
> » I 
• I I i j . . i — g .'j I. U - i IL. - j . L L L . % 

"Drangas'• tebūnie kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame 

nkoje jo gyvenimo drangas! 
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'Veltui statysime bažnyčia^ 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsiine } są* 
vo rankas spaudos ir jos ne

šime. 
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Naujas Lietuvos 
Iš AMŽINOJO MIESTO 

-- ROMOS, 
ROMA, vas. 4 (suvėlinta). 

— Praeita savaite Šventojo 
Tėvo audieneijon priimta di
delis meksikonų maldininkų 
būrys. »Tai Šventųjų Metu inf 
liejimo maldininkai. 

Šventasis Tėvas kalbėjo Į 
maldininkus. Pažvmėjo, kad 
jų šalis — M<&sika, kiek xi-

virtinta 

i . . . ^ — i — -

Nauja Prezidento Pat Lietuvoje Gaudomi Ir Suimami Komunistai 
6* w • • \ ' 

į i u i . « a > - * 

iANT GREITŲJŲ KASAMAS 
iAPTAS. 

! 

AVASHIXCKTOX, vas. 6.1 Kndžiulaitis, vidaus roika- j Norima 
•VA A 

dar i . 

(Liet. Pasiuntinybė Ameriko !lų ministeris. 
.K'), 
no: 

Vasario 

Kita praneša iš Kau-

4 Lietuvos prezi
dentas patvirtino nauja mini-

noma apdovanota gamtos gra Fter>ą kabinetą. Kabineto na-
žybėmis ir garbinga tuo^ kad Viais yra: 
meksikonai katalikai yra sti}> • y . Petrulis, ministeris pir-
rųs savo tikėjimu. mininkas ir finansų ministe-

Pabaigoje Šventasis Tėvas ris. 
suteikė palaiminimą Meksi- ' y . Čarneckis, užsieniu rei-

i * 

kos episkopatui, visai kunigi- kalvi ministeris. 
jai, visiems katalikams, ypač ' 
katalikų jaunimo organizaci
joms. 
'•Maldininkų priešaky buvo 
Zamora vyskupas Kulchen. 
Jis paskiau priimtas privati 
nėj audiencijoj. 

Šimtmetinės sukaktuvės. I PARYŽIUS, vas. 7. - - Fran 
&v. Marcelio bažnyčioj mi- euzų nacionalistų komitetas 

nėtos gedulingomis pamakio- iškėlė kampaniją surinkti rei 
j mis kardinolo Consaiyį šiint;„;kalingą fondą, vesti plačiai 

K. Jokantas, švietimo m! 
nisteris. 

A. Tumėnas, 
ministeris. 

Daukantas, krašto 
gos ministeris. 

Sližvs, susisiekimu ministe 
ris. 

! 

teisingumo 

apsau-

M 

— 

tyrą. 

CAVE CITY, vas. 7. — Iš 
viršaus kalvos, po kuria už
griuvusiam urve randasi Flo-
yd Collins, su didžiausia pas 
kubą kasamas šat'tas. Tam ti-

Įkslui vartojamos kuonaujau-
sios prietaisos. 

Mariampolej Arės 
tiiotas Dr. St. 

tis 
• CHICAGOS FEDER. APSKRI- į 
• CIO SKYRIAMS • 

• 

KAUNAS, vas. 7. — ' Dien
raštis "Rytas" praneša: 

Pasak gautų žinių, šiomis j 
dienomis Mariampolės poeti
nės policijos darbštumu su
sektas slaptas komunistų liz-

M. |Krupav 
Ikio ministeris. 

iMiKiiiiu iiuiuhu s l o s pnetaisos. sektas slaptas komunistų liz-
j Reikia pramušti apie 75 p ė d a s . Tuo tikslu iš sausio 12 \ 

ričius, žemės u- dų gilią skyle, paskui praklrj1 3 "aktį padaryta kratų pas 

Francuzai Iškelia Propaganda 
Nemokėti Skolų 

metinės mirimo sukaktuvės. 
Pamaidosc dalyvavo keletas 
kardinolų. Skaitytas Švento
jo Tėvo laiškas, kuriuomi aule 
štinami kardinolo Consalvi 
nuveikti dideli darbai Bažny
čios gerovei. 

sti šone trumpą tunelį h- rasti'Įtariamus asmenis namuose. 
Collinsą gyvą ar negyvą.. I l'as realinės gimnazijos mo- j 

Darbas eina galvatrūkčiais. |Vtoja Dr. St. Matulaitį kra- į 
Suvyke inžinieriai, kalnaka- l t a užtruko nuo 12 vai. nak-! 
kasiai ir Šiaip daugybė žmo-' tU>s M 8 vai. vakaro (apie j 

hiiu. Darbas Ims dvi paras, , 2 0 valandtf). 
[ar gal ilgiau. \ Į R a s t a 1 2 i v a i r i u konstruk-Į 
! rP„ #-^ - i - 1 • .;.»i*Į- , cijų granatų. Dr. Matulaitis 
f I uo tarpa prie įliejimo ur- j J • ° • 

čia minėti laikraščiai kar- : v a n pamatyta milicininkai, » * * » < * • * P a » **** k o » w l - Į 
čiais žodžiais puola premie- : k a d m e K o v i d u n n e į l e i , t Ų . mstus rasta apie o pūdai įvai 
ro Herrioto valdžią už jos f*fs*ą urvas uiako r :"~ — k ° m i '"^ nJktUm ^ 

Nori mažinti? 
\Villis Hooth, tarptautinių 

pirkly bos rūmų prezidentas, 
pareisKia, 
yra linkusios medžiaginiai su 

stany** sko'jų atmokė jimo 
propagandai visame pasauly klausime. Sako, tas klausimas 

J 

tiks'u visus Įtikinti, kad Fran Mūri bot visai užmestas, 
cija neturi reikalo Amerikai 
atmokėti karo siiolu. 

i 

Savo propagandai jie pir
moje vietoje nutarė panaudo
ti parlamento atstovo Marin 

Kardinolas Consalvi buvo prakalbą, dėlto Francija ne-
Yatikano valstybės sekreto- privalo atmokėti karo skolų. 
rium, kuomet tarp Papos Pi- T " prakalbą norima išleis-
aus VIT ir Napoleono kilo ti atskirais pamfletais. Šiuo.-
konfliktas del Romos. visur paskleisti. Propagandai 

Šv. Marcelio bažnvčioj kar norima panaudoti radio. 
dinolo Consalvi kimas palai- Ekzekutyvis komitetas. . 
"°^as" i Kampanijos ir propagan-
Išnaujo ekskomunikuotas. , d o s ekmfeutyvin komitetan 

Šventojo Ofiso Kongrega- tarp kitų ineina šie asmenys.-
cija antru kartu paskelbė ek- [Francuzų Akademijos nar\*s 
skomam&ą profesoriui Krnes-jHenri BOrdeaux; Liberte re
to Buonaiuti. Po pirmos eks- daktorius Aymard; Intran-

sigeant redaktorius Bailby; 
-

Kclaire redaktorius Bure; Vi įdėję studijuoja, kaip Amerl-
džios išsprendimui ir ekske- ctoire redaktorius Iferve; E-jkoje atsinešamą į Francijos 
munika atšaukta. Bet pasiro-[cbo de Paris redaktorius ^Si- karo skolų klausimą. Norima 

i dė, kad iis savo moderniniu niond ir keletas kitų įžymių- • patirti S. Yalstybių ^ v e n t o -
pažiūrų ir moderninio mo&t- Į ju francuzų. jų opiniją, 
nimo bei raštų nepakeitė. 

Dėlto antru kartu dabar ek 
skomunikuotas ir katalikams 
uždrausta skaityti jo raštus 
ir lankyti jo lekcijas. J a m pa I 
čiam gi uždrausta dėvėti ku
nigiškus rūbus. Buonaiuti y-; 
ra Romos universiteto profe
sorium. 

gelba toliaus nebegalima. 
juo piv 

«ta y^so w asmenų. Jų tarpe ,1 

NUŠOVĖ SERBĄ UŽPUO-
LKA. 

BKTAIKADAM, .Serbija, va- n a Z l ] ° 
kad S. (Valstybės Par- 7" ~ Katalikę kunigas 

Kmich arti Bjelvoar nušoyė 

2 rusai, 2 žydai, kiti visi lie-
|tuviai (viena moteris, visi Iri 
ti vyrai). 

Be Dr. Matulačio 5 reali
nės gimnazijos mokinįu ir j 
vieno vals. Rygiškių Jono gi-
mnazijos sargo, veik visi ko
munistai kurpiai ir siuvėjai 

m' ' Pasibaigė Chkagos Katalikų Seimas. Išneštos B 

• tapo gražios rezoliucijos. Tų mūsų pasiryžimu; patvir- i 
• tinimą užgyrimę suteikė J. E. Orcagos Arkivyskupas. • 
• Dabar belieka jas išpildyti. Išpildyti jas reikia būti- J 

• na i* • 
• Pirmasis darbas, tai mūsų vargstantiems moks- m 
m leiviams pagelba. Sutarėme jiems rengti apie vas. 16 • 

1 d. vaju. Jau trys kolonijos yra pasirengusios. Kitos 
u tenėatsilieka. Rūpestingai, bet ir greitai padarykime JĮ 
B tą patį, kę esame padarę šią žiema Vilniui. Reikalas « 
• yra nemažesnis. š 
m Feder. Apskričio pasitarimas įvyks vasario 10 <L į 

antradienį, 8 v a i vak., Aušros Vartų par. svetainėje. 
a Reikia visiems skyrių atstovams atvykti. 
• Dienotvarkė numatoma tokia: 
• I. Seimo nutarimai, 

<2. Delegacijos pas arkivyskupe raportas, 
m 3 . Rengimo Komisijos apyskaita, 
• . 4 . Moksleivių vajus, 
• 5. Tolirnesni darbai. 

Prašoma iki tai dienai pristatyti pinigus u i par-
m duotus Seimo vakarui tikietus į MDraugą," arba ve- m 

^ liausiai juos atnešti į susirinkimą. p 
• Ap,kričio VJdyba, : 

• • • • • • • • • • • • • • • § • • A i 

j 

5SE =ac 9 C K 

POPL'LARĖS GIESMĖS 
LOfINIŠKAi. 

KANADA EINA SAVAIS 
KELIAIS. 

komunikos sakomas profeso
rius pasidavė Bažnyčios val-

nx't Francija atliks konkreti-
nius pasiūlymus tuo klausi
mu. 

Skolų patvarkomo komi si
ja, anot .jo, palanki skolų su
mažinimui. Ir tos komisijos 
rekomendacijas kongresas vi
suomet palankiai priims. 

Kiti francuzai tečiaus atsi 

GLNEVA, va*. 6. — Kaip 
inger ' kituomet Airija, taip dabar 

Kanada T. Sąjungai įdavfc į-
registruoti žukiavimo sutartį, 

popularitj angliškų ^esm-ių. j padaryta su ^>uv. Tafetybė* 
serbai žandarmai pradėjo a- "T r ^— - — - — Profesorius reiškia noro, i- mis ir Britanija. 
reštuoti valstiečius tik dėlto, T"*!* T a 5 p . ^ s u i m t a s i r i dant. lotinų kalba butų gra- W Airi j o s . sutarties regis 

F l . :«erbų žandarmų vimninką,!"' H r " 1 ^ * •:1ZA* ' 
mažinti tiancijoa karo a^o ,Sausio lo d 12 vai. visi arež VroL D r . Roy C . Feickm 
las. Sako, apie tai negah b«t * » • Susino nusauti kumgą, J ]K)} . i c i jo s priežiūroje &]$&£& ir išleido jau pirmąja 
,!,,• • ^nm^T.in i* VVrnU}iinc>. kuomet sis uztare skriaudžia- . T n , * įsveiie n įsiemo jau pjniiajd 

in I I „ ! t ' " » - i ^ kroatus valStiečiu.s. " f i S ' S ' f e , " , e f 0 " i e U , t b ^ L &* #*'• 
tone «,andie lauk.ama, kuo- , Ta.pat Pauevezy padary- I ) o p u l u l . i u a n „ i i S k u . a M 1 D i „ Tragedija įv}ko, kuomet 

tos tos rųšies kratos ir suė
mimai. Tarp kitų 
Dr. Domaševičius. 

MIRTIES BAUSME PAKEI
TĖ KALĖJIMU. 

kad tie prigulj Radičo parti
jai. 

Tėvas Kovich areštuotas, 
nors aišku, kad jis šovė į ka
rininką gindamasis. PRAHA, vas. 7. - Čekos-

lovakijos prezidentas Massa-
rURKAI ATSISAKO A R B i - r ^ niirties bausmę 15-os me-

TRACIJO^. Į tų kalėjimu pakeitė Mariai 
jHanika, kuri buvo miriop nu-

ANGORA, vas. 7. — Turkų j D f t u s t a u ž s a v d v v r o k a r e i v i o 

valdžia čia Graikijos atstovui ] m l ž l l ( i y m ą . Kituomet jos by-

žinta g>vųjų kalbų tarpan. ' travimo Anglija takėlė protea 
ta. Nežinia tad, kaip Anglija* 

PATV1RTHW STONE NO- . e l ^ i a K^stios klausime. 
MINAVIME ! Britanijos dominijos kas 

kartas vis daugiau tolinasi 
WASHINGTOX, vas. t —'nuo Anglijos. ; 

Po ilgų ir karčių diskusijų, se 
natas galų-gale patvirtino 
Stone nominavimą į teisėjus 
Aukščiausian Teisman. 

NORI UŽDARYTI TEAT
RUS. 

Bolševikai Darbuojasi At
siekti S. V. Pripažinimą 

MASKVA, vas. 7. — Čia 
pastaraisiais laikais daugiau 

|sia rašoma ir kalbama tik vie 
Herriotui atsakoma. >m* klausimu, kuomet, kaip 

Vatikano organe "Osserva! greitai Suv. Valstybės pripa-
tore Romano" paskelbta trys'žins Maskvos valdžią. • 

tis valstybės sekretorius Hug 
hes nepeikiamas. 

Framatomos kliūtys. 
Tečiaus vyriausios bolševi

kų viršunės-galvos pramato 
dar nemažai visokių kliūčių 

įdavė atsakymą i graikų val-
Idžios pasiųlyma sutikti su ar 
bitracija kas link graikų pa-
triarkos pašalinimo iš Kons
tantinopolio. 

Turkai atsakyme pažymį, 
kad jie nenori pripažinti jo-
ikios arbitraeijos 'tame klausi
me. 

la buvo visoj Europoj sensa 
cine bvla. į • 

Chicagos priemiesty Rvan-
GRAIKLIOJ AREŠTUOJA- ' . s t o n e P r i v i s o daugybė refor- ! 

MI KOMUNISTAI. niatorių. Ten dabar iškeltas -
projektas sekmadieniais užda~ 

ATĖNAI, vas. 7. — Čia ryti visus teatrus. Tuo tiks-

Straipsniai, kuriais įrodoma, T , , .. 
. , V, .. • TT jdomaausias daiktas cia tai!pilnam priDažimmui kad l^rancnos premiero Her- , , , y . , „ r x 

\ . . 'tas, kad bolševikų prakalbose rioto paduodami motvvai kasi. , . » * * . \ . .v . 
1 J _ ir laikraščiuose visai įsnvko 

Anot Zmoviovo, skolos s i i 
JI n m u t N ' i u u M ' visai ISIIVKO . . . . ^. . 

link ambasados prie v atiKa- L, A, . . . . . rae klausime iosia menką ro-
. ^ ... . Nuv. Valstybių ataka vimas ir. . . . . . . . 

no panaikinimo yra-netikn Ir' . . . ^ . ,. 'le. KaS-kita koncesijos ir pro 

> \ 

neteisingi. SaJco, pr. Herriot | 
tyčiomis maišo faktus, kad J-
g^ii socialistų ir kitų kairių
jų palankumo. 

paganda. Bolševikų valdžia 

= 

REIKALAUJA VOLSTEA- areštuota 20 komunistų už lu. darbuojamasi pravesti re-
DO ĮSTATYMO REVIZIJOS kurstymą turkų kariuomenės j ierendumą. 

'sukelti civilį karą Graikijoj. 
. CAftSOy C|TY, Xev., vas. f L ,— 
7. 4 

U L.'JĮ, 

VASARIO 7, 1925. 

Ttalijos spauda, aplamai i- j e nebetikima pripagandos 

Mažai skolinga. 
Zinoviov sako, kad Rusija 

nedaug Amerikai skolinga pa 
lyginus su Franci jos ar Ang
lijos skolomis. *Ir Amerikai 
tos skolos mažai apeina, nes 
ji turi pilna aukso. • 

Bet komunistinė propagan-| IKDIANAP0L1S, Ind., va
da, tai svarbiausioji kliūtis, sario 7. — Indiana valstijos 

Xevada valstvbės legls-' TOKYO, vas. 7. — Nauju 1 ' " "m 
\ . I T •• ' . . . . . . I CHICAGO SU APIELINK. 

laturos senatas padare rezo- Japonijos finansų ministenu » 
Biandie išdalies apsiniaukė; 
pramatoma oro atmaina; kiekc 
šalčiau. ! 

liuciją, kuriąja reikalauja ko
ngreso padarytį reviziją Vols 
teado įstatymui arba pačiam 
18-jam amendmentui. 

NEPRIPAŽK) VAIKU 
DARBO AMENDMENTO. 

tai ir kita žada, bet Ameriko ^Bolševikai jropagandbfi atei* legislatura nepripažino vaikų 
sako. Bet pamėgink įtikinti a- darbo konstitucinio amend-

mant, palaiko Vatikano pusę. pertraukimo pažadėjimams. merikonua. menta 

paskirtas buvęs 
Takahashi. 

prenueras 

i ANGORA, vas. 7. — Tur
kų valdžia praneša, kad ji PINIGŲ KURSAS. 
pasirengusi Turkijos suvere- | . • 
numą ginti nuo graikų ir kitų 
kėsinimosi. 

i « « w w r 

BOMA, vas 7. '•*• Ugntkal 
nis Etna pradėjo dundėti ir 
nerimti. Pranmteraaš ifiaiver-

, žimas. . 

Vakarykž&os Dieaos 
Lietuvos 100 litu lUMV 
Anglijos 1 sv. trterl. . . 4.7$? 
Frandjos 100 fraaktj . . į$C 
Belgijot 100 ftuakų . . Sj.7* 
Italijos 100 lirę 4*$* 
Šveicarijos 100 f r. . . 19.3fl^ 

i * 
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TRUPINIUKAI. 
» 

Be įkvėpimo daromas dar
bas visuomet yra ištižęs. Be į-
kvėpimo, be poezijos, gyveni
mas pasidarytų pilkas, nuobo-
diis, nepakenčiamas. Galimo 
sakyti, kad įkvėpimas yra 
svarbiausias akstinas viso 
pasaulio veikimui. 
£Z ..__ . . . . jciai, 

Yra dvejopas JKvėpimas: 1-
kvėpimas piktosios dvasios ir 
įkvėpimas dieviškas, Švento
sios Dvasios. 

laisvę kartu su tikyba. 
Greta tų juodvarnių yra ir 

geresnių amerikiečių tarpe ir 
mūsų pačių tarpe žmonių ne
drąsių, kurie ir žodžio pasa
kyti, ir piršto pajudinti nedrį
sta, kad savo tautines ir ti
kybines teises apgynus. 

Mums nedrąsu ginčytis sa 
gerb. pralotu, bet mes tikrai 
esame įsitikinę, kad mūsų 
dvasiškijos tarpe yra tik la
bai ir labai mažas skaičius 
''drebančių zuikių". 

D B A U G A S 
• • J - • 1 I 1,1 J. t 

T 1 

Šeštadienis, vas^ % 1925 
» • • 1 i i 

T"— 

Chieagos Katalikų Seimas 
visiškai pasisekė tiktai dėlto, 
kad už jį buvo daromos spe-
cialės maldos prie šv. l)vas;os. 
Jo Malonybė mūsų lietuvių 
vienintelis pralotas, didžiai 
gerbiamas Kun. M. Kruša* 
vasario 1 dieną per abejas šv. 
Mišias, kurių laike dar tebe
sakomi lietuviški pamokslai, 
ragino šv. Jurgio parapijonus 
pasimelsti už tų Seimą ir jo 
delegatus, kad šv. Dvasia ap
saugotų juos nuo paklydimo 
Liuterio takais... 

Seimas ir delegatai nepa
klydo ir nuveikė tikrame Į-
kvėpime gražų darbą. Bet nuo-
^OLLS už tai priklauso ir ge
ros širdies žmonėms, kurie už 
pasisekimą to Seimo pasimel-

Didžiausiosios didumos ku
nigų darbai taut. labui yra ži
nomi visoj mūsų taut. 100 lie
tuviškų parapijų, puse šiinto 
lietuviškų mokyklų, laikras-

draugijos, visokeriopos 
ir daugeriopos pastangos dirb
ti visuomenį lietuvišką darbą, 
vis tai lietuvių kunigų pra 
kaitingo darbo vaisiai. Kad 
tas darbas butų nepadarytas, 
lietuvių ir doro vardo nebebū
tų likę Amerikoje šiandieną. 

taisyti yra kitas kelias, Jė
zaus nurodytas: "Jeigu nusi
dėjo prie8 tave tavo brotis, 
pasakyk akis į akį, • jeignx ne
gelbės, pasakyk prie liudinin
kų, jegiu negelbės pasakyk 
Bažnyčiai; jeigu gi Bažnyčios 
nepaklausytų, tuomet tegul 
bus tau kaipo stabmeldys ir 
muitininkas". 

Mes gerb. pralotui nesame 
nusidėję. Jeigu nusidėjome Bn 
žnyčiai, tia Bažnyčios valdžiai 
apie tai spręsti. 

Kad, lietuvybei nesame nu
sižengę, tai ir pats gerb. pra
lotas paliudys su noru. 

Mūsų ' skaitytojai yra liu
dytojai, kad katalikybę mes 
esame gynę iki šiolei sulyg 
išgalės ir mokėjimo, 'tas gy
nimas neatseina lengvai. Pra
skolintą, arti bankruto stovin
tį " Draugą' • mes gavome. 
Sunkiu darbu teko išmok?.ti 
daug svetimų skolų. Pačiam 

D V E J O P A K A T A L I K Y B Ė . 
r 1 ' » • 1 1 

KOVOJANCIOJI BAŽNYČIA. 
Šiuomi straipsneliu bandysime skaitmenimis paliesti Ko

vojančios Bažnyčios pajėgas ir keliais trumpais bruožais pri
siminti apie tai, kuria kryptimi reiktų jas naudoti kad priar
tinus Dievo Karalijos atėjimą ant žemės. 

Kalbant apie katalikų kovojančias paiegas, reikia pasa
kyti kad jos labai nelygiai paskirstytos. I r visai neteisinga 
butų tvirtinti kad ECCLESIA MILITANS (Kovajančioji 
Bažnyčia) turiu dagiausia galybes ten, kame yra didžiausias 
"nuošimtis krikštytų katalikų. Parapinės krikštų knygos visai 
neparodo katalikų galingumo. Tad ir nedera sakyti buk taip 
vadinamos katalikiškos tautos (Ispanija, Franci ja, Italija, 
Lenkija, Pietų Ahierika ir kitos šalys) yra tikriausios kata
likybes idealų vykintojos. 

Dalykų tikresniam nušvietimui paminėsime keletą pa
vyzdžių iš įvairių typingų tautų. 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 
mm 

Panašumas ir 
skirtumas. 

FRANCIJA. 
Senų laikų papročių Francija skaitoma katalikiška tauta, sai nežiba. 

seniausia Bažnyčios dukterimi. Tiesa, iš 40 milionų Francijos 
gyventojų, gerokai virš 30 milionų ( gal 35 mil.I) yra krikšty
ti katalikai. Nors ir labai laisvamaniškai gyvendami, jie vis
gi bent tris kartus pasirodo bažnyčioje: Bažnyčioje juos krikš-
tina, apvesdina ir palaidoja. Beveik visi francuzai gema ka* 

Kame panašus 
yra socia

listas į laisva 
mani! 

» 

- Matai, abudu lygiai godus 
prie svetimo turto. Abudu ko
voja prieš K. Bažnyčią. 

- O kame skirtumas? 
- Socialistas sakosi jam ti

kėjimas nerupi, o laisvamanis 
bėdoje glaudžiasi ir prisipažį
sta esąs geriausias katalikas. 
Didelė dovana. 

- Vyreli tu mano, lempa vi-

talikais, gyvena (tankiausia) laisvamaniškai ir miršta atsiver-
gerb. pralotui grąžinta $4,- tėliais katalikais: mirtį pajutę jie veik visuomet šaukiasi kum 
500.00, nors ne mes buvome iš go, atlieka išpažintį ir priima paskutinį patepimą. Kiek mes 

Vienintelis mūsų pralotas j j 0 skolinę. Mes, dabartini pažįstame Francija, tai, rodos, tinkamiausia bus francuzų tau-
vienintėlį lietuvių katalikų "Draugo" vedėjai, Dievas ma ta šitaip padalinus: iš 40 milionų gyventojų, ten yra apie 35 

to, pelno nekrauname ir duo- milionus krikštytų katalikų, 12 gal iki 15 milionų praktikuo-
nos už dyką nevalgome. Sun- jančių ir apie 4 milionus kovojančių katalikų. Praktikuojan 
kų jungą nešame, iš visų pu- tieji Francijos katalikai pasitenkina daug maž reguleriu baž-

Mokykloje. 
--Žiūrėkite man vaikai, kad 

nevaikščiotumėte kaip arkr 
liai, išlengvo reikia, o ne ši
taip! Jonuk, kaip aš einu f 

- Kaip alklys. 
Nesuprato. 

- Jonuk, kodėl neįni mo
kyklon? Ar jos šiandie nėra? 

-y Mokykla tai yra tik pa
mokų joje nėra. 
Lygybes stoka, 

Sėdi kolegijastas ir dejuo
ja: -\Lygybės visai nėra pa
sauly: mokytojas nesimokina 
ir nieko nemoka, o aš turiu 
mokytis ir dar jam mokėti. 
Meilumai. 

Pasenus mergina prisisegė 
didelę rožę prie krutinės. Pro 
šoną praeidamas apyžilis 
vaikimas nusistebėjo: — Žiū
rėkit, pasenęs krūmas, o vis 

— Tai ką čia su ja rankas 
teršti! Duokš, nušveisiu kiek 
ir nešk į parapijos bazarą, ko-! dar žydi. 
mitetai seniai ramybės ne-! - Kaip ir sveiko antausiai, 
duoda. - atsikirto toji. 

dienraštį Amerikoje "Drau 
gą" tris kartus paskelbė sa-
kykloje. Sakė, kad "Drau
gas" esąs " nekatalikiškas ", 

(30 milionų); gal arti penktadalio italų (8 milionai); treč
dalis olandų; diduma airių ir Amerikos f rancuzų; apie penk
tadalis latiniškosios Amerikos; artf pusės lietuvių, vengrų, 
lenkų, kroatų, slovėnų, čekų, slovakų, belgų; trečdalis švei
carų. Beveik kiekvieną krikštytą kataliką galima skaityti" ir 
kovojančiu katalikų šiose šalyse: Olandijoje, Anglijoje, Airi-

neva 

joje, Vokietijoj, Skandinavų šalyse, Šveicarijoj, Japonijoj 
r w i t .. B S iU k o l i o ; i a m L I r v i s t a i l i k nyčių lankymu ir mokėjimu šiokių-tokių rinkliavų ar duoklių. ( 1 7 0 ,OOQ). Kinijoj (2,000,000), Indijoje (3,000,ooo-, Indo-Ki-

katalikiskas . ^ Buvo, dėlto, kad mums ir katalikybė Bet 4 milionai kovojančių katalikų nesitenkina paprasta tiky- n u o s e (1)200,000), Afrikoje (3,000,000), Egypte ir Kanadoje 
— ~ .- <««_ i r l i e t u v y b ė yra brangi. bine praktika; jie atlieka garbingiausius idėjos žygius, kurie (3j000,000). Tad galima sakyti, kad katalikybė geriausioje minimi nepalankiai ir "Bun-

šiukas" ir kun. Kemėšis. Kun. 
Kemėšis toli Lietuvoje, jam 
neskaudu ir jis apsiginti ne-
gali ir nereikalingas. "Bum-
šiukas" - mažas žmogelis, 
del jo bartis neapsimoka. 

Daug buvo "Drauge" strai
psnių, ginančių katalikybę. 
Kodėl tuomet nebuvo neša
mas *'Drftugas" į sakykla ir 
neruao'iiifis žmonėms ir nesa-

skelbia jų garbę visuose pasaulio kampuose. .Rodos nėra pa 
šauly antrų keturių milionų žmonių grupes, kurie atliktų tokį 
milžinišką darbą, kokį atlieka kovojančioji Francijos Bažny
čia. Nieks jų nepasiveja auEų gausumu Apaštalų Sostui už
laikyti (Šv. Petro skatikai). Nieks jiems neprilygsta tuo pa
sišventimu, su kuriuo jie išlaiko savo mokyklas, kolegija 

^ Bet katalikų spauda yra'koma: "Žiūrėkit, katalikai! universitetus. Nieks neprirašo tiek rimtų knygų, kurios cir-
avenuis dalyKas. ikrai štai \ aip mūsų dienraštis į*: kuliuoja ne vien Francijoj, bet ir visuose pasaulio kampuose. 

na mūsų brangiausią Inrtąlįtfie vieni duoda stabmeldiškam pasauliui apie trečdalį visų 
dė. - *i 

Kad Seimas pasisekė tikrai 
sulyg šv. Dvasios įkvėpimo, 
parodo sekantis faktas. Sei 
mas nusitarė visas išneštas 
rezoliucijas pristatyti Jo Emi
nencijai Kardinolui užtvirtin
ti. Užvakar Seimo deleg. re
zoliucijas įteikė. Delegacija 
gavo palaiminimą. Delegaci
jos audiencija buvo aprašyta 
plačiau. 

Pamatinis dalykas čionai y-
ra, kad nei mes nemanome ei
ti prieš Bažnyčią, nei Bažny
čios valdžia nemano mūsų lie
tuvybės naikinti. 

nežinome, kurio įkvėpimo ve-
; damas gerb. pral. M. Krušas 
taip skaudžiai mumis pasmer
kė. 

M. ril 

Skaitykite gerus rastus!"? 

Skaudu ir gaila... 

NORS SYKĮ Į METUS. 

"Drauge" sausio 31 dieną 
buvo parašytas toks sakinys: 
"Mūsų čionai Amerikoje ir 
šiandieną juodvarniai karkia 
ir zuikiai dreba, pranašauda
mi nebetolimą tautinę mirtį". 
Ant rytojaus vas. 1 d. didžiai 
gerb. pralotas pasiėmęs " Dr
augą" į sakyklą tvirtino at-
kartotinai, kad tai buvę pasa
kytą prieš kunigus, kad tai 
esą nekatalikiškai. Ir pyko. 

Pykti yra nesveika, nei mu
ms, nei gerb. pralotui. Mes 
nepykdami turime pasakyti, 
kad rašydami tuos žodžius vi
sai apie kunigus ir nemąste-
me. Be kunigų Amerikoje yra 
dar ir kitokių žmonių trupu
čiukas. 

Farisėjai anuomet sakė Jė
zui: "Velnią turi" . Bet pri
rodymų nedavė. Jėzus jiems 
ramiai atsakė: "Aš velnio ne
turiu, bet mano Tėvo valią 
darau". Kun. pralotui neda
vus savo kaltinimams jokių' žemėje 
įrodymų, mes ir gi ramiai at- dieną, 
sakome: "Velnio neturime, o Orkestrą iš 16 muzikantų 
Dievo valią pildyti norime". I. , , . r ,v. .. B t « Z u L . : . ,. .juodukų ir didžiulių vargonų. 

klysti. Mums mnsn ldaidų 

Nors sykį į metus savųjų 
tarpe smagiai pasilinksmink! 
šiuo obalsiu yra rengiami Vy
čių Centro šokiai "Svajonių 

seredoje, vasario 1L > > 

tfet mes kartais galime su-ic< i- * 1 onnn e 
„,„ .. ^ f, . , , Sales įtalpa 2,000 porų. Sve-
dysti. Mums mūsų klaidu dar .. . v .. . . . « . . 

eiai bus artimieji draugai ir 
pažįstami, jaunimas ir jų tiia-

musų 
Bažnyčia nenurodė. Jeig 

esame pasiryžę klausy
ti, nes katalikai esame. Nėra 
geresnio katalikybės prirody
mo, kaip paklusnybė Bažny-
ciai. 

1 

Mūsų galimoms klaidoms | 

mytės bei tėvučiai. Jeigu tas 
ką nors reiškia, tai šiuo sy
kiu: s 14 

Kas nebus, tai gailės 
Ir buvusiems pavydės. 

Svajonių Svajonė. 

katalikybės misionierių, kurių didvyriški darbai kelia Baž
nyčios ir Francijos garbę tolimiausiuose pasaulio kraštuose. 

ARGENTINA. 
Ši Pietų Amerikos ispaniškoji respublika tarnaus mums 

pavyzdžiu, kurs žymiai skiriasi nuo Francijos, bet yra labai 
artimas visoms Pietų Amerikos šalims, taip-gi Ispanijai, Ita
lijai bei Portugalijai. Visose čia paminėtose šalyse katalikybe" 
gerokai sustingusi. Čia miegančioji bažnyčia turi daugiau
sia pasekėjų. 

Praktikuojančių katalikų Argentinoje vargiai bus ket
virtadalis, o kovojančių katalikų ten dar mažiau. Didžiuma 
gyventojų skęsta religinėje ignorancijoje ir prietaruose. Vie
nok pastebima Argentinoje, kaip ir kitose latiniškose šalyse 
religinio atbudimo ženklų. Ir šį atgimimo judėjimą ten pra
deda mokslus einąs jaunimas. . 

Visi latiniški kraštai (su mažomis išimtinus, kaip Švei
carija, Belgija, Kanada ir dar kaikur) nuo Francijos skiriasi 
labiausia tuomi, kad jie mažiau turi kovojančių katalikų ir 
mažiau organizuotų katalikybės priešų (išskyrus Meksiką). 

KATALIKYBĖS BRANDUOLYS. 
Bendrai tariant, Kovojančios Bažnyčios stambiausi bran

duolį sudaro šios stambesnės grupės: dešimta dalis Europos 
f rancuzų (gal arti 5 milionų); apie trečdalis vokiečių tautos 

padėty tik šiose pastarosiose šalyse, kurių paprastai katalU 
kiškomis nevadinama, nes ten gyventojų dauguma* katalikų 
tikybai visai nepriklauso. 

VISO LABO. 
iŠ 5524 milionų krikštytų katalikų Kovojančiai Bažnyčiai pri
klauso gal but tik apie 120 milionų, gi likusieji 200 milionų 
yra miegantieji katalikai, tarsi kandidatai į kovojančių tar
pą. Žinoma, ir kovojančių katalikų veiklumas yra labai ne
lygus. Jeigu jie visi - 120 milionų - butų tiek narsus, kaip 
francuzai ir anglai, tai jų įtaka pasaulio kultūrai butų daug 
didesnė, negu dabar. 

KOVOJANČIŲJŲ UŽDAVINYS. 
Kultūrininko akimis į gyvenimą žvelgiant, turint omeny 

ir žemiškuosius dalykus, mums rodos jog Kovojančios Baž
nyčios darbas butų produktingiausias, jei ji visą savo galybę 
pakreiptų į tuos kelius, kuriais ėjo ankstybesnių amžių kata
likybė bent iki 13-to amžiaus. Tuomet butų visur pilna kata
likiškų mokyklų ir beveik kiekvienoje vyskupijoje po kata
likišką universitetą. Įsisteigtų ir gyvuotų daugybė katalikiš
kų laikraščių ir visokių leidinių. Katalikai vadovautų viso 
pasaulio mokslui, menui, visai kultūrai. Darbininkų reikalai, 
pasaulinės taikos išlaikymas, tarptautinis teisingumas vėl tap
tų žymiausiais visų mūsų pastangų siekiniais. Jei taikos ir 
teisingumo darbui pritartų dar kai kurios kitos religijos (o 
tokių atsirastų), tai karui neliktų vietos, karx> ministerijų mi-
liardiniai biudžetai pereitų žmonių švietimui, auklėjimui, do
rinimui, vargingųjų gyvenimo gerinimui. Tuomet, nors ir 
labai lėtais, bet tikrais žingsniais žengtume į Dievo Karaliją 
ant žemės ir gimtų viltis kada-nors išbristi iš dabartinių 
tamsybių ir visokeriopo suirimo. 

r p 
• # -

Amerikoje yra Ku-Klux-
Klanistų, džingoistų, pasiutu
sių protestoniškų pastoriukų, 
sukčių politikierių ir pana
šių. Tie visi juodvarniai kar
kia, kad svetimtaučius jie pa
smaugsią. Jie mėgina uždary
ti parapines mokyklas, kad 
v'-^n būdu išnaikinus tautinę 

Gėlelė 

GYVįĮ ROŽIĮĮ VAINIKĖLIS. 
DRAMA 3 AKTŲ. 

(Tąaa) _ _ - - - » 
(Bronislova tuojaus atneša paduoda 

ir vėl atsiklaupia. Marytė paima pabu
čiuoja, pakelia akis į dangų ir sako, deda
ma lapelį prie širdies): 

MARYTĖ: "Ėmimas į Dangų" "Su
sivienijimas su Dievu". (Marytė atsi
kreipus i Rožytę pamoja ranka, kad at
eitų. Rožytė prieina prie lovos ir atsi
klaupia. Marytė dar kartą pabučiuoja la
pelį, prispaudžia prie Širdies^ paskui 
duoda Rožytei sakydama ir jau pamažu 
pradeda girdėtis giedojimas už scenos) 
(giesmelė turi būti pritaikinta mirštan
čiam kaipo užkvietimą į dangišką Jaru-
salę. Gali tęsts ta pati giesmė iki Mary
tė numiršta. 

MARYTĖ: Rožyte, Dangiškoji Kara
lienė leipia man, kad šį lapelį pavesčiau 
tau. Atkalbėk tu jį šiandie už mane, o 
ryt jau pilnai bus tavo. 

(Giedojimas vis garsiau ir garsiau 

skamba). 
ROŽYTĖ: (Verkdama). Marytė, ne, 

ne, ne, sus tavo mirtimi, aš nenoriu, kad 
tu numirtum. 

MARYTĖ: Rožyte, Dievo valia, šven 
ta ir teisinga Dievo valia. (Suėma ran
kas ir pradeda mirti. Rožytė atrodo la
bai susi judinu j vėl sako). 

ROŽYTĖ: (Deda ant Marytės lapelį 
ir sako)f. Ar tu del manęs miršti! Ma
ryte! Maryte! 

RITA: Jau miršta, uždekime žvakę. 
(Uždega ir.pastato ant stalo prie lovos. 
Visos mergaites klupo ir tyliai meldžiasi, 
kitos verkia. Rožytė užsikniubųs ant lo
vos krašto verkia. Didelė šviesa pasirodo 
scenoje. Giedojimas garsesnis. Tuojaus 
pasirodo Marija su daugybe Angelų, ku
ri lyg iš augšto leidižiasi prie mirštančios 
galvos. Pirm Šv. Panelės eina trys ange
lai, neša vainiką iš penkiolikos rožių su
pintą. Penkios rožes baltos, penkios rau
donos, ir penkios mėlynos. Prie vainiko 
galo kabo žalių lapų kryželis. Vienas ma
žytis Angelas neša baltų rožių vainikėlį. 

Kiti angelai ir gi laiko rankoje po rožę. 
Marija prisiartina prie lovos galo ir mei
lingai į ją žiuri. Marytė Ją matanti ir 
pradeda kalbėtis su Ja. Tuo tarpu įeina 
Marytės teta su Julyte. Marytės teta su 
smarkumu trenkia duris ir garsiai surin
ka. Teta nemato nieko tik mergaičių pul
kelį ). 

AGOTA: Na, o kas čia per komedi
jos? (Staigiai bėga prie lovos, grebia už 
Marytės rankos, persigąsta, Damato, kad 
Marytė jau miršta. Mergaitės lyg nera
mios. Vincenta paima tetą už rankos ir 
patylomis lyį ką sako. Agota išgirsta ne
paprastą giedojimą, vis labiau parodo iš
gąstį kuomet ji išgirsta Marytės kalbą 
su Šv. Panele). 

ŠV. PANBUĖ: (Ištiesia rankas į Ma
rytę ir sako): Štai mano brangi duktė, 
atėjau tavęs vainikuoti, nevystančiu gar
bės vainiku. 

MARYTĖ: (Tiesa ranką į Marija ir 
kalba). Marija, Marija, mano dangiškoji 
Motinėlę, ar tu dabar imsi. Aš trokštu 
btrti su Tavimi ir-/Cavo dieviškuoju Sū

neliu, imk dabar mane. 
AGOTA: Maryte, su kuo tu kalbi? 

Ko tu nori! (Agota išgirsta Šv. Panelės 
kalbą, puola ant kelių, verkia). 

ŠV. PANELĖ: Taip duktė, aš dabar 
tave vesiu į dangišką Jeruzalę. Ten ta
vo dangiškasis Sužiedotinis laukia tavęs. 
Jis džiaugiasi, matydamas tavo uolumą 
mano garbės platinime šventuoju razan-
čiumį. Dabar eikš ir priimk vainiką iŠ 
mano dieviškojo Sūnaus rankų. 

AGOTA: (Nerimauja atsistoja ir vėl 
atsiklaupia. J i išgirsta Marijos žodžius 
vadinančius Marytę į dangų. Ištiestomis 
rankomis šaukia). Marija! Dievo Motina, 
ar tai aš tavo žodžius čia girdžiu! Dova
nok man, aš tikiu į Tave ir į Tavo Su
nų, Marija, Marija, ir aš noria Tave re
gėti. Imk ir mane kartu su mano Maryte. 
(Agota apalpsta, parpuola ant žemes ir 
guli, mergaitės ją kelia. Tuoj pasigirsta 
garsus dangiškas giedojimas, (čia gali
ma giedot šią giesmę arba geriaus lietu
višką pritaikintą tai scenaį: "Vęni Sp. 
ir užlaida pamaži slenka žemyn), 
\ (Bua daugiau) 

»> 
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Šeštadienis, vasT T, 192o 
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D R K U G S S 

ŠV: K. A. RĖMĖJU DARBUOTĖ. 
S V. KAZ. AKAD. RĖMĖJŲ 

CENTRO SUSIRIN
KIMAS, 

Susirinkimas ivvko sausio 13 
1925 m. šv. Kaz. Vienuolyno. 
pttsirinkimą vedė pirm. A. 
Nausėdienė. Malda atkalbėjo 

2 »kyr. - Antrasai skyrius 
įstojo i eile amžinų narių. Va
lio .Bridgeportas! Negana to 
skyriaus nariai tariasi ką 
nors įtaisyti koplyčiai. Geras 

tingai stebina vietinis klek d.J- na, Petrošiūtė Alena. 
džiai gerb. kun. Aleksandras! Paskui pasakė eiles: Dauk 
Skrypko, nes jis yra aštuonis 
sykius amžinas narys! 

Šiuos Town of Lake koloni
jos papuošalus norėtųsi pas
kelbti viešai: 
Kleb. kun. A. Skrypko $800.00 

sumanymas. Kiti skyriai se-įS. Sambaras 200.00 
A. Radavičius 200.00 ks pavyzd). 

3 skyr. -- Daug darbuojasi, 
gerb. kapelionas Dr. K. Rek-io ypatingai nori per vajų ki 
laitis. Susirinkime dalyvavo 
ir gerb. Motina Maria. 

Dalyviai. 
To\vn of Lake -- A. Baltu

tienė, M. Paukštienė, Z. Ge
čaitė, L. Timnaitė, M. Šedie | 
nė, Parkauskienė, E. Pieržin-
skienė ir V. (Jalnaitė. 

Bridgeport. - A. Nausėdie
nė, O. Sekleekiene, M. Naug-
žemienė, A. Nedvarienė. 

North Side. - Andruškevi-
cienė, V. Daugirdienė. 

l18th Str. - O. Stašalienė, B. Į 
lzalienė, ir Z. Bart kai te. 

Brighton Park - B. Liud 
žienė, Statkienė ir Z. Juno-
kienė. 

Cicero — O. Čeikauskienė, 
E . Oricaitė, O. Bukauskienė. 

AVest Šitie — P. Labanaus 
kienė^ Šimkienė ir O. Budri-
kienė. 

Iš Roseland, AVes.t Pulman 
i r Marquette Manor delegatės 
neatvyko. Butų malonu dele
gates matyti iš šių kolonijų. 

Prie Centro prisirašė nau-
ją narė Agniešką Sabuckieriė. 

Protokolas paskutinio susi-1 

tas kolonijas pralenkti. Jki-
šiol gauta devyni nauji na
riai. ^ * 1 

5 skyr. -- Rengiasi prie va
karo. Varo didelę agitaciją 
vajaus reikalu. Naujų narių 
gavo 10. 

6 skvr. -- &is skvrius stovt 
firmoje vietoje vajaus metn. 
Laimėjo jau 29 naujus narius. 
Graži pradžia kad ir pabaigo
je šisai skyrius užimtu pir
menybe. Ponios Dausonienės 
namuose surengė Bunco Pa r 

P. P. Lekai 200.00 

siute, Nandožiutė Melaus'kai-
te. } 

• 

Pagal iaus vakaro vedėja pa 
kvietė kalbėti žymesnių sve
riu: Kalbėjo M. Vaičiūnienė, 
kuri savo kalboje ragino vi-jMc Kinley Park. Mėnuo laiko 
sos mamytes prisirašyti prie,atgal nmsiį skyrius tapo Šv. 

jos veikia, o vienok jos vei
kia ir labai, veikia. Jų susi
rinkimai įvyksta reguliariai ir 
žymiai skaitlingi. Jus turėjo 
dvi "Bunco P a r t y " namuose," 
nes svetainės neturime, ir 
vakarų su dideliu pasisekimu 

šv. Kaz. A kad. Remėjįj. 
Antras kalb. buvo gerb. kim. 

Šv. Elzbietos dr 200.00 j F . Vaitukaitis, ragino or-
Šv. Agotos dr 200.00|ganizuotis į mūsų prakilnių 

organizacijų. Kalbėjo ir gerb. Šv. Pranciškos Ry. dr. 200,0(> 
S. Marcinkevičius 100.00 
N. Sadaukas . . . . 100.00 
K. Būras 100.00 
A. J . Baltučiai 1000.0 

kun. Linkus, kuris pabrėžė 
reikalą leis4i dukteris i aukŠ-

» » 

tesnę mokyklų, į mūsų Aka
demiją. Užbaigai kalbėjo va-K. Jenutaviėiene • . . 100.00 i karo vedėja O. Reikauskienė 

K. Kazlauskienė 100.00'kuri pareiškė, kaip butų gera 
A. Žansitienė . . 
M. L. Brenzaitė 

100.00 
100.00 

V. Jereckienė 100.00 
T). L. K. Vytauto dr. . . 100.00 
Šv. Stanislovo dr 100.00 
Šv. K. A. R. 1 sk 100.00 

ir naudingą kad visos Cicero^ 
moterys ir merginos priklau
sytų Rėmėjų Dr-još. 

Per šį vakarą prisirašė psie 
Rėmėjų šie asmens: Vladas 

i Bukauskas, D. Zdanis, P . Za-

Kaz. Vienuolyno Amžinu na
rių. 

Mūsų kolonijos raportus 6 
skyriaus veikimą, visuomet 
būna malonu girdėti Centro 
sus-muose, Vienuolyne. Ponios 
Lindžienė, Junokienė, Statkie 
nė tiesiog susirūpinusios sky
riaus darbuote. 

Lai gyvuoja Brįgbtonpar-
kietės. 

Rep. 

PAIEŠKOMA. ; 
I Vadovas U**«»:-uitis, atvažia \ 
• 

v«.\s Ameril on 1910 me f.t- ir j 
tūlą UJką, gyvenęs Scuenecta 
ūy, N. Y. Jisai pats arba i:a* 
apfo jį žinantis prašoma atsj-
liepti šiuo antrašu: 

Lithuanian Consulate. 
38 Park Row, 

New York, N. Y. 
* • • i ' 

Telefonas Ganai 0610 

PLUMBING 
Geriausia* pfumerls, darbą at

iteku gerai Ir Baftntglrat. 
THOMAS H1GGIK S 

1811 Bo. Oakley Are Cbjcago, 
> i i m • — ^ — — i ^ — w ^ ^ ^ 

p O ą O t^ĘmVmtftB » m* tm^tm^mmmM 0t mm mJMmVmtom9mWmWmWmm*mm^mP j 

Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Rfaliavojlmo Eontraktorlus 

Dažų ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. LEAVITT STR. 

*Ss~ , - ^ ^ ^ ^ į - „ < ^ mmf 
M-

. 

ty ir pelnė $25.00. Vakaras ^v- Juozapo dr 100.00 j hikienė, J . Zodukis, M. Ge 
kits įvyks sausio 18 d. 

9 skyr. -- Prie vajaus visa 
smarkumu ruošiasi. Didele 
vakariene rengia sausio 25 d., 
šv. Kaz. dienoje, kovo 4 d., 
s t a t o v e i k a l ą **£>v. lvaz imic— 

vas". _ ; # * £ 
JO skvr. -- \a j ini vakarą 

rengs kova 1 d. gerb. Sesedys 
padės surengti programą. 
Aušros Vartų Mot. ir vyrų d*--

»ja aukavo $10.00 ir Moterą 
Sa.j. 55 kp. užbaigė mokėti 
amžinvstės duokle. 

Atstoves į Seimą. 

Mot. Saj. 21 kp. 
S v. Jurgio dr. 

100.00' rikaitė, M. Lutkienč, A. Use-
100.00! laite, A. Lukošaitė, A. Pan-

Amž. Rož. dr 100.00 
Pil. Blaiv. 21 kp. . . 100.00 

Sykiu $3,700.00. 
I š t i k r o , t a i n e p a p r a s t a * r n u -

sii žmonių duosnumas! Jų tar
pt? randasi nemažas skaitlius 

ziene. 
Vakaras nusisekė gerai. Už 

tai priklauso garbė šeiminin
kėms: B. Daukšienei, O. Ra-
šinskienei ir P. Zakarienei. 

Dar vienas dalykas. Per ši 

rinkimo perskaitytas ir vien-1 . Pranešta, kad Katalikų S?i-
balsiai priimtas. 

Raportas apie vakarienę. 
Prisirengimas prie busiino> 

vakarienė ir programo vasario 
22 d. sparčiai varomas. Bilietų 
atspausdinta (J00. Programa 
siAvarkys rengimo komisija 
*u gerb. kapelionu Dr. K. Rė
klaičiu ir gerb. Seserų Moti
na. Gerb. Seserys pasiųs pa
kvietimus visiems amžiniems 
nariams. Taipgi gerb. Seserys 
apsiėmė pagaminti gardžią va
karienę. »' 

Skyrių raportai. 
1 skyr. — Per vajų laimėjo 

27 naujų nariu. Įvykusioji 
Buneo Par ty puikiausiai pasi
sekė. Pelno Įėjo apie $91.25 
tadgi Town of Lake Rėmėjos 
sudarys sumą $100.00 ir skyr. 
taps amžinuoju narių. Garbė! 
Noriu pažymėti jog daugiau 
šiai pasidarbavo del Bunco 
Pai-ty ponia E. Pieržinskienė. 

mas įvyks vasario 1 d. išrink
ta atstovės i seimą: O. Bei-
kauskienė, S. Jurgaitė, B. 
Naugzemienė, K. Grieaitė iv 
O. Sekleekiene. 

Susirinkimas užsibaigė mal
da. 

S. Jurgaitė, Centro rast. 

draugijų, kurios taip maloniai j vakarą buvo išlaimėjimas. 
atsineša į visus visuomeni- jPinna dovanų laimėjo serija 
nius atsišaukimus, laiškus, j X. 9. (žiedą) Z. Bartkus. An--
kurie jų 'susirinkimus aplan- trų dovanų laimėjo serijo N. 
ko tankiai i r labai tankiai. 4. (rankų darbo suvimus) A-
l^eiškia, niekas neatsisako;!Iena Vaičiūnaitė. Šitas dova-

TOWN OP LAKE. 

D. K. L. GEDIMINO BUILDING & 
LOAN ASSOCIATION 

(INC.) 

2342 South Leavftt Street 
Chlcago, III. 

16-TA METIN£ ATSKAITA PABAIGUS 
GRUODŽIO 3!-MA, 1924 

7i 

8v. K. A. Rėmėjų 1-mas 
skyrius laikys mėnesinį sus-
mų sekmadienyj, vasario 8 (L [j 
2 vai. po ,pietii, šv. Kryžiaus 
parapijos mokyklos kamba
ryje. 

Nariai-ės busite malonus su
sirinkti. 

Valdyba. 

ĮPLAUK*: PER 1924 M. 

Ant akcijų $199,534.96 
Nuošimčio 21,454.00 
Premium 2,128.50 
Jstojimų 849.0<> 
Permainimo akcijų 151.001 
Bausmų , . 151.00 
Atmokėtų skolų 89,165.00 
Depozitų 60,046.00 

IšMOKl-:TA PER 1924 M. 

Parkolinta ant namij ir 
aks $162,000.00 

Užbaigta mokėti ir iš
t raukta 138,375.G9 

Uždarbio ir nuošimčio 
išmokėta , » . . . . . 12,402.01 

Depozitų 77.172.00 
Depozitų procentai . . . . 2,510.00 
Įvairios išlaidos 1,125.30 

Atidėtas nuošimčiam . 1,500.00 J Alga sek 750.00 
Spauda ir pašto ženk. . . . . 177.40 
Randasi bankoj .' 18,246,50 

Sumokėta po $100.00 
Ant akcijos 35,600.00 
Paskir ta del atsargos . 1.200.00 
Buvo bankoj 3,680.54 

WEST PULLMAN. 

Nuošimtis Atidėtas 
Atsargos kapitalas 

1,500.00 
1,200.00 

.Viso išmokėta $415,460.00 
Viso jplauko $415,460.0* | 

ATSAKOMYBE. 
TIRTAS 

^Sumokėta ant akcijų $332,043.59 
Paskolinta ant namų .$428,895.00 I Permokėta ant akcijų . . 4,360.53 
^ , .. . . . fNedamokėta ant akcijų 7,444.94 
Paskolinta ant akc i jų . . 8,075.00 f l l r „ H l l nn t,nnnn 35.600.Go 

IŠ PIRMO SKYRIAUS. 

Town of Lafee. 

Mūsų kolonijoje, be to įsi-
siijkavusio aparato draugijų, 
labiausiai jdėjiniu, veikime, 
matome begalo daug gražių 
dalyktj, ypae tas kilniąsias, 
gailestingąsias sielas, atsižy
mėjusias stambioms aukomis. 

Šv.%A. Kemėjų pirmas sky
rius didžiuojasi turėdamas tą 
neapsakomai gražia, skaitline 
Amžinų, Šv. K. Vienuolyno, 
narių -- fundatorių, įmokejnj 
sių po šimte ir daugiau. Ypa-

atstovus i seimus renka, fcu-
kų duoda šimtais, kaip ma
tome, ne dešimtimis. Garbė 
lai būna šios apielinkės lietu
viams! Tikimasi, sukirtome 
visas kitas kolonijas. 

Šiuos garbingus asmenis, 
nuo draugijų po du atstovų, 

nas padovanojo O. Reikaus
kienė ir B. Daukšiene. 

. Buvęs. 

BRIGHTON PARK. 

(fi-tas skyrius). 

Tš mušu padangės, tai kas 
turėsime prog* matyti Įkurta-šeštadienio " D r a u g o " nume-
vių Vakarienėje, Šv. K. Vie
nuolyne, vasario 22 d. Jiems 
Šv. K. Seselės parengs ypatin-

stalų. 
Tylą. 

_ j . 

ryj netenka sužinoti kų remė-

m 

CICERO, ILL. 
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DOLERIAI AR LITAI j 
Amerikos Dolieriais ar Lietuvos Litais išmokame \ 

| arčiausiame pačte j 24—26 dienas, telegrafu 4—6 I 
dienas. Turime savo nuosava kontora Lietuvoj. 5 

Parduodame Laivakortes ant visu linijy į Lietuva | 
ir iš Lietuvos. 

| Parduodame namus, farmas, lotus. Apdraudžiame | 
nuo ugnies, Namus, Rakandus ir Automobilius. 

s s 
§ Padarome Iegališkus dokumentus pirkime ir par

davime, taipgi doviernastis-įgaliojimus. 
s s 

Teisingi patarimai apie atsitraukimą giminiu, iš | 
Lietuvos. 

s 

Registruotas notaras. S 
s 

Paul P. Baltutis & Co. | 
901 West 33rd Street i 

Telefonas Yards 4669 
Chicago, Illinois. i 

MŲIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllMIIIIIIIMIIilIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIilIl a 

(9-as sk>Tius). 
Mūsų skyrius turėjo laLai 

puikių vakariene sausio 25 d. 
Skaitlingas sveėių bnrys atsi
lankė. Su ta vakarienė pradė
jome Vajij. Vakarienės vedė 
įa buvo p. O. Reikauskienė. 
Svečiams pasisotinus, prasidė
jo gražus programas. Atvai
dinta " K a s neruke, to neklau
sk" . Lošėjos buvo šios: Rašin-
skaitė Joana, Račiūnaitė An-

Tel Lafayette S568 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western A/ennc 

Vai.: Nuo 2 iki 6 « Iki 8 P. M. 
Chlcago. 

Šv. K. A. R. 7 skyrius extra 
susirinkimas įvyks vas. 8 d. 
š. m. tuojaus po pamaldų šv. į 
Petro ir Povilo parap. mo-
kvklos kambarv. Visos narės 

* « 

esat kviečiamos atsilankyti, 
nes turime pasitarti del vaka
rienės, kuri ivvks kovo 1 d. 
šių metų AVest Pullman parke 
svet. Tai'pgi meldžiu naujų 
narių atsivesti. 

M. P. rast. 

Nedamokėta ant akcijų 
Akcijų po $100.00 . . 
Depozitų 34.443.09 

| Nuošimtis rezervotas . . 3,503.00 
7,444.94 | peinag padalintas 37,505.45 

Rakandai 278.00 
Uandasi Bankoj 18,246.30 

Pelnas nodalintas 
Atsargios kapitalas 

115.84 
7,923 00 

Profesionalai, biznieriai gar

sinkite savo biznius dienraštv 
c. Drauge". 

Viso Turto ,.. $462,939.44 1 $402,939.44 

TVIRČIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ SKOL. IR | 
BUD. DR-JA KAPITALAS $1,000,000.00 

Patarnavimas kas dieną Dr-jos ofise. 
Prisirašyk, o busi savininkas namo, nes J)r-ja tams

tai paskolins pinigų ir duos teisingų jums patarnavi
mą pirkime nuosavybės. Nuosavybėj yra tai tamstos gy
venime ateitis. 

Prirašyk savo vaikelius i šių Milžiniškų Draugijų ir 
mokink juos kaip ėedyti centus, nes tas yra taip rei
kalinga, kaip ir mokslas. Jeigu ir mokintas, bet nemo
kantis centų ,taupyti, nebus pasekmingas. 
ŠI DRAUGIJA YRA PO ILLINOIJAUS VALSTIJOS 

PRIEŽIŪRA 

E2S 

Tel. Canal 2455 
a J. PANSIRH A 

Fotografas 
PAlfSIRNA STCDIO 

IMI S. Balsted St.. Chlcaso. 
Tolumas nedaro skirtumo 

laukiamas, važiuoja } Tisas 
miesto dalis. 

_/ 

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

AKINIŲ PRITAIKYTOJAS 
159 North State Street 

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

Išskiriant Seredos Ir Huhatos vak 

BE 

P. CONRAD 
JŪSŲ SENAS DRAUGAS 

Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt 
darbų pirmos klesos. Vestuvių, £rupų arba pavienius dide
lius paveikslus artistiškai ant drobės išmalavoju. Iš Lietu
vos tėvų, giminų ir jūsų paveikslus sudedu ant vieno ir at
rodo kad jie sykiu su jumis nusiėmę. Turiu patyrimų kaip 
mažus kūdikius nustatyt kad paveikslas gyvai ir puikiai at
rodytų. 
3130 SO. HALSTED ST. Tel. Blvd. 6369 

J 

IŠKILMINGAS BALIUS 
Rengia 

Liet. Politikos ir Pašei. Kliubas 

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

Pradžia 5 vai. vak. Įžanga 35c. 
Kviečiame jaugus ir senus atsilankyti ir linksmai; 

vakarą praleisti prie puikios muzikos. 
Kviečia KOMITETAS. 

• • • . * j u .. 

AR JUS ESATE NARYS 
MUŠU 

KALĖDINIO KLIUBO? 
> , 

M 

M 

Dar ne per veliu tapti nariu. Įstokite da

bar ir iki kity Kalėdų Jus turėsite gėrę su-

mę pinigų. 

Jus stebesitese kaip lengvai galite susitau-

pyt pinigus per mūsų Kalėdinį Kliubę. 

ĮSTOKITE DABAR. 
• 

/ 

• 

^ 

STO CK YARD 
STATE 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave. 

Chicago. 
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 

savo stiprumo ir gera patarnavimo. 

BANK 

file:///ajini
http://35.600.Go


-^rcr.— l..-^--» į rT1r ;.1_ r. r Į i. 

\ 

D R S U G K S SeUtadJ ienis, ras. 1, 1928 

LIETIMAI AMERIKOJE 

C I C E R O J E 

Giedrininkai! 

Giedrininkų 16 kp. turės sa
vo susirinkime vasario 8 d. 2 
vai. po pietų vietoj 4 vai. Lai
kas atidėtas dėlto, kad Gie
drininkų Apskritys turi savo 
mėnesinį susirinkimą Town 
of Lake 4 vai. po piet. 

Valdyba. 

VASARIO MEN. 8 D. VAIČ 
KAUS TEATRAS 

CICEROJE. 

Vaičkaus Dramos Teatras 
antru kartu su savo vaidinimu 
aplankys Cicero. Vaidinimas 
įvyks šį sekmadienį, Šv. 'An
tano par. svet. 4943 W. lotli 
St. Pardžia lygiai 8 vai. vak. 

Programą labai įdomi, nes 
suvaidinus "Dumblynę", ku
rioj yra apsčiai juoko ir aša
rų, bus pastatyta nepaprastai 
juokinga komedija - satyra 
"Neatmezgamas mazgas". 1 
vasario men. tas reikaliukas 
buvo vaidintas Dievo Apveiz-
dos par. svetainėj. Publika 
truko nuo juoko, ir tarp sa

vęs kalbėjo, kad taip links
mos ir įdomios kpmedijos se
nai nebuvo matę. Turinys yra 
paimtas iš lenkomanų laikų, 
kada mūsų lietuviai mėgdavo 
lenkiškai kalbėti. Tame veika
le išvestas senas felčeris, 
kvailas lenkomanijos atsto
vas. Ta i yra komedija -- saty
ra pašiepianti lenkomanns. 
Labai gražus atsiminimo vai
zdas iš netolimos praeities. 

Mus džiugina, kad Vaič
kus tarp rinitų dalyku duoda 
mums ir gardumynų, sveiko 
juoko suprantamo liaudžiai. 

Nors patsai TeatroDirekto
rius po sunkios ligos jaučias 
nestiprus, bet norėdamas sur-
tiprint upa publikos ir savo 

P R A N E Š I M A S 
Pranešu gerbiamiems Ciceros gyvento
jams, kad aš Antanas Liutkus atpirkau 
įvairių geležy, dažų krautuvę mio pono 
J. Zdaiiio po numeriu: 

Cicero, I U. 1 4 2 1 So. 4 9 Ct. 
Telefonas Cicero >363 

Kainos pigtos, patarnavimas maadagrus, kviečiu visus atsi lan
kyti j mano krautuvę. 

gyvybę. įgystę. Mes tikimės, kad ir su-
Nesenai vienų seneli lietu \Ti| laukus 14 vasario, visi neap-

užpuolė juodukai smogiu ap-Įleis paremti divjos rengiama 
daužė, atėmė $18 dol. ir pabė : ! vakarą, ir visi susirinks pama 
go. Žmogelis pakylęs nuo *e-«tyti mūsų. 10 metu gyvavimo! nisterio nutarimo gruodžio 

muzikos šmotelių, prakalbėlių 
su linkėjimais, tarpais buvo į 
pinta ir juokingų šmotelių. 

Programe ir man teko daly
vauti ir lietuviškų anekdotų 
pakrėsti, kas Amerikonams 
labai patiko. Potam kalbėjo 
patys Solenizantai išreikšda
mi savo mintis rs praeitų lai
kų, ir ^tardami atsisveikinimo 
žodį. Galop pats Rektorius už
baigė vakarėlį gražia kalba, 
linkėdamas naujiems kuni
gams geriausio pasisekimo 
Kristaus vynyne. • 

Jonas Zabulionis. 

GROŽE PRIKLAUSO 
NUO SVEIKATOS 

Bet nuo vilko bėgdamas -ant 
artistų pasiryžo šiame s p e k - , m e š k o * u ž b ^ ° - Policija jį pa 
taki v suvaidinti "Neatmezga-

mės bėgo ieškoti policijos, i jubilėjų. Bus programas, ko
kio dar nebuvo, dalyvaus 
"Dzimdzi - Drimdzi". Muša 

jy 

CICERIEČIAI 
PASINAUDOKITE 
PROGA 

Pardavimui 1-mi Morgi-
čiai ir 1-mi Morgičių Gold 
Bondsai kurie neša 6 ir 
6l/2 nuošimtį žemiau p.arnirĄ\ kuriuos rengiame Feb. 18 d. 
netose sumose 

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

CICERO TRUST 8c 
SAVINGS BANK 
52nd Ave. & 25th St., 

Cicero, EI. 

me mazge feleeriaus ro)o> 
Malonu girdėti, kad vaidini
mas bus pagražintas asmeniš
ku dalyvavimu gerb. Vaič
kaus. Todėl ciceriečiai nes
nauskite, apsilankykite. Pa-
matykit - isitikinkit. 

Cicero Liet. Vyčių 14 kuo
pei laikys svarbų mėnesinį 
susirinkimą, ketverge Feb. 12 
d. 1925 m. Šv. Ant. parap, 
svet. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti ir su savim atsi-
vesti naujų narių, nes jau va
jus baigiasi ir mokesčiai pa
brangs su ateinančiu mėnesiu. 
Fo susirinkimu galėsim \m-
žaisti arba pašokti. 

Nepamirškite apie šokius. 

emė į aukštaštangę, nes žmo
gelis buvo biski ragavęs skis-
tymelio. Neprisipažino, kur 
jis jo gavęs. Miesto teismas 
nubaudė dar $15.00 dol. 

Štai k;j padaro munšainė! 
P-kelis. 

MELROSE PARK, ILL. 

vienas lietuvis sako, buvai* 
3 sykius nuvažiavęs į Cicero 
pamatyti "Drimdzi -- Dzim
dz i " ir visada negalėjau at
sigerėti, dar važiuosiu 1 sykį 
Taigi Melroseparkiečiai, visi 
j nmsų vakarą, o busite paten
kinti. Tautos Gynėjas. 

Čionai iš vyrų katalikišku 
draugijų tvirčiausia yra drau
gyste šv. Jono Krikštytojo. J i 

LORETTO, PA. 

Šv. Ant. parap. svet. kiekvie
nas narys turės ateiti arini 
bus nutainuotas tikieto kai
na. 

V. V. V. Vilkauskaitė. 

Sausio 29 buvo surengtas 
atsisveikinimo arba išleistu-

turi narių virš šimto, visi yra vių vakarėlis del trijų diako-
energingi, jų tarpu yra biznio-'nų, kurie buvo įšventinti j 
rių, veikėjų, visokių jaunų i r ' kunigus 31 d. Sausio, ftį vakf-
sene$Bių. Bet nmsų kolonijoje' relį surengė patys seminaris 
yra biznierių, kurie galėtų pr i . tai atsisveikinimui su būvu 

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

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

Femaform galima nusipirk
ti pas kiekviena, modernišką 
vaistininką. Bet kad jūsų 

vn^isuL±o2\. vaistininkas neparduoda, pri-
Vieša Pagelbą Sutvarkyta, siųskite $1.00 ir mes jums pri

siusime. Kad nepatenkins su-
grąžisime pinigus. 
LAUBER & LAUBER GO. 

Išdirbėjau to Chemistai 
IJabato.-iJos Divizija 

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

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su M u m i s ttaadiena. 

Mes turime virš 10 m e t ų m o k s 
l iško patyrimo, apie ž m o a i * svei
kata. Mes t r d o m e pasekmingai 
užsendintas l igas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti . Mūsų geriausi e-
lektriniai ir be vaistfeki gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Pa tariniai dykai. Ats i lankyk \ 

mifflS HEALTH tHSTITuTE 
8J37 So, Halsted Stre«t 

Vai.: N u o 9 iki 12 iš ryto ir 
nuo « iki 8 vakare. 

=*S! 
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T a m s t a " M 
Sveikas; 

-- Sulig federalio darbo mi-

1924 m., vieša pagelba per vi
są Vokietiją yra suvienodin
ta. 

gulėti prie minėtos dr-jos, bet 
dar nepriguli. Tečiau ir mūsų 

šiais draugais. Vakarėlis bu
vo gan įdomus, nes susidėjo 

biznieriai visi remia šių (Irau-! iš įvairius dalykėlių, dainelių. 

— H 

GARY, INO. 
. 

Munšarnės auka. 
SI. Grig. parėjės girtas na

mo pakėlė triukšmų, savo 
šeimynai, norėdamas išvyti pa 
cią ir vaikus. Pasiėmęs peiiį 
visiems grųsino. Sunūs, 16 me
tų vaikinas, norėdams apgin

si ti motinų ir save atėmė nuo 
= .tėvo peili, bet sužr,idė ranką. 

fj Bandė kitokiu būdu sumišus; 
M e s T a i s o m e S m a l o s i levų sustabdyti. Paėmęs Sau-

1 * . *> « . 

Gilsinoid asfalto stogai 
j padengti a n t senų stogų. 

Mes einame visur 
ir 

• ^ r • *- t r« i * u v § užsitaise su druska ir pi
lt Žvirgždu otosils L a + • i • v • 

~-" **£"***£ *^* &**^_ | pirais. Sove tėvui i kojas. Vu-

Veltui apkainojame darbų 
Telefonai 

Orawford 1680 Cicero 8062 • 

pigandes tėvas išbėgo į kita 
kambarį ir viskas aptilo. Po 

ivalandėlės nuėjo sunūs pažiū
rėt tėvo, rado negyvų. Per su
žeistų kojos gyslų visas krau
jas ištekėjo. Nusigandus mo
teris pašaukė policijų. Nukau-

I n t e r s t a t e R o o f i n g 8C jtajį nuvežė graborius, o suną 
S u p p l y C o . I n c . » •' i k a l § . i i , n ^ «ždarė. Bet jis li-

•300 W. 22nd St. 

- I 

ko išteisintas, nes jis tai da-
i rė gindams motinos ir savo 

1 ^450INPRIZES " S 

TAUTOS ŠVENTE 
PIRMADIENY. VASARI016 D. f 

Rengiamos 

DIDELĖS I Š K I L M E S 
School Hali Svet. 48 ir Honore Str. ir 

Sv. Jisio Par. Svet. Bridgeporte 
IŠKILMĖSE DALYVAUJA: 

DZIMDZI DRIMDZI su misterija "Laisva Lietu
va" , damomis ir dzimdziškomis gudrybėmis. 

B I R O T E S choras vadovaujant p. A. Vanagaičiui. 
Lietuvos Operos tenoras p. J. Kudirka, p-ni Rakau

skienė, p-lė M. Bereckaitė, p-ni S. Krasauskiene, jau
na šokėja p-le V. Liutkutė ir daugelis kitų. 

Susirinkusius sveikins LIETUVOS KONSULAS 
CHICAGOJ, p. P. ŽADEIKIS. 

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti Vasario 16 d. 
Šventėj, kurioj minėsim Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves ir pareikšim užuojautos Vilniaus krašto 
lietuviams. 

Iškilmių pradžia: School Hali Svet. 7 vai. vak. 
Šv. Jurgio Pa rap . Svet. 8 vai. vak. 

Rengėjai Vilniaus Vadavimo Komitetas. 

: 
o 
!i 
: 
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MASKARADINIS BALIUS 
Lietuvių Rytines Žvaigždes PI. Kliubas 

Meldažto Svetainėje 2242 W. 23rd Place 

SU B VASARIO 7 D. 1 9 2 5 
Pradžia 7-̂ 0 vai. vak. Įžanga 75c. 

DIDELIS ROŽINIS BALIUS 
Rengia 

Dr-stė Po Vardų iv . Alponso L. D. B. 
SU IŠKILMINGO PROGRAMŲ 

Ned., Vasario-Feb. 8 D., 1925 M. 

Į Muzika F. Jereck 
| Kviečia visus 
[. . ' RENGĖJAI. 

švento Jurgfio Pafrapijos Svetainėj 
32 -to P lace ir A ubu r n Aveniw 

M I Z I K A P O VADOVYSTĖ E Z E R S K l O 
Pradžia 6:00 vai. vakare liamf» 50c. Ypata l 

Kvieč iame vijjus be skirtumo, kaip jaunus taip ir senus, atsi« 
lankyti į š} pulkų vakarą. 

PASARGA Svečiai dalyvavusyje t a m e vakare norėdami taptj Šv. 
ALPONSO Draugystės nariais, bus priimami j Draugystė b« įsto
jimo mokestės . Todėl gerbamiei nepraleiskite toklofe gerbs progos, 
nes retai tokių vakarų tėra surengiama Chicagot. 

j t o 3 t r r & P A S . 

PIRMAS ŠOKIS 
Rengiamas 

Lietuvos VyčiŲ 4 Kp. 

BASEBALLTEAM 
Subatoj Vasario-Feb. 

7, 1925 M. 

Dievo Apveizdos 
Parap. Svet. 

Union Ave. ir 18 St. 
i 

i 

Pradžia 8 vai. vakare 

Muzika Five Harmony 

it 

r . 

Kings 
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[LIETUVIS F0106RAF1SFAS 
Jei Tamista nori, kad Ju«g 

paveiks las atrodytų kaip gyvaa, 
tai tą padarys Tamis toms 4. 
J. S tankaus Ltridgeport StudJ-
Joje. 

Jdt9 i m a m e paveikslus rem-
tuvlų, še imynų, pavienių ir ft. 
Mūsų studijoje ga l ime nusi im
ti paveikslą, bilia dieną, ar va
karą, nes mes turime t a m 
tikrus elektriškus į ta isymus 

Kainos labai prieinamo*. 

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

Tel. Boulevard 3302 

Lankytojai. 
Palestinoje tikimasi, k&c 

šiemet dau^ keliauninkų [j 
maldininkų aplankys šr. Ž<iinę. 

Ar sergate t Mes j u m s pagelbė-
slme. Patar imas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra Jūsų 
l iga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite s trėnų s k a u s m u s T Ar 
turite ski lvio ligą, gasų, rugžtumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio f 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krut inės skau
dėj imą? Ar turite didelį p e n i - / 
ša ldymą, nemalonų k v a p ą ? Ar 
turite hemoroidus ir f is tulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te an t veido spuogus, i sbal lmą Ir 
mažai s v e r i a t e j Ar kenč iate nuo 
nervų — nemlgė , pavargęs iš ry
to, galvosukj, apsivėlusi l iežuvi? 
Prašal inki! nerv ingumą — apsi-
saugokit neurastenijos, ji s i lpnina 
visus nervus. Nere ikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyai te su m u m i s tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schvveers 

Ofisas 
Tel . Armitage 4412 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viriui Hat terman ir Glants Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
piety, «-» vakare 

Nedėl loj nuo 10 lKi 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervu, 
kraujo, odes Ir š lapumo Ilgy. 

% r 

: CHAS. K. VUOSAH1S I 

— • 

CUNARD 
Į LIETUVĄ 
(per Angl i ją) 

sumažinta kaina 3 klesos sugnj/ .-
tinių laivakorčių 

Į KAUNĄ ir ATGAL aiu 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA . . . . . . $215 
MAŪRETANIA $211 

Pridėjus Taksą . 

I LIEPOJA IR ATGAL 
ŠIAIS LAIVAIS - -186 

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukinuii 
kus subata. Keleiviai ncpiliečlat- }-
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kamb. N e 
prilygstamas' Svarumas. Puikus 
baistas. Kreipkitės 
prie vietos agen
tų ar j j \ 
CL'NARD LINK 1 
140 N. Vcarboru 
St. ( I I H H K O 

Didžiauses ir geriauses siuvejes 
ant West Sides. 

0 Turiu dideli pasiririkima pavasarinių 
materijų del vyrų ir moterų. 

ir moterių. 
NAUJAUSOS MADOS SIUTU 

g Visokiu Stylu 
* Padarau ant užsakimo greitai ir gerai. 
! da inos visiems prieinamos. 
g Kreipkitės pas mane del gero patarna-

vimo. Taipei 
Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

* 2337 So. Leavitt St. Chicago, m 
1 _ Tel. Rooseyelt 8982 

. 

o 
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DAKTARAI ik VOKIETIJOS 
SPECIALISTAI lytiškų ligų kurios gydomos į tris 

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

Heal th Service Institute 
1553 YVest DIvfelon Street 

Prie Ashland ir Miivvaukee Ave's . . 

i VALANDOS: 10 iki 12 ryte — 2 iki 5 po piety — ir 6 iki 9 vai. vak. 
Ncdėi iomis ir Šventėmis 10 iki 12 ryt* 

——-

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

P E A K L QL'£EN KONCERTTKA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viepa iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur taip 

negausi, Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai-, 
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviukais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. BA-
lalaikų, gitarų ir smuikų, tokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eile optiškų dalykų. 

' STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BO0LEVABD 7309 

>r 
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Šeštadienis, vas. 7, 1925 o R K o c K v 
CMCAGOJE WEST SIDE. 

DIEVO APVEIZDOS KOL. 

Baseball Tymas Veikia. 
Liet. Vyčių 4 kuopos base

ball ratelis turėjo susirinkimą, 
kuriame dalyvavo ko nevisi 
praeitų metų sportininkai ir 
keletas nauję įstojusių į rate-

Tapo išrinkta nauja 
valdyba: Menedžerius - J . Ze-
ringas; kapitonas -- F. Laur i 
naitis; raštininkas -- J . Mar-
linonis. Čia reikia pažymėti, 
kad tie vyrai, kurie įėjo į 
valdybą yra daug pasidarba
vę mūsų ratelio labui ir yra 
geriausieji žaidikai. J ie davė" 
garbes žodi, kad šiais metais 
mūsų ratelis turės gauti čam-
pionatą. Akstinas toliau pasi
rūpindami - tai mūsų para
pijos 25 metų gyvavimo Ju
biliejus. 

Kad rateliui darbas gerai 
sektųs, reikia nemaža pinigų. 
Nenorėdami dideliai kuopą aji' 
sunkinti, basebollininkai ren
gia pirmą, sykį šokius base
ball ratelo naudai. Subatoje, 

į paskaitų ir pasiklausyti pa l l i ems svečiams, linksmintasi 
tarimų Dr. A. Račkaus, kaip į šokta, dainuota, kol p. Sauris 

=8= 

ADVOKATAI 
"Bunco Party". 

Spaudos draugijos 14 kuopa 
sparčiai rengiasi prie "Spe-
c ia l" bunco party, kuri įvy
ks nedelioj vasario 8 d. 1925 
Aušros Vartų par. svetainėje 
7:30 vai. vak. Visos rengėjai-
os šio vakaro užtikrina, kad 
busią daug ir puikių dovanu, 

*r t T o ' ^ a r n e l l l a ty t i i West Sidej. Te
ko girdėti, kad daug jau li-
kietų išparduota. West Sidės 
žmonės labai pamėgo " Bunco 
Pa r t i e s" ir niekados nepralei
džia progos jose dalyvauti. 

Reikia tikėtis, kad i r h\ kar
tą skaitlingai atsilankys ir 
parems mūsų taip svarbią or
ganizaciją, kaip kad yra Spau 
dos Draugija. 

sveikata reikia palaikyti ir 
nuo ligų apsisaugoti. 

Komisija. 
-44-M-

NORTH SIDE. 

Paskaitos. 

Vasario 11 d. 1925 m. įvyks
ta pas mus Dr. A. Račkaus 
paskaitos vien tik vyrams. 
Bus kalbama, kaip apsisaugo
ti vyrams nuo ligų ir kaip 

šiandien, vasario (Feb.) 7 dic- 'nuo jų gydytis. Pradžia 7:30 
ną parapijos svetainėj. Taigi!vai. vakare, 
kviečiame visus, ir saviškius Gi vasario 18 d. 1925 nv 
ir kitas L. Vyčių kuopas, o bus Dr. A. Račkaus paskai 
ypač sportininkus, kad teiktu- tos vien tik moterims ir mer-
si atsilankyti i mušą vakarą. 

Basebolininku Senukas. 
ginoms. Malonėkite visos mo
terys ir merginos atsilankyti 

D A K T A R A I : 

Šv. Cecilijos dr. renkia savo 
narių pagerbimui vakarą. Per 
šį vakarą nariams, kurie ne
sirgo per 10 metų bus duoda
mas po aukso žiedą. Taipgi 
statomas scenoj puikus veika
las, kuris pirmą kartą dar 
Chicagoj pasirodo, būtent 
"Giliukingas VyTus , ' . Taigi 
butų geistina, kad kuodait-
giausiai publikos atsilankymų 
Į šį vakarą, kuris įvyks vasa
rio 8 d. šv. Mykolo svet. 7 
vai. vak. 

Draugas. 

BRIDGEPORTAS 

Sausio 31 d, vakare "Kank
l ių" choras (prie šv. Jurgio 
parap.) turėjo šeiminišką va
karėlį, kuris buvo pavadintas 
" A n Honest to goodness par-
t y " . 

Susirinkus choristams ir ke-
•i. g » y g g 

N a m ų Telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR A. J. BERTASH 
3464 So. Hals ted St. 

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

*% 

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN & SURGEOIf 

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

Cor. S. Leavit t St. Tel . Canal 6222 
Res idence: 3114 W. 42nd St. 

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

Sun. 10-12 Noon 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.S.ABrenza 
4908 SO. A S H L A N D A V E N Ų E 

ChJcago, IIL 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
p*et Iki S po piet , 6:30 vak. Iki 
9:30 vak. 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4146 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas i r Specijalistaa 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
t ) — B e pHlio ir be skao^mo. 
3>-—B« krnujo. 
*)—Be jokio pavojau* sveikatai, 
f)—l'acijentul nereikia aircu, ga-

lį tuoj Taisyti, tr rali eiti 1 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W e s t 47th St. 
Valandos nuo*8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai . vak. Nedė l iomis n u o 

8 iki 2 vai . p o pietų. 
i . . ; 

Pa*ydo 'UaJi-atones' (akmtnįa tulžyje) 
Ir akmenis šlapume pūslėje bt e-
Soracija*, su tam tikromis mokt-

skomls priemonėmis bei vuUtuis. 
Apkurtusiems suKražlim rlrdėjinm. 
tiyde visokias HKU* pasek mingai, ir Jei 

; » rr įkala* daro operacijas. 
Profesijonali patarnavimą teikia save anam 

1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
orisHS atidarytas: kasdien nuo % wmL 
- , P ? **•* U r t • v»l. vakare. 
Nedėliotais ir seredomis efisas o2da-

OR. SERNER, 0 . D. j 
Lietomis Akiu Special istas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jei*u kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
l u v a r g e , si lpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarihia' Dykai . 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nno 1 lkl 9 vakaro. 

Nodoi iomis nuo 10 iki 1 

i 3333 South Haisied Street i 

paprašė" susirinkusius prie va
karienes. Pradėjus groti mar
žą̂  maršavome f kitą kambarį, 
kame mumis laukė labai ilgas 
skuobnis, apdėtas puikiau
siais valgiais. Kėdes puošniai 
atrodė nes ant kiekvienos btf̂  
vo padėta vis kitoniška pope-
rinč skrybėlaitė bei kepurai
tė, gi ant krašto skuobnio pr
ie kiekvienos lėkštės buvo pa
dėtos įvairiausi žaislai, birbi
nės, švilpinės, barškalai, tar
škalai ir visokie juokams krė
sti " t inksa i" , i kurios tik pa
žiurėjus, juokas ima, o juos 
pajudinus, užimąs kyla. Atsi
sėdę prie stalo, jautėmės kad 
esam geriausio viešbučio val-
gamajam kambary. Prie stalo 
patarnavo tam tikslui pakvies 
tos moterys. Pavalgę užsidė-
jome kepuraites - skrybėlai
tės ir žiūrėjome vieni į kitus 
stebėdamiesi, nes Je^^ėm it 
atvykę į kokią parodą iš viso 
pasaulio dalių. Maciau net mi
rusį Krarusą p. Sauris asme
nyje '•: Baltrą Kukli p. Ra-* 

Veltui kome Tai Patarnavimas. 
Del kiekvieno dalyko turinčio sąryšį su 

Incorne Tax, mes padarome Raportus šiame 
Banke. Mes turime specialį Taxi| Depart-
mentą del Tamistg patarnavimo. Už darbą 
užmokesčio rieįmarne ~ patarnaujame vel
tui. 

Kalbama Lietuviškai. 
v 

Central MANUFACTURING 
DISTRICT Bank 

i 1112 West 35th Street Chicago. I 
ęttat 

skričio choras, vadovaujant 
A. Pociui. Op^etė perstatyti 
yra sunkus darbas, bet "Kla i 
pėdos J u l ė " gana gerai pasi 
sekė. Artistai lošė labai ge
rai ir publika buvo patenkm 
ta. 

Profesijonalai. 
Profesijonahj skaičius ant 

Dr. A.J. KARALIUS 
T e l Boulevard l l t O 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, HL 

Dr. Maurice Kahn 
CydytotM ir Ohinrgu 

4 6 3 1 S . Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

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

tfedėl. nuo 10 iki 12 piet 

) t l so Tei. Boulevard 
Kezld. Tel. Drezel t l t l 

D P . A. A. ROTH 
B U I A 8 GYDYTOJA* I * 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriška 

Valku Ir r i ša chroniška ligų. 

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

Vai.: 1—S po p i e t 7-
Lr Šventadieniais ! • -

-8 Tale N e d 
-11 d. 

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

Palengvina akių i ie inpima, 
yra priežastimi skaudėjimu gai 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreiviu akių, kata
ro, neinlego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirs i , j 
na nei akių medikal is moksldk 
Visuose ats i t ikimuose duromaS 
egraminas elektra parodantis m a 
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias l igas arba nenormali Pa
dėjimą, s i lpnybe muskul inių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsit ikimuo 
ae. Nauj i atiklai Įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. SUklai įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 
l igoniams, ir rekordas laikytas vi
sų ats i t ikimų Net ikros akys pri
taikytos. Speciale atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, k u r i o s ^ T e l n a nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
į tempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešioj imas akinių paleng-1 
vlns padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matant iems pagelbėta. Speciale a-
tyda atkreipta J mok>k!os valkus. 
Valandoa: nuo 10 ryto iki 8 v a k 
Nedėliomla nuo 9 lkl 1 po p ie tv 

Tel. Boulevard 7588 
I M S West 47- th Street 

. AKTJVEl $ 4 I R AUGfiČIAU 

sus laivo **Jūreivių laimes , ,
) 

mačiau ir "Klaipėdos Julę'* 
ponios Sauriąnės asmenyje, 
mariau ir t$ vargšą senj} jū
reivį, kuriam neteko Klaipė
diškes merginos, p. Dambrau
sko asmenyje. Išvardinčiau vi
sus, kuriuos ten mačiau, bet 
tai daug vietos užimtų. 

Bendrai veikia pasakyti, 
kad pas mus tokių vakarėlių 
kaip šis, dar nebuvo, gal ir 
nebu", nebent vėl "Kankl ią" 
ehoiTt? kada nors suruoštų. 

" Kanklių' ' choras daug 
galintis, nes yra skaitlingas, 
pono J . Saurio gerai išlavin
tas. 

Svečias. 
TOWN OF LAKE. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Va i . : į y t o nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Ne dėl io mis: 10 lkl 12. 

Telefonas Midway 2880 

* * » 

Tei. Boo levard 8680 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJAI 

B 
C H I R U R G Ą * 

SSS1 So. Morgan Btreet 
Valandos: 0—11 II ryto. 
Vakarais nuo 7 la i • 

CICERO OFTSAtff 
I M S Soutfc 49- t* AreasN 

Telef. Cicero M M 
Valand.: t — f : M T. T. Irasffisn. 

Utarninkals ir pė tn jč ioms n a * t 
lai t T » L r a t i \% 

1 Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgą* 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki * 

po pietų; 6 iki 9 vakare. 
m J 
Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

Nesigarsinsi, - tavo biznį 
mažai kas žinos. 

Pasigarsink "Drauge" , o 
dešimtys tukstančią sužinos. 

Akinių pri ta ikymo n* no 

25 metų prityrimo 

manausko asmenyje, mačiau j T o w n o f L a k e bauginasi. Pr ie^ 
visas Klaipėdos mergaites, v i - l n a u J u s m e t u s d u aptiekonai 

apsigyveno ant Town of Lake. 
Jonas Kazlauskas ir F . Šežta 
kos. Jie nupirko Jagillos ap* 
tieką ir mano ilgai pasilikti 
toj vietoj. 

Daug serga u miršta. 
Sia žiemą, ant Town of Lakb 

daug lietuvių serga ir miršta 
Mirtingumo skaičių padidina, 
kaip girdėti namie, daryta* 
"skyst imėlis" arba nuo kokiu 
žydelio slaptai pirktas. Namiu 
daryta arba žydelio degtine y-
ra tikrai nuodai. Tas, kas ge
ria tokią degtinę anksčiau ai 
vėliau turi skaudžiai nukentė
ti su visa šeimyna. Namie da 
ryta degtine turi tokių nuo 
dų, kurie sunaikina regiijmo 
nervus "Optical nerves" ir 
žmogus pasidaro aklas visam 
amžiui, apofcusiam nuo degti
nės jau nėra pagelbos 
nes nepagydys nei vaistai 
ir regėjimo nesugrąžins. Be to 
tokia degtine daug jaunų žmc 
nu; nuvaro į beprotnamį ar 
ba į kapus. Todėl kiekvienas 
neturi gerti tokios degtinės 
nė lašo. 

Ant Town of Lake dabar 
daug žmonių serga sloga. Da
bar, kada oras yra nevieno
das ir tankai mainosi, reikia 
pasisaugoti, kad ne peršalus ir 
negavus šalčio. Nuo didelio 
peršalimo galima gauti plau
čių uždegimų arba "pneumo-

! • * • • • • • • • • • » 

Reumatizmas sauple l 
Nesikankykite savęs skaus- I 

iriais, Reumatizmu, Sausgėle, g 
K a u l ų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau- ' 
dėjimai naikina kūno gyvybę • 
ir dažnai ant patalo paguldo. _ 

CAPSICO COMFOUND m o -
stis lengvai prašalina viršmi- B 
n etas l igas; m u m s Šiandie dau- H 
gybė žmonių siunčia pa dėk a-
vones pasveikę. Kaina 60c per ' 
pačta 55c arba dvi už $1.05. • 

Knyga: "ŠALTINIS SVEI- g 
KATOS" augalais gydyties, kai
na 50 centų. • 

• 
Justin Kūlis : 

8259 Sonth Halsted Street • 
CHICAGO, ILL. B 

GRABORIAI: 
ė lefonas Yards 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 

AKIŲ LIGAS 

Ar Jums skauda **>%? 
Ar Jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežt i? 
Ar skaitant akys greit pavarg 

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip lį plukančlus 

taškus 
Ar atmlnUs po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip tr smil t i s a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė aat r o k ų ? 

Dr, Jan J . Smetana 
1801 So. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augšte v ir i P la t t e a p -
tlekos, kambariai: 14, 15, 18 ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Ned. N u o 9 A M lkl 11:30 A M 

Šeimyniškas Vakarėlis. 
Vietos Moterų Sąjungos sei 

myniškas vakarėlis j vyksta 
rytoj, vasario 8 dien$, Davis 
Sąuare parkų salėj. 

Vakarėlio rengėjos dirba 
issijuosiusios, kad tik viskas 
kuogra«iausiai išeitų, ir reikia 
tikėtis, jog viskas visame ka
me ir pavyks, nes tur sukvie
tusios šiuos asmenis progra
mai pildyti: S. Lauraitieno, 
J . Sauri, Z. Saurie/ię, V. Vrol-
teraitę, Z. Krasauskienę, M. 
Petroševičių, A. Nausėdiene', 
K. Vitkauskaitę, S. Ivaškevi
čiūtę, Sakalienę, K. Brazaus
ką ir kitus. Pagal iaus kalbės 
mūsų dv. vadas gerb. kun. J : 
Čužauskas. 

Po programo bus patfbkta 
gardi vakarienė. 

Onute. 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

ORABORIUS I R | 
Balsam uoto jas 

Turiu automo
bi l ius vlsokiei 
reikalams. 
prieinama. 

3319 Aubui 
Ave. Chicagi 

TOWN 0 F LAKE. 

Jaunimas, profesijonalai i r 
kiti dalykai. 

Kai kas sako, kad jaunimo 
ant Town of Lake nesą. Tai 
yra ne tiesę. Man atrodo, kad 
šioj Ketuvių kolonijoj jaunimo 
daugiausia, n« kaip bile ko-

įkioj kitoj kolonijoj. I r Town 
I of Lake jaunimas yra veiklus 
ir energiškas, tiktai reikia su 

nia p i Aptiekorius. 

GIEDRININKŲ APSKR. 
SUS-MAS. 

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8274"* 

CHAS. SYREVVICZ 
Lietuvis Graborias 

.Laidotuvių kai
nos k iekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 
Frivate Ambu-

lance 
IJeensed Eiab. 
F. B. PBIUCB 

. ^ i 

S. D. LAGHAVVIGZ 
Lieturia Oraborltsf 
«814 W. *8-rd Plaoe Į 

Obloago, IU. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1971 
9199 

•JM £~—— — 
"^»>.iy^"Pf^»^l! = s 

Giedrininkų CJiicagos Aps
kričio regularis sus-mas įvyk
sta rytoj, vasario 8 d., 4 vai. 
P. M. Šv. Kryžiaus parapijos 
mokyklos kambaryje, Tonn 
of Lake. Giedrininkai-ės malo
nėsite suvažiuoti. 

/ Valdyba. 

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

* ~ ~ 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas Central 4390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4481 

i / 

STASUILANI 
ADVOKATAS 

77 W. VVashtogton St. R M I 911 
Tel. Central 4909 

Cicero Ofisas Ketverge yttL 
4917 W . 14th St. Tel. Cicero 8291 
Ant BRIDGEPORTO Seredoj nno 
6-8 vai. T. Subatoj nuo 1—f T. T. 
3286 S. Halsted 64. Tel. BonL 9797 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
MIBST^) OFISAif 

127 W. Dearborn Street 
Kambai ia l 514 Ir 919 

Telefonai Randolpa 6684 tr 6999 
Vai.: K a s diena, išskiriant Bu

bėtos ir Šventės, nuo t iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

40717 So. Indiana A r e n u s 
Telefonas Pu U man 9977 

Vai.; Kas diena nuo f la i 9; 
Subatomls visa diena, šventomis 
lkl pietų. 

SPECILISTAS ant egzamlnavo-
Jimo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų Ir visokių 
popierių. Veda visokius sudua 

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington St, 
Room 1310 

Telephone Dearborn 8949 

Vakarais: 2151 VVest 22 St. 
Telephone Roosevel t 9090 

N a m ų Telefonas Canal 1997 

HELEN BELMEN JERRY 
LI1TUVE ADVOKATU 

3116 So. Halsted Street 
Vafandoa: Hoo 7 lkl 9 ntsmis, 

Moo 2 Iki 6 Subatom po piei. 

ai 
K. JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
127 H. Dearborn 84., R o o m 1117 

Telef. State 7621 
Vakarais ir nedėlios ryta* 

3335 So. Halsted St 
Telefonas Yards 9141 

Bylos visuose te ismuos" — Ab
straktai. — Ingalio j ima' — P a s 
kola pinigų 1 ir 2 m j r g i č l a m a 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Vyčių Chit?agos 
Apskričio mėnesinįs susirir.-

juo susipažinti. Cia jaunimas 'j %W» Įvyks sekmadienį 2 vaL 
surengia kuone kas menesis.po pietų vasario 8 d. 1925 
po viena, gerą vaidinimą. Sau-! &V- Kazimiero Vien. mokyklos 
sio 25 d. Vyčių 13 kuopa su
rengė dviejų aktų operetę 
"Klaipėdos J u l ė " . Programą 
išpildė L. Vyčių Chicagos ap-' laiku. 

kambaryje S. W.( kampas 67 
ir Talman Ave. Pageidauja
ma, kad atstovai susirinkti, 

Valdyba. 

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną. 

N a m ų s v i n i n k a s u ž g a n ė d i n t a s 
V i s i l i n k s m i ! 

Tūla lenkų šeimyna N e w Yorkc 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ejo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų. 

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių'motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti; Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti u i 33c. bouką £AMJ»I-
N O ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai, j 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo iša
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia; kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena. 

B A M B I N O yra kūdikių geriausiu 
draugų, Kūdikiai mėgsta j į ! Jie net 
prašo dauglaust 

(Paskelbimą*) 

JOHN M I N S K A S 
i 

LIETUVIS ADVOKATAS 
3231 W. 22-nd St. arti L c t i t t t t t 

Telefonas Canal 3&&S 
Valandoa: 9 ryto lkl 9 vakaro. Ša
radoj ir PėtnyčioJ nuo 9 y. Ud f 
v. Vbda visokias bylas vUnaosa 
teismuose. Egzaminuoja ai)atrak
tus ir padirba v i sokiu J Dolcu-
mentus, perkant arba parduo
dant Lotua. Namus , Karmas ir 
Bianius. Skolina P in icus a a t pir
mo morgičlaus langromt* lilrsTO 
vnim. 

m <m 

• » 

A. A. OLI8 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 9001 
TeL ltandnlpa) 1034 VaL 

VAKARAIS* 
t 9 t l S. Halsted st. TeL 

W. T 

f . - • 

aiiHiiiiHinnisinmMTiiiiiiiii 

Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrašty "Drau '̂V ku* 
ris duoda geriausias 
pasekmes* 

"DRAUGAS" 
2334 So Oakky Ave 
Tel. Roosevelt 7791 

Chicago, Htr 
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Šeštadienis, vas. 7, 1925 

CHICAGOJE 
AREŠTUOTA MERGŠĖ Už 

GRASINIMUS. 

Frank Janiška, Hedstrom, 
Schenck Coal Co. kasininkas, 
1110 Division st., vakar nešė 
1,100 doleriu bankon. Art i 

Suimta Eleanor Kania 30- įNorth Branch st. užpuolė jį 
38 North Harding ave., kuri "automobiliu važiuoja plėšikai, 

ATIMTA 1,100 DOL 

.pasiuntė grasinantį laišką 
Charles Keib., 360G Leland 
įve., reikalaudama 100 dol. 

Paskirton vieton padėtas 
vokas. Detektivai pasislėpę 
laukė. I r pagalinus atėjo EI. 
Kania paimti ' ' p in ige . " 
| Areštuota sakosi jai pini
gai buvę reikalingi drabu
žiams. 

W 

M 

1 

atėmė pnigus ir nuvažiavo. 

DAUGIAU BOMBŲ. 
Pamesta aną naktį bomba 

ties nauju Bauer Cab Compa 
ny garadžium, 164*5 So. AVa-
bash ave., sprogdama supurtė 
vige apylinkę. 

Policija tame mato rivali-
zaei ją *4 business 'e . ' ' 

NAMAI - ŽEMĖ NAMAI -- ŽEMĖ 
DARGIS & SAVICKAS 

REAL ESTATE 
f 

r 

PARDAVIMUI 

GERAI JIEMS. 

, majorus. 

Chicagos majoras Dever 
j praneša, kad jei jam vyks su 

Du bernioku, Kichard Fitz- [miestinti gatve&arius, tai jis 
gerald ir Natham Berraan t e r ateity ir vėl kandiduosiąs į 
smo nubaustu vienas 20-iai 
metą, kitas 23-ima met. ka
lėjimo, 

Perniai lapkrity vieną vajia 
ra jiedu su revolveriu susis-
taMė pravažiuojantį vieną 
vyrą su mergina. Vyrą išme
tė iš automobiliaus. Merginę 
jRive/.ė atokion nuo žmonių 
vjoton, apiplėšė, užpuolė i r 
paliko. 

(Tai dar permaža bausmė 
fos rūšies ]piktadariams. 

CHICAGON PARVEŽTAS 
BISCHOFF. 

P R A N E Š U ! 

Draugystėms ir K limbams 
dabar yra progą paimti sve
tainę del šokią, veikalų ir 
"Bunco Pa r ty " . Pasiimkite 

'svetainę iš laiko kolei yra 
pasirinktinos dienos. Xore-
ėiau kad pasinaudotu šitai 
proga Lietuviai. 

M. M. MELDAŽIS 
Svetainės Savininkas 
2244 W. 23rd Place 

Chicago, 111. 

R E I K A L I N G A 
vakar narveztas areštuotas ii 

I* Los Angeles Cbicagon , R E J K A L T X G A 8 | V a rgoninin-
kas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba laišku i Šv. Baltramiejaus 
klebonija 

Rev. J. B. Kloris 

nansinis " ragaišius' U. Bis-
eholT, kurs nusukęs kelis im
liomis doleriu nuo Chicagos 
darbininku pabėgo Califomį-
jon geruosius laikus praleis
ti. * WĘ. 

Parvežtas Chieagon Bisc-
IiofT šypsojęsis. Šypsojosi ki-
tuomet ir Koretž, kurs mirė 
kalėjime uždarytas už sukty 
bes. * f<* 

Bisehoff reporteriams sa
kė, kad jis imdamas nuo žino 
nių pinigus juos perspėjęs. 
Teėiaus žmonės neklausę ir 
varu jam davę pinigus. 

Bet kokiems galams Bisc-
hoff užlaikė agentus lengva
tikiu gaudymui ? 

730 Ko. Mncobi Stfeet 
U'a'cikcu'Uii, III. 

$5,000 J METUS 
uždirba lengvai mušu Sales 
monaJ. Mes turime vietą del 
3-ju geru išmintingu vyru. 
Mes išmokinsime darbą. 
Atsišaukite vpatiškai: 

S. L. FABIONAS CO. 
809 W. 35th Str. 

PARDAVIMUI PRIE 
VIENUOLYNO. 

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

$15,000 
Bungalow 6 kambarių su 

garadžiu, garu šildomas 
$7,200 

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

2 lotai ant Campbell Ave., 
tarpe 6'9 ir 70 gatvių. 

Taipgi turime daugybę bar-
genų ir kitose dalyse Chicagos 
ir Ciceroj. 

MAINYMUI. 
Mažai*vartotas Buiek Tou-

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

Muro namų - storas ir 4 fle-
tai. Rendos $1,680 j metus. 

2 fletų Cottage West Sidė-
je mainys už du fletų Ciceroj. 

KĄ TURITE? 
'Norėdamas pirkti, parduoti, 

ar mainyti namus, lotus far-
mas, e te , kreipkitės pas Alex 
Dargį ar Pranų L. Savickų ku
rie suteiks Tamistai teisingų 
ir mandagi) patarnavimų -
greitai. Nebebūk be savo pas
togės dėlto kad gali įsigyti su 
visai mažu įmokėjimu o ba
lansų mokėsi kaip rendų. 

Darome įvairius dokumen
tus, doviernastis, etc. 

Dargis 8C Savickas 
Real Estate, Loan & Insurance 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603 

P A R S i n r O D A pteiai 6 kamb. bun-
ffalow naujoj gražioj Muriiuette I'ar-
k«> apielinkojf. Vh»i Įtaisymui pagal 
naujoa madoa, priimsų lotą kaip pir
ma jmokojirną. Agentai nesilankyki
te. Namas randasi 

•V48 So. Artosian Ave. 
l ' t l i fUKO. 111. 

VIEŠA PADĖKA 
Širdingiausia ačių vi

siems dalyvavusiems lai
dotuvėse mano mylimos 
seselės a. a. Onos Balsai-
tės kuri tapo palaidota 
Sausio 24 d., š. m. Šv. 
Kazimiero kapinėse. Y-
patingai tariu ačių A. 
Antanavičienei ir P̂  An
tanavičiui už taip malonu 
ir mandagų patarnavimų 
prie ligos mirties valan
doje ir per ralaidojimų. 

Ačių gerb. Pralotui 
Krušni, knn. Skrypkui ir 
kun. Statkui ui pamoks
lus ir paskutinį pataraa 
vima. Taipgi ačių Liet. 
Vyčiu 16 kuopos. Drau
gystės Šv. Petronėlės. Mo
terų Saiungos ir Apašta
lystės Maldos nariams už 
taip mandagų paskutini 
patairnavimų. 
Ačių mergaitėms kurios 

nešė prėlės. grabnešianis, 
priminėms. dranflrams. -^a-
žistamėnis ir visiems ku
rie kokiu nors būdu nri-
sidėio rrie mano mylimos 
seeeles laidotuvu. 

Su rm/raTb*: 
Nulindęs- Broli* 

Antanas Balsys. 

U2DIRBKITS100I 
SAVAITE, 

Reikalinga keletą gabių a-
gentų del Real Estate parda
vinėjimo. Nepatyrusius išmo
kinsime biznio. 

J. SINKUS & CO. 
809 W. 69th St. 

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

BARGENAI 

Namas 3 pagyvenime po 
4 kambarius, maudynės, el
ektra ir visi parankumai, 
aukštas ir didelis beismen-
tas. Parduosim ar mainysim. 
2541 W. 39th Place 

Pardavimui 
NAMU BARGENAI 
TURIM 1000 NAMU DEL 

PARDAVIMO ARBA 

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

Tik užbaigtas budavoti 
biznio namas, 3 pagyveni-

Mainymui 
SOUTH SIDĖJE 

8 flatu po 4 kambarius, vi
si Įtaisymai, parsiduoda pi
giai savininkas mainys ant 
mažesnio namo, arba farmos 

MAINYMUI 

• 

2 flatu mūrinis namas po 
6-6 kambarius, su visais įtai-

mai, storas didelis. Tinka vi- Į symais, aukštas cimentuotas 
šokiam bizniui. Parduosim beismentas, kaina $8,900. 

Į pigiai ar mainysim ant kitos 
kokios prapertes. 

BARBENĄS. 

Reigalingi Insurance agentai 
kurie gali duot bondsa arba 
gerins paliudijimus. Tokiom 
vpatom labai geras uždarbis. 
Del platesniu informaeij'i 
kreipkitės 7840 So. Halsted 
St. 2-ros lubos, nuo 9 iki 6 va
landos Utarninkais ir Suba-
tomis iki 9 vai. vak. 

Klauskite 
K. J. PHILLIPS 

ĮDAVIMUI 
B I Z N I S 

Dviejų pagyvenimų mūrinis 
namas 5-6 kambarių ui $7.000. 
Tik $2.500 įmokėt. Randasi ne
toli 63 gatvės. 

Mes garsiname tik gerus 
bargenus. 

J. SINKUS & CO. 
809 W. 69th St. 

ANT PARPAVIMO arba mainy
mo 2 flatij mūrinis namas po 3 ir 
6 kamb. 2 flatu medinis namas po 
6 ir 6 kamb. ir 7 kamb. bungalovr 
namas randasi South Side parsiduo
da a rba išsimaino ant loto, buče.r-
nt-s, grros^rnės, automobilio arba oa-
imsi mortgresčius už dai* jmok«jimo. 

Taipgi turime namu dideliu ir 
mažu an t pardavimo a rba mainymo 
visuose dalis miesto pas mum yra 
greitas ir teisingas patarnavimas. 

J. L E P O 
722 W. 36th Street 

Tel. Ik«il. 3249 Arba 
Repiiblic 10363 

Pardavimui tik dar buda-
vojamas namas 5 ir 5 kam
barių. Bus [taisytas pagal 
vėliausios mados. Graži vie
ta, 40th ir Rockwell St. 

BRIDGEPORTE 
{mokėk $1,500 nupirksi 6 

pagyvenimų namą, randasi 
netoli šv. Jurgio bažnyčios. 

2 pagyvenimų po 4-4 kam 
barius, aukštas beismentas, 
{mokėt $500.00, kitus kaip Medinis namas 2 pagyve

nimų 3 ir 4 kambariai, tik 4 r e n d a-
metų senumo. Kaina tik $5,- 2 flatii naujas mūrinis na-
200.00. $1,000.00 Jmokėt, o m a s of ) 6 . 6 kambarius, mu-
kitus kaip rendą. r j n | s pradžius, jmokėt $3,-

BRIGHTON PARKE 

Taipgi mes. būdavo jame 
namus ir ant kontraktų, ku
rie turit lotus; atvažiuokite 
pas mus pasitarti. Mes tu-į 
rim visokių planų del pasi
rinkimo. Gal Ttmstoms pa-Į 2 flatn naujas mūrinis na-
tiks mes pabudavosJm ant m a S t p o 6-6 kambarius šti-
Tamstų loto. Mūsų darbas m u aošildomas, jmokėt $3,-
ir patarnavimas garantuo-1500, kitus kaip renda, randa-
tas. !si netoli lietuviškos bažny-

Lauksim Tamstų ateinant,1 5JQS# 

nes pavasaris netoli. Geriau-. m , . . 
šias laikas pradėt žiūrėt apie N ^Ū^^J^Sl 

barius, jmokėt $1,500 kitus 

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai, taipgi 2 pečiai ir siuvama 
masina. Turi but parduoti tuojaus. 
Atskirai arba "visi už $75. 

Atsišaukite 

3235 Cortez Street 

2-ras flatas 

R A K A N D A I 
• • • i . ^ • . . . •• i . ,i . • • „ . . _ , . , — • _ S 

PARDAVUffTJI Storas, gro-
ceffnė, saldainių ir mokyklos 
vaiku daiktai. Biznis geriau
sia, vieta patogi. Apielinkėje 
randasi trys mokyklos. 

Atsišaukite: 

4614 South Wood Street j 

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui gražius dviejų flatu 

mūrinis namas 5 ir 6 kambariai . 
6113 So. Washtenaw Ave. Garu šil
domas, sun parloriai, porčiai ap 
dengti stiklu Ir maudami kamb. čer
pėmis plytoms išdeugti. Turi but 
parduota greitai nes savininkas iš-
važavts j New Yorka. Didelis bar-
genas. Atsišaukite 

68M So. Wes tem ATe. 
Tel. Republic 9091 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

namus, lotus, biznius. Turim 
bargenų namu,* lotu aplink 
Vienuolyną Marquette Fark. 
Matykit: 

namus. 
JOKANTAS BROS. 

4138 Archer Ave. 
Telefonas: Lafavette 7674 

i 

L: 
2418 W. Marąuette Rd. 

Arti Western Ave. 
Tel. Prospect 8678 

Ofisas atdaras iki 9 vai. v. ir 
Nedėliomis. 

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI! 

PARDAVIMUI nužeminta kaina 2 
augštų muro namas; 2 flatai po 4 
didelius kambar ius ; budavotas per
nai pagal naujos mados; reikia Jmo-
kčt $2,000 ar daugiau kitus lengvai* 
išmokėjimais. 

PARDAVIMUI naujai budavota 6 
kambarių muro Bungalow. aržuo»o 
užbaigimai pagal naujausios mados, 
stiklinis porrius; augStas skiepas ir 
t.ntstogie; reikia Jmokėt $2,500 ar 
daugiau, kitus lengvais išmokėjimais 
kaip randa; kaina $7,300 verta $8,-
500; savininkas priims lota kaipo 
dalį jmokėjimo. 

PARDAVIMUI 2 geri mediniai na
mai ant kampinio loto; yra 2 fialai 
po 4 "kambarius ir vienas 5 kam
bariai; yra gesas, elektra ir maudy
nės visuose fletuose;; reikia pinigais 
apie $3,000 ki tus rendos i.*>nokės; 
rendos neša virš |9©.00 j mėnea;: 
kaina greitam pardavimui $8,000. 

Tur ime daug daugiau visokiu na
mų kaip tai Brighton Parko lietu
vių apielinkėse ir prie lietuvių vie
nuolyno kuriuos galima pirkti norn 
ir mažai pinigų turintis. Atsilanky 
kitę diena ar vakarais sekančiai. 

BRIGHTON REALTY 
COMPANY 

J . Yushkevvitz. Vedėjas 

4034 Archer Avenue 

(P r i e Caltrnrnla Avenue 

Atdara visa diena Nedėlioms. 

P A R D A V I M U I 2 flatų mū
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išjrrysta# plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel Prospect 1364 

Žemiaus paminėtose vietose: 

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

« 

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

8 kambarių Residencija ant 
Roekwell, netoli nuo vienuo
lyno; Furnaee apšildoma, la
bai gražiai ištaisyta, Califor-
nia mados. Del greito parda
vimo kaina nužeminta $1,250. 
Lotas 30x125; 1 karo gara-
džius. Kaina $7,750, su įmo
koj imu $2,500. Turi būti par
duota šį mėnesį. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 

Parsiduoda mūrinis narna.** 
6 ir 6 kambarių, garu apšildo 
mas, su 3 karu garadžium ne
toli AVestern ir G3rd 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 flatų pardavimui su $10, 
000 įmokėjimui, likusius po 
$200 j mėnesį. Naujas muro 
kampinis namas ant Mar-
guette Blvd. netoli vienuoly
no, po 5 ir 4 kambarius. Visi 
flatai išrendavoti. Nepraleis
kite progos, pamatykite šita 
namą, retai tok i s pirkimas 
pasitaiko. Del platesniu in
formacijų patirsite ant vietos. 

18 flatų geriausioj apielin-
kej Chicagoj. Savininkas par
duos arba mainys už mažesni. 
Rerida suvirs $15,000.00 i me
tus. Kaina $90,000. 

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesnį namų ant dides-

. , nio ar didesnį ant mažesnio, 
2 flatŲ naujas mūrinis na-j I l i a lonekite atsilankyti į mūsų 

mas, oo 6-6 kambarius, kar- ofisą, mes tikimės kad tamis-
ttu vandeniu • l - N « ^ t o O O , ^ S ! t S S M * 
mūrinis garadžius del 2 au- 'gal ime cia paminavoti visu 
tomobiliu vertas $17,500 par bargenų. Nedaro skirtumi 

500, randasi ant 32 ir Union 
Avenue. 

kaip renda, randasi ant 43-
čtes ir Washtenaw. 

MARQUETTE PARKE 
4 flatu naujas mūrinis na

mas po 5 ir 4 kambarius, vi
si vėliausios mados įtaisy
mai, Įmokėt $6,5t>9, kitus ka
ip renda, randasi ant 61 pir
mos netoli Rockwell St. 

REAL ESTATE 

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

Barba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai 

Kreipkitės: 
3352 So. Habted Str. 
Tel. Boulevard 9641] 
• • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • +mmmm 

) 

I M U mm 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. Į 

S. L. FABIONAS Ctt 

809 H, 351h SI. CMcago 
TeL RoaleTard Q6U ir 0774 

PAPAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam piaigua ir 
• Parduodam Laivakorte*. % 

ptai 
orte 

***• 

N A U D O K I T 
P R O G A 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota. 
Turime didelį pasirinkime 
geriausių bargenių, visoj 
Chieagoj. Taipgi siuneiame 
pinigus Lietuvon ir į kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminojame abstraktus, da
rome doviernastis ir viso-
kes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 
V. M. Stdlpinas 8C Co 
3311 So. Halsted Street 

Telefonas Yaxds 6062 
Chicag-o, ŪI. 

Notary Public. 

, 

—*-
f* 

siduoda už $15,500, mažas j -
mokejimas. 

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

C. P. Suroms kis 
&Go. 

• 

-

REAL ESTATE 
3352 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

Tel Boulevard 9641 

kaip pigų ar brangi) nori pir
kti, su mažu kapitalu ar su 
dideliu, mes turim visokių 
kainų ir ant lengvų išmokėji
mų. 

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

• • 

• • 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa-
tarnavimas mandagi ausi s. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, ni. 

• • 

-
* 

Reaideacljos Tel. 
Proa>p«ct K101 

Ofiso Tel. 
Frospect 67 71 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIA1 
Tel. Blvd. M41 

A. K A I R I S 
buda\oilmo Murtaio Ir 

G EN ERAI 18 

C O N T R A C T O R I S 
AttJUnliyktte pas mane 

uera patarimą. 
S9M So. Halsted Street 

Chloago, OI. 

SSS€ Lo we 

&Go 
6312 S. WESTERN AVE, 

Prospect 2102 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVYARE CO, 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popienio-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Uflaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t 
3140 SO H A L S T E D ST. 

_ , Pres . Ramancionis 
Ohichgo, M. Tel. Yards 7282 

• ' 

»W. L«fajeHe 411* 

PLUMBING 

/ - ' 

• • • • * • i 


