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" D r a n g a s " tebūnie kiekvie

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

nam lietuviui Katalikui Ame
nkoje jo gyvenimo drangas]

(LITHUANIAN DAILY FRIEND)
.
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NEW YORKE PUBLIŠKOS
MOKYKLOS VAIKAI TU
RĖS RELIGINIU
PAMOKŲ.

Daktaras Puryckis
Išteisintas

Tai busiąs išmėginimas tik ,
»su« <vienos
« : « » * ,mokyklos
™ » , M » vaiw-|
kais. Jei tas butų naudm^

ŠIANDIE LINCOLNO
į
DIENA.

LIETUVOS VYSKUPįĮ
KONFERENCIJA.

i KAUNAS (per pasta).
Šiandie išpuola Abrahamo į d i r v o s vyskupų konfereneiLincoltio diena. Tai naciona- Į * Prasidėjo J o Eksc. Žema:-.
!lė S. Valstybių šventė. LietuL*W ^ * a p o P*- Karevičiaus;
Telegrama).
viams y r a žinoma, kad A. Lin | b l u e ***** U d' V) v a l - **** I
V m o n c t o c t r m M n n l , . ^ " 1 ' ' buvo • » « • garsiausiu Į/ Konferencija prasidėjo pir |

("Draugui"

f
'

K A U N A b , Vas. 1 1 . - Vyriausias tribunolas | s

Vals(vbi(i pre)li a ėntjls<

j 0 lmininkau>t Apostato Sosto į

Anglija Su Francija Veda
tas Derybas
m. I H H N T A A

lAKlinAA

Tai Savutarpes Apsaugos Klausimu
•

v

ga, tuomet butu leista mė- i š t e i s i n o d a k t a r ą P u r y c k j i r kitUS k a l t i n a m u s v a - ' pastangomis
H. Valstybėse: delegatui arkivysk. Zecchin',
ginimus daryti ir kitoms sario 1 0 . Byla tęsėsi septynias dienas.
panaikinta negru vergija. l)e! j dalyvaujant vyskupams Kai c
mokykloms.
'to šioj šaV buvo kįlęs civilis į vu " iui < Skvireckui, Karosui ir
i
Triukšminga ir garsi hvlai
'karas tikslu suskaldyti šia. re-! Vilniaus vyskupijos neokupuo
XE\V YORK, vas. 12. — Įj)-ro Puryckio pagaliau pa- jdievių spauda gaus tylėti,
spubliką. Lincoln nugalėjo re- t o s i o s L *«tuvos dalies Bažny
Šio miesto publišku mokvklu 'sibaigė v i s i k u išteisinimu vi- nes už šmeižtus pakliūta d a - .
čios turtų valdytojui kanaun.
LOXl)OXAS, vas. 12. - Iš j kieti ja apie lenkus nenori
.
.
•
i
.
-i
s
publikos
priešus
4
superinteiidentas O'Shea pas- su kaltinamųjų
Kujitai.
1
tikrą versmių patirta, kad An .klausyti, gi Anglija nenori
bar
i
teismą,
bet
Amerikos
tfiiiiiiimiiiiHiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiDiii
kelbė, kad mokvklu boardas
Laisvamaniu
panda per Į nepraustaburniai šmeiž ir toPirmoje eilėje buvo gvilue- 'glija su Francija jau antras lenku
interesais
rūpintis.
DAUGIAU
TAKSŲ
IR
liau,
nes
suriku
l)r.
Puryckiui
išsprendė atlikti mėginimu su tris metus mažne kasdieną
i namas ritualo k'fiusimas, ku- iinėitesis veda skaptas dery
Francijai rupi točiaus lenku
TAKSIU
vienos publiškos mokvklns vai valkiojo J)-ro Purvekio vnr juos patraukti atsa&omybėn
ii referavo komisija iš 3 at- i
•
,*.
•••
•
. % • ». * * ** L
l
kais — sistematiniai vaikus !dą. Be teismo jie senai pri-į * šmeižtus.
•' kiekvie-1 bas savutarpes apsaugos kia-:likimas ir tokiu būdu derybos
stovu po vieną nuo
,'tisiniu. Norima padaryti mili- išeina iš vėžių ir išnaujo prn
Cbieagos,
miesto
valdyba
mokinti religijos paskirtomis pažirto kaltu ir suvertė jo ne- ' \ Į , . S jmjjme sulikti kad V v
no*
vyskupijos.
Pagrirotan
vn\
g^junga. Bei kiek žino i dedamos.
arini.
legislaturoj darbuojasi aukšvalandomis. ,Tam tikslui pa- Kitą kaltę ant visu kataliku,; liaiisiauie Tribunole nėra vi- i
imtas Romos ritualas, [prie io JJia
tas taksas už nekilnojamas sa
,
. .
,
,
^ der\hos neprogresuoja.
^ o r s derybos slapta veda
rinkta publiškoji mokykla 45. esančių prie Lietuvos vai- | s o s teisvbėg
bet tik dėlto •
^, .
. palikti
... . ir
. to- ,sudaiytas
priedas, kur bus
Derybas veda Anglijos am-'mos, bet štai šiandie jos jau
vastis
Chieagoje
.
.
.
(Teėiaus galutinai d a r nenu j džios. Daugelis iš kataliką A-'j. a ( ] lv t o j . e Vyriausioje įstai-•
to», moterystės Sa^ramen b a s a d o r i u s l o r d a s C r e w e s u | r i ( ^ r a j o k i a paslaptis, kuomet
tarta, kokiomis valandomis merijoje nežinojo ką mąstyti. | g 0 ; e s^(jį mažne pusė laisva iaus ir tai neapribuotam lai- tai, Didžiosios Savaitės, Die
vo Kūno, Vėlinių ir Sv. Sak-premieru Herriot. Derybų ei apie tai spauda ima rašyti.
vaikai turėtu but mokinami Katalikų spauda negynė D-r°'manių. Jeigu net tokioje su- kui. Tai bent valdvba.
ga pranešama Anglijos užsie
.
.„., .
įeligijos, ar paprastu pamo- ! Puryekio, bet ir nekaltino, kol ; ( įėtvie Vyriausias Tribunolas Pirm karo ux nekilnojamos I
ramei.;o jstatymo iškilmes.
nių reikalų ministeriui Cha- GRAIKIJA KREIPĖSI T.
ką valandomis, ar kuomet mo teismas netarė žodžio. Be * (, i-: įteisino kaltinamuosius, ma- savasties vertės 100 dol. Chi-I Kitos dienos posėdy buvo
mberlain.
SAJUNGON.
kyk\oj painokos baigiamos.' smo pasmerkti žmogų — y r a | t y t > k a i i k a j t ^ s p rirouym|| ir •eagoje buvo mo^cama taksu i svarstomos ' litanijos lietuviu
Anglija
reikalauja, kau ;
mažiau vieno dolerio. Po ka
'nk nutarta religinėms panto visuomet
nedoras dalykas. l l o r 0 ( iarni nerado,
Gf:\FiVA, vas. 12. — U*ą*
.kalbos atžvilgiu.
Franeija
atsisakytų
žinomo
i
ro
taksos
padidinta
ligi
$1.43.
koms skirti vieną valandą sa Bet l)r. Puryckis yra katalikijos valdžia formaliai a]»e:
U
l
Žadėta
PATVIRTINTAS PREZI'- *W" Z°* apsaugos ir nu- j iuoja T. Sąjungon del ištrė
vaitėje. Prireikus, valanda kas ir Kuuigas. Tad šitoi:ia-i Apie tos bylos įdomią s - paskiau ligi $1.85.
DENTO IŠRINKIMAS.
siginklavimo protokolo. Fran
daugiau savaitėje butų prkle me atvėjv laisvamaniams vis- toriją parašysime vėliau. O sumažinti. Dabar valdvba no
mimo
iš Konstantinopolio
eija
atsako,
ji
sutinka
neprfgavę žinią aj>ie visii teismo ri, kad legislatura šias aukš 1 W \ R H r \ ( i T O V vjic V — "
dama. Teėiaus religines pamo kas Leista.
*
giaikii stačiatikių patriar kos.
; ^
Dabar bedievių spauda sa ])toeedunj taip pat pakalbė- tas taksas paSįtu i*apribw>- • " * ™ ^ ^ - " s . U . ] ) a ; i n t i p r o t o k o l ( ) . ^ j a , bns
kos jokiu būdu neturi Įvykti
1
.Ko.-Rm**
vakar bendro,,
s.- ^
į j į -^ ^
^
i r j s k a l a u j a tnrl.us baust,.
paėiame mokyklos bute/
kys beabejo. kad nėra teisy- sime. Težino žmonės, leaip y- tam laikui.
susirinkęs
atviri irm
1
susirinkęs
Keikia jsidonvti, kad $1.8o,' J
;.' V , . \
konkretimo apsaugai. AngiiPlanas v ra toksai: Paskir- bės net Vyriausiame lietu- *a papratę laisvamaniai kata
VASARIO 12, 1925.
,.,
.
,lr.
., -prezidento Coohdge įitrinkima •
am
•• • •, !
vos
Tribunole.
Lietuvos
belikus
šmeižti.
tą valandą mokytojos paskir-.
h
vra tik miesto valdžios reika- •
* j a to visa negali Francijai pil i CHICAGO ir APYLltfK.
sto vaikus pagal tikėjimų —
1iirezidentu.
Pa tvirtintas ir viee-prezi- i
,
,.
j
. ..
.
v.., . .-.
Franeija
nori daryti sajun — Šiandie pramatomas dai
i
lams.
\m
dar
ir
kitu
taks|i
fnai
užtikrinti.
katalikus, protestantus ir žy j
Idento
Pawes
išrinkimas.
» *
*
gą su Anglija žinomais 1D19 lus oras; kiek šilčiau popiet.
už
nekilnojamas
savastis.
dus. Tuos vaikus niokvtojos t
LONDONAS, vas. 12. — Į J . Trayner bute, vkhumes- metų AVilsono ir Lloyd Geor- Vakar žemiausia temperatūra
nuveda i paskirtas painokoms
Pranešta, Turkija
reikalaus ty ties State st., vakar kilęs ge sudarytais p'anais. Bet buvo 16 1.
vietas, pav.. kataliką vaikus ;
Graikijos pasiaiškinti, ką reiš gaisras padarė apie 200 000 Anglija negali pripažinti tų
ar kataliku bažnyčion a r koiNIGŲ KURSAS
kia jos militarinis pasiruoš:- dol. nuostolių. Vienas žmogus planų. Nuo tų planų atsisakė
kion salėn. Žydą vaikai nuve
>ŠMADRIDAS, vas. 12.
Diiektoriatas, kaip pranei ™assužeistas.
S. Valstybės. Tiems planams
darni sinagogon. I i ;i- vienai ( j r l l p r i m o de ULvera. mili-, ta, turi dar vykinti nemažą i
-ggr.--*.f<—•
, „
yrą priešingos Britanijos doVakarykščios Diencs
valandai savaitėje.
tarinio Ispanijos direktoriato programą, kad Ispaniją pas- į
Lietuvos 100 Utu $10.W
kia mozaika ir freskomis
lllinijos
Religinės vaikams p a m o k o s * p į r m i l u n k a s , gryžo iš Barče-[tatyti ant stiprių kojų.
j
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.7T
D e l t o A n U a si 10
Kad
giliau
vienuolyną
pas-'
8
i
^
*****
nebus priverstinos, jei kurių i nH os, kur Įvyko ištikimybės į Stebėtiniausia tas, kad gen.
Franci jos 100 f rankų.. 5.36
ai
tiuli
javus
svečias
teikėsi
V
J
^
j
u
n
g
o
n
priimti
Vokietivafcų tėvai priešintųsi.
karaliui ii valdžiai reiškia-j Primo de Hivera popularu- j
Belgijos 100 frankų . . 5.10
vaikščioti visas vienuolyno rų M' F r a n c i j a sutiktų, jei VoiTas planas tai tikrai iana- | m o s gyventojų manifestaci- ;mas visoj šaly tiesiog magne-,
Italijos 100 lirų . . . . 4.14
kietl
sis,
žymiausias
kapelas.
P
.
>
^
r
a
n
t
u
o
t
ų
šiandienitiškas. J e i i publišku mokyk' j o s >
*
»
Į t i n i s > y i s i prie jo iinksta, vi-1
'Hope reiškė gilaus susido- , l i e s Vilkijai sienas. Bet Vo- Šveicarijos 100 fr. . . 19.28
lu butus nenorima įsileisti į
Kuomet Primo de Rivera \^ i " ° pasitiki, visi jo baiso . p j . ™ *
,.« pAiAiciJO
rr=m
'mėjimo vienuolvno ūkio su t- I —
•
' •
Dievo, tai kamvertį tos rų-«
,
.
, ..
.
.
i
buvo Morokoj, pakeltos kal-jjlanso ^
"
^
GĖRĖJOSI '
sies ]>lanai.
«
varkymu ir stebėjosi vienuo-i
iiiiiiiiiuniiiiiiiuiuuuiiiinfliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinuiiMUiiiii
bos, kad Ispanijos direktoriai**, ai tai žmones daio is
HTAMVMAK
SIŲSKITE SAVO
GIMINĖMS
tas pasitrauks išužimanjos ^ i m ė s , a r gal iš įsitikinimo,
ISI^YMAI5.
lių ištvernji^gunm. Grįžtant
POTVINIS ILLINOIS • vietos ir valdžią grąžins civi- k a ( l k l t , ) k i a valdžia Ispanijai ^ ^ ^ apžiurėjo Kaimo
Kalinau svečiui buvo pa rody
VALSTUOJ.
liams žmonėms, i;ai kad pi r- h u t l Į tikra pragaištis.
,
micft« įstaigas.
ta Mickevičiaus slėnis, kurį
L I E T UV
valandėlei stabtelėjęs apžiurė
niiau butą. Tos kalbos pasiro' Dėlto direktoriatas pasilie- Į
KAUNAS
(per
paštą).
—
DIXON, 111., vas. 12. — dė he jokio pagrindo.^
1 ka valdžioje.
jo. Tos dienos gražus, saulė
•Sausio
15
dvakare
Kaunan
O Ii mailių nuo čia išsiliejo
tas oras darė i svečią mato- I
Direktoriatas pradėjo jau
atvyko
Anglijos
parlamento
Rock upė. Vanduo užliejo di
niausi o įspūdžio.
PER
kuone irti, kuomet Primo d e , SUGRUUTAS PRIEŠCIžemesniųjų rūmų viee-pirmidelius plotus ir daugybę na
Tą pačią dieną p. Hope pa I
GARETIMS ĮSTATYMAS.
liivera užtruko Morokoj.
ninkas
Hope.
Geležinkelio
sto
mų.
darė vizitas Respublikos Pre
Jam gryžus tas pat direktoria*
BISMARCK, N. D., as. ty svečią sutiko Seimo vice- zidento pavaduotojui ir Sei
tas išnaujo sustiprėjo. Jį suPASKYRĖ KOMITETĄ
10
x- *i T\ 1
1 +• pirmininkai — Dr. K . Jokan mo pirmininkui prel. Staugai
(Stiprino gyventojų manifestą
12. — North Dakota valsti- l
• ..
E 15.
čiui, Ministeriui pirmininkui
i ei jos už karalių piriniaus čio . . . . . .
, .
. t a s i r Dr. P . Raulmaitis, anNes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia h
7
p.
Tumėnui,
užsienių
reikal
j
'nai, dabar Bareelonoj ir ki- JOJ veikė įstatymas, Jkunuomi
„
geriausia patarnauja. " D R A U G Ą S "
PARYŽIUS, vas. 12. —
ministeriui
p
.
Čarneckiui
i
r
v,'
,
.,• glų vicc-konsulis Kaune Be
tur. Tomis manifestacijomis t
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
Franci jos valdžia sudarė p a r
Seimo vice-pirmininkams Dr.
buvo uždrausta pardavinėti ° f
, .
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
lanientarinį komitet.-) iš 15 at-.sustiprintas direktoriatas ir
<. ,:, r r y ir Lietuvos užsienių rei- Jokantui ir Dr. Raulinaičiui.
rn . .
J
jau aiškiai
žinoma, cigaretus. Tai buvo lanatiicą
" D R A U G A S " siunčia pinigus litais
..
. .
stovų. &iam komitetui paves-.
5 vai. vakare Seimo pirminin
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-dratkad jis ir tol iaus valdys Is, , ^
kalų ministerijos ypatingiems
ta spręsti karo skolų proble- ,
kas
prel
Staugaitis
svečiui
tais ir telegrama.
i - i
• . ± reikalams vaklininkas Blavie
T. ,
paiują.
pagerbti
suruošė
arbatą,
ku
mos.
legislaturaSUŽEISTA
tą istaty
įlūDabar
KOMUNISTŲ
"DRAUGAS" PU B L. C O.
ščiunas.
Klausiamas apie atmainas
rioje dalyvavo apie 60 žmoDM sugriovė.
,
. ;
.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
VOKIEČIAI MEKSIKOJE, aidžioje diktatorius Primo I PRAHA, vas. 12. — Ko- 1 mis.
Sausio 16 d. p . Hope reiske ni^ų.
Telef. Roosevelt 7791
<le Rivera atsako, kad direk- nmmistai čia sukėlė denions- noro
Vald.
Blavieščiunui
lydintaSausio
17
d.
p.
Hope
ap
susipažinti
su
Kauno
!
Ofiso Valandos:
C H I H U A H U A CITY, ^le »toriatas savo d a r i u nebaigė traciją neva protestuoti prieš pylinkių
svečias aplankė
brangų vi'etolietu- lankė Kauno nuėsto kgi-kužymesnėmis
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
ksika, vas. 12. — Chihuahua ir geistinų tikslų neatsiekė, gyvenimo brangenybe. 10 ko- vių senovės kultūros t u m ^ ~ rias įstaigas. Popiet Jfcvyko
Sekmadieniais uždaryta
valstijon atvyksta 400 vokie- ,tuo labiau, kad jo vietą užim- jmunistų ir 4 rx)liciniiikai su- Pažaislio vi^anolyno. P . Ho Rygon.. 1$ tenai vyks Estijon,
iĮ^
••illlim»IIIWIM»MII|MWl»?IMHliHliMIIIHMIlIlIMIIIIIMIIHIIIIMIIh
čių koloniste} iš Vojdetijos. ti dar nėra atatinlcamų žmo-: žeista, lrj raudonikių areštai pe ypatingai gėrėjosi vienuo paskui per centralinę Europą
Tie užsiims žemdirbvste.
niųt
j ta.
lyno sentimu, dailumu, pui- gryž Anglijon.

Tečiau Viską Painioja Lenkų
Klausimas
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Ispanijos Direktoriatas Pasi
lieka Valdžioje

ANGLUOS PARLAMENTO
VICE-PIRMININKAS
BUVO KAUNE.
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D R A U G A S
rubUabed DaUy fl&oef*
I l s Monfha ^..>•«»«.».....»•
AT I £ W S . 0 E A I M *c. A OOFT
DRACOAS PLBI.I.SHIMG OOų lM>
M S 4 BOb 0*kley A v e..
Cbicago, U*.
R e d . TCL Koo*»eveit 2919
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PREZIDENTO PLANAI
FARMERIAMS.
Iš Wasliingtono pranešta,
kad Prezidentas Coolidge ga
minąs planus, kuriais jau tia
rai busią, galima palengvinti
farmerianis gyvenimas.
Svarbiausias tų planų pa
grindas busiąs tas, idant S.
Valstybių iarmeriai tik tiek
valgomų produktų gamintų,
tik tiek kas metai javų au
gintų, kiek būtinai reikalinga
tik nuosavos šalies gyvento
jams prasimaitinti.
Kitais žodžiais tarius, i'ar*
meriai turi pagaminti tik tiek
produktų, kad jų nebereikėtų
eksportuoti į užsienius. Taipat užtektinai pagaminti ir
tokių, kurių šiandie nemažai
importuojama iš kitur.
Prezidentas yra nuomonės,
kad kuomet farmų produk
tams nebus perviršio ir kuo
met kai-kurių produktų neberekiės parsitraukti iš svetur,
tuomet farmeriai susilauksiu
gerųjų laikų.
Kaip žinoma, S. Valstybių,
farmerianis gyvenimas pablo
gėjo pasibaigus karui. Nuo
to laiko praėjo šešeri metai.
Per tuos seseris metus dauge
lis rūpinosi farmerių būvio
pagerinimo klausimu. Iškelta
daug įvairiausių
projektų.
Paduota daug visokių naują
išradimų. Pranešta apie to
kius ir kitokius vaistus. Tečiaus nei tuo nei kitu tarmeriams nepagelbėta.
Dabar Prezidentas žada at
siekti tų senai geistinų tiksią. Jei vyktų tas atlikti, far
meriai butų daug jam dėkįnTečiaus reikia abejoti.
Nesenai Prezidentas
per
ra'dio pasakė prakalbų apie ekonomijų. Jis pažymėjo, kad
Columbia distrikte valdžios
tarnautojai, aplamai imant,
1913 metais gaudavo 1,134
dol. metines algos kiekvienas,
gi 192-1 metais kiekvienam
tarnautojui jau išpuolė 1,74:)
dol. per metus. Keiškia, 11
metų laikotarpiu algos padidė
jo 54 nuoš. Tuotarpu, anot
Prezidento, tuo pačiu laika
gyvenimo brangenybė nepa
kilus li£i tos proporcijos.
Taip kalbėjo Prezidentas.
Gi tikra teisybe yra ta, kad
gyvenimo brangenybe Colum .
bia distrikte praeitų lapkritį
buvo pakilusi ligi 61 nuošim
čio. Keiškia Prezidentas klai
dingai informuojamas.
Jei taip bus ir su planais
farmerių klausime, tai rasis
daugiau klaidų. Gi kur bus
klaidų ir jos nebus atitaiso-'
mos, nieko gera nebeišeis.
Aguona.
Lietuviai Gardino kalėjime.
Sužinota, kad Gardino kalėji
me sėdi 23 lietuviai ir 50 gu
dų, kurie busiu teisiami vasa
rio men. iš B. K. § 102 už mė
ginimų sukilimo keliu atskirti
Vilniaus kraštų nuo Lenkijos
Lietuvos naudai.
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KUNIGAI IR POLITIKA.
»

Apie kunigų dalyvavimą politikoje yra visokių nuomo
nių. Laisvamanijos nusistatymas šituo klausimų visiems ge
rai žinomas, nes labai išgarsintas. Laisvamanija veda aitrių
ir kartais labai nešvarių agitacijų prieš kunigus, manydami,
kad be jų katalikai neišsilaikys ir virs lasvamaniais. Lais
vamanių vadai laikosi šios taktikos: pirmiausia stengiasi iš
stumti kunigus iš politikos, paskiau iš visokio socialio vei
kimo, o galop ir iš bažnyčių.
Vienok ir laisvamanių t a r p e a t s i r a n d a išmintingesnių ir

Ii
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MUSįf VIENYBĖS
DARBAI.
(Iš Fed. Chic. Ap. Darbuotės)
•

Pernai nuveikta.
Pereitų metų Fed. Chicagos
Apskričio valdyba perdavė
reikalus naujajai. Pernykštė
valdyba, Jnirios
priešakyje
stovėjo p. A. Bacevičius, da
bar, esąs Lietuvoje, gražių
pasekmių turėjo. Vieniems
tijc moksleiviams pernai su
rinkta arti $7,000.00, Vilniui
virš $2,000, įvairiems kito
kiems reikalams nuveiktus
darbus sudėjus, praeitos vai
dybos veikimas vertas virš
$10,000.00. Tai skaitant pi
nigais. Moraliai, katalikų vierybės stiprinime, spaudos reaiime, apšvietos ir katalikiško
susipratimo platinime Fed.
apskr. buv. valdybos darbai
sunku apskaityti. Viena aišku
- senajai valdybai priklauso
ačiū.
Šių metų viltis.
Naujos valdybos pirminin
kas, p. Strelčiunas, pradėjo
vesti dalykus, " kaipo valdžią
turįs": energingai ir tvar
kiai. Linkėdami naujai valdy
bai pasisekimo nieko kito ne
pageidaujame, kaip tik to,
kad pralenktų senąją darbų
pasekmėmis. Perimant reika
lus paaiškėjo, kad kasoje yra
tiktai apie $70.00 ir turto ver
tės į $150.00. Turtas rodos ne
didelis. Bet pridėkite prie to
mūsų veikėjų' aukso širdis i)*
pasiryžimą geriems darbams.
Rezultatas biis ir šįmetą virši
jąs dešimčius tūkstančių do
lerių. Jei netikite, dekite ant
stalo lažyboms
$10,000.00.
Kai pralaimėsite lažybas, a>
laimėtus atiduosiu Federaci
jos tikslams.
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gos Katalikų Seimo nutarimų ,
Fed. Apskritys nusitarė pri
minti visoms mūsų organiza
cijoms, ypač chorams, o taij}
pat ir katalikams žmonėms,
kad nevalia mums savo dis
ciplinos ardyti, kad susiklau
symu tiktai tegalime būti stiprus. Todėl reikia Seimo nu
tarimus pildyti, su laisvama
niais nebendradarbiauti.
107 organizacijų 306 dele
gatai, taip nusitarė Seime. Fo
deracija yra organizacija. O
organizacija nelaikys
savo
tarpe tokių, kurie mėgina ar
d a r y t a naudos.
dyti mūsų discipliną. Jeigu
Komisija.
Tvarkymui kalbėtojų, judi mūsų vienybės ardytojų pa
nimui viso reikalo, platesnių gundai pasiduotume, pavys
planų darymui išrinkta komi bedieviai savo tarpe pavadini?
sija iš 5 žmonių. Komisija su mumis <žiox>liais.
daro kun. Dr. Eeklaitis, kun. Finansai.
Fed. Apskričio
finansinis
Vaičiūnas, p. M. Bagdonas,
kun. B. (stovis susime paaiSkėjo taip.
Dr. K. Pakštas
Bumšas.
'' '? iš senosios Valdybos perimta
Ta pati komisija pagelbės apie $70.00. Iš Seimo vakaro
ir šv. Kazimiero Akad. rentė įplaukė $262.91. Dar ne visi
joms rengti vajų apie šv. Ka pinigai suplaukė už vakaro
zimiero dieną mūsų Seselių tikėtus. Tokiu būdu pasidaro
naudai. Skyriai privalo vieto apie $350.00. Pavesta Seimo
se Akad. Rėmėjoms pagelbėti. Rengimo komisijai atspaus-

Skaitlingas SiisirinMinas.
(Parke. Marąuette parko kolo
Į Fed. apskr. susirinkimą nijoj organizuojasi naujas Fe
vas. 10 d. atsilankė 21 vienas deracijos skyrius ir jie taip
atstovas iš visų Chicagos kolo pat žada neapleisti moksleiviu
nijų, (apart West Pullmano). reikalo. Melrose Parkiečiai
Dalykų svarstyta tiek kad su:; susirūpinę ir greičiausia da
ko visus ir atsiminti. Buv. rys sekantį sekmadienį.
Kaip kitur, bus matytis iš
Seimo reikalai, moksleivių
vajus, Seserų Kazimieriečių Centro pranešimų^ Chicago
reikalai, Vilniui
pagelba, vieno dalyko bijo-: kad neat
"Draugo" koncertas, organi siras tokių, kurie chieagiečius
zaciniai reikalai; vis tai daly subytintų. Chicagiečiams la
kai, kurie reikalingi yra rini bai norėtųsi, kad kitur mūsų
apšvietai, mūsų vargstantiems
to darbo ir gražaus pasišven
moksleiviams butų daugiau pa
timo.

šie pradeda sutikti, kad geri kunigai labai reikalingi, kad
be jų žmones virsta vagimis, paleistuviais, žulikais, girtuok
liais, tinginiais. Bet politikoje ir gerų kunigų laisvamaniai la
•• . 4
bai prisibjo, nes nesitiki konkurencijos su jais išlaikyti. Kar
Seimo rezultatai.
tais laisvamaniai mėgina mums įkalbėti, kad kunigai esą men
Chicagos Katalikų 8eimo
ko mokslo, todėl ir netinką politikos darbui. Kaipgi iŠ tikrųjų
rezultatai visiems žinomi. Jyra su kunigų mokslu!
domus buvo pranešimas, ką
KUNIGŲ MOKSLINGUMAS.
girdėję Seimo delegatai pas
Laisvamanija tvirtina, kad dabartine dvasiškija esanti
Arkivyskupą. Gavus palai
nemokyta tik 4 klasių. Objektyvumo dėlei, reikia pastebėti,
minimą Seimo darbams, gau
kad kaip seniau, taip ir prieš karą, kunigai išeidavo 4 — 6
tas ir patvirtinimas Seimo nu
metų kurso seminarijas, kurių tiekiamas protinis išsilavini
tarimams. Anglų kalbos rei
mas būdavo kur kas didesnis už 8 klasių gimnazijas. Taigi ir
kale vyskupas, kaip ir tikėta
1900 - 1914 m. išleistoji kunigija turėdavo išsilavinimų di
si, pasakė: "Mes nepaisome,
desnį už pilnų gimnazijos kursą.
kurioj kalboje žmonės melsis
Aukštojo (akademinio) mokslo kunigų būdavo seniau, o
ar tikėjimo tiesas patirs: mu
dabar jų dar daugiau yra. "Liet. Žinios'' pernai tvirtino,
ms rupi, kad melstųsi ir kad
kad *'Petrapilio Katalikiškoji dvasinė akademija buvo pas
,
tas
tiesas
žinotų'
. Ir toliau:
tatyta pavyzdingoj aukštumoj' \ Tegu bus leista priminti, kad
"visai natūralus dalykas yra Vasario 22 dieną, Vienuolyno j dinti Seimo protokolų knygedabartinis teologijos - filosofijos fakultetas yra aukščiausia
mylėti savo kalbą; kaikurios svetainės atidarymo šventėje, N s u v i s u delegatų ir jų atpastatytas, kad jis savo mokslo pajėgomis toli pralenkia visus
parapijos įveda peranksti an į Seserų rengiamą vakarienę stovaujamų ^draugijų vardais.
kitus Kauno universiteto fakultetus ir kad jo programa yra
glų kalbą, tokiu būdu atstuiunet platesne už Petrapilio akademijos, kurios žymiausi pro
privalėtų atvykti visi gyvieji Protokolą išsiuntinėti visiems
damos
senuosius
parapijo
j dalyviams, laikraščiams, kaip
fesoriai dabar ten (Kaune) mokina. O šalę jų pravartu dar
žmonės.
,,
mis, stačiusius bažnyčias .
paminėti tokias mokslo pajėgas, kaip profesoriai St. Šalkaus
I r atvyks. Neš jau mažne Amerikoje, taip ir Lietuvoje.
Moksleivių Vajus.
kis, kun. Beinys, Pr. Dovydaitis, kurių didelių mokslingu
visi tikietai išparduoti. Kas Komisijai atmokėjus visas Sei
Svarbiausias
reikalas to dar neturi — ieškokite, kur mo renginio išlaidas liks kaso
mu negali atsigerėti Kauno studentai. Prieš karą Petrapilio
susirinkimo, tai moksleivių gauti.
je apie $200.00.
akademijoj lietuvių kunigų mokindavosi apie 15 - 20 ir dar
vajus. Labai apgailestauta, "Draugo" Koncertas.
Linkėjimai.
apie tiek užsienio universitetuose. Dabargi Kauno teologijos
kad Centro sekretorius į su
Ilgas išėjo pranešimas apie
- filosofijos fakultete yra 200 studentų, kurių tarpe apie 70 Kovo 8 dieną įvyksta "Dr
sirinkimą neatvyko.
80 kunigų bei klerikų. Yra jų keliolika ir užsienio universi
augo" koncertas. Federacijos Fed. Apskričio susirinkimą.
Kolonijos
susirūpinusios apskritys pasiskirstė koloni Nepykite, gerbiamieji. Tai gy
tetuose. Taigi dabar dvasiškija mokinasi dar daugiau negu
tuom reikalu rimtai. Vasario joms tikėtų išparduoti. Vijų vieji mūsų reikalai. Tai pasi
prieš karą.
15 dieną rengiamos prakal nuomonė pareikšta, kad "Dr šventusių žmonių darbas. Q'ai
Kad Lietuvoje kunigą tapus, šiandien reikalaujama štai
bos Bridgeporte ir Town of augas" tai mūsų visų tikro vienas iš prirodymų, kad Akurio mokslo: 1-ma, seminarijon priimami baigę nemažiau 5
Lake. Vas. 17 d. - Nortli Si- sios-,
klasių (maždaug Amerikos "high seimo!" kursas), $-ra, per
nepagadintos
kata merikos lietuviai garbingai
dėje ir Cicero. Vas. 22 d. - likybės
4 seminarijos metus išeinamas pilnas gimnazijos kursas su
ir
lietuvybės neša lietuvių katalikų vardą.
Roselande ir West Sidėje. Ko vėliava. Pranešta, kad yra
teologijos bei filosofijos mokslų priedu; 3-Čia, baigę semina
Laimingos« kloties šitiems
vo 1 d. - 18-tos g-vės koloni draugijų, kurios rengiasi eiti darbams negali nepalinkėut
rijas privalo išeiti universitete 3 metų teologijos - filosofijos
joje ir greičiausia Brighton į tų koncertą "in corpore". kiekviena dora širdis. Lai gy
kursą ir tik tuomet jie jau šventinami į kunigus. Daugelis
kunigų pasilieka dar 3 ar daugiau metų universitete, kad įgyO koncertas žada būti, kad vuoja lietuvių katalikų orga
jus daktaro (ne gydytojo) laipsnį. Vadinasi, kiekvienas nau nesikiš. Kaip-gi į tai reaguoja mūsų pasauliečiai? Iš trijų negiriant, gražus. Be "Kank nizuota vienybė po Federaci
jai šventinamas Lietuvos kunigas dabar turės mažiausia 3 me krikščioniškųjų Lietuvos partijų, tik viena "Lietuvos Darbo lių" choro, pono ir ponios Sa jos vėliava!
Įgaliotas.
tus (kartais-gi 6 ir daugiau metų) universiteto mokslo. Tari Federacija" prisilaiko nerašytos taisyklės-tradicijos: nerinkti bonių, bus solistų, leklamatokalbėdami ,apie Lietuvos kunigų nemokslingumą laisvamaniai kunigų nei Seiman, nei Centro Komitetan. Kitos-gi dvi, krik rių, bus ir "Dzimdzi — DrimAUKOS.
labai apsirinka. Dabar daug jau yra aukštojo mokslo kunigų, ščionys demokratai ir ūkininkų sąjunga gana plačiai naudoja dzi".
ff$i
o ateity visa Lietuvos katalikų dvasiškija bus baigusi univer si dvasiškijos sandarbininkavimu ir visokeriopa parama.
Varsėdžių Bažnyčiai.
To koncerto reikšmė yra
siteto mokslus ir išsilavinimu bus lygi gydytojams, advoka
Senoje pasaulečių inteligentų kartoje praktikuojančių ka didelė ne tiek "Draugui'' Aš, Pranciškus Uksas, su
tams ir kitiems aukštojo mokslo inteligentams. Reiškia, ku talikų yra apie 15 nuošimčių. Dauguma inteligentų yra indi finansinė, kiek mūsų žmonėms rinkau aukų Varsėdžių Baž
nigams pilnai užtenka mokslingumo, kad galėtų politikon kiš- ferentai, o dalis - katalikybės priešai. Gi jaunieji inteligen moralė. Nes tą pačią dieną ren Į nyčiai :
ties, ypač kad politikon turi teisę kišties ir kišasi net visai tai (ne Rusijos mokyklų gaminti) didelėje daugumoje yia gia koncertą ir vienas bedie-! Po $5: Aš pats, Stanislovas
be mokslo žmones. Gal yra kitų priežasčių prieš kunigų poli katalikai. Šitą faktą laisvamanija" gerai supranta. Už tai ji viškų Chicagos laikraščių j Uksas, Antanas Uksas, Jurgis
tikavime ? Pasidairykime.
labai ir skubinasi šiandien katalikus suskaldyti ir jų pajė Dviem .ponam katalikai ne- Mantvidas, Barbora MantviAR EITI KUNIGAMS POLITIKON?
dienė, Motėjus Daniotis, Alekgas sutriuškinti, nes puikiai numano, kad rytoj gal bus jau gali tarnauti.
j m klausimų žvelgiu pasauliečio kataliko akimis ir savo pervėlu. Kai jaunosios katalikų pajėgos (virš 5,000 organi Vilniaus reikalai.
sanddras Rašinskis, Stanislava
nuomone neatstovauju kunigijos. Man čia rupi abelnojl visos zuotų ateitininkų ir dar tris kartus tiek neorganizuotų kata Ta pati taisyklė paaiškėjo Lapinskaitė, Juozas Getautis,
katalikybes gerovė. Nes nuo jos daug "priklausys šių laikų likų moksleivių) subręs ir stos savųjų kovotojų eiiėsna, lais ir aptariant Vilniaus reikalą. Adomas Petraitis, Viktoras
kultūros likimas, tautų stiprybe ir jų dvasinė kūryba.
vamanių pergalės saulė visiškai užtems. Tad visai supran Katalikai pasiuntė jau $2,000.- Milkintas, Juozas Uksas;
Lyginant religijos ir politikos darbus, pirmasis, be abejo tamas laisvamanių pesimizmas, pamiręs ūpas, desperatiškas (JD Vilniui; gali tuo tarpu pa
Antanas Uksas $3.00;
nių, yra aukštesnės sryties, garbingesnis už antrąjį. Bet tarp keiksmas jų mitinguose ir spaudoje, atkakli ir labai nervuo- lūkėti. Kuomet visa mūsų
Po $2: Pranciškus Sinrinas,t
abiejų tankiai esti ankštų sąryšių: pavyzdžiui, religijos klau ta agitacija prieš katalikybe. Visa tai yra ne gyvybės, bet Tauta švęs Nepriklausomybės Juozas Mikutis Julijonas Jur
*
simas mokykloje. Ar liks religija mokykloje, ar ne - tai la gal but nepertolimos mirties arba dvasinio skurdo ženklai. švento, būtent gegužio 15 die • i
gdas;
biausia priklausys nuo to, kurių pažvalgų žmonės pateks Sei Matyti, kad bent dalinai piktybė pati save suėda.
ną, mci vėl pasiųsime kokį
Po $ 1 : Petras Sėdauskis,
Visai, suprantama, kad laisvamaniuota liaudis nemyli ku tūkstantuką, ar daugiau. Lai
man ar parlamentam Tad Seimo rinkimais negali nesidomėti
Jurgis Petkus, Jonas Uksas.
joks susipratęs katalikas, juo labiau kunigas. Jeigu nebūtų nigų ir keikia juos, vienok mums, pasauliečiams inteligen svamaniai kažkodėl urnai pašaly tokios partijos, kuri rūpinasi religiją iš mokyklų išmesti tams, labai yra pravartus kunigų sandarbininkavimas kaip si darė patriotai. Bet patys
MOKYKLOMS
ir tikėjimo iš žmonių atimt, tai tuomet nebūtų didelio ir tiesio politikoje, taip ir plačiame visuomenės darbe. Kąs turi apejit'j nieko nepajėgdami mėgina ap
Ir šiaip Moksleiviams
ginio reilsilo kunigams politikos dalykais rupinties, gal ne keikties, lai išsikeikia, gal lengviau bus jų laisvamaniškoms gaulėmis išvįMoti iš katalikų
Patartina gauti šitas Gra
reiktų nei katalikiškų partijų. Bet dabar Lietuvoj mes ką širdelėms... Mes-gi kovokime ir ginkimės sudarydami bendrą pinigus. Kur padės, tai j!J
kitą matome: komunistų, socialdemokratų ir liaudininkų ga neperlaužiamą frontą. Įnirtęs, atkaklus priešas užpuola mus'.1paslaptis. Užpernai surinktie- matikas: i
na žymios partijos įraše savo programosna antįkatalikišką mūsų namuose. Nesame bailiai. Kovą priimame. Kol pašau- ji pakeliui susmuko per pusę; 1. Lietuvių kalbos Gramati
pasaulėžvalgą, t. y. religijos iš mokyklij išmetimą. 'Šitą pa liečiu katalikų inteligentų dar nedaug, tai mes prašysime ir pernai surinktieji į. Vilnių ką, P. Kriausaičio ir Rygiš
saulėžvalgą laisvamanija taiko ne vien sau, bet ir katalikams, dvasiškių papildyti mūsų eilės politikoje, atsmokėdami jiems dar nepateko. Šį metą žada kių Jono, (Etimologija) Kai
ypač jų vaikams. Tuo būdu laisvamaniai šaukia politikos ko savo talka dvasiniuose darbuose: šviesdami ir auklėdami pasitaisyti. Kad patikėtų ka na 60c.
2. Lietuvių Kalbos Grama
von ne vien pasauliečius katalikus, bet ir jų kunigus. Bet kai liaudį, mokindami ją taikinti tikybos ir doros prinepus kas talikai, prašalino Krukonj ir
jie (laisvamaniai) pamatė, kad jiems persunku visus sujung dieniniame gyvenime. Ateis laikas, kada pasauliečų inteli mėgina pritraukti katalikų tika. Trumpas vadovėlis motus katalikus pergalėti, tai jie nusprendė, kad reikia juos gentų turėsime dešimtis tūkstančių. Tuomet mes ir be dva kišenes ir silpnesnius žmones.. kykloms (mokslo pradžiai. J .
suskaldyti į pasauliečius, ir į dvasiškius. Tuo tarpu laisva siškių paramos apsidirbsime su religijos priešais, tuomet ga Kam rupi mūsų vienybę skal-*' Damijonaičio)" antroji pataisytoji laida, išleista Kaune
maniams butų labai patogu kunigus užrakinti bažnyčiose ir lėsime kunigus paliuosuoti iš politikos darbo ir palikti juo? dyti, tas jiems padeda.
Vilniaus Vadavimo Komite Kaina 50c.
klebonijose, kad jie negalėtų pribūti į pagelbą kovojantiems vien kilniam dvasiniam triūsui. Dabar-gį dar ne laikas dva
Galima gauti
pasauliečiams. Bet šis sumanymas laisvamaniams nepasiseka, siškiams iš politikos šalinties. Kovokime prieš blogybę visuo- te iš mažne 30 laisvamaniu
DRAUGO KNYGYNE
tad jie dabar bando dar vieną"išradimą". Jie įkalbinėja pa ct: gyvenimo frontuose bendromis pajėgomis, kad galėtume leista dalyvauti ir 3 katali
2334 So. Oakley Avenue
sauliečius katalikus nepriimti talkon savo kunigų, nes, girdi, bendrai pasidžiaugti ir kultūrinės pergalės vaisiais.
K. P. kams. Iš jų dar pusantro yra
ir piliai katalikybei bus naudingiau, jei kunigai politikei
Chicago, m.
šiaudinio. Pasiremiant Chica
(Bus daugiau)
i»
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LABDARYBĖS KAMPELI

i

Oarterio, kuris skamba šitaip:
Paragrafas 3-ias - "'The ma
negement of tlie aforsaid Cor
poration shall be vested in a
Board of twelve Directors,
\vho are to be elected annualr "
c
^ WJ| R
Skaudu buvo dėti i laikras
tį tokią žinią, bet būdamas
Labdaringos Są-gos Direkto
rių tarpe pasirįžau šį klausi
mą iškelti aikštėn ir tuo pa
čiu užkirsti kelią nesusiprati
mams, kokie galėtų kilti tarp
Direktorių ir Centro.
Direktorius

TOWN OF LAKE.

1

=5?

Aukos.
Ona Baranauskienė paauko
jo $6*0.00^1 aukoja jau trečią
šimtą. Julijonas Vaišnoras pa
aukojo $10.00; Juozapas VA
varodninkas ir Dajtalb, Tll. pa
aukojo $,r>.00.
Rinkimai.
Išrinkta knygų peržiūrėji
mo komisija: J . Budinis ir T.
Alelamas. Valdyba
pasiliko
ta pati.
Malonu matyti kaip musę
žmonės sutartinai darbuojas,
kad tik greičiau įsteigus naš
laičiams prieglaudą. Už gra
žius darbus labdariams bus
gražus užmokestis. Teismo
dienoje Ižganytojas pasakys
jiems, "Alkanas buvau, pape
nėjote mane; trokštantis bu
vau, pagirdėte mane. Užtai
eikit i amžina linksmvbe''.
V. Petrauskas.

Apie' Labdarybę.
Per išėjusius 1925 metus apie Labd. Sąj. 1 kuopos dar
buotę, rodos, i r neteko poste*
DR-TEI ŠV. JONO KRIKŠ gonino galėsime ir pavargėlius
bet i viešai, vienok kuopoje es
sušelpti. Gal jau aišku, kad
TYTOJUI IŠ TOWN OF
ti judėjimas labai gražus.
LAKE VIEŠAS ATSAKY
Labdaringa Sąjunga stato ti
Per metus buvo surengta 4
MAS.
krai prieglaudą, taip pat atsi
vakarai. Juose pelnyta $573,minkime, kad neturtingiems
04. Prisirašė trys garbes na
mūsų tautiečiams, kurie turės
r i a i : D. Nausėdaite, N. Sa
Labdaringa Sąjunga turi už paliudijimą nuo vietinio.* Lab
dauskas, V. Petkevičius ir iviuotį šelpti savo našlaičiui, darybės kuopos valdybos, bus
mokėjo po $100. Kuopos šūs
senelius ir pavargėlius - lie priimami i ligoninę veltui, ar
niai būva gan skaitlingi ir re
tuvius.
tas ne labdarybės d a r b a s !
gulariai įvyksta.
Keletą metu atgal buvo ir a
Tad gerbiama draugija, šv.
Kadangi be surengtų vaka
nyt
ryta, kad reikės statyti vien I Jono Krikštytojo,
meldžiu
tik
šitą rašinėli išsikirpti
išsikirpt ir su^ i LABDARYBĖ KLAIDINGAI rų ivvko ir keletas rinkliavų
ik vaikučiams ir seneliams ' šita
ir kadangi kuopa taip gra
SUPRATO.
prieglaudą, bet kuomet komi-jme perskaityti, ir tą. klaidinžiai pasirodė 10 Seime, įnešsija nuvažiavo pas J o Em. Įgą raportą, kokį jūsų dr-jos
Poselande keletas asmenų dama virš $900.00 i Centrą,
Kardinolą
prasyti leidimą nary? apie Labdaringą Są-gą
statyti našlaičiams prieglau- išdavė, viešai sutriuškinti, ir ne taip suprato Labdarybės tai ir norėtųsi pažymėti tuos
dą, ir tuomet turėta ar H3 tuk- įstoti į garbės narius, nes sa- klausimą, kaip jis tikrai buvo asmenis, kurie savo pasidar
stančiu dol. tad Kardinolas i kote, kad esate pasiryžę su- pakeltas per Katalikų Seimą bavimu, pasiaukavimu minė
tų sumą pinigų sudarė. Štai
tik nusijuokė. Bet matyda-1 šelpti našlaičius, tai šelpkite, Cl dcagoje.
NORTH SIDE.
*mas norą mumyse sušelpti sa-1neklausykite to kas klaidinVisas reikalas šitaip atsiti jie: Pr. M. Paukšta, A. Radavuosius, komisijai patarė, kad gai supranta,
ko. 1 d. vasario per Am. Kat. vičius, F . Veryga, V. Petke
Atkelta.
statytu ligonine, kurioj butu
Dar noriu pridurti, kad Dr. Vakarų Valst. Seimą vienas vičius, N. Sodauskas, S. Mar
vietos našlaičiams ir sene-j S. Brenza yra garbės narys, asmuo turbūt blogosios spau cinkevičius, P . Kromelis, M.
Labdaringos <3 kuopos 10
liams, ir pasižadėjo tokiu* daug aukavęs Jabdaybci, ir dos paragintas bandė įnešti. & Valkauskas, A. Butkevičius, metų jubilėjmis vakaras at
gerus sumanymus remti savo dar žada aukoti, yra Labdarių kad Katalikų Seimas pasi J . Kardelis, S. Hirvidas, S. keliamas iš Kovo (Mareli) 8
paskola.
Direktorių taip
vadinamos priešintų Labdaringos Sąjun Gečaitė, D. Nausėdaitė, U. d. 1925 į Kovo (Mareli) 15
Tad labdariai ir paklausė, 4 *Namo S t a t y m o " komisijos gos užmanytiems planams - Panavienė, V. Katauskiene, d. 1925 m. Priežastis 40 va
Kardinolo. Bet visgi pinigų J narys, gal iš to ir išėjo toks statymui ligoninės su naslait-Į K - Zultauskiehe, J . Sacillo. landų atlaidai Šv. Mykolo pa
stoka neleido greit pradėti į klaidingas viso dalyko supra- namiu. Tik nčiu p-nui P. (!;•;• į įvardintuosius nuolat matai rapijoj. Prašome visų Lietu
tėnui, tas įnešimas liko vien- sus-muose ir visame veikime. vių, kuriuose plaka tikra Lie
darbą. Teškota paskolos Tuom t ima s.
tarpu Dr. S. Brenza išgirdęs
balsiai Seimo dalyvių atmes Garbė lai būna jiems!
tuviška širdis, ateiti pasilink
T.
apie prakilnų, ir Chicagos lie DIREKTORIAUS PASTABA tas.
sminti ir drauge pagelbėti na
tuviams reikalinga snmanvKatalikų Seimas tai atmetė
šlaičiams.
mą, pasižadėjo Labd. Są-gai
BRIDGEPORT.
Pastarieji keli Labdaringom ne dėlto, kad Katalikų Fede
A. Nausėda.
paskolinti 50 tūkstančių dol. sąjungos susirinkimai, buvo racija jo neremia, bet (įeito,
ant 5 motų be nuošimčio, ir skaittingesni negu pirmai.
kad tas klausimas buvo pakel
Labd. Są-gos 5 kp. susirin
LABDARINGOS SĄ-GOS
būdamas daktaru pageidavo,
Prisirašė keletas naujų na tas ne vietoje, ir antra, kad kimas įvyko sausio 25 d. s.
CENTRO VALDYBOS
kad jam butų toje ligoninfje rių, kurių tarpe teko pastebė katalikai nesipriešins J o Km. m. Sv.. Jurgio mokyklos kam
ANTRAŠAI.
vieta.
ti Pr. Savicką, p. Savickas y- Kardinolo norui. J u k jis tuos bary 2 vai. po pietą.
Labdariai matvdami, kad ra IJeal Kstate biznyje su se- Labdarybei planus nžgyrė, jis
Komisijų raportai.
•Jonas Petraitis — pirm.
visuomenė tam darbui prita nu Labdaringos Są-gos dar ir paskolos duoda, tai kaip
J . Garuckas pranešė, kad
4454 So. Tai man A ve.
Katalikų Seimas galėtų prie- laike šv. Kalėdų dnota I š L.
ria, netik žodžiais, bet ir pini buotoju p. Dargiu.
Cbicago, I H.
gais, ir u/pereitų metų Seimo
Jr tokie skaitlingi susirin šinties. Tai galėtų daryti blo S. 5 kp. šešioms, bėdnoms šei Longinas Jasevičius -nutarė statvti Ligonine, ku- kimai parodo, kad mūsų lab gos valios žmonės, kuriems nė mynoms pašalpa, valgomais
vice-pirrc.
rioj Hutu vietos ir našiai- i darybė eina vis stipryn, ir sy- ra pakenčiama nei bažnyčia, daiktais. Visa pašalpos veitė
2139 W. 23rd Piace
čiams. Ligoninė, kaipo biznio I kiti Įgija visuomenėje užuo- nei katalikų mokyklos, nei ki $16.30.
Cfiicago, 111.
įstaiga duoda pelno, kuris ga- j jautos ir stambesnios paramos. tos kultūringos katalikų įs'.niB. Sekleckis davė praneši- Pranas Savickas - rast.
Įima suvartoti
užlaikymui į Kad tik mūsų pačių tarpe bu- gos.
mą iš L. S. Centro, pažymė
726 AVest 18th Street
našlaičių, ir skolų atmokėji- |tų vienybė, kooperavimas vi
Garbingai padarė Kataliku damas, kad Dr. Brenza šiemet
Chieago, III.
suose darbuose, ypač dabar Seimas atmesdamas ne vietoje pažadėjo kuopoms dovanu už
nim.
B. Nenartonis - fin. rast.
iškeltą klausimą.
Garbingą, aukų rinkimų. Katra kp. su
Šiemet jau planai padaryti. pradedant statyti namą.
J. MikoJainis,
Taipat mūsų Centro susirin ir visai Lietuvių tautai darbą rinks daugiausiai gaus auką J. Simonavičius -- kasos glob.
Planus darė architektas M.
Kun. F . Kudirka -- iždininkas
Saldokas. Namas bus pastaty kimuose neturėtų būti paiku nudirbsime pastatydami Cbi- $50.00, 2-$25.Q0, 3-$10.00.
J . Dimša priėmė du našlai
2334 So. Oakley Ave.
tas 300 žmonių, būtent bus mo, bei užsipuldinėjimo ant cagoje " H o l y Crosse" ligo
Chieago, 111.
vietos 50 našlaičiams, sene Direktorių, buk jie negalį da ninę su prieglauda. Tad valio čiu auginti, jie yra iš JokuB. Sekleckis - tvarkdarys.
liams ir likusia vieta paveda ryti svarbesnių nutarymų be visi katalikai Labdarybei į bauskių šeimynos. Kuopa pa
3427 Auburn Ave.
ma ligoninei. Atsiminti rei Centro susirinkimo. Toks už taika, j darbų, kas kuomi gali. ! skyrė tiems našlaičiams $10 iš
Chieago, BĮ.
kia, kad prie kiekvieno na<- metimas atsikartoja jau kelin
Šį atmestų klausimų aš iš-1 kasos.
P. J. Vitkus - korespond.
Nutarimai.
laitnamio, kuriame yra dar tas sykis, kad jis neatsikar kėliau vien dėlto, kad ir ki
2334 So. Oakley Ave.
Nutarta, našlaičių
naudai
ir keletą senelių, yra reika totų ir toliau nekeltų žmonė tuose delegatuose nebūtų to
Chieago, BI.
linga privalė ligoninė, tad se nepasitikėjimo direktoriuo kios klaidingos nuomonės apie rengti vakarienę tuoj po VeDirektoriai.
kodėl nepadaryti truputį di- se aš čia talpinu visą para Lietuvių Labdaringų Sų-gų. lykų. Svetainei gauti išrinkti:
Kun. F . Kudirka
J . Š. j T. Aleliunas ir J. Dimša.
delSnę ligonine, o turint ti grafą iš Labdaringos Są-gos
ANTROJO AMERIKOS VAKARINIŲ > Kun. H. Vaičunas, Iždininkas, Kun. B.
VALSTIJŲ LIETUVIŲ KATALIKŲ } Bumšas, Iždo Globėjas.
SEIMO
2. Nuo Chicagos Federacijos Apskri
čio: Kun-. Dr. K. Rėklaitis.
3. Nuo •'Draugo'• Redakcijos: Dr.
K. Pakštas.
4. Nuo "Draugo" Administracijos:
Seimas Įvyko Chicagoje, Dievo Anveizdos parapijos svetainėje (18th Street Kun. V. Kulikauskas.
5. Nuo "Vyčio'' Redakcijos; Redak
and Union) Vasario 1 dieną 1925 me
tais, sušauktas A. L. R. K. Federacijos torius M. Zujus.
6. Nuo Visų šventų Parapijos, Chi
Chicagos Apskričio iniciatyva.
eago, I1L: Kun. P. Lapelis.
SEIMO DALYVIAI.

PROTOKOLAS.

Seime dalyvavo Chicagos ir kaimininin kolonijų lietuviu katalikiškųjų drau
gijų atstovai, visuomenes veikėjai ir
svečiai.
Viso delegatų, kurie atstovavo 107
organizacijoms, kuopoms bei visuomenes
įstaigoms, atvyko 306. Visuomenės veikė
jų su svečiais atsilankė apie 150 asme
nų.
ATSTOVAI.
.1. Nuo L. R. Katalike Federacijos
Centro; Kun. Ig. Albavičius, Pirminin
kas, Adv. B. Mastauskas, Sekretorius,

~ 7. Nuo šv. Jurgio Parapijos, Chiea
go, 111.: Kun. J . Statkus.
8. Nuo Dievo Apveisdos Parapijos,
Chieago, IIL: Kun. F . Vaitukaitis.
9. Nuo Marijonų Vienuolijos.- Kun.
Dr. K. Matulaitis, Kun. M. Urbanavičius.
10. Nuo šv. Kazimiero Parapijos,. 6ary, Ind.: Kun. J . Martis.
11. Nuo " V y č i ų " Centro, Chieago, UI.:
M. Bagdonas, Pirmininkas, P . Savickas,
Sekretorius.
12. Nuo ''Moterų Dirvos" Redakci
jos, Chieago, U I ; Redaktorė Zofija Sa-

kailenė.
i
13. Amerikos Lietuvių R. K. Labda
ringoji Sąjunga, Chieago, 111.; M. čVsnavičius, Pranas L. Savickas.
14. Nuo "Vyčių" Chicagos Apskr
Choro: Juozas Pabijonas, Aleksas Janu
sas, Jonas Andrišiunas.
,
15. Nuo Chicagos L. R. K. Susivieni
jimo Apskričio: K. Kudirka.
16. Nuo Susiv. Liet. Rymo Katalikų
Amerikoje, Harvey, 111.; Petras Daknis.
17. Nuo Šv. Kazimiero p arapijos,
Gary, Ind.; Sim. Brazauskas, Petras Supranavičius, Ant. Zdankus.
18. Nuo A. L. R. K. Federacijos Sky
riaus, Rockford, 111.: Staponas Keliotis.
19. Nuo Šv. Petco ir Povilo Parapi
jos, Rockford, 111.: Pranas Krikščiūnas.
20. Nuo Metuvos Vyčių Chicagos
Apskričio; S. Zibas, V. Rukštalis, A. Pa
navas, J . Mickeliunas, J . Martišius, V.
Balanda, P. Sedemka.
21. Nuo Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Draugijos, Chieago, tt: O. Reikauskiene, S. Jurgaite, B. Naugfcemienė,

IEŠKOK RAUDONO BRŪKŠNIO APLINK VIRŠIŲ

Padai Išdeves
Plieną

'

Puspadžiai Nereikalingi
Jus dar ne nešojote kasykliniy čeverylcŲ kurie devejesi kaip Hi-Press.
Nebus reikalingą^ Jums mokėti pi
nigus už puspadžius - Hi-Press padai
išdeves net ir plienines vinis ant bile
kokių puspadžių.
Būtinai reikalaukite Hi-Press - kiek
vienas Hi-Press Kasyklinis Čeverykas lv
turi Raudonę Brūkšnį aplink virsiu.
THE B. F. GOODRICH RUBBER CO.
Established 1870

Akron, Ohio

Goodrich

HlPRESŠ
Mining
B. Sekleckis
P. J. Vitkus
Br. Vitkienė

Shoes
A. Nausecra
J . Petraitis

Kun. H. J . Vaičiūnas

M. klikas

Kun. L Albavičius

A. Butkevičius.

St. Jucevičius

B.

E. Greičaite, O. Sekleckiene.
22. Nuo L. V. 48-tos Kp., Springfield,
111.: Jonas Grūstas.
23. Nuo Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Draugijos 7 Skyrius, West Puliman, 111.: Ona Meškauskienė, Barbora
Zitkievičiene, Jolianna Pjndeikiene.
24. Nuo A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 7-tos Kp., West PuUman, UI.; Ona
Meškauskiene, Veronika Norbutienė.
25. Nuo Rąžančia vos Draugijos, Cice
ro, 111.; p]lzbieta Mikolainienė.
26. Nuo Nekalto Prasidėjimo šv. Ma
rijos Jaunų Mergaičių Draugijos^ Cicero,
111.: Joana Rakašiutė, Dora Kvedaraitė.

Nenartonis

sius.
30. Nuo Visų Šventų Vyrų ir Moterų
Draugystės, Cicero, Dl.: Barbora Daukienė, Motiejus Dambrauskas, Dominikas J.
Milašauskas, Jonas Šileika, Alena Kutie
ne, Ona Milašauskienė.
31. Nuo Amžino Ražančiaus Drau
gijos, Cicero, Dl.: Adomas Stulginskas,
Ona Mankienė, Barbora Kučinskaitė.
32. Nuo Šv. Pranciškaus Tretininku
Draugystės, Cicero, IU.; J. sliekus, E. Mi
kolainienė, J . Jončius, O. Slickienė, K.
Andriulaitienė.

33. Nuo 16-tos Giedrininkų Kuopos,
Cicero, 111.; S. Petrauskas, Ona Skiriutč,
27. L. A. R. K. Labdarybės 3-čios Kp. Jonas Kazakevičius, A. Sruogeniutė, SoSąjungos, Cicero, IU.: Petronėlė Kasiu-' phia Valančiūte.
laitiene, Helena Kutiene.
. 34. Nuo Šv. Antano iš Padvos Drau
28. Nuo Liet. Vyčių 14-tos Kp., fljfcĮ gystės,' Cicero, Dl.: Juozapas Gribauskas,
cero, UI.; A. Valai te, A. Snaideraite, A. Bonifasas Pasanka, Jonas Šileikis.
Krenčius, A. Kleiva, M. Markauskas, A.
35. Nuo Apaštalystės Maldos Draugi
C. Rubliauskaitė, V. V. Vilkauskaitė.
jos, Cicero, UI.: Juozas česas, Marijona
29. Nuo S. L. R. K. A. 48-tos Kp.
Česiene, Ludovika Černauskienė.
Cicero, 111.; B. B r a z a u ? k a s , E. Mikulaitė,
(Bus daugiau)
Alex Zakaras, J . Mikolainis, Kaz. Petro- '

"
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Profesionalai, biznieriai gar
SPORTAS.
i jams tariame bendrą kuonuo
S5
sinkite savo biznius d i e n r a s t y \
širdžiausj. ačių.
^
Ristikas Komaras žada ris
J. Dikinis,
a
—-Tw
tis su visais Chicagos lietu
V. Dineika,
>
1 ei* fonas Oanal 1288
* myse ką nors gražaus ir nau
VALENTINO DIENA.
viais ristikais, bet tik nuo ta
J . Alšauskas
o
jo. Pradžia kaip paprastai \vi
A. Vanagaitis.
da, kai jie visi savo tarpe ri
MaMavoJlmo K«rt»aktorl««
Ateinančią subata, t. y. va pavėlavimo 8 vai. vak. Įeiti
sis ir vienas jų liks Chicagos
<
Dažu ir Poperos Krmjive
sario 14 d. pripuola St. Valen už dolerį.
>
"KLAIPĖDOS JULĖ".
lietuviu ristikų čempionas.
23»8 so. įiEAvrrr S T R J .
'
švilpukas.
tino diena. Tą. dieni} Meldažio
Tuomet Komaras risis iš ei
salėje Dramos Ratelis " V a i 
Į Roselandą.
lės su visais.
VAIČKAUS
DRAMOS
TE
dykla'' (iš Brighton Parko)
Operete ''Klaipėdos J u l ė "
Taigi ne tiesa rašoma " N ATRO
PADĖKA.
i
ruošia gražų vakarą. Bus at
Gan Bot
stato &v. Onos moterų drau nose", kad Sarpaliui iššaukus,
vaidinta, labai juokinga ko
gystė vasario 15 d. 1925 m. Komarą ristis, paskutinis buk
Vaičkaus Dramos Teatras
medija "Uošvė į namus - ty
7:30 vai. vak. Cbas. Strumilo tai išsisukinėjęs.
taria
širdingiausią
ačiū,
se
los nebus". Reikia pasakyti,
svetainėje 107 St. ir Indiana
Ne, vyručiai, tegul Bance
kantiems
asmenims
pageibėkad minimas dramos r a t e l i
Ave. Roseland, 111. Programą vičius, Sarpalius h ; Geštautas
yra vienas geriausiu Chicago- jusiems teatrui suorganizuoti išpildys L. Vyčių Ch. A. cho
paritą pirma Ačią. Tada ži
Ar sergate? Mea jums pagelbeje. Apie jį yra suspietę ga vaidinimus:
slme. Patarimas dykai ar jus čia
ras vadovaujant p.^A. Pociui, nosime, kas yra iš jūsų stip
gydysite*, ar ne. Kokia yra j UBU
WAUKEGAN, ILL. Kleb. o rezisiėi'iaujant p. J. Balsiui
Lietuvių. Auditorijos Naujo Namo
biausi Brighton Parko scenos
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
resnis. Tuomet visi gausi to
— turite strėnų skausmus? Ar
mėgėjai. Kam teko matyti to J . B. Kloriui, Rakauskių šei su žmona.
išbandyti Komare.
3131-3133-3135
So.
Halsted
Street
turite skilvio liga, gaaų, rugstumų
jo ratelio statytus scenoje mynai, Gareliams, vaiat. Bla
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Gerbiamieje, dabar yra Ta
Taip sako Jonas "Kūlis, Ko
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
veikalus, k. a. "Sibiro Žvaig ževičiui ir kitiems.
Apvaikščiojimas Vasario 14, 1925 M.
su kraujais kosulj, krutinės skau
mstoms visiems gera proga maro menad'žierius ir tarpidėjimą? Ar turite didelį persi
ždė ' (premiera), ' ' Lietuvai •
KENOSHA, Wis. Kleb. Bis pamatyti "Klaipėdos J u l ę ^ ^ į n ^ a s Ačio.
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
Pradžia 4:30 vai. po pietų ant 33rd gatvės ir Auburn
t e s ' \ "Grafas kaimiečio ber- trui.
turite hemo r oi dus ir fistulą? Ar
n # dviejų aktų operetę. Šv. Onos j
Pasaulio Lygintojas.
kenčiate
nuo rupturos? Ar turi
-• i
Aye.
iš
ten
maršosim
į
Nauja
Auditorium
• • i>
Ponas
Dauganons
te
ant
veido
spuogus, išballmą Ir
KOSELANDE,
ILL.
Kleb.
na s
moterų draugystė su L. Vyčių j
mažai
sverlate?
Ar kenčiate nuo
Šokiai
pabaigus
programa
"Sugriuvęs Gyvenimas•", " K a P. Lapeliui ir par. komitetui. Ch. A. choru kviečia visus atnervų — nemigė, pavargęs iŠ ry- ^
to, galvosūkį, apsivėlusį liežuvį? |L
triutės G i n t a r a i " ir daugel
CICERO, ILL. Kleb. Vai siiankyti. Įžanga nebrangi.
Prasalinkit nervingumą — apsi- m
saugokit neurastenijos, ji silpnina
kitu, pasakys, kad tiesą kal čiūnui ir par. komitetai,
Pamatyti šitas gražus veika
visus nervusr. Nereikės jums dau
bu. Visi minėti veikalai turė
giau kentėti — ateikite ir paslmaCHICAGO, ILL. Kleb. Al- lus verta. Town of Lakieeiai!i\
tyklte
su mumis tuojau.
Lietusią
Graboriu*
jo didžiausio pasisekimo ir baviėiui.
džiaugiasi turėję laimės pa
SEKMADIENĮ
VASARIO
15
1925
M.
3814 \9. M-rd Placr
atsilankiusiai publikai padare
J. Vaičkus,
matyti pas save " Klaipėdos
Cbicago, m .
Pradžia 4:30 vai. po pietų
Teatro
Direktorius.
didelio įspūdžio.
Patarnauja
laido
J u l ę " , taip ir jus RoselandieKoncerte dalyvaus visi žymiausi Chicagos Artistai.
tuvėse kuopigtauaia.
Šiame vakare atsilankiusi
ėiai, busite pilnai patenkinti
Reikale meldžiu atŠokiai pabaigos Koncertą
sliaukti,
o
mano
DRIMDZI'» atsilankę j ši vakarą. T a i g i \\
publika ir-gi nebus:
užvilta. • • DZĮMDZI
Ofisas
darbu busite užga
Tel. Armitage 4412
DĖKOJA.
Šios
dvi
dienos
yra
pašvęstos
del
iškilmingo
Ati
Čia mušą moterys pamatys,
nėdinti.
|visi j "Klaipėdos J u l ė s " vai1112-1114 Mtfwaukee Ave.
Tel. Oanal 1971
kas reikia daryti, kad kas sa
darymo PIRMUTINIO LIETUVIŲ TAUTOS NAMO.
Jei mūsų, ''Pzinidz: - Drhu c i m į m ^f
Viršui Hatterman ir Glantz Banko
S19»
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
vaitė vyras pirktu nauju sk dzi", vodevilis rrigyjo prio
Visus Kviečia atsilankyti be skirtumo.
Korespondentas.
pietų, «-9 vakare
rybėlių. " V a i d y k l a " u p a m o - Amerikos lietuvių, turėjo ir
Nedėlloj
nuo 10 IKI 12 dieną
Del Labo Auditorijos
Specialistai chroniškų, nervą,
kins'', kaip reikia alpti ir turi neabejotino pasisekimo,
RENOlftO KOMISIJA.
kraujo, odos Ir šlapumo Ilgų.
griūti ant sofos, kad nesusižei- tai
tieka
Ameri
3E
dus ir tuo būdu nugąsdinti kiečiu lietuvių
visuomenės
vyrus. Vyrai-gi via gaus geru paramai. Mes jaučiame, kad Ką tik gauta iš Lietuvos ir kitur naujų muzikos veikalų
GROŽĖ PRIKLAUSO
pamokinimu, kas reikia dary mūsų darbas gražiai įvertinTel. Bdulevard 3302
geriausių viso pasaulio kompozitorių.
NUO
SVEIKATOS
ti, kad išvarius iš moteries j tas, toilel dar didesniu upu ir
J . A. ŽEMAIČIO
galvos visokius bereikalingus užsidegimu stengsimės dirbti
Viliojanti gražybė, moteriš
50c.
kaprizus. Žodžiu, šią komedi ir dar daugiau duoti savo Tau G7 Kas nuramins man širdelę (duetas piano)
<Tci nori tu iv t i gražu naluralĮ
kos svarbiausis dalykas, pri
ją turėtų pamatyti visi vyrai j tos labui.
paM'ikslH. tai Tamsta nieko
klauso nuo švarumo ir apsau
KUN. T. BRAZIO
nelauk, likateik i
ir motervs.
Sunkiai kūrėsi ir dar sun 37 Muzikos Teorija (muzikos vadovėlis)
,
45c. gos delikatnų moteriškų or
ganų. Šis yra darbas FemaVaidinimas prasidės lygu i kiau kovojo mus II vodivilis už 36 Giedojimui Mokykla (giedojimu vad.)
$1.00 form, produktas
mokytojų.
7:30 vai. vakare. Pasivėlinimo savo būvį ir siekius, vienok J18 Mūsų dainelės
$1.00 Moterims yra kaipo duotas iš
O Stankus Su Savo Prielanku
dangaus.
nebus.
visos kliūtys nugalėtos, nus- 101 Te Deum laudamus (chorui)
mu Ir deru Darbu Tamstą
Femaform
yra
aiškus
gydoPo vaidinimo bus
^Vim*.telbtos
Patenkins.
100 J^Iissa " J ė z a u prie Manęs a t e i k i " (chorui)
$1.25 lis del moteriškų skausmu ir
Vyrai ir Moterys kurie keąčlate.
kuriems griež Jerick orkestrą.
JOHN J. STANKUS
kentėjimų, apsaugoje jaimysNuo 11)24 m. rugsėjo 20 die
žinokite teisybę.
Mūsų
specialistai
JUOZO GRUODŽIO.
tę, ir palengvina permainoje
duoda pilną, egzaminacija
kuri iš
3202 So. Halsted Street
Taigi skaniai pasijuokus, my nos iki tų, pačių metu gruo
randa
visus
Jūsų
silpnumus.
Nereikė
40c gyvenimo. Dirba laoai greitai
lintieji šokius galės ik soties džio 10 d. imtinai, spėjome 1. Rugiagėlės (solo)
spėti,
šis
egzaminas
tikras
ir
neabe
ir visiškai apsaugoje.
•srrsr
jotinas. Jeigu skauda tau vidurius,
2. Mylėk (solo)
50c.
krutinę, pečius, galvą, jeigu negrupatrepsėti.
| atlankyti keletą desėtkų lietu-i „ . ! " - , V " 7 ,",
" " ' PAS JŪSŲ VAISTININKĄ
.no
MOTP:RIS IŠGELBĖJO JJ.
šis yra prisioktas liudijimas E. M. muliuoja tau viduriai, neturi apetito,
Tai.'i Valentino dienos v;.- . , ,
•
•,• ,< 3. Aguonėles (solo)
40c.
tave rumatizmas, dusulys, oFemaform ^fdima nusipirk l'riedman, 526 F.ourth Avo., Titls- kankina
4. nRūta
(solo)
50c.
x
a
i
M
.
vaiei
no
uit-nu.
.
|
|
s
u
v
a
i
d
i
n
t
i
.>!);,
^_
,
.
.
,
_
,
dos
ligos
nerviškumas ir kitos kroV
J
U
c
o
o
n
J
m
l
r
k a r e ' v i s i juoksimės ir So^'-1 kartus, žeiniau nusakytose viebur|?h\, Pa, l'-nas Friedman sako:
ti
pas
kiekvieną
modernišką
niškos
ligos.
11. Op' Op* (mišram chorui)
50c vaistininką. Bet kad jūsų "A.š turėjau blog^ą šaltį. Mano ger
me Meldažio salėje, isdeko- į t o ^ e . x l a s , a c l l u t l 0 U S ) S o . B o 3 .
Veltui neleiskite laika ir pinigus
klė taip man skaudėjo
negalėjau
JUOZO
ŽILEVIČIAUS
pas
daktarus kurie neduoda rezul
vaistininkas
neparduoda,
pripašnekėt. Krūtinė baisiai man skau
.uotoje raudonomis " V a l e . - j ^ 4 k a r t p s > B r i g h t o n 1 ; M o n
tatus.
Daugelis
žmonų mano kad
siųskite $1.00 ir mes jums pri- dėjo bijojau pneumonijos. Mano mo70
Nuliūdimo
valanda
(aukštam
balsui)
60c.
jau
nebus
galima
išgydyti jos. Ne
tino šicklimis".
siusime. Kad nepatenkins s u - j t e r i s sudėjo apie Bulgarišką žoiiu pasiduokite. Gaukite nuo expertų
aukštam balsui) . . . ^ . . 60c. „ v ; ^; ^ -«-.t.. .- _
Į Arbata kaipo geras vaistas nuo šal- patarimą. Prisidėkite ir jus prie tų
grąžjsime pinigus.
Civi
nupirko
ir padarė
operetės)
75c.
karštos
arbatos.
Sekantiman
, rytą,poduka
galė šimtų sveikų ir linksmų pacientų ku
P. S. Teko pa
LAUBER & LAUBER CO. jau eit j darbą ir šiandieną aš vi rie lankuosi kiekviena diena t mu75c.
kambarius.
siems pasakoju apie Bulgarišką Žo ,sų privatiškus
Išdirbėjanto Chemlstai
dalinamuose* to
Mes
turime
didžiausj
ofisą. Chicalių Arbatą".
Iiabatorijo« I»ivi/.ija
74
Karvelėli
.
.
'
6fJc.1
goje
su
visais
moderniškais
{taisy
Bulgariška Žolių Arbata paleng
mų lapeliuose pažymėta v i e n a j X e w j> r i U l į n o, Waterbury 2,
1526 W. 21st Street
mais
ir
mašinomis.
vina, rumatizmą,
sukietitną vidu
65c.
CHICAGO, U. S. A.
naujanybė: kas atsineš mine Ansonia J, i>iidgeport '2 ir 6 Šėriau žirgelį (solo)
Kad norite greitų rezultatų atsi
rių, kepenių Inkstų ir kraujo nes
13
Jau
pavasaris
atėjo
(mišram
eborui)
50c.
magumus. Paklauskite savo vaisti nešk šį skelbimą o gausi egzaminą
ta. skelbimų lapelį, įžanga tu- ! L'nion City 1. Xe\v liampshi
ninko Bulgariškos
Žolių
Arbatos, lr X-Ray kuris kainuoja $10.00 už
14
Gaudžia
aukso
varpai
(mišram
chorui)
60c.
$1.00.
35c.t 7f.c, ir $1.25rės vienu dešrmtuku pigesne Į r e . xa.-;liua 1, Xew Jersey;
CHICAGO MEDICAli
CUHIC
Sergantėji /.ruonės
kurie
gyvena
15 Šviesi naktis, mėnesiena (mišram chorui)
60c. Telefonas Canal 0 6 ( 0
Pasinaudokite proga.
ant farmų ir kur vaistininko
ne- į 503 So. State -St. Kamp. Congress St.
Bayonne 1, Penna: Scianton| ^ ^ ^ . g d a i n a ( m i S r a m c h o r u i )
50c.
randasi arti jų turėtų laikyt savo j Privatiškas įėjimas -7 .E. Congress St.
B.
Prieš Leiter Stores
namuose
mano didelį saiža. Pasiųs
Geriausia* plumerts, darbą at
•2, \Villves Barre 2, Malionoyj
ALEKS.VNDRO KAČANAUSKO
Valandos:
Nuo 9 Iki 6 vai. vak.
klte
$1.25
o
aš
jums
tuojaus
palieku .gerai ir sažinlftkal.
Panedėliais,
Seredomis ir Subatosiųsu jj. Rašykite H. H. Von SchCity 2, Tamaųua 2, Pliiladei-j 7 Tų mergelių dainavimas, (solo tenorui)
THOMAS mGGIMS
50c.
lick, Presiden't, .39 Marvel Building, mis 9 iki 8 vai. Nedėliomts: Nuo 9
ISIS So. Oakley Ave Chleago,
'DZIMDZI -- DRIMDZI'
iphia 3; Maryland: Baltimore 8 Lakštingalėlė (solo tenorui)
( A p g r . ) ! i k i 12 vai. ryte.
Pittsburgh,
Pa.
50c.
V>; New York: Brooklyn 4, S9 Gėriau dieną, geriau naktį (solo)
45c.
msterdam
2
ir
Rocliester
2;
13 Vasario Bridgeporte.
10 Gerk, gerk, girtuoklėli (solo)
40c.
Savaitę tam atgal "J>zim- Ohio Cleveland 2; ir Micliigan
20 Sudiev, Lietuva (mišram chorui) '
50c.
dzi -- D^ilnd?^ ,, buvo paskel Detroit o. Visose šiose koloni
75 Už klystančius žmones (arija tenorui)
75c.
bus vaidinimą (i vasario, bet jose "Dzimdzi — Drimdzi*'
77 O, kaip miela išgirsti (arija tenorui)
75c.
apsilankius nelemtai ligai tas rado prielankumo, užuojautos
JONO BENDORIAUS
vaidinimas tapo atidėtas j ir stiprios paramos. Bvardy- j
fi^BŠtant".7: .TT7~
lg Augrelei
65c.
vasario 13 dieną, t. y. šį penk tąją koloniją lietuviai savo
JUOZO TALLAT - KELPŠOS
tadienį. 'Dzimdzi -- Drimdzi' nuoširdumu ir vaišingumu pa
85c.
penktadieny vaidins šv. Jur lengvino mušą maršruto vyk 17 Gailesčio Giesmė
20c.
PEAKL QUEEN KONC
gio parapijos salėje. Progra dymą ir tuomi pat pagelbėjo 37 Kariagos aidai (dainų rinkinėlis)
ma visai nauja ir galimas kultūrinti bei gaivinti savo 38 Lakštute dainų rinkinėlis pradedamajai mokyklai) w . 65c.
39 Aš pas tėvelį Močiute mano ^(chorui)
25c.
daiktas labai įdomi. Bus vai brolius seseris tautinėje
Muse krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
41 Tautiški šokiai dalis I
35c.
Parduodame tiž žemiausią kainą, kur kitur taip
dinama " M a s k a r a d a s " arba dvasioje, [vertindami tai, ne
S2 Tautiški šokiai dalis n
35c.
negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
" K a i p vedę vyrai ga-i apsi galime atsidėkoti. Nerasda
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
43 Keturi Suktiniai (šokiai pianui)
65c
saugoti nuo* žmonių jkiriu mi kitokio budo padėkai pa
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama80 Aš toli nuleista. Tris dzieną {dzūkų cl\orui)
35c.
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
meilužių""ir 'Tautos Sąžinę'. reikšti pasirinkome spaudos
65 Kad aš buvau mergele. I r atliekė sakalėlis (chorui) 35c.
sių, armonikų rusiškų ir prūsišku išdirbysčių. Ba
Visai vaidinimas bus lydimas kelią. Visą savo remejų palalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
79 Balnok tanie, žirgą, Gerkim broliai (chorui)
35c.
tani tikro orkestro ir dainų. vardzią neturėdami gaiimyvisokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
78 Močiutė, miego noriu, Ei, varge, varge (chorui) . . 85c.
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
Šviesos ir dekoracijos pageriu j bės čia suminėti del techniškhi
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.
Biunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir numerį
tos. "Dzimdzi -- Drimdzi* : kliueią ir del ją* didelio .skai
Pinigns galima siųsti Money Orderiais jrrba čekiais.
pasižymi savo sąžiningu dar čiaus, visiems savo draugams,
bo ai i kiniu. Keikia manyti, rėmėjams, prieteliams, neprie
4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO,
Telefonas BOITLEVARD,
kad ir ši programa paliks niu- teliams ir vaidinimo lankyto- 2334 S. O AKLE Y AVE.
CHICAGO, ILL.

Teatras ir Muzika
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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CMCAGOJE

letą klaidų. Ten . sakoma:
"Sausi© 25 Lietuvos Vyčių
penktos kuopos artistai veda
mi režisieriaus Pr. MaskolaiČio atvaizdino 4 veiksmų, komidija, "suvytusios Gėles' .
Moterų
Sąjungos
vietariei
kuopai viskas pavyko begale
grafiku, ir pasekmingai". Tie
sa, kad pavyko suvaidinti
veikalas daugiau, negu tikė
tąsi. Bet minėtą veikalą res
gė ne Vyčių 5 kuopa, ir n*,
Pr. Maskolaičio vedami lošė
jai ir buvo vaidinama ne ke
tūrių veiksnių komediją. V ei
kalas buvo surengtas Motera
Sąjungos 4 kuopos ir pati

mo jaunieji parodo.

Sportas.
Dideles domės mūsų jaune
"Cailli Vakarienė".
ji kuopa kreipia į spoį-tą. Mes
BRIDGEPORTAS.
per dieną, o naktimis eidavo
Motera Sąjungos 56 kuopa
turime jau gražų, nors nedi
, žmonių piešti. Vieną vakarą
Graži auka.
sausio 13 d. St. Vincento sadeli, " basketball"' tymą, kuj.i
užklupo juos Maywoodo poVisiems'gerai
žinomas
Brijau drįso kartą stoti į imty
įlėje surengė "Chilli Vakarie
Čionai lietuviai nesnaudžia, | i į c l j a į r į&sigaberio net porą
nę", į kurią susirinko gra- dgeporte biznierius J. Budri- nes su pagarsėjusiu 13 kuo
laukia ateinančio pavasario trokų tokių bomehų. Sako,
kas dovanojo Šv. Jurgio pa- pos tymu. Dabar vėl ateinantį
žus
būrelis
£monių.
rinkimų į šio miestelio prezi kad jie buvo nuteisti kalėti.
rap
Vakar
iene
buvo'
pamargin* K**N
Chorui gražų g ekm adį Q nį, 15 vasario; ren
dentą, board trustisus ir kitus. Bet pasirodė, kad kai kurie
iaili
^ k u r i s y r a v e r t a s $ l ^ | g į a s į antrą kartą su juo imtk>.
Lietuviai susivienijo iš*vieno jų nepiliečiai, tai jiems atsė- ta gražiu programėlių, kurį P1
f * ^ K a n M i l * C h o r a s ™ ¥ ! | Svarbia^i mūsų tymo žaidėveikti. Visos draugijos išrinko ilejus kalėjime paskirtą laiką, atliko šie asmens:
reiškia
ad kos
Solo
"Schubert
Sirenada"
P
^
žodžius ^o- - * y r a : Jankauskas, š į m k u s
atstovus ir nori pastatyti ko sakoma, bus deportuoti ten,
kį nors savo atstovą i šio mie iš kur atvykę. Dabar Melrose - dainavo p-le A. Bucevičili nui Juozui Budrikui už tokią j r Krivickas
braiigią dovaną. Iš laikraščiu
teBe "basketoall" tymo v jau
stelio valdybą, kad ateityje ir Parke yra ramu.
IK. ,
teko patėmyti, kad p. J. Bu suorganizuota* "basebaU" ty
Solo
"Stasys''
—
p-lė
Juze
lietuvių reikalai butų tinka
Tautos Gynėjas.
dri kas taipat yra paaukavęs mas, prie kurio prisirašę ySugen'aite; solo "Oi Greičiau ir p. Vaičkaus studijai pianą.
mai aprūpinami. Ligi šiol bu
ra jau Irt) narių. Iš jų tarpo
vo lietuvis atstovas F. K.
(Jįeičiau" - p-lė Ona Mastai- Tad iš viso to galima spręs
veikalo vardas "Pražydo Ku
JUSTAS KUDIRKA.
Strzyneeki. Čia * apskaitoma
kaitė; duetą - "Plaukia Sau ti, kad p. J. Budrikhs visuo išrinktas menadžieriu - Jan
kauskas; kapitonu — Straka- vytusios Gėles", 3 veiksmų i
9 tūkstančiai gyventojų ar
Laivelis" ir "Svajones" - Bu menes reikalus atjaučia ir
kiitis. Mūsų tymas %da įsto- j paveikslų pjesa. Vedėja minė
daugiau kiek. Lietuviai čia ta Vyksta į Rytines yalstijas. ccvičiute, Sugentaitė, Mastai- juos remia. Visuomenės butų
ti j Chieagos basebolininku; to vaidinimo buvo Moterų
ri balsij septinis šimtus; dar Lietuvos Valstybinės operos kaitė, Adomaitė, Iluperieiiė, priederme taipat paremti įr
lygą.
\ ( f!į Sąjungos 4 kuopos rezisioro
kiek yra rusų bei lenkų. Vi daininikas p. Justas Kudirka, Giedauskaitė, Lanauskaitė
Ir mūsų mergaites -- vy tes, E. Maskolaitienė. Lošėjai buDainininkes gražiai i š p i l d a i V i e t o J e > k a d e i t i P a s **'
so balsuojančių yra virš dvie neužilgo žada aplankyti Ryti
dus
programą. Publika buvo pi!
krautuves ir save duoti nenori atsilikti nuo vaikinų, vo: Petras Vainoras, p. Mas
jų tūkstančių, tai lietuviai nės Valstijas, kur žymesnėse
nai patenkinta. Kai kur rci- ^ u d o t i , ^i &**** reikalui i r j o s suorganizavo savo spor- kolaitis, Vainoriene, M. 8utnusveria rinkimu*. Italų yra kolonijose duos koncertus. Ju
kalauta daininkių pakartoti. P rist *J us e i t i i P- J - B u d r k i o itininkių tymą. Jos mano lošti kien:, Jonas Putinas inžinie
gana daug daugiau, kaip lie stas Kudirka, anais metais
Sajuiurietcs,
kurios
pa- k r a u t u v « s > k u r i o s r a n d a s i 8 0 !"basketball", " t e m n V ir ki- rius -- B. Nausėda; Hiasė Be
tuvių, bet balsų mažiau, nes atvykęs iš Lietuvos, pienavo
luo
cidarbavo
Šį
raka- k a n ( " l o s e v i e t o s e ^
" 3 3 2 7 tus mergaitėms tinkamus žai- ižinskaito Gydytojo su/iedu
neturi daugumas popierų *-j koncertuoti, pradedant nuo ra rengiant, buvo šios: Burdu- f0' H a l s t e d S t ; P a s <H ten v u - j ^ ^
M u g ų s p o r t i n i l l k i ų t a r - tinė - A. Kriaučiuniutė; Vii
TP.erikoniškų. Šiemet lietuviai' Atlantiko. Bet pakliuvęs Chi
lienė, KuperienC% Sugentienė, ko galima gąuti^kaip tai pia pe reikia pažymėti p-lę Sto- kienė. jos tetulė, -- K. Masko
labiau interesuojasi
rinki- cagon, užtruko net ligi šio- Zeulelienė, Gudauskaitė, U- mh viktroIuU^radio" aparA- ^
i u t ę > k u r i Tav[m^
k a d m e r . laitienė; Jone Nuorkaitė - S.
mais, negu kitais metais. Tai Įį a i. Mat chicagiečiai jį ten
tų, laikrodžių ir 'kitokių daly gailiu sporto sekcija pasek- Martinkiutė; Jevutė, tarnaitė.
tinskiene, Taeulauskienė, Y E yra pagirtina.
užlaikė ir nenori išleisti. Gir
*kų. Taipat yra gera£, manda mingai veiktų.
euba uskaite, Biidvvd ienė.
*- O. Valuniutč; Jokūbas tar
Tautos Gynėjas.
dėtis, kad Justas Kudirkas
gus patarnavimas atsilankiu
nas - J. Lebežinskas. Lošėjai
Pirm. Kotryna Kuperienė,
"Bunco Party".
siems į jo krautuves. Jonutis.
; pirmą koncertą duos Amstcrsato rolos a t h k o
kaipo vakaro vedėja, pasakė
Mūsų
jaunuolė
kuopa
y
r
a
"
^opuikiauMusų miestely buvo privisę dame N. Y. Važiugdams New
mažą prakalbėl^ ragindama
MARQUETTE PARK.
neturtinga finansiniai. O tuo s i a l A s m e n s b u v o l a b a i S e r a 1
visokių bomelių, italukų. l>u-! Yorkan, pakeliui žada sustoti visos Moteris priklausyti prie
inmii
anidttrSrna ha^KnHniiu
tarpu susitverus
basebolinin pritaikinti. Už tai garbė režidavo tie vaikezai jshoglina i Pittstone, Pa.
Vyčių 112 kuopos dar
Sąjungos.
kų tymui, reikia uniformų. siorei E. Maskolaitienei. Pakokį garadžių ir gyvena tenai
Mainerys.
buote.
Kuopii kas kart auga bujo
Kad sudarius reikalingų lėšų,' tarčiau minėtą veikalą dai
Kaip
iŠ
mažo
grūdelio
išauja ir stiprėja. Sąjungietes,
kuopa rengia kovo 1 dieną kur nors atvaidinti. Girdėjau,
a d i d e l i s medis
tai
. žinodamos, kad veikiant vie- ] ^
>
P Panašiai "Bunco" su gražiais išlaimė- kad ir finansiškai vakaras ge
D A K T A R A I :
O'
ir l t i u 1 1 2 k
ž m a ž o bui
Įnybeje,
gludi
galybe,
varo
d
a
r
,
^
P*
^
jimais. Reikia tikėtis, kad \ rai pasisekė. Už tai bravo s aNamu Telefonas Yards 169»
]io v i l a u
a
l»ą pirmyn sparčiai.
' S' ir auga j dideli "Bunco" pasiseks, nes visi' jungietėms!
Ofiso Tel. Boolcvard 5013
lour
DR A. J. BERTASH
Kotrina K.
iSąjunsi'^ių prietelis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vykiai ir vytes smai'kiai imasi
3464 So. Halsted St.
Dabar, kaj ateini j Vyčhj
4442 So. Western Ave.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
darbo. Be to, mus paremti žaTclef. Lafayette 414G
112 kuopos susirinkimus, ku
piety ir 6 iki 8 vakare
dėjo 14 kuopa iš Cicero. Už
rie esti penktadieniais, tai jau
k$ mūsiškiai yra labai dėkin
B
rz
matai
diktofesjt
mokyklos
kam
Pasikalbėk- Su Mumis ftiantliciia.
gi oiceriečiaitm Ir nutarė "ia
Mes turime viri 10 moty moks
barį piln^, jaunų mergelių ir
patyrimo, apie žmonių svei
eorpore" dalyvauti jų rengia
PHYSICIAN A SLRGEON
Gydytojas, Ohinurras, 0b«- liško
katą. Mes gydome
pasekmingai
bernelių. Mūsų kuopos pri
X — Spinduliai
mame baliuje vasario 18 d.
užsendintas ligas, kurių kili ne
tetrikas ir Specijalistaj
klauso
daugumoje
čia
gimęs
Office: 2201 W. 22nd St.
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi eElektroterapas.
Tai yra gražus
broliškos
Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222
lektrinlai ir be vaistlškl gydymai
ir
augęs
jaunimas.
Ir
stebėti
I8IMA
TONSILŪB
Resldence: 3114 \ \ . 42m 1 84.
yra daugybei pagelbėję.
meilės ir palankumo reiški1)—B« marinimo,
Tel. Lafayette 4988
Patarimo! dykai. AtsilanUvk \
. .Sustbdyk tą rum&tlšką skaudėj*.
na,
kiek
veiklumo
ir
sumanu
*>—B« peilio ir be •kaa a nm.
m
Hours: 1-4 & 7-8 P. M.
TRAINIS HEALTH INSTITUTE
nvs. Vieni kitus remdami, vic- * i"°i ausI . T l g u l T f p,°' 3,urJwltl'
3)—Mm kraujo.
Sun. 10-12 Noon

MELROSE PARK, ILL,

DR. A. K. RUTKAUSKAS

DR. S. BIEZIS

Išvaryk
Rumatizma Su

1 APIE SAVO SVEIKATA

Dr, A, Račkus

Temetiu

Telefonas Boulevard

S327 So. Halsted Street
Vai.: Nuo 9 iki 12 iš ryto ir
nuo 5 iki 8 vakare.

*)—Bo jokio pavoja u* įveikaU!.
•)—I'nci.ieolui nereikia nlr-rii. «a11 tuoj TulRyti, Ir t a u eiti i
darbą.
Parydo 'Uall-stonos' (akmenis tulfyje)
ir akmenis ilapumo pūslėje l>« « .
gg—M—i »u tam tikromis mnksliskomis priemonėmis bei rai^tuis.
Apkurtusiems BUjrraiina ftrirdajlma.
Gydo vlttokias lisatt pusekiuioarui, ir Jai
.*_ ."J 1 . r«'l*^l«»H daro opera* i j , , , .
I rofeMjonalt patarnavimą telkiu JUTO
vtiami

lttf

DrSABrenza
4608 SO. ASHLAND AVENUE
Cblcago, OI.
Vai.; • ryto Iki 12 piet: 1 po
p<et iki 5 po piet, 6:30 va*. Iki
t:SO v ak.

Mes Taisome Smalos
ir Žvirgždy Stogus

DR. SERNER, 0. D. ]

1411 So. 50 Avs. Cicero I1L

Lietuvis

Akiu

Specialistas

Ofisą* atidarytas:
kasdien nuo S vai.
... ..P? y i e t , W • T"'- «*are.
Nedėliotais Ir aeredomis ofisas nida-

Tel. Boulevard 0a37

Dr Marya
Dowiat-Sass

)flso TeL Boulevard »6«t
Rezld. TeL Drezel 6161

nuo
nuo

Boulevard

• ,

m

i

.i

Perkėlė

savo

ofisą

po

DR. VAITUSH, O. P.

Dr. Maurice Kahn 4729 S. Ashland Ave.
GjdytojM Ir ChirnrgM

SPF.CIJALISTAS

4 6 3 1 S. Ashland Ave.

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Nedėliomls: 10 iki 12.
Telefonas Midway 2880

Tel. Yards 0994
Valandai;
Nuo 10 Iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Kodėl, nuo 10 iki 12 p i e t

j Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytoju Ir

TeL Boulevard S68S

Chirurgas

D r . J . P. Poška

1821 So. Halsted St.
; Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
| Valandos: 10 lkl 1J ryte; 1 iki «
po pietų; 6 iki 9 vakare.

GYDYTOJA*

I

CHIRURGAS
•1*7 Bo. Morgan Btreet
•UIU1IIIIUIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIUIIIIUIUIIIII
TalaAdos: 9—11 Ii ryta.
Vakarais nuo 7 Iii •
Nesigarsinsi, — tavo biznį
CICERO OFISAS:
IMS South 4»-tM A i u — •
, i mažai kas žinos.
Telef. Cicero 4 t 7 t
Taland.: I — • : ! • T. V. fraanistt.
Pasigarsink "Drauge", o
Utarnlnkals Ir petnyčloma naa 't
Iki • vai. vaJL
, •» | t « | l l ! dešimtys tūkstančio, gūžiuos.
.

•

i—

/

'

Lietuvis Akla Specialistas.
Palengvins akių Įtempimą, kas
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotumo, skaudančius ir uždegusius
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip tollaus, be ;
i vaistų arba skausmo. Nepervirši- \
na nei akių medikalis mokslas.
Visuose
atsitikimuose
daromas
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai jdėti nuo
numerio iš recepto duoto visiems
| ligoniams, ir rekordas laikytas visų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos, ąpeclale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ligų. kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
(tempimo, kuomet geras pririnkimas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta J mokyklos 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 AUGŠČL\r

Pardavimui 1-mi Morgičiai ir 1-mi MorgičiŲ Cold
Bondsai kurie neša 6 ir
6l/2 nuošimtį žemiau pami-1
netose sumose
$ 100.00
J
$ 500.00
$1000.00
$2500,00
$3000.00
$4000.00
$5000.00

CICERO TRUST &
SAVINGS BANK
52nd Ave. & 25th St,
Cicero, III,
m**^mm

=BC

rrv-

j

DAKTARAI Iš VOKIETIJOS
SPECIALISTAI lytiškų ligų kurios gydomos į tris"
savaitės, taipgi Specialistai inkstų, vidurių, širdies ir

CICERIEČIAI
PASINAUDOKITE
PROGA •

niin*:ria

n

s»=

• »<is>aiaf<is»»MSiS>s>ai m1 —i^—^1

DR. CHARLES SEGAL

• i

'

5300 VV. 22nd St..

3333 South Halsted Street

Vai.: 1—S po p i e t 7—8 vak. Ned
Ir Šventadieniais 1 6 — l t d.

2160

Ghlcago, HL
,

Valandos nuo 1 iki 9 -vakare.
Nedaliomis nuo 10 Iki 1

e Ir rumatizmas
Ointment išvaro
ji lauk! kuomet
Turpo
nesutinka,
ateina tai sakusmas apleidžia.
ai kitiems rt'ikšdami užuojau Turpo
Nžra kito tokio greito palengvln
tos ir pritarimo, galėsime nu tojo kaip terpetinas. Sis naujas Tur1
po išradimas yra taip sutaisytas, kac
veikti didelių darbų.
stebėtinai vretai išvaro skausmą. Iš
sitepus krutinę, ar gerklę, kaip tik
Lai gyvuoja 112 kuopa!
galima užuosti.
Turpo išmuša aromatiškus skaus
Prietelius.
mus iš jūsų systemo!
Palengvina
skaudamai gerklei, šalčiui pleurisy,
NORTH SIDE.
lumbago, neuralgijos ir kataro. Nepuslėją ir nedegina.
Kam-gl kentėti? Tegul Turpo pra
Atitaisymas.
šalina ekausatius. Nebūk be TurpeSausio 4 Nortk Sidės žinio ntine Ointment, kuris turi savyje
Mentrol ir Camphor. Turpo — SCc.
se, aprašyme apie Moterų Są ir «0c. dėJFut*.
The Glcssncr Co.
jungos vakarą, pastebėjau ke- 1
Findiay, Obio. ,

Kampas 31st Str.

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
w

(lilsinoid asfalto stogai
padengti ant senų stogų.
Mes einame visur
ir
Veltui apkaino.janie darbą.
Telefonai
Cravvford 1680 Cicero 8062

Interstate Roofing &
Supply Co. Inc.

Akiniai $5 ir augščiau

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Dr. A.J. KARALIUS'
T*4.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
auvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarirnat Dykai.

K L B A B GYDYTOJAM
H*
CHlKCRGAg
Specialistas Moterišką. Vyrttku
V a l k ų i r viaų c h r o n i š k ą UITŲ.

1707 West 47th St.
V a l a n d o s n u o 8 iki 12 diena,
6 iki 8 vai. v a k . Nctlėlionii-.
8 iki 2 vai. p o pietų.

Turėk švarias, Sveikas akis

Dn.A.A.ROTH

\

»

plaučių ligų.

Health Service Institute
1353 West Divfeion Street

• = •

-\

':.r».-r

V, W. RUTKAUSKAS
A D V O K A T A S
Ofisas Didmiesty J:

29 South La Salle Street
Kambaris 530
Tolefpnas Central «300

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas Varde 4681

A E

STASOLANI
ADVOKATAS

77 W. Wasbington St. Rcom 911
Tel.

Central 8200

Cicero Ofisas Ketvergo vak.
4917 W. 14tli St. Tel. Cicero 8^M
A n t B R I D O E P O R T O BeredoJ n o o
« - 8 v a i . • . S u b a t o j n u o 1—7 • - T.

3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737

1. P. WAITCHES
ADVOKATAS
MIESTO OFISArl
197 N. Dearborn Street
Kambariai 514 Ir 519
Telefonai Randolpb 5584 Ir 5585
Vai.: Kas diena, išskiriant Subatos Ir Šventės, nuo 9 Iki pietų.
ROSKLANDO OFISAS:
10717 So. Indiana Avenue
Telefonas PuUman 8377
Vai.; Kas diena nuo 2 Iki t ;
Subatomis visa u'ena* Bventomls
iki pietų.
SPECILISTAS ant egzamlnavojimo abstraktų Ir padarymo kon
traktų,
dokumentų
Ir visokių
popierių. Veda vitokiua sudua
•^ x

John BaEdziunas Borden
Lietuvis Advokatas
69 W. Washington Bt.,
Room 1310
Telcphone Dearborn 8940

Vakarais: 2151 West 22 St.
Tclephone Rooscvelt 9090
Namų Telefonas Canal 1607

HELEN BELMEN JERRY
-

LIETUVE ADVOKATĖ
3116 So. Halsted Street
Valandos: Noo 7 lkl 9 vakarais,
Huo 2 lkl 6 Subatom po piet.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
127 K. Dearborn St., Room 1117
Telef. State 7521
Vanarais ir nedėlios rytą:

3335 So. Halsted St.
Telefonas Yards 0141
Bylos visuose teismuos** — Ab
straktai. — Ingaliojima* — Pas
kola pinigų 1 ir 2 nurglčii

JGHN KUGHINSKAS
LUCTUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22-nd S t. arti Leavitt 9L
Telefonas Canal 2553
Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro. R«redoj ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki •
v. veda visokias bylas visuos*
teismuose. Egzaminuoja .abstrak
tus Ir padirba
visokiu t Dolcumentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Karmas ir
Bisnius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaua lengvomis ISlygo
mia

A. A. O L I S

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

• .•»-»'.

\

Prie Ashland ir Mihvaukee Ave's.
•r^r • • • • • •

ADVOKATAI

•— -»T»»w»mj-r
S3£

•rfl

A D V O K A T A S
11 8. La Salle s t Room 2001
TeL Randolpb 1084 Vai. a o o t - f
VAKARAIS:
8301 B. Halsted st. TeL Biv«. ITTI
w. • apart Panedslio ir
Pėtnyčloa

-a -n
, ,;
CHAS. K. VUOSAITIS I «iuiuMii::«!!WMniKiiMi»M"i»««»nmi»

I
i

9
J
o
o
S

Didžiauses ir geriauses siuvejes
m% West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių
materijų del vyrų ir moterų.
ir moteriu.
NAUJAUBC^ ^lABOS BIUTU
Visokiu S tylu
Padarau ant užsakinio greitai ir gerai
Kaįnos visiems prieinamos,
Kreipkitės pas mane del gero patarna.
vimo. Taipgi
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS
Lietuviu Kraučius
2S31 So, Leavitt St. *
Chioago, HL
Tel. Roosevelt 8982

Jei norite, kad biznis
sektųsi, garsinkites die
nraity "E>rauge", ku
ris duoda geriausias
pasekmes.
ifj
DRAUGAS"
2334 So Oakley Ave|
Tel. Roosevelt 7791
Chicago, I1L

•\

Ketvirtadienis, vas, 12, 1923

D R R V G H
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CHICAGOJE
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NAMAI -- ŽEMĖ

BRIDG^PORTO ŽINELĖS. f=

^

—

NAMAI - ŽEMĖ

,

REAL ESTATE

Vasario 7 d. vakare ji-le K.
PARDAVIMUI ARBA
llamekaite savo namuose su
MAINIMUI.
POLITIKIERIAI IMA
REAL ESTATE
rengė "Surprise p a i t y " dv
SOUTH SIDE
VIRšU?
50 automobilių telpantis mūrinis
iem savo jaunesnėm
sesu
garad/ius, parsiduoda pigiai, su mažu
jmokėjimu, arba ainysu už namą ;
Pranešta, kad S. Valstybių tėms, panelėms Malvinai v i r
Randasi South Sidėje.
PAftDAVIMUI PRIE
Pranei.
Panelių
GarueLa*
-ių
16 tintų apartment building po 4
karo sekretorius leido per se
VIENUOLYNO.
kambarius, visi jtaisymai, pusė blo
broliukams
tikrai
liktu
dai
ko nuo didelių parku, jmokėt $10,000,
kančius penkerius metus Chi
2 muro namai 6 & 6 kam
Perkam, parduodam ir
.rendos
per metus $9,600.
nuoti "Žiba mano trys s-vymainom
namus, farmas taip
eagos sanitariniam distrįktui
8 flatu mūrinis namas, po 4 kam barių vėliausios mados kieto
tes".
barius, visi vėliausios mados jtaisy medžio
užbaigimais
karštu gi ir visokius biznius.
vartoti 8.f)00 kubinių pėdų se
mai,
jmokėt•
$4,500,
kitus
kaip
renda.
Bengia
Darba atliekam greitai,
vandeniu šildomi, tik
2
llatų
mūrinis
namas
po
6-6
ka
kundoje Michiprano ežero va;i
Fotografo p . Stankaus
pigiai ir gerai.
mbarius, pečiais apšildomas, su vi
Lietuvių Katalikų Jaunimo Dramos Ratelis
sais Jtaisymais, aukštas eimentuotas
jdens. Teeiaus Chicagai pada studijos lango, kas Šeštadienis
Kreipkitės:
beismentas, kaina $8,900, b-ngvomis
Bungalow
6
kambarių
su
vė sajygų.
.?i!ima matyti visa eilė ^ražin
išlygoms.
3352 So. Halsted Str.
2 flatų medinis namas po 6-6 ka garadžiu, garu šildomas
Būtent, penkerių metų lai 'au.'ų paveik:In, p . Stankus
mbarius, elektrikos, maudynės, auk
Tel. Boulevard 9641
štas
beismentas, kaina $3,500, jmo
kotarpiu parūpinti Kitokią uois nesenai gyvena PSridvykėt. $1,000.
SV. VALENTINO DIENOJE
Bungalow D kamb. su gara
moderninę kanalizacijai sisti. porte, bet sugebėjo daug žy
MARQUETTE MANOR
džiu abu muro J 7 O O O
2 flatų naujas mūrinis namas po
mą vietoj šiandieninio perka-|mių Bridgeportieeių patrauk2 lotai ant Campbell Ave.,
6-6 kambarius, visi vėliausios jnados
so i r į 90 nuošimčm namų J- iti i savo moderniškai Įtaisytą
jtaisymai, karštu vandeniu apšildo tarpe 69 i r 70 gatvių.
mas, mūrinis garad/.ius 2 automobi
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
vesti vandens saikrodžius.
j studiją.
Taipgi turime daugybe bar- NYTI VISADOS KREIPKITĖS
liams, kaina tiktai $16,500, randami
M. Meldazio Svetainėj 2244 W. 23rd Place West Side
ant 59-tos ir Troy Bt
A'andens saikrodžin klausa- f
gemj ir kitose dalyse Chieago* PA3 MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
2 flatų mūrinis namas po 5 ir I,7
"Kanklių " elioras smarkiai
Los Labai Juokingą Komediją
inas skelbiamas kaipo karo s»* j
. . . ,.
kambarius, karštu vandeniu apšildo (ir Cicero!
vv. t ~
o- '
.
.
.
J)raimas, jmokėt $3,000, kitus kaip renda
MAINYMUI.
v
x . rengiasi i dienraščio
kretonaus viena sąlvgii. J e i ; „
, .
.
"UOŠVĖ
i
NAMUS-TYLOS
NEBUS"
6 kambarių naujas mūrinis bun- |
^ a ž a į v a r t o t a s B u i c k ToU.
go naudai rengiama vakarą
galo\v, kar.stu vandeniu apšildomas.
.
,
^r ,
ta salvga tikrai pastatvta, \\
"
.
.
;
.
0 T
w
ring
karas.
Mainysime
a r par
Jmokėt
$3,000,
kitus
kaip
renda.
Ra
(Režisierius Ignas Sakalas)
. 7f,"
,. :, . • . 1 1 kovos S d. Meldazio svet.
ndasi
ant
66-tos
ir
Artesian
A\e.
tai ( lncagos politikieriai Ims
.
.
,
duosime. Kas nori gerą karą
1
BRIGHTON
PARK
Kas nori gerai pasijuokti - o pasijuokęs pasišokti k a i p girdėtis, daug Bridgepigiai, kreipkitės tuojaus pas
2 flatų naujas mūrinis namas po
tegul nepraleidžia šio vakaro. Be to, gausite progą pa
laimėje. Bet reikėtų d a r a be-1
... v. v , . .
,
6-6 kcfnbarius, aukštas beismentas mus.
J
matyti kaip
*
^
.
. ])ortieeių žada 1 tą vakarą vyaukšta pastogė, jmokėt $3.500. kitus
Muro namą -- storas ir 4 f lė 808 H. m Si. Chieago
kaip renda.
joti. ^liesto taryba griežtai važiuosiu,
, .
, .or jus' a r važiuosite.'
,, , \ .
- V A I D Y K L A " LOŠTA
Tel. tfcmlevard 06U ir 0774
2 flatų mūrinis namas su visais ta i. Rendos $1,680 i metus.
J
PAPAROM PIRKIMO IR PAR
vėliausios mados įtaisymais, aukštas
•
ikti net Jn eorpore . *v*> ir j
2
fletų
Cottage
West
Sidė
v.
Muzika bus F. JERECK
eimentuofas
beismentas,
garadčius
DAVIMO RASTUS.
priešinga tiems saikrodžiams. Žmonės sako, kad Bridge
del 2 automobiliu, kaina $8,900, Ra je mainys už du fletų Cieeroj.
Pasekmingai siunčiam pinigus it
Lošimas Prasidės 7-ta Vai. Vakare
ndasi prie pat MeKinlev Park.
KĄ TURITE?
portietė Onytė, viena iŠ trijų
% Parduodam Laivakortes. %
NesEŽERO
gyventojai
KLAUSIMAS.
priešingi.
EXTRA EXTRA ~ SPECIAL ~ EXTRA ~ EXTRA
BRIDGEPORT
Norėdamas pirkti, parduoti,
• sesučių, trumpu laikų AJUUI
2 flatų mūrinis namas po 5 ir « ar mainyti namus, lotus farMoterys pamatys kaip išgauti iš vyro naują
ys
Miehigano ežero vandens ištekėti. Kol kas ta žinia ba/.kambarius, su visais įtaisymais, auk
skrybėlę kas savaite.
ete., kreipkitės pas Alex
štas b«'ismentas, garadžius. kampinis mas,
nyėioj
nepasitvirtina.
klausiiuas idomus klausimas.
lotas, prie* šalies, kaina $8,500.
Dargį a r Praną L. Savicką ku
»
Kolektorius.
6 pagyvenimų medinis namas, ran—\£
dajsi netoli šv. Jurgio bažnyčios, (no- rie suteiks Tamistai teisingą
Inžinieriai sprendžia,
kad j
Dabar y r a geriausias lai
kėt $1,200, Jiltus kaip renda.
ir mandagų patarnavimą -kuomet Chieago perdaug var KLAIDOS ATITAISYMAS. sė kambarj i r savo mak-t:li rodo, kad lietuviai jau dir'ia
2 pagyvenimų medinis namas po
kas pirkti namą arba lotą.
greitai.
Nebebūk
be
savo
pas
4
kambarius,
aukštas
beismentas,
kvapu linksmino ligone > . . . vienybėj, o k u r vienybe, r*n
Turime didelį pasirinkime
toja vandens, tai vandens kie
jmokėt $500.00.
togės dėlto kad gali įsigyti su geriausių baigeniii, visoj
galylie. I š čia pramatom,:. 2 pagyvenimų bizniavas namas tin visai mažu jmokėjimu o ba
visą laiką ligoje.
kybę ežere mažina.
Chicagoj.
Siunčiame pi
Gerbiamieji " D r a u g o " skai
kamas bi!e kokiam bizniui, jrnok«'t
kad
mes
lietuviai
laimėsi
u
it.
Agota
Smilgienė
pagaliaus
lansą mokėsi kaip rendą.
Bet tie patys inžinieriai ne
nigus Lietuvon i r į kitas
$1,000, kitus kaip renda.
tytojai Kriaueiai, pereitą sa
Darome įvairius dokumen šalis ir parduodam laiva
ima pilnai to, kad ežero van vaitę, nepamenu kuriam " D r  yra dėkinga ir toms di*ugi- Tik vienvbės laikvkimės iki TURIM 100 FARMŲ PAR
kortes ant visų linijų. Egdens suvartojimą atpildo lie a u g o " numery, padariau ne joms, kurios aukojo &v Mi- galui, neparsiduokime už do-DAVIMUI ARBA MAINIMUf tus, doviernastis, ete.
zaminojame abstraktus, da
Dargis 8C Savickas
rome doviernaštis i r visotus i r daugelis upėmis ir upe malonią klaidą, kur buvo ap šišas ir maldas už ligones svei leri. Žinokime jei mušu busi » ^ **HI *«n** M mii*» nuachi•
/
eagos,
6
arkliai.
16
karvių,
taipgi
ir
#
kes legaies popieras. ApRytų Mergelė.
liukais bėgančio vandens eže rašyta ap.vaikšeiojimas 10 me katą.
viršus,
t a i b u s g e r i a u s i S UŽ- kitokiu \isckiu gyvulių įr paukVIų. I Real Estate, Loan & Insurance
draudiiam namus, rakan
.
..
-.
.
,
,
į visos geriausios masines, katros tik '
726
West
18th
St.
ran.
dus ir automobilius nuo vi
mokestis.
ZmOSime, k a d meS vreikalingos
ant farmos, ebktrikas it '
tu sukaktuvių Lietuvių kriauunduo
turime
irera
tei^inira
žmo^n
i^'džiotas
po
visas
triobas,
sokiu nelaimų. Visais, rei
luruut M » 4 tei. ui^.i AHIO^IJ. ž o d ž i u . sakant> a l r 0 ( J o k a i p t l k , ^ l u .
BRIGHTON PARK.
Tel. Canal 1603
Michigano ežeras priguli rių lokalo Amalgamatu uni
kalais kreipkitės" pas
Kvieriame
VISU^ j S U s i r i n k ' - I v i S k a - s dvaras. Parsiduoda labai pitarptautinei didelių ežerų gru jos. Ten buvo pasakyta, kad
,
.
: į
.
I giai. arba savininkas mainys ant ChiPARDAVIMUI 2 flatų mupei. Kanados kapitalistai nu lokalo sekamas susirinkimą*-, Lietuvių Politikos fcliubas mus, kurie esti kas ketvergas,! cagos prapertės
x. riniai namai a n t Marquette
e vlsi
n a m a i
aIi , ) U t i
r»nc V Qfocini; ft v a i vnl- J. 1, l". I * '
&
mainomi Road arti
Maplewood Ave.
Veikia
sistatę prieš Chicagą. Jiems ivvks vasario ."j d. Tuo tarpu
3311 So, Halsted Street
jpasl«. btasmlj 8 . ^ 1 . vak. 440.11 fa n t m a ž o s n i Ų a r h a ( i l(iP:snhI n a m „ t naru apšildomi, maudamasis
Vas.
5
<1.
pas
Fraak
StasiuSo.
Fairfield
Ave
V.
Paukštią
°-™"^
"'-"•'
ga'i pritrukti vandens patai- Lietuviu lokalo 269 susirinkiTelefonas Yards 6062
kambarys išgrysta plytoms,
C P. Suromskis 8C Co. beržinio medžio visi užbaigi
Chieago. ūl.
sytieiiLs komerciniais tikslais mas ivvks vasario 13 d. Atsi- *l » n * ° k , i u b * W « t i n i a su
R E A L E S T A T E mai, Atsišaukite
Notary Public.
prašau už klaida i r in*:<t£n. brinkimas, į kurį atsilankė ga
kriokliams.
BRIDGEPORT.
«——
JAMES KRAL
3352 S. Halsted St. Chieago, Iii
visu kriaiuių būtinai susirink- n a S r a ž u s b l i r y s Metamų. V »•
TKL. BOILKVARD 0641.
2444 West 67-th Street
r
PRIPAŽĮSTA MAJORO
Del korespondentų.
ti Penktadieni, vasario 13 d . ' s i pritarė Frank
Stasialio
Tel. Prospect 1364
PLANĄ.
Kandidatūrai
i
aldermaims.
Unijos svetainėje, nrs turime
Drauge pakeltas svarbius į vo mėnesinį susirinkimą Va- i i PARSIDUODA pigiai me
daug svarbiu reikalu aU;«rli. Visi pažadėjo remti jo kandi klausimas, būtent organizuoti sario 12 dieną 1925 m. 8 va-dinis namas ant 2 pa#. po 5
kambarius. Parduosiu už. tei
REAL ESTATE
Chieagos miesto t a n h o s
datūrą ne žodžiais, bet dar
Lietuvis Kriaučrus.
katalikų koresp. k p. Bridge landą vakare. Davis Sąuare singa pasiulyiirna. Namas įke
transportaeinis komitetas 8
bais. Tuojaus sumesta $2.*0
LOANS
INSURANCE
rai vietai pusė bloko nuo Lie
porto
kolonijoj.
Daug
koreso.
Park
svetainėje.
Valdyba.
balsais prieš 1 pripažino matuviškos mokvklos i r Bažny
PADĖKA.
dol. Daugelis pasižadėjo dirb
General Contractor &
pritarė
p
.
Griteno
naudingam
čios. Atsišaukite r>as
1
jor<5 Dever planft tinkamu i r
Bnilder
ti rinkimų met :. Vasario 7
Lietuvių Kraueių
(Local
STASIU ŽYLIU
o_
sumanymui.
Mano
mintis
to
Agota
Smilgienė
reiškia
>sutiko už gatvekarius bendro
d. Nekalto P . š v . M. Panos
269) mėnesinis susirinkimas
43.^2
So.
Fairfield
Ave.
So tos rūšies reikalais
vei užmokėti 163 milionus do vo širdingę padek.*} visiems parapijos svet. buvo prakal kia, kad jis, kaipo sumanyto įvyks Pėtnyčioj vasario (Feb.) j
Tel. Lafayette 2373
kreiptes p a s mane. P a 
"leriu tam tikrais
eertifika- pažįstamiems ir draugijų na bos, į kurias atsilankė skait jas, neleistų likti vien suma j 3, 1923 m. 7:30 vai. vak. Utarnavimas mandagiausis.
tais, kurie paskui paskirtu lai riams už maloinus atsilanky lingas būrys žmonių. Reiškia nymu, bet vykintų į gyveri- nijos svetainėj 1564 N. Eobey
5710 S. Kedzie Avenue
ma, šaukdamas pirmą susi
mus jai sunkiai sergant.
Į laidotuves kvieskite giku bus išpirkti.
Chieago, m
A. M. Kadsel. rast'.
St.
žmonės remia teisingą žmo rinkimą.
Teopilė.
Dėkoja
taipgi
už
gausias
„
.
'
Įmineg
per
"
D
r
a
u
g
ą
"
.
y
Komftetas savo nutarime
Kesldeueljoi* Tel.
Ofl«»o T e l .
gų. Vas. 8 d. 3 v?}. įvyko pra
dovanas, o ypatingai už gau
Brcnpeci 6101
rrospęct
6778
NORINTIEJI PIRKT
rekoiiH'i;di:oja miesto tarybai.
kalbos a n t 3925 W. 39 VI.
BRIGHTON PARK.
sius gelių bukietus, kurie pu*
PARDUOT. MAINYTI
Luosybės svet.Taipogi žmonių
namus, lotus, biznius. Turim
BRIDGEPORT.
buvo daug susirinkę. Tai pa- T i r o* i
i :i
• • 'bargenų namų, lotų aplink
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
1
L. \ . 06 kp. laikys susinn^Vieiuofytia Marquette Park.
Tel.
Blvd.
8041
kimą vasario 12, 1925 Me|Matykit:
Vėl įdomios naujienos.
Sv. Trejybes Lietuvių pa
Kinley
Park
sv,et.
7:30
vai
J
VIEŠA
PADfiKA
rapijai yra reikalingas, gerai
FRANCIŠKUS JONIKAS
savo profesiją žinomas, var
M arimo ir budacojlmo namu
vakare.
GENERALI8
Šv. Jurgio parapijoje įvyko; netikėtai raire vasario 10
gonininkas.
d. 1925 m 7:30 vai. ryte
Narai malonėkite atsilanky
vėl įdomus dalykai. Visi B ii-j 53 metų amžiaus nevedęs.
Kreipkitės šiuo antrašu
ti,
ir
naujų
narių
atsivesti.
Rev. S. AMBOTAS
dgeporto kolonijos gyventojai Kilo iš Kauno Red. Plun
AtNllanltyklte paa maae
53 Capitol Avenue
Valdyba.
tąja naujiena susidomaus. Ka- i gės Par. Kikštių Kaimo
gera
patarimą.
2418 W. Marąuette Rd.
Hartford, Conn.
į g y v e n o Amerikoj 20netų
Arti Western Ave.
8868 So. Halsted Street
Paliko dideliame nuliū
dangi dalykas yra svarbus ir
Chieago, IU.
TeL Prospect 8678
ANTANO DRUKTENIO
Lietuviškas
Teatrališkas
dime
Broli
Petrą,
pusbro
Home
Ofisas atdaras iki 9 vai. v. ir Tel Lafayette 8608
reikalingas platesnio aprašy
Kliubas " L i e t u v a " laikys sa8868
Lowe
Avetrae
lius Antaną, ir Stanislovą,
Nedeliomis.
Visiems dalyvavusiems
mo, t a d parašysime apie t a i Žilius, pusseseres Domicė
Dr. A. J. NORMANTU
laidotuvėse,
Vasario
3
d.
LIETTVIS NAPRAPATAS
lę Einikienę ir L. Gustie
plaėiau rytoj.
m
:K'
fKi!
44*4 So. \Vestern Avenue
Tairiame širdingiausiai aLietuvoje du broliu
I vU-tonai i tanai ei 3*
Išdėtas biznis 1012 m,
Šiandieną tiek tik tepasaky nę.
Vai.: Nuo 2 iki 5 6 Iki 8 P. M.
Juozupą, ir Tomošų.
(Koos«f\-flfr 2107
čių gerb. kun. J. Šiaulius
CbJcago.
sime, kad rytojaus žinioje apie
Kūnas pašarvotas 10835
kui, ačių aukotojams gė
Bridgeporto įvykius bus lie State St.. Roselande. Lai
lų, grabnešiams, giminė
PORNIŠUI IR NAMŲ
Malavojime, dekaruojame,
dotuvės įvyks Pėtnyčioj.
čiami mūsų lietuvybės ir ka vas. 13 d. Iš namų 8 vai.
ms, draugams ir pažįsta
RAKANDAI
kalsimuojame ir popi'emoTel. Canal 2655
a 4. PAHSIRMA
2107-11 West 22nd Street
jame namus.
^Padarome
miems ir visiems kurie
talikybes gyviausieji reikalai. bus atlydėtas i Visų Šven
Fotografas
Chieago,
111.
darbą greitai ir pigiai.
kokiu nors būdu prisidė
PAUfSlKNA STUDltl
Bridgeportieėiai,
tėmykite tų bažnyčią, kuriof įvyks
^Namini
krautuve
del
naUžlaikome maliavų, popie1801 S. Halsted St.,
Chieago.
gedulingos pamaldos už
jo prie laidotuvų ir pa
minų reikalų" J ų s visi žino
Tolumas nedaro skirtumo
rytojaus **Drauge" toj pačioj velionio sielą. Po pamaldų
m ir stiklų ir t. t
saukiamas, važiuoja J Tisas
lengvino mums šioje liū
ję tą seną 10c. krailtuvę ku
3149 SO HALSTED 8T.
vietoje mūsų pranešimą. Pa bus nulydėtas } š v . Kaz.
miesto dalis.
rioje ekonomija y r a įstaty
dnoje valandoje.
Pres. Ramancionis
kapines. Nuoširdžiai kvie
sakykite ir kitiems, kad įsigy čiame
mai, tenai dabar rasite dideU
Ohieigfo, UI TeL Yaids 7282
visus giminės, drau
Ačių
grab.
J.
F.
Eudeipasirinkime fornisių su to patų rytoj " D r a u g ę . " Stengsi gus ir pažįstamus daly
I
ciu pf incipalu
ekonomijos
Tel. State 1730 ,
kiui ui gerą, ir mandagų,
mės būti įdomus, o naudingi vauti šiose laidotuvėse.
T A T«rayette 4888
• virSmm^ta. Malonėkite užeit
Nuliūdę: Brolis, pusbroliai
K. N U R K A I T I S
patarnavimą; laidotuvėse,
mūsų tautai busime tikrai.
ir pavelykite mums parodyt
pus^serės ir visi giminės.
AKINIV PRITArKYTOJAS
I
mūsų
Vasario
Išpardavimo
Fedar. 26 skyrius.
159 North State Street
Kaipo UatUTfs,
Laidotuvėms patarnauja
t Liekame nuliūdę;
Btrgenus.
Ruimas 1429 Capitol BIdg.
prab. J F. Budeikis, Tel.
Šeimyna Dniktėnių.
Vasario Salo* Bargcnas
Nuo 6:30 lig 9 vai. vakarais
Yards
1741.
$16.95
Ir
atigšoiau.
.Išskiriant
Seredos ir subatos
PLATINKIT "DRAUGĄ"
1Ž

DAR6IS & SAVICKAS ]

^ <

BARGENAI!

CRSUROMSK1S-C0J

$ 15,000

VAIDYKLA

$7,200

VASARIO 14,1925

NORĖDAMI

S. L. FABIGNAS CO.

NAUDOKITĖS
PROGA

v m

V, M. STULPINAS & CO

E. J. H E N I F F

REIKALINGA

A, f A,

A. K A I R I S

CONTRAGTORIS

i

ISS^----=?Ž

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO,

J L TELŠE R

•

•

•

-

•
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PLUMBING
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