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••Drangas* tebūnie kiekvie

nam lietuviui Katal ikui Amo 

rikojc jo gyvenimo drangas! 

Voltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime. 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 
-
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MRĖ RANGUZU KUNIGAS 
MOKSLININKAS 

P A K Y Ž 1 1 S , saus. 13. 
Mirė Katalikų ins t i tu to pro f. 
kanauninkas Pierre Uousse-
lot, garsus mokslininkas. Na-
bašninkas iškėlė naują moks
lą, vadinamą eksj>eriinentalė 
lonetika. 

Karo laiku jis pagamino 
porą prietaisų, kuriomis bu-

Vokietija Turi Nacionalistų 
Kabinetą 

Kabinetan Ineina Tik Vienas 
Republikonas 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. KRAŽIŲ GIMNAZIJOS 
MOKYTOJA. 

( .TNOINS^TI . O., saus. 14.1 
— Vakar <"ia įvyko mirusio 
arkivyskuim Mucllorio laido
tuves, (iedulingąsias Mišias 
turėjo Xew Yorko kardinolas 
l l ayes . Pamokslą sakė Arki-

j vyskupas Glennon. 

! 

P.FKLYNAS saus. 14. - , Pora ministeriu yra ir iš 
.kietija paga 

! nacionalistu ministeriu kabi- j Bet svarbiausias vietas užima 

vo galima susekti, kokioj vie-
, • • - i , • l\ 'okieti ia nagaliaus susilaukė j katalikai part i jos (centro) , toj randasi priešo Imtarejos ! J ' * | . . . . 

( anuotos ) ir nardančios lai-, 
_• I neto, kuomet republikoniškų 

Franci jos valdžia n a l i o S - ' ^ 1 ^ ^ ™ l a i , t t ' i r t w , S * S U ( l a 

iiinka didžiai neri).*. Paaukš- Į r .v t i valdžios. 
t in tas Garbės Legiono „ariu Y|»tiiųww atsit ikimas. Pra 
ir a t ž y m i m a i s . Net patsai i , i t o fc™«"»*»» rinkimais par-

nacionalistai. 
Niekas negali žinoti, kaip 

i'.irai tos rūšies kabinetas gv-1 
vuos. 

MADRIDAS, saus. U . — 
Čia kalbama, kad, matyt, Is
panijos vyriausybė pareika- j 
'.aus Francijos išduoti lbane-
zą, kurs apšmeižė ispanų ka
ralių. 

Italijos Valdžia Kovoja 
M a s o n u s 

. - > . ' 
PARYŽIUS, saus. 14. -

(Kuomet S. Valstybes sau iš-

Uršulė brnėžiutė. 
Jos gražų straipsnį Kul

tūros Vajaus reikaiu skaity-

premieras radikalas l lerr iot 
uabašninką aukštino. Sakė 
kad t'ranciuią tauta H)kiai: 
mokslo vyrais turi didžiuotis 

fcjo 74 metus amžiaus. 

lamentan (Reichstagai*) lai- j r i su kitomis parti jomis ,nc-
niėjo raspublikos šalininkai, t nori prisidėti prie valdžios, 
Bet kuomet prisiėjo suorgani ! išanksto skelbia stovėsianti 
y.uoti valdžia, kilo ginčai ir 
nesutikimai. 

NEGRAI KATALIKAI PLA-
NUOJA DIDELIUS 

DARBUS. 

Jie iškels t?rp saviškiu na-
cionalę akciją. 

griežtoje opozicijoje. Anot 
patarlės, pa tys negali kaulo 

Po ilgų mėginimų ir nevy- Į graužti ir kitiems nebeleidžia, 
kia.ij \)v. I lans Luther, t'inan-1 Socialdemokratams bnvo 

ĮM» minihteris, kurs menkai su I gražius progos sudaryti pa-
įsipažinęs su diplomatija, su- tiems vieniems kabinetą. J i e 
jtiko užimti kanclierio vietą ir I to negalėjo atlikti, neturėda-
sndaryti kabinetą. rni tam tikslui atatinkamų 

J i s tikslą atsiekė. Sudarė žmonių. Bet kitiems jie mo
lą kuone iš vienų na- į ka duoti įvairiausia nurody-

, 'kovojo dali Vokietijos moka-;toiai teiksis rasti antrame ,Soeialdemokratų part i ja , ku \ . . i i 
mų reparacijų, tai santarvės pus lapy. 
valstybe* pažymi, kad tuo bu- į CB 
du -S. V. pripažino Vcrsaille-
so taikos sutartį . 

KOMA, saus. 14. — Itali- organizacijose ir įstaigose u> 
jos parlamento sesija atida- j ima. 
ryta be mažiausio incidento ir i Fašistai atvirai pažymi] 
triukšmo, nors pirm a t ida 'y - i kad masonai, kurie slepiasi 
mo opozieionistai šukavo jie [savo slaptose organizacijose 
pulsią parlamento rūmus. neturi teisės Imti Italijos pi-

Vidujinių reikalų utiinsto- jliečiais. Nes visos slaptos o r 
ris bendrai su teisingumo mi-įganizacijos šių laikų visuo-
nisteriu - parlamentui įdavė menės negali but pakenčia-; 
bilių, kuriuomi norima išnai jmos ir jos turi išnykti. 
kinti visas Italijoje s 'aptus ' 'Poliaus ministeriu tarybi 
organizacijas, ypač masoneri i išsprendė įduoti parlamentui 
ją, kuri kovoja bažnyčią irįbilių, sulig kurio valdžiai tu-l 
valstybėm įstaigas ir tuo bu-j retų but duota teisės iškeltų 

,d\i daug pragaišties daro pa-: ir pasiūlyti pai lamentui kai 
f-iai tautai . !kurias bausminiam ir eivi-

Sulig biliaus visos slaptos jliam kodeksuose a tmainaaj 
! organizacijos ir įstaigos pri- Į ta i pa t įstatymą visuomenės 

VVASHINGTON, saus 14. 
LONDONAS, saus. 14. — ; _ g. Valstybių ambasado-

Europos politikai su atsidėji
mu tėmijasi i Suv. Valstybių 
atmainas diplomatinėje tarny
boje. 

UŽIMS KELLOobU VifclĄ v a j ( ) |)()iį<.jnjams autori tetams Į apsaugai , /kuo but^ų galima re 
įduoti savo konstitucijas su l iū l iuo t i policijos aktivumą. 
visais priedais, viršininkų ir 

I visų narių sąrašus ir kurie 

P A R Y Z U ' S , saus 14. — | 

rius Anglijai Kel logg prezi-
!denio paskir tas valstybės se
kretorium, (ji Anglijai amba
sadorium paskirtas A. U. 
Iloughton, šiandieninis amba 
sadoi ius Vokietijai. 

Ši par lamento sesija be ki
tko apspręs rinkimų įstaty- | 

[viršaičiai kokias vietas tose |rnų. 

VVASHINGTON, saus. 14. jciomilislij ir monarehistų. 
— Negru Kataliku Federaci-

> 

jos S. Valstvlx"»se eK/.ekuiv-
vis komitetas turėjo susirin
kimą, priėmė Federacijos kon 
stituciją ir sustatė planus 
kampanijai tikslu Federaci -
jon patraukti kuodaugiausia 
savbVuų, pačią Federaciją |>a 

inų. J i e turtingi patar imais . 

Bolševikai Įskėlė Caro Aleksandro II 
N u ž u d y m ą 

MASKVA, Jsaus. 1 4 . - - Kol Caro j>olicija didžiumą orga 

Krancijos vakižia labai susi- Pas ta ras i s jau painiormuo 
rūpinusi įvykstanėiomis Vo- t a s u n i t a i iš Berlyno vvkti 
kieti jos valdžioje atmainomis. Londonan. 

MpM*»^M^""jp"IWg««« 

LIETUVOJE Gaisras sunaikino \V. M. 
Hoop butą, 529 So. Wabash 
st. 500,000 doL nuostolių at-

NAUJAS DOBKEVIČIAUS l ik1^ 
AEROPLANAS. 

ROMA, saus. 14. — Italijos 
masonai rengiasi iškelti kovą I 
Afussolinio valdžiai, kuri ko-f 
voja slaptas organizacijas. 

i 
i HERRIOT ĮSPĖJA BOL

ŠEVIKUS. 

PERDAUG PLEPALŲ. 

i CHICAGO. — Šiandie g r g | 
, , .v .„v . . . . ,zus oras, 1x4 daug šalčiau. 
Lapkričio 30 d. Kaiuio ae- ' w ' h 

rodroaie Uivo išmėginimas 

daryt i centraline orgainzaci- U. ,v ;k t , teisme teisiamas Ivan nizacijos narių išgaudė. Vie-j 
ja, rūpintis Kardinolo (iibb-U>k!«tl^kii, senas revoiiueio- ni jų nubausti miriop, kiti—4 

onso Inst i tutu teikiant moks
lo šviesos ne«mi įaunimui. 

;Tas 

PARYŽIUS, saus. 14. — 
Francijos premįeras radika
las Herriot paakelbc1 įspėji-

[ iiftii rusu bolševiku valdžiai. 

naujai }>adirbtas Lietuvos a-
viacijos dirbtuvėse vienvietis 
aeroplanas naikintojas, karo 
lakūno vyresniojo leitenanto 

LIAUDIES UNIVBRSITE 
TAS. 

North Srde. 
Sausio 14 d., šv. Mykolo pa-

Dobkeviėiaus konstrukcijos. i r a p į j o s s a l e je Dr. Al. Eačkaus) 
Del blogo oro tą diemj p i - | l ekc i ja "SENOVĖS PINI-

u i Pažymėjo, kad jei b o l š e v i k a i ^ mėginimų įvykinti nebuvo ; G A I " . :? \VAS11IN(JT()N, saus 
- Ka ip žinoma, prezidentas j V ( > s Prwieij6j propagandą, 
(/oolidge dar nepradėjo pir- Pat>'« b u s k a l t i u ž l'raicuzij 

fino jo savo tarnybos termino, 

nierius, kurs su kitais savo \ istri manais . 
sėbrais nihilistais pirm 43J Prieš Okladskį liudija ne-

Kardinoio Gibbo.vso!11(, t l J mlž l : (1(- l , > l l s i j o s ( . a r a A-Inuažai senų rusų revoliiicio- _ ^ ^ | — 

Inst i tutas įkurtas išimtinai į u . k s a l I c l r a n . Okladskii kai- nierių, kurie pašaukti t e i s - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

vietinio t i k s - Į l n i m i i a s l l ž s a v ( ) S4J)ri» išda- nian. i - t rec- ią" tarnvbos termi-
ieste Ridge, ' . ; „ . . , r ; t a ; i įandie iis tu- • Bvlos laiku jiaaiskejo, kaa . . 

| \ imų. i /• iai . iniuin .m . i | j , u r t a s trečias, jei sian-
Md. Yra vienatinė katalikiš-, , ; s a t s a k y t i . Okladskii personaliai kesmę-
ka negrams įstaiga. Okladskii eina ih) metus. [ sis pr ieš carą keletą kartų. 

Negrų Katalikų Federaci ja j t ( . j s m o r U mus kasdien jis at- 1875 metais jis pasikasė po 

" atšal ima. ' J 

negrų jaunimo j 
lais. Randasi n 

galima ir 
eiaus buvo 

| truaipaj 
mas. 

vvr. Įeit. Dobkevi-
ftt liktas pirmas 

ia mašina skridi-

KUO UŽSIIMA T. SĄ
JUNGA. 

Wėst Side. 
• 

Sausio 15 d., Aušros Vartų 
parapijos saleje Dr. K. Pakšto 
lekcija "BIBLIJA IR GEO
LOGIJA' •' (apie žemes sutvė
rimą). 

j - i 

į k i r t a pirm vienerių metų ir 
skaito jau kelias \ e š i in t i s tu-
kstanėiu nariu, 
komitetas tikisi 
kampanija naiįi^f skaičįą tu
rės padauginti ligi 3(KUKM) 

lydimas iš kalėjimo keletos 
ginkluotu kareivių. Tai tdv-

gzokutyv r iSj ,
r a s <irįsfcjus, apsitaisęs skar 

d šių metų į f a l a i s . 

Bolševikų valdžia jį kalti
na, kad kuomet po 'caro nu-

==» į žudymo jis suimtas, tai jis 

žieminiais caro rūmais. Pet-
! rograde ir susprogdinęs mi-
'ną. Kkspliozija sunaikino vie 
į na salių, bet caras nepalies-
•tas. Kitus kar tus irgi kėsinę
s i s nužudyti carą, bet vis ne
vykę. 

FXTRA! 
dieninė jo ta rnyba negali 
skaitytis pirmuoju terminu. 

Bet ko čia politiniai prie
šai negali išgalvoti. 

ĮDOMI BYLA PRADĖTA 
MASKVOJE. 

TOLIAUS VES DARBUS 
FARAONO KAPUOSE. 

Greitumą nematavus, šun
ėku spręsti . Bet kiek galima 

Į I pasitikėti akies tikslumu, šis 
GKNEVA, saivs. 14. — T. j aeroplanas yra gerokai grei- ^ ^ ^ ^ ^ 

Sąjunga nebeturi darbo. Tad jtesnis, negu to paties konstru .Naujausi Lietuvos Krutamie-
ktoriaus aeroplanas "Dobi j ji Paveikslai. 
1 1 " (1923 m.) , galintis skris- ; C. G. Lukšio cuimti ii ką 
ti 248 kilom, valandoje. tik iš Lietuvos p a r v e r s nauji 

Reikia pastelK'ti, rašo " K a j i d o m ų s judami paveikslai. At 
r i o " korespondentas, kad šis j i šiandien gyvuoja. Pamaty«j 
naujas aeroplanas daro gar- ;sit -įos kariaoruenę. Dainosj 

iji raportuoja, kad išradusi 
naują priemonę kovoti mala-
riją (drugį ) . 

« • _ 

PRIPAŽINS BOLŠEVISTI-
NC RUSdJA. 

M A S K V A , saus. 
ševikų valdžia pa t raukė teis
man Ivaną Okladski, (>5 me
tų, kurs 1881 metais prisidė
jo pr ie caro Aleksandro į l 
ojo nužudymo. 

Bolševikai jį kaltina, kad 
po caro nužudymo jis buvo su
gautas ir išdavė savo drau
gus revoliucionierius, kurie 
paskui nukentėjo. 

J į teisman pat raukt i parei 
kalavo buvę jo drauga i revo
liucionieriai. 

Argi tai neįdomi byla? 

LONDONAjS, saus. 14. — 

j prisipažinęs esąs kaltu ir ca-j Paskiaus Okladskii p rade- : (Jauta žinių, kad egiptoiogis-
' jęs gaminti bombas ir su vie
na jo pagamintų bombų nu-
žudvtas caras Aleksandras. 

r is tams išdavęs rcT'oliiK-ionie 
rių teroristų organizaciją 

13. — B o l ; vardu "Norodna ja Vol ia . " 

Mažos Valstybes Reikalauja 
Dalies Reparacijų • 

j 

TGfKVO, saus. 14. — Pra
neša, ka^l artimiausiomis die
nomis Japoi i ja pri})ažįsianti 

pi-adeda darbus Tutankhamen R u s i j ( ) s bolševikų valdžią. 
j tas Howard Car ter išnaujo 
pradeda 
kapuose. 

DIDŽIŲJŲ EŽERŲ 
AUKOS. 

bės, kaip gabiam konstrukto
riui, ta ip ir lietuvių aviacijos 
dirbtuvėms, kuriose visos ae
roplano dalys pagamiitos. 

. Chicagos miesto taryba f i-
nansinis komitetas nesutiko 
padidinti skaičių poliemonų jmet eina brangyn kvieėiai. 

Ateina geri laikai farme-
riams ir si>ekulantams, ries 
kviečiai eina brangvn. Kuo-•©. 

j vienu tūkstančiu tam tikslui j brangsta miltai ir duona, 
neskirdamas išlaidų. 

Miestelio Niles, art i Cbica-

P A R Y Ž I U S , saus. 13. — 
San ta rvės valstybių finansi-
nėj konereneijoj Amerikai 
pr ipažinta mokėti dalį repa
racijų, Vokietijos atmokamų 
santarvės valstybėms. Ispra-
džių S. Valstybių dalis bus 
po LO milionų d oi. kas me-

Anksti rytmetį plėšikai api- tai . Paskui daugiaus. S. Val-
plėŠė Chalsea botelio J"iisą, stybCms dalis pripažinta, kuo-
kur radę poliemoną nug ink - 'me t Belgija sutiko savo dalį 
lavo. 

nuskendo 15 laivų ir žuvo 37 
asmenys. 

savo dalies mažinimą nenori 
nei prisiminti . 

Patenkinus S. Valstybes, 
tuojaus konferencijon kreipė 
si mažosios valstybės — Ser
bija. Čekoslovakija, Graiki
ja ir kitos. I r jos reikalauja 
reparaci ja dalies. 

Mažosios valstybės pažymi, 
kad jei dalį reparaci jų g a u n a ; g a u t i nors kiek iš tos abel-
Japoni ja ir gaus S. Valsty- Inos vokiečių mokamos kontri 

CLKVKLAND, O., saus. 
14# _ Praneša, kad 1924 me
tais didžiųjų ežerų grupėje^ ^Q hmka a p i p l ė ž t a . Pagrob-

Chicagoje kandidatai į al-
dermanus paduoda peticijas 
miesto klerkui. Aldermonų ri 
nkimai įvvks vasario mėnesi. 

(sumažinti. Bet Franei ja apie bės, tai i r joms būtinai reikia bucijos. 

ta 5,000 dolerių. 

PINIGŲ KURSAS. 

Ką t ik gavome iš Lietuvos 
P A T R I C I J A 

, Arba 
NEŽINAMOJI KANKINĖ 

Drama 4 rių aktų 
Šis veikalėlis t inkamas 

mergaitėms, nes joje vien mer-
gaitesNlošia.. 

Sausio 13, 1925. 

Lietuvos 100 l i t u . . . . $ 1 0 . 0 0 r Nedidelį skaitliu jų tegavo 
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4 . (7; „•,, . m ,A .v u „ ^ 
Francijo.s 100 f rankų. .o .39 
Belgijos 100 f rankų . . 5.00 
į t a k o s 100 lirlį . . . . 4.18 
Šveicarijos 100 ;fr. . . 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 3.03 

me, užsisakykite iš anksto. 
Kaina 15c. 

DRAUGO KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago. 111. 

Diena, ku r dalyvavo 3.5( 
dainininkų, katalikų jaunm 
menės kongresą, sportininki 
Olimpiadą, kaimiškas vestn-
vės, miestus, miestelius ir jt 
turgus, laukų darbus, Kla ipė 
dą ir jos apielinkes ir dau; 
kitų įvairių paveikslų. 

Bus rodoma: 
Sausio 11 d. Moose Ch 

svetainėje 160 Mulberry St. 
Roekford, Ui. ^ ^ ^ 

Sausio 14 ir 15 d. parapj 
svet. 65 Mihvankee Ave. Milf 
waukee, Wis . 

Sausio 16 d. parap . svet 
815 P a r k Ave. Racine, Wis . 

Sausio 20 d. Eagles Theat| 
t re Westviile, Dl. 

Sausio 24 ir 25 d. fev. Jui 
gio svet. Grand Rapids, Miel 

Sausio 10 d. Krenčians svet 
:46 ir Wood St. Chicago, Dl.| 
\ Sausio 19 d. Bijo Theal 
Auburn, 111. 
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. K U L T Ū R O S V A J U S . 
B R A N G U S BROLIAI AMERIKIEČIAI! 

Nors Jus likimas išnešė toli laimės ieškoti, bet Jus sve
tur iškeliavę nedingote, nepaskendote vien tik savo asmeni
niuose reikaluose. Jūsų akys visuomet buvo nukreiptos į Lie
tuva, drebėdami sekėte Jos vystymosi, linksma širdžia per-

-—"••"-••• " Į gyvenot Jos pasisekimus ir karčiomis verkėte J a i pralaimė-
: fMUiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiliiHiiiiiiiilii! u s ^ k a g b u y o m u g L i e t u v o j e , tas rado atgarsio ir 

L VYČIŲ 3-ČIASIS VAJUS.. T . , .' JTZ - . . . £ J . n - i • • T 
; **• Y ! Jūsų jautriose ir mylinčiose lietuvių širdyse. Dėkinga Jums 

yra mus Tėvynė, dėkingi yra ir pavieni asmens, kurie turėjo 
Prasidėjo sausio 1-mą die- progos patirti Jus dosnumą ir atjautimą mus reikalų. , 

* ną, o baigsis vasario 28-tą Baigusi Šveicarijoj Friburgo Universitetą ir dabar dirb-
f (imtinai). Jokio pratęsimo dama kultūros darbą Lietuvoj, minėsiu visuomet, kad aš bai

siais metais nebus. giau aukštąjį mokslą tik ačiū amerikiečių dosniai rankai. Ir, 
Vajaus pradžia gera. į dar- j žinoma, mano dėkingumas pasibaigs tik tuomet, kuomet mus-

V bą gyviausia puolėsi Vyčių j tos širdis krutinėję plakus. 
112-ji kuopa, Cliicago, 111., 24- i Ilgę, laiką svetimą jungą vilkdama, Lietuva neturėjo ga
ji, ir gi Chicagoj; Naujos An- Į liinybės žengti pirmyn kultūroje kartu su kitomis Europos 
glijos apskričio kuopos, kaip | tautomis. I r dabar iš tamsos išlindę pasijutom toli, vai tefli 

PONIOS RAKAUSKIENĖS 
KONCERTAS. 

Sausio 11 d. 1925 m. ponia 
Elena Kakauskiene, lietuvių 
tarpe gerai žinoma soprano, 
turėjo koncertą Šv. Antano 
parapijos svetainėje, Ciceroje. 
Koncertas prasidėjo 7:30 va
kare; jai padėjo p. Jonas Ra
manauskas, CMcagos lietuvių 
pamylėtas tenoras, ir p-lė Mor 
ta Kutaitė, soprano iš Cicero. 
Visiems akomponavo p. J . Sau 
rys, Šv. Jurgio parapijos var
goninkas. 

Ponios Rakauskienės balsas 

šaukia savo daineles atkarto- nes clvasia dainos ir origina-
ti arba kitas padainuoti, ir lis turinis yra pritaikinta te-
čionai ponia Rakauskienė pa
rodė savo gražią sielą nesi
gailėdama savęs, ir iš savo di
delio repertuaro beveik sudvi
gubino programo turinį. 

Pirmoje programo dalyje 

norui. Ši daina programe už
vardinta "Širdelės bernelių", 

ralienė s** KacanausKas 
Koks lengvas poilsis . , 

Tali^-Kelpša 
Verkė Onelė Šaut is 

va-
ir kaipo dainelę, tai soliste Nuliūdimo valanda Žilevičius 
techniškai ir gražiai ją išpil
dė, kiek sveikata jai leidė. Y-
patingai gražų pasisekimą iš 

ji dainavo sekančios dainas: (muzikos ir dainos pusės, solis
te išpildė visas liaudies dai
nas, ir p. Vanagaičio daine
lę "Aš mergytė", fl^e liau
dies dainose j i parodė gilų 
supratimą ir atjautimą mūsų 
brangių dainų vertės, ir jei
gu neklystu, tai žmonėms jos 
geriausia ir patiko. Duetas 

Gailiose ašarose Gambardella 
J a u pavasaris . . J . Massenet 
Gražus Bernelis . . 
IiOpšinė J . Naujalis 
Širdelės bernelių . . . . Verdi 
Aš mergytė . . V. Vanagaitis 
Eglė - duetas (iš Operos 
"Eglė ) . 

yra gerai žinomas nevien tik Žalčių Karal ienė" Petrauskas 
Chicagoje, bet beveik visose Rakaukienė ir Ramanauskas, 
Lietuvių kolonijose Ameriko
je. Ja i koncertuoti nėra nau-

Jusų korespondentui yra 
malonu pažymėti, kad solistė 17-ji, So. Boston, Mass. 1-ji, į nuo kitų atsilikę, gal keliais šimtmečiais atgal stovi. Kokią 

Montello, Mass., ir k., taip pat j mokslo sryti neimsime visur pas mus spragos, kur nepažvelg- jas daiktas, ir kiekvienas jos ' ypatingai gražiai išpildė dai-
ateina žinių iš Pennsylvanijos! sime, visur inteligentų trūksta. Be inteligentų neis sklandžiai elgesys ant estrados tvirtina, nelę " J a u pavasaris - J . Mas-

f kolonijų, kaip Minersville, pirmyn nei kultūros, nei politikos darbas. O juk tik šviesiai,' kad ji turi daug prityrimo, i r ' s ene t " . Jos* užkimįmas nebu-
Silver Creek, Ne\v Philadel-! civilizuotai šaliai yra ateitis užtikrinta, gi tamsuolius, atsili- beabėjo Ciceroje koncerto vi- vo taip aiškus kaip pasirodė 
phia, kad ten jaunimas sku-, kėlius nušluos kiti nuo pasaulio žemėlapio, 
.botai spiečiasi į kuopas, kad! 
laike Vajaus prisidėt prie or-1 įos 

sai nebūtų buvę, jeigu solistė dainoje "Gailiose ašarose". 
Bet mes per kelis šimtmečius patamsėj lindėję išsiilgome j su mažiau praktikos butų ban- J . Naujalio "Lopš inę" l a D a i ' y i „ s i r y ^ r t (įg "Tosca" ) 
šviesos. I r visi, o ypač mus jaunimas, išsekęs, ištroškęs džiusi programą išpildyti, tu- gražiai išpildė ir ši dainelė,: *" P u p i n i 

Kaip visuomet, taip ir &\ 
"katą, jisai gražiai išpildė savo 
dalį. Balse nebuvo jokių tru
kumų ir jo aukštos gaidos y-
ra pasiekę ypatingai malo
naus " t embro" . J o balsas ei
na tobuly/i ir nėra abejonės, 
kad p. Ramanauskas energiją 
savo ledižia labai geriems t i
kslams. f, 

Morta Kutaitė sudainavo 
dvi p. Aleksio kompozicijas --

E g l ė " iš Operos "Eglė Žal- į "Mei lė" ir "Visuomet širdis 
čių Karalienė" dainavo p. I surakinta" ir vieną " e n c o r e " 
Rakauskienė ir p. Ramanaus- j angių kalboje. J auna soliste 
kas - ne taip gerai pavyko, | kuri turi gražų naturalį balsą 
ir beabėjo dvi priežastys tam ir beabejo su laiku glaės jį iš
buvo, būtent Šaltis ir gal sto
ka bendros praktikos. 

Antroj daly programo po
nia Rakauskienė dainavo se
kančias dainas: 

vystyti. t 
P. Saurys du piano solo iš

pildė labai gražiai ir matyti, 
kad piano yra numylėtas jo 
instrumentas. J o akomponavi-
mas visų artistų visose nume
riuose buvo labai patenkinan-

i 

ganizacijos ir laimėt tas do- p u o l a p r i e m o k s l o > n o r e t ų jį glebiais pagauti, džiaugtis, gere- rint tokį šaltį, kokį p. Ra- kad žmones patenkinti, priva- j ^ į ^ \\\\\\'Hammond tis tuomi, kad jis pilnai 
•vanas, kurias Vyčių Lentras t i s p ^ kitiems jį nešti ir nušviesti tamsią Lietuvos padan-: kauskienė turėjo. Žinoma, sal- lo būti sumaningai sudamuo- T .. r - v ; A***I*M* n»r«i su-

paskyrė už prirašymą naujų gę. Praeis kelios dešimtis metų galėsime ir mes stoti varži-;tis atsiliepė į kiekvieną pro-
i -i • y • ... • T T _ K I . . I / : _ _ • u . : : /»~«w.M « , . m A j u~* „~x : . ,„: . ,* : narių, tynėsna su kitomis apšviestomis Valstybėmis, galėsime ir mes 

L. Vyčių Chicagos apskri-i įdėti vieną plytą į bendrą kultūros rūmą. 
#io kuopų atstovų metinis su- Tat visi, kuriems yra brangi mus Tėvynės ateitis ir Jos 

gramo numerį, bet nežiūrint į 
tą, jos malonus balsas pilnai 
patenkino žmones, kurie at-

Juozytis Greičius pranta akompamstų pareigas^ 
ta, ir tai ponia Rakauskiene T . . /T> . , . x ~ , ; . , T . ... ,. . 

^_ J • • la ivyne (Barkarole) Gounod ir niekad nepriverčia solistą ; 
P ! D , a i v ? a a i 6 , ' . , a n a . F .°l l Aš bijau A. Vanagaitis skubintis arba labai stipriai 
as bučiau soliste, tai niekuo- ir , . ,_ -r, . , , . A- , An 

- £.+ ^ Katriute ' . . . Petrauskas savo balsą įtempti stengda-
met nedainuočiau ' L a Donna, „ ,. ,. . . . . ^ 1 . 1 i-*- T-« 

Galima ypatingai pagirti mas piano balsą pergalėti. J i s 

I 
prirašys 
Trečiojo 

ijų narių laike siekti, ir pagaminti jai tokias medžiagines mokslo sąlygas, 
-Jaus. kad ji galėtų pakenčiamai mokytis, kad j i baigusi mokslus 

Neužilgo paskelbsime, ko- butų sveika, neišsemta dvasiniai ir fyziniai, kad galėtų va-
kios kuopos ir kokioj eilėj r yt i ateityje naudingą darbą. 
stovi Vajaus rungtynėse. 

. . . » ,., • • Daug pajėgų kainuoja mus jaunimui mokslą pasiekti. 
Visus katalikų visuomene* x„ . „ _ . v. . . . .. " __ . . . r~~ 

, . . . . . I Nekalbėsiu čionai apie gimnazijas. Vargais negalais, tėvams 
vadus ir darbuotojus kvie
čiam padėt varyt šį darbą. Reikalinga žodžio ir plunks
nos pagelba. Žodžio - susi-

~rinkimuose, susiėjimuose; plu 
nkšnos - spaudoj aiškint, iš-
rodinėt Vyčių organizacijos 
naudingumą. 

Iš organizuoto jaunimo išeis 
susipratę katalikų visuome-

' nes nariai. J ie bus naudingi 
misoms mūsų organizacijoms 
ir tautinėms įstaigoms. Neor
ganizuojamą jaunimą nute-
rios gatvė, nuvalkios jos dva-

' sia, ir jis žus tautai ir visuo
menei. 

Visais Vajaus ir visais or
ganizacijos reikalais kreipki
mės šiuo adresu: 473(> So. 
Wood Str., Chicago, 111. 

L. Vyčių Centro Raštinė. 

padedant vis dar kaip nors baigia. Bet daugumas išbaigusi 
nori ir aukštąjį mokslą pasiekti, universitetą lankyti/ Tiems 
tai drąsuoliams priseina tankiai kryžiaus kelius pereiti. Iš 
tėvų tikėtis pašalpos negali, reikia patiems uždarbiauti. I r 
taip pusė dienos prie darbo, pusė dienos paskaitas lankyti, o 
naktimis skaityti ir mokytis. Bet tas taip išsemia ir nuka
muoja, kad nebepak. pajėgų ir verkiant reikia viską mesti, 
arba klupsčiomis, du kartu į savaitę papietavus, vilkti to-
liaus sunkią bet ir saldžią mokslo našta. Ir kas iš to? To
kiame skurde besimokydami, daugumas praranda sveikatą, 
gauna džiovą ir baigę mokslus stoja darban ne žalus, sveiki, 
pilni gyvenimo džiaugsmo jaunuoliai, bet suvytę, nuvargę, 
gyvenimo nukamuoti jauni seneliai. 

Negalima užmesti, kad visai niekas nesirūpina mus stu
dentija. Šelpia, kiek gali valdžia, šelpia ir privačios įstaigos, 
bet studentų skaičius ir Lietuvoje ir užsieniuose labai dide
lis, todėl visų ir negalima tinkamai aprūpinti (o iš mus tam-

čios studentijos dosniai ištieskite savo dešinę, o mokslus ei
nanti studentai bus Jums už tai amžinai dėkingi. 

Jūsų suaukuotais doleriais jau nemažiai baigė ir dar ne
mažiau baigs aukštąjį mokslą ir varys kultūros darbą Lie
tuvoje. Jų darbai, jų pasišventimas ir kilanti Lietuvoje ap-
švieta bus Jums Amerikiečiai, amžinas paminklas už Jūsų 
dosnumą. 

Uršule Urnėžiutė, 
Kražių "Žibur io" Gimnazijos Mokytoja. 

Bijau ' ' ir Petrausko "Ka t - vertės kaipo originalis kuri-
r iu tė , , labai gražiai buvoi n ys , kurį p. Ramanauskas iš-

GIMNAZIJOS MOKYTOJA U. TJRNŽžnTTĖ. 
(Šis-tas iš jos biografijos). 

Baigusi gimnazijos mokslus Rusijoj, Šveicarijon atvyko 
1918 m. ir įstojo Fribourgo universiteto filosofijos fakultetan. 
Studijavo čia franeuzų ir vokiečių kalbas, abelnają literatūrą, 
pedagogiją ir visuotiną istoriją. Uoliai pasidarbavus 4 metus, 
panelė Uršulė Urnėžiutė baigė 1922 m. Fribourgo universiteto 
filosofijos fakultetą su licencijaus laipsniu, kurs duoda gim
nazijos mokytojų teises. Baigusi universitetą, panelė Urnė
žiutė tuojau grįžo Lietuvon ir nuo 1922 m. rudens mokytojau
ja Kražiii gimnazijoj. 

Fribourge ir Lietuvoj p-lė Urnėžiutė labai gerbiama ir 
mylima ne vien už aukštąjį moksĄ, bet dar labiau už jos lie
tuvišką nuoširdumą, paprastumą, sielos tyrumą, taip gražiai 

šios ir suvargusios liaudies neperdaitg ko galima tikėtis, nes Į suderintą su aukšta, švelnia dvasios kultūra ir europejišku 
ji permažai dar tesupranta mokslo 'svarbą). įmoksiu. Tokios mokytojos darbas Lietuvos gimnazijų jauni-

Bet Jus Amerikos Lietuviai, Jus esate daugiau apsišvie-' ™ui begalo naudingas ir doros ir mokslingumo žvilgsniais. 
te ir platesnį pasaulį matę. Jus gerai suprantate, kaip mums Red. 

sudainuotos ir spėju, kad ir 
patys kompozitoriai butų pil
nai patenkinti. 

Yra aišku iš šio koncerto, 
kucl ponia Rakauskienė eina 
tobulyn muzikos teknikoje ir 
drąsiai pradeda imti garsias 

pildė su giliu jausmu. 
Koncertą galima vadinti 

labai pasekmingu ir visos kė
dės salėje buvo užimtos. Kun. 
H. Vaičiūnas, Šv. Antano pa
rapijos klebonas, koncertą ati
darė labai gražia ir trumpą , 

operos arijas. Nors iš savo pu ! prakalbėlę, pabrieždamas mu- , , 
sės ir jaučiu, kad didžiuome-
nė sutiks su manim, kad daug 
daugiau mūsų žmonės atjau
čia, supranta ir myli papras
tas liaudies dainas. Tai nėra y-
patybė vien tik mūsų žmonių, 
nes čia tai mūsų solistai ga
lėtų pasimokinti iš visam pa
sauliui žinomo John MeCor-
mick, kuris savo koncertuose 
didžiausią dalį pašvenčia pa
prasčiausioms dainelėms. Pa
sirodo, kad žmonės to nori ir 
solistai turėtų prie to prisi
taikinti. 

P. Ramanauskas dainavo 
sekančias dainas: 
Arija (iš "Eglė Žalčių Ka-

zikos svarbą žmonių gyveni
me ir paaiškino per kokį di
delį pasišventimą ponia Ra-" 
kauskienė yra pasiekusi savo 
dabartinio laipsnio muzikos 
srityje. 

Laikykis-Nepasiduok. 

KUOMET KEUPAS UŽEI
NA NAKTĮ. 

Kuomet tavo vaikutis vidury nak
ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup'o. Jis užeina labai g e l 
tai ir reikalauja greitos pagalbos pra
tesimas yra labai pavojingas. Vie
nas mažas dozelis Dr. Drake's Glessco 
tuojaus jam pagelbės j penkiolika 
mlnutų laiko — nuo jo vaikutis ne-
vems. rtriimtas visų daktarų ir vais
tininkų. $50c. už buteli — vertas 
$60.00, 2 vai. ryte. The Gle&sner Co. 

Findlay, Oluo. 

i' 

P. žadeikis. 
/ 

LIETUVOS-AMERIKOS PREKYBINIŲ 
SANTYKIU APŽVALGA IR 

PREKYBOS GALIMYBĖS, 
(Tąsa) 

Lietuva yra žemės ūkio žalis: Lietu- energijos gnli, bet kad ja išjudinus,1 16 d. įvedus savą auksu paremtą litų va--

2. Kaikurios Lietuvos Prekybai Vystytis 
Apystovos. 

Lietuva su Klaipėdos Kraštu, neskai
tant lenkų okupuotų Vilniją, turi apie 57,-
000 ketvirtainių kilometrų, arba 21,900 
ketv. mailių žemės plotą, ant kurio gyve
na apie 2,200,000 žmonių, tai yra vidu
tiniškai imant po 40 žmonių viename 
Jcetv. kilometre. Illinois Valstija Ameri
koje turi pustrečio syk daugiau žemės 
ploto, tris kart daugiau gyventojų; bet ap 
gyvendinimo tirštumas mažai tesiskiria 
nuo Lietuvos. NaturaUs gyventojų prie-

\fh T Vuvoje buvo: 
1918 m. ? 1921 m. +17.900 

11919 m. -10,900 1922 m. +19,100 

1920 m. +2,000 1923 m. +27,134, 
J Toks metinis prieauglis rodo sveiką 
tautos branduolį. | 

va netik savos duonos užtenka, bet dar 
turi jos pertekliaus. Tas derliaus pertek
lius yra vienintelis progreso šaltinis. Že
mės plotas šitaip skirstosi: ariamos 46%; 
pievų 14%; ganyklų 12%; miškų 
17%; daržų ir sodnų 3 % ; kelių ir ežerų 
plotai 8%. Ariamoji žemė daugumoje ge
ros rųšies, tik jos kultūros laipsnis vis 
dar tebėra žemas, nes pavyzdžiui vien-
didis plotas kviečių Lietuvoje duoda der
liaus triskart mažiau negu Danijoje. Liau
dies apšvieta tą anomaliją turės prašalin
ti. J au ir dabar per trumpą laiką pada
ryta nemažai pažangos, ypač pieninkystės 
ir gyvulinio ūkio srityje; apie žemės u-
kio pažangą liudija ir tas faktas, kad 
trąšų importas šių metų pirmame pusme
tyje buvo 3 kart didesnįs negu pernai 
metą. 

'daug kapitalo reikia. j liūtą, kuri visą laiką nemažiau tvirtai 

, Tautos turtai ižemeje dar neištirti. 

Lietuva turi savo jūrinį portą Klai-* 
pėdą oficialiai tik nuo 1924 m. gegužes 8 
d.), bet neturi dar savo prekybos laivy- ' 
no, be kurio apsieiti negali. Prekybos lai
vų įsigyjimas yra gyviausias Lietuvos 
reikalas; čia puiki proga kapitalo įdėji
mams, bet vis tik labai dar netoli čia nu-
ena. 

Lietuva turi keletą garlaiviams plau
kioti tinkamų upių, kaip Nemunas (208 
kilometr. nuo Kauno iki Klaipėdos), Ne
rį, Nevėži, Dubysą, Ventą, Miniją, Šven
tąją; tečiau normaliniam garlaivių susi
siekimui tik pavasario metų tetinka. l i
pinių garlaivių skaitlius yra jau pasie
kęs prieškarinio skaitliaus. Lietuva turi 
apsčiai senų plentų ir 1,138 kilom, 
plačiųjų ir šiauriųjų gelžkelių ir dar su
manyta neužilgio naujų linijų tiesti, su-

laikosi negu patys doleriai, duoda tvir
tos vilties ateities gerovei. Valstybinės 
skolos yra mažos, tik 3.5 dol. kiekvienai 
galvai ir visos jos yra sureguliuotas, ki
tos gi baigiamos mokėti. Valstybės biu
džetas jau metas iš meto suvedamas be 
deficito. Valstybės biudžeto pajamos 
taip augo: 

Tečiau 1924 m. ekspedicija patyrė gelžies jungiant Klaipėdos uostą su krašto vidų. 
rudos (Papili je) , kalkių (Ukmergėje) riu. 
ir gipso (Biržuose) klodus, kurie t u r i ' 
praktikos reikšmės. i 

Durpynai ir upių vandenų jėga ma
žai teišnaudojama; čia daug kuro, daug 
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Lietuvos finansai yra sulyginant ge
rame stovyje. Tiesa del pervėlyvo vokie
čių markės nusikratymo, Lietuvai prisi-

1918-19 
1920 

1921 

36,0 
59,5 
72,0 

59,6 
14,3 
17,6 

1923 193,6 14,6 
1924 206,1 14,4 
1925 225,7 33,3 
(projektas) 1922 135,1 02,6 

Tiesa, Lietuvoje jaučiama kreditų 
ėjo daug nukęsti, bet nuo 1922 m. spalių stoka, bet šalies kreditingumui augant, 

kredito klausimas sušvelnės. Kredito lau
ke jau pastebiama geryneigos: per vie
nus metus iki l-VII-24 kredito įstaigų 
suteiktas prekybai, pramonei ir žemės 
ūkiui kreditas pašoko iš 33,82 mil. litų 
iki 79,28 mil. litų. 

Mokesniai valdžiai ir savivaldybėms 
Lietuvoje nėra dideli tik 78 litai kiek
vienai galvai; kada pavyzdžiui p. Fordas 
užsimoka 7 mil. dol. metinio income tax! 
Tečiau valdžia pirmame atsitikime nėra 
perdaug mielaširdinga, nei perdaug kie
taširdė antrame atsitikime. 

Lietuvos«pramonė dar silpna, bet ro
do gyvumo įvairiais atvejais; ypač žemės 
ūkio produktų perdirbamoji pramonė tu
ri progos1 vystytis. Pramonės įmonių, ku
riose' 1924 m. pradžioje dirbo arti 12,000 
darbininkų^ suskaitoma iš viso 532; jų 
tarpe naujai įsteigtų pramonės įmonių y-
ra 379. Kad Lįetuvos pramonė auga, pa
rodo "dar ir tas apsireiškimas, kad akme
ninių anglių importas 1923 metų pusme
tyje buvo 0,5 mil. litų vertės, o 1924 me
tais buvo jau 12,6 mil. litų vertes. Di
džiausi pramonės centrai Lietuvoje yra 
Kaunas, Šauliai,, Klaipėda, Panevėžys 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL. 

Sausio 10 d. p-nei M. Jan
kauskienei, Ciceros ponios su
rengė nelauktų svečiu vakare 
(Surprise par ty) . Sunešta da
ug dovanų, visos dovanos bu
vo mėlynos spalvos. 

Sausio 5 d. užsirašė $15,000 
naujų akeionierių. 

OETROIT, MICHIGAN 
Vyčiai. 

L. Vyčių 79 kp. buvo su
rengusi šokius Naujų Metų 

Baliuje dalyvavo ir iš Chi- belaukiant, vietoj vakarienės, 
cagos, ponios Bei panelės. k a i p s e n i a u s k a d r engdavo. 
Linksmintasi iki vėlumai, ir § o k i a i b u v o l a b a į įva i ru^ t ik 
nepastebėta kaip atėjo 3 vai. g a i l a k a ( 1 j a u n j m o neperdau-
ryto. Mat šis balius buvo su
rengtas iniciatyva 
Baubkienės priklausančios 
prie jaunesnio seto ponių. 
Baliuje dalyvavo: T. Baub-
kienė, V. Volteraitė, B. Vit-

giausia atsilankė. Jaunimas 
p-mo* ]a D a į gražiai sutiko naujus 

metus ir trukšmingai jmlydė 
jo senuosius. Daug pasidarba 
vo stud. Jonas Gustaitis, K. 
Daunys ir Ant. Kratavitius. 

kienė, S. Lauraitiene, Jurkų-1 S a u s i o 7 d 24 m. įvyko pus-
rienė, Ambrozienė, Lozala, m e t i n i s susirinkimas, kuriame 
Kazlauskaitė, ir daug kitų n u t a r t a daug dalykų. Vien-
pomg. 'V V\ balsiai nutarta pageidauti to 

o • K "i TT«« M ....,; paties vardo Lietuvos Vyčiai Sausio o <!., Jaunu Mergai- l 

, . . . . . .. . . (K. of L.) valdyba buvo ra-
ciu draugija turėjo mėnesinį ' J 

Miš-i.m. Drinko 2 delegatus j « m a m a darbuotis del Vjiių 
Kataliku Vakarinių Vai. Sei- v a J a u s ' P i r i a ' K - r*m'* tn°-

A7 . - _ • mi pasižadėjo daug rjpinti c 

ma. Vasario mėnesi rengia i * 44 Valentine Dance » y 

Sv. Antano 

Svete. 

skolinimo 

Į Kalbėta ap?e sporto mc gėjus 
[ir visi žadėjo atsilankyti i 
rengiamą sausio 13 d. vaka-

ir rienc. Valdybos nebuvo galima 
budavojimo bendrovė atidarė išrinkti, nes narių nebuvo 
naujų mokėjimo 11 perijoda. daug. Atidėta kitam mėnesi-

D A K T A R A I : 

DR. S, BIEZIS 
PHYSICIAN & SLRGEON 

X — Spinduliai 
Office: 2201 W. 22ml St. 

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Resldence: 3114 \V. 42nd St. 

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

Sun. 10-12 Noon 

QR. A. I RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 414« 

Telefonas Boulevard 1333 

Dr, S, A Brenza 
4808 SO. ASHLAND AVENUE 

Chicago, HL 
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po 
p'et lkl S po piet, 6:30 vak. Iki 
9:30 vak, 

.j 

fel. Boulevard 0337 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 lkl 13 diena, nuo 
• iki 8 vai. rak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pieta. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapaa. 

(ŠIMĄ TONSILUS -
1)—Be nutrini mo. 
t ) — B e peilio ir be •katL»mo, 
3)—Be kraujo. 
4)—Be jokio pavojau* fteiVulal. 
S)—Pacijentol nereikia sirgti, ga

li tuoj vaisyti, ir gali eiti ,' 
darb*. 

Pagydo 'Gall-tttones' (akmeni* tulžyje) 
ir rtknat uį» Alapum* piutlėje hv m- J 
peracijee, su tam tikromi* mok*. Į 
liekomis priemonėmis bei TaHtals. ': 

Apkurtusiems f»unrųiiort jrirdcjiniu 
Gydė visokias ll^as pasekminirat, ir jei : 

j iu reikalas daro operacijai. 
ProfeMijonali patarnavimą teikia savo I 

ofise t 

1411 So. 50 Ave. Cicero, LU| 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S r*L 

po piet iki 9 vai. vakare. 
Nedaliomis ir seredomis ofisus užda

rytas. 

^ ^ 

Dr. A.J. KARALIUS 
T««. Boulevard 2160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, Dl. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas Ir Chirurgai 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel Yarda 09M 

Valandai r 
Nuo 10 iki 12 p iet 
Mio 2 iki 3 po piet 

Vno 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

>fiso Tel. Boulevard 3338 
flezid. Tel. Drfiel f 101 

Dr. A. A. ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriška 

Valką tr visų cluronisfcų Ugų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 rak. Ned. 
Ir Šventadieniais I i — I I d. 

niam susirinkimui. Išrinkta 
tik kasierius, • Ant. Kratavi
cius, nes senasis kasininką? 
del nežinomų priežasčių visai 
nepasirodo. Kad sudarius le
sų, nutarta surengti vakarą 
su vaidinimu. J vakaro komi
siją pateko: p-l« D. Gustaite, 
K. Daunys ir p-ns Kripaitis. 
J ie pažadėjo surengti labai 
gražų vakarą. 

Krikštynos. 
Naujų Metų vakare buvo 

krikštvnos, ponu Grinių sū
naus. Krikštą. suteikė kun. 
Čižauskas. Davė vardą Bene
diktas - Raimundas. Krikšto 
tėvais buvo, mūsų jauninu 
didi veikėja p-lė D. Gustaitė, 
ir Jos. Kačinauskas. Ponai 
Griniai yra viena iš pavyzdin
gų šeimynų. Girdėjau kad p-
ni Grinienė (Jurevičaitė) yra 
buvus L. V. choro raštininkė 
per du metų ir Vyčių veikėja. 
Krikštynose dalyvavo daug 
žmonių ir visi gražiai buvo 
pavaisintu 

Visose draugijose matytis 
gyvumas. Darbai dau^; page
rėjo ir žmonės linksmesni. 

Akinių pritaikymo mano 
25 metų prityrimo 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS j 

Ar Jums skaud?. *?racą? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg 

aUT 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ii plukančiua 

taškus 
Ar atmintis po truput} mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė aut vokų? 

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio au#što virš Platte ap-
tiekos. kambariai: 14. 16, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A M Iki 11:30 A M 
II j n 11 !•_. m i "mv\ i — — + m m ^ — — ——•^—— * 

Mus kolonijai kenkia vienas 
dalykas, tai kad Fordas ati
daręs savo naują, dirbtuvę: 
"River Range" toli aut West- | 
sidės ir piydėjo lietuvius į ten j 
kelti, daug šeimynų žada ten 
apsigyventi. Antanas, ,< 

KENOSHA, Wi& 
Vaičkaus Teatras. 

-

t% 

Čion atėjo žinia, kad Vaič
kaus garsusis Dramos Teatras 
18 sausio atsilankys pas mus 
ir Šv. Petro parap. svetainėj 
los gražių dalykų. Kenoslios 
lietuviai turi progos puikų 
vaidinimą pamatyti, tikrų iš
silavinusių artistų atliekamą. 

O kas bus toliau. 
Toliau nebus blogiau, nes 

v6v. Petro parapijos choras 
nesnaudžia. Kaip girdėt, vie
tos vargoninko J . Kailiukai-
ėio sumanymu rengiama 25 d. 
Sausio lošti Šv. Petro svetai
nėj kokią tai juokingą kome
diją. Dabar choristai moki
nasi, kaip butų geriausiai tą 
juokų maišelį iškratyti prieš 
publiką. Tat verta visiems at
eiti į svetainę ir persitikrinti. 

Pranas. 

k. 

TeL Boulevard 808* 

Dt*. J . P. Poška 
GYDYTOJA* 

CHIRURGĄ* 
8887 So. Morgan Street 
Valandos: 9—19 U ryto. 
Vakarais nuo 7 Iki t 

CICERO OFISAM: 
1141 South 49-tk Avcma 

Telef. Cicero 4«7i 
Valand.: 1—f:M T. • . kaadian. 

Utarninkaia ir pėtnyčioms n«o 1 
lai 9 vak vmlt. 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų I.iįjų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo J.—i 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Midvvay 2880 
" -— "'— 

•Tel. Canal 0257 vak, Prospcct 0659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Ohimrgii 
1821 So. Halsted St. 

• Rezidencija 8600 S. Artesian Ave. 
į Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 Iki « \ 

po pietų: 6 iki 9 vakare. 
) 

( S P E C I A L I S T A S *lsokų ligų vidurių Ir plaučių, gydo lytiškas 
dalis, Į s Ę — ligas vyrų, moterų ir valkų. 

Dr>. J. M. C h r z a n 

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

Palengvins akių iteuipimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gai- : 

vos, svais'ulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirši-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visjose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligus arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iŠ recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
i'gTjf kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
{tempimo, kuomet geras prirlnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUGŠČIAU 

GYDYTOJAS, CHTRCRGA8, OSTEOLOGI8TA8. 
1046 Milvvaukee Ave. Kampas Noble Street 

Valandos: 19 i i ryto lkl 4 v. po pietų Ir nuo ff:lt lkl t : M v. v. 
Telefonas ofiso: Haymarket 1148 
Telefonas Rezidencijos Keystone A1M 

DR. SERNER. 0. D. i 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos Skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 11 
3333 South Halsted Street 

9s i i i i mm 

SPRINGf iELD, ILL 
Jau mėnuo laiko praėjo, 

kaip mu^Ų mylimas klob. A. 
a. Kun. Ignatius Kershevi-
cius persiskyrė su šiuo pasau
liu. Paminėti jo Juduos mir
ties 30 dienai įvyko pamaldos 
Sausio 2 d. St. Vincento baž
nyčioje. Pamaldose dalyvavo 
šie kunigai: celebrantas - kun. 
Castello, New Berlin, 111. Dia
konas - kun. IIoward Spring-
field, 111. Subdiakonas - kun. 
Ilobbs Jacksonville, 111. Cere-
monių vedėjus - kun. Yunke-
ris. 

A. a. kun. Kershevičius gi 
mė Lietuvoje birželio 10 d. 
1874 m. Kunigu buvo įšvęstas 
Bir/elio 10 d. 1911 m. mirė 
Lapkričio 28 d. 1924 m. A. a. 
kun. klebonas atvyko Spring-
fieldan Baland. 11 d. 1919 m. 
ir per tą laikai jo buvimo daug 
pasidarbavo mūsų parapijai. 
Jo rupesniu įtaisyti ' vargonai 
vertės $3,000.00, taip pat ir 
balkonai mūsų bažnyčioje, St. 
Juozapo altorius ir Komunijos 
grotelės, klebonija tapo* per
taisyta gražiai kainavo $7,000 
ir du namai nupirkti parapi
jos reikalams. Ir viskas atmo
kėta. 

A. a. kun. Kershevičius at
vyko čionai iš Livingston, 111. 
Amžiną atilsį duok jos sielai, 
Viešpatie. Koresp. 

GRABORIAI: 

• 

Motinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
tuoj, pradgkite var 
toti Eagle Pieną. 

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų negu kiti mais
tai krūvon sudėtu 
T r y s gentkartes 
juo išaugo. 

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu. 

Dept. 8 

4*z»f. 

[LIETUVIS F0T0GRAFIS1AS 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

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

Me«? imame paveikslus ves
tuvių. Šeimynų, pavienių ir tt. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia diena ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 

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

Tel. Boulevard 8302 

ADVOKATAI 

1 STRAIFSKIR 107 
VĖDINIMAS. 

Vaikai pripratę prie kambarių 
kur nuolatos eina švelni srovė švie
žio oro mažiau sirgs gerklės ir no
sių ligomis negu tie, kurie laikomi 
troškiuose kambariuost prie nejudan
čio oro. Atviras pečius yra puiki 
proga išvėdinimui. 

Vienok, joki vėdinimo sistema 
neužtenka vaikui. Reikalinga ir 
"vaikus išvėdinti", netik kambarj. 
Net audringame, ar žiemos, ore, jei 
galima, reikia uždarytame porčiuje 
duoti vaikui šviežio oro. Jei nėra 
kitokio išėjimo, tada atidaryk langus 
pusvalandžiui, tai aprėdyk vaiką lyg 
vesti ant oro, o Jei taip daroma, 
tai įšildyk kambarj vėl pirai, negu 
nuimsi nuo kūdikio drapanas. Vai
kai gaunanti šviežio oro ir mankš-
tymų sveikesni ir laikysis. 

Sotus maistas yra tiek pat būtinas 
kaip šviežias oras ar mankštymai. 
Eagle Brand Pieną* suteiks viską 
reikalingą augimui. Jis tyčiomis pri
taikintas vaikams dėlto, kad lengvai 
virškomas ir nenuvargina opių vidu
riukų. Eagle Brand pasekmingai bu
vo vartojamas kovoje su nedapenė-
jimu Europoje ir Netolimuose Ry-
fuose. Jis turėtų būti dalis kiekvie
no vaiko valgio. 

Daugelį sykių sveikas, normalis 
kūdikis nereikalauja gydytojo aty-
dos, bet tai laimingas nuotikis, .re
tai atsitaikąs. Jei kūdikis nesijaučia 
gerai arba neauga kaip reikia, fcno-
tina turėtų nevUkindamp. pasitarti su 
gerų daktaru. Iš kitos pusės, nor
malis kūdikis, gaudamas tinkamos 
priežiūros ir tinkamo maisto, arba 
iš krūtų arba iš Borden's Eagle Pie
no, turi išaugti į sveiką, normali 
vaikutį. Milionai ir milionai kūdikių 
išaugo j vikrius berniukus-mergai-
tės sudėjus motinos priežiūrą su so
tumu Borden's Eagle Pieno. Idant 
Lietuvė motina žinotų kaip vartoti 
Borden's Eagle Pieną, Bordeno 
Kompanija atspausdino Lietuvių kal
boje pilną pamokinimą kafp paruoš-

• • • ^ 

-"N 

S. D. LAGHAVVICZ 
Lietuvis Graborlua 
2314 W. 23-rd Place Į 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido 

tuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu at 
sišauktl, o mano j 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 
2190 1 

Tamsta £ £ 
• > 

J 

1487 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276* 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborlas 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmas Klesos 

Mašinos 
Private Ambu-

F. E. Falucz lance £* 

Ar sergate? Mes jums pagelbė
jime. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysi te s, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugšfumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvi? 
Prašalinkit nervingumą —- apsi-
saugokit neurastenijos, Ji silpnina 
visus nervu*. -Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasiraa-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarą! Kopczynski 
ir $chweer$ 

Ofisas 
TeL ArmUage 4412 

1112-1114 MiIwauJj;ee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-1$ ryte, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlloj nuo 14) iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 

t kraujo, odos Ir šlapumo ligų. 
v - . - • •• 

Mūsų Naujo Namo Adresas 
Y r. * &s: 

162-164 N. Satigarmyi St 
Arti Randolph Str. 

Mes turime geriausių silkių 
ir žuvies. Kaip tai: Alaska 
Pat Scotcn ir Holland silkių. 

Mes parduodami bačkelėmis, 
pusbačkiemis, ketvirtbačkiais 
ir vladrais. 

Mes pristatome j visas miev 
to dalis. Taipgi pristatome ir 
t užmiestį. 

Reikalui esant telefonuo-
kite: Monroe 7344 

Visi užsakymai yra gvaran-
tooti. 

M. BORTZ COMPANY 
IMPORTEliS & PACKJERS OF 

ALASKA, SCOTCH and 
HOLLAND HERRING 

162-164 N. SANGAMON STR. 
TEL. MONROE 7S44 

CHICAGO 

Tel Lafayette 8568 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Westem Avenue 

Vai.: Nuo 2 lkl 5 « Iki 8 P. M. 
Cnicago. 

Bt Vaistinei Daktarai 
# u J • • % 

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

Gydau pą&ekuiingai tokias ligas 
vyrų, moterų Ir valkų kuries bu
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Maistl 
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir 1 
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 lkl 8 
vak. Nedėliomis po sutartė 46 B* I 
Se. Ashland Avenue. 

. _ _ _ _ _ _ - — J 

JOHN KUCHINSaAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

3231 W. 22-nd St. arti Lsavfftt t t 
Telefonas Canal 2A6S 

Valandos: 9 ryto lkl t vakaro. Ba
rzdoj Ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki • 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokiu u Doku
mentus, perkant arba ja idae 
dant Lotus. Namus, Farmas Xt 
Biznius. Skolina Pinigas ant pir
mo morgičiaus lengvomis UUygo-
mia 

S S T-Ti i I M •m-m 

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

11 S. La Salle st. Room 9001 
TeL Randolph 1034 Tai. a a o e - 1 

VAKARAIS t 
3191 • . Halsted st. TęL B j v d , t 7 f | 

•—8 » . v apart PanedaUo Iv 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Otimm Didmiesty]} 

29 Sonth La Salle Street 

Telefonas Central t3tt 
Vakaraia 3223 S. H&Uted St 

Telefonas Yards 4331 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. VYashington St Room 911 
TeL Central «2O0 

Cicero Ofisas Ketvergo vak. 
14917 W. I4th S t Tel. Cicero 821 
Ant BRIDOEPORTO Seredoj nu< 

j6-8 vai. • . Subatoj nuo X—f v. v.l 
3236 S. Halsted St. TeL Boul. «T87I 

. '^mfr- -. _>*^B>. 

J. P. UVAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISĄ* 

137 IT. Dearbora StreeC 
Kambariai 514 ir 016 

Telefonai Randolph 6634 jr 56811 
Tai.: Kas diena, išskiriant Su-

batos ir Šventės, nuo 9 lkl pietų. | 
ROSELAKDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullman 3377 

t v*al.: Kas diena nno t iki į 
SuhatomU visa diena, Šventomis! 
iki pietų. 

SPECIUSTAS ant egzamlnavpJ 
Jimo abstraktų Ir padarymo kon-l 
traktų, dokumentų ir viaoklųl 
popierių. Veda visokius sudus. 

John Bagdziunas Berdei 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washingtoii s t , 
Eoom 1310 

Telephone Dearbora 8043 
Vakarais: 2151 West 22 Stj 

Telephone Roosevelt 9038 
Namų Telefonas Canal 1687 

HELEN BELMEN JERR1 
LIETUVĖ ADVOKAT* 
3116 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 7 lkl 8 vakarai 
Nuo 2 iki 6 Subatom po piet. 

i 
PRANEŠIMAS SERGAN 

TIEMS. 
Mes gydome pasekmingai 

įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasanlije 
žinomais gydymo bodais. 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

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

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room Jll 
Telef. State 7831 

Vakarais ir nedėlios rytą* 
3335 So. Halsted St 

Telefonas Taros 0141 
Bylos visuose teismuos^ — Al 
straktai. i— Ingaliojima-* • — 
kola pinigų 1 Ir % mor<į< 

mm 
umfiiitiiiiniiiEiiiiiiMnifimsi 

Remkite tuos profesijoj 
lus, biznierius kurie 
naši dienraštį "Draugi? Y 

E « « m>» 9,m ^ • ) > w w > mmmmmvmmmmtmtm 
Telefonas Canal 7333 

PETRAS CIBULSKIS 
ftfaliavojimo Kontraktorras ' 

Dažu ir Poperos 
3838 SO. LEAVTT 



I 

1 D R S U G S S Trečiadienis, Saus, 14, 1925 

CHICAGOS BIZNIERIAI 
[SPĖJAMI. 

Chieagos miesto " t e i smų" 
departamentas prašo praneš
ti biznieriams štai ką: 

Kaip tik prasideda "lais-

jkariene lapkričio 9 d. 1924 
m. Dėlto yra daugiausiai kal
tinama vienas vakarienės ren
gimo narys, p-le Zofija Jur-
gaitė, kuriai buvo pavesta 
tai atlikti. 

mė vietas naujoji kuopos val
dyba. Atsisakius p. A. Nau
sėdienei nuo pirmininkės vie
tos, jos vieton išrinkta tapo 
pirmininkė, p . Alena Nedva-
rienė, viee-pirm. p. Juozapa 

noma, kaipo gabi režisorS. 
Lošimu užsibaigus bus šokiai 
prie linksmos muzikos. 

Rengėjos. 

n i u " atnaujinimo periodas,'{**** "^interesuotiems asme-
departamentas apturi daug nims, k a d P- Z - J u r y t ė au-
nusiskundunu, kad ruažesniuo»ko toW *ęn*ą buvo tuojaus 
sius biznierius aplanko neii- P™**™™ Redakcijai: Bet, 

kadangi kaip tik tuo pat lai
ku l)iivo jau " D r a u g e ' ' tilpu-

Šiuoim turime garbės pra- Masalskiene, rast. apdraustos 
tos pačios, p-nia F . Burba ir 

nomi asmenys, pasisakydami j 
esą šio depą rfameito agen
tais, reikalauja už Laisnius pi 
nigu, pažymėdami, kad jie 
**kusiwis" paskiau pristaty
sią. • W! • 4 

Departamentas praneša, *, . 

si plati korespondencija ,apie 
vakariene, kurioje buvo pa
minėti ir svarbesnieji aukoto
jai. Redakcija nerado reikalo 
talpinti tą patį dalyką antru 

kad jis neturi jokiu agentu, 
autorizuotu kolektuoti pini-

ffus už "Jaisnius." Biznieriai 
gali " la isnius ' tik patys 

gauti užsimokėdami reikalin-
miesto Wekto-gas sumas 

Teėiau, kad visi nesusiprati 
mai ir nepasitenkinimai gali) 
gale užsibaigtu, Redakcija pa-
sirįžo smulku aukotojų sąra
šą, kuri atsiuntė p. Z. Jurga i-
lė, patalpinti "Šv. Kaz. Reme-

riaus ofise, arba prisukdami;-įn Darbuotės" skyriuje atei-
už tai ėekius ar "inoiiey o r - Į n a n t j šeštadienį sausio 17 
eterius" miesto kolektoriaus diena, 
vardu, Rooni 107 City Hali. "Draugo" Redakcija. 

Tad biznieriai kažkokiems 
atėjimams neprivalo duoti j PRANEŠIMAS VYČIAMS. 

reikalaujamu pinigą ir apie : 
tokius "agentus ' tuojaus pra Gerb. vyčiai - tės, Tams-
nešti policijai. toms nereikia aiškinti, kokią 

'svarbią rolę lošia L. V. Ch. 
AŠTRIAI NUBAUSTAS. j Apskričio choras vyčiu orga-

jnizacijoje. Užtat negana. 
Teisėjas VVilliams krimiiia 'kad patiems vyčiams reikia 

liam teisme ,T>-iais metais ka Įremti chorą, bet reikia ir ki-
lėjimi; ifubaudė Krank Sniith, tus paagituoti, kad atsilanky-
1}4 m., už vienos moteriškės | tn į koncertą ir pamatytu ką 
užpuolimą kriminalais tiks- : vyrių choras gali, Kadangi 
l a j s # 1S d. sausio bus sekmadienio 

Teisme įrodyta, kad Smith i v a k a r a s > t a i 1)Us H u 0 s a s v a " 
plovė vienu namu langus, j k s x m*> d a u c u , n a s tuo metu 

namie nesėdi. Todėl vietoj va-

P R A N E Š I M A I . 
p-lė Adele Valančiunaite. Kuo 
pos ižd. yra p. Bronė Bitau
tienė, ižd. globėjos berods pp. I 
B. Leščiauskienė ir O. Aleliu-
nienė, tvarkdarį p. Ona Sek-
leckienė. Kuopos dvasios va
das, J . M. kun. pralotas M. 
L. Krušas. Naujoji valdyba 
yra kompetentiška kuopos rei
kalus gerai vesti. Linkime 
jai geriausių pasekmių dar
buotėje mūsų brangios organi
zacijos labui. 

Nauji sumanymai 
P-nia B. Bitautienė inešė su 

I 

manymą, kad surengtų M. S-. 
1 kp. 10 metų sukaktuvių va
kariene. Visos nares sumany
mui pritarė ir čia pat išrink
ta komisija pp. B. Bitautienė 
ir Z. Leščauskienė pagamin
ti bilietus ir misamdyt sve-l 

l taine. Vakarienė įvyks gavė- ; 
nioje. Bus tai graži pramoga j 
su gražiu programa. Dieną iri 

L. VYČIŲ CHORO PRANE
ŠIMAS. 

L. V. Ch. Apskričio choro 
svarbios pamokos vyrams i-
vyks 14 d. sausio 8 vai. vak. 
Dievo Apvezidos parapijos 
svet. 

Kitos pamokos visiems ir 
visoms įvyks 16* d. sausio 
penktadieni 8 vai. vak. Mark 
White Park svet. Malonėkite 
visi choristai-ės ateiti į pamo
kas, nes tai bus paskutine* pa
moka prieš koncertą. K. G 

TOWN OF LAKE. 

Vyčių XIIl-tas kuopos me
tinis susirinkimas ivvks sau-

> * 

si o 14 d. 8 vai. vakare, Davis 
Bąuare parka, salėje. 

Korespondentas. 

BRIDGEPORTAS. 

NAMAI - ŽEMĖ 
PARDAVIMUI 2 flatų mu-

riniai namai ant Marquėtte 
Road arti Maplewood Ave. 
(^aru apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
* • . | . , i . » 

PARDAVIMUI 2-jij flatų mūrinis 
namas po 6 ir 6 kambarius. Elek
trikas, maudynės, karstu vandenų 
šildomas. Namas randasi arti 45-tcJ i 
ir Turner Ave. Kaina $14,r,00. Pa 
Saukite i 

v Nevaria 0991 

BARGENAS 
Įmokėti $5,000 

nuperka nauja 6 ir G kamba
riu murini namą. Vanos ir 
priebučiai ištaikyti čerpėmis, 
garu apšildomas ir prosinimo 
lentos įtaisytos. Lotas 30x125 
pėdu. Vyrai ateikite su savo 
moteria šitas bargenas ne lai
kysis ilgai. 

PETRZILEK BROS. 
1657 W. 47th St. 

MII. JOHN I J O W K E 

PARDAVIMUI medini* namas 5 
kam bari ų. Elektros šviesos, vanos 
ir visi įtaisymai. I 'arsiduoda del to, 
kad savininkė jeina j biznj. I 'arsi
duoda pigiai. 

šv. Petronėlės Draugyste. 
Sv. Petronėlės Dr-stė išrinko 

laiką pranešime vėliau "Drau (atstovais j Kataliku Seime, 

2255 West 22n<I Street 
mrimn«. m. 

ge yy 

Kuomet iš naiiijų vyrai pasi- i 
šalino, langu plovėjas mote
riške užpuolė. 

GRAŽINO ŠERUS IR 
BONUS. 

Praeitos savaitės \JeniI na
ktį plėšikai įsilaužė Plamon-
don-Uabnel olisan, ?>()$ Xo.! 

! žinoti kitur kur, tai geriau at
važiuoti j vyrių koncerte — 
Šokius Bohemian — American 
Hali 1436-40 W. 18 St. 

Chieagos vyrių kuopos ma
lonėkite tą vakarą nerengti 
nei Kokiu pramogų, kad nepa
kenkti chorui. Girdėjau, kad 

į 18 kolonijos L. V. 4 kp. ren
gė 18 d. sausio šokius, bet su-

Susirinkimai l kuopos įvyk
sta kas pirmą trečiadieni mė
nesio 7:30 vai. vakare. Gaila 
tik, kad mažai narių susirin
kimai) ateina. Negražu, kad 
sajungietės tokios nerangios. 
S«m«*, B , nnnjnis 1925 m. R E N D A V I M U I 

meskime nerangumą šalin ir 
eikime regulariai į kuopos Puikus ofisas del akinio dak-
susirinkinms, kaip geros narės ' taro j ) r į e dentisto ir gydytojo 
savo organizacijos. j atsišaukite 

Lai gyvuoja ir bujoja Mo-

kufis ivvks vasario 1 d. 1925 
t m 

m. Dievo Apvcizdos par. sve
tainėje (Union ir 18 gatvė) 
Šias: p-nia. Agnietę Antana
vičienę ir p-lę Petronėlę Stra-
žinskaitę. 

O. Kliučinskaite, rast. 

teni Sagos pirmutinioji kuo
pa ! Sąjungietė. 

NORTH SIDE. 

Miehigan Ave., suplaišino-
. " . umojus, kad ta vakarą choras 

"seifų' ir pagrobė ."i(K) d o k u • i • i • • i i 
. . . . turės koncerta-sokius, ir kad 

pinigais ir vertės 6*0,000 do- , , 4- , * • 
I _ . v 'nepakenkti eliorui, nors sau su 

Ienų seni, bonu ir certifikuo-l * ,• . - . - • , , - , 
7 , . nuostoliu, atidėjo ant \i a. 

tų eekiu. . , , . s—*~^ , -
sausio. Labai gerai pacare. 

Užvakar piktadariai per 

I paštų visa tai grąžino kompu 
nijai, išėmus pinigus. 

Manau ir kitos kp. taip par 
pasielgs. K. G. 

Iškeliamas projektas Tfii-
Bois valstijoj uždėti taksas 
už suvartojama gazoliną. Au-
tomobiliu savininkams prisi
eitų mokėti tas taksas. Dėlto, 
automobilistai iškalno kelia 
jcovą tam projektui. 

BRIDGEPORT. 

TOWN OF LAKIEČIŲ 
ŽINIAI. 

Iš moterų draugijos darbuo
tes. 

Sausio 7 d. trečiadienio va
kare Įvyko Mot. Są-gos 1-mos 
kps. susirinkimas. Aptarus 
kuopos bėgamuosius reikalu^ 
išklausyta raporto iš įvyku
sio vakaro gruod. 28 d. " ro 
žių ir dėžučių'' baliaus. Va-
karas netik pelno nedavė, 

" D r a u g o ' ' Redakcijai teko bet nuostolio padarė, nežiu-
sužinoti, kad Town of Laki e- rint, kad sąjungietės darba-
čių tarpe yra nepasitenkini- vosi drauge su komisija, Tcn-
i*ni, jog " D r a u g o " netilpęs rie buvo pp. x\lena Nedvarie-
sųrašas aukotojų per šv. Ka- nė ir Teklė Petkiene. 

Izimiero Seserų sutiktuvių va-1 Tame pat susirinkime, uže-

Puikus vakaras. 
Bus statoma pirnuj sykį 

Cliicagoje labai gražus ir įdo
mus veikalas: 4t Nuvytusios 
(ielės". Vaidinimas įvyks 25 
d. sausio 1925 m. 1644 Wa-
bansia Ave. parapijos svetai
nėj. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti, nes kas neat 
eis, tai gailėsis. Butų malonu 
kad nei vienas Nortlisaidietis 
nepraleistų progos pamatyti 
šį puikų vaidinimų. 

Loš gerai išsilavinę lošė-
ji a i-vyrai Vyčių 5 kuopos na
riai, merginos ir moterys, 4 
kuopos Sąjungietės. Režisorė 
E. Maskolaitienė. kuri vra ži-

4631 So. Ashland Ave. 

Telefonas Yards 0994 

MERGAITES VILIOJANTI 
GROŽE PRIKLAUSO 

NUO SVEIKATOS 

^ j j fJ 
Pleiskanos sunaikina— 

Ruffles atgaivinai 
Kaip vanduo nuolatos laSėdamaa ant akmens 
Stnuaa duobę, taip ir pleiekanoB, nore illSto 
bet tikrai, sunaikina plauku šaknis «r yr* 
priežastimi plaukų suplonėjimo, Eurie ai lai
ku pasiduoda nuplikimui. 
Nepriailfiskite šitokio atsitikimo pri« s a n i l 
Naudoki ie 

Au/fA 
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tu 
neivanų lialtų Bjpynėlių pirmii pasirodymą 

•avo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskatru* i r suragini augimą įisų plaukų. 
Bonka 65c aptiekose, arb* MŽ 75C. prisiunčiama stačiai iš dirbtuves. 

F. AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th Stre«t Brooklyn, N. Yi 

Viliojanti gražybė, moteriš
kos svarbiausis dalykas, pri
klauso nuo švarumo ir apsaiv 
gos delikatnų moteriškų or-
^anų. Šis yra darbas Fema-
form, produktas mokytoja. 
Moterims yra kaipo duotas iž 
dangaus. 

Femaform yra aiškus gydo-
lis del moteriškų skausmu ir 
kentėjimų, apsaugoje jaunys
te, ir palengvina permainoje 
gyvenimo. Dirba labai greitai 
ir visiškai apsaugoje. 
PĄS JŪSŲ VAISTININKĄ 

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

LAUBER & LAUBER GO. 
iMlrbėJanto Chemlstai 

l.abatorijos Divizija 
1526 W. 21st Street 

CHICAGO, U. S. A. 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

namus, lotus, biznius. Turim Į 
luugenų namų, lotų aplink ; 

Vienuolynų Marquetfe Park. 
Matyki t: 

J0 M^MOM 
2418 W. Marąuette Rd. 

Arti Western Ave. 
Tel. Prospect 8678 

Ofisas atdarau iki 8 vai. 
Nedėliomis iki .*> vai. po pietų. 

Player 
Piano 

Roles 

Q-R-S 
« Žodines Roles ir Blue 

BJrd Dainos Sumažintos 
Kainos tik 

Parsiduoda mūsų krautu
vėje šiendien 

Q. R. S. Player Roles 
Yra geriausios 

SAM KANTOR 
Jewelry And Music Shop 
10759 So. Miehigan Ave. 

Te!. Pull.9355 
Chicago, 111. 

CHAS. K. VUOSAIUS 

: 
i i o i 

• 

Didžiauses ir geriauses sinvejes 
ant West Sides. 

Turi j dideli pasirinkimą rudeniniu ii 
žieminiu materijų del vyru 

ir moterių. 
SIUTUS Ir OVERKOTUS 

Visokiu Stylu 
Padarau ant užsakinio greitai ir gerai į 

« Kainos visiems prieinamos. ^N 
g Kreipkitės pas mane del gero patarna- — 

vimo. Taipei • 
Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

OHAS. K. VUOSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

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

TIKROS ŽINIOS 
NAMU PIRKĖJAMS 

Svarbu visiems žinoti kad 
muro plytos kilo augštyn ir 
visa budavojimo medžiaga 
brangsta taipogi budavojimo 
mekanikai prašo didesnio 
mokesčio. 

Kurie manote įdėti savo 
pinigus į propertes tai nelau
kite kol jos pabrangs dau
giau — DABAR LAIKAS 
PIRKTI ir pasinaudoti pirm 
tu, katrie lauks toliau, nes 
prisieis mokėti daugiau. 

žemiaus yra paminėti ke
li bargenai, katrų negalime 
VISŲ ' patalpinti. Mes turime 
didelį pasirinkimą namų ir! 
lotu po visas dalis miesto, 
daugiausia South Sidė. Kas 
ko reikalaujate atsilankykite 
į mušu ofisą, pririnksime tą 
ką jus reikalaujate. 

MARQUETTE PARK 
Parsiduoda Murinę Bun-

galow, 6 kambarių, garu ap
šildoma, su įmokejlmu $1,-
800. Kaina $8,750. 

Parsiduoda mūrinis namas 
6 ir 6 kambarių, garu apšil
domas, su 3 karų garadžium 
netoli VVestern ir 63 St. Ren-
dos neša $1,680 j metus. 
Kaina $13,000. 

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

HAMILTON PARK 
8 flatai pardavimui arba 

mainymui geroj vietoj South 
Siĉ ėje Rendos neša $7,000,-
00 j metus. Kaina $50,000. 

REAL ESTATE 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So . Hals ted Str. 
Tel . Boulevard 9641 

• 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI 4R MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO, 

/ 

806 W, 351h St., Chicago 
Tel. Toulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

i'aaekminjjai siunčiam pinigui ir 
• Parduodam Laivakortes. % 

t 

• ^ ^ 

'> 

E. J. H E N I F F 
• 

REAL ESTATE 
LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

ResIdeDciJos Tel. 
Prospect M 01 

Ofiso Tel. 
Prospect 577S 

ĮVAIRUS KONTRAKTOR1AI 
Tel. Blvd. 9641 

A. KAI R I S 
Mūrin io Ir budavoj imo namu 

G E N E R A L I S 

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

<era patarimą. * 
S352 So. Halsted Street 

Chicago, IU. 
Home 

iS56 L«pwe Avenne 

l* 

SOUTH SHORE 
18 flatii geriausioj apielin-

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

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

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

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

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

Pres. Raman ei onis 
Chicago, m. Tel. Yards 7282 

Tel. Ganai 2655 
C S. PAKSmUA 

Fotografas 
;* PAHSIRlfA STUDICl . 
ltOl S. Halsted St., Cnlcaco, 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja J vti 

miesto dalia 
h 

.•n 

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

taipgi pataisau visokius muzikaliskus instrumentus. 
Turime geriausj išsirinkimą jubilierišky dalykų, dei-
mentų ir laikrodėlių. Atsilankyk pas mus prieš per
kant Kalėdoms dovanas. Mes taipgi taisome Europi
nius ir Amerikanskus laikrodėlius ir jubilieriškus da
lykus. 

10753 So. Miehigan Ave . 
Chicago, 111. Tel. Pullman 9352* 

K — ~ 

Rozenski-
Lemont 

&Co 
6312 S. VVESTERN AVE, 

Prospect 2102 

TeL I afayette 4228 

PLUMBING 
Kaipo Uetuvys, lietoriama Tlaados 

patarnauja kooRerlamdaJ 
M. TUfiKA, 

8228 West S8th 8tre«t 

Velefoaas Ganai 0610 

PLUMBING 
Geriausia** plumerls, darbą at

iteko gerai Ir sažlulžkal. 
THOMAS moonrą 

2818 So Oakley Ave Chjcago, 

|Tel. Yards 4527 ^ 
Plumbingf, Gas Fitting 

And Sewerage 
Greitas Ir Geras 

Patarnavimas. 
Kainos Mažesnes Nekaip 

Kitur 
GEO. HAZARD 
3258 So. Halsted Street 

Chicago, IU. 

file:///JeniI

