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"Drangas" tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame 
rikoje jo gyvenimo draugas! 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) • 

Veltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime j sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime. 
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2G A C 0 P Y META1-V0L. 

AUSTRALIJOJ SEKTA 
LAUKIA PASAULIO GALO. 
TAI GUDRI TIK PASIPINI

GAVIMO METODĄ. 

CIUCA'JO, .saus. M. — 
Vietos katalikiškas laikraštis 
" T h e Xe\v AVorkl" paduoda 
tokią žinia iš Austra l i jos ; 

Austral i joje iškilusi viena 
religinė sekta, kuri savo vy
riausią stovyklą tur i mieste 
Svdnev. Tos sektos burvs 
žmonių laukia pasaulio galo 
ir tvir t ina, kad tas italas ar
ba pabaida ateis ar t imiausioj 
ateity. J u r o s pakraš ty jie pa
sistatydino amfiteatrą, kuriu, 
anot jų, antroiiart žemėn nu
žengs Kris tus . Amfiteatrą n Į 
susirinkę žmonės privalą bu-

. . . . . . . , . i 

• ietį, tai .jie pamatysią, ka ip 
jKristus skersai prieplaukos 
vandens paviršiumi ateisiąs 
tiesiog pas juos. 

Tamsuoliuose žmonėse sek- j 
tautai sukėlė' dideli sujudimą,! 
taij) kad autori tetai priversti j 
juos malšinti. Daugelis žino-1 
niu sunkiai dirba tikslu pas i ! 
gaminti pinigo ir pirkti am- j 
fi teatre vieta. (Ji tos vietos 

Vokietija Nori Sąjungos 
Su Francija 

NORI PRISIDĖTI PRIE 
TARPTAUTINIO TEISMO. 

W A S H I X W O X , saus. 25. 
—, Prezidentas Coolidge pa
reiškė, kad S. Valstybės pri
valo prisidėti prie tarptaut i - mas 
nio teismo ir ar t imoj ateity 

TOKYO ŽEMĖS DREBĖ
JIMAI). L U . 

•TOKYO. saus. 25. — j a 
kais vakare ėia at jaustas dar ] 

Denuncijuojamas Naujas Pro| 
hibicinis Bilius 

B E R L Y N A S , saus. 25. - , Tik žinoma, kad V o k i e t i j a ' l u o r o i k a J U h u g d a i . b u o t a s i . 
Oficialiai patvir t inta , kad pirm poros inctjų buvo iškėlu 
Reichstago užsieniu reikalu i si tos rūšies sąjungos klausi-
komitetas pradėjo svarstyti mą. Teėiaus Franci ja apie 
didžiai svarbu projektą, kuri .tai nenorėjo nei klausyti. Nes 

; iškėlė nauja Vokietijos vai?- j tuomet Vokietija iš tos sąjun 

MIRĖ GEN. KUROPATKIN 

PARAŠĖ APIE VILNIŲ. 

džia. 
Butent, Vokietija projek- rytiimj .sienų garantiją. 

tuoja pasiųlvti Franci jai pa- \ . 
, .. . * . . u ais laikais, be to, Franci-

uaryt i nuli tar inę sąjungą. . 
m •' , , . v. I jos valdžios priešakv stovėjo 
lai hutu, anot vokiečiu, ge- i . ' 

,\ ., . žinomas premjeras Poincare, 
riausia huroj>os taikai garan I 

, , , .. ,v . 'kur iam be Franci jos likimo 
tj.ja. kuomet du buvę didžiau i 

. v . T . ' rūpė jo da r ir Lenkija, 
si priešai padarytu sąjungą. \ 

To projekto smulkmenų iš š iandie Francija turi kito-
vokieėiu užsieniu reikalu of i - 'k ia valdžia ir vokiečiai raė-
so negalima išgauti. Viskas į gina gaivi jos nuomonę tuo 

MASKVA, saus. 25. - Pra
neša, kad Semšurino miestely, 

norėjo visai skirt savo Pskovo gubernijoj, mirė gar
sus kituomet rusu kariuome
nės vadas ir buvęs karo mini-
steris, gen. Kuropatkin. eida
mas 80 metus. 

dirbama 

ŠVEDIJA TURI NAUJA 
PREMIERĄ. 

vienas st iprus žemės drebeji- j WASH1NGT0N, saus. 25. - kad ir pirmukart 
j Kongresas turi žinomą Stalkc••'' Tą bilių aštriai nupeikj 
įrio bilių. Kongreso juridinis prezidentas. Gi tomis dien< 
komitetas tą bilių aptarė ir mis pačiame Kongrese kai-ki 

Paryžiuje R e a l i j o s draugu <" r^ ž i n o r i m a m s , rekomenduo- rie atstovai jį denuncijavo pal 
są jungos" pastangomis išleis- j d a

r
m a s P r a v e * U žymėdami, kad jis priešingaį 

ta knyga vardu "Vi ln ius - le- i T a s b i l i l , s ' l a i probibieinis šalies konstitucijai ir negar) 
nkų mies tas . " Knyga para- : m l i l l s * J u o i n i norima nusta- bės daro Amerikos demokraj 
sius kažkokia ponia *Baillv. "'* ' ^ ho Vm&**» pabaudos dar tijai. 

Tai agitacinio charakter io j ****** M e j i u i o bausmę už; Tą bilių ypač denuncijav 
raštas, kuriuo norima franėu- Į k i e k v i e n * prasižengimą probi- juridinio komiteto mažumo: 
zu visuomene supažindinti su i b l c l j a l ' n e ž i u i ' i n t to» k a < i t a * ™ i a i - k u « e atsisakė rekome 
Vilniaus klausimu lenku švie- Į P ^ ž e n g i m a a butu atl iktas nduoti j a pravedima. 

I ę - , _ _ _ ^ -*-^ 

Vilnių autorė vaizduoja .kai- | 
amžinai l e n k i š k a " mies-i 4 » . 

konfideneionaMai. [klausimu. 

ispanai Reiškia ištikimybes Savo 
Karaliui 

S T O C K H O L M ; saus. 25.— 
Del ligos preniieras Brant ing 
atsistatydino. J o vieton pas
kir tas premjeru Richard San 

dler. 

AIŠKIAI MATYTAS SAU-

po 
tą. (Ii Lietuvos reikalavimą 
grąžinti Miniu Lietuvai skai
to pražūtimi Lietuvai. Nes j 
girdi Vilnius tuomet virstu j 
vieškeliu Rusijai su Vokieti- j 
ja. Teutonij kolosas' pavergtu ' 

: ne viena Vilnių, bet ir v isa 1 

LIETUVOS PREZIDENTO 
LIGA. 

tavo prezidento pavaduotoje 
pralotą Staugait i , paskui kai 
kuriuos ministerius. 

Rygon išvvko sausio 7. 

KLAiPĖDOS GYVENTO
JU SURAŠINĖJIMAS. 

Lietuvą. 
Klaipėdos krašto direktori-

LĖS UŽTEMIMAS. j Tai kaip ' ' a rgumentuoja 
lenkai plėšikai. 

NKVV YORK. saus. 25. -

J a u pirm kiek laiko Lietu
vos prezidentas A. Stulginskis 
pradėjo sirguliuoti. Kauno 

„ [gydyto jų patarimu pirm Kak"- | i a P l ėn ie centro valdžios pa-| 
dų jis išvyko užsienin pasitei-1 >»ulymc suvienodinti Klaipc-
riauti specialistu nuomonės. ! ( i o s k r a ^ gyventojų surašy-

.MADRIDAS, saus. 25. riausias atsakymas Ihanezui, j tylas saulės užtemimas, 
kurs savo raštais, skleidžia- mato milionai žmonių. 

Vakar čia kuoaiškiausiai ma- RQUA s a u s 2 5 l t a ] i j n 

Ta" 

L()NVD()X.WS, saus. 25. - A-
nglija remia S. Valstybes rei-

begalo hransios - pradėjus A «** r ''''" i v - v k o " " l ž " ' ' ^ 1 

50 dol. ir baigus 501) doleri*. v , , ' , , , s , r i s k i , u r į v y k u s i ų jumis iš L'aryŽiaus, juodina 
Tie pinigai, suprantama, tMi- ' ;*> ,*M l t o« « « » " ' « * « « * • TuojknraliiĮ tifelu jį p r a i m t i nuo 
ka sektos v a d a m s I '" ' l v i k J , i l i«tikii»»>J«-^ karą- Minto. 

liui. • # f ' Didelis styrinis 
3uta 11 Amerikoje. \ Tai buvo karališka šventė [ " H s p a n a " manifestacijos lai j mokėjimo Amerikai. 

Kituomet hUa ir Suv. Vt\\- 'pagerbt i savo valdovę. 'ku skraidė miesto padangė-j į — * — 
stvbėse tos rūšies kvailvbiu. . 

nėra ligŠiol išsprendusi, kaip 
• • , • . i - i - i ! * į j i | spėjama kad prezidentas ji turi atmokėti skola? Ame
rikai. 

Ligi šiol ir specialistai ( ) a r | " ^ programa su nustatyta Di-j 

nenustatė galutinai ligos. Bet i d ž l o j o j L l e t u v o l -
Tuo būdu visos kliūtys ga-j 

tutinai pašalintos ir gyvento-

PARYŽILS , sau-. 25. - Pa-
o r l a i v i s l k a l ( - ^rancijos karo skolų at- j r lamentan bus įduotas mote

rį] politinės lygiateises bilius. 

; kenčiąs nuo žaizdos dvylika-
'pirš t . - jžarnoj (ujeus duodeni). |W į r a š y m a s Klaipėdos kraS 

n • i i i • • t''•'•' . ! te jvvks sausio 2() d. 
Prezidentę lydėjo užsienin i l * 

jo žmona. J i s yra tam tikroj j 
gydytoju priežiūroj, kol galu-
tinai paaiškės ligos eiga. 

OPEROS DEFICITAS. 

Visu municipalitetu repre- linis mėtvdamas |uanešimus ! DAIf ADIklIAI- Rill HARI 1(19 ūžtelėjo (i raikijon, iš ten grai 
i.. UlMin IIHI lULUUnUUO k l l Makedonijon, kur nemažai Amerikoje ypaė pažymėtini ;Zentantai ir visi valstvbės ' ap ie reiškiama ištikimybe ka 

sektantai milleritai. j viršininkai ir tarnautojai p r i ! raliui. 
1S43 metais \\ illiam Mill- siflėjo prie iškilmingo ėjimo Iškilmingame ėjime buvo 

er iš Massaehusetts, senas [svarbiausiomis šio miesto ga visų 4!) Ispanijos provincija, 
kareivis, paskelbė neva ko- tvėmis, paskui pro karaliaus ' reprezentantai su savo velia 
kius ten planus, kad pašau- I rūmus. 
lio galas bus tais metais ge-j Karal ius su karaliene ir su 
gūžes mėnesy. 1833 metais Į palydovais stovėjo rūmu hal- virš vieno miliono žmonių, 
pasirodęs meteoras buvo pri kone, reikšdamas didelio pasi Pabaigoje karal iaus minu 

VARGAI. gyveno bulgarų. Pastarieji tu 
rėjo a]>leisti namus ir perėjo . 

LATVIŲ SVEČIAS 
KAUNE. 

KOMISIJOS JAI YRA SUN- Bulgarijon. 
Kl NAŠTA. 

Sausio 3 d. Kaunan atvyko 
Šiandie Bulgarija skaito Latvijos seimo pirmininkas p. 

voniis ir su " f lo to iu i s . " A p - ! . * . T , "~. '400,000 pabėgėlių, kuriuos ė- Veismanis. Stoty sveėia. suti-
skaitoma, kad ėjime buvo e . ^ . " da skurdas ir vargas.. Tai d'e- ko Lietuvos seimo vice-pirmi-

mstų propaganda. 'šimtoji dalis visų Bulgarijos įninkąs I)r. Jokantas , Darbo 
..., ... x „ _ c. „ SOFIA, saus. 24. — Bulga 'gyventojų . Pebėgėlių išlaiky-.Federacijos lyderis Kasakai-

pažintas ženklu, kad už de- ^ n k i n i m o ta nepapras ta ma- se įvyko svetimų šalių tliplo- rija turi vilties, kad šiais 19- 'mas , jų šelpimas, tikrai yra tis, Latvijos pasiuntinys Ba-

Chicagos Operos deficitas 
i už šiuos metus apskaitomas 
| ligi 400 tūkstančių dol. Defi
c i tą turės padengti Chicagos 
turtingųjų žmonių sferos. 

šimties metų bus pasaulio ga- nifestacija. 
*as- ** I Ši manifestacija buvo ge 

Millerio paskelbtos nuomo- i t 

IH*'S išjudino daug žmonių. į 
P a s i i r t a dieną tūkstančiai ! 
žmonių rinkosi i Millerio nu-
rodytas vietas, palikdami n a 
mus ir visą mantą. Kilo dide
lis žmonių ta rpe sielvartas. 

,Tą dieną pakilusi vėtra TOKYO, saus. 25. J a p o 
da r daugiaus baimės padarė Imtose kilęs didelis entuziaz-
žmonėms, tečiaus laukiamas įmas padarius diplomatinę su 
pasaulio galas neatėjo. j tart i su bolševistine Kusi ja 

Ipagaliaus praeina ir entuzia-
znuąs keičiasi baime. 

Kalbama, kad valdžia dary 

matų ir organizacijų lyderių 
priėmimas. 

Praėjus Entuziazmui Japonus 
Apima Baime 

25 metais bus susiaurintos vi smukus valstybei daiktas. 

Atradęs klaidą. 
Kiek palaukus tas pat Mi-

ller pranešė, kad jis savo pra 
sianti įtakos imperijos tary 
boje, idant ši neratifikuotų 

našystės planuose a t radęs 
klaidą. I r pasaulio galui pas
kelbė gegužės mėnesį 1844į t ( ) s sutart ies . 
metais . Pas i raš ius su bolševikais su 

Dėlto, ki tas per iodas pra- įtartį Japoni ja apsižiūrėjo, 
leista didžiausioj baimėj ir kad ta sutart imi, ji gaus 
susikrimtime. Bet laukiamas 'žibalo koncesijų, bet podraug 
galas neįvyko ir grei tai po to savo šaly galės susilaukti 
Millerio sekta pradėjo krik- kur-kas smarkesnės komunis-
ti i r išnvko. jt inės propagandos. 

Yra tai gudr i pasipinigavi-1 Ligšiol Japonijoje komuni
nio metodą. Bet kar ta i s pasi- tai propagandis ta i nebeturėjo 
taiko žmonių, kurie negali su- vyriausiojo savo ofiso ir ata-
balansuoti savo proto i r pra tinkamos prieglaudos. Dabar 
deda visokius religiniu dugnu tokią ras bolševikų ambasado 
pamuštus niekus skelbti. | j e . 

šokios komisijos, kurios kon
troliuoja Bulgarijos militari-
nius ir finansinius reikalus ir 
kurias nepigiai tai pačiai Bul 
gari jai reikia apmokėti ir iš
laikyti. 

Ateinantį mėnesį Bulgariją 
žada apleisti militarinė komi-

Be to. japonai ta sutar t i - s į j a , kurią sudaro 6 Karinin-
mi gali pilnai nuo savęs ats- kai i r daugelis personalo, 
tumti Suv. Valstybes, kurių [«ios komisijos darbus perims 
draugingumas buvo gerai a p - | T . Sąjunga, kuri kontroliuos 
čiuopiamas. Ta ip įvykus J a - bulgarų nusiginklavimą ir fi-
ponija tuomet turėtų susidė- nansus. ^ 
ti su Kinija, gal dar ir Vo-j Bet reparacijų komisijos po 
kietija, kad subalansuoti pa- zicija nepakeičiama ir nežinia 
šauly politinę stovybą. J apo - kuomet ji apleis Bulgariją. 
nija to nenori. Ambasadorių konferencija se 

Japoni ja i S. Valstybių ,'nai tą klausimą sprendžia. Y-
draugingumas y r a d idž ia i , ra žinifų, kad viskas jau išs-
brangus. Va kodėl šiandie ja- pręs ta . Bet niekas negali su-
ponus po to entuziazmo ap- prast i , delkogi komisijos per
ima baimė. sonalas nesumažinamas. 

Kita problema. 
K i t a Bulgari jai svarbi pro 

blema, tai Makedonijos klau-

Komunistai. 
eismams vizi-

i 

NETIKRI AGENTAI. 

Chieagoje jau senai vaikio- j simas. J a u ilgas laikas del 
jasi netikri prohibiciniai a-
gentai, kurie nuo vaistininkų 
ir saliuninkų susikolektavę tu 
kstančius dolerių. 

Makedonijos bulgarai su grai mi. 

: lodis ir kt . Svečias nulydėtas 
Ii ^ L i e t u v o s " viešbuti, kuria-
] me apsistojo. 

Trečioji problema, tai ko- [ a -A tt J l ' J Sausio 4 p. v 
munistų propaganda. Mask-j 
vos trečiojo internacionalo 
agentai atvirai veda propa
gandą. Jų aukomis daugiau
sia kr inta tie pabėgėliai. Jų 
tarpe komunistai gauna sau 
daugiausia šalininkų. j 

Šiandieninė bulgarų val
džia visu griežtumu kovoja 
komunistus. I r kol-kas jai vy
ks ta juos, suspausti arba su
laikyti pragaištingą propagan 
dą. 

Bulgari jai ištikro vargas. 
Pr ie to visa prisideda d a r ! 

Į bloga šalies ekonominė padė
tis. Prae i tų metų javų der
lius nebuvo geriausias. Duo
na eina brangyn ir daugelis 
žmonįų gyvena skurde. 

Valdžia sudarė komisiją 
studijuoti ekonomine padėtį 
i r pagaminti reikalingas tuo 
žvilgsniu reformas. Bet tos 
komisijos darbai neapčiuopia 

TNIGŲ KURSAS 
Sausio 24 d., 1925. 

Lietuvos 100 lllu $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.80. 
Franci jos 100 f r ankų . . 5.42 
Belgijos 100 frankų . . 5.IF 
Italijos 100 lirų . . . . 4.12 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.34 
Čekoslovakijos 100 kr. 3.00 

iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiaiiiiiiiiniiitiiiiiittini 
S I Ų S K I T E S A V O G I M I N Ė M S 

' T 

L I E T U V Ą 

PINIGU S 
PER 

ii 

kais tur i nesutikimus. 
1922 metais iš Mažosios A-

zijos galybė graikų pabėgėlių duonos. 

Bet valstiečiai, kurie suda
ro gyventoja didžiumą, turi 

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

^DRAUGAS" P U B L CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chteago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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VIMAS. 

MUITAS UŽSIENIO KNYGOMS. 
Lietuvos Seimas 22 balsais prieš 19 priėmė tikrai negud

rų įstatymą: Lietuvon įvežamas knygas ir laikraščius apdėti 
2 litų muitu nuo kilogramo (2 svarų). Vieni šį įstatymą rim
tai kritikuoja, kiti gi tik burbulais leidžia. Daug burbulų pa
leidę ir "N-nų" bendradarbis, tvirtindamas kad tai Muravjo-

VETIMSALIŲ REGISTRĄ- j vui panašu ir kad: 
"Du litu nuo kilogramo knygoms ir laikraščiams -

muitas be galo didelis! Tai reiškia, kad užsienio knygos 
Lietuvoj visai nebebus įperkamos. Dabar apskritai vi
sur spaudos darbas toksai brangus, kad knygos nebe 
kiekvienam piliečiui ar valdininkui yra prieinamos; del 
šio įstatymo knygos bus dar retesnis svečias". 

Pats muitas yra mažas, bet visai netikslus, neatatinkąs 
šviesuomenės aspiracijoms. Du litu nuo kilogramo - tai ne
daug. 900 - 1000 pusi. geros popieros knyga sveria apie kilo
gramą. Šitokia knyga Amerikoje kainuoja nuo 6 iki 10 dole
rių, o Lietuvos muitas butų tik 20 centų. Franeijos knygos da
bar, rodos, pačios pigiausios: už 1000 pusi. tomą ten tektų mo
kėti nuo 2 iki 3 dolerių, o muito prisidėtų Lietuvon įvežant 
tik 20 centų. Panašiai butų ir su vokiečių knygomis. Tad iš 
muito priežasties amerikietiškos knygos Lietuvoj pabrangs 
auo 2 iki 4 procentų, o francuziškos ir vokiškos - nuo 7 iki 
10 procentų. Tai yra menkniekis, ypač vidutinio uždarbio 
žmonėms. Bet neprivalu užmiršti, kad dauguma Lietuvos in
teligentų labai skurdžiai gyvena, jiems brangus kiekvienas 
litas. Tai kam-gi juos dar labiau apsunkinti! 

KAME-GI ĮSTATYMO MOTYVAI? 
"Klaipėdos Žinios" savo "Laisvoj Tribūnoj" šiek tiek 

paaiškina naujo įstatymo tikslą; sako: 
" I š laikraščių tenka sužinoti, kad Seimas pasku-

\ tiniu skaitymu 22 prieš 19 balsų priėmęs atstovo d-ro 
Jokanto pasiūlymą Lietuvon įvežamąsias knygas ir 
laikraščius svetima kalba apdėti 2 lit. muitu nuo ki
logramo. Kas tuo pasiekti norima, vargu kam bus aiš
ku. Atstovas d-ras Jokantas štai kaip tat pateisinąs: 
Statoma dvi spaustuvi, kuriedvi atliksia darbą ne blo
giau kaip užsieny. Jei jau raštus lietuviška kalba įve
žant apdedama muitu, tada reikia apdėti ir visus. Lai
kraščius svetima kalba skaitą turtingesnieji gyventojų 
sluogsniai, kurių ne daug tesą ir kurie gali apmokėti 
šitą muitą. Paskutiniu laiku tenka pastebėti, kad Lie
tuvoj svetimoj kalboj leidžiamieji laikraščiai mažiau 
beskaitomi, užtat daugiau iš užsienio gaunama. Todėl 
reikią paremti savuosius laikraščius tokiu muitu". 

"Rimčiausiu d-ro Jokanto pamatavimu gal šitas 
gali būti skaitomas: jei lietuviška kalba įvežami raš
tai gali būti apdedami muitais, tai galima mokėti ir 
už svetima kalba įvežamuosius raštus. Bet tiek vienas 
tiek ir antras dalykas yra lietuvių literatūrai ir Lietu
vos liaudies švietimui žalinga. Regimos naudos neduos 
šitas muitas nė jokios, bet užduoda tik labiau galvoti: 
kodėl tatai daroma! Šiokį ar tokį tikslą turi tai siekti, 
tik nė vieno iš tų, kuriuos tokio nerimto įstatymo su
manytojai iš Seimo sakyklose skelbia. Apsirikta, kadan
gi nepagalvota". 

Matyt norima paremti savąsias spaustuves. Bet jos kol-
kas neužsitarnauja tokios valstybes paramos, nes biauriai at
lieka laikraščių ir knygų darbus. Jei neturės užsienio kon
kurencijos, tai gal dar prasčiau dirbs. Jei ir naminiais lietuvių 
kalba spausdiniais jos neatlaiko užsienio konkurencijos, tai 

>1" Drauge" tuo klausimu 
jau rašyta. S u v. Valstybėse 
jvetimšalius registruoti iškėlė 
>arbo sekretorius Davis, pat-
d ateivis, kurs mažas su sa

ro tėvais atvyko Amerikon. 
Jei Daviso įstatymo pro

jektas butų priimtas, svetim-
liai patektų keleriopon kon

trolėm Juo.< kontroliuotų ie-
leralis Darbo departamentas, 

iš tų departamentas, Teisin
gumo departamentas ir kiek-
iftname mieste policija. 
^Kiekvienas tų autoritetų 
kgentas arba miesto policija 

Įttirėtų teist įeiti j įtariamo-
Įj6- svetimšalio namus ir pa
tirti, ar visi namuose gyveną 

[svetimšaliai ysa užsiregistra
vę paskirtu laiku (kas nie
kai), ar namų savininkas pa
informavo paštų autoritetus 
apie įsikraustymą į jo namus 
arba išsikraustymą iš namų 
svetimšalių, ar svetimšaliai 
registravosi tam tikruoju lai
ku, ir tt. 

Kiekvienas svetimšalis bu-
|tų priverstas visuomet ir 
kiekvienoj vietoj turėti re
gistracinį tikietą, idant bile 
[kokiam agentui ar policmonui 

dėtų parodyti, jei nuo jo bu
tų pareikalauta kadir kur gat
vėje. 

To negana. Svetimšalis re-
^istruodamasis turėtų mokėti 
dar ir nemažas taksas arba 
[pagalvę, sulig projekto pirmą 
jį Kartą 10 dol. g,i paskui kas 
jnetai po 5 dol. 

Aišku, toks įstatymas butų 
tikras vergijos įstatymas. Bet 
amerikonai šovinistai į tai ne
atsižvelgia. Kas jiems galvoje Ji 
svetimšalių padėtis ir likimas, 
jei tie atsisako arba nepajėgia 
išmokti angliškos kalbos ir 
taturalizuotis. 
.Kad pravedus šitą projektą 

vedama propaganda, ir s var
lino j u mot i vu statoma reika
las sulaikyti svetimšalių šmli
ūliavimą iš Meksikos ir Ka-
lados. Kas tiesa, šmugeliavi-
nai vedami, tik ne taip bai-

Kas yra distribucija? Lie
tuviškai tas žodis reiškia pa
dalinimą arba paskirstymą. 

Amerikos gyvenime distri
bucija yra paslaptingas žo
dis. Kuomet žmogus ką-nors 
už vieną dolerį perka, tai iš 
to 49 centai tenka distribu
cijai. Tie 49 centai nemokami 
už perkamą kokį daiktą, kaip 
tai maistą, drabužį, kurą ir 
tt.; nei už jo pagaminimą, 
bet už to daikto pristatymą 
krautuvėn, už jo pardavimą 
žmogui - vartotojui. 

Tas dalykas paslaptingas 
todėl, kad Amerikoje visas 
"business ,o" genijus yra su
koncentruotas daugiausia ga
mybos reikalais, kad tuotar-
pu jokio domesio neatkreipia
ma į tai, kokiu būdu butų 
gerjausia ir pigiausia gami
nius pristatyti vartotojo ran-
kosna. 

Kuomet šiandie kalbama 
apie "profiterininkus", tai 
tas terminas daugiausia są
ryšio turi su distribucija. 
Sveikas perki krautuvėje ko
ki daiktą ir krautuvininkui 

j sakai, kad jis yra profiteri-
ninkas, jei ima aukštą kainą. 
Krautuvininkas sveikam at
sako, kad tikras profiteri-
ninkas ne jis, bet agentas, 

kurs tarnauja daugmenų (who, Šiandie distribucijai kelią-
lesale) pirkliui. Šis pirklys už- ma kova. Bet tai tuščias žy-
sigina, pažymėdamas: Dirstelk I gis. Nes distribucijos riori 
tamsta į mano sandėlį, kiek 
tai atsieina jo išlaikymas, 
kiek daug reikia išmokėti už 
apdraudų nuo gaisro, išlaiky
ti keliaujantį agentą. Tai ga
mintojas,/ ne kas kitas, yra 
profiterininkas. Gi šis irgi 
užsigina profiterininko var
do, nurodydamas į dirbtuvės 
ir darbininkų išlaikymą. 

Atrodo, kad jie visi turi tei
sybę teisindamies. Jie ima tai 
kas jiems teisotai priguli 
ir reikalinga. Brangus gyve
nimas paeina iš tų 49 centų, 
kuriuos reikia pridėti prie 51 
cento. Jei nebūtų distribuci
jos, tai perkant už vieną do
lerį gautum vieno dolerio ver
tės daiktą. 

Pirm šimto metų distribu
cija nebuvo žinoma. Tuomet 
žmonės nesinaudojo jokiais 
patogumais. Šiandie įvairiau
si patogumai sudaro distribu
ciją, už kurią žmogui-varto-
tojui reikia brangiai užmokė
ti. • i "$m$ 

Distribuciją tad galima pa
vadinti patogumu. Ją išgal
vojo ir iškėlė patys žmonės. 
Distribucija, tai visokių daik-
tyų aptaisymai, supakavimai, 

Į suderinimai, pačios dėžės, jų 
papuošimai ir tt. 

žmones. 
Ve, kodėl šiandie brangus 

gyvenimas. 

-y*T" 

siai--tūkstančiais, kaip spau-1 tas bus kongreso pravestas, 
dai paduodama. I Bet tai neduotų garbės ša-

Galimas daiktas, kad sve-Įliai, kuri save skelbia esant 
timšalių registravimo projek- ("laisvąja" šalimi. 

matyti, kad tokios spaustuvės nevertos gyventi. Kam gi jas 
dar proteguoti? Pavyzdžiui, dienraštis "Ry tas" tankiai iš
eina biauriai sutaršytas, nepaskaitomas. Tai įrodo spaustuvės 
nemokėjimą darbą, dirbti. O vienok jos proteguojamos. 

NEKULTŪRINGA TENDENCIJA. 
O ko-gi manoma pasiekti apkraunant, nors ir mažu mui

tu, svetimų kalbų knygas, kurios dar labai reikalingos mūsų 
mokytojams, profesoriams, kunigams, studentams ir kitiems 
neturtingiems inteligentams? Ar-gi Kauno spaustuvės mano 
konkuruoti su Leipcigu ir Paryžium ir pagaminti storiausių 
tomų mokslinės literatūros franeuzų ir vokiečių kalbom? 

Ne, vyručiai. Nekultūringas jūsų įstatymas. Jauna vals
tybė, siekianti tikros didybės ir rimtumo, visais budais tu
rėtų lengvinti mokslui, mokykloms ir ypač knygoms. jGal but 
šis naujas įstatymas duos valstybei keliolika tūkstančių litų, 
bet prisiminkit, vyručiai, kad šiuos pinigus sumokės kultū
ringiausias ir kartu biedniausias sluoksnis. Valstybei pravar
tus ir tie keliolika tūkstančių litų, bet kodėl jų nepaimti nuo 
girtuoklių ir pipkorių? Atrodo, kad tie 22 seimininku kul
tūros dalykus mažiau vertina, negu plataus girtuoklių luomo 
interesus. Knygų muitas nedidelis, bet ar-gi verta peckioties, 
rankas tepties del keliolikos tūkstančių litukų, ar verta er
zinti tuos žmones, kurie daugiausia skaito, daugiausia kny
gų perka? Degtinė ir tabokas jau apkrauti muitu; dar knygij 
muitą ten pridėjus - girtuoklių ir pipkorių armija tos naš-
telės nepajustų ir mielai užsimokėtų. Ne, šituo įstatymu kul
tūringam pasauliui tai tikrai neužimponuosite. Jeigu jau
čiate, kad tai apsirikimas - tai tuojau jį panaikinkite - ma
žiau bus gėdos. 

K. P. 

DR. K. PAKŠTAS f tiEW 
Y0RKA. 

Kaikurių rytinių kolonijų 
kviečiamas, Dr. K. Pakštas 
keB&a keletą Chicagos Liau
dies Universiteto paskaitų 
perkelti į New Yorko, gal 
net Bostono apielinkes. Va
žiuos tik tuomet kai atsi
ras pakankamai pakvietimų 
kelionės lėšoms padengti. 

Temos: 1) KULTŪRA ir 
KATALIKAI; 2) ŠV. RAŠ
TAS ir GAMTOS MOKS
LAI; 3) GYVYBES E VOLIŲ 
CIJA ir ŽMOGAUS ATSIRA 
DIMAS ir k. 

Išvažiuoti iš Chicagos ma
nytų vasario 2 d. ir kelio
nėje išbūtų 2—3 savaites. 
Kliudytų Pittsburgo apielin
kes. Rytinę Pensyhraniją, 
New Yorką ir Bostoną. Kie
kvienoje apielinkėje galėtų 
pasakyti nuo 1 iki 3 prakal
bų. Norintieji teiksis kreip-
ties "Draugo" Redakcijon. 

OnČAGOJE 
IŠ GIEDRININKŲ APSKRI

ČIO. 

atliks kotinkamiausiai. 
Esant neapsakomai daug 

moksleivijos Chicagoj ir apie-
linkese, Apskritys svarstė, mą-
stė kas ištikro, tratų tinka
miau, ypča naudingiau, ar su
rengti dr-giškas išvažiavimas, 
su daugybe 'baikų', ar šokiai, 
kad studentija suvedus arti-
mesnėn pažintin. Šiame klau
sime daug gražių minčių pa
reiškė Centro Ap., gerb. kun. 
Ant. C. Martinkus ir sfotd; M*. 
Bagdonas. Kadangi patsai da
lykas reikalavo daugiau ap
galvojimo, tai likosi išrinkta 
komisija pienams sudaryti. 

Tyla. 

Giedrininkų Apskričio meti 
nis sus-mas i vyko sausio 11 d. 
Šv. Kryžiaus parapijos moky
klos kambaryje, Town of La-

* 
ke. 

Po tos sėkmingosios XIII 
Konferencijos, kuri visais 
atžvilgiais pavyko, Giedrinin
kų dvasia žymiai pakilo. Vi
si imasi rimto darbo. Apskri
čio geriejie norai tai kalba. 

Kaip jau mes visi žinome, 
Giedrininkų kuopų ne kiek
vienoje kolonijoje yra: vienur 
visiškai nėra, kitur taip sau 
snūduriuoja, o kai kur gan 
gyvai veikia. Apskritys tai ap 
svarstęs, nutarė ir įgaliojo 
asmenį, kurio šventoji užduo
tis bus vizituoti kiekvienų ko-

jloniją; kur nėra kuopų, suor
ganizuoti, kur snūduriuoja pa 
žadinti, kur gyvuoja padary
ti dar gyvesnėmis. Tasai iš
rinktasis asmuo yra Viktoras 
Balanda. Atjaučiamą, kad V. 
Balanda, kaipo rinitai mastau 
tis studentas savo priedermę 

DEL KORESPONDENTŲ. 

Pastebėjau " Drauge, kad 
P. Gritėnas pajudino naujų 
klausimų. Girdi, reikia suor
ganizuoti Bridgeporte kores
pondentų ratelį. V. Petraus-
kas tam pritarė, net jau pa
geidauja šaukti susirinkimų. 
Bet man atrodo daugiaus ne
gu keista. Kurgi matėte, kad 
kas organizuotų laikraščio 
korespondentus viešai! Tokie 
korespondentai butų be pasek
mių, nes juos visi žinotų, 
pažintų. (Ar tai kliudytų bū
ti korespondentu? Red.) AŠ 
sutikčiau būti korespondentas, 
bet i to"I<į ratelį, kuris butų 
organizuojamas viešai, nie
kuomet nepristočiau. (Kodėlf 
Red.). K. G. 

18 KOLONIJA. 

Pirmadieny, sausio 26^die-
ną, 7:30 vai. vakare įvyks 
svarbus "Triangle Girls" su
sirinkimas, Dievo Apveizdoa 
par. mokykloje. 

Prašome mergaičių sporti
ninkių kuoskaitlingiausiai at
vykti. Svarstysime sporto ir 
gimnastikos reikalus. Taip 
jau bus naujų gražių sumany
mų del "baskel-ball", "ten-
ms ?> n 

X 
baseball" ir k. 

Korespondente. 

[LIETUVIS F0TO6RAFISTASI 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai ta padarys Tamistoras J. 
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje. 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, Šeimynų, p&xienių ir tt. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną, ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus {taisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J, J- Stankus 

BRIDGEPORT STUDK) 
3202 Šo. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8302 

Gėlele. 

GYVįl ROŽIĮ) VAINIKĖLIS, 
DRAMA 3 AKTŲ. 

(Tąsa) 
Aš pirma buvau taip-gi tikin-

:i moteriške, kai ir jos motina. Tankiai 
jidavau į bažnyčia išpažinties, visus ti-
rybinius dalykus užlaikiau. Prisipirkda-
rau visokių šventų paveikslų, knygų ir 
dp su jos motina iš vieno tas šventas 

kvailystes varinėdavau. Bet kuomet a š | 
susidraugavau su geromi apsišvietusiomis i 
loterimis, kurios netiki į Dievą nei į sie- [ 
Į, nei į pomirtini gyvenimą ir aš pati to-j 

tapau. Ištikro, tai stebėtinas daiktas 
tai jos man viską gražiai išdėstė visus ti 
Lėjimo dalykus kad tai yra tik gyvi mo 
ii ir kvailyste. Tiesa, jos mokyklų nie-

tąd nėr lankiusios, yra nemokytos, bet 
tikėjimo dalykais nei išmintingiausis fi-
(ozofas jų neapmulkins. Dabar jau ir aš 

esu šviesi moteriškė, išmečiau iš savo na-1 
mų visus šventus daiktus, gerai pečių 
su jais pakaitinau. Keikės ir pačių stuba 
parduot, juk dabar čia reikės gyventi. 
Mano sesuo numirė, liko mano globai šis 
namas ir tą mergiščią tvarkyti, iki į pro
tą ateis. , \ . j * ^ > 

Aš manau man nebus sunku atimti iš 
jos tikėjimą, juk ji yra labai klusni. Pe
reitą sekmadienį ji manęs prašė kad leis
čiau ją eit ant Mišių, aš jai gražumu pri
kalbėjau kad ji geriau eitų į mišką ant 
šviežio oro pasivaikščioti. J i man nieko 
neatsakė, bet tuoj apsirengė ir išėjo, 
(mąsto). Taip, ji išėjo, bet ar tik ji tų 
laiką nepraleido bažnyčioje? Tai kas man 
dabar atėjo galvon, palauk, aš tą daly
ką geriau ištirsiu. 

(Įeina Marytė su paraitotomis ran-
kovutėmis su žiurkštu ir šluostydama pra
kaitą sako): 

MARYTĖ: Tetulytė, jau aš viską iš
skalbiau. 

AGOTA: Gerai, eisiu apžiūrėt ir at
nešiu pusryčių. (Išeina). 

(Marytė vėl atsiklaupia prie Marijos i 
X>aveikslo ir garsiai meldžiasi). 

MARYTĖ: Marija, mano Motinėlė,! 
aš aukoju Tau šį mano sunkų darbą ir 
tuos prakaito lašelius, kaipo kvepian
čias gėlėles dedu po Tavo Šv. kojų. (Nu
silenkus klupo). 

(Įeina Agota, neša valgius. Marytė 
staiga pasikelia. Agota nepastebėjus, kad 
ji meldėsi, šiurkščiai sako): 

AGOTA: Še, valgyk ir paskui ren
kis į mokyklą, nes mokytoja sakė, kad jį 
šiandien tik po pietų temokys ir dėlto aš 
tave ankščiau nesiunciau. Taigi žiūrėk, 
kad į laiką nueitum. 

MARYTĖ: Gerai, tetule. (Marytė vai 
go). 

AGOTA: Matai, kad būtum su dar
bu pasiskubinus, būtum pusryčius senai 
pavalgius ir pietus dabar bevalganti, o 
kad nesiskubinai, tai pavalgysi viską kar
tu, pusryčius ir pietus. Juk tinginiui daž-
aai taip. atsitinka. 

(Agota išeina. Marytė apsirerigia, 
pasiima knygas ir išeina. Paskui įeina vėl 

/ 

Agota ir kraustydama stalą, kalba) : 
AGOTA: Na, ar jau ta išlėkė/ Juk 

"dar ir per anksti. (Šaukia) Marė, Marė! 
Jau sakau su ta pasgalvė, but dar indus 
susiplovus, bet kur tau. Aš šiandien jai* 
tyčia nedaviau iki šiol pusryčių, nes ji 
mane baisiai įžeidė; jau kelinta diena 
kaip kenčiu. Pasakyk jai ką dirbti, tai 
žiūrėk jau ir rasi kur kampe ar prie šio 
paveikslo bepoteriaujančią. Sumaniau jai 
darbo daug užkrauti, bet matyti tas jai 
nieko negelbsti. Nežinau kas čia su ja da
ryti. Kaip nuo to atpratinti, jau ką tėvai 
vaiką išmokina, tai sunku nuo to atpra
tinti. (Išeina). 

(Užlaida.) 

SCENA II. 

(Prasta kaimo bažnytėlė, altorėlis su 
Marijos stovyla. Keletas žvakių ir kry
žius. Įeina Marytė į bažnyčią, padeda sa
vo mokslo knygas pas duris ir artinasi 
prie altorėlio. Atsiklaupia ir garsiai mel
džiasi. Bažnytėlėje girdisi labai tykiai 

vargonai grojant). 
MARYTĖ: O Marija, Tu mano dan

giškoji Motina! priimk mane vargdienę 
našlaite į savo globą. Tu žinai, Marija, 
kad numirė mano Tėtukas ir Mamytė, ir 
dabar aš palikau po globa mano bedievės 
tetos. Marija, man teta nori išplėšti iš 
mano širdies tikėjimą. Motinėle, neda-
leisk, kad tas t įvyktų, kad aš kada nors 
turėčiau įžeisti tavo meiliąją širdį, nie-
kindama tavo mylimąjį Sunų. Marija, iš
prašyk nuo Dievo, kad mano teta atsi
verstų, sugrįžtų į tikėjimą. Marija, aš au
koju už savo tetos atsivertimą savo mal
das, darbus, savo kentėjimus, net ir pačią 
mirtį, kad tik mano tetulės siela nepra
žūtų. Marija, išklausyk! Pasigailėk mano' 
tetulės sielos. Juk tu esi misidejėlių prie-
bėga, Marija! 

(Žemiau nusilenkia ir pasiėmus savo 
knygas išeina). 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL. 

6v. Vardo Draugija turėjo 
^avo sus-mg, sausio 11 d. šv. 
Antano parap. svet. Nčsant 
pirm. ir vice-pirni. tsus-mą. a-
tidarė A. Valančius. Pažymė
jus, kad draugystė per praei
tus metus buvo apsnūdusi, bu
vo raginama šiemet stipriau-
veikti. Prasidėjo valdybos rin 
kimai. Išrinkti: A. Valančius-
pirm.; L. Kučius - vice-pirm. 
rast. - Petrauskas; Milašaus-
kas J. - fin. rast. J . Junčius 
- kasierius; kasos glob. - J. 
Tekorius; maršalka - V. Bal
sis. Draugystė nutarė surengti 
kokį vaidinimą.*! komisiją pa, 
teko jauni vyrai: J . Milašaus-
kas, S. Petrauskas, J. Meiro-
nas. 

Raportas iš Centro. 
Tš Centro paiškino, kad bus 

*' Passion Play' '• arba *' Jėzaus 
Kristaus K a n č i a " , prasidės 
15 kovo ir tesis ligi 23 kovo. 
Centras visus kviečia, kad ei
tų ir pamatytų tą perstaty
mą kuriame dalyvauja akto
rių 450 Perstatymas bus svet. 
Auditorium Hali. Tikicių kai
na visiems prieinama: 50 cen
tų, 75c, $1.00, $1.50, $2.00, 
$2.50 ir $3.00 ir $3.50. Tai yra 
gražiausias perstatymas, ku
ris Cliieagoį bus pastatytas. 

jTaip jau buvo pranešimas iš 
Šv. Vardo dienos, kuomet į-
vyko vakarin§s pamaldos Šv. 
Vardo Katedroje. Bažnyčia 
buvo pilna vien vyrų, kad net 
kai kurie turėjo stovėti lau
ke, nes nesutilpo bažnyčioje. 
Vyskupas Hoban laikė Mišpa
rus. J . E . Kardinolas taipgi 
dalyvavo pamaldose ir davė 
palaiminimą visiems bažnyčioj 
esantiems ir pasakė pamoks
lą, bet iš džiaugsmo, kad tiek 
daug vyrų buvo bažnyčioje į 
ašaros pasirodė Kardinolo a-
kyse ir mažai galėjo kalbėti. 
Sakė, kad Šv. Tėvas pamaty
tų tiek daug vyrų tai jis nu
sistebėtų. Gaila, kad mažai 
Lietuvių lankosi į šitas pamal 
das. Aš dalyvauju šv. Vardo 
draugystės Centro sus-muose 
jau aštuonis metus. Bet tik 
vien iš šv. Antano parap. dele
gatai tesilanko. O šv. Vardo 
cir-ja yra sutverta dviejose 
parap. Nekalto Prasidėjimo 
parap. ir Šv. Kryžiaus^parap., 
bet jų delegatai niekados ne
atsilanko. Butų labai gera, 
kad visu. Lietuvių parapijose 
butų sutvertos šv. Vardo drau
gijos. Kardinolas ir vyskupas 
Hoban labai pageidauja ir 
daug sykiu kalbėjo, delko tiek 
mažai Lietuvių tesirūpina ši
ta gera draugystė. Sus-mai 

Šv. Vardo draugystės įvyksta 
kas antra nedėlia pirma vai. 
po pietų mokyklos 8 kamba
ryje. Tai Gerbiamieje esate 
kviečiami visi nariai i r kurie 
norite būti nariais šv. Vardo 
draugystės, tai ateikite į sus-
mą ir busite priimti. Mokes
tis tik 10 centų I mėnesį. 

kelia jiems banketą, privaiši
na ir vėl palydi į laivus. 

Gražus buvo Lietuvos vaiz
dai, kaipo tai miestai ir jų a-
pielinkės kaip antai Šiauliai, 
Panevėžys, Ukmergė, Kaunas 
ir paskui Suvalkų kraštas. 
Matėme tų miestų gatvės, tur
gus - jomarkus, atlaidus, pro-

A. Valančius, pirm. j cesijas apie bažnyčią. Tie visi 
P . S. Delegatai į Centrą, J . vaizdai darė publikai nialo-

Junčius, Petrauskas, ir A. , naus įspūdžio. Visgi jie buvo 
Valančius, Meironas J . Taip 
jau gali ir kit i važiuoti. / 

=w: 

D A K T A R A I : 
Namų Telefoną* Yartls 1699 
Ofiso Tcl. Iloulevartl 5913 

DR A. J. BERTASH 
3464 So. Halsted St. 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
rietu ir 6 iki 8 vakare 

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN & SURGEON 

X — Spinduliai 
Office: 2201 \V. 22nd St. 

Cor. S. JLeaUtt St. Tel. Canal 6222 
Kesidence: 3114 W. 42nd St. 

Tel. JLafayette 4988 
Hours; 1-4 & 7-8 P. M. 

Sun. 10-12 Noon 

t 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS £R UHHUTRGAB 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4149 

KENOSHA, WtS. 
Sausio 14 ir 15 s. m. lankė

si pas mus p. C. G. Lukšis su 
krutamais paveikslais nesenai 
parvežtais iš Lietuvos mušu. 
Tėvynės. Paveikslai atvaizdi
na Lietuvos miešti) ir kaimų 
išvaizdą ir dabartinį jos gyve
nimą. 

Atėjus paskirtai valandai, 
kuomet turėjo prasidėti pa
veikslų rodymas, jau svetaine 
buvo pilnutėlė publikos. Pra
dėjus rodyti paveikslus, pir
miausiai pamatėme kelionę p. 
Lukšio iš New York i Klaipė
da. Po tam matėsi Klaipėdos 
juostas, miestas ir jos apie-
linkės. Toliau regėjome, kaip 
atplaukia du zVmerikos laivu 
j Klaipėdos uostą kaip lietu
viai Amerikiečius pasitinka, 
t > 

Tel. Slate 1730 
K. N U R K A I T I S 

AK1NIV PRITAIKYTD.IAS 
159 North State ptveet 

Ruimas 1429 i af>itol Bldjr. 
Nuo 6:30 lig 9 vai. vakarai.s 

Išskiriant Saredos ir Subatoa vak. 

daugelio iš Lietuvos čia atvy
kusių matyti ir dėlto atrodė 
paprasti . Bet kai pasirodė ant 
drobulės Lietuvos dainų die
noje dainininkų būriai minios 
tūkstantinės ir tukstantinios 
minios žiuriovų, kai pamatėme 
Lietuvos valdovus ir svetimų 
šalių atstovus, kai toliau pasi
rodė Lietuvos kariuomenė, 
pėstininkai, raiteliai, artile
rija - tai visų akys nušvito ir 
pasigerėjimo balsai pasigirdo. 
Ypač gilaus j spūdžio darė pa
gerbimas kareivių žuvusių ko
voj už Tėvynės laisvę. 

P. Lukšio paveikslai paliks 
neišdildomą atmintį buvusių
jų širdyse. Gaila, kad ne visi 
pasinaudojo proga ir neatėjo 
pažiūrėti. Vertėtų visiems pa
matyti tų gražių paveikslų. 
Kai kitą kartą p. Lukšis at
vyks pas mus, visi ateikite i r 
pasigėrėkite atgimusios mūsų 
Tėvynės gyvenimu. 

V. V. 

prot. rast. - A. Kundrotaitė-, 
fin. rast. -, B. r^etkiute; kris. 
- F . Alekna; knygų prižiūrė
tojai: Chapas, Jakut is ir J. 
Česniutė; skundu kom.: - E 
Petkiutė, K. Navardauskas 
korešp. - A. Dociutė. 

Choras turės šėimininį va 
karei i vasario 21, kurio pro
gramas bus nepaprastas. Tam 
vakarui rengti išrinkta N. Ku
lys, A. Kundrotai tė; ir A. Do 
ciutė. 

Korespondente. 

GROŽĖ PRIKLAUSO 
NUO SVEIKATOS 

» . * . . . , , ,,,, 

Be Vaistinei Daktarai ) 

DU. P. S I M A I T I S 1 

NAPKAPATH 
Gydau pasekmingai tokias Ilgas 

vyrų, moterų ir vaikų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne-
silpnindamas juos vaistais Ir ne
vargta damos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Knisti 
nes chemijos būda gydymui, ( lš-

] gydęs nurodau rastų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie. ligonių ir į 
namus. Tel. Boulevard 8761. Ofi
so vai* 1 iki 4 po pietų 6 )kl $ 
vak. Nedėliomis po sutartė 4661 
So. Ashland Avenue. 

kf IESAVG smim 
Pasikalbėk Su Mumis Mandtena. 

Į. į l e s turime virš 10 metų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
katą. Mes gydome pasekmingai 

| užsendintas ligas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi e-
lektriniai ir be vaistiški gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk į 
TRAINIS HEALTH INSTITUTE 
3327 So, Halsted Street 

Vai.: Nuo 9 iki 12 iš ryto Ir 
nuo 5 iki 8 vakare. 

Viliojanti gražybė, moteris-
ko§ svarbiausią dalykas, pri
klauso nuo Švarumo" ir apsau
gos delikatnų moteriškų or-
ganU- Šis yra' darbas Fema-
form,, produktas mokytojų. 
Moterims yra kaipo duotas iš 
dangaus. 

Femaform yra aiškus gydo-
iis del moteriškų skausmu ir 
kente/jinuj; apsaugoje jaunys
tę, ir palengvina permainoje 
gyvenimo. Dirba labai greitai 
ir visiškai apsaugoje. 
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ 

Femaforrn galima nusipirk
ti pas kiekvieną modernišką 
vaistininką. Bet kad jūsų 
vaistininkas neparduoda, pri-
siųskite $1.00 ir mes jums pri
siusime. Kad nepatenkins su-
grąžįsime pinigus. 

LAUBER & LAUBER CO. 
Išdirbėjanto Chemistai 

Labatorijos Divizija 
1526 W. 21st Street 

CHICAGO, U. S. A. 

Ai A. OLIS 
A D V . O t J t t A S 

11 S. La Salle st. Eoom 2001 
TeL Randolph 1034 Vai • • o M 

VAKARAIS: 
WM 8. Halsted st. Tel, * v * f t f S 

v. v apart Fanetėlfb Ir 

v. #. 
AD^oiifii 

Ofisą* Didmiesty*! 

29 8onth U 8alle Stftet 
Kambaris ftft 

Telefonas Central M M 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonai Tardą 4 M l \ 

1 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.S.A.Brenza 
4608 SO. ASHLAND A VE N I K 

Chicago, m. 
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 po 
p<et iki 3 po piet, 6:30 vak. Iki 
t:30 vak. 

TeL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 Iki 19 diena, nno 
• Iki 8 vai. vak. ftTedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų. 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalista* 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
•k*u»mn. 

D — B « m a r i n i m o , 
t>— » • p e i l i * i r b e 
3 ) — B e kraujo , 
4 ) — B * j o k i o p a r o j a u * fveJkeia l . 
t ) — r * c i j e n t u i nere ik ia »izrui. g e 

li t e o j v a l r r t l , ir gali eiti l 
darfe*. 

P u r y d o Gaii-HtoBe.' ( a k m e n i * tu lžyje ) 
i r akmenį s U a p u n i e pne le j e be e> 
p e m e i j e s , su t a m t ikromis tnoko-
USkentia pr i emonėmis bei valptale. 

A pk artimi emu MĮrrai ina g irdėj imų. 
U r d e v i sokias l i gas p a e e k m l n g n i . ir Jei 

y r a rrtKala* d a r o operac i jas . 
Profetti ionali p a t a r n a v i m ą te lk ia eaTe 

efleet 

1411 So. 50 Are. Cicero, UI 
Ofisas a t i d a r y t a s : k a s d i e n nuo t T « L 

po p ie t Ud 9 ral . vakaro. 
N e d ė l i e m i s ir seredomis af iša* a i d a -

rytaa. 

Dr. A.J. KARALIUS 
T*L Boulevard 2180 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Cbicago, m . , 

ir Dr. Maur ice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 8. Ashland Ave. 
Tel Y&uda 09M 

Vaiandoir . 1*£L 
Nuo 10 iki 12 p ie t 
Nno 2 iki 3 po piet 

Nno 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nno 10 iki 12 p ie t 

jfiso TeL Boulevard 
Rezid. TeL Diesel e i t i 

Dr. A. A. ROT H 
BLBAfl GYDYTOJAi OI 

CHIRURGAS 
•peetalistafl MoterUkn, VyrHku 

Vaikų Ir visa cJaroaiiku Ugų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas Slst Str. 

Vai.: 1—S po piet 7—* vak. Bted. 
ir Šventadieniais l t—11 d. 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovi}, Motera Ir Vyrą Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Midway 2880 

4 — 
TeL Boulevard S«8« 

J 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAS 

• , CHIRURGAS 
BU7 Bo. Morgan l 
Valandos: » — l l i i ryto. 
Vakarala nno 7 lai t 

CICERO OFISAS: 
1S4J South 4»-tk AveaM 

Telef. Cicero 4«7t , 
Valand.: t—1:10 T. T. 

| TJtarnlnkala ir pėtnyčloma nno I 
I Iki f vai. v a t i 

Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATOBIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1 8 2 1 S o . H a l s t e d St . 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
j Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 

po pietų; 6 iki 9 vakare. 

L — 

Akmią pritaikymo nv>no 
25 metų prityrimo 

SIMPTOMAI PAREUKIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar Jums skauda ga!v<t? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg-

stat 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip lt plukančins 

taškus 

WAUKEGAN, ILL. 
šv. Baltramiejaus choro me

tinis susirinkimas įvyko sau
sio 9, 1925, mokyklos kamba
ryje, j kurį atsilankė beveik 
visi uariai. 

Iš raportų pasirodė, kad 
pereitais metais choras labai 
gerai pasidarbavo ir kad keli 

Paaugi nariai prisirašė. 
Tapo išrinkta nauja valdy

ba iš šių ašmenių: pirm. — 
Vargoninkas 2Tik. Kulys? 

GRABORIAI: 
14S7 So. 49 Ave. TeL Cicero 9276 

CHAS. SYREVVICZ 
Lietuvis Graborias 

Laldotuvia kal
no* kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

MaSinoa 
Private Ambu-

lance 
l i e « n s e d Kmb. 
F . K. P a l a c s 

I Ar 

atmintis po truputi mažėja? 
akys opios Šviesai? 
jaučiate kaip Ir smiltų a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė aat vokų? 

Dr. Jan J , Smetana 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto viri Platte ap-
tiekos, kambariai: 14. 15, 18 Ir 17 
Valandos: nuo 8 ryto iki 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M 

HimiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiui 
Nesignrsinsi, - tavo biznį 

mažai kas žinos. 

Pasigarsink " D r a u g e " , o 
dešimtys tūkstančiu, sužinos. 

Ii 
i 
i 

i 

Dft. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Aklu Specialistas. | 

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal- Į| 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirši-
na nei akių medik-alia mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę ' muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai jdedami 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 
{tempimo, kuomet geras parinki
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toU 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vale 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po piety 

Ta]. Boulevard 7§89 
1545 West 47-th Street 

AKINEI 84 m AUGŠČIAU 

Merginos 
Rūpesčiai Užsibaigė! 
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo J14 
atsik/atyti. šiandien via visiškai pa
prastu dalyką užlaikyti gavo plau
kus ir palvos oda. Svarioje ir svei
koje padėtyje. 

Rtz/fJes 
iStepant calvą kas vakaras einant gulti 
per savaitę ar deSkntį dietisj, aunai-
kins pleiskana; ir p-raąrins ju-"'4 
plaukų au&imą. Po to naudokite 
Kuffle^ tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokiu, nesmagu
mų su plei.-'kanouįii 
Bo-rka «5c, aptiekose, nrba už 75e. 
prislunčiame stačiai iš dirbtuvės. 

F. A D . RICHTER & CO. 
į 104-114 Se. 4tk St., Brook!>•, K.T. 

S. B. LACHAVViCZ 
•»N 

Lietuvis Graborius 
2314 W. as-rd Place 

Ghicago, m . 
Patarnauja laido- Į 

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2199 

DR, SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

ii 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

j i l turi akly uždegimą, jeigu akys 
tuvarge, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojauj ateik pasitarti. 

Akiniai 55 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 -vakarą 

Nedėliomis nuo 19 iki 11 
3333 South Halsted Street 

I Tel Lafayette 8568. . . 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPKAPATAS 
4454 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki 5 6 iki 8 P. M. 
Chicago. 

TeL Canal 2655 _ j . 4 , a J . PANSIRMA 
, FotografaB 

PANSIRNA STUDIO 
1901 S. Halsted St., Chicago. 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja J visas 

miesto dalis. 

ftlu.su. Naujo Namo Adresas 
Yra sis: 

162-164 N. Sangamon St. 
Arti Randolph Str. 

Mes turime geriausių silkių 
Ir Žuvies. ICaip tai: Alaska 
Fat Scotch ir Holland silkių. 

Mes parduodami bačkelėmis, 
pusbačkiemi*, ketvlrtbačklals 
ir viedrais. 

Mes pristatome Į visas m l e » 
to dalis. Taipgi pristatome ir 
i užmiest|. 

Reikalui esant telefonuo-
klte: Monroe 7344 

Visi užsakymai yra gvaran-
tuotL 

M. BORTZ COMPAPiV 
IMl'ORTERS & PACRERS OF 

ALASKA, SCOtCH and 
HOLLĄND HERRING 

162-164 N. SANGAMON STR. 
TEL. MONROE 7344 

ICAGO 

ftrnstaM m 
i 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio liga, gasu, rugStumų 
Ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, lšbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigę, pavargęs 15 ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvi? 
Prašaiinkit nervingumą —«- apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus:, tterelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyktte su mumis tuojau. 

J. P. IIMITCHESI 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISĄ* 

127 N. Dearbom Si ^ ^ 
Kambariai 514 Ir 516 

Telefonai Randolph 6584 Ir 6M§ 
Vai.: Kas diena, išskiriant 8U-

batos ir Šventės, nuo 9 Iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullman 6877 , 

Vai.: Kas dieną nno 2 Iki f: 
Subatomis visa diena, Šventomis 
iki pietų. 

-.-SPECILISTA8 ant egzaminavo-
jimo abstraktų Ir padarymo kon* 
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

John BagdziunasBorden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washinffton St., 
Room 1310 

Telephone Dearbom 8944 
Vakarais: 2151 West 23 St. 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Canal 1667 

i Kopczynski 
ir 

Ofisas 
Tel. Armitage' 4412 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

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

Nedėlloj nuo 10 Iki. 12 diena 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir šlapumo ligų. 

i » W ^ 

HELEN BELMEN 
LIETTJVfi 
3116 So. Halsted Stroll 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarai 
Nuo 2 iki 6 Subatotn po plotT 

K. 
ADVOKATAS I 

127 N. Dearbom St , Room l l r f i 
Telef. Statė 7521 

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 
Bylos visuose teismuos^. — 
straktai. — Ingaliojlma* • - Pafį" 
kola pinigų 1 ir 2 mjrglčiami 

- M J- r 

~'» 

nekenkia nei 
esančiam geroj 

žinomu ir' patikėtinu 

SUNKUS DARBAS 
vienam 
fiziškoje \Ą 

Utii&yte sav" iraUėiyje. 
tvirtuniit masažuodamas U 
savo muskulus kiekvienų J 
vakarą einant gulti. Išsi- fl 
trinkite gerai su sena: f 

n 
< 

i 
ir tSvENO-
KITK nuovar
gio, skaudamu 
muskulu ir h 

(iiegiančiy pe-
C-iŲ. Bukit Į 
tvirtu ir srei-
ku, tuomei \ 
jokis darbas 
jums neiSro- ' 
dy« niekuomet y 

persunkus. Nei vicr.a atsau-ci fciiayna ne-
\ galivbuti de bonkos šito linimęnto. Nėra Į 

tikrasis, jei »«turi IXK ARO vai?ua*enklio. 
F. AD. &CHTER & CO., . 

J 104-114 Sc.<tii St.. Brooklyn. N. Y. Ų 

g***tt**į*^^ CHAS. K. VUO^ffl^ 
Didžiauses ir geriauses siuvęjes 

., ant West SWes. .. 
Turi j dideli pasirinkimą rudeniniu ir 

žieminiu materijų del vyru 
ir moterių. ,. 

SIUTUS Ir OVEEKOTUB 
Visokiu Styftt 

S Padarau ant užsakimo greitai i r gerai 
* * Kainos visjįem^ prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del sero patarna
vimo. Taipgi 

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

L . . . . ... Lietuviu Kraučius m 

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

• 
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JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

SH1 W. 22-nd St. arti beavftt ŠL 
Telefonas Canal SMS 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Ss-
redoj ir PetnyčioJ nuo .9 r. ,{B" | J 
v. Vedą visokias birias vlsaoat 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak-
-tos Ir padirba visokiai Doku. § 
mentus, perkant arba #arduo» 
dant Lotus. Namus, Farmas Ir 
Biznius. Bkotfpa Pinigus ant pir-^ 
mo morglčiaus lsngvomls IAn(b-
mia.* 

„.._. mrmmmm , mmm "2*' ifi 
siimuinniciiniiidiiiiiinainsiilBnHi 

.tAaattt9,^^ttaaatt««aatttftaatttgaĄrtit^gjtt*gAat4tui 

Lukšio Naujausi iš Lietuvor 
, Krutamieji Paveikslai. 

Bus rodama: 
gausio 2C ir 25 d. Sv. Ju r 

gio svet. Grąnd Rapidsi^Micn. 
Sausio 19 ū. Bijo Theairrf 

Auburn. UI., 
Sausio 28, 1925 m. Lietuviif 

Bendroves svet. Difc Ave.* ir? 
25th Detroit, Mich. 

http://ftlu.su


N 

O R B .JĮ , G S S Pirmadienis, Saus. 26, 1925 
— 

CHICAGOJE 
! 

{ NEMATYTA SAULES 
UŽTEMIMO. 

Chieagoje saules užtemimo 
praeitjj šeštadieni nematyta, 
kadangi padanges tirštais de
besiais buvo a] įtrauktos. Pa u 
gelis tad labai apsivylė. 

d ė ji nieko enmato. Nuo susi-
trenkimo sutruko dalis akiu 
nervų. 

Imta ji gydyti ir, anot ži
nių, šiandie jau aiškiai ma
tanti šviesą ir kai-feuriuos 
daiktus. 

(lydytojas Sehireson tvirti 
na, kad trumpoj ateity jai 
gryi pilnas regėjimas. 

P NORI, TAI TURI. 

Chicagos miesto majoro De-
*er planai sumiestinti gatve-
ia r ius , matyt, nueis niekais. 
Ekspertai gatvekarhr vertę nu 
Statė 200 milionų doleriu, tai
gi, 40 milionų dol. daugiau. 
ka ip pačios bendrovės seni aus 
norėta. 

PARVEž BISCHOFFA. 

CHICAGOJE BRANGE
NYBĖ. 

Žiniomis iš AYasliin^tono, 
per praeitus dešimtį metų Clu-
eagoje kaip maistas, taip viso- Josios darbuojasi labai pavyz-
ki daiktai pabrangę 75 nuo- *»ngai. Varo agitacijų, 

Iš Los'Angeles, Cal., par
vežti Chicagon žionma finan-
sint "raganių ' ' R. I>ischoffą 
iš Chicagos išvyko valstiji-
nio prokuroro asistentas Gor 
man. Bisehoff Chicagoj bus 
teisiamas. 

Jus galite nusipirkti šį Oldsmobile 
šešių - cilinderiy Coach—su Fisher 
body — L-Head inžinu — Duco 
užbaigimas — Balloon tires — už 
$1075 — General Motors lengvu 
išmokėjimo planu. 

Kabios f. o. Lansfrie. Taksas ekstra 
-

W. V. Faunce Motor Co. 
2518 S. Mlchfgan Ave. Calumet 4229 

Booth 24 — COLISEUM 

• 
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M aujais! 
P U R I T A N 

Apiniais-
Paskaninta 
SALYKLĄ 

šiai Selyklai priduota tikru 
Boimiškų apynių kvapas 

Nereikalinga virti. 
Didelis į \ Į -

3 Svarų 1% K (J 
Kenas \3 w 

Klausk savo Grosernlnko 

NAMU BARGENAI 
TURIM 1000 NAMU DEL 

REAL ESTATE 

h 

WEST SIDĖS SKLIAUTUO 
SE. 

S^jungietes. 
Pas mus Moterų Sąjungos 

55 kp. labai gražiai gyvuoja. 

šimeiais daugiaus. 
Bet Detroite, anot žinių, gy

venimas dar daugiau branges
nis. 

MERGINA VĖL MATO. 

Martha Walumas, 17 m., 
3918 No. Kildare st., važiavo 
gatvekariu. Motormanas štai 
ga sustabdė gatvekarį, kad iš 
vengt susidaužymo. AValumas 
smarkiai susidaužė rankos al
kūnę. I r staiga jai akyse pa
sidarė tamsu. 

Paimta ligoninėn ir pasiro 

ras v-
* 

darnos naujų narių prie kuo
pos, už tai kuopa labai gra- . 
žiai auga. Sekmadieni, sausio 
18 d. buvo surengusios par. 
svet. <rBuneo pa r ty " ; pavyko 
labai gražiai. Taipgi josios 
įsteigė virinio ir siuvinio va
karinius kursus. Kursai būva 

^ t a 

NAMAI - ŽEMĖ 
PARDAVIMUI 2 flatų mū

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

Visi nekantriai laukia 
"Draugo ' f vakaro, kuris į-
vyks Meldažio svetainėje, ko
vo 8 d. Vakaras bus nepap
rastai gražus. Bus suvaidin
ta labai graži ir juokinga o-
peretė "KAMINAKRtiTIS ir 

kas sereda par. svetainėje 7:.°.0 JMALUNINKAS". Veikalą at-
val. vakare. 
Spaudos Dr-ja. 

KAROLIUS POŽĖLA 

š i dr-ja taipgi yra viena i s ( ( I a r m i s „ražus koncertas, kū
gy viausių Spaudos l)r-jos kuo 
pų. Vasario 8 d. Aušros Var
tų par. svet. rengia didelį 
"Buneo PartyV. Manome, Į r į e i l ė , Sabonienė ir kiti 
kad gražiai pavyks, nes vai- | m u s artistai, 
dyba ir jos nariai su atsidėji-

Park svetainėje. 
Svarbiausias dalykas, kuris 

buvo atliktas per šį susirin-* 
kimų, tai buvo rinkiniai nau
jos valdybos. J valdybą pate
ko: Pirmininkė -- Stanislava 
(Kaeinskaitė) Samulionienė; 
pagelb. pirm. - p-lė Ona Sus
ui utė; rast. -- p-įė Juozą pi na 
Jucikiutė; fin. rast. - p-lė 
Stanislava Norvaišaitė, ižd. -

rį išpildys: Kastas Sabonis, p-nia Julijona Butinienė. Šios 
"Dzimdzi-Driindzi ,\ p. Pak- narės pateko i pasilinksmini-
štienė, Rakauskienė, J . Sau- mo komisijų: p-nia Adolfina 

jžy- (Frajeraitė) Ivan, p-lė M. Ju r 
gaiėiutė, ir p-nia 

liks Sv. Jurgio par. eboras 
vadovaujant J . Sauriui. Beto, 

JAMES KRAI. 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

namus, lotus, biznius. Turini 
bargenų namų, lotų aplink 
Vienuolvna Marquette Par k. 
Matykit: 

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

Ofisas atdaras iki 8 vai. 
Nedaliomis iki 3 vai. po pietų. 

mu d i Hm, kad vakaras pa-
vvktu. 
Daug atstovų. 

Kaip teko girdėti, AVest Si-
dės beveik visos katalikiškos 
draugijos -išrinko savo atsto
vus i Katalikų Kongresų, ku
ris įvyks vasario 1 d. 1925 
Dievo Apveizdos par. svet. 
"Draugo"' vakaras. 

"In Carpore". 
Domicėlė 

Liutkienė. 
Kai kurios AVest Sidės dr- Reporteriai kliubo: p-lė E-

jos tariasi eiti į " D r a u g o " va-'Iena StasiuTiutė ir Ona Žilienė. 
karą " i n eorpore". Bravo! 

Dzingij-Dziiiguliukas. 

sio '28 dieną. 
Reporteris. 

P R A N E Š I M A S 
Buvo nutarta priimti nau

jų narių i kliubą per ateinan- Lietuvių Kriaučių, Lok ai o 

ROSELAND, ILL. 

Towelia Kliubas laikė savo 
mėnesinį susirinkimą pėtny-

[ėioje sausio 16 dienc, Palmer 

tį susirinkimą. 
Pasilinksminimo 

Towelia Kliubo rengia "Bun-
co P a r t y " utarninke vasario 

269. Apvaikšėiojimas su pra-
komisija f kalbomis 10 metų sukaktuvių 

(Amalgamated Clothing Wor-
kers of America) įvyks sere 

dividendai 
I>KI 

remeju 

••**><•••***•.••.>•• 

. i . H į - Į T t 

Lietuviams gerai žinomas 
Karolius Požėla kaipo vienas 
iš garsiausių ristikų, kurio A-
merikoje dar nei kas ne ra įsi
ritęs. J is dabar suorganizavo 
"Universal Atldetie Club" ir 
įsteigė " g y m " 814 IV. 33rd 
st. Universal State Banko 
bildinge. " G y m ^ gražiai i-
rengta visokiais mankštynio į-
rankiais: boxing, wrestling ir 
t t . Taipgi turi "pooltabelių", 
kur galima praleisti laiką. 
Karolius Požėla šios įstaigos 
yra vedėjas ir instruktorius. 

Mylintieji pasimankštyti, 
yra maloniai kviečiam i. 

Atletas. 

Jus ir tūkstančiai kiti* rėmėjų pridėjat* 
kiekvieną dieną prie "Z, uždarbio. Dabar 
tegu "h" prideda priejusu uždarbio. Gau
kite dividentų čekj kas mėnuo 7.8% ant 
jūsų pinigų — investuokite į Ohicago Ra-
pid Transit Prior Preferred šėrus Kaina 
f 100, casji arba $10 j mėnesį; 7% už [mo
kėjimus. 
i>akJaii»k "L." darbininko ar siij*k ku|>*n» i 

Chi-JttSO Rapid Tnuisat <'omnany's Street 
l-u'de oi t'hiciisa 

UTILITY SECURITIES 
COMPANY 

CHICAGO 
72 Wcst Adams Street 4568 Broadvray 

409 Ea«t 85tli Street 
T/OoisviUe MiKvaiikee Iiulianapolls 

3 d. 1925, Visvi Šventų para
pijos svet. Visi rėmėjai to 
kliubo yra kviečiami atsilan-
kyti. 

Dėlei pagerbimo senos vai-
m 

dybos ir naujos valtlybos, To-
weha Kliubas rengia "pok i l i " 
Coeoanut G rovė, mieste, sau-

Žemiaus paminėtose vietose; 

MARQUETTE PARK 
CHICAGO LAVVN 
BRIGHTON PARK 
WEST ENGLEWOOD 
AUBURN PARK 
PARK MANOR 
SOUTH PARK GARDENS 
BEVERLY HILLS 
MT. GREENVVOOD 
SOUTH SHORE 
BRIDGEPORT 

Pardavimui kampinis, medi
nis namas, moderniškai ištai
sytos, Beismantas pamūrytas, 
5 ir G kambariu, 2 karu p r a 
džius, netoli nuo Vienuolyno. 
Kaina $10,500. Verta pama
tyti. Tikrai yra barmenas. 

8 kambarių Resideneija ant 
Rook\vell, netoli nuo vienuo
lyno; Kurname apšildoma, la
bai gražiai ištaisyta, Califor-
nia mados. Del greito parda
vimo kaina nužeminta $1,250. 
Lotas 30x125; 1 karo gara-
džius. Kaina $7,750, su įmo-
kėjimu $2,500. Turi būti par
duota ši mėnesi. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 

Parsiduoda mūrinis namas 
(J ir (i kambarių, garu apšildo
mas, su 3 karu garadžium ne
toli Western ir 63rd St. Ren-
dos neša $1,080 i metus. Kai
na $13,000. 

r 

Parsiduoda kampinis muro 
namas 4 pagyvenimu, trys po 
šešis, ir vienas keturių ir vi e 
no karo garadžius. Moderniš
kai ištaisytas. Kaina $18,500. 

K) flatų pardavimui su $10,-
000 į mokėjimui, likusius po 
$200 į mėnesį. Naujas muro 
kampinis namas ant Mar-
guette Blvd. netoli vienuoly
no, po 5 ir 4 kambarius. Visi 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809 *. 351b SI. CIlicago 
Tel. boulevard 06H ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

Į? 

E, J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chica^o, 111. 

Besidencljos Tel. 
Prospect K101 

Ofiso Tel. 
Prospect 6778 

ir 

doj sausio (Jan.) 28, 1925 S i e t a i išrendavoti. Nepraleis-
. . TT .. . . . kitę progos, pamatvkite šitą 

vai. vakare Unijos svetainėje l l a i n . ^ r e t a i t o k i s ' r . i r kima.s 
1564 N. Robey St. pasitaiko. Dei platesnių in-

Geriausi lietuvių ir kitų ^rmacijų patirsite ant vietos.. 
tautų kalbėtojai kalbėt apie j 1 8 f l a t ų geriausioj apielin-į 
Unijos reikalus. Jžanga vi- kej Cliieagoj. Savininkas par-Į 

duos arba inainvs už mažesni. 1 
Renda suvirs $15,000.00 i me 
tus. Kaina $90,000. 

ĮVAIRUS KOiyTRAKTORlAl 
Tel. Blvd. M41 

A. KAIRIS 
Murimo Ir budavojimo namu 

GEKERALI8 

G O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane dooau 

geia patarimą. 
8353 So. Halsted Street 

CbJcago, OI. 
Home 

3S56 Lowe Avenue 

šiems dykai. 
Valdyba. 

- 79 W. Monroe St. Chicago S 
- Be atpakeanybės iš mano S 

kompanijos street guide 
Chicagos miesto. 

S Vardas 

AdresAs 

.v..I 
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METINĖS SUKAKTUVĖS 

C E Z A R A S 
P A P L A U S K I S 

Mirė Sausio 29 
d. 1923 m. dvie
jų metų sukaktu
vių pamaldos ;-
vyks Ketverge, 
Sausio 29 d., 19-
25, Dievo Apvei
zdos bažnyčioje, 
18-tos ir Union 
Ave. 7:45 vai. 
ryte. 

Paliko dideliame nuliūdime moterį Teodorą Pa
plauskienę, (po tėvais Baktaitė) du broliu Liudo-
miną ir Ignacą ir seserį Stanislavą Amerikoje. Dvi 
seserį Kazimierą Norvilienę ir Aleksandrą Krizie
nę, Lietuvoje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti šiose pamaldose. Po pamal
dų visi giminės ir pažystami kviečiami į namus. 

Nuliūdus Moteris Teodora Paplauskienė (po tė
vais Baktaitė) 722 West 22nd Str. 

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesnį nanuj. ant dides
nio ar didesni ant mažesnio, 
malonėkite atsilankyti į mnsų 
ofisą, mest tikimės kad tamis-
tai prisikirsime vieną iš tų 
1000 namų kuris tiks. Mes ne
galime eia paminavoti visų 
bargenų. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brandų nori pir
kti, su mažu kapitalu ar su 
dideliu, mes turim visokių 
kainų ir ant lengvų išmokėji
mų. \ 

Ofisas adaras nuo 9 kasdie
ną. Nedėliomis nuo f) iki 3 
po pietų. ' 

R o z e n s k i-
Lemont 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekaravjame, 
kalsimuojame ir pomeruo-
jame namus. Paaarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Ghicago, DL Tel. Yards 7282 

Tel. Lafayette 4998 

PLUMBING 
Kaipo Uetavya, UeĮaVtaiu TIMUSOS 

patarnauja knofrerlaanlai 
M. YUfKA, 

S928 West S8th StreeC 

' Į l ' ' • 

telefonas Ganai 0«lO 

PLUMBING 
GerUnKia» plomerls. darbą mu 

lieku gerai Ir sąžiniškai. 
THOMA8 HIGGnre 

U I S So. Oakley Ave Ohlcnco. 

&Co 
6312 S. WESTERN AVE. 

Telefonas Ganai 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
MalinvoJImo Kontraktorioa 

DaŽŲ ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. L.EAVTTT 8 T R 

Prospect 2102 
r<7 

> 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatam* Ir daktarams, biznie
riams Ir veikėjams, perkantiems Ir 
parduodantiems, darbo Ir darbininku 
Jieskantlems — * 

— visiems "Drause" tarslntts 
moka. 

Jei laiko neturi, palaukt 

Tel. Roosevelt 7791 

s 


