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• 'Draugas" tebūnie kiekvie-

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikoje jo gyvenimo draugas! 

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

(LiTHUANIAN DAILY FRIEND) 
— 
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Francijos Katalikai Pakilę Ginti Laisvę 
i i _ _ _ 
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i . BAVARIJOS KONKOR
DATAS SU VATIKANU 

-- MODELIS 
VISI KONKORDATAI TAIS 
RUOŽAIS BUS DAROMI. 

I bažnytinius ir religinius 
reikalus valstybė nesimaišo 

ROMA, saus. 31. — Kią sa- : 

I 
vaite Apaštalų Sostas baigė 
daryti konkordatą su Bavari
ja. Tas konkordatas abiejų pu ( 

sįiį ratifikuotas, pasirašytas j 
ir jau vvtkinamas. 

t> .. . , 'ambasado 
Bavarijos premieras kon

kordate vadina istoriniu nuo 
tikiu- Tą pavadinimą A atiką 
aus pripažįsta ir priduria, 
kad šis konkordatas visiems 
kitiems daromiems konkorda* 
tams bus modeliu. 

Šiuo konkordatu remiantis, 
Apaštalų Sostas Bavarijoje 
visuose bažnytiniuose ir reli
giniuose reikaluose bus i>il-
nai nepriklausomas pasauli
nei valdžiai. Apaštalų Sostas | Tuo klausiniu parlamentas 
turi pilną laisvę, be jokio Ba turės balsuoti. Iškaluo žino-
varijos valdžios atsiklausimojrna, kad jo didžiuma parems 
skirti kur reikia vyskupus ir premiero nusistat 
arkivyskupus. Pirm karo te- |pie senatą reikia abejoti 
čiaus toks a ts ike ls imas bu
vo reikalingas. 

200,000 Vyrų Pasirašė 
Ginti Teises 

Francuzai Katalikai Kove 
Herrioto Nusistatymą 

PROHIBICIJA TIKROJE 
ŠVIESOJE. 
_ 

DR. PAKŠTO MARŠ
RUTAS, ! 

Pirmos prakalbos DET 

Šeši Žmones Žuvo Gaisre 
C h i c a g o j e 

:>. 

NEVY YOftK, vas. 1. — 
"Bootlegerių karalius ' ' M. 

Kessler uždarytas į ė j i m a m ROIT, Mich., vasario 7 ir 8 d. ! Naktį priefi šeštadienį (Vi- Kitus žmones išgelbėjo gai 
Dabar federalė valdžia iš joj Galutinai susitarta dėl pra- cagoj įvvko nelaime. Kilo gai srminkai. Kai-kurie išsigelbė 

[nori iškolekUtoti virš 7 m i l i o - | k a l b u LAWRENCE, Mass. [sras keturių aukštų aparta- jo šokdami per langą, 
mis dol. taksių, kurių jis per • fcia j 0 s įvyks vasario 12. 13 ir 'meiitiniuose namuose, 5832 
kelis metus nemokėjo pirk- '15 d. 
liaudamas svaigalais. Elizabeth, N. J., jos numato-

Klausimas tad, kiek milio- m o s vasario apie 25 - 26 d. 

PA RYŽI TS, saus. 31. —\ negrąžinsite Francijos Jėzui 
Aną d i e n ą premieras radika- 'Kr i s tu i . " 
las Herriot parlamente iškė- .' Susirinkę katalikai kaipo 
lė debatus kas link Francijos piliečiai padarė rezoliuciją, i 

prie Vatikano pa- kuriąja reikalaujama valdžios 
naikinimo. J i s sako, ka<l ta idant j i neliesta religinės gy- < 
ambasada neduodanti jokios ventojų laisvės ir nesikabintų 
naudos -Franci jai. j ir nepersekiotų vienuolių or-
Ambasados palaikymą gynė denų; toliaus, idant pradinė-

buvęs premieras Briand. Jo se mokyklose vaikai butų mo 
kalba buvo labai įspūdinga, komi ne pagal valdžios, bet 
Ypač gilaus įspūdžio padary
ta, kuomet p. Briand pareiš
kė, kad 'Apaštalų Sosto dori
nė spėka labai didelė ir ta 

Į spėka turi but gerbiama. 

nų dol. Kessler galėjo pelny 
ti prohibicijos laiku/ 

BOLŠEVIKAS GALVAŽU-
DIS DIPLOMATU. 

tėvu noro, idant mokvklose 
mokytojais butų pripažįstami 
i į. katalikai mokytojai, idant 
į mokytojų nešiojamus rūbus 
nebūtų atkreipiama domė; žo 
džiu tariant, idant Francijo-
je Katalikų Bažnyčia butų 
pilnai laisva ir pati valdžia 

KONSTANTINOP., vas. 1. 
— Bolševikas Yourovsky, 
kurs vadovavo žmogžudžiams 
žudant care, su jo šeimyna, 
atvyko čionai su diplomatiniu 
pasu. 

Išeina gatvėn tik stip
riai agent»ų saugojamas. 

PHILADELPHIJOJ, š. Ju
rgio parapijoj, žada būti pora 
prakalbų vsario 27 ar 28 ir 
kovo 1 d. 

Su kitomis kolonijomis dar 
tebesitariama. 

Dr. K. Pakštas iš Chicagos 
išvažiuos vasario 7 d. Nuo tos 
dienos prašoma į ji kreipties 
''Darbininko'' adresu: 368 W. 
Broadway, So. Boston. Mass. 

5834 Blackstone ave., kuriuo
se gyveno liy šeimynai. 

Craisre žuvo 6 žmonės. Ke
letas, be to, sužeista. 

Žuvo viena jauna pora su 
i) mėnesių kūdikiu. 

Viena .">(5 met.ų moteriškė 
su Ki metų dukterimi. 

I r dar viena moteriškė. 

Pasakojama, kad gaisras 
iškilęs iš rųsies, bet taip štai 
ga liepsnos pradėjusios plis
ti, kad atvykę gaisrininkai su 
vargu galėjo i neiti vidun j 
žemesniuosius aukštus. Kas 
blogiausia, kad gaisras prap-
lito žmonėms ramiai miegant. 

Vedami tardymai. 

i DĖDĖS SAM0 KAREIVIAI 
GERAI MAITINAMI. 

Chicagos Kardinolas Vyksta 
R o m o n 

J-o Eminencija (Kardinolas resas bus birželio mėnesiu. 

KLUXERIAI NEPATAI
SOMI. 

HERRIN, 111., sau*. 31.— 
Kluxeriai čia išnaujo atsiga-

KIEKVIEN'O KAREIVIO 
MAISTUI KASDIEN SKI

RIAMA 3 0 c 

ima parems , •• •• . . ,vo ir jų lydemi pradėjo da- ' 
n ! turėtų diplomatinių santykių h .T ,. • ymą. Bet a-j L v rvti " r e idus" , neva įeškoda — , . .. 'su \ atikanu. • . ; ,. 

WXSHINGT()N, saus. 30. | 

Mundelein, Chicagos Arkivy
skupas, vasario 4 d. išvyks-

' ta Romon. 
Tenai Jo Eminencija daly-

ivaus apeigose minint Šventų j 
jų Metų Jubiliejų ir atliks ga 
lutinų pasiruošimų 1\)%) ma
tais ivvksianciam Eucharistf-
niam Kongresui Chicagoje. 

Kardinolas iš New Yorko 
išvyks vasario 7 d. garlaiviu 
Berengaria. .Jam kelionėje 
draugaus arkivyskupijos kan-
clieris monsign. Bhell ir mon. 
Dunne, Šventojo Kryžiaus pa 
rapijos klebonas. 

Sakoma, Kardinolas 

*o' 

Pravartu į ž y m ė t i , kad p. 
Sriand priguli Herrioto par-

! lainentarinei didžiumai. Pilnas autoritetas. 
Konkordato tekstas trum- Milžiniška peticija. 

pas. J is garantuoja visoms Moselle departamente paga 
minta milžiniška peticija, ku-

viiš 300,000 su-
. Anot laikraš-

gyventojais valdžios protekeiįčio 44Le Lorrain," pasirašę 

religinėms draugijoms laisvą 
veikimą, naudojimąsi savastį rią pasirašė 
mis ir apturi lygią su visais augusių vyrų 

39-
Apaštalų Sostas skiria į 

universitetus teologijos prote 
šorius ir į mokyklas religijos 
mokytojus. Kiekviename valą 
tvbės universitete vienas i'ilo-' 

reikalauja sau ir visiems ki-
tiems religines laisvės. 

Pasjrašę peticiją žmonės 
paskirstyti miestais, mieste
liais ir sodžiais. Jei valdžiai 
norėtųsi parašus patikrinti, 

sotijos ir istorijos mokvto- \. . . , 
Vmi bus 1 

Susirinkę nutarė visomis 
;galimomis priemonėmis ginti 
Bažnyčios ir savo laisve. 

i * . 

Pasirengę kovon. 
Aną vakarą karo veteranų 

susirinkime mieste Nancv kai 
bėjo Nacionalės Katalikų Fe
deracijos prezidentas gen. 
Castelnau. Tarp kitko jis pa 
reiškė: 

" J e i kas-nors turi noro a-
takuoti mūsų ištikimybę Fra-
ncijai, mes pasirengę ton ko
von." 

Pažymėdamas apie komuni 
stų, Herrioto šalinin»kų, veda-

Karo departamentas ana-
mi svaigalu ir išnaujo tero- dien Kongresui įdavė sąskai*' u , 

• v *' i J • * Sakomas Tarptautinis Kong- truks apie porą numesiu. 
rizuodaini g>yentojus. Prama tą, kiek daug išlaidų reika-
tomas nau.jas kraujo pralieji- linga maitinti S. Valstybįų, 

uz-

mas. 

FRANCIJA ATMOKĖS 
SKOUS. 

VVASHINOTTON, saus. 31. 

kareivius i'iskaliais 1925—2G 
metais. 

Keikalaujama virš 21 miiio 
ans dolerių, pažymint, kad 
kiekvieno kareivio kasdien iš 
maitinimui reikalinga 30c. 

RYGA. saus. 30. — Siau- ROMA, vas. 1. ^ - Cbile 
rinėj Rusijoj priviso galybės prezidentas Alessandri prane 

Į > 
vilkų, kurie daug žmonių nu- šė, kad jis gryšiąs savo šalin**, 
žudo. kur kviečiamas. 

. 
• 

MILWAUjKEE, \Vis., saus. i P I N I G Ų K U R S A S . 

jas turi but Šventojo Sosto 
patvirtintas. 

Algos kunigams. 
Sulig konkordato, visai Ba 

va rijos kunigijai algas moka 
valstybė. 

Kai-kurie konkordato pos
mai ateity abiem pusėm su
tinkant galės but pakeisti, te-
ėiatis gryni religiniai reikalai 
neturės but paliečiami. Nes 
tai priguli išimtinai Bažny
čios autoritetams. 

Apaštalų Sostas šiandie tu 
ri derybų su keletą Europos 
valstybių konkordatu reikale. 
Tad toliaus derybose bus va
duojamas i Bavarijos konkor
datu. 

jai ims lengva tai atlikti. ."19 prieškatalikišką propagan 
.. |dą, generolas sakė: 

Rezoliucija. , 4 < J e i })US r e i k a i 0 ) i r j e į p r o 

Pomiers vyskupas Marcei- Ipaguojama doktrina ims pla-
llas sušaukė katalikų masinį eiau skleistis, m«s pasirengę 
susirinkimą ir į susirinkusius Į išeiti gatvėn ir kovoti, 
atsiliepė: 

— Vakar prezidentui Coolid- Šiais dar nepasibaigusiais fi->30. Gaisras kilo cia Kneis-j 
ge savo kredincialus įdavė 'skaliniais metais kiekvienoka : ^ o r Bros. javų sandely. 320,-j 
naujas Francijos ambasado- reivio maistui išleidžiama tru \ i m bušelių javu sunaikinta. : 
rįus Daeschner. Kalbėdamas, 'puti daugiau S l ^ c . « 
kaip paprastai, pareiškė, kad Karo departamentas paduo j XEW YORK, vas. 1. — Iš 
Fraucija atmokėsianti karo |da sąrašą, ko ir kiek vienam 11 Amerikos išvežamas auksas, 
skolas. [kareiviui kasdien skiriama už Vįeno mėnesio laiku išvežta 

"tuos 3iy2e. i aukso 85 milionai dol. 
20 uncijų mėsos arba laši-i į 

nįų arba žuvies arba prezer-
jvuotos mėsos, kuomet negali-

BAPTISTAI VAROMI Iš 
RUMUNIJOS. 

Sausio 31, 1925. 

Lietuvos 100 lliu $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.80 
Frartcijos 100 frankų 5.43 
Belgijos 100 f rankų . . 5.20 
Italijos 100 lirų . . . . 4.20 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.32 

' 'P rašau jūsų cia prisiegti, 
kad jus neliausite veikę, kol 'rą prieš karą." 

Tarp Francijos Ideju Ir Planu 

BUKAREŠTAS, saus. 31. ima gauti šviežios. 
Rumunijos valdžia parėdė 18 uncijų miltų arba ly-

Mes į 15 dienų šalį apleisti ame- gios dalies minkštos baltos 
niekiname karą, bet vra ne- rikoniškiems baptistams pry- Į duonos, 
mažai priemonių pakelti ka- Ceriams, kurie atvykę čia mi- .8 šimstdalys uncijos kepti 

sionieriauti. ,Su jais pastarai-j miltelių (baking po\vder). 
šiais laikais susikirto rūmu- j 2 ir 4 dešimtdalys uncijos 
nų stačiatikių dvasiškiai. i pupelių. < 

20 uncijų bulvių arba dar-

Didis Skirtumas 
BERLYNAS, vas. 1. — Vo šiandie Vokietija varu ver

ki etijos kanclieris Luther kai 
bedamas į svetimų šalių lai
kraščių korespondentus pripa 

NESUTIKIMAI T U M Ų 
SU GRAIKAIS. 

SKAUDUS KARO ATGAR- i 
SIA1. 

i žino Francijos premiero He
rrioto anądien pasiųlytą arbi-

Itražo, apsaugos ir nusigink
lavimo programą Europai. 

Pažymėjo, kad to visa ide-BRIUKSELIiS. vas. 1. -
Belgijoje dar du vokiečiai ja labai daili, bet Francijos 

zovių. 
1 ir 28 šimtdalys uncijos / 

džiovintų styvų arba obuolių. 
ATĖNAI, vas. 1. — Grai- 1 ir 12 šimtdalys uncijos 

kai kelia didelį triukšmą, kuo ] kavos arba 32 uncijos arba-
čiama pildyti taikos sutartį, m e t turkų autoritetai iš Kon- tos. 
gi santarvės valstybės atsisa- stantinopolio pašalino graikų) 3 ir 2 šimtdalys uncijos cu 
ko ją pildyti. (stačiatikių patriarką. Neži, kraus. 

Šiandie santarvės valstybės >nįa koki bus to triukšmo re-
su Vokietija apsieina kaipo z u l tatai . ( 
su nusižengėliu, kuriam nega l - • •• . 
Ii įrodyti jokios kaltės, bet kad taip yra. Jei Vokietija, 
nuolat šaukia, kad ji kalta. anot paties Herrioto, po karo 
Herriot savo prakalboje pa- sunaikino 33,000 armotų, 86,-

5 dešimtdalys uncijos iš 
blėšinės pieno. 

16 šimtdalių uncijos ufesu-
so; 64 uncijos druskos ir ki
tų įvairių prieskonių. 

Aišku, Dėdės 'Santo karei-
daugiau teismo pasmerkti mi, tai idėjai vykinti planai yra rlameirte praenšė, kad Vokie 090 kulkasvaidžių, ir tt., tai viai gerai maitinami. Dėlto 
riop už "piktus darbus ," at- smerktini. Nes £as tai galė-
liktus karo laikais. jo girdėti tokius dalykus, jeį 

tija ginkluojasi. Bet jis fak- jkurgi čia Vokietija "ginkluoja 
tais neįrodė ir negali įrodyti, si? 

jie visuomet atrodo raudoni, 
sveiki ir stiprus. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

S I Ų S K I T E S A V O G I M I N Ė M S 
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L I E T U V Ą 

INIGUS 
PER 
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Nes, "DRAUGAS" pigiausia! siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGAS" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drat-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 

"iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 
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TIKRAS VARGAS SU 

SKOLOMIS. 

Neturėti pinigu yra bloga, 
et turint pinigų kartais dar 
logiau. Tai patiria šiandie 
adir S. Valstybės. 
Karo laiku Europoje pir-
oji didele ofenzyva prieš 

okiečius buvo amerikoniško 
olerio ofenzyva. Tais laikais 

Valstybės trims svarbiau-
ioms santarvės valstybėms 

skolino apie septynis bilio-

Nesenai Paryžiuje įvyko fi
nansine konferencija, kurioj 
pasidalinta Vokietijos atmo
kama kontribucija. Konfe
rencijoj dalyvavo ir S. Vals
tybių atstovai. I r šie išderėjo 
S. Valstybėms dalį. Ta dalis 
tai už išlaidas amerikoniškai 
armijai okupuojant Vokietijos 
plotus pasibaigus karui. 

Kuomet kontribucijos (re
paracijų) dalis S. Valstybėms 
pripažinta, Europos diploma
tai tuojaus paskelbė, kad 
jiems vyko nutverti į savo 
spąstus Ameriką. Tečiaus 
Wasliingtono valdžia tą "nu-
tvėrimą" griežtai užgina. Sa
ko, jog tąja dalimi atgauna 
tik savo skolą už okupuotę, 
bet su Europos reikalais ir to
liau? nieko bendra neturi. 
Nauja schema. 

Bet amerikoniški bilionai 

Iš LAISVAMANIŠKOS PADANGĖS, i 
•"JKT.-•..-> 

Pjrnta&enls, vasario 2, J6SS 

VILNIAUS VYSKUK) 
LAIŠKAS. 

d DARBININKO" ČASIULYMAS LAISVAMANIAMS. 
x 

Prieš porą savaičių "Darbininkas" pasiūlė laisvamanių 
redaktoriams mažą dovanėlę: kiekvienam gavusiam Ph. D. 
(filosofijos daktaro) laipsnį po 50 dolerių. Tiesa, darbininkų 
organas neturtingas, negalėjo labiau viliojančios dovanos 
paskirti. Vienok ir tai visgi dovana... Aš-gi manau, kad vi
suomenėje ir daugiau tokių labdarių atsirastų laisvamanių 
redaktoriams šelpti, jei tik šie sutiktų apsišviesti. 

Gal kaikam šis pasiūlymas išrodytų ne visai rimtas, vie
nok jis pilnai dera šių laikų apystovoms. Viena, dabar eina 
Kultūros Vajus, skelbiąs tamsybei kovą; gi antra - tai lais
vamanių spaudos niekinimas visų tų daktarų, kurie nėra gy
dytojai, dantistai, osteopatai, naprapatai, ar kitokie " patai" 
bei masažistai. Tūli mano, kad laisvamanių redaktoriukai tai 
daro iš pavydo katalikams, kad tie vis labiau mokinasi, įgy
ja mokslo laipsnius ir t. t. 

Gal ir taip. Bet tuomet geriausia butų vykinti "D-ko" 
pasiūlymas. Jei laisvamaniai redaktoriai apie mokslą kalba 
ir rašo, bet laisva valia mokinties nenori, tai siūloma juos pa-

£ūįklM&r CHICAOOJE: bet ne poUtikieriaviniaš. 
Kiek žinoma/ šiandienine 

ŪS (miliardus) dolerių. Jei Q v , , . .„, ,. pirkti: duoti jiems kyšį ir taip priversti mokinties. Nors labai 
>̂ . vaistyDems įsKeiia naujų , . ,. . v. _ , __ _ . e ta milžiniška paskola, be 

'jokios abejonės vokiečiai 
utų laimėję karą, kol ameri-

abejotina ar ir šis sumanymas pavyktų. Mat laisvamanių re 
j _i_ '! daktoriai, ypač ten Rytuose, tarp New Yorko ir Bostono, dip

lomų nepripažįsta bent tol, kol jų neturi... Bent ligšiol joks kad santarvės valstybės -
«.4 x«x^JV - . , , — — Anglija, Francija, Italija ir " * , ' • A 7 r - - « 7« r> Z~ • , ,7 T oniška kariuomenė butų sus- " . .. v . , tų redaktorių dar neatsiliepė \ si Darbininko" pasiūlymą. ,, Belgija, uz savo skolas pa-

^ 1 1 C i - w - k T 1 1 ' 1 ' l r T l H V O T Į rtl 1/"\1 r l V. m • • • . < * •« • >• • • • . . • _ . . jusi nuvykti Francijon. d u o d a ^ Ametilai p r o j e k 
Principe tad karą laimėjo j k fc d ^ ^ . 

merikoniški doleriai, kurie skolų negalėsiančios. Bet vie-

Šale piniginės dovanos, galima jiems duoti dar ir trupu
tį nurodymų, kad nepatektų praston mokyklon. Juk ir Ame
rikoj yra gerų universitetų, pavyzdžiui: CMcagos, Harvardo, 

uvo paskolinti: santarvės vai ^ ^ ^ g a l i n č į o s p a v e s t i j Columbijos, Katalikų Universitetas Washingtone ir dar kele 
S. Valstybėms tas visas sko
las, kokias joms skolinga Vo-

Padarius taika ant Vokieti- ^ ^ ( k f l r o k o n t r i b u c i j ? a r 

vtybėnis. 
asiskelbe neutrales. 

tas kitų. Jei norėtų kas "D-ko" pasiūlymą Europoj išpildy
ti, tai patartini Paryžiaus, Berlyno, Louvaino, Fribourgo, 
Miuncheno, Oxfordo ir daug kitų rimtų universitetų. Jei ku 

os užkrauta apie 10 bilionų fea r e p a r a c į j a s ) > K i t a ; s ž o . r i s Rytinių valstybių laisvamanių redaktorius įstengtų čia 
olerių karo kontribucijos. d ž i a i g t a r i u s ^ s a n t a r ves vals-1 paminėtuose universitetuose per 7 metus Ph. D., Litt. D., 
uv. Valstybės išgelbėjus san- t y b ė g n o r i a t s i s a k y t i $ V o . | Sc. D. ar jiems panašių laipsnį įgyti, tai įrodytų vidutinį su-
arvę nuo katastrofos išėjo k i e t i j o s kolektuoti karo kon-' gebėjimą mokinties ir vertas butų keleriopos "D-ko" dova-
š Europos politikos tvirtin- tribuciją i r t ą kolektavimą pa nos. 

os, jog tolimesniuose val-
tybių ginčuose jos neturi jo-
io intereso, jog karan stojo 
e del Vokietijos neapkenti-
įo, bet del teisybės. Kuomet 
teisybė atsiekta, Suv. Valsty-

s paskelbė savo neutralu-

Kad tą savo nusistatymą 
ilnai užaKcentuoti, Suv. Val
ty bes atsisakė prisidėti prie 
autų Sąjungos, kuri įkurta 
e kitkam, kaip tik tolesniam 
-arui su Vokietija diploma-

ėmis priemonėmis. 
Suv. Valstybės taipat atsi-
kė patvirtinti žinomą 

rersalės taikos sutartį. Vie-
oj to padarė atskiria taikos 
utartį su Vokietija. Tąja ir 
itomis priemonėmis pilnai 
tsikratė nuo maišymosi į 
uropos reikalus ir jautėsi 
atenkintos. 

tąsi gudrybių. 
I r viskas butų buvę gerai, 
i ne tie nelaimingi pinigai. 

)UV. Valstybės skolindamos 
antarvės valstybėms bUio-
us, neturėjo minty tas mil-
niškas sumas dovanoti, 
inkluota pagelba gali but 

teresinga. Bet paskolinti 
aigai turi but grąžinti. Ir 

taip Suv. Valstybių valdžia 
sprendė. Santarvės vaisty-

Įbe: už tai daug pyko, per 
.uiisJ-asčius koliojo Ameriką. 

:ągaliaus susiprato, kad sko-
'os ar šiaip, ar taip turi but 
Tąžintos. Pirmiausia skolų 

fttmokėjimą patvarkė Anglija, 
tskiau -- kitos mažesniosios 

[valstybės. Francija apie sko
lų atmokėjimą dvejoja ir prie-

e dar užveda nereikalingue 
ir tuščius ginčus su S. Vals
tybių valdžia. 

Bet apsukrus Europos di-
^om^tai pamėgino pasalingai 

f yl "s įtrau!:ti į Euro 
toos reikalus. Tie diplomatai 
(tvirtina, kad jiems tas žygis 
įpavyko. Bet "VVashingtono 
valdžia i*riežtai užgina, 

vesti išimtinai SUTT Valsty
bėms. 

To Amerika labai nenori ir 
negali sutikti. Bet Europos 
diplomatai, sakoma, imsis nau 
jų gudrybių. Jei jie sugebėjo 
S. Valstybės įvelti reparacijų 
pasidalinime, ateity jie mė
gins aukščiau minėtomis prie
monėmis atsikratyti skolų. Jei 
S. Valstybės nori skolų grą
žinimo, tegul sveikos perima 
visas reparacijas ir tegul ko-
lektuoja. 

Bet šios rųšies santarvės 
valstybių schema jau perdaug 
aiški ir vargiai Europos dip
lomatai galės kuomet nors at
siekti tikslą. 

Žiogas. 

Vienok "Sandaros" redaktoriams "Darbininkas" turėtų 
išimtį padaryti: neskirti jai tos premijos. Ar-gi /'Darbinin
kas" jau užmiršo tą "klassišką" prisipažinimą, kurį perei
tą vasarą "Sandara" parašė savo vedamajam straipsnyje? 
Kai ją tuomet "Draugas" užkalbino tai "Sandara" tuojau 
pasigyrė, buk tai jai pridavę tiek puikybės, kad ji jaučiasi 
"kaip kiaule su ragais*\ (O anot "Naujienų", pirmiau, kol 
"Draugas" jos nekalbinęs, "Sandara" jausdavusi "kaip pa
prasta kiaulė", vadinasi, be ragų). Ir jeigu "Darbininkas" 
vėl uždėtų "Sandarai" ragus, tai jo redaktoriai turėtų tuo
jau į skiepą persikraustyti, o kitaip - tai "sudna diena"... 
Juk su "raguotais" priešais nebe juokai butų kovoti. Saky
čiau, tegu "S-ros" redaktoriai pasilieka tos baisios evoliucijos 
nepaliesti ir lai tuno sau prietamsoj, tik jau be ragų... 

Žinoma, diplomai juk ne būtinas gyvenime dalykas. Ir 
be jų galima apseiti. Bet tuomet nevertėtų aukštojo mokslo 
dalykų kliudyti ir nekalbėti apie Un-to rektoriaus "paskyri
mą" ir apie kitus daiktus, kurių nežinai ar nepajėgi žinoti. 
Tuomet ir be diplomų galima klaidų bei melagysčių išvengti. 

ftft'ff* ė i. • . K.P. 

Gėlelė 

GYVĮ) ROŽlį) VAINIKĖLIS. 
-DRAMA 3 AKTŲ. 

(Tąsa ) 
MARYTĖ: Taip tiesa, bet atsimink, 

kad maži smulkus dalykėliai sudaro mū
sų gyvenimą, gi būdama ištikima ma
žiems sugebėsi atlikti ir didelius. 

KAZIMIERA: Žiūrėk (rodo) Marytė, 
į mano lapelio turinį. Štai kokia dorybė 
(rodo). "Kuklumas". Aš jos visai nesu
prantu. 

MARYTĖ: Tai jau ką, ką, bet šitą 
dorybę tai turi kiekviena gera mergaitė 
turėti, jei dar kuri neturi, tai reikia bū
tinai įgyti. 

KAZIMIERA: Bet kaip ją įgyti f 
MARYTĖ: Reikia joje lavinties vi

sur ir visuomet. Apsirengime, kalboje, 
pasielgime, ir t> t. Aš manau kad tu su
pranti, ką tai reiškia. 

URŠULĖ: (rodydama savo lapelį, 
sako). Bet, Maryte, mano droybė kai tik 
man ir pritaikinta. 

MARYTĖ: Kuri paslaptis? 
URŠULĖ: U-gi Kryžiaus nešimas o 

dorybe (pratęstu balsu) "Šventoji Kan-
ti;-ė". 

MARYTĖ: Aš manau kad tu supran 
ti savo doryB*ę ir be aiškinimo. Žiūrėk 
į Išganytoją nešantį kryžių ir mokinkis 
iš Jo kaip savuosius nešti. 

URŠULĖ: Taip ištikro. Jau man gy
venimas pilnas įvairių kryžių ir kryželių. 
Štai, dabar Augščiausis per šią paslaptį 
ragina mane prie kantraus jų nešimo, 
(bučiuoja lapelį). 

LIUDGARDA: Aš gavau paslaptį 
"Prikryžiavimas", o dorybė, "Dovanoji
mas priešams". Tai man tos dorybes vi
sai nereikės nei pildyti, juk aš priešų ne
turiu, niekas man pikto nedaro. Rodos, 
kad visos ir visi reiškia man didžiausį 
prielankumą. 

MARYTĖ: Tas nereiškia, kad prie
šų reikia turėti norint šią dorybę pildyti. 
Juk atsitinka kai kada tarp mergaičių 
susipykti ar susibarti, na, ir tuos mažus 
nemalonumus reikia pakęsti ir dovanoti. 
Tai ir tame yra dorybė. 

VINCENTA: O Leonora, tai tyli a-
pie savąją dorybę. Juk mes žingeidauja-
me ir tavo sužinotį nei neklausra, tur but 
ji supranta. 

LEONORA: Taip, aš suprantu, bet 
nepilnai. , 

MARYTĖ: Tai kokia gavai paslaptį? 
LEONORA: Prisikėlimą iš numirusių 

- Dorybė - Gyvas Tikėjimas, Maryte, as 
suprantu tikėjimą, reiškia tikėti į Dievą, 
bet Gyvas tikėjimas, ką tai reiškia? Ar 
tikėjimas būva ir negyvas? 

MARYTĖ: Mergaitės, kuri iš jusi} 
suprantate kas yra gyvas tikėjimas? 

RITA: Maryte, aš suprantu, kad gy-

Kun. A. Dexnxūi, Grand Ra-
pids, Mich. 

Vilniaus, 4 saus. 1925 m. 
Gerbiamasai Kun. Klebone, 

Laišką rašytą 8. XH-1924 
ir jame įdėtą 100 dol. čekį esu 

j gavęs. Mišias tuoj atlaikysiu 
drauge su savo kapelionu. La
bai širdingai dėkoju Tamstai, 
kad Vilniaus ir mųs varguose 
ir bėdose neužmirštate. Tegul 
Viešpats Tamstai už gerą šir
dį atlygina. 

Vasario 24 dieną Chicagoje 
piliečiai rinks aldermonus ar
ba miesto tarybos narius. Šie 
busimieji rinkimai miesto gy
ventojams visais žvilgsniais y 

miesto taryba, kuri rinkta 
pirm poros metų, pasirodė ne
labai atatinkama. Ne visi al-
dermonai yra neatatinkami, 
bet jų dalis tai tikrai. Taip 

ra svarbus. Reikia atsiminti, sprendžia žinovai darbuotojai, 
kad Chicago skaito virš trijų 
milionų gyventojų. Andai ta
rybos pravestas biudžetas -
185 milionai dolerių. Tai nė
ra menkas daiktas tvarkyti 
tokias išlaidas ir valdyti toki 

kuriems rupi miesto gerove 
ir likimas. >WP!' 

Jei taip, tai šiandie laikas 
piliečiams artie tai gerai pa-
galvoti. Iš daugelio kandida
tų galima pasirinkti tinka-

didelį miestą. Kaip išlaidų ge- miausius. Tuo dalyku reikia 
ras tvarkymas, taip miesto 

Stipendijų šv. Mišioms da- J išmintingas valdymas dau-
bar diecezijoje labai maža, giausia priguli nuo aldėrmo-
daugelis parapijų beveik vi
siškai stipendijų neturi. Žmo
nės labai prispausti visokiais 
mokesčiais, pinigų neturi, kad 
ir norėtų duoti kokią auką šv. 
Mišioms, neturi iš ko. 
Siunčiu Tamstai širdingą pa 

sveikinimą, linkėjimus ir pa-
laiminimą. 

Jurgis, Viln. Vyskupas. 

nų. Tad aldermonai ne vien 
turi but sąžiningi, bet ir ata
tinkamai šviesus žmonės, ku
rie labiaus linksta ne kokion 
partijinėn politikon, bet pa
lankus visuomenės gerovei. 

Toks didelis miestas, kai 
Chicago, turi daugybę visokiu 
problemų, kurioms spręsti 
reikalingas šviesus protas, 

rūpintis tuojaus, nes rinkimgtį 
nebetoli. i ! 

« M b i 

Tel Lafayette 8*4Š , . * . 
Dr. A. J8. NORMANTO 

LIETUVIS PTAPRAPATAS 
4454 So. Westera Arena* 

Vai.: Nuo f iki | 8 Iki 8 P. M. | 
m. I 

Ja* 

LIETUVIS FOlOGRAFISTASj 
Jei Tamista nori, kad Juaų 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai ta padarys Tam is tomą 4, 
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje. 

Mes imame paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir K. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turime tam 

J. J. Stankus 
BRIDGEPORt S f LTDIO 
3202 So. Halsted Street 

. Tel. pouĮerasd $*01„ 

•Tei. Canal *•&* -. 
a S. PAIfSIRM4 

Fotografas««- , 
FAHSIRNA STTDIO 

ltOl S. Balsted St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja J 
miesto dalis. 

NUO LAISVAMANIŠKOS LAKTOS. 
Laisvamaniškoms dorybėms gresia rimtas pavojus. Nim 

fos gundintojos ypač apnyko vieną laisvamanių organo redak-! Ukr^i^^A
l
b!^prtrfnamol. 

torių. Tūlo susivienijimo centre esąs net susektas Augejaus 
tvartas, kur} atvėręs tūlas zeceris J . M. V., parašydamas s-
mo tarybai parnografiškų reveliacijų. Ta visa "moralybe" 
susidomėję net detektyvai. 

Šalę redakcijos buvęs zecerio miegamasis kambarys. Re
daktoriaus p. V. asmeniški laiškai kartais dingdavę. Painiojo
si visokių painiavų. Tarp redaktoriaus ir jo naujo numylėti
nes meilė pasidariusi visai nebe "šventa". Paaiškėjus, kad 
p. redaktorius ir toliau liksiąs savo vietoje, p-lė J. patarusi 
redkatorienei apdaužyti vyro meilužes antausius. Šį patarimų 
ji uoliai išpildžiusi. V-o numylėtinei pasidarė nebesmagu cen
tre dirbti ir ji prasisalinusi. Tuomet J . užleidusi tą vietą sa
vo neva giminaitei. 

Apie šiuos neatmezgamus mazgus gerai žinąs bolševikų 
organas, bet šiame reikale jis apsisprendęs daugiau žinoti, o 
mažiau kalbėti, kad ateity, kartu su menševikais, greičiau nu
galėti tautišką elementą ir apvaldyti žmonių sukrautą iždą. 

5-to apskričio raštininkė ir-gi žinanti tas "griešnas" mis
terijas, bet tylinti. Bolševikai šiek tiek pagnaibė stambesnius 
susivienijimo vadus, bet visos dalykų esencijos nekliudo, nes 
turi strateginių išrokavimų. Bolševikai moka šio pasaulio gu
drybių, todėl kam rupi, kad šimtai tūkstančių žmonių sudė
tų pinigų neneštų Maskvai jokio procento, turėtų rimtai susi
rūpinti apie savo turtą ir seną draugiją. Kaikurie sako, buk 
šiame reikale bolševikai ir menševikai eisią išvien prieš tau
tišką gaivalą. Kaip tikrai bus, kol kas dar sunku pasakyti. 
Tik tiek aišku, kad laisvamaniškas "cnatlivumas" pergyvena 
rimtą krizį. 

Bizūnas. 

' f 

S. D. LACHMICZ 
Lietuvis Grabortus 
2314 W. 2»-rd Flsoe 

Cfaftcago, m. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 

bu busite u2ga-
nodlntt. 

Tel. Oanal 1271 
J l t t 

. 

-
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1437 So. 49 Are. Tel. Cicero 8379 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborios 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmas KJesos 

Mašinos 
Prlvate Ambu-

lanoe 
IJMnsed 
V. B. Paiaes 

V« 

r 

vas tikėjimas yra tuomet, kai mes ne tik 
darome tikėjimo aktus bet rūpinamės taip 
gyventi, kaip tikėjimas liepia. 

MARYTĖ: Taip, sesutė, tu labai gra
žiai jai išaiškinai. (Į Leonorą) Ar dabar 
aišku? 

LEONORA: Taip, dabar suprantu. 
ONA: Mano lapelio dorybė supranta

ma. 
ANGELĄ: O kokią tu gavai? 

ONA: Paslaptį "Įžengimas į Dangų", 
dąrybė "Viltis". Aš suprantu. 

BERNADETA: (Juokiasi ir sako): 
Na, o jau mano lapelio turinį tai ne vie
na negalės suprasti. 

BRONISLOVA: Tai tur but gavai 
tuščią (Visos juokiasi). 

MARYTĖ: Ne^ ne, tuS&ų aš neįdėjau. 
BERNADETA^ (rddydama savo1 ik: 

peli, garsiai skaito): Štai, "Šventosios 
Dvasios Atsiuntimas", Borytiė, "Pasi
šventimas gelbėti sielas." Na, ir kaip aš 
galiu lavinties tokioj dorybėje, ar aš turru 
žmones mokyti 1 Man rodos visai negali
ma ta dorybe, tai : tik yra skiriama kuni
gams ir mlsijctoorikiiijr. 

BRONlfeLOVA: Eik jau, eik, is ta
vęs gali būti ditigiau' negu misijdklerius. 
(Visbs juoltiasi). 

MARYTĖ: Mergaites, neįžeiskite jos 
bejuokaudamas. (Marytė apkabina^ Ber
nadetą). J i žada btiti sesuo, na vot ir bus 
misijonierka. v 

BERNADETA: Ar tikrai reikia pa
mokslus sakyti norint tą dorybę išpildyti. 

MARYTĖ: Ne, nė, mano mažyte, ne
reikia; jeigu tai darytum, butų visai ma
ža naudos, bet yra kitoks sielų gelbėjimo 
būdas. 

BERNADETA: Tai koks?' 
MARYTĖ: Juk tu moki melstis, ar 

net 
BERNADETA: Taip, aš moku. 

1 MARYTĖ: Tu gali'melstis už nusidė
jėlius ir duoti gerą pavyzdį. Sako kad 
daug daugiau yra išgelbėtų per" maldas 
ir gerą pavyzdi, negu per ilgiausius pa
mokslus. 

MARCELĖ: O mano, tai paskuciau-
Sioji ir visu-gražiaiisioji paslaptis. 

RITA: Ištik ro gražiausia, ji vaini
kuos Mariją. 

BRONISLOVA: Aš sakiau kad Rita 
tai tikras dvasiškas filiozofas. 

MARYTĖ: Mergaitės, mes visos vai
nikuosime Ją kalbėdamos šį rąžančių, 

ELENYTĖ: Bet kokią dorybę ga
vai? 

MARCELE: Troškimas Tobulybės. As~ 
tos dorybės gerai nesuprantu, man rodos> 
trokšti būti gera ar ne, Marytei 

MARYTĖ: Taip, panašiai reiškia, no
rs trokšte trokšti sekti Mariją dorybėse, 
jeigu tai daryti darbais nesisektų, 

(Bus daugiai*} 

i 
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LIETUVIAI 

CARY, m. 
Moterų darbuote. 

Saulio 25 d. tuoj po jtetmal-
dų šv. Kazimiero parapijos 
salėje A. L. R. £ . Moterų Są
jungos 61 kp. turėjo susirin
kimą. Pirmininke J. Navar-
dauskienė pradėjo susirinkimą 
atkalbėdama maldą. Toliau 
buvo svarstomi vietinės kp. 
bėgiamieji reikalai ir išrinkta 
darbininkės rengiamam teat
rui ir baliui, kuris įvyks 8 d. 
vasario. Minėtoji kp. labai ge
rai gyvuoja ir atsižymi savo 
darbštumu, dažnai parengda
ma įvairių pramogų, ir auko
dama netik savo kuopai, bet 
remdama ir parapiją. Bet dar 
daug moterų ir merginų ne
priguli prie kuopos, tad nu
tarta visas pažadint ir prira
šyti prie A. L. R. K. vietinės 
61 kuopos. Valdyboje užima 
vietas atsižymėjusios moters: 
pirm. -- p. J. Navardauskienė,', • • rv -, \ / „ 
f ** Monijos. Tur but mūsų korės-
jos pagelb. - p. A. NaViškie 

pijos mėtinis susirinkimas. 
Vietinis klebonas kun. J. Mar-
tis atidarė susirinkime mal
da. Perskaityti protokolai mė
tinio ir pusmetinio susirinki
mų, kurie tapo vienbalsiai pri
imti. Toliaus komitetai davė 
raportus iš visų metų darbuo
tas. Raportai buvo' priimti. Po 
tam kylo klausimas del staty-
moe parapijos mokyklos. Ilgai 
svarstant negalima buvo tikė 
tis geru pasekmių. Po tam bu
vo renkami komitetai šiems 
metams, liko visi senieji: S. 
Brazauskis, A. Rūkas, M. Po
žėra, Vainorius, Supranavicia 
ir A. Zdankus. Susirinkimas 
tapo uždarytas malda. 

Choristas. 

SPR1NG VALLEY, ILL, 
Žinios. 

Jau senai buvo matyti lai
kraščiuose žinių iŠ mūsų ko-

i ir jaunimo1 kas vakaras atsi
lankė nemažai ir linksminos 
prie gražiai" grojančios mttei-
kos. 

Iš metinio raporto pasiro
dė, kad i ! šio bazaro liko $1,-
250.00 gryno pelno. Šio baza
ro pasisekimas priklauso nuo 
pačių parapijom^, nUo jų dub-
snumo ir atsilankymo į Baza
ro vak., o taip pat nu5 visų 
darbininkų ir klebWb nenu
ilstamo darbavimosi parapi
jos gerovei. Mušu1' miestely 
randasi neniažai lietuvių biz
nierių ir gerai pasiturinčių, 
bet į bazarą retas kuris iš jų 
atsilankė. 

28 gruodžio atsitiko nelai
mė. Mūsų bažnyčia truputi ap 
degė. Priežastis nežinoma. Bet 
trumpu laiku viskas bus gra
žiai sutaisyta Insiirarice Kom
panijos. 

25 sausio įvyko mūsų para
pijos metinis susirinkimas, į' 
kurį atsilanko mūsų parapi-
jonai ir svarstė rimtai para
pijos reikalus. Pasirodė iš kle
bono ir komitetų išduotų ats-

Visiėnis yra žmotna, "Sž 

TOVfatf O* LJKŠE. 

šiemet pradėjus Šv. KaiSdd-' 
mis, Mallkubažnyčios galVa,> 
JPopie*žiuš Pijus Xi p^sMife 

skaityti. O fcafd mes visi rem 
sime, skaitysime ir platirisime 
ją, tai šlamštais rielieliks vie
tos mūsų narirabse. Visę. tą 

ne; prot. rast. — p. A. Gudy-
rdenė; fin. rast. - p. S. Šir-
vinskaitė, ižd. - p. O. Rukie-
ne. Pramatoma, kad greitu 

pondentai biskį aptingo. 
Mušu parapijos bazaras už

sibaigė sausio 5 dieną. Baza
ras buvo prasidėjęs gruodžio 
25 ir tęsėsi 26, 27, 31 19Ž4 me-

laiku padidės skaičius narių. ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ 1 9 2 5 £ 

Parapijos susirinkimas. Nors mūsų svetainė nemaža, 
Tą pačią dieną įvyko parą- bet žmonių visada buvo pilna 

D A K T A R A I : 

i s 
Namų Telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. BouleTard 5913 

DR A. J. BERTASH 
S464 So. Halsted St. 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir « iki S vakare 

\ —* 

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN A SURGEON 

X — Spinduliai 
k Office: 2201 W. 22nd St. 
Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Resldence: 3114 W. 42nd S t. 
Tel. Lafayette 4988 

Hours : 1-4 & 7-8 P. M. 
Sun. 10-12 Noon 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS ER CHERCRGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4149 
^ 

r Telefonas Boulevard 

DrSABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVENUE 

OUcago, DX 
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 po 
p*et iki S po piet, 6:30 vak. Iki 
6:20 

' > 

Df, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Opi 

tetrikas ir Specijalist&a 
L, Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be marinimo, -»». 
t ) — B * peili* Ir be •leaaamo, 
i)— f}« kraujo, 
4)—B« Jokio pavojaus •veUottal. 

Dzimdzi Drimdzi jau atbilda. 
Kur tik prisuksi, visi' kaip Į i 

vienas vis kalba ir kalba apie 
"Diimdzi - Drimdzi". Jie 
atpyška į mus didžiulį koloni
ją TWn of Lake jau nebeuž-
ilgo. Vasario 4 d. School Hali 
salėj 48 ir Honor»e st., tikrai 
pamatysime juos su '"Jovalu'" 
besilaistant. 

TiL primintina, kad vyrai 
eidami pažiūrėti tų 'navatnu* 
sutvėrimų suprask "Dzimdzi-
-Drimdzininkų,, verčiau pa
liktų diržus namie, nes gali 
pareiti namo be diržų, reiškia 
truks nuo" didelio juoko. Mat 
taip' jau yra buvę kitur su 
vyrais. 

Tiek to. % Tik ateikit, o bus 
ko pažiūrėti. 

Kitas Futboliukas. 

Šventuosius Metus. Todėl, kai- [galėsime atsiekti ne kitaip 
po šventaisiais metais, klek- kaip organizuota spėka. Vie 

A&VOKATAi 

-

I vienas katalikas turi' pasistai 
tyti sau šveiita1 priedernte T^m 
ti katalikiška spaudą, ląek 
kas išgali. Vieni' raštais, kiti 
ragint tuos, kurie dar nere
mia kat. spaudos, ir patys ją 

M K T * -
*.»• > U A W -š % S>* - - +~*+ <%_ - » - * • 

BRIDGEPORTAS. 

kaitų, kad daug buvo atmo- J a u k e l i s kartus xteko pas 
1 • M .A t • • * keta pataisymui parapijos sa 
vasties ir dar buvo sumažinta 
parapijos skola. Bet šiais me
tais klebonas su komitetų pd 
gelba mano dar pralenkti pe
reitų metų pasisekimą. 

Vasario 8 įvyks mūsų S. L. 
R. K. 146 kuopos mėnesinis 
susirinkimas 2 vai. po pietų 
parapijos svetainėje. Todėl 
malonėkite visi nariai ir narfcs 
atsilankyti, taipgi neužmirš
kite ir naujų narių atsivesti. 

Anglekasys. 

tebėti dienrašty j * " Drauge'v 

nekuriu Bridgeporto veikėjų 
rimtą ir tikslų sumanymą or
ganizuot korespondentų ratelį. 
Vieni nori, kad butų viešai 
organizuojama, kiti - slaptai 
Man nesvarbu, kaip ten butų, 
viešai ar slapta, bet reikalin
gumui ir aš pritariu. 

CIČĖRlEčIAI 
PASINAUDOKITE 
PROGA 

Pardavimui 1-mi Morgi-
čiai ir 1-rtii MbrgiČių Gold 
Borfdsai kurie neša 6 ir 

,6l/2 nuošimti žemiau pami
nėtose sumose 

$ 100.001 

$ 500.00 
$1000.00 
$2600.00 
$300Č.o6 
$4000.00 
$5000.00 

CICERO TRtJST & 
SAVŪSfGS BANK 

52nd AVe. # 2&h & , 

Cicero, IS1. 

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

DR. SERNER, 0, D . ) 
Lietuvis Specialistas 

*)—Piusijpntul nereikia slrsil , 
H tuoj II tuoj TalrytJ, far (a)i eit r. 

F a o d o Gall-rtooM' (akmefiis tulffje) 
Ir akmenis šlapume puoleje be e-
peraeliaa, M , tam Ukrecain s a k i -
l l ikomb priemonėmis bet vnittnis. 

Apkurtusiems Micrąliaa girdėjimą. 
Gydą visokias listas pasekmingai. Ir Jai 

yra reutaJas daro oporaeljAs. 
Profe-ljonali patarnaTima teikia savo 

T-
TtL Boulevard 0587 

Dr Marya 
Dovviat-Sass 

1707 W. 47-th 8S. 
Valandos nuo 8 iki 19 dienę, nao 
• iki 8 Tai Tak. •adėUomls 

8 iki S Tai. po pietą. 

\ Oi h 
1411 So. 50 A ve. Cicero, HL 
OHsas atidarytas: banditą mw S vmL po piet lkf » ra l . vakare 

sdėliomis I r 

• 

• 
•i Mes Taisome Smalos 

ir Žvirgždy Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

ir 

, 

. 

Dr. A.J. KARALIUS 
T«4. B o u l e v a r d SIOO 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, DL 

D r . M a u r i c e K a h n 
ftydytoJ aa ir Ohirugia 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . 
Tel YartU 0994 

. t î t 
Nuo 10 iki 12 pie t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Huo 7 iki 9 vakar*. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

)fiso Tei. Boulevard 
Rezld. TeL Drexel t l t l j Dn. A. A. ROT H 

Bt)sTA8 GTPYTOJAsT » 
CHIRURGAS 

•pedaltoasi Moterišku, Vyriškų 
Valką Ir rlaų ckroniSkų hgų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31sl 8tR-

Val.: 1—S po piet. T:—8 yak. 1 
Ir Šventadieniais l t — 1 1 d. 

Veltui apkainojame darbij 
Telefonai 

Crawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing 8C 
i Supply Co. Inc. 

6300 W. 22nd St.^ 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą. 

Jai turi akly uždegimą, jeigu akys 
luvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

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

Nedėllomls nuo l« Iki II 
3833 South Halsted Street 

v i - ^ 

1^^' - galybe. 
Papartis. 

.umiimiltftfMiHn̂ Mmiiiitimintiiimu 
ŪžaSlttiJka gatsiiites dienraš

ty "tritiMgP'. * 

*% 

A. Av O LIS 
p V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Rooin 2001 
TeL Randolph 1084 Tat aao 9-1 

VAKARAIS: 
8301 B. Halsted st. TeL BfretSffS 

apart Fane4«VUo Ir T. T 
P ė t n y č l o e 

I 

; 

m 

ifeValstlnel Daktarai 
— T " 

Pasikalbėk Su Mumis Šiandiena. 
Mes turime yirS 10 metu moks

liuko pa^rrimo, apie žmonių svei
kata. Mes gydome pasekmingai 

vužsendintas iig&s. kurių kiti ne
įgalėjo išgydyU. Mūsų geriausi e-
1 lektriniai ir be vaistiški gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk i 
TRAIHIS HEALTH INSTITUTE 
332t So. Halsted Street 

Vai.: Nuo 9 iki . 12 18 ryto ir 
įuo 5 iki 8 vakare. i 

i 

3"% 

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

Ofisas Didmiesty]! 

29 South La Salle Street 
Kambarls SSf 

Telefonas Central 8899 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas Yards 4881 

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

Gydau pasekmingai tokias ligas 
>*yrų, motserųir valkų kurios bu
vo pavadintos neiigydamos, ne
silpnindamas Juos vaistais ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Naprapatijoe ir Maisti 
nes chemijos būda gydymui, (iš
gydęs nurodau raStų kaip užsilai
kyti Jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir { 
namus. Tel. Boulevard 8.7G3. Ofi
so vai. 1 lkl 4 po pietų 8 lkl 8 
vak. Nedėliomis po autartė 4661 
So. Ashland Avenue. 

. 

. . . . - f — i i | i • II * 9 

l *B 

GROŽE PRIKLAUSO 
NUO SVEIKATOS 

S Į Į »*— »A ' 

T e l , S t a t e 17SO, , 

K. N U R K A I T I S 
AKINIŲ PRITAIKYTOJAS 

159' North State Street 
Ruimas 1429 Oapitol Bldg. 
Nuo 6:30 lig 9 vai. vakarais 

Išskiriant Seredos ir bubatos vak. 

Akinių pritaikymo nvno 
25 metų prityrimo 

DR, SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nunicrla 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Tyrų Li.Tii 

l 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Hidway. 2836 _ 

TeL Boolevard 3989 

Dr. J . P. Poška 
GTDYTOJAI 

LGA1 
! 

CJUKUB 
SSS7 80. 
Talandos: 9—II U ryta. 
Takarats nuo 7 iki 9 

CICERO OFISAM; 
194J Sontk 49-tk AveaM 

Telef. Ctoeao 49T9 
Taland.: i — i : l t » 9k 

Dtamlnkala Ir pėtnyCioms m t 
lkl t vaL 9V8i I 

-=^^„ 

Tel. Canal 0257 vak. Prospect 9659 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietnvis GydytojM Ir 

Ohirurĝ ui 
1821 So. Halsted St. 

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

po pietų; 6 iki 9 vakare. 

Hiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
Nesigarsinsi, — tavo biznį 

mažai kas žinos. 

Pasigarsink "Drauge", o 
dešimtys tūkstančiu, sužinos. 

Dfe VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Aklų Specialistą*. 

Palengvins akių įtempimą, 
yra priežastimi skaudėjimu gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tuuio, skaudančius, ir uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata- i 

(ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirši-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egsaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri-

' taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai 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 
ligų, kurios paeina..nuo erzinimo 
svarbių, nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akiui 
įtempimo* kuomet; geras pririnki*) 
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 piet v 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKUTEI $4 IR AUGŠČIAU 

SIMPTOMAI Pi 
AKIŲ LIGAS 

Ar jums skauda Kalvą? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar akaitant akys greit pavarg 

eta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip lt plūkančlua 

taškus 
Ar atmintis po truput} mažėja? 
Ar akys opioe Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? *į . 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 

Dr. dan J , Smetana 
1801 60. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatves . 
Ant trečio augšto viri Plaiįte ąp-
tlekos, kambariai: i r , 16, 19 l r l ? 
Valandos: nuo 9 rytd' iki 9 vak. 

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

Viliojanti gražybė, moterie 
kbs svarbiausis dalykas, pri
klauso nuo švarumo ir apsau
gos delikatiių moteriškų or
ganų. Šis yra darbas Fema-
form, produktas mokytojų. 
Moterims yra kaipd duotas is 
dangaus. 

Femaform yra aiškus gydd-
lis del moteriškų* skausmu ir 
kentėjimų, apsaugoje jąuivys-
tę, ir palengvina permainoje 
gyvenimo. Dirba labai greitai 
ir visiškai apsaugoje. 
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ 

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

Išdirbėjanto Cnemitetai 
LabatoriJ09 . Divizija 

1526 VT. 21st Street 
CHICAGO, S K A. 

6aii But 
Sveikas' 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
ligat Ar geri yra. Jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio l igi , S**ų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
eu kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidua ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, ISbalima Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, . galvosūkį, apsivėlusį liežuvį ? 
Prašali nkit nervingumą — apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*. -Nereikės jums dau
giau kentėti 7 - ateikite.ir paslma-
tykite su mumis tuojau. i 

1 
• 

J. P. VVAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAfl 

127 H. Dearborn Streei 
Kambariai 514 Ir SIC 

Telefonai Randolph 5584 Ir 5585 
Tai.: Kas diena, išskiriant Su-

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

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullman 6377 

Tal.: Kas dieną nuo 2 iki 9; 
Subatomis visa d'.ena, Šventomis 
lkl pietų. 

SPECILISTAS ant egzaminavo-
jimo abstraktų Ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių I 
popierių. Veda visokius sudue. 

dohflBagdziunasBorden1 

Lietuvis Advokatas 
69 W. Washington St., 

Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Canal 1697 

ir Schvveers 
Oflsaa 

TeL Armitage 4419 
1112:1114 Mirwaukee Ave. 

: Viršui Hatterman Ir Glants Banko 
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 

pietų, 4-9 vakare 
Nedėlloj nuo 10 UI. 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir šlapumo ligų. 

i <d 

* Tiic Nekalt Ifvėiižtii 
Kankinančių •inalbjTnų neuralgijos. 

. Skausmu ir dieglių reuaaaturao.. 
Nesmagumų staigaus peršalimo. 

f .SoH'an îų. traukančių, į padūkini* 
v varančių skausmų, kuomet skauda 

' dantį, diegia ausi ar skauda_ galvą, jei 
I nepamialini apie 

Įreg. S. V.Tat. Ofbe 
tuojaus ir negaiSnda-
mas laiko juomi pasi-
naudoji. Jisai suteikia l ' 
malonų ir greitą pa-
lengviniiiif). 

Nei viena: 
šeiiuyja negali buii 
bonkoš šių gyduolių, 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKABO vafiBale'n- i 
klio.. . . 
F.AD.RICHTERACO. 

tsrooKiyn, n. t. 

HELEN BELMEN JERRY 
i* 

LIETUVE ADVOKAM 
3116 So. Halsted Street 

Talandos: Nuo 7 iki t vakarais, 
Huo 2 Iki 9 Subatotn po piet. 

K. JURGELIONIS] 
• ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3335 So. Halsted St 

Telefonas Yards 0141 s* 
Bylos visuose teismuos^. — Ab
straktai, — Inffaliojima* . — Paa-
kola pinigų 1 ir 2 mjrgičlama. 

JOHN KUCHiNSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavltt l t . 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Be-
redoj ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki 9 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokiai Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmae Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičlaus UDgvomis lilygo-

S 2 S = Z S 2 f 

Didžiauses ir geriaus 
ant West Si( 

Turtu dideli pasirinkimą rudeniniu ir 
žieminiu materijų del vyru 

ir moterių.., 
siirros TT OVERKOTŪS 

Visokiu Stylu 
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 

osr visiems" prieiijainoe.. 
"l^iiia*"*!*^rjatarnrf- Ŝ  

vįtoO. âipjEfi' 

laietuviu Jiraucius 
2337 So. Leavitt St. Chicago, UI 

Tel. Roosevelt 8982 
žfttjt l9ggtttttttqw9gftm8ag,tttafttt,tttg<tt^tttggQttt8qgtft*i 

o 
S Valome 

•iiiiniiiiiiiinuiiiiiiiiiiniiiimiiuiiMiissV 
F.XTRA? 

Lukšio Naujausi iš Lietuvos 
Krutamicji Paveikslai. 

Bus rodoma: 
Sausio 31 d. Vasario 1 d. 

Bv. Jurgio parap. svet. 1313 
Westminster St. Detroit Mieli. 

Pinigus siųskite per "Dr
augą 31 



D R S U G S S 

CHICAGOJE 
LABDARIU SĄJUNGOS 

LIGONINE GREITAI PRA
DĖS STATYTI. 

Šeštadieni, sausio 31 d. š. 
m,, Labd. Sąjungos komisija; 
kun. H . J . Yaieiunas, D r. S. 
Brenza, B. Sekleckis ir A. 
fiausėda. buvo audiencijoje 
pils J . E. Chieagos Kardino
le lietuvių ligoninės statymo 
reikalais. J o Eminencija ma 
iDniai teikėsi priimti domisi-

mm 

į j ir sutiko sn siūlomuoju 
naujos liet. kat. ligoninės pro 
jektu. Tuo būdu Lak Sąjun
ga galės statymo darbą, pra
dėti jau si pavasarį. 

RYTOJ REGISTRACIJA. 

šį mėnesį Chieagoje įvyks 
alriermonu rinkimai. Dėlto, 
rytoj bus piliečių registraci
ja. Kaip vyrai, tarp moterys 
turi registruotis, jei po pra
eitu nacionaliu rinkimu pa

te gyvenimo vietą. 

Lt 

Li 

Dviejų Metų 
Sukaktuvės. 

Mylėjome mes ji gyvu 
esant, nepamirštame jo 
ir numirusio. 

Brangaus numylėto 
mušu sūnaus ALBINO, 
gedulingos pamaldos į-
vyks 5 dienoj Vasario 
1925 m. 8 vai. ryte, šv. 
Jurgio parap. Bažnyčio
je 32nd Place ir Auburn 
Ave. Chicago, III. Visi 
gimines, pažjstami, mu
šu prieteliai ir draugai, 
meldžiame dalyvauti pa
maldose musŲ neužmir
štančio ir brangaus AL
BINO. Negalime pamir
šti jo, nes du metai pra
ėjo kaip ilsisi šioje šal
toje žemelėje, mūsų šir
dyje žaizda paliko neiš
gydoma ant amžių. 

ALBINAS gimė Chi
eagoje 23 d, gegužio 

1901. Baigė vidurinę 
mokyklą ir pradėjo žy
dėti, ir būti dešinioji ra
nka mušu užsiėmime 
kaip žiaurioji mirtis be-
pasigailėjimo išskynė jį 
iš musn tarpo 5 d. Va
sario 1923 m. 

Nuliūdę: TĖVAI, JO
NAS ir BARBORA SU
DRIKAI, ir BROLIAI 
BRONIUS, BENEDIK
TAS ir ALFONSAS. 

J U O Z A S K O M A R A S 
Rytinių Valstijų Lietuvių Ristikų Karalius Champijonas 235 Svorio 

Risis viso 4 poras 

| VASARIO 4, 1925 M. Šv. Jurgio Par. svet. 32 PI. ir Auburn Av 
Pradžia 8 vai. vakare Durys atdaros 6 vai. vakare 

Su 
JUOZAS KOMARAS ANDY ANDERSON 

Rytinių Valstijų Cliam- Sxm*}° s v o r i<* ^hampijo-
* . nas 235 svarų garsui ris- , 

pi jonas 2.°)5 svo. Lietuvių tikas vakarinių valstijų j 
Liavas. milžinas 6 pėdų 4 colių 

Su 
C. R. NELSON " JUOZ. ŠIMKŲ 

Švedijos champijonas 180 Lietuvių ehamp. 175 sv. 
svo. . . . . Naujos Anglijos. 

Su 
D. DUDINSKAS J. R. JAMSON 

Lietuv. vidutinės .vogoa Niderlandijos ehamp. vid. 
360 champijonas. vogos. 

Visos Poros Risis Iki Pergales. 
Bus 1 ristikas special vardas negarsinamas pu-

blika bus taip nustebinta kad niekad neužmirš šių 
rištinių programų yra taip įvairus kad Chieagos Lie
tuviai nėra matę ir vargiai kada matys tokias r is . 
tvnės kurios yra rengiama mažiau iš bizniško atžvil
gio kaip iš materijai iško kad parodyti Lietuviams 
tikras ristynes. Bus traukti pa veikslai ristikų ir vi
sos pub. Kur vėliau pasieks Lietuvos Salį. 

Tikietus galima gauti pirkti J . Kulio Aptiekoje fj 
3259 So. Halsted St. Tikietų Kaina visiems prieinama « 
75c. $1.00 $2.00 ypatai $3.00 porai su moteriške Vai- | J 
kams 25c. Kurie tikietus pirks iš anksto vietos bus ' 

I 

JUOZAS KOMARAS 
CJS^lo3i^rAsai^i>Aajk^WSa^^ *to 

užtikrintos. 

r*|W »WXV|0 
B. 

it KLAIPĖDOS JULĖ". 

Vakare sekmadieni, sausio 
25 d. 1925 m., man teko būti 
ant To\vn o f Lake. Įėjęs j val-
uvlvla, radau keletą savo drau 
gij besikalbant. Aš paklau
siau, kur jie praleis vakarų; 
jie atsake, eisią pamatyt 
"Klaipėdos Ju lės" , dviejų 
aktų operetes, kurią rengia 
vyrių 13 kp. Tai išgirdęs, pa
sakiau: "Gerai, eisim visi 
drauge". Aš senai esu jau pa
tyręs kad tie, kurie atsilanko 
i Vvf-iu 13 kp. vakarus, visuo-
met būva patenkinti. Taigi va 
karienes pavalgo, traukėm į 
School Hali. 

Atvykę į svetainę radom ją 
beveik pilną, nors dar buvo 
anksti; žmonės kad eina, tai 
eina. Apie 8 vai. svetainė bu
vo pilna. Lygiai 8 valandos 
uždanga pasikėlė ir pasirodė 
estrada pilna skaistaus jauni
mo, raneliu ir vvru. Vvrai bu mon. 
vo pasirėdę jūreivių rūbais, 
o mergaitėsspindėjo skaisčiais 

tų. Toliaus reikia pažymėt pa
neles E. Jovaišaitę, O, Pesti-
nijikaitę, M. Šlapikaite ir K. 
Pažerki. Visi atliko savo ro-
les gerai ir bendrai sakant 
visas veikalas puikiai buvo at
liktas. Už tai kreditas priguli 
ponui Pociui, kaipo choro ve
dėjui ir ponui Balsiui, kaipo 
režisieriui. 

Xors man viskas patiko, bet 
būdamas žingeidus žinot kitų 
nuomonę, aš paklausiau kele
tą asmenų, ką jie mano. Į ma
no klausimą kiekvienas atsa
kė, kad tiesiog reikia stebėtis, 
kaip mūsų vyčių choras vis 
pirmyn pažangioja. Kiekvie
nas gyrė vaidinimą. 

Programai užsibaigus, se
nesni žmonės pakriko, o jau
nimas palikęs gražiai šoko ke
letą lietuviškų;ir angliškų šo
kių ir apie vidurnaktį links
mai laiką praelidę ir pilnai pa
tenkinti visi* išsiskirstė na-

N< 
• » > 

aujais! 
P U R I T A N 

Apiniais-
Paskaninta 
SALYKLĄ 

šiai Šėryklai priduota tikru 
Boimiskų apynių kvapas 

Nereikalinga virti. 
Didelis Į\ p 

3 Svarų 1% H\\ 
Kenas U U 

Klausk savo Groseminko 
-

Iš to viso reikia pasakyti, 
kad vyčių 13 kp. moka pui-

veidais, gražiais įvairių spal-lkiai publikai įtikti. 

A. f A. 
JUOZAPAS PUIDOKAS. 

Mirė Sausio SO 1925 m. 12: 
20 vai. po pietq 39 metu am
žiaus. Tauragės apskričio Nau
miesčio parap. . Yauagių kai
mo. Išgyveno Amerikoj 19 me
tų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marei joną. Lietuvoje 
tėvelius ir 3 brolius i r \ iena 
seserį. 

Velionis priklausė prio Lais
vės Kliubo. Kuna>pašarvotas 
S364 S. Halsted St. Laidotuvės 
fvyks l tarninke. Vasario 3 d. 
1925 m. I- namu 8:30 vai. f>u.s 
atly«Kvtas | Sv. Jurgrio nažnyt'i^. 
kurioj įvyks gedulingos Įtamal-
dos už velionio sielą. 

P o pamaldij biw nulydėtas Į 
Sv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimine*, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose. 

Nuliūdus moteris Mareijona 
Puidokienė. Laidotuvėms pa

tarnauja grahorius Masalskis. 

vų rūbais. Tas reginys man i 
išrodė lyg gelių darželis Lie- • 
tavoje. Iš programo sužino-
jau, kad tas jaunimas sudaro; 
Lietuvos Vyčių Cbieagos Aps
kričio eliorų, kuriam vadovau
ja ponas A. S. Pocius. Choras 
sudainavo dainų, kurių publi
ka prieme dideliu delnų ploji
mu. 

Nemo. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Pėtnyeios "Draugo'' nume-
ryje, sausio 25 d. 1925 m., p. 
J . Komaro Ristynii| pagarsi
nime įsibrovė klaida. Buvo pa
garsinta, kad ristynes įvyks 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

namus, lotus, biznius. Turim 
bargenų namu, lotų aplink 
Vienuolynų Marquette Park. 
Matykit: 

NAMAI - ŽEMĖ 
PARDAVIMUI 2 flatų mu-

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

JAMES KRAI, 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

~ DARGIS & SAVICKAS 
REAL ESTATE 

BAR6ENAI! 
PARDAVIMUI PRIE 

VIENUOLYNO. 
2 muro namai (> & G kam

bariu vėliausios mados kieto 
medžio užbaigimais karštu 
vandeniu šildomi, tik • 

$ 1 5 , 0 0 0 
Bungalow G kambarių su 

garadžiu, garu šildomas 
$7,200 

%Bungalow 5 kamb. su gara
džiu abu muro ^ 7 O O O 

2 lotai ant Campbell Ave., 
tarpe 69 ir 70 gatvių. 

Taipgi turime daugybę bar
genų ir kitose dalyse Cbieagos 
ir Cieeroj. 

MAINYMUI. 
Mažai vartotas Buick Tou-

ring karas. Mainysime ar par
duosime. Kas norį gerų karų 
pigiai, kreipkitės tuojaus pa* 
mus. 

Muro namų - storas ir 4 fle-
tai. Rendos $1.680 i metus. 

2 fletų Cottage YVest Side-
je mainys už du fletu Cieeroj. 

KĄ TURITE? 
Norėdamas pirkti, parduoti, 

ar mainyti namus, lotus far-
mas, ete., kreipkitės pas Alex 
Dargį ar Praną. L. Saviekų ku-
lie suteiks Tamistai teisingą 
ir mandagu patarnavime — 
greitai. Xe(bebuk l>e savo pas
togės dėlto kad gali įsigyti su 
visai mažu imokėjimu o ba-
lansą mokėsi kaip rendą. 

Darome įvairius dokumen-
tus, doviernastis, ete. 

Dargis 8C Savickas 
Real Estate, Loan & Insurance 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603 

PARDAVIMUI 5 kambariu 
mūrinis bungalow Lietuvių 
apielinkėje. Aržuolo užbaigi
mai, pastogė su grindimis ii 
visi kiti įtaisymai. Atsišauki
ate pas savininką 

7130 So. Artesian Ave. 

NAMU BARBENA! 
TURIM 1000 NAMU DEL 

PARDAVIMO ARBA 

T 

Pirmadienis, vasario 2, 1925 

REAL ESTATE f 

Žemiaus paminėtose vietose 

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

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

B I Z N I S 

vasario 3 dienų. Turi būti va-
"Klaipėdos Julė". saxi0 4 d t e n f c s e r e d o j e . 

"Julės" rolę išpildė p. Lau
rai t ienė; "Viltis'' rolę -- V. 
Volte raitė. Abi savo rolės at
liko gerai ir savo malonais 
balsais publikai labai patiko. 
Baltraus rolėje buvo J. Rama
nauskas. Apie jį galima daug 
pasakyt, bet gal nėra reikalo, 
kadangi, manau, visi ponų Ra
manauskų gerai pažįsta. Uiž-
teks vien tik paminėjus, kad 
kiek Teartų man teko girdėt jj, 

tai kiekvienų kartų jo balsas 
vis geriau man patinka. J. Bal 
sis, Genio rolėje, o A. Benai-
tis, "šiaudo" rolėje, abu savo 
dainoms ir vaidinimu suteikė 
publikai daug linksmų momen 

SPORTAS. 

J. Komaro Ristynes įvyks 
Vasario (Feb.) 4 dienų Bri-
dgeporte, šv. JUrgio par. salė
je. 

Tą vakarų Antanas Ačias 
nesiris ėia, bet kitur su Zbiš-
ku. 

J. Komaro ristynes rengia
mos stropiai. Tokių ristynių 
dar nebus buvę Chieagoje. 
Kviečiame atsilankyti kuos-
kaitlingiausiai. Pranešame, 
kad ristynes drauge su publi
ka bus nufotografuotos. 

Rengėjai. 

PARDAVIMUI (irocernė ir 
buėernė ant kampo, (iera vie
ta del Lietuvio pirkėjo. Par
duosi! pigiai. 

Atsišaukite 
2235 W. 22nd St. 

ANTANAS DEUKTENIS 
mirė sausio 30 d. 1923 m. po 
sunkios ligos ligpnbutyje. Kilo 
iš Kauno Red. Raseinių Apskri
čio Kėdainių parap. Taragaud-
žio Kaimo. Išgyveno Amerikoj 
30 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 3 
sunūs Edvardą, Feliksą, Vin
centą ir marčias, ir brolienę 
Elzbietą Drnktieniene. Lietuvo
je seser| Oną Mickienę. 

Kūnas pašarvotas 4405 So. 
Artesian Ave. Laidotuvės įvyks 
Utarninke vasario 3 d. 1925. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas į 
Nekalto Pras. P. Sv. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. 

P o pamaldų bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sunai, marčios ir 
brolienė. 

Laidotuvėms patarnauja gra-
borius J. F. Eudeikis. telefonas 
Yards 1741. 

PARDAVIMUI grocernė ir bu-
černė geroj vietoj visokiu tautų ap
gyventa o daugiausia Lietuvių. Biz
nis gerai iSdirbtas per ilgus metus, 
parduosu už prieinamą kainą. Pr ie
žastis pardavimo einu j kitą biznj. | k a i l U l i r a n t l e n ^ V l l iŠ 
1444 So. 50th Ct. Cicero, III. ; ] m i 

MARQUETTE PARK 
CHICAGO LAYVN 
BRIGHTON PARK 
WEST ENGLEWOOD 
AUBURN PARK -
PARK MANOR 
SOUTH PARK GARDENS 
BEVERLY HILLS 
MT. GREENW00D 
SOUTH SHORE 
BRIDGEPORT 

Pardavimui kampinis, medi
nis namas, moderniškai ištai
sytas, Beismantas pamūrytas, 
5 i r 6 kambariu, 2 karu p r a 
džius, netoli nuo Vienuolyno. 
Kaina $10,500. Verta pama
tyti. Tikrai yra bargenas. 

8 kambarių Residencija ant 
Roekwell, netoli nuo vienuo
lyno; Furnaee apšildoma, la
bai gražiai ištaisyta, Califor-
nia mados. Del greito parda
vimo kaina nužeminta $1,250. 
Lotas 30x125; 1 karo gara-
džius. Kaina $7.750, su įmo
koj imu $2,500. Turi būti par
duota šį mėnesi. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 

Parsiduoda mūrinis namas 
6 ir 6 kambarių, garu apšildo
mas, su 3 karu garadžium ne
toli Wostern ir f>3rd St. Ren
dos neša $1,080 i metus. Kai
na $13,000. 

• 

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

10 flatų pardavimui su $10,-
000 į mokėjimui, likusius po 
$200 j mėnesį. Naujas muro 
kampinis namas ant Mar-
guette Blvd. netoli vienuoly
no, po 5 ir 4 kambarius. Visi 
flatai išrendavoti. Nepraleis
kite progos, pamatykite šita, 
narna, retai tokis pirkimas 
nasitaiko. Del platesniu in
formacijų patirsite ant vietos. 

18 flatų geriausioj apielin-j 
kej Chieagoj. Savininkas par
duos arba mainys už mažesni. 
Renda suvirs $15.000.00 i me
tus. Kaina $90,000. 
* 

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesnį narna ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, 
malonėkite atsilankyti j mūsų 
ofisą, mes tikimės kad tamis
tai prisikirsime viena iš tu 
1000 namų kurfs tiks. Mes ne
galime čia paminavoti visų į 
bargenų. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brangų nori pir- į 
kti, su mažu kapitalu ar su | 
dideliu, mes turim visokių 

1-

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
#i ir visokius biznius. 
' Darbą atliekam greitai, 

pigiai ir Kerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS Cft 

808 ti. 35th S t Chicago 
Tel. boulevard Q61! ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

'̂asekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. * 

' 

f 
E. J. H E N I 

! 
77) 

• 

l 

REAL ESTATE 
LOANS INSURANCE 

General Contractor & 
Builder 

Su tos rūšies reikalais 
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. , 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m. 

Resldenoljofl Tel. 
Prospect MOl 

Oflmi Tel. 
Prospect 5778 

IX \1 
ĮVAIRUS KONTRAKTOR1AI 
l " » • • • • • • • • • • • • • • ! 
Tel. Blvd. »641 

A. K AI RIS 
Murtroo Ir budavojtaio n&rnu 

GENERALIS 

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

ifera patarimą. 
WSh% So. Halsted Street 

Obicago, 111. 
Home 

SS54 Lowe Avenue 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HAROVVARE CO, 

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

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED 6T. 

Pres. Ramancionis 
Chicago. IU. Tel. Yards 7282 

Tel. Cicero 66ft» 

REIKALINGA moteris prie 
namų darbo. 

Atsišaukite 

Tel. Imfajett* 4SSS 

PLUMBING 
Kaipo lietuvy*, lietovlams visados 

patarnauja knocertsnslal 
M. TUlKAt >• 

t9S8 West SSth Street 
• - » 

Ofisas a darąs nuo 9 kasdie
ną. Nedėliomis nuo 9 iki 3 
po pietn. 

Rozenski 
3139 Edgevvood Ave. 

Telefonas Albany 6669 
-

Chicago, 111. 

• 

i 

Kambarys išrendavimni del 
dviejų merginų ar vaikinų. E-
lektros šviesos. Kambarvs ran 
dasi ant 3-čių lubų iš užpaka
lio. Atsišaukite 

3121 So. Union Ave. 

Telefonas Ganai 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sa&nifikal. 
THOMAS HIOGIKS 

SS1S So. Oakley Ave 

m m » m » » » » m m » m • • • • „ m . . . , , m m M 
Telefonas Canal 72S3 T 

PETRAS CIBULSKIS 
MallaTojimo Kontraktorlns 

DaŽŲ Ir Poperos Krautuvė 
SSM SO. IiEAVTTT gTR. 

• • • • • . 

&Co 
6312 S. VVESTERN AVE. 

Prospect 2102 

Kas nesigarsina, to niekas 

nežino. 
Advokatams Ir daktarams, biznio, 

riams ir veikejama. perkantiems Ir 
parduodantiems, darbo ir darbininką 
j ieškantiems — 

— vlatome "DrautV ffarslntls 
moka. 

Jei laiko neturi, palauk: 

Tel. Roosevelt 77dl 

į 

*i 


