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11 Draugas" tebūnie kiekvie* 

nam lietuviai Katalikui Arfte 
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Veltui statysime balnyelas, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime j sa-

• vo rankas spaudos ir jos ne 
j rlatinsime. 
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OREGONO FANATIKAI \u 
GINA SAVO NUSIS

TATYMĄ, 
UŽGINA RELIGINES U I S -

VĖS GARANTU*. 

Aukščiausias Teisinas spręs 
tą klausimą. 

WASHING|TON, vas. 17. 
— Oregono valstijos fanati
kai visomis pajėgomis dar
buojasi panaikinti privatines 
mokyklas ir visus tėvus pri
versti savo vaikus siusti tik 
į publiškas mokyklas. 

Tas valstijos įstatymas pra 
vestas gyventoju referendu-
jnu. Privatiniu mokyklų pa-
laikytojai kreipėsi federalin 
teisman ir šis pripažino įsta
tymą priešingu (konstitucijai. 

Valstija tad atsiliepi Aukš 
čiausian šalies Teisman. 

Pranešta, kad tuo reikalu 
pirmieji išklausinėjimai YYa-
shingtone įvyks kovo 2 d. 

Gyvoji" Raudonoji Cerkve 
Rusijoj Išnyko 

Gyvavo Kol Buvo Remiama Doleriais 
Amerikos Metodistai Raudo

s i ŠVENTASIS TĖVAS AP
LANKĖ ŠV. PETRO 

BAZILIKA. 

PRIE COLLINSO PO ŽEME 
DAR NEPRIEITA. • 

IŠKILMĖJE DALYVAVO 
KARDINOLAI IR DIPLO

MATĄ*. 

nąją Cerkvę Buvo Iškėlę 
RYGA, vas. 17. — Ameri- vės viršininkas Hecker pak-

kos metodistai doleriais įkur- vi<*tė Rusijon porą ameriko-
ta Rusijoje "gyvo j i " arba niškų metodistų vyskupu ])asi 
raudonoji cerkvė, kuri buvo žiūrėti to jo produkto. 
bolševiku įrankiu, pagaliaus 
baicrė savo dienas. 

•TiV aplankė Rusiją ir žade 
jo Hecker'ui iš Amerikos pa-

ROMA, vas. 16. — šventa
sis Tėvas Pius XI vakar iš-
kilmingai aplankė Š.v. Petro 
Baziliką, lygiai kaip Papą Le 
onas XII I 1900 metais, kuo
met minėta Šventieji Jubilie
jiniai Metai. 

Bet kas valanda tikimasi 
prisikasti. 

CAVKJ C i T Y ^ y - * *a* 16-
— Prie prislėgto urve Collin 
so dar neprieita, nors jau ke 
linta diena buvo tvirtinama, 
kad jis tuč-tnojaus bus priei
tas. 

Sartas įsikastas 55 pėdių gi-j jų su franeuzais bankinin-
lus ir iš tos gilumos dabar;kais. Tartasi, kas valdžiai 
kasamas tunelis vienam šo- j pradėti šiame atsitikime. 

Frankas Išnaujo Drimba, 
Herriot Baimėje 

— 0 — — wmatm — • — — • i 

PARYŽIUS, va?. 17. — .rioto valdžia praleido finan-
Franciją paliečia naujas fi- jsini krizį. Tuokart jai pagel-
minsinis krizis — frankas iš-|bon atėjo Amerikos finansi-
naujo pradeda smukti žemyn., ninkas Morganas. Davė 100 

Premjeras Herriot aną dieĮmilionjų dol. paskolos Cran* 
na turėjo keletą konferenci- jeijai. Ta paskola sustiprintas 

' frankas. 

ne, kur tikimasi rasti urvą, 
kuriame prislėgtas nelaimin
gas Collins. 

Niekas nebetiki, kad jis bu
tą rastas gyvas. Nes jau 18 
dienų, kai]) jis po žeme ran-

Anuerikos metodistai su bol'siųsti 50,0QQ dol. daugiaus. 
ševikii pagelba įkūrė tą cer- Tečiaus gryžę Amerikon pa-
kvo dviem tikslais; kad sulai 
kyti rusus pravoslavus (sta
čiatikius) nuo linkimo Katali 
kų Bažnyčion, ir kad prapla
tinti amerikoniško metodiuno 
ekta. 

siuntė tik 40,000 dol. pažy
mėdami, kad išlaidos milži
niškos, niekas iš metodistų ne 

Apsuptas kardinolų Šv. Tė
vas Bazilikon inėjo per šven
tąsias duris ir viduje kai-ku- dasi ir dvi savai t i be maisto 
ri laika meldėsi prie Šv. Pet- ir vandens, pagavaus kelinta 
ro Apaštalo antkapio. Paskui diena be jcjkiog šviesos, 
nueita Švenč. Sakramento ko- j (Tečiaus darbas po žeme va 

įvyko pamaldos. į romas galvatrūkčiais, nežiu-

Ir štai kuomet ta paskola 
I i išleista, frankas ir vėl pra-

Po ilgų diskusiją nutarta dėjo smukti. Tečiaus šiandie, 
jpaliuosuoti nuo aukštųjų mo-j matyt. Morganas jau neteiks 
kesčių ' didžiules bendroves. i pagelbos. 

4 Bet vargiai tas gelbės. Xes Žinovai tvirtina, kad Herr-
socialistų valdžiai nevyksta ioto valdžios socialistinis ir 
leguliuoti valiuta. neteisingas nusistatymas ją 

Pirm keletos mėnesiu ller spaudžia. 

VILNIAUS ŽINIOS. Švenčionių "Ryto" valdyba. 
plyčion, kur 

Procesijoje is Vatikano da 
lyvavo visa Vatikano gvardi-

Oregono valstija tad Auk-. 
_ . . Pasirodė, kad tas metodis-
Teisman pasiuntė j seiausm 

speeialį raštą, kuriuo mėgina 
ma iTeismą Įtikinti, kad kiek
viena atskiri valstija turi pil 
ną teisę kontroliuoti visus vai 
kus kaip tinkama, kaip mato 
geriau. 

Taipat mėgina Įrodyti, kad 
fedeialė konstitucija S. Vals
tybėse negarantuoja jokios re 
ligi jai laisvės, tik pažymi, 

i tu žvgis rusuose nerado nei 
j mažiausio prijautimo. Pravo-
1 slavai pareiškė, kad jei jie su 
i 

• laikomi nuo atsivertimo tikro 
Ijon Romos Kataliku Bažny
čion, tai jiems naujos sekto? 
nereikalingos. Jiems gera ta 
pati pravoslavu cerkvė. 

Komunistu viltis. 
"Gyvo j i " cerkvė i kurt a 

nori aukoti, kadangi ta <*erk-jja i r ylft[ R o m o j ^ w l l a kar
vė vargiai gali virsti mctodis- L&iolaiį išėmus kard. del Vai, 
lV i ( l ( , a l»- 'kuris sirguliuoja. . " 

Kol buvo amerikoniškn) do-j p a m a l d o s e buvo diplomati-
lerių, raudonosios cerkvės | n i o k o r p u s o personalai, aukš-
maldnamius lankė ne vien k o j t o g k ) i k r j m % r o m o n a į į, fcti, 
munistai, bet ir pašaliniai 
žmonės. Išbaigus pinigus, 

kad Kongresas negali leisti .pirm jmros metu. Xe vien a 
jokiu priešreliginiu įstatymų.1 merikoniški metodistai norė-

Žodžiu tariant, Oregono klu-jjo tuo pasipelnyti, In-t ta cerį 
šeriai būtinai nori sugriauti kvė ir patiems komunistams 
visas privatines mokyklas, at buvo dideiė viltis. Su jos pa 
imti nuo tėvų teises vaikų au-'gelba komunistai tikėjosi pil-
kiėjimo klausime ir pačius nai sugriauti visokią religiją 
vaikus pakeisti vergais ir po-': Rusijoje. 
litiniais savo įrankiais. 

Aukščiausiojo Teismo 1SS-

Tos cerkvės priešaky buvo 
amerikoniškų metodistų vys-

prendimas bus didžiai svar- įkupas Hecker. Metodistai jos 
bus. I suorganizavimui išleido dide-

lies sumas pinigų. Iv kol bu-

žmonės atsisakė lanjryti " p a 
maldas ' ' ir bolševike valdžia 
pradėjo tuščias cerkves užda
rinėti. 

Tad metodistų vyskupas ir 
išsprendė raudonąją cerkvę 
likviduoti. 

Buvo daug arkivyskupe 
vyskupų. 
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KOVO Rt SUSIRINKS T. 
S. TARYBA. 

GENEVA, vas. 17. - Ko
vo mėnesio vadžioje susirin
ks mitingan T. Sąjungos ta
ryba. Pirmiausia, supranta
ma, bus svarstomas taikos 
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ŽINIŲ ŽINELES 
I š LIETUVOS. 

RADI0 KONFERENCIJA. 
WASHINGTOX, vas. 17.— 

Projektuojama <"-ionai sušauk 
ti tarptautino raclio kont'oron-

PLATINKIT "DRAUGĄ" 

vo užtektinai pinigų, raudo
noji cerkvė laikėsi ir Hecker 
buvo jos viršininku. Kaip 
tik pritruko išlaidų, cerkvei 
jitėjo italas. 

Lankė Rusiją. 
Nesenai raudonosios cerk-

NAUJAUSIOS 2INIOS 
PARYŽIUS, vas. 17. — Franfto. kaina puola. Premje

ras Herriot giriasi valdžia turinti aukso atsargą, kurią ja 
gali but sulaikytas finansinis krizis. Bet bijo atsargą išju
dinti, nes paskiau butų blogiau. 

VIENNA, vas. 17. — Čekoslovakijos sostinėj Praba 
praeitą ketvirtadieni komunistai surengė demonstracijas ir 
riaušes. Daug žmonių sužeista. 

LONDONAS, vas. 17. — Anglija projektuoja naują 
planą. Ehiropos taikai, kad tuo būdu nustumti šalin .T. Są
jungos taikos protokolą. 

TOK1YO, vas. 17.—Japonija užgina, kad ji padariusi su 
bolševikais bent kokią slapta sutartį. 

CAVE CITY, Ky., vas. 17. — Floyd Collins atrastas 
pris l%tas urve ir negyvas. 

BERLYNAS, vas. 17. — Vokietijos ūkininkai turi na-

Visui eina. 
Metodistai su savo misijo

mis visur eina. Kuomet Bu-1 protokolo klausimas. 
sijoj raudonoji cerkvė buvo 
steigiama su bolševikų prita
rimu, Amerikos metodistai 
mėgino užsiginti pataijkaują 
bolševikų valdžiai tikslu gria- j • 
ati stačiatikiu cerkve. (Te- | I ^ t u v o s Respublikos pre-
čiaus jie su savo darbais n e - : z k k ' l l t a s Stulginskis sausio 
galėjo pasislėpti. Pačią me- j 2 4 <*• * * * » (Kaunan. J is va-
todistų viršininkų tarpe kilo' *mė)° u ž s i e n y S ^ 1 1 8 -
nesutikiiuų del Rusijos krik 

Lietuvos finansų ministeri
ja išleido vokiečių kalba Lie-

rint visokių sutinkamu kliu 
erų. 

Praneša, kad gal dar šian
die prie nelaimingojo bus pri 
sikasta. Kuomet tas bus at
siekta, pirmiausia prie jo bus 
pasiųsti gydytojai. 

Jei kartais jame butų ras
ta nors menka gyvybes ki
birkštis, tuomet butų imtasi 
įvairiausių mokslui prieinamų 
priemonių jį atgaivinti ir pas 
kiau pagydyti. 

Reikalauja mokytoją lietuvį. rVILNIUS. Švenčionių " R y 
t a s " išrinko pirmininku dėka 

KEIŠKUTftNAI. (Kalti- j 1 . ' * Vfof'' viee-pirmininku 
v , . ,v . Id-ra Rima, sekretorium kun. 

nenų parap.). — Ris sodžius i„, . 7 . . . . . . ^, , 
turi apie 60 ūkininkų, visi Trukaną, kasininku p. MaV-

lietuviai.. 1924 m. turėjo vai- . 
diską mokvkla, )>et mokio j i 
lietuvį. Šįmet buvo Švenčio
nių inspektoratas atsiuntęs 
lenką molėtoją, bet gyvento- j 
jai nesutiko priimti ir pora 

džiuną ir kitus. Susirinkimas 
buvo šįmet labai gausingas. 

PAŠALINTAS IŠ SOCLAUS-
TŲ PARTO0S. 

CHICAGOJE 

BERLYNAS, vas. 17. —, 
* 

- i t a s ė s Prūsijos premjeras, so 
se prašymą uftvene onh\ Jh" . ,.\ n . ,. , ., 

- ' eia^sta* Bauer, pasalintas iš 
tu i . " Nofs vėliau darbas bu- S O f . i a l i R t l ) p a r t i i o j c . N r t l | a T « 
vo pradėtas, bet dabar lietu- įsimaišęs į brolių Barmat fi-
viškai mokoma. nansines suktvbes. \ t 

Floridoj mirė cliicagietis 
politikas Frederick \V. Tp-
liam, republikonas. Lavonas 
parvežamas Cliicagon. 

Ties namais, 1435 Elburn 
ave., ekspliodavo bomba. Na
mų langų stiklai sutrupėjo. 
Viskas baigėsi viena baime. 

DR-JA "LIETUVOS ŪKININKAS" 3 

Stato Keturių Veiksmų Dramos Vaizdelį 

"V A L K A T A" O 
O 

o 

ščionybės gaivinimo. 
Tečiaus raudonoji (gyvo 

ji) cerkvė remta visomis iš- j t u v o s &****** i r ekonomijos į 
galėmis.-lr štai šiandie turi- Padėties apžvalgą už 1924 me 
me tai. kas buvo pramatyta. ! tu*- T o k i a 'apžvalga' busin-

ti išleista ir anglų kalba. 

Chicagos " Juven i l e " teis
me paskelbta, kad Chicagoje 
jaunimas kas metai darosi 
blogesnis ir nežinia, kuo tai 
visa baigsis." . 

NUSIŠOVĖ FEDERALIS 
TEISĖJAS. 

MTXNEAPOLIS, Minn., v. 
17. — Čia nusižudė nusišau
damas federalis teisėjas Mc-
Gee, kuris po karo buvo pas
kirtas teisėju. Paliko raščiu
ką, kuriame aiškina, kad ne
galįs proto subalansuoti, bi
josi .ligos. 

Teisėjas MaGee pasižjTnėjo 
kaipo didžiausias "bootlege-

I užsienius vyksta Kauno 
miesto savivaldybės delega
ciją tikslu gauti paskolos, ku 
ri reikalinga Kauno kanaliza 
ei jai. Delegacija aplankys Vo 
kietiją, Franciją ir Angliją. 

Chicagos priemiesty Oak 
farkef reformatoriai darbuo
jasi sekmadieniais uždaryti 
visus teatrus. 

Klaipėdos krašte vienas po 
lieininkas vokietis kuone vi
sai neužkankino lietuvio pie
menuko Petrausko. J i s taip 

r h l , , priešas. J i s aštriai bau. 
i nukankintas, kad Klaipėdos 

dė visus, kurie tik nusiženg- < 
davo prohibicijaL 

cionalį kongrese. 

MASKVA, vas. 17. — Už
sieniuose pasklydo gandas, 
kad žinomas amerikoniškas 
radikalas Haywood iš Rusi
jos gryžes Amerikon. 

miesto ligoninėj vargšui am
putuotos, abidvi kojos. Eina 
tardymai. Lietuvhj tarpe ki
lęs didis triukšmas. 

Daug bedarbių iš provinci
jos keliauja 'Kaunan iefikoti 
darbo. Darbininkai įspėti lie

čia pranešta, kad jie esąs vykti Kaunan, kur taipat ma 
Rusijoje. ža darbų. 

Praneša, kad jei Chicagoje 
gatvekariai bus sumiestinti, 
tuomet už važinėjimą prisi
eis mokėti 8 centus arba ir 
daugiau. 

}o 

NED6LIOJ, VASARIO 22 D., 1925 M. j 
M. MELDAŽIO SVET. j 

Durys atsidaris 6 vai. 2244 W. 23 PL Pradžia 6:30 vai. S 
Vaidins Artistai Teatrališko Kliubo "Lietuva" t jj 

Veikalas " V a l k a t a " yra smagus ir pilnas žingeidu
mo, supintas iš įvairių gyvų vaizdelių. Svarbiausią rolę 3 
vaidins veikalo autorius Zolpas. % 

Dainų ir kitokių pamarginimu bus visa galybė. Po * 
programų smagus šokiai prie J . Phillips muzikos. Ne
praleiskite progos. 

Kviečia DR-JA ''LJF/TUVOS ŪKININKAS". 
»t!X*£&S fJM^2*JU&A&*t&*J^Jl2J*9i&&<^^ 
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VASARIO 17, 1925. i 
• 

CHICAGO IR APYLINK. 
— Šiandie išdalies nepasto
vus oras; šalčiau. 

PINIGŲ KURSAS 

Vakarykščios Dienos 

Lietuvos 100 Illu....$10.00 
Anglijos 1 sv. eteri, . . 4.77 
Francijos 100 frankų.. 5.15 
Belgijos 100 frankų . . 5.08 
Italijos 100 lirų . . . . 4.14 
Šveicarijos 100 f r. . . 19.28 
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PERSIKĖLĖ | NAUJĄ NAMĄ 
NATIONAL DEPARTMENT STORE 

LIETUVIŲ KRAUTUVE 
10846 SO. MICHIGAN AVENUE 

Atidarymas Lietuvių krautuvės naujoje vietoje j -
vyks subatoj, ̂ vasario -- Feb. 21 d., 9 vai. ryte. ' 

Geriausių^ išdirbysčių ivairųs tavorai: šilkai, sati
no šilkas, krape šilkas, lindžetai, demeti, satinai, vil
nonai, gingamai, lininės drobės, planeliai (multinai). 

Vyrams marškiniai, viršutiniai ir apatiniai visokios 
rųšies; kaklaraikščiai, kalnieriai ir visokį darbiniai 
rūbai. Moterim visokios drėsės, žiurkštai, veistės, ma** 
škiniai ir kitoki daiktai, mergaitėms ir vakams visoki 
rūbai. 

Burlingtono pančiakos visokio didumo: šilkinės, 
vilnonės ir kitokios del vyrų,# moterų, merginų ir 
vaikų. Čeverykai visokio gatunko: vyrams, mpterinir, 
merginoms ir vaikams. Kviečiame visus Lietuvius ir 
Lietuvaitės atidarymo dienoje, snbatoj, vasario - Feb. 
21 diena ateiti ir pasižiūrėti mūsų naujos Lietuvių 
krautuvės, visokių naujų tavom. Mūsų patarnavi 
mas visiems lygus. National Department Store. 

3ff 
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SOCIALISTŲ 'REAKCIJA-. 
Šiaulių Revoliucija". 

Sausio 11 d. š. m. Šiauliuo
se buvo socialdemokratų mi
tingas. Kalbėtojai Vainauskas 
ir Balakas, kiek įmanydami 
šmeižė savivaldybes darbuoto
jus ir ragino nepasitikėti ir 
griauti Vyriausybę. Seimo na
rys socialdemokratas Marke-
tis pradėjo kurstyti vieną vi
suomenės dalį prieš kitą. Nuo

dą vikus - komunistus, ar tik t 
jiems simpatizuoja! 

4 "Pijuio" šešėlis. 
Kauno Miesto Valdyba be

darbiams suorganizavo vicš-
iuosius darbus. Darbininkams 
mokėta 7 litus už 6 valandų 
dienos darbą. 

Miesto Taryba nutarė suma 
žinti mokesnį, iki 5 litų nuo 
sausio 19 dienos. Tai buvo 
pranešta darbininkams. Kele
tas agitatorių pradėjo agituo
ti mesti darbą ir reikalauti 
iš miesto valdybos mokesnį 
pakelti. Išrinkta darbininkų 
delegacija, kuriai miesto val
dyba išaiškino priežastis, ko
dėl mokesnis tapo sumažintas. 
Delegacija grįžusi ir "nieko ne 
sakius darbininkams, kvietė 
visus eiti į miesto valdybą, 
pas burmistrą, ir reikalauti 
padidinti mokesnį. Ties Rotu
šes susirinko minia apie 150 

« 
NAUJAS MINISTERIŲ KABINETAS. 

vados viršininkas už kursty
mus ir triukšmo kėlimą mi-1 žmonių. Tuoj atslraao agita-
tingą uždare, o p. Markeliui | torius, pradėjo prakalbas. Į-
teko apsilankyti nuovadoje. į simaišė milicija, norėjo sus-
Tokį faktą paduoda Lietuvos į tabdyti agitatorių, bet minia, 
laikraščiai, ypač Šiaulių vie- milicijantą pravarė. Pradėjo 
tinis laikraštis "Šiaulietis". 

Sveikai mąstančiam žmo
gui policijos pasielgimas^ ro
dos, buvo vietoje. Jei ragina
ma griaudi Vyriausybe, jei 
kurstoma prie revoliucijos, 
tai čia jau nėra mitingas, bet 
tvarkos ir ramybes ardymas. 
Policija, tvarkos dabotoja, tu
rėjo ir turi tvarkos daboti. 

Tuo tarpu Lietuvos socialis
tai, o dar labiau jų pakalikai 
Amerikoje iš "N*-nų" štabo 
šaukia ne savo balsais: "Pi
liečių susirinkimai ardomi! 1 
Baisi reakcija! Laisve žudo
ma!" (Ar sunaikinti Tėvy
nę!). 

Bolševikų "tavarščiai". 
Paskutiniu laiku^ gavę pini

gų iš Maskvos propogandai, 
Lietuvoje pradėjo smarkiai 
bruzdėti bolševikų agentai. 
Įvairios proklamacijos, kurs
iančius darbininkus sukilti, 
praplito po didesniuosius Lie 
tuvos miestus. Žvalgyba sus* 
kė pėdsakas plačiai veikian
čios komunistines organizaci
jos Lietuvoje. Sausio 12 die
ną, naktį, Kaune, Panevėžy, 
Mariampolėje ir CJkmergėje 
pas įtariamuosius asmenis pa
daryta kratos. Ir kas pasiro
dė? Pasirodė, kad išgamos 
Tėvynės vaikai tarnauja Ru
sijos bolševikams. Susekta, 
kad Lietuvos komunistai susi
rašinėja su Maskvos Kouiin-
ternu. Rasta daug komunisti
nes literatūros, nstgi ginklų, 
bombų. Už tai areštuota apie 
20 žmonių, kurių tarpan pa
puolė ir Dr. Matulaiti?, M&-
riampolės realinės gimnazijos 
mokytojas, ir Dr. Damaševi-
čius, Panevėžio veikėjas. 

Kad valdžia daro kratas 
pas įtariamuosius Tėvynes 
išdavikiškame darbe kad val
džia suima tuos Tėvynės ju.-< 
das - išgamos, kurie nori Tė
vynę parduoti bolševikams, 
rėdos, už tai nei vienas Tė
vynes mylėtojas nekiretu 
peikti valdžios. 

Tuo tarpu Lietuvos social
demokratai ir paskui juos ir 
Chicagos socialstų organas 
užbliovė visa gerkle: "Lietu
voje baisi reakcija! Nesuskai
tomi areštai! Atimama pilie
čiams laisvei'* 

Klausiame, ar Chicagos 
"N-nos" remia už pinigus 
Lietuvos išgamas, Tėvynės iš-

minia reikalauti socialisto Vi
leišio pasirodyti. O socialistas 
Jonas Vileišis, Miesto Burmis-
tras? pašaukė raitąją miliciją, 
ir liepė minią išskirstyti. Ke
letas agitatorių šaukė neklau
syti milicijos, o veržtis pas 
burmistrą. Tuomet milicija 
paleido kelis šūvius į orą. Mi
nia pakriko. į žmonių tarpą į-
simaišė raita milicija. Beskirs 
tant minią 2 darbininku su
žeistu. 

Mes nonorime čia- pagirti. 
Miesto Valdybą, kad sumaži
no darbininkams mokesnį-, 
mes anaiptol nenorime pri
tarti — šaukimui policijos pr
ieš darbininkus ir jos pasiel
gimui. Bet kodėl Chicagos soc. 
-dem. organas šį įvykį išpūs
damas šaukia: 

"Baisi reakcija Lietuvoje! 
Nekalti žmones šaudomi! Ca
ro gadynė grįžta, kuomet žmo
nės buvo šaudomi Kražių 
bažnyčioje!," tikrai žinoda
mi, kad taip ištikrųjų nebu
vot Matot, jau toks "N-nų" 
amatas lengvatikius mulkinti. 

Xaujieniškių tikslas* yra 
aiškus. Jie nori diskredituoti 
Lietuvos valdžią amerikiečių 
tarpe. Ir nors Kauno Miesto 
valdyba nėra krikščionių de
mokratų rankose, nors miesto 
galva yra p. Vileišis, liaudi
ninkas, visa kalte suverčiama 
ant krikščionių demokratų. 
Nepavydėtina Tėvynės išda
vikų į- jų pritarėjų rolė. Mes 
senai žinome, kad "N-nų" 
Pijušėliui sunku sutikti su 
mintimi, kad Lietuva yra ne
priklausoma valstybe. Ar tik 
nemeilesnė jam "vienintele, 
nedalimoji Rusija! y\ 

ŽIOGAI PIETC AFRIKOJ. 

Pietų Afrika daug kenčia 
nuo žiogų (šaranča) rykštės. 
Iš senų - senąvės gyventojai 
tuos vabalns kovoja, tečiaus 
jokiu būdu negalima jų išnai
kinti, nei veisimosi sumažintu 
Vienus plotus išnaikinę, suau
gę žiogai kaip debesys rjakįla 
oran ir persikelia kitur lau
kus naikinti. Jiems kur atsi
lankius paliekia tik vieni ty-
rynai. Pragaišta medžių lapai, 
žolė ir visoki žaliumynai. Se
niesiems žiogams persikėlus £ 
kitus plotus, likę jaunikliai' 
kurie dar negali skristi, baU 

Atsistatydinus p. Tumėno kabinetui, lietuvių ameri
kiečių spaudoj pasipylė įvairių spėliojimų apie atstaty
dinimo priežastis. Daugeliui rodėsi ,kad užsienio politi
kos keblumai privertė, p. Tumėno kabinetą pasitraukti. 
Opozicijos laikraščiai, dar paprasčiau klausimą rišo: sa
ko Daukantas su Krupavičium susimušę, tad kabinetas 
ir turėjo atsistatydinti. Bet šiuom kartu nei vieni, nei 
kiti neįspėjo. 

Susudidarius naujam kabinetui tikrai paaiškėjo, kad 
Daukanto ir Krupavičiaus "susimušimas" yra tik gryna 
pasaka, greičiausia lenkų sugalvota ir paskui 
opozicijos laikraščių išpusta. Jei but įvykęs minimas kon 
fliktas, tai abiejų ar bent vieno šitų vyrų naujame mi-
nisterių kabinete tikrai nebūtų. 

Užsienio politika, matyt, ir-gi nelošė svarbios ro
lės šitame krizyje. Prieš ministerių kabineto krizį buvo 
skaitlingas Krikščionių Demokratų Partijos suvažiavimas. 
Gal but tame suvažiavime ir buvo pareikšta tūlo nepa
sitenkinimo Švietimo ir Vidaus Reikalų ministerių veda
ma politika. Kadangi ne vienas ar keli ministeriai at
sako už vedamą bendrą politiką, tai ir rezignavo vi
sas kabinetas, o ne jo dalis. 

Butą dar vienos svarbios priežasties ministerių ka
binetui atsistatydinti. P. Tumėnas jau senokai sirginėja. 
Kaikurie ministerių posėdžiai turėdavo įvykti privačiame 
p. Tumėno bute, iš kurio jis nebepajėgdavo išeiti. Mi
nisterių pirmininkas p. Tumėnas, del savo nesveikatos, 
labai nenorėjo pirmininkauti ir galop atsistatydino, už
leisdamas premieravimą p. Petruliui, o sau pasilikdamas 
tik Teisingumo Ministerijos portfelį. 

AR PASIKEIS LIETUVOS POLITIKA? 
Premiero vietą dabar užėmė p. V. Petrulis, Finan

sų ministeris. Nepriklausomybės pradžioje p. Petrulis 
priklausė Santaros partijon. Iš jos išstojęs, jis kurį laiką 
buvo bepartyvis, bet galop pasviro Ūkininkų Sąjungon. 
Mums tikrai nežinoma, ar p. Petrulis skaito save kata
liku ar tik šiaip krikščioniškos krypties žmogumi. Kaip 
ten butų, vistiek nėra pagrindo laukti kokių atmainų jo 
politikoje. P. V. Petrulis yra žinomas kaipo rimtas, švie
saus proto žmogus, turįs daug praktikos tinansų srity. 
Jis yra skaitomas ir litų įvedėju. Kaip p. Dobkevičius 
vis sviravo ir kaž-kodel nesiskubino savos valiutos įvesti, 
tai buvo Ministerių Kabinetan įstatytas p. Petrulis, kurs 
dideliu greitumu ir sumanumai iššlavė iš Lietuvos vokiškas 
markes ir įvedė lietuviškus litus, kurie dar srjėjo išgelbėti 
žymią dalį Lietuvos žmonių turto. 

Užsienio Reikalų ministerių pasiliko p. Čarneckis, tad 
užsienio politikoje radikalų atmainų rodos nebus. Galop, 
visi budai Vilnijai atvaduoti jau išbandyti ir čia vargiai pa
vyks kas nauja sugalvoti. Teks laukti naujų įvykių Europos 
Rytuose ir sulig jais kreipti Lietuvos vadeles į Vilnių. Juk 
Vakarų Europa nieko mums nebežada. 

Naujas Vidaus Reikalų ministeris p. Endžiulaitis mums 
mažai žinomas. Ar bus jis griežtesnis už p. Starkų, dabar 
dar per anksti butų tvirtinti. 

Švietimo ministerių tapo gydytojas Jokantas. Nepri
klausomybės pradžioje jis buvo mokytoju ir direktorium 
Marijampolės gimnazijos, Seime ilgai dirbo švietimo ko
misijoj. Sakoma jis gerai nusimanąs Lietuvos mokyklų rei
kaluose. Kaip Dr. Bistrui, taip ir naujam Švietimo ministe-
riui p. Jokantui teks susidurti su dideie stoka amatų ir pro
fesijų mokyklų Lietuvoj. Velytume naujam ministe-
riui sudaryti racionalų planą, kaip ateity pristeigus Lietuvoj 
įvairių amatų, žemės ūkio ir prekybos mokyklų, kad tuo 
būdu praturtėtų Lietuvos smulkus amatninkai ir darbinin
kai. 

Krupavičius pasiliko savo vietoj. Reiškia dvarai bus 
energingai parceliuojami bežemiams ir kareiviams ir tuom 
pačiu lenkystės lizdai ardomi. 

Paaiškėjus ministerių sąstatui, savaimi pasibaigs 
spėliojimų gadynė ir mūsų spaudoų išnyks tos lakiraštinės 
antys, kurių tiek daug buvo priskridę pastaruoju mėnesiu. 

VALGIŲ KARALIUS 
Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu 
surėdymu, karvė ištraukia ii ju naudingus ele
mentus ir perduoda juos jums piene. Dėlto, pie

nas yra valgių karalius. 

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

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

Jei norit sužinot kaip Tirt su Bordeno Išga-
ruodinta Pienu, pasiuskit mums kuponą, pa
ženklinant kokias pamokas norit, ir mes pri* 
>iiisini dovanai. 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Buildint New York 

-

7f Pasigarsink ' ' Drauge 
dešimtys tūkstančių sužinos. 

/ 
Tel. Ganai 2855 

C. J. PANSERHA 
Fotografas 

FAJCSIRNA STUDIO 
1901 S. Halsted St., Chicago. 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja t Tisas 

miesto dalis. 
- -

r»*= 

gia naikinti kas likę. • arba peni naminius paukščius. 
Ypač Transvaaliaus provln-. Jauni žiogai, turi įpratimo 

Gija nuo žiogų daug nukenčia, eiti kiti paskui kitus pada-
Tenai metai į metus išnaiki
nami šimtai ketvirtainių mai
lių. Nemažai žiogų išnaikna 
paukščiai. Daug jų iškilusių o-
ran vejas nupučia jūron, kur 
jie dingsta. Bet taipat ir pa
tys gyventojai įvairiomis prie
monėmis daug įų išnaikina. 

Naktimis žiogai susirenka į 
didžiausias krųvas miegoti. 
•Tuomet žmonės juos tiesiog 
su dideliais špatais kabina ir 
verčia į katilus. Verdančiu 
vandeniu nušutina, džiovina 
ir su avižomis šeria arklius 

rytais špatu takais. Žmones 
tuos takus išveda į sausos žo
les plotus. Kuomet jų prieina 
į žoles, šios padegamos. Tuo 
būdu milionai ir bilionai žio
gų išnaikinama. 

Vykusi ir naujausia prie
monė žiogus kovoti tai jų 
šmirškimas skystimu, paga
mintu iš arseniko, sodos ir cu
kraus. Nuo to skystimo daug 
jų žųsta. Gyvi ima esti negy
vėlius ir tie stimpa. Bet dide
liuose plotuose tos rųšies ko
va negalima. 

CICERIEČIAI 
PASINAUDOKITE 
PROGA 

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

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

CICERO TRUST tt 
SAVINGSBANK 
52fld Ave. & 25th St.,' j 

Cicero, Hl. J 
L K 

S. D. LACHAVVIGZ 
Lietuvis Graborlui 
9814 W. iS-rd Flaoe 

Chicago, 0L 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite uiga** 
nėdinti. 

Tel. Canal 1171 

KOSULIO REMEDIJA MO
TINA DUODAVO GE

RIAUSIA 
Pine Tar ir Medus Apgalėją 
Visus Modemiškus Vaistaus. 

Tūkstančiai šeimynų per daugelį 
metu laikė savo namuose pine tar 
medų nuo šalčių, kosulio bronchui -
tis, spazmodiško krupo ir gerklės 
skaudėjimo. Mūsų motinos žinojo ko
ks vaistas geras, prašalino pavojin
giausi kosulį į 24 vai., ir galima duot 
jį vaikams nes jame nėra migdomų 
vaistų. 

Mums dabar paaiškina kad nėra 
geriausio vaisto nuo šalčių'. Dakta
rai sako kad pine tar paUuosuoja 
flegma kuri yra tikra kosulio prie
žastis, taipgi gydo skausmą, o me
dus duoda gera skonį ir palengvinu 
erzinimą. 

Vaistas, kuris yra vartojamas su di
delių pasisekimu per daugelį metų, 
yra žinomas, kaiįno Dr. Bell's Pine 
Tar Medus. Jis yra padirbtas Iš pine 
-tar medaus ir .kitų greitai gydančių 
vaistų, kuriais geriausi gydytojai re
komenduoja, jei norite kogeriausį. 
Vaistą kuris sustabdo kosulį per nak
tį — pirkite Dr. BelLs Pme-Tar me
ilų. Tik 80c. pas kiekvieną vaistiniu-

D R BELLS 
PINE-TAR-HONEY 
FOR COUCHS 

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis šiandiena. 

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

Patarimai dykai. Atsilankyk į 
TRAINIS HEALTH INSTITUTE 
3S27 So. Halsted Street 

Vai.: Nuo 9 iki 12 Iš ryto Ir; 
nuo 6. Iki 8 vakare. 

Tel Lafayctte 8568 v 

Dr. A. J. NORMANTH 
LIETUVIS N APRAPATAS 
4454 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo S Iki B 6 Iki 8 P. M. 
Chicago. 

ARTI 70 METŲ 

Sako kad jaučiasi kaip jauna. 
Mrs. S. Wenzel, 262 Kingsley S t , 

Buffalo, N. Y., rašo: "Malonėkite 
prisiust vieną baksą jūsų Bulgariš
kos Žolių Arbatos, užtat kad yra 
geriausis vaistas ir pagelbsti mane 
visuomet. Aš pranešiau mano drau
gams apie šią Arbatą. Man artinasi 
70 metas, ir visi mano pažįstami 
klausia manės kodėl aš išrodau taip 
jauna, aš visiem pasakau kad Bul
gariška žolių Arbatą vartoju." 

Gerkite Bulgarišką žolių Arbatą, 
einant mėgot, tuojaus prašalins šal
tį, ir taipgi pagelbsti rumatizmą 

Pas kiekvieną vaistininką -- 35c 
75c. ir $1.25. 

PASTABA: Kad norite mano dide-
Ij 5 mėnesių saizą, pasiusk $1.25, H. 
H. Von Schlick. Pres. 39 Marvel 
Bldg., Pittsburgh, Pa. 

r Tel. State 1730 
K. N UR K A I T I S 

AKINTŲ PRITATKYTOJAS 
159 North State Street 

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

Išskiriant Seredos ir Subatos rak. 

Vyrai ir Moterys kurie kenčiate, 
žinokite teisybę. Mūsų specialistai 
duoda pilną egzamlnaciją kuri iš
randa visus Jūsų silpnumus. Nereikė 
spėti, šis egzaminas tikras ir neabe
jotinas. Jeigu skauda tau vidurius, 
krutinę,l pečius, galva, jeigu negru-
muliuoja tau viduriai, neturi apetito, 
kankina tave rumatizmas, dusulys, o-
dos Ilgos nerviškumas ir kitos kro-
niškos ligos. 

Veltui neleiskite laika ir pinigus 
pas daktarus .kurie neduoda rezul
tatus. Daugelis žmonų inano , kad 
jau nebus galima. išgydyti jos. Ne
pasiduokite. Gaukite nuo expertų 
patarimą,. Prisidėkite ir jus prie tų 
šimtų sveikų ir linksmų pacipntų, ku-
Tle lankuos! kiekviena diena į Imu-
uų privatiškus kambarius. 

Mes turime didžiausi ofisą Chioa-
goje su visais moderniškais įtaisy
mais ir mašinomis. 

Kad norite .greitų rezultatų atsi
nešk šį skelbimą o gausi egzaminą 
Ir -X-Ray kuris kainuoja $10.00 ui 

CHICAGO MEDICAL CLMUC 
503 So. State St. Kamp, Congress St. 
Piratiškas Įėjima* 7-E. Congress St. 

PHeš Leiter Stores 
Valandos: ..Nuo 9 iki « vai. vak. 
Panedėlials, Seredomis ir Subato-

mls 9 iki 8 vai. Nedėliotais- Nuo d 
iki 12 vai. ryte. ^ " " S ^ * « , t t o ' 

L 

j į ^ 
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GYVENIMAS VISUOMET YRA VERTAS GYVENTI, 
JEIGU SENI ŽMONĖS JAUČIASI GERAI 

Kad būti sveiku, saugokitės 
kroniško viduriu užkietėji
mo. Geriausias lkiosuotojas 

del senu žmonių yra Dr. 
Caid vvell's Syrup 

Pepski. 

B UTŲ didelė nauda sen iems žmo
nėms, je igu jie suprastų, kad 
didžiuma jų l igų bei nusiskundi

mų pae ina nuo vidurių užkietėj imo, 
nes vidurių užkietėj imas su maisto 
nevirškinimu atsi l iepia j smegenis , 
nervus ir i v i sa muskulų sistemą. 
Atsiranda ga lvos skaudėj imas , pradeda varstyti g a u s m a i i r . romatizmas 
pal ieka nepakenč iamas . Jeigu jųs mokės i te apsaugoti savo žarnas nuo nuo
dų, jus jausi tės la imingesni , nes kuomet nėra jokių nesmagumų, senatve nė
ra prikll. 
F a k t a s yra, kad seni žmonės re ika
lauja gero ir paprasto l iuosuotojo. 
Dr. CaidweH's Syrup Peps in maloniai 
veikia ir be gripų. Tai yra Egypt iškos 
daržovės sena sul tys su pepsino aro
matu. Vartokit jį nuolatos, o nereikės 
j u m s jokių kitų gyduolių. 

Dr. Caldwell 's Syrup Pepsin nėra 
jokis exper imentas sen iems žmonėms, 
nes j is yra ant marketo per suvirs 
tr isdeš imts metų ir šiandien parsi
duoda daugiau negu kokia nors kita 
gyduolė švietė. Virš 10 mil ionų bon-
kų parsiduoda kas metai. Pirkit jj 
tuo supratimu, ką m e s sakome ar
ba jusi; pinigai bus sugrąžinti , jei
gu pasirodys kitaip. 

C H S f t O O H 
jv.lt. 

CMCAGOJE 
, YIESA *AMKA. 

I 

K U P O N A S VIENOS ĮJONKOS 
IŠBANDYMUI D Y K A I 

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau Išbandyti, negu 
pirkti. Lai j ie iškerpa šį kuponą, 
prisegta savo vardą ir adresą ir 
lai jie pasiunčia į 

P E P S I N S Y R U P COMPANY 
Mimtki'llo. UI. 

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald-
well's Syrup Pepsin paštu. Štam
pą nereikal inga Visiškai dykai. 
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O 
O 

i 
: 
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CHAS. K. VUOSATns 
Didiiauses ir gerianses siuvejes 

ant West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 

materijų del vyru ir moterų. 
ir moterių. 

NAUJAUSOS MADOS SIUTU 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakinio greitai ir gerai 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipgi 

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

Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. Chicago, 111. 

n Tel. Roosevelt 8982 

Telefonas Canal 72S3 

PETRAS CIBULSKIS 1 
Maliavoj imo Kontraktorius 

DažŲ Ir Poperos Krautuvė 
2388 SO. LEAVITT STR. 

I Telefonas Canal 0*10 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

l i e t u gerai Ir sąf lal įkal , 
THOMAS HIGOHIS 

JS18 So. Oakley A ve Chicago, 

D A K T A R A I : 

t 

DR. S, BEIS 
P H T S I C I A N & SURGEOH 

X — Spinduliai 
Off ice: 2201 W. 22nd St. 

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

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

Sun. 10-12 N o o n 

1 Telefonas Boulevard I M S 

DrSABrenza 
4808 SO. A S H L A N D A V E N U H 

Chicago, m . 
Vai.: t ryto Iki 12 piet į 1 p o 
»*et iki S po piet , 6:30 vak. Iki 
• :S0 vak. 

t * 
Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th St. 
Valandos n u o 8 iki 12 dieną, n u o 
6 iki 8 vai . vak. Hedėl iomis n u o 

8 ik i 2 vai . p o pietų. 

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

Telef. Lafayette 4146 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Gbs-

tetrikas ir Specijalistaa 

Dr. A.J. KARALIUS 
961. Boulevard 1160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, DL 

— ^ 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytoju ir Cfaimrga* 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
TeL Yards 0994 

Valau dot; . & 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

TeL Boulevard SMC 

D I N J. P. Poška 
GYDYTOJA* 

• M 
C H I R U R G A I 

•**T Bo. Morgan Street 
Valandos: t — 1 1 JI i r t * . 
Vakarais nuo T Iki • 

CICERO OFISAM: 
I M S South 49-th A v f l M 

TeJef. Cicero M 7 t 
Valand.: I — I i i T . w, 

Utarnlnkals ir petnycJoms * s * ^ l 
1*1 t vai. vafc 

Elektroterapas. 
IŠIMA T0NSILUS -

1)—B# marinimo, 
t>—B« peilio ir be aluia&mo, 
»)—Be kraujo, 
4)—Be Jokie pavojam sveikatai. 
D—Pscijeutui Beįeiki* sirgti, go

ti tooj vaisyti, Ir fali eiti | 
Patydo 'UaJl-stones' (akmenis tuli/Je) 

Ir akmeo|o ilapomo pūslėje be o-
peracUoo, aa tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sagrąiina rlrdėjlmo. 
Gydo visokias ligas pasekmingai, ir Jei 

vra reikalas daro operacijas. 
Profesijonati patarnavimą teikia savo 

1411 So. 50 Ave. Cicero, I1L 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po piet lld t vai. vakare. 
Nedellomts Ir eeredosnis ofisas n*do-

Mtao Tel. Boulevard N N 
Reaid. TeL Drexei i l t į j 

Dr. A. A. ROT H 
B L IAB GYDYTOJAS IR 

C H I R U R G A S 
• • e c i s U s t a e Moterldki}, Vyriška 

Valkų ir v iso cfcroniaku Ilgu. | 

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

Yal.: 1—8 po p i e t 7—b vak. Ned. 
Ir Šventadieniais l t — 1 1 d. 

-% 

DR, CHARLES SEGAL 
i Perkė l ė s a v o ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS OI 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Yal . : r y t o n u o 10—12 nuo 2—€ 
po pietų: nuo 7—8:20 
Nedėl iomis: 10 Iki 12. 

vakare 

Telefonas Midvvay 2880 

Ciceros Lietuvių namų sa
vininkų Klubas laike mėnesi
nį susirinkimą vasario 4 d. 
Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Daugiausia buvo svarsto
ma apie užpakalinių gatvių 
taisymą. Nutartą pagaminti 
tam tikrą . rezoliuciją ir j teik
ti miestelio valdybai. Rezo
liucija reikalauja, kad visos 
užpakalines gatvės butų išce-
menįuotos pilnu mastu t. y. 
16 pėdų pločio; kad vidurys 
butų įlenktas vandenini nubė
gti į gatves. Šitai rezoliucijai 
įteikti valdybai išrinkta ko
misija iš 5 narįų. 

Butų labai gera. kad visi 
susirinkimai butų taip skaito 
lingi, kaip kad Sis buvo. 

T. Tamavicius, rast. 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis A k i ų Specialistą* 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Je igu kenti galvos skaudėjimą. 

jei turi a k l ų uždegimą, jeigu akys 
tuvarge . si lpnos, skaudžios arba 
ašaroja, patartinai Dykai . 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki t vakare. 

Nedė l iomis nuo 10 iki 1 
3333 South Halsted Street 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis A k i ų Specialistas. 

Pa lengvins akių į tempimu, kas 
yra priežastimi skaudėj imo ga l 
vos, svaigulio, aptemime, nervuo-
tuuio, skaudančius ir uždegusius 
karsčius aklų, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaua, be Į 
vaistų arba skausmo. Nepervirsl-
na nei akių medikal l s mokslas . 
Visuose ats i t ikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis m a 
žiausias klaidas, taip pat ka ip 
visokias l igas arba nenormali pa
dėjimą, s i lpnybe muskul imų a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsit ikimuo 
se. Nauj i stiklai įdedami 1 rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 
numerio Iš recepto duoto visiems 
l igoniams, ir rekordas la ikytas vi
sų atsit ikimų Net ikros akys pri
taikytos. Speeiale atydą atkreip
i a m a palengvinimui visų nervų 
lign, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių i 
į tempimo, kuomet geras pririnki-
m a s ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti Ir toli 
matant iems pagelbėta. Speoialė a-
tyda atkreipta 1 mokyklos valkus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėl iomis nuo 9 lkl 1 po p le t^ 

Tel. Boulevard 7JJ89 
1545 West 47-th Street 

A K I N E I $ 4 I R AGG6ČIAU 

Tamsta Gaii Biii 
Sveikas 

• i. 

Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6650 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgai 
1821 So. Hals ted Bt. 

Rezidencija 8800 S. Artesian Ave.* 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lkl 8 

po pietų: 8 lkl 9 vakare. 

A. L. R> K. Federacijos Ch'h 
cagos Apskritis savo susirin
kime Y$saxio .10 dieaą š. m.' 
įgaliavo Apskričio valdybę, iš
reikšti viešą padėką visiems, 
kurie pasidarbavo rengiant 1 
Vaąario š. m. taip gražiai pa
vykusį Katalikų Seinią ir. va
karą. 

Taigi šmoiai nuoširdžiai 
dėkojame J. M. gerb. kun. I. 
Albavi&ui, Federacijos Cen
tro pirmininkui ir Dievo Ap-
veizdos parap. klebonui už iš
kilmingas pamaldas bažny-
čioje, kuriuos atlaike dova
nai; gerb. kun. B. Bumšui --
už gražų ir įspūdingą pamok
slą Seimo dalyviams; vieti
niam Federacijos 15 skyriui 
už svetainės išpuošimą ir pa
rengimą užkandžių; Seimo 
Rengimo Komisijai -- už uolų 
pasidarbavimą šaukiant ir 
tvarkant Seimą; gerb. gerb. 
prelegentams Dr. K. Pakštui 
ir Kun. B. Bumšui už turinin
gus ir karštus referatus mūsų 
visuomenei gyviausiais klau
simais; pagaliaus Seimo pre 
zidijimui už tvarkų ir gražų 
Seimo veidmą. 

Taip jau dėkojame .p. J. 
Vaičkaus Dramos Teatrui, 
kuris teikėsi suvaidinti taip 
gražų veikale, sukėlusį pub
likoje tiek patriotizmo. Ypa
tingai laikome priederme tar 
ti padėkos žodį Teatro Di
rektoriui, p. J. Vaičkui, ku
ris, nežiūrint į tai, kad buvo 
sergąs, pats dalyvavo lošime 
ir davė publikai dar exira 
programos dalykų. 

Taigi visiems išvardintiems 
aukščiau ir kitiems, kurie ko
kiu nors būdu buvo prisidė
ję rengiant šį Seimą ir Va
karą, tariame Federarijos Chi 
cagos Apskričio vardu šir
dingą ačiū. 

F. Strėlčiunas, 
Fed. Cliic. Ap. pirm., 

V. Galnaitė, 
sekret. 

ADVOKATAI 

V. W. RUTKAUSKAS 
A€> V O-K A T A S 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambarys 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

t * • 

Atsakym 

Rūkytojo 

Helmar cigaretų 

Skonis gryno ir ^gero 
Turkiško tabako kuris 
sutekiia pilną užsiganė
dinamą ir turtingumą 
kiekvieno durno. 

Uelmarai suteikia ju*as gerą rusi rūkymo už 
nebrangia kaina, o j ie Yien tiktai turi savyje 
Turkiška tabaką, kuris turi natūrai į skonį ir 
kvapsnį. 

A E 

STASULANI 
ADVOKATAS 

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

Cicero Ofisas Ketvergo rak. 
[4917 W. 14th St. Tel. Cicero 8229 
Ant BRIDGEPORTO Seredoj nno 
!«-8 vai. T. Subatoj nuo 1—7 T. T. 
3286 6 . Halsted St. TeL Boul . 8787 

,%*m»-^.^ ^y*ę*°-

PRANEŠIMAS. 

Ar sergate? Mes j u m s pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jųs č ia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
l iga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio l iga, gasų, rugš tumų 
Ir nesijaučiate gerai po valgio T 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėj imą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus Ir f istulą? Ar 
kenčiate nuo rųptnros? Ar turi
te ant veido spuogus, lSballmą Ir 
mažai averiate? Ar kenčiat© nuo' 
nervų — nemigė , pavargęs iŠ ry
to, galvosūki, apsivėlusį l iežuvį? 
Prašatinkit nervingumą —' apsi
saugoki t neurastenijos, ji s i lpnina: 
v i sus nervu*. Nere ikės jums dau
g iau kentėt i — ateikite Ir pas lma-
tykitę su m u m i s tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schmreers 

X " Ofisas 
Tel. Armitage 4412 

1112-1114 Mirwaukee 
Viršui Hatterman Ir. Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
Pietų,, f -9 vakare 

Nedėl loj nuo 10 lkl 17 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir š lapumo ligų. 

1 

Visų suinteresuotų asmenų 
ir agentūrą žiniai pranešama, 
kad naujai atspausdintų pa
sų ir leidimų aplikacijų blan
kai jau gaunami Pasiuntiny
bėje. 

Liet. Pasiuntinybė Amer 
• * " 

— — m • ' — • i • ' • • • i • • • . - . • ^ 

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną. 

Namų svininkas užganėdintas« 
Visi linksmi! 

Tūla lenkų šeimyna N e w Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku-
siame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namu- Principialiais liudininkais 
buvo keli ^kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei-
mynps apartamente. ."Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 

.miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų. 

Teisėja* išklausęs verkiančių kū
dikių motinos p a t e i s i n i m o , kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas isakS jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 3$c. bonką B A U B I 
N O ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik. užeis .tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar .kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena. 

B A M B I N O yra kųdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta j į ! Jie net 
prašo daugiaus! 

(Paskelbimas) 

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAfl 

137 If. Dearr>orn Streei 
Kambariai 514 ir 618 

Telefonai Randolph 5584 Ir 5585 
Tai . : K a s diena. Išskiriant Su-

batos Ir Šventės, nuo 9 lkl pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenne 
Telefonas Pul lman 6877 

Tai.; Kas diena nno t lkl 8; 
Subatomls visa diena, Šventomis 
Iki pietų. 

SPECILISTAS ant egzamlnavo-
jimo abstraktų ir padarymo k o n 
traktų, dokumentų Ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

JoluiBagdziunasBorden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington St, 
Room 1310 

Telephone Dearbora 8946 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevel t 9090 
N a m ų Telefonas Canal 1667 

HELEN 6ELMEN JERRY 
LIETUV£ ADVOKATĖ 
3116 So. Halsted Street 

Valandos: Kuo 7 lkl t 
Nno 2 iki S Subatom po 

1 

R O D Y K L Ė No. 6. 

Virimo Recepta i Naminiai Pasigelbėjimai. 

še imininkės pasiganėdina padary
damos skanius ir maist ingus pudin
gus. Senoviški pudinkai yra geri, 
bet sekant i s ' receptas y.ra toks kuria 
užganėdins senus Šeimynos narius ir 
taip pat jaunua Bandykit padaryti 
ji kada norėsit gero pudingo. 

TUTTI FRUTTI PUDINGAS 

3 puodukai evaporated pieno 
hk puoduko cukraus 
S puoduko vandens 

Sponge pyragas 
2 ..kiaušiniai ' 
I šaukštukas kukurūzų krakmolo 
1 Šaukštukas vanilos 
Vaisių ir riešutų 
Suplak kiaušinius, cukrų ir krak

molą į viena; dadėk du puoduku pie
no ir vandeni. Virk dubaltavąm vir-
dulyj iki bus tiršta smetona. Nuimk 
nuo ugnies ir sudėk vąnilą. Turėk 
sto ikus gatavus sudėtus su paeiliui 
sukrautais sluogsniais sponge pyra
go, i pjaustytų datulių, vyšnių ir rie
šutų. Pi lk šilta kiaušinienę ant to 
ir padėk ant ledo atšalti . Kuomet 
gatavas pjaustyk i r duok, su suplak
ta grietinė. 

' - Virtuvės Reikaluose. 

Svogūnų, kručkų ir visos kopūstų 
g iminės kvapsnį , ga l ima kiek apma
rinti biskelį pj-Ižiurint virime; kvaps
nis paeina iš. jų aliejų kurie išgaruo
ja. l>aržoves . reikia išmirkyt i biskj 
pasūdytam šal tam vandenyje ir, padė
ki ant ugnies šal tame * vandenyje,'.'. Jai 
vanduo užverda ir aliejus nusi ims pa
vidale putų. 

Rudas cukrus reikia laikyti drėgno 
įe vietoje kaip skiepe arba ledų 3ė-
poj% kad .nesukietėtų ir nepasidarytų 
grumstai. 

Je igu parengtas mėsai apsilaistyti 
sosas pradėtų skirtis pirm davimo 1 
falą, dadėk kel is šaukštukus karšto 
vandenio ir smarkiai išplak. J i s pa
sidarys toks koks buvo pirmiau. 

N iekad nesudek mėsos arba pauk* 
Hienos greta prie- ledo, neigi nepadėk 
Jų plokščiai ant toriėlio ar skarvados 

Prašal ihimui bryžių Daliktų balta
me audekle, išmazgok tyrame vande
nyje dadėjus biskj ammonijos. 

Kuomet koks nors jūsų gražiausias 
rakandų šmotas gauna plėtma, pa
mirkyk sugeriama popierj karštame 
vandenyje ir padėk ant tos vietos. 
Paskui uždėk karštą prosą iki šlapu
mas išgaruos. 

Išėmimui plėtmų iš lino audimo, 
pušlapink visą šmotą ir visada pro-
nyk jj arba visai šlapią arba visai 
sausą. 

Perbrušyk per patiesalus retkar
čiais su š luota pamirkyta karštama 
vandenyje kuriame dadėta biskeli.s 
terputino. Tas atnaujins apiblankusj 
karpetą «itebėtinai ir tuo pat laiku 
apsaugos nuo kandžių. 

Grožės Patarimai. 

Nepatogiai esančios kojos, nuo už* 
leidinio ir negerų čeverykų nualsina 
nervus. Tas reiškia kad jųs senstat 
— kiekvienas mažas skausmas ir so-
pė.Umas, kožnas momentas nepatogu
mo prisideda prie sudarymo raukšlių 
ant% veido, pražildinimo plaukų ir su-
kumpinimo figūros. Taipgi ant kojų 
huną užaugos ir dar labiau k e n k i a 
Taigi, reikia labai atsargiai pasirin-
kti čeverykus kurie t inka ir nesirink 
jų tik del gražuSmo. 

Ypatiška Sveikata. 
Daktarai dar vis. ragina naudoti 

senoviškus, .namie darytus muštardo? 
. plftistetrius nuo šalčio krutinėjo, bror 

chito, muskulų reumatizmo, lumbago, 
arthrlto ir neuralgijos, kadangi jie 
yra labai naudingi ir pagelbsti tiem?, 
skausmams prašalinti. Kaip padaryt 
Muštardos- Pleisterj. Padarymui sti
praus- muštardos tepalo, sumaišyk du 
ir pusę uncijos Muštardos j švelnia 
košele šal tame vandenyje; sumai
šyk, aštuoniais uncijas sumaltų lininiu 
sėklų su v iena puskvortė Tcaršfo van
dens. Sumaišyk sykiu j mustardą ir 
apklok tepalo storai ant storo rudo 
popierio. Padenk su musl inu ir už
dėk ant skaudamų vietų. Apklok su 
vata ir* pridrutink viską prie kūno su 
l impančia • juostelė. 

K . JURGELIONIS i 
ADVOKATAS 

127 N . Dearbora St., R o o m 1117 
Telef. State 7581 

Vakarais ir nedėlios rytą* 

3335 So. Halsted St. 
Telefonas Yards «141 

Bylos visuose teismuos". — A b 
straktai. — Ingal ioj ima' • — P a s 
kola pinigų 1 ir 2 morgič iama 

" = > 

JOHN KUGHINSKAS 
IiDETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavitt i t . 
Telefonas Cianai 2552 

Valandos: 9 ryto Įki 9 vakaro. Se
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki • 
r. Veda visokias bylas v isuoss 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba .parduo
dant Lotus. Namus , F o r m a s Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morf ič iaus lengvomis l i lygo-
mla 

i 

Mes Rekomcnduojajse sekančius Produktus : 
Visada laikyk dėžę Borden's «Eva- s lams kur reikia pieno. Jūsų krau-

porated Kieno savo" ledų dėžėje. Jis tuvninkas noriai parduot jums Bor-
nesusigadina ir a tsakys v i s iems tik- den's nes jis žino kad tas užganėdina 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 10S4 VaL a n o t - l 

V A K A R A I S : 
SSOl B. Halsted st . TeL Blva. S7TI 

W.w apart Panedalio Iv 

(UiiuiiiminDUimuniiRiiiiiiiiia 

Jei norite, kad biznis 
sektiisi, garsinkites die 
nrasty "Drauge", ku
ris duoda geriausias 
pasekmes. *$ 

"DRAUGAS" 
2334 So Oakley Avs 
Tel. Roosevelt 7791 

Chicago, IIL 

http://jv.lt
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CHICAGOJE 
CHICAGO i o š l A S I PRIE 
I EUCHARISTINIO 
i KONGRESO. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

• CHICAOO. — 192G metais 
Cliieagoje įvyks tarptautinis 
Kucha rištinis Kongresas. Iš 
kalno tart Kongrosan rengia
masi. 

Į Pirm isvyksiant Romon Jo 
Eminencija Kardinolas Mun-
delein paskyrė komitetą suda 
ryti Kongresui visus planus. 
Komiteto garbės prezidentu 
paskirtas Kardinolo pavaduo 
įojas, Jo Malonybė vyskupas 
Hoban. 

I Komitetas jau dirba. Xes 
Eucharistinis Kongresas čia 
bus vieans didžiausiu. Bus 
įait l ingas kardinolų ir vys-
ftupų suvažiavimas. Kiek ži-
iorna, atvyks kardinolai, vys
kupai ir kunigai iš Anglijos, 
Europos, Azijos, Afrikos, Pie 
l į Amerikos, Australijos, Phi 
Sįpinų salų, ITawaii, Meksi
kos, (Vntralmės Amerikos ir 
Kanados. 

Kudirka ir "Dzimdzi --
Dzimdzi". 

Maloni žinia pasklido po 
mūsų kolonįją. Si vakarą, Va
sario 17 diena., įvyksta p. ar
tisto Justo Kudirkos koncer
tas, dalyvaujant "Dzimdzi-
Dzimdzi" artistams ir p. K. 
Saboniui. 

Apie p. Kudirk.ą netenka aš 
tuoniolikiečiams daug ka. kal
bėti, nes per keletą, metų jo 
švelnus ir malonus balsas 
skambėjo Dievo Apveizdos 
bažnyčioje, kuomet jis ejo čia 
vargoninko pareigas. • 

Dzimdzi -- Drimdzi savo 
kvartetu užžavėjo Chicajgic-
čius ir užkariavo jų simpati
j a ' 

Gana paminėti jų vardus, 
kad sutraukus žmonių minia. 

Taigi ir šiuo sykiu tikima
si skaitlingos publikos atsi
lankymo. 

Koncertas prasideda 8 vai. 
vakare Dievo Apveizdos par. 
svetainėje. 

Report. 

j Keli plėšikai vakar dieną 
apkraus t ė North Star Loan 
banką, 515 Xo. Clark st. įVi-
duj buvo vienas policijos ser
žantas. Plėšikai jį nuginkla
vo. ? % i tą 

A. i -A . 
VINCENTAS KANUŠIS 
mirė Vasario 16 d. 1925 m. 10 
vai. ryte, 52 metų amžiaus ne
vedęs. A. a. Vincentas kilo iš 
Šiaulių apskričio, Joniškio pa-
rap., Vekonių kaimo. Išgyveno 
Amerikoje 23 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
du broliu: Kazimierą ir Juozu-
pą ir brolienę Jievą. Lietuvoje 
motiną Marijona (po tėvais 
Mažeikiutė) du broliu: Liudvi
ką ir Ignacą ir tris seseris: 
Teklę, Eleną ir Marijoną. 

Kūnas pašarvotas 9824 A-
venue L. East Side. Laidotuves 
įvyks Ketverge, Vasario 19 d. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į 
šv. Juozuoo bažnyčią, South 
Chicago, UI., kurioj ivyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Broliai, Brolienė ir 
visi giminės. Laidotuvėms pa
tarnauja grab. J. E. Eudeikis. 
Tel. Yards 1741. 

BRIGHTON PARK. 

Vyžių 36 kuopos .susirinki
mas buvo Vas. 12. Vienas ih 
svarbesnių nutarimų yra pa
gelbėt mūsų Basbolininkams, 
surengiant šokius. 

Perskaičius pakvietimų iš 
14 kuopos (Cicero), vis"' už
tikrino, kad susirinko pas pir
mininką P. Balsyti važiuos 
drauge į pasilinksminimą vas. 
18. 

Darbininkai 
karui, kuris 
drauge su bažnytinių choru, 
išrinkti. Taipogi kajbčta apie 
vakarą pagerbimui kuopos 
sporto (Base Bali). 

Po susirinkimo lm\o žaidi-

Lietuvys Už Aldermona, 
Del Teislng-os Miesto Valdyboj 

ir gero patarnavimo Balsuokite už 

|X| Frank Stasulį 
už ALDERMON/JL, 12-toa Wardos 
kuri užima Visa Brighton Parką, 
ir Apielinkės, Rinkimų Diena 24 
Vasario 1925. 

Mūsų nauji kolonija yra apleis
ta, ir .reikia jei teisingo atstovo 
j miesto taryba, kad butų naujos 
gatvės Svarios, taipgi alėjos a p 
valytos, gatvės apšviestos, kad vi
sokį padaužys neturėtų vietos mū
sų kolonijoj, kad butų apsaugotum 
žmonių gyvastis geležinkelių kryž-
keliuose, todėl balsuokite už savo 
tautietį kuris yra t ikrai atsidavęs 
del visuomenės gerovės. 

NAMAI - ŽEMĖ NAMAI - ŽEMĖ 
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EXTRA CICEROJE 

Pardavimui medinis 2 pagyveni
mui namas šiltų vandenių apšildo
mas, stoge 3 ištaisyti kambariai gy
venimui, randos jneša mėnesj $105 
doL / 

1511 South 49 Coiirt . 
Cicero, Rl. 

Telefonas Cicero 9780 
2-ros Lubos 

uzgaveiun va-
yra rengiamas 

mai. 
Kcresp. 

NORTH SIDE. 

Visi su- ' 
tinka kad 
Bolmlškas Apy

niu — paskanintas 

PURHAN 
MALT 

Duoda geriausiu*-
Rezultatus 
Klauskite JŪSŲ 

UrosernmKO 
k\Yy\^ •vv>\\y 

w)ji))))i)))miiM)n)))))j 

PARDAVIMUI ARBA 
MAINIMUI, 

SOUTH SIDE 
50 automobilių telpantis mūrinis 

garadžius, parsiduoda pigiai, su mažu 
jmokėjimu, a rba ainysu už namą 
Randasi South Sidėje,. 

J 16 flatų apar tment building po 4 
(kambar ius , visi įtaisymai, pusė blo-
i ko nuo didelių parkų, įmokėt $10,000, 
rendos per metus $9,600. 

8 flatų mūrinis namas, po 4 kam
barius, visi vėliausios mados jtaisy -
mai, įmokėt $4,500, ki tus kaip renčia. 

2 flatų mūrinis namas po 6-6 ka
mbarius, pečiais apšildomas, su vi-

į sais jta.teyma.is, aukštas cimentuotas 
beismentas, kaina $8,9c£, Jengvomis 
išlygoms. '• i 

2 flatų medinis namas po 6-6 ka
mbarius, elektrikos, maudynės, auk
štas beismentas, kaina $3,500, įmo
kėt $1,000. 

MARQUETTE MANOR 
2 flatų naujas mūrinis namas po 

6-6 kambaries , visi vėliausios mados 
įtaisymai, karštu vandeniu apšildo
mas, mūrinis garadžius 2 automobi
liams, kaina tiktai $16,500, randasi 
an t 59-tos ir Troy St. 

2 flatų mūrinis namas po 5 ir 6 
kambarius, karš tu vandeniu apšildo
mas, įmokėt $3,000, kitus kaip renda 

6 kambarių naujas murinig bun-
galo\v, karštu vandeniu apšildomas. 
Jmokėt $3,000, kitus kaip renda. Ra
ndasi ant 66-tos ir Arteslan Avc. 

BRIGHTON PARK 
2 flatų naujas murinta namas po 

8-6 kajnbarius, aukštas beismentas, 
aukšta pastogė, įmokėt $3,500, kitus 
kaip renda. 

2 flatų mūrinis namas su visais 
vėliausios mados įtaisymais, aukštas 
cimentuotas beismentas, garadžius 
del ? automobilių, kaina $8,900, Ra
ndasi prie pat McKinlev Park. 

BRIDGEPORT 

Vienų Metų Sukaktuvės. 

ATA. 
Onos Skukauskienės 

Mirusios 18 d. vasario 
1924 m. įvyks metinės pa
maldos už nabašninkes 
sielą, Seredoje, 18 d. va
sario 1925, Šv. Jurgio 
pa>r. bažnyčioje, 7:30 vai. 
ryto. Nuoširdžiai prašome 
giminės, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pa
maldose. 

Su pagarba, 

Kazimieras Skukauskas 
ir Tėvai Puniškiai. 

Prelekcijos Vyrams. 

..Vietinio Feder. 23 skyriaus 
pastangomis surengtos buvo 
prelekcijos apie sveikatą vien 
tik vyrams vasario 11 d. 
Skaitė p. Dr. A. Račkus. Bu
vo susirinkę vyrų daug. Pro
jekcija buvo labai įdomi. l)r. 
A. Račkus moka gražiai pa
sakoti. Jisai įdomiai papasa
kojo, kaip apsisaugoti nuo už
krečiamųjų ligų dirbtuvėse, 
gatvekaruose ir t. t., ypatin
ga^ kaip reikia dabotis, kad 
neužsikrėtus niauriomis lyties 
ligomis. 

Po paskaitai buvo klausy
tojų daromi paklausimai. Dr.. 
A. Račkus mielu noru atsa 
kinėjo. Pagaliaus pažymėjo, 
kad viena prelekcija negalima 
visa ko išpasakoti ir žadėjo 
progai pasitaikus, dar kada 
nors pas mus atsilankyti. 

Visi klausytojai patenkinti 
skirstėsi namo. 

Buvęs. 

Prelekcijos Moterims. 
Vasario 18 d. s. m. Sv. My

kolo par. svetainėje rengiama 
Dr. A. Kačkaus prelekcija a-
pie sveikata* vien tik mote 
rims. Pradžia 7:30 vai. vaka-
fo. 

Taigi visos moterys ir mer
ginos nuo 16 metų amžiaus 
malonėkite pasinaudoti proga 

DYKAI REUMATIZMU 
SERGANTIEMS. 

Mes tur ime naują 
metodą gydymui reu
matizmo, Kurią mes 
pasiųsime j namus 
kiekvieno .Šio laikraščio 
skaitytojo, kuris lik 
pareikalaus. Jeigu jus 
turit skaudėjimą jūsų 
muskuluose arba sąna 
riuose,. jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga iš
bandyt, naują metodą, 
kuri atsieina pigiai ir kuri pagelbėjo 
šimtams. Jeigu jūsų liga yra ir chro
niška ir užsisenėjusi ir jokios gyduo
lės jums negelbėjo, mes patar iame 
išbandyt šią metodą, kurią mes pa-
siunčiam DYKAI išbandymui. 

DYKAI MUS\' VĖMOOOB. 
Mes neprašom nuo jūsų jokių pi

nigų, tik prisiųskit savo adresą. Me« 
išsiųsime jums apmokėtą DYKAI IŠ
BANDYMUI mūsų . metodą, šimtam-, 
šišta metodą pagelbėjo, pasrelbės jj ir 
jums. Nepraleiskit geros prosos pa
sinaudot. Rašykit šiandien, jeigu jus 
kenčiat nuo reumatizmo. 

Pleasant Method Co., 
Dept. 8 

^624 No. Ashland Ave., Chicago. III. 

ir atvykti, skaitlingai į Dr. A. 
Račkaus prelekcija. Ma-ui 
mergaičių, jaunesnių 16 metų, 
nesivėskite, nes nebus įleidžia
mos. 

Komisija. 

DARGIS & SAVICKAS 
REAL ESTATE 

BARGENAI! 
PARDAVIMUI PRIE 

VIENUOLYNO. 
2 muro namai 6 & 6 kam

barių vėliausios mados kieto 
medžio užbaigimais karstu 
vandeniu šildomi, tik 

$15,000 
Bungalow 6 itam barių su 

garadžiu, garu šildomas 
$7,200 

Bungalow 5 kamb. su gara
džiu abu muro $ T f O O O 

2 lotai ant Campbell Ave., 
tarpe 69 ir 70 gatvių. 

Taipgi turime daugybe bar-
genų ir kitose dalyse Cliicagos 
ir Ciceroj. 

MAINYMUI. 
Mažai vartotas Buick Tou-

ring karas Mainysime ar par- i „ £ £ * . " i T ^ L T n Z Z J . . V 
d u o s i m e . K a s n o r į g e r ą k a r ą ?tas beismentas. garadžius, kampinis 
pigiai, kreipkitės tuojaus pas 
mus. 

Muro namą -- storas ir 4 fle-
tai. Rendos $1,680 į metus. 

2 fletų Cottage West Sidė
je mainvs už du fletu Cieeroj. 

KĄ TURITE? 
Norėdamas pirkti, parduoti, 

ar mainyti namus, lotus far-
mas, ete, kreipkitės pas Alex 
Dargį ar Praną L. Savicką ku
rie suteiks Tamistai teisingą 
ir mandagi} patarnavimą -
greitai. Nebebūk be savo pas
toges dėlto kad gali įsigyti su 
visai mažu {mokėjimu o ba
lansą mokėsi kaip rendą. 

Darome įvairius dokumen
tus, doviernastis, etc. -

Dargis 8C Savickas 
Real Estate, Loan & Insurance 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603 
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PARDAVIMUI medinis na
mas po 5 ir 5 kamb. name 
randasi saldainių krautuvo. 
Taipgi gezas, elektra ir vanos. 

2257 West ,22nd St. 
TURI BUT PARDUOTAS. 

30 pėdų lotas ^ant Artesian 
Ave. tarpe 67-tos ir 68-tos 
gatvės, pusė bloko nuo AVes-
tern Ave. karų linijos ir arti 
Šv. Kazimiero Vienuolyno, 
Kaina $1,300, pajaukite 

Triangle 3401 

AR ŽINAI KAD 
15 Lietuvos uždrausta siųst 

laiškus be pastos ženkleliais'/ , 
Ar žinai kad sykį pamėginės 
rūkyti Turkiško tabako ciga-
retus, kuris randasi Helmars, 
jus nekuomet rūkysite pigių 
maišytų cigaretų. Helmars j-
pekuoti į kartono skrynutes 
kad nelužtų. (Apgr.) 

K A S R A D O ? 
Pamesta dovaną "Perliniai 

Karoliai", Dreamląnd salėj, 
Seredoj Vasario l į 1925. Kas 
radote meldžiu nuoširdžiai su
grąžinti po šiu antrašu: 

2653 N. Sayre Ave. 
Chicago, UI. 

Tel. Columbus 9828 

Tel. Botilevard 3302 

BRIDGEPORT STUDIO 
Jei nori turėti grąža natūrali 

paveikslą., tai Tamsta nieko 
nelauk, tikateik į 

BRIDGEPORT STUDIO 
O Staniais Su Safo Pr ie lanku

mu I r Geru Darbu Tamstą 
Patenkina. 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

lotas, prie šalies, kaina $8,500. 
6 pagyvenimų medinis namas, ran

dasi netoli Sv. Jurgio bažnyčios, fmo-
kėt $1,200, kitus kaip renda. 

2 pagyvenimų medinis namas po 
4 kambarius. aukštas beismentas, 
jmokėt $500.00. 

2 pagyvenime blznlavas namas t in
kamas blle kokiam bizniui, įmokčt 
$1.000. kitus kaip renda. 

TURIM 100 FARMŲ PAR
DAVIMUI ARBA MAINIMUI 

1">5 akrų 7em£s, 38 mll/>s nuo Ohi-
cagos, 6 arkliai. 16 karvių, taipgi Ir 
kitokių visokių gyvulių Ir paukščiu, 
visos geriausios mašinos, katros tik 
reikalingos ant farmos, elektrikas it 
vanduo išvedžiotas po visas triobas, 
žodžiu sakant, atrodo kaip tik lietu-
viSkan dvaras. Parsiduoda labai pi
giai, arba savininkas mainys ant Chi-
oagos praper tėa - ^ . 4 . 

Sle visi namai gali butl mainomi 
nnt mažesnių arba didesnii) namų, 
fa,rmų, a rba biznių. 

C. P. Suromskis & Co. 
REAL E S T A T E 

3352 S. Halsted St. Chicago, m 
TEL. BOILEVARD »64J. 
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PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marąuette 
TCoad arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
R P : T K A L T N ( J A S vargoninin

kas. Meldžiama kreiptis šiuo 
antrašu: 

KUN. J. S. MARTIS 
1390 W. 15th Avenue 

Gary, Ind. 

j Mes Taisome Smalos j 

ir Žvirgždy Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

ir 
X 

Veltui apkainojame darbą. 
Telefonai 

Crawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing & 
Supply Co. Inc. 

5300 W. 22nd St.. 

NAMAI - ŽEMĖ 
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KAM DIRBAI. 
Vienas gerasf- mvestmentas -

pelningesnis už yiyą amžiaus 
darbą. 

Geriausias inVestmentas yra 
pirkimas praperčių. 

Daugelis njusų kostumei*iu 
šiandien jajyšfrkirbo nedirba: 
jo keletas $Q& investuotų pa
darė ,ii neprigulmingu. Todėl 
ir Tamista pasinaudok musii 
14 m. patyrymu šitame bizny
je. Mūsų patyrimas per tiek 
metų gali Tamistai suteikti 
labai daug gerų patarimų, ku
rie Tamistai duos naudos. Tū
kstančiai mūsų kostumerių 
per mušu. tarpininkystę pada
rė didelius pelnus. Tamista 
taipgi padarysi. Tai nelauk, 
atvažiuok šiandien pas mus 
pasitarti. Kas vis atidėta ant 
rytojaus, tam rytojus niekad 
neateina. Nebijok jai daug pi
nigų neturi, tie kurie lauke 
kol turės daug pinigų pirkti 
prapertę, tai dar ir šiandien 
tebelaukia, visi kurie padarė 
pinigus tai nelaukė, pirko su 
maža suma pinigų. Per 14 me
tų mūsų biznio nei vienas mū
sų kostumeris nepralaimejęs 
nei cento - visi uždirbo. " 
Mes turime šimtus praperčių 

po visą, Chicagą ant pardavi
mo arba ant mainymo. Atva
žiuok ir išsirink pagal savo 
norą. Jeigu neradai ka ieško
jai, tai pas mus rasi. Mušu įs
taiga Tamistai patarnaus kuo-
geriausiai. Ta gali paliudyti 
mūsų seni kostumeriai. kurie 
su mumis turėjo reikalus. 

Čia suminėsime nors kelis 
mušu Bargenus. Apie kitus 
naaiškinsime ant paklausimo. 
Mušu Bargenai siekia nuo ke
lių šimtų dolerių iki milijonų. 
Mes patarnaujame vjenuodai 
visiems, nepaisant kaip mažą 
ar didelio sumą pinigų turi. 

Su $1.000 imokėjimu gali nu 
pirkti G kamb. gera namą van
denių apšildoma eeroj vietoj. 
Prekė tik $5,000.00. 

2 pag. 4 ir 6 kamb. muro ir 
medžio namas už* $3,500 tik 
$1.500 jmokėt. 

4 pag. kampinis muro na
mas su didelu lotu už $10,000 
tik $3,000 įmokėt. 

2 pag. 6 ir 6 kamb. beveik 
nauias sun parlor namas van
deniu apšildomas, naujos ma
dos ištaisymais lotas 30x125 
su garadžium r>rekė $13,000. 

6 pag. beveik naujas muro 
namas su sun parlorjai už 
$37 000 tik $12,000 įmokėt. 

13 pag. kampinis muro na
mas su pirmos klesos ištaisy
mą is ir sun narloriai lotas 80x 
125 prekė $75.000 įmokėt $20.-
000 arba* su Jusu namu mai
nais. Randos apie $12,000 į 
metus. 

Lotų bargenai prie Marąue
tte Parko po $400 ir aukščiau 
$10 įmokėti ir po $10 ant mėn. 

Bizniavas lotas 51x146 ant 
Vineennes Ave. ir 79 gat. tin
kami bile kokiam bizniui išei
na j dvi gatvep. Verta $4,000. 
tik $2.500. 

Bizniavas kampas ant Wės-
tern Ave. Keletą lotu ant Ke-
dzie Ave. Ashland Ave. Hal
sted ir kitų bizniavu greitai 
augančių vietų kur pinigu? 
bus galima padvigubinti i tr
umpa laika. Visi virš minėti 
barbenai bus nupirkti mažais 
įmokėiimais. 

Norintieiie padaryti 'gerą 
pelną trumpame laike, dar ne
vėlu, pamatykite mušu bar 
fenus iš kurių išsirinksite tą 
ką norite. 

GAL ESTATE 

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

Darbą atliekam gretai, 
pigiai ir gerai 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKlTftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

L. FABIONAS CO, 

809 #. 35h SI. Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. % 

% NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime didelį pasirinkimą 
geriausių bargenių. visoj 
Chieagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir i kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
za mino j ame abstraktus, da
rome doviernastis ir viso-

jkes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokia nelaimų. Visais rei-
kalais kreipkitės pas 

y. M. STULPINAS & CO 
3311 So. Halsted Street 

Telefonas Yards €062 
Chicago. 111. 

Notary PnblicJ 

F 

B 

1%' 

J. I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Bu tos rųšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagi ausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, HL 

Resldencijne Tel. 
Proepect &101 

Ofiso Tel. 
Prospect 677S 

809 W. 69th St. Normai 4400 
se 

ĮĮ 

DAKTARAI IŠ VOKIETIJOS 
SPECIALISTAI lytiškų ligų kurios gydomos i tris 

savaites, taipgi Specialistai inksty, vidurių, širdies ir 
plaučių ligy. ' 

Health Service Institute 
1553 VVest Division Street 

Prie Ashland ir Milvvaukee Ave's. 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

namus, lotus, biznius. Turim 
bargenų namų, lotų aplink 
Vienuolyną Marquette Park. 
Matyki t: 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
Tel. Blvd. »041 

A. KAIRIS 
Murino ir bodavojtafto m 

OEMERALI8 

G O N T R A C T O R I S 
AtaUaakTkJte P M 

Cbicm^o 
Home 
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So. Balsted Sttmt 
Cbicftffo, m . 
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VALANDOS: 10 iki 12 ryte — 2 iki 5 po pietų —* ir 6 Iki '9 vai. vak. 
Nedėliorais ir šventėmis 10 iki 12 ryte 

|J 

2418 W. Marąuette Rd. 
Arti "VVestern Ave. 
Tel. Prospect 8678 

OfisaR atdaras iki 9 vai. v. ir 

Nedėliomis. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavo.ijme, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
Jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t t. 
3149 8 0 HALSTED ST. 

Pres. Ramandonis 
Ohica^o, ni. Tel. Yards 7288 
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PLUMBING 
1 

http://jta.teyma.is

