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"Draugas '* tebūnie kiekvie 

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikoje jo gyvenimo draugas! 

Veltui statysime bažnyčias, 
darysiiue misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime j sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime. 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 
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Iš AMŽINOJO MIESTO 
ROMOS. 

i ROMA, saus. 17. -- Aną die
ną Šventojo Tėvo audieneijon 
j -ri imtas katakumbu komite
tas, kuri sudaro Seservs vie-
nuolės j r pasaulines moterys, 
šis komitetas paskirtas šven
taisiais Metais katakuinboms 
parūpinti reikalingų bažnyti
nių rūbų ir papuošimų. 

Šventasis Tėvas kalbėdamas 
j komitetą pažymėjo, kad kiek
vienas krikščionis katalikas 
privalo gerbti katakombas. 
Nes tie požeminiai perėjimai. 

Bolševikai Refor 
mas Rusijoje 
i s. 

LATVIU MINISTERIS A- VYTIES KRYŽIUS BELGU 
GENEROLAMS. 

DR. IZffiORIUS TAMOŠAITIS, 

PIE LIETUVĄ IR PABAL-
TĖS SĄJUNGA 

- • 

Kuo- kai žada artimoj ateity įves
ti parlamentą ir parlamenta
rinę valdžią. Pariamentan a* 
stovai busią renkami visuoti 

Coolidge pareiškimas, kad S. nuoju gyventojų balsavimu. | ( i a V m į u i a(k0 užmezgimą su 
Valstybių nusistatymas kas j Prie rinkimų norima ypae pri L i e t u v a kuoartimiausiu san-

RY(JA, saus 
met paskelbta S. Valstybių 
kretoriaus Hughel atsistaty
dinimas ir paskui prezidente 

KAUNAS pper paštą). — 
Latvijos užsienių reikalų mi-
nisteris p. Meierovics spau
dai pareiškė, kad nauja Lat
vijos vyriausybė santykiuose 
su Lietuva savo vyriausiu už 

link Rusijos nebus pakeičia- leisti valstiečius, kurie nepa-
I mas kaip ilgai bolševiku vai-įtenkinti šiandienine bolševis-

džia noprisitaikms prie pa- tinę valdžia. 
kur pirmieji krikščionys mel-Iduotui sekretoriaus Hughes; Pagaliaus bus pilnai grą-
dėsi ir kur daug jų palaidota,' sąlygų, komunistų tarpe Mas^ in ta visokia privatinėj pirk-

užsie-skaitosi Katalikų Bažnyčios, kvoje kilo nepaprastas sujudi flyba, bus įsileidžiami 
kūdikystės lopšiu. Tai m a ^ a n o t tų ž i n h l i ; Ma-fnių kapitalistai, i r tt. 

KAUNAS, (per ])aštą). — 
Perniai gruodžio 20 Lietuvos 
kariuomenės gen. Radus - Ze-
nkavičius generalinio štabo 
rūmuose Bruksely, Belgijos 
sostinėj, iteikė Vyties Krvžius 
belgų generolam Maglinsi, de 
(jallatliay ir pulkin. dailei. 
Įteikdamas tuos ordenus #en. 
R. -- Zenkavičlus pasakė tokią 
kalbą: 

4 'Ponai, gerbiamieji. 
"Be daugelio kitų, mažiau 

laimingų karo pasekmių, yra 

tos Bažnyčios kuri per 
ilgiausius šimtmečiu-; 
savo tikėjimo nepakeitė. Ko
kia ji buvo katakumhose, to
kia v ra ir šiandie. Kataliku 
Bažnvčia katakumbu atžvil 

skvos. Bolševikų valdžia verkiant 
Bolševiku valdžia tuojaus turi vykinti tas atmainas, nea 

pradėjo planuoti reikalingas 
Kusi jai reformas, kad tuobu-

tykių, padėjus jų pagrindan 
ekonomini bendradarbiavi-
ma. 

Latvija gausianti pradėti viena, kuri davė galimybės vi-
derybas su Lietuva prekybos sai eilei mažų tautų išsivaduo-
sutarčiai padaryti, kai bus \& « svetimo jungo. Bet tų 
i • *, j ^ ^ . i u ^ „ , i?o+;-;« i nauju valstvbių gvvenimas iš baigtos derybas su Estija. •' - J v - f • 

pat pradžios sutiko didelių su 
Santykiai su Lenkija, anot n k e j i y b i u > T r t i k r ų j ų : iš vie-

iministerk), esą kiok atšalę. n o s p u s e s j o s v r a ap sup ta ga
nė reikalingi dideliu paskolų, • . . ,. . ... 

. .Z^IBet vyriausybe dėsianti pas nekalbant jau apie svetinių • 
du laimėjus Suv. Valstybių įšaliu palankumą. Jei jų fina-1 

gi u galima palyginti prie ku- j palankumą ir pripažinimą. insai bulių tVarkoje, iš palan-
dikio, kuri: išaugęs ; v v rus Pranešta, kad Maskvon su- kūmo jie nieko nedarytu. 

lingu tautų, kurios nesutiko 
tangjo, kad butų pasiekta se- nuoširdžiai su nauju dalyku 
nų draugingų santykių. 

Tleign butų iškeltas sienfij Lietuvos Universiteto Profesorius. 

neprarado savo identiškumo, i vyko keli bolševistiniai anil>a į Jei nusakomos 
Dėlto, katakumbu kultas visų ; sadoriai, kurie tomis dieno- bus ivestos. bolševikai pripa 
katalikų turi but aukštai bra-;Y n jg t u n- . s konferenciją ir dis- žins socializmo klaidingumus., 

T V;kusuos reformų klausiniu. Bet su tuo jiems baigsis au-j 

stoviu; iš antros pusės, tos 
naujos valstybės dar neįgijo 

klausimas, Latvija griežtai j joms reikalingo patyrimo sek- | J į straipsnį Kultūros Vajaus reikalu gerbiamieji skai-
pageidautų, idant Latvijos tejmingai organizuojant savo tytoįai teiksis rasti antrame puslapy. 
ritorija nebūtų paliesta. 

Kas link Pabaltės valsty-
tautinį gyvenimą. 

vas. Visi maldininkai, uurn 
šventaisiais Metais aplankys 
katakumbas, nuėję į požemius i ~ 
tini daugiau sustiprėti savo ti Į 
k ėjimu 

Tarp kitų reformų bolševi- kso dienos Rusijoje. 

Vokietijoje Pramatomi Streikai, 
Monsignoras Serafino Cimi- j 

*no konsekruotas vyskupu, kai- j 
po titularis Cyrro arkivyske- j 
pas. Konsekracijos apeigas j 
atliko kardinolas T)e Lai A ra i 
Coeli bažnyčioje. 

Iškilmėse dalyvavo vienas ,™ įvairiausių gandu. Kiną 
Meksikos arkivyskupas ir vie- ' .k a l b o* a l ) i ( ' Pamatomus dar
nas vyskupas. 

S u k i l i m a i 
BERLYNAS, saus. 17. — ebistinis kabinetas eis Reieb 

šiandie visa Vokietija yra pil 

"Atsižvelgiant j tai, yra la- GUB. DAVIS SPAUDŽIA- ( l a i>t })rohibieinio įstatymo 
ibių sąjungos, sakė Meierovi-' »ai reikalinga duoti mūsų ar-, MAJj. į perdengėjai butų baudžiami 
les, tai Latvija mano, jog nė- miįtf vadų, išlavintų geriau- [kalėjimu. * 
!ra prasmės aukoti vieną v a l s y ^ s e Vakarų mokyklose. , TOPljKA, Kas. saus. lo.! Tuo klausimu p a s i t e i ^ 
tybe tritos naudai. Dėlto ne- "Belgu vyriausybė sutiko Gubernatoriui 7)avis batąus j t a prezi<lento Coolidge nuo-
tenka tikėrk, pkad ta sąjunga T > i i H t ^ ^ v ^ « ^ s i a f r t J i o k y k - anadi( n larnviM* terminą ir m o n ė s . Prezidentas priešina-
galėtų būti veikiai realizuota, j las kelis Lietuvos armijos ka- pasitraukus iš gubernato-' si< S a k o > p e rdaug drastinis 

į rininkūs. Jiems čia yra duo- riaus vietos, tuojaus jis are:«JYpa* kalėjimu negali but 
damos brangios moderninio fuotas. Kaltinamas už " p a r - ' baudžiami pirmu kartu per-
mokslo karo žinios, karias Į donų" pardavinėjimą. • Jo su-RUSUOS BOLŠEVIKAI KEIS 

i SAVO KONSTITUCIJA. 
stagan. Praneša, kad soeia- Į . 
listai pirmutiniai sukils prieš Ma.skvos vddzuu yra knzio 

pavojui. naują kabinetą. Sakoma jam 
bininkų streikus, tai apie nu- priešinsis ir centro partija. 

Arkivyskupas Cimino pas-įmatomus monarehistų ar kitu j Niekas negali žinoti, kas 
kirtas Apaštaliniu Delegatu s ]ovių sukilimus, tai vėl apie l a r t i m i a n s i o m i s ( l i e n 0 mis gali stitucijos pakeitimams paruo 
Meksikon, kur jis neužilgo ts- komunistų revoliuciją. 
vyks. 

MASKVA, sausio 17. -- So
vietų Rusijos valstybės kon-

^[NIGŲ KURSAS. 

zenge prohibieinį istat>Tn^. 
jiems teikia didelio patyrimo n u s t a i | ) a t a r e§tuotas. Už P»-.> Į _ _ 
ir aukštos vertės vadai. Vie - ' „ io l l s jis I)aliuosuodavęs ka-! "* 
nas iš tų karininkų baigė tą i j n i u s į kalėjime 

• mokyklą, prie kurios jis buvo 
priskirtas. 

' 'Lietuvos vyriausybė jums j 
labai dėkinga už visus jūsų j 

karininkai*.' 

• — 

PREZIDENTAS PRIEŠIN
GAS ĮSTATYMUI. 

Šventojo Tėvo audiencijoj 
aną penktadiesi priimta auk-

. šiosios kilmės romėnai. Prin-
t cas C'olonna, Pontifikaliui Sos

tui asistentas, visų vardu pra
kalbėjo*) Šventąjį Tėvą, reik
šdamas velijimų naujais me
tais. Šventasis Tėvas atsaky
damas dėkojo už sveikinimus 
ir reiškė vilties, kad aukšto
sios kilmės romėnai ir šiais 
Šventaisiais Metais savo giliu 
tikėjimu parodys daug pavy
zdžio krikščioniškam pasą u-

saus. 
••esu iųjų 

18. 

ru-

! negreit bus atstatytas, nors jas, pa r 
prakalbas. 

Rytoj kanelierio Dr. Lut- 'monarehistai to ir labai pa-
Ker vedamas naujas monar- i geidauja. 

Italijos Parlamentas Reiškia 
Pasitikėjimo Valdžia 

Komisijos nariais tarp kitų neralinio štabo viršininkui, ge j 
yra Kalinin, Zinoviov, Enuki- j n e r o i u į Maglinsi, ponui Karo' L— 
dze, Semaško ir kiti. ' | mokyklos viršininkui genero- ; 

Bolševiku laikraščiai rašo, ' . ri l l x l . .... . _ 
. v. * . .. , T. *j ,lui Oalltliav ir militarmes mo-! 

iog ruošiamieji konstitucijos . . . . . 
• , .x. » , v iv •, kvklos viršininkui pnlkinm-
pakeitimai nerodo bolševikų * . *. . 
valdžios silpnumo, bet tai esąs,1™1 0 a l I p t i m ^ t a u l nJ 0Y(]^ 
stiprėjimo žemklas. W 77**** Kryžių, kurs yra 

Vis dėlto vienas-kitas lai- j vienintelis Lietuvos ordenas. 
krašeių straipsnis, taippat pa - | *'Tas ordenas yra labai kū
čių komunistų perdidis susi- klus, lygiai kaip yra kukli ir 

'tas reko- , 
imendavo pravesti bilių, i-

Sausio 17, 1025, 
Lietuvos 100 lau $10,< 
Anglijos 1 sv. sterl. <. 4 . ^ 
Franci jos 100 frankų.. 5 . ^ 
Belgijos 100 frankų . . 5.$i 
Italijos 100 lirų . . '.. 4.19 
Šveicarijos i00 f r. . ; 19.^)« 
Čekoslovakijos 100 kr. 3.40 

ROMA, saus. 18. — Po ii- ei ja, kaip jų aprašo svetimų | rupini mas nauja konstitucija, m n s ų l l i ažutė tauta. Bet lie-
gų ir triukšmingu kalbu Ita-|šalių (korespondentai. Tos ži- leidižia spręsti, kad valdžiai t u v i u a k v p e o r ( j e n o r e ikšmė 

Inu, kaip tai darė jų F M H K ^ l a m M l t e 1 > a g a i i a u s ! n i o s daugiausia vienas prasi- gresia rimto krizio pavojus. . y m m ^ ^ ^ y m s i n ) h o 
k ėja i. I parlamentas 397 balsais prieš i manymas. Parlamentarinė o- I Rusijos įauc įes ir <ar mm- ..^ ^ j ^ y j . j ^ ^ - , ^ m n epapras-

. j . . . , • i -i * • nr. ' ku reikalavimai prileisti juos r •• • i • AI- in 33 nravedė Mu^solmio nauia pozicna, kuri boikotuoja par- . \ . tu pasirvzimu uz savo nepri-
Japomios vyriausybe Misio- °° pra\euw jiuspunmu ,lflUJ<J Į i*" J ' . . . . prie valstybes tvarkymo yra • * * nierių Parotlon Vatikane pri-į rinkimų įstatymą 

siuntė 23 dideles dėžes japonų'parlamentas reiškė pasitikęji-
eksponatų. Japonijos skyrius m o valdžia. 
Parodoje bus atidarytas vasa-

/Tuo būdu įlamentą, valstybės politikoje 
turi mažą reikšmę. Pagaliaus, 

ry. 

svarbiausia sių naujų lygių 
priežastis. Bolševikų valdžia 

klausomvbe. 
"Leiskite man, gerbiamieji, 

Naują rinkimų įstatymą 
smarkiai atakavo be komunis-

• 

jtij ir kai-kuric liberalai. Įs-
itatyina daugiausia smerkė bu 

NEW YORK. saus. 17. — [v?s k a r 0 l a ik '- ' premioras Or-
Sausio 24 dieną eia bus mato.lando. J o kalba buvo pertrau 
mas pilnas saulės užtemimas. , k i « '™ ^ilrpimais ir nemand^-

PATARIA UŽDARYTI 
BANKAS. 

Italijoj nėra jokio "baltojo I y r a varu verčiama konstitu- įteikiant tuos Vyties Kryžiaus 
teroro," apie kurį valdžios'ciją keisti. Dėlto, apie VfcfcMordenus, perduoti jums Lietu-
priešai dažnai kalba. 

f ii /r 

ATVYKSTA FRANCUOS 
AMBASADORIUS. 

žios stiprėjimą negali but kai- VOs armijos širdingiausią svei-
bos. kinimą: "Tegyvuoja didvy 

riškoji belgų armija ir 
ATSTATYTI KNYGYNUI. 

jos 
garbingi vadai !" 

BERLYNAS, saus. 18. 

Per kelias minutas miestą ^ a i s atsiliepimais, lygiai 
nuo saulės spindulių uždengs i J^ k « l s - ° r l a ^ 0 Pareiškė, 
m ė n u l i šešėlis. ! k a d t a s i s t a t y m a s >' ra v i e n a s ' t y b ė m s Emile Daescbner. 

Vienas Yale universiteto 'farsas. ^ ( 

profesorius pataria tam mo- | Tuotarpu premieras Musso NEW YORK, saus. 18. — 
mentui čia uždaryti visas >lini paskelbė užsienių spau- Mirė milionierius Daniel 
bankas, tikslu apsisaugoti pi-įdai pareiškimą, kad Italijoje įGray Reid. J is buvo žinomas 
ktadarių. nėra taip bloga politinė situ- vardu "skardo karalius." 

NEW YORK, saus. 18. — 
PARYŽIUS, saus. 18. —'Rockefeller, jr., dovanojo 4 : Suomių laikraščiai praneša 

Išvyko Amerikon naujas F r a • m»ilionus venų Tolcyo impe- kad kilęs badas Rusijoje stu 
ncijos ambasadorius S. Vals- j rialdo universiteto knygyno mia gyventojus revoliucijom 

atstatymui. Tą knygyną su- 'Bolševikai tad ir tariasi apie 
naikino žemės drebėjimas. 

•i i' i i I I 

INDIAKAFOLIS, saus. 18. 

kokias tai reformas. 

NEW YORK, saus. 18. — 
— Indiana legislaturon įduo- Amerikon atvyko Rusijos di-
tas "blue sunday" bihus. dkunigaikštis Borisas. 
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TAUPYMO SAVAITĖ. 

NEBUS ATMAINOS RUSI-! 

JOS KLAUSIMU. 

' • 

K U L T Ū R O S V A J U S . * t 

» 

Kuomet andai paskelbtas 
valstybės, sekretoriaus Hug
hes atsistatydinimas, pradžiu
go radikaliai gaivalai. Dau
gelis ėmė tvirtinti, kad išėjus 
Hughesni iš prezidento Coo-Pradėjus sausio 19 diena S. 

i [Valstybėse minima Taupymo 
- kuvaiiė. 5?i savaitė paskirta 
t Ipemamino FranKlino gimimo 
; i sukaktuvių paminėjimui. Su-
l faktuvės šioj šaly minimos 

kas metai, tad kas metai mini-
į na ir Taupymo Savaitė. Kaip 

I iinoma, Ben. Franklinas buvo 
f j pirmutinis amerikonas, kurs 

>radėjo raginti šios šalies gy-
Zį rentojus labiaus vertinti sa-
|Š iro darbi* ir taupyti. Nes tau-4 pasiliks ir toliaus kaip bu-
3bymas būtinas daiktas ne vien į v ^ T a s n u s į s tatymas kiek 
; bavieniams, bet ir visai t a u - » v i e n a m y r a žįn0mas. S. Vais
i a i . Taupymas yra tautos ir tvha« hnlSavikn rait»i»niu ™ 

iralstybės galybe. 

L. R. K. Federacijai Amerikoje. 

Aukštai' Gerbiamieji: 

ULTEA - MIKROBAS M 

I i . iii • 

Minnesota valstijos univer
sitetas paskelbė naują didelės 
svarbos atradimą. Atrastas ir Jei kiek giliau pasižiūrėsime į dabartinį Lietuvos gy- ,. f. 

venimą, tai aiškiai pamatysime vieną labai apgailėtiną! fohT10.as ^ p vadmamas-ui 
dalyką: rimtai prisirengusios darbui inteligentijos stoką. **a-mik«>bas • k ^ s *»<*<> 

IŠRADIMC PATENTAI. 

kontroliuoti ir tuomet bolše-
vistinės Rusijos valdžia su
lauksianti S. Valstybių pripa
žinimo. 

Kaip tik tos žinios pasiekė 
Baltuosius Bumus, preziden
tas Coolidge paskelbė pareiš
kimą, jog Suv. Valstybių nu
sistatymas Rusijos atžvilgiu 

Amerika pirmutinė iškėlė 

f
irptautinio taupymo akciją, 
irmasis tarptautinis taupy-
10 kongresas buvo sušauk

tas mieste San Francisco 1915 
įetais, kuomet ten buvo Pa

tį Ibamos-Paeifiko paroda. Kon
grese nemažai šalių buvo re
prezentuojama. Tečiaus netu

rėta pilno pavykime. Europoj 
siaučiąs karas kongresui pa
senka 

Po to įvykusio kongreso iš-
kelta akcija, idant taupymo 

; dorybės butų mokinama mo-
Įjfcykkse ir tos, dorybės sėkla k a s l a i k § s i sekretorius Hug-
; j kitonus priemonėmis butų sė- j l l e s k P a t s a i prezidentas. Ir 
: jama, ypač jaunimo širdysna. t a s nusistatymas nebus pa-

Suo to laiko taupymas visur 
oradėjo plisti ir šiandie jau 

; Į turima gražių tos akcijos re-
[pultatų. Ypač čia, S. Valsty-

ėse, taupymo numylėjimas 
prie taupymo palinkimas 

ymiai platinasi. Jis apima 

Nesant tikros inteligentijos kiek reikia, pradeda veikti vi-
lidge kabineto, prezidentas Soki pusinteligenčiai, šių veikimas dažniausia yra blėdm-
užsienių reikalus imsiąs pats j g a s , net demoralizuojantis. Jų veikimo kenksmingumas 

eina iš to, kad, viena jre dažniausia nesupranta ką daro: 
jiems trūksta, kritingesnio dalyko įvertinimo. Antra — 
tokie pusinteligenčiai, kaipo maža išmanantieji, nėra ir 
negali būti savistovus — jie dažniausia yra įsikinkę į tą, 
ar kitą politinę partiją ir jai aklai tarnauja. Tokie nesu
pranta ir neįgali suprasti platesnių visuomenės troškimų 
bei valstybės reikalų. Jų drąsa kur kas viršija jų suprati
mo išgales. Ta išmanymui neatatinkanti drąsa, pasireiš
kusi gyvu žodžiu ar spaudoje, įneša daug painiavos: juodą 
padaro baltu, o baltą — juodu. Tokioje minčių painiavoje, 
mūsų Tautą žudančioje, tegali orijentuotis tik rimtai mo
kslo atžvilgiu prisirengę inteligentai, o jei taip, tai visų 
mūsų, gerai Tėvynės reikalus suprantančių, reikalas pa
dėti mūsų moksleivijai — busimai inteligentijai: kam rupi 
mūsų Tautos ateitis, tam turi rūpėti jaunuomenes ruo
šimas sunkiam busimam darbui. 

* Amerikoje gyvenančioji Lietuvos visuomenės dalis, 
daug padėjusi į nepriklausomybę žengiančiai Tėvynei, 
giliai suprato ir moksleivijos klausimą. Jos lėšomis yra 
pasinaudojęs ne vienas šiandien rimtą Lietuvoje darbą 
dirbantis asmuo. Jie visi yra giliai dėkingi Amerikos lie
tuviams. Jeigu Lietuvos dirvonuose bus išvaryta ne vie
na giliai kultūringa vaga, tai to kultūringo darbo gilesnę 
priežastimi yra Amerikos lietuviai. Busimieji Lietuvos Ne
priklausomybės istorikai ne vieną šviesų lapą turės paskir
ti mūsų broliams, už jurų gyvenantiems. 

Ir aš kaipo pašalpa naudojęsis, reiškiu Amerikos lie
tuviams ir Lietuvių Rymo Katalikų Federacijai Amerikoje 
širdingiausią padėką. 

Filos. d-ras Izidorius Tamošaitis, 
Lietuvos Universiteto profesorius. 

tybės bolševikų reikalauja ne 
vien pripažinti pirmiau jų 
užtrauktas Rusijos skolas, at
lyginimo S. Valstybių pilie
čiams už jų savasčių konfis
kavimą, pasižadėjimo per
traukti visokios propagandos 
Suv. Valstybėse ir jų terito
rijose, bet dar ir abelno tarp
tautinio kultūringumo. S. 
Valstybės nori, idant bolševi
kai prisitaikintų prie tarptau
tinių įstatymų ir juos pildytų, 
kaip tai daro visi kultūringi 
žmonės. 

Šio nusistatymo visas lai-

keistas, kol bolševikai atvi-
riai nepripažins savo klaidų, 
neatlygins nuskriaustiems ir 
neparodys tikro noro pasitai
syti. 

Pats prezidentas Coolidge 
stebisi bolševikais. Kelinti 

visus kitus įvairių ligų mi
krobus, išėmus vieną džiovos 
mikrobą. 

"Ultra-mikrobas , , , skaitosi 
ligų mikrobų parazitu, nes 
jis tuos naikindamas pats gy
vena. Jis yra taip smulkytis, 
kad ne bi kam galima jį pa
matyti per stipriausią mikro
skopą. -,, 

Apie tos rųšies mikrobų 
buvimą jau senai buvo žino
ma. Gydytojai žinojo, kad tos 
rųšies mikrobas gyvuoja ir 
dažnai jis prisideda prie li
gonių pagydymo, kuomet ne
betenkama vilties tą ar kitą 
pacientą išgelbėti nuo mirties. 

Tečiaus nebuvo priemonių 
tą geradarį <'Ultra-mikrobą,, 

surasti ir jį atskirti nuo kitų 
kenksmingųjų. Pagaliaus tik
slas atsiektas. 

Stebėtinas pasaulis. Jame 
gyvena galybės žinomų ir ne
žinomų, matomų ir Bernatonių 
smulkiųjų ir smulkiausiųjų su 
tvėrimų. Tie smulkutėliai, 
smulkesni už dulkes, gyvūnė
liai, vadinami mikrobais, ve
da nuolatinę savitarpę kovą. 
Tos kovos lauku yra patsai 
žmogus, jo organizmas. Ta 
kova dažnai pati žmogų nu
varo į kapus, jei kenksmingie
ji gyvūnėliai pasilieka per-

S. Valstybės yra patentuo
jamų išradimų šalis. Kiekvie
nas kadir iš pažiūros men
kiausias kokio-nors vartoja
mo daikto pagerinimas tuo-
jaus Federaliam Patentų O-
fise patentuojamas. Tuo bū
du apdraudžiamas to pageri
nimo pasisavinimas arba ga
minimas. 

Naujų išradimų ir pagerini
mų S. Valstybėse tikra galy
be. Praeitais fiskaliniais me
tais (S. Valstybėse fiskali
niai metai skaitosi pradėjus 
liepos 1 d. ir baigus birželio 
30 d.) Patentų* Ofisan paduo-

OflCAGOJE 
f _ 

UETUVIŲ MmUHH¥ 269 
LOKALO SUSIRINKI

MAS. 

Penktadienį sausio 9 d. š. 
m. unijos svetainėje Robey ir 
kampas Milwaukee ave. įV«*ro 
Lietuvių imaaclrų 269 iokalo 
susirinkimas. Kriaučių prisi
rinko pilna svetainė. Susirin
kimą atidarė pirmininkas Bu
tvilą. Pirmiausia buvo skai
tyti nutarimai ir komisijų#ra
portai. Pirmininkas, kaipo 
paskutinį raportą išduodamas 
labai apgailestavo, kad šie vai 
dybos rinkimai įvyko visuoti-

ta patentuoti 99,503 nauji iš 
,7 . . - . I i - , inu ir slaptu balsavimu; ijer 

radimai ir vartojamų daik tų)^ . ._ 1:1 iyjtl„_vC. .* _,__,_ 
pagerinimai. Patentavimas su rištas su išlaidomis. Tad ofi-
sas už tą legali darbą turėjo 
3,042,296 dolerių įplaukų. 

Patentų ofiso komisionie-
rius Robertson praneša, kad 
patentavimo aplikacijos eina 
maSyn. Karo laiku ir keliais 
pokariniais metais butą dau
giau aplikacijų. 

Tai esą deito, kad išradėjai 
turi pereiti didelių keblumų 
ir nemažai išsilėšuoti, kol iš-

tai ir liko iššluoti iš lokalo 
visi Trockio agentai. Partl&n 
vietą užėmė naujoji valdyba. 
Pirmininkas K. Kairis, rašti
ninkas Kedzel, kasierius F. 
Linkarta, maršalka — X. Sai
kus. Kadangi naujoji valdyba 
susideda iš rimtų, dorų žmo
nių, taigi užėmus savo parei
gas kvietė kriaušius darbuo
tis del kriaučių lietuvių labo 
ir nenešt į lokalą pašalinių 
dalykų. Pirmiausia buvo nu
tarta, kad lokalas atsimestų 

isą šalį, VISQ, tautą. Visur I metai jie dirba, klabina Suv. 
tariami taupymo kliubai, tai 

sąjungos. 
Ateinantį rudenį bus su-

Valstybės jų valdžią pripažin
ti. Bet iš savo pusės jie ne
atlieka nei mažiausios pažan-

uktas kitas tarptautinis tau- gos, kad juos butų galima įsi-
>ymo kongresas. Tas antrasis 
lau bus Europoje, Italijos 
tieste Mediolane. Tame kon

grese bus patiektos naujos 
nriemonės, kaip pratinti vai-
:us*prie taupymo, kaip reikia 
Laupyti išpat jaunatvės ligi 
senatvės. 

Taupymo savaitėje visose 
jnerikos mokyklose bus da-
ig pamokų apie taupymą. 

leisti kulturingon pasaulio 
valstybių šeimynoiL 

Tečiaus prezidentas reiškia 
vilties, kad jei bolševikams 
bus lemta Rusiją ilgiaus val
dyti, jie kuomet nors susipras 
ir pripažins tas visas Suv. 
Valstybių jiems paduodamas 
sąlygas. Tuomet Suv. Valsty
bės jų valdžią pripažins. Tad 
bereikalo Maskva pradžiugo. 

FIL. D RAS IZIDORIUS TAMOŠAITIS, LIETUVOS 
UNIVERSITETO PROFESORIUS. 

Vidurinius mokslus ėjo Žemaičių Dvasiškoje Semi-1 galėtojais. Bet kubmet jie nu-
narijoj Kaune. Su pasižymėjimu ją baigęs, pateko į galimi, tuomet žmogus pasi-
Petrapilio Dvasiškąją Akademiją^ kame studijavo auk
štuosius teologijos mokslus. Išėjęs Akademijos kursą, 
kun. Iz. Tamošaitis atvyko Fribourgo universitetan, ro
dos 1916 m. Čia įstojo Filosofijos fakultetai* ir studi
javo filosofijos sistemą, jos istoriją ir pedagogiją. Pa
rašė daktarišką disertaciją apie Vladimiro Solovjovo 
pažinimo teoriją ir išlaikęs 1920 m. vasarą kvotimus 
gavq filosofijos daktaro laipsnį su pažymėjimu "cum 
laude". Grižęs Lietuvon, profesoriavo Žemaičių Dva
siškoj Seminarijoj, daug rasė MTautos Vaire'• ir kituo
se laikraščiuose. Įsikūrus Kaune universitetui, Dr. Ta
mošaitis tapo pakviestas į humanitarinį fakultetą filo
sofijai dėstyti, kame nuo 1923 m. ir dėsto tą šaką. 

Red. 

Be kitko iš Baltųjų Rūmų visus sekretorius pasilikti sa-
pranešta, kad prezidentas sa
vo kabinete daugiau nedary
siąs jokių atmainų, jei tik tuo-
met, kuomet kuris sekretorių 
pats pageidautų atsistatydinti. 
Prezidentas oficialiai pakvietė 

vo vietose ir priimtu papro
čiu nepaduoti atsistatydini
mo pirm kovo 4 d. Bet dar 
nieko tikra nežinoma, ar Visi 
sekretoriai sutinka su prezi
dento noru. 

junta atgavęs reikalingą svei
katą. 

Medicinos mokslas senai 
skelbia, kad mikrobai dalina
si į dvi dali: geruosius ir pik
tuosius. Tiedvi dali amžinai 
veda kovą. Bloguosius mikro
bus (nors ne visus) mokslas 
senai susekė ir ištyrė. Ilgas 
laikas ieškota gerųjų. Ir štai 
tik dabar tas ieškojimo žygis 
apvainikuotas dideliu mokslo 
ir pažangos laimėjimu. 

Šiandie tas susektas "ultra-
mikrobas" bus pavartotas gy
dyti kadir biauriausias ligas. 

Oz. 

ly randasi daugybė neregis
truotų advokatų, kurie išra
dėjus gaudo ir juos apgaudi
nėja. Jų tikslas arba savo 
auką gerai apsukti, reikalau
jant aukšto atlyginimo už pa
tarnavimus, arba išgauti išra
dimo paslaptis ir tai panaudo 
ti savo tikslams, kaip ilgai 
išradimas nepatentuotas. 

Vienas Micliigano valstybės 
kongresmonas įdavė kongre
sui bilių, kuriuomi norima fe-
deralius teismus autorizuoti 
bausti tuos sukčius advokatus 

Kaip ilgai išradėjai nebus 
apdrausti nuo tų sukčių, dau
gelis išradėjų susilaikys pa
tentuoti savo išradimus, kuo
met be specialio advokato ne-

radimą užpatentuoja. 
TV v . ^ i * • • v • nuo visų maklioriskų komu-
Dalykas tame, kad visoj sa-i . ' * . .. , , , 

mstiskų organizacijų, del ku
rių buvo išaikvota nemažai 
lokalo pinigų. Toliau nutarta, 
kad visi lokalo susirinkimai 
butų pranešami laikraščiuose, 
ypač dienraščiuose. 

Paskiau buvd išrinktas pir
mininkas, nes Kairis išrinktas 
į biznio agentus, taigi Kairio 
vieton išrinktas J. Bočiunas. 
Dar turiu priminti, kad šiuo 
sykiu ir Trockio agentai apsiė-. 
jo daug mandagiau ir bandė 
vengti didelių kolonių. Taigi 
matote, skaitytojai, jūsų jėgos 
mokina žiauriuosius bolševi
kus, ir labai apgailėtinas da
lykas, kad mes iki šiolai da
vėme viešpatauti ir aikvot mu 
vengti didelių kolionių. Taigi 
kriaueiai j ateinantį susirin-

galima žmogui pačiam pa 
duoti Patentų ofisan aplikaci-ik , m* n e P a n i i r š k i t e atsilankyti 
jos. * 

Pranešta, kad iš įžymiųjų 
šalies advokatų, ypač tų, ku
rie užsiima patentų reikalais, 
bus sudarytas komitetas, 
kurs studijuos Patentų ofise 
visą patentų išdavimo proce
dūrą. 

nes būtinai turime pastatyti į 
normališkas vėžes savo lokalą. 

Lietuvis kriaucius. 

Rašykite žinučių į " Drau
gą' ' iš savo kolonijos. 

mmąmm—m^* « • « • T T 
P. žadeikis. 

IETUVOS-AMERIKOS PREKYBINIU 
SANTYKIU APŽVALGA IR 

PREKYBOS GALIMYBĖS. 
(Tąsa) 

e) Kanados prekių, tranzitu per Kew 
Yorką, išvežta į Lietuvą už 35 dol. 

•) Amerikos importas iš Lietuvos atski-
riomis prekėmis buvo: 

Kiekis Svoris Kaina 
svarais dol. 

fcuvis džiovinta 1.481 89 
)dos ragočių, sausos, 

5.000 110.000 4.081 
feršių odos, sausos, 

sūdytos, 20.961 90.376 24.464 
keršių odos, drėgnos, 

sūdytos, 36.670 212.755 29.973 

isų t>dų bendrai 413.131 58.607 
Kiekis Svoris Kaina 

svarais dol. 
9,352 £ai!ių 

bailių kitos 
rųšies 121 

7.226 

.547 

Įvairių gyvulių 
produktų 

Grybai 
Arbata 

Saldainių 
Skarmalai popierui 
Knygos ir spauzd. 
Atvirutės 
Brangių akmenų 
Auksinių ir sidabrinių 

daiktų 
Kvepalų, ir-kosmetikos 
Raš. plunksnos ir 

kočiukai 
Žaislų 
Kardelių 
Pipkių ir rūkymo 

prietaisų 
Šeriai sortuoti 
Namų ruošos dalykai 
Kitokių dalyką; 

3.802 
.781 

1.003 
220.400 

t 

. 

284 
1.093 
.248 

98 
1.900 
7.361 

33 
18 

už trigubai didesnę kainą; vaško už 500 j Kitoki neišvardyti dalykai 5.050 J dirbiniai 
dol. ir daug dar kitų prekių. 

g) Amerikos eksportas i Lietuvą atski-
riomis prekėmis buvo: 

Prekių pavadi- Kiekis Svoris Kaina 
dol. 

Viso 35.272 

15 

3.521 

269 
124 

6* 
85! 
31 

Viso 

Čia paminėtų prekių Lietuva galėjo 
eksportuoti didesniame kiekyje ir be to 
dar galėjo kitų prekių eksportui parūpin
ti; pavyzdžiui latviai eksportavo linų už 
32.893 dol., serų nors svoriu mažiau, bet j Asmens ir namų dalykai 

nimas 
Oškų kailįukai 
Rugių grudai, 

bušelių 12.000 
Biskvitai 
Cacao 
Auto gumos ^ 
Medvilnės audiniai 
Stikliniai indai 
Plieno spintos 
Machanikos įrankiai 
Retežiai 

1<- | Siuvamos mašinos 1 
1 - 4 2 8 , Piuklai 

701 Kitokių mech. 
prietaisų 

Plūgai 23 
Traktorių dalys 
Keleiv. vagonų dalys 
Fonografai 1 
Rašomos popieros 
Lemputes kišeninės 

155 
1.700 

12.115' 

802 

191 

727 

U.020 
14 
60 

3.051 
5.000 

65 
50 
58 

200 
50 
69 

• 

100 

79.576 

390 į 
1.952 

355 
2761 
400 
25 
60 

±\)£$ Metai. 
Smulkių davinių iš šio laikotarpio, 

Amerikos Komercijos Departamentas dar 
nesuspėjo .paskelbti. Bendrai imant, rezul
tatai yra žymiai didesni kiekiu, bet mažai 
tesiskiria įvairumu. 

Pirmas pusmetis 1924 metų. 
Daviniai paimti iš 47 Nr. "Comnieree 

Reports" 1924 m. ir Statistikos biulete
nio Nr. 8. 

Lietuvos eksportas į Amerika. 
(Lietuvos Statis. Biuro Žiniomis) 

dol. 
Žali ir pus. apdirbta 
medžiaga, kaip lentos, 
odos, šeriai, kailiai 
ir kiti, 
Manufaktūra, ginta
rai, vaistai, kny
gos ir kiti, 

Skarmalai 
popierui 
Degtukai 
Nevalyti šeriai 

180 sv. 4,106 

1,66 tn. 556 
10,200 gr. 5,777 
1,397 sv. 1,813 

353,840 

17,970 

Viso 371.810 
Sulig Amerikos Konsulato Kaune 

pranešimo: 
dol. 

Veršių odos, 300,779 sv. 312,427 
Kailiai, (ašutai ir 
kiti) 42,060 sv. 15,358 

5.8001 Gintaras i r jo 

Viso 346,667 
Lietuvos 5 mėn. importas iš Amer. 

Prekių Atatinkamos 
pavadinimai prekės viso 

importo 
vertybes % 

Maisto produktai bendrai 10% 
vyUKraus 7 
Druskų 8 
Kavos 54 
Miltai 93 
Ryžiai į 22 
Kruopos visokios 30 
Džiovinti vaisiai 12 
Žali vaisiai 22 
Prieskoniai 51 
ža&a medžiaga bendm 9 
Gyvulių produktai 38 
Kemikalai 28 
Žibalas <petrol.) 42 
Manufaktūra tendrai 1 
Automobiliai . . . ^ 40 
Žemės ūkio mašinos . ^ 4 

(Bus daugiau) 

44,aatw 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

PHILAOELPHIA, PA. 
Šv. Kazimiero parapijos 

bažnyčioje nesenai buvo 40 
valandų atlaidai. Ivlusų didžiai 
gerb. kun. kleb. J. J. Kaulau-
kis rupesniu sukviesta daug 
kunigų, kad tikintieji galėki 
pasinaudoti Dievo malonėmis. 
3k|es turėjome laimes išgirti 
daug gražių pamokslų. Daug 
žmonių ėjo išpažinties ir prie 
šv. Komunijos. Šie kunigai da
lyvavo atlaiduose: 

Mūsų klebonas J. J. Kaula-

kingi esam visiems didžiai 
gerbiamėms klebonams už at
silankymą su pagelba mūsų' 

ai gerbiamam klebonui. 
Žibute. 

GAR Y, fND. 
Parapijos stovis. 

Pernai parapijonų buvo 180 
šeimynų. Praėjusiais metais 
15 par. išsikėlė kitur gyven
ti. Iš likusių keli atsisakė šel
pti parapiją, bet jų vietą už-

. . . . . . . . . . 

Eidantas St 28.00 
Daunoras St 25.00 
Pažerienė M . 20.00 

ėmė kiti. 
kis, jo vikaras kun. E. Pauk- Parapijos finansai stovi ge
ste, kun. J. J. Čepukaitis iš rai. Skolos atmokėta $3,0u0. 
Phila. Kun. I. Zemblys iš Skoloms atmokėti paimti iš 
Riehmond, kun. J. Tiškus iš mokyklos fondo $1,946, o ki-

> Chester, kun. J. Halaburda iš 
Camden, kun. Ežerskis iš 
Scranton, kun. V. Matulaitis 
iŠ Easton, kun. J. Karalius iš 
Minersville, kun. D. Bartuška 

ta dalį padengta iš parapijos 
kasos. 

Mokykla statyti vis projek
tuojama. Apie tai bus kalba
me ateinančiame parapijos 

Eutkauskas M. 10.00 tis $15, Kun. A. Linkus $15,. $15.tft> 
Vareika K • 10.00 Kun. A. Martinkus $14, Kun. A R- 2 s k- K e r t - A ^ ? ™ ? / 

' $10.UO 
Juozas Sknpkus $13, Kun. Įg. gv . Kazimiero \Dr-ja Vienui 
Albis $10, S. L. R. K. 146 kp. lyno Apielinkėje Chieagu 
(Spring Valley, 111.) $10.60, L. Marijona ^ Puišienė; * ( £ £ £ 
V. "82 kp. (Gary, Ind. $10, ^15:00 

Viso $156.00 'Kun. L. Brigmanas $10, V i n - ' ^ $10.00: N. K Chicago, 
T± • + A A* A- A ix ou i š m n \ - a iN- N - Baltimore, Md., A. ffc. 
Įtaisyta: Svc širdies Alt. eas Stulpinas $10, Dį-ste B. U «&.: del kert. akmens, Mot. 

liktoriai ir vazos gėlėms, mi- Kaz. Lietuvos Glob. (Gary, jSą,į. 7 kuopa, West ^Pullnaan, 
šioks, Gedui. Altor. papuoša- Ind.) $10, L. K. Fed. 12 * 7 « ^ 
ai. rius (Cicero) $8.50, St. Ma-1 Maspeth L. I., p'. Vyšniaus 

Visiems geVadėjams ir pa- ry's of the Lake sem. giedri- į"is, Pittston, Pa., Marijon 
*o ^ r> T *- Deltuvienė, Hartford, Conn.; nmkai $8, Kun. Pr. Juras $o,| j>0 $ 5 0 0 . A g o t a Gleiznienė, 

Visų Šventų Dr-ja (Cicero) 'Šv. Kryžiaus par. Ohicago, 
$5, 18 giedr. kp. $5, Dr-stė ^ n ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ 
Franciškaus Tret. (Cicero) 
$5, Dr-stė Šv. Antano (Cicero) 
$5, Antanas Ruikis $5, Adol. 
Mondeika $5, Dr-stė Dievo M. 
Sop. (Cicero) $5 ir S. Nor
kevičius $1. 

MERGAITĖS VILIOJANTI 
GROŽE PRIKLAUSO 

rapijonanis reiškiu padėka ir 
linkiu visiems viso gero. 

Kun. J. S. Martis. 
Klebonas. 

CLAIRTONTPA. 

— «-

t 

iš Minersville, kun. D. Bar-1 susirinkime. 
tuška iš Mt. Carinei, kun. Mi
lijonierius Česaitis iš Chica-
gos, kun. J. Lietuvninkas iŠ 
Baltimore, kun. S. Mozuris iš 
New Pbiladelphia, kun. Albi
nas Bakunas, kun. P. Česna iš 
Mahanov Cit v, kun. Mežuvinc 
kas iš Saint Claire, kun. E. 
Valanrunas iš Giradville, kun 
Petraitis iš Peterson, kun. 

Įvesta daug pagerinimų ba
žnyčioje. Laike misijų įtaisy
ta daug naujų dalykų, ku
riems įsigyti aukojo šie as
mens: 
Adomaitis Ig $10.00 
Brazauskas S 10.00 
Kybartas St 3.00 
Klimauskis J 5.00 
Misiūnas P 20.C.0 

Strimaitis iš Ne\v Haven. De- Martišiunas \ 15.1)0 

D A K T A R A I : 
Vimii Telefonas Yards 1«99 
Ofiso Tel. BotOevaVtl 5918 

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

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

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H U l U T U i A S 

4442 So. Western Ave 
Telef. Lafayette 414s 

•4-

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN & s r R G E O X 

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

Cor. S. Loavitt St. Tel. C anai 6222 
ResJdence: 3114 W. 42nd SU 

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

Sun. 10-12 Noon 

Telefonas Boulevard 1»W 

DrSA Brenza 
4608 SO. ASHIiAND AVENUE 

Chicago, m . 
Vai.: 9 ryto Iki 12 plet: 1 po 
P*t lkl S po piet, 6:30 rak. iki 
• :30 vak. 

- > 

•Tel. Boulevard 053? 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th m. 
Taiandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo 
6 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų. 

Dr. A. J. KARALIUS 
T*l Boulevard 9160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, HL 

V 
Dr. M a u r i c e K a h n 

Grdytojaa ir Cbimrgt* 
4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 

Tel. Y artis 0964 
Valandai; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po plet 

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

Dr, A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Spedjalista« 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILTJS — 
1)—Be marinimo, 
t ) — B e peilio ir be į k n u m o , 
3)—Be kraujo, 
4)—Be jokio pavojaus rreikatnt. 
*)—Pacijentui nereikia ali-cti, «»• 

Ii tuoj valgrti. ir galt eiti į 
darbą, 

f a o d o •(.ull-stones* (akmenis tul i j jr) 
ir a k m e n į ilapumo pūslėje be o-
pemcijos, su tom tikromis mr>k»-
Mškoinis priemonėmis bei vaitrtuis. 

Apkurtusiems t>Hfcn»žiim girdėjimą. 
Gydė visokias Itgns pasekmingai, ir Jei 

rra reikalas daro operacijas. 
Profesijonalį patarnavimą teikia savo 

ofise t 

1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Ofisas atidarytas: kasdiea nuo S vai. 

po piet ikt 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir seredomis ofisas aidą. 

Tegyvuoja Springfieldo, 111. 
lietuviai! 

Perskaitęs "Drauge", kad 
Springfiehiįeeiai džiaugiasi 
sulaukė naujo savo klebono 
kun. Yunkerio asmenyje, neiš
kenčiu nepasveikinęs jus, 
brangus tautiečiai! *rusų gerb. 
kun. klebono žodžiai: ''Aš at
ėjau dirbti del jūsų ir su ju
mis" ir "Jei mes negalime 
gyvuoti šioje parapijoje, kai
po lietuviai, tai mes neturime 
teisės visai būti" ir mano šir
dį pripildo džiaugsmu. Jau 
matau, kad išsipildo kun. Dr. 
Kemėšio žodžiai. Mes likę lie
tuviai turime pavirsti i uolą, 
i kuria turi atsimušti visi an-
glonizacijos bangos, prieš ku
rią turi subirėti visų mitautė-
liii pasikėsinimai. Aš matau, 

Ona Balčaitė, šv. Jurgio par. 
Chicago, Mrs. C. Bouit, Th
ompson, Pa., J. Banišauskas, 
Blissville, N. Y., A. E. 3 sky
rius, Chicago, Ona Giliene, 
Šv. Jurgio par. Chicago; 

p. Martišienė Chicago $4.00 
Agota Lapinskienė, Miners
ville, Pa. $3.00 

Dar yra daugiaus pasižadė- Po $2.00: Ignacas Juomlio-
jusi, pr i sė t i aukų L. kat. ^ ^ ^ E ^ f ^ ^ 
Moksleivijos reikalams. Kajp 
tik gausime, pagarsinsime 
geradėjų vardus. Aukoju
siems ir pasižadėjusiems šir
dingai dėkojame! 

Giedcrininkai. 

AUKOS. 

švento Kazimiero Seserų Ko
plyčiai pjrisiųstos per pasku

tinius keturius pereitų 
metų mėnesius. 

Šv. K. A. liemėjų Dr-jos Sei
me suaukota ». . . $i,148.U5 

N. f, 1'. »v. Ur-ja \VauKegan, 
iii $? bi.80 

A. K Ii) skyrius, AVaukegan, 
tampa fundatoriais $li)Z:oo 

Antanas ir Bronislova Volbi-
luu, Koseland, Iii. . . $100.00 

Chicago, Marozaite, Chicago, 
F. Cozen, Chicagc; 

Po $1.00: Petras Pažemec-
kis, Vladislovas Valskis, p. 
Ričkienė, A. Petrauskiene, M. 
Masoniutė. 

Visiems aukavusiems nuo
širdžiai dėkoja ir Dievo palai
minimų maldauja. 

Labai dėkingos, 
Švento Kazimiero Seserys. 

GRABORIAI: 

Viliojanti gražybė, moterie, 
kos svarbiausia dalykas, pri
klauso 'nuo švarumo ir apsau
gos delikatmį motėTiškų or
ganų. Šis • 39»a, ^darbas Fema-
form, produktas mokytojų. 
Moterims yra kaipo duotas iš fjjįj 
dangaus; ) -^* 

Femaform yra aiškus ^gydo-
1 lis del moteriškų skausmu ir 

kentėjimų, apsaugoje jaunys
tę, ir paleligv^na permainoje 
gyvenimo. Dirba laoad greitai 
ir visiškai apsaugoje. 
PA£ JŪSŲ VAISTININKĄ 
. Femaform galima nusipirk

ti pas kiekvieną modernišką 
vaistininką. Bet kad jūsų 
vaistininkas neparduoda, pri-
siųskite $1:00 ir mes jums pri
siusime. Kad nepatenkins su-
grąžįsime pinigus. 

LAUBER & LAUBER 0 0 . 
Išdlrbėjanto CIi«*nlstai 

l^lbatortjos IMvfefja 
1526 W . 21st Street 

CHICAGO, U. « . A. 

ADVOKATAI 
A. A. O LIS 

A S V O l A t A I 
11 8. La Salle st. Room SŠG1 
TfeL ftJMKJolph 1034 V«L 

• . T apart 

^ i i k • * - * 

mmm - L 

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

4m m m " » • » • 

29 South La Balto Street 

Vakarai* 3223 S. Halsted St 
TaM8 «I81 

rrnirfr f n 

kad JUF, Hpringfieldieeiai, e-(Rev. Dr. V. ±Jartuška, Mt. 
sate ta uola. <iarl>ė Jums! As 
veliju Jums, kad? Jųs kovoje 
už savo teises ištvertumėte iki 
tralo. 

ŠIE AUKOJO PER KONFE 
RENCIJĄ aiEDRININKŲ 

ORGANIZACIJOS 
REIKALAMS. 

Kun. H. J. Vaičiūnas $25, 
S. Mikolo Ark. Dr-ja (CJary 
Inu.) $20, Kun. Pr. Vaitukai-

DR. SERKER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

)flso Tel. Boalevard M M 
Rezld. Tel. Orezel t l t l 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS EB 

CHIRURGAS 
•pertai fetaa Moterl^icę, Vyrifika 

Vaikų ir visų chronliką hgų. 

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

Vai.: 1—S po plet 7—8 •»* , Ned. 
ir Šventadieniais l t — 1 1 d. 

DR. .CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECI JAUSTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Va!.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Midway 2880 
B M M l 

Tek Boalevard M M 

Dr. J. P. Poška 
suMom 
CHIRURGAS 

I8S7 Bo. Morgan Street 
Vatesdoa: f—18 U ryta 
Vakarais nuo 7 iki t 

CICERO OFISAS; 
IMS South 4t-tfti A i f l 

Telef. Cicero 4878 
Yaland.: 8—8:M • . • . 

Utarninkaia Ir pėtnydioma nao t 
Iki 8 rak vak. t > 

] Tel. Canal 8257 vak. Prospect 6859 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted 8t. 

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ave. 
j V a l a n d o s : 10 i k i 1 2 r y t e ; 1 l k l « 

p o p i e t ų : S i k i 9 v a k a r e . 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
Kuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

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

Nedėliomis nuo 16 iki 18 
3333 South Halsted Street 

U i l • I 

Carinei, Pa $100.00 
Eev. H. Vau-iunas, Cicero, 

III '. $100.00 
Teklė ir Kazimieras Palkevi-

čiai. Sv. Jurgio par. Chica
go $100.00 

Clairtonietis. ^modemas Radauskas, Bv. 
Kryžiaus par. Ctrica&o 

>. . . $100.00 
fc>v. Kryžiaus par. baliaus j-

eigos ir dovanos, Chicago 
$400.53 

Vincentas ir Rozalia, CJaučai, 
Chicago lleights, Iii. $100.00 

Morta Zaičikiene, So. Bos
ton, Mass $100.00 

Mot. Saj. 13 kp. ir A. R. 11 
sk. S. Boston, Mass. $170.00 

N. N. Chicago $100.00 
Juozas ir Antanina Bubniai, 

Šv. Jurgio par. Chicago 
$60.00 

Šv. Juozapo ir Šv. Jurgio Dr-
jos, Šv. Kryžiaus par. 
Chicago $75.03 

A. R. Dr-jos 6 sk. Kertiniam 
Akmeniui $56.00 

Domicėlė Samaloniene, Port 
AVsrshington, Wis. . . $50.00 

Barbora Janskavičiutė, Chi
cago $50.00 

Antanina Zupkienė, Wauke-
gan, 111 $45.00 

N. N. Baltimore, Md. . . $60.00 
Mr. Burke, Chicago . . $25.00 
Mr. Park, Philadelphia, Pa. 

S. 0. LACHAVV1CZ 
LJetnvls Graborlua 
2S14 W. 2a-rd Plaoe 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at-
stšaukti, o mano 
darbu busite užga-
u«dlnti. 

Tel. Canal 1371 
2199 

Be Vaistinei DeMtoral 
Į^- ' Į " " " I h 

PR. P. S I M A I T I S 
NAPRAPATB 

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, motenj ft valkų kurios tott-5 
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas Juos vaistais Ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Maistl 
nes chemijos būda gydymui, <W-
gydes nurodau raitų kaip užsilai
kyti Jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir 1 
namus. Tel. 'Boulevard 8783. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 lkl 8 
vak. Nedėliomis po sutartė 465J 
So. Ashland Avenue. 

_ 

k i . i . n 

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 82761 
CHAS. SYREVVICZ 

L i e t u v i s 

F . K. Palaei 

Graborias 
laidotuvių kai-
uos KicKvicuani 
prieinamos. 
Pirmos Klcsos 

Mašinos 
Private Ambu-

lance 

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis šiandiena. 

Mes turime virt 10 metų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
kata. Mes gydome pasekmingai 
užsendintas ligas, kurių kiti ne
galėjo iSgydyti. Mukų geriausi e-
lektriniai ir be vaistiski gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk į į 
TRAIIHS HEALTH IKSTITUTE 
3327 So. Halsted Street 

Vai.: Kuo 9 iki 12 iš ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakare. 

• • • • • J 

Tel Lafayette 8598 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4464 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki 6 « iki 3 7 . M. 
Chicago. 

> M 

uiiMiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
Nesigarsinsi, - tavo biznį 

mažai kas žinos. 

Pasigarsink "Drauge", o 
dešimtys tūkstančių sužinos. 

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

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal- { 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius' 
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
\aietų arba skausmo. Nepervirši- j 
na nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muskulinių a-
kiu. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitiklrnuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai jdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visu nervų 
l igi; , k u r i o s pae ina , n u o e r z i n i m o 
s v a r b l y n e r v ų ir s m e g e n ų v i d u r i ų , ; 
paeinančių nuo nepataisytų akių ' 
įtempimo, kuomet geras pririnki 
m a s i r n e š i o j i m a s a k i n i ų palengr- į 
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 piet x 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUG8ČIAU 

Akinių pritaikymo n v n o 
25 metų plityrimo 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar jums skauda salva? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar nležU? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ii plukančlus 

taSkus 
Ar atmintis po truputį mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar Jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse7 
Ar yra balta dėmė aat TatNft 

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

Kampas 16 gattvės 
Ant trečio augršto virt Platte ap-

Itiekos, kambariai: 14, *«, 1« Ir 17 

Valandos: nuo » ryto iki • •**.^ 
Ned. Nuo 9 A M Iki 11:30 A M ^ 

I I I I l • ' - n T 1 M JT 

Musų Naujo Namo Adresas 
i'M fiis: 

162-164 N. Sangamon S t 
Arti Randolph Str. 

Mes turime geriausių sllk!ų 
ir žuvies. ICaip tai: Alaska 
Fat Sootch Ir Holland silkių. 

Mes parduodami bačkelėmis, 
pusbačkiemi?, ketvirtbačkiais 
ir viedrais. 

Mes pristatome I visas mi©%. 
to datii. Taipgi pristatome Ir 
į užmiest}. 

Reikalui esant telefonuo-
kite: Monroe 7344 

Visi užsakymai yra gvaran
tuoti. 

M. BORTZ COMPANY 
IMPORTERS & PAGKERS OF 

ALASKA, SCOTCH and 
HOLLAND MERRING J 

162-164 N. SANGAMON STR 
TEL. MONROE 7344 

CHICAGO 

- — i 

• M I H f r r 

~— 

I 3 I T I S I 3 sveikas 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jųs čia . 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar; 
turite skilvio liga, gasu, rugštumų 
Ir nesijaučiate gerai po vabrio ? ' 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemorotdus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi-'-
te ant veido spuogus, iibalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo. 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry-*, 
to, galvosūkį, apsivėlusi liežuvi? 
Prašalinkit nervingumą -— apsi
saugok lt neurastenijos, ji silpnina fl 
visus nervu*, t ere ikės jums dau 
giau kentėti — ateikite Ir pasliaa-
tyklte su mumis tuojau. 

MIESTO OFISAS 
117 N. Dearborn Street 

Kambariai 614 ir 616 
Telefonai Randolph 5684 ir 6666 

• a i . : "Kas diena, isskirlaol % ' 
natos ir Šventės, nuo 9 iki piet*. 

ROSELANDO OFISAS: 
10717 s o . Indiana Avarine 

Telefonas PuUman M77 
Vai.; Kas dieną nuo 2 iki >; 
Subatomis visa diena, ft»™'^"»tt 
lkl pietų. 

SPEC7LISTAS ant egzamikavo-
jimo abstraktų ir padarymo fcear-
traktų, dokumentų Ir visoŪQ 
popiertų. Veda visokiu* %HH«ML 
I B i r ~ i i i m tmm&tKKM 

— . 

i^ •~r rrniri 

Jotm BBitizinifsBortin 
^ Lietuvis Advokatas 
69 W. Washin^ton St , 

Room 3310 
Telephone Dearborn 6646 

Vakara i s : 2151 W e * t 2Ž St . 
Telephone Roosevelt #660 

Namų Telefonas Canal 1667 
• i I M I 

m w 

Daktarai Xopczpsld 
ir S e s e r s ii 

Ofisas 
Tel. Armitage 4412 

1112.1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Olant« "Banko 

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

Nedėlloj nuo 10 Iki 11 diena 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir šlapumo Mgų. 

WTII • i ifc»i •• I I I Mė—i—*h—msčamĖaJf' 

Bylos vteubse telsmuoe^ 
atraktai. — Ingaliojima^ — 
kola pinigų l k l myrgi^iaiak 

s CHAS. K. VUOSAITIS 
Didžiauses ir geriauses siuvejes 

ant West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu Ir 

žieminiu materijų del vyru 
i " ir moterių, ^ 

StUfTO Ir OVERKOTrJS 
Visokiu Sty lu 

Padarau ant užsakirao greitai i r gerai. 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipei 

; ^ ^ i r K ^ o m r i r 8 e n B i -
Lietuvis. KraudSus 

! 2337 So. Leavitt St. Chicago, Bl 
! Tel. Roosevelt 8982 
tftjMAaatttftftatJt«8«&uttag,at*taaatttfta^tttaaatttaQQttt» 

HELEN BELMEN JERST 
| LIETUVĖ ADVOfcAW 

3116 So. Halsted Street 
Valandos: Nuo T iki. t vakkra* 

Kuo 2 iki S Subatom po pkH. 

• # 

^m, s^į 
R. JURfiELMIS 

ADVOKATAS 
127 K. Dearborn St., Room IMT 

Telef. State 7511 
Vakarais h* nedėlios ryt%; 

3335 So. Halsted S t 
YarAs CW«1 

• i i 
--K-HT- S- !?Sffl 

LIETUVIS ADVOKATAS 
MII W. 12-nd St. arti Leavitt l t . 

Valandos: t ryto lkl t 
redoj ir ¥*etnyciej ntm 9 %. l U 
V. Veda visokias byla 
teismuose. Egskiininuoja 
tus ir padirba vlsokiob 
mentus, perkant 
dant Lotus. 
Bisniua SkeJtus Pinigus ant 
mo morcieaMa lengvomis 

— 

«tmnii 
F.XTBJL1 

lukšto Naujausi iš t f t « f W 
Kmtamieji Paveiksfckl 

B u s rodama-: 

Sausio 20 d. £ a $ e s Tkefct-
tre WestvdUe, IU. 

Sausio 24 ir 25 d. *•*., sar
gio svet. Grand Rapidš, Miofc. 

Sausio 19 d. Bijo Theatre 
Auburn, UI. r J 

file:///Dr-ja
file:///VauKegan
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PAŠOVĖ POUCMONUS, 
SUIMTAS. 

j 
Herbert Zioglor, 17 m., su 

Dcpnmiek Lniinon pašovė du 
policmomi, kuriedu paskui a-
nnos ėjo. 

Lannon tuojaus liavo suim 
tas, bet Ziegfcr pasprūdo. 

^jl Dabar suimtas ir Ziegler, 
J I kurs prisipažino jis vienas šo 

j ves i policmonu. Sako. jis po-
licmouus palaikęs plėšikais. 

DZIMDZI -- DRIMDZI" t gilios padėkos žodį už atga
benime (be atlyginimo) pa
aukoto p. Budrikio, mano 
studijai, piano. 

Pilnas pagarbos ir dėkin
gumo. J . Vaičkus, 
Dramos Studijos Direktorius. 

DAUG ALKOHOLIO PAG-
ROBTA. 

Keletas plėšikų užpuolė 
Bossville Co. sandeli, 2'2 \Vest 
Kiužio st. Sargę surišo, į tro
sus susikrovė 3 tūkstančių do 
leriu vertės alkoholio ir nuva 
žiavo. 

Neapsidirbta su Chicagos 
transportaeijos reikalais, tuo 
jaus iškeltas vandens klausi
mas. Greitai irai bus spren
džiama paties oro problema. 

Chicagos federalis teismas 
parėdė vieneriems metams už 
daryti vienus privatinius na
mus, kuriu savininkė peržen

gus prohibieijos Įstatymą. 
Tai bent rekordas. 

PAVARGO. 

Dar tebeskamba visuose 
I Chicagos pakraščiuose "Dzim-
dzi--l)rimdzi" vardas. Vos 
spėjo "atsiimi f int i " keturi 
••grinoriai" iš Lietuvos, o 
kiek jie triukšmo sukėlė! 

Kur neisi vis apie "Dzim-
d z P kalba, kur neklausysi 
vis "Dr imdzr dainuoja. No
rs keista, bet taip yra. 

Jei šiandien mūsų ūpas at
sigavo, tai tik ačių šiems gri-
noriams, kurie mūsų makau
lėms kibirus " J o v a l o " šiup
telėjo, vulkanišką "praka lbą" 
bumptelėjo ir "Laisva Lietu
va*' švystelėjo. I r jauku ir 
linksma. Manau, kad ir mūsų 
brangus "g r inor ia i " smagiai 
jaučiasi, nes visur vieši, visur 
linksminasi. (Jražu kai artis
tai ir visuomenė vienu upu ir 
viena kilnia dvasia gyvena. 
Artistai sakosi nespėja viešė
ti; ehieagiečiai tiek painylo, 
kad nuo vaišių ir nemigio jau 
priseina poilsio arba atostogų 
ieškoti, šitokios apvstovos sa
kyte sako, kad "Dziimlzi --
Drimdzi" sudarys tą, ko mes 

BRIDGEPORT. 

George Stoklos, plėšikas, 
už policmono nužudymą nu- j žino ką daro 
baustas kalėjimu ligi gvvos 

•t • ' • 

•aivos. 

stigome. Svarbu, kad tas li
pas neslugtų, bet kiltų ir kad 
••Dzimdzi" kart kurtėmis 
mūsų pilką gyvenimą pamar
gintų. Daug apie tai kalbėti 
netenka, • 'Dzimdzi" viską 
žino ir viską mato, pagaliau 

Griebk ir drėbk. 
I 

r> 

Chicagos majoro transpor-
taeininms planams naujas 
smūgis. Patirta, kad miestas 
Begali kontroliuoti bendrovės 
turtų. Nori pirkti gatveka-
rius, turi atmokėti visus pi
nigus. 

" K A N K L I Ų " CHORAS. 

Iš Mergaičių Draugijos 
Darbuotes. 

Mergaičių Draugijos Nek. P. 
Sv. M. P. susirinkimas įvyko 
pirmadieny sausio 5 d. 1925 
8v. Jurgio parap. svet. Nu
tarta surengti šokius, kurie 
įvyks vasario 1 d. Sv. Jurgio 
parap. svet. Komisija suren
gimui išrinkta iš šių narių: 
M. Stambriutė, E. Cramantai-
tė, O. Čerkauskaitė. "Valenti
ne Buneo P a r t y " nutarta 
turėti vasario 14 d. šv. Jurgio 
parap. svet. muzikos kambary, 
komisija šiam vakarui išrink
ta: F . (Jaruckaitė, O. Oerkau 
skaitė ir M. L. Ciurinskaitė. 

P-le Ona Kazlauskaitė dr-
jos vice-pirm. laimėjo $50.00 
dovana nuo Dr. S. Brenzos 
už tai, kad- daugiausia surinko 
aukų Labdąrvbei Rinkliavos 
Dienoj. P-lė Kazlauskaite yra 
darbšti mergaitė. Tatgi malo
nu ir mums ją turėti save 
tarpe. 

Valdyba šiems metams iš-
rinkta: Pirmininkė -- M. L. 
Gurins kaitė, vice-pirm. - Ona 
Kazlauskaite, prot. rast. — K. 
•Šlekiutė, fin. rast. - O. Čer-
kauskaitė^ ižd. - K. (niruc-
kaitė, iždo glob. - M. Stam-

n ! 

aujais! 
PURITAN 

Apiniais-
Paskaninta 
SALYKLĄ 

šiai Selyklai priduota tikru 
Boimiškų apynių kvapas 

Nereikalinga virti. 
Didelis į \ p 

3 Svarų L K C 
Kenas U U 

Klausk savo Groserninko 

, N A M A I - Ž E M Ė ! 
PARDAVIMUI 2 flatų mu-

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

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 \ 

PARDAVIMUI 

2-jij flatij murinis namas 5 ir 6 
kambariai vanos, elektra ir visi ] -

I taisymai. Mažas narnas randasi už
pakalyje 4 ir 2 kambariai taipgi BU 
visais įtaisymais. / 

Atsišaukite tuojaus 

1243 So. 48-th Court 
Antros lubos 

Ckt'ro, 111. 

tirsite, kaip vyrai ir vaikinai 
moka skaniai valgį pataisyti 
ir mandagiai patarnauti. 

B I Z N I S 
PARSIDUODA už pusė kai

nos vaistinyčia puikioje vieto
je ant bulvaro. Lietuviais ir 

M. Kadzievskis. f kitataučiais apgyventa. Kuris 
nori turėti pelningą, vietą lai 
tuojau atsišaukė 

TOWN OF LAKE. A. J . SUTKUS 
1007 -- 8-th St. Waukegan. 111. 

Phone 1408 M. 

jbriutė ir E. Gramantaitė, mar-
a U a , ( ' šalka - f?. Čerkauskaitė. ko-

1 'DRAUGO" KORESPON 
Dentu DOMEI! 

• ' ' Draugo' ' Redakcija turi 
garbes pastebėti gerb. kores
pondentams šiuos dalykus: 

1) Visi pranešimai apie ren
giamas pramogas arba busi
mus susirinkimus reikia rašy
ti trumpai ir skyrium nuo il
gu aprašymų epie buvusius 
dalykus. Kitaip elgiantis pasi-

Šv. Jurgio svet. muzikos kiun-
barvie ivvko "Kank l ių" elio-
ro metinis susirinkimas, knris 
buvo nepaprastai skaitlingas 
ir gyvas. Matyt, choristai tarp 
kitu nauju metu rezoliucijų ne 
pamiršo padaryti vieną, i*ad 
padidinus savo darbštume 
choro naudai. 

d eigų jK**r visus metus bus 
toks gyvas svarstymas ir tiek 
naudingu nutarimu, galima 
daug tikėtis nuveikti. Ypa
tingai daug tikimės iŠ naujai 
išrinktos valdybos, kuri vre : 

Pirm. - AV. Dambrauskas, 
vice-pirm. - O. Kazlauskai.ė, 
prot. raštš. - F . Yuška, fin. 
raštš. - C. Urbiutė, ižd. - K. 

respondente - J . I^ešėiauskai-
tf». D v. vadas kun. J . V. Sk-
ripkus. Narė. 

IŠ WEST SIDES. 

Aną sekmadienį mus gerb. 
kleb. A. Skrypko grįždamas iš 
bažnyčios pasklido ir pavojin- dos Ju lę ' scenoj pamatyti. 
gai susižeidė ranka. Ačiū Die- Moterų Sc-gos vietinė kuopa 

lonu girdėti 
vui jau pradeda sveikti. Ma-Įnet " i n corpore' tariasi vyk-

ti. 
O kada tas viskas Įvyks? 0 

tai sausio 2o dieną, 192o nt., 
Scliool Hali salėj 4S ir Hono-
re St. 

Na, o kas gi, ją rengia f O-
gi Vyriu XII I kuopa, kuri 

TIKROS 2INI0S 
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 propertės 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, katnj negalime 
visu 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. 

REAL ESTATE 

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

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

0~ 

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

ANT NAUDOS. ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS Cft 

po g 
Town of Lake Moksleiviai 

erų ir linksmu Kalėdiniu 
atostogų grižo atgal j kasdie
ninį darbe. 

L. Vyeiu 13 k p. rengia di
delį vakarę. Statoma operetė 
11 Klaipėdos Ju l ė " , kurią L. 
Vyčiu Apskričio Choras ispjl-. 
dys sausio 25 d. Visi eisime -i 

•V » 

Scliool Hali svet. Omega. 

MARQUETTE PARK 

809 H. m SI. Chicago 
Tel. loolevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

.'asekmin^ai siunčiam pinigus ir 
a Parduodam Laivakortes. • 

nepaprasto. 
Vėl«<i žinotina, delko gi 

toks žmonių bruzdėjiim.isi ? 
Mat, dėlto, kad šį, taip gra/u 
įdomų muzikalį kurinį -- ope
retę vaidins Chicagos Vyeir 

j apskričio choras, kuris mero 
Klaipėdos Jule jau nebetoli. 

Štai, jau ir atpyška "Kla i 
pėdos J u l ė " pas mus To\vn j s rity yra gan toli pasyvaręs 
of Irakiečius. Ir del jos atvy-Jj,. visame kame nemaža, išsji 

taiko, kad pranešimas (kar 
tais net svarbus). įterptas į ii < ! «™*««S i ž d - ^ o b . - M. R.-
_ i J«V ,^ ; „ v„„„ mutaitė ir H. Gedvilas, margą, korespondenciją, nebūva 
pastebėtas arba vietos nesant 
ilgai korespondencijai, prane
šimas liekasi laiku nepatal
pintas. 

2) Visos korespondencijos 
ir pranešimai, kurios norhr.a, 
kad paskirtą diena tilptų lai
kraštyje, reikia pristatyti 
bent VIENĄ dieną, prieš ski
riamą laika ir tai iki 12 vai. 
dienos. 

V 3) Visi raštai reikia rašyti 
ne paišeliu, bet rašalu ir aiš-

| Jriai, paliekant geroką tarpą 
tarp eilučių. 

Korespondencijų skyriaus 
vedėjas. 

PLĖŠIKAI UŽDARĖ 
BANKĄ. 

Gerbiamieji . mūsų Aušros 
Vartų parapijos parapijonai 
ir parapijonkos ir visi tos ko
lonijos ir beveik visi Chica
gos lietuviai, meldžiami patė-
myti kas atsitiko mušu para
pijoje? Klausykite su atyda, 
nes jau toliaus negalima ty
lėti apie tokius darbus, neat
būtinai turime visiems apie 
tai pranešti, nes turime jau tik 
10 dienų o dar nieks į laikraš
čius apie tai nei žodelio nepa
rašė. 

alka - W. Gedvilas. Traška-užia, įnešimai, patai 
Po sunkaus metų darbo &jmw prie įnešimų, patari-

choristai nutarė turėti sausio linai ir nutarimai tiktai pila-

kimo pas mus esti nepapras
tas bruzdėjimas, bilietu iškal-
no pirkimas, žmonių nerima
vimas ją matyti, kur tik pa
sisuksi, visi rengiasi "KlaipS-

lavines. 
Tat aišku, jog bus ko pa 

žiūrėti ir kuom pasigerėti. 
Alfabete. 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT. MAINYTI 

Pi imas kišeninis Liet.—Ang !namus, lotus, biznius. Turim 
bargenu narni], lotų aplink 1 iškas ir Anglc^—Lietuviškas 

TODYWELTS 
Vienuolyną Marquette 
Matvkit: 

Park. 

31 d. pasilinksminimo vakarė
lį savo naudai. J i s Ims nepa
prastas, užvardintas "ITonest 
-to-goodness Par ty ' ' . Taigi •» 
m kantrumu laukiame to va
karėlio. Korespondentė. 

si, kad sekretorius net nespė 

j 
n 

4 

.1 

j 

BLOOMLVJTON, 111., saus. 
18. — Chenoa miestelio Sta
te banką visai uždarvta, nes 
andai plėšikai kuone visus pi 
nigns ir l>onus pagrobė. Plė
šikams teko J84,000 dol. pi
nigais ir bonais. 

VAIČKAUS PADĖKOS 
ŽODIS. 

p. V. Dambrauskui. 
Gerbiamas tautieti: — 

Priimkit iš lietuvio širdies 

[LIETUVIS FOTOGfUFISUS 
Jei Ta mist a nori, kad Jūsų 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai tą padarys Tamistoms f. 
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje. 

Me? imame paveikslus ves
tuvių. ?eimynų, pavienių ir K. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. . Boulevard 8302 
tmesmmmammammmammaa 

r 

ja i protokolą surašyti, prašo 
biskį leėiau, ale kur tau, sako 
neturime daug laiko, reikia 
skubintis. 

. -
I r iš tikrųjų, kad skubinasi 

gerbiamas parapijos komite
tas ta atlikti kuo puikiausia, 
nedėlioję 25-ta dieną sausio 
1925 m. 6 vai. vakare, rengia 
viena iš puikiausių vakarie
nių su programų ir muzika.Va 
karienė vadinsis Vyrų ir Vai
kinų Vakariene, visas pelnas 
iš tos vakarienes yra pavesta 
statymui naujo seserims na
mo. Kaip girdėtis tai visi vy
rai ir vaikinai prisideda tai
pogi prie rengimo tos vaka
rienes, matytis kad parapijos 
komitetas užprašinėdamas 
gauna daug ir finansines pa
ramos. 

Moterėlės ir paneles nepa
mirškite, meldžiamosios, atsi-

j lankyti į tą vakarienę, o pa-

Talpina savyje 18,000 žodžių 
knygeles didumas: 5colių ii 
gumo, ir 3 colių platumo, ta ip 
£i turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popieroa 
spausdyta. Ant galo knygų 
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir molo 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tašyk 
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki- j 
šeniuje, nes jis nestoras ir la-' 
bai nežymus kuomet ji nešioji j 
kišeniuje. 

i 
J o kaina labai pigi tik vi e- i 
nas doleris. ($1.00). 

•'DRAUGAS ; PUB. CO, 
2334 S. Oakley Ave,, 

Parsiduoda Mūrinė Bun-
visuomet publikai duoda šį-ia j galow, 6 kambarhj, garu ap

šildoma, su /mokėjimu $1,-
800. Kaina $8,750. 

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

Parsiduoda kampinis mu
ro namas, 4 pagyvenimu, 
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 
Sidėje Rendos neša $7,000.-
00 į metus, Kaina $50,000. 

SOUTH SHORE 
18 flatu geriausioj apielin-

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

Kurie norite parduoti ar 
mainyti biznius, namus, lo
tus ir 1.1. Kreipkitės prie 

Rozenski-

L 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, III 

RpMdmrtJoe Tel. Ofiso Tel. 
Prospect &101 Prospect 6778 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
1 To\ 

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

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

Tel. Btvd. »641 

A. K A I R I S 
Mūrinio ir budavojimo namu 

GK\EliALIS ~-

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

gera patarimą. 
3*52 So. Halsted Street 

Chicago, M. 
Home 

3356 Lone Avenue 
B f c ^ ^ ^ l l ^ * » • • • • • » • » • • • » » — m • m 
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Trynimas Vitados Suteikia Paleafraimą.' 
NeatsidSkit ant riebaluotų mosčių, 

kuomet jums būtinai reikalingas lini- i 
/ 

mentas! 

Ireg. S. V. Pat. Ofipe. 

\k 

visuomet buvo pagelbinga gyčvnlę. Tie yra 
puikiausis ir labiausiai patikėtinas Mm-
mentas, kokj tik pinigai gali nupirkti. , 
Nėra tikrasis, jei neturi INKARO <jais-
bjženkli<v I 

F. AD. RICHTER ftCO. 
04-114 Sn. 4th Si.. Brooklyn. N. Y.J/ 
•S. ^ ^ ^ ^ - S ^ ^ S . r * ^ - ^ ^ ' 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO, 

Malavojime, dekaruojaine, 
kalsimuojanie 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, IU. Tel. Yards 7282 

/ * ^ 
Tel. Ganai 2655 

C J. PANSIRN a 
Potojrrmfas 

PAHSIRNA STIJBIO 
ttOl S. Halsted St.. Chicago. 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja I *lm* 

miesto dalia 

Tel. tAfayette 4S*S 

PLUMBING 
Kaipo Iteturys, lietuviams vtaados 

patarnauju 

S928 West 88th Street 

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirėdžiusiems 
vyrams paruošti savo galvas su gra-
iiai3 perukais. Jei šitas paprotys galio
tu ligi šiol. tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti pe peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja 

Ruffi 
Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuris, jei 
ištepsi juomi galvą kasdien per sa

vaitę ar defiimtj dienų ir vttiaua tik retkarčiais sulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražumą. 
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba ui 75c. prisiun
čiama paštu tiesiai iš dirbtuves. *—t ciame paai 

RICHTER & CO^ 104-114 So. 4ASt., BrooUyn, N. T. 

Lemont 
&Co 

6312 S. VVESTERN AVE, 
H Prospect 2102 

Itelefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausiaa plumoris, darbą 

lieka serai ir sąJiniJUtai 
THOMAS HTGGTTfS 

SS1S 6o. Oakley Ave 

• t -

rel»-fonas Cianai 73SS 

PETRAS CIBULSKIS 

i
§fallavojtano Rontraktoriua Dažv Ir Poperos Krautuve 

2388 SO. IiEAVITT STR. 
" * - i - • . - . . - — — - - - j . 

Remkitc tuos profesijona-
luf, biznierius kurie gsrn-
uasi dienrašti "Draugew. 

file:///Vest

