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statyaiffte bafcnjčias,
darysime misijas, steigsim*
mokyklas, jei neimsime j sa• vo rankas spaudos ir jos neI j lėtinsime.
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' ' D r a u g a s " tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame
j nkoje jo gyvenimo drangas!
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CHICAGO, ILLINOIS,
ENTKRED

iš AMŽINOJO MIESTO
-- ROMOS.
Chile prezidentas.
KOMA. vas. 13. — Chile
respublikos prezidentas Alessandri, kuris atšaukiamas at
gal savo tėvynėn preziden
tauti atsimainius politinei si
luaeijai, ana didini su žmona
ir dviem vaikais turėjo pri
vatinę audiencija pas šventa ji 1 eva.
Audiencija buvo visais žvil
gsniais privatinė, nežiūrint
to. kad prezidentas užima aukšta ofisą. Visokiu pašalinki
..-kuinui is\cn2.ia.
.
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ŠEŠTADIENIS, VASARIO (FEB.) 14, 1925 M.
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Rusijos Valstiečiai
Žudo Komunistus

UNUtR

PREMJERO PAšlč LAIMĖ
JIMAS MAŽAS.
.
Parlamente turės 5 balsus
daugiau.

T H E ACT O F

MAKCH

I,

METAI-VOL X.

1«7»

LIETUVOS PASIUNTINYS
KALBĖS PER RADIO.

WASHINTGiTOX, vas. 13
«- .»^.»—**
(Liet. Pasiuntinybė Ameriko
VIEKNA, vas. 14. - Praje). — Vasario 1G d. 8 vai.
nešta, kad per
rinkimus
par-'
.*
,.
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,.. ,.
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l
u
i vakare
iš radio stoties v\ O
J J
nužu- j,'i>
i N.
\r J.,
i kalbės
i n • Liev
T •
i. lametnan Jugoslavijoje
K, Aevvark,
dyta 23 žmonės.
tuvos Pasiuntinys Amerikai
Jugoslavijos valdžia ofici
ap : « Lietuvi) anglų kalbai
aliai tai užgina. Bet ji nepa
sako, kiek tikrai nužudyta.
COLLINS DAR NEIŠGEL
' Bet kad nužudyta virš 15 žmo
BĖTAS.
! nių, tai nei pati valdžia ne1
gali užginti,
Nežinia, k?.da jis bu
i P remi eras Pašic skelbia,
pasiektas.
frrobus prio medžio, kad jo partija laimcgusi rin• /
,"~V*-~
i
•
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Charkove leidžiamo komums- .kolektorius pririsiąs
prie »«*"*«. i nunninm' ji.s um*C Ą V I / niTV
k"*. TT.« i i
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.,, . . ,
,„. .
... .
..
,
.
•
»
U^.JL...,
I~.
~*^
* •
v
m laikraščio. Lkramoj komu medžio ir paliktas nzsikanki- Mas .) balsus daugiau, negu ___ fi-ftu- o^ihAtl urvo nvorin

Jti Lavonai Pametami Laukuose Vilkams
Maskvos Valdžia Nežino,
Kokiu Priemoniii Imtis

138 Darbininkai Žuvo
Ruhro Kasykloje
Raudonieji Gaivalai Kursto
Darbininkus Sukiliman
BERLYNAS, vas. 14. — kų mitingai. Sakomos tragišKuhro krašte įvyko viena di- kos prakalbos, nurodant dardelių nelaimių. Stein anglių "bininkų varaus ir likimą,
kasykioje ištiko ekspliozija ir j Ties nelaiminga kasykla su
žuvo 138 vokiečiai darbinin si rinkusi moterų su vaikai*
I minia apraudoja žuvusius sakai.
Didžiuma jų žuvo momentą viskius ir lukeriuoja, ar kar*
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liai. Kitus gi užgriuvo. Šie tais jų kurie nebus rasti gyH
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>"lo.v.t Gailins, jau k
užtroško kilusiomis iš eksplio vi, gal kartais tik sužeisti.
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Komunistai sodžiuos aplei ! , i a i - ^ v a l t , " keli. dėdami " ^
* * * « * komunistų
« . « , m e k o > a dar n e a t s i e - ^ ' Č " " f * " ? ' * f ^ '
- ^
^
" " ' T
r°~
zam,a,s
>arti
džia savo valdiškas vietas ir ? i n i a s , kaip valatie&ai visur I
J« * » « « • panaikino, <W k t a
, Nelaimes vieton is oonai riync s i i e l e nepaprastai diJ'aaibaigns audiencijai pre- W f f , ] n i ( , s , u s i r f k o f . a p g a u . ^ ^ ^ fr . ^ k o m u u i s t u s
to ir tie atstovai negalės inP a s i " s t a keletas valdininku i š d ė l į įspūdį.
_
Užeitas vienas.kitas urvas
zidentas Alessandn vizitavo
f
..
,
Tnomet Pa v »• . ^
.
,
^ . tirti visa situacija.
,
Reichstagas žuvusius darni
]v .
0 ; t į narionumtan
g
01U
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valdžios atstovus. Kai-kur ko
panameman. įuomet j a ^ 1 ^ ^ j$et b e n a u ^ o s # p r j .
*
*
!•.
^
•
visam
kardinoh) — sekretorių (ias- i K > t
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, , iičui halRai narlamiente nfl«i
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Tuo tarpu visam Ruhro ninkus vafcar pagerbė atsist • t;t; unmiin:Q:w
Kai
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tai
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a
ieji
į . , . « . .
P
»
P
Komums munistai gvvi i upes po ledu
^ai» i panamienie pasi• i tį j
• 20 m d u
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šaukia darbininkus
kas pareiškė,
kad pirmnunVokieciuoparri.
! t n ) « i ^ r q ^ i n ; n i fl A ifti n n r f l 5 o . ,
, JJ" ..*
. ,
• dauirins
?
i
«.
krašte
raudonieji sukiliman
gaivalai tojnnu.
Reichstago
Ui u n
i
paliekami
* gi ».
gilumom Tas% užims dar kele- [tikslu apsidirbti \<u kasyklų
: tų laK.rasciai plačiai apra>o, [pakemiaitii, kitur
se kasyklą darbininkai kaip
kai }
'rie
toki,ų
aplinkybių,
su
^Viitralihė
Maakvoa valdžia
Maldininkai
I valstiečiai puola fr žudo
vilku
draskymui.
Daugelis kroatų atstovų
ias
savininkais kurie neapsaugo- refciant neapdrausti ir jų dar
ne
lankytų Šventųjų Žemę
prantama,
negalima nei tikėtų dienų darbo
k o l l s u e g a l i l ūlxoti
rio
ja'darbininkų.
bo sųlygos turi but pagerin^
^
P " kad
r V 8 tas d.strikto komisaro vilku
»;aitlingas
jtis,
Per R o , amaldininkų
, pravažiavob uapRistus.
^
ra
komunistais.
.Te<%us
jie
Į
R "kad užgriovęs Collins bu
Laikomi skaitlingi darbiniu tos.
'sudraskytas
lavonas. Tvrinė- i- monių apsaugoti savo atsto- '
S (1
iš Argentinos. Priimta? C!w,
nv<^' Minsko laukuose ras- -vus ir agentus
. sodžiuose.
.
stovės opozicijoje. Tai dėlto. tų rastas gyvas.
ntujo Tėvo audiencijom Pa jjant paaiškėjo, kad komisa
jie priešingi eent rali nei
\'isoj
Rusijoj
del
to
sukel
ras
pasmaugtas
ir
jo
lavo
TAKSOS AUKŠTESNIS
imama:
pą kalbėdamas reiškė daug
serbų valdžiai. I r dar dėlto,
NENORĮS
MIEGOTI
ILpalankumo Argentions respu nas paliktas vilkams pasiso- tas nepaprastas triukšmas, ':ad kroatai savo apšvietimu
CHICAGOJE.
. West Chieage $8.56
G1AUS
4
VALANDŲ.
•
Komunmtų partija del tų įvy- nori laikyti savo vergais.
blikai. Suteikė apaštalinį pa j tinti.
stovi aukščiau už serbus. Bet; f
,So Chicago 8.40
Po'.tavos
distrikte
staiga
kių
atidėjo
toliau
savo
puslaiminimą maldininkams, jų
serbai turi karalių ir kroatus
FORT MYKRS, Fla., vas. i Šįmet Chicagoje už nek:„• i No. Chicago 8.86*
komunistas mokės- j metinį Kongresų, kurs turėjo PRANEŠA, GRAIKAI IR
na triškiams ir jų šaliai.
j pra«raišo
"
13. — Čionai žiemą praleidžia nojamas savastis taksos auk- Į Hyde Park 8.4')
TURKAI GINKLUOJASI. žinomas išradėjas ,Thomas A. štesnės. Jii aaikštun^as yra
Šventojo Tėvo audiencijoje ['•' kolektorius. Paskiau* ėre- ;šĮn,ot įvykti balandžio mene
v :
Lake 8.40
buvo taii>at mažas būrys vo- i* " »k<w agentai rado tik vie si Maskvoje.
nuo
37c.
ligi
57c.
daugiau
už
Edison. Tomis dienomis jis
I>ake Vfew 8.^5
VIENNA,
vas.
14.
—
Iš
[
kiečių ma'dininkų iš iKrefeld
minėjo savo 78 įlieta amžiaus 100 dol. vertės savastį.
Rogers Park 7.71
(Atėnų pareina žinių, kad Tra
apylinkės.
sukaktuves.
1023 metais už 100 dol. ver
Jefferspn 7.71.
f kijo j koncentruojama
turky
Skaitlingas būrys iš (ienoa,
I ir graikų kariuomenės. Orai- J o žmona jam pataria nak tės savastį buvo imama takJtalijos, priimtas audiencijom
Ikai į pasienį siunčia skaitliu timis miegoti nors 6 valan- sn;
PINIGŲ KURSAS
Šventasis Tėvas i maldinin
das.
Bet
išradėjas
iš
senovės
\gas rezervas (atsargas). Tul
AVest Chicago $8.09
kus kalbėjo.
miega
paroje
vos
4
valandas.*
ikai, sakoma, evalruavę AdriSo. Chicago 7.91
Vakarykščios Dienos
LONDONAS, vas. 14. — va šalimi ir gyventojų skurir
su
tuo
savo
papročiu
nenoanopolį, kuris yra pasieny, ir
Jubiliejmė vizitą.
No. Chicago 8.29
Anglijos parlamente , šiomis du.
ri s k i r t i s
Sako
a
Lietuvos 100 Hm
$10.00
sumobilizavę trijų metų at--J
» 3 «i ivžtenka
Pirmoji Šventojo Tėvo Šve
Hyde
P
a
r
k
7.91
dienomis sukeltas nepapras- j Kirk\vood reiškė' noro prin- sarginius. *
j 4 valantį} miego.
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.77
ntaisiais kietais jubiliejinė vi
.
Lake 7.91
tnuksmas
Francijos 100 frankų.. 5.32
zlta Šv Petro Bazilikon i-.
' kuomet darbo \cą pavedžioti po darbininkų
(Jraikijos valdžia tuotarpu
Lake View 8.29
NUSIŽUDĖ ČEKAS KLER
vyks sį* sekmadienį/šventa-' ^ ) a r t i J u s k a i l > ^
atstovas'apgjventus distriktus ir jam veda derybas susidraugauti
Belgijos 100 frankų . . 5.08
Rogers Park 7^34
Kirkvvood pradėjo atakuoti parodyti kaip žmonės skur
KAS.
s a Jugoslavija.
sis Tėvas ištisa valandų praJefferson 7.34
Italijos 100 lirų . . . . 4.14
sosto įpėdinį princą už jo iš- džiai gyvena, kuomet jis pats
leis Švenč. Hucharistijos ado
Už 1924 metus, šįmet, bus 1 Šveicarijos 100 fr f . . 19.28.
| laidumus.
valstybės iždo lėšomis pralei
Nusišovė Vacani Kosner,
i aci joje.
GARIBALDI
PRIEŠ
FAŠIS
Kirkwood gavo progos kal- džia linksniai laiika kur už
Čo^roslovakijos konsuliato Chi
TUS.
| iK'ti, kuomet valdžia reikala- sieniuose.
Nuncijus Bolivijai.
cagoje klerkas.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiitiiiiMiiiiirii
Naujai paskirtas Bolivijos vo I( arlamento skirti i.-ikaiin- \ ^RonsenatisUi pri«8 to kai
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
NICE, vas. 14. — Oen. Garespubbkai nuncijus, mgr. Ci- f g« pinigu aura* princo kelio- ),., užprotestavo. PrieS juos
LONDONAS, vas. 12. 'ribaldi pradeda sųkalbiauti
cognani
priimtas Šventojo I '"'i j Pietų Amerika.
oficiatuojauj, sukilo visi k a i r i e j i . ; p r i e S t a š i s t t t Y M ^
J i j 5 g J a . Anglijos vyirausybė
L I E T U V Ą
Originaliame reikalavime Kilo triukšmas.
Tėvo audiencijom
IIBU organizuoja veteranus, i l i a i P a s k e l W k a d B " t a " i >
A
ta suma buvo nustatyta 13,Tečiaus kalbėtojas šaukė •Pasitaikius progai, sakoma,|"fPanaikins ambasados prie
\
000 sterlingų svarų.
Paskui atsisukęs į dešiniuosius:
3IJ0 PARVYKTI.
Vatikano.
meginsiųs sugi-iauti fašistu
p a s k a l a u t a dar 3,000 svarų
.>
Milionai darbinimk,ų sun valdžia.
PER
daugiau.
PARYŽTITS, vas. 14.
kiai dirba už meriksj atlygi
IŠ MARQUETTE PARKO.
Atstovas
Kirkwood
pakilo
Pranešta, kad ambasadorius
nimų. Gi princas nieko nedir»
ITALIJA ATMOKĖS
,
..
,
Keliogg, kur:•s nasturtas vals-1 kalbėti. Jis sakė girdėjęs, įu •' i , '
Kas tik mūsų kolonijoj nori
JV f
SKOLAS.
e
ba ir kokių algų jis gauna?
tybės sekrc s j><iM.vuicij> ^m.
I
| gauti dienrašti ' ' Draugų'', tai Į
torium. arai už-'kad karališt';oji šeimyna dar- rr-, - •
n
u ^
truks Europoje. J i s bijo gry- bo partijos ministeriams ki- gaikštijos per metus jis paiKOAJA, vas. 14.
Prane- kiekvienas žino, kad gerbialuiiiiiu, hai
.)
j
Tik is vienos Cormva kunLžti Amerikon, kaip ilgai Kon tuomet buvus palanki ir šir- ma 150,000 dolerių. I r tai dar šta, kad Italijos valdžia atmo m a s mūsų stambus biznierius j
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
gresas turės sesijų. Nes gali .dingai atsinešus į darbiningeriausia patarnauja. "D R A U G A S "
kėsianti visas karo skolas j Krivickas 2500 W. 69tli par- 1
jam nepakanka!"
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
but pasauktas aiškintis kas kus. Kirkwood sakė jis nežiPaskui kiti atstovai protes'kaip Amerikai, taip Anglijai,'duoda ne vien tik dešras, ski-j
STYBES BANK4 fr ŪKIO BANKĄ.
l'ink S. Valstybių ivėlimo į nųs kaip ten butą, bet jis netavo prieš tas nereikalingas koomet gausianti speciales' ė d ž i u s , sūrius ir sviestų, bet j
" D R A U G A S " siunčia pinigus Bais
Europos reikalus žinoma P a tikis k a r a l i j o s šeimynos pak a r t u ir
tam
tikskii
sąlygas.
j
dienraštį
f«Draugų''.
j
išlaidas. Aprimus visgi did
ir doleriais: perlaidomis, čeklafe-drafrvžiaus sutartimi.
!lankumui.
I
Beje jau bučiau užmiršęs j
Y. Į - į
tais ir telegrama.
( Nes tai, anot jo, aiškiai žiuma balsų nubalsuota skir
ti reikalingų princo kelionei XUDEM&(MtFF ATSISAKĖ I P ^ a ^ i , kad gerbiami Kri" D R A U G A S " P U B U CO. .
PASIRAŠĖ ARMIJOS
;l"J<*Ua paties princo išlaidufcUT VADU.
viekai su visa šeimyna prigu2334 So. Oakley A ve.
Chicago.
BILIŲ.
j n a s , kurs trankosi po pasau- sumų.
*•
.
Labdarybės. Vaikai
r li prie
Tetef, Roosevelt 7791
ilį ir visus juokina kaipo pap
j BEBLYNAS, vas. 14. — | priguli prie L. Vyčio-f Tai graf
Ofiso Valandos:
TVASHINGTON, vas. 1 4 — rastas klaimas.
VASARI0 1 4 , 1925.
;3en. Ludendorff .atsisakė but 1 žus pavyzdys ir kitiems Šios
Nuo S ryto iki 7 vai. vakare
Prezidentas Coolidge pa&ira- ! Princas neprivalo trankyvadu nacionalistų monarciuV kolonijos .katalikams.
žė armijos išlaidų bilių. /Tos tis b t jokio užsipmimo po
Sekmadieniais uždaryta
CHICAGO I B APYLIKK. # t * partŲdjė. 6 e t p a s i ž a d ė k i Ramtis.
MiiiiiiHiiiiiriiiiiiiiittiiifiMrMiriiiiiiifHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiii
per metus išlaidos — 33^,- svetimas šalis, kuomet jis pir 7 — Šiandie pramatomas dai- jis ir toliau vesti kovą žv1S0,000 dol.
miau nesusipažinęs su nuosa lus oras, bet Mek šalčiau.
'dams.
PLATINKIT "DRAUGĄ"
. > vinmi'i
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PERSONALIŲ TAKSŲ
KLAUSIMU.

KUNIGAI IR POLITIKA.

1925
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ŠIANDIE VALENTINO
•
DIENA.

• •

• • • • '

M O K A M E 6%

Už pinigus padėtus ant 1-mų Morgečiu!
Personalės taksos, tai tak
Senai laukiama
Dramos
Pasidėti galima trumpesniam ar ilgesniam laikuj.
sos už uždarbius arba paja
AT l £ W 8 . BTAMDft Be. A OOFY
LAISVAMANIAMS KAIP-IR PATARIMAS.
Ratelio "Vaidykla" Valenti
Pinigai įdėti į mušu 1-m us morgečius yra apsaugoti ne ma
UKALGAh PlUJ-lMilMli tX)., HM.
mas. Šįmet tos taksos mokažesnia
negu dviguba vertė nej udomo turto.
no diena jau prisiartino. "Vai
1SS4 So. oakie j A»e..
c i u « ^ , lu.
o .
. , .
. .
• i ;
.
, ,. ĮHIOS UŽ 1924 metu uždarbins
KAM LAIKYTI SAVO PINIGUS PO VISAS BANKAS, KADA
Red. TcL įtooaetels 291B
dykla"
prie
tos
dienos
iš
auk
GALIMA
VISUS SUDĖTI I VIENUS MORGEČIUS I R GAUTI
Bet..., jei laisvamaniai ne juokais susimąstė del reh- v.
* •
T- •
Rooeevelt I«»»
AUKŠTA
NUOŠIMTI?
. .
..
,.
. ,
. ... .
. . '. J arba pajamos.
Ligi ateinan- što ruošėsi. Prie ko-gi ji taip
d
'
iiuiuiuiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiuiuuiiiiiUM gijos ir doros puolimo lietuvių tarpe ir tikrai nori dvasini cxl. , •*
Turime moagečius po $500, $1,600, $1,500 ir didesnius.
. ;t^S
. ,.
ruoSėsi,- ne vienas gali pak
Z' • ••
J u
••
•
„J
••
w x° kovo men. 15 d. pnguhnPARDUODAME DIDESNIUS MORGEČIUS IŠMOKESNIMI —
kunigijos darbą vaisingesnių padaryti, tai jie galėtų sio d i o s . f e d e r a l e i v a l d ž i £ *
• lausti. Kas skaito mūsų dien-'
tas yra tiesiausia turto kelias Jgijimirt tndesnio kapitalo.
tikslo pasiekti pakeisdami savo taktiką, būtent: iš peštukų
,- ! ?
. valdžiai perso- raštį "Draugų'* jau žino ir
Ne laikykite savo pinigų be naudos; ateikite tuojaus ir pasiim
J
\ »
, .
...
-.
.
j ,
i
. .
nales taksos turi but įsmokėkite Pirma Morgečj iš Lietuvių Bankos.
pirmesnių pranešimų būtent,
—
laisvamanių
jie
turėtų
virsti
džentelmenais
—
laisvamaVasario 16 d. jau nebetoli.
kad vasario 14 d. Meldažio
įainiais. Laisvamanių psikologija mums gerai pažįstama:
* : .
Tai Lietuvių Tautos atgijimo kad butu laisvas divorsas ir laisvoji "meile", kad galėtų
PERVIRŠIS $100,000
jiems labai rupi, kad religijos dogmos jų "nevaržytų",! S " * ™ " " zmo S» s > * » 7- salėje ji ("Vaidykla") ruo
-laisvės diena. Lietuvą prisi-* jie džiaugties visais laisvamaniško gyvenimo "patogu
•ra namų galva ir savo uždar šia vakarų su gražu progra
KAPITALAS $200,000
kęle lyg iš nunirusių niusų mais". Gerai, tikite sau laisvamaniais, tik neverskite, kad
biu užlaiko šeimyną, turi tei mų. Koks bus tas programas
ir
kiti
tokiais
taptų.
Juk
žinote,
kad
katalikai
prievartos
RESOURSAI $3,000,000
visų pastangomis darbais, au~
sės iš savo uždarbio sau ir sa jau buvo "Drauge" rašyta.
komis. Lietuvai jau atgijus, nepakęs, nors ir mažumoj būdami. Tad jei rimtai norite
\
/
vo žmonai per metus atskaity Dabar belieka tik paskutinį
tautai
gera
padaryti,
kunigus
iš
politikos
ištraukti
ir
žmo
kad jos gyvybe neužgestų, rei
BANKĄ YRA PO VALSTYBFS IR CLEARTNG HOCSE
ti 2,500 dol. išlaidų. Jei turi sykį pakviesti menų mylinčių
{PRIEŽIŪRA
kia jai gaivintojų, gyvybės nių dorą pakelti, tai išbraukite iš savo programų reikala
vaikų, tai kiekvienam jų ats publikų atsilankyti į Meldąvimą išmesti iš mokyklos religiją ir sustabdykite priešrepalaikytojų.
kaitoma po 400 dol. Gi kas lie žio salę. Ypatingai "Vaidyk
Prie Lietuvos atgaivinimo liginę agitaciją miniose.
ka, už ta sumų reikia moky la" tikisi paramos iš tų, ku
Jųs jirk galėtumėt virsti džentelmenais p. M. Yčo ir ti taksas.
gal daugiausia studentija riems praeitais keliais metais
mokslo žmonės - prisidėjo. kitų protestonu typo: būdami nekatalikai prieš katalikybe Štai pavyzdys:
ji beveik veltui patarnaus, iš
3252 So. Halsted Street Chieago, Ifl*
Kad jos pažangumą, kultūrin nekovotumet. Jgykite nors tiek mandagumo ir žmonišku Žmogus vedęs, turi žmonų ir pildydama programų.
gumą ir prakilnumą išlaikius mo, kiek jo parodo kaikurie žydai iškilmingai sutikdami du vaiku ir per metus uždir Taigi, šį vakarų lauksime
1
mums Lietuviams ypae Ame mūsų vyskupus tuomet, kai mūsų tamsus bernai neva ba $3,500 dol. Pagal taksų įs skaitlingas publikos Meldažio"
SKAITYKITE "DRAUGO" APGARSINIMUS
rikoje gyvenantiems, čia kur "streikuoja". Jei žydai kartais pataria jums katalikybę tatymų, jam su žmona per me salėje. Programa prasidės ly
Tautos gyvybei ištautėjimo, pašiepti, tai jie daro, kad gavus pasijuokti iš jūsų naivu tus išpuola 2,500 dol., dviem giai 7:30 vai. vakare.
pavojai gresia, reikia visas mo ir neišmanymo.
Burbulas.
vaikam 800 dol. Pasidaro 3,E£
Tiesa, keletas kunigų politikos užkandusių neįstengė 300 dol. Tų sumų atitraukus
pastangas dėti gelbėjimui iš
KUNIGŲ
MARIJONŲ
jos suvirškinti ir patvirko. Bet nėra jokių įrodymų, kad jie nuo metinio uždarbio lieka
tos pražūties.
MISUŲ MARŠRUTAS.
Amerikoje mūsų Lietuviai but riepatvirkę ir bažnytinį darbą dirbdami, nes jie jau 200 dol. Ir už šiuos du šimtu
Kun. česaitis.
-v
Itensla
lik tol bus žinomi, kol dar bus buvo paliesti praktiškosios laisvamanybes dujų. Juk silp dol. reikia mokėti personalės
Nuo
2
iki
8
kovo
Athol,
Mass.
DRAUGYSTE SV. PETRONĖLĖS
kam jos brangią gražią kalbą nesni budai (karakteriai) ir į kunigus patekę kartais pa taksas. Kiti pavyzdžiai:
Kun. Andziulis:
gerbti, jos istoriją žinoti ir siduoda laisvamaniškai gyvenimo praktikai. Laisvamaniai Nevedęs vyras gyvena ChiUtarninke Užgaveny Vakare
Nuo
23
vas.
iki
1
kovo
Athol,
jos praeitį į šios šalies ir sa- viešai juos bara, vienok širdžių gilumoj džiaugiasi jų lais cagoj ir savo uždarbiu užlai
V A S A R I O - F E B . 24 D., 1925 M .
Mass.
vamaniškais
darbais.
vo augančio jaunimo sielas sėko savo senų motinų Lietuvo Nuo 2 iki 8 kovo Nei Havcn.
Naujoje Lietuvių A u d i t o r i u m Svetainėje
Kelios išimtys neatmaino pačios taisyklės: kad kuni- je. Šio vyro uždarbis 1924 m.
"
3131-^33-^35
So.
Halsted
Street
Mes ateiviai * jau'oslameTĮgai gali būti (ir yra) politikoje labai naudingi ir gali ten buvo 2,000 dol. Tad jis savo
Trys praizai pinigais 1-mas $20, 2-ras $15, 3Tel. Oanal 2665
Mūsų spėkos jau silpsta ir dirbdami neprasižengti savo dvasiniam pašaukimui. Kun. užlaikymui gali atitraukti 1,a J. PANSIRH A
čias $10, ir daugybė įvairiu dovanų pavieniems.
Fotografas
Lietuvių jėgos mažėja, ypae Juozas Dobužis išbuvęs penkis metus Europos politikos 000 dol. ir motinos - 400 dol.
PA!fSlRNA STUDIO
Pradžia 6 vai. vakare
S. Halsted 8 c ,
Chieago.
imigracijai iš Lietuvos nee sūkury sugrįžo parapijon tokiu, kokiu yra buvęs, t. y. Gi už likusius 600 dol. turi 1901Tolumas
nedaro skirtumo
Kviečia
KOMITETAS.
1 Saukiamas, važiuoja | rlsaa
kunigiškiausiu
kunigu,
kuris
su
dideliu
smagumu
vėl
pa
mokėti taksas.
sant. Svetimi mūsų reikalus
miesto dalis.
^£
neateis aprūpinti. Todėl stoki sinėrė į grynai bažnytinį savo parapijos darbą. Kun. M. Svetimšalis rezidentas, kurs
me i eiles gelbėtojų mokslaii Krupavičius, švarus ir nuoširdus politikas, Lietuvos istori užlaiko užsieny gyvenančių
einantiems, čia Amerikoje, joj liks neišdildomas vyras, kurio neišblaškoma energija savo žmonų su trimis vaikais. B3E
MES KSAME NAKIAI:
,
Jus dirbai kad uždirbti pinigų.
Lietuviams studentams.. . Mes suorganizavo šimtus tūkstančių piliečių ir traukia juos Tė Savo užlaikymui iš metinio už
O ar J u su pinigai dirba *mns?
(1» i« an(» I{cal I :-ia»« lioard
vynes
darban.
Jo
kieta
darbo
ranka
ir
sumanumas
baigia
Mes
parodam žn&Mtčms daug progn
Caok
County
Rcal
Estatc
Bearti
tlarbio atitraukia 1,000 dol. ir
savo doleriais palengvinkime
Kur padare pinigų.
Chieago Board of Undcrtvritei-s
ardyti
lenkų
lizdus
Lietuvoje
ir
dvarų
žemes
perleisti
teisė
Kodėl
— gi — ne Jnms?
The
National
A.*j'n
of
Reai
Estete
vaikams po 400 dol. Kiekvie
studentams atsiekti aukštes
Atsilankyki!
ir Persitikrinki t.
Boards
nio mokslo. Daug mūsų moks tiems tos žemės savininkams — lietuviams darbininkams. nam, arba viso 2,200 dol. TeMes esame pilnais ži
leivių nors yra geriausių ga Per 3 metus (1920 — 1923) liaudininkų ministeriai vos- eiaus jis negali atitraukti 400
Norėdami gauti teisin
bumų ir patrijotinio pasiryži vos išparceliavo 36 tūkstančius hektarų, gi kun. Krupavi dol. savo žmonai arba 2,500
novais
savo
užsiėmimo
mo bet skurdas neturtas ati- čiui užteko vienų metų, kad išdalinus 155 tūkstančius dva dol. savo ir žmonos užlaiky
ga ir atsakantį patarna
ir
atsakančiai
prisiren
rų
žemės.
Šio
vieno
fakto
užtenka
įrodymui,
kad
ir
kuni
mui. Tai dėlto, kad, jis su
nia iŠ jų progą mokytis ir Lie
vimę visuose reikaluo
go
politiškas
darbas
gali
būti
labai
naudingas
Tautai.
Jei
žmona negyvena. Tik kartu su
tuvos ateities, čia Amerikoje,
ge atlikimui pavestu
se, visados kreipkitės į
gyvybė miršta. Kas mokslą ei ne kun. Krupavičius, tai mūsų politikoj butų daug daugiau žmona gvyenant galima iš už
mums
dalyku.
nančius gelbės tam mokslei betvarkės ir suiručių ir kas-žin ar būtume atsilaikę prieš darbio atitraukti 2,500 dol.
viai bus dėkingi, tiems jie ii Rytų barbarus. Kun. prof. VI. Jurgutis yra neužmainomas Visi turi atsiminti, kad šį
darbuosis. Jeigu norime, kad kaipo Lietuvos Banko valdytojas. Jo plati erudicija, gilus met padaryta palengvinimų
Amerikos studentija ateityje valstybinio ūkio pažinimas, jo nepaprastas akkuratingu- vedusiems arba šeimynų gal
del Lietuvos darbuotųsi, jos mas ir teisingumas laiko litus pilnoje aukštybėje ir tuo voms. Šiemet vedę 1924 m.
būdu stato Lietuvą geriausia finansus sutvarkiusių vals neturėję 2,500 dol. uždrabio ar \
vardą ir garbę ir gyvybę kel
tybių tarpan. Reiškia, politikos viršunėsna atsidūrę kunigai
ba pajamų, > neprivalo kolek
tų ir palaikytų mūsų prieder
atlieka tikrai garbingus darbus, kurie išaukština mūsų Tė
toriaus ofisan pristatyti jokio
mė juos dabar gelbėti.
vynės vardą. Matyt jiems užtenka ir mokslo, ir gerų norų.
rašto. Pernai gi reikėjo už 2,Todėl vasario 16 d. lai būna
O kad dvasiškiai užsiima mokslu ir literatūra, tai tas
000 dol. metinio uždarbio.
Amerikos moksleivijos gelbėji
8 0 9 W E S T 3 5 T H STREET
kaip tik supuola su jų pašaukimo idealu. Nieko nėra gra
mo, dėjimo aukų diena. Nesi
Tel. Boulevard 0774
Gaii But
Tel. Boulevard 0611
žesnio ir kilnesnio, kaip kunigas mokslininkas ar poetas.
gailėkime nors vienos dienos
I
Tai yra ne tik kryvis, bet ir žynis bei vaidyla, siekiąs die
Sveikas
uždarbio Amerikos Lietuvių
Sį įstaiga yra vedama ypatos turinčios atsakanti mokslą ir gera patyrimą,
viškosios išminties gelmių ir apgiedąs didžius Viešpaties
moksleivių šelpimui o Lietu
darbus.
kaip abelnoj Bankininkystėj, taip Real Estate ir Morgečiu srityje.
va gyvuos ir čia Amerikos at
NEDERA KALTINTI f l K
Sn^ĄlAJOMĄ^^
eities jaunime, mokslo vyruo
ATLIEKAME SEKANČIUS DALYKUS:
sergate? Mes jums pageltfftse, Tėvynės meilė neges. TadUž visus Tautos nepasisekimus ar valstybės klaidas Ar
.
airae. Patarimas dykai ar jus čia
gi j darbą, aukokime, dirbki laisvamanija kaltina tik kunigus bei veiklesnius katalikus. gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
ilga? Ar geri yra jūsų inkstai —
PERKAM, parduodam ir išmainom |iamus, farmas ir lotus.
me, padėkime mokytis, Lietu Menkų galvų, dar menkesnės /valios laisvamaniukai neįs —
turite strėnų skausmus? Ar
skilvio ligą. gasų, rugštumų
va gyvuos ir mes gyvi visuo tengia apimti plačiųjų Tautos reikalų. Visą savo "karžy- turite
SKOLINAM pinigus ant morgečiu ir parduodam morgečius.
ir nesijaučiate gerai po valgio?
giškumą" jie nukreipia tik prieš katalikus ir jų dvasiškiją. Ar kenčiate nuo plaučių — turite
met busime.
INŠIURINAM najnus, fornestus, automobilius ir stiklus.
kraujais kosulį, krutinės skau
Tarsi kurmio akimis, jie neįžiūri šių laikų katastrofos pla su
Ar turite dideli persi
Kun. H. J. Vaičiūną^ tybių, jie nemato, kad klaidų ir nesąžiniškumų daro ne vie dėjimą?
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
PADAROM Notarijaliskus raštus pagal Amerikos ir kitu šaturite hemoroidus ir fistulą? Ar |
A. L. K. M. Dvasios nas kuris luomas, bet visi: gydytojai, advokatai, teisėjai, kenčiate nuo rupturos? Ar turi
liu tiesas.
te ant veido spuogus, iSbalimą Ir
Vadas.
kunigai, mokytojai, valdininkai ir pavaldiniai, turtuoliai ir mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
— nemigė, pavargęs iš ry
EKGAMINUOJAM (Peržiurim) Abstraktus.
beturčiai. Fanatiški, siauri, nešvarumus pamėgę šių dienų nervų
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvi?
laisvamaniukai neišgali suprasti plačiųjų kultūrinių prob Prašalinkit nervingumą •-*• apaiPARANDAVOJAM Safety Deposit dėžutes už f>.50 tr augs- M
| saugokit neurastenijos, ji silpnina
Tel. Boulevard 3302
lemų, nenuvokia tautinės didybės kelių. Lyg ilgam laikui visus nervu*, t e r e i k ė s jums dau
čiau met.
#?rf
giau kentėti — ateikite ir pasimaužsukti gramafonai, jie nuolat ir be sustojimo kartoja sa
SIUNČIAM pinigus į Lietuva ir į visas svieto dalis.
BRIDGEPORT STU010 vo demagoginę ir keiksmingą dainelę. Vieton to, kad kelti t y k l t e s u m u m i s t u o j a u .
PARDUODAM Laivakortes į Lietuva tr iš Lietuvos ir parupiJei nori turėti gražų natūrali
visų Tautos sluoksnių bei luomų dorą ir šviesą, jie pamėgo I
paveikslą, tai Tamsta nieko
nam Pasportus ir Afidavitus.
pasispiaudymo
amatą:
spjaudosi
tarp
savęs,
apspiaudo
ir
*
nelauk, tikutei k į
tuos, kurių jie visai nepažįsta. Jei mūsų laisvamanija butų
Mes nemeginsim Jumis tikrinti apie nauda, kokia Jus.turėsit vesdami visus
Ofisas
protinga, tai mestų savo žioplą kovą prieš religiją ir jos
savo reikalus per musy Biurą, bet tiek pasakysim, JOG KITUR GALIT MO
Tel. Arnūtagc 4412
atstovus — dvasiškius./]i galėtų juk susirasti naudinges 1112-1114 Milwaukee Ave.
KĖT BRANGIAU, bet NIEKO NEGAUSIT GERIAU;
O Stankų* Su Savo Prielanku
Viršui
Hatterman
ir
Glants
Banko
mu Ir Geni Darbu lamstą
nio Tautai darbo, ku'turinio darbo. Tuomet jie gal ir iš
Valandos 9-1S ryto, 2-5 po
Negali duoti geresnio patarnavimo už mus jokia kita Jstaiga, Nėra skirtumo
Patenkins.
pietų, C-9 vakare
vengtų istorijos teismo, gal nesėdėtų piktadarių ir 4autiNedėlloj nuo 10 Iki 12 dieną
JOHN J. STANKUS
kaip didi ir sena ji gali butu
; «
nės sąmonės žudytojų kėdėse.
Specialistai chroniškų, nervų,
3202 So. Halsted Street
kraujo, odes Ir šlapumo ligų.
K. P.
3H
w

(Tąsa ir galas)
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ir nariai - -fundatoriai bei vie.
demikės. Vakarui vadovrtuja- juos prirašiusioms skyrium
gerb. kun. Dr. K. Rėklaitis.
Susirinkime skaitytas Sese huolyno prietelkos ir priete
Programą išpildo -- žymiejie rų Kazimieriecių pakvietimas liai važiuos pasidžiaugti savo
ketų, kad visos kolonijos B U .|Chioagoa artistai, žvaigždės dalyvauti skyriui Įtyirtuvių darbo vaisiais Įkurtuvių Va
SVARBUS MOMENTAS.
Vakarienėje vas. 22 d. Kadan- karienėje.
knistų smarkiau ir vajų pa ir kalbėtojai.
Visos moterų draugijos mū
Programo dalyviai:
jgi mūsų 2 sk. kaipo skyrius
Laikas bėga. T r kiek po r t n darymų pasekmingu.
S. J. Saunai L. K. Sabo- yra taipgi įstojęs . narių - sų parapijoje yra įstojusios j
laika ivvksta įvairiu nuoti*
Antras darbas - tai Seseniai
kių, svarbių ir menk&nhi! lių koplyčios pašventinimas, Į > A- Pieržinskienė, O. Gap- fundatorių skaitlių, tai išrin narių - fundatorių skaičių,
Laikas viską pagimdo. Pa- kuris įvyks dar tik pavasarį jSienė, E. Rakauskienė, J. Ra- ko atstoves ton vakarienėm išskyrus moterų; Ražancavos
ivelge į šių dienų: gyveirimn, ne aukščiau gegužio. lnėne- manauskas, P. Žylis, V. Dau būtent sk. pirm. p. Teklę Pet dr-jos.
kšaitė, A. J . Pocius, A. Į E. kienę į sk. rast. p. Francišką
Bet eina gundai, kjCcl Ra/anmes pustehiamc, kad žmonis sio.
eavos dr-ja mano sSi šimtinė
šiandien visu smarkumu or
Trečias darbas - tai naujo Nausėdienė, adv. B. F . Mas Burbą*
Mūsų skyriaus nenuilsta važiuot vakurienėn. Tai butu
ganizuojasi, telkiasi į draugi sios svetainės atidarymas, ku- lauskas, "Dzimdzi - Drimdjas, j kuopas, kuopeles. Ats ris jau nebtoli, vasario 22 die z i " ir visi gerbiamiejie kuni mos darbuotojos pp. Barbora gražu, jei tų padaryti}, nes ne
gai, kurie dalyvaus pokylyje. Naugžemiene ir Monika Kii- galima išsiskirti vienai iš viso
kiras asmuo šiandien - nie ną. Naujosios lietuvių audi
Nebelieka ką sakyti. Jvar- vickienė (abi narės - fundato- būrio neprisidėjęs prie taip
kia. Organizuota vienybė šian torijos atidarymas tai svarbus
gražaus darbo. Bet kad jos
dien yra jėga, kflri viską val momentas. Dėlto prie to taip dintiejie asmens patys m sa rės) vėl pasižymėjo savo dar
bštumu. P-nia B. Naugžemie- prisidės nėra abejonės. Dr-jos
rūpestingai rengiamasi. Sese ve liudija.
do.
0 kame svetainės gražu nė ant "punch b o a r d " surin pinu. y.ra p. Stanevičienė, ra
rys gamina puikią vakariene,
Tad neapgaudinėk! me sa
o Rėmėjų rupesniu norima mas, dekoracijos - papuoša ko $25.(K), p. Monjka Krivic- st, p. F. Burba. Jos abi pasi
vęs, tenelieka nė vienas ne
kienė $15.00, p. Marijona Kun žymėjusios savo gražiais darją malonią padaryti - gražia lai?
priklausąs prie mūsų organi
Kame Šv: K. Seselių svetin cienė $10.00. P-nia Kuncienė j bais katalikų visuomenėje.
programa. Įkurtuvių vakarie
zacijų. Vienybėje nuveiksime
Antra medalio puse.
netik pinigus renka, bet ir
gumas ?
daug ir sunkiausius darbus i- ne bus drauge ir amžinųjų
Kad palengvinus Seserims
Kame ta, arti, tūkstantinė gražias dovanas teikia i skil
vykdinsime. Tuomet ir sve Rėmėjų narių pagerbimas.
Kazimierietėms atmokėti mil
Manau, kad visi geri Vie minė publikos, kuri sueis i Į- inėjimams.
timtaučiai galės stebėtis lietu
kurtuviu Pokylį Vasario 22
Dabar vėl išlaįmėjumui ant žiniškas skolas' ir didelius
vių susipratimu ir musij vai nuolyno prieteliai įvertins šį d.?
*
W * knygučių leidžiamos bus dvi nuošimčius, kreiptasi į drau
kų vaikai džiaugsis nmsų nu svarbų momentą ir skaitlin
O! kiek ten bus jaukaus pa dovanos. P-nia PuleikienG do gijus, kad jos vieton laikius
gai
atsilankys
i
rengiamąsias
veiktais darbais.
sikalbėjimo, skoningo viešėji vanoja gražių staltiesę, p. T. pinigus gulinčius bankoje, ūž
iškilmes.
Lietuvių tai"pe matome jau
mo, viliojančio programo pa Petkienė dovanų (snrprise) tų pat nuošimti o gal ir di
S. Jurgaitė,
desnį paskolintų ant Kardi
įvairiu organizaci iii.
Vienos
vertės $5.00.
Centro Rast. siklausymo!!!
jų yra eentralimV, kitos Norėtųsi, kad rytoj tai bu
Mūsų A. R. ]>. skyrius i** nolo notos Seserims. Ir kas •vietinės. Mūsų domę šiandien
tų!
šiaip Seserų
Kazimierieėiu vyko, moterų draugijose atsi
labiausia Kreipia centraiinės,
prieteliai tariasi apie įtaisy rado taip tamsų ir nesusipra
Tyla.
ĮKURTUVIŲ POKILIS.
kurios apie save telkia dides
mų naujai koplyčiai altoriaus, tusių moterėlių, kurios agita
nes žmonių grupes iš Įvairiu
Sv. K. A. R, D. Centras CENTRO SUSIRINKIMAS. kurs amžinai liudytų apie uri-'vo prieš paskolų. Ar tai gali
vietų.
dgeportiečių dovaną. Pasiklav . taip gercs katalikės elgtis?,
rengiamoji vakarienė -- Įkur
Viena tokia centraiinė or tuvių Pokilis, Šv. K. Vienuo
Šv. Akad. Rem. Centro su sime gerb. praloto, kun. M. L Nepasitikėti Kardinolo notai,
ganizacija šiandien ypatingai lyno naujoj svetainėj jau vi sirinkimas įvyks vasario l."i Kniso, gavusios jo p r i t a r i m e ' a n t kurios tokia organizacija
traukia mušu širdis į save. sai ėiapat. Vos savaitė laiko d. Šv. Kaz. Vienuolyne, 2:00 rengsimės į darbą. Mūsų gerb. j kaip Moterų Sąjungą, paskoli
pralotas su gerb. savo asisten no Seserims net $5,000.00 ant
Tai yra šv. Kazimiero Aka-,beliko. Įvyksta sekmadienyj, vai. po pietų.
tais suteikia naudingi] ir svei 3%. Tai parodo mūsų pašalpidemijos Rėmėjų Draugija. Jos,vasario 22 d.
Visi skyrių delegatės malo
kų patarimų rėmėjoms. Mūsų nių dr-jų kaikurių moterėliu
Centras - tai Seserų Vienuo-I Drąsiai galima sakvti, kad nėsite suvažiuoti.
gerb. dvasiškiai iš kalno ren zemadušystę ir pavydų. Bet
lynas, iš kur šakojasi per ivai ( turėsime pirmą puotą, kuri
Valdyba.
giasi prie vajaus, kurs įvyks Seserys, aėiu Dievui, užbaigs
rias kolonijas jos skyriai.
uuos abipusės
satisfakcijos
kovos 15 d. Jie patys eina savo vargus ir be jų paramos,
Šiandien šį draugija turi at- (pasitenkinimo) skonio - moBRIDGEPORT.
i draugijų susirinkimus duoda nes aėiu Dievui prietelių jolikti tris ypatingai darbus.
ralio ir fizinio
I
serijas pardavimui ir agi tuo turi legionus. Bot visvjeii
• Pirmas"darbas — tai nauju Vakarienę
gamina
R. D. 2 rojo sk. susirinki
pa
ja, kad parapija dirbtų vaju skaudu ir gaila, kad katali
narių vajus. J a u jis kai kur rišo Šv. K. Seserys. Prie sta
mas.
draugijose
sulyg išgalės. Vajaus pasek kiškose moterų
varomas visu smarkumu. Rei- lų patarnaus uniformose akaA. R. Dr-jos 2 sk. susirin rnės pas mus turės but gra randasi moterų, kurios nepri
kimas įvyko šv. Jurgio pa- žios. Bridgeporto kolonijos taria taip šventam darbui.
nc
jjrap. svet. vas. 0 d. 8 vai. va- garbė, neleistų užimti mums Dieve duok joms Dvasių šven
|kare. Susirinkiman atsilankė antros vietos. Jei pats pralo ta!
X.
gražus būrelis rėmėjų ir netik tas deda pastangas, kad vajus
jos paėios atsilankė, bet eida nusisektu, tai jis ir turės nu
NORTH SIDE.
;
sisekti.
mos iš bažnyčios pakelyje
i svet. prikalbinus atsivedė ir
O vasario 22 d. tai visi am(3-čias Skyrius).
prirašo šias naujas
nares: žinųjų narių draugijų atstovą; | Mnsų skyrius rengiami prie
Turėdami įvairių Bankinių reikalų, prašo
Balėiunienę Teresę, Stasiukai
me kreiptis pas Lietuvių Departmento vedė
tienę Stefanijoj ir Dobrovolsjus: p. J. F. BAGDŽIUNĄ arba J. S. CZAI'kienę Marijoną. Bravo remėIjos! Be šių narių, A. R. IV
KAUSKĄ.
• skyrium p. Magdalena Saleiu| vienė (ji pati yra amžina naj
rė A. R. D.) prirašė šias na1
res: Baltruvienę Ona, JCarpaIviėienę Ona, Augustų ir Oną
| ; Paliūnus, Širadžhi Joną ir Ba
Rengiamos
R
nonienę Kazimierų. Taigi 2
lįsk. laimėjo 9 naujus rėmėjus!
Į Į Sveikiname juos ir dėkojame

ŠV: K. A. RĖMĖJU DARBUOTĖ.

i
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SAUGUS 6 INVESTMENTA!
DEL PINIGŲ TAUPYMO

M

G

Central SŠ?S Bank
1112 West 35th Street Chicago.
STIPRIAUSIS STATE BANKAS
v

^ S ^

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj
V

PEARL QUEEN KONCERTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musę krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Pardnodame nž žemiausią kainą, knr kitnr taip
negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams JT& naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinins ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir mnzikališkus instrumentus atsakančiai.
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.

~

STEPONAS P. KAZLAVVSKI

4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO, ILL.
Telefonas BOULEVABD 7309

vajaus vakaro visu smarku- $1.10; Gertrūda Sariene $l.lft
m u. Girdėjau, kad komisija Paulina U/iikienė $1.10; Bro
turi užsikvietus uDzimdzi
- nislova Benaviče $1.10; Bro
Drimdzi" 4-tai d. kovo I92f> nislova Lukauskienė $1.10;
m. "Dzimdzi - Drimdzi" dar Mikalina Lauvinienė $1.10:
Nortli Sidėje nėra buvę. Taigi Marijona Tamkienė $1.10; Akas gyvas teateina i Šv. My polonija Stankienė $1.10; Okolo parapijos svetainę 4 ko na Siveikienė $1.10; Ona Plot
vo, o pamatysite ir išgirsite kienė $1.10; Jonas Pleikis
garsiųjų artistų iš Lietuvos, i $1.10; Ona Martišienė $1.10;
M arei joną Braškauskienė $1..
10; Agota Urbelienė $1.16;
CICERO, ILL.
Juzapas Baltvakas $1.10; Juozapa Venckienė $1.10; Igną
(9-tas skyrius).
sas (lesąs $1.10; Petras Ge>
Sv. Kazimiero Akademijos sa$ $1.10.
Ponia Smilgienė atvežė ii
Rėmėjų 9 skyrius laikys susi
rinkimų panedėlyje 16 vasario pridavė $25.20 V. Daugirdie
7:30 vai. vakare mokyklos nei 1 d. vasario.
Valio Auroros Lietuviams
kambary. Kviečiame visas na
rės atsilankyti. Turime daug Katalikams.
M
V. D.
svarbių reikalų aptarti.
Mūsų skyriaus sausio 2(J
- \
dienos vakaro aprašyme buvo
ROSELAND, ILL.
nepažymėta viena daininkė,
&v, Kaz. Akademijos Rėmė
kuri savo gražiu balseliu pa
linksmino publikų. Tai p-nia jų-' 4 skyr. turės extra susi
rinkimų sekmadieni 15 <!.
Elena Rakauskienė.
Mušu skvrius taria širdin- 1925 tuoj po sumos bažnyti
gų aėiu p. E., Rakauskienei, nėj svet. Visos narės esate
kad teikėsi pagražinti mūsų kviečiamos atsilankyti, nes yra svarbių reikalų aptarti.
vakarą.
Taipogi užprašom visuome
Dabar mes rengiamės prie
kito vakaro kuris ivvks kovo ne atsilankvti i "Bunco Par4 dienų, šv. Kazimiero dieno t y " trečiadienį vasario 18 d
je. Bus pastatytas veikalas 1925 m. Visų Šventųjų parapi
" Š v . Kazimieras", 4 akt 1 ) jos svet. 10806 \Vabasli A ve
drama. Programa atliks mo 8 vai. vak.
Valdyba.
kyklos vaikučiai, musn sesslių vadovaujami. •
TOWN OF LAKE.

Rėmėja.

Įsiskverbė Klaida.

AURORA, ILL.

Praeitą .šeštadienį * Draugo*
p. Filomena Smilgienė pri 31 -me no., man berašant Am
rašė naujų narių prie Šv. Ka žinus narius 8v. K. Vienuo
zimiero Akademijos Rėmėjų lyno, įsiskverbi'1 klaida. Likc
Draugijos. Viso labo 22 na- nepažymėtas gerb. kun. Juorius^ kurie visi jmokėjo jau Fzas J . Čužauskas, įmokėję*
mokesni:
$100.00 (gal daugiau).
Leonora Navadrelskienė $2.Mat buvo taip. Town of La10; Ona Venckienė $1.10; Ona kietes ir aštuonioliktiotės su
Venckienė $1.10; Ona Salienė sivaržė už jį. Vienos, kun. Čužauskjj,
norėjo
priskaityti
prie savo kolonijos, amžini)
nariu, kitos prie savo. Iš vė
liausių
šaltinių
sužinojusi,
Į Kad gerb. kun. Juozas J . Čužauskas yra priskaitytas prie
|Town of Lake, turiu garbes apie jį reportuoti.
Tyla.
t

TAUTOS ŠVENTE

I Telefonas Ganai 7239

S. 0. LACHAVV1GZ

PIRMADIENY, VASARI016 D.

DIDELES I Š K I L M E S
Scbool Hali Svet. 48 ir Honorė Str. ir
Šv. Jucio Par. Svet. Bridgeporte

IŠKILMĖSE DALYVAUJA:
DZIMDZI DRIMDZI su misterija "Laisva Lietu
va", damomis ir dzimdziškomis gudrybėmis.
BIRUTES choras vadovaujant p. A. Vanagaičiui.
Lietuvos Operos tenoras p. J. Kudirka, p-ni Rakau
skiene, p-lė M. Bereckaite, p-ni S. Krasauskienė, jau
na šokėja p-lė 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 Parap. Svet. 8 vai. vak.
Rengėjai Vilniaus Vadavimo Komitetas.

PETRAS CIBULSKIS

Lietuvis

Mallavojlmo Kontraktorlus

|DaŽŲ Ir Poperos Krautuve

Graborfu*

29S8 SO. LEAVITT STR.

3314 W . 2 3 - r d P U o r

Ghicago, HL
Patarnauja laido
tuvėse kuopig-iauaia.
Reikale melditu atslfeauktl,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Ganai 1971

Telefonas Ganai 0910

PLUMBING
Geriausias plumeris, darbą
Ueku gerai ir sftlniskai.
THOMAS mOGIlf 8
9919 8o. OakJey Ave

at-

tMi
1437 So. 49 Ave.

Tel. Cicero 8979

CUNARD

CHAS. SYREVVICZ
Lietuvis

Gmborios
Laidotuvių kalnotf kiekvienam
prieinamos.
Pirmos Klesos
Maimoa
Frivate AmtmU o c n s c d Emb,
F . K. Palac»
lance

Tel

j

(per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtiniu laivakorčių

Į KAUNĄ ir ATGAL ant
BERENGARIA ir
AQUITANIA
$215
MAURETANIA
$211
Pridėjus Taksą

Lafayetttf 8568

Dr. A. J. NORMANTU
LIETUVIS NAPRAPATAS
4454 So. Western Avenue
Vai.: Nuo 2 lkl & 6 iki 8 P. II.
Ghicago.

Tel. State 1730

K. N U R K A I T I S

Į LIEPOJĄ IR ATGAL
ŠIAIS LAIVAIS - -186
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai
kas subata. Keleiviai nepiliečiai j leidžiami be kvotos varžymu. Visi
3 klesos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas
Švarumas.
Puikus
paistas. Kreipkitės
* 1 prie vietos agen
tų ar į
|N.
CUNARD IilNE
J40 N. Dearboru
I St. Chicago

AKINIŲ PRITAIKYTaiAS
159 North State Street
Ruimas 1429 Capitel Bldg.
Nuo 6:30 lig 9 vai. vakarais
Išskiriant Seredos ir Subates vale. I
T

J LIETUVĄ

'A

SeStaffienis, VM. K . , 1&25
"«•

CICERO, ILL.
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mokslus skelbs Ir išpažintie* \
klausys kun. V. Kulikauskai .
Misijonierius iš "TeVų Marijo
nų Vineuolyno, kuris kiei j
metų atgal čionai misijas da
Pranešti gerbiamiems Ciceros gyventovė. Bus visiems proga išgir& i
jams, kad aš Antanas Liutkus atpirkau
ti gerų pamokslų, susivienyti
su Dievil ir atlikti Velykinę,
įvairių geležų, dažu krautuvę nuo pono
išpažintį. Šv. Mišias: Nedel.
(Kovo 1 d.) bus 8:30; suma;
J. Zdaiiio po liirtriėriu:
pamokslas ir procesija 10:30,
1 4 2 1 So. 4 9 Ct.
Cicero, I U.
panedėl, ir utar. — 6 ir 8 Vai.
Telefonas Cicero 5303
Pamaldos su pamokslu vaka
Kainos pigios, patarnavimas mandagus, kVleClu visus atsilan
kyti į mano krautuvę.
rais: nedėl., panedel. ir utar.
7:30. Išpažinties klausymas
rytais: nedėl 8 vai. panedėl
Dalyvauja 4 asrriens visOfc
ir utar. 7:30; vakarais: ne I Bronius Nekrašas, barito
mergitios.
dėl. ir panedėl. po pamaldų. nas, irgi dainuos koncerte va
Ką tik atspausdinta, gana
sario 15 dieną.
Visi yra nuoširdžiai kviegražus ir juokingas veikalėlis.
eiami. , ,
Jos Kaina 15c.
Komedija
Kun. Jurgis 6. M. Oesna, PONIA PIPSĖ IR PANELĖ Galima gauti
kleb.
DfcAtMO KOTT<mrĖ
*IPSA.
2334 So. Oakley Avenue
Vieno Veiksmo
GHtARDVILLE. PA.
Chicago, Dl.
JtJOKAS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

t

•

•

i
•

'

f

C

SI0UX CITY, I0WA.

4*

Veltui apkainojame darbą
Telefonai
Crawford 1680 Cicero 8062

j Interstate Roofing 8C
Supply Co. Inc.
5300 W. 22nd St.,

CICERO TRUST 8C
SAVINGS BANK

-

52nd Ave. & 25th Sfc,
Cicero, Kl.
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DOLERIAI AR LITAI 1

1

Amerikos Dolieriais ar Lietuvos Litais išmokame i
arčiausiame pačte į 24—26 dienas, telegrafu 4—6
dienas. Turime savo nuosava kontora Lietuvoj.
Parduodame Laivakortes ant visų linijų į Lietuva j>
ir iš Lietuvos.

Padarome legališkus dokumentus pirkime ir par- j j
davime, taipgi doviernastis-įgaliojimus.
|

Teisingi patarimai apie atsitraukimą giminių iš j Į
Lietuvos.
Registruotas notaras.

EXTRA-

i

Paul P. Baltutis & Co.

>.

i

i

'•
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Ant akcijų
Nuošimčio

$199,584.96 P a s k o l i n t a a n t n a m ų
akli.
.......
21,454.0(1

Premium . . . . . . . . .
Įstojimų
Permaini'mo akcijų
Bausmų
Atmokėtų skolų
Depozitų
Atidėtas nuošimčiam
SUmokėta po (100.00
Ant akcijos
Paskirta del atsargos
Būro bankoj

2,128.50 Užbaigta mokėti ir i š 
traukta
utaiMt
849.00
Uždatfbib
it
nuoSimČio
151.00 j
išmokėta
12,401.01
151.00
Depozitų
7T.172.00
89,163.00 Depozitų procentai- . . . . 2,616.60
60,046.00 Įvairios išlaidos
1,125.80
1.500.00 } Alga s«»k
750.06
Spauda
ir
pašto
ženk
177.46
•s
Randasi
bankoj
IŠ,246,50
35,600.00
Nuošimtis Atidėtas
1,500.00
. 1,200.00
Atsargos kapitalas . . . . 1,2-00.00
3,680.54
Viso išmokėta
$415,466.00
$415,460.00
ATSAKOMYBĖ.

Viso {plaukė

ir
»1€2,00«00

TURTAS

Sumokėta ant akcijų $332,043.59
Paskolinta ant namų .$428,695.00 Permokėta a n t akcijų . . «,$6«.58
Nedamokėta ant akcijų
7.444.14
Paskolinta ant a k c i j ų . . 8,075.00 Akcijų po $100.00
35.666.0o
Depozitų
34,443.09
Nedamokota ant akcijų
Nuošimtis rezervotas . . 3,603.00
..?,444.94 Pelnas padalintas . . . . 37,609.4
Rakandai
278.00 Pelnas nedalintas . . . . . . 115.8 '}
Randasi Bankoj
18,246.50 Atsargos kapitalas . . . . 7,923.00
$462,939.44

S462.939.44

Patarnavimas kas dieną Dr-jos ofise.

—
' *•

IŠMOKĖTA PfeR 1»34 M.

ĮPLAUKĖ P E R 1924 M.

BUD. DR-JA KAPITALAS $1,000,000.00

Prisirašyk, o busi savininkas namo, nes Dr*ja tams
tai paskolins pinigų ir duos teisingą jums patarnavi
mą, pirkime nuosavybės. Nuosavybė yra tai tamstos gy
venime ateitis.
Prirašyk savo vaikelius į šią Milžinišką Draugiją ir
mokink juos kaip čedyti centus, nes tas yra taip rei
kalinga, kaip ir mokslas. Jeigu ir mokintas, bet nemo
kantis centų taupyti, nebus pasekmingas.

ŠI DRAUGIJA VRA PO ILLlNOIjAUS VALSTIJOS
PfclEžftjRA
DanuJonaičio) antroji patai
MOKYKLOMS
**
Ir šiaip Moksleiviams
sytoji laida, išleista KjRinej
I
Patartina gauti šitas Gra Kaiim 60c.
matikas :
Galima gauti
DRAUGO
1. Lietuvių kalbos Gramati
ka, P. Kriausaičio ir RygiČ- 2334 So Oaklėy Avenue
ftių Jono, (Etimologija) Kai
Chicago, 111.
na 60c.
2. Lietuvių Kalbos Gramą- Į Profesionalai, biznieriai £artika, Trumpas vadovėlis ihd-lsinkite savo biznius dienrašty
kykloms (mokslo pradžiai. J. "Drauge".
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P. CONRAD

"tiST^fD^s/j?

. JŪSŲ SENAS DRAUGAS
Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt
darbą pirmos klesos. Vestuvių, grupų arba pavienius dide
lius paveikslus artistiškai ant drobės išmalaVoju. IŠ Lietu
vos tėvų, gimini} ir jūsų paveikslus sudedu ant vieno ir at
rodo kad jie sykiu su jumis nusiėmę. Turiu patyrimą kaip
mažus kūdikius nustatyt kad paveikslas gyvai ir puikiai at
rodytų.
3130 SO. fiALSTED ST.
1ei. Blvd. 6369

cemr/o/v

Apvaikščiojimas ir Atidarymas
. / Lietuvių Auditorijos Naujo Namo

3131-3133-3135 Šo.Hdstėd Street
Apvaikščiojimas Vasario 14, 1925 M, jjj
Pradžia 4:30 vai. po pietų; ant 33rd gatves ir Auburn
Ave. is ten marSosim į Nauja Auditorium
Šokiai pabaigus programa

055O ef ' ,5 nDOVANV
•

19-ta

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
Geriau leisk kudilciui verkti, negu pripildyti ji su narktrtislsls nuodais,
kad "apmalšinti" jo skamuitj paeiuantj nuo netvarkoj esančių vidurių.
Dar geriau—duokite jam tiupeti

BAMBINO

j^ - < ^

tyriausio, saldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame n?ra svaigahj.
Kėni narkotiikų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta ii daržovių ižsunkų, kuri paeelbsti nuo vidurių užkifetčjimo, vklurių
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai magsta jį. Jie net pra^o (langiaus.
Just) aptiekoriiH parduoda Bambino—35c. a i bonką,
arba pasiųskite tižiai į laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tk S treet

Brookl y n, N. Y.

•

• '

m

Rengia*

Kviečia

nu

m;

SEKMADIENĮ VASAEIO 15 l d » ft
Pradžia 4:^0 vai. JM> pietų
Ko&certe dalyvaus visi žymiausi Chicagos Artistai.
Šokiai pabaigus Koncertą .
Šios dvi\dienos yra, pašvęstos del iškilmingo Ati
darymo PIRMUTINIO LIETUVIŲ TAUfOS NAM^.
Visus kviečia atsilankyti be skirtumo.
DėttiAbo Auditorijos
.!.v
RENGIMO KOMISIJA.
Įif
ffljį . ., ..M JĮ; ...••-•J1^|i.ii1ntMT_
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KOMITETAS.
l*t*Jr**l*l'

—
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M. Meldažla Svetafci6je
2244 West 23rd Place
Pradžia 8 vai. vakare
»- Jžanga 50c. Ypatal
Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti ant šio linksmo balio ir pasišokti
& prie puikos muzikos. Per šj balių įstojimas veltui.

_
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DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIETUVOS
SUBATOJE VASARIO - FiB. 11 D., 1925 M.

•. *

aaaaaMii

H

' - —-

^imMmmAjt^Stai

s

16-TA METINft ATSKAITA PABAIGUS
GRUODŽIO SUMA, 1924

TVIRČIAUSIA K DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ SKOL. IR

_

&IIIIIUIIIIIIIIIIIillilllllllllllllllllll!IUrtlllllllllllll!lllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

2342 Šouth Leavitt Street
Chicago, 111.

Viso Turto

' j >

1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gat\ėa
Ant trečio augšto virš Platte a p tiekos, kambariai: 14, 15. 16 l r l ?
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
Ned. Nuo 6 A M iki 11:30 A M

901 West 33rd Street

(INC.)

k#V I IIM

* Dr. Jan J. Smetana

L*

Telefonas Yards 4669
Chicago, Illinois.

=

Ar Jums skaudft r?»v>aT
Ar jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti T
Ar skaitant akys greit pavarg
staT
Ar kvaišta gal ra T
Ar matote kaip U plukančlus
taškus
Ar atmintis po truput) mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar Jaučiat* kaip ir smiltis akys*?
• r yra balta dėmė aat rokų?

Parduodame namus, Šarmas, lotus. Apdraudžiame j j
nuo ugnies, Namus, Rakandus ir Automobilius.
f

|

M l U M U h U

Šiandiena vakare, tai yra Subatoje Vas.
Reumatizmas saugele l 14 diena, įvyks Meldažio salėje, West Si
deje, linksmiausias vakaras visoje Chicago je,
nes pradedant ant septynių vakate "Vaidy11 kla" (Lietuvių Katalikų Dramos Ratelis)
vaidins juokingiausią komediją Chicagoje
"Uošve į Namus - Tylos nebus", Siame vei
kale moterys gaus proga pamatyti kaip iš
gauti iš vyro nauja skrybėlaite kas savaite
Už tat moterys tegu neviena nepraleidžia šio
Justin Kūlis
3259 South Halsted Strct-t
pj U vakaro nes šis vienas pamokinimas bus ver
CHICAGO, ILL.
.
llllllllUM
tas dešimts dolerių.
O vyrai kad apsisaugoti nuo tokios nelai
Akinių p r i t a i k y m o mr?no
mes, būtent pirkti moterei nauja skrybėlaite
25 metę prityrimo
kas savaite, tegu kiekvienas ateina ant šio va
karo ir tegu pamato kas reik daryti kad ap
sisaugojus.
Po veikalo šoksime iki vėlumui.
Dūduos F. Jereck it jo dudoriai.
SIMPTOMAI PARfCIiMIA
Yours truly
"VAIDYKLA".
AKIŲ LIGA*

;

D. K. k GEDIMINO SUlLDINCSf fc
LOAN ASSOCIATlON

PRANEŠIMAS

gali apaštolauti žodžiu, kad
tie prisidėtų su auka del paVasario 6 d. Apaštalystės laikinio misijonierru. Tam tikMaldos draugijos susirinkime, slui bus sutverta
draugija
narių atsilankė skaitlingai.
Ir kiekvienas katalikas turi
Promotariai išdalino lape- prisidėti prie to darbo. Mė
lius, aukų surinko $20.00. Per- tams mokesti $1.00 tada visi
skaičius nutarimus, prasidėjo ; jausis esą misijoneriai.
komisijų raportai iš Labdarių' Apaštalystės M. dr. moka i
Sa-gos 3 kuopas, iš Federa-1 spulką ant $200.00 kai išmocijos 12 skyriaus. Federacija, j kės tada itaisis bažnyčiai
rengia Lietuvos Nepriklauso naudingą daikto.
mybes šventės iškilmės, kvic- Labai but gražu, kad vyrų
te kad visi A. Maldos nariai j daugiau priklausytų prie taip
atsilankytų rengiamo progrn- j brangios dr-jos.
Neramus vabalėlis.
mo pamatyti ir prakalbų pa
siklausyti. -Vakaras įvyks va
sario 17 d. To vakaro pelnas
skiriamas neturtingiems mok
sleiviams. Raportus priimtas 40 Vai. Atlaidai, fcun. V. Ka
vienbalsiai.
likauskas.
Raportas iš vakarinių vals
Šiuomi pranešiu Sioux Ci- 15 kun. J. Valančruno patijų seimo buvo rimtas ir tu
riningas. Apaštaiistės Maldos ty ir apylinkės lietuviam?, tirta, kad pavasarį vel prasinariai visus seimo pravestus kad 8v. Kazimiero bažnyčioje dės naujosios bažnyčios stanutarimus priėmė vienbalsiai, j 40 vai. atlaidai prasidės Kovo tymas.
Sv. Kazimiero seserų sve i d. ir baigsis Kovo 3 d. P* . Jau pradėta vajus naujiems
vargonams, vasario 15, 2:30
tainės atidariman vasario 22
— —
vai. po pietų, Opera House,
d. išrinktas vienas, kad atsto CICERIEČIAI
rengiamas tam tikslui koncer
vautų Apaštalystės M. -dr-ja,
PASINAUDOKITE tas, kuriame tarp kitų dai
kaipo garbės narių.
nuos prof. Dees Rosser iš HaDvasios vadas, gerb. kun. PROGA
hanojaus.
Vaičiūnas, pranešė kad, jo M.
Pardavimui 1-mi MorgiKardinolas prašo, kad visi
čiai ir 1-mi Morgičių Gold
katalikai but apaštalai skelbi
Bondsai kurie neša 6 ir
me Kristaus mokslo. Kas ne§y2 nuošimtį žemiau pami
Nesikankykite savęs skaus- •
nėtose sumose
m
mals, Reumatizmu, Sausgėle, g
A Kauly Gėlimų, arba Mėšlungiu
$ 100.00
M — raumenų sukimu; nes skau- •
dėjimai naikina kūno gyvybę •
$ 500.00
Mes Taisome Smalos!
• ir dažnai ant patalo paguldo.
a
g
CAPSICO COMFOUND m o $1000.00
stis lengvai prašalina viršmi- H
ir Žvirgždy Stogus
* nėtas ligas; mums šiandie dau- g
$2500.00
• gybė žmonių siunčia padėkaGilsinoid asfalto stogai j
$3000.00
— vones pasveikę. Kaina 50c per •
paštą 55c arba dvi už $1.05.
•
padengti ant senų stogų.
$4000.00
•
Knyga: "ŠALTINIS SVEI- •
Mes einame visur
• KATOS" augalais gydyties, kai$5000.00
ir
»
na 60 centų.
•
B
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Šeštadienis, vas. 14. 1925
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CHICAGOJE

,dės su "grand niareh", kuri šokis bus "Moonlight ir Con-,kurie norite prigulėti prie
ADVOKATAI
fetti".
Federacijos,
kviečiami
atsilan
ves nauji komitetai. Vakaro
*a> kyti paskirtu laiku. Visi yra kviečiami atsilan
pelnas eis parapijai.
Žinąs.
kyti kuoskaitlingiausia, neSkyriaus valdyba.
NORTH SIDE.
A D V O K A T A S
WEST PULLMAN.
vien iš mūsų kuopos bet ir iš
i
NORTH SIDE.
kitų. Tą, pačią vakarą čionai
Justo Kudirkos Koncertas. f
Ofisas Didmiesty j :
SPORTAS.
rengia ir svetimtaučiai šo
29 South La Salle Street
Ned. 15 d. vasario, Lietu
L. D. K. S. 20 kuopos mėn
Kambaris 530
Pereitus m^tus, AVest Puli- kius. Koks bus džiaugsmas
vos operos artistas Justas Ku
Telefonas
Central 6390
lietuviams, kuomet sužinosi susirinkimas įvyks ned. vasa
•
manieeiai
mei;ina
laimėti
čaindirka duos koncertą parapiji
\
me, kad mes pralenkėme. To- rio 15 d. š. m. tuo jaus po pa
Vakarais 3223 S. Halsted St.
pionatą,
Clncago
Beisbolo
Ly
Padėkite savo pinigus ant
nėje svetainėje. Pirmą karta
Telefonas Yards 4081
wn of Lakiečiai visuomet yra maldų šv. Mykolo parapijos
mūsų augštų Pirmų Morgičių.
jis atsilankys į musij koloniją. goj, bet tik laimėjo šeštę vieKAPITALAS
mums simpatingi ir draugingi Į mokyklos kambary 1644 WaPradek taupyti nors su $1.00
Kitose kolonijose kur tik dave^S- Priežastis, nebuvo vienymusų kuopai, tai ar ne bu-; bansia Ave. Kviečiami nariai
šianie pirmame ir stipriausia
koncertą, visur publikai jo:*>ės. Turėjome "all star platų gerai, jei jų nariai dideliu kuoskaitlingiausia atsilankyti
me Lietuvių Valstijiniame
švelnus balselis patiko. Tiki-;yers", bet tas nieko nereiškia,
PERVIRŠIS
buriu atvažiuotų į mūsų šokį; = taipat ir tie, kurie dar nepri..
Banke Amerikoje.
masi, kad ir nortlisidiečiai sk .jei nėra "team
work", tarp<?
#3OO,O0O.oo
ADVOKATAS
taip j i e parodytu mums savo klauso prie Darbininkų Są>
aitlingai susirinks jo pasi svaidininkų. Bet metas po me
Siunčiame pinigus Lietuvon
77 VY. WasblRgton St Rooa 811
tikrą prielankumą. Town of i jungos, malonėkite atsilankyk
Tel. Central 6200
klausyti. Dalis pelno eis para tų gauname daugiau pamoki
ir į kitas šalis.
/
Lakiečiai ir kito kuopos ne ti ir prisirašyti.
Cicero Ofisas Ketvergo vak.
/'
pijai.
nimų ir šį metą tikimės nors
14917 W. 14th St. Tel. Cicero S22I
A. J. J.
pamirškite mūsų, ir atsilan
Skoliname pinigus ant na
Senųjų ir naujųjų parapijos vieną dovaną laimėti. Šį kartą
|Ant BRIDGEPORTO Seredoj nuo
kykite. Mes užtikriname, kad
mų; apdraudžiame namus ir
-8 vai. T. Subatoj nuo 1—7 • . T.
komitetų pagerbimui
turėsime geni svaidininkų ir jus turėsite, "Wonderful (i- T. M. K. R. D. 1 skyriaus
rakandus nuo ugnies; išrenda8336 8. Halsted St, Tel. Boul. f 787
vakaras.
vienybės turės padaugėti.
>>
mėn. susirinkimas įvyks ned.
Prašantis.
vojame
apsaugos
dėžutės
Ned. 22 d. vasario yra reii
Kadangi mūsų svaidininkų me
vasario 15 d. š. m. tuojaus po
giamas parapijinėje svetainė- s c uniformai'', yra neperge"SAFETY DEPOSIT
pamaldų šv.' Mykolo parapi
je gražus pasilinksminimas j riausias, tai per vyčių susirinB0XES '
jos mokyklos kambary 1644
senųjų ir naujųjų komitetų, i ki™$ buvo įnešta, kad ši mėWabansia Ave.
ADVOKATAS
Praeitais metais šios rūšies tą nupirkti naujus. Tam tiks
:
BRIGHTON P A R E .
Kviečiami visi geradariai ir
MIESTO OFISAS
vakarėlis puikiai pavyko. Be lui manadžieris, V. Kalieeius.
197 N. Dearborn Street
Labdaringos Sąjungos 8 lq>. veikėjai vyrai atsilankyti ir
abejo, kad ir šiais metais mi- patarė surengti šokius. KomiKambariai 514 Ir SIS
TURTAS
prisirašyti
prie
šios
naujos
Telefonai
Randolph 5584 ir S8S5
nėtas vakarėlis pavfks, ne- sija buvo išrinkta ia sekančia turės mėnesini susirinkimą ne Tėvų Marijonų Kolegijos Rė
• a i . : Kas diena, išskiriant Su
VIRŠ
imtos ir Šventės, nuo t iki pietų.
parapijonai gerai žino, kad ypatu: V. Kalečkns, F. Juk- delioj vasario 15 d. 1925 m. mėjų Vyrų Draugijos.
P o Valdžios ir Clearteg Hou>o
ROSELANDO OFISAS:
praeitų metų komitetai dik- nus, ir Aida Luti. Šie nariai 2 vai. po pietų. Nekalto Pras.
Priežiūra,
10717
So. Indiana Areno*
A. J. J.
T
R
I
J
Ų
parapijos
svet.
Kurie
buvo
Telefonas
Piillman 8377
eiai pasidarbavo
parapijom deda visas pastangas, kad šo
•
a
i
.
;
Kas
diena,
nno t Iki I ;
2201 West 22nd Kampas
prisirašę
prie
Labdarių
25
d.
naudai. 0 šių metų komite kių vakaras butų pasekmin
Subatomis visa Uiena, Šventomis
MILIJONŲ
BRIDGEPORTAS
lkl
pietų.
Leavitt St. Chicago.
tams, kurie taipgi energingi gas. Vakaras bus rengimas sausio 1925 m. malonėkite
SPECILISTAS ant egzaminavoufl
ir darbštus vyrukai, parodys Bajoru/i o =4 svet., arba kitais ateiti j susirinkimą gausite
jimo abstraktų ir padarymo kon
S v. Petronėlės Draugystės
traktų,
dokumentų
Ir visokių
savo prielankumą. Kaip gir Sodžiais, Columbia Hali, ant konstitucijas. Kviečia Valdyb
popierių.
Veda
visokiu*
sudus.
narės malonėkite susirinkti ne Bunco Party". Šv. Jurgio par. svetainėje (46 ir Wood
dėjau, nauji komitetai žada 12001 South Halsted Sts., pra
šeštadieni, 14 vasario 192;"), parapijos svetainėj ant antru Str.). .
Amer. Lietuvių R. K. Fede
kiekvienam atsilankiusiam ; džia 7:JO vakare. Vasario 14,
3:30 valanda po pietų i šv, (2) lubų 8 vai. vak. Girdėtis
racijos
10
skyriaus
susirinki
Visos kuopos malonėkite
minėtą vakarą suteikti po do 1925 m., '"Valentine", dienoj,
Jurgio svetainę 32 PI. ir Au- kad tai bus nepaprasta "Buuatsiųsti savo atstovų. Tenelievanėlę. Taipgi vakaras prasi- įžanga 50e. ypatai. Minėtas mas įvyks nedėlioję vasario burn Ave. Iš tenai eismą da
Lietuvis Advokatas
co". Tad kviečiame visus ir ka ne viena kuopa, kuri ne
15 d. 1925, Nekalto Prasidė
69 W. "VVashington S t ,
lyvauti atidaryme Chieagotr visas į šį V Nepaprasta Valen
D A K T A R A I :
jimo Šv. M. P. parap. svetaidalyvautų šiame susirinkime.
Room 1310
Lietuvių Auditorium.
T
e
l
e
p
l
i
one Dearborn 894*
tina Bunco Party*' ir užtikri
K. Varanavičienė, rast
jnėje, tuojaus po pamaldų. Vi
N a m ų Telefonas Yards 1699
B. Bytautiene,
Vakarais: 2151 West 22 St.
Ofiso Tel. Boulevard 5 t l 3
name, kad turėsite "A sweH
gų draugijų atstovai, kurie
Telephone Roosevelt 9090
;
Dr-ja
Šv.
Elzbietos
Mot
Pirmininke.
DR A. J. BERTASH
Namų
Telefonas Ganai 1667
time'
.
Korespondente.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
esate išrinkti, ir atskiri nariai
34«4 So. Halsted St.
įler. ant Town of Lake laikys
1
4442 So. Western A v e .
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
* Tclef. I>afayette 4146
savo susirinkimą ned. vasario
pietų ir 6 iki 8 vakare
LIET. TEATR. DRAUGYB
T O W N OF L A K E .
15, 1925, 2 vai. po pietų Šv.
'rT Ž S ŠV. MARTINO.
*N
m*m
Kryžiaus par. svet., prie 46 ii
Pasikalbėk Su Mumis Šiandiena.
Šokiai! Šokiai! Šokiai!
Mea turime virš 10 met*j moks
LIETUVE ADVOKATĖ
Wood gat. Narės malonėkit
Svarbus pranešimas nariams
liško patyrimo, apie žmonių svei
Town
of
Lake
jaunime!
Ne
PHYSICIAN & SŪRGEON
katą. Mes gydome
pasekmingai
Gydytojas, Chirurgas, Oba
3116 So. Halsted Street
Chicagos! Lietuvių Audito praleiskit progos, nes neužilgo skaitlingai susirinkti. Nes būt
užsendintas
liras,
kuriu
kiti ne
X — Spinduliai
x
tetrikas
ir
Specijalista*
galėjo Išgydyti. Musij geriausi eOffice: 2201 W. 22nd St.
rium svet. atidarrmo iškiTmės bus gavėnią, tad Vyčių 13 daug svarbių dalykų aptari Valandos: Nuo 7 Iki •
Elektroterapaa.
lektriniai
ir
be
vamtiški
gydymai
Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal.6222
Kuo S iki • Subatom po plot.
Valdyba.
yra daugybei pagelbėję.
įvyks šeštadienį vasario 14 kuopa rengia paskutinius šo mui.
IŠIMA T O N S I L U S Residence: 3114 W. 42nd SU
\
Patarimai dykai. Atsilankyk |
1)—B« marinimo,
Tel. Lafayette 4988
dieną š. m. 4 vai. po pietų. kius prieš gavėnią, kurie įvy
t ) — B e peilio Ir be skso»mo,
Hours: 1-4 & 7-8 P. M.
TRAINIS HEALTH INSTITUTE
* ) — Be kraujo,
4>—Be lokio pavojau* treikn^al.
WEST SIDE.
Sun. 10-12' Noon
Taigi draugijos nariai malo ksta vasario 15 d., StTiool Hali
8327 So. Halsted Strert
•)—I'acijrntul nereikia •Ir.Tti, «aVai.: Nuo 0 iki 12 Iš ryto ir
II tuoj TaltfJtl. ir tnti eiti \
nėkite pribūti minėta, djeną 4 salėj,,
darbą.
nuo
5 iki 8 vakare.
Parydo 'Uall-gteoM* (akmeaia tulfjje) .
Spaudos Draugijos 14 kuo
Telefonas Boulevard 19M
ir akmenis Slaptim* pūslėje be o- r
ADVOKATAS
vai.
po
pietų
ant
33
ir
Aupemeijoa, an tam tikromia moksReikia
pridurti,
jog
šienas
pos
mėnesinis
susirinkimas
llakomJs priemonėmis bei
raistais.
127 N. Dearborn St., F#»om 1117
burn ave. gatvių; ėia viso^
Apkortuitiema m s v s i i n a rirdėjiinn.
šokiams paimta nepaprasta įvyks sek. vasario 15, 1925
Gydo visokias !isru» pdsekminrftt, ir Jti
' Telcf. State 7531
yra reikalas daro operacija*.
draugijos
susitvarko
grupė
4408 SO. ASHLAND AVE1CUH
ProfeM jonuli paturna\imi> teikia javo
Vakarais ir, nedėlio; ryta;
orkestrą ~ Husk O'Hares. Be tuoj po sumos. Aušros Vartę
SCIMI
Chicago, IU.
mis eisime i naują Auditorium
3335 So. Halsteu St.
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 po
to šiame vakarėly bus dar Par. mok. kamb. Visi nariai
1411 So. 50 Ave. Cicero, m .
Lietuvis Akių Specialistai
atidarymo
iškilmes.
p*tt Iki S po piet, 6:80 vak. Iki
i*
Ofisą* atidaryta*: kasdien nuo t TUL
Telefonas Yards e i 4 l
ir pavieniai įmones, kurie in
somethhjg unsual". Vyte.
t:S0 vak.
po piet Iki • ral. vakare.
P.
K.,
raSt.
Nedėliomis ir aeredoaaia efisa* utdavisuose teismuos^ — Ab
teresuojasi spauda ir supranta Bylos
straktai. — Ingaliojima' - Pas
Tel. Boulevard 0537
Susivienijimo L. R. K. A. jos svarbią, ir reikšmę mūsų kola pinigų 1 ir 2 mjrgičiama
L. (J. L. K. Vytauto Dr-jo?
>flao TeL Boulevard M M
C!:icagos Apskričio suvažiavi katalikų pasaulyje, teiksitės
Turėk
švarias,
Sveikas
akis
Rezld. TeL Drezel t l t l
valdyba
prašo
susirinkti
visų
Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
mas įvyksta vasario 15 d. š. dalyvauti šiame susirinkime.
jei turi aklų uždegimą, jeigu akys
narių
ant
Auburn
ave.
ir
3?
D r . A . A . ROTH auvarge, silpno*, skaudžios arba
Valdyba.
m. 3 vai. po pietų šv. Kryžiaus
str.
Subatoje
14
vasario
š.
m.
ašaroja.
Patarihial
Dykai.
LIETUV18 ADVOKATAS
• B — • GYDYTOJA* Oi
1707 West 47Ul St. *
2231
W. 22-nd St. arti Leavitt l t .
CHIRURGAS
Akiniai
$5
ir
augščiau
ir dalyvauti Lietuvių Audito
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
Telefonas Ganai 2552
Specialistas Moteriška, Vyrišką
Valandos nuo 1 lkl 9 vakar*.
6 iki 8 vai. vak. KedėUomis nuo
Valandos:
9 ryto lkl 9 vakaro. • • i
VsJkq Ir Ttsa chronlikn ligą.
rium
atidaryme
4
VHI.JJO
pie
Nedėtomis nuo 10 iki 1
8 iki 2 vai. Po pletu.
redoj
Ir
Pėtnyčioj
nuo 9 r. lkl t
DAKTARAI
IŠ
VOKIETIJOS
3333
South
Halsted
Street
tų.
Kviečia
Valdyba.
v.
Veda
visokias
bylas visuose,
Ofisjs 3 1 0 3 S. Halsted St v.
i^
teismuose. Egzaminuoja Abatrak-*
SPECIALISTAI lytiškų ligų kurios gydomos į tris
tus ir padirba
visokiu, t Doku
Kampas Slst Str.
mentus,
perkant
parduo
Dr. A.J. KARALIUS Vai.: 1—8 po piet. 7—8 Tafc Ned.
&iuonri pranešame visiems savaitės, taipgi Specialistai inkstų, vidurių, širdies iri dant Lotus. Namus,arbaFarmas
b*
Ir Šventadieniais l t — 1 1 d.
TtL Boulevard 2180
Blsnlus.
Skolina
Pmlgus
ant
pir
Am. Liet.* akcines Bendrovės plaučių ligų.
I mo morglčlaus lengvomis iAlycoLietuvis Gydytojas
mls
.
" R ū b a s " dalininkams, jog į-*
3303 South Morgan Street
Health Service Institute
vyks metinis visuotinas susi
Chicago, IU.
SEGAL"
.*
rinkimas sekmadieny,), vasario
1553 West Divlsion Street
Perkėlė savo of»>>4 po nu i neria
A. A. OLIS
"*
DR. VAITUSH, O. D.
15 d. 1925 m. 1:30 vai. po pie
Prie Ashland ir Milvvaukec Ave's.
Lietuvis Akių Specialistas.
ADVOKATAS
4729 S. Ashland Ave.
tų,
Mildos
svetainėje,
3142
Si
Palengvins akių įtempimą, ka*
11 S. La Salle st. Room 2001
yra priežastimi skaudėjimo gal
.VALANDOS: 10 iki 12 W e — 2 iki 5 po piety — ir 6 iki 9 vai. vak.
SPECIJALISTAS
Gjdytoju ir Chirurgas
Halsted St. Chicago, 111.
vos, svaigulio, aptemimo, nervuoNedėliomis) ir šventėmis 10 iki 12 ryte
j
Tel. Raadolph 1034 VaL m l 4
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Liyų
tumo. skaudančius ir uždegusiu*
VAKARAIS:
4 6 3 1 S . Ashland Ave.
Svarbių žinių gavome iš
karsčius akių, kreivių akių, kata
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
8301
i
.
Halsted
s t TeL R l v C O T l
ro, nemiego, ir taip toliaus, be
•rrr.
Tel. Yards 0994
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Lietuvos, Bendroves pirminiu
V. v apart Fane4alio iv
vaistų arba skausmo. NeperviriiNedėliomis: 10 lkl 12.
na nei akių medi kalia mokslas.
j f f t u u u t i t u ' i u f i ^ u u u i i i u u u t i i u u u f u o o o i i l ū O Č I i O "
VMandot;
j*į&
t
* ^ * r ISi A . ^ i
-»»w W
-r ^^
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kas J. Gudžiūnas — Strazdas O /
Telefonas Midway 2880
Visuose
atsitikimuose
daromas
^ksi
egzaminas elektra parodantis ma
• /
Nuo 10 iki 12 piet.
žiausias klaidas,
taip pat kaip ir jo sėbrai tapo prašalinti r i
mniinamniMnmimiiiiifiiiHiuomni
visokias ligas arba nenormalį pa
Nuo 2 iki 3 po piet.
valdybos
—
Bendrove
išgelbė
o
Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659
dėjimą,* silpnybe
muskulinių aDidžiauses ir geriauses siuvėjos
Nuo 7 iki 9 vakare.
kių. Aktaiai padaryti, kurie pri
ta!
Taipgi
svarbus
klausima;
ant West Sides.
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
Jei norite, kad biznis
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
:
se. Nauji stiklai įdedami J rėmus,
del B-vės labo turės but ap o Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių
jei reikalaujama SUklai įdėti nuo
!
materijų del vyrų ir moterų.
sektųsi, garsinkites die
Lietuvis Gydytojas Ir
numerio iŠ recepto duoto visiems tarti, - ką turime veikti to o
o
Į
ligoniam*/
ir
rekordas
laikytas
vi
TeL Boulevard M M
i r moterių.
ChirorgM
sų atsitikimų Netikros akys pri
liaus.
TocTel
kviečiame
visu*
nrašty "Dtange", ku^
»
i
1821 So. Halsted St. .
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taikytos. Specialę atyda atkreip
Dr. J . P. Poška Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. iama palengvinimui visų nervų dalininkų būtinai atsilankyti. S
Visokiu Stylu
ris duoda geriausi;
l ligų, kurios paeina nuo erzinimo
GYDYTOJAI
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 lkl t
Padarau
ant
užsakimo
greitai
ir
g
e
r
a
i
Komitetas.
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
po pietų; 6 iki 9 vakare.
B
paeinančių nuo nepataisytų aklų
Kainos visiems prieinamos.
pasekmes.
^
•
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. —CHIRLRGA*
įtempimo, kuomet geras pririnkio Kreipkitės pas mane del gero patarna
mas ir nešiojimas akinių palengl l f l 80. Morgaa Sif**6
iitmimiimiiimiimiiimimmiimiHiiiii vibs
"DRAUGAS"
vimo. Taipari
Iš N. P. Uerg. Dr-jes.
o
padėjimą. Taipgi arti Ir toli
Valandos: f — l t Ii ryt*.
o
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
Nesigarsinsi, - tavo biznį matantiems pagelbėta. Specialė aVakarai* nuo 7 lkl • ,
•
Vasario
14
d.
1925
yra
67.'
tyda
atkreipta
į
mokyklos
vaikus.
2334 So Oakky Ai
CICERO OFT8A8,
CHAS. K. V U O S A I T I S
:
Valandos:
nuo
10
ryto
iki
8
vak.
mažai
kas
.žinos.
114J Soath 4*-Ui Avr«m*
Valentino diena. Idant ta/4J£- o
Lietuviu Kraučius
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po plet*^
TeL Roosevek 7791
TeleC Ooero M 7 i
S
,,
Tel. Boulevard 7589
2337
S
o
.
Leavitt
St.
Chicago,
D
I
ną
pagerluis
tinkamai,
Mer
Pasigarsink "D^ange , o
Valand.: 1 — • : ! • v. v. kasdien.
1545 West 47-th Street
Chicago, IIL
Utarnlnkais Ir pėtnyfiiom* n m* "I
Tel. Roosevelt 8983
ARPVEI
$1 IR AtfOSČIAU
gaičių dr-ja rengia "Valentį-'
aaaa^aaaaai^a^atjataaiutiaaattataagat^tM
lkl 0 vai. vak.
| % ! « 9 | l l dešimtys tūkstančio, sužinos.
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NAMAI - ŽEMĖ

kai padidinti ratas už važinė
jime, norėdama atgauti savo
įdėtą kapitale su pelnu.

NAMAI - ŽEMĖ

PARDAVIMUI ARBA
MAINIMUL
SOUTg S l t t t

I

NAMAI-ŽEMĖ

ffiALESTAU

DARGIS & SAVICKAS

\
KAM DIRBU.
Vienas geras investrnentas pelningesnis u i viso amžiaiis
Ar Tamsta dar gyvas?
REAL ESTATE
UŽVAŽIAVO ANT DAR
darbg,.
A0 automobilių telpantis mūrinis
(ieriansias investrnentas yra
BININKU.
garadžius, parsiduoda pigiai, su mažu
A r džiaugies gimęs f
imokėjimu, arba ainy su už narna pirkimas prapereių.
Randasi South Sldėje,
Daugelis mūsų. kostumeriu
PARDAVIMUI PRIE
Ar mirti d a r nenori?
PIRKITE PER
Vakar ryte skersgatvy Pe16 fiatu apartment building po 4šiandien jau darbo
nedirba:
VIENUOLYNO.
kambarius, visi Jtaisymai, pusė blo
jo
keletas
dol.
investuotų
pa
FABIONO CO.
Gyvuosius i r mirti dar ne oria ir 22 gat. vienas žmogus
ko nuo dideliu purkų, jmakėt $10,000,
2 muro namai 6 & 6 kam
darė jį neprigulmingu. Todėl
Perkam, parduodam ir
rendos per mttus $9,600.
suvažinėtas
ir
7
kiti
sužeista,
norinčius, mes kviečiame su
barių
vėliausios
mados
kieto
Gerus Bargenus - Gerus 5 flatu mūrinis namas, po 4 kam ir Tamista pasinaudok mušu
mainom namus, farmas taip
kuomet
ant
dirbančiu
gatvė
barius,
visi
valiausios
mados
jtaisy
karštu gi ir visokius biznius.
14 m. patyrymu šitame bizny medžio užbaigimais
sirinkti Vasario 15 d. Nede,mai, jmokėt $4,C00, kitus kaip renda.
namus.
Darba atliekam greitai,
2 flatu mūrinis namas po 6-6 ka je. Mūsų patyrimas per tiek vandeniu šildomi, tik
lioj, 7:30 vai. vak. Šv. Jurgio je prie gatvekarių bėgiu. <larmetu
gali
Tamistai
suteikti
pigiai ir gerai
mbarius, pečiais apšildomus, su vi
PIGIAI.
Par. svet. Broliškoje meilėje bininhjij užvažiavo automobi
sais j taisymais, aukštas cimcntuotaa labai daug gerų patarimų, ku
Kreipkitės:
Naujas mur. namas, 2 fl.beismentas, kaina $3,9vft, lengvomis rie Tamistai duos naudos. Tū Bungalow 6 kambarių sū
ir vienybėje mes paminėsime liu James Hickev, 2705 North
išlygoms.
3352 So. Halsted Str.
kstančiai mūsų kostumeriu garadžiu, garu šildomas
po
5
kamb.,
furnace
apšildo
Long
ave.
2 ftatų medinis narr.ns p o 6-6 ka
didele švento Lietuvos Nepriper
mūsų
tarpininkystę
pada
mbarius, elektriko*, maudynės, auk
mas, Lotas 30x125, cem. otas
Tel. Boulevarrf 9641
klausomybės Septintas Sukak
pelnus. Tamista
beismentas, kaina $3.500, jmo- re didelius
Kiti darbininkai to žioplo besmt.
»
Randasi Brighton kėt $1,000.
taipgi padarysi. Tai nelauk,
Bungalow 5 ftamb. su gara
tuves.
šoferio vos neprimušo. Bet Parke.
MARQUETTE MANOR
atvažiuok šiandien pas mus džiu abu muro ^ *] O f t f J
Susirinkę mes pasidžiaugsi jį tuo jaus išgelbėjo policija Cash reikto tik . . . . $5,000 2 flatu naujai mūrinis namas po pasitarti. Kas vis atidėta ant
2 lotai ant Campbell Ave.,
C-6 kambarius, vist Vėliausios mados rytojaus, tam rytojus niekad
jtaisyrnai,
karsfd
vandeniu
a^ildome, kad mes prieš septynetą paimdama savo globon.
Kaina
$12,800 mas, mūrinis garadžius 2 automobi neateina. Nebijok iai daug pi tarpe 69 i r 70 gatvių.
neturi, tie kurie lauke
Taipgi turime daugybę bar- PIRKTI, PARDUOTI AR MAImetų atgimėme, išnaujo, kaip
Didelis mur. namas, akme liams, kaina tiktai $16,»00, racd.-m nigų
kol turės daug pinigu pirkti genų ir kitose dalyse Chieagos NYTI VISADOS KREIPKITĖS
ant 59-tos ir Troy St.
PAS MUS. TAS JUMS BUS
laisva, nepriklausoma Tauta.
SURINKTA VIRŠ 141,000 nų frontas, 1 fl. 6 kamb. ir 2 flatu mūrinis namas po 5 ir 6 prapertę, tai dar ir šiandien
ANT NAUDOS.
kambarius, karatu vandeniu apšildo tebelaukia.' visi kurie padarė ir Ciceroj.
1
fl.
7
kamb.,
steam
heat,
2
DOL.
mas, jmokėt $3.000,- kitus kaip renda pinigus tai nelaukė, pirko su
Mes pasidžiaugsime, kad ir
MAINYMUI.
6 kambariu naujas mūrinis bunkaru
garadžius,
arti
Garfield
Mažai vartotas. Buiek TouAmerikoje mes dar tebesame
galow, karatu vandeniu apšildomas. maža sumr, pinigų. Per 14 me
Chieagos arkivyskupijos o r Blvd.
Jmokėt $3,000, kitus kaip renda. Ra ilų mūsų biznio nei vienas mū ring karas. Mainysime ar,pargyvi ir gražiais darbais savo
sų kostumeris nepralaimejęs duosime. Kas norį gerą karą
ganąs "Netv.'VVorld" prane Cash įnešti tik . . , . $6,000 ndasi ant 66-tos h* Arteslan Ave.
gyvybe rodome.
nei cento - visi uždirbo.
BRIGHTON PAR K
pigiai, kreipkitės tuojaus pas
ša, kad šioj arkivyskupijoj už Kaina tiktai . . . . . $12,800 2 flatu naujas mūrinis namaS po
Mes
turime
šimtus
prapeiviu
Mes pasitarsime, kaip už 1924 metus žinomų petraskairius.
6-6 kambarius, aukštas beismentas,
Naujas muro namas, arti aukšta
po
visą,
.Chicagg,
ant
pardavi
pastoge, įmoket $3,500,' kitus
tikrinti mušu vaikams geres tikiu surinkta $141,707.28. Iš Vienuolyno (Marq. Manor), kaip ręnda.
Muro namą - storas ir 4 flemo arba ant mainymo. Atva
8 0 1 « . 351h St. Cblcaco
ne laime.
2 flatu mūrinis namas su visais žiuok ir išsirink pagal savo tai. Rendos $1,680 i metus.
tel. leulevard 0611 ir 0774
tos sumos vieno Chieagos mie 2 flatai po 5 kamb. šiltu van vėliausios mados įtaisymais, aukštas
norą.
Jeigu
neradai
ka
ieško
2
fletų
Cottage
West
SidėPADAROM
PIRKIMO IR PAR
Visoje Clueagoje lietuviai sto bažnyčiose surinkta 117,- deniu apšil. cem. besm. stik eimeriluotas beismentas, garadžius jai, tai pas mus rasi. Mušu įs
DAVIMO
RASTUS.
je mainys už du fletų Ciceroj.
d#l ? automobilių^ kaina $8,900,' Ra
įgai
siunčiam
pinigus ir
tą dieną švęs sėkmingai ir 91« dol.
taiga Tamistai patarnaus kuo
liniai porčiaL
ndasi prie r»*t MelCtnlev Park.
"KA T U R I T E ?
Parduodam Laivakortes. %
BRIDGEPORT
geriausiai. Ta gali paliudyti
skaitlingai. Ar O m e s , BriCash reikia tiktai . . $6,000
Norėdamas pirkti, parduoti,
musų seni kostumeriai. kurie ar mainyti namus, lotus far&ie pinigai skiriami Apaš Kaina
2 f,atl 1 m u r l n i
~&
dgeportiečiai,
pasirodytuaio
$15^00
» namas po 5 ir b
a
i a
J W
su
mumis
turėjo
reikalus.
*
*
j kai)barius, su visais JUisynmis, aukČia suminėsime nors kelis mas. etc., kreipkitės pas Alex
menkesniais? Nebuvo taip ii:i talu Sosto reikalams. Tam
G r a Ž U S m u r . n a m a S , 1 f !•!***» beismentas. garadžlus, kampinis
mušu Bargenus. Ar>ie kita Dargį ar Praną L. Savicką ku
tikslui aukos renkamos kas £ L- u J l (i 7 i
K
jlotaii, prie šalies, kaina $8,5f.o.
šiol, negali būti ir dabar.
metai viso pasaulio
bažny O K a n t O . IT I i i . / k a m O . g r a - į 4 pagyvenimu medinis namas, n n - paaiškinsime ant rmklausimo. lia suteiks Tamistai teisingą
Mušu Bargenai siekia nno ke ir mandagų patarnavimą -Bus g e n kalbėtojai, tikrai
Dabar yra geriausias lai
žiausi įrengimai, steam •**[# 2 ^ % £ r & ? ^ f'n°" liu
čiose.
šimtu
dolerių
iki
milijonų.
pirkti namg, arba lotą.
geri: Adv. B. Mastauskas, Dr.
3 karu garadžius, randasi! , pwvenimu ĮMjm namas Po Mes patarnaujame vienuodal greitai. Nebebūk be savo pas kas
didelį pasirinkimą
__
*
J 4 kambarius, aukštas beisment»s,
u ° . ,
togės dėlto kad gali įsigyti su Turime
J. Poška, Buv. Seimo narys
visiems,
nenaisant
Vaip
mažą
2
•
C l f i f ; Aflį {mok<t
PasTvenimų
rt_i
Marąuette
Manor.
Rendos
$500.00 bltnlavms namas tln- ar di(Mio «uma nini^ii turi. visai mažu imokėjimu o ba geriausių bargenių. visoj
GAZOUNA PABRAN
M. Bagdonas.
B u s Dainų.
m e n e b | n e s u . . . . . . ?I<X>.UU kantas blle kokiam bitniui, įmok?:
Chicagoj.
Siunčiame pi
Su
$1
000
imokėjimu
^ali
nu
lansą
mokėsi
kaip
rendą.
nigus
Lietuvon
i r į kitas
GINTA.
"Kanklių" choras, dainuos p.
Cash reikia tik , . • J J f l O V į f o S m V S ^ t PAR- pirkti 6 kmnb. srera narna var»- Darome įvairius dokumen- šalis ir parduodam
laivą-1|
<*eniu n*~siWomn o-oroi vietoj...
, .
..
Saurio vedamas.
kortes ant visi) linijų. Egmuro «ŠW^DAVIMVIARBAMAINIMUr Prokė tik $5,000.00.
Standard Oil Co. of India TtiZ
tus,
doviernastis
etc.
zaminoiame abstraktus, da
Programas bus tikrai gvti
*
J 155 akrų žemes, 31 milės nuo Chi2
nag.
4
ir
6
kamb.
mnro
ir
D
a
r
g
l
S
8C
S
a
v
i
c
k
a
s
na vakar 11-oj valstijų pab medine Cottage, 5 kamb. cajros, 6 arkliai. 16 karvių, tnipg» ir
rome doviernnštis i r visožus.
medžio namas už $3.500 tik R e a l E g t t L o a n & I n s u r a n 6 e kes legales popieras. A p - |
ttoltiu
f
U& t
I *
*?fl \OK I ^
>isoklų gyvulių Ir paukAėiu.
rangino gazolinų — 2 cen
$1,500 [mokėt.
^
„
r c
drandiiam namus, rakan-}
Bus daug žmonių. Ateis vi
Steam
n e a t , l O t a S D U X I ^ D , ' v l ^ s perlauKios rns^MS, katros tik
4
pag.
kampinis
nturo
na/26
West
loth
bt.
tais daugiau galionui. Kero- CTr97iic b t t i n f l C C n i t t h Q M P i rtikalinfos ant farmos. elektrikas it
dūč^ ir automobilius nuo vi
si tie, kurie patys gyvi būda
mas
su
didelu
lotu
už
$10,000
/
sokiu nelaimų. Visais rei
Tel. Canal 1603
grazub Kampas>, aouin a«ie.^ anduci ^VPd2l0tas po visaa trlobaHt tik $3,000 įmokėt.
sinas pabrangintas l e .
mi džiaugiasi Lietuvos gyvu
kalais kreipkitės pas
Rendos i men. neša $410.00, vž«ažiu
sakam,
atrodą
kaip
tik
uąt«.
j
2
pag.
6
i
r
(J
kamb.
beveik
PABDAVIMUI 2flattjmaChieagoje dabar gazolinos n i . M J Ali.
mu, kurie geresnės laimės mų•> l « n a n ' i S l i a " dvaras. Parsiduoda labai pi- naujas sun pąrlor namas vanįniai namai ant Marquette
L a S n r e i K l ? t i k . . . . $ I D , U U U glai.
ant CJhi
Ale arba
visi savininkas
namai galimainvs
būti mainomi
vienam galionui 21e.
s$ Tautai nepavydi.
k
a n l uma?
,s e r
5
p
$ 2 8 5 0 0 **
-»
nlų ^arba .didesnių *
namų,
Ave.
Kaina
del
greito
pardavimo
»
^
~
-niu
apšildomas
naujos.mIIMaplewood
3311 So. Halsted Street
R
o
a
d
H]
'
larmu,
arba
biznių.'
• Ateik ir Tamsta; atsivesk
maudamasis
tikMuro namas, Auburn Pardos ištaisymais totai & k i 2 » Q
apaiMamt
maudplytoms,
Telefonas Yards 6062 j
kambarys
išgrysta
pažįstamų. J e i ką gero nusi
beveik
naujas
nuiro
IŠGELBĖTOS 8 MOTERYS ke, Lotas 33x125, 1-6 Ir 1-7 C. P . Suromskis 8C C o . su ffararfzium
preke $13,CO0. kberžinio
pužbaigi
a m b a r ^ medžio
i š g r ^ tvisi
a
Chicago. 111.
namas
su
sun
parloriai
už
J
tarsime, jei ką gero padary-1
mai,
Atsišaukite
b
pa??,
beveik
naujas
nuiro
x
:
:
,
i
S
n
v,-«i
,1
W
n n
mo
J_ ^
Notary Public j
kamb. Hot water heat, plie R E A L
E
S
T
A
T
E
$37 000 tik $12,000 imoket.
sime, džiaugsimės mes patys. I Keturių aukštų apartamen13 paft . kampinis muro na
JAMES KRAI.
no konst. stlkl. porčial.
3352 S. Halsted St. Chicago, UI
^
mas
su
pirmos
klesos
ištaisy
2444
West
67-th
Street
.Nepamiršk, broleli: Ned§- jtininose namuose, 3606 Wa- V^CISMI
W*L
B
O
l
t
F
V
.
V
R
D
9641.
$vSj«JvF\s
mais ir sun parloriai lotas 80x
Tel. Prospect 1364
lioj, vasario 15 d. 7::?0vaU va f ^ash ave., kilo gaisras. As- Kaina tiktai
$15,000
125 preko $75.000 įmokČt $20,kare, Sv. Jurgio par. svetainė- ^uoniouis moterims liepsnos
PARSIDUODA pigiai me
000 arba su Jūsų namu mai
i
ninis
namas ant 2 pag. po 5
nais. Eandos apie $12.000 i
je.
•**§' uždarė išėjimą. J a s išgelbėjo
REAL ESTATE
kambarius. Parduosiu už teiPARDAVIMIU yulkiKH 4 flatn kam
metus.
Kviečia
'gaisrininkai.
pinis muro namas; 4 fintai po S
jsinga pasiuly.iima. Namas ge
LOANS
INSURANCE
Lotų bargenai prie Marque- rai vietai puse bloko nuo Lie
vėliausios mados kainba -hjs; kieto
Feder. 26 Skyaius,
mediio užbaigimas; parų dildomas: tte Parko po $400 ir aukščiau
General Contractor &
budavotas 2 metai; rendos neSa $300 $10 jmokėti ir po $10 ant mfm. tuviškos mokyklos ir Bažny
čios. Atsišaukite pas
Iš 18-tos KOLONIJOS
J mėnesį; randasi puikioj vietoj vi
Builder
Bizniavas lotas 51x146 ant
sai
netoli
nuo
šv.
Ka*imiero
Vienuo
STASIU
ŽYLIU
DUNNE SKELBIA ĮSPĖ
(hicngo.ll/.
lyno; kaina greitam pardavimui $3?,- Vineennes Ave. ir 79 ^at. tin
Su tos rųžies reikalais
4332 So. Fairfield Ave.
001);
vertas
•35.00*.'
reikia
Jmokėt
kami
bile
kokiam
bizniui'
išei
JIME
809
VV.
35th
Street
Federacijos Skyriaus
Tel. Lafayette 2373
110,000 ar daugiau kitus rendos iš na į dvi gatves. Verta $4,000.
kreiptes pas mane. Pa
mokės; savininkas priims maiesnj
Susirinkimas.
tik $2,500.
tarnavimas mandagiausifl.
namą mainais.
BRIGHTON
PARKO
Buvęs Chieagos miesto ma
Bizniavas kampas ant "VVes
PARDAVIMUI
naujas 2 augfitu
5710 S. Kedzie Avenne
BARGENAS
joras, paskiau Illinois valstiVietos Federacijos 13-to
muro namas; 2 flatai po 4 kamba- tem Ave. Keletą lotų ant KeOhicago, HL
Gražius mūrinis namas 2
WASHI?TGTON PARKE 23 flatų rius; visas" išbaigimas pagal naujos dzie Ave. Ashland Avė.' Hal
jos gubernatorius Kd. F . Du-j skyriaus susirinkimas
įvyks kampinis mūrinis namas p o 4 ir f» mados; platus lotas; namas randasi sted ir kitų bizniavu greitai «**« P° į kambarius bedru- Rezidencijos Tel.
OflH© TeL
l
kamabrnis. Rendos nesą $18.000 j Brighton Parke lietuviu apielinkėje; auganeių
Fro»p«et .Moi
nne paskelbė pareiškimą, ku Dievo Apveizdos
parapijos metits.
vietų
k
u
r
pinigui
}»™
>
frontone
ir
kukne.
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Prospect 6778
Mainysu u i mažesnį namą. i reikia jmokėt tik $2.000 ar daugiau
bus galima padvigubinti i t r- įtaisymai pagal šios mados,
' kitus rendos išmokės.
riuomi įspėja Chieagos gyve- j mokyklos kambaryje sekmaBRIGHTON PARKE 8 flatu niu- j Verta. $8,500 už ft'ftM.
unipa laiką. Visi virš rameti V?. ta . s 3 8 ^ \ platumo mentojus nepalinkti
perdaug dienį, vasario 15 d. 2 vai. po rinis nanias po 3 ir 8 kambarius. ' PARDAVIMUI nsiujai pabudavola bargenai bus nupirkti mažais <*faawi apsodintas ant A\ asiiElektra, vano*.. Renda nesą $250 1
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mėnesį. Lotas 75xt25. I š prk>xa^ties € kambarių raudinė Bungalow; nau imokėiimais.
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Draugijų atstovai raginami
ir toilete; augfttas skiepas ir antsto- pelną; trumpame laike, dar ne- W %
$22.500.
Atsišaukite p a s :
A. K A I R I S
gle įeina^na iš vidaus; stiklais ap- vėlu, pamatykite musų bar
Dunne pažymi, kad kaip būtinai dalyvauti susi rinkiAUGUSTA SALDUKA
1«0 aknj forma arti miesto ir j?e- darytas porčius; l:aiaa $7.500; rėi-genus iš kurių išsirinksite tą
Murtroo tr buda<oJlmo namu
šiandie, taip ir sumiestinus ine.
OENERAU8
ras kelias prie upės. Naujos mados Ma pinigais $2.500 ar daugiau kitus
4400
So.
Campbell
Ave.
trobos,
puikus sodas, 20 melžanm išmokėjimais ' kaip renda; randasi ka norite.
Tel. Lafayette 6719
gatvekarius pastarieji gali p a
Valdyba. k a m i , 4 arkliai. 20© vištų, I I klau- I Brighton Parke lietuviu apielinkėje;
liu ir visos ^na^mos kokios tik rei- Į savininkas priims hjts. kaipo dalj j
BRIGHTON PARK
silikti tos pačios bendrovės
kalingos ant tarnui. Mainysime už mokėjimo.
PARDAVIMUI medinis namas ant
Atsilankykite p a s mane daosu
namą Cbicagoje.
konkreto fudamento. 2 ir 4 kamba- » gera patarimą.
valdybos kontrolėje. Tik skir
Norėdami pamatyti
virSminėlus
riai. Parduosu pigiai nes apleidžiau !
SS61 So. Halsted Btreet
tikrai fcerus bargenu* atsilankykite
tumas butų tas, kad t a valdy
Mainom tr parduodam namas, fai- diena ar vakarais iMUr
miestą.
Matykite
savininką
ant
pirI
Chicago, m .
Metinės Sukaktuvės
809 W. m,h St. Normai 4400 m o aukSčio.
n\a.«, biznius, lotus. Ką turite*mainyt
ba tuokart galėtų antomatišHome
arba parduot au>Uankykite pas mus. BRIGHTON HEAT^TT COMPAIfV
2524 West 45-Oi Plaee
8
U
6
Lowe
Arenoe
Chicago, III.
TIKRAS BARGENAS
J. Y'u<Oikewitae, Vedėjas
Jasudas & Abromavičius
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CONTRAGTORIS

R E I K AL I N 6 A
R E I K A U N ( i A S vargoninin
kas. Meldžiama kreiptis šiuo
antrašu:
KUN. J. S. MARTIS
1390 W. 15th Avenue
Oary. Ind.
Reigalingi Insurance agentai.
kurie gali duot bondsa arba i
gėrius paliudijimus. Tokiom!
patom labai geras uždarbis.)
Žį l platesniu informacijų
kreipkitės 7840 So. Halsted
$t. 2-ros lubos, nuo 9 iki 6 va
landos Utaminkais ir Subatomis iki 9 vai. vak.
Klauskite
K. J. PHILLIPS

2015 So. Robey St.
Chicago, BĮ.
Paonininent metines su
kaktuves nuo A. a. Ambroziejaus Pivoriūno mir
ties, įvyks pamaldos už
naba&ninko sielą, Panedelyje Vasario 16 d. Panelės
Šv. Nekalto Prasidėjimo
par. bažnyčioje, 8 v a i ry
to. Gimines, draugus ir pa
žįstamus prašome dalyvau
ti šiose pamaldose.
Pivoffiunienė-Pavilonienė.

P R A N E Š U !

Parsiduoda skubiai mūrinis namas
4094 Archer Avenue
1-5 ir 1-6 kambarių, aržuoio triminPrie < aJifonna Avenue
'gai, vanos, elektra, cementuotas beis
Ofisas atdaras visa diena nedėlioms.- montas mūriniai porčial ir kiti pa
togus įrengimai, tik $11,500 cash
9B
$4,500, likusius pinigus savininkas
paskolins ant lęngvių išmokėjimu ir
NORINTUBJI PIRKT
ilgam laikui. Narnas randasi South
PARDUOT; MAINYTI
Side prie 56 St. ir Racine Ave.
namus, lotus, biznius. Turim ' Kreipkities prie

Draugystėms ir Kliubams
K. J. MACHIUKAS
dabar yra pro^ą paimti sve bargenų namų, lotų aplink
5616 So. Troy Street
Vienuolyną Marquette Park.
tainę
del
sokii],
veikalų
ir
_
Tel. Prospect 6929
4
' Buneo Party J'. Pasiimkite Matykit:
svetainę iš laiko kolei yra
PARDAVIMUI Storas, gropasirinktinos dienos. Norė
čiau kad pasinaudotų šitai
ceomė, saldainių ir mokyklos
prbga Lietuviai.
vaiku daiktai. Biznis geriausis, vieta patogi. Apielinkėje
M. M. MELDAŽIS
2418 W. Marąuette Rd.
randasi trys mokyklos. •
Svetaines Savininkas
•
Arti Westem Ave.
Atsišaukite:
Tel. Prospect 8678
2244 W. 23rd Plaee
Ofisas atdaras iki 9 vai. v. i r
4614 South VVood Street
Chicago, TU.
Nedaliomis,

PARDAVIMUI naujaR dvip
jįj mūrinis namas a n t Roekwell street, arti 67-tos^ gatves
(Mąrquette Rd.) prie Šv. Ka
zimiero Vienuolyno. Aržuoio
užbaigimai, karštu vandenin
šildomas. dA'ieji^ karų gara
džius. Didelis bargenas. P a 
šaukite:
Atlantic 4945
PARDAVIMUI mūrinis na
mas tiktai baigtas 2 flatai po
6 ir 6 kambarius, aržuoio trimingai, karštu vandeniu šil
domas, dviejų karu garadžius.

Atsišaukite:
. 6631 So. Rockwell St.
1-mų lubų

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO,

Malavojime, dekarnoįame,
Įtalsimuojame ir popieruojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popie
ru ir stiklu ir t. t
3149 8 0 HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, TU. TeL Tardą 7282
Tai. Lafayette 4 9 t t
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