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" D r a u g a s " tebūnie kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikoje 30 gyvenimo draugas! 

r 
(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 

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

PARYŽIUS, vas. 5. -
Cambrai arkivyskupas dvasiš 
kijai ir tikintiems paskelbi'* 
ganytojim raštą, kuriamo 
tarp kitko smerkiama komu
niste .skleidžiamos doktrinos 
ir propaganda. 

44 Deja," rašo arkivysku
pas, "didis skaičius * mūsų 

Anglija Ginkluojasi Jurose 
LONDONAS, vas. f*. — Ne.linga bus pasidirbdinti f>4 

oficialiai pranešta, kad Ang- naujus kruize r-ius, kuriais tū
li jos vyriausybė reikalaus rės but pakeisti senosios ru-
parlamento nemažu sunm nau šies kruizeriai. Septyni krui-
jiems karo laivams dirbdin- zeriai jau statomi. Iš ju du 

rožE^^° AUKA K. NORKUS SULAIKYTAS. UŽGRIAUTA. 

Nežinoma, ar CoLlins yra 
dai gyvas. 

ti. 
Vyriausybė turi paruošusi 

tam tikslui programa. Prie-
šaky padėta aštuoni nauji 10,-

skiriami Australijai. 

Tą vyriausybės programą 
parlamentas gal žymiai su
siaurins arba nors sutrukdys 

b randu darbo žmonių links- f000 t 0 I m kruizeriai. Toliau-
ta prie tų doktrinų ir tiki ko- S * o k a t r>' s nardančios laivės, 
munistų pažadėjimams. T e - J v i w , a s aeroplanų vežiotojas, 
ėiaus mušu meilė prie ju t u - ! v i ( ' I i a s m i m i ^ ^ e j a s , du san 

. . .. * . . . . . . . u l in iu Inivii du mn/n karo I tikrai kovosią tą gniKlavimos! 
n but jiems geriausiu ispeu- <i«*imiu Jai\u. ciu mažu karo i * r> 

; 'laiveliu ir vienas sneeialei lar programą. Liberalai saukia, 
mu, kad jie saugotusi komu- '*n e 1 1 1 1 , l vitnas SIMIICIUI UU JJ 
nistų, jei nenori sulaukti sku^ i|V'>ai laivas, 
do. 

CAVE CITY, ^Ky., vas. 5. 
— Ligi vakar dienos dėtos 
visos galimos pastangos iš
gelbėti FIloyd Collinsą iš siau 
rutėlio urvo, kuriame jo kai
riąją koją prispaudė pasly
dęs keletos tonų akmuo. Koja 
jam prispausta beveik pu*-

Amerikog laivų linijos įga 
liotinis ]). Kastantas Norkus 
jau sugrįžo Amerikon, bet Ė-
Uis saloje valdžios agentų su
laikytas. Mat, prieš šį libera
lų veikėją kilo daug skundą. 
Sakoma, valdžia nebepaleis 
jo bent iki teisinio, kuriame 
jam teks teisintis prieš savo 
skundėjus. 

Seimo Delegacija Pas 

žymia dalį planu vykinti. Bet T p i ^ i a m padėjime iš priešą 
apie tai reikia abejoti. J.J0 

Pranešta, kad liberalai tai 

'kad gyventojai jau ir taip ne I j 

Išpradžių, kiek buvo priei
nama, skaldyta milžiniškas, ak 
niuo. Pasirodė tuščias dar-* 
>as. Pastaromis dienomis ini-

Kartu sugrįžęs ir ]>. Vini-
kas, labai nepatenkintas Lie
tuvos valdžia, (ial labiausia 
dėlto, kad šiltos vietos nete-
ko. 

Vyskupas Hoban Priėmė 
Lietuvių Rezoliucijas. 

| H!:spertai apskaito, kad Ii-[atkelia taksų. Gi paskiau bu-f t a v a l v t i m t i k s l u I ) a d i ( l i n t i 

44Komuniste doktrinos jau 
paaiškėjo tikroje Šviesoje. 
Per septynerius metus komu
nistai pagamino jų vaisių. Tie 
vaisiai, tai kraujas, sopuliai 
ir mirtis. .Rusijoj įvesta pro
letariato diktatūra. Tenai 
šiandie darbininkai suspausti 
geležine drausme; darbas sn 
militarizuotas; už keliamus 
streikus streikininkai baudžia 
mi mirtimi; už darbą užmo-
kesniai juokingi; maisto neuž 
tektinai; 3'J m ii io na i asmenų 
išbadėję ir atsidūrę epidemi
jų malonėje. Ot'ieialė statisti 
ka. gal ji toli nepilna, rodo, 
kad 1920 metais 2 milionai 
žmonių užkankinta, sušaudy
ta, ar kitaip kaip nužudyta; 
gi jįų tarpe butą 200,(Xy) dar
bininku, ir 8(X),(XX) valstiečių, 
neskaitant Įriti) milionų nelai 
mingųjų aukų, kurios žuvo 
nuo bado, šiltinės, iroaro arba 
choleros. 

;i 1934 metų Anglija rėika-'sia. kur-kas blogiau. 

Nežino Kaip Pagerbti S. V. 
A m b a s a d o r i ų 

siaurutėlį praėjimą. Vakar po 
jpiet ties nelaiminga auka pa 
slydo kitas akmuo ir uždarė | 

MOTERYS VISGI BIJO 
NAUJO AMENDMENTO. 

\VASHINGTOX, vas. 6. — 
Taip vadinamos "pažangio 

Antrasai Vakariniu Valstvbiu Lietuviu Kataliku Sei-
mas, įvykęs Chicagoj vasario 1 d., nusprendė visas savo 
rezoliucijas įteikti Jo Flminencijai Chieagos Kardinolui ir 
šiam reikalui išrinko komisiją. Vakar, vasario o d., Si ko
misija nuvyko Arkivyskupijos uranoe-aarijon su anglų kal-
bon išverstomis rezoliucijomis. Jo Eminencija Kardinolas 
Mjindelein jaiu buvo išvažiavęs Romon, tad jo vardu delega 
tus priėmė Jo Malonybė Vyskupas Hoban. Tarp jo ir ko-

t misijos Įvyko ilgokas ir nuoširdus pasikalbėjimas. T a r p ko 
kito užkliudvta ir kalbai klausimas mnsu bažnveiose. Paaiš-
kėjo, kad nei (Kardinolas nei Vyskupas ir nemano lietuviu 

praėjimą. Vargiai bus gal ima-šios" ir nieko neveikiančios j k a l J > 0 S toisių siaurinti. Vyskupas Hoban net pasakė, kad tu-
', tą akmenį pašalinti. Skaldyti 
nebegalima. Nes gali užgriū
ti visas urvas. 

Kad ir butų koki valdiški 

BERLYNAS, vas. (i. — S. to vietoj nieko nauja neiškė-
Yalstybių ambasadorius Vo- lė. — 
kietijai liougbton apleidžia 
čia savo vietą. J is paskirtas 
Ambasadorium Anglijai. 

Būdamas ambasadorium Ho 
iighton Vokietijai daug pasi
tarnavo ir daug gera vokie
čiams atliko. Tad vokiečiu 
valdžia norėtų ji atatinkamai 
pagerbti, bet nėra kaip tas 
atlikti. 

viliuose reikaluose. 

Daugelis moterų bijo to a-
mendmento. Šiandie moterys 

Nelaimingas (V.lms užgrių 
tas už 150 pėdų nuo inėjimo 
ir 60 pėdų gilumoje (nuo že
mės paviršiaus). IJrvas taip 

medaliai, tai kįla abejonė, ar j siaurutėlis, ka<l juo reikia \luri (*'a visokią privilegijų 
galima pagerbti jais diplomą šliaužti kniupščiam purvynu jkaip darbe, taip šeimynoje 
ta, kuris iš Vokietijos persi- [ir vandeniu ir. vietomis vos : I > a s K l l i JŲ netektu, 
kelia Londonan. įgalima mažam žmogui pra- ~ 

moterys ..ori, kad kongresas | '°« P " ™ * * * P E * A N K S T I ĮVEDA AN-GLŲ KALBĄ, 
pravestų dar viena konstitu- . P K R T A I PAPIKTINA SENUOSIUS PARAPIJO.VUS, 
eini an.endn.enta - snlvginri BAŽNYČIŲ STATYTOJUS. Hierarehija gerbianti visas 
moteris su vyrais visuose <i- P«rar)i.jomi kalbas ir niekam nobrukantt angfaj kalbos sn 

; skriauda gilintųjų kalbų. 

BOMBOS METOftSOS. 

Kaip ten nebūtu, bet vo- |'>'st,< P«W»*»« ir iš viršaus 
!;i«.«-iai vienbalsiai pripažįsta, 1 t u o t a T » a k n l , ' " s l a h a i •*" 
jog ambasadorius Hougbton! , r u s - P««*oJk , rankas ir ke-

i -i \ ' i • 4.-- • i . ' H n s . visas laikas \ okietijai buvo •, 

LAUKIA PASAULIO GALO. 

Užpraeitą nakti vakarinėje 
ir šiaurinėje miesto dalyse ek 
spliodavo dvi pamestos Ivom-
1K)S. 

DAUG ATSISAKO KAN-
DIDUOTJ. 

Kaizerio laikais buvo leng l a h a i draugingas ir kaipo to-. Prie pačios prispaustos au-
va tas padaryti. Turėta ata
tinkamu medaliu ir ordeuu. 

Respublika tuos visus atžy bingumas gi neišreiškiamas line padėjime randasi jo ko 
mėjimus teėiaus panaikino ir dekoracijomis. (Ja« 

Šiandie ryte mėginta prie 

ksai yra vertas kuodidžiau- |kos ir gi taip siaura, kad nė
šio dėkingumo. Tos rūšies dė įgalima nieko patirti, kokia-

-

Nors mažus nuostolius pa-
NEW YORK, vas. f>. — 7A &*** l>(4t (laug ramių žmonių 

nomos sektos "Seventh Day ,iN?czdino. 
AdventistsM 13 nariu Long I Policija veda tardymus. 
Islande kelinta diena meldžia Bet nelengvas daiktas bombi 
si, gieda ir pasninkauja tvir- mukus susekti, 
tindami, kad kaip šiandie. J 

Kandidatais i aldermonuj 
Chicagoje stojo apie pustre
čio šimto žmonių, kuomet rei 

į kalinga tik 50. * 
Praneša, kad nemažai pasi-

skelbusių kandidatais jau at-
t 

šattkė savo kandidatūras. 

"sTokia tai komunistinė vai 
džia. I r štai ta vaVlžia turi 
noro užvaldyti pasaulį, nori, 
idant visur, ir pačioj Franci-
joj, butų įvesta proletariato 
diktatūra. Tokiu būdu butų 
įkurta internacionale diktatū
ra. Tos rųšies rojų komunis
tai žada. Bet tas rojus butų 
tikras pragaras, kuris nuo že 
mės paviršiaus nušluotų žmo-
niją. 

Senate Pripažįstamas Ame
rikai įsimaišymo Pavojus 

penktadienį, turi ateiti pašau 
Ii ui pabaiga. 

Amerikoj tos rūšies* juokda 
|.]o prišliaužti, bet neatsiektas |rių yra nemažai. Daugiausia 
1 ti-kslas. Urvas užgriuvęs. Co- tai proto ligoniai, 
llins už koletos pėdų šaukia- — 

CHICAGOJE YRA p. 
WRANGEL 

e 

WASHIXGOX, vas. (>. — valstybės sekretoriui Hughes, kankinasi. 
Kad S. Valstybės žinoma Pa kurs į senato rezoliuciją šį | 
rvžiaus sutartimi įsivėlė i Ku užtikrino, kad- Suv. .Valsty- į 
ropos reikalus, senate tai iro-, M'* sakoma sutartimi neįsi- į 
dė kalbėdamas senatorius Jo- maišiusios į Europos reika-
hnson (rep. iš Ca l ) . m s -

Jo kalba buvo atsakymas 

mas neatsiliepė, Šiandie yra 
septinta para, kaip jis ten 

NIEKO NEBUS SU TARP
TAUTINIU TEISMU. 

KILO EPIDEMIJA. 

i 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
CAVE CITY, vas. 6. — Urve akmens prisegtą F l o - j t 

yd Collins išgelbėti gyvą visa viltis išnyko. Urvas, kuriiio-
mi buvo galima prie jo prišliaužti visai užako pagilus aukš
tyn apaėiai. Collins gal visai akmenų sutrintas. Iš viršaus 
kalvos pradėta kalti skylė. Tik tuo bndu nelaimingas bus 
pasiektas. 

PARYŽIUS, vas. 6. -r- Gauta žinių, kad prieš turkus 
organizuojasi B a l a n ų valstybės. Graikija kviečia pagelbon 
Jugoslaviją, Bulgariją ir» JĄimuniją. Tai busianti krikščio
nių vienybė prieš .turkus. 

i 

RO'MA, vas. 6. — Praneša, nesutikimai kilę tarpe Ar
gentinos ir Apaštalų Sosto. Pramatomas diplomatinių san
tykių pertraukimas. 

CAVE CITY, Ky., vas. 0. 
Collinso iš urvo gelbėtojų 

Sen. Johnson pavartojo tarpe, kurie apsistoję prie in 
smarkius žodžius. Pripažinęs, ėjimo urvan, kilo šiltinės ir 

i 

i:ad ta sutartis Ameriką įve- ; plaučių uždegimo epidemija, 
lia į Europos politines ir e-, Hliaužiojant urvu nuo peršla-

t 

konomines j>ainiavas, jis šau-ipimo ir nuo peršalimo dauge 
kė, kad nepripažįsta sutar- , lis susirgo. Susirgę tuo jaus 

AVASHINCiTON, vas. 6. — 
iTarptautinio teismo klausi
mas senate padėtas šalin. Rei 

jškia, negreit jis bus svarsto-
l mas. 

Chicagon at\yko ir pas tur 
ius apsistojusi žinomo Rusi-

jos generolo barono AVrangel 
žmona. 

i 

Amerikon ji atvyko gauti 
pašelpos išsklaidytai po visą 
pasaulį Rusijos aristokrati-

I j a i . 

SAUSIO 6, 1925. 
CHICAGO. — Šiandie pra 

matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

PINIGŲ KURSAS 
Vakarykščios Dienos 

Lietuvos 100 Iftu....$10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.79 
Francijos 100 frankų 5.43 
Belgijos 100 frankų . . 5.17 
Italijos 100 lirų . . . . 4.17 
Šveicarijos 100 f r. . . 19.30 

ies ir užgina tos rųšies vei
kimą ambasadoriams, valsty
bės sekretoriui, kad ir pačiam 
prezidentui. Nes nei vienas jų 
be seanto atsiklausirmo nepu
ri teisės daryti sutartis, ku-
rios turėtų Ameriką įmaišyti 

perkeliami šin miestan. Nuo 
čia inėjimas urvan yra už 5 
mailių. 

APLEIDO WASMINGTO-
NA. 

VIENNA, vas. 6 — Austrijoj veikianti T. Sąjungos ko
misija galvoja apie naujas priemones .gelbėti Austrijos res-
publikc. 

ROMA, vas. 6. — Influenza susirgo naujai paskirtas] 
Italijos ambasadorius S. Valstybėms de ITartino. 

į Europos reikalus. ,To įsi- WASHINGTON, vas. 6. — 
maišymo S. Valstybės vengė Pasitraukęs iš vietos Italijos 
penkerius metus. I r tolesniai ambasadorius, princas Gela-
turi pilnai išvengti. Isio Caetani išvyko New Yor-

kan, iš kur rytoj vvks Euro 
VIRŠ 100 ŽMONIŲ ŽUVO. pon. 

DR. PAKŠTO MARŠ
RUTAS. 

KONOTANTINOP., vas 6. | ROMA, vas. 6. - Praneša, 
— Trezizondo apylinkėse sia-Jkad Vatikano organas, dienra 
utė baisus uraganas. Prane- įštis *{Osservatore Komano , , 

ša, virš vienas šimtas žmonijų ž\iniai padidinamas ir page- l<<Dal^bininko,, adresų: 306 W. 
rinamas. Broadway, So. Boston, Mass. 

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

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

Elisabeth, 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. 

BALTIMOBE, MD., prakal 
bos gal bus tarp kovo 2 ir 4 d. 

Po kovo 6 d. K. Pakštas Ry
tuose prakalbę nebesakys, nes 
turės grįžti atgal Chicagon. 

Dr. K. Pakštas iš Chieagos 
išvažiuos vasario 7 d. Nuo tos 
dienos prašoma į jį kreipties 

žuvo . 
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L I E T U V Ą 

P/NIGUS 
P E R 
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Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
gedausią patarnauja. "DRAUGAS" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGĄS" siunčia pinigus Ktais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" P U B L CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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VILNIUS IR KLAIPĖDA, -

t 
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NUSAKO NAUJĄ PASAU
LIO KARĄ. 

Pasauly yra nemažai žnio 

NEVA DERYBOS SU LENKAIS. 
Ir Vilniaus lenkų spauda pakartoja gandus, kad Latvi

jos Saeimos pirmininkas p. Vesmanis Kaune viešėdamas ban
dęs Lietuvą su Lenkija kaip nors sutaikinti. Jo taikos " ini
ciatyvą palaikančios opozicines Seimo grupes ir kaikurie lie
tuvių politikos veikėjai". (''Vilniaus Aidas", No. 5). 

Kad socialistai ir liaudininkai tempia Lietuvą lenkiškon 
"talkon", tai jau senai žinoma. Anais laikais gydytojas Stau
gaitis (liaudininkų šulas) ir keli kiti socialistai važinėjo 
Varšavon ir siūlė lenkams palankias federacijos sąlygas, ku
rias dešnieji sukritikavo ir atmetė. 

Pereitą vasarą Lietuvos teknikų suvažiavime lietuvių 

AUSTRIJCS LIKIMU. 

nių, kurie nieku Jotu neužsi- s o c i a l d e m o k r a t u lyderis inžinierius Bielskis labai agitavo 
ima, kaip naujų karų nusa
kymu. Iš valstybių nusista
tymo, iš politikų ir diploma
tų kalbų jie sudaro visą tin
klą įvairiausių kombinuotų 
mezginių ir tai visa užrau
kia naujais karais. Baugina 
jie žmoniją ateinančiomis bai 
senybėmis ir gundo valstybes 
ginkluotis. 

už panaikinimą demarkacijos linijos, atidarymą lenkams 
Lietuvos sienų ir t. p. Inž. Bielski tame susirinkime palaike 
dar 4 jo draugai, bet patriotinio nusistatymo inžinieriai di
delė balsų dauguma atmetė kairiųjų pasiūlymą užmėgsti su 
Lenkija santykius, socialistų siūlomus neva del Lietuvos ge
ro. Dešinieji mat norėtų pirma kalbėties apie Vilniaus su
grąžinimą, o tik paskiau apie santykius. 

Kairiosios Lietuvos partijos niekuomet labai griežtai ne
stovėjo už visišką Lietuvos nepriklausomybę. Be to, kaikurie 
Lietuvos kairiųjų vadai yra lenkiškų tendencijų dvarininkai, 

Tos rųšies žmonių yra E u- j kiti jų turi sulenkėjusias žmonas, o visa tai nejučiomis juoo 
ropoję ir Amerikoje. Yra jų' verčia daugiau nuolaidumo lenkams rodyti. Vėl-gi, Lenkijoj 
ir kituose kontinentuose. 

>T. (Sąjungos komisija, kuri 
rūpinosi finansine Austrijos 
padėtimi, pranešė, kad Aust
rija negali gyvuoti (kaipo sa
vistovi nepriklausoma valsty
bė. 

Versalės taikos sutartis su 
Į skaldė Austrijos — Uugari-
jos imperiją. Tas suskaldy
mas paskiaus patvirtintas zi/ 

noma Germain taikos sutarti 
mi. Iš buvosios imperijos da
lių tik viena Čekoslovakija 
jaučiasi stipri savo nepriklau
somybėje. Pati Ungarija turi 
sunkenybių su finansais ir. po
litine tvarka. Kitos imperijos 
dalys teko Jugoslavijai, Ru-
munijai ir Lenkijai. Ir tų da
lių gyventojai šiandie didelius 
vargus vargsta. 

Pati Austrija taip apskaldy
ta, kad jai Deliko siauri ir nie-
6 milionais gyventojų. Treč
dalis tų gyventojų gyvena 
mieste Vienna, kurs yra Aus
trijos sostine. 

[nors drausti su kuo kas turi [ 
jungtis ir nustatyti, kaip kas 
Europoj turi gyventi. 

Negi Europos valstybes vi
sais laikais turės pasiduoti 
Francijos diktatūrai ir vargti 
vargus, kuomet Francija pasi
liks nuo kojų ligi dantų apsi
ginklavusi tikslu, idant jos 
diktatūra butų pildoma. 

Je i taikos sutartys Franci
ja įgaliojo kontroliuoti Eu-
ropą, tegul ji šiandie savo lė
šomis maitina 6 mlRonus aus
trų. Jei ji priešinga Austri-
jos prijungimui Vokietijon, 
tegul tad ir rūpinasi tų nri-
lionų žmonių likimu. 

Bet Francija nesirūpins. 
Tad Austrija žut-but privalo 
gelbėtis. Jei jos gyventojų 
didžiuma nori jungtis su Vo
kietija, Austrija tegul jungia
si. Nejaugi del Francijos nu
sistatymo visa Europa turi 
kentėti ir jausti nuolat rei
kalingos lygsvaros ir taikos 
trukumą. 

Aguona. 

TARPTAUTINIO DARBO 
ŽINIŲ SAUTRAUKA. 

kairysis elementas gana tvirtas ir vis dar stiprėja, tai ir-gi 
Nesenai Japonija padarė traukia Kauno kairiuosius į lenkų glebi, 

taikos sutartį su Kusi jos bol- Y r a d a r v i e n a s ženklas, kad Lietuvos kairieji su lenkais , Austrija nebeturi nei tinka-
ševikais. Ar tai didelis daik- šnabždasi. Kai laisvamanių laikraščiai pradeda smarkiai m o s pįrklybos, nei užtektinai 
tas ta sutartis? Japonija taip m u s gąsdinti Vatikanu, Zecchini ir juodais klerikalais, tai jie m t t į s t o. Visą duoną turi pirkti 
elgėsi ekonominiais apsiskai- d a r o norėdami visuomenės dėmesį nukreipti nuo savų ' ' grie-' užsieniuose.' 
tymais. Gal dar kitus kokius k l *"- ° t i e laisvamanių "griekai" šiuom tarpu greičiausia ir j pį rm keletos metų buvo jau FRANCIJA: 
tikslus turėjo. b u s *ų n ^ 1 1 ^ 1 ^ agitacija už bet kokią taiką su lenkais. Nes p ramatomas šiandieninis Aus- \ Darbininkų Protestai. -

Ir štai franeuzai politikai k i t a i p ** V * n e s i k a r ^ i u o t l i d e l konkordato su Vatikanu, su trijos likimas. Pakeltas suma- Raportuota, kad francuzų dar-
kurie del Vokietijos negali k u r m o m k o n k o r d a t a J a u s e n i a i P * ^ i r draugiškus santy- n y m a S Austriją prijungti Vo- bininkai Marseille'e ir arti-
jau nei miegoti nusako nau k i u S u ž m e z S § d a u S laisvamaniškesnės už Lietuvą valstybe, kietijon, kadir pačion Bava- muose miestuose protestuoja 
ją Europos °— Azijos bloką k a i P Latvija, Vokietijų ir Suomija, turinti vos keliolika tuks- rijon. Austrijos gyventojai di- prieS samdymą italų, ispanų 
vTai Japoniios — Rusijos _ _ > t a n č i u k a t a l i k l i - Įdžiumoje yra vokiečiai ir jie ir afrikiečių darbininkų. Yra 
Vokietijos bloką* \nuot fra! L i e t u v o s diplomatijoj valdančios partijos labai maža tu- n o r i jungtis su Vokietija. sunku patiems francuzams 

ri savų žmonių: tik ministerį ir vieną pasiuntinį. Ligšiol į vi-
s s a o as s iprus soj.įas delegacijas, vedusias derybas del Vilniaus, krikšč. de-

blokas atkreiptas ne prieš , . . • , . '• v . ,., , . 
* . v mokratai neistatydavo savų žmonių, o palikdavo tą 

ai ų -urupą, pnes i a į s v a m a j l į a m s vesti. Tie laisvamaniai, gal ir ne iš blc 

Bet tam prijungimui prieši- rasti darbų ant ūkių. 
nosi ir šiandie priešinasi 

reikalą Francija. Ir kuomet franeuzai 
ISPANIJA: 
. .Darbininkų Namai. - Mala 

Buv. Valstvbes. 
blogos va- r eįškįa 

priešingumo, jiems gos miesto viršininkas prane-
lios^ vos neįpiršo Huymanso projekto. Kr. demokratų, parti- tuojaus pritaria Anglija ir šė, kad valdžia užgyrė pro-^ ia..cu,a. politikai iš 'tik- j o s (Di0k0) centras ir skyriai laiku dar spčjo sukeHi^fotes-,kįtos valstybės, 

rų versmių patyrė, kad šia- tų bangą ir Huymanso projektas tapo atmestas. Kas gja gali 
ndie Japonija dirbdina nema; J e i d a b a r p r a s i d e t ų kokios-nors derybos su lenkais, tai 
žai karo laivų. Tų laivų dali 
turės tekti Rusijos bolševi 
kams. Bolševikai nori ToE 
muose Rytuose turėti galin
gą karo laivyną ir bendrai su I iresnis, 
japonais užblokuoti Tolimuo-

nuo Amerikos. 
iTo nusakomo naujo pasau

linio karo galimybės gvilde
nimu daugiausia užimtas fra
ncuzų laikraštis "Sans Fi l" . 
šis laikraštis įbauginęs S. 
Valstybes tariamuoju trijų 

lietuvių delegacijon ar komisijon turėtų įeiti ir krikščioni) 
demokratų atstovai, kaip ir visų kiti) žinomų parti jų: liau
dininkų, socialdemokratų, pažangiečių (tautininkų) ir gal žy
dų. Mišrios delegacijos darbas butų atsargesnis, o gal ir gu-

pasakyti, ko-
jektą budavoti 1,033 namus 
Madrid'o darbininkams, ir 

kių teisių Francija turi kam- kad statymo darbas prasidės 

šiais metais. Budavojimas kai-, kričio 25, 1924 m., gavo jiems 
nuos 15,000,000 pesetas, ku-1 paskirtas žemės ir jau pradė-

bus reikalingas Francijos specialistų nusakytojų galės 
draugingumas, kurį galima į-
gyti ir užtikrinti tik dovano 
jus Franeijai karo skolas. 

Tos rųšies blokų ir karų 
nusakymams tikinčiųjų rasis. 
Bet Suv. Valstybių nusistaty 

valstybių bloku, pažymi, i- nio tie nusakymai ir baugini 
dant S. {Valstybės veikiau ru mai nepakeis. Todėl, kad Su 
pintųsi patvarkyti karo sko
las. Aišku, jis turi minty, i-

vienytos Valstybės neturit rei 
kalo bijotis nei Japonijos, 

dant lS. Valstybės karo sko- nei jos kuriamų blokų ar sa
las Franeijai dovanotų. Su-'jungų, 
prask, S. Valstybėms ateityj Kitas pasaulio karas ir be 

įvykti, jei didžiosios valsty
bės pakils ginkluotis ir iš 
kils lenktyniavimas. Tuo 
tarpu (S. Valstybės ginklavi
mosi saugojasi ir tuo būdu ir 
kitas valstybes sulaiko nuo 
to žygio. 

Kaip tai butų gera, kad 
tie visi profesionalai politi
kai, kurie užsiimdinėja karų 
nusakymais, t imtųsi kokios 
nors žmonijai naudingo dar 
bo. 

rios sumos, valstija pridės 60 
procentą. 
JAPONIJA: 

Bedarbis Tokio. - Japonų 
laikraščiai praneša, kad yra 

KLAIPĖDOS RINKIMAI. 
Nesenai Lietuva užbaigė derybas su Vokietija del pilie

čių optacijos ir kitų Klaipėdos reikalų. Lietuvos valdžia jau 
paskyrė Klaipėdos rinkimams specialę komisiją su p. Kalnie-Į į imtas tūkstančių bedarbių 
čiu priešaky. Sąryšyje su šituo paskirimu, spauda plačiai už-
bubnijo apie Klaipėdos Seimelio ir 6 Seimo atstovų rinkimus. 

Tokio apielinkėje. 
KINIJA: 

jo apdirbdinėti tas žemes. 
PARAGUAT: 

Stoka Darbininkų. - Nėra 
užtektinai darbininkų Para-
guay'e ir pageidaujama dau-
giaus imigracijos. 

1 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
Kiti-gi net pasiskubino pridurti buk ir šis Seimas busiąs pa- Bedarbis. - Yra tūkstančiai j 
vasarį paleistas. Tuomtarpu rinkimų komisijos paskirimas vi- bedarbių Shanghai mieste ir 

. ,-

sai dar nereiškia, kad rinkimai tuoj įvyks. Juk reikia paga
minti du svarbiu rinkimų įstatymu: Seimelio ir Seimo. O ir 
optacijos terminas turi pasibaigti. Visa tai gali užsitęsti ir 
iki 1926 m. pavasario. Maž-gi Seimelio reikalui netaikintų op
tacijos paragrafų; tai tuomet Klaipėdos Seimelis gal dar spė
tų šimet susirinkti. Su Klaipėdos rinkimais rodos perdaug ne
siskubins, nes ir to krašto lietuviai tautininkai nenori skubo-
tų ir menkai prirengtų rinkimų. Galop, ir socialistų bei vokie 
čių agitacija už skubotus rinkimus jau pradeda atslūgti. Ma
tyt ir jie nebejaučia rinkimuose taip didelės sau naudos, ku
rios pirmiau tikėjosi. K. P. 

yra vienas iš miesto svar
biausių problemų. 
PANAMA: 

J. M. C. Y. Senkui iš Wor-
cester, Mass. - Tamstos pra
nešimą gavome pervėlai. To
dėl negalėjome jį patalpinti . 

Vokiečių Kolonizavimas. ~ laiku. 
Pirmieji Vokiečių gyventojai, 
kaip kabineto rezoliucija au
torizavo gruodžio 28, 1923 m., 
kuri padarė kontraktą imi
gruoti 50 vokiečių šeimynų 

J. M. Broliui iš Mažesniųjų, 
Minersville, Pa. - ( Kadangi 
Tamsta įsakai savo raštą tai-
pinti, taip kaip jis yra para
šytas, ko Redakcija neranda 

apsigyventi Panamoj koloni- galimu padaryti, tad jo visai 
zacijos tikslams, atvyko kp- netalpiname. 

Gėlelė 

GYVĮ) ROŽIŲ VAINIKĖLIS. 
DRAMA 3 AKTŲ. 

(Tąsa) 
MARYTĖ: Aš jai buvau liepus šian

die čia ateiti, bet jos čia nebuvo iš ryto, 
turbūt ji mane nesuprato, ar kokia kita 
kliūtis. 

MARCELĖ: Reikėtų ją nors dabar 
čia pakviesti. 

MARYTĖ: Kuri mergaičių norėtų ei
ti jos pakviesti I 

JULYTĖ: Aš bėgsiu (taip ir kitos 
mergaitės išreiškia noro kviesti. Sako 
viena po kitai, " a š " , kita " a š " , ir t. t ) . 

MARYTĖ: Lai bėga Julytė. Ji ma
žiausia ir greičiausia. (Julytė linksmai 
išbėga pro duris). Dabar mes mergaitės 
eikime į svetainę. Juodvi kai ateis ras 
mus svetainėj. (Mergaitės išeina ir Ma
rytė kartu su jomis, bet tuojaus vėl grįžta 
ant scenos. Liūdnas akis dangan pake
lia sako:) "Aš ir vėl čia sugrįžau trupu
tį pasimelsti. Paprašysiu sau ir mano 

draugėms Dievo palaiminimo. Vat, jėgos lis, dar tebelaukia tavęs nuo pat ryto, 

! 

silpsta, nežinau, kas man darosi. Jei aš 
nebusiu kartu su jomis, nedalyvausiu jų 
žaismuose, joms nebus taip malonu. Ei
siu prie savo dangiškosios Motinėlės ir 
prašysiu, kad J i padėtų mums Jos vai
nikėliams tą pradėtą šventąją darbą gra
žiai užbaigti.' 

(Eina prie Marijos paveikslo, atsi-
klapia ištiesus rankutes, prašo): 

Marija, mūsų dangiškoji Motinėlė, 
pažvelk maloningai į Tau atsidavusius 
vaikelius. Priimk šią mūsų draugijėlę į 
savo meilingą globą. Palaimink mus, 
išmelsk mums nuo savo dieviškojo Sūnaus 
malonę praleisti nekaltai mūsų gyvenimą. 
(Alpsta, sukniuba šaukia). \Marija! Ma
rija! stiprink mane. (Griūva ant žemės 
tardama): Jėzau, Marija, Jėzau, Marija. 
(Guli ant grindų). 

(Įeina Julytė su Rožyte, dar nepas
tebi Marytės ant žemės, bet linksmai Ju
lytė rodo Rožytei vainikėlį, kurį Mary
tė buvo jai parūpinus taip gi suknelę). 

ir suknelė, Marytė viską tau buvo pri
rengus; laukė, laukė ir tu neatėjai. 

ROŽYTĖ: Aš šįryt čia buvau kai jųs 
išėjot į bažnyčią, mačiau tą vainikėlį ir 
suknelę. 

JULYTĖ: Tai kodėl tu neapeirėdei 
ir neatėjai į bažnyčią, juk Marytė sa
kė tave kvietus. 

ROŽYTĖ: Aš to nesupratau; maniau^ 
kad tik ji mane kvietė po pietų pasi
linksminti. 

(Marytė sudejuoja,, mergaitės dairo
si, išsigąsta ir pamačiusios, bėga prie 
Marytės, abidvi kelia ją nuo žemės ir sa
ko): 

ROŽYTĖ: (pirma). Maryte! Maryte! 
kas tau pasidarė. Ak Viešpatie, jau mir
šta. (Julytė judina Mary.tės rankas). 

, JULYTĖ: O Dieve, kas dabar daryti! 
kur mergaitės! Rožyte, aš bėgu į svetainę 
pašauksiu mergaitės. 

ROŽYTĖ: Bėk greitai, kol dar nenu-

sigirsta didelis triukšmas, įbėga mergai
tės persigandusios). 

BRONISLOVA: (Judina Marytės 
galvą, rankas ir sako): Maryte, Maryte, 
kas tau pasidarė, ar tu jau mus palieki! 

RITA: Ar jau ji negyva? 
ROŽYTĖ: Dar kvėpuoja. 
VINCENTA: J i tur but apalpo, ne

nusigąskit mergaitės, ji atgis, tik neškime 
į kitą kambarėlį ir paguldykime į lovą 
ir atgis. (Išneša ir visos išeina). 

(Užlaida). 
II SCENA. * * 

(Kambarėlis biskį kitaip padabintas. 
Marytė guli lovoje užmerktomis akimis 
Mergaitės nuliūdusios aplink lovą, vienos 
verkia, kitos vaikštinėja, ir patyliais kal
basi.) Maryte susijudina, praveria akis ir 

j vėl uždaro) 

RITA: Bet mergaitės, aš manau rei
kėtų Marytės tetą čia pašaukti. 

KAZIMIERA: Taip, taip, reikia/ 
duot jai žinią. (Į Julytę). Julytė, tu žinai 
kur jos teta gyvena, bėk greitai ir ją čia 

mes buvome susi
rinkusios pasilinksminti, ji labai apsirgo 
ir jau atrodo mirštanti. (Julytė išbėga). 

ROŽY'TĖ: Gerai kad jau ją aprūpi
nome paskutiniais sakramentais ik i ' 
jos teta nieko nežino. Juk jos teta yra 
bedievė IT į nieką netiki. 

RITA: Mergaitės, matyt ji eina silp
nyn, atsikiapkime visos ir atkalbėkime 
patylomis rąžančių. (Mergaitės atsiklau
pia ir rąžančius išsiėmusios tyliai mel
džiami, o lložyte vis verkia šalę Marytės 
galvos). (Marytė vėl praverk akis, atsi-

• 

kvepią, meta žvilgsnį į verkiančią Rožy- . 
BRONISLOVA: Mergaite,, man at- ^ p a g k u { ^ . d j m g ų g u ^ ^ į 

rodo kad jau ji miršta. # 

mirė. (Julytė išbėga, Rožytė laiko Mary 
JULYTĖ: Štai (rodo) tavo vainike- tės galvą ant savo kelių ir veiįkia). (Pa- ką tai pasakyti 

VINCENTA: Ir man taip atrodo, už 
dekite žvakę. 

ONA: Ne, ne, ji lyg atsigaivina, nori 
i 

verkiančiu balsu sako). 
MARYTĖ: Paduokite mano ražan-

čia„s lapeiį, jis mano k n y g e l ė j e . 

(Bus daugiau) " 
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo Isabelle Kay 

Lietuvė Seimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti pata
rimu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo 
Seimininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps 
straipsniai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei. 

KODYKLfc No. 6. 

Virimo Receptai. 
šeimininkės pasiganėdina padary

damos skanius ir maistingus pudin
gus. Senoviški pudinikai yra geri. 
bet sekantis receptas yra toks kuris 
užganėdins senus Šeimynos narius ir 
taip pat jaunus. Bandykit padaryti 
ii kada norėsit gero pudingo. 

Tl'TTI FRUTTI PUDINGAS 
3 puodukai evaporated purto 
% puoduko cukraus 
1-2 puoduko vandens 
Sponge pyragas 
2 kiaušiniai 
1 šaukštukas kukurūzų krakmolo 
1 šaukštukas vanilos 
Vaisių ir riešutu. 
Suplak kiaušinius, eukrii ir krak

molą j viena: dadėk du puoduku pie
no ir vandeni. Virk dubaltavam vir-
dulyj iki bus tiršta smetona. Nuimk 
nuo ugnies ir sudėk vanila. Turėk 
stotkus gatavus sudėtus su paeiliui 
sukrautais sluogsniais sponge pyra
go, pjaustytų datulių, vyšnių ir rie
šutų. Pilk šiltą kiaušinienę ant to 
Ir padėk ant ledo atsalti. Kuomet 
gatavas pjaustyk ir duok, su suplak
ta grietine. 

Virtuvės Reikaluose. 
Vvogunų, kruckų ir visos kopusiu 

giminės kvapsni galima kiek apiim-
ž:nti taškelį prižiūrint virime; kvaps
nis paeina iš jų ajn-jų kurie išgaruo
ja. Daržoves reikia išmirkyti biskl 

Naminiai Pasigclbėjimai. 

Prašalinimui bryžiu paliktų balta
me audekle, išmazgok tyrame van
denyje dadėjus biskj ammonijos. 

Kuomet koks nors jūsų gražiausias 
rakandu šmotas gauna plėtmą, pa
mirkyk sugeriamų popierį karštam-* 
vandenyje ir padėk ant tos vietos. 
Paskui uždėk karšta prosą iki šlapu
mas išgaruos. 

Išėmimui plėtmiĮ iš lino audimo, 
sušlapink visą šmotą ir visada pro-
pyk ji arba visai šlapią a.rba visai 
sausą . 

PerbruSvk per patiesalus retkar
čiais su šluota pamirkyta karštamo 
vandenyje kuriame dadėta biskeiis 
terputino. Tas atnaujins apiblankusį 
karpetą stebėtinai ir tuo pat laiku 
apsaugos nuo kandžiu. 

Grožės Patarimai. 

Nepatogiai esančios kojos, nuo už-
leidimo ir negerų ėeverykų nualsinu 
nervus. Tas reiškia kad jus sensta* 
— kiekvienas mažas skansenas ir so-
pėjimasv kožnas momentas nepatogu
mo prisideda prie sudarymo raukš
lių ant veido, pražildinimo plaukų ir 
sukumpinimo figūros. Taipgi ant ko
jų būna užaugos ir dar labiau ken
kia. Taigi, reikia labai atsargiai pa
sirinkti ėeverykus kurie tinka ir ne
sirinktų tik del gražumo. 

Vpatiška Sveikata. 

vadinama; "Duodenal uloer ' \ 
Naminėmis gyduolėmis var
giai pasveiksi nuo tos ligos. 

Atsakymas p. J. D. - Jei 
lamstai auga šunvotės todėl, 
kad turi cukrinę ligą (dialie-
tes mellitus), tai yra labai 
pavojinga. Ar daktaras egza
minavo tamstos šlapumą? Jei 
cukrinės ligos neturi, tai nė
ra pavojaus. Klausyk daktaro 
ir gydykies. 

- sen 
Daktarai dar vis ragina naudoii 

pasūdytam šaltam vandenyje ir pa- J senoviškus, namie darytus mustardoa 
dėti ant ugnies šaltame vandenyj • pleisterius nuo šalčio krutinėję, bron 
lai vanduo užverda ir aliejus nusi
ims pavidale putų. 

Hudas cukrus reikia laikyti drėg
noje vittoje kaip skiepė arba ledų 
šėpoje kad nesukietėtų ir nepasida
rytų grumstai. 

Jeigu parengtas mėsai apsilaistjti 
BOSUS pradėtų skirtis pirm davinio J 
salą, dadėk kelis šaukštukus karšto 
vandenio ir smarkiai išplak, .lis pa
sidarys toks koks buvo pirmiau. 

Niekad nesudek mėsos arba pauk
štienos greta prie ledo, neigi nepadėk 
jų plokščiai ant torielkio ar skąrvv.-
dos. 

ehito, muskulų reumatizmo, lumbr. • 
go, arthrito ir neuralgijos, kadangi 
jie yra labai naudingi ir pagelbsti 
tiems skausmams prašalinti. Kaip pa
daryt Muštardos Pleisteri. Padarymui 
stipraus muštardos tepalo, sumaišyk 
du ir pusę uncijos Muštardos j švel
nią košelę šaltame vandenyje; sumai 
šyk aštuonias uncijas sumaltų lininių 
sėklų su viena puskvorte karšto van
dens. Sumaišyk sykiu j muštardą ir 
apklok tepalo storai ant storo rudo 
popierio. Padenk su muslinu ir už
dėk ant skaudamu vietų. Apklok su 
vata ir pridrutink viską prie kūno 
su limpančia juostelė. 

VIEŠA PADĖKA. 
Daktarui Al. M. Račkui. 

Aš buvau susirgęs apendi-
citp taip kad nebegalėjau pa
eiti, šaukiau vokietį daktarą 
ir kitą pasišaukiau. Abudu sa 
kė kad aš turiu eiti ant ope
racijos. Mano gimines nuvežė 
pas Dr. Al. M. Raėkaus ap-' 
žiurėjo mane ir sako, kad pa
gydys be operacijos. Iš pra
džių aš abejojau, bet Dr. Al. 
M. Raėkus, sako jai aš nepa-
gydysiu su tam tikrom gy-
dolėm, tai tada aš tamistai 
padarysiu operaciją ir mokė
ti nereiks už operaciją. Aš 
gavęs tokį užtikrinimą ir su
tikau. Daktaras davė man 
vaistu, vartojau dvi dienas, 
jaučiaus truputį geriaus, bet 
ne daug. Aš sakau Daktarui 
tu r but gausi daryti operaci
ją. Daktaras man išaiškino, 
kad negalima su dviem die-

CMCAGOJE 
• i i "' 

"DZIMDZI - DRIMDZI" 
DUODA NAUJĄ VAI

DINIMĄ. 
"Dzimdzi - Drimdzi" va

sario 6 d., penktadieny, 8v. 
Jurgio par. salėje ruošia nau
jos programos bandymą. Ža
da rangyti "Maskaradą" su 
dainomis, kupletais ir muzi
ka. 

Programa užsibaigs "Tau
tos sąžine" neva misterijuke, 
taip pat su dainomis. Dzirn-
dziai nesnaudžia, bet dirba. 
J ii darbas daug naujo įnešė 
mušu gyvenimam Teko nu
girsti, kad be visą suvaidintu 
ir t e b e v a i d i n a m ų j i i v e i k a l u 

jie rengia didesnių pastaty
mus kaip va: Potašas ir Perla
mutras, Žorž Dandin, Moljiero 
ir t. t. Įdomu bus pamatyti 
Dzimdzi ų talentus didesniuose 
kuriniuose. Regis, kad ir pa
našą " J o v a l u i " naujai su
maišytą "&iupini" netrukus 

ragausime. 
Tutu-Drutu. 

TOWN OF LAKE. 

Vakarienė su programa'* pa
gerbimui gerb. kun. Juozapo 
Pužausko jo vardadienyje, 
rengiama Town of Lakiecią 

nom išgyti, sako, kad daugine,!., kovo Mareli 15, 1925, 

Mes Rekomenduojame sekančius tProduktus: 

Visada laikyk dėžę Borden's Kva- j tuvninkas noriai parduot jums Bor-
porated Pieno savo ledu dėžėje. Jis Į den's nes jis žino kad tas užganė-
nesusigadinu ir atsakys visiems tik-.Jdins. 
*lams kur reikia pieno. Jūsų krau- I 
g | — = g — ^ ' —•" ' - ."•- b<eg e * <• - . 

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS 

GINTARAS. . rūšies inkstu ligos, ir nuo 
i prapuolusiu mėnesiniu (ai:io-

Gintaras - tai I norrhea). 
Lietuvos į . Gintarine soda (sodium si c-
auksas. einate), puikus vaistas nuo 

katarinės ^eltliirės. 

žmonių klaidą daro nelaukda
mi, kol vaistai perima ligą. 
Tada aš klausiau jo įsakymų 
ir už keliu dienu pradėjau ei
ti geryn. Dabar pilnai esu 
sveikas. Už tai dėkoju gerb. 
Dr. Al. M. Račkui. O mums 
Lietuviams yra garbė turėti 
tokį gabu ir energingą GYDY
TOJA. 

Anthony Yonczis, 
1011 N. 14 Avenne, 

Melrose Park, 111. 

Krenėiaus svet. 4600 So. 
Wood St. Vakaro pradžia 6:30 
vai. vak. J . S. 

Am. Liet. Teatro Kūrėju 
Sąjunga turės repeticiją pėt-
nyė. vas. 6 d. 7:30 vai. vak. 
Vaičkaus studijoj Mildos svet. 
Jėjimas šalia aptiekos. Prašo
me atvesti nauju nariu. 

Margutis. 

Xėra iira 
žesnio ir svei-
kesnio kaklui 

Į papuošalo ka
ip gintariniai 
.karoliai. Dė

lto. AJL, M, RACKUa. 
Tel, Cicerą, 731 

1411 8a. 54Mb AT*. _ _ „ 
Cir«rt , 111. 1 < l ^ 

m a m a s ginui-
elektrin-

kuojasi, išduoda ozoną ir ma
lonų, sveiką plaučiams, kva- j 

T ą - rĄ 
N u o n e a t m e n a m ų l a i k ų , v i -

Geležiuotas gintaras yra 
vartojamas nuo tulžinės pus 
lės uždegimo ir nuo geltos. 

Gintarinis benzylis (benz\l 
•suecinate) yra geriausias vai
stas nuo bile vidurių gėlos, 
deglių, dusulio (astmos), 
smarkaus žekciojimo, bronki-
nio spazmo, smarkaus kosėji
mo, didelių skausmų laike 

' g i m d i m o ir a g o n i j o s , k u o m e t 

REIKALINGAS DAUGIAU 
KRAUJO. 

Mr. John Malner, Bo\- 87, Arma. 
Kansas rašo: "Malonėkite prisiėst 
kita baksa ButgariSkos Žolių Arba
tos paperint mano kraują. Ji tikrai 

Jyra pagelbėjus man'. Bulgariška žo
lių Arbata paderina kraują, ir pa
lengvina rumntizma. 

Prašalint šalčius ir influenza arbi 
pneumonia gerkite Bulgariška Žohų 
Arbatą karsta. Tuojau* jums pag-.K I 
bės. Daktarai rekomenduoja ir vais
tininkai visi parduoda po 33e., 75c, , 
ir $1.23. Kad norite mano 5 mene-; 
siu saizo pasiųskite $1.25 pas H. B . 1 

Von Sehlfek. :;o Marvel Bhlg., Pitis- , 
bi i rgh . P a . | 

ftVEDUA: 
Bedarbiai. - Skaitlius užre

gistruotų bedarbių Švedijoje 
per lapkriėio mėn. 1924 m 
žymiai padidėjo. Valdžia tei
kė bedarbiams pagelbos. 
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VALGIŲ KARALIUS 
Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu 
surėdymu, karvė ištraukia iš ju naudingus ele
mentus ir perduoda juos jums piene. Dėlto, pie
nas yra valgių karalius. 

Bordeno Evaporated Pienas suteikia pilno, tyro 
karvė pieno maistingumą, geriau, negu koks kitas 
produktas. Yra tyriausias, šviežiausias pienas su 
smetona. Karvės yra geriausiai prižiūrimos ir ve
terinarai nuolat peržiūri jas. 

Bordeno Evaporated Pienas yra parankiausia, tau-
pingiausia pieno forma. Del virimo ir kepimo jis 
susilygina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra jam ly
gaus gėrime kavoje. Priežiūra sutaisyme užtikrina 
tyrumą, pieno, kuris pilasi iš keno kaip smetona. 

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Išga-
rtiodinta Pienu, pasiuskit mums kuponą, pa
ženklinant kokias pamokas norit, ir mes pri. 
siiisim dovanai. 

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BLDG. NEW YORK 

UNStyEETENEP 

*VAPORATEJ> 
M l L K 

~į3ordu& 

^«rvp«c 

KUPONAS 
Duona Sosai Pajai 
Saldalnės Mėsos Pudingai 

Žuvys Pyragai Sriubos 
Vardas 8. . . . 
Adresas 

' L,ithuanian 

Tel. Gana] 2855 
C J. PAMSIRHA 

Fotografas 
PAIfSIRNA STUDIO 

1901 S. Halsted Si., Chlcago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja ) Tisas 
miesto dalia 

Tel Lafayette 8588 

Dr. A. J. NORMANTH 
LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western A venų e 

Vai.: Nuo 2 iki 5 « Iki 8 P. M 
Chlcago. 

GO pasaulio tautos brangino 
1 . , . . . . ' tulžies pūslėje, a rk i slapini-

emtara, kaipo gyduolę nuo ] - _ • i , , 
R . *' J / -i P | mosi kanalo akmens auga. vSn 
Vairiausiu liirii. Europos far-L • . 1 , 

t . . , , . vaistas vra daug svk geresnis 
makopejoje net ir dabar g . B > i „ ^ n e s v i s i 5 k a i ^ 
taras užima svarbią vietą. | p a Y o j } n i , a s > 
Daug daktaru tūliems ligo-I. v- . v. , , , 

. ° _ fc 7 Visi zmo, kad kuomet ausi 
mams duoda vaistus sutaiso' ,*• , • . n . 

t ,gelia tai smilkimas ausies su 
su gintaru, ir gyovme turi -^nvn ^ . u . . „ ,. 

,_e .' . . ° gintaru puikiausia pagelbsti. 
puiku pasisekimą. , r«:~+ 
1
 TV - J , , .1 Gintaras vra gražus, zmo. 

Ls gintaro daroma sekanti• ••• „^ v ., , 
. . :mjai naudingas, sveika devt-

vaistai: | # ; . v. . , . . . 
Jti ir užtai yra brangintinas. 

Gintarinis actas (s;•ceinie'Vieton stikliniu karolių, lai 

AR ŽINAI KAD 
Kaune trys Lietuvos redak

toriai buvo nubausti! J ie yra 
O. Z a v i s k a i t e , " L i e t u v o s ko 

l io", red. T. Tašus, "Žiemi;; 
Ojczysta^ ir J . Sablinskaito 
"Lietuvos Ryto'* red. Jie bu 
vo kalėjime dvi savaitės. Al 
žinai kad Helmar cigaretts y-
ra gaminti iš gryno Turkiško 
tabako kuris yra žinomas kai
po geriausis tabakos cigare-
tams. Helmars yra absoliutiš
ko gryno tabako ir įpekuoti j. 
skrynutes kad nelužtų. 

(Apgr.) 

aeid) yra vartojamas gydy
mui augančių ant kepenų 
skaudulių. 

lietuvės moters puošia kaklą 
gintarų šniūrelis. 

Atsakymai į Paklausimus. 

Gintarinė amonija (amnio-j Atsakymas p. J. C. - Neiivr-
niura suecinate) yra viena iš tingiems taiso veltui dantis 
geriausių gyduolių nuo deli-'CHICAGO COLLEGE OF 

RL\UDONOJO GYSUOS GALI BUT 
IŠGYDYTOS B E PEIIJO. 

Dr. R. A. Elliot rektalis specialia 
tas išleidęs pamokinančia knygą, ku 
ri paaiškiną, tiem kurie kenčia sv. 
raudonomis gyslomis «ai.li but grei
tai Išgydyti be peilio, žirklių, degl-
| i o , , elektros arba kitų piaustymų, 
čis methodas turėję* pasekmės per 
25 metus, šia knygą, mes siunčiame 

xium tremens (girtuoklio pa-.DEXTAL SURGERY, ]74r)fveitui žmonėms kuiia k&nkinanu 
*iose ligose kurie pasiųs šita pagar- į 
sinima pas H. A. fclhott. M. D. Siute i 
1600 Capitol Blafe., 159 N. State ' 
St., Chicago, TiU 

JUOZUPAS UGINTAS 
mirė Vasario 4 d.. 1025 m. 5 
vai. ryte, 48 metų amžiaus. Ki
lo iš Kauno re»lyl>os. Tauragės 
apskričio, Gertli.škės parapijos, 
Taujėnlų kaimo. Išgyveno A-
ni«i iUoj 27 metus. 

Paliko dideliame mUiutUme 
pusbrolį Antaną. Ugintą irN^vo-
gerį Adolfą Bladika Lietuvoje 
su n ų Alfonsą ir dukterį Zuza. 
na. , 

• M U M pašarvoUs S6S4 W. 5fl 
t h St. Tialdotuvės įvyks Pėtny-
čioje. Vasailo 0 d., iš namų 9 
vai. bus atlydėtas į šv. Povilo 
bažnyčia — 55-tos ir Kedzie 
A ve., kurioj įvyks gedi U ingos 
pamaldos už velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į 
žv. Kazimiero kapines. Nuošir-
diai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę PusbroUs ir švoge-
ris. 

liaidotuvėms patarna*ija gmb 
S D. Uacliaviicz. Tel. (anai 12 71 

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

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tuu'o. skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirši-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visjose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormalį pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai {dedami 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 akių 
įtempimo, \ kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą, Taipgt arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta i moks k os vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomls nuo 9 iki 1 po piet", 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUGS6IAU 

Į 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

» 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos Skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakar*. 

Nedėliomls nuo 19 iki 11 
3333 South Halsted Street i 

.i - - ~ 9 

CICERIEČIAI 
PASINAUDOKITE I 
PROGA 

Pardavimui 1-mi Morgi-
čiai ir 1-mi Morgičių Gold 
Bondsai kurie neša 6 ir 
6l/2 nuošimtį žemiau pami
nėtose sumose 

$ 100.00 

Tel. State J 730 

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

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

Išskiriant Seredos ir ssubatos vak. 

JVIPURNAKTI'SU KRUP'UĮ 
Kuomet tavo vaikutio tampa užpul

tas krup'o vidurnakty — ką-gi tada 
reikia daryti? 'Tūkstančiai motinų 
tau išrišo ši klausima su užsiganėdi-
iimu. Vienas mažas doztlis Dr. Dra-
ke's Glessco tuojaus prašalins krup-a 
į keletą dožų. Tai saugus ir ge
ras vaistas, kūdikis nuo jo nevems. 
šio vaisto daugiau parduodama negu 
kokio kito Amerikoj. Garantuojamas 
visu vaistininku. 50e. buteliukas — 
-'ertas $50.00, 2 vai. ryte. 

The Glessncr Co. 
Findlay, Ohio. 

S. D. UCHAW1CZ 

• p ^ ^ 

» 

Kėlimo). ' West Harrison Str. 
Gintarinis aliejus, - geriau-- Atsakymas p. A. L. - Kie-) 

Fias vaistas nuo priepolos (is- muo angliškai vadinasi "lie-
terijos), kroniško reumatiz- a'rt-burn". Patarčiau tamstai Profesionalai, biznieriai gar-
mo, mėšlungio, vaikų konvul- eiti prie gero daktaro, nes sinkite savo biznius dienrašty 
mos , kokliušo, nuo tam tikros j kartais gali būti, kad turi liga " D r a u g e " 

•~~»~M 

IŠKILMINGAS BALIUS 
Rengia 

Liet. Politikos ir Pašei. KJiubas 

Ned.9 Vasario-Feb. 8 D. 1 9 2 5 
Mildos Svetainėj 3142 So. Halsted St. 

Pradžia 5 vaL vak. Įžanga 35c. 
Kviečiame jaunus ir senus atsilankyti ir linksmai 

vakarą praleisti prie puikios muzikos. 
Kviečia KOMITETAS. 

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

Lietu vis Grabo ii us 
2314 W. 23-rd Plaoe 

Chicago, I1L 
Patarnauja laido

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

Tel. Ganai 1971 
2199 

CICERO TRUST & 
SAVINGS BANK 
52nd Ave. & 25th S t , 

Cicero, III. 

s z .̂̂ •vfc.̂ ,^^^>rT 
SUNKUS DARBAS 
nekenkia nti vienam, 
esaueiara geroj? fiziikoje 
padėtvįe. Užlaižyk savo 
tvirtumą masažuodamas t 
savo muskulus kiekvieną 
vakare einant gulu. Ifisi- y 
trinkife gerai 8U senai 
Žinomu ir patikėtinu 

-J* 

Įreg. S. V. 
Pat. Ofise. 

ir ISVENG-
KITE nuovar
gio, skaudanti; 
muskulų ir 

diegiančiu pe-
<*iu. Bukit 
tvirtu ir rfei-
k i. tuomet 
jokis darbas 
ji.ms j neišro-
dvs niekuomtt 

J 

pemmkus. ^ei riena atsarci šeimyna ne-
pali būti de bonkos fi;io Hnimentp- N * t / 
tikratis, jei neturi IN'K ARO vaišbaženklio. • 

F. A B . RICHTER A CO.. 
104 114 Sc 4th SU Brooklyn. N. Y. , 
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ĮPROČIO PAVOJUS. 

Žmonės turi įvairia įpro-
•čių. Vieni jų įpročiai geri, ve 
da prie geru, kilniu, darbi], o 
kiti įpročiai yra blogi. Blo
gieji įpročiai žmones veda 

«C 

išgelbstii žmoguj nuo alkolio. 
Reiki/, kad kas galingesnis 

v v . . . . . ~ ' tuvos himną, 
uz žmogų susilpnėjusiu žmo
gaus valią pakeltų. 

Suprantama, įvodel svarbu 
yra Blaivininkams melstis už 
klystančius brolius. 

Meskite, Broliai, kol laikas 

o ištikrųjų buvo Naujųjįų Me
tų vakare, sausio 1 d. Graži{ų 
e i l i ų p a s a k ė B e t o š e v i c z i u s , t u 

retų būti Baltruševičius. 
Po vakarienei sugiedojo vi 

si Lietuvos rinmą, turėtų bu
ti Blaivininkai sudainavo Lie 

S.G. 

* =2= 
# « » žt 

BLAIVININKŲ SKYRIAM? 

prie įvairių nelaimių. 
Visi rūkoriai žino, kaip y-jaikolį ragavę, kad jis jūsų ne 

ra sunkus jų įprotys ir kaip [padarytų savo vergais. 
Remkime visur pilnųjų Blai 

vininkų idėją, nes tik su tuo 
ginklu daug nenormalumų ura 
sų išeivijos gyvenime galime 
atitaisyti. 

D—ras KM. 

sunku jiems mesti rūkius. Pa 
našiai ir su kitais įpročiais. 

Žmogui laimė, jeigu jisai 
neturi nei vieno blogo įpro
čio, o tikra nelaimė, jeigu 
bent vienas blogas įprotys at 
siranda. 

Visi aiškiai supranta ir ži
no, kad alkolis labai ardan
čiai veikia į visą žmogaus or
ganizmą, o ypač į dirksnius, 
nervus. Vieną tik kartą pasi
gėrės alkoliu žmogus daug 
sau žalos pridirba. Bet aiš
ku, kur kas daugiau jisai tu
ri kūnui ir sielai nuostoliu, 
jeigu alkolio vartojimas nuo
latos pasiantrina. Nereikia 
nei pasigerti, kad apverktinų 
alkolio pasekmių susilaukus, 
užtenka tik " s u saiku", kaip 
sako nepilnieji blaivininkai ir 
kiti alkolio mėgėjai, tuos mū
sų organizmui nuodus varto
ti. 

Alkolis sujudina, suerzina 
nervus. Dirksnin narveliai be 
regint palinksta prie alkolio. 
Ir juo kas daugiau vaitoja 
alkolio, juo dažniau jo " su 
sa iku" sau saikuoja, juo di
desnis pasidaro paprotys. O 
kokios to papročio pasekmės! 
Valia visiškai susilpnėja. 
Žmogus, rodos, tiaugiau liuo 
sos valios nebeturėtu. J o at-

PASVEIKINIMAI. 

(Iš Blaivininkų Centro 
Raštinės). 

Apie Naujus Metus įvairios 
draugijos bei kuopelės sutvir 
tina savo pajėgas valdybas 
permainydainos. Be abejo di
džiuma Blaivininkų kuopų 
jau yra pamainiusios savo 
antrašus, bet kol kas to ne
pranešė Centrui. Del šios prie 
žasties, esant kokiom reika
lui Centrui susinešti su kuo 
poni i s, daug keblumų atsiran 
da. Nuo paskutiniojo Seimo 
vos trys kuopos (17ta kuopa 
\Vest Frankfort, Ilk, 2ota kp. 
VVorcester, Mass. ir 5ta kp. 
NeV York) yra atsilyginusios 
ir prisiuntusios savo duokles. 

Be kuopų tikrų antraše, 
Centras turi daug nereikalin 

r .* . . . 

• -

,.'. .' . ' 
•——* 

i 

landien 

U -

Pasveikinimai, kurie dėlei 
pasivėlinimo nebuvo skaityti 
per paskutinį Dlaivhi. Seimų. 

40 Uolines S t 
AVest llaven, Ct. 

Pilnųjų Blaiviu. Seimui \Vor-
eester, Mass. 

Gerbiamieji delegatai, delega- ^ keblumų. ,Tad Centras pra 
tės! šo kuopų kuoveikiawsiai pri-

Amerikos giedrininkų —f duoti savo antrašus ir atsily 
moksleivių vardu siunčiu tam gjn t į u* Aukles. Prašome 
stoms širdingus pasveikini- j kuopų, prisilaikyti sekančios 
mus. 

Teatneša šis blaivininkų 
seimas skaitlingu ir gražiau 

tvarkos: Visus taikomus spau 
dai raštus bei koresponden 
eijas apie kuopų veikimą, siu. 

siu vaisių niusų Amerikos lie «kite mūsų organui "Blaivy-
tuvių visuomenei. bės Dirvos" Red. Kun. Dr. 

lynas J. tiurkus, K. Matulaičiui, 2334 So. Oak-
(Jiedr.-Mok. org. pirm. l0y ave., Chicago, 111.; o ki-

— Itus laiškus siųskite Centro 
Jo Prakilnybei j Rast. vardu Juzė Leonaitė, 
Pilnųjų Blaivininkų 48 Aetnac St. \Voreester, 
Šeiniui, AVorcester, Mass. Mass. Čekius gi bei ^money 

Prakilnusis Seime! j order ius" — Centro lžd. vai 
Maloniausiai sveikinu 

S v. Jurgio Panap. salėje 
t • •#<•' '• >.«. - y,. 

Bridgeporte 
• * • • • • * 

Parodys {domu Muzikališką Veikalėlį 

M A S K A R A D Ą 
Su Navatna Mistiška 

Hį (ii •• Ą . . . . . . 

T A U T O S S Ą Ž I N E 
fJ^ Pasirodymas 8 v. v. 
V * r» > v* n J ii * d 

i 

P R A N E Š I M A S 

. 
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Vienas doleris rodo. 
) . . ' ». - n <» K 

Labdaringos Sąjungos 4 k n. 
laikys mėnesini susirinkimą 
vasario 6 d. š. m. 8 vai. va
kare bažnytinės mokyklos 
kambary. 

Yra kviečiami nariai i r na
res skaitlingai susirinkti, ne3 
yra daug reikalų aptarti . 

Taip jau kviečiame nauja 
narių ateiti ir prisirašyti prie 
labdarių. E. M, nut. ras t 
«;mii!!iiiiiuuiiiiiiiiMiiui!mmiiiimin 

ADVOKATAI 
f 

navininkų organizacijos 
riams. 

Atsakymai į Blaivininkų 
Seimo pasveikinimus pasiųs
tus Seimo nutarimu Suv. Vai 
stijų Prezidentui ir Liet. At
stovui Amerikoje. 
The AVhite Houee 

AVashington 
, * September, 3, 11)24. 

My dear Si r ; 
Your telegrani o f «Septeni-

ber 2nd, to the President, has 
been received and I shall 
bring it to his attention at 
the fi'rst opportunity. In the 
meantiuje please let nits thank 
you \vannly iu his oenali' į'or 
this exx>ression oi* symj>athy. 

Siucerely vours, 
CM. Slėnus, 

Secretary to the President. 
M r. John J Jakai t is , 
41 Providooee S t., 

AVorcester, Mass. 

PILN. BLAIVININKŲ CENT- UŽ i ženklelį po IJOO. 
RO IŽDIN. 4rių MEN. 

ATSKAITA. 

ir ;du: P-nia Ona Sidabrienė fc 
meldžiu Dievo gausiausios pa Coiminomvealth ave. AVorces 
gelbos, taip sunkiame darbe, j ter, Mass. Neužilgo organe 

mintis žymiai ir tai nuolatos jimisų Tautos blaivinimo. 'Tik "Blaivybės Dirvoje" tilps 
mažėja. Nežino nei ką kalhė- Abstinentams uoliai darinio- 'Blaivininkų Organizacijos na-

jautis galės klestėti Pilnoji rių bei kuox)ii stovio atskai-
Blaivybė, o iš jos mušu Tau-j ta. Kuopos turėtų pasiskubin 

Cent
ui 

30 prieš valandą, kitą, nepa
mena kur pasirašęs, kokius 
darbus apsiėmęs, Prie to pri-j ta susilaukti neįkainuojamos ti ir atlikti viršminėtą Ce 
eina " t ikr ie j i ' girtuokliai 'gerovės, sielos ir kimo reika- r 0 pageidavimą, kad pask 
greičiau, o netikrieji, ty. "sul luose. 
sa iku" geriantieji lėčiau. Ya- Prakilnaus Seimo ir atski-
lios ir atminties susilpnėji- rų delegate meldžiu priimti 
mas pas girtuoklius tai vi- gilios pagarbos pareiškimą, 
šiems žinomoji tiesa. Tą tie- j Kun. P . Kaščiukas. 

Iki karsto lentos absti-są ir patys girtuokliai žino, 
tik vargšai nebegali pasiprie
šinti savo blogam papročiui. 
Juos jau pilnai alkolis užvie
špatavo. 

Kieno-gi protas nuolatos y-
ra aptemdytas, sunku, kad 
tas ką nors protingo sugalvo 
tą. O nelavinamas protas i-
ma ištyžti, nykti. Dėlei alko 
lio daug net mokslo vyru pra 
rado savo proto jėgas. 

Tikras vargas yra, jeigu 
žmogus ima reguliariai sai
kuoti sau po 4*burnele" alko 
lį. I r juo jisai jį smarkiau 
geria, juo daugiau nori. O 
kaip nori, tai ieško; radęs-gi 
— geria. Ir taip į ratą. Pa

protys * verčia gerti, o gė
rimas didina paprotį. 

'Kur įkas išmintingiau nuo 
panašių alkolio smagumu pa
sišalinti. Tai -atlikti pačioj 
pradžioj nėra taip sunku. To 
liau-gi — labai sunku. Gir
tuokliui žmogui pamesti gė-

uentas. 

nebūtų rugojimų. Kuopos pri 
s i laikydamos šios tvarkos tu
rės greitesnį ir lengvesnį su
sisiekimą su Centru, o Cent
ro Valdybos nariai galės ge
riau savo pareigas atlikti. 

Juzė Leonaitė, 
lilaiv. Centro Kast. 

Pi!. BĮ. Seimui, 
VVorcester, Mass. 

Didžiai B rangas ir Gerbiami 
Delegatai ir Delegatės! 

Sveikiname Tamstų .Sei
mą ir visus Dalyvius, linki
me geriausiu sekiniu rišime 
visų organizacijos klausimu. 

Valio Dalyviai! 
Valio Blaivininkų Seimas! 
Su gilia pagarba 
P. Daužvardis, L.D.K.S. 
I 

kad aš negaliu dalyvauti Ta-* 
instų tSeime ir paskaityti re

feratą. Aplinkybės privertė 
pasilikti eentrafcnėse valsty
bėse ant toliau. 

P. Daužvardis. 

Iš BLAIVININKŲ CENTRO 
RAŠTINES. 

Žemiaus rasite laiškų, ku
rie bus įdomus visiems Blai 

1 

Lietuvos Pasiuntinybė 
' 2622 76th st. N.W. 

AVashington, D.C. 
1924 m. rūgs. 

mcn. 16 d. 
Nr. 4511. 

Gerb. D-rui Navickui, 
Blaiv. Metinio ^Šeinio Pirm. 
VVorcester, Mass. 

Nuoširdų ačiū Blaivininkų 
Metiniam Seimui už malonų 
pasveikinimą ir gerus linkėji 
mus. 

Ti<kros pagarbos reikšda
mas, 

K. Bizauskus, 
Lietuvos Pasiunt, Amen 

Į eigos: \ 

Balansas rugpiučio 30, 1924 
$121.57 

llugs. v 1, rinkliava laike 
seimo , Šv. Kazimiero Sese
rims Lietuvon 30.35. 

25 k]). Worcester, Mass. už 
ženklelius 19.&5 

Spal. nuošimtis nuo ban-
kos 45c. 

Gruod. 11, 25 kp. AVorces
ter, Mass. už ženklelius 2.20 

Gruod. 21, ?7 kp. Frank-
fort, 111. narių mokesčių 4.00 

GROŽĖ PRIKLAUSO 
NUO SVEIKATOS 

Gaii Birt 
Sveikas 

ATITAISYMAS. 

4k Drauge" tilpo straipsne
lis kas link Pilnųjų Blaivi-

rus reikia arba didelės uelai-įninku vakarienės Scrantono, 
įnės, arba didelės Dievo maVoįPa. Tenai yra šios klaidos: 
nes. . j i . Tenai j>asakyta, kad vaka 

Bet nevisada nei nelaimė rienė b»uvo 4 .d. sausio C m., 

R U P ŽMONĖS UŽSIDIRBA PINI
GŲ PER ŽIE3I4. 

Atėjus žiema su ilgais ir nuobo-
j dais vakarais, daugelis moterų krei

pėsi prie namino darbo kuris joms 
atneša gera užmokestj. Mezgimas 
vymj pančaku yra labai geras dar
bas ir jame yra geras užmokestis. Mo 
terys visose, dalyse Amerikos mezga 

S . L a b a i a p g a i l e s t a u j u , Ipantakas ant Auto Knitter su ma
žoje mašina kuri vadinasi Auto — 
Knitter. 

Su šioje mašinėlė galite numėgst 
gera paneaką" "tokia kaip močiutė 
numegzdavo" — tik tvirčiau ir i 
trumpesnį laiką. ~ * 

Kompanipa kuri Išduoda Slats 
maftinas, taipgi nuperka visas nu-
mėgstąs" pančakas. Taipgi pristato 
visas vilnas kada prisiunčiate pan
čakas numeggtas. 

gį kompanija y.ra Auto — Knitter 
Hosiery Company, Buffalo, ' N e w 
York kurie yra pionieriai namu 
mezgimo industrijos. Jie šį bizniu va
ro per daugelį metų. . ir nuperka 
tūkstančių tuzinų pančakų per me
tus, iš visų dalių Amerikos. Per me
tus nuperka milijoną porų kurios 
sudėtos butų 74 sykius didžiausia 
negu Woolworth blldingas aukS-
člausis blldingas pasaulyje. i 

Informacijos apie mezgimą, siū
lus, Ir užmokestį prisiųsta veltui ra« 
šykite pas : Auto Knitter Hosiery Co., 
(J30 Genesee S t , Buffalo, New York. 

<Apgr.j 

" \ i i o f l ' 

Ar sergate? Mes Jums pageibe
sime. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysifes, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai 4» 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasu, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su 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 sveria te? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą —*- apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir paslma-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
TAI. Armitage 4412 

1112-1114 Milvvaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-6 po 
^ pietų, 8-9 vakarė 

Ifedėlloj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nejacų, 
kraujo, odos ir šlapumo ligi). 

Viliojanti gražybė, moteriš
kos svarbiausia dalykas, pri
klauso nuo svarumo ir apsau
gos delikatnų moteriškų or
ganų. Šis yra darbas Fema-
form, produktas mokytojų. 
Moterims yra kaipo duotas iš 
dangaus. 

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

Femaform J»i|m« 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 CO. 
Iš(iii bėjanto Cbemistai 

l.abatorijos Divizija 
1526 W. 21st Street 

CHICAGO, U. S. A. 

O Vąsilienjė už 1 ženki. 1.00 
Išlaidos: 

Kugp. 18, Šv. Kazimiero 
Seserims Lietuvon 30.85 

Gruodyje išduota ženklelių 
skolon: 

25 kp. Worcester, Mass. p 
po $1.00, 12 po 50c. Išsiųsta 
24 konstitucijos gerb. kun. 
P. ISaurusaičiui del naujos 
kp. po 15c. 

Keturių mėn. įeigos $181.01:. 
Išlaidų buvo 30.85 
Balansas $150.17 

Mums skolingi už ženkle 
liūs ir konstitucijas 15.30 

0 , Sidabrienė, 
h. B. S. C lžd 

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis Šiandiena. 

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

Pa tariniai dykai. Atsilankyk J 
TRAINIS HEALTH INSTITUTE 
382; So. Halsted Street 

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

J 

' 'N 

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

11 S. La Salle st. Rooin 2001 
Tel. Randolpb 1084 Vai. U O M 

VAKARAIS: 
8301 B. HaLsted et. T e l Blv*. •»»• 

v. v apart Pane441ic Ir 
Fėtnyčlofl 

• i , 1 . . i — ! " * 
\ rt 

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

Ofisas Oitbni.-tjj: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

mMimamm j 

\ 

STASULANl 
ADVOKATAS 

77 W. VVashlngton St. Room 911 
Tel. Central 6200 

Cicero Ofisas Ketvergo rak. 
[4917 W. 14th St. Tel. Cicero 8228 
|Ant BRIDGEPORTO Seredoj nuo 
[6-8 vai. T. Subatoj nuo 1—7 T. T. 
3236 S. Halsted St. TeL BouL 8781 

LIETUVIS FOIOsJH»FlSfAS; 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

paveikslas atrodylu kaip gyvas. 
tai ta padarys Tamistoms .». 
J. Stankaus Liridįjeport Studi
joje. 

Me« imame paveikslus ves
tuvių, ieimynų,' pavienių ir f t 
MUBU studijoje galime nusiim
ti paveikslą bilia dieną, ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus {taisymus 

Kainos labai prieinamos. 
į J. J. Stankus 

3RIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 
1 ' "TėL Boulevard 3302 

srrr 
tnrroWexro'ro'iTr»*oTrro^ 8 CHAS. K. 

i58"88 606*»*Co15 / l i rsS 

* • » 
Didžiauses ir gerianses siuvejes 

ant West Sides. 
o Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 

materijų del vyrų ir moterų. 
J - i r moterim 

NAUJAUSOS MADOS SIUTU 
. . , Visokiu Styiu 

Padarau ant užsakinio greitai ir gerai 
Kainos yisiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna-
. vimo. Taip,sri 

Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
CHAS. K. VUOSAITIS 

. . . , Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. Chicago, OI 

—- Te l Roosevelt 8982 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAil 

117 M. Dearborn Stree* 
Kambariai 514 ir 616 

relefonai Kandolpb 5584 Ir 5586 
Vai.: Kas diena, išskiriant Su-

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

10717 So. Indiana Avenne 
Telefonas Pullman 6377 

fal-: Kas diena vno 2 iki t; 
Subatomis visa i'ena, Bventomis 
iki pietų. 

SPECIL1STAS ant egzaminavo-
limo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudua 

^ • " 

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington S t , 
Room 1310 

Telephone Dearborn-8946 •# 
Vakarais: 2151 West 22 S t 

Telephone Roosevelt 9090 
. Namų Telefonas Ganai 1667 

31 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVE ADVOKATĖ 
3116 So. Halsted Street 

. . . . 

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

K 

DAKTARAI IŠ VOKIETIJOS 
SPECIALISTAI lytiškų ligų kurios gydomos f tris 

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

Health Service Institute 
1553 West Division Strefct 

Prie Ashland ir Milvvaukee Ave's. 

K. JURGELIONIS ] 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room l l l t 
Telef. State 7521 

Vakarai* ir nedėlios, ryta; 

3335 So. Halsted St. 
Telefonas Yards 0141 

Bylos Tisuose teismuos** — An-
I straktal. — Ingaliojima' ^- Paa- i 
Į kola pinigų 1 Ir t 9M»fjtM>— 

> > 

VALANDOS: 10 iki 12 ryte — 2 iki 5 po pietų — ir 6 iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis ir šventėmis 10 iki 12 ryte 

IiEETTJVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22-nd St. arti I>a*1ti l t 

Telefonas Canal 25B2 
Valanoos: 9 ryto lkl * vakaro. Bs-
redoj ir PėthydioJ nuo 9 r. lkl ̂  
T. Veda viaoklas bylas vlsuoas 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak-
tus ir padirba Tisoktnu DoTcu-
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, « Farmas Ir 

I Bisnlus. Skolina Pinigus ant prr-
I n X m o i ¥ l č l a u a l M > n o m u lilygo. j , i 

* . > - — - ' • • • — •WWWi*y 

file:///Vest
file:///Vor-
file:///Voreester
file:///vannly


^eiiktadiei.fe, v&s. 6, 1&?5 m. D R 
v 

A U G R b 

Mažesnes Moterų Ligos Paeina| LIETUVIAI AMERIKOJE. 
Nuo Vienos Priežasties 

Kroniškas vidurių užkietėji
mas tai yra plėga jų gyvas
ties, bet tūkstančiai jų užsi
laiko sveikai naudojant Dr. 

Cakhvell's Syrup~ Pepsin 

M oterjs taip tankiai kenčia nuo 
vidurių užkietėjimo, kad pas
tato save didelin pavojun. Tas 

yra todėl, kad daugelis moterų la
biau rūpinasi padailint savo išvaizda 
iš lauko su pagelba įvairių kosme
tikų, negu apie prašalinima tikros 
ligų priežasties su geru vidurių liuo-
suotojų. 
Pripratimas prie pilių, suprantama, 
nėra rekomendotinas, bet kiekviena 
moteris gali vartot nekenksminga 
liuosuotoja toki. kaip Dr. Caldweli's 
Syrup IVpsin, su užtikrinimu, kad doza graduališkai bus mažinama, ir nuo 
to nesusilpnės sistema. 
Jųs privalot imti dožą Dr. Caldweirs Syrup Pepsin, kuomet jųs pajuntat ma
žiaus? simptomą vidurių užkietėjimo, kaip išpūtimą, raugščiojimą. riemens 
ėdimą, sumažinta apetitą, nemigą, blogą kvapą, skaudančias akis, išberta 
odą, šalčio krėtimą ir persišaldymą. Daug žmonių nelaukia šių simptomų 
pasirodant, bet ima Syrup Pepsin reguliariškai sykį savaitėje. Ponia Mary 
J. White, 122 Cedar Ave., Cainden, N. J. ir ponia L. H. Edwards, Palisade, 
Colo.. sako. kad jų gera sveikata daug priklauso nuo Dr. Caldvvell's Syrup 
Pepsin. Kiti šeimynos nariai taipgi jį vartoja, nes jis yra liuosas nuo narko
tikų ir kitokių svaigalų, todėl yra geras kūdikiams. 

t Daugiau kai milionas bonkų Dr. Cald 
weli's Syrup Pepsin parduodama kas 
metai, tai yra didžiausias pardavi
mas tokių vaistų pasaulyje. Jeigu jus 
esate pripratę vartoti aštrias katariš-
kas pilės, druskas, "katariškas ken-
des", kurios turi savyje anglinės tuną 
los vadinamos phenalphthalein, mes 
patariam vartoti šitą nekenkiantį liųo 
suotoją. Jūsų viduriai bus paliuosuo-
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit 
nusipirkti bonka bile vienoj aptiekoi. 
Viena doza nekainuoja daugiau kai 
vienas centas. 

KlPOXAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lili jie iškerpa šį kupon;.\ 
prisega savo vardą ir adresą ir 
pasiunčia į 

PEPSIN S YRI P COMPANY 
Monticcllo. 111. 

o aplaikys dykai bonka Dr. Cald-
well's Syrup Pepsin paštu. Staknpa 
nereikalinga. Visiškai dykai. 

AKRONJHIO. 
• i • » • i i 

Šiemet viešėdamas per Ka
lėdas pas gerb. kleboną kun. 
M. Cybelį, šiek tiek susipaži
nau su šiuo miestu, jo istori
ja ir industrija. Akrorio mie
stas yra labai kalnuotas, ir 
neparankus vietos gyvento
jams, bet miesto statytojai, 
gaV negalėjo surasti patoges
nės vietos ir gal daugiausia 
atsižvelgė i ekonomijos rei
kalus. 

Akrono miestas gyventoju 
turi su virš 200,000, visokiu 
tautų, tarp kurių ir lietuviu 
yra skaitoma apie 800 ~ 900 
gal ir daugiaus, kadangi ti
kra skaitlinė labai sunku yra 
sužinoti, nes šios kolonijos lie
tuviai, taip išsimėtę po visus 
miesto kampus, kad tiesiog 

Kaip Aš Uždirbau $70 Į Mėnesi 
. tai 

.. • 

Mano Atliekamu Laiku Namuose 
y • 

vau $100 ir Daugiau 
•AgartPrizirejšfflo Mano Namii ir Šeimynos. 

** •• i 

negalima visų sugaudyti. Gal j ( k y j a u l a j ) a i r u p y t i s . 

Pef Mrs. Frank Uftger T-
V AIP mes apsivedėm, mano vyras ir aš padarydavom pla-
•*-** ną išmokėjimui bilų. Kiekviena šeštadienį regulariai, su
rinkdavau bilas o mano vyras išsiimdavo čekų knyga, ir ap-
mokėdavom visiem. Tuose dienose buvo užtektinai pinigų ap
mokėt visas bilas, ir kaip kada 
likdavo pinigų del teatro arba ek
skursijos. 

Su laiku mes pastebėjome kad 
perviršiaus nebūdavo. Kainos dau
ginosi ir mano vyras pradėjo rū
pintis rašydamas čekius. Aš ir pra 

SALVADOR: 

Aukštos Algos. - Praneša 

ma, jog Salvadore mokama 
labai* aukštos algos nes "ion 

nėr užtektinai darbininkų 
rinkti kavą ir dirbti ant u-
kių, nes daugelis darbninkrj 
apleido kavos rinkimą ir u-
kininkyste rinkti vata. 

dėlto šios kolonijos lietuviai 
taip išsimėtę, po visas dalis 
miesto, kad šioje kolonijoje, 
nebuvo lietuvių parapijos 
reiškia lietuvių centro. Da
bar tik kokie penkti metai 
kaip suorganizuota lietuvių 

.Mušu išlaidos nuolatai pasidau
gino. Mano vyro uždarbis neužte
ko naminių išlaidoms, netik dra
panoms. I r taip išėjome per kelius 
mėnesius, saugodami kiekviena 

ganias ui karį Auto 
nitter pagelbsti išmo

kot. 

Mano vyias vis
gi buvo abejingas 
apie tai. Bet galu 

"Ko toiisu to (lauKifui myliu &ale pasakė: Ju-
maiio Uarba". Sako Mrs. Unger s l l užmanymas pa

prastai yra geras. 
Aš tikiu, kad ir 

šiame atžvilgyje taip pat, galėsite padary
ti su Auto Knitter gerus pinigus ir ga-centą kas išeitume be skolų. 

Aš pradėjau manstyt kaip aš galėčiau nu j» 
parapija ir pastatyta bazity- p a g e i 1 ) ( , t > T u r ė t ų b u t k u k s n o r s d a r h a s ^į 

manės. Bet išeit dirbt negalėjau nes kū
dikis tik keturių mėnesių, reikėjo prižiū
rėt. 

> J 

O -

D A K T A R A I : 
Kaip Man Uždirbt Pinigų? 

Namų Telefonas Yards 169» 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
p i e t ų i r 6 ik i S v a k a r e -

• 

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN & SURGEOM 

X — S p i n d u l i a i 
Office: 2201 W. 22nd St. 

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Residence: 3114 W. 42nd SC 

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

Sun. 10-12 Noon 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHUUKGAS 
4442 So. Western Ave. 

Tele f . L a f a y e t t e 4 1 4 6 

čia su klebonija gražioje ir 
.aukštoje vietoje, iš kur mato
si* visas miestas. Bet dabar 
jau labai sunku sutraukti Ii 
tuvius į viena vieta, kadangi 

I jų dauguma jau senai apsigy- T a i y r a t i k v į c J 1 J s i ž 6 j m m s A g l u r u 

įvene ir turi nusipirko iraosa- s l w i r & s t k o k i l l a m i n i l J a r b ą k u r i , a t J y g l , 
vvbės. tai jie nebenori kilno- l u a n g e r a į R a rf g a i i u d u r y U 

Aš pradėjau žiuret per magazinas ir 
laikraščius <$el gerai apmokamo naminio 

/ ; taipat ir nepevbrangių, d a r į ^ v ^ 1 ) a u g ^ ^ ^ y m i s ^ ^ 
i neturintiems lietuviams nuo-

tis. Netoli bažnyčios yra ne
mažai gražiij ir lygiu lo(u, 

Telefonas Boulevard ltS» 

Dr, S. A Brenza 
4408 SO. ASHLAND AVENLB 

Chieago, DJ. 
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 po 
p«et iki S po piet, •:*> vak. Iki 
• :SO vak. 

•J 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Kcdėliomls nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų. 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas Obt-

tetrikas ir Specijahstau 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILTJB — ' 
1)—Be marinimo, 
t )—Be peilio ir be skaesmo, 
3)—Be kraujo. 
*)—Be Jokio parojau* sveikatai, 
*>—l'acijentul nereikia i l r tu , sa

li tuoj valgyti, ir gan eiti 1 
darbą. 

Pagydo 'Gall-stones* ( a k m e n į tttlfjrje) 
ir akmenis šlapume pūslėje be o-
peracijos, M tom tikromis moks
liškomis priemonėmis bei »ai-tais. 

Apkurtusiems sagraiina girdėjim*. 
Gydo visokias Ilgas pasekmingai, ir jei 

*rm mi ta las dnro operacijai. 
Profesljonali patarnavimą teikia save 

ofiso t 

1411 So. 50 Are. Cicero, m. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po piet Iki • vai. vakare. 
N •deltomis ir seredumls ofisas utda-

rytao. 

į savybių yra gera proga apsi-1 

įgyventi art i savo bažnyčios, 
taipat ir turintiems prie pro 

J ko neradau. 

Kaip Aš Pradėjau 
J r va kaip aš ištiki ujų padariau. Aš 

pasiunčiau užsakyme kaip greičiausiai ga
lėjau. I r tuojau sulaukiau Knitter mez
gamosios mašinos. Aš dažnai pamąstau, 
kaip lengvai aš šią mašiną galėjau valdy
ti sekdama nurodančią knygute. Jei aš 
iš sykio bučiau su atsargumu sekusi kny
gutės nurodymus, tai bučiau dar greičiau 
ir geriau mezgusi, kad kaip dabar. 

Gerai, kada tik turėjau atliekamo nuo 
ruošos laiko, dirbinėjau sumezgamąją ma
šina. Pirmą savaitė atliekamu laiku nu-
mezgiau vieną tuziną porą pančekų. Be 
kitą savaitę, jau padariau du tuziną porų 
ir vis kas savaitę mano darbas ėjo spar-
tyn. I r taip bemegzdame užmokėjau Auto 

Vieną dieną, skaitau laikraštį eiškoda-
nia darbo ir atversdaina puslapį šis ant-

gos galima persikelti. Kad j S*1™ patraukė akį: "Ka ip aš uždirbu pi-
lietuviai gyvena taip išsimele; niSU ™niie ' \ Aš praliejau skaityt ir tuo-
po visus 
yra 
žmonėms, 
ima valandą ir pusę laiko ko-' J i noI"riJ° užsidirbt pinigų kaip ir aš. Bet ši darbą labai pamėgau, ypatingai tai, 

w 

Dr. A.J. KARALIUS 
J**. Bonlevard tlflO 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, IU. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytoju ir ChimrgM 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

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

tfedėl. nuo 10 iki 12 piet 
i • i - i 

)fiao Tel. Boulevard t6M 
Rezid. Tel. Drezel t ie i 

D P . A . A . R O T H 
KL B AB GYDYTOJAS 1& 

OHTKURGA8 
•peelallsiaa Moteriškų, Yvrlalcų 

Valka Ir visą chronišku Ugų 

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

Yal.: 1—t po piet. 7—8 vmk. Ned. 
Ir Šventadieniais !•—11 d. 

lei busais atvažiuoja. J au ne
žiūrint išlaidų, žmogus turi 

: tris valandas laiko sugaišti 
į vien tik kelionėje. Taipat ir 
klebonui, kada reikia ir svar
biu reikalu pasiekti savo pa-
rapijoną, tai reikia pašvęsti 
kelias valandas laiko. Vienin

te l i s išėjimas vietos lietu-
įviams ir geriems katalikam*, 
kurie dar mano čionai pagy
venti keletą metą, tai keltis 

! prie bažnyčios kolei yra ir tu-

ji turėjo du vaiku, ir negalėjo išeit dirbi kad nereikia reguliariai dirbti, o tik. at-
jeigu negautų kokio naminio darbo. I r .liekamu laiku. Aš mezgu savo laiku ir 
aš buvau tokiame padėjime. prižiūru kūdikį. 

Paskui ji aprašo kaip toji mašina buvo 
naudinga ir kiek atnešė pelno, bemezgant 
paneekas ant Auto Knitter mašinos už 

#2,538.50 Į 37 Mėnesius. 
Mano padarytas darbas visuomet būdavo su pa

sigėrėjimu priimtas ir apmokėtas kompanijos. Ko
letas šimtų porų buvo parduota mano draugams. 

kur ias kompani ja ja i m o k ė d a v o pinigUS ir Kada aš pardaviau vieną porą, tai toji šeimyna 
, . . T^ i <»• m . Jau perka ne po šešias. Aš pardaviau jiems po 

pristatydavo vilnas. Vardas firmos liie $1.00 už kiekvieną porą. 
Auto Knitter llosiery Company kuri ran
dasi Buffalo, New York. 

Aš parašiau laišką del didesnių infor
macijų. | keleto dienų gavau plačiausias 
informacijas apie kalbamąją mašiną su 

••4 

DR, CHARLES SEGAL ll,s';taip h tuos lutus gr,,it 
i šp i rks . Perkėlė savo ofi>a. po nunoria 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:S0 vakare 
Nedėliomis: 10 lkl 12. 
^ Telefonas Mklvvay 2880 

ščių lotų. Nereikėtų leisti sve- Į visomis propozicijomis. Aš buvau labai 
j timtaučiams apsigyventi apio patenkinta ir entuziastiška. / 
lietuvių bažnyčią, nes mies
tas labai sparčiai ir greitai 

Su namie uždirbtais Auto Knitter mezgamąja 
mašina, mes padarėme, pirmą jmokėjimą už savo 
namus. Ir taipgi manome, kad ir likusią skolą taip
gi su šios mašinos pagelba išsimokėsime. 

Tik išsivaizdink ką tai reiškia gauti "extra" 
$70.00 j mėnesį iš kompanijos atliekamu ruošos 
darbu. Pirmiau, mūsų namas tai tik buvo kaipo 
sapne, o dabar tikrinybėje. Tai viską pagelbėjo 
Auto Knitter mezgamoji mašina. Si mašina yra la
bai rekomenduojama kiekvienai šeimininkiai hi-
sigyli. 

Mrs. FRANK UNGEU. Ne\v York 

Mrs. Frank. Unger 

Kaip Jus, Taipgi, Galite Namie 
Būdami Padaryti Pinigų. 

Štai visa Mrs. Unger's istorija jos pa
čios žodžiai. Ji pasako kaip per 37 mėn. 
ji padarė $2,038.50, everidžius $70 j mėn., 
per ištisus trejus metus! Ji visą alga pa
darė su pagelba Auto Knitter Work Pui-
chase Contract ir beto, kaip pastebėsi, kad 
ji pati pahdavinėdavo už gerą prekę. Tai 
viskas padaroma atliekamų nuo nufcaų 
darbo laiku. 

Mes paprašėme p-nios Unger, kad ji pa
sakytų visą savo patyrimą, ką ji galėjo 
padaryti nuo namų atliekamu laiku sa 
pagelba Auto Knitter mašina. Jos nuos
prendžiu, negalima įvertinti tos mašinos, 
su kuria ji daug pinigų yra padariusi. Ži
noma, nekiekviena moteriškė tiek gali pa
daryti su Auto Knitter kaip p-nia Unger, 

'nes ji daugiausiai savo laiko ir energijos 
idėjo, bet reiškia, kad ji parodė, kas gali
ma padaryti, kaip sakant "extra" pinigų. 
Taipgi gali ir vyrai tą padaryti, kodėl Ta-
mista negalėtumi bandyti. 

Gal jus neturite kiek atliekamo laiko 
kaip p. Unger. Gexai, galite Jus pašvęsti 
laiko nors keleto minutų. Nes p.' Unger y-
ra patyrusi, kad masiną gali palikti, kada 
yra reikalas kitur eiti. Knitter tmašina ap
simokės pati bedirbant dalimis. 

Ryškiai ir trumpai pasakius štai mūsų 
propozicijai: The Auto Knitter Hosiery 
Company sutinka su tuo, kad apmokėsei 
už šia masina uždLrbdama iš^Olde Tyme 
bemezgant pančiakas siunčiant gvaranciją, 
kad apmokate. Čekiai bus visuomet pri
siųsti už kiekviena padarytą darbą. Siūlai 
visi yra pristatomi del Olde Tymo'panč'e-
ku. Taipgi turėsite atliekamų siūlu ir del 
kitų pančekų. 

Patyrimas ant šios mezgamosios mašinos 
nereikalingas. Su pasauline Chempionine 
Auto Knitter mašina gali dirbti bile kas. 
Auto Knitter pati išaiškina, lie jokio pa
tyrimo Olde Tyme vilnones pančiakas gali 
megzti. 

Visos Informacijos Dykai 
Manome, kad jus norėtumėte plačiau 

sužinoti apie šią mašiną kuri pagelbėjo 
Mrs. Unger ir daugeliui tūkstančių žmonių 
visoje šalyje. Prašyk kompaniją, tuojau, 
kad prisiųstų veltui išteraturos apie šią 
mašiną. Gavęs skaityk apie linksmą pa
tyrimą kitų Knitter mašinos savininkų. Su
žinok apie pasiulimą kaip padaryti pini • 
gus esant namie. Atmink, kad p-nia Un
ger, nesugaišo laiko gaudama fakty apie 
šią mašiną. Jus taipgi esate tokioje pat 
pozicijoje. Ar seksi jos pavyzdį? Tik pa
rašyk ant padėto apačioje kupono savo 
vurda ir adresą, o mes pilnus aprašymus 
tuojaus jums prisiusime. THE AUTO KNI 
TĖR HOSIERY COMPANY INC. D*»t. U 
A. 630—638 Genesee Street, Buffalo, N. Y. 

Pionieriai Namų Mezgimo Industrijoje — 
Parduoda Išdirbyjmo Genuine Knitter, 
Neturime sąryšiu su kitomis firmomis 
Pasiųskite Kuponą Del Informacijų 

The AMto Knitter Hosiery Cm. Inc. 
:Dept.86A. 630-638 Genesee St. Buffalo N.Y. 

Prašome prisiųsti man pilnas informaci-
ijas apie "Champion Money Maker" maši-
iną. Aš noriu tikrai sužinoti kaip aš turiu 
i padaryti pinigų atliekamu namu laiku, su 
ipagelba Auto Knitter. Aš prisiunčia Z cen-
jtų pad'.-rerimui lėšų už prisiunlju.ą. Ant 
j kiek ŠHprantoma, tas jokios priedermės 
•man neuždės. 
i STREET 
i NAME . 
I CITY . . 

*— m 
šaulio gumos išdirbystc i vie-
iii} vietjj, tai pasirodys taip: 
visas civilizuotas pasaulis gu-

Pavojaus del lietuvių para- mos išdirba 45%. O Akronas 

TeL Boulevard S68« 

Dr. J . P. Poška 
O Y D Y T O J A i 

m 
CHmtrRGA* 

•SS7 S o . M o r g a n S tree t 
Yslandos: 9—11 11 ryto. 
fakarats nuo 7 laJ f 

CICERO OFISAH: 
1143 Soath 4t-tM Ave*M 

Telef. Cicero 4476 
Yaland.: S—C:It T. T. jmirff. 

ntarnlckaia ir petnyčloma naa S 
v * lkl t rai. *•£. j I 

v — » — — / 

pijos ir lietuvių išnykimui iš 
šio miesto nesimato, dėlto, kad 
šiame mieste yra visokių ir 
brangiai apmokamų darbij už
tektinai. Nes ir dabartiniu lai
ku darbai taiį> eina, kad net 
ūžia, dirba dieną ir naktį, 
trys šiftai be jokio sustojimo. 

kubišku pėdų gaso. "Slienan-
doali's orlaivis talpina gaso 
2,115,000 kubiškų pėdų, kons
trukcija, keturius syk didesnis 
už Shenandoali orlaivį. Ilgu
mas nuo 800 iki 930 pėdų, 
aukštumas nuo 115 iki 120 po : 

dų su • kontroliuojamu car 

uždrausta daugiau gaminties 
] Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojai Ir Chirurgas , 

1821 So. Halsted Bt. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 tkl 6 

p o p i e t ų ; C tk l 9 v a k a r e . 

•SSM7......II(. •••••••••••••••••••....».» i kumšč io i r au tomobi l iu " t i - tų . 
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Nesigarsinsi, ~ tavo biznį ( r e s . b ^ i a n t net iki Zeppe-| Sulig prezidento Utclili 
mažai kas žinos. l m o # K a s t i k ^ r a išdirbama iš d's statementu padarymo, 2 
—. : . gumos šaime pasaulyje, tai Ą-

Pasigarsink "Drauge ' ' , o kronas užima pirmą vietą. Jei 

vienas išdirbąs 55%. Dabar 
gal dar pididės nuošimtis gu
mos išdirbystėje, nes nuo Nau
jų Metų čionai pradėjo dirbti 
didžiausius Vokietijos Zeppe-J"kambariu" apačioje 10 pėdų 
linus. Pagal "Varsa i les" tai- ' aukščio. Shenandoah turi 680 
kos suturties Vokiečiams yra pėdų ilgumo ir 78 pėdų aukš

čio. Inžynai OTlaiviui varyti 
turės 4,000 arklių jėgos, Slie-
nandoah orlaivis turi 1,500 ar-

Čionai yra visokių pramones Zcppelinų, taigi jie su visaip 
įstaigij, vienos didesnes kitos ] mechanikais, inžinieriais ir 
mažesnes, bet už vis didžiau-'mašinomis, persikėlė į Amcri-

,'sia Akrono pramonė tai gn- ką, reiškia i Akroną, ir čia!priimti nuo 50 iki 125. Pašto j į į kįta t i i p r a į e s t ^ kaip 
mos, pradedant nuo mažo'pradėjo dirbti 'nuo Naujų Me- laiškų galės vežti nuo trijų ik t . • . . . ^ ^ , ' . 

mjos, deda visas pastangas, 
klm jėgos. Pa^azierių galės K -, v. . . . . . . 

.: _ _̂ .. . • . / J? . . kad per šiuos jubiliejaus me-

f o . " Tai dabar Akrone, netik 
gumos išdirbystės nuošimti? 
padidės, bet ir pats miestas. 

Šiemet Akronas apvaikščio 
ja šimtą metų sukaktuves ar
ba jubiliejų, nuo savo įsis
teigi mo. Akronas šiemet labai 
didžiuojasi ir džiaugiasi, kad 
per šimtą metų išaugo į tokį 
dideli miestą ir liko centru 
pasaulyje gumos išdirbystėje. 
Kad taip, tai šiemet miestą 
valdžia, taipat ir visos kompa-

ateitis užtikrinta. 
Jonas Zabulionis, 

St. Francis Seminary 
Loretto, Pa. 

i 

xi " • • J ' 

Užsimoka garsintes dienraš
ty "Drauge1 .»> 

Ze-: 

dešimtys tūkstančiu sužinos. į§ rekordų sudėjus viso pa-

ppelinai arba orlaiviai bus to
kio didumo, kad talpins savy
je nuo 5,000,000 iki 6,000,000 

šešhj tonų, tavoro iki 12 tonu, 
skristi galės nuo 6,000 iki S,-
000 valandoje, tai bus didžiau 
šias ir greičaiusias pasaulyje, 
oro milžinas. J į paėmė dirbti 
" T h e Goodyear Tire Kubber 

miestą, taip ir išdirbystę, ir 
nėra abejones, kad tas A kro
nui pavyks padaryti. Taigi 
ir Vietos lietuviams labai lin
ksma kad)jų nu6savybės neis 
žemyn; bet aukštyn, ir kad j«] 

Mes Taisome Smalos 
ir Žvirgždy Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

ir 
Veltui apkainojaine darbą 

Telefonai 
Cravvford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing & 
Supply Co. Ine, 

5300 W. 22nd St., 
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CMCAGOJE 
PLĖŠIKAS NUŠAUTAS. 

Drąsus plėšikas, kurs per 
praeitas kelias naktis apiplė 
Sė kelis tr^k-ab šoferius, pa-
galiaus priėjo liepto galą. ei į 
nušovė polk-monas, kuomet 
jis užpuolė dar vieną šofe
rį. 

Identifikuotas kaipo Art
imi* Kalkonstein. 

PLĖŠIKO PAŠAUTAS. 

Peter Rocon, 713 Aborde-
jubilierins, ties savo 

z tu 
Šita Sykį V " 

BANDYK 
Bolmišką 

Apiniais-paskanintą 

PURllAN 
MALT 

Duoda gerus 
rezultatus 

Klauskite savo 
S-* Grosernlnko 

en st. 
namai 
met mėgino gintis. 
be nieku [»abėgo. 

N A M A I - Ž E M Ė 
' DARGIS & SAVICKAS 

REAL ESTATE 
BARGENAI! 

PARDAVIMUI PRIE 
VIENUOLYNO. 

2 muro namai 6 & 6 kam
barių vėliausios mados kieto 
medžio užbaigimais karštu 
vandeniu šildomi, tik 

$ 1 5 , 0 0 0 
Bungalow 6 kambarių su 

garndŠiu, garu šildomas 
$7,200 

Bungalow 5 kamb. su gara-
džiu abu muro £ T O O O 

2 lotai ant Campbell Ave., 

NAMAI - ŽEMĖ 
PARDAVIMUI 

Naujas tik užbaigtas 4 pra
gyvenimu namas, visi po 5 
kambarius, aržuolo trlmas, 
karštu vandeniu apšildomas, 
žodžiu, Įtaisytas pagal vė
liausios mados. Parduosim 
pigiai ar mainysim ant ma
žesnio namo ar loto. 

BARGENAI NAMU BARGENAI" REAL ESTATE 
TURIM 1000 NAMU DEL 

PARDAVIMO ARBA 

! 

Prie tumamento jau prisi- i t a ^ e 6 ? į .7 0 *•*»*•• . s ph'siko pašautas, kuo . •» * ' Taipgi turime daugybe bar
i u k a s ! ™ 6 * l e n s t , k a i : KaTaha ftai;'igen„ ir kitose dalyse Chicagoa 

ATSILANKĖ SVEČIAS. 

palius, K. Požėla, J . Bancevi- | j r (jįceroi 
IcMus, J . Goštautas, J . Šimkus, MAINYMUI. 
Juozenas, D. Dudinskas, K. Mažai vartotas Buick Tou-

! Levickis, J . Mason, Tarvidas, «™g karas. Mainysime ar par
duosime. Kas norį gera karų 

r ,, ,, ,. .v ,, , (įlazauskis, Adomas \\ idzes J . K Margelis, is Orand ' . ' 
ir kiti. 

Tnrnamento pradžia j vyks 
petnyėioj, vasario 6 d., Sclio-
i>l Hali svetainėje (48 ir Tfo-

Rapids, Mieli. ••Draugo' a-
gentas, lankėsi ketvirtadienį, 
vasario 3 diena, **Draugo'" o-
l'ise. i). J . l'\ Margelis buvo i 

nore). Svarbiausioje poroje 
atvvkcs spaudos reikalais. Pa . . „ ,. n v_, r 

* * ten risis Karolis rozela su J . 
tikrino ••Draugo" skaitytoju L, v, . 

n J J* , (Jestautu. 
iš (irand Jiapids prenuniera-

pigiai, kreipkitės tuojaus pas 
mus. 

Muro narna - storas ir 4 fle-

Namas 3 pagyvenimų po 
4 kambarius, maudynes, el
ektra ir visi parankumai, 
aukštas ir didelis' beismen-
tas. Parduosim ar mainysim. 
2541 VV. 39th Place 

. 

2 pagyvenimu beveik nau
jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados, 4222 Sou
th Rockvvell St. 

tas ir rado viską tvarkoje. 
Taipgi užsisakė daug nauju 
knygų, (irand Kapidicėiai ga 
lės dabar gauti gražių knygų 
pasiskaityti, j).* Margelis gy
vena oOj) VV. Leoną n l str., 
(irand Rapid*, Mieli. 

Nemažai sujudimo padaro 
ir K. Sarpalius, kuris tą va
karą į pusę valandos žada pa 
guldyti net tris ristikus — Ju
zėną, (ilazauską ir J . Banee-
V i r i ų . 

Be to, risis dar ir J . Šim
kus su K. Leviekiu. 

— j Tikietu kainos prieinamos: 
I * 

Chieagoj* reikalingas gaisri. 75e., $1.(H), $1.50 ir $2.00 ant 
ninkama viršininkas. Majoras estrados. Tikietu iškalno ga-
negali skirti. Kandidatai turi • Įima gauti Benošiaus aptieko-
išlaikyti prieš eivilę tarnybą !je. 
kvotinius. 

RISTYNIŲ TURNAMEN 
TAS. 

Nuo praeitu metų tarp lie
tuvių rišt ik ų prasidėjo nesu
sipratimai ir ginčai. Kiekvie
nas save gyrė, o kitą peikė. 

ANTRAS ORGANIZATYVIS 
SUSIRINKIMAS LIETU

VIŲ REAL ESTATE 
BROKERIŲ. 

Mums praneša, kad pėtny-
ėioje, vasario (J, Paluiio Res-
tauraeijoj, įvyks antras susi
rinkimas lietuviu nejudomos 

Toki jau žmonių silpnybė. Į nuosavybės pardavėjų. Laiki-
Per laikrašėius buvo daroma |nasis komitetas jau turi paga-
daugybf iššaukimu, bet kuo- [minęs įstatų* projektą, kuris 
met prisieidavo ristis, tai no-Į bus patiektas šiam susirinki-
rinčių beveik visai neatsiras- mui. Taipgi bus rinkimai vai-
davo. Idybos ir reikalingų komisijų 

Visa tai įsipyko ir publikai Į iš atsilankiusių ir Įstojusią 
ir patiems ristikams. Kad narių, 
padarius bereikalingiems gin Jau senai lietuviams Real 

Arba 
Mainymui 

SOUTH SIDĖJE 
8 flatu po 4 kambarius, vi

si įtaisymai, parsiduoda pi
giai savininkas mainys ant 
mažesnio namo, arba farmos 

Tik užbaigtas budavoti 2 flatu mūrinis namas po 
biznio namas, 3 pagyveni- 6-6 kambarius, su visais įtai-
mai, storas didelis. Tinka vi- j symais, aukštas cimentuotas 
šokiam bizniui. Parduosim (beismentas, kaina $8,900. 

t ' R nd i i 680 ' Pfe#aJ a r mainysim ant kitos! 
a 2 fletų °Cottage WesT Sidė- k o k [ o s PrapertSs. j BRIDGEPORTE 

je mainys už du fletų Cieeroj. 
KA TURITE? 

Norėdamas pirkti, parduoti, 
ar mainyti namus, lotus far-
mas, ete., kreipkitės pas Alex 
Dargį ar Praną L. Savicką ku
rie suteiks Taniistai teisingą 
ir mandagų patarnavimą — 
greitai. Nebebūk be savo pas
togės dėlto kad gali įsigyti su 
visai mažu į mokėjimu o ba
lansą mokėsi kaip rendą. 

Darome įvairius dokumen
tus, doviernastis, ete. 

Dargis & Savickas 
Real Estate, Loan & Insurance 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603 

MAINYMUI 

I 

Pardavimui tik dar buda-j Įmokėk $1.500 nupirksi 6 
vojamas namas 5 ir 5 kam-; p a g y v e n J m u n a m a j ^lutosl 
bariu. Bus Įtaisytas pagal n e t o l J §v# ,ur^Jo ba ž f l v č k )s. 
vėliausios mados. Graži vie
ta, 40th ir Rockvvell St. 

Medinis namas 2 pagyve-

2 pagyvenimu po 4-4 kam 
barius, aukštas beismentas, 
jmoket $500.00, kitus kaip 

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui gražius dviejų fl.it u 

mūrinis namas 5 ir 6 kambariai . 
6113 So. Washtenaw Ave. Claru dil
domas, sun parloriai. poreiai ap
dengti stiklu ir maudami kauib. čer
pėmis plytoms išdrngti. Turi but 
parduota greitai nes savininkas iA-
vaiavea j New Yorka. Did«.:is bar
menas. Atsišaukite 

HKiH So. \Vesfcni \\(. 
Tel. Keptiblir «jn»i 

P A R S I D U O D A 
PARSIDUODA Bueernė ir G.ro-

serne. Vieta apgyvvnta visokiomis 
tautomis; biznis išdirbtas per 25 me
tus. Gera vieta padarvti pinigu. Par
davimo priežastis liga. 

2S06 Blue I -darni Avenue 
leleroiias Canal 6772 

Chicago. 111. 

eams galas, tapo nutarta su
rengti ristynių turnamentar, 
kuris turės parodyti kas išti-
krųjų yra lietuvių čempionas. 

Estate Brokeriams tokia 
įstaiga reikėjo turėti, kad ap
saugojus visuomene nuo ne
teisėtu ir prigavimų "agen
tėliu" laiks nuo laiko liuosai 

ANT PARDAVIMO arba mai 
mo 2 flatų mūrinis namas po 5 
6 kamb. 2 flatu medinis narnas po Į 
6 ir 6 kamb. ir 7 kamb. bungalov,- i 
namas randasi South Side parsiduo
da a rba išsimaino ant loto. buče.v-
nės, grosernės, automobilio arba pa
imsi mortgesėius už da;» jmoki'jli.io. 

Taipgi turime namu dideliu ir 
ma /u ant pardavimo arba mainymo 
visuose 
greitas 

•ny-ilarpe lietuviu pasirodanėiu. 
sv. 

R E I K A L I N G A 
RETKAL1X(K\8 vargoninin

kas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba laišku į Sv. Baltramiejaus 
klebonija 

Rev. J. B. Kloris 
730 So. Lincoln Street 

\Vav:uegan, III. 
mn i p i ' i n « a — — i 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

L. '̂y(v•ių Chieagcs Apsk. 
dalis miesto pas mum y r a j e l i o r o p a m o k o s IVVks p e i l k t a -

ir t< i.sin??a.-» pa tarnavnins . į * 
i diemo vak. 6 d. vasario 

J* L R P ° • ĮMark AVliite Park svet. Ka-
722 W. 35th Street ! daugi šio mėnesio 15 d. vai

dinsime operetę "Klaipėdos 
Ju lė ' Roselande, todėl turim 

j būtinai dar papraktikuoti. 

PARDi?(?TE»Lm^T r0"" dainavimas gerai eina> 
namus, lotus, 'biznius. T u r i m | b e t l o 5 i n , e . d a r >T a trukumų, 
bargenų namų, lotų aplink j Butų labai gerai, kad visi 
Vienuolyną Marquette 

TH. Bcsil. 324» Arba 
RefHltaic 10363 

Park. 
Matvkit: 

JD MAM©M 

choristai o ypae artistai, ku
rie turite roles, kad atsilan-
kytimete. 

Liko tik du penktadienių, 
šis ir kitas, iki 15 d. vasario. 
Todėl per tas dvi pamokas at
kartosime " J u l ę " keletą sy 
kių, taip, kad Roselande pasi-

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

Ofisas atdaras iki 9 vai. v. ir | rodysime pilnai prisirengę. 
Nedėliomis. K. G. 

pietinės Sukaktuves 

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 
ir Aldona Mažeikaitę. 

Metines pamaldos už jo 
sielą įvyks Subatoi vasa
rio 7 d., 1925 m. šv. Jur
gio bažnyčioje, 32 PI. ir Au 
burn Ave. 7 vai. ryte. Nuo
širdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pa
maldose. 

Nuliūdę: 
Sunai Stanislovas ir Povi
las Mažeikiai. Dukterys O-
na Grigaitienė ir A. MaieL 

nlmų 3 Ir 4 kambariai, tik 4 . r e n d a -
metu senumo. Kaina tik $5,-( 2 flatu naujas mūrinis na-
200.00. $1,000.00 Jmokėt, o m a s p o 6 , 6 kambarius, mu-
kitus kaip rendą. rinls garadžius, Jmoket $3,-

500, randasi ant 32 ir Union Taipgi mes budavojame 
namus ir ant kontraktu, ku- | A v e n u e -
rie turit lotus, atvažiuokite' 
pas mus oasitarti. Mes tu- RRIRHTnN PARKF 
rim visokiu planu del pasi-! • • ™ VMKt 

rinkimo. Gal Tamstoms pa-j 2 flatit naujas mūrinis na-
tiks mes pabudavosim ant j m a S f 0 0 6.6 kambarius šti-
TamstŲ loto. Mušu darbas m u aošildomas, jmoket $3,-

500, kitus kaip renda, randa
si netoli lietuviškos bažny-

ir patarnavimas garantuo
tas. 

Lauksim Tamstų ateinant, £j0Sa 
nes pavasaris netoli. Geriau-
šias laikas pradėt žiūrėt apie! u 2 pagyven imu Po4^4 kan 

barius, jmoket $1,500 kitus 
kaip renda, randasi ant 43-
čios ir Washtenaw. 

namus. 
JOKANTAS BROS. 

4138 Archer Ave. 
Telefonas: Lafavette 7674 

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI! 

PARDAVIMUI nužeminta kaina 2 
aug.stų muro namas; 2 flatai po 4 
didelius kambar ius ; budavotas per
nai pagal naujos mados; reikia Jmo
kėt $2,000 ar daugiau kitus lengvais 
išmokėjimais. 

MARQUETTE PARKE 

Žemiaus paminėtose vietose: 

MARQUETTE PARK 
CHICAGO LAV7N 
BRIGHTON PARK 
WEST ENGLEW00D 
AUBURN PARK 
PARK MANOR 
SOUTH PARK GARDENS 
BEVERLY HILLS 
MT. GREENW00D 
SOUTH SHORE 
fcRIDGEPORT 

Pardavimui kampinis, medi
nis namas, moderniškai ištai
kytas, Beismantas pamūrytas, 
5 ir (3 kambariu, 2 karu f<ara-
(fžius, netoli nuo Vienuolvno. 
Kaina $10,500. Verta pama
tyti. Tikrai yra barmenas. 

8 kambarių Residencija ant 
Rockvvell, 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 jrara-
džius. Kaina $7.750, su jmo-
kėjimu ;$2,500. Turi būti par
duota ti mėnesi. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 

Parsiduoda mūrinis namas 
6 ir G kambariu, garu apšildo
mas, su 3 karu garadžium ne
toli AVestern ir fi3rd St. Ren-
dos neša $1,680 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 flatu pardavimui su $10,-
000 įmokė.pmui, 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 šitą 
narna, retai tokis pirkimas 
pasitaiko. Del platesnių in
formacijų patirsite ant vietos. 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai 

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

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS Cl 

4 flatu nauias mūrinis na- . _]s<P.atl? geriausioj apielin-
V t / i u i „ .1 ke.l Clucagoi. Savininkas par-

m a s p o 5 Ir 4 kambarius , v i - ! d u o s arba mainys už mažesni. 
si vėliausios mados jtaisy-, Renda suvirs $15,000.00 i me-
mai, jmoket $6,500, kitus ka- lus- K a i n a $90'000-ip renda, randasi ant 61 pir
mos netoli Rockwell St. 

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesni namą ant dides
nio ar didesni ant mažesnio, 

2 flatu naujas mūrinis na-imąionėkite atsilankyti j mūsų PARDAVIMUI naujai budavota C 

uZSl .TZ/^uruMo, midi0 mas, po 6-6 kambarius, kar- ofį*,. um tikimės kad'tai,,iS-
stiklinis porėius; aujršta.s .skiepas Ir j Xfu v a t i d p t l f i l S)n£l1HntT19<S *** p r i S l l v i r S i m e V i e n ą 1S t u 
antstolė; reikia j.uokėt J2.500 ar ! S l U W " » a P S l t a ° m a b M 000 namų kuri S tiks. Mes ne
daugiau kitus lengvais išmokėjimais mūrinis garadžius del 2 au- galime eia paminavoti visų 

tomobiliu ver tas $17,500 pa r bargenų. Nedaro skirtumo kaip randa ; ka ina $7,300 verta $8,-
500; savininkas priims lota kaipo 
dalį įmokejimo. 

PARDAVIMUI 2 geri mediniai na
mai ant kampinio loto; yra 2 flatai 
po 4 kambarius ir vienas 5 kan.-
bariai; y ra gesas, elektra ir maudy
nės visuose f lėtuose; reikia pinigais j 
apie $3,000 ki tus rendos iš>nokės; Į 

I rendos neša virš $90.00 j menes;: 
kaina greitam pardavimui $8,000. 

Turime daug daugiau visokių na
mų kaip tai Brighton Parko lietu
vių apielinkėše ir prie lietuvių vie
nuolyno kuriuos galima pirkti nors 
ir mažai pinigų turintis. Atsilanky 
kitę diena a r vakarais sekančiai. 

BRIGHTON REALTY 
COMPANY 

J . Vushke\vitz. Vedėjas 

4034 Archer AveniK? 

(Pr ie Californla Avcnue 
Atdara visą diena Nedėlioms. 

siduoda už $15,500, mažas į-
mokėjimas. 

šios visus namus galima 
pirkti už prieinama kaina sa
vininkai maino ant kitokiu 
namu, bizniu arba farmu. Pla 
tesniu žinių kreipkities pas. 

CP.Suromskis 

kaip pigi} ar brangų nori pir
kti, su mažu kapitalu ar su 
dideliu, mes turim visokių 
kainų ir ant lengvų išmokėji
mų., 

&Co, 

Ofisas adaras nuo 9 kasdie
ną. Nedėliomis mio 9 iki 3 
po pietų. 

Rozenski 

80d W. 35»i SI.. Chfcago 
Tel. Toulevard 061J ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS, 

t'asekraingai siunčiam pinigus ir j 
% Parduodam Laivakortes. * 

i • -į 
L J. H E N I F F 

ftEAL ESTATE 
LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Sn tos rųSies reikalait-

kreiptes pas mane. Pa-
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Ohicago, I1L 

He«id«u« Įjos TeL Ofw> Tel. 
Prospect 5101 Prospect 677S 

= • ' ' '• LT-S 

ĮVAIRUS KONTRAKTOR1AJ 
» — • • • • i 

Tt 1. Blvd. I»64i 

A. K A I R I S 
MurtaM) tr buduvojluso SUUMI 

GEPIERAUS 

G O N T R A G T O R i S 
Atsilankykite pus niaue dnosa 

ger* patarimu. 
SS5a 8o. Halsted Street 

ChJcago, UI. 
• 

S358 Ix>we Avenue • 

BRID6EP0RT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

Malavojime, dekamoiame, 
kalsimuoįame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis . 
Ohicago, UI. TeL Yards 7282 

f p 
TeL Lafavette 4MS 

PLUMBING 
Kaipo lietnvys, Uetovlama 

M. YTJftKA, 
MS8 West SStlk Street 

REAL ESTATE 
t PARDAVIMUI 2 flarų mu

rintai namai ant Marquette , „ c . , , , c 
Road arti Maplewood Ave. J 3 3 5 2 3 0 . i r l a l s t ec l M . 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys iŠjcrysta plotoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

Chicago, 111. 

TeL Boulevard 9641 

Lemont 
-s 

&Co 
5312 S. VYESTERN AVE. 

Prospect 2102 

Telefonus Gana) OSio 

PLUMBING 
durim a t-

Ueku gerui Ir suitniSkuL 
THOMA8 HIGGniS 

M I I 8o. Oakley Ave 

i Telefonus Canal 7283 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojlmo Kontruktorias 

DaŽŲ Ir Poperos Krautuvė 
tSSS SO. LEAVITT BTB. 

' • • • • • • • « 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, bizni*, 
riama tr veikėjams, perkantiems Ir 
!K21^S,,,~ 4arbo * <»"«***» 

- - visiems "Drauge" garslntis 

Jei laiko neturi, palauk; , 

tel. Roosevelt 7791 
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