " » a P i e 3 0 vos '-Labdarybės Kampeliui•'.

Goodrich

Hl PRESS
Mining Shoes

VVESTVILLE, ILL

rinkta nauja valdyba. T kuo
Labdaringos Są-gos 15 kuo-(ves ir rankiojo įvairius atli dirbančiu našlaieių rūbu siuDIDELĖ SUTEIKTA NAUDA.
pos valdybą pateko šie as pa VVestville ne juokais pra- ekamu daiktus, k.' t. senus m - [vykioje perdirbo į gerus nui
D. K. Georgleff iš Chilco, Idaho
laičiams
rūbus.
rašo:
"Malonėkite man prisiųst tris
mens: Dvasios vadas
.kun.'deda veikti. Sausio 25 d. tu- bus, indus ir visa kas piliepakelius Bulgariškos Žolių Arbatos
Dr. K. Rėklaitis; pirm. - P.'jres susirinkimą. Bus renka- eiams nereikalinga, arba ma-' Žodžiu
tariant
Lietuvos tuojaus. Aš jau vartuoju šią Arba
tą per ilgą laiką ji m a n stebuklinTumasonis; viee-pirm.
p.; ma nauja valdyba, ir svarsto-Įžai tėra reikalinga; našlaieių (D10(^:
. gas vaistas".
Grybiene; raštin. - V. Balaiv mi kiti svarbus dalykai, ku-!gi prieglaudoms gali būti nau s i a i P e r mentes nehuvo už- Tuojaus palengvina viduriu, kepenių ir inkstų neramumus. Bulga
dingą. Pasekmės iš to gatvėse miršta. Visi linksminosi su rišką. Žolių Arbatą, galima gaut pas
da; ižd. — P. Gailius.
n e sustiprins mūsų kuop^.
j u s g v a i s t i n i n k a u ž 35c
- — 7Gc- i r
Tuo būdu Labd. Sąjungos j Mūsų gerbiamas
klebonas daiktų rankiojimo buvusios laukę šv. Kalėdų ir Nauin !

lietuviški žaislai vaikams, lesamosios,
kortos, žemėlapiai, albumai, dailios atvirukės, ete. taipgi ne bepasisekiau) galėtų
būti išparduotos lietuvių kolonijose Amerikoje.
8. Lietuvos eksporto Amerikon tūlos
apystovos.
Kaip matėme, išvežimas prekių iš
Lietuvos yra laisvas ir be muito ir tik
kaikurie žali produktai yra apdėti leng
vu muitu Valstybės Iždo naudai; išsivežant tokius dalykus, kaip sidabro ir au
kso dirbinius, reikia dar ir Finansų Mi-j
misterijos* leidimas. Kiekvienas eksporte
ninkas veža prekes tiktai per muitines ir
paduoda joms teisingas žinias apie išve-1
žamas prekes; už neteisingas žinias bau-1
džiama triguba muito suma. Siunčiant
prekes iš Lietuvos paštu reikia ant siuntinio, be, smulkios deklaracijos, dar padėti tokį prierašą: " M a y be opened for i
Customs purposes before delivery to the

• *

addressee;" nes be to prierašo paštas
ali grąžinti siuntinį atgal. Už saugojimą prekių muitinėse, imama tam tikras
sandėlinis mokesnis. Kas del muitų sis-j
temo Lietuvoje, tai reikia žinoti, jog 19241
metais pradėta muitai imti nuo prekių
svorio; Lietuvos Respublikos įsikūrimo
pradžioje buvo vartojama taip vadinami,
muitai ad valorem, t* y. tulaa nuošimtis
nuo vertybės, nuo sąskaitos (invoice); įvedant svorinę muitų sistemą vadovau
tasi tuom, kaip aiškina Finansų Ministeris, p. V. Petrulis, kad ji yra lankstesne
ir naudingesnė tokiam žemės ūkio kraš
tui, kaip Lietuva, kad Lietuvos muitinių
valdininkai įgijo daugiau prityrimo, ir
kad mūsų kaimynai Latviai ir Estai taipgi svorinės muįfcų sistemos laikosi; pastaroji aplinkybė ypač yra svarbi, i einant
prie Br*ltijų Valstybių Sąjungos. Įveža- {
mieji muitai nuo svorio tapo šiek tiek
aukštesni negu pirmesnieji ad .valorem, į
bet visgi esą 20% žemesni negu Latvi-/
.-i

jos, apif 40% žemesni negu Estonijos ir
Rusijos, nekalbant jau apie aukštus A merikos Jungt. Valstijų muitus, kurie yra
imamai ad valorem. Veikiančioji Lietuvos muitų sistema turi trejopą tikslą: |
valstybes iždo įplaukų padidinimą, tauti-nes pramonės protegavimą, litų valiutos
tinkamoje aukštumoje išlaikymą, regutuojant prekybos balansą.
Kas o!el Amerikos muitų, tai kaip
jau girdėjome, išvežamųjų muitų nėra,
o įvežamieji muitai yra labai aukšti ir
tik žaliai, ar pusiau apdirbtai medegai
muitai maži, arba visai jų nėra. Ameri
kos muitai yra tipingi protekcijonizmo
muitai: tai ištikimiausi Amerikos indus
trijos sargai.
Prekių^ importininkui, apskaitliuojant įvairias importo biznio pusės, prisieina ypač daug domės kreipti į transpor
tą; tad čia reikia žinoti nors tiek, kad
1) vidutiniška okeaninio transporto kaina paprastaus kargo butų apic 20 dol. už

J 1.2 5.

tona, 2) kad vidutine kaina už tonų per
vieną mylę yra pusė cento (amer.); 3)
pakrovimo vidutinė kaina už toną išeina
apie $1.15; 4) atstumas tarp Amerikos ir
Baltijos portų, žiniomis U. S. Sbipping
Board Emergency Flėet Corporation, yra toks:
Iš Klaipėdos į New Yorką 3,876 mylios,
Iš Klaipėdos į Bostoną 3,694 mylios,
5) gelžkelio transporto kainos iš Xew
Yorko, Chicagos, yra labai įvairios ir pri
guli nup produkto

rųšies ir jo kiekio;

pavyzdžiui imkime bulves; mažiausias pil
no vagono svoris yra 36,000 svarų; jeigu
minimumas yra, tai kaina yra 56M> cen
to už 100 svarų, jeigu minimumo svorio
nebūtų, tai kaina jau butų 66c. už 100 sva
rų. Gabenant ką kitą, - visos
pasikeičia.
(Bus daugiau)

skaitlines

A
t

3

BE

3{3

&i° sausio pradžioje, sulau
Connecticute, vaikau* I r , ir Paryžiaus miesto ir pa&oS.
ANTAKAS sT^OCIUS
kes 47 metų amžiaus, visą
mergaitėms, mažiaus 18 me- valdžios akį*' busenessa." pavedė savo še
tu, ir New Yorke, vaikams; Darbo ministens t i k : p a * šiems ištikimiems
darbiniu*
mažiaus 18 metu, uždrausta dėjo imtis
^
"
f
į
kailis. Dovanodamas tai visa
operuoti elevatoriu* einan- lės, rūpinti* sutelkt! JMHS
DARBININKŲ SKYRIUS.
jiems t a r ė : "Dirbdami niekad
3=
čius suvirs 200 pėdų greitu- [darbo ir pagerinti h i e n o s si
i
SEE=
JL__
,,
lygas. O tuo tarpu nelaimingi
nežiūrėkite į laikrodį.
mo
į
miuutą.
New
Yorke,
mer
įstatymai
specialiai
nevykdo
PAŠTŲ TARNAUTOJŲ
Ui tas "blfsine&s ,, yra ne
gaitės, mažiaus 18 metų, ne žmonės nyksta nuo vargo ir
mi.
Dėlto,
kad
iš
to
naudos
KLAUSIMAS.
mažas. 1924 metais turėta 7
gali operuoti elevatorių. (Vai ligų.
nebūtu politikieriams. Su pro
milionai dolerių apyvartoje.
Visa tai svarbu žinoti Lie
kams, mažiaus 17 metų, ir
hibicija kas kita.
J i varžo
Nei veni tarnautojai, nei
Padovanojęs darbininkams
mergaitėms, mažiaus 21 me tuvos darbininkams,
kurie
žmogui personale laisvę. Tas
darbininkai, kiek valdiškose,
turtus Pcrti'olio išvyko į Va
tų, uždrausta valyti arba švei gundomi vykti Francijon už
varžymas negali apsieitis be
tiek privatinėse įstaigose taip
karų ludijas atostogoms.
sti ratus ir valyti krutančią darbiautų.
politikierių prisidėjimo.
pigiai neapmokami, kai kad
Portfolio pirm keturių mė
mašineriją.
Kas šiandie išleidžiama pro
Suv. Valstvbių paštu taniau,.
.
nesi ii pradėjo galvoti, kaip
DAUGIAU LAIMĖJO.
New Yorko ir AYisconsino
, , , . . , v hibienos vvkimmui, tuomi bu<
,
tojai.
.„„„.. Jie
_-. vra
..... klerkai ir lais-|
. .
.išeiti jam iš to 'businesso'
kompensacijos įstatymai, tu- i •
,
v. . • • ,
, . , „ a l ; M galima pagelbėti pastų t a r .
._ . .
... .
.,
ri aprūpinimus, kurie liečia I Filminių paveikslų masu.ų
L
ku
Jų algos, kuogali- i
.
\
| i r atsilsėti. J i s buvo pasikma nešiotojai.
sakyt, prieškarinės,
vietęs tuos G darbininkus ofiišmokėjimą kompensacijos ne operatoriai Ch.eagoje su teanautojams.
Iset
ir
be
prohibiei
i
met gyvenimas buvo pigus.
san ir jiems buvo pranešęs apilnamečiams prie darbo su- Itrų savininkais padare k o n t
jos
galima
rasti
neskubių
reij
Šiandie tos algos neatatiuka
pie savo pasiketinimų.
Težeistiems. New Yorke, jeigu j rakta, kuriuomi
panaikintas
kalu, kurie gailėtų
palaukti.
kilusiai brangenybei ir dėlto
čiaus galutinas dovanojimas
nepilnametis sužeistas, (kuo-1 gręsiančie streiko
pavojus.
| Gi tarnautojams palengvini
jų tarpe yra labai dauig varir visko perdavimas įvyko šių
met n e š a l i š k a i pasamdy- Nauju kontraktu
operatomas yra neatidėliotinas, gygo.
metų pradžioje.
tas), kompensacija arba mir- |riams padidinta
užmokesms
vas reikalas.
Tie šeši darbininkai
tuoties užmokestis bus dvigubas į 10 nuoš.
Valstybės qkonomija yra
Kontraktas
padarytas
ir \Visconsine trigubas. Abie
Praeitoj sesijoj Kongresas Į g e r a s dalykas, kuomet jis y- jaus sudarė naują bendrovę.
Laikraščių
reprezęntanjose valstijose darlxlavis, ne dviem metam. Dabar operato
prąvedė bilių, kuiiuomi uorė- | r a b V e į k a s i r atatinkamas lai
Liet. Vyčių, Chicagos Apskričio Choro Ved$j2&,
apsaugos kompanija turi mo riai padaro gerus pinigus.
tą tarnautojams
palengvinti
Betdaiktas.
šiame ' tams Porti'oKio paskui prane
nors
kiek padidinus
algas, j aktus įtikime
vra blogas
i i r žmonėm*.
tūrių jau tinkamai chorą, prirengęs išpildymui
«
keti kompensacijos pridėtų su
Bet prezidentas Coolidge ne- N e s ywlll žmonių gyvena per šė ;
operetes
"Klaipėdos
J
u
l
?
"
,
kuri
statoma
Vyčių
'•Tie vyrai gavo tai, ką jie
mų. .
patvirtino biliaus, vaduoda- j tekliuje, kiti nebeturi duoARBITRAS SUTAKE.
13 kuopos sausio 25 dienų Sehool Kali salėj.
lyra uždirbę ir užsitarnavę ša
(F.L.I.S.).
masis ekonomija. Mėginta pa-! n o s >
skui prezidento "veto* su- \ K011<rrese vra atstovu, ku- vo uoliu darbu ir ištikimybe. darb^. Tomis darbo sulygo- .šveisti ratus, ir dirbti i'abriAnglių išvežiotojus ChicaI
Daug
pavykimo
gali
but
ir
griauti. Teefcus nevyko. Susi-: vw g erai ž i n o tarnautoju paSVETIMŠALIAI DARBI goję su angiių sandelių savi
mis amatninkai tikisi dar kuose, kur pavojinga eksplioI
šiandie
visiems
tiems,
kurie
rado Kongreso nariu, kurie | d 6 t j įr kurie darbuojasi tų pa
ninkas sutaikė arbitras, Cook
daugiau pelnyti už darbų.
duojama medžiaga gamina ;
NINKAI
FRANCIJOJ.
palinko prezidento pusėn.
j d 0 t j gerinti. Bet taipat yra ir dirbdami neatsižvelgia į dar
apskrities valstijinis prokuro
Pasak Craig,
tinkuotojai ma. Be tų paprastai uždraus
bo
valandas
ir
nežiūri
į
laik
Taip šiandie tas klausimas u^]ų
^stovų, kuriems darbi(plasteruotojai) jau reikalau tų darbų, kiekviena valstija
Darbo ministerijos biudže ras Crowe.
rodžius."
ir pasiliko neišspręstas. Ir rei; 1 | i l l k o p a ( įėtis y r a EV etima, ne
Arbitras "išvežiotojams p r i
ja sakomų darbo sųlygtfT^To turi įvairius visokius kitus tų svarstant parlamente, atskia abejoti, kad paštų taniau | nv >; 1U()ma . rpj e tad ir priešina
/„ L
i* *•• ,, rA i;m I pažino daugiau užmoikesnio:
pareikalaus ir kitos unijos, i darbus, kurių neleidžia vaitovas Charben paliete s v e t i m į60
^ centų dienoje
,
. ..ir 6^ centus
tojai trumpoj ateity susilauk-L visokiems iškeliamiems pa
jei
anie
pirmutiniai
nors
dalį
Ikams
atlikti.
Pennsylvanijoj
šalių
darbininkų
klausimų
ŠAUKIA PATVARKYTI
tų palengvinimų.
'
I K-imvimniams.
reikalavimų laimės. Ir kuo- vaikai, neturinti 18 metų, ne Francijoį. Šiandie tų darbi valandoje už viršlaikio darbų.
Tuo tarpu yra neskubiu ir
Žiogas.
UNIJAS.
Išvežioto jai reikalavo 90c.
met unijos ims viršų, tuomet 'gali operuoti elevatorius, ne ninku skaičius siekią* TiOG,1.1
•
nedaug svarbių reikalų, kam munų statymui visoj šaly bus gali dirbti apie ekspliodavimo | QQO žmonių. Charben nurodė, ir 10c.
4
Ciikagos * Building Comipi n i gi j ir išlaidų nesigailima.
Praneša, abi pusės paten
didelies pragaišties.
(pečius,, negali dirbti akmenų į reikalų apsaugoti tuos dar
tu
Jei mes imsime dnuėn tokios! VISKĄ PAVEDĖ DARBI struction Kmployefs' Associa
Vakarinių ir pietinių Vai* Į 4^dinyek>*e, kaipo Šaukėjai bininkus nuo išnaudojimo, kintos tuo arbkro išsprendi
tiou sekretorius Craig andai
prohibieijos vykdymą, kam
NINKAMS.
tijų miestuose amatniakų u - j a " t geležinkelių, negali kas- nes tuo būdu gali but apsau- mu.
kalbėjo
namų
statymo
kontraį
išleidžiama daug milionu <lonijos taip aukotai iškėlė savo ;ti ar išvežti anglį iš kasyklų, goti ir Franci jos darbininkai, j *ienų, tai daroma daug nąuPirm V>~ metų iŠ Italijos ktoriai susirinkime. Ji« saukė
T
reikalavimus,
kad
daugiur
vi-j
*>J« valstijoje merginos,
Be to, reįkia tuos svetiuiša-J p i n i ^ s s i ų s k i t per / < 4 Dr-imtis iinijių
dos ne valst'vbei arba trs'ilo- Amerikon atvvko Altnerindo kdntraktorius
m sustabdyta visokia staty- neturinčios 21 metu, negali
lius prižiūrėti.
Tam rekalui n i l f T Q ) ,
pr
menei, bet parinktiems poli- \ PoYifolio. Jis tuomet ėjo 10 tvarkymo. Nes, anot jo, arti
augų
ba,
sako
Craig.
[tisM
apie
kasyklas,
tik
ol'ireikalingas
prie
darbo
minis• ikieriams.
j imtus amžiaus ir neužilgo ga moj ateity namų statymo aRašykite žinučių į " D r a u Xamų statymo industrijoje i ^ o s e . Pennsylvania nelei-' tėvijos biuras. Darbo ministe
Probibieija yra pagrindinis J vo ofise vaiko patarnautojo įnatninkų unijos panukalaus
>
vartojamas <r kolektivio dorė- įcftia vaikams ubagauti, dai-|ris pareiškė, kad jis ketinąs &«. V aš savo kolonijos.
nuo
kontraktorių
penkių
diešalies įstatymas ir kaipo tok- užsiėmimą. Laimė jam lėmė
H
nuoti ar griežti muzikališkus organizuoti imigrantų kontro
turė.Dų but »uo^J
sai turi but pildomas visu gyj praturtėti. Yv. keletos metų nų darlm savftKftje, šešių V a - . J * « « terminas
iš gauti
.
. .
,.
. . , . (pakeistas 4 kolektivis graftas*.m«triiui«uhUi ant gatvių arba;i ( . _ palengvinti jiems
ventojų be jokio speeįalio vy-tjis įsikūrė drabužių "busine- land, darbo dienojo >'f^\
. ^ ^
.
t
o
s
e
.
La
vlt žose vie
darbo ir pagerinti higienos
kdymo. Klausimas, delko kitiĮssą."
W 8 h B k ,
l
'"' « * « * « " "»
° E p i e u t L Donneky.
\ New Jersoy, vaikai, nosu- sųlygas.
Namij statymo unijas, s a k o . l « * v '18 toetft negali dirbti
Paryžiaus universiteto žiE5
H
niortiis, Paryžiaus ligoninėse
Craig, gali patvarkyti kontra- kasyklose.
Kuomet tas baisus krupas prade
Ohio,
neduoda
mergaitėms,
j
praeitais
metais
gjdėsi
21,da
tave smaugti, nelauk ilgai. Nes
ktoriai. Tuo tikslu kontrakto
tas gali butl labai pavojinga tau Ir
mažiaus 18 nie^Ų, dirbti teat- 000 svetimšalių ligonių, kas tavo
riams reikalinga vienybė.
kūdikiui *— jis tuojaus palen j ruose arba kitose vietose, tik Į sudaro beveik- dešimtų dalį vi ivns tau, galėsi daug lemgviuas kvė
jeigu yra lošėjos ir' prisilaiko sų ligonių. Tie ligonys mies-į puoti.
DARBAI IR VALANDOS prie įstatymų. Šioje valstijo tui atsiėjo beveik 11 milionjų Naujas T?urpo išradimas yra tai
sytas s visais Turpentine gydančiais
vaistais,
kurie tuojaus palengvins
NEPILNAMEIČAMS ĮVAI je mergaitės, mažiaus 21 me franke.
pasitrinus skaudama vietą..
tų, ir Indianoj, mažiaus 18
Iš viso to nesunku spręsti, Turpo greitai sustabdo skaudėjimą
RIOSE VALSTYBĖSE.
Kas nori rasti
rumatizmų,' bronchitia ir n«metų, negali dirbti prie dar kad samdomieji
užsieniuose gerklėj,
uralijos. Palengvina kojų skaudėji
rinito turinio straipsnių apie Lietuvos politikų, ekonomikų, kultūros
bų, kurie verčia jas stovėti. Francijon darbininkai yra iš mą, pleurisy, lumbago. Ir išsisuki
ir visuomenės gyveninių, įvairiausių žinių, rinitų objektingų atsilieDarbai.
mus. Nedegina ir nepuslėja.
pmų ir straipsnių apie meno pasaulį.
Alichigane,
vaikai,
mažiaus
naudojami,
kad
jie
dirba
sun
Nelauk ilgai su krupu — Veik
Suv. Valstybių Darbo De
18 metų, sulaikyti nuo valy- kiomįs liigienos vsųlygomis, tuojaus! Nusipirk Turpo šiandien nuo
Kam svarbu -- o juk visiems
svarbu - žinoti
partamento Vaikų Biuras pa
savo aptėkoirtaus. Nebūk be Turpen
tine, Ointment savo namuose.
mo
krutančios
mašinerijos
ir
j
kad
jų
tarpe
yra
daug
ligovisi privalomieji Vyriausybės įsakymai, visų d raugi jįj, mokyklų, leatgamino interesingų
santrauTurpo turi savyje eMntrol ir Cam
.ų ir kitų Įstaigų pranešimai, taip pat įdomios visos Lietuvos teismų
jnuo pavojingų darbų, kurie 'nių, ir kad visos, tos negero- phor,
— kaina 35c. Ir 70c. dėžutė.
kų
įvairių
valstijų
įstatymų
bylos ir žinios iš Lietuvos gyveninio,
The Glessner Co.
[vės pagaliau atkreipė į save
liečiančių pasamdymų nepilna galėtų^ atsiliepti sveikatai.
Ftndlay, Ohio.
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Terpetinas Su
stabdo Krupa

B^mari

•

pasirinkti 1925 metams?

v

Kas mažoka turi litu

ir neišsitesa kitų dienraščių užsisakyti, o nori turėti nepartinį vals
tybinės ir tautinės minties rimčiausių ir pigausių dienraštį -

tas, be abeją, pasirinks tik

"LIETU Y 4

»

ir štai del ko:
'Lietuvoje' rašo įžymiausi Lietuvos darbuotojai, politikai, ekono
mistai, visuomenininkai, mokslo vyrai, literatai, menininkai ir kt. J ų
vardas visai Lietuvai yra žinomas ir todei žymėti pavardžių eiles
nėra reikalo.
L^'Ttva" turi daugiausia skelbimų iš Lietuvos ir iš užsienių ir dau
giausia skaitytojų.
•>

Lietuvos' kaina: Lietuvoje metams tik 36 litai, pusmečiui - 18 lt.,

tiją, kur premun. kaina: metams 54 lt., pusiu. 27 lt., 3 nien. 13 lt. 50 et.,
1 mėn. 4 lt. 50 et.
Užsakymus ir skelbimus su pinigais siųsti šiuo adresu:

Kaunas, Kanto g-ve 14 "Lietuvos" Administracijai
- • »

— • » »

• •
•

imi

mečių vaikų 16 metių ir vir
šaus. Santrauka parodo, koki
darbai jiems uždrausti, nakti
nio darbo reguliacijas, darbo
valandas, ir parodo kokiose
valstybėse randasi priversti
nas mokyklų lankymas.
Kaikurios valstijos" turi
daugelį darbų savo sųraše ne
pilnamečiams uždraustų daroų, kitos turi tik kelius už
draustus darbus, bet visos vai
jstijos turi teisę uždrausti vai
kams darbus, kurie sveikatai
pavojingi. JCailmriuos darbus
j uždraudžia beveik visos dideliės industriališkos valstijos.
Pennsylvania, Oliio, Massachusetts, Indiana ir WisconįĮsin valstijos neleidžia vai
kams, neturintiems' 18 metų,
alįcjuoti arba valyti krutan
čia; i&a&stesijg, operuoti ar

_ — — _

>

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Gtiicaguj

v
i

PEARL QUEKN KONCERTUCA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausia kainų, kur kitur taip
negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios ittados. Užlaikom visokius laikrodžius,, žiedus, žliubinms ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikij rusiški} ir prūsišku išdirtrysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
\^ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
* Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų,

'

STEPONAS P. KAZLAWSKI

4632 So. ASHLAND A VE.
CHICAGO, ILL.
Telefonas BQUIfĘVĄR|) 7 f
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LIETįJVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

i ine susirinkime.
Sekė valdybos raportai. DrJusto Kudirkos Liet. Vai., jos stovis labai geras, llaporoperos artisto koncertas jau tas priimtas. Nutarta tuojaus
netoli. Koncerto komisija pra po Velykų daryti balius, ku
neša, kad ji turi geni pasek rios pelną^ paskirti pusiau pa
mių. Žmonės perka tikietus rapijai, pusiau Dr-jos naudai.
iš kalno, vienas Ciceros biz Taip jau nutarta draugijos na
nierius nusipirko už $10.00 rines duoti paskolos ant nekil
i no-amo dr-stes turt3.
vertės tikietu.
Pagaliaus išrinkta naujoji
Ciceros Lietuvių biznierių j valdyba. I valdybą pateko šie
ir profesijonalų kliubas laikys j asmens:
susirinkime penktadieni sau-! Pirmininkas -A. Kukis, pasio 23 d. 8:30 vai. vakaro Šv. jgelb. - J. Naviskas; prot.
Antano parapijos svetainėje I rast. - K. Pažėra; fin. rast. (13 ir 49). Malonėsite visi at- J. Dubonis; ižd. - V. Kalisi lankyt i į susirinkimą ir kiek nauskas; ižd. glob. - iVf. Pa
vienas narys teatsiveda po nau žėra, L. Martinaitis; tvark/eją narį.
Ttis -- F. Biliūnas. Išrinkti
L. J. Narbutas, rast. veiklus nariai. Linkime nau
jai valdybai vaisingo* darbuo
tės!
A. ^Pažėra
.a-

GARY, INO.

Šv. Mykolo Ark. Draugija
laikė savo metini susirinkimą
sausio 18 d. š. m. šv; Kazi
miero par. svetainėje.
Pirmiausia buvo priimti nau
ji nariai: P. Pažėra ir J. Moskaitis. Toliaus buvo perskai
tytas " D r a u g o " B-vės lais .
kas, kviečiantis i šerininkų su
sirinkimą. Išrinktas atstovu
A. Pažėra, kuris dalyvaus
" D r a u g o " šėrininku metiniu-

CAMBRIDGE, MASS

D A K T A R A I :
.Varnu Telefonas Yards 1699
Ofi<<» Tel. Boulevard 5913

DR A. J. BERTASH

OR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRl R<iA»

3164 So, Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vakare

DR, S. BiEZIS
PHTSICIAN & SCRGEOJT
X — Spinduliai
Office: 2201 \V. 22ud St.
Cor. S. Lea\itt St. Tel. Canal 6223
Rcsidence: 3114 W. 42nd SU
Tel. Lafayette 4988
Hours; 1-4 & 7-8 P. M.
Sun. 10-12 Noon
Telefonas Boulevard

1939

Dr.SA Brenza
4608 SO. ASHLAND A VE N C E
Chicago, IU.
Vai.: 9 ryto Iki 19 piet: 1 po
p*et iki 3 po piet, 6:90 vak. iki
9:SO vak.

4442 So. Western Ave.
Telef. Lafayette 414 s

Dr,
A,
Račkus
Gydytojas, Chirurgas, Obs

tetrikas ir Specijalistas
JBlektroterapas.
t&IMA TONSILUS -

1)—Be marinimo,
*)—B« peilio ir be •Uac.Mno,
3 ) — B e kraujo,
4)—Be jokio pavojau* r»«ik>«tal.
•)—Pacijfntui
nereikia Blrcti, ga
li tuoj valcyti, Ir gan eiti ,
darbą.
Pagydo 'Gall-stoaes* (akmenis tulžyje)
ir akmenįs Alapiimo pūslėje be aperacijae, au tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei raistais.
Apkurtusiems Micrąiina girdėjimą.
Uydo visokias ligas pasekmingai, ir Jei
yra reikalu* daro operarijus.
rrofi Mjonulj patarnavimą
teikia saro
ofise:

1411 So. 50 Ave. Cicero, IU.

Ofisas atidarytas: basdien nuo t vai.
po piet lkl • vai. vakare.
Nedėliomis ir seredomis ofisas ntdarytas.

Tel. Boulevard 0537

Dr Marya
Dowiat-Sass
1707 W. 47-tb 88.
į Yalandos nuo 8 lkl 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Vedėliomis nuo
8 iki 2 Tai. po pletu.

Dr. A.J. KARALIUS
Tel.

Boulevard

9160

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

>flso Tel. Boulevard 9«9S
| Kexid. TeL Drezel 9191

D r . A. A. R O T H
R I I A 8 GYDYTOMS IR
CHIRURGAS
•pectalistas Moterišku. Vyruko
j* Valkti ir Tisą efcronlfikn ligų.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halstad St
Kampas 31st Str.
Vai.: 1—S po piet 7—8 vak. Ned.
ir Šventadieniais 19—11 d.

S

U

G

S

Rimkus sausio 15 d. rengė kon GIEDRININKŲ CENTRO MERGAITĖS VILIOJANTI
VALDYBA.
certą, pasikvietęs talkon prof.
GROŽĖ PRIKLAUSO
smuikininką Židanavįčių ir
NUO SVEIKATOS
dainininkę ponią Putvinskaitę
Dvasios Vadas
Belkuvienę. Du pastarieji ar
Ocrb. Kun. H. J. Vaičiūnas; Viliojanti gražybe, moteriš
tistai Bostono lietuviams buvo
kos svarbiausia dalykas, pri
klauso nuo švarumo ir apsau
žinomi ir girdėti, p. Rimkus Pirmininkas
gos delikatnų moteriškų or
Stud. Ignas Barinis;
naujai pasirodė. Žmonių ne
ganų. Šis yra darbas 'FemaVice-pirm.
form, produktas mokytojų.
daug tesusirinko.
Moterims yra kaipo duotas iš
Stud. Juozas Tamošaitis,
dangaus.
Apskritai imant koncertas Vice-pirm.
Femaform yra aiškus gydobuvo geras ir užsipelnė gausės
Stud. Antanas Rakauskas; Įlis del moteriškų skausmu ir
nes publikos. Prof. Židanavi- Kaštininkė
kentėjimų, apsaugoje įaunysB
įię,
ir palengvina permainoje
čius ypač smuikavo labai ge
Sophia Jurgaitė;
Į gyvenimo. Dirba labai greitai
rai. Ponia Belkuvienę daina Iždininkas
ir visiškai apsaugoje.
vo, kaip visada, gerai.
Kun. Antanas Martžnkus;
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ
Femaform galima nusipirk
Naujasai dainininkas p. Rim Iždo Glob.
ti pas kiekvieną modernišką
kus pasirodė turįs išdirbtą, Mok. Juzė Leonaite, L. Np vaistininkų. Bet kad jūsų
ris, i r Jonas Pocius;
vaistininkas neparduoda, primalonų, švelnų balsą. Teeian
siųsfcite $1.00 ir mes jums pri
jo balsas nėra stiprus. Tuo at Redaktorius
siusime. Kad nepatenkins suKun. Anicetas Linkus.žvilgiu p. Rimkus, kaipo dai
grąžįsime pinigus.
Koncertas įvyko.
nininkas negali prilygti Butė Knygius
LATJBER & LAUBER 0 0 .
Išdirbėjanto Chemistai
Nesenai iš Lietuvos atvykęs nui, Čižauskui ir kitiems žy
Vaclas Sodaitis.
Labatorijos LMvizija
Bostonan dainininkas p. P. miems mūsų dainininkams*.
Kuopos, arba pavieniai no
1526 W. 21st Street
rintieji Įstoti j Giedrininkii
Rep.
CHICAGO, U. S. A.
organizaciją reikalaukite įsto
jimo aplikacijų arba konstitu
Be Vaistinei Daktarai
cijų. Mokesčiams siusti ai
DR, P.
S I M A I T I S
kokiems nors informacijoms
NAP11APATH
gauti kreipkitės į centro rašti
Gydau pasekmingai tokias Ilgas
•yru, moterų ir valkų kurios bu
vo pavadintos neisgydamos, neJonas Valei ūkas apleidžia nę:

ADVOKATAI
"c-"*

A. A. O LIS

J

A D VOK A T A 8
U 6. La Salle st. Eoom 2001
TeL IfaJluUiti 1984 Vak
S M l B. Hatoted st. TeL Biro. S7T1
w.w apart

5PN

V. W. RUTKAUSKAS
29 South La Salle Street
Telefonas Central M M

Vakarais 3223 S. Halsted St
Telefonas Vards 4*81

BOSTON, MASS.

ISTASVLANI
ADVOKATAS

77 W. WtsfetogtfR St. H m m
TeL Central 6200
Cicero Ofisas Ketvergo vak.
4917 W. 14th St. Tel. Cicero 8225

PHILADELPHIA, PA.

Phila. Iškeliauja Lietuvon, p.
vargindamos operacijomis.
Sophia Jurgaite,
Vartoju Naprapatijos ir Maisti
Valeiukas buvo puikus žmo
nes chemijos būda gydymui, (iš
4622 So. Wood Btreet,
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
gus, ir geras katalikas. Ilga
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir \
Chicago, Illinois.
laiką prigulėjo,- prie parapijos
namus. Tel. Boulevard 876S. Ofi
so vai. 1 lkl 4 po pietų 6 iki 8
šv. Kazimieras choro. Buvo
vak. Nedėliomis po sutartė 465}
So. Ashland Avecue.
puikus git'dorius, geras sce
Tel. Oftiial 2655
a J. PANSIRHA
nos lošėjas, veiklus darbi
Fotografas
r
PASSIRNA STTJDIO
ninkas mušu parapijoje. Gai
1901 S. Balsted St.,
Ohlcago.
la, kad nustojame puikaus
Tolumas nedaro sklrttuno
Pasikalbėk Su Mumis šiandiena.
Saukiamas, važiuoja J
Mes turime virš 10 metų moks
veikėjo. Lai Dievas laimimiesto dalis.
liško patyrimo, apie žmonių svei
•*•%
katą. Mes--gydime
pasekmingai
^ia io ilgą ir tolima kelionę.!/
užsendintas ligas, kurių kiti ne
; Lietuvon, liinkime jam lai
galėjo išgydyti. MUKTI geriausi elektriniai ir be vaistiški gydymai
mingai keliauti per plačius ir
liletiivlB
Graborius
yra daugybei pagelbėję.
Patarimai dykai. Atsilankyk į
28(4 W. 2X-rd
gilius vandenynus per aukš
TftiUUS HEALTH INSTITUTE
Cliieago, IU.
3327 So. Halsted Street
tus ir neužmatomus kalnelius
Patarnauja laido- j
Vai.: Nuo 9 iki 12 iš ryto ir
tuvese
kuopigiausia
I ir pasiekti sveikam ir linksnuo 5 iki 8 vakare.
Reikale meldžiu atHifiaukti,
o
mano
\ mani savo brangią Tėvynę.
darbu busite užga
nėdinti.
Žibutė.

*fB».

MUZIKOS MYLĖTOJU DOMEI.
—

). P. WAITCKES

—

—

—

—

Tel

Lafayette

85M

MIESTO O^ISAii
IK
N. Dearborn Streef
Kambariai 614 ir 616
Telefonai llandolph 5&84 ir 6666
^•aL: Kas diena, Išskiriant 8ubatos ir Šventės, nuo 9 iki pietų.

w

[

ROSELANDO OFISAS:
10717 So. Indiana Avenue
Telefonas Pullman C377
Vai.; Ras dieną nuo t lkl t ;
Subatomis visa diena, feventomts
iki pietų.
SPECILISTAS ant egzamihavojimo abstraktų Ir padarymo kon
traktų,
dokumentų
ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.

John Bagdziunas Borden
\

Lietuvis Advokatas
69 W. "VVashington S t ,
Room 1310
Telephone Dearborn 8946

Tamsta Sveikas
»"

Vakarais: 2151 West 22 St.
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Canal 1667

Dr. A. J. NORMANTO

—

Ką, tik gauta iš Lietuvos ir kitur naujų muzikos veikalų
geriausių viso pasaulio kompozitorių.
$1.25
$1.50
60c.
60c.
60c.
60c.
65c.
50c.
75c.
-60c.
75c.
50c.

HELEN BELMEN JERRY

LIETUVIS NAPRAPATAS
4454 So. Western Avenue
Vai.: Nuo 2 iki B 6 iki 8 P. M.

MIKO PETRAUSKO OPERETĖS
Consilium Facultatis (vieno veiksmo)
apvesdinkite ir Mane (dviejų aktų)
A. POCIUS
27 Gale Sodo rymavo ir Švint aušrele (solo)
28 Ne 'bile kieme mergele auga (solo)
29 Leiskit į Tėvynę (solo)
30 Vai, Močiute Mano (solo)
A. ALEKSIO
21 Meile uždegta krutinę (solo)
22 Graži cia giružė (solo)
23 Mes grįšim ten (mišram chorui)
24 Visuomet širdis surakinta (solo)
25 Ak myliu tave (solo)
,
26 Ginkim salį Lietuvos (mišram chorui)
ST. ŠIMKAUS
32 Aš išsivilkčiau čigono rūbą (duetas)
33 Atsisveikinimas su Tėvyne (solo chorui)
34 Kaip raiba Paukštė (solo)
35 Oi kas!
r . . .
86 6ią nedėlėlę (4 balsams)
43 Geležinis vilkas (maršas duebas)
IS Atsisveikinir.iaa su girią, (chorui)
49 Beauštant aušrelei. Ši nedėlėlę (chorui)
50 Otaelis (chorui su pianu)
54 Oi greičiau, greičiau (solo
55 Plaukia sau laivelis (duetas)
56 Ne del tavęs aš mergelė (solo)
57 Lopšinė* (Žemam balsui solo)
58 Mergužėlė brangi (aukštam balsui solo)
59 Lopšinė (aukštam balsui solo)
60 Mergužėlė brangi (žemam bakui solo)
62 Kareivių daima (duetas)

6

'

ADVOKATAS

S. D, LAGHAVVICZ

Tel. Ganai 1»71
S1M

—

^4^

APIE SAVO SVEIKATA

y^sr-

—

Ant BRIDOEPORTO Seredoj nuo
8-8 vai. v. Subatoj nuo 1--1 f. v.
3236 S. Halsted S t TeL BooL 6767

silpnindamas juos vaistais ir ne-

Lietuvis Aklą Spucialfotas.
Palengvins akių Įtempimą, ka*
yra priežastimi skaudėjimo gai
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotuuio, skaudančius ir uždegusius
karščius akių, kreivių akių, kata
re, nemiego, ir taip toliaus, be
val&tų arba skausmo. Nepervirsi..
na nei akiu niedlkalis mokslas.
Visuose
atsitikimuose
dnromas
egzatnįtiaa elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligivs arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
se. Nauji stiklai įdedami J renius,
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo
numerio iš recepto uuoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclale atydu atkreip
iama palengvinimui
visų nervų
ligų. kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
įtempimo, kuomet geras pririnkim.ts ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Speeialo atyda atkreipta j mokyklos valkus.
Valandos, nuo 10 ryto iki 8 vak
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po plet^
Tel. Boulevard 7589
1545 West 47-th Street
AKINEI $4 IR AUG6Č1AU

•

t

S

sirodo, kad atmokėta net
f $4,000 ir dabartės liko tik
$23,000 skolos. (Tai visai ma
ža skola ant tokios puikios
parapijos nuosavybės. Juk tu
rime gražią muro bažnyčią,
mokyklą ir kleboniją. Parapi
jonų ūpas dabar labai paki
lus ir yra kalbama kad šiais
metais morgičiams bus už
duotas tokis smūgis, jog jų
galybė sumažės mažiausiai
per pusę. Esant pasiryžimui,
jei bus ištvermės, tad be abe*jo, kad bendrai dirbdami taip
ir padarysime.
Balandėlis.

DR. VAITUSH, O. D.

Iš parapijos gyvenimo
Sausio 11-tą d. geri), kleb.
kun. P. Juškaitis išdavė at
skaitą ir& 1924 metus. Nors
pa ra pi joną i manė kad perei
tą mėtą mažesnės pasekmės
buvo iš rengiamų parapiji
nių pramogų tai ir nmrgičių
negalės sumažinti. Vienok, pa

R

r

•

Mūsų Naujo Namo Adresas
y » fiLs:

162-164 N. Sangamon St.
Arti Raodolph Str.
Mes turime geriausių silkių
ir žuvies, -taip tai: Alaaka
Fat Scotch ir Holland silkių.
Mes parduodami bačkelėmis,
pusbačkleini t, ketvi rtbačkiais
ir vtedrais.
Mes pristatome J visas mie*.
to dalis. Taipgi pristatome .Ir
) užmiestį.
Reikalui esant telefonuokite:
Monroe
7344
Visi užsakymai yra g a r a n 
tuoti.

• r sergate T Mes Jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar jųs čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
ilga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligą, gasų, rug&tumų
Ir nesijaučiate gerai po valgio T
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidua Ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, Išbalimą Ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs iš ayto, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį?
Prašalinkit nervineuma —• apsisaugokit neurastenijos, JI silpnina
visus nervus-, t e r e i k ė s Jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatykite su mumis tuojau.

ir S e s e r s

M. BORTZ COMPAISfV

LIETUVE ADVOKATĖ
3116 So. Halsted Street
Valandos: Nuo 7 iki t
Nuo 1 iki 6 Subatom :

i

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
127 N. Dearborn St., Room 1117
Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rytą;

3335 So. Halsted St.

3

Telefonas Varus 0141
Bylos visuose teismuos**. — Ab
straktai. — Ingaliojima-' — Pas
kola pinigų 1 ir 2 nwrgičiaiAa,

-

•2"%

JOHN KUCH1NSKAS

$1.00
Ofisas
1MPORTERS A PACKERS OF
TeL
Armitage
4412
Chicago, HL
,$1.00
LIETUVIS ADVOKATAS
J3
ALASKA, SCOTCH and
11121114
MilvvatLkee
Ave.
S
M
l
W. 22-nd St. arti Leavitt §L
75a*
Perkėlė
savo
ofisą
po
numeriu
Viriui
Hatterman
ir
Glants
Banko
Telefonas Ganai 2662
0*
HOLLAND HERRING
Valandos
8-12
ryto,
2-5
po
Valandos:
9 ryto lkl 9 vakaro. 8e75c.
162-164 N. SANGAMON STR.
redoj ir Pėtnyčioj nuo t r. iki 6
Pietų,
4-9
vakare
4729 S. Ashland Ave.
TEL. MONROE 7344
80c,
v. Veda visokias bylas visuos*
Nedėlloj nuo 10 U i 12 dieną
CHICAGO
SPECIJALISTAS
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
Specialistai
chroniškų,
nervų,
•ydytojas ir OhirttgM
75c.
tus Ir padirba
visokiu,* Doku
kraujo, odos ir šlapumo ligų.
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
mentus,
perkant
arba »»arda#»
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
5(te. v:
vVa!.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
dant Lotus. Namus, Farmaa ir
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Tel Yardj 0994
BisnluB. Skolina Pinigus ant pir
55c.
Nedėliomis: 10 Iki 12.
m o morgičiaus lengvomis lilygoValandai;
Telefonas Midway 2880
60c.
mia
Nuo 10 iki 12 piet
$1.00
«HlffMllHIIIUUllilifUHlll9tlI»liit
fg
.
.
.
-•%
Nuo 2 iki 3 po piet
60c.
] Tel. Canal 0257 vale Prospeet 6659
Kuo 7 iki 9 vakare.
KXTEA;
Didžiauses ir geriauses siuvejes
50c
Sfedėl. nuo 10 iki 12 piet
ant West Sides.
Turtą dideli pasirinkimą rudeniniu ix
60c.
I
Lukšio Naujausi iš Lietuvos
Lietuvis Gydytojas Ir
žieminiu materijų del vyru
60c.
TeL Boalerard SOS*
Krutamieji Paveikslai.
Ohinirffas
ir moterių.
60c.
1821 So. Halsted St.
Dt*. J . P. Poška Rezidencija
SIUTUS Ir OVERKOTUS
Bus rodoma:
6600
S.
Artesian
Ave.
50c. g
Visokiu Stylu
^
GYDYTOJA*
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki «
Sausio 24 ir 25 d. Sv. J u r 
m
Padarau
ant
užsakimo
greitai
ir
gerai
50c.
po
pietų;
6
iki
9
vakare.
CHIRURGĄ*
gio svet. Grancl Rapid^s, Mich.
SSS7 S o M o r g a n Btrtset
63 Septynios giesmės (chorui) •
Z
Karnos
visiems
prieinamos.
Mlltl!IIIIIIHHHIIfllllllllllltllllllllllllilII»
Yalaodos: 9—13 U ryta.
Sausio 19 ū. Bijo Theatrė
Kreipkitės pas mane del erero patarna
Siunčiant
užsakymus
visuomet
pažymėkite
ir
numerį.
Takarais nuo 7 lai t
Nesigarsinsi, — tavo biznį
vimo.ir Tūipiti
Auburn, Bl.
S Valome, dažome
atnauninąme Benus.
CICERO OPI8A8:
Pinigus
galima
siųsti
Money
Orderiais
arba
čekiais.
I M I Soath 49-tk Atmmm
mažai kas žinos.
0HA6. K. vtmsArns
o
Sausio 28, 1925 m. Lietuviu
Telef. a c e r o 4d7i
Lietuviu
Kraučius
Yaland.: t — € : ! • • . • . kaadlsn,
s• 2337 So. Leavitt St.
Bendfov^8 svet. })ix Ave. ir
Pasigarsink "Drauge", o
Chicago, UI.
UtarnInkais Ir pėtnrčioms aaa t
Tel. Roosevelt 8982
lkl » ral. vak.
25th Betroit, Mieli.
į dešimtys tūkstančių sužinos. 2334 S. OAKLEY AVE.
CHICAGO, JLL. e
.

DR. CHARLES SEGAL

Dr. Maurice Kahn

į

DR. P. Z. ZALATORIS

DRAUGAS PUBUSHING COMPANY
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Įceriečiais, Vyčių 14 kp. tymu. r
Tat, matot, Ciceriečiai ir at
sišaukė. Garbe jiems. Mūsiš
Teisėjui Olson ir policijos kiai dabar laukia atsišaukimo
CHICAGOJE PERDAUG
viršininkui reikalaujant koro Northsidieeių, "Bridgcportiečių I
TUŠČIŲ FLATŲ.
jneris dar vienam mėnesiui a- ir kitų.
M
Sportą mylįs.
National Assoeiation of tidėjo tyrinėjimus apie mirųReni Estatc B o a r d " praneša, aj jauną milionieriuka McClin
kad Chieagoje šiandie per- 'tock, kurs nemažus turtus paI š BRIGHTON PARK.
daug yra tuščių flatų (pagy liko savo globėjui.
venimų). Perdaug pristatyta
Norima sumiestinti Aslibu- Žmonės Jcalba ir klausia: " K o
apartamentinių namų ir "lmŠiai Selyklai priduota tikru
m Air Field, nes tas privati del iš Brighton Parko maža
s i n o s s V butų.
Boimiškų apynių kvapas
nis gražus žemės plotas gali telpa žinių? " A r jų nieko ne
Jei taip, tai delko t'latų nuo
Nereikalinga virti.
veikiama?" O, nė! Brigbton-!
but padalintas į dalis.
mos yra begalo aukštos, sako
Didelis j % 9*
parkiečiai tyli, bet sparčiai
mas boardas atsisako spręs
Statomų namų Chieagoje veikia. Ištikrųjų kitos koloni
ti
miestiniai inspektoriai strei jos vis tik skamba ir skamba i
kuoja. Reikalauja didesnių ai po lakirašeius, bet ar visuomet
Klausk savo Grosernlnko
taip veikiama, kaip skambi
aru.
PAŠOVĖ PAŠALINIUS.
nama? Brigbtonparkieėiai gi
Chieagos publiškų mokyklų sau ramiai, per daug nesigir- KĄ TIK GAUTOS I š VO
Chester Drug Store, 4f>bl
ir mokytojomis dami, o vis ardo ir griauna
K I E T U O S ŠITOS
Mihvaukee ave., užpuolė du mokytojams
KNYGOS.
plėšikai. Vaistinės savininkas projektuojama padidinti al kalnus. Ve Akademijos Rėmė
jų (> skyrius surengė vakarė
buvo pasiruošęs, nes nebepir- gas 30 n uos.
lį sausio 18 d. MeKinley Park 1 Šventųjų Gyvenimas, Juo
nm kartu jis pultas.
ANTANAS GRIGONIS
dais gerais apdarais Kai
salėj. Žmonių atsilankė pilnu
Kaip tik jam liepta pakel
na
.'
$4.50
ti rankas, jis tuo momentu praneša visiems savo prie- tėlė svetainė, nepaisant, kad
pradėjo šaudyti i piktadariu. teliams, kurie ligšiol ji lankė vakaras ir nebuvo išgarsin 2 Šaltinis knygos skaros juo
Cook County Hospital, kad tas. Programas buvo šitokis.
dais apdarais. Kaina $3.00
Jiems nekliuvo. Sužeista du
Kaina kalinaiis apd. $3.;JG
pašaliniu viduj buvusiu vaiki sausio 20 d. jisai apleido šią Vakarą atidarė ponas St. Žy
ligoninę. Savo naujos buvei lius (vargoninkas )ir paaiš 3 Balsas Balandėlės arba Mū
nu.
nės adresą jisai praneš vėliau.
zas Šaltinėlis juodais apda
kino šio vakaro tikslą. Vaiku
Plėšikai dūmė laukan, sėdo
rais kaina
$2.00
čiai vietinės mokyklos Sesuparuoštai! automobiliun ir nu
4 Kūdikėlis Jėzus Maldų kny
SPORTAS.
važiavo.
ėm Vienuolių puikiai išlavin
gelė juod. Minkš. apdarais
ti sulošė "Betliejaus StaineŠaukimas.
Kaina
$1.75
lė".
SU KŪDIKIU KALĖJIME.
Antanas Aėias šaukia Juo
Kainas kaulinais apd $1.00
Be to mažas vaikutis pasa
zą Banceviėiu risties ant tikKaina juodais apd. .. 8oV.
kė labai gražų monologą.
ki rs. A. (Justa t'tson už
rujų iki pergalės. Toliau Sau-į**
Kaina juod. kiet. apd. 4.V.
Ponas Gardelis" jau taip
šmeižtus teismo nubausta 200 i
kia ir kita iš eilės, tai Karo5 Mažas Altorius juodas apd.
žmones prijuokino ir užganė
dol. atlvginimo savo kai m vjlių Sarpalių, Baneevieiaus seKaina
$1.."ijį
dino kad ant galo labai smar
nei. Kadangi ji neturėjo piG Kantiėkos juodais minkš.
, , ..
'
brą, ir meldžiu neatsisakyti su , . .
.
,
. ..
_ i
mgiĮ, uzdarvta kalejunan.
A
e
.
.
.
.
.
*
,.
M<»ai
po
visą
salę
pasipilė
ap
,J
apd. kaina ....,
$1.45
;,
/
manim ristis. Jus save vadinai,
,.
.T
L . .
laudismentai.
Taipgi naža
turėdama kam palikti savo ke te geriausiais ristikais iš Lie
Kaina juodais apd. . . 90e.
mergaitė Vilkinte puikiai pa
lių mėnesių kūdikio, moteriš tuvių, tai tegu! lietuviška pu
Kaina juodais kietais apd.
šoko "klasišką Šokį". Panelėj
kė jį pasiėmė kalėj i man.
blika nuspręs, kas geresnis.
K. Miekaitė sudainavo dvi
Kai-kas tame mato didele
Antanas Ačias.
Šitas knygas galima gauti
puiki daini. Šiaip buvo ir dar
neteisybe ir darbuojasi ją paAtsakymą
meldžiu
duoti daugiau pamarginimų atliktų
'DRAUGAS ' PUB. CO.
lmosuoti.
per Joną Kulį 3259 So. llals mokyklos vaikučių. Per per
2334 S. Oakley Ave.,
ted St. Chieago, 111.
Clilcngo. 111.
traukų
Ponios
Z.
Junokienė
ir
SAULĖS UŽTEMIMAS. i
E. Statkienė perėjo per sve-,
N Q R I N T I E J I
p T R K T
VAIČKAUS DRAMOS
tame ir gavo suvirs 20 naujų
PARDUOT, MAINYTI
Ateinantį šeštadieni ryte j
TEATRAS.
narių į Akad. Rėmėju Drau- namus, lotus, biznius. Turim
Chieagoje bus matomas sau- i
bargenu namų, lotu aplink
Pelno manau, nemažai Vienuolyną
gUQ
lės užtemimas, jei padangės
3aarquette Park.
Savo vaidinimais aplankys
liks,
nes
žmonių
atsilankė
Matyki!:
neims debesiuotos.
Šias kolonijas:
daug, o išlaidi] maža tebuvo.
Tai nebus pilnas užtemimas,
2o d. sausio m. Visų Šventų
l)et kuone pilnas. Devyniolika par. svet. 10809 S. State St. Publika taip buvo užganėdnita, kad visi reiškia noro, kad
iš dvidešimts daiių saulės ^>nsĮRoselan<
daugiau tokių panašių vaka
užtemta.
31 d
?ausio
m
Sv. Jurgio
Užtemimas prasidės tuo- par. svetainėj 3230 So. Au- rėlių butų rengiama. Xa, u2- j'< 2418 W. Marąuette Rd.
Arti Western Ave.
jaus po 7:00 ryte ir baigsis burn Ave. Bridgeport.
teks, kitą syki daugiaus pa
Tel. Prospect €678
kaip 9:00.
1 d. vasario m. Dievo Ap- pasakosiu.
Ofisas atdaras iki 8 vai.
Viena iš Visų. I yedėliomis iki 3 vai. po pietų.
veizdos par. svet. 717 W. 18
Ant kampo Root st. ir Pri~-\/««
St. 18 kolonija.
neeton ave., nežinomi pikta
EKi!^
8 d. vasario m. sv. Antano
dariai m»rtina» pašovė detekpar. svet. 15-th ir 49-th St.
tivą seržantą iThomas RabbCicero, 111.
ington. Policija energingai ve
Vėliau bus paskelbtas marš
<la tardymus.
rutas j kitas kolonijas. .

CHICAGOJE

McCLINTOCKO TYRINĖ
JIMAI ATIDĖTI.

N>aurai s:

t

PURITAN
Apiniais-

A. + A.
FRANCIŠKU?
1ERLESKIS
mirt' Sausio 21 «!., 1925 m. 2
:45 vai. ryte. 34 metu am/.
Kilo Ls Kauno Rėti., Šiaulių
Ąprirr., kra/ių Parap., Pahuikahiiu Kaimo. Amerikoje išgy
veno 16 meti;,.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Mikolina, dvi dukterį
Franei>ka 6 mtli.i 10 mėn.. Aleksandra 4 metu 5 mėn.. du
sunu Bronislovą 8 m.. Stanis
lovą 2 melu ir dvi seserį ir
dėde Lietuvoje tėvą Kazimie
rą, 4 Mjseris ir brol|. Kūnas
pašarvotas 4504 S. Paulina st.
TAldotuvės Jvyks Panedėlyje.
Sausio 26 d.. 1925 iš namų 8
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus bažnyčią kurioj |vyks jre
dūlintos pamaldos už velionio
sielą. P o pamaldų bus nulydėtMs* | šv. Kazimiero kapine*.
Nuoširdižai kvieėiame vvm.%
ITimiites. draugu« ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę moteris, vaikai ir vim Terle«kų šeimyna.
Laidotuvėms patarnauja gra
bortus EŽerskis.

TOWN OF LAKE.
Vyčių t3nnas laimėjo.
Sausio 18 d. Davis Square
parkij salėj, Vytių X I I I kp.
basketbali tymas turėjo rung
tynės su vietos šv. Cecilijos
choro basketbolininkais.
Čia buvo i^an snarkios im
tynės. Bet vis dėlto giesmi
ninkų tymas negalėjo atsilai
kyti prieš Vyėių mikluosius
žaidikus, nors oponentai buvo
kur kas didesni vvrai ir kvbo
iš paskutinųjų. Tat ir laimėta j
" g a m e " Vyėių naudai 12 to 7.
Vyčių pusėj šiose rungtynė
se ypatingai labai atsižymėjo
B. Bartasis su B. Martinkumi. Žinoma lošė neblogai ir
kiti.
Kitą sekmadieny.
Sausio 25 d. Vyčių X I I I kp.
tymas turės rungtynės su Ci-

PARDAVIMUI 2 Hatų mu-,
riniai namai ant Marąuette
Road arti Maplewood Ave.
(jaru apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta i plytoms,
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite

Paskaninta

SALYKLĄ

Specialiai Bargenai

Spėka Kalbamojo
Žodžio

| Į Ž O D Ž I A I iš burnos"
^ ^ visuomet daugiau j spudingesni negu raštas.
DEIKALAVIMAS dai
JT\ giau telefonų nepa
laujomas. Tai reiškia
mes
turime
pridėti
prie
11 r. IMI
iŠ- kasei u
sulig šios dienos kai
nas, kurios yra prabrangia daug dauK.au
negu dešimti metu at
gal, tatgi įvedimas ir
užlaikymas
kiekvieno
telefono kainoje dau
giau. Jeigu įplaukimai
nuo musy bizniaus ne
silaikys sulig šio padė
jimo nebus galima pa
tarnaut publikai taip
kaip reikėtų.

NAMAI -- ŽEMĖ

JAMES KRAI.
2444 West 67-th Street
Tel. Prospect 1364

3 Svarų k K g
Kena* U U

Keturi plėšikai apiplėšė ju
biliejinę krautuvo. 1018 So.
Halsted st.

KrttfctodiOTa Sans. 22, 1925 (

S

Susirašinėjimas
tankiai
yra ilgas, nuobodus ir ba
vertės. Daug geriau yra
pasiimti telefone, pašauk
ti žmogų tolimesniu pa
sikalbėjimu!
Station-to-station
patar
navimas sutaupys jums
apie 20 nuošimčių del to
limesnių pašaukimų. Va
karais ir naktimis kainos
už station-to-station pa
šaukimus yra daug žemesnis.1

I L U N O I S BELL T E L E P H O N E COMPANY
BELL S Y S T E M
One Folicy - One System* - Universal Service

Pardavimui arba mainymui
ant bile kokiu bizniu.
BRIDGEPORTE
2 pagyvenimų medinis na
mas, kaina $5,500.
G pagyvenimų medinis na
mas, randasi prie šv. Jurgio
bažnyčios, įmokėt $1,500.
BRIGHTON PARKE,
2 pagyvenimų mūrinis na
mas, įmokėt $1,500, kitus kaip
renda.
2 pagyvenimų naujas mūri
nis namas po 0-6* kambarius,
karštu vandeniu apšildomas,
įmokėt $4,000.
SOUTH SIDĖJE.
2 flatų mūrinis namas, po
6-6 kambarius, su visais įtai
symais įmokėt $4,000, kitus
kaip renda.
8 flatų muri/is namas, po 4
kambarius, garu apšildomas,
visi įtaisymai, Įmokėt $3,500.
Visi šie namai gali but mai
nomi ant kitokiu namą, i'armų arba biznių.
Platesniu žinių kreipkitės
pas

C* P . Suromskis 8C C o .
3352 So. Halsted St.
Chieago, 111.
Tel. Boulevard 9641

B7ZMIS.
K.VI'RA BAKGENAS
Anl pardavimo arba mainymo bufer
iu-' ir grosernč geroj vietoj, turi būti
parduota greitu laiku. .Mainysiu ant
namo. loto, automobtllaus arba automobiliaus arba kito biznio. K.roipkit.s
J. LKPA
122 W. 35 St.
T«l. tk>ul<\ar<l 3210
NEGIRDĖTAS bargenas: bucernė
ir grosernė ant pardavimo:
gera
vieta, lietuvių kolonijoj, biznis iš
dirbtas per daug
metu.
CJausile
bargeną, kas pirmas, tas
laimės.
Turi būti parduota j trumpą laika.
129 We*C (8th Street

PRANEŠIMAI.
WEST SIDE.
Lietuvos Vyčių 24 kuopos
susirinkimas įvyks ketverge
22 d., 8 vai. vakare. Malonė
kite visi nariai ir narės skait
lingai pribūti.
Valdyba.
T 0 W N OF LAKE.
Vakarienę ir programą.
Gerb. kun. Juozui Čužauskui jo vardo dienoje pagerbti
rengia Town of Lakietis. Ned.
Kovo-March 1.5, 1025, Krenniaps svet. 4600 So. Wood St.
Vakaro
pradžia 6:30 vai.
vak. Jžanga $1.00. Kitos infor
macijos bus paskelbtos vė
liaus.
J. S.
BRIGHTON PARK.
D. L, K. Vytauto Gvardi
jos metinis susirinkimas įvyks
25 d. sausio 2 vai. po pietų
po proloje svet. Visi nariai
malonėkite susirinkti, nes yra
daug dalykų svarstyti.
N. Klimas, nut. rast.
GRANDIOZINIAI ŠOKIAI.
Tenka patirti, jog Vyem
Centro rupesniu šių metų va
sario 11 d., trečiadienį prieš
Lincoln's Birthday, didžiulėje
Dreamland salėje rengiama
pasilinksminimas
-- šokiai.
Chieagos Vyčių Apskritys teiI kia Centrui didžios pagelbos,
ikad šioji pramoga butų kuoI pa sėkmingiausia.

TIKROS ŽINIOS
NAMŲ PIRKĖJAMS
Svarbu visiems žinoti kad
muro plytos kilo augštyn ir
Perkam, parduodam ir
namas, farmas taip
visa budavojimo medžiaga mainom
gi ir visokius biznius.
brangsta taipogi budavojimo ' Darba atliekam greitai,
pigiai ir gerai.
mekanikai prašo didesnio
Kreipkitės:
mokesčio.
3352 So. Halsted Stn
Kurie manote įdėti savo Tel. Boulevard 9641
pinigus j propertes tai nelau
kite kol jos pabrangs dau
giai — DABAR LAIKAS
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
PIRKTI ir pasinaudoti pirm NYTI
VISADOS KREIPKITfiS
P A S MUS.
T A S JUMS B U S
Ui, katrie lauks toliau, nes
ANT NAUDOS.
prisieis mokėti daugiau.

NORĖDAMI
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li bargenai, katry negalime
visy patalpinti. Mes turime
didelj pasirinkimą namu ir
lotų po visas dalis miesto, 808 <Y. 351h St. Chieago
Tel. Iculevard 061?. ir 0774
daugiausia South Sidė. Kas PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
ko reikalaujate atsilankykite Pasekmingai
siunčiam |pinigus ir
%
Parduodam
Laivakortes. •
j mušu ofisą, pririnksime tą
ką jus reikalaujate.

E. J. H E N I F F
MARQUETTE PARK

REAL ESTATE
LOANS

Parsiduoda Mūrinė Bungalow, 6 kambariu, garu ap
šildoma, su jmokėjimu $1,800. Kaina $8,750.

INSURANCE

General Contractor &
Bnilder
Su tos rnšies reikalai?
kreiptes pas mane.
Pa
tarnavimas manda#iansi8.
5710 S. Kedzie Avenne
Chieago, I1L

Parsiduoda mūrinis namas
6 ir 6 kambariu, garu apšil
Tel.
Ofiso Tel.
domas, su 3 karu garadžium RnsidenrUos
Prospect MOl •
Prospect 6778
netoli YVestern ir 63 St. Rertdos neša $1,680 j metus.
{VAIRUS KONTRAKTOR1AI
Kaina $13,000.
Tel. Blvd. 9641

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

A. K A I R I S
51 u rimo Ir budavojimo
G EIS EH A U S

namu

GONTRACTORIS
Atsilankykite pas mane doosu
gera paCarima.
8*52 So. Halsted Ktreet
Chleaifo, iU.
Hoaae
S35o Ix»we Avenue

HAMILTON PARK

BBIOGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO,

8 flatai pardavimui arba
mainymui geroj vietoj South
Sidėje Rendos neša $7,000.00 j metus. Kaina $50,000.

Malavojime, dekarnojame,
kalsimnojame ir popi'eniojame namas.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliava, popie
m ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Cfhicago, m . TeL Yards 7282

SOUTH SHORE >
18 flatu geriausioj apielin-

Tel. Utfayette 4SSS

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

PLUMBING
Kaipo HetnTTS, lietuviam*
StM

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

Roze'nski
-•

Lemont
&Co
5312 S. VVESTERN AVE.

>

M. TTJiUA.
West SSth Street

i

Telefonas Canal 0€10

PLUMBING
phunerte, darbą at
lieku fcral Ir «^»i~«JfVif
THOMA8 H10GTK9
t S l t t o . Oakley A T « Chkajro.
^

•
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Telefonas Canal 78SS

PETRAS CIBULSKIS
aialiavojimo Kontraktorius

Dažu k Poperos Krautuvė
MM

so. LEAvrrr STR.

Kas neslgarslna, to niekas
nežino.
A o v f r a t a m . ir daktarama. htinterlama tr velk«Jama, perkantiems Ir

darbo ir

zszssr?
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— vUtomM "Drauge" garalntia a|Mft-

Prospect 2102

J«4 latko neturi palauk:

Tel. Rooseveit 7791

