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KATALIKIŠKI NUOTIKIAI 
ANGLIJOJE. Didelis Triukšmas Romoj 

Ir Kitur 
Fašistai Ieško Priešu, Kelia De

monstracijas 
Gal Premieras Mussolini Pa

leis Parlamentą 

NORI TARDYMŲ 
GRUZIJOJ. 

ROMA, saus. <>. — šis sek-1 Parlamento likimas. 
Prieš .Mussolini valdžią 

daugiausia triukšmauja par-

LONDONAS, saus. 4. — A-
nglijos Karalius George i š 

siimto sveikinimų kardinolui 
.Gasquet minint kunigystės jn 
biliejų. Karalius sveikinimo 

reiškia velijimu, kad kardino
las dar ilgus motus gyventu. 
*^es jo gyvenimas begalo bra
ngti inas einant jam svarbias 
pareigas ir užimant tokį auk
štą ofisą, kas jį padaro gar
bingu asmeniu Britanijos im-
porijoje. 

Karaliaus sveikinimą kardi 
nolui įteikė Anglijos pasiunti 
nys Vatikanui, Sir Od<» Rus-j 
soll. 

Pažymėtini atsivertimai. 

Londono oratorijoj Katali
ku Bažnyčion priimta angli
konas reaktorius, Rev. George 
Frederiek Sharland ir Mrs. 
Sharland. 

\Villinson Sherren. ižvinus 
. . „ ' • j savo priešus opoz.eionistus., u f ^ . ., . • A 

autorius ir jo žmona g r y z o ^ p a ž v m V l j o k a < | , 4 S v a l a u . ' . « 
#* 

.luos patvarkyti kitaij) ne
galima, kaij> tik atomus nuo 

i įu tas neliečiamybės teises, 
griau- (j

rfam tikslui reikalinga pale i-
Miežely Riddle Lenark*hi- ! s l » i n S a - H ( ' t a i ^ t a i P k a l U a '»ti parlamentas. Premieras 

n-, pastatvta nauja bažnyčia, jP^ ' t ikodamas savimi. J is sa j M m a Q y m i } ka;lp> s p < - , j a m a , l m s 
. . . • , . ko. Kad jei fašistai kaltinami l ; v t imti* tn< nriemn-
talpmanti apie vieną tukstan-1 J . ]>n\ersias imti.s ios prumo-
.. . .» v v I UŽ t a s i r k i t a s Žl ldvsteS, t a i . • T n n i n o t d i d v i n m n ono ' / i -
ti zmonni. Baznvcia pazymc-'. # .. . . iiiomet (ii(i/iuma opozi-

1 1 * 4, • - j priešai tognl ji pati kaltina, ,.:nniatii vintai ni-rmnintulm 
tina tuo, kad pastatyta \ se-! ' _ y \ ^ uonisių uoioj propagandos Įneš jis va vviausias fašistu '«t«idiir<* knlėiininn šias savaites, . * laisiuurs nan jiiiian. 

Į organizacijos viršininkas. 
Bažnyčiai jau paskirtas re- Susektas sakalbis. 

įauses. i ,,. . . - e 
Jvaip autoritetai, taip fa-

Ant rvtojaus, tv. sekma- v. . . „ . .' . . 
, . . , . * . . . . sistai viso) saly ieško sakai-

diem, kaip Romoj, taip kitur . . . . , > , . . . *• i i 
1V . . , bininku. Policija suseko, kad 

, įkilo triukšmai, riomoiihtraci- I ., , . . , v. , ,• 
Į . . no rota sudeginti geležinkeliu 

NEREGĮS UKRAINIETIS U°*> » a u ^ s - !stotis Ronioj. Mnane ir ki-
LOURDESE. Fašistjii skaitlingas būrys 

! puolė laikraščio "(iiornale 

B R U K S K L I S , saus. G. — 
Čionai antrojo internaciona
lo socialistai turėjo konferen 
ei ją. Išnešta rezoliucija, kad 
Gruzijos , likimu didžiosios 
valstybės pravestų tardymus. 

Socialistai nori patirti, 

LIETUVOJE j Bolševike Propaganda Egi] 
M0N0P01IZACUA NE

VYKSTA. 
KONSTANTINO!*., saus. Jtas Anglijos posesijas ir 

'G. — Kova .Rusijos l)olševiku čion Indijon. Visur, sakoJ 
i 

su anglais kasdien eina ar- Iri but * vedama kova angį 
Vilniuj įvesta jau keletas Jgyj^ i valdžiai, 

monopolių, bet jų žada but Į Anot gautų žinių, trečiasis j Praneša, kad bolšovikai| 
ir daugiau. Valdžia jau bai- 'internacionalas 4 įš Maskvos |masi tų priemonių prieš 
gia ruošti degtukų monopolį. • s a vo agentams Egipte paskui I gliją keršto atžvilgiu, gii 

kaip bolševikai Gruzijoj ap- I Gerai organizuotoj ir pat- tė įsakymų ig&elti akciją už 
malšino revoliuciją ir kokia ,varkytoj valstybėj monopolis revoliuciją. Tai yra agentai 
ten šiandie padėtis. 

madienis 'čionai taip triukš
mingai praleistas, ko neimta 
nuo paliaubų laikų. Visame 
mieste triukšmavo fašistai ir 
jų priešai. 

Ibvakaro buvo atidaryta pa
rlamento sesija. Premieras 
Mussolini diktatoriškai, juo-Į 

NAUJAS POTVINIS 
PETROGRADE. 

dieninė Anglijos valdžia 
patvirtino sutarties su bo1; 

yra geras daiktas. Bet Vii- turi darbuotis kuotrumpiau- vistine Rusija. Ta pati vj 
niuj iš to tik vargas. Tai ma siu laiku Egipte sukelti revo džia organizuoja BaJkaij 
tyt iš tabokos monopolio. liueiją prieš anglus valdiniu-'prieš bolševikus. Už tai h\ 

Sulikvidavus privatinėms kus, ang'.ų kariuomenę ir ' še.vikai nori atsimokėti 
įfabrikoms ir atėmus nuo jų ,! prieš visus civilius. Pažymė- lama. 

MA.SKA A, saus. 0 . — Pet- Ip^kes, vartotojai bematant ta. kad nereikia gailėtis nei Gauta žinių, kad iš Mai 
rogradą palietė naujas bai- |p a j u to lenkiško socializmo amerikonju, nei kitų europi- vos Egiptan vagonais siu| 
su potvinis. Vanduo visur pa I vei,':mią. n#. /"'ami įvairiausi propagam 
kilo aštuonias pėdas aukščiau' yi]umj uuo]ht s t i n g a t a h o . Tą įsakymą agentams pa- 'raštai, kuriuos agentai visj 
savo normalės linijos. D a u g i o .„ „Q T , ;^0 1 , n : Ui L . l i r;n siuntė Zinoviovas. Jis naro- 'gyventojų tarpe skieidžl 

lamento atstovai opozicionis- .dirbtuvių užlieta. Traukiniai į , ^ ^ i r y r a ? t a i j o s a r b a ro-,'* ififelti anglų valdininkams Daug ir pinigų Kgiptan i 
tai — socialistai ir komunis 
tai. 

J ie veda propagandą liuo-
, sai. Kaip ilgai jie yra parla
mento atstovais, jie neliečia-

nevazineja. 

BRANGI FARMA 

Vedusios, suplėkusios arba gftjKkeidjmM. Taipat nurodė, vežama. 
! vo paruošimu niekam, tinka, j k a d s " k ( 4 l t ^ revoliucija Egip-! Žydų tarpe Palestinoje p] 
Pagaminami papirosai, kurių | t e ' S t e n t l i r i persimesti į ki- pa-anda taipat vedama. 
negalima nei rūkyti, pavadinĮ 

Jomis spalvomis atvaizdavo • DeU() ^ t ( ) m i s I i e l i ^ i a . f̂  _ Tjj-į, 
JANKSVILLE, AVis., s aus . ' t i i«paa^Qe .M arba "polskic.^Mipsissippi. Perkaso plukdy-

Kataliku Bažnvčion. J is buvo 
taip vadinamas 

» i 

mistas . ' ' 

Nauja bažnyčia. 

•*non-conl"or 

r 
jdas ša'is aprimsianti. Jo vai 
džia ivykdisianti reikalinga 

i tvarka ir ramvbę. 
Jo kalba buvo tikrai 

•<->v 

rsolį is (ialesburgo, ] ^ 0 į j a p r e k 0 ) toks ir vardas, .niui vanduo imamas iš Miclii-
iiideno lanną I)e- k j t s ^ j t a i n pįi„aį atatinka. U'an ežero — sekundoje su-111.. pirko 

levane. Farma turi 1,000 ak
rų, l'žmokėjo I85,()f)() dolerių. 

— > 

DU IŠĖJO Iš KABINETO. 

IŠ KONSOLIŲ KONFE
RENCIJOS. 

vartojama 10.000 kubinių pė
dų vandens. Tiek vandens rei 

j kalinga perkasui, kad apdrau 
1 sti miesto gyventojos nuo li-

konfe- gų. Jei butų imama mažiau 

skelbė, kad Chicago turi pi 
si taikinti prie to parėdymo! 

GAISRAS STOCK-
YARDUOSL 

pas naują bažnyčią pašventi
no. 

PARYŽIUS, saus. 5. — Ne d ' I ta l ia" butą, norėdami pa

senai Lourdeso stebuklingon -degti ofisus. Vyko jiems pa-
vieion atvv^o iŠ Ukrainos viejdegti vieną departinonta. At-
nas jaunas neregįs vyrukas. 
Peter Anbalt, kurs karo lai
ku nebeteko regėjimo. Atvy
ko jis su karšta viltimi atgau
ti sveikatą ir regėjimą. 

J i s yra vargšas. Kelionę 
atliko pats vienas. Iš Ukrai
nos per Rusiją jis nuvyko La 
tvijon. Iš ten per Lietuvą ir 
Vokietiją Francijon. 

] Lourdesą atvyko nelai
mingas taip labai pavargęs, 
kad tuo jaus paimtas ligoni
nėn. * 

gaisrą vyko karabinieriai ii 
užgesino. Buvo girdimi apsi
šauti vmai. 

stotis 
tur. 

Po to susekimo visoj šaly 
policijos prefektai gavo įsa
kymų atlikti kratas ir užda
ryti visus antipatriotinės 
spalvos politinius kliubus. 

|Kai-kuriuose miestuose im-

Li e tu vos koHsulių 
rencija Kaune baigėsi gruo- ;vandens, tuomet nešvarybės 
fižio 12. Trumpai suėmus ko-'retkarčiais patektų ežeran ir 

ROMA, suas. ii — Iš I 
talijos miitį«terių kabineto, iš
ėjo du liberalu ministeriu — nferencija pasiolcė tokių vai-! suterštų pakraščius. O juk 
švietimo ir viešųjų darbių. 
Premieras Mussolini tuojaus 
jų vieton pakvietė kitus li-
lieralus. 

siu: miestas iš ežero vandeniu ap-

Nežinia iš ko kilęs gaisn 
išdalies sunaikino Clricaj 
Packing (V), dalį įstaigų, 4| 
gat. ir (iross ave. Nuostolis 
siekia 400,000 dol. 

Ties \Voodlawti ave. ir 1 

ANGUJOS PINIGAI 
PAKILO. 

NEW YORK, saus. 6. — 
Anglijos sterlinga svaras va
kar staiga pašoko ligi $4.76-
i/>, ko nebūta po karo. Tai e-

įsą de^o, kad Anglija savo 
pinigus išnaujo nori padėti 
ant auksinio pagrindo. 

ta mobilizuoti fašistų milici-
Paskui mėginta pulti laik- \. , . . , .. n 

• ja, kuri turi duoti pageibos 
policijai. 

Romoj ir kitur fašistų mi-

Bet rašei o " M o n d o " ofisus 
buvo atmušti. 

Visą diena Romos garnizo 
nas buvo paruoštas malšinti i i e i J a sekmadieni turėjo ma-

st. žuvo poliemonas Merce 
1. Susipažinta su Lietuvos ! rūpinamas. | J i s v a ž i a v o a l l tomohiliu. Staį 

užsienių prekybos reikalais ir! Aj/inkiniai ežero Micbigan g a R U j a i k a n t m a ^ i r i a ^^y, 
nustatyti keliai, kuriais kon- , i n i o s t a i J r p a t i K a n a d o s v a l " atsidaužė į medį, poliemona 
suliai turi remti šią prekybą " z , a lsk<'le protestus, kad išlėkė ir sėdynės ir galva smo 
ir rūpintis jos ekspanzija.* chicago perdaug vartoja sa- g^ į žiburio*stulpą. 

2. Plačiai išaiškinta koiisu-iv o P^k^sui vandens ir todėl 
lių administratyvės funkcijos1 e s a P^o jaus navigacijai 
ir budai šių funkcijų atliki- T l l 0 1 n ^ t &• V; karo departa-
mui palengvinti. |mentas parėdė, kad Clncago. 

+ tfg-i^j; - J : • pei^iasui gali vartoti tik 250-
S. Nustatyti pagrindiniai . . 

T . . . , i- • • i.^ 000 kubiniu pėdu vandens i 
Lietuvos konsuharinio statu- . . 1 - I f* C 

minutą. 
iVisas reikalas atsidūrė į 

**A* „r 4 • ^ rp • v J ' CHICAGO, — Kiandie ne iederalius teismus. Tai buvo \ * 
• - ,-! • . T .., pastovus oras; maža atman 

pirm 16-kos metų. I r tik va-- 1 

Policija areštavo 3 jauni 
vaikėzus už automobilių vogi 
ma. 

to dėsniai ir apsvarstytas 
tas statuto projektas. 

4. Apsvarstyta ir išspręsta 
visa eilė klausimui, surištų 

O 

VOKIETUA GAVO N0TA' su konsuliatlJ ££ ir ^ Hr A*k«!ia™&« V*mu pa temperatūroje. 

AREŠTUOTAS RADIč. 

BELGRADAS, saus. 6. — 
Serbų policija čia areštavo 
kroatų valstiečių vadą radika 
lą Stepbaną Radič ir tuojaus 
išvežė Zagrebo kalėjimam 

Radič atrastas vieno par
lamento atstovo namuose sla
ptam kambary. 

pramatomas riaušes. Tečiaus 
pavojingos riaušės neįvyko. 

Bet karabinierių būriai vi-
Svarbus klausimas, ar pre-

mierui Mussolini šiuokart vy 
ą dieną stovėjo strateginėse fks apmalšinti šalį be didelių 
miesto vietose. žmonių aukų. 

Francija Mėgina Išsisukti Nuo 
Karo Skolų 

WASHINGTON, saus. 6. 
— Kad Francija nori išsisuk
ti nuo karo skolų atmokėji-
mo, tai liudija tas faktas, 
kad ji formaliai nepasiųlė S. 
Valstybėms jokio galutino 
projeftt .skolų patvarkymui. 

WASHINGTON, saus. 6.— Patirta, kad Francija pa-
Praneša, kad prezidento inau duoda tokius ir kitokius pla-
guracijos dienoje, kovo 4, re- nus tikslu susekti, kaip į sko 
publikonai rengia dideles iš- |ln klausimą atsineša ne vwn f ^Tad karo skolų klausimu į Į ^ ^ ^ c į 1 ^ ' ' į J ' J J 
kilmes. pati AVasbingtono valdžia, nieko ypatinga nenuveikta. C e Wnvalrnn« 100* kr ftffl 

bet ir \usuomene. 
Iš Paryžiaus AVashingtone 

gautas t:k vienas memoran
dumas, bet ne tikroji nota, 
arba projektas. AišKinama, 
kad Francija šiandie jaučia
si negalinti duoti jokio kon-
kretinio pasiųlymo, nes neži
nanti tikrai, kuomet galėsian 
ti pradėti atmokėti skolas. 

BERLYNAS, saus. G. — 
Santar tės valstybių atstovai 
vakar vokiečių valdžiai įda
vė ambasadorių konferencijos 
notą, kad santarvės valstybės 
saus. 10 atsisako evakuoti Co 
logne distriktą. 

LISBONĄ, saus. 6. — Por
tugalijos ministeriu kabine
tas išsprendė pripažinti Ru
sijos bolševikų valdžią. 

ANGORA, saus.. 6. — (Tur
kijos seimas svarsto bilių 
apdėti mokėstimis nevedėlius 
vyrus ir bevaikes poras. 

PINIGŲ KURSAS. 

Sausio 5, 1925 < 

Lietuvos 100 litu. $10.00 
Anglijos 100 frankų . .4.77 
Franci jos 100 f r anke .5.39 
Italijos 100 lirų . . . . 4.22 
Belgijos 100 frankų.. 5.00 
Šveicarijos 100 f r. . . 19.57 

Čekoslovakijos 100 kr. 3.03 

čių ar tai del veikiančių įsta 
tymų kolizijos su rezidencijos 
šalies įstatymais. 

5. Užmegstas kontaktas 
tarp konsuiių ir žymesnių 
Lietuvos finansininlrų, preky 
bininkų ir pramoninkų. 

cir

pia t i nkite dienraštį * Draugą'. 

CHICAGOJE 
CHICAGO PRALOŠĖ 

BYI4. 
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_ : j 3 
L I E T U V Ą 

PINIGUS 

Aukščiausiam S. Valstybių 
Teisme Chicago pralošė'labai 
svarbią bylą del miesto kana
lizacijos. Chicagos gyvento
jams tas labai brangiai at
sieis ,— keletą šimtų milionų 
dolerių. Prisieis pertaisyti ka 
nalizacijos sistemą. 

Chicago turi pagaminęs di
delį perkasą, kurin suvesta! 
kanalizacija ir tuo perkasu* 
miesto nešvarybės varomos į 

P E R 

ik 

DRAUGĄ ff 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. " D R A U G A S " 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL-

, STYBfiS BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ, 
" D R A U G Ą S" siunčia pinigus litajs 
Ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tals ir telegrama. 

" D R A U G A S " P U B L CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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• D R A U G A S PAVYZDINGOJI MOKYKLA IR "KŪRYBA". 
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robUshed Daily Kioepi Bandau [ 

One I e t į .. . . .«»-«icc» > »»?^j • • * • , 
Btz Montka »...;.;._. I&00 

AT RSWS - STAITD8 So. A OOP V į 
DRAUGAS PUBT.ISTITNG OO., Inc. | 
M34 S<x Oakley A ve., Chicago, liL , 

Red. TeL Koosevelt 29JO 
Adoiinis** : Roueevelt ! • • ! 
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DAR APIE GERBŪVĮ. 

IŠ a iEDRININKŲ Xin-TOS kūčių choras laikė mišių giedo gaitė, stud. Pranas Zdankus, 
KONFERENCIJOS. 

M»*.. -L . . 

1 l 
! 

. Apie einantį Amerikai ger
būvį daug kas gražiai nukal
ba. Tečiaus Pinigyno sekre
torius Mellon ir faktais įro
do. J i s savo metiniam rapor
te pažymi, kad S. Vaistytas 
1925 metais turės gerbūvį del 

Įfederalių moksčių sumažini-
Imo. Ir tais pačiais metais pra-

I, matomas dar tolesnis mokes
čių mažinimas. 

Sekretorius Mellon skaitlin-
j ėmis įrodo, kad prezidento 

Coolidge vedama valdžia tik-
. rai rūpinasi šalies gerove, 

kuomet siaurina federales iš-
; laidas ten, kur tos ne buti-

, J nai reikalingos. Kuomet išlai-
\ dos mažinamos, suprantama, 

(Tąsa ir galas). 
• 

KAIP ŠIĄ MOKYKLĄ ĮKŪRUS. 
Projektuojama mokykla turėtų apie 35 mokytojus ir 

aipe 600 mokinių. Jos pastatymas kainuos labai daug. 
Kadangi aukų šiais laikais sunku iš kur tikėtis, tai sugal- Pf tU ^Tam& bažnyčioje. 
vota tikresnis ir pigesnis, nors labai lėtas jos statymo! Pirmadieny«J> grvofr 

XII I Giedrininkų konferen
cija Seimas įvyko gruodžio 
29, 30 dienomis šv. Antano 
parap. svet. Cicero, 111. 

29 d. 

I * 

>u 

m 
bl 

federaliai mokesčiai irgi turi 
susiaurėti. 

1920 nietais federale vald-
I žia turėjo milžiniškas islai-

I das - 6,500,000,000 doleriu. Gi 
J šįmet jau tik 3,500,000,000 

j dol. 1920 metais kiekvienam 
T valstybei gyventojui, imant 
'" aplamai, federalių mokesčių 

ižpuole po 54 dolerius. Gi 
šiandie išpuola jau tik po 27 

-dol. 1919 metų galo S. Valsty
bės turėjo 26,594,000,000 do
lerių skolų. Šiandie tos sko
los sumažintos ligi 21, 251,-

* 000,000 dol. 
Abelnai imant, ekonominįaį 

santykiai praėjusiais metais 
didžiai pagerėjo, siautusi de
presija išnyko. Bankiniai ir 
pirklybiniai santykiai irgi pa
sveiko'. 

.Žiūrint ateitin -- raportuo
ja sekretorius Mellon — prieš 
mus atsiveria vis nauji ir gra
žesni vaizdai. Eina nauja era. 
Tai daugiausia del pasigeri
nusios situacijos Europoje. 
Europos šalyse atgaivinamas 
naujas ekonominis darbas. 
Žmonės ima energingiau dir
bti ir taupyti. 

Europos padėtis palankiai 
atsiliepia į S. Valstybės. Ka
dangi dirbanti ir taupinanti 

I Europa ne vien iškels dides-
* nius užsakymais Amerikoje, 

bet dar galės už tai ir pini-
J gaiš mokėti. Įvairiausių pro-
1 dūktų ir prekių Amerika gali 

j i Europai pristatyti - tiek, kiek 
tik jai reikia. Pakilus uzsa-

I kymains, pakils tikrojo ger
būvio era Amerikoje. 

Kad tik tie visi sekreto-
į riaus Meliono nusakymai pil-
į nai išsipildytų. 

1)udas. Pradėjus ją statyti 1925 m., pirmas pradines mo
kyklos kursas pradėtu; veikti 1926 m. rudieniop. Oi pilna 
mokykla butu; pastatyta tik per 10 — 12 metų. Ir štai 
kaip: 

Pati mokykla manoma statyti ant didelio žemes plo
to. Ji gavo iš valdžios nedidelį (apie 700 akrų) apleistą 
dvarelį, kurs guli prie Nevėžio, 12 kilometrų nuo Kauno. 
Šitame dvare įtaisomas pieno ūkis, kurs duos nemažą 
pelną, nes jis bus arti Kauno ir naudosis pigesniu (kartais 
visai dovanai) specialistų-agronomų darbu bei patari
mais. % ̂  , 

Šitam ūkiui įtaisyti šįmet reikia $10,000. Tuos pini
gus organizuoti imasi kooperatyve 

KULTŪRINE BENDROVE "KARYBA", 
kurios steigėjais yra prof. St. Šalkauskis, prof. J. Eretas, 
docentas L. Bistras (dabar švietimo ministeris), kun. Dr. 
J. Navickas, Dr. K. Pakštas, p. Julius Kaupas (Lietuvos 
Banko Direktorius) ir p. Matas Milukas ("legos" direk
torius). "Kūrybos" nariais jau įsirašė nemažas būrelis A-
merikos lietuvių ir Lietuvos veikėju, daugiausia pedago
gų. Bet JŲ įmokėta suma dar labai maža. 

Steigiamas ūkis duos didelį pelną, bet "Kūrybos" 
šėrininkams bus mokama tik 8 nuošimčiai. Nes visas kitas 
pelnas per pirmus 2—3 metus eis ūkio tobulinimui, o vė
liau šis pelnas bus skirstomas per pusę mokyklos staty
mui ir ūkio gerinimui. Šituo būdu mokykla tikisi gauti pi
gaus ir gero maisto savo bendrabučiams ir dar apie 3,000 
dolerių kasmet naujų mokyklos namų statybai. Ir taip, 
dar gaunant truputį aukų, mokykla nuolat palengvel sta
tysis, augs, stiprės. 

Ūkio vedėju yra prityręs agronomas ir pteninkys-
tes specialistas. 

Ūkyje manoma ateity statyti ir plytnyčią, kad turė
jus dar daugiau pelno ir pigesnių plytų. Žodžiu, viskas 
bus daroma, kad pagaminus kuodaugiausia medegos 
dvasios tarnybai. 

"Kūryba" pardavinėja savo serus po 50 litų (6 dol.). 
Savo įgaliotiniu Amerikon ji paskyrė Dr. K. Pakštą. Ji 
jam atsiuntė savo Šerų su parašais prof. Ereto (pirm.) 
ir p. M. Miluko (ižd.). Kas įvertins ir brangins šį dydį 
kultūros žygį, tai mokės ir pagelbėti. Išmintingieji agitaci
jos nereikalauja; jiems užtenka aiškumo. Visiems-gi aiš
ku, kad "Kūrybai" pinigai DABAR labai skubiai reika
lingi. 

-.*. -

PAPILDOMOS ŽINIOS APIE "KŪRYBĄ". 

buvo atlaikytos iškilmingos 
šv. Mišios 10 vai. ryte šv. An
tano parapijos bažnyčioje Ci
cero, 111. Mišias celebravo, Gie 
drininkų Apskričio dvasios 
vadas, gerb. kun. Pranas Vai
tukaitis asistuojant dviem kū

jo pagirtinai. 'Taip sakant, 
bažnytinės pamaTclos pradžia 
suteikė Giedrininkams didelį 
jaukų, visuomet atmintina, 
įspūdį. 

Sesijų pradžia. 
Pusę po vienuoliktai (11:-

30) konferencijos dalyvąi-vės 
susirinko svetainėn, ir užsile-
gistravo. " Giedros" redak. 
gerb. kun. Anicietas Linkus 
atidarė Seimo Gied. Apskr. 
dvasios vadas, gerb. kun. Pra
nas Vaitukaitis sukalbėjo 
maldą. 

nigam. 
Mišioms užsibaigus buvo paiPrezidijumo rinkimas. 

laiminimas Š. Š. Sakramentu. 
Pamokslą gilaus turinio,. pasa
kė Giedrininkų mylėtojas gerb 
kun. Antanas C. Martinkus. 

Konferencijos vedėju — pir
mininkų išrinkta "Giedros" 
redak. gerb. kun. Anicietas 
Linkus, vice-pirm., medicinos 

Gerb. Seserys Kazimierietės * stud. Antanas Rakauskas, 
teikėsi papuošti bažnyčią. Vai raštininkais p-lė Sopina Jur-

inteligentų ir mūsų amerikiečių visuomenei. Tad ir užsi
tarnauja mūsų paramos daugiau, nei kuri kita įstaiga Lie
tuvoj. 

Kadangi šerininkai įsirašo tankiausia su labai smul
kiomis sumomis, tai "Kūrybai" bus pravartus ir skolinto
jai stambesnių sumų, už kurias "Kūryba" jaučiasi galinti 
mokėti 10 nuošimčių palūkanų. 

"Kūrybos" įgaliotiniai priiminės ir aukas, tik šios au
kos neis ūkio reikalams. Aukomis bus išanksto sodinami 
dekoracijų medžiai, alėjos ir parkai ant to ploto žemes, 
kur vėliau statysis didžiule pavyzdingoji mokykla. Tad 
del aiškumo vel pakartojame: Šerai Ir paskolos eis vien 
pelningam ūkio bizniui; gi aukos — vien mokyklos sta
tybai, kuriai teks ir iš ūkio gaunamo gryno pelno dalis. 

"KŪRYBOS" VALDYBA: 
Pirmininkas: Prof. Dr. Juozas Eretas, 

Lietuvos Universitetas, Kaunas. 
Sekretorius: Karolis Dineika, 

Laisvės Alėja 5, b. 1 Kaunas. 
Iždininkas: Matas Milukas, 

Maironio gatvė, Kaunas. 
Įgaliotinis Amerikoje: Dr. Kazys Pakštas, 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 
IŠTRAUKA IŠ "KŪRYBOS" ĮSTATŲ. 

II. Bendroves nariai. 
§ 7. B-vės nariais gali būti turį ne mažiau 18 metų 

katalikai ir katalikės, o taip pat katalikiškosios draugi
jos. 

Pastaba. Nepilnamečiai nariai negali pildyti atsako
mųjų pareigų B-vės Taryboje, Valdyboje, Revizinėje Ko-

Steigiamasis "Kūrybos" susirinkimas įvyko 1923 m. misijoje ir būti B-vės įgaliotiniais, 
lapkričio mėn. Steigėjai ir nariai įnešė savo šėrus (pa- § 9. Naujas narys, stodamas į B-vę, privalo sumo
jus) ir išrinko valdybą, kurios adresus dedame žemiau. 

Pavyzdingas pienininkystės ūkis pradėdamas taisyti 
nuo 1925 m. kovo mėn. pradžios. Reiks pripirkti daug gerų 
galvijųMr statyti keletą trobesių. Šitam tikslui sukeliamas 
10,000 dolerių kapitalas, kurio vieną pusę sudeda kau
niečiai, o kitą pusę — amerikiečiai. Kol kas iš Amerikos 
pasiųsta tik $1,000, o dar lieka surinkti — paskolomis 
ar serais — apie 4,000 dolerių. Už paskolas mokama 8% 
— 10%, už šėrus 8%. Papildomų žinių galima gauti pas 
"Kūrybos" įgaliotinį Dr. K. Pakštą, 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, 111. 

2odžiu, dalykas labai vertas susidomėjimo labdarių 
ir" įvairių draugijų. Pavyzdingoji mokykla imsis juk rengti išstoti iš B-vės. 

keti 5 litus įstojamojo mokesnio ir nusipirkti ne mažiau 
kaip vieną pajų. Pajaus kaina 50 litų. 

1 Pastaba, {stojamasis mokesnis jokiu atveju sumo
kėjusiam jį asmeniui negrąžinamas. 

2 pastaba. Pajus gali būti sumokamas dešimties mė
nesių bėgyje po 5 litus į mėnesį. 

3 pastaba. Pajų skaičių, kurį gali turėti vienas narys, 
nustato B-vės susirinkimas. 

4 pastaba. Pajus negali būti perduodamas kam kitam. 
§ 10. B-vės nariai už jos pasyvą atsako savo pajais 

ir be to dar dviejų pajų suma. 
§ 11. B-vės narys, pranešęs raštu, gali savo noru 

konferencijos reikalų komisi
j a : Juozas P. Pentis, Mikas 
Bagdonas, Viktoras Balanda, 
Leonardas ftoris, Juozas J . 
Šlikas, konferencijos kores
pondentė Veronika A. Galnai-
tė. Prezidijumas užėmė skir
tas vietas. 
Sveikinimai ir aukos. 

K. Federacijos Centro pir
mininkas, gerb. kun. Ig. Al-
bavičius sveikino Federacijos 
vardu. Reiškė daug simpati
jos, palankumo ir suteikė au
kų $10.00. Sveikino K. Fede
racijos iždininkas gerb. kun. 
H. Vaičiūnas, Cicero klebo
nas, Jo sveikinime apsireiškė 
neapsakomas svetingumas ir 
užuojauta moksleiviams. Su
teikė salę, šilumą, šviesą, lie
pė jaustis kaip name, nurodė 
moksleiviams, kur galima per
nakvoti ir suteikė aukų $25.00. 
Dr. Kazys Pakštas " Drau
g o " redak. sveikino "Drau
g o " redak. vardu. Dr. Pakšto 
kalba buvo sudaryta iš ugni
nių sakinių, kuriais skverbėsi 
į moksleivių vietas, norėda
mas parodyti Giedrininkų Or
ganizacijos vesti. Aukavo $10 
Sveikino Mikas Bagdonas, L. 
Vyčių Centro pirmininkas, L. 
Vyčių organizacijos vardu. p. 
M. Bagdonas, daug gražių 
minčių pareiškė. Dr. Jonas 
Poška, savo sveikinime opti
mistiniai apibudino (Jiedrinin 
kų Moksleivių organizacijos 

gyvavimų nuo pirmos konfe
rencijos iki tryliktos. Paau-
kojo $10. Exkursijos pirmi
ninkas Stulpinas trumpai pa
reiškęs linkėjimus, suteikė au 
kų $10.00. Gerb. kun. Brigma-
nas, Westville, 111. klebonas, 
nuoširdžiai sveikino konferen
cija, apgailestavo pasivėlavęs. 
Aukojo $10.00. Konferencijos 
dalyviai -- Aimanai aukavo: 
kun. J . V. Skrypkus $13.00, 
kun. A. C. Martinkus $14.00, 
kun. P. Vaitukaitis $15.00, 
kun. A. Linkus $15.00. (Buvo 
prisiųsta nemažai pasveikini
mų su aukomis iš įvairių dr-
jų, organizacijų. Jos, smulkiai 
bus paskelbtas protokole).. 

Užsibaigus, pasveikinima
ms, linkėjimams, priėmus au
kas, girdėjus gražiąsias kal
bas konferencijoj ūpas susida
rė begalo gražus, pakilus, ge
riems norams nedatekliaus ne
buvo. Visoje sesijose Giedri
ninkų organizacijos apie jie 
reikalai svarstyta rimtai, šal

iai, užteutinai isktisk ūsuota C 

tuomet tik galutinai nutarta. 
Valdybos rinkimai. 

Antradienyj, gruod. 30 d, 
paskutinėj sesijoj po pietų pri 
eita prie Centros valdybos rin 
kimų. Išr inkta: Dvasios va
das -- kun. H. Vaičiūnas, pirm. 
- J . Barkus, I vice rpinn. -

/ Rakauskas, I I vice-pirm. -
{Tąsa , 3 pusi.) 

Gudrus TteH*i«8 
bijo iS^ltnyną. 

Namų svininkas užganėdintas}.', 
Visi linksmi! 

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ejo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra errinami ver
kiančių kūdikių Šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų. 

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkkmeių vaikų nutiMinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti i aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką B A M B I -
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik, užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip ,buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena. 

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus! 

(Paskelbimas) 

X UAY EGZAMINAS 
$1.00 

— • — • =E 

Mčterys Ir Vyrai, nedaro skirtu
mo kaip ilgai jus kenčiate ir ką 
kiti daktarai yra jums sakė, Atei-
J.ite ir duokite proga X-Ray egza
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagel-
ba naujausio aparato X-Ray kuris 
nukreips kelia bent kokiai klaidai 
e pasakys visa teisybė ir tikra prie
žastį ligos parodant visos organus. 

Egzaminas nieko nekenkia, be Jo
kio skausmo ir nėra reikalo nusi-
rėdyti. 

Jeigu skauda tau vidurius, kruti
nę, pečius, galva, jeigu negrumuliuo-
ja tau viduriai, neturi apetito, kosti 
ar kankina tave rumatlzmas, asthma, 
odos ligos, nerviškumas ir klota 
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti 
greita rezultatą — tai ateik tuojaus. 

Mes vartojam naujausia wakcyn ir 
serum "606" ar 914 kuomet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa 
gyvastis". "Intro venous" (drugs yra 
leidžiami tiesiai J kraują) yra pagel
bėję tūkstančiui kentėtojų, gis yra 
nepaprastas būdas gydymo kraujo 
Ilgu. 

Nedaro skirtumo kiek tų pinigų 
praleidai, tr kiek tave Jau kiti ap
vylė, ateik čionais ir sužinok pilną 
teisybę ir atsistok ant tiesaus kelio 
kuris veda į sveikata. 

Atsinešk fij skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui? 

CHICAGO MEDICAL CLIKIC 
Dr. K. V. Heatan 

505 S. State St. Kamp. Coogress 
1.2 Lubos 

Valandos: Nuo 9 iki 6:80 vak. 
Panedėliais, Seredoras ir Subatoms 
9 iki 8 vak. Nedėlioms nuo -9 iki 18. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

Washington. 
Pranešama, kad Suv. Am. 

V. naujų obligacijų išleista 
gruodžio m. 1924 m. už $750,-
000,000. 
Susisiekimas oru. 

Susidarė Anglijoje draugi
ja su $2,500,000 su tikslu pa
tarnauti norintiems susisiekti 
orlaiviais iš Londono \ Ulste-
rj ir atgal. 
Japonijos turtai. 

Visos Japonijos turtai išne
ria 102,000 milijonų jenų, t. y. 
apie $51,000,000,000. 

LABD. SĄ-GOS 5-SIS SEIMAS. 
28 Gruodžio 1924 m. 

(Tąsa) 
5 KUOPA. 

Seime Dec. 30 - 1923. 
mok 

mok 
50.00 
81.00 
13.00 

G. N. 
Drauj 
Aukų 

Viso Seime 144.00 
Balius 57.00 
Draug. mok. 10.00 
G. N. mok ';.. 215.00 
Vakar 95.00 
Dee. Day rink 66.53 
Tag Day rink 610.11 

Viso JL,197.64 

6 KUOPA. 
Seime Draugijų mok 35.00 
G. X. mok 200.00 
D e c Day rink 158.30 
Šv. Ant. d 52.00 
Tag Day rink 507.60 

Draugijų mok GOJOO 

Viso 1,012,90 

7 KUOPA. 
Seime Dec. 30 - 1921 

Draugijų mok 62.00 
Auk. adv. J . Bagdžiuno 20.00 
Balius 80;00 
Garbes N. mok 100.00 
Ineigos 50.00 
Vakarienė 59.86 
Dec. Day rink 83.91 
Šv. Antano d ' . . 12.97 
Tag Day rink 284.25 

Iš viso 752.99 

8 KUOCA: 
• 

Seime Dec. 30 -- 1923. 
C. N. mokestis 175.00 
Draugijų mok 50.00 
Metuose 1924: 
Draugijų m 10.00 
Vardinėse auka 12.05 
Choro auka , . . , . . . 5.00 
Dec. Day rink £51.00 
Basket pik 88.45 

Tagday rink *160.10 
Viso $751.60 

9 KUOPA: 
Seime Dec. 30 - 1923. 

G. X. mok 50.00 
Draug. mok : . . . . 53.00 
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14 KUOPA: 
Xašlaičių namui "f 100.00 
16 kp. auka 5.25 
17 kp. auka 20.00 
18 kp. aukos 53.30 
22 kp. auka 50.00 
23 kp. auka 40;00 

• 

• • • • 

• • • • • • • • • 

2Q.57 
50.00 
10.00 
$5.00 
10.00 

24 kp. auka 
Sus. Kat. Draug. Chicagoje 
Iš Waukegano auka . 
L. Dukterų Am. auka 
Varpo Dr. auka 
Pietus ir vakariene 113.00 
Seimo ineigos ^402.00 
Centro piknikas 281*80 
A. a. Myk. Lapinsko palikimas.. 200.00 
Kun. P . Meškausko kolekte. . . . . 3,060.00 
Nuošimčiai už 1924 m 1,481.22 

Iš viso ineigų 1924 11,'939.90 
Išlaidų 1924v m 969.05 
Lieka kasoje nuo 1924 m. . . 10,970.85 
Liko kasoje 1923 m 54,409.?0 
Kasoje yra viso 65,380.25 

Žodžiu duoda raportą Labd. Sa-gos 
Direktorių pirm. B. Sekleckis. J o .-impor
tas buvo gana įdomus. J i s prašė Seimo da 
Jyvius nekaltinti Centro > Direktorių, kad 
pereito seimo nutarimai-neįvyko, t. y. ne
pradėtas statyti namas, jf>et užtikrino, kad 
kuomet gaus leidime statyti name nuo 
Jo Em. Kardinolo, tai centro Direktoriai 
tuoj griebsis darbo. 

Toliau tapo pakviestas 4salbėti archi
tektas M. Zaldokas. J i s .plačiai aiškino 
apie išvaizdą busiančios. įstaigos, taipgi 
rodė Seimo dalyviams nevisai dar užbaig
tus planus. Seimo dalyviai buvo patenkin
t i p. Žaldoko aiškinimais ir struktūros 
išvaizda. 

Baigiant p. M. Ža^dokui referatą, į 
Seimą, atsilankė kun. B. Bumšas, . kuris 
liko pakviestas .pasakyti Seimui prakal
bą. (Bus daugiau) 
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Antradienis Sausio 6, 1925 D R A U G S S 
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UETUVTAI AMERIKOJE 

C I C E B O J E 
Sausio 8 d. ketvergė Lubd. 

8ą-§a rengia "braico pa r ty" . 
Draugystė Visij Šventų * ,in 
corpore" eina į Labd. "bun-
co p a r t y " . Draugija pagirti
na už tokį darbą, nes bunco 
pasilinksminimas yra doras, 
ir kiekvienas gali dalyvauti, 
ir senas ir jaunas, mokinties 
nereikia. Kviečiama visus at
silankyti. 

nelio mišių solo giedojo Jus
tas Kudirka. Žmonėms labai 
patiko. Girdėję sako, eisią i 
jo rengiamą koncertą balan-
dilo 1 d. parapinėj svetainėj. 

šiai mėgsta. Kuomi gi čionai 
gimusį ir augusį jaunimą bu
tų galima pritraukti prie lie
tuvių visuomenės ir palaikyti 
lietuvių dvasią jaunimo tar
pe? Pereitais metais buvo ga-

uojautą, tuomet jie jausdami • GIEDRIN. KONFERENCIJA 
mūsų parama, dar labiau pa-

M* * 

mylės lietuvybę ir pagiedaus 
būti su mumis. 
Moterų Sąjungos Susirinki

mas. 
Įima pastebėti labai džiugi- Moterų Sąjungos 54 kuopos 

•susirinkimas įvyks sausio 3 
Ketverge 7:30 vakare šv. JtR> 

(Tąsa iš 2 pusi.) 

Cieeros šaligatviai esti labai 
slidus, namų savininkai visai 
nežiūri, kad jų šaligatviai bu
tų nuvalyti. Pastaruoju laiku 
daugybė žmonių susižeidė, la
biausiai ant kampo 49 Ave. ir 
14 str. 

DETROIT, MICHIGAN 
Lietuvos Vyčių Nepaprasta 

Vakarienė. 

Vyčių 79-tos ir 102-tos kp. 
basebolininkai ir footballinin-
kai rengia nepaprastą vaka
rienę su įvairiausiu progra
mų. Vakarienė įvyks sausio 7 
seredos vakare šv. Jurgio baž
nytinėje Svetainėje. Detroite-
čiai privalėtų parodyti savo 
užuojautą jauniems sporto 
mėgėjams. Baseballininkai, o 
ypač Fotballininkai, atsižy
mėjo anglų spaudoje. Kol nfc-

Kažin, ką veikia namų sa- j b u v o s p o r J 0 mėgėjų, tol De-
vininkų kiiubas? Jau trečias , t r o i t o svetimtaučiai mažai te~ 
mėnuo kaip užpakalinės gat- ž i n o j o a p i e lietuvius. Pasta-
vaitės nevalytos, ir atmatos j r u o j u ] a i k u i į e t l l v i n žymesnie-
nepašalinamos. Laikas butų j jį veikėjai susirūpinę jau-
visiems namų savininkams pri Luomenės ištautejimu. šis o-
klausyti prie sąjungos ir ben- p u s reikalas verčia lietuvių 
dromis jėgomis padaryti tvar- Į visnomene ieškoti budo, kaip 

t sulaikyti ištautėjimą. Mano 
v" supratimu reikia jaunimui 

Gruodžio L'3 d. laikč Ber- ( l u o t i tai, ką jaunimas geriau 

ka. 

nantį apsireiškimą jaunime, 
tai sportas, kurį jaunimas taip 
mėgsta. Kad ir Detroite, jau
nimas kuris kadaisi mažai 
žinojo apie L. Vyčius> jiems 
Vyčių vardas buvo svetimas 
ir jie šalindavosi nuo organi
zuoto jaunimo. Bet kuomet 
gimė Vyčių kuopoje base dail
ininkai, Vyčių kuopa susilau
kė nemaža skaitlių čionai gi
musio ir augusio jaunimo. Ir 
štai naujos pajėgos rengia va
kariene, kad toje vakarienėje 
galėtų pasidalinti mintimis 
su Detroito visuomene ir ar
čiau susipažinti. Girdėjau, 
kad jie varo plačią agitaciją 
tarpe savo draugi], kurie ne
priguli prie Vyčių, kad atsi
lankytų i vakarienę ir prisi
rašyti? prie L. Vyčių. Taigi 
jeigu pasirodo jųjų tarpe tok^ 
prakilnus noras, tai mums De
troito lietuviams reikėtų pa
remti jų gerą sumanymą ir 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti 
i vakarienę. Parodykime jau
nimui savo simpatiją bei už-

J. Tamošaitis, rast. - S. Jur-
gaitė, ižd. - kun. A. C. Mar
tiniais, ižd. globėjai - L. No
ris, J . Leonaitė, J . Pocius, Li
tera tinė komisija: V. A. Gal-

gio mokyklos svetainėj. Afa-jnai tš> D r ; J ; , . ^ 0 Š k \ M ^ B a g ~ 
Ionėkite visos narės atsiian 

D A K T A R A I : 

DR. S. BiEZIS 
PHYSICIAN & SIRGEON 

X — Spinduliai 
Office: 2301 W. 22nd St. 

Cor. S. Leavitt St. Tel. C anai 6222 
Residencc: 3114 W. 42nd St. 

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

Sun. 10-11 Noon 

1* 

DR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRCRGA8 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 414« 

Telefonas Bouievard 1999 

Dr.SA Brenza 
4908 SO. ASHLAND AVEHUE 

Chieago, m . 
VaL: 9 ryto lkl 12 piet: 1 po 
P4** Iki S po piet, 6:30 vak. Iki 
9^80 vak. 

Tel. Bouievard 0597 

Dr Marya 
! Dovviat-Sass 

1707 W. 47-th S t 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, ano 
t iki 8 vai. vak. Vedėltomis nuo 

8 iki 2 vai. po pieta. 
V. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

B1MA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
t)—Be peilio ir be «kanam«, 
3)—Be kraujo, 
*)—Be Jokio pavojaus neiVntal. 
S)—Pacijentul nereikia airei i, gav 

ii tuoj ralg-jti, Ir gali riti { 
darbą. 

Paryti o '<.»»! I-ntonrV (akmeni* tulžyje) 
ir akmenį* šlapumo pūslėje be • -
peracijos, sit tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražina rirdėjim.j. 
Gydo visokias liras pasekminrai, ir jei 

yra reiitala* daro operai i "m*. 
Profesijonali patarnavimą teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po piet iki 9 vai. vakare. 
.Nedėliouiis ir seredomis ofisas užda

ryta*. 

Mūsų Naujo Namo Adresas 
Vr» Sis: 

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

Mes turime geriausių .silk'y 
ir žuvies. ICaip tai: Alaska 
Fat Scotch ir Holland silkių. » 

Mes parduodami bačkelėmis, 
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais 
ir viedrais. 

Mes pristatome J visas mies
to dalis. Taipgi pristatome ir 
\ užmiestj. 

Reikalui esant telefonuo-
kite: Monroe 7344 

Visi užsakymai yra gvnran-
tuoti. 

M. BORTZ COMPAIHV 
IMPORTERS & PACKERS Oį? 
ALASKA, SCOTCH atftf 
HOLLAND HERRING 

162-164 N. SANGAMON STR. 
TEL. MONROE 7844 

CI1ICAGO 

kyti į susirinkimą, nes turime 
]abai daug svarbių reikalų 
aptarti ir išklausyti valdybų 
raportus. 

Bronė. 

MilMJKEE, WIS, 
- r * •lajini u *Jm 

Čionykščia šv. Jurgio drau
gija surengė gruodžio 27 d. 
pr. m. gražų balių. Balius bu
vo surengtas draugijos nariui 
ir iždininkui, kurs sirgo vi
sus metus, sušelpti. Balius |Vt-
sisekė puikiai. Svieto susirin
ko daug'. Reikia tarti širdin
ga padėka draugijos pirm. 
p. A. Kazlavičiui, kuris su
manė si balių ir buvo jo ren
gėjas. Taip jau dėkui ir drau
gams, kurie parėmė sumany
mą, ir darbininkams, kurie 
pasidarbavo rengiant šį balių. 
Pagalinus ir visiems atsilan
kiusiems, ypač biznieriams, 
kurie savo dolerių nepasigai
lėjo, priguli irgi širdingų pa
dėkų. 

Šv. Jurgio draugija davė 
gražų pavyzdį ir kitoms ka
talikiškoms draugijoms, kaip 
reikia savo nariai šelpti. 

J . R. 

donas, J., išlikas, J . Pentis, 
kun. Dr. J . Navickas, red. -
kun. A. Linkus, knygius ~ 
kun. F . Juškaitis. 

Konferencija užbaigta ge
riausiame upe, giedant Lietu
vos* ir Amerikos himnus. 

Kun; Linkus reiškė padėkų 
seimo dalyviams-ėms. Daly-
viai-ės reiškė padėkų seimo 
prezidijimui. Kun. Mart inius 
reiškė padėka dalyviams - A-
lunmams. Kartų visa konfe-

bet ir nutarimais turt. Ypa
tingiausiai širdin sminga, kad 
GiedrimJ&ų Konferencijoje 
matėsi-nemaža skaitlinė ,pro-
fesijonalų -- aUimnų, kurių su 
maningi ( patarimai, gražios 
kalbos buvo tikras konferen
cijos papuošalas. Čia ir-apsi
reiškė gerb. kun. Mąrtinkaus 
pamokslo tema "Broliška Meį 
l ė " - "Vienybėje Galybe"! 
Nieko daugiau nebelieka sa
kyti kaip, t ik _gražuosios kon
ferencijos nutarimus būtinai 
įvykinti. Centro valdyba, ku
rių vardai patys už juos kal
ba, pasistengs savo užduotis 
atlikti kotinkamiausiai; o šie 
metais Šventiejie Metai - bus 
mums tikrai šventi ir organi
zacijai naudingi. 

Apskričio valdyba. 

Konferencija .nusifotagrafa-
r vo visa užbaigus ir išrinko 

ADVOKATAI 
u i "4 

JOHN KUCHlNttAS 
. ĮAM'IJ VIS ADVOKATAS 

M9M1 W. 98-nd £t. arti T laįMi S t 
Telefonas Ganai 2869 

Valandos: » pyto Iki fr vakaro. 8«-
redoj Ir Pėtnyčloj. nuo 9 r. lkl C 

y. Veda viaokiaa bylas vtonoM 
teismuose. Egsamlnueja Abstrak-
tua ir padirba visokiu, i B o t a . 
mentus, psrkant arba .fardno-
dant 1-otua Nanaua Karma. Ir 
Bimlus. Skolina Plnifus ant pir
mo znorg-lfitaua lanrromta tt^Mo-
mia 

• i 

parodytą 
gl i l l lJ l . 

Kun. Linkus uždarė seim^ 
malda. . 

rencija reiškė nuoširdžiausios 
paniekos klebonui gerb. kun. [ ' " «**«--«*»«o 
-rr .v. . v j , v. r 'Uiedr. Chicagos Apskncio vai 
Vaičiūnui uz parodyta širdin- . , -^ 

dyba: Dvasios vada -- kun. P . 
Vaitukaitis, pirm. — Vič Ba
landa, viee-pirm. - Mik. Bag
donas, rast. - V . A. Galnaitė. 

Bendras įspudia. Susirinkimai bus laikanii 
J au daugelyj seimų teko da- kas antras sekmadienis kiek-

lyvauti. Giedrininkų -- Moks- vieno mėnesio 4 valr p. p. Šv. 
leivių Seimas iš visų pavyz- Kryžiaus parapijos mokyklos 
dingiausias - jaukus šimpa- kambaruose Town.df Lake. 
tingas, dalyviais skaitlingas, V. A. G-te, XIII Kon/. Koresp. 

= T—? 

Pilsudskis neoimsta. 
Pilsudskio šalininkai nori 

jį padaryti aukščiausiu armi
jos prižiurėtojumi. 

m. S AM JCANTOR 
Jewelry Ir Muzikos Krautuvė 

10759 So. Michigan Ave. 
Roselande Tel. Pullman 9355 i 

Puikiausi daimontai, Laikrodėliai ir Sidabriniai daiktai JĮ 
tirafonolai, vėliausi Lietuviški rekordai ir pijanu rolės. 

s 

i Su Terpetii 

\'fliud>i Kokoi-dai. 

Atvažiavo Sveteliai) 
J beržyną einu Onu) 
šeriai žirgelį) 
švintant aušrelei) 
Klernelo polka) 
Vestuvių uiar.šas) 
MadralKa polka) 
Paskarka polka) 
Ksu ant šio svieto) 

F 1G000 

\r įbooi 

F 16002 

Geriau diena, geriau naktj) 
F 16006 g 

a "Tėvynės" 
Svajonė) F 16007 9 

Vi>ltaitsi Piano Holiai. 
Čigonėlės polka F 7751 
Meilės sapnas F 7752 į 
Angelai gied. danguje W F 7753 

IGul šiandiena W F 7754 
F 16003 [Lietuva brangi W F 7891 

| Suskintas kvietkelis W F 7882 

. , • . . - - . . . . " . L i . l i H I L 

Dr. A.J.KARALIUS' 
3VL Bouievard 3100 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, m . 

pĘ—m—m———i i 

Dr. Maurice Kahn 
gydytojas ir Chirurgai 

4 6 3 1 8 . Ashland Ave. 
Tel Y arda 0994 

VllM!(iai; 
! Nuo 10 iki 12 piet. 
• Nuo 2 iki 3 po piet 

IHuo 7 iki 9 vakaro. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p ie t 

Tel. Bouievard 3686 

t>v. J. P. P o š k a 
GYDYTOJA* 

S * 
CHIRURGĄ* 

i**T 80. Morgan Street 
Valandos: 9—lt U ryto. 
Vakarais nuo T lai • 

CICERO OFISAS: 
1S4S Sonth 49-ta A^enan 

Teleff. Cicero *4T 
Yaland.: , t — t : S t T. T. kaadlan, 

Utarnlnkala Ir petnyčloaoui nao f 
Ud t vai. vak. < 

ytiso Tel. Bouievard M M 
Resdd. Tel. Drezel t l t l 

Dn.A.A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS LR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vvrlskų 

Valkų Ir rtaą chronišku Ūgy. 

Ofisas 3103 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—8 po piet. 7—8 vak Ned. 
Ir šventadieniais l t—18 d. 

V 

DR. CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS i 

Džiovu, Moterų Ir Yyrų Llgn 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4, 
po pietų: nuo 7—8:30 
Nedėl io iais: 10 iki 12. 

vakare 

\. 
Telefonas Miduay 2880 

_ / 

• ^ • - 9 ^ 

—— Tel. Caual 0257 vak. Prospcct 6659 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgaa 
1821 So. Halsted St. 

1
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki « 

po pietų; 6 iki 9 vakare. 
1 m 11 mm tm m* • » <m • 

» 

S P E C I A L I S T A S risokų ligų vidurių Ir pUačių, gydo lyt i ška 
dalis, šlapumo U S M Tyrų, moterų ir vmlkų. 

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

1046 MUwankee Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: 10 iš ryto Iki 4 T. po pietų ir nuo C:SI Ik! 9:St Y. Y 

Telefonas ofiso: Haymarket t i l t 
Telefonas Rezidencijos Keystono 418S L 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių Specialistus. 

Palengvins akių įtempimų, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal-1 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata
re, nemiego, ir taip toliaus, be 
valttų arba skausmo. Nupervirši-
na nei akių medik-alis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligus arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskuliuių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai įdedami [ rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto auoto visietns 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę 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
vins padėjimų. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta J mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak 
Nedėliomia nuo 9 iki 1 po pietų 

Tel. Bouievard 7589 
1545 West 47- th Street 

A K I N E I $4 I R AUGŠČIAU 

DR. SERNER, 0. D . ' 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimų, 

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

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 Iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

Panaikina tų šalt] tuojaus! Ne
lauk ilgai—neduok progos insisest 
tam kosuliui kujris kankina tave. 
Terpetinas greitai tų šaltį panai
kins. 

Naujos Turpo išradimas yra su
taisytas su visais Turpetine gy
dančiais vaistais .kurie tuojaus pa
lengvins pasitrinus skaudamų vietų. 

Tujrpo greitai sustabdo skaudėji
mų gerklei, rumatizmu bronchitis 
ir neuralogijo«. Palengvina kojų 
skaudėjimų, pleurisy, lumbago, ir iš
sisukimus. 
Nedegina ir nepuslėja. 

Nelauk ilgai su kaupiu — Veit 
tuojaus! Nusipirk Turpo šiandien 
nuo savo aptėkoriaus. Nebūk be 
Tmrpetine Ototment šabo namuose. 

Turpo turi savyje Menthol ir 
Camphor, — \ a i n a 35c. ir 70c. dė
žutė, 

f 

[LIETUVIS F0T06RAFISTAS 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai ta padarys Tamistoms .1. 
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje. 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir ft. 
Musg studijoje galimo nusiim
ti paveikslų bilia dienų ar va
karų, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Bouievard 3302 

H - r r 

i CHAS. K. VUOSAITIS . 
* 

•ir '6#L __ i 
a 
s 
o 

S! 

Didžiauses ir geriauses siuvejes 
ant West Šides. 

2 Tur i j dideli pasirinkimą rudeniniu 
žieminiu materijų del vyru 

ir moterių. 
SIUTUS Ir 0VERK0TU8 

Visokiu Stylu 
Padarau ant užsakinio greitai ir gera i 

Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del £ero patarna

vimo. Taiperi 
Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

OHAS. K. VUOSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

2337 So. Leavitt St. Chicago, HL 
S Tel. Roosevelt 8982 

A. A. OLIS 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Ro*m 2001 
Tel. Randolph 1014 VaL ano t - l 

VAKARAIS i 
U « l B. Hatetedat. X e U « f C a m 

• — • T. v apart PaneiaUo Ir 

V. K . RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A 8 

29 S OŪ th La Sali© W i t 

Telefonas Central M H 

Vakarais 3223 S. HaUUd I t . 
Telefonas Vardą 4481 

- ^ 4I&-

A. E. 

STASULANl 
77 W. 

Cicero 

ADVOKATAS 

WllMBftlMSt. RtM 911 
ei. Central 8900 
Ofisas Utazninko 

i 

[1814 Cicero Ave. Tel. Cicero 601 
it BRLDOBPORTO SeredoJ nuo 

[6-̂ 8 vai. •. Subatoj nuo l—7 T. T. 
8386 S. Halsted S t Tel. Bonl. 8987 

[ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » a » ^ i 

J. P. WAIMS 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAI 

137 K. Dearbora &treel 
Kambariai 514 ir 816 

Telefonai Randolph 5584 ir 5588 
VaL: Kas diena, iaskirlaat Bu-

batos ir dventėe, nuo • iki pietų. 
ROSELAJCDO OFISAS: 

10717 So. Indiana -Arenu 
Telefonas Pullman 8877 

Val.: Kas dieną ano 3 -fld 
Subatomis visa diena* Srontamlai 

ilki Pietų. 
SPECILISTAS ant e^aamiaaro. 1 

jimo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudua 

' • ^ * » " » * ^ ^ 

S. D, LAGHAVVICZ 

v-

Lietuvla Graboriua 
2314 W. 23-rd Place 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido

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

Tel. Ganai i27 i 
2199 

H 

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

i 
1 

• 

taipgi pataisau visokius muzikališkus instrumentus. ; 
turime geriaušį išsirinkimą jubilieriškų dalykų, dei- , 
mentŲ ir laikrodėliu. Atsilankyk pas mus prieš per-
kftnt Kalėdoms dovanas. Mes taipgi taisome Europi-: 
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jflbilieriškus da- | 
lykus. 
10753 S o . Michigan A v e . 

Ghicago, 111. Tel. Pullman 935! 

h "/JP E B 
. . • ' * » 

s » » « • • • » » « . . » » » » • • ~ — O - » • » • » » » » • * « » » ' • mjąv + mmkį I 

Lietuvis Advokatas 
69 W. Washington St., 

Room 1310 
Telephone Dearporn 8948 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9080 

Namų Telefonas Canal 1887 

• * « ^ * « « 

. 
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1 Lincoln « S S S 5 5 ^ fbttkoa 

FRANK 
2501-03-05 S. Kedzie Ave. Tel..Lawndąle4U3rt4 

PASINAUDOK £5 PLANU 
Ford Tmekai Del Gro^enm Ir Bueerau. 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

3116 So. Halsted Strett 
Valandos: Moo 7 lai 9 vakama 

Hno 2 Iki 8 Bubatom po plat. 

f* mė. 
3= 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St.. Room 1111 
Telef. State T891 

Vakarais Ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 
Bylos' visuose teismuos*-. — Ab-

jstraktai. — IagaUoJim** - «5M-
ikola pinigų 1 Ir 2 m*jrri6iąfoa 

m***m~m — 

Kas neslgarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams Ir daktarams, 
riaras ir veikėjams, perkantidįpi Ir 
parduodantiems, darbo ir darbininkų 
Jieškantiema —-

— visiems "Drauge** gursintiarnpBi« 

Jei laiko netari, pasauk: 

Tel. Roosevelt.7791 
§iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiti»iiiiiiiiniii|iiiM>iuiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiitnHwwi«wwf* „nniiiiniimTiminiiHriiinimiurnnni 
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33 
ANGLIŲ IšVEžIOTOJAI 

STREIKUOJA. 
nesutiko ir dervbos buvo ve-
damos. Nežiūrint to, išvežio* 
tojai sukėlė streiką. 

Jei streikas prasitęstu, tai 
hutų pavojaus daugeliui pri
vatiniu ir miesto įstaigų. Nes 
ne visos turi užtektinai ang
lių. Teeiaus yra vilties, kad 
sis streikas negalės ilgai tęs
tis. J is baigsis visuomenės 
lėšomis. Išvežiotojai laimės 
aukštesnę užmokesni, kuria 
užmokės anglių vartotojai. I r 
apie tai negali but dviejų nuo 
monin. 

Anglių išvežiotoji! streikas 
baigėsi. Išvežiotojai sutiko pa
siduoti arbitro išsprendimui. 
Arbitru paskirtas prokuroras 
Crowe. V? i W 

Oliieagoj sustreikavo apie 
3,000 anglių išvežiotoji], šofe 
rių ir vežėja.. Streikas liečia 
apie 400 anglių sandelių. Pra-j 
ktikaliai visame mieste ang-
glivi pristatymas sulaikytas. 
Išvežiotojai reikalauja dides
nio užmoksnio. 

Gruodžio 31 d. baigėsi kon
traktas su unija. Tuo kontra
ktu remiantis išvežiotojams 
buvo mokama 70c. valandoje, 
už darbo gi viršlaikį 80e. va
landoje, f^ 

Darant nauja kontraktą u- C1»<*agos miesto vandens 
nistai pareikalavo 2 dol. dau- ^ P » * m e n t o darbininkai tu-
giaus dienoj**, pusantro karto 
daugiaus už viršlaikį ir du
kart (langiaus dirbant sekma
dieniais ir šventoms dieno
mis. 

Anglių sandeliu savininkai 

kalus aptarus, draugiai skirs
tėsi pakiliu upu ir noru ir to
liau darbuotis savo draugijos 
labui. 

Beje, valdyba išrinkti} 1925 
metams sudaro šie asmens: 
pirm. - Juozas Kabelis; viee-
pirm. -- Jonas Šimkus, nut. 
rast. - Stasys Šambarys 
(6500 So. Talman Ave.), fin. 
rast. - Antanas Prasčevičius, 

Įskeltas sumanymas Chica
go* miesto tarybos posėdžius 
atidaryti su malda. Ne visi 
aldermonai sutinka su tuo pro 
jektu. 

PRANEŠIMAS. 
Pranešu visiems vyčiams-

tems i r visiems dailės mylėto
jams, kad L. V. Cliieagos Ap-
sk. choras 18 d. sausio rengia 
puikų koncertą, su pasilinks
minimu Bohemian - Ameri-
san Hali 1436 --- 40 W. 18tli 
St. Pradžia lygiai 8 vai. vak. 

Tikietai sulyginus su pro-
gramo verte, yra labai pigus. 

izd. - Juozas Krivickas; iŠd. Tikintų galima gauti pas vi-
glob. -- Juozas Graujauskas. s n s choro narius. 
Draugijos susirinkimai esti Į Rengimo komisija. 
piraiajj kiekvieno mėnesio > , „.. 
sekmadieni, šv. Kazimiero vie j "DZIMDZI - DRIMDZI". 
nuolyno mokykloje. Linkiu i 
geriausios kloties šiai kil- j S a v o J u o k u s <krimdzina šiose 
n>iai šv. Kazimiero Draugijai! Vietose; 

Koresp. ® sausio Cicero par. salėj. 
, t 7 sausio Diev. Apv. 18 ir 

i 

menės kongresą, sportininkų 
Olimpiadą, kaimiškas vestu
vės, miestus, miestelius ir jų 
turgus, laukų darbus, Klaipė
dą ir jos apielinkes ir daug 
kitų {vairių paveikslų. 

Bus rodoma: 

lijosio) svet. 46 ir Wood St. 
Sausio 8 d. bažnytinėje sve

tainėje 3901 Fir St. Indiana 
Harbor, Ind. * * 

Pavojingi Kosuliai Išeina 
Greitai Vartojant Senų Laikų 

Pušių-Smalos Medų. 
Gal but gerausi vaistai kurie išras

ti dcl Kosulių kurie neatkratomi, ir 
kurie gali but labai pavojingi genc-
raliai sveikatai tai yra senu laiku 
medicina kurie mūsų tėveliai ir jų 
tėveliai vortodavo-Dr. Bell's Pusiu-
Smalos Medas. Tas greitas paleng-
vinimas beveik stebuklingas, kad per 

fcaUSlO O i r / Cl. l u m e r ( A - dienos vartojimą panaikina blogausl 
kosulį arba šaltį. Daktarai sako kad 
pušįs ir smala tuojaus prašalina šal
tį ir su gydo gerklės skaudėjimą f r 
turi labai gera skoni. 

Bet bukite atsargus ir reikalaukite 
originalį Dr. Beirs Pušia-Smalos Me
dy. Yra labai daug nuduotu vaiptų 

Į kaip Dr. Bell's bet nie vienas nėra 
VV. 15-th Ave. Gary, Ind. ^eres!i l s *** 0f^lnali^ "™?i "?•«* 

j t J - « « . s i kr iaušis medus, pušis ir kiti hi-
P r a s i d ė s 7 : 3 0 Vai . Vak . TŽan - wedlcntal kurie sudaro neprilygina-

* iria vaistą del salciu, gerkles u^degl-
ga 35c. vaikams 15c. • ™°- «**PKI *•_ ******* «p»am«iiSko 

REAL ESTATE 

NAMAI -- ŽEMĖ 

WEST PULLMAN. Union Ave. 
8 sausio Šv, Jurgio par, 

Sausio 1, 1925, būtent Xau- I (vaikams). 

rės mokėti taksas už persona-
les pajamas. 

CHICAGOS FEDERACIJOS 
APSKRIČIO METINIS SU

SIRINKIMAS. 

CHICAGOS OPEROS 
REPERTUARAS. 

Antradienis Sausio 6 vakare — 
pirmas ir paskutinis vaidinimas *'Ro-
Eaea* ir .Tniyte" dalyvaujant artis
tams: Mason, Chu'ssons, Hackctt, 
Formiidii ir Cotrouil. Diriguoja Po-
laeoo. 

Trečiadieny Sausio 7, 2 vai. po 
piet spocialis vaidinimas " A i d o s " 
dalyvaujant: Mu/io« Lonska, Mar-
shall, Ferraiehi, jMinelei Nemeroft 
ir baletui diriguoja Moranzoni. Kai
nos nuo $1.00 iki >4.00. 

Trečiadienis, Sausio 7, vakare, ket
virtas vaidinimas "Lu<ia di Lam-
niermoor'' dalyvaujant artistams Dal 
Monte, Sf-hi]>a, Rimini, Laz/ari. Di" 
rimuoja Polii.o.eo. 

Ketvirtadienio vakare, Sausio 8, 
trečias vaidinimas • • \Wrther" da* 
lyvauįant Garden, Freund, Ansseau 
ir Kipnis. Diriiruoja v«~l Polaeeo. 

Penktadienis, Sausio 9 vakare pas
kutinis vaidinimas "Trav ia ta" daly
vaujant artistams Mu/.io. Svhipa, 
Schwar/, Ukrainsky, ]>anelems Mi* 
lar, Shermont ir b;2t>tui. Diriguos 
Cimiiti. 

Šeštaclienyj po piet. Sausio 10, 
vaidins "11 Trovatorc" dalyvaujant 
artistams Mu/.io. Homer. Lemout. 
Fonnichi. Diriguoja Weber. 

Šeštadienis, Sausio 10, vakaio v;.i-
ūluš "Riiroletto" dalyvtiujant artis-
tams Maebeth, Haekett, FoTmiehi. 
"\Whor diriguoja. Kainos nuo 7", een-
lij lig $3.00. 

Kainos paprastai nuo 1 iki 6 d:>!'-
n u , išskiriant snbatos vakarais, ka
ri?: būna nuo 75 centu iki 3 doleriu. 

Sausio 7 d. (trečiadieny) 8 
vai. vak. įvyksta Chic. Fede
racijos Apskričio metinis su
sirinkimas Aušros Vartų par. 
svetainėje. 

Dienotvarkė: 
1) Skyrių Raportai. 
2) Valdybos 1925 m. rinki

mai. 
3) Seimo reikalai. 
4) Įnešimai ir sumanymai. 
Prašoma visų Federacijos 

skyrių atsiųsti savo atstovų į 
šį svarbų susirinkimą. 

Valdyba. 

MARQUETTE PARK 
KOLONIJA. 

Susivienijimas Lietuviškų 
organizacijų ant lovvn oi La
ke turės metini susirinkimą 
sausio (Jan.) 7 1925, 7:30 vai. 
vak. Mrs. LTetukienės svet. 
4523 So. Wood St. Visi atsto
vai turi būtinai atsilankyti, 
nes bus rinkimas naujas val
dybos 1925 metams, be to, yra 
daug svarbių dalykų aptarti. 

Su godone 
Jos. Yucius, nut. rast. 

Sekančiose kolonijose bus j 
paskelbta vėliau. 

jų Metų šventėje, Vyčių su- ' 1 0 ? a u s i o *v- J l i r S i o 

sirinkimas neįvyko. Tad jis a-
tidėtas į ateinantį ketvirtadie
nį, sausio 8, 192f5, 8 vai. vak. 
Visi nariai yra prašome kuo-
skaitlin&iausiai atsilankyti, 
nes bus naujos valdybos 1925 
m. rinkimai. 

par. 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai r Atsišaukite 

JAMES KRAI. 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

] krupo ir t. t. Tankai sustabdo kosu
lį per naktį. Dr. Bell'* Kalima gaut 
pas^l'usu vaistininką už Stte. bonkuu*. 

D R . BELL'S 
PINE-TAR-HONEY 
FOR COUCHS 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai i r gerai. 

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

• 

i R E I K A L I N G A 
LIAUDIES UNIVERSITE 

TAS. 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plomerts, . darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAB H1GGIK8 

SS1S So. Oakley Ave Chlcago, 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. 

S. L FABiONAS Ctt 

BRIDGEP0RTAS. 

JUOZAPAS BANEVIČIUS 

mirė sausio l cl. 192^ m. 9:55 
vai. vak. 54 metų amžiaus a. 
a. Juozapas kilo iš Kauuo red. 
Raseinių Apskričio Viduklės 
Parap. Išgyveno Amerikoj 30 
metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
Moterį Moniką (po tėvais Star 
montaitė) dvi dukterį Mikoliną 
Stachnik ir Antaniną, sūnų 
Petrą ir žentę. 

Kūnas pašarvotas 4343 South 
Wood StTeet. Laidotuvės įvyks 
Ketverge sausio 8 d. 1925. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
tfelą. 

Po pamaldų bus nulydėtas \ 
Ir . Kazimiero kapines. Nuošir 
džiai kviečiamo irisus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
t i šiose laidotuvėse. v 

Nuliūdę: Moteris, dukterys, 
sunūs ir žentas. 

Laidotuvėms patarnauja gra 
borius J. P. Eudeikis, Tel 
Yards 1741. 

Saldžiausios Viešpaties Jė
zaus fcmlies draugystes meti
nis susirinkimas įvyks antra
dienį sausio 6 diena^ 7:30 vai. 
vak. Mildos svet. ant antrij 
lubų 3142 So. Halsted S t Vi-

North Side. 
Sausio 12 d.; šv. Mykolo pa

rapijos salėje Dr. K. Pakšto 
lekcija "KULTUHA IR KA
TALIKAI". 

Sausio 14 d., šv. Mykolo pa
rapijos salėje Dr. Al. Račkaus 
lekcija '' SENO VŽS PINI
GAI". 

West Side. 
Sausio 15 d., Aušros Vartų 

parapijos salėje Dr. K. Pakšto 
lekcija "BIBLIJA IR GEO
LOGIJA" (apie žemės sutvė
rimą). 

REIKALINGA moteris pa
gelbėt su namu darbu. Vieta 
gera ir pastovi. Atsišaukite 
greitai. 
2017 §o. California Avenue 

Chicago, UI. 

Tel Lafayette 8508 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Westeni Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki 5 c Iki S P. M. 
Chicago. 

Reikalingas geras vargonin
kas, alga ir ineigos geros. Ma
lonėkite rašyti antrašų: 

Kun. J. čižauskas, 
1313 Westminster Avenue 

Detroit, Mich. 

Tamsta i ' ? 

808 W. 351b SI.. Chicago 
Tel. boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. % 

Šv. Kazimiero Kar. Draugija. 
Šitoje apielinkyje gyvuoja 

jau nuo senai šv. Kazimiero 
pašalpinė Draugija. Maža kas 
apie j$ rašoma laikraščiuose, 
bet ji veikia gražiai ir sėk
mingai. J,os nariai yra vien 
tik vyrai. J i rūpinasi savo 
nariais igloje ir mirtyje, taip 
jau palaiko savo tarpe vieny
bę ir broliška meile ir tikra 
katalikišką dvasią. 

Toko aplankyti šios drau-i 
gijos susirinkimą, kuris įvy
ko sausio 4 d. š. m. šv. Ka-1 
zimiero vienuolvno mokvklo-! 
je. Labai malonaus įspūdžio 
darė man narių rimtas ir su
tartinas reikalų svarstymas. 

Tarp kitų reikalų buvo 
išklausyta Įvairių komisijų 
raportai. 

Iš Labdarybės Seimo gražų 
pranešimą davė p. V. Balan
da. Taip jau rengiamo vaka
ro komisija pareiškė, kad 
greitu laiku bus surengta va
karienė, j kurią bus kviečiami 
šios apielinkes lietuviai ka
talikai. 

Toliau buvo paskaitytas 
katalikų Seimo rengiamosios 
komisijos pakvietimas daly
vauti Seime, kuris įvyks vasa 
rio 1 d. 5. m. Dievo Apveiz-
dos par. svetainėje. Pakvieti
mas priimtas ir išrinkti atsto
vais šie: Alex. Dargis, Juozas 
Grąujauskas ir V. 'Balanda. 

Bėgiamosius Draugijos rei-

JIO MOTKRIS IŠGELBĖJO .lf. 
šis yra prisiektas liudijimas K. .M. 

Friotlman, 526 Fourth Ave., l'itts- i 
burgrh, I'a. P-nas Friedman sako: 
"AH turėjau blogą šaltį. Mano ge£-
kl»'- taip man skaudėjo negalėjau 
pašnekėt. Krūtinė baisiai man skau-
nlėjo bijojau pneumonijos. Mano mo
teris girdėjo apie Bulgarišką Žoliy 
Arbatą kaipo geras vaistas nuo šal-
ėiu nupirko Ir padarė man peduką 
karstos arbatos. Sekanti rytą galė
jau eit j darbą ir Šiandieną as vi-
s.« uis pasakoju upi«* Bulgarišką Žo
lių Arbatą". 

Bulgariška. Žolių Arbata paleng
vina, rumatizmą, sukietimą vidu
riu, kepeniu inkstą ir kraujo nes-

tik iŠ Lietnvos^parvežti nėuji j l***mJ£*. ^ ^ t ^ ^ A ^ i 
*^ * 1 nlnko BulguriAkos žolių Arbutos, 

įdomus judami paveikslai. A t-i &< •-. ""-c b- M-«. 
r . . . , . T . . j Sergantėji imonės kurie gyvena 

si nariai malonėkite atsilan- eikit pamatyti I«ietuvę, kaip;ant tmrmų ir kur vaistininko ne-
į randasi arti jų turėtų laikyt savo 

namuose mano didelj saiža. Pasiųs
kite $1.25 o aš jums tuojaus pa-
siųsu jį. Rašykite H. H. Von Sch-
liok, President, 39 Marvel Building, 
rittsburgh, Pa. 

(A pgr.) 

FXTRA! 

Naujausi Lietuvos Kintamie
ji Paveikslai. 

C. G. Lukšio nuimti ir ką 

kyti laiku, nes yra svarbių ji šiandien gyvuoja. Pamaty-
reikalų apsvarstyti. Kviečia \s\% jos kariuomenę. Dainos 
nutarimų raštininkas Dieną, kur dalyvavo 3,500 

A. Mosteika. dainininkų, katalikų jaunuo-

• I 

BANK 
S*iu&* 

• Lai Jusy Pinigai 
Uždirba 61 % Saugiai 

Ar sergate? Mes Jums pagelbė-
slme. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasu, rugstumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite nemoroidus ir fistulą? JLr 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemlgė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvi? 
Prašalinkit nervingumą — apsl-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus-. "f*erelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasiraa-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Sclmeers 

Oflsan 
Tel. Haymarket 4376 

1112-1114 Milwaukee Ave.; 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko* 

Valandos 8-12 ryto, 2-6 po ' 
pietų, «-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 1K1 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir šlapumo ll#ų. 

B t Vaistinei Daktarai 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

Resldeneijoe Tel. 
Prospect .M 01 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

i » 

^ • • • * » » • • » » • » • « m • • • . • • • • • m{ 
Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murimo Ir budavojimo namu 

GENERAL1S 

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

^era patarimą. 
S352 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 
Home 

JS56 Lowe Avenoe 

i 

Del saugi| inves-
tmentij pasima-
tytete su p-nu 
Czaikausku ar-
ba p-nu Bag-
džiunu Lietuvių 
Departmente. 

Del Jūsų paran-
kumo ši Banką 
atdara Seredos 
vakarą nuo 6 
vai. iki 8 vai. 

vakare. 

* 

Ši Batika turi atsargiai surinktą listę 
&/z°/o Pirmų MortgačiŲ Real Estate Au
ksinių BondsŲ kuri rekomendoja kaipo 
saugus ir stiprus investmantus. 

Kiekvienas investmentas apsaugotas 
pagerintu Chicago Real Estate, vertas 

/ dvigubai kiek yra ant jo paskolinta. Ap
saugos neša tiek kiek paskolinta del ap
saugojimo žmonų kurie laiko Bondsus. 

Tūkstančiai Lietuvių perka šios Ban-
kos investmentus. Nie vienas ne pralai
mėjęs cente. Šis rekordas yra Jūsų ap
sauga. 

CENTRAL mCfftgįĘ BANK 
1112 West 35th Street, Chicago. 

TOK. P. S I M A I T I S 
NAPRAPATH 

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, moterų ir valkų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, DS-
silpnindamaa juos vaistais ir ne
vargindamas operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Malstl 
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir į 
namus. Tel. Boulevard 87«S. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 Ik] 8 
vak. Nedėliomis po sutartė 465? 
So. Ashland Avenue. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Malavojime, dekamojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. TeL Yards 7282 

Tel. Ganai 2655 
c. J. PAHsmHa 

Fotografas 
PAHSIRNA 6TUDIO 

ItOl S. Halsted St., Ohtoago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja J 
miesto dalis. 

— v 
PRANEŠIMAS SERGAN 

TIEMS. 
Mes gydome pasekmingai 

įvairias ligas be vaistu, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie

stu ir nuo 5 iki 8 vakare. 

Physical Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 
D. C , D. O., N. T. 

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

Į 4204 Archer Ave., Chicago, IU. 
I BrigMon Park. 1 lubų, Rūmas 1 
Į Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų, 
Į Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
I Nedėldienlais nuo 9 11d 12 pietų. 
I Telephone Lafayette 4543 

ITeL Yards 4527 
Plumbing, Gas Fitting 

And Sewerage 
Greitas I r Geras 

Patarnavimas. 
Kainos Mažesnes Nekaiū 

Kitur 
GEO. HAZARD 
3258 So. Halsted Street 

Chicago, UL 

I '4 

relefonas Ganai 7SSS n PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojimo Kontraktortos 

DaŽŲ ir Popeifcs Krautuvė 
SSS8 SO. LEAVTTT 8TR. 

/ 
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