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'* Drangas" tebūnie kiekvie-

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikoje jo gyvenimo draugas! 
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Veltui statysime bažnyčias, 
l darysime misijas, steigsime 

mokyklas, jei 
• vo raukas spj 

riatinsime. 

neimsime i sa-
pandos ir jos n*-
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TURKU VALDŽIA KOVOJA 
. STAČIATIKIUS. 

VIFAXA, kovo 10. - Kuo 
mct Turku valdžia ištrėmė 
iš Konstantinopolio graikų 
stačiatikiu patriarką, pradė
jo griūti ten pravoslavu cer
kvės garybė. (Tuo būdu Tur
imi vaklžia pradeda Įrodyti, 
kad Turkijoj visi tikėjimai 
turi pasiduoti valdžios žiny
bai, arba turi iš tos valstybės 
pas i t raukti. 

Stačiatikiu arba pravosla
vų patriarkas Konstantinopo 
ly ilgus šimtmečius buvo ff»-

Tautų Sąjungos Taryba 
Susirinko 

PROTESTANTAI APIE 
KATALIKE SKAIČIŲ. 

Anot ių, kataliky S. Valsty
bėse esama 16 milionu. 

CHICAGOJE 
KAMPANIJA~UŽ~GATVE-

KARIĮ) MIESTINIMĄ. 
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liukas. Jo stovyba buvo labai 
aukšta. Taip buvo ligi pokari- !• 
n i u laik.ii. 

Anglija Ims Griauti žinoma Taikos 
P r o t o k o l ą 

Vieton To Protokolo-Sajunga 
Su Vokietija 

(J FA KVA, kovo 9. — susirinkimas turės apsvars-

KEW YORK, kovo 9. — W«*8?J Pradedama kam-
Christian HeraM skelbia p r a j P a n i i a ** gatvekarių ir vir-
eitų metų religinę statistika j * u t i n i u ^.ežinkeliu miestini 

\ S . Valstybėse. Pažymi, kad 
I nuo 1891 metų gyventojų skai 
' čius šioj šaly pasidaugino 80 

ma. -

Miesio valdvbos nariams 
vadovaujant, visose miesto 

Šiandie susirenka mitingan 
Stačiatikių patriarkatas T Sąjungos taryba. Suvyko 

nuošimčių. Tuo pačiu laiku 
įvairi,ų bažnyčių nariai 130 
nuošimčių. Vieneriais metais 
įvairios bažnyčios laimėju
sios 000,000 narių daugiau. Iš 
to skaičiaus katalikams ten
ka 22t).000. A 

Anot Herald, kotaliku skai 
ėius Suv. Valstybėse 16 mi-

Sekretorius Chamberlain sa l i o r m> #i Protestantų apie 28 
tvti. 

pradėjo irti 1921 metais. Tais įvai l i l l valstybių atstovai di- ko,, kad Vokietijos projektas 'milionai. Protestantų gnupė-
metais pravoslavų šventikas į j)]()]natai. 

dalyse bus rengiami mitingai, 
kuriuose bus aiškinami su-
miestinimo gerimiai. Tuo bū
du norima atsiekti piliečiu 
palankumo ateinančio balan
džio prodžioje, kuomet tuo 
klausimu įvyks referendumas. 

Pats majoras tvirtina, knd 
jei gatvekariai nebus sumie-
stinti, tai J927 metais jie pa-
toks federalio teisino priėmė-

šiandie vra geriausias taikos \k P>rm*ija vietą užima meto- Jo rankosna, tuomet gyvento-
Eftini Angoroj Įkūrė nauja ' Svarbiausias tarybos susi- klausimo išsprendimas ir. t u o k t a i su 8,700,000 narių. Pas Jai susilauks kuoblogiausios 
Kernai pašos reikalams pa- 'rinkimo tikslas — taika Eu-'klausimu turi but pasidar- ,**» « e k a baptistai su 8,2)0,- ;transportneijos. 
lankią stačiatikių sektą. i ropoję. Praeitą rudenį T. Są'buota. Anot jo, jei jVokietijos °°°-

192.') metais tas El'tin su junga tą klausimą išsprendė projektas butų atmestas, Eu-
savo šalininkais Konstantino žinomu apsaugos protokolu.' ropoję kiltų naujas chaosas, 
poly varu privertė atsistaty- Kai-kurios valstybės tą pro- Vokietija galėtų persimesti 
dinti stačiatikių patriarką tokolą pripažino tinkamąja rusų-japonų sąjungom Tuo-
-Me'/etios Metaxakis Kuo- priemone užtikrinti taiką. met vakarinė Europa atsidur. 

tu didesnin pavojun. 
Atvyko T. Sąjungos tary- v a s D a v k l Kirkwood, andai 

l>os narys Briand, buvęs F r a - . P 8 ^ 1 ' 1 1 ^ ifi parlamento, šia-
ncijos premieras. J i s pes imis - . n d i e v i s u r s a k o darbininkams 

Bet Anglija tą protokolą 
griežtai atmeta. Anglijos do-

i) et tas atsistatydino, turkų 
valdžia reikalavo stačiatikių ' 
sinodo patriarką paskirti Kf-

.. . mimjos protokolui priešingos. 
tin. Bet sinodas nesutiko ir rn . . ... v . ., 

J ad Anglijos užsieniu reika-
paskvrė (Ircgorios iŠ Kodikc . . . _ . 

'irr immstens Chamberlain 
• ny. laigi, SJ pastarąjį turkų • 

DUODA VĖJO ANGLUOS 
PRINCUI. 

i 

I Taipat majoras pažymi, 
• kad 5 centai už važinėjimą 
; negali gryžti ir apie tai ne
įgali but kalbos. 

DIMBARTON, Škotija, 
kovo 10. — Socialistas atsto-

SUVAŽINĖTAS KARO 
VETERANAS. 

nuomone 
v 

protokolas niekais nueis. 

ma 

šiame tarybos suvažiavime 
valdžia išvijo iš iKonstantmo- v , . . . ¥. .. , , . ., . . , zodziti ar rastu 
polio, (Jei ko graikai ir buvo 
sukėlę daug begalinio triuk
šmo. 
86*7 metais Pliotiis atsimetė 

nuo Katalikų Bažnyčios ir 
Konstantinopoly iš patriar-
kos sosto pašalino katalikišką 
patriarką Ignacijų. Iš to at
sirado stačiatikių cerkvė. 

šiandie pačioje stačiatikių 
ierkvėje 4škila nauja sekta 
ir tai toj pačioj vietoj, kur 
8ti7 metais buvo iškilusi schi
zma. 

tiniai atsineša į vokiečių ga_ prakalbas. 
. rantijos projektą, J i s turi in-j J i s a ^ j a visus leltėdžius, 

. Istrni;cijų ginti lenty reikalus, \JP& sosto įpėdinį princą, 
paduos savo j ^ Anglijos sekretorius k " r s visuomenes pinigais už- 'uėn jis mirė. Policija ieško 

Kuomet tas l v > k > s | C h a , n l ) < > r , a i n pįmas i 0ptimiz- 'laikomas, bet kurio visas dar 'piktadario autoisto. 

Nežinomas autoistas Koose 
velt road'e suvažinėjo ir pa
liko mirti, trijų karų vetera
ną, majorą Prancois La Po-' 
inte, 65 m. Vežamas ligoni- j 

V i e š a P a d ė k a 
Šiuo lunme garbės išreikšti viešą padėką vi

siems, kuriu pasidarbavimu taip gražiai pavyko kovo 
8 dieną Š. m. "Drauge" vakaras-koncertas. 

Visų-pirma tariame giliausios padėkos žodį Juo
zui Saurlui, kad teikėsi būti šio koncerto tarsi siela. 
[). Sauris ir dirigavo "Kanklių" Chorui, ir akompana
vo solistams, ir vadovavo operetei "Kaminakrėtis ir 
Maluninkas." 

Toliau, Širdingą acių reiškiame "KankEų" Cho
rui ir jo artistams už gražias dainas ir puikų vaidini
mą; sol :stams-ėms: p . S. Saurienei, K. Saboniui, J . 
Ramanauskui, E. Rakauskienei, A. Šiauliutei, S. Bag-
cfon:utei už jų malonų vakaro pagraž n'mą savo skam 
biomis da'nomis; p-niai L. Sabonienei ir jos akompa-
nistui p . B'janskui už melodingą muziką, kuri sukėlė 
publikoje tiek kilnių jausmų. 

Pagahaus tariame lietuvišką "dėkui" Lietuvos 
artistams t Wmdzr -Dr imdz i , " kurie malonėjo daly
vauti "Draugo" koncerte ir savo puikiais kuriniais jį 
papuošti. 

Be to, jaučiame priedermę padėkoti ir t'ems, 
kurie nors patys nekoncertavo, bet daug, daug pa
sidarbavo rengiant koncertą: People's Furniture Co. 
užjualoniai paskolintą naują K ;mball pianą; p . Mel-
dažiui, kurs papig'nta kaina teikėsi "Draugui" duoti 
sale; Federac*jos skyriams ir šia'p draugijoms, kurios 
uoliai pardavinėjo koncerto tikietus; šeimininkėms, 
Jevai Lecaitei, D. Gasparkienei ir E. Bitinienei, ku
rios parengė skanią vakarienę artistams; pagaliaus 
darbininkams-ėms, kurie-ios salėje koncerto metu 
darbavosi prie tikietų, kontrolės ir tvarkos. 

Vįsiems ir visoms, koncerto artistams ir darbi-
p nkams, ir skaitlingai atsilankiusiai į koncertą pub
likai, reiškiame savo gtfiausį dėkingumą. 

Lai Dievas visiems š'mteriopai atlygina! 

"Draugo" Admb'stracija. 

• 

,lmo. Anot jo, su Vokietija tu - 'bas yra šokti ir dalyvauti ar-Anubja taikai turi kita sene*. J " » » r . , . 
'' 4 . . , . .. • iri but daroma sąjunga. Nes l^lių lenktynėse. 

Būtent, Vokietijos garan / v ., . . i i^- , J I . , , , . . (tai vienatine taikos užtikrini-r Kirkwood dar negryzo par tijos projektą, kurio labiau- • . », „ . .,. . , 
mui priemonė. >lamentan. Bet kiti darbo par-

SUSEKA VISOKIŲ 
KLIUČIV. 

sia bijo Len/;ija. 

Francijai nesinori apleisti 
Lenkijos. Bet jei Anglija 
spirsis, gali visaip įvykti. Kitaipgi vargiai ji norės pri-

Tą Vokietijas garantijos įgulėti tai ypatingai tautų or-
l>rojektą T. Sąjungos tarybos ganizacijai. 

Jei vokiečių projektas bu-;tijos atstovai ta pačią dieną 
tų priimtas, tuomet Vokietija gryžo. 
tuojaus įstotų T. Sąjungon. 

TŪKSTANČIAI JAUNU 
MERGAIČIŲ VEDA. 

•\.<~~ 

BOLŠEVIKAI NUPIRKO 
RUMUt. 

Vokiečiai Bijo MonarchistŲ 
Iški l imo 

Ar Chicagos miesto trans-
jiortaciniai planai yra atatin 
kami ir geri, ar jie yra blo-

Vokiečiii Reparacijos,, Tenka 
Franajai ir Anglijai 

PARYŽIUS kovo 10.— nių markių. 

Anglijai teko KW,8-M,718.lB ^gi, paaiškės plačiau artimiau (Oeneralis reparacijų agentas, 
'šiomis dienomis, kuomet bus [amerikonas Gilbert, per repą auksinių markių, 
išvystyta prieš i r . už kampa- • racijų komisiją paskelbė kaip r Be to, nemažai dar teko 

• mja. 
Šiuokart reikia pažymėti 

NEVv YOHIv, kovo 10. — 
Russell Sage fundacija skel
bia, kad Suv. Valstybėse tu- [vienas svarbus • f aktas: 
kstančiai jaunų mergaičių 
pirm 16 metjų amžiaus apsi 

šiandie reparacijų 'business' 
vedamas remiantis ekspertų 
(Da^veso) planais. 

Belgijai ir Italijai. 
Pasirodo, kad vokiečių re

paracijomis daugiausia nau-; 
dojasi Franci ja ir Anglija. 
Joms tenka tiek, kiek tik ga-* 

P A R Y T U S , kovo 10. — . BKRI-YTNĄK, kovo 10. — monė tai kitoms partijoms su sai. 
Rusijos bolševikų valdžia Vokietijoj. įsisiumioja politi- Isispiesti prie centro partijos 
mieste San Kerno, Italijoje, n ^ kampanija artinanties pre-, ir remti kandidatą centris-
nupirko Devaeban rūmus. VzJ^'^to rinkimams. (Kaip so- tą — buvusi kanclierį Dr. 
mokėta 2,600,000 lirų. eialistai, taip kiti respulilikos!Marxą. Bet socialistai neno-

Kam tas nupirkta, bolševi- šalininkai bijo ir darbuojas, ri remti centristo. J ie ran
kai nesako. Spėjama, kad t a i , i d a n U prezidentus nepatek- da įvairi.ų kliūčių. Pirmiausia 
Trotzkio ištrėmimui. Bet bol- & monarchistas. | dėlto, kad Marx yra katali-

Ordinanse pasakyta, kad Pirmuoju praeitu pusmečiu 
transportaciją kontroliuos bo.tais planais pagaminta '579,-

veda. ITo pašėkuos, tai divor lordas iš 9 asmenų. iTie visi 1910,834.38 auksinių markių. Iš 1 tekti, neatsižvelgiai 
(asmenys turi but išimtinai 

* * * * 
f vieni vvrai. 

. 

GRAIKIJOJ STREIKAS. 

ševikai tai užgina. Vienatinė išsigelbėjimo prie 

NAUJAUSIOS 2INIOS 
OENEVA, kovo 11. —- Vakar Anglijos užsienių reika

lų sekretorius Cbomber'ain atidarė T. Sąjungos torybos su
sirinkimą. J i s pirmininkauja susirinkimui. Be tarybos at
stovų suvažiavę daug Įvairių valstybių diplomatų ir poli
tiku/ Lietuva atstovauja Dr. Zaunius. 

ROMA, kovo 10. — Kalbama, kad Šventojo Tėvo kon- j tas. 
sistorija įvyksianti jei ne Šio mėnesio pabaigoje^ tai tuo- Visa situacija politinės kam-
jaus po Velykų. Taipat kalbama, kad,bus paskirta tf nauji panijos išsprendimui yra cen 

_ - _ . . . . . . . f . . . . , T * • 

kas. 
Pranešta, socialistai statys 

nuosavą kandidatą. Tokiu pa
sielgimu jie mėgins skaldyti 
tų ir kitų partijų balsus. 

Je i j prezidentus bus išrin
ktas koks monarchistas, tuo
met socialistai neturėtų pur
kštauti. Nes tas monarchistas 

I butų pačių socialistų produk^ 

ATĖNAI, kovo 10. — Grai 
kijos geležinkeliečiai sustrei
kavo ir visoj šaly sulaikytas 
traukinių važinėjimas. 

MUSSOLINI EINA PAR
LAMENTAI*. 

Priešai dabar tvirtina, kad 
tuo būdu pažeminamos mote
rys pilietės. I r tuo vienu ar
gumentu bus atlikta daug ža
los ordinansui ir visiems ma
joro planams. 

kardinolai. Bet tai tik spėjimai. 
ROMA, kovo 10. — Vakar Šventasis Tėvas audienci-

jon priėmė 450 Bostono arkivyskupijos mialdininkų, kurių 
priešaky buvo Bostono kardinolas. 

NEW YORK, kovo 10. — Atvyko baronas Ago von 
Maltzan, naujas Vokietijos ambasadoriai S. Valstybėms. 

tro partijos rankose. I r jei 
kitos partijos centristų ne
rems, jos parodys, kad stovi 
už monarchistų kandidatą. 

SocialistĮų laikraščiai stam-

ROMA, kovo 10. — Vakar 
atidalyta itaių parlamento se 
sija. Premieras Mussolini jau 
pasveiko. Vakar jis pranešė, 
kad kaip šiandie eisiąs par-
lamentan pasakyti prakalba. 

Policija vienoj gatvėj, bet 
skyriumi, areštavo du pašau
tus jaunus vyrus. J ie nesisa 
ko kas juos pašovė. 

tos sumos vienai Francijai i š ' a r tas suderinama su te i sv- t 
mokėta 197,481,756.46 auksi- be. 

LM . ; ^aa^" 

"SAUSOJI" KAMPANIJA. NEVYKSTA LENKAMS. 

NtfVV YORK, kovo 10. — "Kurjer AVilenski" rašo, 
Čionai "sausoj i ' ' kampanija kad Vilniaus krašto miško 
ne juokais vedama. Kampa- j pramonė del sumažėjusių rei 
nijai vadovauja federalis dis- kalavimų iš užsienio visai ny 
trikto prokuroras. "Re ida i " ksta. 

Plaučių liga paguldė kars-
tan poliemoną Nolan, 63 me
tų, 2402 So. Canal st. 

biomis raidėmis Spauzdina: kimo. 

" Gelbėkime respubliką. *' Pa
sirodo tad, kad jie vienaip 
kalba, gi kitaip dirba. N , 

JCai-kurie socialistų vadai 
tvirtina, kad jie remsią Mar
iety jei matysis, kad jų pačių 
kandidatas neturėsiąs pavy-

Chicagoje yra gydytojų su-
vožiavimas. Pasirodo, kad 
šiandie gydytojų trųksta far-
moms. Nes visi apsigyvenę 
miestuose. 

vedami, salivmai ir kavinės už 
daromos. 

Prokuroras tvfrtina, kad 
artimoj ateity New YTorkas 
bus " s a u s a s " kaip Saharos 
tyrynas. 

ITALŲ KALBOS KURSAI. 

Lietuvos švietimo ministeri 
jai leidus, Kaune atidaryti 
italų kalbos kursai praktiš
kai prirengti asmenims, no
rintiems keliauti Ita'ijon mal 

Fred Ousley, 1530 :West 13'dininkais šiais Šventaisiais 
st., nužudė savo moterį, pašo Metais. Kursai triiksią 4 mė-
vė jos seserį ir pats pabėgo, nesius. 

Didesnė dalis miško apdir
bimo įmonių jau likvidavosi, 
arba žymiai sumažino skaičių 
darbininkų. K-

gr-vr 

PINIGŲ KURSAS 
Vakarykščios Dienos 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 ster^ sv. 4 . 7 ^ 
Franci jos 100 frankų 5.10 
Italijos 400 lirų 4.03 
Belgijos 100 frantyj 5.03 
Šveicarijos 100 fr. 19.24 
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97 
Vokietijos 100 mrk. 23.81; 

/ 
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INAUGURACINĖS PRA

KALBOS. 

Kovo 4 dieng, AVasliiugtone 
įvyko inauguracines iškilmes. 
Prezidentas Coolidge ir vice 
prezidentas Dawee pasakė, 
inauguracines prakalbas. Xe 
įvykusiomis iškilmėmis, bet 
ją prakalbomis plačioji visuo
menė domisi. Nes tos prakal
bos, tai jų deklaracijos, jų vai 
dymo per ketverius metus nu
sistatymai. Tai programos, su 
kuriomis kiekvienas pilietis 
turėtų giliau susipažinti. 

Abelnais ruožais imant, pre 
zidento Coolidge prakalbą ga
lima paskirstyti į šiuos kelis 
posmus: 

Valdžia ir tolians darbuosis 
mažinti valdiškas išlaidas, 
kad tuo būdu kuodaugiaus at
mokėti nacionalių skolų ir su
mažinti gyventojams mokes
čius. 

y Darbuosis mažinti mokes
čius ne vien bėdnuoliams, bet 
ir turtingiems, kad tuo būdu 
iškelti paskatinimo labiaus 
plėsti pramonę ir paskubhiti 
šaliai grąžinti gerbūvi. 

Darbuosis, idant .Suv. Vals
tybes visuomet turėtų atatin
kamą valstybės apsaugai ka
ro laivyną ir armiją. 

Kuomet leis aplinkybės, Wa 
sbingtonan bus sušaukta kila-
nusiginklavimo klausimu kon
ferencija. Jei kaip, tai Suv. 
Valstybės ims dalyvumą ir 
kitur šaukiamose taikos rei
kale konferencijose. 

Darbuosis, idant Suv. Vals
tybės x>ngulėtų tarptautiniam 
tribunolui, nes su šio pagelba 
galima atiiekti taiką pasau
ly. 

Suv. Valstybės ir toliaus fi
nansiniai rems Europos tau
tas, jei matys, kad tos tau
tos yra vertos paramos, jei 
bus patirta, kad jos pačios su 
atsidėjimu darbuojasi pakilti 
iš ekonominio krizio. 

Šie yra svarbiausi prakal
bos posmai. Iš to aiškiai ma
toma, kad jo prakalba kons-
truktyvė, patriotiška. Tik vts-
lytina, kad ta programa bu
tų vykinama. 

Kitaip tečiaus įvyko su vi-
ce-prezidentu Daues. Šis kal
bėjo į senatorius senato rū
muose. Senatoriai manė, kad 
jie susilauksią, sau palankaus 
pirmininko, kurs turėtų but 
jiems tik pirmininku, kurs 
galėtų tik tylėdamas mintyti 
ir neiškelti jokios iniciatyvos. 

Bet apsivylė. Nes vice-pre-
zidentas yra žinomas genero-

Jlas, finansininkas ir biznie
rius. Ji:- kad davė, tai davė 
vėjo senatoriams. 

Ikišiol senatoriai nuo seno
vės buvo apsikarstę įvairiau
siomis taisyklėmis, formalu
mais ir kitais atžagareiviškais 
politiekicriaviino palikimais. 
Tuo viskr.CH) jie buvo prisi-
dengę kaipir kokia uždanga ir 
niekas nedrįso tes uždangos 
nutraukti. 

KONCERTAS -- PRIETELYSTĖS DEMONSTRACIJA. I PIRMASIS "DRAUGO" 
KONCERTAS. 

Pirmasai "Draugo" koncertas p. Meldažio salėje sukėlė 
nepaprasto upo. Tarp 6 ir 7 vai. ūžtelėjo salen tūkstantinė 
žmonių minia. Pritruko salėje kėdžių; teko jų pasiskolinti a-
pie 300 iš parapijos salės ir iš pp. Lobikių svetainės. Ir tos 
kėdės tapo greit nžpildytos. Daugelis žmonių susėdo ant lan
gų ir stačių šimtai stovėjo visur, kur tik galima buvo įsis
prausti. Sakoma, kad Meldažio salė dar niekad nemačiusi tiek 
daug žmonių, kaip šiame "Draugo" Koncerte. O" reikia juk 
nepamiršti, kad sekmadienio vakare lyjo smarkus lietus ir ke
liose apielinkės kolonijose tuom pačiu laiku taipgi buvo įvai
rių pramogų: prakalbų, koncertų, vaidinimų. 

Nėra reikalo laikyti paslapty to fakto, kad tūkstančiai 
čikagiečhj yra tampriai susirišę galingu idėjos ryšiu su savo 
mėgiamu dienraščiu "Draugu". Vakaro vedėjui K. Pakštui 
pareiškus "Draugo" tvirta nusistatymų drąsiai ir aitriai gin
ti lietuvybės bei katalikybės idealufe ir nepataikauti visokiems 
išgverėliams, tūkstantinė minia pritarė šiani nusistatymui ga
lingu plojimu. 

Federacijos apskritys daug prisidėjo prie koncerto ren
gimo. Salėje matėsi šimtai veikliausių visuomenės darbininkų, 
įvairių draugijij atstovų. 

"Draugas" niekuomet nesigailėjo vietos artistų pasauliui. 
Tarp jo ir mūsų artistų visuomet buvo draugiškiausi santy
kiai. Už tai-gi ir šiame koncerte nestigo jam pačių rimčiausių 
artistų pagelbos. Mūsų gerbiamos ponios Bukauskiene, Sabo-
nienė, Saurienė ir panelės Bagdoniutė ir Šauliutė savo ta
lentais tikrai puošė ši gražų koncertą. 

Gilus muzikas p. Sauris su "Kanklių" choru labai daug 
prisidėjo, kaip muzika, dainomis, taip ir vaidinimu "Kami
nkrėčio ir Malūnininko". Artistai p. Sabonis ir p. Ramanaus
kas, p. Bijanskis ir-gi pribuvo su savo stipria pagelba šiam 
vykusiam koncertui. Galop ir "Dzimdzi-Driindzi" atpiškėjo 
su savo tikrai prašmatniomis dainomis. Tą, pačia dieną "Dzi-
mdzi-Drimdzi , , poetai ir kompozitoriai parašė "Draugui" 
smagų lyg-ir himną, kuri padainavo nepaprastu vikrumu. 

Visų artistii jungtinis koncertas, publiką labai patenki
no, o tūkstantinė minia per 3^2 vai. klausiusi šio "Draugo" 
koncerto sudarė grandiozinį ir kilnų prietelingumo upą, kurs 
riša vienon idėjos šeimynon mūsų visuomenę, artistus ir dien
raštį "Draugą". Visi tik ir kalba, kad "Draugas" surengtų 
daugiau tokių koncertų, tik jau daug didesnėje salėje. 

Koncertas pasibaigė jaukia vakariene, kurioj dalyvavo 
apie 120 artistų ir visuomenės veikėjų. 

Ilgai dar gyvensime šiuo kilniu koncerto upu ir rengsi
mės prie kitos panašios meno šventės. 

Tai atliko vice-prezidentas 
Dawes. Jis ne vien tą uždangą 
nutraukė, sudraskė, bet dar 
sumindžiojo. 

Suprantama, senosios gvar
dijos senatoriai kelinta diena 
negali atsipeikėti po tos vice
prezidento prakalbos ir žada 
jam duoti pamokų. Jie tvirti
na, kad vice-prezidentui kon
stitucija skiria tik senatui 
priinininkauti, lygias dalis pa
duotų balsų nusverti savo bal-

kurie siuntė. Kuomet kreipia
masi į paštą per vėlai, gau
nama atsakymas, kad laiško 
tokiai ypatai nėra. Tada to
kia ypata pradeda manyti, 
kad giminės ar draugai neno
ri jam rašyti ir jis pats sus
toja rašęs. 

Pašto įstatymai ir reguliaci
jos 1924 metams sako: "Gene
ral Delivery" skyriai paštuo
se yra skiriami tik tiems, ku
rie nėra galutinai apsigyvenę, 

su, vesti senate tvarką. T a i | a r b a k u r i e > k a i k u r i ų p r į e 

viskas. Ir jis negali, sako jie, f žasčių dėlei, negali priimti 
pakeisti jokių senatorių t a i - | l a i š k u n u Q ^ t o r i ų a r b a i S 
syklių. T«i«f« įtožnAin "nenorai noi;_ 

Kiek žinoma, vice-preziden
tas Dawes nėra iš tų, kurie 
turėtų be griežtos kovos pasi
duoti arba atsižadėti savo i-

» 

sitikinimų. Delto^senate pra-
matoma arba reformos arba 
griežta kova. 

KODĖL LAIŠKAI DAŽNAI 

NEGAUNAMI. 

Foreign Language Informa
tion Biuras yra suradęs, kad 
dažnai, viena iš priežasčių, ko
dėl atvykusieji į Jungtines 
Valstybes negauna laiškų nuo 
savo giminių iš užjūrių, yra 
ta, kad neturėdami pastovaus 
antrašo įsako giminėms užad-
resuoti laiškus "General Den
very". Vienok labai mažai 
žmonių težino, kad paštas 
taip užadresuotus laiškus 
telaiko tik keletą dienu. Jei 
kas per savaitę jų neatsiima, 
paštas gražina laiškus tiems, 

pašto dėžučių. "General Deli
very" nereikia vartoti, jei lai
škai galima kitokiu būdu pri
imti. Asmens, kurie mano ap
sigyventi kokiame mieste tri
sdešimt dienų ar daugiau, tu
ri paduoti savo vardus ir ant
rašus paštui, ir pastorius jie 
ms laiškus atneš. Taipgi, tie 
kurie pareikalaus laiškų paš
te prie "General Delivery" 
langelio, jei nežinomi, gali 
būti reikalaujami priduoti I 
vardus ir antrašus, ir priežas
tį, kodėl kreipiamasi laiškų į 
paštą vieton gavus juos nuo 
pastoriaus. 

Tie, kuriems butanai reika
linga, kad1 jiems laiškai butų 
užadresuoti "General Denve
ry", dėlto, kad jie neturi 
antrašo arba bijo, kad jų laiš
kai gali būti pavogti, turi eiti 
į paštą, ir paprašyti viršinin
kų, kad jų laiškai butų palai
komi ten, kol jų pareikalau
jama, m 

(W. L. I. S.). 

Kovo 8 d. š. m. Meldažio 
svetainė Chicagoje buvo ne
paprastos lietuvių katalikų 
visuomenės demonstracijos liu 
dininkė. Tą, dieną įvyko minė
toje salėje pirmasis "Drau
g o " koncertas, kurs parodė 
kaip didžiai mūsų visuomene 
brangina savo vienintelį dien
raštį. 
Tūkstantinė publika. 
- Koncerto pradžiai buvo nu
skirta 7:30 vai. vakaro. Bet 
jau 6 vai. į Meldažio svetainę 
pradėjo traukti iš visų pusių 
publika. Iš šalies žiūrint atro
dė, lyg žmonės renkasi į ko
kius didelius atlaidus Lietuvo 
j e. Dar prieš paskirtą laiką sa 
lė buvo prisikimšusi publikos. 
Pritruko sėdynių. \Atgabenta 
jų daugiau iš parapijos s ve tai 
nės. Bet ir tų neužteko. Dau
gybė atsilankiusių turėjo sto
vėti. Pasieniais, perėjimuose, 
drabužinėje, net prieškambary 
prie durų pilna stovinčiųjų 
žmonių. Daugelis negalėjo įsi
gauti į salę ir grįžo namo. 
Apskaitoma, kad žmonių buvo 
suplaukę daugiau, kaip 1,000. 

Nepaprasto įspūdžio darė 
šita milžiniška žmonių minia 
susigrūdusi koncerto salėje. 
Nei blogas oras (vakare iijo), 
nei rengiamieji kitur vakarai 
(Seserų svetainėje, North Si-
dės prakalbos, 18 Kemėjų va
karas) nesulaikė "Draugo" 
prietelių. 

Visi jautė savo "priedermę 
paremti "Draugą", jam pa
reikšti savo solidarumą ir pa 
lankumą. 
Vakaro pradžia. 

Lygiai 7:30 vai. vak. prasi
dėjo koncertas. Dr. K: Pakš
tas, * * Draugo'' Kedaktori us, 
trumpai pasveikino skaitlingai 
susirinkusią publiką, reikšda
mas giliausio džiaugsmo ir 
dėkingumo katalikų visuome
nei už taip didį palankumą 
"Draugui", ir paskelbė kon
certo programą. O tas progra
mas buvo įvairus ir turinin-
gas. 
"Kanklių" Choras. 

Visų pirma scenoje pasirodė 
garsusis Bridgeporto "Kank
lių" Choras p. Saurio, vieno 
gabiausių mūsų muzikų, veda
mas. Galingai suskambėjo pat
riotinių dainų (' Jau kelias Lie 
tuva" ir "Vilnius".) aidai. 
Publika gzausmingais aplodis
mentais reiškė chorui savo 
pilno pasitenkinimo ir šaukė 
pakartoti dainas. Užbaigai 
choras padainavo linksmą ir, 
j uokingą *' Dzimdzi-Drimdzi'} 

himną. 
Didelė garfcė priklauso p.. 

Sauriui, kad taip puikiai išla
vino savo chorą, kuriam ne
būtų gėdos pasirodyti net di
džiausioje auditorijoje prieš 
rinktinę publiką. 
Prakalba. 

Chorui sukėlus publikoje 
pakilaus upo, scenoje pasirodė' 
D i K. Pakštas, "Draugo" 
Redaktorius, kurs karštai 
prakalbėjo į publiką, 
nurodydamas, kokią svar
bią rolę atliko mtusų kul
tūriniam gyvenime spauda. 
Dr. K. Pakšto kalba buvo tr
umpa, bet įspūdinga ir.gili. 
Solistai. 

Toliau sekė Chicagos žymes

nieji solistai. Publika gėrėjosi 
švelniu p. J. Ramanausko te
noru, p. S. Saurienės (sopra
no) lirišku balseliu, p. E. Ra
kauskienės stipru ir skam
biu soprano. Vi&i artistai žavė-
tė-žavėjo publiką. Kiekvienas 
buvo šaukiamas kelis kartus 
pakartoti savo gražias dainas. 
Scenoje pasirodė ir jaunutės 
Wesft Siflės solistės St. Bagdo
niutė ir A. Šiauliutė, kurios 
pelnė daug pritarimo ir pasi
gerėjimo iš publikos. Taip jau 
nepaprastai patiko visiems 
p-nios L.Sabonienės artistinis 
smuikavimas ir K. Sabonio 
tvirtu ir tyru baritonu išpil
dytos dainos, p. p. Saboniams 
pritarė piano žymus Chicagos 
pianistas p. Bijanskis. 
Operete. 

Koncerto antrą dalį sudarė 
operetė "Kaminkrėtįs ir Malu 
ninkas'', kurią atvaidino 
"Kanklių" choras, p. J. Sau
riui vadovaujant. Nekalbėsiu 
čia apie tos operetės turinį; 
manau, kad skaitytojai bus su 

j juo jau susipažinę. Čia noriu 
pažymėti tik vieną dalyką. 
Daugumas artistų vaidinusių 
operetę buvo čia gimęs ir au
gęs jaunimas. Su pasigerėjimu 
klausėsi žmogus melodingos 
ir gražios tarmės iš lupų jau
nikaičių ir mergaičių dalyva
vusių vaidinime. Ir i iė nepa
manytum, kad tai "ameriko
nai". Lošime ypač pasižymėjo 
Sa bukas (S. Jablonskis), Ka-
minkrietis (V. Gedvilas), Pra
nas (A. Zambacevičius), Ma-
luninkas (V. Dambrauskas). 
Taip jau ir mergaitės puikiai 
atliko savo roles, ypač Tekly-
tė (A. Švarliutė), Petronėlė 
(J. Švarliutė) ir Barbora (B. 
Šlekiutė). Pastaroji daug pri
juokino publiką. 

Tenka išreikšti didelį pasi
gerėjimą "Kanklių" choru, 
kad sugebėjo taip pavyzdin
gai ir artistiškai atlikti visą 
vaidinimą. Už tai didžiausią 
padėka ir garbė priklauso p. 
J. Sauriui, choro vedėjui. 
" Dzimd5i--Drimdzi'\ 

Ilga koncerto programa u;> 
ėmė daugiau kaip o valandas, 
bet publikai visai nenusibodo. 
Dar laukta trečiosios progra
mos dalies ~ "Dzimdzi — Dri~ 
mdzi". 

1 ' Dzimdzi-Drimdzi'' pasi-

't " n i . " u» t ' 

skirstėsi pakiliame upe, reikš.-!Uu sawo koncertu eina į erd-
dama savo didelę pasitenki
nimą įvykusiu fconcertu. Iš. 
visur buvo girdėtis kalbų: 
"Koncertas puikiai nusisekė! 
Daugiau tokių koncertų! Tik 
tegul "Draugas" kitą kartą 

vesnę salę! Report. 

£ftS-rodžius scenoje publika 
velkino juos graiLsmingais ap--
lodismentais. ' ' Dzimdzi-Drim 
dzi" -- tai Chicagos numylė
tiniai. Jais tiesiog Chicagie 
čiai yra užžavėti. Jie visuo
met patenkina pilnai publi
ką. Bet šį kartą "Dzimdzi-
Drimdzi" .sukėlė publikoje 
dar neregėto entuziazmo. 

Kai "Dzimdzi - Drimdzi" 
scenoje išskleidė didelį popie-
ros lapą su gaidomis, ant ku
rio aiškiomis raidėmis buvo 
išrašyta "Kun. Bumšas" -
"Draugas" - "Dr. K. Pakš 
tas", ir paskelbė, kad jie da
bar dainuosią dainą Kun. 
Bumšo sustatytą, o Dr. K. 
Pakšto sukomponuotą, salėjo 
kilo nepaprastas linksmumas. 
Visi išsitempę iš žingeidumo 
klausėsi dainos. Gi padaina
vus, salėje ilgai ir nepaliau
jamai graudė aplodismentai 
ir šauksmai "b i s " . "Dzimd-
ziukai" buvo priversti kelis 
kartus rodytis scenoje ir teik
ti publikai savo kurinių. 

Koncertas užsibaigė apie 
11:30 vai. vakare. Publik* ĮJv 

KAIP RASDAMAS AUKSĄ. 
Sako trijų savaičių pamegininuis 

pertikrino ja. 
Mrs. Mary H. Thamas, Box 165 

West Point, Ga. rašo: 
Per tris savaitės vąrtuojau Jjulga-

riška Žolių Arbatą ir .randu kad ji 
yra labai gera del visokių vidurių 
ligų. Man taip patinka kad prašau * 
prisiųst man kitą baksą. 

Bulg-ariška Žolių Arbata prašalina 
šaltj tuojaus. Gerkite Arbata k a i s t a i 
prieš einant miegot. Pas visus vais
tininkus, 35c, 75c. įr $ 1.25. 

Pastaba; — Kad norite mano t 
mėnesių saizą pasiųskite $1.26 , paft 
H. H. Von Schlick, 3» Marvel B'dg., 
Pittsburgrh, Pa. (Apfer.) 

Mes Taisome Smalos 
ir Žvirgždy Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant seau. stogy. 

> » » • » 4»—iH 

Mes einame 
ix 

visur 

', Veltui apkainoj&me darbą. 
Telefonai 

Cravvford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing & 
Supply Q>. Inc. 

W. 22nd Si., « 
. • • . • - • • # • • • ! • • • • , • l . l 

j 5300 
= K 

VMM ^ — • — — " — • • • i j " H • 
Tel. Canal 2655 

C. J . P A N S I R N A 
Fotografas 

JPANSIBtfA STTDIO 
Tolumas' nedaro, skir tumo 

šaukiamas, važiuoja į visas 
mieste dalis. -r* 

/ i i ' • • • • • • • • • • - B p i ' ' * 1 į 
Telefonas Canal 06 tO 

PLUMBING 
Geriausias plameiis , darbaNat-

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGG1NS 

234S So. Oakley Ave. 

Brirack-Raiila 

Pagajs&jęs Pasauleje Ph-
onografas ir ftadio Krūvo
je. Radiolas, Cte'Forest, 
Workrite, Crosley <parsi-
.duaUa už teisingą kaina 
nuo $25 ir aukščiau ant 
lengvų išmokėjimų. Gausi 
muziką iš o*o jnajzika iš 
žvaigždžių muziką įusų; 
mylimo rekordo. Dykai 
pristatome į nacnus išban
dymui. * \ • . . 

JOS. F, SUDRIK 
3343 So. Halsted St 

Tel. Boulcyąifl 8167 
Chteažo 

U . ' ' ' H ^ « - ^ ) « Į ! » - y ^ . • • » <Į'H1 
ff^^^^"^^Įt^^"'^^^T* 3 = 

i 

reTHAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktortos 

DaŽŲ ir Poper^s (Krautuvė 
Cuioaso , l I W * SO- IiEAVTTT OTa 
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Antradienis rtoov 10, 1925 i) n-a o G n b 
Mažesnes Motery Ligos Paeina LIETUVIAI AMERIKOJE 

-a 
* 

Nuo Vienos Priežasties 
Kroniškas vidurių užkietėji
mas tai yra plėga įų gyvas
ties, bet tūkstančiai ju užsi
laiko sveikai naudojant Dr. 

m • Caldwell's Syrup Pepsin 

M 

• « • • 

CICERO. JLL. 
— 

oterjs taip tankiai kenčia nuo 
vidurių užkietėj imo, kad pas
tato save didelln pavojun. Tas 

yra todėl, kad daugel is moterų la
biau rūpinasi padailint savo išvaizdą 
i š lauko s u page lba įvairių kosme
t ikų, negu apie prašalinimn t ikros 
ligų. pr iežast ies su geru vidurių Huo-
suotojų. 

Pr iprat imas prie pilių, suprantama, 
nėra rekomendot lnas , bet kiekviena 
moteris gali vartot nekenksmingą 
iluoeuotoją tokj. kaip Dr. Caldweli's 
Syrup Pepsin, su užtikrinimu, kad doza gradualiskai bus mažinama, ir nuo 
to nesus i lpnės s istema. 
J ų s privalot imti dožą Dr. Caldwell 's Syrup Pepsin, kuomet jųs pajuntat ma-
žiausį s imptomą vidurių užkietėj ime, kaip išpūtimą, raugščiojtma. Memens 
ėdimą, sumažintą apetitą, nemigą, blogą kvapą, skaudančias akis, išberta 
odą, šalč io krėtSroą ir persišaldymą. Daug žmonių nelaukia šių s imptomų 
pasirodant, bet ima Syrup Peps in reguiiariškai sykį savaitėje. Ponia Mary 
J. \Vhlte, 122 Cedar Ave. , Camden, N. J. ir ponia L. H. Edwards, Palisade, 
Colo., sako , kad jų g e r a sve ikata daug priklauso nuo Dr, Caldwell's Syrup 
Pepsin. Kit i š e imynos nariai taipgi jį vartoja, nes j is yra l iuosas nuo narko
tikų Ir kitokių svaigalų, todėl yra geras kūdikiams. 

Daug iau kai mi l ionas bonkų Dr. Cald 
well 's Syrup Peps in parduodama kas 
metai, tai yra didžiausias pardavi
m a s tokių vaistų pasaulyje. Je igu iųs 
esate pripratę vartoti aštrias katariš-
k a s pilės, druskas, "katariškas ken-
desM, kur ios turi savyje angl inės s ioa 
los vad inamos phenalphthale in . mos 
patartam vartoti š i tą nekenkiant) l iuo 
suotoją. Jūsų viduriai bus pal iuosuo-
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit 
nusipirkti bonka btle vienoj aptiekoj. 
V iena doza nekainuoja daugiau kai 
v ienas centas. 

K C F O N A S VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI D Y K A I 

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai j ie iškerpa šį kuponą, 
pr isega savo vardą ir adresą ir 
pasiunčia į 

P E P S I N S Y R U P OOMEPANY 
MoutttiPllo. UI. 

o aplaikys dykai bonka Dr. Cald-
weU's Syrup Pepsin paštu. Štatnpa 
nereikalinga. Visiškai dykai. 

Nekalto Prasidėjimo Jk-aa-
giįa r<sngia "Bunco Party" 
Kovo 19 diena, 1925 m. 8:00 
vai. vakare, parapijinėje sa
lėje. 

Tlkietai buvo atspausdinti 
Kovo 12 diedai, «bet kadangi 
tai diena įvyksta Misijos* jnu-
sų Bažnyeioje, Bunco Party 
nukeliama Kovo 19 dienai. 

Busime labai dėkingos, jei 

šeimynų (yra ir nepriklausan
čių). Pašelpimų draugi jų. ka
talikiškų nemažai yra. Vyčių 
kuopa buvo apmirus, bet po 
Misijų kun. Ig. Česaičio rupes • 

atšalo, bet mažai sniego, stra
zdai paukščiai laksto, bus ffcuoįj 
pavasaris. A Ktt-Kn. 

PATARIMĄ* GYDYTOJO 

DEL SKAUDANČIŲ 

£QJŲ, 
"Kombinacija terpeUno, ėamphoro 

I 

*l Draugas* * atlieka vi&aė 
spaudos darbus. Neieškok «veį 
tinau kada gali "Draugas7* 
Tamstai patarna«ti. 

n i l l V e l a t g i j o . B U V O p a s l l lUS • Ir menthplo yra g e r i a u s i palengvj 
nimas del kojų skaudėj imo" sake 
gydytojai. "Šios sudėtinos dalys ran
dasi Turpo Turpetino Mostyje". Kar
štis, degttnas ir skaudėjimas praša
linta tuojaua. Oda pasil ieka sveiko, 
k ietumai prasišalina ir kojų skaudė
jimas užsibaigė. Nora geresnio yais-
to kaip Turpo kurioje randasi virš 
minčtios dalys. P a s jūsų vaistininkas 
už 35c. ir 75c. dėžutė taipgi pas 

i? Tautos fondas, dar prie 
buvusio kun. J. Dumčiaus su-

S i 

sitvei^s, buvo ir Blaivininkų 
draugija. Dabar nors yra blai
vininkų narių, bet nieko ne
parodo, kaipo draugija, ir 
nieko neveikia. A. L. Ii. Kat. 

visuomene parems mūsų drau-; Federacijos visai čion nebuvo 
gijų savo atsilankymu. 

Nek. Prasid. J>r-ja. 

Mockus 

ir nėra. 
Liet. Bažnyčia yra gražio

je vietoje, apsodinta viso
kiais medžiais. Žmonės čion 
veiklus. Klebonaujant dabar 

G L E S S N E R COMPANV 
FiiuU»>. Okio. 

ar-r: 3= satr T - T 

P-a,as Juozas 
aplanko kiekvieną namų ir 
dar savo kostumeriams be - | k u n - J- Karaliui, būna nuola-
miegant "Draugą" pristato t o s visokių pramogų ir balių 
i namus. Cicero kiekvienas ijL* d a b a r nesenai prieš užgavo"-

AK ŽINAI KAD 

Lietuvoje prašalino paskutinį 
gatvekarį kuris buvo vežamas 
arkliais. Dabar yra tramka-
riai varomi benzino moteriais) 
Ar žinai kad grynas Turkis 
—aesas I - I I r 

kas tabakas kuris yra par
trauktas per 3,000 mailių ran
dasi Helmars ir padaro jos ge
riausias cigaretes rūkymui. 

(Apgr.) 

X3Zl?-

D A K T A R A I : 
.1 i n . i . . . . 

N a m ų Telefonas Vards 1699 
OfLso Tel . Boulevard 591S 

DR A- J. BERTASH 
8464 So. Halsted St. 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų ir € iki 8 vakare 

DR, S, BIEZIS 
FHYSICIAN & SURGEOH 

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

Cor. S. I^eavitt St. Tel. Canai 6222 
Res idence : 3114 W . 42nd St. 

Tel. l A f a y e t t e 4988 
Hours; 1-4 & 7-8 P. M. 

Sun. 10-12 Noon 
W i ~ - i i • • i • I I * 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CH1RI IU. VS 
4442 So. Western Ave. 

Tclef. Lafayette 4140 

50 Ct. 
Kol. 

«• » > y • • 

M1MERSVILLE, PA. 

Telefonas Boulevard 1999 

Dr.SABrenza 
4008 SO. ASHLAND AVENUII 

Chlcago, Di. 
Vai.: 9 ryto Iki 11 plet: 1 PO 

Iki S po plet , 9:59 vak, Iki 

1 

• 

g . 
•K™ 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W e s t 47 th St. 
Valandos nuo -8 Iki 12 dieną, nuo 
« Iki 8 vai . vak. MedėliomLs nuo 

8 iki 2 vai. 9 p pieta . 

f 

Dr, A. Račkus 
(lydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas i r Specijalistaa 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—B* mnrinlroo, 
t )—B« peilio Ir be akaoono, 
J)—Be kraujo, 
4)—Be lokio pavojaus avelkaial. 
* ) — I*aei.i«-ntul pereiki* alrsrU. m> 

U tuoj vaisyti, ir sali e i* ( 
Fasrda ^GaU-ėtan*** (akmeni* tntlrje) 

ir akmenį* i lapoma pūslėje be • • 
peracljaa, au tam tikromis maka-
liskotnis priemoaėmls bei vui<«tats. 

Apkurtuttiems anjrraiina girdėjimą. 
Orda visokias ligas pasekmiagui. ir Jai 

rra reinalan daro operacijas. 
ProCealjonail patarnavim* talkia sava •M 
1411 So. 50 Ave. Cicero. UL 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo • vaL 

po piet Iki » vai. vakare. 
Nsdėliomis Ir seredomis 

"Brango'' skaitytojas pusry-!n i a s b u v o parapijos balius, 
čaaudanias ji skaito. Vakarie- Ki į-yno pelno padaryta apie 
nei pasiima jau <<Laiv{i,^ J<n!$500- B e t d a r neturiiue paa'a-
kam per klaidą p. Mockus ne-! PįJos mokyklos, ir svetaines, 
atneštų laikraščio, tai prašo-!b e t Ja u engiama statyti. Kaip 
me atsikreipti pas jį 1301 S. t i k a p i l s pavasaris, prasidės 

darbai. Parapija, skolų neturi, 
ir pinigų mokyklai m.r svetai
nei tari apie $11,000.00 (vie-
uuolika tūkstančių). Maža su
ma, bet iki sekminių tikimės 
padaryti iki $25,000.00 pra-
dziai. 

Bažnyčiomis tvarka graži, 
BventopUS dien. ddiis Durys ei
na prie šv. Komunijos, het 
darbo dienomis, atsilanko tik 
keliolika moterų senesnių* 
Čion jaunimas greit ištauteja 
dėlto . mokykla ir svetainė 
čion būtinai reikalinga. 

Yra pas mus ir laisvamanių 
visokių spalvų; jie ant katali
kų rėkia visa gerkle, kad mes 
kunigus užlaikome. Bet- susi
pratę katalikai to nepaiso, be
tiktai baž. i jie naudingi, bei 
naudingi ir Tautai, ir kitiems 
geriems darbams. O mūsų 

X-M $1.00 

Nematydamas 4tDrauge" jo 
kili žinių iš mūsų padangės, 
sumaniau bent trumpai šį ta 
apie mūsų kampelį visuome
nei pranešti. Čia yra kietų 
anglių kasyklos, viso jų bus 
apielinkėje apie tuzinas. JSch-
uyĮkilo County daugiausiai iš
kasama anglių. Dabar kai ku
rios kasyklos buvo užlietos 
lietaus, bet jau vėl atsigaivi
no. 

Kaip žinoma, anglinėse del 
gruvėsių visur prastai atrodo, 
betgi Minersville tai vienas 
gražesniųjų miestelių. Gyven
tojai žymiai dauginasi. Čia 
yra visokių tautų! Lietuvių 
yra gražus būrys, prie para
pijos priklauso maždaug 400 

> — 
•SIF • ^ w ^ r — ^ ™ » , 

Dr. A.J. KARALIUS 
1*4. Boulevard 1190 

Lietuvis Gydytojas 
8393 South Morgan Street 

Chlcago, UL 
i 

Dr. Maurice Kahn 
ardytoju ii OfcimrgM 

4631 S. Ashland Ave. 
1 Tel. Yards 0994 
I Valandai ; 
I Nuo 10 iki 12 piet 
I Nuo 2 iki 3 po piet. 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Mlao TeL Boulevard 9998 
Btttt. TeL D n u l 9191 

Dn. A. A. ROT H 
1 1 8 4 8 GYDYTOJAI IM 

CHIKUBGA9 
9f>edaU8tas Moterišką. ¥yrUktj 

Vmtkų ir vl8q ckronl6kq l%ų. 

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

Vai.: 1—I po plet. 7—9 Tak N«<L 
ix šventadieniais 1 9 — H d. 

• 

DR. SEMR, ū. D. | 
Lietuvis Akių Specialistą f 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti ga lvos gkaudėjbną. 

Jei turi akių uždegimą, je igu akys 
tuvarge , silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai . 

Akiniai $5 ir augščiau 
VaJgtidos nuo 1 Iki 9 vakare. 

Ncdėlion\is nuo JO iki 1 
3333 South Halsted Street 

Vyrai ir Moterys kurie kenčiate. 
Žinokite teisybe. Mūsų apecdaUstai 
duoda pilną, egzaminaciją kuri iš
randa, visus Jūsų s i lpnumus. Nereikė 
spėti, šis egzaminas tikras ir neabe
jotinas. Jeigu skauda tau vidurius, 
krutinę, pečius, galvą, jeigu negru-
muliuoja tau viduriai, neturi apetito, 
kankina tave ruovatizmas, dusulys, o-
dos l igos nerviškumas ir kitos kro-
niškos ligos. 

Veltui neleiskite laika ir pinigus 
pas daktarus kurie neduoda rezul
tatus. Daugel is žmonų mano kad 
jau nebus gal ima išgydyti jos. N e 
pasiduokite. Gaukite nuo expertų 
patarimą. Prisidėkite ir jus prie tų 
Šimtų sveikų ir l inksmų pacientų ku
rie lanknosi kiekviena diena j m u 
šą privatiškus kambarius. 

Mes turime didžiausi ofisą, Chica-
goje su visais moderniškais Įtaisy
mais ir mašinomis. 

Kad norite greitų rezultatu atsi
nešk šj skelbimą o gausi egzaminą 
Ir X - R a y kuris kainuoja $10.00 ųž 
$1.00 

CHICĄGO MEDICAL C O N I C 
£05 So. State St. Kaiup. Congress St. 
Privatiškas Jojimas 7 K. Congress St. 

Pr ieš IieUęr Storos 
Valandos: Nuo 9 iki 6 vai. yak. 
Panedėllais , Seredomis Ir SubaAo-

mfs 9 iki 8 vai. Nedaliomis: N u o 9 
Iki 12 vai. ryte. 

U ) • -

KOSULIAI m ŠALČIAI 
PASIDUODA GREITAI 

SENŲ LAIKŲ RE-
MEDIJAI. 

Gydytojai sako kad geriausi rėme-
dija kosuliui taj ne vien &ugruhina 
gerklės nervus bet pagel91nsll- pra
šalint prię.žastj suklft^ėjimą ir fleg- ' 
ni4> Kada ąiš padarytas .tuomet pa-
vojingiausis kosulys palengvinta? 
greitu laiku. 

Lygiai toksai ve ikimas senų laiky 
remedijas Dr. Bell 's Pine. Tar Me
daus Daktarai sako kad pine ta» 
geriausis del palluosavimo flegovov 
ir sukletėjimo kurie yra .priežasi;.-1 
kosulio o medus duoda gerą skoni n 
prašal ina erzinimą gerklėje. 

Reikalaukite Dr. Bell 's Pine Ta, 
Honey, kuris yra originalis ir žino
mas por daugel j metų. Savyje n- ui. P 
migdomų vaistų, tuojnet gal ima cii:o 
vaikams. Kad norite kogeriaussią vui 
stą, kuris palengvina kosulį per viu 
na, naktį pirkite Dr. Bells. Tik 30^ 
pas kiekviena vaistininką. 

DftSELL' 
¥SRV 

ADVOKATAI 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. VYashlngtofl St. Km 911 
Tel. Central 9999 

Cicero Ofisas1 Ketvergo vak. 
4917 W. 14th St. Tel. Cicero 822J 

Ant BRIDOEPORTO BeredoJ no< 
S-9 Tai. v. Subatoj nuo 1—7 j . v 
3299 S. Halsted S t Tel. Boul. 979'. 

*!••?»> • * * * < S * > . -• i * < -
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. P. VVAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn Street 
Kambariai 514 ir 516 

Tcleioiiai Rantlolph 5594 ir 5585 
Vai.: Kasdiena, išskiriant Su-

batpi: ir šventės , nuo 9 iki pietų 
JUJSELAJSTDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avcnuc 
Telefonas P n l l m a n 6377 

VaL: Kasdiena nuo 2 iki 9: 
Subatomis visa diena, šventomis 
iki piety. 

SPECILISTAS ant egzaminaVo-
i.no abstraktų ir padarymo kon-

t rakių, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokfus sudus. 

, 

—+9* 

• 

• * 
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• d . Boalevasd 9989 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJAI 

9—11 U ryta. 
nuo 7 iki 1 

CICERO OFISAM i 

tomo 4979 
19 V. T. 

ir petnyOoms »aa ' • 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų i r Vyrų Lign 
VaL: ryto nuo 10—1,2 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 

i Nedėliomia: 10 Iki 12. 
Telefonas Midway 9980 

s 

i 

6 Tel. Ganai 9267 vak. Proepect 8959 

DR. P. Z. Ž A L A M 
ttefanrfg GydytoJM Įg 

Chirurgas 
1891 So. a u s t e f 8t. 

Rezidencija 9980 S. Anesian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 9 

po pietų: * iki 9 vakare. 

laisviimaiiiiLkai, nei Tautos 
ne bažnyčios reikalų neremia. 
O kaip numiršta, tai kolek-tuo-
ja del grabo! Pereitą savaitę 
kolekatvo mirusiam, kuris jau 
nas drūtas mirė, palikdaaiat 
tik pačia ir mergaite. .Nagi, 
kur tokių pinigai? O gi sniu-
klese. Bet da ir tie smuklinin
kai bedavoja, kad da ir jiems 
buvo skolingi! Oras pas mus 

mmmm m?~įn-*n 

Gaij But 
Sveikas 

\ii 

Nesigarsinsi, ~ tavo biznj 
mažai kas žinos. 
Profesionalai, biznieriai gar

sinkite savo biznius dienrašty 
Drauge", \ $ faj<* .^ 

DR. VA1TU8H, O. t>. 
Lietuvis Ak ių Specialisto*. 

Palengvins akių į tempimą, kas 
yra priežastimi skaudėj imo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
kareoiųs akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be i 
vaistų arba skausmo. Nepervirši- \ 
n a nei aklų medikal is mokslas . 
Visuose ats i t ikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias l igas arba nenormali pa
dėjimą, s i lpnybe muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti; kurie pri
taikomi sunkiausiuose ataitikimuo 
se. Nauj i st iklai Įdedami 1 rėmus, 

I jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 
numerio iŠ recepto duoto visiems 
l igoniams, ir rekordas laikytas vi-

j f aų atsit ikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 

, svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
Įtempimo, kuomet geras pririnki-
m a s ir nešioj imas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toji 
m a t a n t i e m s p a g e l b ė t a . S p e c i a l e a -
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 1 po piet;? 

Tel. Boulevard 7589 
1649 West 47-th Street 

A K I N E I $ 4 I R AUQ8ČIAU 
\ 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
stme. Patar imas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
l iga? Ar geri yra jugų inkstai — 
— turi te strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio l igą, gasų, rugštumų 
Ir nesijaučiate garai po v a l g i o ? ; 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėj imą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų k v a p ą ? Ar 
turite hemoroldus i r f i s t u l ą ? - A r 
kenčiate nuo ruptnros? Ar turi- i 
te an t veido spuogus , išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate n ų o 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, j a l v o s u k j , apsivėlusi Ue iuv l? 
Prašal inkit nervingumą *~- apsi-
saugoklt neurastenijos, ji' s i lpnina 
visus nervus. Nere ikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pas ima-
tyklte su m u m i s tūojan. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Armltage 4419 

J112 Į1H MttjRauJcee Avt. 
V i r š u i H a t t e r m a n i r O l a n t z B a n k o 

Valandos 9-12 ryto, 2-6 po 
pietų, (-9 vakare 

NedėlIoJ nųo 10 Iki 12 dieną 
Bpecialiatai chroniškų, nervų, 

., kraujo, odos Ir šlapumo ligų. 

• I , I " M =2=2 

Tel. Boulevard 3302 

BRIDGEPORT STUOIO 
Jei nori turėti gražų natūrali 

paveikslą, .tai Tamsta n ieko 
nelauk, 4Jkatclk į 

BRIDGEPORT STUDIO 
O Stankus Su Savo Prielanku

mu Ir Geru Darbu Tamstą 
Patenkins . 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street 
wms3smmsmmm\\\\ • • • L I I MIII 

Tel Lafayette 9599 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS N A P R A P A T A S 
4494 So. Wcstern Avenue 

Vai.: Nuo 2 Iki 5 « Iki 8 P. M. 
Ghlcągo. 

GUiBRANS^N 
t 

"rancled i n the Back, 

! 

Vhtit fįįjpm *mfr* (**&r emSSSP į 
*700 *615 *530 *450 

Tai yra geriausi pianai 

pįsaulčje parsiduoda už 

Fabrrkos nustatytą kam 4 

ant lengvų išmokėjimu. 

JOS. F. BUDRJK 
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St 
3327 So. Halsted St 

Chicago. 

j£4in Bagdziuaas BordmJ 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Wasbiagton St , 
Room 1310 

fv l ephone Dearborn 8949 
barais: 2151 West 23 * t 

Telephone Hoosevelt 9990 
Namu Telefonas CanaJ 1997 s 
K. JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
•ii m. Dearborn S t , R o o m 1117 

Telef. State 7 5 | 1 
Vakarais ir nedėliop ryta; 

3335 So. Halstea St. 
Telefonas Vards * i 4 l 

Bylos visuose teismuos^ — Ab
straktai. — Ingal ioj lma/ - P a s 
kola pinigu 1 ir 2 mjrg ič iama 

^ 
9 E 

- S * 1W 

S Metinės ParoaldoB 

A. A. 

*»>^ 

S. D. LAGHAVVICZ 
« m | 

l i e t u v i s Graborlus 
9914 W. 98-rd Plaoe 

Caucago, DX 
Patarnauja laldp-

tuvėse kucplglausia. 
Reikale meldimu at-

f8i4aukti. o B>anp 
darbų busite užga
nėdinu. 

TeL Ganai H 7 1 

—^ 
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Kazimiero Venckaičio 
kuris persiskyrė su šio pa
sauliu Kove S 4., 1^24 HL 
Paėjo iš Tauragės parap., 
Kažiškiu Kaim. 
Paliko dideliame nuiiudi-

Ime Moterį VJa4islav^, (po 
tėvais Bafetaitė) 5 vaikus: 
Ona 9 m., Kazimierą f m.. 
Vladislovą 3 aa^Bo»iCacą 
2 m., k- Cezarą 9 men., ir 
brolj Antaną. Lįefuvoje 4 
seseris Marijoną, Ur,šule, 
Onę, ir Agota ir du broliu 
Joną ir Stanislovą. 

Metines pamaldos už ve-
llionio siela įvyks Seredoj 
Kovo 11 d. s. m. Nekalto 
Pras. P. šy. bažnyčioje 8 
vai. (ryte. 

Nuoširdžiai kviečiami vi 
sus gimines draugris ir pa
žįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose. 1 

Nuliūdę: Moteris VI. 
Venckaitienė - Baktaitė k 
vaikai. .̂ 
. „ : , 1 . - » 1 •, _ » ^ _ 

a»ygB^9^ywyy>ay^»s^^ 

i •» 

asstf 

Cidžiauses ir geriauaes 
ant West Side s. 

Turiu dideli pasirinkimą pavasariniu 
waterjju del vyrų k motenu. 

; H A U J 4 5 S 0 S MA|DW $WT® • 
Visokių Stylu 

jo Padarau ant užsakimo greitai Ir gHfL 
J Kainos visiems prieinamos, 
g Kreipkitės pas mane del ^ero patarna

vimo. Taipgi 
ViaJome, dažome ™;Ji£^Vį£p& ae®*8-

Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. o n g a c a « o , UI 

Tel. Rooseyelt 8982 

*Of 

g 
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s 
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JOHN MINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

9991 W. 22-nd St. arti Leavitt 9H.1 
Teh fonas Canal 9661 

Valanooij: 9 ryto Iki 9 vakaro. Be
redoJ ir PėtnyčioJ nuo I r. 1U I 
• . Vbda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokiai Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus , Farmas tr 
Biznius. Skolins, Pinigus a n t pir
mo morglčlaus lengvomis Islygo-

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

11 S. La Šalie st. Rooin 2001 
Tel , Rabdolph 1994 VaL a a e 9 - « 

V A C A R A I S J 
9201 9. Halsted st. I e L M v a . 9 f Ti 

j9^-9 V . T apart r a n e t ė l i o t» 

j^^mm rr^ 

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

p* t ,— * s * 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambaris 5̂ <L 
Telefonas Central 8390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Vards 4981 

Remkite tuos proiesijona-
lus, hiznierius kurie gira-
naši dienrašti * Drauge". 

• •• • - J T • 

i APIE SAyfl SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis Šiandieni 

Mes turime virš 10 metų m o k s 
liško patyrimo, apie žmonių svei
katą. Mes gydome pasekmingai 
južsendintas ligas, kurių kiti n e 
ga lė jo Išgydyti. Mūsų geriausi ** 
lektriniai ir be vaistiški gydymai 
yra daugybei pagelbėja. 

Patarimai dyKai. Atsilankyk \ 
TRAINIS BOLTH IMSItTilTE 
3327 So. BUUsted Streec 

Vai.: Nuo 9 iki 12 Iš ry*p Ir 
nuo 6 iki 8 vakare. 

m 
• • " 

Kas neslgarsina, 10 niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems m 
parduodantiems, darbo ir darbiulnku| 
j Ieškantiems — 

— visiems "Drauge" garsinti* mpm*\\ 
moka.4 

Jei laiko neturi, palauk: 
Tel. Roosevelt 7791 

file:///Vhlte


.y 

par. svetainėje 7:30 vai. va
kare. 

Visų draugijų atstovai ir 
draugijų valdybos nariai ma
lonėkite skaitlingai atsilanky-

CHICAGO. — Antradienį t*i ™ s turime labai svarbiu 
| r amatomas nepastovus o-"dalykų aptarti. 
r as ; nusakomas lietus) 

CMCAGOJE 
KOVO 10, 1925. 

B S 
, i i I I * i i •» »« 

mm— 

tinė temperatūra. 

Praneša, kad Chieagoj ir 

Taip jau kviečiami ateit i Į 
ši susirinkime visi tie, kurie? 
pernai, buvo paėmę kultūros 
vajaus knygučių. Valdyba. 

komitetas: kun. Ig. Albavieius 
-- pirm. į P . Margevičius ir J . 
Blakus 4 pagelb.; J . V. Dim-
ša - mšt. 

Toliau nutarta iškilmių 
tvarka. Gegužes 3 d. bus iškil
mingoj šv. Mišios, kurias lai
kys Jo Kkse. Vyskupas Hoba 
nas. Vyskupui pasitikti nu-

NAMAI - ŽEMĖ 

gi, kaip New Yorke, busianti I g ^ARguETTE PAR^O. 
pakelta 

i 

v 

sausoji" kampai u-

PARDAVIMUI ARBA 
MAINIMUL 

SOUTH SIDE 

! 

5^^5^^^^^^ 55 
Antradienis £oov 1,0, 
- , i , i t r- r n jVji 

1925 

60 automobil ių te lpant is mūrinis 
garadžius, parsiduoda pigiai, su mažu 
įmok«\jimu, ąrbą ainysu už narna 
Randasi South Si d f-j e. 

16 f latų upartment building po 4 
kambarius, visi 'taisymai, > u s o blo 

B A R G E N A I 
. ko. nuo didftlįv parkų, Įmpk^t f 10,000, 

tarta įtaisyti dveji garbes ĮVendos per rietu* $9,606. 
S flatų mūrinis namas, po 4 k a m -

NORTH SIDE. 

Ekstra - Susirinkimas. 
Federacijos 2?> skyriaus eks

t ra susirinkimas šaukiamas 
kovo 10 d. š. m. šv. Mykolo 

A.1A. 
KAROLIS 

PATAPANČIUS. 
niin- Kovo 8 ilii na 1!>25 m. 1 
vai. ryte 51 melu amžiaus, IM> 
t c d ę s a. a. Karolis paėjo i> Lk*« 
tuvos. į g y v e n o Amerikoje '.'>?* 
metus. 

Pa l iko «li<leliani<> nuliūdini** 
JHIM'S< re A iktoriją jflal«"*-k:| ir^ 
l . i inhiku ir Kayniona Zalcsku* 
ir uliniuos. 

Kūnas pašaravntas IG.ID So. 
Paul ina s t . l a i d o t u v ė s įvyks 
Seretky. Kovo 1 1 dieną. Iš na
m u 8 \a l . bu*, at lydėtas i š*-. 
Kryžiaus Tiažnyrią. kurioj i-
vyks getraltojCOM pamaldos už 
v«lioni;> sielą. 

P o piimaldu bos nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai k \ i eė iame viv.is gimines, 
draugas ir pažįstamus dalyvau
ti šįo>e pamaldose . 

Nuliudv Zale-ku šeimyna ir 
visi g iminės . 

l a i d o t u v ė m s patarnauja grali 
J. I. Kmieikis. Tel. Yards 17 11. 

I L. Vyčių 112 kuopa laiko 
savo •susirinkimus kas penkta
dienis. Susirinkimai paprastai 
įvyksta gyvi, daug sumanymu 
iškyla ir jie yra gyvai svars
tomi. Dažnai besvarstant iš
kyla ir karstu diskusijų.. Yra 
keletas narių, kurie paskuti
niais laikais pradėjo atakuoti 
kuopos pirmininką. Kiekviena, 
susirinkimą vis yra suranda
ma kokia nors nauja priežas
tis prieš pirmininką. Tai buk 
jis per daug kalbąs, tai susi
rinkimų vesti nemokąs, tai da 
lvkus sumaišąs. 

Gi vargšas pirmininkas tik 
susiriečia ir vėl išsitiesia. Bet 
galu, gale pasakė, kad jeigu 

j taip ir toliaus bus, tai jis ra
portuos Sveikatos Departa-
mentan už sveikatos ardymą. 

Ragutis. 

WEST SIDE. 

Šeštadieny, kovo 7 d. apie 
Į11 vai. ryto p-nia Veronika 
Ribiekienė išvažiavo į North 
Si<l<> pasipirkti, ir nežinia kur 
dinuo. Ieškoma ir su policijos 
pagelba, bet nesurandama, p. 
Rrbieekai yra geri "Draugo ' ' 
skaitytojai. 

vartai : prie 22 g-ves ir prie 18 
g-vės. Visos draugijos eis pa
sitikti Vyskupą prie 22 ir. U-
nion ir lydės iki 18 į kleboni-

Be to, nutarta pampinti di
delį beną. p. Berevieius gi pa
žadėjo sutaisyti puikią orkes
trą, kuri gros bažnyėioje per 
pamaldas. 

Be šitą bažnytinių iškilmių 
nutarta gefcužės 10 d. sureng
ti didelę vakarienę su puikiau 
sia programa. 

Pagal i aus parapijos naudai 
nutarta surengti pikniką ir 
bazarą. Visos draugijos pasi
žadėjo kuo smarkiausiai pri
sidėti prie rengiamųjų iškil
mių ir pramogų. 

Tai yra gražus pavyzdys 
kaip aštuoniolikieėiai rūpina
si savo parapijos reikalais. 
Keikia čia pažymėti, kad ne 
tik katalikiškos bet ir tautiš
kos draugijos prisideda prie 
bendro darbo. 

Valio, Dievo Apveizdos. pa
rapija ! 

D. J., neparapijonas. 

TURIM VIRS 
1000 NAMU 

DEL PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 
PO VISAS DALIS 

MIESTO. 

REAL ESTATE 

IU0ZUPAS RUZAM) 
mirė po l i n k i o * operaeijos, ko
vo 7 dieną, 192."> m. -1:15 vai. 
p o pietų, 4*5 metu amžiaus. Ki
lo iš Kauno red\lM». Rokiškio 
apskriėio, žobiškio parap. Bre-
d / l a u v \ l o \ i enka imio . Išgyveno 
Amerikoj 12 metu. 

Pa l iko didel iame nuliūdini^ 
moterį (ira-ilija (po tėvais (;a-
g iškai tė) <i\i se-erj: Anastazi
ją ir Angelijn Ir švogerj An
taną Tehelskį. Lietuvoje moti 
ną ir seserj Marijoną ir švoge-
rį Antaną StalanskĮ. 

Kūnas pašitravotas 4451 So. 
Talman A ve. Laidotuvės įvyks 
Soredoj Ko\:> U d., iš namu 8 
vai. bus at lydėtas į Nekal to 
Pras . P . šv. ha/nyėi . kurioj į-
vyks £j<Hlulinuo> jiamaldos u i 
\ e l i on io sielą. 

P o pamaldų bus nulydėtas } 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kv ieč iame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šio>e laidotuvėse. 

Laidotuvėms patarnauja grab 
J. I. Eudeikis. Tel. Yards 1711. 

ATMINIMAS. 

A. + A. 
JUOZAPAS UGINTAS 

persiskyrė su šio pasauliu 
Vasario 4 d. š. m. paėjo iš 
Kauno Red. Tauragės ap-
skr. Gerdiškes parap Tau-
jienių Kaimo. Išgyveno A-
merikoje 27 metus. 

Paminint jo liūdna mirtį 
pamaldos už a. a. Juozapo 
siela įvyks Seredoj kovo 
11 d. /7:45 v a i ryte Auš
ros Vartų parapijos bažny
čioje. 

Kviečiame visus giminės 
drauges :ar pažįstamus da
lyvauti pamaldose. 

Liekame nuliūdę: 
Pusbrolis Antanas Ilgin

tas ir švogeris Adolfas 
Bladikas. 

18 KOLONIJA. 

Mušu. kolonijos lietuviai ka
talikai visu smarkumu rengia
si iškilmingai minėti Dievo 
Apveizdos parapijos 25 metų 
gyvavimo sukaktuvės. 

Tuo reikalu vasario 11 tl. į-
vyks visu parapijos draugijų 
atstovu susirinkimas. Dalvva-
vo šios draugijos: 1) Dievo 
Apvezidos dr-ja X. 1; 2) iSv. 
Pranciškaus; 3) šv. Antano; 
4) šv. Petro ir Povilo; 5) šv. 
Jono Evangelisto; 6) L. Dar-

P A R D A V I M U I 
E X T R A 

Didelis Bargana*. parsiduoda bu-
Cernė ir grose.rnė. Vieta apgyventa 
lietuviais. Parduosiu pigiai, nes tu
riu apleisti Chicagą. 

Atsišaukite: 
"DRAI'GO" OFI8AN, 

. 23»4 Sf>. i>akl« y Ave. 

NEtIRDĖTA PROGA. 
Kas noFi mainyti arba pirk

ti farnia aš turu 40 akru far-
mą mainymui arba pardavi
mui. Atsišaukite pas 

P. SESNAUSKAS 
2107 W. 22 Street 

Po 6 vai. vak. galėsite pasi-
derėt su pat savininku. 

PARDUODU AUTOMO-
BILIUS 

• 

Norintieji pirkti gera ir gra 
7,ų automobilių meldžiu pate-
lefonuti man. Mano patirimas 

barius, visi vėl iausios mados įtaisy
mai, jmokėt $4,500, kitus kaip renda. 

2 flatų mūrinis namas po 6-6 ka
mbarius, pečiais apši ldomas, su vi
sa is Įtaisymais, aukštas č lmontuotas 
bcismentas , kaina 18,900, lengvomis 
iš lygoms. 

2 flatų medinis n a m a i po 6-6 ka
mbarius, elektrikos. maudynės, auk
štas beismentas, kaina $3,600, {mo
kėt $1,000. « 

MARQUKTTE MANOR 
2 flatų naujas mūrinis namas po 

6-6 kambaries , visi vėliausios mados 
Įtaisymai, karstu vandeniu apšildo
mas, mūrinis garadžius 2 automobi
liams, kaina tiktai 410,500, randasi 
ant 69-tos ir Troy St. 

2 fiatu mūrinis namas po 5 ir 8 
kambarius , karstu vandeniu apši ldo
mas, Imokėt $3,000, kitus kaip renda 

6 kambarių naujas mūrinis bun-
galow, karstu vandeniu apši ldomas, 
Jmokėt $3,000. ki tus kaip renda. Ra-
ndasi ant 66-tos ir Artesian Avc. 

BRIGHTON PARK 
2 f latų naujas mūrinis namas po 

6-6 kambarius, aukštas beismentas, 
aukšta pastogė, {mokėt $3,500, kitus 
kaip renda. ' 

2 flatų mūrinis namas su visais 
vėl iausios mados {taisymais, aukštas 
r imentuotas . beismentas, garadžius 
del t automobil iu, kaina $8,900, Ra
ndasi prie pat McKinley Park. 

BRIDGEPORT 
2 flatu, mūrinis- namas po 5 ir 6 

kambarius, su visais {taisymais, auk
štas beismentas, garadžius. kampinis 
lotas, prie šalies, kaina $8,500. 

f pagyvenimu medinis , namas, ran
dasi netol i Sv. Jurgio bažnyčios, {mo
kėt $1.200. kitus kaip renda. 

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

2 pagyvenimų blzniavas namas t in
k a m a s blle k o k i a m bizniui, {raoktt 
$1.000. kitus kaip renda. 

TURIM 100 FARM? PAR
DAVIMUI ARBA MAINIMUI 

155 akrų Žemės, 38 milfts nuo Chl-
cagos, 6 arkliai. 16 'karv lv , taipgi ir 
kitokių visokių gyvuliu J.r paukščių, 
visos geriausios mašinos, katros tik 
reikalingos ant. f*rakps, elektrikas it 
\ a n d u o Išvedžiotas po v i sa i trlobas, 
žodžiu sakant, atrodo kaip tik l ietu
viškas dvaras. Parsiduoda labai pi
giai, arba savininkas mainys ant Chi-
cagos prapertėa, > j * . A-

Sle visi namai gali būti mainomi 
ant mažesnių arba didesnių namų, 
farmų, arba biznių.' 

C. P. Suromskis 8C Co. 
REAL B'S T A T E 

3352 S. Halsted St. Chicago, 111 
TEL. BOCLITVARD f441 . 

Piritia pakol pirksi a r t a 
mainysi namą, lotę, farmą ar 
kokį nors biznį pamatyk mušu 
Bargemis. Mes Turime šimtus 
Genj Bargenų Po Visas Dalis Norint Namus, Lotus, Biznius 
Chicagos, Ant Lengfvų Išmo
kėjimų. Mes Turime Tą, Ką 
Tamistos Ieškote. 

Bimgalow Už £4,500 
Naujas 4 kamb. namas ran

dasi 3 blokai nuo Marquette 
Parko, imokėt tik $1,000. 

Verta £9,500 Už £8,000 
Nauja mūrinė bungalow su 

pirmos klesos ištaisymais, di-
cįelis lotas, randasi ant Cali-
fornia Ave. ir Marąuette Blvd. 
tik $3,000 įmokėti. 

2 Pagyvenimų Už 
£11,000 

Naujas mūrinis namas 4 ir 6 
kamb. 3 blokai nuo Marąuette 
Parko tik $2,500 įmokėti. Ga
lima mainyti ant bizniavo na
mo. 

4 Pag. Už #18,500 
Mūrinis namas 3 pajr. po 5 

kamb. ir 1 pajr. 6 kamb. Ren-
dos neša $260.00 į mėnesį. 
Randasi prie 61 #at. 

6 Pag. Už #35,000 
Mūrinis namas 2-5 kamb. ir 

4-6 kamb. Randos neša $450 į 
mėnesį. Randasi 1 blokas nuo 
Jackson Parko. Bus galima 
mainyti. 

13 Pag. #5,000 Pigiau 
Beveik naujas kampinis na

mas su sun parloriais ir pir
mos klesos įtaisymais. Randa
si West Aubura Park. Ran
do neša apie $11,000 į metus. 
Galima mainyti ant seno na
mo arba garadžiaus. Taipgi 
bus priimta mortgečiai arba 
geri bondsai. 

Bizniavi Namai Už 
£11,000 

2 storai ir 4 pae. medinini 
namai ant 2 lotų. Randasi So. 
Chicagoje. 

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

Darba atliekam greitai, 
j pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

. 

toje srytyje suteiks Tamstom 
bininkii Salimuos; /) Maldo* .. , . , . 

. tinkama patarimą bei patar-Vpaštalystės; 8) Mindaugo 
kliubas; 9) Lietuvos Sunų; 10) 
Broliu Susivienijimas; 11) Ra 
žanča^ps; 12) Susivienijimo 
L. R. K. A. 101 kuopa; 13) 
Moterų Sajungos; 14) L. Vy
rių 4 kupopa. 

Iš šių draugijų atstovų 
išrinktas iškilmėms rengti 

navimą. 
MYKOLAS M. DŪDAS. 

3137 West 38 Place 
Tel Lafayette 1360 

FRANCIŠKUS BAUŽA 
mirė i»o sunkios l igos K o v o 0 
dieną, 1925 m. 7:45 vai. ryte 
55 metų amžiaus. Ki lo iš Ryta -
vo vAlseiaus. Paloe ių sodžiaus. 
Išgyveno Amerikoje, 2<i metu. 

Pa l iko didel iame nul iūdime 
moterį Klzbietą ir 5 vaikius. 

Kūnas pašuravotas 3510 S. 
I niou Ava. Laidotuvės jvyks 
Ketverge, Kovo, 12 dieną. Iš 
namu 8 vai. bus at lydėtas į Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčia, k u 
rioj f vyks gedul ingos pamaldos 
už velionio sielą. 

P o pamaldų bus nulydėtas f 
Sv. Kazimiero kapines . Nuošir
džiai kvieč iame visus gimines , 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose . 

Nuliūdę Moteris ir vaikai. 
Laidotuvėms patarnauja grab 

J. I. Eudeikis . Tel. Yards 1741. 

PLAYER PIANO 
BARGENAS 

Iš priežasties apleidimo mies
to parduosu pianą, vertės $800 
su solu kabinetu ir 138 rolų už 

$110 
Priimsu $10 į mėnesi 
812 West 63rd Street 

1-mos aukštis 
Klauskite Mr. Kleck's piano 

Visi s u 
tinka kad 
Boimiškas Apy

nių — paskanintas 

PARDAVIMCI 2 flatų mū
riniai namai ant Marqnette 
Road arti Mai)lewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys iSjrrvsta plvtoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai. Atsišaukite 

JAMES KRAI. 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
PAUE>AVI>MUI 5 kamb. mūrinis 

bangalow." Įmokėti f 1,000.00 o l iku
s ius ant lenRvii išmokėjimų. N a m a s 
garu apšildomas. ažolo užbaigimai, 
pastogė su grindims. Randasi namas 
arti Marquottp Parko arti karų lini
jos. 

Win. T. F L E M I N G & CO. 
6322 So. W«JM0m Aventie 
Telefonas Republ ic 2S20 

"PARDAVI]MUI medinis~nl-
mas 4 flatų po 4 kambarius. 
Geras bargenas. Atsišaukite 

1417 So. 50th Avenue 
Cicero, 111. 

1 flatas iš užpakalio 

REIKALUI 6 A 

N O R Ė D A M I 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CH 

809 ff. 35111 SI, CMcaio 
Tel . ^oulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. % 

Pekarne ir Namas Už 
£14,000 

Namas su 2 lotais-pacryveni 
mu 8u bizniu, ' / s ta im^ ir vi
soms mašinoms del (bakery 
shop). Biznis gerai išdirbtas. 

#10 Įmoket - $5 į 
M ė n e s į 

Duoda geriausius 
Rezultatus 
Klauskite JŪSŲ 

UrosernitiKO 
> N \ > \ > 

REIKALINGAS Vargoni
ninkas gerai' patyręs savo 
darbu. Išlygos gjeros. 

Atsišaukite . 
Rev. J. J. KAULAKIS 

334 Wharton St. 
PhilAdelphia.. Pa. 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO Bučer-

ne ir Grocerne su namu. Bizni 
išdirbta geroje vietoje. Priei
nama kaina. Gal kas nori pir
kti bizni be namo. Yra gera 
proga. Kreipkities pas savi
ninką 

1325 So. 50th Ct. 
Cicero, D l 

PARDAVIMUI ^ u « « r n į . i r groser-
nė, biznis daugiausiai apgryventa l ie
tuviais ir jrefai išdirbtas. Pardavimo 
priežastis nesutikimas partneriu. Par 
s idueda labai prie inama Kaina. 

Ats išaukite 

1731 So. Union Ave. 

Išmokėsite puiku lotą. neto
li Marąuette Parko. Kaina 
$400 ir aukščiau. 

Lotas Už #650 
Randasi netoli 67-tos gat. 

su visais įtaisais. 

2 Biznavi Lotai £2,500 
Garadžius Už #19,000 

Ant 50 pėdų kampinio loto 
prie 62 gatves. 
Atvažiuokite Į Mūsų Ofisą 
Mes Parodysime Tamistai 

Daugiau Bargenų. 

809 W 69th St. Normai 4400 
!5Wl 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

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

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

Ofisas atdaras iki 9 vai. v. ir 

Nedėliomis. 

Rozenski 

&Co 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Frospect 2102 

NAUDOKITĖS 
PROGA , 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą-. 
Turime didelį' pasirinkime 
geriausiu bargenių, visoj 
Chieagoj. Siunčiame pi- | 
nigus Lietuvon ir į kitas! 
šalis ir parduodam laivą-j 
kortes ant visų linijų. E g į 
zaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir viso^ 
kes legales popieras. Ap
draudžiant namus, rakan
dus ir automobilius nu8 vi
sokių nelaimų. Visais rei-

ir 1.1, pirkti, parduoti/ar .mai
nyti, del greito ir teisingo už-
siganėdinimo, pirkite per 
Rozenski-Lemont 8C Co. 

Teisingas patarimas platiną ? 3 5 2 S o . H a l s t e d S t r . 
kiekvieną biznį. Daugiausiai T c Į B o u l e v a r d 9 6 4 1 
reikalinga teisingo patarimo. 
Real Estate. •—" 

Užganėdinome kiekvieną, ku 
ris pirko, pardavė ar mainė 
per mus, tikriname kad ir ta-
mista busi užganėdintas. 

SIčIA YRA KELETAS 
MŪSŲ BARGENŲ: 

Geroj apielinkej. 7 kamb. 
rezidencija, puikiai įtaisyta; 
lotas 50x125. Įmokėti reikia 
tik $1,000, likusius lengvais 
išmokė j čimais. Kaina $6,500. 

2 flatų muilinis, naujas na
mas, netoli vienuolyno, mo
derniškai ištaisytas, 6 ir 6 
kamb., karštų vandeniu apšil
domas, du boileriai, skyrium 
del kožno flato. Kaina $16 -
750. Parsiduoda ant lengvų 
išlygų. 

2 flatų naujas namas 6 ir G 
kamb., vėliausios mados. Beis 
mentas išpleisteriuotas. Labai 
geroj ir sparčiai augančioj vie 
toj. Kaina $10,500. Cash terei
kia $4,000. 

Naujas mūrinis namas, 4 
flatų, su Sun Parloriais, 3 po 
4 kambarius ir 1 penkių; iš 
taisytas su Bookcases ir fire-
places. garu apšildomas 2 ka
rų garadžius. Lotas 48x125. 
Rendų neša $326.00 į mėnesį. 
Geriausioj apielinkej ant So. 
Sidės. Gatvekaris nuo namo 
tik vienas blokas. Kaina $25,-
000. Savininkas prisiims į mai 
nus bizniavą namą. 

7 flatai; Pastaba: Kadangi 
savininkas priverstas gyventi 
Floridoj, jam neparanku šį na
mą turėti; jis įsakė mums nu
žeminti kaina nuo $40,000 iki 
$35,000 del greito pardavimo. 
Mūrinis kampinis namas. 18, 
1-7. 2-5, 2-4 ir vienas 2 kamb. 
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkej. Randasi neto 
U Garfield Blvd. ir 3 blokai 
nuo Halsted. Rendos $5,400 į 
metus. 

10 flatų, visi pagyvenimai 
po 4 kamb.. karnomis mūrinis 
namas, moderniškas. Prie pat 
parko. Pečiais apšildomas. 
Rendos per metus $4,836.00. 
Savininkas prisiims į mainus 
mažesnį namą pridedant mažą 
dalį pinigais. Kaina $42,500. 
Nepraleiskite Progos. 

13 flatų; mūrinis namas ge
roj apielinkej. 3 po 5 ir 9 po 
4 ir 4 kamb. beismente: garą 
apšildomas, rendų neša $732.50 
į mėnesį. Kaina $52,000.00 ar
ba savininkas priims į mainus 
mažesnį. 

2 flatų mūrinis namas, Bri-
ghton Parke, 6 ir 6 kamb. su 
maudyklėmis, elektra, augštas 
beismentas. Su imokejimu $2, 
000. Savininkas patsai pada
rys paskolą, taipogi priims į 
mainus bučernę ar grosernę. 
Kaina sutaikysite su savinin
ku. * , 

3 flatai už $18,000. Puikus 
mūrinis namas, 2 po 7 kamb. 
ir vienas 6, geroj apielinkej 
ant South Sidės, garu apšil 
domas. Rendų neša $225.00 i 
m ė n e s i . Į m o k ė t i r e i k i a t i k 
$8,000. 

Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 
kasdiena. Ned. nuo 9 iki 3 p. p. 

kalais kreipkitės pas 

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

Telefonas Yards 6062 
Chicago, m. 

Notary Public, j 
į į . • — • • • • • . • . » • • » . . . • • • • • rnMg 

f? t 
E. J. H E N I F F 

REAL ESTATE 
LOANS INSURANCE 

General Contractor & 
Builder 

Su tos rųšies reikalais 
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Ghicago, I1L 

Resldencljos Tel. 
Prospect 6101 

Ofiso Tel. 
Prospect 6778 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
oamu Murkno Ir budJtvojUno 

G L H E R A U 8 

C O N T R A C T O R I S 
Atsi lankykite paa m a n e duosu 

gera patarimą. 
8862 So. Halsted Street 

Chicago, I1L 
H o m e 

8868 Lowe Aventie 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO, 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
iame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, m. Tel. Yards 7282 

» 
Tel. IAfayette 4988 

PLUMBING 
Kaipo lietuvy*, Uetortams 

M. T C i K A , 

•. 
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