
" D r a u g a s " tebūnie kiekvie-

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikojo jo gyvenimo draugas! 

^ % 

Voltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime i sa
vo rankas spaudos ir jos ne* 
platinsime. 
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FRANCUOS VYSKUPAI 
FORMULUOJA VALDŽIAI 

REIKALAVIMUS 
PARYŽIUS, vas. 5. — lle-

nnest arkivyskupas kardino
las l 'harost ir 11 vyskupų va 
karinių Franeijos provincijų 
Angerse turėjo susirinkimą. 

Susirinkimas išsprendė ir 
viešai paskelbė noro, kad 
bYaneijos katalikai ginti savo 
tikėjimą formuluotų valdžiai 
reikalavimus tokiais pagrin
dais: 

Panaikinti taip vadinamus 
pasaulinius įstatymus, bū
tent : 

Atskyrimo įstatymą, k u-
riuomi pašalinamas Dievo 
vardas iš valstvbės. 

Niaukiasi Artimų Rytų 
Padangės 

, < 

Graikijos Komunistai Kelia Kruvinas 
R i a u $ e s 

Neišvengtinas Graiku Kabineto 
Atsistatydinimas 

AMŽINAJAM MIESTE -
ROMOJ RAMU. 

MALDININKAI NETURI 

LENKAI PUOLA VILNIAUS 
VYSKUPĄ. 

I KAS GIRDEI TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
KAUNAS, saus. 13 (suvo 

REIKALO BIJOTI VYKTI. į tinta). - Va. savos lenku laik 
", ' '— ; rastis "Rzeezpospolita" puo-1 

KOMA, vas. 4. — Kai-ku-jla Vilniaus vyskupą. Matulevi 
ruj laikraščių paduodamos se eių, prikaišiodama jam prie-

insacinės žinios apie politinę švalstybinę propagandą. 

SĄJUNGA VILNIUI VA
DUOTI, 

K. PETRAUSKAS BER
LYNAN. 

I 

ATEXAL vas. 5. ['ra-1 tu pakviestas £<'ii. Pangalos, 
matoma, kad šiandie, a r iv- Įkurs šiandie šaukia imtis erin 

neramybę Italijoje,, matyt, 
daugelį amerikonų įbaugino, 

!.kad jie nevyktų Romon šiais 
'.Jubiliejaus metais. 

Kai-kurie &ikrašėiai tas se-
nsacines žinias atšaukė, kiti 
nedrįsta to daryti. 

aukštųjų valstybės 
teko patirti, jog 

maldininkai neprivalo nieko 
bijoti vykti Romon. Nes kaip 
ėia, taip visoj Italijoj yra ra-

Be to, puolamas kun. Stan
kevičius, kurs remias neprik
lausomos Gudijos idėjų ir, bu 
damas lenkų seimo atstovu, 
agituojąs iš sakyklos. 

j Dainininkas Kipras Petrau-
KAUNA& saus. 12 (per ' s k a s Iškviestas gastroliuoti 

paštų). - Patirta, grupė vi- . Berlyno ° P o r o n - ^ in in inkag 
suomenės darbuotojų suma I P a ž y m a - p r i ė m ė ir tomis 
niusi įsteigti Lietuvoj ''Są
jungą Vilniui vaduoti." 

Sąjungos įstatai ruošiant i 
ir netrukus žadama sušaukti 

dienomis išvyko Berlynan. 

Bet iš 
. i 

autoritetu 

^ i Kaune jos steigiamasis susi-
la ipat puolamas kun. tJo- . , . 

,, , . rinkimas, 
dlevskis. Į 

Vyskupas Matulevičius kai 
tinamas, kam tinkamai liepas 
merkiąs tų kunigu veikimą. 

/ 

Iš BALBIERIŠKIO. 

VILNIAUS KRAŠTO VAR-
' PAI VARŠAVOJE. 

toj Uirės" •»*riųti graikų niini-ik'ų prieš turkus. 
sterių kabinetas, neatlaikęs Ai graikai pakels karą tur- ėia, taip visoj Italijoj yra ra- HERRIOT DAR GAUS 
utilitaristų reikalavimo pakel'kams, ar ne, bet Graikijos koįinu. Visi vizitoriai Romon at- Į SAVO. 

vykę jausis kaip namie. Jie 
Konstantino kreiptas prieš karą. Komuąį-jras daug ital,ų palankumo ir j PARYŽIUS, vas. ">. 

Franeijos premierui radikalui Bet ligšiol daug Vilniaus \ niai 

Balbieriškio miestelis vra 
w 

gražioje vietoje, &ale yra dva 
ras su dideliu parku, sodais. 
'j amt a šiam miesteliui nepa
gailėjo dovanų. Netoli jo 
plaukia mūsų upių tėvas — 
Nemunas. 

Miestelis mažai kuo skirias 
nuo kitų Lietuvos miestelių. 

Neutralės mokyklos įstaty- |ti karą Turkijai del patriar- Įnministai jau kelia riaušes, at 
mą, ':uriuomi išskiriamas l)ie kos ištrėnumo iš 
vas iš visuomenės švietimo. 'polio, j štai bijo karo. Jie nenori eit i ' jų tarpe sau komforto. 
Divorsų įstatymą, kurs prie Į Parlamentas kabinetui reiš armijos tarnybon. Be to, ka-

šingas dieviškajam įstatymui, kė pasitikėjimo. Teėiaus pra- 'ras, gali žymiai sutrukdyti jų 
ir kurs griauna šeimynas ir matomas dar didesnis grai- vedamą propagandą. Jei ko-

4 

tautą. kuose triukšmas, kuomet bus meuistai butių priešingi ka- I mm,m 

Išimtinąjį įstatymą, kurs o- gauta t'ormalė žinia, kad tur- rui iš žmoniškumo, kas j iems' \VASHINOTOX, vas. ,">.— 
rdenus išskiria iš valstybės kai atsisako prisiimti visokį nepritartų. Bet jie nepriešin- oenate pramatomas nauja 

PARYŽIAUS SUTARTIS 
SENATE. 

" Karo laiku rusu armijai at 
simetantj buvo Rusijon išga
benta daug bažnyčių varpų. 
Dalis tų varpų Lietuvai grą- j Jame yra viena dvikomplek* 
žinta. j tinė mokykla prie kurios per 

Ž e m ė s Ū k i o mi-
Herriot pavyko patraukti sa- krašto bažnyčių dar negavu- 'nįsterijos agronomo Ig. Bud 

*ios savo varpų. 
Kiek tenka patilti , Vilniaus 

vo pusėn didesnę dali parla
mento atstovų ambasados 
prie Vatikano panaikinimo krašto bažnyčių, varpai yra 
klausimu. Teėiaus nieko tik- Varšavoj. 
ra nežinoma, ką tuo klausi- • 

įstatvnjų žinvbos ir draudžia arbitražą. Tuomet pramato-
jų nariams būti mokytojais imas dar didesnis sujudimas. 

gi šiaij) žmones terorizuoti ir triukšmas. Valstybės sekreto-jmu tars Franeijos senatas, 
žudyti. ' rius Hughes senatui pristatė '• Pastarasis gali sugriauti pre-

arba mokytojomis. Kadangi kabinetas nepalan- j Mieste Trieala komunistai sutartį, kurią pasirašė S. Vai miero projektai 
, . | j l L S karui, jis turės pasitrau- sukėlė kruvinas riaušes pul- stybių atstovai ir kuri aš t r ia i , 

BIJOJCS VYKTI MIESTAN *ti. •dami7^>^eTj<»s"sf(,tį. Kilo ko-'buvo kritikuojama kai-!:urių 
Šiam kabinetui pasitrau- j va. Penki žmonės žuvo ir senatorių. 

MORRIS, UL, vas. 5. — kus, spėjama, į premjerus pa daugelis sužeista. Tąja sutartimi S. Yalsty-
Karmerys Alt'reti Uolines, ar teks gen. Condylis. Aišku, Šios rūšies kovų komunis- bės gauna dalį vokieėių atmo-
ti Braeeville, pasikorė visti- [tuomet į karo ministerius bu- tai yra iniciatoriai. 

MiNfiJO PRISIJUNGIMĄ 
PRIE LIETUVOS. 

ninke, kuomet jis gavo pak
vietimą vykti Chieagon fede-
ralin teisman į prisiekusius 
teisėjus. 

Uolines visas laikas kažko
dėl bijojo Chieagos. įTLk vie
ną kartą jis buvo nuvežtas 
Chieagon automobiliu. Bet 
nei iš automobiliaus neišlij»o. 

Neparanku Šaukti Nusiginkla
vimo Konferenciją 

M1RF AUKŠČIAUSIAS 
KAREIVIO 

Praeito sausio 15 Klaipo 
dos 

rio ir vietos mokytojo Jaki
mavičiaus buvo įsteigtos prie 
pradžios mokyklos žemės u-
kio klasės, kurių vedėju ir 

j mokytoju paskirtas Jakimavi
čius. 

Iš pirmų dienų jis sugebė
jo sudominti savo paskaito
mis ūkininkus ir jų vaikus. 

os krašte iškilmingai pamiT.* Klausytoju skaičius kiekvie- / 
'4as šio krašto prie Lietu- n'ą dieną didėja. ' " * 

kainų reparacijų. Bet, kaip 
kurie tvirtina, už tai S. Val
stybės įsimaišo į Europos rei r 
kalus. 

Nors sutarty nepažymėta, 
kad Suv. Valstybės verčia
mos maišytis į Europos rei- j 

vos prisijungimas. Įstaigos ir 
| mokyklos tą dieną buvo uždą- ( = 
rvtos. 

MARION, Ind., vas. 5. — 
(*'ia mirė M aso n Bean kurs 
karo laiku tarnavo S. Valsty j 

M,, l;ari,""""'"'J;^1'- l ' ^ f i - ML BASANAVIČIUS SIL-
r.omas kaipo aukščiausias ka-! PAJIC CVFIKATfM 
reivis — (> pėdų 7 colių. 

"Liet." 

VASARIO 5, 1925. 

KANKINA UETUVIUS. 

2,381 AUKA. 

WASHINiGTOX, vas. 3. — 
1024 metais augliu kasvklose 
S. Valstvbėse žuvo 2,381 dar 

AVASHIXGTOX, vas. 5. -- ,uusig;inkTavimo ir apsaugos 
Kongrese iškeltas nusiginkla- .protokolą ir pakvietusi Suv. 
vimo klausimas ir tuo klausi- Valstybes tą protokole pasi
niu konferencijos šaukimas, j rašyti. Tegul S. Valstybės ne j 

Kai-kurie kongresmonai iš Į pasirašys, bet Saukti kitą ko-
aiškino, kad prezidentas Coo- nferencija reikštų jau prade-
lido-e šiuo laiku negali šaukti t o d a r n o ardvma. 

'kalus, bet tai pat nieko nepa
sakyta ir apie tai, kad jos ne 

'turi maišytis. 
Senate tad ir vėl pramato-

jokios nusiginklavimui kon-
binhikas." Reiškia 77 darbi- I t ' ^nei jos . Nes tai butų T. 
įlinkais mažiau negu 1923 m e | ^ J u l ^ a i ( l i , | " l i s i^idimas.. 
tais. 

imas naujas triukšmas. 

KOMUNISTAI TURI PRIE 
GLAUDA. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
CAVK CIffY, Ky., vas. 5, 

kelinta diena siauram, požeminiam urve velka kentėjimus 
dar pilnai neišgelbėtas. Gelbėtojai vakar vakare pranešė, 
jog iŠdalies pavyko kiek daugiau jo akmens prislėgtą koją 
paliuosuoti. Vargiai jis bus ištrauktas jrvvas 

LONDONAS, vas. 5. — 

Kas kita bus, kuomet sa-( 

komas protokolas valstybių t _ ,_- . . , , > .. 1 . v. ,.n " L^SBONA, vas. 5. — Por 
'bus nepripažintas. I uomet .. 

.. v tugabja šiandie gali skaitytis 
„ ., . . j>rezi<lentas <lrąsiai galės sau. .. . . , _, . 

i T. Sąjunga vra pagaminusi , . . ,. .. • tikriausia visos Europos ko-
>kti konterenciią. . . . . Tv , . 

iinunistams prieglauda II ki-
Kiti kongresmonai reikalą- t u v a l s t v , ) i u pragmū k o m u l l i _ 

vo, kad S. Valstybės pirmiau ^ ^ - a | i l l 1)(, j o k h , v a r . 
prisidėtu pri(; tarptautinio l

a ••.^«,«; 
1 i l ; žymų prmnaim. 

įteisino ir tik paskui butų ga-
Floyd CoUins, kurs jau \ m m ^aukt[ ,m s ig įnklavimo 

konferenciją. 
Bet kokiu būdu prisidėti 

prie to teismo, neprigmlint T. 
Sąjungai, neišaiškinta. Nes 

Gardino kalėjime nuo se
nai laikoma daug uždarytų 
lietuvių, gudų ir šiaipjau so
džių jaunuolių. Visi jie .dau
giausia suimti policijos Ly
dos ir Gardyno apskrityse. 
Kaltina kaipo maištininkus. 
Gardino teismas neužilgo ža
da jų bylą nagrinėti. Del di
delio būrio kaltinamųjų byla 
prasitęsianti kokį mėnesį. 

Pastaraisiais laikais Dr. 
Basanavičiaus sveikata sukry 
po, anot žinių iš ViVniaus. 
Gerb. daktaras negalėjo nei 

viešuose Naujų Metų sutiki
muose dalvvauti. . 

! CHICAGO. — Šiandie pra 
matomas fiTažus oras; šileiau. 
Vakar žemiausia temperatu-
1 . . L — « ' 1 . 

J — 

Keturi plėšikai vakar vidų Į 
dieniu apiplėšė Prudential In ! 
surance Co. ofisą, 453 AV. 63 
st. Paimta 4,000 dol. į 

PrNIGŲ KURSAS. 
Vakarykščios Dienos 

Lietuvos 100 Irtu $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.79 
Franeijos 100 frankų 5.43 
Belgijos 100 frankit . . 5.17 
Italijos 100 lirų . . . . 4.17 
Šveicarijos 100 fr. . . -19.30 

r* J 
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įdavė karo laivyno programą. Pasirodo, kad Anglija pro 
jektuoja dideli ginklavimąsi ant vandens. Parlamento nu
sistatymas tuo klausimu nežinomas. 

TOKYO, vas. 5. — Vakar Japonijos parlamente jvyko 
didelės muštynės, kuriose dalyvavo kuone visi atstovai. To 
Japonijoj senai nebūta. Muštynės kilo debatuojant švičVi-
mo reikalams išlaidų skyrimtą. 

LONDONAS, vas. 3. — Paaištvi, kad Rusijos bolševikų 
valdžia politinius nusižengėlius ištremia net Pečoron, šali
mais "Novaja Zemlia," kur visuomet yra žiema. 

PARYŽIP.S. vas. 5. — Iš S. Valstybių parvyko b. am
basadorius Jusserand. 

TOKYO, vas. »>. — Mirė Japonijos teisingumo niiniste-
ris Sennosuke. 

\ngbjos valdžia parlamentui t a s t a n > t a u t į n i s t o i s m a s y r a 

T. Sąjungos žinyboje ir nuo 
Sąjungos jis neatskiriamas. 
Tas teismas, tai aukščiausio 
ji T. Sąjungos instancija. 

Bet ateis laikas, kuomet 
Portugalija apgailės tai, Uad 
ji rodo daug geros širdies ra
dikalams. J ie apnyks pačią 
portugalų valdžią. 

DR. PAKŠTO MARŠ
RUTAS. 

MAŽINS ARMIJĄ. 

TOKYO, vas. 5. — Gegu
žės 1 d. Japonija demobili
zuos virę 40,000 savo kariuo-

Dar kiti nuomoniavo, kad menės, kurią sudaro 4 divi-
S. Valstybės tur«ėrų pasiryš) j zijos. Tas bus daroma eko-
ti protokolą. 

Deja, Kongreso žemesniųjų 
rūmų tos diskusijos yra men 
kos svarbos. Tie visi klausi
niai priguli nuo senato išs
prendimo. 

nomijos tikslais. 

/ 
PLATINKIT "DRAUGĄ" 

KLUXERIS MAJORAS 
PAŠALINTAS. 

Pirmos prakalbos DET-
ROlf, Mich., vasario 7 ir 8 d. 

Galutinai susitarta dėl pra
kalbų LAVVRENCE, Mass. 
čia jos įvyks vasario 12, 13 ir 
15 d. 

Elizabeth, N. J., jos numato
mos vasario apie 25 - 26 d. 

PHILADELPHIJOJ, Š. Ju
rgio parapijoj, jos tikrai bus 
vasario 27, 28 ir kovo 1 d. 

BALTIMORE, MD., prakal
bos galvbus tarp kovo 2 ir 4 d. 

Po kovo 6 d. K. Pakštas Ry
tuose prakalbų nebesakys, nes 

iiiiiiiHiii«iiiiiiiimiiii»iiiiiiintiiiuiiiiiuiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiw.. 
S I Ų S K I T E S A V O G I M I N Ė M S 

: T : 

L I ET U V Ą 

PINIGU S 
P E R 

turės girįžti atgal Chieagon. 
I Dr. K. Pakštas iš Chieagos 

ANAHEIM, Gal. vas. 5 — j išvažiuos vasario 7 d. Nuo tos 
čia iš miesto majoro vietps "dienos prašoma į jį kreipties 

specialiu piliečių balsavimu "Darbininko'' adresu: 366 W. 
pašalintas kluxeris Metcalf. Broadway, So. Boston, Mass. 

ii 
DRAUGĄ" 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais Ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. C O. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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LAUKIAMA SVEČIŲ IŠ 
LIETUVOS. 

čių agentūras. Pernai pavasa- KAS VALDO S. VALSTY 
rį buvo girdėti, buk valdžios 
agentai vaikščiojo po žmones 
ir tyrinėjo jų skundus. Daėjo 
iki to, kad pavedė visą reika
lą ištirti U. S. Shipping Bo-
ard žvalgybai. Sako ir vals
tybės Departamentas ėmęs 
tame tyrinėjime dalyvumą. 

Akyvaizdoje to kas viršui 
pasakyta sunku butų tikėti, 
kad kas nors - ir didžiausią 

BES? 
propaganda vedama Kinijoj. 
Tos šalies gyventojai ne vien 
traukiami bolševizman, bet 

Klausiamas pilietis, kas dar kurstomi prieš europė-
valdo S. Valstybės, tubjaus 
atsakys, kad pati tauta, patys 
valstybės gyventojai. Kaip f 
Nagi per savo reprezentantus. 

nus. 
Japonija, remdamos ekono

miniais apsiskaitymais, pada
rė taiką su Maskvos valdžia. 

Teorijoje vtas tiesa. Bet i Yra žinių, kad Japonijos po-
praktikoje taip nėra. I r saky
ti, kad Suv. Valstybės valdo 
patys gyventojai, yra dau
giau neg juokinga. 

Kasdien ir visur turime aiš
kių įrodymų, kad gyventojai 

' a n t į " paleidus -- tuo jaus 
Atvyksta Amerikon du ž i - 1 u ž svečius galvą guldytų. Yra 

nomi lietuviai J . M. Vinikas P a m a t o ^ n y t i , kad randasi 
ir Kastantas Norkus. Abudu č i o n a i S a n a a P s č i a i žmonių; šalies valdyme neturi jokio 
anot 4kN-nų" buvo Lietuvos k u r i e jaučiasi nuskriaustais, balso. Dėlto, nes jų renkami 
valdžios parėdymu kelionėje &&1 n e P- Norkaus, tai jo 
sula ikytu ir i š jų atimta, ^ n d r ų ; daugely atsit ikimų 

litikai didžiai apgaili tą žing
sni. Bet jau pervėlu. 

Chicagos dienraštis " Tri
būne " apie japonų su bolševi
kais susitaikymą štai ką rašo: 

' 'Rusijos - bolševikų vai- 115,590. 
džios tikslas - visam pasau
ly Įvesti proletariato diktatu-

ESTONIJA: 
Emigracija Sustabdyta. -

Pranešama, kad emigracija iš 
E§tonijos į Braziliją ir Ar
gentiną buvo sustabdyta. Su-
gryžusieji emigrantai skun
džiasi, kad darbas persunkus 
ir toje šalyje gyvenimo aplin
kybės blogos. 

ITALIJA: 
Vėliausios bedarbės statisti

kos Italijoj rodo, jog per pe
reitus metus buvo bedarbių 
sumažėjimas nuo 180,634 iki 

miršo to vaizdelio visą savo veikalus bei straipsnius savo 
speciališkume. 

Dienos laiką Ferrini šiaip 
sutvarkė: keltis labai anksti; 

kongresan, ar tai i legislatu- T o k i a d i k t a t u r a y r a , p r į e -
ras, reprezentantai prireikus | š i n g a d e m o k r a t i j a į taip, kaip 

taip skelbia žinia iš Berlyno, * a | t o k s ž m o n h į nusistatymas nebalsuoja taip, kaip nori j a i p r i e š i n g a s e n o v ė s a u t okra -

ŠIS TAS APIE CONTARDO 
FERRINI. 

Nemanyk, skaitytojau, kad 
kaikiek priešvalstybinės lite- P r i e š P- N o r k u i r Pamatuotas, rinkėjai, bet taip, kaip įsako t i j a p ^ — R u s i j 0 j p r ip a ž įs - mokslas žmogų veda ateiz- ' raštų skyrių jis mokėjo at-
raturos. Žinutė labai neaiški, T o d e l ? r a abejotina ar kas jiems galingasis šios šalies ^ j Q g d i k t a ' t u r a n e į v ie- man. Nieko panašaus! Tikrai mintinai. Ferrini labai mėgo 

nors p. Norkų atviroms ran- kapitalas. 

gyvenimą. 
Maldoje Ferrini rasdavo 

ką-tai nepaprasto; būdavo 
stačiok dvasios pagavime. Lai 
ke maldos jis nė nepastebėda
vo, kaip įsidrąsinę vaikinai 
nuimdavo nuo jo pečių ap 
siaustą. Ferrinio maldingu
mas nebuvo vien poterių kal
bėjimas (kaip tai kai-kurie 
supranta); jo dievotumas ne
buvo bergždžias, kaipo vien 
jausmų dalykas. Savo prieder
mių Ferrini niekuomet neap-
leisdavo savo darbus atlik
davo gerai ir sąžiningai. Bu-1 glausčiau maldoje prie Jėzaus 
vo labai simpatingas, gyvas, Širdies", - sakė Ferrini. 
malonus ir užimantis. ! Ferrini labai gerai dianoa-

Keletą Šventojo Pauliaus ™ s u dabartiniu papą, Pįfom 
XI. Vienas Milano arkivysku
pas sakė Kardinolui Hatti (da 
bartiniam papa i ) : " šven tas 

atsikėlus - malda ir dvasiniai 
apmąstymai (meditacijos); 
mokslo metu apmąstymas tęsė-

. si 15 minučių, o poilsio laikę 
- mažiausiai valandą. 

'f Aš nesuprantu tiesiog, 
kaip galima gyventi be mal
dos, kaip galima pabudus iŠ 
ryto neatkreipti tuojau min
ties su džiaugsmu prie Dievo. 
Neišmanau, ka ; p atsilsėtų ma
no galva, jei as jos neprisi-

juos uz priesvaisty 
propagandą sulaikyta, bet s u p ' N o r k u m pasimat bu- so, jo norus pild->. r o m a teika yra kenksminga lyžtelėjimas tarytum veda į Graži italų krašto gamta ža- ^ 
kad juos kas butu d'įsės su- v ę s J l i n gt in ių Valstijų Linijų Pastarųjų dienų įvykis įro- demokratingai šaliai. Kuomet bedievybę, bet didesnis . įsigi- dino, kėlė jo dvasią ir jaus- t o J • 
laikyti Vokietijoj ir !ar L i e ^ 1 ^ i r t o n a i i S r e i š k e s s a vo do kapitalo galybę. Legįsla- taikindamiesi bolševikai pasi- linimas veda į tikėjimą." mus pas Dievą. 

niame laike ii šitokio. 

J. L. 

BALSAI, 
žino. , k o m s l a b a i abejotina. ratifikavo. Tai nėra jokia pas- k c > kad tos rųšies žadėjimai siimdavo kepurę. Nepaprastu šai tikrai gerbė šį nekaltą (UŽ ^ s k y r i a u s straipsnius Reda. 

Negalima sau įsivaizdinti AbeJnai imant anti-valsty- laptis, delko taip turėjo įvyk- p a s komunistus neturi jokios religingumu pasižymėjo gar- jaunikaitį. Jo akyse nieką- clJa neatsako.) 
reikšmės. kodėl tokią " a n t į " paleido, b i n § Lietuvos propaganda čio- ti. 

kas už tos žinios slepiasi? Kad n a i P l i e k ė to, kad gal butų šimtai tūkstančių vaikų « K u o m e t bolševikams tei- Contardo Ferrini. 
dabartinė Lietuvos valdžia S e r i a u jeigu šiek tiek-taip šiandie dirba prie Pennsylva 

r i 
susis XX amžiaus teisininkas, neprasitardavo prieš dorą i r ; 

'Klerikalai še lš ta" . 
skaistybę bei paprastą pado- Plačiai yra pagarsėjusi Ma-

kiamos kokioj šaly diplomą- F e r r i n i 8l™> a u ? ° i r P»- ,nimą. riampolės Reale Gimnazija. 
Kiuuius KUKIUI sa iy u iu iunm- *»-- -*• -w * - • . * • • • • -, iv. 3 

\r: ir libera!- tar- radikalai kaip, ir liberalai - nijos ir Virginijos anglių ka- ^ ^ p r i v i l e g i j o s įie u ž t a i muosius mokslus ėjo Milane;! Kad įsigyjus teisių dakta- Lietuvos valdžia, matydama, 
^ *.c^ik.i po;.iliari, tam nie- susivaldytų, nes ta jų agita- sykių, Naujosios Anglijos s u t į n k a gerai atlyginti Už ta i ! i ° t 5 v a s b u v o politechnikos, ratą, Ferrini parašė lalai kad šitoj mokykloje auklėja-
kas neužginčys, bet kad kaoSc iJa i r Paverčia Lietuvos | audeklų dirbtuvėse, paskui | . „ t u r i diplomatinę ne -I profesorius, žymus mokslinin-' pavykusią disertaciją. Vieti- mi ne Tėvynės m busiamieji nors už suėmimą platintojų j valdžią imtis priemonių, kar- j plantacijose ir kitur. Didieji 
priešvalstybinės literatūros I t a i s gal ir ne švelniausių. 
Lietuvos valdžią eitų griauti i Lietuvos žmonės tokią valdžią 
arba suimtuosius laikvtu kan- išsirinko ir tokią turi. Kuo-
kiniais, tai labai abejotina. 
Nei Vinikas nei Norkus nėra 
jau taip lietuvių visuomenės 

^ akyse įžymus, kad kas tuč 
tuojaus viską pametės, daly
ko neištyręs, pultųsi juodu 
ginti. 

P . Vinikas, buvęs Lietuvos 
Atstovybės, Washingtone, se
kretorius, jeigu ir užsitarna
vo kokį nors iš Lietuvos val
džios pagyrimą, tai apie tai 
tyčia ar netyčia niekas viešai 
nepaskelbė, o kaipo visuome
nės veikėjas p. Vinikas labai 
mažai žinomas. 

Kaslink p. Norkaus, tai 
tiek tėra žinoma, kad jisai 
yra generaliu agentu Jung
tinių Valstijų Laivyno Kaune 
ir kad iki šiolei toli gražu ne
visi jo darbais užganėdinti. Y 

met liaudininkai arba ir so
cialistai savo pasielgimu įti
kins Lietuvos žmones, kad ir 
jie jau supranta reikalą, mo
ka valdyties, gal ir jiems bus 
duota proga parodyti ką gali. 
Bet prastu pavyzdžiu žmonių 
neįtikinsi. 

Tautininkas. 

PASTABA. Apie p. Viniką 
jo draugai pasakoja, buk jis 
esąs skysto proto didelis pa
sakorius. Tad jam čia sugrį
žus tikimasi amerikiečių libe
ralų spaudoj daugelio naujų 
"pl iotki!" apie Lietuvos val
džią ir įstaigas. Paaluksim -
pamatysim. 

kapitalistai iš vaikų darbo 
pelnija didelius pinigus. Jei 
vaikams darbas butų uždraus
tas, tas jiems didelis pelnas 
greitai susiriaukšlėtų. 

Dėlto legislaturos neratifi
kavo amendmento, nes taip 
norėjo kapitalas. 

Žiogas. 

BOLŠEVIKŲ AKCIJA 
AZIJOJ. 

paliečiamybę, kuriąja apsau-
gojamas komunistų agentų 
veikimas. Už tai Japonijai 
bolševikai šiandie medžiagi
niai atlygina. Japonija jau tu
rėjo namie nesmagumų su 
bolševikais. Artimoj ateity tų 
nesmagumų susilauks dau
giau" . .• <'%$} 

" T r i b ū n e " gerai supranta, 
, ką rašo. Bolševikai įsikraustę 
Japonijon privirs košės ir ne
greit iš ten bus iškelti. 

TNeoreikes paskolos. 

Bolševikai apvaldę Rusiją, 
tuojaus didžiumą savo revo-j 
liucinių jėgų pasuko ant Eu
ropos tikslu įvesti visur naują 
savo tvarką, žinomą "prole
tariato diktatūrą". Bet Eu
ropa jiems už tą siųlomą ' tvar 
ką* padėkojo ir pagrasino 
durtuvais ir armotomis. 

Keletą metų jie skleidė sa
vo bolševistinę "evangeliją". 

TARPTAUTINIO DARBO 
ŽINIŲ SAUTRAUKA. 

CEKOSLAVAKIJA: 

Kad nors 15,000 porceR'nos 
darbininkų, nesenai streikuo
jančių priėmė naują algos mi
nimumo skalę, ir sugryžo prie 
darbo, vistiek yra nepatenki
nimo tarpe linų, odų, meta-

Nevykus tiems žygiams, jie I lo ir anglies darbininkų kurie Japonijos min is t r ių pirni-
ra daugybė pamatuotų ir ne-jninkas paskelbė, kad šiais me- atsisuko į Aziją. Šiandie ten!visi reikalauja aukštesnių al-

ypamatuotų nusiskundimų prieš ' tais Japonijai nereikės ieškoti savo propagandai nesigaili ' gų ir grasina streikuoti, jeigu 

niam vyskupui paklausus, kas darbininkai, bet Maskvos a-
pagelbėjęs jam ją parašyti,- gentai, sulaikė įa i valstybinę 
Ferrini tik parodęs didel| pašalpą. 
kryžių, kuri nešiodavo ant Ir štai laisvamaniai pakėlė 
krutinės. j triukšmą. Vienu balsu šaukia 

Kad dar daugiau savo sr i ' "Kler ikala i šėlsta", 
tyje išsilavinus, Ferrini , va- j * • • 
žiuoja Berlynan, o vėliau - ] Francijos laisvamaniai, tu-
Paryžiun. Vienas" Berlyno u- rėdami valdžią, sumanė išvy-
niversiteto profesorius (Mo- ti tikybą iš katalikų mokyk-
mmsen) sakydavęs, jog kaipjlų. Katalikai pakėlė triukšmą 
XIX amžius del Savigny nuo-j ir stojo ginti savo teises. I r 
pelnų teisių mokslo srityje jo štai mūsų cicilikėliai vėl šau-
vardu tapo pavadintas, taip kia: "Klerikalai šėlsta". 
XX amžius busiąs Ferrini va r 
du įvardytas. 

Ferrini buvo labai ftlačhu b e s " B-vė, kuri nori Lietu-
išsilavinęs. Tobulai paži.io vos vandenį įkinkyti į darbą, 
graikų ir lotynų kalbas; leng- Kad šį darbą butų sumanę žy-
vai skaitė hebraiškai ir syriš- deliai ar cicilikėliai, tai butų 
kai; labai gerai mokėjo vo- buvę viskas gerai. Bet visa 
kiškai, francuziškai, anglis- bėda, kad B-vės bosai ne cici-
kai, ispaniškai ir žinoma, ita- j likų raugo. Tai ir pasklydo 
liškai. » Į per mūsų laisvamanių eiles 

jį ir jo sėbrus, tūlas laivakor- užsienio ,paskolos. 

kas, garsus savo raštais, die
votas ir maldingas vyras; mo
tina buvo taip-gi dievota žmo
na. * 

Dar mažatvėj Ferrini pasi 
žymėjo nepaprastais gabu
mais. Mokslas jam sekėsi kuo-
puikiausiai, bet nemažiau bu
vo linkęs prie maldos ir die
votumo. Mėgdavo skaityti 
Šventąjį Raštą. Kad sėkmin
giau jį skaityti, jis išsimoki
no hebraiškai, o paskiau sy-
riskai. 

Visai dar jaunutis Ferrini 
įstojo į Pavijos universitetą. 
Sič ir-gi vietiniai tuoj paste
bėjo jo maldingumą; o nežino
dami tikrojo vardo, praminė 
ii šventu Liudviku iš šv. Bal-

"I t 

tramiejaus kolegijos. 
Kartą Pavijos vyskupas, į-

ėjfs į bažnyčią, netikėtai pa
matė beklūpanti prieš šv. 
Sakramentą Ferrini. Ferrini buvo paskirtas pro-1 šauksmas: "Gevalt! Klerika-

Maldoje beskendėjančio jaujfesorium Pavijos imiveisite : lai šėlsta! Norį atimti vals-
nikaičio stovyla buvo taip te, tečiau jis persikėle Mo- tybei tokį didelį įplaukų šal 
graži, taip prie savęs patrau- denon. Per trumputį savo gy- t in į ' \ 

Susitvėrė s ie tuvoj ' ' Galy-

jnei laiko, nei pinigų. Ypač, reikalavimai nebus išpildyti, j kianti, kad vyskupas neuž- venimą Ferrini parašė 1941 J . Mikolainis. 

Gėlele 

j 6YVĮĮ ROŽIŲ VAINIKĖLIS. 
DRAMA 3 AK-ry. 

^Tąsa> 
MARYTĖ: Tiesa, nepriguli, bet vis

tiek aš jai šiandieną liepiau ateiti šta : 

(rodo vainikėlį), aš ir vainikėlį jai j • 
rengiau, o baltą suknelę paskolinr.u nuo 
vienos geros mergaitės, nes aš gerai ži-
^au, kad jos mamytė labai 'wturtinga ii 
neišsigali baltos suknelės jai parengti. 

(Pastebi ant stalo vainikėlį). Štai, dar ateiti, einu. (Išeina), j 
likęs vienas vamikėli3. Tai gal kuri iŠ 
mergaičių neatėjo, gal katra apsirgo, ar 
kokia kitokia iielaimė atsitiko. O gal kat
ra atsisakė nuc draugystės. Tai but mano 

(Užlaida). 

SCENA I. 

(Tas pats kambarys, mergaitės ren-

DOMICELĖ: Dar Julytės nėra. (f- | rjjos kojų. Mano sieloj pakilo kažin koks 
eina Marytė ir Julytė,, pagarbina. Mer- jausmas, .j 
gaitės atsako " P e r amžius"). . | VINCENTA: O aš žadėjau visai ty-

MARYTĖ: Brangios mano sesutės, lėti apie Rožytę, nes bijojaus ir nepasi
dovanokite man, aš truputį susivėlinau, tikėjau pati savimi. Aš ir gi ją mačiau. 
Kažin kodėl šiandiena aš jaučiuosi labai Mačiau ją kuomet ji susigraudinus grįžo 

5 h 
laimė! (Pastebi ir suknelę .ant kėdės gu- k a s i v i e n a p D . k i t a i ifajyrfa v į s nėra. J 
lmčią). Vaje, kas čia nepaprasto. (Taiko eįdamos sako "Garbė Jėzui Kna tu i " . Pir n e s v e l k a - Firmą valandą as buvau ate- nuo Dievo stalo, dangiška šviesa žibėjo 
'viknelę prie savęs ir sako). Va, kai tik miausiai įeina Vincenta, Uršulė, Rita, O- Jm i svetainę ir jau viskas yra priruoš- ant jos galvos ir man rodėsi, kad matau 

Rožyto baltoje nepaprastos grožės sukne-maii tmka. Na, kieno ta suknelė? Gerai 
aš apsivilksiu suknelę ir .užsidėsiu vai
niką, nueisiu į bažnyčią ir busiu kartu 
su draugystės mergaitėmis per pamaldas. 

(Už scenos girdisi carpą skambi Aš ir-gi šiandieną eisiu prie šv. Komu-
nant) . 

ONA: Mergaitės, skubėkime stoki 
me į eilę, jau bažnyčios varpas H 'imbi-
na Mišioms (Mergaitės sudaTo «.itę, Ala-
rytė ias t ^ r k o ir tyliai visos jšeraa. U!? 

: .a nuliūdus ivūžyl'% dairo-
ai i\.iikatės susiėmus ir kalba: 

ROŽYTE: Mačiau, kaip gražiai vi
sos mergaitės atrodė su vainikėliais, ka
da jos ėjo per šventorių į bažnyčia. Aš 
pasislėpus į jas žiurėjau nes nedrįsau jo
ms nei pasirodyti savo prastoj suknelėje. 

nijos. Skubinsiu rengsiuos. (Užsimąsto 
ir meta žvilgsnį į Marijos paveikslą, liūd
nai sako). Ne, to nedarysiu,'nes aš žinau, 
kad Marijai nepatiktų jei aš svetimą su
knelę be leidimo apsivilkus priimčiau Šv. 
Komuniją. (Bėga atsiklaupia prieš Marijos 
paveikslą meldžiasi). Marija, tu žinai 

na, Elene, Marcelė). 

RITA: Dar Marytės čia nėra. 
MARCELĖ: Gal per anksti. " 
URŠULĖ: Mačiau ir daugiau mergai

čių jau ateina. 
ELENYTĖ: Gal ir Maryte su juomis. 

eina kitos mergaitės, Bronislova, Liud-
garda, Leonora, Domicėlė, Bernadeta, Ka
zimiera, Angelą, Bronislova pirmiausiai 
įeidamos pagarbina). 

BRONISLOVA: Ar jau tuoj eisime, lėje su baltu rožių vainikėliu ant gal
as taip noriu žaisti. (Į Leonorą). I eono- vos. J i s buvo daug graržesnis už mūsų 
ra mums paskambinsi ar taip? vainikėlius. Paskui ji nutgo pas Marijos 

LEONORA: Na, gerai, £orai, pas- altorių. O man širdis prisipildė nepapras-

BRONISLOVA: (Linksmai). Gal jau 
kad aš tave myliu. Priimk, Marija, mano i«es ir pasivėlinome. 
širdies troškimą būti tavo tarnaičių skai- VINCENTA: Ne, ne, juk ir mes ką 
crdjc. (Atsikelia). Dabar'bėgsiu i bažny-1 tik atėjome. 

i 
čią, o po pietų vėl ateisiu su mergaitėmis LIUDGARDA: Jau beveik visos su-
pažaisti. Juk geroji Marytė liepė ir man sirinko. 

kambinsiu, eikime žemyn. . 
MARYTĖ: Bet kur mūsų mažoji Ro

žytė. Štai jos suknelė ir vainikėlis tebe
stovi. 

URŠULĖ: Aš mačiau ją šiandieną 
bažnyčioje. J i kartu su mumis priėmė 
Šv. Komuniįą, bet išeinant iš bažnyčios aš 
jos jau nebemačiau. 

RITA: Taip, ir aš mačiau Rožytę. Ji 
priėmus Šv. Komuniją nuėjo pas 'Šv. Pa
nelės altorių ir labai griaudžiai verkė, 

į Jos ašaros, it aukso rožgs riedėjo po Ma-

1 

tais jausmais. Aš visą laiką žiurėjau į ją. 
Paskui kuomet ji atlikus padėkojimą ėjo 
iš bažnyčios, rodėsi man kad buvo su ta 
pačia mėlyna prasta suknele, kaip ir vi
sados. 

MARYTĖ: Taip, Rožytė yra tikrai 
Marijos kūdikis. J i karštai mylį Ją%/ 

Mergaitės, ar nebūt mums linksma turėti 
ją savo būrelyje! 

VISOS: Taip, Marytė. Mes labai ją 
mylime. 

(Bus daugiau) 

m 
< ' 
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LABDARYBĖS KAMPELI 
'•*Sį^į^^S*-r 

SVARBUS MOMENTAS .liepė .statyti prieglaudą su li-
ARTINASI. Igonine. Ir taip komisija pil

na norų, npo ir pasirįžimo 

Šv. Jono Evangelisto 1 at., ir j Labd. Sagos Centro pikni
kas įvyko 31 d. gegužio. Ko
misija pranešė, kad ateinantį 

Sausio 31 d. Labdaringos 
Sa-ffos Namo statvmo komisi-
ja lankėsi pas Jo Km. Cliiea-
gos Kardinolą, kuris malo-

labdariu atsto-

dirbti tai įstaigai apleido Jo 
Km. Kardinolo rastinę. 

Dabar jau viskas aišku, kad 
Labdariu žadomoji ištaiga 

niai priėmė lahUanų atsto- gal ateinanti mėnesį bus pra
irus, įdėta statyti. Tad turime pra-

Šis atsilankymas yra svar-įdėti veikti, daryti prakalbas 
blausias Lalulariimai Sa-gai | ir ši svarbu reikalą aiškinti. 
momentas, nes Kardinolui nu
vežti plianai patiko, peraiurė-
jęs pasakė, kad tie planai y-
ra geri, ir namas pastatytas 
pagal siu plani} bus vienas i* 
moderuiškiausių Chicago je li
goninių. 

Žinoma, Kardinolas užklau- Kvieei; ne 
sė komisijos, kiek mos turime sų eiles, vardan vienybė? 
pinigų, ir už kiek mes statysi
me namą? Komisija atsakė, 
kad statomasis namas su vi
sais įrengimais kainuosiąs a-
pie $400.000 (lok, o kasoje tu
rima ()•") tūkstančių (tol., bet 
kuomet bus pradėtas statyti 
namas manoma surinkti apie 
75 tūkstančių dol. Tuomet Jo 
Km. Kardinolas, komisijai už-
tikrino įeikalingą paskolą ir 

Taip jau spaudoje reikėti) 
plačiau rašyti apie šį dalyką 
Dr. S. Brenza pasižadėjo agi
taciją pavaryti anglu laikraš
čiuose. 

Taipgi, gerbiamieji pir- j 
miau priklausę labdariai, 
kviečiame jumis grįžti i mu-

ir 

L. Vyčiu 1 atstovas. 
Protokolas. 

Pirmininkas J . Petraitis a-
t i darė su-ma, ir pakvietė raš
tininką perskaityti pereito su-
įno protokolą, kuris vienbal
siai priimtas. 

Valdyba. 
Po perskaitymo protokolo 

pirm. kviečia naująjį pirmi
ninką P. Verygą užimti pir
mininko vietą, bet naujas 
pirm. del svarbių priežasčių 
atsisako. J jo vietą susirinki
mas išrenka J . Petraiti, pirm. 
ir L. Jusevičiu, vice-pirmi-
ninku. Labdaringos Są-gos 
Centro raštininku išrinkta P. 

| Savickas. 

Raportai. 

sus-mą bus padaryti tikietai, 
ir prašė visų kuopų, kad jos 
iš kalno išparduoti!. Centras 
abejoja ar piknikas pasiseks, 
nes Poloni a daržas esąs per to 
Ii nuo lietuvių kolonijų, ir kad 
gegužio 30 d. yra kapinių die
na ir žmonės bus pavargę, bet 
komisija užtikrina, kad pik
nikas pasiseks. 

Ligonių komisija pranešė, 
kad pilietį A. Grigonį sergan
tį ligoninėje aplankė ir įteikė 
jam 5 dol. ir kad jis jau tapo 
išvežtas Į Kansas City ligo
nine. Laukiama nuo jo žinių. 

Nauji reikalai. 

Nutarta rengti šiemet Sei-
Iš Labd. Są-gos Direktorių mą biskutį anksčiau, kad ne-

su-mo raportą išdavė A. Nau-
artimo meilės stokime į dar- st',(Ia- Padaryta sutartis tarp 
bą, nebūkime tokie išdidus,, L a , u ! - &hgos ir arebitekto M. 
pinigų mums nereikia, reikia\Žabloko, ir ant kontrakto pa-

butų tokioj šaltoj dienoj, kaip 
kad buvo gruodžio 28 d. p. m. 

Nutarta pagaminti kuopoms 
blankas, kurias kiekviena 

mums gerų minčių, sumanv-k i r a>v- Direktorių valdyba, kuopa turės pripildyti bent 2 
mų. Taipogi gerbiama Cbica- | I ) i n n - i r Centro iždininkas.] sykių į metus ir prisiųsti į 
gos lietuvių dvasiškija, inte- i Taipft-i išmokėta dalis $2,100 Centrą, taip kad centras ži-
ligentija, ir visuomenė yra'**01- architektui už planų pa-'notų, ką kuopa šelpia, ir kiek, 
kviečiama i labdarybės eiles. i t r y n i ų , ir kad atėjus reikalui butų 

A. Nausėda. 

Terpatinas 
Panaikina 

Lumbago 
Tur-po. Tiįrpfntine Oir.tment panai 

kiną lumbago kaip ranka, kad atim 
tu! Nėrato skausmo strėnose! Mus
kului sutinimas at- įleidžia. Turpo yra 
grei tas pagclbėtojas IHIO skausmo. 

IŠ CENTRO SU-MO. 

Gamta sako. kad nėra geresnio 
A ai- to. ka ip terpentinas, šis naujas 

^Turpo išradimas turi savyje visus 
fr^rlancius vaistas ir dėlto taip grei
tai pagelbsti. 

Turpo panaikina lumbago, Tuma-
t i rmo skaudėjimą. Panaikina Salti, 
pagelbsti nuo skaudamos gerklės ir 
krupo. Turpo nedegina ir nedažo. 

Nusipirk Turpo šiandieną, nuo vai
stininko. Taipgi nebūk be Turpent i -
ne Ointment talpinančio .savyje kt- ] J 
tus senus užtikėtinus. Menthol ir 
Cair.phor. Turpo kaina, 
už puadelj. 

Sausio 2S d. Aušros Vartų 
parap. svetainėje įvyko Lab
daringos Są-gos Centro susi
rinkimas. 

Susirinkimas Įvyko skait
lingas, dalyvavo šių kuopų, 
bei draugijų atstovai: 

Kuopų bei Dr jų atstovai 
1 kuopti 4 atstovai. 
2 kuopa nebuvo. 
.'» kuopa 2 atstovai. 
4 kuopa 0 atstovai. 
5 kuopa nebuvo, 
(i kuopa 2 atstovai. 
7 kuopa 0 atstovai. 
S kuopa 4 atstovai. 
2D kuopa 3 atstovai. 
Iš Xorth Side šv. Cecilijos 
atstovas; Sv. Kazimiero 1 

ssc. ir 70c! atstovas; šv. Kazimiero I\a-

Itaportas iš Labd. Są-gos lengviau išgauti ir vieša rin-
jJubilėjinio Seimo išduotas kliava, ir butu laikoma tvar-
i smulkmeniškai, k. t. ka. To pageidavo ir 10 metų 

Viso Įplaukų laike Seimo,' Jubilejinis Seimas. Tas blan-
| pirm tai, ir po Seimui buvo kas pagamins presos komisi-
$2,412.9;). 

Išlakią, k. t. spauda: laiŠ 
kai, plakatai aktorių išlaidos 
ir kitokios smulkios išlaidos 
$ 121.50c. 

Pietų ir vakarienes ieigos 
7 kuopa tvarkė skyrium. 

Knygų peržiūrėjimo komi-

ja. 

pageidavimas. 
Centras pageidauja, kad 

Labdaringos Są-gos kuopos 
nelaikytų savo kasoje dau
giau, kaip 50 dol. o jei kuo
pa turėtą, kokių didesnių iš-

Kuopų veikimas. 
1 kuopa turės valcarą šj 

mėnesi, šelpia našlaičius. 
3 kuopa turėjo "bunco par-

t y " , padare pilno apie G0 dol., 
šelpia dvi našles, rengiasi 
prie kapinių dienos. 

4 nieko. 
5 nieko nebuvo. 
6 kuopa (Nortli Sidėje) va

sario 15 d. rengia 10 metų jos 
gyvavimo Jubilejinj vakarą, 
pataria kitoms kuopoms ren-

7 kp. rengia balių vasario 
15 d. tikisi daug žmonių. 

8 kp. Turėjo su-mą, į eigų 
turėjo apie 50 dol. žada ir to
liau veikti. 

23 kp. atgijo, turėjo su-mą, 
prisirašė daug naujų narių, 
žada rengti balių, naujoj 5v. 
Kazimiero Vien. svetainėje. 

15 kp. AVestville, lr. turėjo 
su-mą, žada veikti. 

J . Petraitis uždarė susirin
kimą. 

Rep. 

Chicago, 111. 
B. Sekleckis — tvarkdarys. 

w 

3427 Auburn Ave. 
Chicago, 111. 

• 

I P. J . Vitkus - korespond. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 
Direktoriai. 

Kun. F . Kudirka 
B. Sekleckis 

P. J . Vitkus 
Br. Vitkienė 
Kun. H. J . Vaičiūnas 
Kun. I. Albavioius 
St. Jucevičius 
A. Nausetra 
J . Petraitis 
M. Šilkas 
B, Nenartonis 
A. Butkevičius. 

r=-E 

VARGDIENIO DAINA. 

ija J . Mikolainis, J . Simo-j laidų, tai centras pampins pi-
naviėius išdavė raportą, ir nigų. To turi kuopos prisilai-
pažymėjo, kad visos knygo- Kyti. • į 
yra tvarkoje vedamos, ir kad * Padėka 

, Labd. Są-gos Centro iždinin
kas kun. F. Kudirka yra pa- Centras apsvarstęs. kad 

Tlu* Glossncr Co. 
Findlar , Oliio. 

!ial. 1 D. 1 atstovas; Sald-

tikimas žmogus ir labdariai 
pilnai pasitiki juomi. 

Lioto komisijos raportas 
priimtas, pasirodė, kad lotas 
randasi tarp Elgin ir Aurora 
Illinois ir yra vertas apie 400 
dolerių, komisija pasižadėjo 

žiausios Širdies Jėzaus 1 at.; ištirti to lioto stovi, 

laike Seimo artistai dalyva
vusieji vakaro programoje 
parodė daug pasišventimo, k. 
t. Justas Kudirka, p-nia S. 
Lauraitienė, p-lė V. Voltarai-
tė, A. Pocius, tad jiems cen
tras ištarė kuoširdingiausi 
ačiū našlaičiu vardu. 
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Dienraščio "DRAUGO n 

IR 

Kovo-March 8 d. m. 
Meldažio Svetainėje 2242 W. 23rd Place 

Šv. Jurgio par. "KANKLIŲ" Choras vadovaujant J. Sauriui vaidins M. Petrausko 
Operetę. 

"KAMINAKRETIS ir MALUNINKAS" 
. 

Koncertinę dalį išpildys: DZIMDZI-DRIMDZI, Kastas Sabonis, P-nia Rakauskie-
ne, L. Saboniene, Z. Sauriene, p. Pakštiene ir kiti įžymus artistai. 

Aš paprašyčiau 
mano brolelių, 
kad numindžiotų 
mano vargeli, 
kad numindžiotų 
mano vargelį, 
kad sukapotų 
šviesiais kardeliais. 
Mindžiot midžiojo, 
kardais kapojo 
— mano vargelis 
nieko neboja. 
Mano vargelis 
nieko neboja: 
labiau bujoja, 
lapais lapoja. 
Lapai* lapoja, 
šakoms šakoją, 
mano vargelis 
nieko neboja. 

Iš liaudies dainų. 

LABDARINGOS SĄ-GOS 
CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI. 

Jonas Petraitis — pirm. 
4454 So. Talman Ave. 

Chicago, 111. 
Longinas Jasevičius --

viee-pirrc. 
2139 W. 23rd Piace 

Chicago, 111. 
Pranas Savickas -- rast. 

726 West I8th Street 
• Chicago, UI. 

B. Nenartonis - fin. rast. 
J . Mikolainis, 

J . Simonavičius -- kasos glob. j 
Kun. F . Kudirka -- iždininkas 

2334 So. Oaklev Ave. 

NAUJOS MALDAKNYGES 
AUKSO AUTORIUS , 

Baltais kauliniais viršeliais, vidury virše
lių yra įtaisytas gražus kryžius. 464 pus
lapiai. Kaina $2.00 

ANIOLAS SARGAS 
Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for
mato, Tinkama jaunimui knvgutė. 288 
pusi. Kaina \ $1.75 

ANJOLELIS 
Juodais minkštais skuriniais viršeliais ne
didelio formato. Kaina 75c. 

VAINIKĖLIS 
Juodais kietais viršeliais. Kaina 50e. 

VAINIKĖLIS 
Kietais viršeliais, mažo formato. Kaina 40c. 

DANGAUS ŽVAIGŽDUTE ' 
Baltais kauliniais viršeliais nedidelio for
mato, 288 pusi. ,Kaina $1.75 

MALDŲ KNYGELE 
Baltais kauliniais viršeliais skiriama jau
nuomenei. 382 pusi. aKina $1.50 

AUKSO ALTORIUS 
Juodais minkštais viršeliais, vidutiniško 

• 

formato, 464 pusi. Kaina $1.35 
ANIOLAS SARGAS 

Juodais minkštais viršeliai*, ypatingai-
skiriama jaunuomenei, 288 pusi. Kaina $1.75 

MELSKIMĖS knygele mergaitėms skiriama 
Juodais kietais viršeliais, labai tinkama 
mokyklų vaikams, 323 pusi. Kaina 60c. 

MAŽAS ALTORIUS 
Juodais minkštais viršeliais, su paauk
suotu ant virželio kryželiu, 464 p. Kaina $1.50 

MAŽAS ALTORIUS 
Juodais kietais viršeliais, nedidelio for
mato, 4Gi pugl. Kaina 50c. 

ANIOLAS SARGA3 
• 

Juodais minkštais viršeliais, nedidelio for
mato, tvirtais apdarais, 448 pusi. Kaina $1.25 

RAMYBE JUMS ' 
Juodais minkštais viršeliais, paauksuota, 
tvirtais apdarais, 958 pusi. Kaina $3.50 
Juodais kietais viršeliais, 958 pusi. Kaina $2.00 

AUKSO ALTORIUS 
Juodais minkštais viršeliais, gražiais ir 
tvirtais apdarais, vidutinio formato, 382 
pusi. Kaina $1.50 
P a s t a b a : Perkant didelį skaitlių 
yra duodamas didelis nuošimtis. 
Reikalaudami virš pažymėtų knygų, adresuokit: 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Ave. -:- Chicago, DL 
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Didžiausia Lietuviška Kiautas Ghicagoj 

\M ^^*"^Ba"^**a™w^"^*"eaaa£^BBBBBBBBp 

PEAKL Q r E E l f KONCERTUI A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Muse krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams druknoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, žliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų; rusiška ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitara k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 
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Kun. F . Kemėšis. 

LIETUVOS VALSTYBĖS OPERA IR DRAMA. 
Mano pirmieji laiškai iš Lie 

tuvos buvo perdėm optimistin-
gi. Kitaip ir būti negalėjo. 
Vienuolika metų tėviškes ne
mačiau, dabar išvydus JJJ lais
vę -- negi raukysies, negi prie
kabių ieškosi. Viskas linksmi
na ir džiugina, viskas atrodo 
šviesu ir gražu. 

Štai jau puse metų, kaip sė
džiu Lietuvoje. Kaip kiekvie
nas eilinis Lietuvos pilietis Ir 
darbininkas, einu savo parei
gas; imu labiau gilinties čia . 
santykius, imu geriau supras
ti žmones. Pirmoji skaisčioji 
ir paviršutinioji pažiūra kei
čiasi į gilesnę, rimtesnę. Toli
mesniuose savo laiškuose ne
begalėsiu vien girti viską ii 
visu kuomi džiaugties. 
Opera. 

Tečiau, pasiėmė* šiandien 
rašyti apie Lietuvos Opera ir 
Drama, dar syki turiu prabil
ti vien džiaugsmingais tonais 
Valstybės teatre jau buvau 
atsilankęs .keliolika kartų: 
mačiau operų, dramų, trage
dijų, komedijų. Juodų tašku, 
kartais ieškodamas, betgi uo-

pastebėjau- Kiekviena 

mūsų artistės dar gali var-1 
žytis del primadonos vietos, 
tai dramoje beabejo piraaieny 

jbės vainikas priklauso arias-

rimtesnė darosi ' , t e i ^ K a s n o r i ^ 
ti tobulai klasiško vaidinimo 
— lai eina į teatrą, kai Ry-
nmtaitė vaidina. Naturalu-Maeiau ir Pocienę. Lalsas, 

T .• • i aias, simpatingumas, moters įsgrazejęs, įsmalonejęs ir gal 

non ji vis 
kandidatė į 
nas. 

operos primado-

net ir sustiprėjęs. Vaidinime 
taip-pat padaryta daug pa
žangos, nors ir jaučiame 

sielos grožės ir ypatybės ik 
aukščiausio laipsnio išvysty-

, mas — visa tai užburs tave 
kiek drąsos stoka. Tai viena t u i } S a i "Atsikratysi a r tk tės 
iš dailiausiai atrodančių ar- : Paveikslų. Yra ir daugmu ta 

lentingų artisU], k. a. Pet
rauską^, Kubertavičius ir ki 

tisčių. 
Bendrai iuiaut amerikiečiai 

t i. Gabiausias iš visų, sako, 
esąs Glinskis; tik kaž kodėl 

čia "gražiai pasirodė ir ne
maža įnešė į Lietuvos operą. 
i*- -4- • ir * i i\<„,.;„ šiemet scenoje nepasirodo. 
Minėtini Kutauskas, Dvario-' J 

naitė, Bieliūnas, Oleka, Gri
gaitienė, Katelė, Byla ir da
ug kitų operos artistų. Visi 

Valstybės teatras — nedi-
dokas, bet jaukus, malonus-
Veik visada pilnas, dažnai ne 

jie butų j>apošalu by kurios | besutalpina publikos. Vargas 
geros operos. j provincijalams. Inteligentų 

Kažkurie jų važiuoja už-1 šeimynos, gyvenančios pro-
sienin gastroliuoti. Jiems ten j vi nei joje, ilgų laiką tariasi ir 
ovacijų kelia. Kauniečiai g i - j derasi savytarpyje — kad tik 
girdi juos beveik kas vakarų.'sykį ar kitą į metus nuvajua-
Užtai ir išsilepino, ir gal jau vus į Kauną operos-dramos 
nebeįvertina tinkamai. pamatyti; gi kartais nuvažia 

Žinoma, mes nebūtume d a r v ę nebegauna vietų; nors te
turėję tokios operos, jeigu nejatro direkcija ir sutinka pri 
būtume laisvi patai>ę. Juk ' s ta ty t i tokiais atvejais extra 
valstybė kas met skiria savo kėdžių iš šalių; tačiau jų ne 
teatrui apie SlMÛ K* litų. Bet visiems ne užtenka. 

išėjau su didžiausiu pasiten- negaila K> P«»SS- N * vi(MI Kiti Teatrai. 
kauniečiai — visa tauta au 
klėjasi. Bily provincijalas, je
igu tik važiuoja i Kauną, s-
kaito savo pareiga nueiti į 
Valstvbės teatrą. Sekmadie-
nių popiečiais, kada bilietu 

kinimu. Džiaugiaus, kaip ga
li džiaugtis žmogus, išvydęs 
tikra'i groži; didžiavaus, ha-
ip lietuvis, kad mūsų tauta 
tai}) trumpu laiku scenos dai 
lės žvilgsniu taip aukštai iš
kilo, kad rinitai konkuruoja 
su kitų kultūringi! tautų sos
tinėmis. Xuo operos pradė
jus — mūsų Kipro Petraus
ko galėtų mums pavydėti ir 
Amerika. Mūsų Sodeika, dar 
tik nesenai iškilęs, o jau šve
nčia trijumfus, beveik lygus 
su Petrausku. Petrauskas, 
padangių mūzų numylėtas.pa 
dangčiui s ir skraido. Žemę 
jisai jata senai užkariavo. Jo 
balsas pagauna, virpina sie
lą: jo vaidinimas — tai tik
rojo artizmo augščiausias lai 
psnis. 

Sodeika gi — tai žemės 
demonas, pripildęs savo gali 
ngu baritonu žeme ir pože
mius, bombarduojąs dangų ; 

• k 

nežemiškos galybės reiškėjas. 
vulkanas, drebinantis visą a-
pielinkę. Šaliapino talentų pa 
veldėjas, ir pats Lietuvos Ša 
liapino vardą tikrai nusipel
nys. Sunku butų pasakyti, ar 
Sodeika gražiau gieda, ar ga 
biau vaidina. Tai artistas ir 
dainininkas — tikrai iŠ Die
vo malonės. Nebepažintumėt 
Sodeikos, to vargoninkėlio iš 
Mahanojaus ir Scrantų. 

Galaunienė — tai gyvas į-
kvėpimas, jautrumo įkūniji 

mas, moteriškė majestotas, 
prakilnumas. Jei klasytojas 
turį širdį, gali būti tikras, 
kad jam ašarą išspaus. Mūsų dramos kai-kurie ar 

Mačiau ir Rakauskaitę. ,Tar tistar* — bene to paties Sta-

Be valstybinės operos ir 
dramos Kaune dar veikia ke 
Ii kiti nuolatiniai teatrai: 
'^Tautos t e a t r a s / ' pamėgęs 
Krėvės, Vydūno ir kitų mu-

60J . 

50c. 

45c. 

kainos esti papigintos - pil- s u *>™™* atvaizduotoje vei 
nas teatras kareivių ir gimi- k a l u s ? ' Vilkolaki s , ' ' - mūsų 
uazistfj. Vakarais - visa žy-1 gyvenimo satyros teatras, ga 

R I S T Y N I Ų T U R N A M E N T A S 
PETNYČIOJ, VASARIO 6 D., 1925 M. 

School Hali Svetainėj, 48 ir Honore 
KAROLIS POŽĖLA Su J. GESTAUTU 
Europos pusiau sunkiojo svo- Sunkiojo svorio ristikas. 
rio čampionas. 
J. ŠIMKUS Su 
Pusiau sunkiojo svorio risti
kas. 

K. LEVICKIU 
Chicagos ristikas. 

dų aristokratija renkasi ir 
bent prie lietuviškos dailės 
židinio — šiklosi ir lietuvi-
nasi. Beto visa opera mielai 
važiuoja i provinciją, kur tik 
patogios vietos duoda, į 
Klaipėda, į Panevėžį. 

Drama. 

(iraži yra opera. Bet yra 
nemaža nusiminančių lietuvių 
kuri valstvbine drama dar 
augščiau ir už operų stato. 
I r man pačiam nelengva bu
tų išrišti kausimas, kam rei
kėtų atiduoti pirmenybę. l>ra 
mos režisierius Glinskis ir 

Dauguvietis, rusų geriausių 
dramos mokvklų auklėtiniai 
— abudu tikrai talentingi 
žmonės. F nmsu drama, ima-
tyt, nemaža įtakos padarė 
garsusis rusų Dailės teatras, 
žinoma visam pasaulyje Kon 
tautino Stanislavskio l>ene • S 

2G metai atgal Maskkvoje į-
kurtas. (Nesenai jo trupė 
vaidino Amerik. didmiesčiuo 
se). Stanislavskio artistai ne 
vaidina, bet gyvena. Veikalai 
visada parenkami iš tikrojo 
gyveninio. Teatro uždavinys 
— atvaizduoti rusų tautos sie 
la. 

nebe ta Kakaimkaitė, kuria 
Amerikoje tik balso stipruma 
pripaiindavome, o sin ;p jau 
no už vienų nedateklių mėg
davome kritikuoti. Kakaus-
kaitė dabar — tai pirmaeilė 
artistė dainininkė. Mačiau ją 
Carma rolėje. Tiesiog davė
te žavi: jėga, gracija, drąsa, 
valios galybė — o balsas taip 
dailus ir galingas dramatiš
kas sopranas, kad diena die-

nislavskio mokiniai. Vaidini
mas tiek tobulas, kad sunku 
ką nors ir beprikišti. I r mu-
sų teatras stato sau tikslu pa 
tapti tautiniu teatru. Vien 
pereitais metais jisai įvedė į 
savo repertuarų keturius vei 
kalus su tautiniais siužetais: 

Amerikiečiai, jei jųs atei
nančią vasarą, darysite Lietiv 
von ekskursijų, reikalaukite 
išanksto, kad mūsų valstybes 
Opera ir Drama parodytų ne 
viena - bet visą eilę geriau-

Maironio "Keistučio Mir-" « * s a v o v e i k a l u - Pamatę di-
t i s ; " Oiurliuonies VAušros Su 
mis" i r^k.) . 

Jeigu operoje kai-kurios 

lietu-džiuositės, kad esate 
via i. 

"Darbiu.". 

KAROLIS SARPALIUS Su 
Universitetų čempionas. J is 
j pusę valanuVs žada paguldy
ti tris ristikus. 

J—-u. 

MAY $1iOfl 

biai pašiepiantis gyvenimo 
trukumus; "Liaudies teat
r a s , " taikomas darbininkams 
ir biednuomenei, j kurį pasi
švęsdami ateina kartais vai
dinti ir žvaigždės ( pav. Ry-
maitil); be to Kįarininkų KJu 
be dažnai yra veikalai sta
tomi. 

Yra nemaža ir kinematogra 
fų. J ie esų echt-žydiški: be 
I>arašų - nieko nėsa juose 
lietuviška; tautos gyvenimo 
nuotikiai dar neatvaizduoja-
mi. Daugiausia rodomi at
vežtiniai iš Amerikos paveiks
lai. Beveik visus, kurių pas
kelbimus mačiau laikraščiuo
se, jau esu matęs Amerikoje. 
Todėl per visų pusę metų dar* 
nė sykį i "mov ie s" nebuvau 
nuėjęs. Bet užtat kada tik 

f 
nuvažiuoju į Kaimų, būtinai 
*tf»n<*inoKi i ^ n n i k r i i V n l s t v - fjau 1 x e f c u s Salima Išgydyti joa. Ne-siingmosi ispniKii i vaisi}- „ ^ ^ „ ^ ^ r„ llki, n„„ „nor+„ 
bes teatrų. Tai nebrangiai ii 
atsieina. Brangiausios vietos 
-- 15 litų $1.50); bet tai tik 
tada, kai Kipras Petrauskas 
dalyvauja, arba kai naujas 
veikalas i scenų įvedamas 
(premjera). Šiaip jau bilietų 
kainos prasideda nuo 12 litų 
operai ir nuo G litų dramai ii 
eina - iki 1 lito ir, rodos, dar 
mažiau. Už 4 ar 6 litus - sė
dėsi kai ponas parteryje* už
imdamas vienų iš viduriniųjų 
vietų. 

V. JUZĖNU, 
B. GLAZAUSKU 
ir J. BANCEVIČIU. 

Pradžia 8:15 • . v. Tikietų kainos: 75c., $1.00, $1.50 ir $2.00 
3 = : 

Biznieriai mato, kad "Drau 
>> gas'7 auga ir jie garsinasi 
ar 

Užsimoka garsintes dienraš
ty "Drauge" . 

» ^ 

Vyrai ir Moterys kiyie kenčiate, 
žinokite, teisybę. Mūsų specialistai 
duoda pilna egzaminaciją kuri 15-
.randa visus Ju'su silpnumus. Nereikė 
spėti, šis egzaminas tikras ir neabe
jotinas. Jeigu skauda tau vidurius, 
krutinę, pečius, galvą, jeigu negru-
muliuoja tau viduriai, neturi apetito, 
kankina tave rumatizmas, dusulys, o-
dos ligos nerviškumas Ir kitos kro-
niškos ligos. 

Veltui neleiskite laika ir pinigus 
pas daktarus kurie neduoda rezul
tatus. Daugelis žmonų mano kad 

galima 
pasiduokite. Gaukite nuo expertų 
patarimą. Prisidėkite ir jus prie tų 
Šimtų sveikų ir linksmų pacientų ku
rie kinkuosi kiekviena diena į mū
sų priyatiškus kambarius. 

Xes turime didžiausi ofisą Chica-
tfoje su visais moderniškais Jtaisyv į 
oaais ir mašinomis. 

Kad norite greitų rezultatų* atsi-
ftešk šį skelbimą o gausi egzaminą 
ir X-Ray kuris kainuoja $10.00 už 
*1.M. _ 

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
505 So. Stato St. Kamp. Congress St. 
Pcivątiškas įėjimas 7 E. Congrcss St. 

Prieš . Leiter Stores 
Valandos: Nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Panedėliais, Seredomis Ir Subato-

mH 9 iki 8 vai. Nedėliomis: Nuo 9 
iki 12 vai. ryte. 

Tol. Oanal 2656 
a J. PAN ŠIRMA 

Fotografas 
PAHSIRNA 8TUDIO 

1901 S. Baleted St., Chicago. 
Tolumaa i[^Amrn skirtumo 

Saukiamas, važiuoja i viaaa 
miesto dalia 

Tcl Lafayette 8668 
Dr. A. J. NORMANTH 

METUV1S NAPRAPATAS 
4464 So. YVestern Aveuue 

Vai.: Nuo 2 iki 5 9 iki 8 P. M 
Chicaffo. 

IETUVIS FOIOBRAFtSTASl 
Jei Tamista nort kad Jūsų 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai tą .padarys Tamistoms J. 
J. Stankaus Uridgeport StudJ-

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

Kainas labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BR1DGEPORT STUDIO 
30)2 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3302 

sem T T V 

DAKTARAI IŠ VOKIETipS 
SPECIALISTAI lytiška ligų kurios gydomos į tris 

savaites, taipgi Specialistai inkstų, vidurių, širdies ir 
plaučių. ligų. 

i 

• 

- -
• 

Health Service Institute 
1553 W*st Divteion Street 

Prie Ashland ir Milvvaukee Ave's. 

MUZIKOS MYLĖTOJU DOMEI. 
Ką tik gauta iš Lietuvos ir kitur naujų musiko* veikalų 

geriausių viso pasaulio kompozitorių, 

J . NAUJALIO 
I Giesmynelis (Bažnyčių chorams) 

J . A. ŽEMAIČIO 
l>7 Kas nuramins man širdelę (duetas piano) 

KUN. T. BRAZIO 
37 Muzįkos Teorija (muzikos vadovėlis) 
36 Giedojimui Mokykla (giedojimu vad.) $1-00 
18 Mūsų dainelės $1.00 
101 Te Deum laudamus (chorui) 
100 Missa "Jėzau prie Manęs a te iki ' ' (chorui) $1.25 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės (solo) ^*cu 

2. Mylėk (solo) 50c-
3. Aguonėlės (solo) '. ^ c -
4. Rūta (solo) 50o. 
11. OpJ Op' (miisram chorui) 5 ^ 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
70 Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) $te. 
71 Girtuoklio daina (jumorinė-aukštam balsui) 60c. 
72 Gundė mane bernužėlis (iš operetės) 75c.̂  
73 Močiutė širdelė 75c. 
74 Karvelėli Wc. 
6 Šėriau žirgelį (solo) 65c. 

13 Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 50<x 
14 Gaudžia aukso varpai (mišram chorui) 60c. 
15 Šviesi naktis, mėnesiena (mišram chorui) 60c. 
12 Laisvės daina (mišram chorui) 50o. 

ALEKSANDRO KAČANAUŠKO 
7 Tų mergelių dainavimas, (solo tenorui) 50c. 
8 Lakštingalėlė (solo tenorui) , 50c. 
9 Gėriau dieną, gėriau naktį (solo) 45c. 

10 Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) 40c. 
20 Sudiev, Lietuva (nušram chorui) 50c. 
75 Už klystančius žmones (arija tenorui) 75c. 
77 O, kaip miela išgirsti (arija tenorui) 75c. 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5 Trys Dainos (solo) ^ 60c. 

JONO BENDORIAUS 
16 Aušrelei Beauštant 65c. 

JUOZO TALLAT -- KELPŠOS 
17 Gailesčio Giesmė ...- * . . • 35c. 
37 Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) 20c. 
38 Lakštutė dainų rinkinėlis pradedama jai mokyklai) . 65c. 
39 Aš pas tėvelį Močiutė mano (chorui) 25c. * 
41 Tautiški šokiai dalis I 35c*. 
42 Tautiški šokiai dalis I I 35c. 
43 Keturi Suktiniai (šokiai pianui) „ <J5c 
80 Až toli nuleista. Tris dzieną (dzūkų chorui) 35c 
65 Kad aš buvau mergelė. I r atliekė takalėlis (chorui) 35c. 
79 Balnok tarne, žirg^, Gerkim broliai (chorui) 0. 35c. 
78 Močiutė, miego noriu, Ei, varge, varge (chorui) . . 85c. 

C. SOSNAUSKTO 
32 Malda Marijai už Tėvynę (mišram chorui vargonams) 30c. 

DR. VINCO KUDIRKOS 
33 Sudiav! ^ a z o r k a pianui) 40©. 

PETRO STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (pianui) 40c. 
35 Litewski marsz (pianui) 50c 

LUKO PETRAUSKO OPERETĖS 
Consilium Facultatis (vieno veiksmo) $1.2) 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų aktų) $1.50 

A. POCIUS 
27 Gale Sodo rymavo ir Svint aušrelė (solo) 60c 
28 Ne bile kieme mergelė auga (solo) , 60c 

A. ALEKSIO 
21 Meile uždegta krūtinė (solo) 65 c . 
22 Graži čia giružė (solo) 5 0 Q / 
23 Mes grįšim ten (nušram chorui) 75c. 
24 Visuomet širdis surakinta (solo) 60c 
25 Ak myliu tave (solo) 75c# 

26 Ginkim šąli Lietuvos (mišram chorui) 50c 
ST. ŠIMKAUS 

32 Ai issivUkčiau čigono rūbą (duetas) $1.00 
49̂  Beauštant aušrelei. Ši nedėlėlę (chorui) . .* 55c. 
50 Oželis (chorui su pianu) ; Qftęt 

54 Oi greičiau, greičiau (solo .., $1.00 
55 Plaukia sau laivelis (duetas) flOe.^ 
56 Ne del tavęs aš mergelė (solo) . . . . . . . . . . 50c 

. . . . 

. . . . . 

• • » • » . . 

60c. 
60c 
50c. 
50c. 

VALiANDOS: 10 iki 12 ryte — 2 iki 5 po pietų — ir 6 iki 9 vai. vak. 
Nedėliorais ir šventėmis 10 iki 12 ryte > \1E&4 ITT TKV 

; Į57 Lopšinės (žemam balsui solo) „ 60c. 
58 Mergužėlė brangi (aukštam balsui solo) 
59 Lopšinė (aukštam balsui solo) . , 
60 Mergužėlė brangi (žemam balsui solo)*. 
62 Kareivių daina (duetas) 
63 Septynios giesmės (chorui) 
33 Atsisveikinimas su Tėvyne (solo chorui) $1.00 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir numerį. 
Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
0Hl6jL«Į, «JL 

' 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

C I C E R O j £ 
Iš šv. Antano parapijos 

sus-mo !m* skaičių. Viso yra 426 šei-
Valio Cieeriečiams, jau šv.-111^1108- klaidų $30,916.60 

Antano parap. nebeturi s k o - J * ^ 1 d a r k i e k t u r i m e k a y 0 J 
los, o dar yra kasoj naujos 

matą kąsti, jie tuojaus savo 
Įeigų per šituos metu. W ^ j ^ a t n ( , . i r p ^ ^ . k l e . 
$31,381.48. Tai yra p u i k i o s j , ' ^ ; V a l i 0 ) c i c e r o s y z n T e . 
eigos, atsižvelgiant i parapiją-

biznieriai turi gatavus che- triūsu Simono Cerebiejaus, | 
kius išrašytus po šimtą doFie- kurs aktyviai dirba t&utos j 
rių". Kaip tiktai pradės pa- darbą įvairiose draugijoje, bu

vo parūpinta mitingui svetai-1 
nė ir žmonėms pranešta apie 
mitingą. Gerb. klebonas kun. 

• 

DREAMLAND'E ŠOKIAI. 

naujos bažnyčios statymui. 

Vos viena savaitė beliko 
riams, kad jie remia visus mu | Milukas, nors ir labai neture- Ligi vyčių rengiamą šokių 
sų gerus užmanymus! Taipgi damas laiko, teikėsi iš Mas- jUreamiaud salėje. Pirmieji 
parapijonai išgirdę apie nau- petho nuvykti Blissvillyn ir panašios rūšies šokiai įvyko 

čia gražia pilna tėvynės mei- pereita, pavasarj. Juos rengė jos bažnyčios statymą, tuo-

bažnyčios statvmui. 
Sausio 21) d. Įvyko parapi

jos susirinkimas. Klebonas 
atkalbėjęs maldą atidarė su
mą ir paaiškino tikslą šio su-
mo. Parapijonų buvo pilna 
svet/ susirinkusių, nes kiek
vienas parapi jonas įdomauja 

jaus sus-me .sumetė suvirs Į lės prakalba atidarė mitingą, j Clueagos vyciai-beisDOlimn-
Sv. levui aukų surinkta $225, $ m (X) FQ t o ^ w[&ų ^ ^ i g i r i n k c k u | k a i ą Ta4& Ll i)reamland sale. 
Seminarijos kvotai atmokėta 
$3,000.00. Seminarijos taxai, 
$478.00, Chicagos Labdarybės 
kvotai $600.00. 

Dabar parap. kasoj turim 
bėgamiems reikalams $27,-
534.47. Parapijos nuosavybė 

gerų įspūdžių klebonas pap
rašė visų susirinkusių, kad 
visas sus-mas eitų į bažuy-

puikumas. ir muzikos geru 
nias, ir atsilankiusių svečia 

Susirinkusieji atrodė lįg vie
na butų šeimyna, nes pirm pra 
dėsiant mitingą ir laike par- ] gausingumas bei parinktinu-

čią padėkoti Dievui už visasj traukos gražiai'su meilė tar-!mas, ir, pagalios, pavyzdingi/. 

kad paskirtą dieną tilptų lai- j 
kraityje, reikia pristatyti 
bent VIEKĄ dieną prieš ski 
riamą, laiką ir tai iki 12 vai. 
dienos. 

3) Visi raštai reikia rašyti 
ne paišeliu, bet rašalu ir aiš 
kiai, paliekant geroką tarpą 
tarp eilučių. 

Korespondencijų skyriau? 
vedėjas. 

ADVOKATAI 

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

11 S. La Šalie st. Rooin 2001 
TeL Raadolph 1084 Vai. «w»»-t 

VAKARAIS: ^ 
SSOl 8. Halsted et. Tel. Bfvd. i l f I 

T. • apart Panedello Ir 
Fėtnyčios 

ką per metus nuveikta. Sus- apkainuota $175,000.00. Gryno 
mas labai buvo t^arkinsras. ^ l n o parapijos piknikas at-

Jo malones suteiktas per pe-̂  
reitus metus ir uždarė sus
iną. Visi parapijonys suėjo į 
bažnyčią, o gerb. kun. Linkus 

pusaviai šnekučiavo. tvarka -- visa paliko gilaus iv 
Pranešimų apie Lietuvos malonaus įspūdžio, 

vargus ir pasisekimus klausė Ir šiuo sykiu, tūkstančiai Į 
su didžiausiu atsidėjimu. Gy-S laukiamų svečių, atsilankę j 

davė palaiminą šv. Sakramcn- v a i atjausdami šv. Kazimie- \ vasario 11 dienos šokius, U-
Klebonas išdavė raportą iš nešė $1,526.00. Gryno relno: . t u Komitetai išrinkti šiems r o ])r.j0ii reikalą platinti irjkrai bus patenkinti 
visų metų, kiek jeigu ir l<- nuo Federacijos 12 skyriau? 
laidų, ir ^^r :<aa išmokėta pikniko naujos bažnyčios sta-
; rrr tymui $1,050.00; nuo bazaro, 

, m $5^02.43; nuo parap. vakario 
M e s T a i s o m e S m a l o s ! nės $400.00; už serijas surink-

~ . J « r> *a s $6*50.00. Cieeriečiai buvo 
ir Žvirgždu Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

* 
i r 

d nosims ir kitiems reikalams. 
Lietuvos reikalams sudėta su
virs $1,700.00; Lietuvos Lab
darybei $1,000.00, Cieeriečiai 

fciuo pa
skleisti dorus raštus noriai ra- jsilinksminimu "svajonių že-
šėsi į narius. Štai jų pavar- jmeje". Svajonių - svajonė. 

metams šie: iš senųjų pasiliko 
J. Grybauskas, M. Urba, J. 
Žadeikis, A. Valančius, naujų | d ė s . \) stumbrienė Uršulė, 
darinkta: K. Žilvitis, D. Mi- k u r i mylėdama savo gimty-
lašauskas, J. Zauras, P. Moc^ 
kaitis, J. Šileikis* J. Akro 
mavicia, B. Kelpšas, J. Miko-j ną j ^ z n o bažnyčiai Lietuvo-j Švento Jurgio "Kanklių 
lainis. A. Valančius. 

nės parapiją pasiuntė pir-
i miau gražią ir brangią dova-

BRIDGEPORTAS. 

Smarkiai įuošiasi. 
>> 

i Veltui apkainojanie darbą 
Telefonai 

Ciawford 1C80 Cicere 8062 

• Interstate Roofing 8C 
Supply Co. Inc. 
5300 VV. 22nd St.. 

Jaimamečių Vyčių srisirin- c.aleiuvienė Emilė; 3) Juodž-|vyk« kovo 8 d. Meldažio sve 
turimo gerų biznierių, kurie, k i n u l t ; į v y k s ^ ketvirtadienį \baUenė ( ) n a ; 4 ) Keturakienė! tainėje. Choras vaidins ope 
remia parapijos reikalus viso vakare, pusė po septynių. T a i j Q n a . 5 ) Jaiu4iuniene Kotry- retę "Kaminakrėtis ir Malu 
kiais budais. Vienas biznio- K11K inhni «r/nrhii<* <nvirAil«-1- iv *,.,, . . y, „v , / • 

ims jaoai svarnus SUMUKM- gv Milkunienė Ona; 7) Gri rius, Petras Juknius, buvo at- n i n < Prnsome v\<m nmin ai i- • « t>x -r» i • -. ' ' . ,v
 mil>- r r a s o m « ^1SU nai'ų ai- oaliUniene Ona; 8) Pukeniene 

<«> l n V \ l v / \ L t i *-v*^ v*«-\ v * c » i i i ' l i t o »•»• ~l^_* » i t * * silankęs | parap. sns-mą ir iš
girdęs, kad klebonas kalba, 
jai apie naują bažnyčią, sitai-
pos atsiliepė, "visi Ciceros 

silankyli. 
B. A. koresp. 

BLISSVILLE, L. J. N. Y. 
D A K T A R A I : 

^ , ^ 
Namu Telefonas Tar«l> 1699 
Ofiso Tel. Boolevard 5913 

DR A. J. BERTASH, 
3164 So. Halsted St. 

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

DR, S. B1EZIS 
PHYSICIAN & SURGEON 

X — Spinduliai 
Office: 2201 \V. 22nd St. 

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Kcsldcnce: 3114 W. 42nd 84. 

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

Sun. 10-12 Noon i 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. L>afayette 4146 

Telefonas Boulevard 19S9 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASETLANB AVKMUH 

Cbicago, m . 
VaL: 9 ryto iki 12 plett 1 po 
V*et iki S po piet, 6:30 vak. Iki 

#9:30 vak. 

>> 

-> 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 \*'est 47th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dienu, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Sedčlionu> nuo 

8 iki 2 vai. po pietų. 

Dr. A.J. KARALIUS 
i*-* Boulevard 2160 

Lietuvis Gydytojas 
4303 South Morgan Street 

ChltAgo, I1L 

Dr. Maurice Kahn 
fiftjdytojaa Ir Ohirorgai 

4631 6. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandai; 
Xuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Vedei, nuo 10 iki 12 piet 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Oru 

tetrikas ir SpecijalisUe 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo. 
*)—Ue peilio ir be aki*ai»rae, 
3)—Be kraujo, 
*)—Be jokio psTOjam STeikainl. 
•)—r^cijentui nereikia eirrrii. ga

li tooj Talcrti, ir ffah eiti 1 
darbą. 

P a o d o 'Ciall-8toaell, (akmenis tuUrje) 
ir nkmeniM Šlapumo pnslėje b* o-
peracijee, su tara tikremin moks
link orui s priemonėmis bei vaictala. 

Apkiu-tushins biiKrątina girdėjimą. 
/•jd* visokias ligas pasekmingai, ir jot 

r ra reikalas daro operuelm*. 
rrofesijonull patarnavimą teikia saro 

ofl soj 

1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Ofisus atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po piet iki • vai. vakare. 
Nedėti orai* Ir seredomis ofisas et da

ryta*. 

J ! 

r 
>flao Tet Boulevard §699 
tleiid. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. ROT H 
Ri;HAH GTBTTOJAB OI 

CEtTRLROAS 
•ytoialiatas Moteriškų, Vyr(4Wą 

Valkų tr Ttsg chronišką llg^}. 

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

Vai.: 1—8 po piet. 7—8 vak. Ned. 
Ir šventadieniais 19—18 d. 

\ " 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofiaa po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2 
po pietų: nuo 7—8:30 
Nedėliomia: 10 Iki 12. 

4 
vaKare 

Telefonas Midway 2880 

Lietuvis lietuviui nepavydus. 
Nepavydumo pavyzdi paro

de lietuviai per mitinga 18 T. 
Maspetlie. Jie buvo prašę ir 
aš sausio 25 d. vakariop nu
vykau į ju_kaimynus lietuvius 
Blissvillyje gyvenančius su 
prakalba. Pastangomis, žino
mo rašytojo, gerb. Maspetho 
klebono kun. A. Miluko it 

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Bu Mumis šiandiena. 

Mes turime virš 10 metų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
katą. Mes gydome pasekmingai 
užsendmtas ligas, kurių kiti ne
galėjo ifcgydyti. Mūsų geriausi e-
lektriniai ir be vaistiški gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarin.oi dykai. Atsilankyk j 
TRMNIS HEALTH INSTITUTE 
332 j So. Halsted Street 

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

GROŽĖ PRIKLAUSO 
NUO SVEIKATOS 

Viliojanti gražybė, moteris 
je, dabar įsirašei šv. Kazimie-; choras smarkiai ruošiasi prie'kos svarbiausia dalykas, pri-J . , . ^m . ^ \ai\ M i • i • • klauso nuo svarumo ir apsau-
ro Dr-ja, ir įmokėjo $3o, gi 2) | Draugo vakario, kuris |- g o g d e i į k a t nų moteriškų or

ganų. Šis yra darbas Fema-
form, produktas mokytojų 
Moterims yra kaipo duotas iš 
dangaus. 

Femaform yra aiškus gydo-
iis del moteriškų skausmu ir 
kentėjimų, apsaugoje jaunys
tę, ir palengvina permainoje 
gyvenimo. Dirba lapai greitai 
ir visiškai apsaugoje. 
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ 

Femaform gulima 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 GO. 

Išdlrbėjanto ChomiMai 
l.al>atorijos Divizija 

1526 W. 21st Street 
CHICAGO. U. S. A. 

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

Ofisas Didmicstvj: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 
Telefonas Central 6390 

530 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

ninkas". Bridgeportieeiai no-
t- rs jau sykį matė, bet daug 

Emilė; 9) Kazlauskas Myko- rengiasi atvažiuoti j "Drau-

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudejūną. 

_ Jei turi akiu uždegimą, jeigu akys 
Kuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

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

Nedėliomia nuo II lkl 11 
3333 South Halsted Street 

s. • . » ^ 

c Tel. State 1730 
K. N U R K A 1 T I S 

ARIMŲ P1UTAIKYTOJAS 
159 Korth State Street 

Ruimas 1429 Capitol Bldg. 
Nuo 6:30 lig 9 vai. vakarais 

Išskiriant Seredos ir aubatos vak. 

TeL tkmlevard 8689 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJI* m 
OHHU7RGAB 

•397 So. Morgan Street 
Valandos: 9—19 1* ryta. 
Vakarais nuo 7 l i l I 

CICERO OFISAS: 
IMS Soath 49-tk Aveaa* 

Telef. Cicero 4979 
Valand.: I—9:19 • . • . fcaartlan, 

Utarninkais Ir petnyčloma nao S 
lkl 9 rak raJĖ. I | ? t 

r ^ 
1 Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Ohimrgas 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 6600 S. Arteslan Are. 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 8 

po pietų; 8 iki 9 vakare. 
I 

MIIUIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Nesigarsinsi, — tavo bizni 

mažai kas žinos. 
Pasigarsink "Drauge", o 

dešimtys tūkstančio, sužinos. 

1>R. VAITUSH, O. D. • 
Lietuvis Akiu Specialistas. 

Palengvins akių Įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
f.utro. skaudančius Ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata
re, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepeivirši-
na nei akių medikalis mokslas. 
Vlauose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitlkimuo 
se. Nauji stiklai Įdedami j rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai JdėU nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
Įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėllomis nuo 9 iki 1 po piet^ 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKINEI 94 IR AUGŠČOAU 

las; 10) Raižienė Tokie; 11) 
(Jaidamauskiene Marijona; 12 
(Ja.jauskienč* Veronika; 13) Ce-
rebijus Eimonas; 1.4) Slanina 
Antaną* ir 15) (Stumbrienė 
Pranciška - įmokėjo po $L\ 
(jireta šio Juozas Karpavičius 
savo gyminem Lietuvon išra
sos du egzempliorių laikraščio 
4'Vienybė" ir j mokėjo $2. 

Garbe Jums'lietuviai Bliss 
villie&iai, ITad ir svetur būda
mi laikotės vienybės mylėda
mi Dievą ir tėvynę! Garbe 
Maspetho klebonui, kun. Mi
lukui, kurs nevien rūpina 
dvasios reikalus Blissvilyn 
nuvykdamas bet palaiko ir 
tautos dvasią. Su pasigerėji
mu turiu priminti, kad p. Lui 
(Jaus (117 (Jrecnpoint ove.) 
mitingui svetaine davė uz 
dyką. Visiems tiems, kurie 
prisidėjo prie įnįtingo sušau
kimo ir mitinge dalyvavo ma
no giliausia padėka. 

Su pagarba 
Kun. St. Pavilani v, 

Šv. ^vazim. Dr-jos 
Įgaliotinis Amerikoje. 
.214 Ripley PI., 

Elįzabeth, N. J. 

go" vakarą. 
Choristas. 

t 

CICERIEČIAI 
PASINAUDOKITE 
PROGA 

Pardavimui 1-mi Morgi-
čiai ir 1-mi MorgičiŲ Gold 
Bondsai kurie neša 6 ir 
6^ nuošimtį žemiau pami
nėtose sumose 

$ 100.00 
$ 500.00 
$1000.00 
$2500.00 
$3000.00 
$4000.00 
$5000.00 

CICERO TRUST & 
SAVINGS BANK 

52nd Ave. & 25th St., 
Cicero, BL 

1 'DRAUGO'' KORESPON-
DENTŲ DOMEI! 

4' Draugo'' Rcaakcija turi 
garbės 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
gų aprašymų apie buvusius 
dalykus. Kitaip elgiantis pasi
taiko, kad pranešimas (kar
tais net svarbus), įterptas į il
gą, korespondenciją, nebūva 
pastebėtas arba vietos nesant 
ilgai korespondencijai, prane 
Šimas liekasi laiku nepatal
pintas. 

2) Visos korespondencijos 
ir pranešimai, kurios norima, 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. VVashlngtan St. Rcooi 911 
Tel. Central 6200 

Cicero Ofisas Ketvcrgo vak. 
[4917 W. 14th St. Tel. Cicero 822.1 
Ant BRIDGEPORTO SeredoJ nuo 
! 6-8 vai. •. Subatoj nuo 1—7 T. • . 
3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737 

į£8s*; i -f^į^^^^f1^ 

Tamsta g j 

B t LG.VRISKA ŽOLIV ARBATA. 
Palengvina šalčius, 
Palengvina Sukiet(\iima viduriu, 
Palengvina Kepenių kenkimus. 
Pagerina Kraują, 
Bulgarl.ška Žolių Arbata yra par

duota pas kiekviena vaistininką 3Cc. 
— 75c. ir |1.25. 

Pastaba: Aš pasiųsu mano dMelį 
5 mėn. saiza per paštą už $1.25. Ra
šykite pas; H. H. Von Schlick, 39 
Marvel Buildingr, Pittsburgh, Pa. 

i % 

S. 0. LACKAWICZ 
Lletnvla Oratorių* 
2314 W. 23 -rd Place 

Chleago, m . 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at-
sišaukti, o uia.no 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Canal 1271 
• S f t 

Ar sergate7 Mes jums pagelbe
sime. Patarimas dykai ar jųs čia. 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmuą? Ar 
turite skilvio Ilgą, gasų, rugstumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio 7 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
•u kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą Ir 
mažai svertate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusi liežuvį? 
Prašalinklt nervingumą — apsi
saugoki t neurastenijos, ji silpnina 
visus nervuar. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir paslma-
tyklte eu mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski j 
ir Sc!iweers ! 

Ofisas 
Tel. Armitag-c 4412 

1112-1114 Milwaukee Ave.: 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko' 

Valandos »*12 ryto, 1-6 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 iicl u diena 
Bpeclaltotaj chroniškų, nervų. 
kraujo, odos Ir šlapumo ligrų. 

•"• , • _ v . . . 

J. P. V/A1TCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAfl 

127 N. Dearborn Street 
Kambariai 514 Ir SIC 

Telefonai Randolph 5584 ir 6585 
Tai.: Kas diena, išskiriant Su-

batos ir šventės, nuo 9 iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Arenue 
Telefonas Pu U man 6377 

ra1.: Kas diena cuo Z lkl 9; 
Subatomis vlsš), t. tena, šventomis 
iki pietų. 

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

John Bagdziunas Borden1 

Lietuvis Advokatas 
69 W. Washington St , 

Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

Vakarais: 2151 West 22 St 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Canal 1667 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVfi ADVOKATĖ 
3116 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais. 
Nuo 2 lkl 6 Subatotn po piet 

K. JURGELIONIS] 
ADVOKATAS 

127 m. Dearborn St., Room 111? 
Telef. State 7521 

Vanarais ir nedėlios rytą* 
3335 So. Halsted S t 

Telefonas Yards 0141 
Bylos visuose teismuos^ — Ab
straktai. — Ingaliojima* — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mjrglčiams 

•m**- »̂ — 1 CHAS. K. vuosArns 1 
Didžiauses ir geriauses siuvejes 

aut West Sides. 
S Turiu dideli pasirinkimą pavasariniu 

materijų del vyru ir moterų, 
ir moterių. 

NAUJAUSOS MADOS, SIUTU 
Visokiu Styiu 

Padarau ant užsakinio greitai ir gerai 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del sero patarna
vimo, Taipsri ' 

Valome, dažome ir atnaujiname genus. 
CHAS. K. OT0SAIIIS 

Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. Ohicago, UI. 

Tel. Roosevelt 8982 
»ttJLtjaaat,ttaa&ataatta«JLggga«^taaa<t*t,aa^ttg^atttagg*y^» 

o 

o 

! 

JOHN KUCH1NSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti ftea%ttt i t 
Telefona= Canal 2661 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. B« 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki C ! 
T. Veda visokias bylas visuose 
telsmuoee. Egzaminuoja Abstrak 
tus ir padirba vlsoklui Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, P«<*mas Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis lilygo 
mis 

is:iniiiiiimiuiiitiitiKiiun!U!f!iiuiim 

Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrasty "Drauge", ku
ris duoda geriausias 
pasekmes. if 

"DRAUGAS" 
2334 So Oakley Ave 
TeL Roosevelt 7791 

, Chicago, I1L 

http://uia.no


0_J?_S P C X I Ketvir tadienis , vas . 5, 1925 

CHICAGOJE 
KARDINOLAS IŠVYKO 

ROMON. 

J o Eminenciją Kardinolas 
Jfundelein, Chicagos arkivys-
k ū p a , , vakar išvyko Xew Yor , r a h - ' Pamatytas kandidatų 12 

v.ard Aldermanu. 

BRIGHTON PARK. 
Sausio 29 d. 1925 ra. įvyko 

ftri^liton P a r k o Polit ikos Lie-
tuvių Kliubo susirinkimas. 
Nutar ta vienbalsiai : 

1) Kad F rank Stasiulis, 
vienas seniausiu l i i iglt ton 
P a r k o biznierių Real Estate , 

kan. I š t<Mi keliaus Romon. 

36,868 UŽSIREGISTRAVO 

Praei ty antradieni užsirėki 
s t ravo tik .'M.StiS piliečiai ir 
pilietės. Ši registracija mies
tui atsiėjo 225,000 dol. 

BOMBA APGRIOVĖ 
KAVINĘ. 

Pamesta honiiba ties num. 

2) Kad nievienas Lietuvis 
nedrįs tu dirbti svetimiems 
rinkimu metu, kad ir už pini
gus. 

Visi, kas kuom gali, turi 
prisidėti prie laimėjimo, nes 
jei laimėsime, tai visi turėsi
me savo žmogų valdžioje i r j l ikės mergaitės priklausytų 
Įgalėsime tikėtis gero patarna- prie šios prakilnios organiza
vimo. Taigi lietuviai, bukime eijos kurios obalsis ' 'V i skas 
taip geri sau. Balsuokime u V atnaujinti Kr i s t u j e " . Ežeras. 
j j , bent prisidekime kuom 

eisiančios ir Jos " i n corpore" . 
Nežinia kodėl nesilanko. 
Keletas mėnesių atgal , su

siorganizavo Nekalto Prasidė
jimo Šv. Panelės Dr-ja iš di
džiųjų mergaičių, kurių *3 
syk prisirašė apie dvidešimts 
penkias. Kada esti šaukiami 
susirinkimai, tai teateina ve? 
apie dešimts. Reikėtų mergai 
tems daugiau interesuotis to
kia praki lnia organizacija i r 
pradėti veikimas. J e i mes ka
tal ikai nebusime t inkama; su
siorganizavę, sunku mums 
bus atsispir t i prieš Bažnyčios 
priešus. Butų į&era, kad kata* 

• 
nors prie r inkimu; kas dar-

6311 ]).vx..l a v . apardė ka- į))lu k a s m ] ] . a K a n , i n f c : I a e 

Tino ir J.ioų sal... l>oli«ja v o j m > t s v e t i m t a u f i u s > k m , i r j i ( , 
d a tardymu*. balsuotu už F rank Sta.mii, 

j ka ip gerą žmogų. 
Kliubo sus. esti kas ketver

i a s pas F. Stasiui i 4405 Fair-
field A ve. S vai. vakare. 

Taipogi prašome atsilanky
ki į prakalbas, kurios yra ren
giamos vasario 7 d. N. P. 6v. 
M. P. parapijos >\v{. 44 ir S. 
FaSrfield A ve. subatos vaka
rą, S vai. ' 

Vincentas Paukšt is . 

gijoje tenka pastebėti narių 
kurie ypat ingai pasišvenčia 
organizacijos gerovei. Sajun-
g°ie> y P a ^ darbu atsižymi: J . 
Čepuliene, M. Paukšt iene, E . 
Deksniutė, O. Matimaitienė, A 

NAMAI - ŽEMĖ 
# P A R D A V I M U I 2 flatų mū

riniai namai an t Marąuette 
Road a r t i Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis J 
kambarys išgrysta plytoms, 

Baltutienė, J . šeputa i tė , S. |^beržinio medžio visi užbaigf-
^ v . , . -r ™. . Tv mai, Atsišaukite Gečaite, L. Tirnnai te . Isvar-

J A M E S KRAI. 
2444 Wes t 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

-

KVIEČIAMS KAINA 
: PAKILO. 

Chieagos spekuliantai dar
buojasi. I 'žvakar kviečiams 
kaina buvo nustumta nuo 
$2.05 ligi $1.9:5 bušeliui.. (Ji 
vakar išuaujo pakelta lig 
$2.00. 

Bet spekuliantams visgi 
Ja n. nėra vilties padaryti sau 
milionus. Tai paskutinės jų j IŠ W E S T SIDĖS PADAN 

bųs reikalai svarstomi. 
Valdyba. 

dytosios, sudaro abiejų vaka
rų komisijas, jos sus-muose 
raportuoja, kalba, M. S. Aps
kričio sus-raus lanko, rapor
tus išduoda visuomet gyvai, 
nuodugniai , tar iant , parodo 
rūpestį draugijos reikalais. 
Labiausiai pastebėtina p-lė 
Liudvika Tirunai te . J i netik 
y ra finansinė kuopos sekreto- \x 2 muro namai 0 & G kam 

_ , ,_ m. .,_ . barių vėliausios mados kieto 
re, bet p-le Tirunai te nupir- m e d ž { o l l ž h a i g i „ , a i s k a r ? t u 
ko finansų knygų ir kuopai v a r i d o T l i u šildomi, tik 
padovanojo. Be to p-lė Tiru- <f» -f gz A A A 
nai te į kuopų' įnesų daug gra- Bungalow 6 kambariu su 
žjų sumanymų, jos kalba nuo- garadžin, garu šildomas 

$7,200 
Bungalow 5 kamb. su gara-

džiu abu muro $ 7 ^ 0 0 0 
2 lotai ant Campbell Ave., 

NAMU B A R G E N A I L BEAL ESTATE 
< • - ^ . . . . • « • • • » • • • • • * 

TURIM 1000 NAMU DEL 

I PARDAVIMO ARBA 

DARGIS & SAVICKAS 
REAL ESTATE 

BARGENAI! 
PARDAVIMUI P R I E 

VIENUOLYNO. 

Vyčių 24 kuopos mėnesini 
susirinkimas įvyks ke tverge , ' latos r imta, taiki. Tas idealu-
5 d., 8 vai. vakare . Malonėki-1 mas, r imtumas, ta ikumas kelia j 
te visi nariai ir nares skait- aikštėn asmens gražiąsias y-
lingai pribūti , nes bus svar- patybes. Panašaus typo pri

k a l ė t u m e laikytis viso ir visuo Į tarpe. Gi) ir 70 gatvių. 
met, ypač draugij iniame gy-i 

TOWN OF L A K E . 
K a s Sąjungiečiu veikiama. 
Moterų Sąjungos 21-os kuo

pos metinis susir inkimas įvy
ko sausio 25 d., Sv. Kryžiaus 
parapijos mokyklos kambary- ! 

venime. Tyla. 

R E I K A L I N G A 
$5,000 J METUS 

Taipgi turime daugybę bar-
genų ir kitose dalyse Chieagos 
ir Cieeroj. 

MAINYMUI. 
Mažai var totas Buick Tou-

ring karas. Mainysime a r par
duosime. Kas nori cera karą 

Žemiaus paminėtose vietose: 

MARQUETTE PARK 
CHICAGO LAWN 
BRIGHTON PARK 
WEST ENGLEWOOD 
AUBURN PARK 
PARK MANOR 
SOUTH P A R K GARDENS 
BEVERLY H I L L S 
MT. GREENWOOD 
SOUTH SHORE 
BRIDGEPORT 

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

8 kambariu Residencija ant 

I
Perkam, pa rduodam ir 

mainom namus, farmas ta ip 
gi ir visokius biznius. 

Darbą at l iekam greitai , 
pigiai i r gerai . 

Kre ipki tės : 

i 3352 So. Habted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONASCa 

'"'". '.""."' " '. ! 3- iu g e r u 1 I šmint ingu vy ru . I Muro namą - storas i r 4 fle-
ie. Saningieeių sus-muose v i - ;

 J * £ * . * ^ r . L • T> I <M *on • 

pas tangos. 

^AUJI MOKESČIAI AUTO-
ISTAM! 1̂  

Illinois legislaturoj iškal
tas klausimas visus Chieagoj 
automobilių savininkus apdė
ti $2.00 mokesėiu per metus. 
Surinkti pinigai turėtu tekti 
miesto reikalams. 

Ko čia jau neišgalvojama 
einant didvn išlaidumui. 

APVIRTC AUTOMOBI
LIU?. 

•Lincoln parke ties viena ku 
dra greitai važiuojąs automo 
b i l i u s a j ) v i r t o . .1 u o v a ž i a v o 3 j 

ta ikinai ir visi sužeisti. 

GĖS. 
Vyčių 24 kuopa sparčiai auga. 

Paskelbus Vyčiams vajų, 
mūsų kuopa ėmė darbuotis , 
kad " s u b y t i n u s " kitas kuo
pas, ir kaip girdėjau, kuopa 
jau pasidvigubinus narių 
skaičiumi. 

Vasario 15 d. Aušros Var
tų par. svetainėje įvyks Liet. 
Vyčių 24 kp. šeimyniškas va
karėlis su gražia programa. 
Spaudos Dr-jos 14 kp. "Bun-

c o " part i ja . 
Vasario S d. parapijos sve

tainėje įvyks Katalikų Spau-

suomet pastebi kas nuo tokio!Mes *noktasime ^arbą. 
Atsišaukite vpatiškai: 

S. L. FABFONAS CO. gražaus, ypač mintin puola 
draugijos narių skaitlinės di
dėjimas ir jų nenuilstomas 
veikimas, ftį syki pr is i rašė : P . 
Filipavičiene, M. Deksniene, 

u ž d i r b a l engva i m u š u S a l e s ! pigiai, kreipkitės tuo jaus pa» I Roekwellj netoli nuo v i e n u i 
m o n a i . M e s tu r ime vietą del mus. ! Y n ° ; ^ ™ « « 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-

par-
809 VV. 35th Str. 

RKTKAL1NUAS vargoninin
kas. Atsišaukite vpatiškai ar-

B. Alkimavičienė, S. Kava- ha laišku į ftv. Baltramiejaus 
iiauskienė, J . Alkimavičienė, klebonija 

Rev. J . Bt* Kloris 
730 Ko. Tifaicbln Stroot 

\\u.ik<tran. 111. 

I>. Pivarunienė. Sųjungietės 
džiaugėsi susilaukusios naujų 
padėjėjų darbininkų. 

21 kuopa rengiasi net prie 
dviejų vakarų. Vienas bus su-
pers ta tymu kiek vėliau, gi ki
tas, šeimyninis įvyks vasario 
8 d., Davis Square Pa rk sa
lėje. Komisija ^ ruo- | 1 0 5 , m , p p s j K a i n a p r i o i n a m a . X a l 

šiasi labai rupesting-ai, paga- m a i randnsi 1907 ir 1011 Tanaiport 
dos Draugijos 'Bunco p a r t i - į m i n s gardžią vakariene ir AY«. Atsišaukite 2520 so. Miiiani AV. 

žavintį programą. J M. S. a r b a pasaukite* cnmut* 0053 po e-
21 kuopų prisirašė ar t i ketu- to" vaK Vttk- k t ouak i t '> Mr- M a k 'k-

tai . Rendos $1,680 į metus. 
2 fletų Cottage West Side-

je mainvs už du fletų Cieeroj. 
KĄ TURITE? 

PARDAVIMT'I 2 namai, vienas 2-
jų flatu mūrinis kitas pusė muro 
pusė medžio. Abiejose namuose ran
dasi vieta del biznio. Handos n«Sa j 

T J 

ja. Sako busią daug gražių 
dovanų. Taigi kas nori jų už-
dyką gauti , prašome a t s i la i 
kyti. Manome, kad bus daug 
publikos, nes girdėjau, kad ti-

i n r - T i u i u n . _ _ . . ketų daug parduota . 
AREŠTAVIMAI DIDĖJA. S a k o e i s i a n č i o s . i n corpore" . 

Aušros Var ta Moterų ir Me»" 
Chicagoje, anot j>olicijos re 

kordų, areštavimai sausio mė 
I ginų Dr-ja pereitame sekma-
idienv nutarė ^Draugo '* vaka-

nesm pa.li.l,..]., 25 nuošinuiais k" . . k j . g (, M , 
palyginu? 
sausiu. 

;u praei tu metu 
1 «• 4 . 

JUOZUPAS UG1NTAS 
niuv Vasario 4 <!., 1B25 m. ."» 
vai. rj'te, 48 i:i. fu amžiaus. Ki
lo iš K'Mino rt*<lylios. TatiragiS 
apskri<"i<»̂  CaOrtIiškt*s i>arapijos, 
Taujėniu kaimo. Išgyveno A-
nicrftioj 21 medis 

Patiki) diiteliame nuliūdime 
pusbrolį Antaną. I trinta ir švo-
tteri Adolfą Hladiką Lietuvoje 
-tiinj Alfoiisi| ir dukterį /.u/.a. 
ną. 

llrmiT r»ašar\oias :;«:.4 \v . 5*1 
th St. laidotuvės |vyks Pėtny-
t-ioje. Vasjirio B <!.! iŠ namu 9 
vai. bus atlydėtas f Sfr. Povilo 
hažn>i i,! — 55-tos ii- KtHlzie 
Ave.. kurioj jvyks u<<lulin^os 
pamaldos «/ \elioido sielą. 

Po pamaUlu bu> nulydėtas } 
»v. Kazimiero kaphies. Nuošir. 
diai k\ieėianie visus gimine* 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Pusbrolis ir švoge-
ris. 

I.aidot\i\t ms patarnauja prab 
S. D. f.a(bawi( /. Tel. (anai 1271 

'.' 

dažio svetainėje, dalyvauti 
" i n eo rpo re , \ Oi Sajungietes 
sako ir neapsileisianėios at-

rių dešimeiu nauju nariit, jos j 
nori paviešėti, arėiau susipa
žinti ir visus Sąjungas prie-
telius pavaišinti , užtad ir ren-

B I Z N I S 

Ikėjimu $2,500. Turi būti pai 
V / O . / J . , , . , . , ,VI,.IH; ,,.,,./i,wvi; 'duota čį mėnesi. PriežaFti pa 
Jvoredamas prUt , paKluoi , i.- -i •, • ' 

. .. ] ' , ' (. ' t irsite ant vietos. ar mainyti namus, lotus j ar-
mas, e t e , kreipkitės pas Alex 
Dargi a r Pranų L. Savickų ku
rie suteiks Tamistai teisingą! 
ir mandagų patarnavimą -
grei tai . Nebebūk be savo pas
togės dėlto kad gali įsigyti su 
visai mažu imokėjimu o ba-
lansą mokėsi kaip rendą. 

Darome įvairius dokumen
tus, doviernastis, eic. 

Dargis 8C Savickas 
Real Estate , Loan & Insurance 

726West i18thSt. 
Tel. Canal 1603 

N O R I N T I E J I P I R K T 
PARDUOT, MAINYTI 

Parsiduoda mūrinis narna? 
G ir b kambariu, garu apšildo
mas, su 3 karu garadžium ne
toli \Vestern ir (}?>r<\ St. Pen-
dos neša $1,080 i metus. Kai
na $13,000. 

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

10 flatu pardavimui su $10,-
000 įmokėjimui, likusius po 
$200 l mėnesį. Naujas muro 
kampinis namas ant Mar-
guette Pilvd. netoli vienuoly
no, po 5 ir 4 kambarius. Visi 
fintai išrendavoti. Nepraleis-

| ki tę progos, pamatykite šit;j 
j narna, retai tokis p i rk imai 

Del platesniu in-

809 H. 3511) SI.. Chicago 
Tel. 'ioulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR FAR-
DAVIMO RASTUS, 

k'asekmingai siunčiam pinigus ir | 
% Parduodam Laivakortes. % 

r?-

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

LOANS I N S U R A N C E 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis . 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m 

Rezidencijos Tel. 
Prospect A101 

Ofiso Tel. 
Prospect 6778 

ĮVAIRUS KONTRAKĮTORIAI 

Darnus, lotus, biznius. Turini J pasi taiko. 
bargenų namu, lotu aplink formacijų patirsi te ant vietos. 

PARSIDUODA Bučernė ir G.ro-
sernė. Vieta apgyventa visokiomin 
tautomis; biznis išdirbtas per 25 me-

giasi prie šeimininio draugiš- tus- čk*» vi^ta padaryti pinigų, rar-
. » _. . davimo priežastis llgn. 
KO V a k a r ė l i o . 230« Blu«> Islantl Avcnuc 

Laimei, kiekvienoje d r a u - ' T e ! e f ^ ^ a T 1 » , . 6 " 2 

— \ Vienuolyną Marquette Park . 

Metinės Sukaktuvės 

POVILO MAŽEIKO 
Kuris persiskyrė su šio 

pasauliu vasario 3 d. 1924 
m. Velionis paėjo iš Kauno 
red. Tauragės apskr. Šila
lės parap. Obelino kaim. 

Paliko dideliame nuliū
dime sunūs Stanislovą ir 
Povilą, ir dukteris, Oną 
(Mažeikaite) Grigaitienę 
i r Aldoną, Mažeikaitę. 

Metinės pamaldos už jo 
sielą įvyks Subatoi vasa
rio 7 d., 1925 m. šv . Juiį-
irio bažnyčioje, 32 PI. i r Au 
burn Ave. 7 vai. ryte . Nuo
širdžiai kviečiame visus sri-
mines, d raugus i r pažįsta
mus dalyvauti šiose pa
maldose. 

Nul iūdę; 
Sunai Stanislovas i r Povi
las Mažeikiai Dukterys O 
n a Grigaitienė i r A. Mažei
kaite. 

PRANAŠYSTE 
TrOMET tiktai buvo koletas žmonių kurie prisidėjo 

prie tų pionierių kurie .užsii'-mė išvystymu telefonų. 
Naujai išrastą artizmą kur] nuolat reikėjo penėti 

naujais išradimais ir trukdymais su mažai pinigų ir pu-
bliškos apatijos, bet jie numato visai šaliai patarnavimą. 

Apie du šimtų metų atgal telefonų visose Jungtinėse 
Valstijose buvo mažiau negu dabar vien tik Illinois val
stijoj, biznis yxa organizuojamas, nuolat, taip kaip Beil 
Systema dabartiniu laiku. Tai yra centralinė patarėjų 
grupė, centralinė mokslinė organizacija kuri yra paskirta 
išradimams, centralinis departamentas kuris rūpinasi 
technikos patobulinimais, centralinė jėga kuri rūpinasi 
geru materiolu, vietinės operuojamos kompanijos kurios 
pažysta vietinius reikalus ir nacionalis tinklas linijų ku
ris sujungia visas kompanijas. 

Telefonų pionieriai suplanavo šios organizacijos 
struktūrą, suprasdami reikalą gerą ir ekonomišką šalies 
patarnavimą. Kalies patyrimas patvirtino jų teisingą 
permatymą. 

ILLINOIS B E L L T E L E P H O N E COMPANY 

B E L L S Y S T E M 
OnePollcy • One System • Univtnal Service 

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

Kurie manote pirkt i ar mai
nyti, mažesnį namą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, 
malonėkite atsi lankyti \ mūsų 

XT . . . . . . . . 0 . . jofisą, mes tikimės k a d ' t a m i s -
Nedehomis iki 3 vai. po pietū. (tai prisikirsime viena iš tu 

1000 namų kuris tiks. Mes ne
galime <"ia paminavoti visų 
bargenų. Nedaro skir tumo 
kaip pigų ar brandų nori pir
kti, su mažu kapitalu ar su 
dideliu, mes turim visokių 
kainų ir ant lengvų išmokėji
mų. 

Tel. Blvd. 9641 

A. KAI RIS 
Murklio Ir budavojlmo UJUDU 

GfcNEKALIS 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane duoao 

lįtrm patarimu. 
3S52 8o. flal&ted Street 

Chicago, UI. 
Home 

I 3350 Ix)we Avenue 

2418 W. Marąuet te Rd. 
- Ar t i Western Ave, 

Tel. Prospect 8678 
Ofisas a tdaras iki 8 vai. 

/ 

MkWkWkWMmmmKM*m 

A. + A. 
JIOZAPAS I.ETIKAS 

Mylėjome mes J| gyva neuž-
mirškime j J ir niirus|. 

Paminėjimas 2 metę sukak
tuvių mano brangaus vyro ir 
tėvelį kuris persiskyrė su .šk> 
pagaulių 1923 metais 6 diena 
Vasario. Sulaukės amžiaus 35 
metus. Paliko <litlelianie nuliū
dime moterį .įnamių L.etukit'nc 
ir tris dukrelės Joarna. Pran
ciškų. Jr Stefaniją. Senų 31otl-
nelę, liroliu.s ir Seseris. Jau 
praslinko du .metai kaip ta be
širdė mirtis išplėšė iš mūsų tar
po numylėta vyrą ir tėvelį, o 
paliko širdyse žaizdas kuriuos 
ncišgys ant amžius. Ana spau
da šalta žemelė. O mūsų širdis 
vėra gailestis ir ašaroms lais
tom jo kapą. Pamaldos' įvyks 6 
d. Vasario 8 valanda iš ryto 
ftv. Kryžiams Bažnyčioj prie 46 
ir Hermitage gatvių. Nuošir
džiai meldžiame visus giminės 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti virš minėtose pamaldose po 
pamaldi; kviečiame atsilankyti 
į namus. Po numeriu 4523 So. 
Wood St. Ilslekis brangus mano 
prysiega Ir tėveli šaltoje žeme
lėje liauk mūsų pas savęs. 

Nuliūdusi: Moteris Joanna 
I/erukienė ir tris dukrele?. Ant 
visados po tik gyva dvasia sa
vyje turėsime. 

c 

Ofisas adaras nuo 9 kasdie
na. Nedėliomis nuo 9 iki 3 
po pietų. 

Rozenskj 

&Co 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Paaa rome 
darbą greitai i r pigiai . 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir st iklu i r t . t . 
3149 SO R A L S T E D ST. 

Pres . Bamancionis 
Chicago, m. Tel. Tar t i s 7282 

Tel. Lafayette 4223 

PLUMBING 
Kaipo lietu vys, Ueturlam* 

patarnauju koogcriaorfal 
M TUULA* 

M38 West Z8A Street 

le lefooas Ganai 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumerts, darbą at

lieku gerai Ir sąiiniiOral. 
THOMAS Hioorars 

U I S So. Oakley Ave Ohleago, 

i Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS j 
Mallavojtmn Kontraktorlus 

DaŽŲ ir P o p e r o s K r a u t u v ė 
S8S8 SO. liKAVITT STR. 

6312 S. WESTERN AVE. 
Prospect 210? 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktaram a blznle-

I rlams ir veikijams. perkantiems ir 
parduodant lema darbo ir darbiniu k y 
jiefikantlems — 

— Tlaiems "Drauge" garsinti* apsi
moka. 

Jei laiko neturi, pasmuk: 

Tel. Roosevelt 7791 
<> 
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