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Velttii statysime bažnyčias,
darysime misijas, steigsime
mokyklas, jei neimsime j ša
• vo rankas spaudos ir jos Tie
platinsime.

" D r a u g a s " tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame
rikoje jo gyvenimo draugas!
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SEKTANTAMS BAŽNY
ČIA MEKSIKOJ UŽ
DARYTA.
PREZIDENTAS NEPALAN
KIAI ATSILIEPIA APIE
KATALIKUS.

KARDINOLAS SMERKIA j C H I C A G O J E
PURVINA DRAMį IR

Francijos Senatas
Prieš Herriota

RADIKALAI KELIA RIAU-

Dantis Katalikams
Eina Išvien Su Meksikonais
Sektantais

MEXICO OTY, kovo 16.
— Prezidento Calles parėdy
I
mu Soledad bažnyčia uždary
ta ir uždrausta sektantams
MEXICO ClfTY, kovo 17.
laikyti pamaldas, del kuriu ke — Kitoje depešoje iš šio mie
liamas triukšmas. Tas atlik-'sto pažymima, kad Meksikos
ta praeitą šeštadieni.
[prezidento Calles
parėdymu

N E W YORK, kovo 17. —
Vietos Jcardinolas liayes pra
eitą sekmadienį
kalbėdamas
aštriais žodžiais smerkė pur
vinus šių dienų teatruose vai
dinimus įr purviną literatū
rą — spauda ir knygas.

Bet Chicago nėra Maskva.

Priešingas Panaikinti Francijos
asada Vatikane

ftio sekmadienio vakare Cfa
rrick teatre žvdai socialistai
p

surengė prakalbas tikslu su
daryti loiid-Į gelbėti socialis
tus Rusijoje, kuriuos bolševi
žnyčioje lizdus įsitaisys Ru
Kai kas kalba, apie laisvę, kai smnugia. Turėjo kalbėti j PARYČIUS, kovo K). — visuomet naudojasi prieškatj
sijos bolševizmo agentai, ku sakė kardinolas, Bet didžiu kažkos Abramovič, kurs -Ke- Francijos senato finansinis .likiškn tema.
.
riems Calles reiškia daug sa ma žmonių čia neturi lais renskio parlamente buvęs at- komitetas, praeitą šeštadieni j Tad ir Herriot kalbėdamas
vo palankumo.
j is'tlausęs ilgų preiniero a r g u ' Franci jos kardinolų ir vysku
vės. Xegali lankyti kadi r te stovu.
I prakalbas tečiaus susirin mentų, išsprendė nepanaikin- pu akciją ginti katalikų laiš
Tuo reikalu prezidentas C a > l ^ n i katalikę bažnyčia So
Kadangi sektantai negali atrų. Bijo su vaikais nueiti,
ledad nuo sektantu atimta ir
apsieiti be bažnyčios, tai pas nes nobežino, kas juose bus ko daugiaus bolševiką, negu ti ambasados prie Vatikano. Įve ir teises pavadino "krilies paskelbė pareiškimą. Pauždarvta.
paprastų socialistu.' Ir kuo-11-* ambasa<lą balsavo 17 ko- Iminaline" akcija.
klydęs gandas, kad valdžia rodoma.
žvmi. kad atimdami ta bažnv .
fti k
Jis pažymėjo, kad kardino
, Į met sakomas Abramovič įnė. miteto nariu, gi prieš 14.
'" a"
«*»
paroik.šti, nuo kataliką atims Sv. Tere
cią nuo katalikų sektantai'
kad
Premieras iljrai
argumentą lai ir vyskupai, nenorėdami
'.*-»'
ftino žydiškai kalbėti, tuo jaus
prezidentas Calles prade sės istorinę bažnyčią ir jiems
peržengė š«ralies konstiturijy. .
OREGONO
MOKYKLŲ
|da katalikams rodyti savo paves.
vo prieš Vatikaną, pačią Uaž pasiduoti socia'istų norams,
sukeltas trinksimas.
Anot jo, visos katalikiškos i ( L u i t j s i r a t y i r a į p r i e g j l K ) S į.
ĮSTATYMAS.
Bolševikai paskui
sukėlė nyčią, dvasiški ją ir katalikus. *'griauję ir ardą republikobažnyčios Me&sikoje yra na- [ m a d i r b t i s c . b r a w i a i n a s S l l s e .
Kai-kuriose Meksikos vals
riaušes. Pašaukta policijos at .lis sakė kad jo valdž'a ne- niškas ištaigas.''
WASHIXGTON,
kovo
17.
cionalės savastys. Kaipo to ' ktantais, kurie steigia nacio- tijose iškelta kampanija su
Laukta, kad iis Katalikų
sargą. Buvo daug darbo iš turi nei mažiausio tiks'o siau
kias negalima varu kitiems na-lę Meksikoje bažnyčią ir mažinti* perpus skaičių kuni — Oregono mokyklų įstaty
vaikyti riaušininkus. Nema rinti katalikams laisvę ar ki- Bažnyčios stovybos klausimu
mo
klausimas*
pagaliaus
argu
nuo kitų atimti be atlikimo naeionalį tikėjimą.
gu. Sektantai, be to, reikalau
tką. Visas tikslas, tai vykinti , j a r daugiaus kalbės ir sieložai jų sužeista.
reikalingu formalumu.
mentuojamas
Aukščiausiam
|
ja,
idant
visi
svetimšaliai
ku
Sektantai tvirtina, kad MeTečiaus bolševikai atsiekė pricškarinius įstatymus, ku- s j s # Bet, matyt, jis. savo ataiTeisme.
Kaip
žinoma,
Orego
Toliaus prezidentas Calles ksikos katalikams esą galima nigai Imtų pašalinti iš bažnyatskirta
valstybė ^ įr " a r g u m e m V visą kretikslą, jie suardė socialistams riais
no
valstijos
fanatikai
būtinai
(#m
randa, kad ir kataliku kuni- [apsieiti be Romos viršenybės
«
nuo Bažnyčios ir kurie po ka'pšį paliko šiai dienai. Kaip
mitingą.
nori
panaikinti
visas
priva
Meksikos katalikams vra
gija Meksikoje nenori pasi- ir išlaikyti katalikystę. Tą jų
šiandie jis žada parlamente
Sis atsitikima* liudija, kad ro nebuvo vykinami.
tines
mokvklas.
tik viena priemonė grąžinti
duoti respublikos konstituci akciją prezidentas remia.
Komitetas padavė piemie- kalbėti apie visuomenės švieChicagos žydų tarpe radikajai ir ją kuone atvirai kovo
Prezidentas Calles uždary IMTU religinę laisvę ir teises,
lizmas griai įsišaknijęs. Kai- W £ * * a tiesioginių kiausi- timą apie mokyklas,
YPATINGOS
BAUSMĖS.
ja.
tą Soledad bažnyčią dabar 'Organizuotis ir tik organizuo
'"po toksai jis pavojingas vi-| m U- P v k l B jis ir vėl karštai j Ckil šiandie ar rytoj senjg'
I
Meksikos konstitucija
ne'pakeitė mokykla minioms Su-'tis ir pakelti kovą, bedieviskalbėjo už ambasados panai- ^ s balsuos ambasados VatiMADRIDAtį kovo 17. — suomenei.
vien nurodo valdžiai kootrn- įprantama' ta mokyk'ja nebus kai yaldžiai siekiant konstitu
s* ,. • |kinimą.
ikane klausimu. Tas premieteisme> arti Sa'<am«nvi u
liuoti bažnyčias, bet ir jose kitokia, kaip tik radikalė. Ba- ei.ios pakeitimo,
« *> f i i e l ° - V^i ypatingai rupi.
ea, teisėjas vieną buvusi niie JI NUŠAUTA, JIS SUŽEIS- t N'«»«rto Ą
jimusi, komiteto didžiuma na
laikomas pamaldas. Supranta
Socialistai reikalauja, kad
sto majorą už kokias tai klas
TAS.
rių pripažino ambasados prie •Alzaso katalikų kunigijai buma, geri katalikai tos r u sies
tas nubaudė 396 metais ir 27
]>a;<rindinio įstatymo negali
dienomis kalėjimo.
Checker tax*cab važiavo Vatikano reikalingumą ir t a s ' t u i š n a i k i n t o s arba nors sopripažinti įstatymu.
George Saek su savo žmona, išsprendimas bus rekomen- 'siaurintos algos.
Kasžin kiek daug išminties
4130 YVest L>G s t Taxieab š o ' d u j a m a s senatui.
|
tokioje
ištarmėje.
PARYŽIUS, kovo 17. —
feris suimtas.
j senate premieras Herriot
PINIGŲ KURSAS
s
Francijos socialistų valdžia
Pastarasis
pasakoja,
kad
a^
savo
šalininkais
atnaujins
PARYŽIUS, kovo 17. — konferencijon pakvietimą priJ
SAUGOJA VALDIŠKA
projektuoja nacionalizuoti vi Francijos valdžia tikisi, kad | imtų. Bet podraug nurodo vibudu vežant jiedu susivaidė k d ^ Bet vargiai jis laimės.
Vakarykščios Dienos i
. .
J
.
j
sas kasyklas.
SPAUSTUVE.
ir j)radėjo peštis. Jis pastaartimoj ateity prezidentas Cojsą eilę kliūčių, kurios trukdy
Lietuvos 100 Ii tų
$10.00
PARYŽIUS,
kovo
17.—
tęs
tad
įiMišiną
ir
bėgęs
ieš
olidge sušauks nusiginklavi- tų nusiginklavimui. Pirmiau!,
Anglijos 1 sv. sterl.
4.79
WASHIXGTOX, kovo 17. koti Cicero poliemono. Kuo- ' H sekmadienį premieras HeHAVANA, Kuba, kovo 17.
mo konferenciją, kuomet T. sia Francija antkart negalė— Rinkimų komisija salos , Sąjungos apsaugos ir nusigin tų sutikti mažinti savo mili- - Valdžios spaustuvės l ^ į į ,
jau atokiai rriot kalbėjo inauguruojant j Fiuncijos 100 frankų 5.14
11Uo Ltfx»
Italijos 100 lirų
4.08
prezidentu proklamavo G.
^
paminklą, nužudyto socialisto
n ^ x ^ s
klavimo protokolas sugriuu- tarines sausžemio ir oro spė- čia saugojamas. Gautas a n o n i . ^ ^ J^Z
Bei rijos 100 f raukt}
5.07
Maebado.
.
Jaures atminčiai jo gimti5
tas. Valdžia tos rųšies konfe- kas, kaip ilgai negautų sau mis laiškas, kuriame grasina-1
Šveicarijos 100 f r.
19.30
ma oombuoti butą. Nesutiki- j G r y ž ę g g u p o l i c m o n _ _ _ niam miestely Castnes. •
rencijai palanki, bet su kai- reikalingos apsaugos sutar
mai kilo paliuosavus nuo dar*
BERLYNAS, kovo 17. —
Tos rųšies **iškilmėse.'* so-j Čekoslovakijos 100 kr. 2,97
ris mašinoj radęs moteriškę
i kuriomis pasargomis.
ties.
Vokietijos 100 mrk.
23.81
bo dauar darbininku.
Neukoln priemiesty komunis
ei ai i štai sakydami prakalbas
nušautą
ir
mirusią,
gi
pat/Tai gerai supranta pati An
Oficialėse sferose pažymi
tai pakėlė kovą policijai. Vie
sai Sack mirtinai sužeistas.
gi
i
ja.
Tad
pastaroji
pirmneg
ma, kad Francija tos rąšies
nas komunistas nukautas.
įTokia šoferio pasaka neįti
EPIDEMIJA, UŽDARYTOS
reikalautų Francijos nusigin
kėtina, nes taxicab nepalies
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIUIIIIIIINIIiim
MOKYKLOS.
klavimo, pasidarbuotų ją apSIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
t a nei viena kulipka. Be to,
4
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Francija Palinkusi Nusiginkla
vimo Konferencijon
•i

i

i

Tautu SaiiiOMS Taryba Atmeta Vokie- ^ - T * *
tijos Reikalavimus
&

8

agres

vvumo.
*
m
Iš Genevos
Paryžiun atvy
ko Anglijos užsienių reikalų
sekretorius Chamberlain. J i s
su
jei tam siuntimui iškiltų rei vėl stojo konferencijon
premieru Herriot.
Tariasi
kalo.
Tas kariuomenės siuntimas, jiedu padaryti garantijos tai
Norima
aiškina taryba, nelies Vokie ką su Vokietija.
tijos neutralumo, kadangi ji į Francija
apdrausti Rhine
ir be to turi pasilikti visuo fronte.

GENEVA, ^ovo 16. — T.
Sąjungos taryba baigė čia sa
vo mitingą pašarvojusi gar
sią apsaugos ir nusiginklavi
mo taikos protokolą, kurį grie
žtai atmetė Anglija. Protoko met neutralė, nes nuginkluota
las atidėtas svarstyti T. Są Versailleso taikos sutartimi.
jungos suvažiavimui ateinan
Taryba paskatina Vokieti
ją paduoti aplikaciją įstoti
ti rugsėjį.
T. Sąjungon.
Gi Vokietijai į jos statomas
Graikijos su Turkija nesu
sąlygas įstoti Sąjungon pa
tikimų klausimas pavestas iš
gamino atsakymą. Taryba pa spręsti /Tarptautiniam Tribu
reiškia, kad Vokietija Sąjun nolui, būtent, ar taryba tųji
goje negali gauti ir negali tu teisės tos rųšies dalykus sprc
rčti jokių privilegijų.
Tai- sti. Teeiaus Turkija, kaip pra
pat negali ji uždrausti per sa nešta, atsisako pripažinti kaip
ffribunolo
vo teritorijas santarvės vals tarybos, taip to
tybių Idariuomenės siuntimą, sprendimo.

***&*> ^ & ?>

— Šiame miestely kilo epide
nu ja, kaipir influenzos rųšis.
l^mus ligai plisti, uždarytos
mokvklos.
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nerasta jokio revolverio.

BISCHOFFUI BYLA.

Pranešta, kad žinomajam
finansinilam " r a g a n i u i "
R.
JAPONUOS KABINETUI Biscboffui byla prasidės šio
KRIZIS.
kovo 19 d.
R. Bischoff suimtas Los
TOKYO, kovo 17. — Par Angelėse ir parvežtas Chicalamentui ėmus svarstvti biud gon.
Jei ta apsauga butų įv>^kin' žetąj ^ m nesutikimų. Prama
ta per ateinančius tris mėne tomas ministerių
kabineto
MIAMI, Fla., kovo 17. —
sius, tuomet Francija eitų nu griuvimas. .
Vutomobiliniai plėšikai čia
siginklavimo konferencijon.
vidumiesty nužudė policijos
Francija turi milžinišką oW ^ 6 H I N Q T O N , kovo 17. seržantą "\Veaver.
ro laivyną. Su juo skirtis — Senatorius Reed iškelia
Už plėšikų galvažudžių su
butų sunku. I r kad jį propor projektą, kad S. Valstybės gavimą paskirta 4,500 dol. doį
eiomaliai mažinti, Francija už nupirktų visas salaites aplink vaiuj.
j
tai galėtų išsiderėti sau ki- Panamos perkasą.
tokuų palengvinimų.
KOVO 17, 1925.
Atrodo, kad premiero, HeLNDJANJJPOLIS, kovo 1 t.
rrioto valdžia veiks remda- — Indiana valstijos legislaCHICAGO IR APYLINK.
mos Anglijos patarimais ir ruroj visi prieSkatalikiški bi- — Nepastovus oras; pramanurodymais.
liai atmesti.
tomfci atmaina; kiek šilčiau.
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Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir
geriausia patarnauja. "DRAUGAS"
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
"OKA U CAS" siunčia pinigus litais
• ir doleriais: perlaidomis, čekials-draftais ir telegrama.
"DRAUGAS" PUBL. CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
Telef. Roosevelt 7791
Ofiso Valančios:

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare
Sekmadieniais uždaryta
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Taip, šis konkordatas žada vyskupams ir kunigams ge
LENKIJOS KONKORDATAS SU VATIKANU.
ras alfas, bet pačiai katalikybei ir tautų sugyvenimui jis dau
=5H
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18-00
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J)BATOAS PUBLISHING 0 0 , Inc.
2S34 So. Oakley Ave., Chicago, Di
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TeL Roosevelt 7791
UuU. Tel. Kooscvclt 2919
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KO LENKAMS TRŲKSTA?
I š svetimų žemių plotų su
darę didelę Lenkiją lenkai vi
sas laikas tvirtino, kad jie
visko pilni ir jiems daugiau
nieko nereikia.
Šiandie jie teciaus jau ima
pasigesti vieno daikto. Sako,
Lenkijai kuopuikiausiai klotusi, jei butų gyvas buvusis
Suv. Valstybių
prezidentas
Wilsonas.
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Kad Lenkijai šiandie bloga,
kad jai eina politinis krizis,
tai vis dėlto, kad trųksta pre
zidento \Vilsono.
Prezidento \Vilsono truku
mą ne patys lenkai pajuto.
Jiems tą trukumų pranešė jų
prietelis Lauzanne Paryžiaus
laikrašty " M a t i n " .
Tas Lauzanne rašo, kad
Lenkijos motina-gelbetoja yra
Amerika. Bet Amerika tuja
motina buvo .tik prezidento
Wi!sono laibais.
I
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Prezidentas AVilsonas tai
kos konferencijoje apie Len
kiją taip buvo išsireiškęs:
"Nepriklausoma Lenkų vai
stybe turi but įkurta. Ton valstybėn turi įeiti visos lenkų
apgyventos
teritorijos. Ta
valstybė privalo turėti laisvą
ir užtikrintą išėjimą juron.
Gi jos politinė i r ekonominė
nepriklausomybė, lygiai teritoriale pilnybė, turi but ga
rantuota tarptautine sutarti
i>
mi
Tuo išsireiškimu remiantis
taikos konferencija ir sudarė
lenkams didelę valstybę. Nesigailėtar jai nei svetimų teri
torijų. Tai visa gavę lenkai
nepasitenkino. Paskiau jie sau
valiai pradėjo platinti savo
sienas. Už jų nugarų visuo
met stovėjo francuzai, kurie
kiekvieną lenkų žygį rėmė ir
buvo pasirengę net ginkjus iš
kelti, jei kas lenkams butų
priešinęsis.
Teciaus svetimų teritorijų
užgrobimais lenkai nenutuko
ir šiandie jie už tuos savo at
liktus žygius laukia krizk>.
Jie pramato, kad už savo dar
bus turės atsakyti, kad ateis
laikas, kuomet išpustos sie
nos turės susitraukti ir susi-

riaukšlėti.
Štai delko lenkai ir jų prieteliai pasigenda to, kuris len
kus padarė didelės valstybės
, viešpačiais.
Štai ko šiandie lenkams
trūksta. I r jie nori, kad šian
dieninė S. Valstybių vyriau
sybė persiimtų \Vilsono dva
sia atžvilgiu į Lenkiją, kuri
daugelį
tautinių
mažumų
smaugia.
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Protestas.
i"
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AnWlidnis, Kovo lfr, 192

Nantes mieste, Francijoj,
60,000 katalikų
padarytame
mitinge vienminčiai protesta
vo prieš Herriot už Francijos
ambasados panaikinimą prie
Vatikano.

SEKA GALIUKŲ PĖDOMIS.
Išrodo, kad dabartiniais laikais Vatikanas neveda savos
politikos. J i s seka didžiųjų, galingųjų valstybių pėdiomis. Kai
didžiosios Santarvės valstybės pripažino Lietuvos nepriklau
somybę, tai ir. Vatikanas prie jų prisidėjo. Kai Ambasadorių
Taryba užtvirtino Želigovskio smurtą, tai ir Vatikanas bent
tylėjimu skaitėsi su tuom faktu. J e i šiandien mes turėtume
galingą armiją i r įžengtume Vilniun, tai, be jokios abejonės,
rytoj Vatikanas sutiktų daryti su Lietuva konkardatą, pri
pažindamas mums tas žemes, kurias mes faktinai valdome.
Lygiai taip buvo su Ąlzas-Loreno kraštu. 1870 m. užeme tą
kraštą vokiečiai - Vatikanas nesipriešino. 1918 .m. tas kraš
tas vėl sugrįžo francuzams - Vatikanas sutiko. Teoretinai,
Vatikanas galėtų su ginklo nustatytomis sienomis nesutikti,
bet praktiškų išvadų iš to nebūtų.
Vatikano užtarimas mums Vilniaus jokiu būdu nesugrą
žintų, nes jis nėra viso pasaulio politinių- ginčų teisėjas. Ne
sugrąžino mums Vilniaus net tie, kurie yra pastatyti būti
teisėjais, kaip Tarptautinis Tribunalas, Tautų Sąjunga bei
Ambasadorių Taryba, tai kaip-gi Vatikanas galėtų tai pada
r y t i ! J u k už politikos nuodėmes ekskomunika nevartojoma.
Su praktikos gyvenimu visiems tenka skaityties. Politi
kos gyvenime praktiškos reikšmės turi tik galingos valsty
bės. Jos faktinai nustato pasaulinės politikos stambesniuosius
kelius, kuriais eina visos silpnesnes valstybės, nors ir neno
rėdamos. Tais pramintais takais šiandien eina ir Vatikanas,
ir eina bent tol, kol tas ėjimas nesti priešingas tiesioginiems
religijos reikalams.
Galop, sienų klausinio negalima išspręsti dogmatiniu grie
žtumu ar matematišku tikrumu. Lietuviai (ir tai beveik tik
jie vieni) sutinka kad Vilnius priklauso Lietuvai. Bet ten anapus Vilnius— kur-gi tikrai eina Lietuvos siena? Daugumai
lietuvių, bet ne visiems, ji eina kaž-kur apie Gardiną ir Molo
dečną. Mums tai lig-ir aišku. Bet pasaulio daugumai tai ne
labai aišku. Pasauliui daug aiškiau matosi ta siena, kurią pra
veda kariuomenė. Su ta siena visi skaitosi ir kitų sienų niekas
nepaiso.
Mes protestavome, kai Vilnių lenkams pripažino laisva
maniška Ambasadorių Taryba bei socialistas Herriot, lygiai
protestuojame kai tą patį daro katalikiškas Vatikanas, nes
mūsų pareiga ginti savo teises. Vatikano delegatas Zecchini
(Cekkini) gal tikėjo lenkų plepalams, kad Vilniaus reikalauja
tik Lietuvos kunigų ir pasauliečių inteligentų saujalė. Po da
bartinių demonstracijų prie jo paties durų, jis gal supras, kad
be Vilniaus nerimsta visa Lietuvių Tauta, kaip inteligentai,
taip ir liaudis.
Daug apie tai galima but kalbėti, bet vistiek nebus tikrai
aišku, ar dabartinis lenkų konkordatas su Vatikanu priartina
Vilniaus atvadavimo dieną, ar ją nutolina.

giau atima, negu duoda. Tegu sau bando lenkeliai šį konkor
datą vykinti, bet " k r e s ų ' ' (pakraščių) jie jau nebįstengs su
lenkinti. ŠMT konkordatas tai dar> vienas voratinklis, kurs, pan
čiodamas svetimtaučius, supančios ir pačią Lenkiją, ypač jos
dvasiškiją pavergs politikos reikalams. O Lenkijos čielybei
jis tikrai nepadės, nors to jis i r tesiekia.
t

MOTERYS

a

VALDININKĖS.
Į
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Pernai rudenį generaliais
rinkimais 122 moterys laimė
jo aukštesnes ir žemesnės
valdvietas federalėje, valstijų
ir miestų, valdžiose. Pačiame
Washįngtone apie 15 moterų
užima aukštas valdiškas vie
tas.
- 1
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Iš tų visų 122 moterų 65 yr a vedusios, 12 yra liuosos, gi
kitų 45 padėtis nežinoma.
Viena moteris, Mabel Wal-,
ker Willebrandth, yra generalio prokuro asistentė. Tai
didžiai svarbi ir įtakinga vie
ta, reikalinga didelių gabu
mų ir dar didesnio takto.
Užsienių departamento tar
nyboje jau antri metai tar
nauja Lucille Atcherson.
€olumbią distrikte yra dvi
moterys teisėjos.
Texas ir Wyoming valstijo
se gubernatorių, vietas užima
moterys. Tai pirmas tos rųšies
atsitikimas S. Valstybių isto
rijoj.
Wisconsino, Connecticuto ir
kitose valstijose daug moterų
užima publiškas vietas. Ten
yra moterų burmistrų, sekre
torių, iždininkų ir kitų, kurie
piliečių balsais renkami.
Atstovių legislaturose šian
die skaitoma virš vieno šimto
moterų.
i

K. P*

CMCAGOJE
DZIMDZI -- DRIMDZI
IR
POTAŠAS PERLAMUTRAS'
Senai laukėm* lietuvių sce
noj, čia Amerikoj, pasirodant
" P o t a š o " kuris kaip žaibas
visą pasaulį aplakstė. Lietu
voj jis turėjo dideliausio pa
sisekimo. Dar nei viena kome
dija tiek sykių nėjo, kaip " P o t a s a s " . Tie du žydai "atsimufino" pas mus į Chicago
ir čia paruošę savo gyveni
me, sumanė , pasirodyti sce
noje. Vanagaitis ir Dineika
("Potašas ir Perlamutras")
su &avo bendrais J . Dikiniu,
J. Olšausku ir " m o t i n a " B.
Paškevičaite-Dikiniene,
pri
kalbinę vietos artistus, nuta
rė patylomis ir dirbę be jo
kio trukšmo — nesigarsindami, jau pasirįžo 22 kovo pas
tatyti miesto centre tą vei
kalą. Kadangi teatras negali
ma gauti vakare, tai jie sta
to tą linksmą komediją po
piet, 2 vai. Žadėjo gražų teat
rą pasamdyti ir pirmą syk.
pasirodyti chieagieciams, ku
rie galės įvertinti artistų ga
bumus ir talentus, nes. jie pa
sirodys "kaipo ^ a t r o o ne vo
devilio artistai. J ų vodevilis
mus tiesiai sužavėjo, dėlto ti
kimės to pat ir su teatru.

ARTI 70 UĘTŲ
Sako kad jaučiasi kaip jauna.

Baii But
Sveikas

Pasirodo, kad Amerikoje
Visi Chicagos lietuviai pri
moterys labiaus pažangiuoja
KITA KONKORDATO* PUSĖ.
valėtų 22 kovo (nedėlioj) pa
Gražus ir simpatingas buvo Vatikano konkordatas su Lat politikoje, negu pramonėje ar
vija ir su Bavarija. Bet konkordatas su lenkais maža tetur: pirklyboje. Tai dėlto, kad po švęsti Dzimdzi ~ Drimdzi ar
simpatingų žymių. J i s kaž-koks lenkiškas, žandariška*, bolše litika daugiaus interesuojasi. tistams ir apsilankyti po pie
tų 2 vai. i jų ruošiama spek Ax sergate? Mes jums pagelbėvikiškas, kurs atsiduoda nesimpatingu cezaro - papizmu.
slrae. Patarynas dykai V lų* &*
J i s gana ilgas. Viso nesiimtume dabar nagrinėti. Užteks • • • • • • • • • • • l " I • • • • • M W » — * l taklį "Potašas ir Perlamut ffydysites, • * n e - Kokia yra juaų
r a s " . Dar mums neteko maty liga? Ar »erl yra juaų inkstai —
kelių paragrafų. Štai 11-tas paragrafas sako, kad Papą, skir
turite strėnų skausmus? Ar
Mes Taisome Smalos ti lietuvių kalboj, todėl buki- i—
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų
damas Lenkijos vyskupus, atsiklausia Lenkijos prezidento, o
ir nesijaučiate gerai 90 valgio?
.me
pasirengę
pamatyti.
Girdė
Ar
kenčiate nuo plaučiu — turite
paragrafas 12-tas talpina išpustai patriotingą vyskupų prie
ir Žvirgždų Stogus jome samdant teatrą " H a r i s " su kraujais
kosulį, krutinės skau
saiką lenkų respublikos prezidentui. Laisvamaniška Latvija
dėjimą? Ar turite didelj persi
Gilsinoid asfalto stogai ar " P r i n c e s s " . Teatriukai la šaldymą, nemalonų kvapą? Ar
ir katalikiška Bavarija šitokių dalykų nereikalavo, nes pasi padengti ant senų stogų.
turite hemoroldus ir fistulą? Ar
bai
švarus
ir
patogus.
Turėsi
kenčiate
nuo rupturos? Ar turitikėjo savais vyskupais. Kresų ir koridorių valstybė net rink
te ant veido spuogus, lšballraą Ir
Mes einame visur
me progos matyti mūsų teat mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
tiniais .savo vaikais nepasitiki ir liepia jiems prisiekti prieš
ir
— nemigę, pavargęs 18 ry
ro artistus pasaulinėj komedi nervų
civilės valdžios viršininką. Nepasitikima dvasiškijos patrio
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvį?
Veltui apkainojame darbą
joj. Žiūrėkite garsinimų, nes PraSalinljit nervingumą ^ - ąpslTelefonai
tizmu ir 8-tu paragrafu jai įsakdhia kas šventadienis skaityti
saugokit neurastenijos, ji silpnina
mes
pasistengsime
pranešti
ivisus nervu*. Nereikės jums dau
bažnyčiose liturginę maldą už lenkų respubliką ir jos prezi Crawford 1680 Cicero 8062
giau kentėti — ateikite Ir paslmaki detalių apie juos.
tyklte su mumis tuojau.
dentą. Tai pikčiau kaip carų Rusijoj. O žinant lenkų dusios
Interstate Roofing & Lietuvių Auditorijoj atsa
žemumą, smulkumą, nesunku suprasti kiek visokie valdiški
kyta del nepatogumų ir todėl
Supply Co. Inc.
ir privatiški šnipai dabar seks lietuvių, gudų, ukrainiečių ir
25 kovo, kaip jau buvo skcl
vokiečių kunigus, skųs juos policijai, visaip intriguos.
I 5300 W. 22nd St..
•
- K biama, neįvyks.
> — » » — . — * • • •' * *
18-tas paragrafas sako, kad visų apeigų dvasiškiai, gy
Ofisas
Sveikiname
Dzimzi
Drim
Tel. Armltage 4419
veną ne savo vyskupijos ribose, priklauso žiniai to vyskupo,
dzi su Teatro atidarymu!
1112-1114 Milwaukee Ave.
kurio vyskupijoje jie laikinai apsigyveno.Paragrafo/mintis lyg Kosuliai Visuomet
Hatterman Ir Glants Banko
Pavojingi - Kaip
Ateisim, paremsim, tik dir Viršui
ir gera, bet pas lenkus ji turės kartais ir labai nekatalikiškų
Valandos 9-18 ryto, 2-5 po
,
Greitai
Jos
Prašalint.
pietų, 6-9 vakare
bkite
ir
mums
duokite
sielos
pasekmių. Ypač ji pakenks bažnytinės unijos reikalams. Da
Nedėlioj
nuo 19 lkl l t dieną
Kroaiiki kosuliai IT--krutinės Šal peno!
Specialistai
chroniškų, nervų,
bar Ukrainiečių unijatų dvasiškiai nebegalės už Lvovo pro čiai dažnai yra pavojingi. N e tik už
kraujo, odos ir šlapumo ilgų
krėtimas pavojingas bet nepaiaujoJūsų Draugas.
vincijos ribų plėsti savo religinio ir kultūrinio darbo. Lenkai cnas kosulys dieną ir naktf. taip nu
silpnina visj systema kad jau nega
nenori, kad jų kaimynai butų katalikai. Su stačiatikiais jiems uti' kovotis su liga
sustabdykite ta kosulį tuojaus.
lengviau apsidirbti, nes šie skaitomi žemesnės kultūros, o ir O Tai
geriausio vaisto nėra kaip senų iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmMiHiiį
iSmėginta remedija Dr. Bell's
Europoj mažiau jie turi užuojautos. Be to, prieš kitatikius laikų
Pine-Tar Medus. Daktarai sako kad
greitai
paluoeoJa
flegma
lengviau nustatyti lenkų tamsius fanatikus. Štai kodėl unijatų pine-tar
kuris yra tikras priežastis kosulio, o
duoda gerą skonJ. ir taipat
dvasiški ja pavedama latinų vyskupų globai, jei tik unijatai medus
Bukite atsargus su šalčiu.
pagelbsti sustabdyt skausmą gerklė.
x
Greitas palengvinimas
nepalankauišvažiuos iš Lvovo provincijos darbuoties tarp stačiatikių ar sio kosuliai yra stebuklingas.
Apleidimas galį įvest į influenza arba pneumonia.
pirkite tikrą Dr. Uell's Pine = Su pirmu ženklu šalčio vartuokite tikrą
tarp savųjų. Kaip čia lenkai apgavo gudrų Kardinolą Gaspar- TarBetMedų
o ne kokį kitą užvaduo
tą
vaistą.
Dr.
Bell's yra tikras pine
ri, tai tik stebėties telieka.
-tar medus kuris yra žinSmas per
'
ANCHOR
matus kaipo geriausis vaistas. Jis
Sulig 19-tu paragrafu, klebonais galės būti tik Lenkijos 25
yra pagamintas iš kitų gydinčių vai
savyje nėra migdomų arba nuo 3
PAIN--EXPELLER
piliečiai ir tik tie, kurie nepriešingi lenkų valstybei. Žinome, stų,
dingų vaistų tatgL galima duot vai
— labai gera* del spasmodiškaip lenkų -žandarai aiškins ir pritaikins šiuos žodžius. 3Juom kams
(Trade Mark Reg. U. S. Pat. Of f )
ko krupo. K a i norite goriausi vais
kuris pražalina kosulį per nakfrj,
pačiu paragrafu vyskupai, prieš skirdami klebonus, atsiklau tą
pirkite Dr. tie'.i'a. Tik 30c. pas kiek(Apgr.) E
Geras vikrus. patrymmas panaikina skausmą. Nusia kompetentiško respublikos ministerio ar tas kartais neturi \ie)ją gerą vaistininką.
ko nors prieš skiriamą kandidatą. Čia vėl įduodama policijai
į sipirkite bonkutę pas jūsų vaistininką šiandien ir laibizūnas, kuriuomi ji be jokio pasigailėjimo plaks patriotin-TAR-HOfJEr = kvkite savo namuose.
gesnit< lietuvių,, gudų, ukrainiečių ir vokiečių kunigus.
firilHIIUlIlIHMmillIUlJ^UlilIUIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlilIlIlIlIhllllllHlirilllHIIIIIM

Daktarai Kopczynski
j r Schweers

I

FORCOUCHS

INFLUENZA

'

Mrs. S. Wenael, 262 Kingsley SJt,,
^uffalo, N. Y., rašo: "Malonėkite
prislust vieną baksą gusų Bulgariš
kos Colių 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
garišką 2olių Arbatą vartoju."
'- Gerkite Bulgarišką Žolių Arbatą,
einant mėgot, tuojaus prašalins šal
tį, ir taipgi pagelbsti rumatlimą.
P a s kiekvieną vaistininką — 35c,
75c. ir *1.86.
PASTABA: Kad norite mano dide
lj 6 mėnesių saizą, pasiusk fl.25. K.
H. Von Schlick. Pres. 39 Marvel
Bldg., Pittsburgh, Pa.
^•^»«!

S. D. LAGHAVV1CZ
Lietuvis
9314 W. M-rd Plaoe
Obicago, DJL
Patarnauja laido
tuvėse kuopigtausia
Reikalą meldžiu at
sišaukti,
#
mano
darbų b u s i u užga
nėdinti.

Vei.

Gaaal f*71
fllMf

Tel. Bouievarfl 3302

BRID&EPORT STUDIO
r

Jei nori turėti gražų natūrali
paveikslą, tai Tamsta nieko
nelauk, tlkateik ' |

,?.J

O Stankus Su Savo Prielanku
mu Ir Geru Darbu Tamstą
Patenkins.

S
I . i3202
S ^ fSo.J'Halsted
?A»KIT8
Street
'II

III

I U L

_,

*Tel. Canai 2«5&
C. J. P A N S l R ff A
Fotografas
PANS1RKA STUDIO
Tolumas nedaro skirtumo
4.
Saukiamas, važiuoja J visas
mieste dalis.
TTT*

"u",.

U

Tel fcafayette

i Dr. A. J, NOCMAN'Ta
LIETUVOS NAPRAPATAS
4464 So. —-flįiiii Ąvtnua
Vai.: Nuo i iki 9 e Ud 8 P. M.

Antradienis, Kovo 17, 1923
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Kad apsaugojus šeimynos svei
katą, visuomet laikykit po
ranka bonką. Dr. Caldwell's
flyrup Pepsin. Gera doza vi
suomet pagelbės reikale.

A

PIE 75<#> visų ligų prasideda
nuo vidurių užkietėjimo. Nereguliaris ėjimas laukan padaro
daug negerumų žarnose. Vietoje kad
maistas butų suvirškintas, jisai pra
deda jūsų viduriuose puti, platinda
mas nuodus po visą jūsų sistemą per
kraują, tokiu būdu paliečia juąų širdj ir smegenis.
Dėlei šitokios nenormalės padėties,
jųs atsiduriat pavojun, nes ligos su
ka apie jumis. -Kuomet jūsų kraujas
dalinai yra užnuodytas, jūsų apsigy
nimo spėka būna labai susilpninta ir
jūsų sistema tuomet paliekama ligų
perų malonei.
Kuomet jųs jaučiatės išpustas, imkite vieną šaukštą Dr. Caldwell's Syruk
Pepsin, o iš ryto pajusit palengvinimą. Daugelis, kurie nuolat jaučia vidu
rių užkietėjimą, apsaugai lai ima dožą sykį j savaitę.
Žmonės, kurie žino, pasakys jums, kad Syru'p Pepsin tikrai yra puiki vidu
rių gryduolė, kuri prašalina ift vidurių visus nuodus, ten atsiradusius iš prie
žasties vidurių užkietėjimo ir ncviršklnimo. Heliai šių pastarųjų priežas
čių prasdieda* 75% visų pavojingų ligų. Arbatinis šaukštukas, kuomet jau
čiate drebulį ar šaltį, jumis apsaugos į laiką ir sutaupys jūsų pinigus, o
gal ir gyvastį, apsisaugojant nuo svarbios ligos.
Kiekvienas aptiekorius parduoda Dr.
KUPONAS VIENOS BONKOS
Caldwell"s Syrup Pepsin tokia žema
kaina, kad paprasta doza kainuoja
IŠBANDYMUI DYKAI
nedaugiau kaip* vieną centą. Dau
Yra daug žmonių, kurie visuo
gelis žmonių džiaugiasi gera sveika
met norėtų pirmiau išbandyti,
ta pasidėkavojant tiktai tam, kad
negu pirkti. Lai jie iškerpa ku
nuolatos vartojo Dr. Caldwell's Sy
poną, prisega prie jo savo vardą
rup Pepsin. Jie vartoja jį nuo vi
ir adresą ir lai prisiunčia }
durių užkietėjimo, maisto nevLršktpiPEPSIN SYRUP COMPANY
rao. riemens ėdimo, drebulio, šalčio
Monticello, 111.
krėtimo ir kitoikų nesmagumų. Jis
o aplaikys dykai honką Dr. Caldneturi narkotikų, nei kitokių kenks
vvell's Syrup Pepsin paštu. Štam
mingų priemaišų ir maloniai veikia
pą
nereikalinga. Visiškai dykai.
kaip ant mažų, taip ir dideliu.

lėsite, užtikrinu, nes rengėjai
darbuojasi su visa energija.
Tad ir tikimės gero p a t e k i 
nto. Taigi'kas gyvas visi trau
kime į Sąjųngiečit^ vakarą.
Dilgėlė.
—

—

AMSTERDAM, N. Y.

Visi s u 
tinka kad

D A K T A R A I :

OR. A. K. RUTKAUSKAS

DR A. J. BERTASH

/r

Telcf. Lafayette

Gydytojas, Chirurgas. Obitetrikas i r Specijaliut*.
Elektroterapas.
IŠIMA T0NSILU8 —

PHYSICIAN A SURGEOH
X — Spinduliai
O f f i c e : 1 9 0 1 W. 2 2 n d St.
Cor. S. L e a v i t t St. Tel. Canal 6222
B e s i d e n c e : S 1 1 4 W . 4 2 n d St.
Tel. L a f a y e t t e 4 9 8 8
H o u r s ; 1-4 & 7-8 P . M.
Sun. 1 0 - 1 2 N o o n

i

4146

Dr. A, Račkus

DR. S. BiEZIS

Telefonas Boulevard

Boimiškas Apy
nių — paskanintas

CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.

S464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki S po
pietą ir 6 iki 8 vakare

1)—Be

marinimo,

t)—Be

peilio

*)—Be

Jokio

»)— Be

kraujo,

ir

be

Duoda geriausiu*

Rezultatus
Klauskite Jūsų
Uroserninko
ras
*WH

aksoMo*.

p * r oj a n •

•reikalai.

I)—Pacijeutul nereikia »ircti. ra
lį tuoj valrrti, Ir sali eiti (

1

Dr.SABrenza
4108 SO. ASHLAlfD AVKNCH
Chicago, IU.
Vai.: 9 ryto DU 19 pieC: 1 po
p*et Iki t po plet, 6:30 tak. Iki
9:10

c.

Ittf. Boolevard 05S7

Pagydė OulNstones' (akmenis iultyje)
tr akmeai» Šlapume pūslėje be eerneijee, ra tam tikremia rsiofcsw o m i * priemonėmis bei ntl-taU.
Apkurtusiems mirraiina rirdėjinii*.
Grde visokias liras pasekminiral, Ir Jei
yra reikalas daro operacijas.
ProfeiijonaU pstanuivlm* teikia save

S

Dr Marya
Dowiat-Sass

Ofisas atidarytas: kasdien nue i vai.
po piet Ikt • vai, \akare.
Medėliomig Ir seredomis efieae utda-

Dr». A. A. ROT H

Lietuvis Aklų

i

ftLIAS

1707 West 47tli St.
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Madėliomis nuo
8 iki 2 vai. • » pietų.

GYDYTOJAS D»
CHIRURGAM
Specialistą* Moterišką,
Vyrt*k«
Taikų tie visų nhrontffcp ligą.

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

Dr. A.J. KARALIUS
1VL

Boulevard

3E

žmones. Laisvamanėlįai prakaitodami šaukia, kad bažny
tines draugijos dėtųsi prie jų
kliudo. Jie žada visokių gery
bių katalikams, kad gausiį.
kitą kunigą, kad duosią naują konstituciją ir vardas bu
siąs, koki tik norėsite. '
Bet kiekvienas susipratus
katalikas gerai žino, ką reiš
kia jų saldus žodeliai. Mums
nereikia ieškoti svetimų die
vų, mes turime sau bažnyčią,
turime Federaciją, turime ca~
vo namus ir tuojaus išdygs
mįlžinįška svetainė, kuri ga
lės sutalpinti 3,500 asmenų.
Taigi visi katalikai dėkitės į
Federaciją. 0 vienybėje mes
nuveiksime dic(elių darbų. Vi
si vienykimes po garbingą
Federacijos vėliavą!
Katalikas - Lietuvis.

ADELĖ BRAZAUSKAITĖ

Turėk švarias, Sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi aklų uždegimą, jeigu akys
auvarge, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai Dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
•Valandos nuo 1 iki t vakar*.
Nedėliomis nuo 10 iki 1

3333 South Halsted Street
.*—
—*a

Chicago, DL

' Perkėlė

Dr. Maur ice Kahn
gydytojas ir OhiriirfM
4 6 3 1 S . Ashland Ave.
Tel. Yards 099*
Valandos;
.
Nuo 10 iki 12 p>et.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 13 piet

ofisą

po

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų į r Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo
—4
po Pietų: nuo 7—8:30
vakare
j Nedėliomis: 10 iki 12
Telefonas Midway 2880

Tei. Ganai 0257 vak. Prospect 6659

DU P. Z. ZALATORIS
Uetavia Gydytojai l r

Dr. J . P. Poška

1821 So. Ilabted m.
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki
SO Diety; * Iki 9 rakare
^r—irJ

T

OHIRUBflAi
* — l l H ryta.
Vakarais nuo f tirt •
CICERO OflflAMi
IMI Š o u * « » - « * *
TeJef. eieCM 4«*»
Valaad.: • — 4 : M %, »* • * f ™ _ I
Utamlnkals ir patny«oma » • * •

i '

,.

i

Nesigarsinsi, - tavo biznj
mažai kas žinos.
Profesionalai, biznieriai gar
sinkite savo biznius dienrašty
:
Į*"Drauge".
i4tiSj»
-*-• -

DR, VĄITŲ5H. O. D.

V.

•-•

•

TeL Central tSOt
Cicero Ofisas Ketvergo va*.
4917 W. 14th St. Tel. Cicero 82M
Ant BRIDGEPOBTO SeredoJ nuo
6-8 ^al. • . Subatoj nuo 1—7 • . v
3236 S. Halsted St. TeL BouL 6719

J: P. VVAIT
ADVOKATAS
MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn Street
Krmbariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
Vai.: Kasdiena, išskiriant
Subatos ir šventėg, nuo 9 iki pietiį
ROSELANDO OFISAS:
107J7 So. Indiana Avenue
Telefonas PuUman 6377
Vai : Kasdiena nuo
2 iki
9:
Subatomis visa diena, šventomis
Ski pioto.
"SPECILISTAS ant egzaminavojimo abstraktų ir padarymo kon
traktų,
dokumentų
ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.
1

* v

Lietuvis Advokatas
69 W. Washington St.,
Room 1310

Marijona Kangailienė
mirė Kovo 15 d., 1925 m. 0:50
vai. vak. 51 metų amžiais.
Kilo ii Kauno Red. TauraRėti Apskritio.
ra^raniamiij
kaimo. Amerikoj išgy v. 23 niet.
Paliko dideliame nuliūdime
ilnkterį .Marijona ir 2 sunu VIa
d i si o v.-j ir Praneiškų ir ženl:>
Joną Kriaučiūno.
Kūnas pašarvotas 2522 VY.
46 Str. laidotuvės įvyks S e r o
doj, Kovo 18 d. iš namų 8 vai.
bus atlydėta j Nekalto Prasid.
fivenč. Panelės balnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionįes sielų.
Po imnialdn bus nulydėta {
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
daly\auti šiose pamaldose.
Nuliūdę Vaikai ir žentas.
I^aklotuvėms patarnauja graboriiLs J. F. Eudeikis Telef.
Yaitls 1741.

Teleplione Dearborn

Mūsų kolonijai 1925 m. yru
svarbus metai nes sukanka 25
metai nuo šv. Petro ir Pau
liaus parapijos įsikūrimo. Vi
sos draugijos išrinko atsto
vus į komisija, kuri sumanys
tinkamai paminėti 25 metu
J ubilie jų;.
L. Vyčių Ų. kuopa kovo 8 d.
sekmadienį vaidino veikale
vardu "lindynė". Ai- artistai
mėgėjaį atliko savo rolės ge
rai ar ne, tai palieku kitiems
korespondentams. Bet reik
pažymėti, kad toks veikalus
gavėnips laiku nelabai tinka,
ir jeigu kita draugija "Undynę" but stačiusi, be abejonės,
but susilaukus protestų. Prie
to neatatiuka lietuvybės dva
siai, nes lietuvį Garšva, pasie
kusį aukšto mokslo pastato
ištižėlio, liurbio vietoj, kuris
viliojamas Ruzės merginos ap
leidžia savo Tėvynę Lietuvą.
"Piloto Duktė,"

Teleplione Kooseyelt »o5o
Namų Telefonas Canal 1667
—

T

n.

^p

*••

JUOZAPAS
BERNOTAS
pei>ii.skyrė su šio pasauliu Ko
vo 15 d. 1925 m. 8:30 vai. ry
te sulaukęs 38 metų amžiaus
Kilo iš Tauragės Apskričio Tanenių Parap. Kalniškio KaimoIšgyveno Amerikoj 17 metų.
Paliko dideliame nuliūdime
broli Vincenta, š o n o ir švog*?ris .1 u k 11 ui i. dėdes Vincentą ir
Jurgį Barškicčius Lietuvoje se
serį Pauliną ir švogerį Domi
ninką Balčių.
Kūnas pašarvotas 1305 so.
4801, Čt. Cicero. Laidotuvės įvyks Sereiloj Kovo 18 d. 1025.
Iš namu 0 vai. bus atlydėtas Į
šv. Antano bažnyčią, kurioj j vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą.
Po pamaldų bjųs nulydėtas i
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame vis'us gimines,
draugus ir pąž|$tamus dalyvau
ti Šiose laidotuvėse ir atiduoti
paskutinį patarnavimą.
Nuliūdę Brolis Vincas sesuo
Konstancija ir švogeris Mar
tinas Juiknius.
Laidotuvėms patarnauja graborius Badžius, Tel.
(anai
6174.

Ą. L. R. K. Moterų Sajunggs 34 kuopa nedėlioj kovo 22
o\ Carnegie Music Hali, Homestead, Pa. statys labai gra

^Brandcd i n the Back,

Tai yrą geriausi pianai
pasauleje parsiduoda už i

*v^

ADVOKATAS
127 N. Dearborn St., Room 1117
Telef. State 7321
Vakarais lr nedėlioi* ryta;

3335 So. Halsted S t
lelefonas Yards «141.
Bylos visuose teismuos". — Ab.-1rr ktai. — Ingaliojima' • — Pas
kola pinigų 1 lr 2 nwrgi£iams.

t

rs^

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2231 W. 22-nd St. arti Leavitt i t .
Telefonas Canal 2561
1
Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro. Bsrede lr Pėtnyčioj nuo 9 r. Ud 6
T. Veda visokias bylas visuos*
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus lr padirba
visokiu i Doku
mentus, perkant
arba *>arduodant Lotus. Namus, Farma* Ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morglCiaus lsngvomis liljcomis.
if

Aa A- O L I S
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL Randolph 1084 VaL a a o » - l
VAKARAIS t
1801 l . Halsted s t TeL M v C l T n
v. • apart
m
Patnjčlos

dr

V, W. RUTKAUSKAS

Iškirp šį kuopan ir prisiųsk šiandien
Suliy-Man-Ski Home Renjedies Co.,
1869 N. Robey S t , Chicago. III.
Gentlemen:
Send [ ] Free Sample S. M. S.
Trial Size 75c. C: O. D.
f ] Regular Size C. O. D.
Name
,
Address
City
State . . .
Padėk X i Lųmjrtkų
L. D.

ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty j :

29 South La Salle Street
Kambarį s 520
Telefonas Central 6390

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas Yards 4681

Remkite tuos profesijonaTelefonas Canal 0610

PLUMBINC

lus, biznierius kurie gar*
naa dienrašti 'Drauge". •^tl

Geriausias plumeris, darbą at
lieku gerai lr sąžiniškai.
THOMAS HIGGINS
2313 So. Oakley Ave.
Chicago.

*h£H«.. <*jg£#* ^ s s r ^ r a ^
*7O0 $ 6 1 5 *53Q H 5 0 i>a¥iyyoTaTyo^Ta^y?yoTrryo^^
i

•t'JlJlll'<|JL*

K. JURGELIONIS

Kad tamstos sergate, slabnas ir
pailsės, skauda tavo visą. kūnų, kad
jau buvote pas gydytojus, arba vi
sai nebuvote, tai turite supYast kad
visi skaudėjimą priklauso nuo krau
jo ir turi but prašalinti per kraujų
Helen Schy-Man-Skis Kemedija pa
stiprina systemų, sujudina apetitų,
pagerina ir iščystina kraujų, tvarko
ir sutaiko vidurius skilvį, širdį, mus
kulus ir nervus. Mūsų patyrimas ii'
pasekmės parduodant šią remediją
yra Burnos, iš Burnos rekomendaci
ja per 20 metų. Tai įsigykite Mrs.
Helen Schy-Man-Skis Namine Remediją del sugrąžinimo sveikatos.
IšpHdykite šį kuponą, tuojaus del
sampelo, pamėginimo arba regularės
bonkos arba pas jūsų vaistininką.
HELEN SCHY-MAN-SKIS HOME
REMEDIES CO.,
1869 N. Robey Cor. Cortlaii.l
Armitage 4918
CJhicago. III.

T

8046

Vakarais': 2151 West 22 Sjt.

mirė po nelaimingos sun
kios ligos, tapo sužeista
automobiiiaus.
Iškentėjo!
per 56 valandas ir persis
kyrė su šio pasauliu kovo
11 d. 1925 m. 8:15 vai. vak.
$ m. 1 mėn. amžiaus gimus
ir augus Oary, Ind.
Paliko dideliame nuliū
dime Tėvus Oną ir Simoną
Brazauskus du broliu -ir
vieną seselę.
Mūsų brangi dukrele ta
po palaiduota Kovo 14 d.
sv. Kazimiero kapinėse.
Tariame nuoširdžiausiai ąčiu visiems dalyvavusiems
ir prisidėjusiems prie jos 1
laidotuvių.
Lai ji ilsisi ir džiaugia TEIRAUKITĖS PAS MUS
si pas Viešpati ir atsime
KLAUSUTĘ KITŲ
na mus.
Veltui Sampelis Schy-ManNuliūdę;
Skis Namines Remedijos
Tėvai, broliai ir sesute.

HOMESTEAD, PA.

—±

_ .

«•

APIE SAVO SVEIKATA

CHAŠ, K. VUOSĄjns §

Didžiauses ir geriauses siuvejes

1
aųji YĮh% Sideį.
O
Fabrikos nustatytą kainą o Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių Vįv
2
materijų del vyru ir moterų.
«^r^
ant lengvų išmokėjimų.
;
» A U J A n $ 0 č MĄJ>PS SIUTU
Padarau ant uzsakimo greitai ir geraL
Kainos visiems prieinamos.
Kreipkitės pas mane del gero patarna- į
Pianų Krautuvę.
vimo. Taipgi \
§
Valome, dalome ir atnaujiname senus.
3343 Sof Hafete4 St.
0HAS. K. VU0SAITIS
Lietuviu Ęraucius
3327 $p, HafcM St. 2337 So. Leavitt
St.
Chicago, DL
]|!
Chicago.
j
Tel. Roosevelt 8982
Saiti?aflittjaaaiatftg^aAg^«tia&^»»a^<A^gj?MJ>ąg8fjPJ

jos. F. RUDRIK

77 W. VVashlngton St. ftjtp 911

John Bagdziunas Borden

^ationalbf Vriced,
Lietuvis Aklų Specialistas.
Palengvina akių {tamplmą, L_
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotumo, skaudančius lr uždegusius
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemlego, ir taip toliaus, be
vaistų arba skausmo. Neperviršlua nei akių medikalis mokslas.
Visuose
atsitikimuose
daromas ,
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
. visokias ligas arba nenormali pa' dėjimą, silpnybe
muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri' taikomi sunkiausiuose ątsitįkimuo
se. Nauji stiklai jdedaml į rėmus,
, jei reikalaujama. Stiklai įdėU nuo
j numerio i i recepto'' duoto visiems
I ligoniams, Ir rekordas laikytas vi| s ų atsitikimų Netikros akys priĮ taikytos. SpeciaJe atydą atkreip
iamą palengvinimui visų nervų
ligų, kurios paeina nuo erzinimo
, svarbių neryų ir smegenų *idu*lų,
paeinančių nuo nepataisytų akių
Įtempimo, kuomet garas pririnkimas ir neSiojlmas akinių paleng,yins padėjimą. Taipgi arti |r toli
matantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta J mokyklos vaikua
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak
Nedėliomis nuo 9 lkl 1 po pietų
Tel. Boulevard 758t
1646 West 47-th Street
AKUTEI $4
AU<_
U

ADVOKATAS

*"T

pgisttring Piano

numeriu

K—1171

Te*. Boolevard

t«mV

savo

A.

•

• a i . : 1—S po piet^ 7—» vak. Nad.
Lr Šventadieniai* I i — l t d.

DR. CHARLES SE6AL

ADVOKATAI

BOMA, kovo 17. — šiauri
nėj Italijoj fažistų darbininkų streikas atšauktas.

D,1

Specialistą*

patenkinti. Sąjungietės jau
senai lavinasi vargonininkui
S. Kimuciui vadovaujant. Yra užkviestos apielinkes Mote
rų Sąjungos kuopos (Talyvautį^
Pradžia 8 vai. vakare.
Muąų; kolonijoj jau senai j
serga B. Švetkauskas. Sveikai
būdamas dalyvavo katalikiš
kų draugijų veikime. Turi šei
myną. Jam pagelbėti išleista
išlaiuiėjimo
tikietėliai.
B
Švetkauskas yra tertas para
mos. Patartina visįejns nusi
pirkti tikietėlių pagal ižgalėo,
Misijos artinasi. Visi kata
likai labai laukia išgirsti gra
žių pamokslų. Viena savaite
bus moterims, antra - vyrams.
Prasidės kovo 26 d.

Šokliui Saguard.

8160

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

iki • V»L v»g.
t ,

DR. SERNER, 0.

1411 So. 50 Ave. Cicero, DL

Wao Tel. Boolevard H N
Recid. TeL Dieze* t l t l

9SSB

žų veikalą vardu " Piloto
Duktė". Šis veikalas stato
mas, pirmu syk Pittsburglio
-^\
kokį duoti tiems namams var- apielinkej. Yra labai tinka
OIOBBO, IW.
—
dą. Nutarta vadinti aukštu mas lošti gavėnios laiku, nes
Kovo 22 d. šv. Antano para- gerbtiniu vardu Federacijos parodo ' pirmųjų krikščionių
kovą už katalikų tikėįimą.
pijos svetainėje įvyks Moterų! namais.
Sąjungos vietinės kuopos. \eVietos, lai^vamaneliai irgi Mes stebimės ir šiurpuliai pe
-atras. Bus sulošta labai grar J turėjo didelį " mitingą, į kų~ rima skaitant apie pinnutižus veikalas Bytų Pilis. Visas rį kvietė visus plakatais. Bet nus krikščionis, bet čia maty
pelnąs eis naujos Bažnyčios į jų mitinga mažai susirinko sime gyvą vaizdą iš jų gyve
grotelių fondan. Prašome vi žmonių. Jie gątys apgailesta nimo. Galima užtikrinti, kad
sus atsilankyti. Atėję nesigai vo, kad pas juos nesilanko visi atsilankiusieji bus pilnai

Nesenai mūsų gerb. kun.
klebonas 1>UVQ išvažiavęs baž
nyčios reikalais kelioms die
noms. Jo vietoje susilaukėme
gerb. kun. Mulekaitj, kurs
kovo 8 diemj pasakė mums
labai gražij pamokslą. Ainsierdieeiai katalikai yra už tai
gerb. kun. svečiui 'labai dė
kingi.
Federacijos Kliubas turėjo
AR ŽINAI KAD
nai kad rūkytojas supranta
nesenai ekstra susirinkimą.
llelmarų
skani
i
keles
minuPrie bedarbių Kaune prisidė
Kliubas yra pirkęs namus ir
tas. Perkant Helmars gauna
jo 700 žmonių? Budžietas dėl
statys milžinišką salę. Tartasi,
te kokybę. Perkant paprastus;
1925 metų paskyrė 1,500,000
bedarbiams Lietuvoje. Ar ži cigaretus gaunate daugybę

GYDYTOJAS IR

.

LIETUVIAI AMERIKOJE

DIDŽIUMA VISįĮ PAVOJINGU LIGŲ PRASIDEDA Iš
PRIEŽASTIES VIDURIU UŽKIETĖJIMO

Namų Telefonas Yar&s 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

i

D R A (J G K *

— !

Pasikalbėk Su Mumis
Mes turime virš 10 metu moks
liško patyrimo, apie žmonių syei- ,
kata. Mes gydome
pasekmingai;
užsendintas ligas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti. Musg geriausi elektriniai ir be vaistiškl gydymai;
yra daugybai pagelbėję.
Patarimai dykai. Atsilankyk

tmm

KALTH INSTITUTE

3327 So. Halsted Street
Vai.: Nuo 9 iki 12 U ryto lr
nuo 5 iki 8 vakare.

PLATINKITE "UKAViiĄ-9*
Velefonas Canal 7 S

!»••»•

PETnAS
Naliavojimo Kontrak torius

Dažu ir Poperos Krautuvei

A -'

8338 SO. LEAVITT STB.
' " ^ ' • ' y

-f

D R
^

-

m
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—

KOTO

XJ l, \tt,. i B km

TURIM VIRS
1000 NAMU

REAL ESTATE

DEL PARDAVIMO
ARBA MAINYMO
PO VISAS DALIS
MIESTO.

CMIMKiOT

Norint Namus, Lotus, Bizniu3
ir t. t. pirkti, parduoti a r mai
nyti, del greito ir teisingo uisiganedinimo, pirkite per

Rozenski-Lemont dC Co.

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
tci i r v i s o k i u s

JI pie žydus, JŲ suktybęs,
U eilę, dolerius - viską!
II žsimirši, pasijuoksi,

T

au viskas tikrai patiks!

P asi sau ten gera taimą.
• pačioj skaityk kur bus tai.
O u šeimyna atbildėk!

Kovo men. 22 d. 1925 m.
GREAT NORTHERN THEATRE
(Seniau Hypodrom)
21 W . QUINCY A r b a 22 W . JACKSON BLVD.

DZIMDZI -

Darbų atliekam
pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

Draugijoms ir Organizaci
joms.
Tankiai nebodami materialio
atlyginimo, mes mielai daly
vavome ir dalyvaujame laikrarš&ų, draugijų ir įvairių or
ganizacijų parengimuose, j
buriuos tik buvome kviečiami
ir. pageidaujami.
Mes suprantame, kad toks
ai bendravimas teikia morales

•

greitai,

Geroj apielinkej, 7 kamb.
rezidencija, puikiai įtaisyta;
lotas 50x125. Įmokėti reikia
tik $1,000, likusius lengvais
išmokėj čimais. Kaina $6,500.
2 Matų mūrinis, 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 6
kamb., vėliausios mados. Beis
mentas ispleisteriuotas. 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 bizniava namų.
t 7 flatai: Pastaba: Kadangi
savininkas priverstas gyventi
Floridoj, jam neparanku šį na
mų turėti; jis įsakė mums nu
žeminti kaina nuo $40,000 iki
$35,000 del greito pardavimo.
Mūrinis kampinis namas. 1-8,
1-7, 2-5, 2-4 ir vienas 2 kamb.
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkej. Randasi neto
li Garfield Blvd. ir 3 blokai
nuo Halsted. Rendos $5,400 j
metus.
10 flatų, visi pagyvenimai
po 4 kamb.. kampinis mūrinis
namas, moderniškas. Prie pat
parko. Pečiais
apšildomas.
Rendos per metus $4,836.00.
Savininkas prisiims į mainus
mažesnį namų 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; garu
apšildomas, rendų neša $732.50
mylimo rekordo.
Dykai
į mėnesį. Kaina $52,000.00 ar
ba savininkas, priims į mainus
pristatome į namus išban
mažesnį.
2 flatų mūrinis namas, Bridymui.
Ohio valstijoje labai gera ghton Parke, 6 ir 6 kamb. su
Į
maudyklėmis, elektra, augštas
vieta del gazolino stoties kur beismentas. Su įmokejimu $2,
JOS.F.BUDRIK
000. Savininkas patsai pada
du valstijinei vieškeliai sueina rys paskolą, taipogi priims į
3343 So. Halsted St.
mainus bučernę ar grosernę.
DEL PLATESNIŲ
Kaina sutaikysite su savinin
Tel. Boulevard 8167
ku.
\
INFORMACIJŲ
3 flatai už $18,000. Puikus
Chicago
mūrinis namas, 2 po 7 kamb.
ATSIŠAUKITE
ir vienas 6, geroj apielinkej
BOX 255
ant South Sidės, garu apšil
domas. Rendų neša $225.00 į
RENDAVEUTI
PITTSBURGH,
Kambarys del vaikino arba mer
mėnesį. Įmokėti reikia tik
ginos. Reikalinga kad būtų doras
$8,000.'
katalikas.
PA.
Atsišaukite- pas
Ofisas atdaras nuo 9 iki 9
M. %
kasdiena. Ned. nuo 9 iki 3 p. p.

S. L FABiONAS Ctt

RozenskiLemont

Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir poperuoįame namus.
Paaarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3148 8 0 HALSTED 8T.
Pres. Ramancionls
Chicago, m. Tel. Yards 7282

MŪSŲ BARGENŲ:
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PARDAVIMUI

5604 So. St. Louis Ave.
Cliloago, m.

BIZNIS
EXTRA BARGENAS
Parsiduoda Oash meat markėt. Leasas ant 5 metų. Biz
nis geras. Visokie tautų apgy
venta. Geras bisnierius šios
progos nepraleis. Pardnosu u i
pirmą pasiūlymą. Pašaukite
Pullman 9691 arba 10321 So.
Michigaa Ave., diicago
» » .

• -

%

DRIMDZI'

biznius.

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

•*-•

I inksmintojai Dzimdziai-

55

\¥A±ES'

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAINYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS.
TAS JUMS BUSI
ANT NAUDOS.

809 W. 35fb St- Chicago
Tet boulevard 0611 ir 0774
Į
PADAROM PIRKIMO IR PAR- I
DAVIMO RAŠTUS.
į
Pasekmingai siunčiam pinigus i r i
•
Parduodam Laivakortes. *

^-

*

NAUDOKITĖS
PROGA
Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą.
Turime didelį pasirinkime
geriausiu; bargenių, viso.]
Chieago.i.
Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir i kitas
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Egsaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir visokes legales popieras. Apdraudžiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas

V, M. STULPINAS & CO
3311 So. Halsted Street
Telefonas Yards 6062
Chicago, UI.
Notary Public.

ADAM MARKŪNAS

P odys tai mus pamėgtieji

IU

Teisingas patarimas platinų
kiekvienų biznį. Daugiausiai
reikalinga teisingo patarimo,
Real Estate.
Užganėdinome kiekvienų, ku
ris pirko, pardavė ar mainė
per mus, tikriname kad ir tamista busi užganėdintas.
ŠIČIA YRA KELETAS

Brmick-Radiola

Visas Okl - Timerių štabas,
su advokatu Jonu Brenza prie
šaky, atvažiuos su giedrininkėms pašokti balandžio 18 d.
į Knights of Columbus svet.
(47 W. Madison St.). Jie ran
kas i ranką eina, tuomi su
prantamai Giedrjninkų vakają - šokius parems savo atsi
lankymu. Lauks Ciedrininkal
visus Old-Timerius su adv.
Jonu Brenza atvažiuojant.
Omega.

1925

' " » i m i»

naujoje
seserų koptyeioje. naudos ir minėtoms organiza
V^A ] J L v ^ r \ V j V y J
jnomas sporto nuėgėjas ir ren- Koncertas .veikiausiai įvyks cijoms ir musiy vodeviliui ir
gėjas Jonas Kūlis. Pastaro dar prieš Velykas, gal Verbą pagaliau visai Tautai,
"MOONSHINE" AUKOS. jo rupesniu Komaras jau ri- sekmadienį. Pelnas eis nauju Mūsą darbas nemažiau reikalauja tos paramos, nei Jutos! apie tuziną kartu Mineso altorių fondan.
Pabludęs nuo persigalimo tos, Wisconsin, Illinois, AliX L- Vyehi Baseball Lyga SIT, todėl mes prisiminę seną
,,
*'moonshine v Joseph Bold, chigano valstijose, kur publi- rengiasi prie pavasario sezo lietuvišką priežodį: ranka ran
42 m., 1861 Winnebago ave,Įka desėtkais tūkstančiu lanke no. Praeitą sekmadienį base- ką mazgoja, drįstame atsi
nužudė savo žmoną Josephi- si.
ballininkai turėjo skaitlingą kreipti į visas tas organizaci
ne ir ppts pasidarė galą.
Dalisa r ristynės s;u Peseeh'u susirinkimą. Šiemet manoma jas, kurioms mes esame bent
kiek prisidėję savo darbu,
(Tą. baisią tėvu
tragediją • bus žingeidžiausios. Peseeh'o dar smarkiau varyti sportą.
X L a b d a r i n g o s SQ-go>- C e n - J prašydami padėti inusą vode
m a t ė j \ i (G v a i k a i , k u r h j v y - v i s i A m e r i k o s ristijkai b i j o s i .
riausiam yra 13 metją, gi jau Bet Komaras, lietuvių risti- tro rengiamo vakaro (kovo viliui, ypatingai mūsų ruošia
THINK IT
22
d.)
komisija
skiria
7
dova
niaus iam - ?> metai.
OVER
mam spektakliui "Potašas ir
jkas, drąsiai stoja į kovą su
—'
ljuo. Jisai parodys, ką gali. nas, toms panelėms, kurios Peralmutras", kurio vaidini
Detektivu. būrys užėjo kePatartina visiems pamaty parduos daugiausia tikietn. mas Įvyks šiit metu. kovo 22 Ir Slaptai Gali Pasilikti
turis plėšikus braidant "sei ti šias ristynės. Bistynės bus Dovanas išdalys "Dzimdzi -- dieną (Great ^Northern TlieatTurtingas.
Drimdzi",
Visos
dovanos
bus
re, 22 W. Jakson Blvd.) rei
fus" Madison Square teatre. Didžiajam Coliseume. Report.
Šioj minutėje J u s turite pro
aukso ir sidabro. Panelės, mo kiamos ir bilietu išplatinimo
P e r atviras užpakalines duris
Pft Jūsų rankose, kuri tikrai
terys į darbą! Tikietų galima reikalu.
inėjo ir juos rado prie dar
sali padaryti Jumis turtingi}.
žiNiy — ŽINELĖS.
gauti
p
a
s
:
B.
Sekleekį
3427
Tikimės prielankaus atsa Tai yra vienas ir paslaptingas
bo. Visi be pasipriešinimo pa
sekretas, kuri J u s turėtumėt
X Vakar dier-os "Žinių Ži- Auburn Ave., J . Pimsa, p. kymo. Dzimdzi — Drimdzi už išsimokinti ir kuri kiekvienas
sidavė.
*
paramą mokės tinkamai atsi- turtingas gerai žino. Kiek cen
r j f o s e " pas'£?ik!» suklysti. (larucką.
tų perslenka į viemj, diena per
X Kat. Spaudos dr-jos 14 teisti.
AT:]I. Dr. Į. Oesaitis atvyksta
SPORTAS.
pirštus, paskirk tik 17 iš
"Dzimd*i--Drimdxi". Justi
į Oiicagą ne .1- d. balandžio, kp. kovo 15 d. nutarė rengti
J u į dieną kas padarys jum
Juozas Komaras risis su be( 9 dieną, Didįjį Ketvergu. trumpoje ateityje vaju ir atsi$1.02 į savaitė, arba $5.00 į
mėnesį, o j 2 ar 3 metus suda
John Pesech, kolosu ristikn,
PRANEŠIMAS
X Praeitą sekmadienį Bri- kreipti į Centro Valdybą, kad
rys netik šimtus bet ir tūks
šiandien, kovo 17 d. 1925 m. dgeporto kolonija
surengė gegužio ar birželio mėnesyje
tančius, kurie suteiks Jum ne
Tai bus įdomiausios ristvnės, puiku seserų Kazimierieėni šauktų Seimą.
Švento Kazimiero Remejų tik didelį pelną bet ir puikų
Tai yra didžiau
kokin lietuviai nebuvo
dar vajaus vakarą. Didžiulė šv.
X Aušros Vartų Mot. ir 3 skyriaus susirinkimas del pasididavimo.
sia kiek vieno Žmogaus lai
mate. Komarą iš rvtiniu val- Jurgio par. svetainė lūžte lū Merginų dr-ja kovo 15 d. Au 40 vai. atlaidų įvyks ne 17 ko mė. Tik pamislink? Šiandien
žo nuo skaitlingai susirinku šros Vartų par. svetainėje tu vo, bet 19 kovp 7 vai. vakare gali pirkti daug pigiau 50 pė
du lotą negu vėliau mokėsi už
P R A X K N T M A 8.
sios publikos. Pelno iš vakaro rėjo "Buneo P a i t y " . Gražiai parapijos svetainėje. Kvie pėdą. Šita puiki, proga Jum
bus ne mažiau $1,000. Bravo, pavyko. Daugelis savo gražiu čiame visus narius atsilankvti siūlo didžiausia Amerikoj nuo
nes turime svarbių reikalų ap savybių organizaciją, kuri tik
Repeticijos veikalo " P a k r i Bridgeportieėiaif '
prizu.
vien Cnieagoje yra pardavosi
tarti.
kėliai" ivvks antradieny, koX šv. Kazimiero Akad. Ruproperciu už milijonus dolerių
vo (Marelį) 17, C. 8. P. S. niėjos skaitlingai posėdžiavo PIRMĄ SYK LIETUVIŲ
Rast.
ir kurios tūkstančiai pirkėjų
yra pilnai užganėdinti. Mes
**et, 1135-30 W. 18th st. Vi kovo 15 dieną. Skyrių rapor
KALBOJE.
garantuojamo iš 87 subdivizili minėto veikalo vaidintojaj- tai parodė, kad visų veikia
jų šiandien viena iš pasekmingiausių subdivizijų mūsų biz
jos malonėkite būtinai susi ma uoliai. Centras nutarė ren
Taip maža gerų dalykų ga
nio istorijoje esame padėka ant
rinkti.
J. A, gti dideli bažnytini koncertą lime girdėt savo - lietuvių
marketo,
North Side, ant
(ireen Bay Road. Šito nauja,
kalboje. Visokios operos, vi
puiki didelė subdivizija, kuri
sokie rimtesnieji bei klasiški
susideda iš aštuonių didelių ii
H askaityk! Neišsigąsk!
veikalai išeivijai teprieinami
gų plotų ir randasi, tokioj vie
toj kur atvažiuoti yra paran
šios šalies kalboje - anglų.
kiausi, ji turi būti greitai iš
H galėsi pasidžiaugt.
Štai keletas metų atgal visus
parduota, neužmirškite kad
amerikonus bei suprantančius
tas butų Jūsų didelė klaida,
jei praleistumėt i šiandien šia
T u nuliūdęs, nusiminęs,
anglų kalbą juokino veikalas.,
didele progą, nesi r y t o j a u gali
užvadintas "Pota&b and Ferbūti pervėlu.
Imutter". Tasai veikalas turė
Atsišaukite:
h pie vargus vien galvoji jo didelio pasisekimo. Bet juo
ne visi galėjo džiaugtis. Tik
0 tai vaistai geriausi!
tie kurie suprato anglų kalbą.
General Mgr.
Bet štai linkima naujiena: Mu
849 First National Bank Bldg.
A šaroms ner vietos!
su malonus svečiai iš Lietuvos R a g a r s ė j ę s P a s a u l ė j e P h 68 W. Monroe Street
talentuotieji "Dzimdzi Drim
• Chicago, IU.
orrbgrafas rr Radio KruvoP kaityk pirmąsias raidęs
Tel. Randolph 7400
dzi' tą pat veikalą atvaidins
Radiolas,
De-Forest,
taip jau gražiame miesto te je.
atre lietuvių kalba. Vaidini Workrite, Crosley parsiPARDAVIMUI 2 flatų muriniai
namai ant Marquette
mas įvyks kovo 22 d. 2 vai.
1 š viršaus žemyn,
Road arti Maplewood Ave.
po pietų Great Northern Teat duoda už teisingą kaina Garu apšildomi, maudamasis
re 22 W. Jackson Blvd. neto nuo $25 ir aukščiau ant kambarys išgrystą plvroms,
Q asi sau tu malonume!
beržinio medžio visi užbaigi
li Clark gatvės.
lengvų išmokėjimų. Gausi mai, Atsišaukite
JAMES KRAL
muziką
iš
oro
muzika
iš
OLD
2444 West 67-th Street
TIMERIAI VA
P asakysiu tau slapčia...
Tel. Prospect 1364
ŽIUOS.
žvaigždžių
muziką
jūsų

f ! bet kę čia slėpti!

17,
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PARDUODU AUTOMO
BILIUS
Norintieji pirkti gerų i r gra
2ų automobilių meldžiu patelefonuti man. Mano patirjmas
toje srytyje suteiks Tamstom
tinkama patarimų bei patar
navimų.
MYKOLAS M. DŪDAS.
3137 West 38 Place
Tel. Lafayette 1360

&Co

<r

E. J. H E N I F F
REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rųšies reikalais
kreiptes pas mane.
Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kedjeie Avenue
Chicago, 111.
Reaidencljoa Tel.
Prospect 5101

fVAIRUS KONTRAKTORIAI
Tel. Blvd. »«4i

A. K A I R I S
Murklio ir
GENERAL1S

Prospect 2102

budavojtmo

CONTRACTORIS
Atsilankykite pas mane doosu
fent patarimą.
SS61 So. Halsted Street
*
Chicago, IU.
SS5« Lo«e Av

BRIDGEPORT PAINTIN6
& HARDVVARE CO.

PLUMBING
lletuvys,

6312 So. Western Ave.
Tel.

Ofiso Tel.
Prospect 5778

M. TUi
nni

J

•

