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Sve ik iname XIII Giedrininkų Konf erencij 
OEL PIJAUS X-0J0 BEA-

TIFIKAVIMO. 
TUO REIKALU DARBUO

JASI VOKIETIJOS 
HIERARCHIJA. 

Kardinolas Rertram rašo 
Šventajam Tėvui prašymą. 

Francija Visuomet Pasiren 
gusi 

TĖVUI TUK- PASIŲSTAJOTA VOKIE-

SVEIKINIMU. 
XIII GiedriBinko Konferencijai 

: į 

PARYŽIUS, gr. 28. Fra- ftiiiokart tas karo ministe 
ncijos parlamente svarstant rio pareiškimas patenkino so-
biudžėtą kai-kurie atstovai ]>a- cialistus atstovus ir jie pra-

kad Franci ios karan dėjo raliuoti. Tai dėlto, kad • _ * \ _ _ ' ! 

i. 

gr. 27. — jKalėdo-
.[mis Šventasis Tėvas Pius XI 

gavo tūkstančius sveikinimų 
iš viso pasaulio. «Tarp tų 
daug sveikinimai nuo valdo
vų, dar daugiau nuo įžymių 

žymėjo, COLOGNK, gr. 13 (suvė-
lintil). •— Dr. Bertam. Bres-
lawo kardinolas kunigaikštis. 
Šventajam (Tėvui pasiuntė lai 
šką. Informuoja, Kad Vokieti 
jos vyskupų konferencijoje 
mieste Fulda, paskui Mun-
cben — Freismg, vyskupai 
vienbalsiai reiškė karšto troš 
kimo, idant a. a. Papą Pius 
X, kurs mirė karo pradžioje, 
butu bcatifikuotas ir jo pa
veikslai puoštų bažnyčių au
kurus. 

Kardinolas Bertrani laiške 
pažymi, jog jVokietijos vys
kupai įsitikinę apie Papos i'i 
aus X-ojo šventume, nes jo 

gyvenimas ir pamaldumas 
prie Šventosios Eucharistijos ! industrijas, kurios turi butjvems. 

Sveikinimai gauti telegra-
omis, kablegranronris, 

gramomis ir laiškais. 
_ — 

pasirengimas suimne via Iv- i taip daug 4 t rupinasi" valstv- j 
101 i S • '• !hf>< inamimn ir likimu Tnn ' m o m i*> kaMegram<omis, radio 

gus 1914 motų pasirengimui. " ^ apgmimu ir likimu. įuo- • 
Toks pareiškimas didžiai už- [tarpu socialistai, kaip jie sa

kavo valdžios priešaky stovi- j ko, iš principo priešingi viso 
ličius militarinius vadus. j kiain militariniam pasirengi-

I mui. Tečiaus šiuokart socia-
rrancijos pasirengimo ap- ; .. . . . . . } 

.* . I lįstų jausmai sugriovė jų ir 
gvniman pakilo karo ministe- į ." ! tai ris tsi^n. Nollet. J is pa reiškė, 
jog vyriausioji nacionalės ap
saugos taryba baigia ruošti 

PARYŽIUS, gr. 28. — San 
tarvės ambasadorių taryba va 
kar turėjo mitingą ir paga
minta nota įVokietijai. kuri 
painformuojama, jog santar

vės valstvbės atsisako eva-
kuoti Cologne sausio 10 d. 

. 

*'Užtrauksim, broliai, giesmę nj 
"Kurią jaunimas tesupras!' ' . . . 

Maii 

ŽEMES DREBĖJIMAS. 

VIR-

planus industrinei mobilizaci
jai, jei turėtu iškilti naujas 
karas. 

p sunykusį protą. Jie palin 
ko karo pasiruošiman. 

Toliaus diskusuojant biud
žeto klausimą valdžios repre-

i zentantas pranešė, kad trum-
ipoj ateity Franeija bus nepri-

ŠUS ALBANIJOJ. 

\YASHIX(įTOX, gr. 28. 
(ieorgetown universitete va
kar užregistruotas smarkus 

j žemės drebėjimas už 5*600 
mailių nuo YYaslihigtono. 

BELGRADAS, gr. 28. — 
Serbai apturi geriausių infor
macijų apie padėtį Albanijo
je, kadangi jie yra ten revo
liucijos dalininkais. 

155 ANGLEKASIAI LAP
KRITY ŽUVO. 

klausoma nuo užsienių med ^ v 

T̂  . . . 1 • 1 1 1 1 • • - i r Praneša, kad Tirana, Alba-
Karo mmisteriH sake, kad i vilnes, nes turės savosios, ku-r . 

. 1- 1 • , i*- »i •• T nijos sostiįe, pilnai apvaldy
ta nacionalės apsaugos t a rvba i r i kultivuojama Algcrijoj. Ir ** J . 

ta revoliucionierių, kurių prie-
įkure preimeras Herriot ir ta- tos medvilnes užteks ne vien , , - ^ J K . , f .»! * r r T¥f~* A . ^ » ^ ^ T ¥ " " » 

, r -4 r - " ^ > . v . v - šaky stovi buvęs premieras f H | f A l ^ 1 f I H 
rvha šiandie n s u greitumu ih- sprogstančioms medžiagoms * - * V-ri I l \ j X i v J V / IJL-> 
, T ,-, . i i - 1 1 i- - i- VJ Ahmed Zogu, vienas didžiau-1 * 

rba schemą, patikrina visas bet ir audeklinėms dirbtu- ft ' 
:-!....*-::„ !_.._•-. A...- L..I I - siu Albaniios žemvaldžiu. 

AVASHINGTON, gr. 28.— 
Kasyklų biuras praneša, kad 
ang'ių kasyklose ĮS. Valsty

bėse lapkričio mėnesiu 153 
anglekasia.i žuvę. 

šiais laikais neturėjo sau ly

gaus. 

perdėm sumobilizuotos ištikus j Tečiaus biudžetas galutinai 
naujam kokiam konfliktui. dar nepripažintas. 

Serbai Nedraugingai Atsineša i Bulgarija 
• » 

BRLfiRADAS, Serbija, gr. I Policija ėmėsi apsaugos prie 
28. — Čionai atvyko Bulgari-1 monių, idant kas nemėgintų 
jos premieras Zankov. Susi-! bulgarų- premierą nužudyti. 
rinkusioji geležinkelio stoty• Laikraštis "N©t06tiM pažy-
serbų miniai premierą labai mį, kad Balkan,ų reakcioni-
nepalankiai sutiko. Pasigirdo |n«, s valdžios daro sąjungą, iš-
net grasinimų, taip kad įsi- j keliamą Italijos premiero Mu-

ssolini, kurs nori izoliuoti 
Graikiją, kad tuo būdu atsiek-

Papa Pius X ypač dvasi
ški jos labai gerbiamas ir kie
kvienas vokiečių vyskupas jo 
gyvenimą ii* darbus stato sau 
pavyzdžiu. J į milionai vaike
lių numylėję, nes jis nesuau-
gusiems įvedė šv. Komunijos 
priėmimą. 

Vatikano organas "Osser-
vatore J^omano" kardinolo 
Bertranai laišką paskelbė ir 
pažymėjo, kadi tos rųšies praĮmaišė policija ir keletas kar 
švmai eina iš viso plataus pa štuolių serbų areštuota 
šaulio ir tą reikalą Apaštale, Nepalanki demonstraci- t i savo imperialistinius tiks-
Sostas labai rimtai svarsto. | ja įvyko nežiūrint to, kad bul- ] l l s Tarpžemių juroj. 

garų premierui draugavo ser-, 
, f j 1 •• v v . . . Serbu valdiškas laikraštis bų (Jugoslavijos) užsienių rei 
, ,1 • • + • VT-V,, praneša, kad aktualiai skirtu-
kaių ministens Nisie. * ' 

« 1 1 -, v v . , ..., iriai Balkanuose galėtu but pa-
Serbų laikraščiai kritikuoja B . . 

• 1 1 , r -i naikinti, jei Jugoslavija su 
žmonių nesusilaikymą. Lai k- f 4 . su. „ y 4->> T - r i Bulgarija sujungtomis spėko-rastis Novosti padėjo di- I B *' . iv + 1 • k . i - r JL mis kovotu komunistus. oeh antgalvi 'Kor ikas mušu, 

C U \ M P \ 1 G X 111. gr. 2 7 . | t a r P e - " Policiniai autoritetai ' Premieras Zankov čionai ir 
— J o Malonybė vyskupas 
Schrembs pirm Kalėdų Illi
nois universiteto koplyčioj ce 
lebravo Mišias ir 12 asmenų, 
daugiausia studentų, priėmė 
Katalikų Bažnyčion. Pats vy
skupas atsivertusiems <lalino 
pirmąją šv. Komuniją. 

12 ASMENŲ PRIIMTA 
BAŽNYČION. 

Jų tarpe buvo didžiuma 
studentų. 

sių Albanijos žemvaldžių. 
Premieras vyskupas Fan 

Noli su ministeriais ir paly
dovais nuvyko į Durazzo, ii-J 
kur žada garlaiviu vykti į Av-
loną. v? 

Skaitlingi valdžios kariuo
menės būriai kai-kur smarkiai 
revoliucionierius kovoja. Bet 
tai tuščias darbas. 

Tuo tarpu T. Sąjungos ta
ryba apie revoliuciją Albani
joje nei pusės žodžio. 

NUO REDAKCIJOS. 

(Jruodžio 29 dieną Cicero. 111. susirenka Amerikos 
tuvių Moksleivių — "Giedrininkų" — XIII (Konfereij 

Vargingosios mūsų tautos vargingoji moksleivija] 
sirinks tryliktą kartą pasitarti, kajp stipresnioje viei 
je auginti savyje mokslo, tikėjimo ir doros idealus, 
kurti savyje (bdesne Lietuvių Tautos meilę. 

Jaunimas, ypač moksleivija, yra vienintelė ateities 
tis kiekvienai tautai. Mums lietuviams, mokslus eina? 
jaunuomenė yra brangesnė, negu kuriai kitai tautai,| 
mokytų ir dorų vad,ų esame daugiau reikalingi. 

Atgimusi Tėvynė Lietuva laukia, nesulaukia tos 
uos, kada gab's susilyginti apšvietimų skaičiumi su 
kaimynais. Lietuvos vienintelis ginklas, kuris apsaugoj 
laisvę — tėra mokslas, krikščioniškoji kultiira. Amerila 
eivija, kuone trečdalis visos mūsų tautos, dar labiau 
gina savo moksleiviją, nes jos čionai mažiau teturi] 
daugiau esame reikalingi, negu tenai, Lietuvoje. Sveti 
juroje atskirti nuo Tėvynės mes jau savo alrimis 
nebetolimą išeivijai lietuvybės mirtį. Vienintelis galim; 
ganymas maišų tautos Amerikoje yra tame jaunime, 
baigs mokslus, ntos Į, milžiniškų darbą savo brolius 
ir gelbėti. 

PHILADELPHIJOJ SIAU
ČIA RAUPAI. 

Su visa musrų tauta brangindami jaunųjų Šerdžių 
kimus ir siekimus, brangindami juos, kaip akį kaip 

Tur but iš priežasties K a . ' t a f a ^ f t sveikiname Giedrinmkų XHI Konferenciją ij 
ledų švenčių Chicagos paštas B a S i r ( l i m i Krikime, kad Viešpats palaimintų mūsų ski 
pristatė Redakcijai kalių drau ia««u»Ą pasiryžimų drąsa, #meilės ugnimi pasišventr 
gijų pranešimus pervelai. Del- tverme, 
to jų negalėjome laiku patai 
pinti. . 

'' Draugo'' Redakcifi 

POLICIJA BUSIANTI 
VEIKLI 

— 

('hieagos policija išanksto 
praneša, kad ji Naujų Metų 
išvakarėmis visame mieste 

Anglija Organizuoja Europ; 
Sako Bolševikai I 

• ' 

konfiskavo laikrašti. a t l i k o sąjungos reikalais. 

RYGA, gr. 28. — Bolševi- vyko prieš sovietų valdi 
kij laikraščio " lzvies t i ja" jungti Rumuniją, Bulgai 

8 n e ž t a i mPtoV prolubici-l M a s k v o j e redaktorius Steklov Jugoslaviją. Dabar ji j) 
TitiTT Tn-rriTiT. TJ i i s t s t>'m«- ! rašo. kad Anglija Šiandie oi- >mi.ion tuo pa<viu tikslu 
1 HILADELPHlA, P a . , gr., Tą pat darysią ir prohibi- g a n i z u o j a n t i Europos valsty- miįą. Estiją ir Latviją. 

28. - Kai4nunose miesto da cijos agentai. b e s p r i e ž R u s i j ą • P r a d e j u S busianti Pabaltės sąjunį 
lyse iškilo raupį! epidenuja. I r taip kas metai. Tuo tar- B a l t i k u i r b a i g u s J n o d o m į , . r e m s i a n t i š v e d i j 
Sveikumo departamentas pra pu kasmetai sutinkant Nait- i u r o m i s a n s , a i j u n g i a k r u v o n ' fe ^ 
neša, kad epidemija paliepia' jus Alėtus milionai dolerių iš a p | i n kines valstybes tikslu su-
apie vien^ tukstaut} šeimyną. 

JAPONAI NEMIRŠTA IŠS
KYRIMO. 

leidžiama svaigalams. 
guman Čekoslovakiją 
munija ir Lenkija. Iš t| 

ŠALTIS LAIKOSI. 

Bolševikai Atsisako Mokėti 
Caro Skolas 

Įspūdingų apeigų liudinin 
kais buvo virš 800 studentų.Jbasadorius Krassin čionai dar 

PARYŽIUS, gr. 28. — Ru- mintija spėkomis iškolektuoti 
sijos bolševikų valdžios am- ,tas senas skolas. 

įTOKYO, gr. 28. — Japo
nai nemiršta S. Valstybių i-

| migracinio įstatymo, kuriuo-
mi išskirti japonai išeiviai. 

Čia reiškiama nuomonė, 
kad Japonijos valdžia prie 
pirmosios progos mėgins iš^ 
kelti tą klausimą. 

Vyskupas sakė pamokslą. Au 
kštino tuos žmones, kurie ei-

kartą pareiškė,, kad Maskvos 
valdžia nemano atmokėti nie-

dami aukštuosius mokslus n e į k a m j o k i ^ b l l v l l s i o c a r o v a l d . 
miršta ir turi laiko dirstelėti { ž i o s l l ž t r a u k t u a n t R u s i j o s 

į amžinatvę ir surasti tą tik-1 s k o } l T 

rą Šviesą — Katalikų Tikė-į * < T i e b u r ž u a ? i n į ų v a i d ž i u 

jimą, kurs kiekvieną padaro 
laimingu. 

Per praeitus trejus metus 
Illinois universitetas Katali
kų Bažnyčiai davė 64 naujus 
narius. .Tiek žmonių atsiver
tė tikran tikėjimam 

reikalavimai yra ypatingi," 
sakė Krassin laikraščio'Ecbo 
de Par i s ' sądarbininkui. Bo
lševikams atrodo, kad "Angli
ja, Amerika ir Francija, ku
rios yra svarbiausios Rusijos 

[kreditorės, jungiasi kruvon it 

Krassin pažymi, kad bolše
vikų valdžia turinti vilties 
kuomet nors atsilyginti su ma
žaisiais kreditoriais. Bet di
dieji kapitalistai kreditoriai 
tegul nei nebelaukia atlygini
mo. 

Francija dabar galės pasi
džiaugti, kuomet Herrioto 
valdžia pripažino bolševikų 
valdžią. 

Praeitą %Kmktadienį 
buvo kaipir atsileidęs. Bet 
antrytojaus ir vėl pašoko ir 
išnaujo miesto gyventojus su-' 
spaudė kaip kokiomis žnyplė 
mis. Daug vargdienių žmonių 
nukentėjo ir kenčia. 

I kelti ofensyvą Rusijai. 
' " Anglijos konservatistų ^ ^ ^ ^ _ 

. 1V. . . . . v ;n- 4„ Ikiai suprantama, kad A valdžia agituoja prieš sovietų ! r 

valdžią visur, kur tik galima," j P™* sovietų valdžią, 
altis r a Į i 0 Stekloy. "Anglijai jau plačią ofensyvą. >» 

UETUVIU KRIAUČIŲ 
D 0 M E 1 . 

Utarninke, gruodžio 30 d. 
Chicagos kriaučių unijos lo-
colo 269, bus renkama nauja ;tose: 

I Prusis. Į Joint Bomd: 
paitis, J . Grigaitis, J . 

m 

i nas, C. Kairi s, / Kedz< 
i Prusis ir J . Paškauskas 

Balsavimai įvyks šios 

Cook apskrities karkas pa*valdyba. Maskvos bolševikė-
skell>ė, kad 1924 metai s iš-

KANAD0S SVIESTAS J A - ! d u o t a *§&* vedybų «iais-' 
PONIJON. 

liai nori pervaryti, kad iš 
jų susidėtų visa valdyba. Bet į 

West Side Hoadąi 
409 So. Ilalsted St. : 

west Side lidqs, 1564 

«TOKYO, gr. 28. — Japo
nijos Agrikultūros departa
mentas praneša, kad Japoni
ja šiandie nemažai sviesto 

I importuoja iš Kanados. 
Pirmaius daug sviesto bu

vo importuojama iš S. Val
stybių. Teoiausr pastaraisiais 

j laikais iš ten 

.mai." Klerkas "divorsų" ne j a u gan% jiems še imin inkau t i , ! ^ S t ' S o u t h K i d e H d l 
registruoja. -~~ - * - - ^ - -*- « tr:-W43 S. Kedzie Ave. 

PINIGŲ KURSAS. 

nes užtenka jų šposų. Visi i 
kliaučiai kam rupi, kad mii-1 
sų reikalai butjų apginti bal-
suokite už šiuos asmenis: 

Gruodžio 27, 1924 Pirm. C. Kairis , raštinin-
Lietuvos 100 litų $10.00 ku Kedzel, iždininku F. Len-
Anglijos 100 frankją 4.71 karta, marša&a Šeikus, / PU 
Franci jos 100 frankų 5.39 ' domoįą Tmytą balsuokite už j 
Italijos 100 lirų 4.28 <šiuos: A. Čepaitis, A Vilis, 

Balsavimas prasidedi 
10 vak ryto iki 6 vai. vj 

m ' 

KONSULIS IšVYK< 

PLATINKITE "UKAUU4." Jži'jo. Yra priežast 
importą* sunm- į^^Jjffi-' \į^ f- Bugis, J^'ažkauskas, K. 

ležasties. Cekoslovakifos 100 kr. 3.03,Ulskl?' M: G m t a r a , r *' 

Francijos konsulis 
Eybert, i š ^ k o Francij< 
dčjo gryžti atgal piri 

i sausio dienomis. 
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•J R A U G A S Pirmadienis, Gruod. 29, 1923 

•* -
R A U G A S F a v o Naujokyną, daug yra į- ] 

robitaiMd Dmiiy Kxoept Boadaya siskolinę. Jie patys vieni 
greitu laiku nepajėgs įkurti 
taip didelės mokslo įstaigos. 
Reikalinga kunigų Marijonų 
Kongregacijai pagelba ir tai 
organizuota. J i pasireikštų su
darius kiekvienoje Lietuvių 
parapijoje, kiekvienoje Lietu
vių kolonijoje " Marijonų Vie
nuolijos Rėme jų Draugijos" 
skyrius. 

O n e Yetut . . . . • . . •..;... •,% • »_4 P»»00 
atx MontiM $1.00 

1TE\*S - STANDS * c A UOPY 

LUGAS PUBLISHUTG OO., Inc. 

So. Oakler Ave^ Chicago. DL 
Red. 1CL Koosevelt 2019 

Ad ̂ nl n I H J ; Roueevelt * • • ! 
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GYVAS REIKALAS. 

L A I V Y N U L E N K T Y N Ė S , J 

••> 

Jau seniausių laikų stambiosios pajūrių valstybes 
lenktyniuoja: kas valdys juras, kas kontroliuos jurų susi
siekimą. Prieš pasaulinį karą ypatingai smarkiai lenkty
niavo Vokietija ir Anglija, skubindamos didinti savo ka
ro laivynus. Vokietijos laivynas buvo mažesnis už ang
lų, bet vokiečiai tiek ištobulino laivų statymo ir ginklavi
mo tekniką, kad laivų statymas Vokietijoj pasidarė žy
miai, gal beveik per pusę, pigesnis negu Anglijoj. Turė
dama daug anglio, geležies, medžio ir pigesniu darbinin
kų, Vokietija sparčiai ginklavosi sausumoje ir jurose vy-

Su dideliu atsidėjimu seku', ***** n u d ž i u S a u . pamatęs,I J o s i a n gĮu s < Vokiečių laivyno augimas tikrai pradėjo gąs-
«i*n katalikiška ™i,da Se " mUSU °S d i n t i a n g l u s ir š i e nusprendė nebesipykti su Rusija. Tąs 
tusų katalikiška .paudą be- t u o r e i k a l u ^ s u s i d o m ė j o ^ ^ ^ . ^ p ^ . . d i p I o m a t a m s sukurti 
u norėjau rasti mano liud- Didžiai gerbiamas Lietuvių iš-\ francijos — Rusijos — Anglijos sąjungą ir laimėti pasta-

lui vaistų ir niekaip nega- eivijoje veikėjas, kun. P. P. 
au. O padėtis tikrai liud- \ Saurusaitis, gruodžio 15 d. 

Metai į metus mūsų p r a - " D r a u g e " paduoda praktišką 
les mokyklas baigia du pasiūlymų: "Lėšom sudaryti 
rs, ar daugiau šimtų bernio- butų geriausia, kad visų Ame 

Jas pabaigę, vieni eina 
irbo dirbti, kiti siekia auk-> 

fcesnio mokslo, stoja į High 

rikos Lietuvių klebonai urnai 
apsiimtų surengti tam tikslui 
po kokį vakarėlį su prakalbo-

rąjį karą. 
Prieš pasaulinį karą ir Rusija jau buvo paskyrusi ka

ro laivynui 500 milionų aukso rublių. Prisimenant 1910 — 
1914 m. laivų statybos kainas, tai buvo nemaža suma, 
kuri gąsdino net anglus. Vienok karas užklupo rusus dar 

jodvi vargiai kada nuoširdžiau sugyvens. Ir Japonijos ir 
Amerikos militaristąi tankiai dabar spjaudosi, bet okeanas 
platus, kol kas dar nesusiekia. Susisiektų tik tuomet, jei 
šarvuočiai su aeroplanais pradėtų spiaudyties. Ir apie tai 
daug dabar kalbama. Prez. Coolidge kol-kas visus ramina 
ir žada šaukti antrą jurų nuginklavimo konferenciją, kuri 
paliestų ir mažuosius laivus ir orlaivius. Jei abi pusės pa
siduos savų militaristų agitacijai, tai karas ateity bus ne
išvengiamas ir savo žiaurumais palies milionus nekaltų 
žmonių. 

Militarizmo šalininkai, žinoma, ne visuomet yra pat
riotai, o tankiausia patriotizmu prisidengę stambus ka
pitalistai, kuriems rupi nauji užsakymai ir pelnai, o ne tė
vynė. Ak, tiesa sakant, pačiai Amerikai dar negresia Ja
ponijos pavojus, bet tas pavojus jau gana rimtas Ameri
kos planams Azijoj. Juk Jungtinės Valstybės seka kitų 
pėdomis ir norėtų valdyti svetimas tautas Filipinuose ir 
kitur. Šitokiuose atvejuose ir susitinka du priešingu im
perializmu ir daužo viens kitam nosis, lieja kraują, aikvo-
ja žmonių turtus, o paskiau tvirtesniam bokseriui, kurs 
kaimynui nosį nudaužė, stato paminklus, rašo hymnus ir 
giesmes. Ir žioplumėlis-gi tų žmonelių! O juk 20-tas, ir neišpildžiusius savo pasiryžimų. Ir taip, dar karo apdau

žytas, Rusijos karo laivynas pasiliko trečiaeilės svarbos. n i e k o nepadarysi. Oi, prietarai dar galingi 

NAUJI KONKURENTAI. 
Karas nušlavė vokiečių ir Austrijos laivynus, sumaži

no Rusijos laivyną ir bent kuriam laikui sustabdė Franci-

K. P. 
jbooles. Bet visos berniokų mis, ar kokį bazarą, teatrų 
igh Schoolės ir kolegijos y-' etc, ir kiekvienas nuo savęs 

svetimtaučių ir nei vienos sulyg išgalės paaukotų"... 
šra Lietuvių. Kas mokinasi Praeina vus keletas dienų ir jos karo laivyno augimą. Jų vieton ypatingai paaugėjo 
retimose mokyklose, nei sa- "Draugo" 19X11 numeryje j Jungtinių Valstybių ir Japonijos laivynai. Šiandien ypač 

kalbos, E i savo tautos, nei! randame, kad Melrose Parke I konkuruoja Amerika ir Japonija. Japonijos prisibijo ir an-

K. Kairis, J. Grigaitis, A. Če
paitis, Prusis, V. Pačkauskas, 
Kezel. Draugai kriaučiai, ne
pamirškite utarninke gruod
žio 30 d. ir visi balsuokime, 
priešingai prasikalsime prieš 
mūsų mirusius draugus. 

Lietuvis kriaučius. 

Platinkite "Draugą" tarp 
savo pažįstamų. 

Akiniu prit*ikymo 
25 metų prityrimo 

CHICAOOS UETUVIAI 
KRIAUŠIAI. 

tuviškų tradicijų neišmoks-! susitvėrusi "M. V. R. D . " pir-
gerbti, mylėti. Žodžiu, kas 

štai Amerikos Lietuviai nu-
masis skyrius. Geras apsireiš
kimas. Reikalas visai priben-

)jame apie poros šimtų vai-.dęs, ir vos tik užprojektuota, 
lų ant visados. Jie virsta kaip jau į gyvenimų įkunija-

lairiausiais svetimšaliais, ir ma. Pilnai tikiuosi, kad ir ki-
hro lietuvybę pamiršta. Ge
li, jeigu dar pataiko į ka-

dšką mokyklų. Ten bent 
tikėjimas ir jo dora yra 

uigiau apsaugota, o kas da-
Įsi viešose mokyklose, visi 'tui. 
Irai žinome. 

tose Lietuvių kolonijose, o y-
par pačioje Chicagoje "Ma
rijonų Vienuolijos Rėmėjų 
Draugijos" skyriai dygs viens 
po kitam, kaip grybai po lie-

ipsidairęs aplinkui po uiu-
draugijas, nematydavau, 

td kas galėtų tame mums 
rybes ir mirties klausima 

Subruskime tik sparčiai, pa 
remkime Marijonus, o greičiau 
negu manome susilauksime 
High Schoolės ir Kolegijos 

gelbėti. Nei Labdarybės S ą - 1 b e r n i o k a m s - A š t a m t ik™-
nei Lr. R. K. Susiyieniji-

is, nei pati L. K. Federaci* 
nepagali Įsteigti mūsų vai-
lams High Schoolės *u Ko
pia. O mūsų tauta Ameri-
je, netekus sau tinkamų in-
igentinių vadų, visiems ai-

beregint ištautęs. 

berniokams Kolegijos stei-
10 reikalas šiuo metu pasi-
l | juo gyvesnis, kuomet A-
frikos durys užsidarė Lie^ 
riams ateiviams. Turime im 

Alfonsas Ąžuolinis. 

DZIMDZI - DRIMDZI ŽUR
NALAS. 

Dzimdzidrimdzininkai nes
naudžia. Chicagoj jie žada iš
leisti savo žurnalų, kuriame 
tilps visko visokiausio. Net 
"Jovalų" su "Munšeinu" no
ri "įspausti"... JDzimdzi -
Drimdzi nor palikt savo prie-
tehanis atminti. Ju žurnalas greitai ir pasekmingų prie- , . . . . \ . . .; 

• i , , Į beabejo turės didelių pasek-nių, kad savo tautvbe ir I . . . . . >L , - , , . imių, nes visi įdomausis. Žada jimą apgynus. K o l e g g o s ! w Ąnnl^ JįTĮ. T ^ . _ 
alas, tikrai visų Amerikos 

tuvių gyvas reikalas. 

j put juoko, poezijos ir dainų. 
Jų kvartetas, gali "subytyt i" 

|.T€t " i i c tuns Vėjus". Žiurė
jas tų gyvąjį Lietuvių Į sim ir lauksim "Dzimdziurim 

uitos reikalų aprūpins Aine-
joje? Atsakymų į tą var-
lantį visus klausimų radau, 
fnoriu ta linksma žinnie su 
kis pasidalyti. 

I&ruodžio mėn. 3 dienos 
frauge" pamačiau tikrai 
tkų p. K. Bitiko suiuany-

Jisai nurodė savo straip-
Qe, kaip reikėtų prie to 
•baus reikalo prieiti, kaip 

[patenkinti. 

K. Bitinas nurodė savo 
ipsnyje vienintelę mūsų 

įvijos vilti bent kiek šu
tyti iitautejimo bangą jau
to tarpe. Tėvus Marijonus. 

Įgu Tėvai Marijonai nepa-
įsteigti Lietuviams ber-

cams High Schoolės su 
|egija, tai tų mokslo įstai-
daugiau niekas neįkurs. 

yra gryniausia tiesa. 
v|sas vargas, kad Marijo-

dar nedaug yra Ameriko-
ir tie patys, bekurdami 

dziuko'.' pasirodant. 

g\ų dominijos: Australija, Nauja Zelandija, Kanada ir net 
PietŲ Afrika, šitos dominijos spiria pačią Angliją gyvai 
budėti visais Pacifiko pakraščiais ir statyti milžinišką ju-1 
rų tvirtovę Singapūre, šalę Indijos. Pastarasai angly su
manymas negali Japonams patikti ir verčia juos gerai pa
kaušį pasikrapštyti... 

Po karo atsigavę francuzai, turėdami didžiausią oro 
laivyną (kurs atsveria viso pasaulio sujungtus oro laivy
nus), dabar projektuoja statyti bene 10 didelių po 23,000 
tony šarvuočių ir galybę submarinų. Anglų prekyba jau 
dabar jaučia francuzų konkurenciją, tai frąncuzų karo lai
vyno stiprėjimas jiems labai nepageidaujamas. Be to, 
francuzai ir italai ir-gi lenktyniuoja tarp savęs už įtaką Vi-
duržeminese jurosje it už Afrikos plotus. 

Penkių paminėtų valstybių karo laivynų tikroji galy
bę rodos galima but sustatyti šitokion proporcijos eilėn: 
Anglija 5, Jungtines Valstybes 4]/2, Japonija 3]/2, Fran-
cija 2 ir Italija \y2. Kitos žymesnės jurų pajiegos, kaip 
Švedija, Rusija, Ispanija, Graikija, Olandija, Vokietija, Ar
gentina, Čili ir Brazilija, kiekviena atsidurtų žemiau xfo\ 
jos visos kartu sudarytų tik tokį karo laivyną, kokį turi 
viena Japonija. Tad pasaulines svarbos teturi tik penkių 
pirmųjų valstybių karo laivynai. 

Kad sumažinus šių penkių galingųjų lenktynes*, prezi
dentas Hardingas buvo sušaukęs Washingtpno konferen
ciją. Čia susitarta tik del šarvuočių skaičiaus ir didumo, 
kas nustatyta šitokioj proporcijoj: Anglija 5, Amerika 5, 
Japonija 3, Francija 1)£ ir Italija \l/2. Bandyta susitarti 
ir del mažųjų laivų: lengvųjų skraiduolių, submarinų ir 
kitų. Šitie mažieji laivai labiausia tinka pakraščių apgini-
nimui, bet mažiau užpuolimui. Francijos reikalas buvo šioj 
srity nenusileisti, tad mažųjų laivų klausimas ir liko neiš
rištas. 

Amerika išsikovojo jurose lygias teises su Anglija, 
vienok visiškos lygybes dar nėra. Ang. ir Jung. Valstybių 
šarvuočių skaičius neva lygus, vienok Anglijos ir Japonijos kale to nėra. Todėl turime 
jurų artilerija yra galingesne ir toliau neša. Jurininkų pri- sukrusti ir nelijoti visų tą 
ruošimas ir mažųjų laivų aptarnavimas pas jankius ir-gi kolioniu, jei inusų broliai La-
menkesni, nei pas anglus ir japonus. Immigracijos klau-žinskas su Nagreckiu nebijojo 

Tur but jau visi lietuviški 
kriaučiai esate girdėję apie 
lietuvių kriaučių 209 lokalo 
susirinkimą, nes buvo plačiai 
visuose laikraščiuose rašyta. 
Taigi čia ir nerašysiu, tik no
ri n pastebėti štai ką. Bolše
vikai matydami, kad jų dik
tatūrai gresia pavojus, tai grė
bęs i visokių priemonių ir suk
tybių ir šmeižimų nekamunis-
tinių žmonių. Vieni užmetinė
jo, kad susirinko daug davat
kų; kiti, kad prisivedė skap-
lerninkų. Tai ve jums, lietu
viai kriaučiai, bolševikiška už 
mokestis, kad jųs leidote jiej-
ms šeiminikaut; lietuvių kriau 
čių lokale ir aikvoti sutaupin-
tus centus bolševikiškiem rei
kalam! Pamąstykite lietuviai 
kriaučiai, ar mes del to turi
me organizacija, kad nuėjus i 
susirinkimą butų pajuokiami 
mūsų įsitikinimai? Dabar pa
klauskime, ar mūsų draugai 
Lažinskap su Nagreskifi a. a., 
būdami geri katalikai, mirė 
dėlto, kad paskiau butų pajuo 
kiainas jų tikėjimas? O, ne, lie 
tuviai kriaučiai, tie mūsų bro
liai mirė, kad iškovojus geres
nį duonos kąsnį ir, kad sut
verus organizaciją, kuri rū
pintųsi mūsų reikalais. Bet 
dabar matome, kad mūsų lo-

visi stokime į rinkimus val
dybos. Rinkimai bus gruodžio 
30 dieną. Būtinai balsuokite 
už šiuos asmenis: Pirminin
kas - K. Kairis; sekretorius --
Kezel (Kadževskis); kasierius 
- F. Linkarta; maršalka - X. 
Saikus; \ lokalo pildomąją ta
rybą: A. Čepaitis, M. Gintar, 
A. Vilis, V. Pačkauskas, K. 
Valskis, K. Rugis, F. Prusis; 
i "Joint board" J. BoČiunas, 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar Jums skauda galY%? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos T 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarf 

s ta? 
Ar kvaišta galva T 
Ar matote kaip it plukančius 

taškus 
Ar atmintis po truputi mažėja T 
Ar akys opios Šviesai! 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyseT 
Ar yra balta dėmė aat vokų f 

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

Kampas 18 gatves 
Ant trečio augšto viri Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, K ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki • vak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:36 A M 

S. M. D A U G I N A S 
Lietuvis Laikrodininkas Roselande 

taipgi pataisau visokius muzikališkus instrumentus. 
Turime geriausį išsirinkimą jubilieriškŲ dalyku, del-
mentu ir laikrodėlių. Atsilankyk pas mus prieš per
kant Kalėdoms dovanas. Mes taipgi taisome Europi
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
lykus. 

10753 So . Michigan A v e , 

Chicago, III. Tel. Puliman 9352 _ 
M SJ • ' • " • 

«¥¥r3We-¥ro-rorrro^ 

CHAS. K. VUOSAITTS 
Didžiauses ir geriauses siuvejes 

ant West Sides. 
Turi a dideli pasirinkimą rudeniniu ir 

žieminiu materijų del vyru 
ir moterių. 

SIUTUS Ir OVERKOTUS 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipgi 

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

Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. Chicago, m 

Tel Rooscvelt 8982 
simo išsprendimas Ameriką ir Japoniją tiek suerzino, kad mirti del visų gerovės. Taigi J W J M I ^ * H ^ ^ 

I 
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Konopnickienės. 

U R B O N I E N Ė . 
• 

(Tąsa) 
Teciau tas retai tepavyiidavo. Urbo

nienė labai maža kreipdavo domės į ma
no pasakymus, o dažnai net iš virtuyęs 
liepdavo man išeiti. 

Turiu daigi prisipažinti, jog Urbo
nienės išmetinėjimų bei aimanavimų ir 
pusėtinai bijojau. TodeJ ir nevejama tuoj 
iš virtuvės bėgdavau, kai tik Urboniene 
savo "geležinių puodų" Odisėją. (Odisė
ja - Homero veikalas, kame nupasakoja
ma Odisėjaus graįkų karžygio kelionės 
- klaidžiojimai bei prietikiai jose) pra-

* 
dėdavo. 

O tas vis dažniau ir dažniau atsitik
davo. Pradžioje vieną, kitą. kartą savaitėj, 
paskui kasdien, o galop nuo pat ryto iki 
vėlam vakarui. Vien šeštadieniai suda
lydavo išimtį. 

Šeštadieniais ir rankos Urbonienei 
mažiau drebėdavo nei kitomis dienomis 

ir rečiau jai viskas iš ausų "slydo" ir 
pagalios nebuvo to nuolatinio tarškėji
mo apie "geležinius juodus" Uu poną 
daktarą. 

Nuo pat vidudienio tąsyk šildė Urbo
niene vandenį, o kartais net šarmą. Iš 
kamaros atsinešdavo kelis mėsas, suiįo ar 
šiaip gardesnius kąsnelius. 

Rūpestingai, sau nuo burnos atitrau
kdama, rinko juos senukė per ištisą sa
vaitę, kad šeštadieny turėtų kuom Jo
nuką pavaidinti. Galop iš savo dideles, 
margos siirynios išsiimdavo lopų bei siū
lų. Visį "tai ruošdama verkšleno, storu, 
nudčVČtu žiurstu šluostė akis bei uosį ir 
kart kartėmis dirsteldavo laiptų link. 

Pagalios, jau gerokai sutemus ateida
vo Jonukas. Buvo tai aukštas, juosvas, 
Šešioliktos metų vaikinas. Jau dviejus mo 
tus mokėsi- jisai kurpių amato. 

Jonukas visuomet ateidavo purvinas, 
apdriskęs, bailiai, it savo šešėlio pabūgęs, 
aplinkui besidairydamas. Atėjęs pirmiau
sia bučiuodavo motinai ranką/ paskui, suo 
lan atsisėdęs, kiekvieną jos žingsnį sek

davo paniurusiu godžiu žvilgsniu. 
Nors daugelis metų jau nuo to laiko 

praslinko, tečia* prisimenu ir tą godų 
Jonuko žvilgėsi ir. jo užguitą veido iš
raišką. 

Dideliausiu nekantrumu laukdavau 
Jonuko atsilankymų. Tuomet ir apie gi>-. 
ležinius puodus Urbonienė užsimiršdavo 
kalbėti, ir pono daktaro neminėjo. O kiek 
gražių pasakų teikdavo man Jonukas. Ro
dos dienas - naktis klausykim. 

* Urbonienė, dainai neleisiiania nei pa
sakos galo sulaukti, liepdavo man eiti 
įš virtuv4. 

Išėjusi, aš per plyšį duryse matyda
vau kai motina nurengdavo Jonuką, pri
lenkdavo jį prie bliudo vandens ir praus
davo, brūžindavo kaklą, jo, ausis, galvą. 
Tai atlikdama Urboniene verkšleno ir 
žiurstu akis bei nosį šluostė. 

Niekuomet' negalėjau suprasti ko ji 
verkia. Ar kad Jonuko marškiniai buvo 
suplyšę, ar kad jo pečiai buvo sudaužy
ti, mėlynėm išmarginti, ar gal dėlto, kad 
ngas jis buvo toks sudžiūvęs, liesas ~ ro-

! 

dos pakaktų vėjo pūstelėjimo ir jį par-
bjojištų. 

Užbaigusi prausimą, Urbonienė duo
davo Jonukui švarius marškinius, kuriais 
anas, užpečkiu užlindęs, persirengdavo. 
Galop senukė vaišino sūnų savo sutaupy
tais skanėsiais. 

Tuomet baigdavosi ir mano sargyba 
ties virtuvės dūrinus. Vienatinis mano 
sargybos tikslas buvo susilaukti tos va
landėlės, kuomet Jonukas pradėdavo val
gyti, o Urbonienė priešais atsisėdusi, lope 
jo drabužius. To susilaukusi aš grįždavau 
virtuvėn, o Jonukas sakydavo man ku
rią nors savo Įstabiųjų pasakų. 

Tuo tarpu susilaukėm Kalėdų. Buvo 
giedras, šaltas vakaras. Mieste vaikščiojo 
taip vadinamieji "Trys Karaliai". Jų tar
pe buvo net mirtis, kipšas ir angelas I 

- Ateina, ateina - dusliu nuo susi
jaudinimo ir nuovargio balsu sušuko at
bėgusi iš kiemo Urbonienė. Man ir širdis 
nustojo plakusį. 

(Bus daugiau) 
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AMERIKOJE 

GARY, INO. 
Įvairenybės. 

Pamaldas pamargins. 
Per Kalėdų pamaldas 12 v. 

naktj grojo L. Vyčių 82 kp. 
benas. 
Barzdyla išdūmė. 

Barzdyla blusologas, jis 
pats buvo apsimetęs " dakta
ru' ir vadindavos "Dr. Ant. 
Smitas", jau išdūmė. Jam e-
są trys \varantai išpirkti. Už
sibaigė jo sukčiavimo dienos 
čionai. Jo ta "tfary State 
College" uždaryta ir raidės 
nuo langų nuskustos. Norėjęs 
pasprukti Lietuvon, bet nepa
vykę. Buvo pavedęs mokyklą 
kokiam amerikonui, o tas 

dę savo priprasta amatą ir 
toliau varo. Kalba, kad jo 
pirmesnioji pavarde buvusi 
Petraitis. Čia vadinosi Smi
tas. Kitur kažin kaip vadina
si. Gal ir savo rsdį ^anala. 
nusiskuto. 
Kai-kuriems nosis. 

Tas barzcjyla prieidavo prie 
žmonių ir mokėdavo taip į 
žmogaus širdį prašnekti. Net 
ir iš profesionalų, kad ir lie
tuvių, įtikėdavo i jį ir nuo
širdžiai, prieš opoziciją kai-
kurių įtekmingų žmonių, vie
šai remdavo barzdylą ir jo 
darbus. Dabar ne koks gali 
būti tų žmonių atsipeikėjimas. 
Mokykla užtikrinama. 

Vadovaujant energingam 
gerb. kun. kleb. J. Marelui, 
einama ir darbu ir aujsomis 

adventą/ praėjo Ir u|sakiį m-1 *w*WoWtroWcrw 
girdėtu Mergelės tik atsieti* j; J 
si. Užklups gal ir gavėnia įo 
bedūsaujant. Mat mūsų gei? 
berniams nereikia nė kli i^;i 
kad išlaikius savo nuaisiatj 

» 

v - * •» » • . 

JėyynadtUf, 

Pirmieji žingsniai. 

Šv. Petro ir Pauliaus par. 

SĄM K A N T O R 
Jewelry ir Muzikos Krautuve 

10759 So, Michigan Ave. 
Roselaijde Tel. Pullman 9355 

9 
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pirm negu barzdyla spėjo iš
sprukti iš šios šalies, surado Į prįe įkūrimo parapijinės mo 
kai-kurias p. "daktaro" suk- k y klos, kur butų; ir lietuvys-
tybes. Tai jį sugrąžino iš New|tės ir katalikystės dvasia 
Yorko. Giliaus tyrinėjant,' skiepijama į mūsų jaunučių 
daugiau jo šelmysčių susekta.' 
Bet jis vis gudriai vyngiavo-
si. Ant galo turėjo sprukti iš' 
rionai ir išspruko. 

Vietiniai angliški laikraš
čiai net dideliais antgalviais 
ant pirmo, puslapio to lietu
viško paukščio prajovus ap
rašydavo. 
-Kur jis dabar yra, nežinia. 

Gal vėl kitur pakeitęs pavar-

širdis. 
Mūsų senberniai. 

Ir mūsų kolonija neatsilie
ka nuo kitų kolonijų su savo 
senberniais. Turime jų nema'-
žai. Turime ir daug gražių 
meilių panaičių. Bet senber
niai laikosi tvirtai savo nusi
statymo neapleisti dabartinio 
savo luomo. Senai jau esame 
turėję sutuoktuves čionai. Jau 

D A K T A R A I : 
Telefonas Boulevard 1936 

DrSABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVKNTJE 

Chlcago, m . 
Vai.: t ryto Iki 12 plet: 1 po 
R*et lkl S po plet, 6:80 vak. Iki 
9:30 vak. 

TeL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, ano 
O lkl 8 vai. vak. Nedėliomls BUO 

8 lkl 2 vai. po pietų. 
— — • — a w j M a M 

Dr. AJ. KARALIUS 
Te*. Boidevard 2160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, m. 

Dr, A, Račk us 
Gydytojas, Chirurgas, Obe-

tetrikas ir Specljalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUB -
J)—B« marinimo, 
t ) — B e peilio ir be i luasmo, 
3>—Be kranjo, 
9' fJfc , W d « paToJnns BTelVaiul. 
S>—Pacijentui nereikia slrcM. as> 

U tuoj Talžyti, ir vali eiti t 
darbą. 

*—& ^S*11"'*0?**' (akmeni, tulžyje) 
ir akmenis šlapume pūslėj* be e-
Peracijee, ra tam tikremis moks-

1411 Sp. 50 Ave. Cicero, m 
Nedėliomia Ir seredomis •Jaša* uždą-

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
TeL Yards 0994 

Valandos.-
tf uo 10 iki 12 piet 
tf ŪO 2 iki 3 po piet 

Suo 7 iki 9 vakare. 
tfedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

>fiso Te4. Boulevard 9699 
Rezld. TeL Drexel Ol t l 

Dr. A. A. ROT H 
R18A8 GYDYTOJAI m 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyriški] 

Vaikų ir riša chronišku Ugų. 

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

•ai . : 1—S po plet. 7—I įafc Ned. 
Ir Šventadieniais l t—II d. 

I 

. . . . ' 

* ! * * • 

: 

* • * > 
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TeL Boolevard S8M 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 
SSS7 Bo. aforgaa Street 
Valandos: 9—11 14 ryta. 
Vakarais nuo 7 lkl • 

CICERO OFISA8: 
1143 South 49-th Aveos* 

Telef. Cicero 4S7S 
Valand.: 8—8:88 T. W. kasrtUn, 

Utarninkais ir petnyčloms nao I 
lkl • vai. vak. I 

DR, CHARLES SEGAL 
PerkėlS savo ofisą po aanierhi 

4729 S, Ashland Ave. 
SPBK7LJALISTAS 

Dilovi), Moterų Ir Vyrų Lt*ą 
•aL: ryto nuo lt—-IŠ ouo t— 4 
po pietų: nuo 7—ft.«t Vakare 
Nedėliomls: l t Iki 18. 

Telefonas Midway 8886 
— 

— t t 

**̂ w« 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4148 

Tel. Canal 02*7 vak. Prospect 06&9 

DR. P. Z. ZALATORIS 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 8800 S. Arteslaa Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 6 8 

po pietų; 6 iki 9 vakare. 
» » » • » » • 'n m • ą.s.i ųm,ąą m • ^ H M M t 

1 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Aklu. Specialistas. 

Palengvins akių įtempimų, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliąuB, be 
vaistų arba skausmo. Nepervlrsl-
na nei akių medikalis mokslas. 
Vteuoae atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma-
iiauaias klaidas, taip pat kaip 
visot^ias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muakulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai jdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai i dėti nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vina padėjimą.' Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Speciale a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valaųdos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomia nuo 9 iki 1 po pietų 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKUTEI 84 IR AUGfičIAU 

Puikiausi daimontai, laikrodėliai ir Si
dabriniai daiktai Grafonolai, vėliausi Lie
tuviški rekordai ir pijarjŲ rples. 

Mesispecialiai turime visokiy Lietuviš-
kių RplJbrdŲ ir pijanams rolų. 

Klauskite mūsų katalqgo Lietuviški^ re- , ^ , 
o kordų ir rolių. Katalogai siunčiami veltui j j ^ 
• už miestyje. f J, 

klebono kun. J. Simonaičio (5 zt*Qji&tvL%zsit9AZ!^^ 
pastangoms, sekmadieny • 21 
XII įvyko p. Liutvinp svetai
nėje mitingas. Mitingą, gražia 
prakalba atidarė ir ant galo 
užbaigė gerb. kun. Simonaitis. 
Greta skaitlingai susirinkusių 
vyrų, moterų ir jaunimo mi
tinge atsilankė garsus blai-v 

vybes skelbėjas kun. Sauru 
saitis. Jis kalbėjo apie reika-1 

linguma. remti katąl. spaudą ir 
platinti blaivybės idėją. Klau
sytojai gausiai jam plojo. Su
sirinkusieji atydžįai klausė ir 
mano pranešimo apie Lietuvą 
ir apie šv. Kazimiero draugi
jos pastangas per spaudą ža
dinti lietuvių tautišką ir tiky-* 
biniai -- dorinį susipratimą. 
Žmonėse reiškėsi meilė prie 
tėvynės Lietuvos ir noras pa
dėti jai Šviestis. Štai pasiriži-
mo ir meilės vaisiai: gerb. 
kun. J. Simonaitis pažadėjo 
visomis priemonėmis remti ir 
platinti KataJ. spaudą, tuo ti
kslu prenumeruosiąs nema
žiau 50 egzempliorių iv. Ka
zimiero dr. leidžiamo savait
raščio '* Vienybė**. Čia pat 
mitinge į šv. Kazim. draugi 
jos narius įsirašė p. Adolfas 
Oskutis, kųra įmokėjo 50 do
lerių ir Vincas Bernatonis 2 
dolerių. Daugelis susirinkusių 
pasižadėjo kitą dieną ateiti 
pas mane dar pasiteirauti apie 
Lietuvą ir įsirašyti į šv. Ka
zimiero draugiją. Susirinkime 
dalyvavusieji pareiškė gyvo 
noro sušaukti kitą mitingą ar
timiausioje ateityje. Yra gerai 

TeL Blvd. 8641 

A. KAI RIS 
Murlmo ir budavojimo narna 

GENERALIS 

C O N T R A C T O R I S 
r 

Atsilankykite pas mane duosu 
gera patarimą. * ' " 

8S52 So. Halsted Street 
Caicago, DX 

Home 
8356 Lowe Avenue 
į/t T » m <**-T T ' tmP' . 'T*""** 1 " 

— ^ ' 

žinoma, kad jei lietuvis ką už- svet. 2244 23 place Chicago, 
simos tą ir padarys, ką pažą- 111. 
dcs tą ir ištesės. Žmonės čįa Dievo Apveizdos parap. sve-
tikybiniai ir tautiškai susi- tainėje Sausio 1 d. 
pratę, myli savo Bažnyčią už
laiko mokyklą, remia katal 
draugijas, kurių ypatingas rė
mėjas yra nenuilstamas kun. 
Simonaitis. Garbė Elizabetho 
parapijiečiams! Reikia su ma
lonumu pastebėti, kad p. Liu-
tvinas - lietuvis mitingui sve
tainę davė u& dyką, neėmė jo
kio mokesčio. Antras mitingas 
įvyks Bayonne par., sekma
dieny 28 XII. lietuvių par. 
svetainėje (23 str.) 7 vai. 
vakare. Prašoma lietuvių ska
itlingai atsilankyti. Progra
ma ir pranešimai bus įdomus. 

Su pagarba 
Kun. St. PavHanis, 

Šv. Kazimiero draugijos 
įgaliotinis Amerikoje. 

, 

JTKTRA! 

i m m * • 

Naujausi Lietuvos Kratantie
ji Paveikslai. 

C. Gr. Lukšio nuimti Sf ką 
tik iŠ Lietuvos parvežti nauji 
įdomus judami paveikslai. At
eikit pamatyti Lietuvą, kaip 
jį šiandien gyvuoja. Pamaty
sit jos kariuomenę. Dainos 
Dieną, kur dalyvavo 3,500 
dainininkų, katalikų jaunuo
menės kongresą, sportininkų 
Olimpiadą, kaimiškas vestu
vės, miestus, miestelius ir jų 
turgus, laukų darbus, Klaipė
dą, ir jos apielinkės ir daug 
kitų įvairių paveikslų. 

P>us rodoma: 
Gruodžio 29 d. Mildos svet. 

So. Halsted St. 
Gruodžio 30 d, Meldažio 

• "BeueAkalingfai išvartotas vanduo 
nieko naudos nepadaro. Jei bereika
lingas vandens vartojimas butų sus
tabdytas, tai reiškia butų perpus? 
sumažinti miestui iškaščiui pristaty
mui vandens, pusė tekainuotų ang
liai, darbiniu hai ir K Jaipgi page-
«ėtų ir vandeas spaudimas. Pagerė
jus spaudimui, butų galima jo gau
ti užtektinai ir nereikėtų ant antrų 
lubų nešti su kibirais. Beto, jis butų 
išfilteri uotas ir tyras. Dabargi tik 
perleistas per chemikalus, taipgi ir 
kaina sumažėtų". 

Geriausi miestų inžinieriai reka-
menduoja įvedimą visuotiną mite-
rių. Jau šimtai yra įsivedę ir džiau
gėsi, kad tai yra praktiška. 

Toką systeraą Jvedus, tai mokėsi 
už vandenį tiek, klek jo išvartos!. 
Tuomet kiekviena* peržiūrės ar ne
teka kur paipos, lies jei bereikalin
gai bus vandens išvartotą, tai be-
reikalingai reikės ir užmokėti. 
• » * * > • (Apgr.) 

Pasigarsink "Drauge", o 
dešimtys tūkstančių sužinos. 

Į laidotuves kvieskite gi
mines per "Draugą". 
Pasigarsink! 

Tel Lafayette 8588 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Westem Avenue 

Vai.: Nuo Z iki 6 t iki 8 P. M. 
Chicago. 

^ i i i ' I I • ' • • " 

Telefonas Canal 7238 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktoritis 

Dažu ir Poperos Krautuve 
2888 SO. LEAV1TT STR. 

6RIDGEP0RT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Malavonimė, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. Tel. ¥ards 7282 

MEDUS 
Šviežias 

Tikrai Garan
tuotas 

Geriausias Me
dus koki pini

gai gali nupirkti. 
8 Penkių svarų viednikai $6.30 
6 ePnklu svarų viedrukai $^ 80 
10 Penkių svarų viedrukai $10.00 

Siunčiame express'u 
Siųskite Money Order apmokėjimui 

A G. GILL 
228 \V. Huron Street Chlcago, IU 

SepUntos labos. 

PERLINES QUEEN K O P ? 
CERTINOS YRA 

GERIAUSIOS 

» • • • M > Į f W f » ' 

P L U M B I N G 
o lietuvys, lietuviams visados 
patarnauja kuogerlaaslai 

M. YUflKA, 
8 Weat įj^^įj*^^ 

Telefonas Canal 0810 

PLUMBING 
Geriausias piumeris, darbą at-

Ueku gerai Ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGIlf8 

2318 So. Oakley Ave Cblcago, 

Tel. Yards 4527 
Plumbing. Gas Fitting 

And Sewerage 
Greitas Ir Geras 

Patarnavimas. 
Kainos Mažesnes Nekaip 

Kitur 
GEO. HAZARD 
3258 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 

Padarytas iš 76 ir 102 rakių, oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais klevišiais. Dailaus užbaigimo 
arba gražiai išmargintos. 

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
koncertinog butų pažymėta 

"PEARL QUEEN" 
Taipgi parduodamos lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. 

KATALOGAS ATSIUNČIAMAS 
DYKAI. 

VITAK-ČLSNIC COMPANY 
4639 8. Ashland Avu Chlcago, Dl 

1 ' " ! ^ 1 S = 

Ii 

\ 
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S P E C I A L I S T A S ^l^oka Ugu vidurių Ir plaučių, gydo lytiška 
dalis, šlapumo Ugas Tyra, moterų ir taikų. 

Dr. J. M. C h r z a n 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS, OSTEOLOGISTA8. 

1046 Milwaukee Ave. Kampas NoWe Street 
Valandos: I I Iš ryta Iki 4 v. po pietų ir ana «:M lkl t : I t T. f. 

Telefonas oilso: Haymarket 8148 

r — . ^ * 

DR. SERNEB, 0 , D. 
Lietuvis Specialistas 

\ 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Agniai {5 |r augščiąu 
Valandos nuo 1 iki 9 vakarą 

Nedėliomls nuo l t lkl I I 
3333 South Halsted Street 

l 

Mūsų Naujo Namo Adresas 
Y M Sis: 

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

Mes turime geriausių silkių 
ir žuvies, -lai p tai: Ąlaska 
Fat Scotch ir Holland silkių. 

Mes parduodami bačkelėmis, 
pusbąčkiemis, ketvirtbačkiais 
ir viedrais. 

Mes pristatėme į visas mie^. 
to dalis. Taipgi pristatome ir 
J užmiestį. 

Reikalui esant telefonuo-
kite: Monroe 7344 

Visi užsakymai yra g a r a n 
tuoti. 

M. BORTZ COMPANY 
IMPORTERS & PACKERS OF 

ALA5KA, SCOTCTf and 
HOLLAND HERRING 

162-104 N. SANGAMON STR. 
TEL. MONROE 7344 

CHICAGO 

Be Vaistinei Daktarai 
DR. P. S I M A I T I S 

NAPRAPATH 
Gydau pa&ekmingai tokias ligas 

vyrų, moterų Ir valkų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais ir ne
vargindamas operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Malstt 
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir t 
namusA Tel. Boulevard 8761. Ofi
so v a l A l iki 4 po pietų 6 lkl 8 
vak. NAdėliomis po sutartė 4662 
So. Ashland Avenue. 

• i 

*"-5 n,mt.am ; 

Kolonijališkosics Pienes 
Dienose Waslunctono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puįkiojns 
ponioms ir gražiai apsirėcliiusiems 
vvranis papuošti savo galvas su gra 
žiais perukais. Jei ii tas paprotys galio
tų ligi iiol, tai šiandien daugelis 
žmonių gal§tu paslėpti po . peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vittpje to, jie šiandien naudoja 

PleiskgnŲ fcirtinaji pri«|», kuris, jei 
ištepsi" juomi galvą ka«aita p«r sa-

raitė ar dešimt} dienu ir vilMtus tik n*kvrii*k sulig reikalo, greitai ap 
Valis galvos odi| nuo šių eranančig baltų lupynų; niežėjimas tuojsus 
pranyks ir plaukai tuojaus atkraus savo natūrali, normali gražumą. 
Ruffles galima gauti visose aptiekoac po 6&c. hįukii, arba U* 75c prisipn-
čiame paštu tiesiai iš dirbtuves. 

F. AD. RICHTER & CO, 104-114 St. 4tkSt., Breeklys, M 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
S327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

Physical Health Institute 
D. C, D. 0., H. T. 

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4904 Archer Ave., Chlcago, m. 
Brighton Park, 2 lubų. Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakarė nųp 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 lkl 12 pietų. 

Telephoae Lafayette 454S 
i . : . . . . ^ , • 

Ą̂DVOICATAI 

ADVOKATAS 
127 N. bearborn St., Room 

Telef. State 7S21 
Vakarais ir nedėlios rytą. 
3335 Se. Halsted St 

Telefonas Yards 0141 
Bylos visuose teismuos^. 
straktai. — Ingaliojima* ~ 
kola pinigų l ir 2 Jnjrgii 

JOHN KUCH1NSKA: 
LIETUVIS ADVOKATAS 

SSS1 W. 22-nd St. arti Leavttt 
Telefonas Canal SSSS 

Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro, 
redoj Ir Pėtnyčioj ųųo 9 f. 
v. Veda visokias bylas v 
teismuose. Egzaminuoja 
tus ir padirba visokiu 
mentus, perkant arba .>ard| 
dant Lotus. Namus, Famtapj 
Bianlus. Skolina Pinigus ant 
mo morglčiaus lsngvonds 
mia. 

A. A. O U S 
A D V O K A T Ą 

11 S. LA Salle st. Rooin 
TeL Randolph 1034 VaL 

VAKARAIS: 
8301 S. Halsted st. Tei, Kvd, 

•—« v. v apart Panesjėtte 

l W, RUTKAUSI 
A D V O K A T Ą 

• m* m 
oaaas DidmiMtylj 

29 South La Baile 

Telefonas Central 4SM 

Vakarais 3223 S. 
Telefonas Yards 

STASULA; 
ADVOKATAS 

77 W. VYashlngton St, R i t a 
Tel. Central 6900 

Cicero Ofisas Utarninko 
1814 Cicero Ave. TeL Cicero 
Ant BRIDGEPORTO Seredoj 
6-8 vai. v. Subatoj nuo 1—7 
3238 S. Halsted St. TeL BonL I 

T P . VVAITCI 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 K. Dearborn SI 
Kambariai 514 ir 

Telefonai Randolph &5S4 iri 
Vai.: Kas diena, išskiriant 

batos ir šventės, nuo 9 Iki I 
ROS E LANDO OFISAS: 

10717 tax>. Indiana Ave 
Telefonas Pullman 68 

Vai.; Kas diena nno 9 
Subatomis visa diena, Svc 
Iki pietų. 

SPBCIUSTAS ant ei 
jimo abstraktų ir padaryme 

, traktų, dokumentų ir 
' popierių. Veda visokius 

JohnBagdziunasBi 
Lietuvis Advol 

69 W. Washingfton 
l̂ oom lf10 

Telephone Dearborn SI 
Vakarais: 2151 West 

Telephone Rooseveit 
Namų Telpfonas Canal 1] 

' • 

^^5^^^^^^^s^^^|f yt 

HELEN BELMEN JI 
LIETUVĖ ADV03 

4464 South VVojtsm 
Telefonas Lafayette 

Valandos: Kuo 7 iki 9 
Kuo 2 iki 6 Subatom \ 

'-• 
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J-įncoln s/^P»ĮSW^» 

FRANK BRESKA 
2501-03-05 S. Kedzie Ave. Tel. Lavvndale 4U| 

PASINAUDOK 05 PIvA f̂U 
§ Ford TruckaJ Dęl Groserny ir Bučęrny. 
«IIIIHIIIUlillllllllflUlllllllllllllllllHUIIIIIIIUIIIIIIllllllllllllllllllllllllHn4It| 
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ŽENKLU. 
kuniutp. 

Tuomi susirinkimas ir užsi
baigė, f U 2 P P * 

Bet tuojau po susirinkimo 
visos nares mainėsi savo do
vanomis, kurias buvo atneša
mos ateidamos į susirinkimą. 
Po to buvo išdalinti skanus 
užkandžiai priruošti to vaka-

^Urusio jauno milionieriaus 
feClintock organuose rasta 
iltinės ženklu. Gydytojai spe 
Ralistai kimo organus nuodu 
mai ištirti reikalauja ilges-
tio laiko. 

Tuo tarpu valstybinio pro- ro gaspadiniu, būtent Onos 
raroro ofisas varo tardymus.iBagdonlirtes ir p-lhi Bariaus-
•abar neapeina tiek, kaip tas wUWC-

Įaunas vaikinas miręs, bet j Ten Buvusi Nare. 
įaip jis globėjų buvo užlaiko 
įas ir kaip jis globėjams už-

[ašes milionus. 
Staiga atsirado mirusio gi-
inaičiai, kurie nori griauti 
iliktg. testamentą. 
Tai koks pinigo reikšnun-
i m a s ! 

J o s e p h L. Burns mėgino 
įsikartį So. Clark st. poli-

įjos stoty, kur jis buvo už-
|rytas. Teriaus jam paken-

Angelą Saomosa, 2 meti;, 
So. State st., mirė pas-

ngiisi riešutu. 

ROSELAND ILL. 

CHICAGEECIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

Cruodžio 12 diena. 1924 m. 
Vvveha" Kliubas laikė savo 
kalėdinį" susirinkimą. Su

rinkimą vedė p-le M. Jur-
tK'iute. 
I Visų pirma buvo nutarta pa 
lįsti Kalėdine dovaną, bu-
it ėeki suvirs $300.00 Lab-

Irybės Naudai. Šitie pinigai 
įvo pelnyti šitaipos: Iš p-

Tvanauskienės "Card 
trty"; iš p-nios AVaitchie-

"Bunco Par ty" ; iš p-nios 
nulionienės "Runco Par-
f; iš p-lės Lukošiūtės 
uneo P i r t y " ir iš dviejų 
iu surengtu Kliubo nariu, 

ikia būtinai pagirti mušu 
s veiklias narės ir komi-

Įa. uz tokį gerą pasidarbavi-
kad surinko šitą taip di-

e sumą į labai trumpą lai-
Taigi vėl pradedant nuo 

ujų Metų Kliubo narės ža-
varyti tą Labdarybės dar-
toliau ir smarkiau, kol at-
ks savo paskirtą kvotą, 
įent $1000.00. Šitas darbas 

labai pasekmingai tvar-
nas mūsų gerbiamos pirmi-
Įkes p-nios Vaiėienės. 
*aigi jau dabar yra tikietai 
>lakatai išleisti praplatinti, 
įgiami būtent ''po Naujų 
tij šokiai Labdarybės nau-

Šitie Šokiai įvyks sausio 
|dieną. 1925, K. of P. svet. 
59 So. Michigan Ave. Ro-
ind. 
'arp ko kito bubo nutarta 
iųsti Kalėdų dovanelės 
tinėms, Ro.-elando ir TVest 
įmano š\>nto Kazimiero 

kivo nutarta rinkti naują 

Chicagoa pašte (Yidumiegtj) 
prie Adams ir Dearborn gatviq 
r a n d a s i a t ė j ę i š L i e t u v o s l a i ška i 
žemiau {vardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatu persikėlime 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti 
Laiškus galima atsiimti prie (fa
nerai Delivery (ia Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viriau/ 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num.t nes su jno greičiau 
laišką suras nego sn pavarde. 

r » » ' . f 
fX)2 Alekniene Marta 
90«r) Apkianei Antanu 
906 Anastazija Sesno M. 

• 908 Bagdanauvieius St. 
919 Davidams ftr. A. 
920 Dauchgie Juazapas 
921 Dargis Eva 
936 Frejgis K lemens 
937 Gacieni Marite 
939 Oredys Fofia 
954 Jahnbouski Tliomas 
955 Jasntis .Tozni 
959 Kazlauskiene Mar. 
961 Kenzgajla Kazimeros 
969 ; Rudrovskos Rarimers 
970 Lausiatis "VVineas 
976 Lobi kis (iporgp 
977 Malaskevcini Jaknbin 
986 Mickus Theodor 
989 Oleshkevich Andro 
991 Pakanis Mikl 
997 Petroniene A. 
1000 Pi H ponis Antanas 

1001 Pocius Imdvikas 
1004 Rasztutis Jonas 

-1009 Rumbutis Chaa. 
1017 Schakis Xavera» 
1030 Szapnteni Petronėle 
1036 Vaitukaitis Mrs. M. 
1037 Vaikeikis Agata 

MITERIO ĮVEDIMAS REIŠ-

K 1 T GERESNĮ PATARNA-

VIMĄ. IR PIGESNIS , 

MOKESTIS. 

_̂__ 

Ar Tamistos žinote, kad 
Cliieagoje kiekviena diemj iš-
vartojama vandens po 275 ga
lionu del kiekvieno žmogaus, 
vyro, moteres ar kūdikio? 

Ar žinote, kad puse to van
dens yra išvartojama perniek 
del kiaurų painų ir rymų. 

Tamista moki už bereika
lingai išvartotą vandenį; mo
ka taipgi ir Tamistos kaimy
nas, o patarnavimas blogas. 

Dėlto, kad pusė vandens y-
ra išvartojama veltui, tai ne-
paspėjama privaryti tiek van
dens, kad užtektinai butu spau 
?»im. Kadangi perdaug van
dens vartojama, tai jokų būdu 
pompos nesuspėja užtektinai 
privaryti. 

Del didelio vandens vartoji
mo, miestas negali vandens is-
iilteriuoti. o tik spėja perleis
ti per chloriną. Taigi mes ir 
negauname tokio tyro van
dens koki turėtume gauti. 

Tiktai 10^ Chicagos gy
ventojų moka už vandenį tiek, 
kiek istikijjų išvarto ja, nes 
jie turi savo namuose įvestus 
miterius. 

Miteriai parodo kiek yra 
vandens išvartojama. Jei mi-
teris rodo, kad- daugiau išvar
totą vandens kaip paprastai, 
tuomet reikia peržiūrėt paipos 
ar kur neteka ir tokiu būdu 
galima bus sustabdyti^ berei
kalinga, vandens vartojime. 

Tikusieji 90% Cliicagos gy
ventojų moka nuo didumo na
mo neatsižvelgiant kiek būtu
mei vandens išvartojęs. Bilos 
yra vienodos, ar išvartosi 
daug ar mažai. 

Dažniausiai pasitaiko, kad 
tie, kurie atsargiai ir taupiai 
vandenį vartoja, moka dides
nės bilas negu tie, kurie ne
paisydami nieko leidžia bėrei-
kalo. 

Įvedimas vandens mitero, 
pagerins vandenį ir patį pa
tarnavime ir gali sumažinti 
bilas. (Apgr.) 
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rr_j# Cet\ĮV Ldivi 
in 1925 

lybą. sausio mėnesyje 16 

faipgi buvo nutarta turėti 
iristmas Party* priaugan-

uTaweh&" Kliubo jau-
mei, ketverge gruodžio 

lieną, vietinėje parkų sve-
šje. Tapo komisija išrink-
rarkyti visą darbą. Į ko-

iją pateko šios: p-nia Iva-
jkienė, p. Butinienė, p. 
m^, p-lės M. Jurgaičiute ir 
furgaičiute ir p-lė S. Mar-

Padidinkite savo alga su dividendais investokite 
į Cbicago Rapid Transit Kompanijos 7-į % Prior 
Preferred Šerus. Susitaupyk Fondą del ateinančių 
reikalių su mėnesiniais dividendais. Tik $10 in-
vestota i šios šėrus, su pusmetiniais investmentais 
dividendų, užaugs iki $733.42 į 5 metus; $1,806.65 
i 10 metų. Šėros kainoje $100, cash arba lengvais 
išmokėjimais. 

Narint daugiau iiniu paklaask oent Tle-
no darblulnko "L" kompanijos a r t e prl-
n»0»k žemiau telpanti kuponą. Mes prl-
sig>irue jums veltai kopija Chica*o Ra
pid Tranvit Kompanijos Street Gnide of 
Chicaro. 

UTILITY SECURITIES COMPANY 
Edison Bkl^. 

CHICAGO 
4568 Broadwajr 409 E. 35Ui St. 

LotUsville MUwaMkec Imlianapolis 

GAUK KOPIJA 
John J. M oran, 

Koom 1325—71 Monro* Street. CMeaffe 
Be ataakomyt>ė* i i mano puaeo meldžiu 
man prioluoti piinao informacijas apie Chi-
cagro Rapid Tranalt Kompanijos 7.8*%, Prior 
Preferred Stock ir kopija kompanijos street 
guldo Chica*os miesto. 

Adr, 

; IMaujais 
PURITAN 

Apiniais-
Paskaninta 
SALYKLĄ 

šiai Selyklai priduota tikru 
Boimiškv apynių kvapas 

Nerėikaliitga virti. 
Didelis f\ F" 

3 Svaru k K C 
Kenas U U 

Klausk savo Groserninko 

N A M A I - Ž E M Ė Stulpino Bargenai! 
MAINYSIM I JŪSŲ SENĄ 

NAMĄa 
Dadekite biskį* pinige ir 

gaukite šiuos puikius nau
jus mūrinius 2 flatu namus, 
South Side, važiavimo tiktai 
30 minutŲ iš miesto, 1 blo-
kas nuo karu linijos, 2 blo- *»• ̂ « * ^ ^ g 

PIRMAS PIRKSI, PIRMAS 
PELNYSI. 

it: 
i 

REAL ESTATE 

Dabar yra geriausias lai
kas, pirkti, mainyti, arba 
parduoti. Parduodam, namus, 
lotus, gražiose Chicagos vie

kai nuo mokykla, bažnyčia 
bus HniJŲ ir parko. Bus ten 
52 namai, 22 po 5-5 kamba
rius ir 30 po 6-6 kambarius, 
sun parlorai, aržuolo tri-
mingai, garu šildomi, įmury-1 tos vanos, pądestal lavatory, 

gių ir brangių apie 6v. Kazi
miero Vienuolyną - Marque-
tte Manor; Brighton Park, 
Bridgeport ir kitose vietose. 

k n 

t 
\ 

I 
I 

Trymimas V i i . s . . Suteikia Palenfriainilį' 
Nratsidėkit tat riebaluotų nioitrių, 

kuomet jums būtinai reikalingas linf-
mrii tab! 

Iref. a V. Pat. Ofise. 

n Timiemetbuvopatrelbiugairv-duole. Tiayra 
ptiikiamia ir Inbiauttsi putiketinaa Hni-

i mentas, kokj tik jdnifcai urali nupirkti. 
\*ra fikra»»«, jei neturi INKARO vuis 

f\ l>.i*»-iik i i«v 
F. AD. IUCMTER * CO. 

104-114 So. 4tk St., Brooklyn. N. Y. / 
»> ^ -J* ^ ^-^-'"V-^ ^ •« ^^\ 

{ 

( 

Taipgi statome namus, ant 
lengvu išmokėjimų, reikia 

gyduolių skrynute, prosini-'tur6t l i k biski -mlgų pra_ 
mui lentos, bufetas, viskas- . . 
moderniška, lotas '30x125,!dzi01' (lau^iau Ines. p a l^:-
nauja gatvė. Inam paskolas ir atliekam ki-

Tai feražiausi namai South tus reikalus. Jeigu turi lota, 

£*& ^ L 

OSUEOMSKIS-CO. 

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

Darbgi atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Habted Str. 
Tel. Boulevard 9641 P 

Sidėje. Mes taipgi statome 
namus ant JŪSŲ loto. Atsi-

tai nelaikyk dyka, toj kreip
kis pas mus, Mes suteiksime 

šaukite dienomis i r -nak t imi s : p a t a r i m 4 j ^ įp p a s ta tyt i na
iki 8 vai. vakare ir tuomet | ^ ,_ 
malime susitarti del pamaty
mo tų namų. 

mus. 

E. W. BAKS & CO. 
(Bakszevlcz) 

3301 So. Halsted St., 
Telephone Boulevard 6775 

Jei turi keletą šimtų dole
rių, tai nelaikyk juos ant 
mažo nuošimčio, bet kreipkis 
pas mus mes parodysime kaip 

j ir su mažai pinigų, galima pa 

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

ANT NAUDOS. 

S . L. FABIONAS CO. 

PARDAVIMUI 2 flatų mu- daryti d i d e l l P e b l a ; įdedant 

Tamsta 6iii Bot 
Sveikas 

i 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
slme. Patarimus dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yrą jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gusų, rugstumu 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenCiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroldus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, iSnalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — neraigė, pavargęs i S ry
to, galvosuk}, apsivėlusį liež-uvj? 
Prašalinkit nervifuruma —• apsl-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus-, t ere ikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Haymarket 4376 

1112-1114 MiTvvaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
piety, 6-8 vakare 

NedėUoj nuo 19 1x1 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir Šlapumo ligų.», 

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

JAMES KRAI. 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

r ^ 
Tel. Oanal 265.1 

C J. PANSIRHA 
FotoĮTrafas 

PAJTSIRNA STrDlO 
1901 S. Balsted St., Chfcago* 

Tolumas nedaro skirtumo 
iaukiamas, važiuoja i visas 

miesto dalis. 
r t 

GRABORIAI: 

j 

S. 0. UCHAVViCZ 
Lietuvis Graborlus 
2314 W. 23-rd Plaoe 

Chlcago. III. 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
2190 

juos į gera real estate. 

Esate girdėję kad tas arba 
tas, uždirbo keletą tūkstan
čiu dolerių ant biznio lotų, 
ant kuriu, buvo įmokėję tik 
keletą šimtų dolerių. Tamis
ta irgi, gali taip darydamas 
tapti turtingu. Nelauk ilgiau, 
"kreipkis pas mus šiandiena. 

Turime naujų mūrinių namų 
2 f I. po 4 kambarius, su ba-
sementu, ir aukštu stogu, va
nos ir elektra; visi įtaisymai 
sulig vėliausios mados. Taip
gi po 6 kambarius 2 flatų, 
ant plačių lotu; namai ran
dasi Marąuette Manor ir 
Brighton Parke. Priimame lo
ta kaipo pirma įmokėjimą, 
arba mainome ant mažesnio 
namo. 

808 W, 351h S t Cbicago 
Te!, ftoulevard 961?. ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR 
DAVIMp RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. * 

f? 

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

LOANS INSURANCE 
i General Oontractor & 

Builder 
Sn tos rūšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Aveuue 
įChicago, DL 

Resfdencljos Tel. 
Prospect MOl 

Ofiso Tel. 
Prospect 6778 

1437 So. 49 Ąve. Tel. Cicero 8279 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Grahorias 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 
Private Ambu-

lance 

Taipgi egzaminojame abs
traktus, padarome visokius 
legalius poperius, kaip tai 
Doviernastis, įgaliojimus ir t. 
t. 

Visais reikalais kreipkities 
pas 

I.irenard Kmh. 
F. B. Palacs 

iZj 

V. M. Stulpinas & 
3311 S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Yards 6062 

[LIETUVIS F010GRAFISTAS 
Jei Tamista nori, kad Jusi) 

paveikslas atrodytu kaip gyvas, 
tai tą padarys Tamistoms .1. 
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje 

Mes imame paveikslus ves-
tu»1u. šeimynų, pavienių ir M 
Mūsų studijoje galime nusiim-
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 

Biznieriai mato, kad "Drau 
gas" auga ir jie garsinasi 
' 'Drauge". Ko patsai laukit 

r i J 
S' 

. 
(Amerikos L. K. Moksleivių) 

KONFERENCIJOS VAKARAI 
* G R U O D Ž I O 29 D. vakaro programe bus vaidinimai, dailios, prakalbos ir tt. Meni

ninkai Justas Balsis, poni Balsiene ir vaidins jdomy ir juokingę veikale - "Faktai". Dai
nuos ponios S. Lauraitiene, E. Rakauskiene, p-le A. Bereckaite, p-le Viktorija Volteraite, 

„Į, piano skambins O. Skyriute, bus juoku monologas, kalbės Dr. J. P . Poška, adv. K, Oiesnull 
Lep. Noris ir studentai, taipgi bus ir daugiaus. Dainuos J. Ramanauskas. 

Piano akumpanuos A. Pocius Beethoven konservatorijos profesorius. Smuikos solo Bi-
aun . Beet. Knser. mokytojas. 

GRUODŽIO 30 D. bus pasilinksminimas - šokiai. Muzika - Parisian Girls orkestrą. 
Abu vakaru - ŠV. A N T A N O PARAP. SVET. 15th STR. ir 49th CT. CICERO, n J . 

Pradžia 7:30 P. M. 
Paremkite moksleivija savo atsilankymi 

JI Kviečia ' 
ĮQ*=m^m^m~m~t i J i • — — — MII 1 B 1 1 3 — — — — 

GIEDRININKAI - MOKSLEIVIAI. 
= f c 


