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Veltui statysime bažnyčias/ 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime j sa* 
vo rankas spaudos ir jos ne-
rjatinsime. 
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FRANCUOS KATALIKAI 
SUSIVIENIJĘ. 

NACIONALĖ FEDERA
CIJA TURĖJO ŠOVA-

ŽIAVIIVLA. 

Nutarta reikalauti sau pilnu 
teisių. 

PARYŽIUS, kovo 19. — 
Pastaromis dienomis Franci-
jos Nneionalė Katalikų Fede
racija čia tuiojo pirn.uji su
važiavimą, kuriam pirminin
kavo generolas de Castelnau. 

Federacijos kuopos suorga 
nizuotos jai: 25 dicK-ezi.įu pa-
rapijo.sc. Kuopos sudaro tlio-
c< z inus federacijos apskri-
čius. 'Tie visi apskričiai šia-
ii.e• suvažiavime turėjo savo 
delegatus. 

Pirm atidarysiant suvažia-
viii-i, Notre Dame-des-Chani- ŽUVUSIŲ 
ps bažnyčioje įvyko iškilmin
gos pamaldos pirmininkau
jant Paryžiaus kardinolui Du 
oois. Po .Mišių kardinolas da 
vė absoliuciją atminčiai dvie 
ju katalikų, kurie žuvo prieš-
katalikiškosc riaušėse mieste 
Alarseilles, jiems einant mi-
tingan, kuriam pirmininkavo 
gen. de Castelnau. 

Nacionalė Kataliku F«*icra 
cija išrinko direktorių*komite 

Tornado 
-

Šimtai Žmonių 2uvo; 
Tūkstančiai Sužeistų 

Ta Reta, Bet Ypatinga Viesulą 
Paliete 3 Valstijas 

Didelius Plotus 

DIDELIS GAISRAS PALM 
BEAGN. 

Visos Suvienytos Valstybes Subruzdo 
P a g e l b o n 

PALM BEĄC1I, Fla., ko-
i vo 20. — Čia gaisras sunaiki 
ni garsi) Breakers hotelį, ki-

!ta mažesni vienbutį, kur žie-
mą praleidžia : turtingieji, ir 
keletu namu. 

Nuostoliai apskritomi ligi 
4 milionu doleriu. 

1 Gaisro laiku kilo pasiauba. 

i Nori Karo, Tik Apie Mara Sr Kalba 
. , 

Praneša, Varšava Pasiun
tusi Ultimatumą Lietuvai 

Jie Neleišsiteuka Šiandieninėse Stėnose 

milUUHI|Hlt*!!H!fW|ia!fUUUllHl|IIUIU 
Fedoralis oro biuras Chi-

eagoje skelbia, kad tornado 
yra retas atsitikimas. J o . pa
kilimo nuspėti nebegalima. 

^Torn-ado, sako pakyla^ kuo-' 
met ant žemės paviršiaus o-
ras šiltus, gi aukštumoje per 
daug šaltas, baltas oras su 
Šiltu pradeda maišytis, suda 
TO galingą sukuri'. Tas suku- j 
rys apačioje siauras 
tat platus. 

gi auks-

TORNADO REZULTATAI. 

Associated 

liaus pasiekus Ohio upe ties 
miestu Elizabetb pragaišo. 

CfaVybę dailių miesteliui iš
griovė. Afurphysboro mieste 
publišką mofcykla nuvertė, 
turėjo ;ū)ti apie 200 vaiku. 

Press pažymi, kad bus 
500 ligi 1,000, gal dar 
daugiau. 

SUŽEISTŲ — 2,500 ligi 3 , - \ , ... . . , 
ftfth * Nukentėjusios vietos. 

Anot lelegramų( šiose vie
tose toks žuvusiu skaičius: 

oou. 
BE PASTOGE? — 8,000 Ii-

gi 10,000. 
NUOSTOLIAI — 150,000,-. 

000 dol. j 
. i 

l žpracita popiet] ir vaka 
re l>aisus tornado praūžė 

ta. kuriu be gn. de Castelnau P<*»' da^a ^rijų valstijų: Mis-
lar vienas senatorius *»"«, Ulinois ir Indiana. jneina <. 

ir vienas parlamento atstu Virš pusketvirto tukstan-
V.IS Garsus Notre J)ame pa- r , ° ar daigiau žmonių mikenj 
mokslininkas. Tėvas Jnnvier , ,^J°- Virš aštuoni šimtai as-
taipat išrinktas komitetam Jis n ' ™ u ž l l v o - Tūkstančiai su-
reprezentuos Francijos kardi,ž f c i* t a- Tūkstančiai nebeteko 
uolus ar arkivyskupus. pastogės ir niautos. 

j Medžiaginiai, nuostoliai mil 
Nepolitinė partija. >tiiu8k\ i r k ( ) U ; a s trumpu lai-

Federaciją palyginus su ki- k u -]ų l i e g a ) i m a p i l u a i a p s k r i . 
tomis partijomis ir lygomis, ; t v t i . 
suvažiavimas vienbalsiai pa- Tv T11. , .. • , 

r ! Is Illinois valstijos nuken-
roišfcė ir patvirtino, kad ^ ! l t . j 0 p i e t i u ė j o s d a ] i g . 
organ.zae.ja nėra jokia pohti, vhk&sįs i r k i t | 1 m k , s t u ^ 
nė partija ir ji neturi parti- w l t o j a i s u s k l l b o , į j t i r e i k a . 
jos spalvos, nei tam tikslui ',• ,, , . . . 
•J l ' bngą pagelbą nukentėjusiems. 
nustatytos programos arba Raudonojo Kryžiaus o r gan i 

zacija iškėlė akciją. 
Gubernatorių parėdymu į 

nukentėjusias apylinkes pa
siusta kariuomenė. 

M issouri valstijoj: 
Annapolis 2 
Hiehle 10 
Altonburg 1 
CaČ'-'JiraYMuir-"' 

1 v Y, 

Illinois valstija: 
Murpbysboro 2W 

, (j'orbam 7 
De Soto 140 
Uoyalton 3 
Hush 5 
\Vest Franki'ort KX) 
Logan 3 
Parnsb 7 
ThompsonviMe 5 
McLeansboro 17 
Carmi 2 
Carmi apylinkės 100 
Crosville 1 

Indiana valstija: 
Griffin 75 
(hvensville 25 

i 
Princeton 100 
Poseyville 5 
Elizabetb 3 
Tai tiek tik vienų žuvusių. 

Reikia suprasti, kokių baise
nybių Um butą, kuomet tor-

jnado plėšė nuedžius, griovė 

PARYŽIUS, kovo 20. - - cija sutiks evakuoti Cologne 
r i a turilūa žinių, kad po len ir pa'jnks Vokietijos siųlomo 

iktt jil'vskituo ataJaioti belu- jon garantijon, tuomet lenkai 
Piktadariai pradėjo plėšti gai j Sūkurys begalo smarkus. :

Y ^ s a r g v b a t i e s dirviniais, puls ir okupuos Danzigo mie-
sro apimtus viešbtu-ins ir na- Čiuoždamas jis pagavęs me- J. Var^wr»8 valdžia paskelbusi stą. 
***** | d ž i u s i r trobesius trių&Jdna L į e t«vai ultimatumų, idant Lenkai tvirtina, kad Rytų 

Tad greitai proklamuotas; ir suka. lietuviu kariuomenė atsimos- Prūsijoj vokiečiai turi pora 
karo stovis ir kareiviai pas-j T o r n a d o s u k u r y s p r a č iuo- I tų iš Širvintų distrikto ir tą smarkiųjų divizijų. I r jei tik 

žia daugiausia 30 mailių ir tei korija i:ž!eistų lenkams. lenkai mėgintų išsijudinti, vo-
j>ragaišta. Bet paskui savejrs! Viet<»s Lietuvos pasiunti- kiečiai pasirengę smogti sker-

tatyti saugoti griuvėsius ir 
namus. 

20 TORNADŲ BUTĄ. 
palieka viena išnaikinimą. 

r 

Tornado su/airvs i save su-

WASHIX(JTĮOX, kovo 20. 
— Per praeitus 40 metų S u v. 
Valstybių dalis tornado pa
lietė 20 kartų. 

1844 metais GOD žmonių žu-
vo pietinėse valstijose. 

1896 m. 500 žmonių žuvo 
SI. Louis, Al o., kr K, ISt. Lo-
uis, 111. 

1908 in. 500 valstijose: Mi-
ssissippi, Lousiana ir Alaba-
ma. 

Kitais metais mažesnis 
skaičius žmonių žuvo. 

nys darbuojasi idant Franci- sai karidoriaus ir perkirsti 
jos vyriausybė padarytų ita- lenkams praėjimų. Tečiaus 

traukia a|)yiinkijų orą. Dėlto, kos lenkuose, kad jie nepra- lenkai tikisi vokiečius įveik-
tornado laiku trobesių sienos dėtų karo su Lietuva. 

čia tvirtinama, kad situaci .visuomet griūva lauko pusėn, 
bet ne vidun. » 

...moliui '•i!Ji..>i.(iJir.iia:r,ttiiHiiu«> 

GUBERNATORIUS TOR
NADO PAUESTUOSE 

PLOTUOSE. ' 

spitn.aFiKLD, m., kovo 
20. — Gubernatorius Sina'l 
vakar išvvko i tornado oalie-
stus plotus. 

ti ir užimti Danziga. 
Pranešta, kad į lenkų pasįe 

ja lqbai bloga,..kuomet lenkai i n u s bolševikai sugabena nV 
}>radeda karščiuotis del Dan
zigo, gi dabar ima atakuoti 
lietuvius. 

LONDONAS, kovo 20. — 
Iš Varšavos pareina žinių, 
kad lenkų valdžia labai nerim 
sta ir visas 

mažai kariuomenės. Tad puvo 
jin^a iš to šono lenkams ati
traukti kariuomenę ir siųsti 
Danaifto karidoriun. 

Tečiaus bolšV^vikų akc i j a . 
lenkai ignoruoja. Jie pažymi, 

ŽIOGAI CENTRAUNĖJ 
AMERIKOJ. 

VISA ŠAUS NUKENTĖJU
SIEMS PAGaBC'N. 

, ., , ,, ..T kad be pavasario bolševnkki 
laikas kalba tik . • 

, r i • - i negali išsijudinti iš savo Viė-
apje karų. Lenkai pasnigę " J 

, ,, , tu. Pagaliaus lenkai patvrę, 
naujo karo. Keleriais metais ^T i J ^ 

kad bolševiku kvatermasteno 

atgauta nepriklausomybė 
korpusas suiręs. 

kokio politinio tikslo. 
Federacija nei pusės žodžio 

netaria apie valdžios formą. 
Jos tikslas katalikus repre
zentuoti kaipo organizuotų 
spėkę tikslu apdrausti savo Nepramatyta viesulą. 
laisve ir teises. Kuomet r in- i r>aisi viesulą, kuri kilusi 'namus, laužė tvoras ir stul 
J:im,ų lakštai bus sutaisyti, fe- \ pasikeitė tornado, visai ne- pus. 
deracija, kaipo organizuotas [pramatyta nei nenusakyta o-
kunas, visuomet nurodys ka-' ro biurų biuletinais. Kilo ne-! 
tulikams koki kandidatai tin tikėtlai. 
kami ir koki turi but reiika-j Viesulą prasidėjo M issou

ri valstijoj. įsisiūbavusi per-" i 
J J l l dar namų griuvėsiai 

sikeitė i baisų tornado. Smo-! i ž i e g k o t i . 

jiems taip Įkirėjo, kad šian
die jie jau ncbeJišVitenka kai- Bet ne visi lenkai karšeiuo 

CHICAGO kovo 2,0. Xu ^v- Provokuoja lenkai jei ne jasi. Dangeiis tvirtina, kad 
kentėjusiems nuo tornado pa b>tuvius, tai latvius, jei ne Lenkija turi pasitenkinti tuo, 

AlhAlCO C l l i , kovo 20. : d
 4 . . . . v. , . K . . 

' , -gelbon subruzdo visa šalis. *»<*> tai vokiečius. kų turi, bet ne norėti nega-
Z r ^ X L ^ t ^ Z j 7 Ne vien Raudonasis Kryžius,' ' , ^ n z i g o karidoriun lenkai limų daiktų, šiandieninis vai 

dehus plotus apnykę žiogai ir * i riuomenės. Sako, jei tik Frau pavojingas pačiai Lenkijai 
viskų laukuose naikina. Netu- I 1 , / ; a 0J o ^ taipai pavieniai iei | 

rimą priemonių tos rykštės kia visokia galimą pagelbų, ' ! 

apsidrausti. Gyventojai aima kai]) pinigais, taip patarnavi-
nuoja pramatydami badą. 'mais ir kitomis akcijomis. 

i . j Nes ta lxiisi nelaimė lygi že-
PLATINKIT "DRAUGĄ" '»<'« dniMjiimri. 

ATSISAKO PADUOTI IŠ
MĖGINIMUI. 

i VICE-PREZIDENTAS SA
KYS PRAKALBAS. 

Ga! ne viskas. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
Chicagos majoras Dever pas-- GHICACk), kovo 20. -

i keikia spėti, kad žuvusių keibė proklamacija | miesto g>^entojus duoti, kas kiek iš-
skaici tik nepasirodys g-ali, aukų nukentėjusiems nuo tornado šelpti. Visos au'ios 

Remdamasis miesto farvbos WASHINGKTON, kovo 20. 
rezoliucija, aldermonas Ada- — Pranešta, kad vice-prezi-
mkicAvicz.kreipėsi į apskrities dentas Dawes artimiausiuoju 
teisėj.- Jarecki reikalau/la-1 laiku apvažiuosiąs šalj šaky-. 
nias Cbicagos municipalinį damas prakalbas apie senato 
teisėją AValker pašaukti psy- patvarkymą, 
ebopatų ligoninėir ir pavesti' 

mi. 
! daug didesnis. Neą nevisi 

Federacijos programa. 
(ien. de Castelnau suvažia 

vime ai.Ydai išdėstė organiza 
cijos programą, kuri sutrau
koje yra tokia: 

44Mes nenorime išimtinų įs 
tatymų, vadinamų "neliečia
mais,*' ir reikalaujame jų at-

įstirti jo protą-
Teisėjas Jarecki nesutiko, 

atkasti s i u l l , \ i m , , o s R a m l o n o J ° K'-yžiaus .kyrmi Chicasojo, 616 So.-S a k ( > > ^ g a , į g t a i a t l i k t i t i k 

Michigan ave . 'tnomof, jei aldermonas p.ista 
PARYŽIUS, kovo 20. — Francijos vaVlžia vis dau- tytų jam gydytojo liųdymą a- r oJ e-

KOVO 20, 1925. 
CHICAGO IR APYLINK. 

— Šiandie išdalies apsiniau
kę; maža atmaina tem/peratu-

gė skersai Mississippi upes j V a k a r a n k g t i ^ g C a i r 0 

r Illinois valstiją. Plačiu ruo-'- n u t e ntė jus ias vietas išvyko Kiau linksta prie Vokietijos garantijos projekto. Su tuo gjg to teisėjo proto neai&ai 
žu po savimi viską l i a ^ c m < J a - ' J i a c j o n a i ^ o^rardiia. 

j jau sutinka ir Čekoslovakija. Bet lenkai pažymi, kad jei C1ą. 
ma persimetė per \Vabasb \ i - ; ^ Cbica os# išvvko grupė ^ i e m S P r i & i e i t ^ * ^ W * t i Danzigo karidoriaus, tai verčiau 
pę Indiana valstijom Pagu 

r=. r-^«-

šaukimo. ^les stovime už visų 

(lenkai b'g i^eno turėtu žūti su ginklais rankose, 
gydytojų ir būrys nursių. 

Didžiausios baisenybės bu- •TOKYO, kovo 20. — Japonijos parlamento aukštesnie
ji rumąi pravedė įstatymą, kuriuomi nori išnaikinti visokią 4 'Mes trokštame Franci jai ,vo mieste Murphysboro, kur 

u gyvavimo. Tuo tiksliu mes no'sugriauta mokykla, kurioj b u , r a d i k a l u - a k c i j ^ Japonijoje. 
r i I 

jungimosi teisę; už religinių į rime, kad franeuĮD šeimynos į vo virš dviejų šimtų vaikų, t B E R L Y N A J S , kovo 20. — Vokietijos fašistai protestan-
ordenų teise mokytojauti; už butų doros. Dėlto kovojame |*tai išsprendė savo kandidatu į prezidentus nominuoti gen. 
tėvt) laisvę mokyklų atžvil- 'divorsus ir kitus nemoralu- Kuomet Illinois pietinėj iLudendorffą. į 
^ iu : už visų privatinių mo- rmus. Reikalaujame, kad fran daly siautė tornado, Chicagoj, • BERLYNAS, kovo 20. — Vdldetijos valdžia, kaip pa-
kyklų išlaikymą valstybės lė-(cuzų tautos vaikų dora butų .daug prisnigo. Bet pasiro-. tirta, labiaus palinkusi įstoti T. .Sąjun^on, negu susidėti su 
Jomis. apsaugota. ' ' džius saulei sniegas dingo. Ibolševistine Rusija. ' ' 

P I N I G Ų KURSAS 

VIENAS ŽUVO, KITAS 
SUŽEI&TAfc. 

SAN ANTONIO, Tex., ko
vo 20. — Vienas armijos la
kūnas žuvo, kitas mirtinai su 
žeistas, kuomet aeroplanas, 
kuori'uom jie skrido, jš 1,000 
pėdų aukštumos nukrito že
mėn. / 

Vakarykščioj Dienos 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 s v. sterl. 4.77 
Francijos 100 frankų 5.18 
Italijos 10d lirų 4.06 
Belgijos 100 frankų 5ZT7 
Šveicarijos 100 f r. 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 24*7 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 

http://rapijo.sc
http://organ.zae.ja
file:///Vest
file:///Vabasb
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Publiahed Daily Eznept Sundaya 

Ona Year $6.00 
8ix Monthj $3.00 

AT NEWS - STANDS 2c. A OOPY 
DRAUGAS PUBUSHING CO., Inc. 
2334 So. Oakley Ave., Chicafio, I1L 

TeL Roosevelt 7791 
ltted. Tel. Roosevelt 2»1» 

MUUtllIlIUlIlIlIlIlIlIlimtiiililiUiilUlIllU 

KAPITALAS SU DARBU 
JUNGIASI 

Daugiau kaip stebėtina, 
kad kapitalas su darbu jun-
gtusi. 

CFeėiaus yra gyveninio to
kių valandų, kuomet abiejų. 
vienybė reikalinga. 

Iš Genevos parėjo žinių, 
kad organizuotas darbas ir 
organizuotas kapitalas kits ki 
tani paduoda rankas, iškelda
mi kova; projektuojamai ka
lendoriaus reformai. 

Abu vienbalsiai priešinasi, 
kad reformuojant kalendorių 
nebūtų įvedama metams try
lika mėnesių, gi mėnesiui 28 
dienos. 

Kalendoriaus reforma už-
sinia T. Sąjungos tam tikro
ji komisija. J i gavusi iš vi-

. so , pasaulio valstybių, bažny
čių ir įvairių organizacijų nu 
rodymų ir patarimų. Kalen
dorių norima pritaikinti šia
ndieniniam gyvenimui ir ap
linkybėms. Tai nelengvas dar 
bas atlikti. 

Kiek žinoma, tai kalendo
riaus reformai pritaria ir Va 
tikanas, paduodamas komisi
jai sveikų ir naudingų suge
stijų. 

Nuo organizuoto darbo iš 
viso pasaulio komisija gavo 
protestų, kuriuose pažymima, 
kad kalendoriaus reforma ko 
kia nebūtu, tečiaus neprivalo
ma metams dauginti mėnesių. 
Kadangi toki namų savinin
kai ateity "plėš tų ' ' nuomas 
ne už 12, bet už 13 mėnesių. 

Organizuota pramonė šau
kia, kad sulig nauju kalendo
rium darbininkai norėtų už-
mokesnio už 13 vieton 12 mė
nesių. Tad kalendoriaus re
forma esanti nebegalima pa
skelbtais pagrindais. 

Tos rųšies protestai yra 
\ ienas jų naivumas. Nes ka

lendoriaus reforma paskui 
-save turėtų įvesti, ir darbe 
ir pramonėje reikalingas re
formas. 

DARBININKU GEROVĖ IR LAIMĖ. 
Žiloje senovėje darbo žmonės buvo vergai, be jokios lais

vės, be turto ir be teisių, gyveno blogesnėse sąlygose nei ko
kie gyvulėliai* Kiek vėliau jie sunkioje kovoje truputį page
rino savo būvį ir tapo baudžiauninkais, kuriuos dar atmena 
senesnieji lietuviai. 

Laikai slinko, bet darbo kova prieš kapitalą nesustojo. 
Darbininkai išsikovojo 'sau daugiau Jaisvės ir lygių teisių. 
Šiandien darbo kova prieš kapitalą eina labiausia del ekono
minių reikalų. Mat turėdamas laisvės ir lygybes teisių, šian
dien darbininkas tankiai negauna tinkamai apsirėdyti, sočiai 
pavalgyti, gražiai pragyventi. Žinoma, susipratimas ir or
ganizacija privedė prie stambių laimėjimų: daugely atvejų 
mes matome sutrumpintą darbo dieną iki 8 vai., pakeltas al
gas, pagerintas darbo sąlygas. Šių dienų darbininkas geriau 
pavalgo, geriau apsirėdo negu jo draugas gyvenęs prieš ke
lias dešimtis metų. Vienok metasi į akis vienas labai įdomus 
faktas, tai kad šių laikų darbininkas, lygindamas savo būvį 
su savo bočių ir prabočių būviu, beveik nesidžiaugia savo 
geresniu likimu. J is nėra dėkingas civilizacijos vadinamai 
pažangai, nei labai įvertina jos vaisius. Tas tai ir parodo, 
kad mūsų amžiaus darbininkas nėra laimingesnis už savo 
draugus iš žilos senovės laikų. Mūsiškis geriau gyvena, bet 
jis nėra laimingesnis. Žinoma, mes vis tik kovosime ir toliau 
už savo būvio nuolatinį pagerinimą, vienok turime gerai su
prasti, kad šios kovos laimėjimai i r pergalės, kad ir didžiau
sios, neatneš mūsų luomui/tikrojo džiaugsmo ir laimes. Me-
degoje ieškodami gero ir patogaus gyvenimo neapsigaukime 
ir išmanykime, kad vienui vienas mūsų 

GERBŪVIS NESUTEIKS MUMS LAIMĖS. 
Iškovodami trumpesnes darbo valandas ir didesnės algas 

mes lengvai pagerinsime savo kūno gyvenimą. Vienok pilnas 
laimės supratimas priklauso žmogaus dvasiai, ne kūnui. Juk 
kasdien matome turtingų ir sveikų žmonių, bet kartu nelai-
mingii, nors darbas mažai juos tevargina. Laime daugiausia 
priklauso nuo vidujinio dvasios stovio. Yra juk daug netur
tingų žmonių daug laimingesnių už turtuolius. Jų laimes pa
slaptis gludi jų dvasios lygsvaroje. J ie žino kam gyvena, *kam 
vargsta, gyvenimo prasmę supranta. Tikrąją dvasinę laimę 
sutveria rimta ir teisinga žmogaus pasaulėžiūra. Je i neturėtu
me gilios dvasinės pasaulėžvalgos, tai mes būtume labai arti
mi šių laikų komunistams - bolševikams ir gal but nueitume 
kartu su jais savo laimės ieškoti vien bulbių aruode ar rū
gusio pieno ežere. Vienok mus nuo jų skiria svekias ir tikras 
laimės supratimas. Mes bandome gyventi didžiųjų žmonių 
gyvenimu, todėl mes esame ne vien kunininkai, be>.karki,jr 
kultūrininkai bei dvasininkai. Šitos trys sąvokos «feagadin-
tos ir neiškreiptos gludi Katalikų Bažnyčioje, labai senoje, o 
kartu vis jaunutėje, nes amžinoje. Mes1 negalime susilieti su 

PASPORTAI AMERIKOS 
PILIEČIAMS. 

Pavasarį ir vasarą daugelis 
naturalizuotų Amerikos pilie
čių rengiasi lankyti savo se
nuosius namus Europoje. Tai 
kelionei į. Tėvynę visų pir
miausia reikia gauti tinkamas 
pasportas. Kaikurios Europos 
šalys (Švedija, Norvegija ir 
Danija), nereikalauja paspor-
tų nuo savo tautiečių, kad 
nors jie yra tapę Amerikos pi
liečiais, bet paprastai, natūra 
lizuoti Amerikos piliečiai pri
valo turėti pasportus lankyti 
senąjį kraštą. Suprantama, 
kad Amerikos piliečiai ir na-
turalizuoti Amerikos piliečiai 
gali gauti Amerikos paspor
tus. Asmenys su pirmoms pi-
lietyetės popieroms negali gau 
ti Amerikos pasportus, bet pri 
valo prašyti pasportų nuo at
stovo tos valdžios, kurios jie 
yra pavaldiniai. 

Tik Valstybės Sekretorius 
gali išduoti pasportus Suvie
nytose Valstybėse, ir jis turi 
teisę, sulig nuožiūros, atsa
kyti išduoti pasportus. 

Pilietis Valstybės Sekreto
riui raštu, afideivito formoje, 
turi priduoti aplikacjią del 
pasporto. Privalo nueiti į sa
vo distrikto natūralizacijos 
teismą ir padaryti afideivitą 
prieš teismo raštininką. Jeigu 
aplikanto mieste randasi val-

ėmimas padarytas nekurtuose 
atsitikimuose kuomet aplikan 

tas yra identifikuotas. Su ap
likacija reikia pristatyti dvie-
jas ant plonos popieros, foto
grafijas aplikanto, nedaugiaus 
trijų colių platumo ir trijų 
colių ilgumo. Vieną fotografi
ją reikia prilipdyti prie apli
kacijos, ant užpakalio, ir an* 
kitos, ąplikantas turi pasira
šyti savo-vardą bet n e pro vei
dą kas sudarkytų fotografiją. 

Amerikos piliečiai, gimusie-
Suvienytose Valstybėse, pri
valo su aplikacija pristatyti 
gimimo metrikus. Naturalizuo 
ti piliečiai turi pasiųsti natū
ralizacijos popierų kopiją ar
ba^ certifikuotą kopiją teismo 
rekordo. Bus sugrąžinti po 
peržiūrėjimui. Parašas ant 
aplikacijos turi būti vienodas 
su parašu ant natūralizacijos 
certifikato, kitaip, reikia pri
dėti paaiškinimą. 

Ateivės, kurios ištekėjo už 
Amerikos piliečių prieš'Bugp. 
22, 1922, įgijant Amerikos pi-
lietystę per tokį ištekėjimą, 
privalo pristatyti savo vyro 
natūralizacijos certifikatą ar
ba certifikuotą kopiją teisino 
rekordo, turi pareikšti kad ji
nai yra žmona arba našlė to 
piliečio, turi pranešti kur ir 
kada jis gimė, faktus apie jo 
atvažiavimą, natūralizaciją ir 
gyvenimo vietą, taip kaip rei
kalauja įstatymas, kuris tvar7 

ko aplikacijas naturalizuotų 

materialistiniais socialistais, nes mums gerbūvio dar neužten- k u r i f tm\ k o k J n o r s P r iPaZ i n 

ka, mes siekiame dar tikrojo džiaugsmo iškilmingų valandų 
ir . 

IEŠKOME LAIMĖS DVASIOS KULTŪROJE. 
Vienok reikia pripažinti, šitoks laimės ieškojimas vargiai 

patenkins tą žmogų kurs negalvojimu, purvinais darbais ar 
manonos bei tuštybių garbinimu užmigdo savo dvasią, pada
ro iŠ jos gyvą lavoną. Kultūrinis darbas jo nepadarys laimin
gu, nes jis nesupranta pačios kultūros turinio, kurį aiškina 
Kristaus Evangelija. Todėl, norint darbo luomą padaryti tik
rai laimingu, reikia jį vesti ne vien į materialio gerbūvio rū
mus, bet dar atverti jam šviesos ir išminties gražiausias pla
tybes. Aitriai kovokime už mūsų duoną kasdieninę, bet ir va
landėlei nepamirškime jog ne vien' duona tegyvenam. Lai 
darbininkas pajunta smagumo ir kultūrinės kovos laukuose. 
Lai pradžiugina jį mokslo stebuklai, meno gražybė, tautos 
idealai. Tuomet darbininkas įvairiais žvilgsniais taps laimin
gesnis. Neleis jis savo pinigų alkoholio skystimėliams, džiaug-

stybės Departamento agentas, 
tai aplikacija gali būti p a d a > i l i e č i u - A t e i ™ ' k u r i i š t e k< lJ0 

ryta prieš tokį agentą. Pas- u ž Amerikos piliečio po rugp-
porto agentai randasi Chica- 22> m2> $ P a t i neišsiėmė 

piiietystės , popieras, skaito
ma ateivė ir negali gauti A-
merikos pasporto. Jeigu ąpli
kantas yra vaikas naturalizuo 
to piliečio ir reikalauja pilie-
tyjstės per tėvo natūralizaciją, 
turi pristatyti natūralizacija 
cerifikatą ir visas reikalingas 
žinias apie naturalizuoto tėvo 
gyvenimą. 

Valstybės sekretorius išduo-

goję, New Orleans, Nevv Yor-
ke, San Francisco, ir Seattte. 
Ąplikantas privalo su savim 
vestis liudininką, kur galima, 
Amerikos pilietį, kuris gyve
na teismo jurisdikcijoje, ir 

sykius, paskutinis išsibaigi- tatyti serfą pasportą vieton na 
mas negali būti ilgiaus kaip t?uralįz*pij#&* (sertifikato. Bet 

tą užsiėmimą. Advokatas arba 
asmuo, kurie tiki gauti, arba 
kurie gavo, Užmokestį už tar
nystę negalubuti priimti. Liu
dininkas turi pažinti aplikan- da pasportus vieniems me
tą nors dviejus metus prieš j tams, bet galima tuos paspor-, 
padavimo avlikacijos, bet iš- tus atnaujinti vieną arba du 

sis mokslo ir dailiosios literatūros knygomis, ieškos muzikos 
ir paveikslų galerijų. Lavindamas savo protą, taps išmintin
gesnis ir greičiau išsiliuosuos iš kapitalo vergijos, geriau su
pras protingus kooperacijos pagrindus, budriau sergės savo 
gyvuosius reikalus. Tad ieškokime ne vien tuščio komforto ir 
patogumų, kovokime ne vien už trumpas darbo valandas bei 
geras algas, bet skverbkimės prie knygų, laikraščių, bažny
čių, mokyklų ir paskaitų. 

K. P. 
• M M 

dvieji metai nuo išėmimo die
nos. Reikia mokėti $10 už pas
portą (tai yra, $9.00 už pas
portą ir $1.00 už išpildymą 
aplikacijos). Keikia mokėti 
pinigais arba "postai money" 
orderiu. "Postai money'' or
deris turi būti padarytas del 
išmokėjimo Disbursing Cl^rk 
of tlie Department of State. 
Piniglaiškai arba čekiai ne
bus priimami. Tiesmo >aštiniri 
kas arba pasporto agentas pa
siunčia aplikaciją tiesiog į 
Valstybės Departamentą. Ne
reikia mokėti pinigų už pas
porto atnaujinimą. Naturali-
zuotas pilietis, kuris praeityje 
jturėjo Amerikos pasportą ir 
nori prašyti antro, gali pris-

jeigu ąplikantas yra čion gi
męs pilietis, jis reikalingas tik 
paminėti, kad pirmiaus turė
jęs Amerikos pasportą. 

Kuomet ąplikantas nori va
žiuoti Europon su savo žmo
na ir nepilnamečiu vaiku, už
teks vieno pasporto. Tokiame 
atsitikime kiekvienas asmuo 
privalo pridėti prie pasporto 
aplikacijos dvi fotografijas, 
patartina pridėti grupinę šei
mynos fotografiją jeigu ant 
fotografijos visi veidai aiš-
kųs. Moters pasportas gali tu
rėti jos nepilnamečius vaikus. 
Žmonės turi į' laiką pasiųsti 
aplikacijas del pasportų. Pa
tartina prašyti pasporto nors 

(Tęsinys 3 pusi.) .. 

Seirijų Juozas. 

MIKUTIS IR GENUTĖ 
Trijų Veiksmų Komedija 
(Teatrelis vaikams lošti). 

(Tęsinys). 

GENUTĖ: Tu kalbėdamas apie Sta
sytę, minėjai, kad ji tave ir kitus prikal
bino pabėgti iš mokyklos. Aš ją gerai at
simenu. Tai ta pati, su kuria aš tūlą lai
ką draugavau. J i tingėdama mokintis, 
nuolatos svajojo apie tai, kad liktų te
atro artistė. J i irgi nuolat visiems įkal
binėdavo, kad nereik mokintis, nes moks
las, pagal ją, visai nereikalingas. 

MIKUTIS: Tai! tai! - tai! - tai ta 
pati. Kažin ar pasiekė ji savo tikslo ar 
tapo lošėja? 13et ko mes stovime? Sėskim, 
(sėdasi). 

• GENUTĖ: Aš nemanau. Viena, kad 
nebuvo gabi, o antra, kad mėgo tinginiau
ti. Girdėjau, kad kažkodėl vietoj prie ar
tistų loŠėjų,Nįį prisiplakė prie čigonų bū

r i o . : ;vgji Į 
MIKUTIS: Tai galimas daiktas, nes 

ji mėgdavo valkiotis, o ypač naktimis. 
Nuolat kalbėdavo apie kelionės. (Jiems 
bekalbant įeina į sceną čigonė. Įėjus dai
rosi ir dairosi. Veidas išteptas ir išpud
ruotas milteliais). 

ČIGONE: (pamačius tik po valandė
lei, besidairydama, sėdinčius, artinasi 
prie jų ir šypsodamasi, sako): Nei nema
čiau čia tamistą. Labas vakaras tamis-
toms. 

MIKUTIS: O mes tamista pamatėme 
tuoj. \ 

ČIGONĖ: Ar nenorėtumėt, kad čigo
nė jums į rankelę pažiūrėtų. 

GENUTĖ: Tai bene čigonė nematė 
rankos? 

ČIGONĖ: Aš rankų daug mačiau, 
bet kiekvienas rankos delno ženklai be 
veik kitoki. Iš tų ženklų7 galima spėti at
eitį pasakyti žmogaus praeitį. O tai svar-

m. 

bu. 
MIKUTIS: Kiekvienas savo praeitį 

i r taip žino, o apie ateitį, tai vien pats 

Dievas tegali žinoti. Juk taip? 
ČIGONĖ: Ponuli! Dievas viską viską žino' 

ir biškį čigonėms atidengia kiekvieno 
žmogaus ateities. 

MIKUTIS: (Labai domiai vis žiuri 
į čigonę). 

GENUTĖ: (irgi) Na, tai ką nors pa-
sakykie man (atkiša dešinčs rankos del
ną). 

ČIGONĖ: (Ima Genutei už galo"pir- i 

štų rankos ir sako): Poniutė, taip nega
lima. Reikia padėti štai čia popierinį pi
nigėlį. 

! GENUTĖ: Nebijok, nebijok. Aš čigo
nei atlyginsiu., 

ČIGONĖ: Na, gerai. (Žiuri). Aš ta- , 
mistai daug daug galiu pasakyti. Tamis
ta dabar moteris ar ne? • 

GENUTĖ: Tai čigonė galėtų ir be 
žiūrėjimo į ranką pasakyti, matydama 
mano Vyrą. •* 

ČIGONĖ: Kokia 20 metų tam, ta 
mista buvai dar mergina ar ne? 

-» GENUTĖ: Taip, iki ištekėjimui už 
• vyro.' 

* t 

ČIGONĖ: Tamista turėjai gerus tė
vus ar ne? 

GENUTĖ: Tas irgi žinomas^lalykas, 
nes blogų tėvų nedaug ant svieto. O jei
gu kitiems keno tėvai atrodo negeri, tai 
geriems vaikams tėvai visuomet geri, bet 
pasakyk, ar mano tėvai dar gyvi? 

ČIGONĖ: Taigi, tamistos tėvai abu
du gyvi. 

GENUTĖ: O, tu, melagė, melagė. Ugi 
mano abu tėvai jau seniai mirę. 

ČIGONĖ: Tai nieko ką jie mirę, bet 
jie gyvi danguje. 

GENUTĖ: Užteks tų plepani. Duok 
ranką, tai aš tau daugiau pasakysiu. 

ČIGONĖ: Na ar .įptmuta. buvai čįgoV, 
nė, kad mokėtum pasakyti? Štai meldžiu. į 
(atkiša delną). 

GENUTĖ: Na tai apie ką Čigonė no
ri dasižinoti, apie praeiti ar ateitį? 

ČIGONĖ: Apie mano praeiti lai man 
tranista pasako. 

GENUTĖ: (pažinus, kad tai Stasyte, 
jai sako). Gerai. Čigonė nuo mažių: dio-

LU manė likti artiste prie teatrų ir dai
nininkė. Ar ne? 

-

ČIGONĖ: (žiuri ir stebisi). Taip, 
tai teisybė. 

GENUTĖ: Čigonė būdama jauna dar 
mergina tingėjo mokytis ir mokyklą lan
kyti. Ar nė? \ 

ČIGONĖ: ( t inguoja galva). Taip, 
taip, bet iš kur Tamista tai žinai? 

GENUTĖ: Nugi pati sak>>, kad ant 
delno viskas išrašyta. 

GENUTĖ: Čigonė apie 30 metų atgal 
buvai šioj vietoj su 2 mergaitėm ir trimis 
vaikinais. Ar ne? 

ČIGONĖ: Net tai tirteirta daugiau ži
nai, nei aš. Ir tai pnpažrnshi, jei tamista 
man pasakyti, ką mes čion darėme. 

GENUTĖ: Kodėl gi ne? Jųs čion ta
da turėjote žydeli ir juokas iš jo darėte. 

(Bus daugiau) 

• 

/ ' 
U 
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Penktadienis, KOTO 20, 1925 D R S U G 
(Tąsa nuo 2 pusi.) žinoti ar nebus priversti tar-

savaitę arba dvi sava it i prieš 
išvažiuojant. 

Svarbu natūrai iznotiems pi
lioriams susipažinti su įstaty
mais ir reguliacijoms, su ku
riais susidurs svetimose šaly
se. Amerikos pilioriai, sve-
ttir-gimo, ir jų vaikai, turi au

nanti militariškoj tarnystėj 
arba užmokėti bausmę už no-
tarnavimą sugrįžo i gimtinę 
šalį. Kaip tik amerikiečiai 

atvažiuoja į svetimą šalį, turi 
sužinoti apie vietines poliei^ 
jos registracijas ir t. t. Tai 

galima sužnioti nuo vietiniu 

viršininkų arba nuo arčiausio 
Amerikos konsulio. Yra su
prantama, kad asmenys Va
žiuojant į Finlantttja, Vokieti
ją, Lietuvą, Luxemburgą, Ho-
landiją, Norvegiją Lenkiją. 
Rumunija, Šveicariją, ir Ju
goslaviją, turi užsiregistruoii 
pas vietinius viršininkus. 

(F. L. I. S.). 

J. OLŠAUSKAS. J. DIKIN1S, V. DINEl KA ir A, VANAGAITIS. 
Visi jie dalyvaus "Potašo ir Perlamutro" komedijoje ir vaidins svarbią

sias roles. Vaidinimas įvyks 22 kovo 2 vai. po pietų Great Northern Iheaire, 
22 \V. Jackson Bivd. 

na pas Magometą". Je i kai-
kurie iš mūsų neturime vilties 
pamatyt Lietuvos, Kauno, ir 
Lietuvos artistą — tai tie ar
tistai atvyko čia pas mus į 
Clijcago. Kad jie atvyko ir 
net pas mus apsigyveno, tai 
mums komplimentas. Kad jie, 
su pagelba Cbicagos artistu 
stato Great Northern Teatre 
"Potašą. ir PeiTamutrį" kovo 
22 d. 2 vai. po pietų, tai mu
ms dar didesnis komplimen 
tas, kad jie tiek vargo padėjo, 
kad mus palinksmins tuo vei
kalu lietuvių kalboje. Tad vi
si "dzimdzimkime" jo pama
tyt. 

ŠPOSŲ ŠPOSAI PAS 
DZIMDZIUS! 

/Žordeivf 

•iš 

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo IsabeUe Kay 

Lietuvė šeimyninkė Amerikoje visados t rokšta gauti pata
rimų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo 
šeimininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps 
straipsniai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei seimininkei. 

'DZIMDZI - DRIMDZI ' 
LE 

"DZIMDZI » DRIMDZI"!... 

RODYK Lr: No. 12 
Vilimo Receptai 

Daržoves dabar galima pirkti labai 
pigiai ir jos taikoma vsarbiu maistu 
kiekvieno auginimui ir sveikatai. 
Da*ug<lis žinovų sutiko jog žmogus 
turi valgyt mažiausia dvejetą daržo
vių i dieną; \i« n:. prirengtą, o kitą 
nevirto j formoj. Visos daržovės n i 
kiu pilnai nuvalyti pirm naudojimo. 
^Daržovės yra skanesnės ji Jgu kokis 
smetoninis sosas prie jų duodama. 
Pabandyki t apačioj telpantį receptą 
kada duosit daržoves. 

BALTAS SOSAS APLAISTYMUI 
DARŽOVIŲ 

% puodelio evaporated pieno 
1 \-z šaukAto s\ iesto arba sviesto 
'•'•i puoduko vandens 
1 !j šaukšto miltu 

pavaduotojo, 
1 nedapilnis šaukštukas druskos, 

dikciai pipirų arba paprikos. 
Sutarpink sviestą mažoj skauradoj , 

jmaišyk pipirus ir druską su miltais 
ir maišyk iki susivienys, toliau nuo 
karščio. Paskui palengva įmaišyk 
pieno ir vandenio mišinj, geriau na u 
dojant vielinį plaktuvą kadangi g;:ii 
sukietėt pirmesni dalykai pirm sudė
j imo kitų. Paskui lai verda dešimts 
minutų iki pilnai perkais. Duok su 
šparagais, šabai bonų ankštimis, dai
gais, žirniais a rba bulvėmis. 

Virtuvės Reikaluose 

Kuomet pili stiklinius indus su vai 
sių košelėmis, padėk juos ant ketur-
linko audeklo nugręžto šaltam vande 
nyj. Nesuleisk jų susiglaust kad ne
truktų. 

Valymui alumino puodų ir skarva-
dų kurios pajuodo ir nežiba trink »u 
skaruliu pamirkytu lemono skystime. 
Paskiri nuplauk šiltu \andeniu ir jio 
išrodys kaip nauji. 

Actas inpiltas į plaujamą vandeni 
paskridina ružava arba žalią. Nau-
dokit soda purpurinei arba mėlynai. 

Pirm duodant vaisių mišinį gerti , 
dadėkit bor.'ką ginger alaus. 

Išsaugojimui ružių kruopų nuo su
t rynimo maišyk jas su šakutę ver
dant, vietoj su SaukStu. 

Pirm plakant t r intas bulves dadėk 
j jas šaukštuką kepamo pauderio. Jis 
padarys koše lengvą ir pustą. 

Ūkus ios daržovės reikia sunaudoti 
xupėms arba salotoms. Padėk jas 
ant ledo iki reikės naudoti. 

Namų Pasisclbėjfmai 

Suskilusių rakandų užpildyk visus 
plyšius ir t rukusias vietas su peėėU-
niu lekeru arba geru plyšui užpildy
toji!. 

Naujus blanketus mazgojant pirmu 
kartu reikia pamerkt i per naktį šal
tame vandenyje. Tas prašalina sietą 
naudojamą prie baltijimo. Paskui 
mazgok nrugname vandenyje muilo 
putose. Išplauk gerai tyram van
denyj. 

Išėmimui juodylo žymių iš audek
lo užpilk ant plėtmo sutarpyto la 
jaus. Paskui išmazgok audeklą if 

| pradings juodylo ir lajaus žymės. 
Išėmimui vaisių žymių iš staltiesė* 

j už barstyk plėtmą smulkiu krakmolu 
ir palik kelioms valandoms. Visos 
žymės liks krakmolo ištrauktos. 

Į Susiuvimui plonos materijos kuri 
susitrauklnėja padėk ploną popi^rj 
po ja ir siūk per abi. Popie.rą pas
kui galima nuplėšti. 

Grožės Patar t inai 

šeimininkės visada stengiasi užlai
kyti savo rankas gražiai po kožno 
darbo, bet patiria kad diduma nege
rumo yra tame jog negerą muilą 
naudoja prie mazgojimo drapanų i, 
bliudų. Stotkų mazgojimui, naudojam 
minkštą, baltą muilą, vieną iš muilo 
druožlių produktų rinkoje, daugiau 
negu apsimokės. J ie y ra lengvi prie 

i odos i r nepalieka st ipraus muilo sko-
1 nlo ant rankų. Bile muitas, teėiau. 
naudojamas tankiai prie mazgojimo 
stotkų ir kitko, iš trauks daug natti
rai io aliejaus iš odos, ir rankos lik? 

(sausos ir šiurk.šėios. 

Ypatiška Sveikata 

Kožnam name turi ras t is keliolika 
žalių vaisių naudojimui ne tik valgy
mui, bet ir atsitikime ligos. Du iš 
pačių svarbiausių vaistų kokie turė
tų rastis yra tai orandžiai ir grape-
fruitai. Duodant orandži valgyt, ge
riau išspaustą jo sulti duoti, nes o. 
randžio vidaus medega yra sunki 
virškinimui. G.rapefruitni paliko la-

'•• bai populiari.ški dėlto kad yra labai 
maistingi ir tuo pat lengvai viršina-
mi. Jeigu orandžio arba grapefruilo 
skystymą sumaišysi su biskelia cuk
raus, tas padės sumažint karštį iki 

gydytojas ateis. Nėra gera maišyti 
pieną sykiu su orandžio arba grape-
fruito skystimu. 

Užbaigęs savo dienos darbą 
k i utenu sau namo. (latvėse vyi 
kai bėgioja ir vis kaž ką rė
kia: "Dzimdzi -- Drimdzi", 
"Potaš & Perlamuter"!... jr 
tt. Manau sau, kas čia per 
š j >osa i f ] *a rėja u na n i o a \ )s i -
prausiau, apsirėdžiau ir kaip 
paprastai užsirūkęs pypkute 
priguliau poilsiui, pasiėmiau 
"Draugą" , nes aš jį senai 
skaitau, ir praskleidęs lapus 
ėmiau slebizavoti. Beklaidžio
jant po laikraščio skiltis užti
kau tuos keistus sakinius, ku
riuos vaikai gatvėse kartojo, 
žiūriu ir skaitau: "Dzimdzi --
Drimdzi" stato "Potašą, ir 
Perlamutrą,", 3 veiksmų link
smą komediją, Great Northern 
Theatre (Hipodrom), 22 W. 
Jackson Blvd. Pradžia 2 vai. 
po pietų. T i kietai po $2.50, 
$2.00, $1.50 ir $1.00, visos Tie-
tos rezervuotos. Dabar tik aš 
supratau tuos keistus vaikų 
žodžius. Reiškia tie patys 
1 ' Dzimdzi ~ Drimdzi ' \ kurie 
mums ' ' Draugo' ' koncerte 
dainavo vaidina linksmą ko-

j mediją. Apsidžiaugiau, kad 
Dzimdziai tą sumanymą vyk
do miesto teatre, ten turbūt 
kiek daugiau vietos nei pas 
Meldažį, taigi ir aš turiu vil
ties pasėdėti ir pasijuokti. 
Būtinai eisiu ir kitus ragin
siu, jei "Draugas ' ' apie tuos 
Dzimdzius taip gražiai rašo, 
tai turbūt viskas bus gerai, 
" D r a n g a s " niekuomet iiorm»-
lavo, o "Dzimdzi --, Drimdzi" 
neapgavo. , 

Jonas Morkūną?. 

Ką tu su tais Dzimdziais 
bepadarysi ?, galvoja Morkū
nas, ot paima nieknieki ir pa
daro gerą ir gražu dalyką. Ir 
tikrai daug kartų taip tikda-
vosi. Dzimdziai šposininkai, 
bet sugyvenami žmonės, o gal 
kartais ir labai rimti pilie-
čiai. Iš ju suraizgytu " fon iu" 
ir šiaip ir taip galima spręsti, 
bet kam ėia mandra filosofi
ja, publikai jie tinka ir atlik 
tas krinka. Dzimdzi ragavo 
mūsų skaudžiąją gyslelę, to
dėl jam taip sekasi. Bet ji-
nevisuomet žoidžiai. &tai, kad 
ir kovo 22 dieną, 2 vai. po pie
tų, "Dzimdzi -- Drimdzi" sta
to "Potašą ir Perlamutrą", 
tai kaip ir pasaulinį veikalą, 
savo laiku pridariusį gana di
delio triukšmo visame teatrą-
liame pasauly. Iki šiam lai
kui nieks mūsų teatralių rei
kėjų nedrįso bandyti statvti 
panašių veikalų, gi Dzimdziai 
ėmė ir iškirto šposą, kurį mes 
tik galime pavadinti šposu 
šuosu. Kad Dzimdziai prikrės 
labai daug " fun iu" su tuo 

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

nas yra valgių karalius. 

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

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

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Iš^a-
ruoriinta Pienu, pasiuskit mums kuponą, pa
ženklinant kokias pamokas norit, i r mes pri-
siųsim dovanai. 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Buildlng N«w York 

Mes Rekomenduojame sekam n u P roduk tus : 
KAS KART VIS GERIAU, 

ks erinis supratimas žydelių mą veikalą "Potašas ir Per- •9 

psichologijos. Visas veikalas 

veikalu, tai netenka abejoti. t i e k t u r i 8 V e i k o l i m o r o ' ktt<1 

jie tam labai tikę. Sakoma, i k i P ^ u t i n i o s «*H0a juo at-
kad buvusiam Hypodrom, n u n P V ^ 1 n ° S a l i - B e t n e i n e ' a l ) " 
Great Northern Theatre, P a v m 1 ' k a d k a s t a v e , k a l a lja" 
22 W. Jackson blvd., kur 
"Dzimdzi -- Drimdzi" "Pota
šą su Perlamutru ' ' parodys 
labai gerai artistų kalba gir
dima, vietos minkštos ir pa
togios ir be to rezervuotos. 
Scenos technika gera, tai-gi 
pastatymas tinkamas. 

statys mVisii kalboje. To tai 
nesitikėjau. O štai " Dzimdzi--
Dzimdzi" kaip tik tai padarys 
kovo 22 d. 2 vai. po pietij 
Great Northern Teatre prie 
Jackson Blvd. Jei jau kas to 

lamutras". Bilietus žmonės 
perka. Teatras Great North
ern l>rie Jackson Blvd. neper-
didžiausias, tad geriau ir yra 
įsigyti sau rezervuota sėdyne 
iš kalno. 

Dzimclzininkai netik geri ar 
tistai, bet ir didžios simpati •• 
jos žmonės, juos vaidinant 
kiekvieno lietuvio yra prieder
mė pamatyti ir tuomi pat pa-

Mes Taisome Smalos 
ir Žvirgždų Stogus 

i 

TO TAI NESITIKĖJOME. 

veikalo neitų pamatyt, tai ti- remti savąjį dailę ir meninin-
krai gailėsis. Jo niekas taip kus. . 

Pora metų atgal, atsimenu, 
kad kvatojau miesto teatre 
žiūrėdamas į vargus "Potašo 
ir Perlamutro", kuomet jie 
buvo partneriais "e loak" biz-

ir nesuvaidins, kaip Dzimdzi-
ninkai. Užtad nepraleiskime 
ios progos juos pamatyti. v • 

! R" 

TURBŪT REIKS KELIS 
KART PAKARTOT. 

Žinantieji taip kalba apie 

Gilsinoid asfalto stogai 
padengti ant senų stogų. 

Mes einame visur 
ir 

Veltui apkainojame darbą 
Telefonai 

Orawford 1680 Cicero 8062 • 

Interstate Roofing 8C 
Supply Co. Inc. 

Tad visos ir visi nepamirš
kime kovo 22 "mat inee" 
vai. po pietų, Great Northern j 
Teatre. 

W. 22nd S t , >• 

- r 

T laidotuves kvieskite 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris. darbą a t 

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

2313 So. Oakley Ave. Chicago. 

nyje. Kiek sveiko juoko! ko- Dzimdzi -- Drimdzi repetuoja- rainės per "Draugą" . 

"POTAŠAS IR PERLAMUTRAS" 

Borden's Evaporated pienas yra ir gryniausias pienas ir peržiūrėtas 
vienas arčiausių virimui ir kepimui veterinorių ekspertų. Prašykite jūsų I " J e i M a g O m e t a S n e n u e i n a 
produktas arčiausias prie t ikro kar- groseminko Borden's Evaporated piė « • + * I f ' 
vių Šviežio pieno. Jis yra riebiausias no kuomet pirksite savo groserį. I P*1*3 a k m e n i — t a i 3 0 1 1 1 0 a t e i -

"Dzimdzi — Drimdzi" statomos komedijos "Potašas ir Perlamutras" V veiks
mas. Šios komedijos vaidinimas ] :y I .z 22 kovo, nedėlioję, 2 vai. po pietų Great 
Northern Theatre, 22 W. Jackson Blvd. 

TEIRAUKITĖS PAS MUS 
KLAUSKITE KIT£ 

Veltui Sampelis Schy-Man-
Skis Namines Remčdijos 
Kad tamstos sergate, slabnas ir 

pailsės, skauda tavo visą. kūną, kad 
jau buvote pas gydytojus, arba vi
sai nebuvote, tai tur i te suprast Jcad 
visi skaudėjimą priklauso nuo krau
jo ir turi but prašalinti per kraują. 

Helen Schy-Man-Skis Remedija pa 
stiprina systemą, sujudina apetitą, 
pagerina ir iščystina kraują, tvarko 
ir sutaiko vidurius skilvį, širdj, mus
kulus ir nervus. Mūsų patyrimas ir 
pasekmės parduodant šia. remedija 
yra Burnos, iš Burnos rekomendaci
ja per 2D metų. Tai įsigykite i i r s . 
Hejen Schy-Man-Skis Namine Reme
dija del sugrąžinimo sveikatos. 

Išplldykite šj kuponą, tuojaus del 
sampelo, pamėginimo arba reyularės 
bonkos arba pas jusu vaisti»>inką. 

HKLEN SCHY-MAN-SKIS HOM£ 
KEMEDIES CX>.. 

1869 X. Robey Cor. Cortlanvl 
Armitage 4913 Cliica^o. Iii. 
Iškirp šį kuopan ir prisiųsk šiandien 
ScJiv-Man-Ski Home Remedies Co., 

1809 N. Robey St., Chicago, IU. 
Gentlemen: 

Send [ ] F ree Sample S. M. 8. 
r 1 Trlal Stee 75c. C. O. D. 
[J Regular Size C. O. D. 

Name 
Addross 
CSty State 

Padėk X | Tjmrnką, 
Ji. D. 

J 
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BLAIVYBES DIRVA 
BLAIVININKAI j DARBA! 

AlkoHuiai nuodai skverbte 
skverbiasi į inusų išeivijos 
tarpą. I r stebėtinas dalykas, 
kad mūsų Blaivininke Susi 
vienijimo kuopos taip nedaug'Čia jusii užduotis, čia jūsų pa 
parodo judrumo šiuo metu (reiga laukia, — pakelti lietu 

kas svetimas pagerbtų, labai 
kilniais ir protingais laikytų. 

Tuos vaizdus sutinkama vi
sur, kiekvienoje lietuvių kolo 
nijoje. 

Gerbiamieji Blaivininkai! 

kovoje prieš alkolj. 
Tikėjimo, doros, padorumo 

vio kataliko vardų, apsaugo
ti mūsų išeivi jų nuo dorinės 

ir lietuvystės priešai n e s n a u i r tikybinės pragaišties, 
džia. J ie naudoja įvairias Nelaukime stebuklo, kad 
priemones mus pergalėti. O štai vienų g r a % dienų ims 
jų geriausis ir musių išeivijai ir visi girtuokliai pames gė-
pavojingiausias jų ginklas — | rc . To nebus. Bet jų skaičių 
alkoko nuodai. j sumažinti galime. Kokiu bu-

Xet iš mūsų tarpo atsiran
da viešų alkolio užtarėjų. 
Dar daugiau slaptų pritarėjų. 
O jeigu Į gyvenamuosius na
mus pažvelgsime, ten pilna 
tų nelemtų nuodų, kurie ne 
vien asmenų sveikatų, pinigų, 
padorumų atima, bet ir dorų, 
ir tikėjimų ir šeimyninį sugy
venimų ardo, ir vaikučius 
nuo tėvų atstumia. 

Daug dejuojama, kad vai
kai negerbia savo tėvų. Bet 
daugiausia negerbia girtuok
liu tėvu. Patvs tėvai tame 

m % » 

kalti. Ka ipg i gali duktė ir 
vaikinas nesigėdyti savo tė
vo, ar motinos, jeigu jiedu 
girti žmonėms rodosi, jeigu 
jiedu, nuolatos apsvaigusiu 
vaikščioja, 

Vaikai — ne angelai. O ir 
angelams girtuoklis biaurus. 

Pasitaiko sutikti viešose vie 
tose apstseiįėjusių, pasigėru
sių lietuviu. ' Trukšmaudaniii, 
koHodamiesi žemina svetim
taučiu akvse lietuvio vardų. 

m m * 

Jeigu mes patys savęs neger
bsime, jeigu neišmoksime elg 
tis kaip dera išmintingiems 
žmonėms, — nelaukime, kad 

du U Pirmiausiai bukime pa
tys tvarkoje. Kad mūsų silp
nesniuosius brolius sustipri
nus, patys nei lašo t|ų alkolio 
nuodų negerkime. .Mūsų pavy 
zdis bus jiems iškalbingesnis 
už dešimtį pamokslų. 

Antra, lai visi blaivininkai 
būna geri savo šeimynose a-
paštalai. Prikalbėkime ir ki
tus niusų namuose gyvenan
čius pamesti, negerti nei la
šo svaigalų. Pasirūpinkim* 
juos gražumu ir švelnumu į-
tikinti. Priminkime jiems, 
jiems, kaip Jėzus Kristus 

nizavusi . dirba Tėvynei i r 
Bažnyčiai naudingą darbui 
Naujo darbo daug mūsų išei
vijai nepridėsime savo veiki
mu. Juk mes patys susilaiky
dami nuo darbo, nuo svaiga
lu gėrimo, nuo to pat prašo
me ir visų išmintingų žmonių 
susilaikyti.. Bet kad jie mū
sų kalbų priimtų, parodyki
me gyvu pavyzdžiu, kaip ga
lima gyvenime gerai be svai
galų apsieiti. 

Gana, Blaivininksai* snau-
dos! Subruskime visi kaip 

vienas. Panaudokime likusįjį 
šv. Gavėnios laikų mūsų Su
sivienijimui stiprinti, augin
ti, kelti, plėsti. 

Blaivininkai! Į darbų už 
šventų idėjų, už m,us|ų lietu
vio kataliko gerąjį vardų, už 
mūsų Tautos ateitį, — jaunų 
jų kartų. Drąsiai tik, o Die
vas palkiimins. 

Dms K. M. 

Kristus pasiskyrė kviečius, {F. Kudirka, A. Bacevičius,* 
P . Mureika, J'. Nkujokas, N. 
ArbaUskiutė, M. ^Mažeika, A. 

maištingiausius javus ir 
"vynmedžio vaisių" maištin
giausiu vaisių'. Bažnyčios le-
gislacija (įstatimdavystė) vi
suomet priskaitė vynuogių sy 
vus prie tikrojo vyno: Šv. ,To 
mas Akvinietis (Suni. Pars 
I I I , ąuaest. 74), sako "vyn
uogių syvai turi, vyno prigim 
tį, ir todėl galima vartoti Mi
šiose.4'. Papą Julius I patik
rino, kad reikale )(in easu nė-
cessitatis) galima .išsunkti 

vynuoges stačiai į kielikų Mi
šių Offertorio laike, (ibidi). 
/Kiekviename Mišiole (Defec-
tus) yra paminėta, kad vy
nuoges reikale galima Mišio
se vartoti. 

J . Kaminskas, D. Nausėdai
tė, Z. Mastauskaitė, S. Nor 

Rugienis, P . Razinauskienė, į vaišaitė, J . Purtokas, J . Ruz 
B. Naujokienė. ' 

Visi 1G nariai suspenduoti. 

Laurinskaitė, B.} Lukošaitė, rinskaitė, P. Lekienė, K. Ruz 

gis, B. Rimkienė, R. Rybei 
kauskis, V. Stancikas, B. Tie 
kus, J . Šiaudaitienė, B. TeleJ 

Bluiv. 13 Tčp., Buitimore, Md. k a į t e , K. Vezelaitė, R. Zuba-
Suspenduoti: J . Butkevi- Įyįčicnė, O. Trakšelaitė, O. Pc 

gienew , 
Išbrauktų narių iš viso 60. 

(Daugiau bus). 
Juzė Leonaitė, 

L. B; S. Centro Rast. 

« • * • 

čius, M. Laukevičius, A. Ba-
jorititė, M. Krakauskiutė, O. 
Žalienė. ' 

Visi 5 nariai suspenduoti. 

Bluiv. kp., New York, N. Y. 
Tikrieji nariai: O. Btisčiu-

kė, M. Bačinskienė, V. Dani
levičienė, M. Judeikiutė, K. 

eaitė, J . Andriejsuskienė, J. 
Nu tautai tė, D. Valančaitė, V. 
Šikitė, K. Mikaliurienė, A 
Metrikis, M. Sakaitė, B. AuR-
šta^iilnaitė, M. Laurinskaitė, 
Vi Galnaitė, M. Kniukšta, D. 
Aukštakalnienė, T Petrošie
nė, O. Bukšaitė, P . Lėlys, A. 
Petkus, Z. Gečaitė. R. Šimkai 

i, 

KUN. JURGIO ZURCHER 
NUOMONĖ. 

(Užbaiga). 

Kristus pavertė vandenį 
vynu. 

Yra nuo semi senovės pas 
kaikuriuos įsigalėjusi nuomo
nė, buk visi vynai turėtų būti 
alkoliniai arba svaiginantieji, 

skaudžiai bara įvairius mažy | Tikrumoje taip. Istorikas Pli-

Juškaittė, O. Kaminskienė, M. 
Kaukienė, J . Puida, O- Pet- r*Ą B- Talvošaitė, J . Baltutis, 
rauskienė, B. Radzevičienė, [3& Benevičiutė, A. Girsis, J . 

4Yra gena racija tvirtinti, a Šarkaitė. Mi Šeščiliutė, M. -Tuitgaičiutė, A. Juškienė, M. 
£ ? . 1 7 2 ° ^ ? ™*iUSl fŠeštofcaitė, E. Stankaitė, K. Į Paltrukonaitė, M. Mikšaitė, 

Htaselytė, M. Staselytė. j A . Mikoliūnas, A. Aukštakal-
Tikrų narių yra 16. į nM( j M e t r i k i e l l ( - 0 < L a u 

i < 

Bkūv. 15 kp.f Mineraville,Pa. p= 
Kuopa mirus. 

Blaiv. 1(1 kp., Laiveli, Mass. 

Bruflswick-RadiGla 

Pagarsėjęs Pasauleje Ph-
onografas ir Radio Kruvo 
je. Radiolas, De-Forest, 
Workrite, Crosley parsi
duoda už teisingą kaina 
nuo $25 ir aukščiau ant 
lengvų išmokėjimų. Gausi 
muziką iš oro muzika iš 
žvaigždžių muziką jūsų 
mylimo rekordo. Dykai 
pristatome į namus išban
dymui. 

JOS. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted St. 

TeL Boulevard 8167 
Chicago 

čiiĮ papiktintujus. U gerian
tys tėvas ar motina argi sa
vo vaikučių dvasios nėra žu
dytojai ! Argi neatsakys už 
tą. visa prieš Dievą.' Nėr ko 
save prigaudinėti. Kaip pa
siklosime, taip išmiegosime. 
Kaip pasielgsime, kaip dirb
sime, toki ir amžinybėje už
mokėsi i turėsime. 

'Trečias dalvka*. Visur kur 
tik buvo Blaivininkų Susivie
nijimo kuopos — atgaivinki
me. Pajudinkime Skyriaus 
valdybą. Jeigu pati nenorėtų 
pabusti iš niiego, pasikvieski-
uie talkon savo dvasios vadą. 
Padarykime galimai didesni 
susirinkime. Pirma laiko rei
kia rūpestingai paruošti pro
gramas, kad po blaivininkų 
mitingo dalyvavusieji jau ne
panorėtų "ats ivėdint i" *'inu-
ašainėle./' Įtraukime galiniai 
daugiau jaunimo į mu,»ų Susi 
vienijimą. Jisai priduos gyvu 
ino. Su jaunimo pagelba ga-
linui suruošti kokį dailų va
karėli, teatrėii sulošti. 

blaivininkai! juk mes ne
galime pasilikti kitų draugi
jų nustelbti. Mums reikia pa
sirodyti žmonėms, užimpo
nuoti ne teatrinėmis žiniomis, 
bet kaip tas mokslo žinias 
praktikoje, gyvenime pritai
kome. 

Ketvirtas reikalas. Kur tik 
.susiranda keletas vienminčių 
blaivininkų, o kur iki tol ne
buvo BĮ. Susivienijimo kuo
pos, pasitarė šaukite steigia

mąjį susirinkimą. Blaivybės 
reikaluose, kaip' ir visuose ki 
tuose mus;ų Tautai išganin
guose dalykuose, pilnai padės 
mušu idėjos inteligentai vien 
minčiai. 

Neišsigąskime, kad darbas 
mus laukia. Amerikoje juk 
žmonės ieško darbo. Ameri
kiečiai pasižymi ne vien fab-
rikouse savo darbštumu. Mū
sų katalikiškoji išeivijos da-

I lis gana tampriai susiorga-

mus aprašo vadindamas vy
nuogių syvus (grape juiee) 
tikru vynu ir pasako kokiu 
būdu vynuogių syvai yra už
laikomi, kad neužrugtų ir ne
pasidarytų aikoliu — tai štai 
kokiu "n;ikia supilti į indus 
ir užšriubaoti jų viršaus dan 
kti|kus ir įdėjus giliai į van
denį palikti ant visos žiemos 
vandenyje, o tas vynas įgau
na šaltumo pajunkimą ir pa
silieka bealkoirnls vynas ." 
Lib. XVI, Cap. \). Padarytas 
iš vynuogių syvų ir iš kito
kių vaisių syrupas "ebreiškai 
vadinosi kitam, arabiškai ma
jam — anglų kalboje vadina 
si jam. Tie jamai atmiešti 
vandeniu buvo geriausi vynai 
senovės gadynių. "Išmintis 
atmiešė savo vyną, ir susta
tė stalus." Prov. 9. 2. Colu-
mela, kuris gyveno Kristaus 
laike, savo knygoje (lib. XII , 
c. 51') parodo, kaip daryda
vo įvairios rųšies vynus, vy
nuogių syvus mdešdavo su a-
liejuini ir vadindavo o'uiolai-
on grekų kalboje, juos nan-
dodiavo žaizdrų gydymui, tai 
ką reiškė ^Samariečio Evan-
gejjjoje paminėto vynas yra 
alyva Luko 31), 33. Grekai 
miešdavo vynuogijų syvus su 
pienu ir vadindavo "o'mogal-
/o5,v vynapienis. 

Vynuogių syvai neparygi-

(Mat. JG, 29; Mork. 14, 25; 
lJuk. 22, 18) butą sunaudota 
pačiame J^ueharistijos įsteigi 
nie (SS. Sakramento). Tašku 
tinė VaJvarienė buvo trečioje 
žydų dienoje neraugintų mai
stą šventės dienoje. Tose die
nose žydams buvo kiečiausiai 
uždrausta vartoti raugintus 
maistus ir gėralus, arba juos 
laikyti savo namuose. (Ex: 
M). 

Father Matheiv Man N. 20 
Jan. 1925. 

FASTABA. Čia negaliu 
praleisti progos1 nepridur^s 
nuo savęs bent keletą žode-
lįų apie tuos, kurie taip daž
nai ir taip gašbVii stengiasi 
da ry t i pr i eka i štjų pilną j ai 
blaivybei nesinaudodami Kri
staus padarytu Kanoj Galilė
jos stebuklu. Negali būti nei 
mažiausios abejonės, kad 
Kristus niekad neragM-vo svai 
ginančio vyno, nes J is Fats 
gana aiškiai pasakė, kad jei 
ragavo, tai tik "vynmedžio 
vaisių" arba vynuogių syvų, 
nes J i s nė nevadino vynu, ti
ktai kuomet atsuikė arba pa
aiškino savo priešams, kuo
met jie Jį neteisingai šmei
žė vadindami "vyno gėrėju. , , 

Štai ką sako priešams ir per
sekiotojams: (Mat. 11, lj(i — 
19): " S u kuo gi aš palygin
siu šitą kartą? J i panaši \ 
vaikus, sėdinčius prekyvietė
je, kurie 3uukdanir drauginin
kus sako: "Mes žaidėme 
jums vamzdžiu, ir jrjs nešoko 
te, raudas giedojome ir jųs 
ne raudojote,." Nes atėjo Jo
nas; jis nevalgė ir negėrė ir 
jie sako: J is velnio apsėstas. 
Atėjo Žmogau* (Sunus, J i s 
valgo ir geria, ir" jie sako: 
"Šta i , žmogus rijunafe ir vy
no gėrėjas, muitininkų ir nu
sidėjėliu. prietelis. ' , iTie Išgla-
uytojg sakiniai visi labai tin
ka viiseni^, kurie nori apsi
ginti savo netikusias sąžines 
šiaip bei taip pateisinti, su-

M Šita Sykį 
SANDYK 

Boimišką 
Aplnlais-paskanintą 

IAAIT 
Duoda gerus 
rezultatus 

Klauskite savo 
S_* Groserninko 

Susi)cnduoti: It- Aainorius, 
1. Aleksą, J . Buja, J . Ječius. 
į). Misevičienė, kun. jKueius 

M U M O S MYLĖTOJU DOMEI. 
Ką t ik gauta iš Lietuvos ir kitur naujų muzikos veikalų 

geriausių viso pasaulio kompozitorių. 
KUN. T. BRAZIO 

Visi G nariai suspenduoti, igį M u z i k o s T e o r i j a ( m u z i k o s vadovėlis) 45c. 
plak. 17 kp., West FranU-Y^ Giedojimui Mokykla (giedojimu vad.) $1.00 
'forrf, 111. 

Tikrieji nariai: A. Jaku
bauskienė, M. Metelynienė, 
A. Misevičienė, M. Krisulavi-
eieiiė, V. Jakubauskas. 

Tikri nariai yra 5. 

BUiic. 18 k p., Bridgeport Con 
Suspenduoti: M. Baltrušai 

tienė, O. Fasikevičieiiė, P. 
Veličkienė, U. Matezaitė, E. 
Maėiuleviėienė, P . Kelpšytė, 
O. Jakštienė. 

Blaiv. 12 kp. Cltieago, 1U. 
Išbrauldi: A. Baltutienė, A. 

Bernotas, M. Baseiutė, M. Do 
joraitė, J . Dapkaitė, P. Bur
sa, V. (Jftėienė, A. (lirsienė, 
J . Jurgaitis, L. Jundelaitė, A 

KUOMET KRUPAS U2EI 
NA NAKTĮ. 

namai maistingesni negu fer 
mentuotasis alkolinis vynas, versdami visą atsakomybę už 

Kuomet tavo vaikutis vidury P I Ie
ties pradeda baisiai kosėti tai piriuay 
Ženklas krup'o. Jis užeina labai grei
tai Ir reikalauja greitos pag-elbos pra-
tesimas yra labai pavojingas. Vie
nas mažas dozelis Dr. Drake's Glessco 
tuo ja i :*. jam pagelbės J pankiolika 
minute laiko — nuo jo vaikutis ne-
vemš. Hriimtas visų daktarų ir vais
tininku. $50č. už butelį — verta? 
$50.00, 2 vai. ryte. The Glessncr Co. 

i'indlay, Ohio. 

f? 

visas nuodėmes per girtybę 
daromas ant ..Kristaus pečių! 

Kn^n. P. P. Saurusaitis. 

LIET. BLAIVININKŲ SUSI 

nes neraugintuose syvuose 
randasi taij> vadinamo fibri
no .(tai valaknota medžiaga), 

baltinio, sieros, (sulphur), 
Phosphorus (fiai labai šviesi 
druska) ete., tuos visus eia 
paminėtąją maistingą dalių 
rūgimas sunaikina. Vynuo
gių syvai yra artimesni krau 
jai, negu pienas arba kitas Blaiv. 12ta kp. Chioago, Itl. 
koksai skystimas ir todęl ga- Suspenduoti: M. Navaraus-
lima jo kiek tiesiog įleisti kieiiė^^ P . Navarauskas, P. 
kraujant be jokio svarbaus Barak'auskas, O. Labanaus-

Kuopų Stovis. 

pasipriešimmo. Eucharisti- kienė, M. rvišonienė, B. Rasi 
jos Sakramento Įsteigimui mienė, O. Stanevičienė, kun. 

• • * »^» 

Gaii But 
Sveikas 

Ar aergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 

.liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų. rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio T 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
au kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą;? Ar turite dldelj persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroldus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuti rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus. iSbslimą Ir 
mažai sveriate ? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė. pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvi? 
Prašą linki t nervingumą — apsl-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*. Nereikės Jums dau
giau kentėti — ateikite Ir pasima-
tyklte tu mumis tuojau. 

! Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Armitag© 4412 

1112-1114 Mirvvaukee Ave. 
Viriui Hatterman Ir Glantz Banko 

Valandoė »-ii*ryfo, 2-6 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 iki 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 

i kraujo, odos Ir Šlapumo ligi). 

\ 

18 Mūsų daineles 
101 Te Deum laudamus (chorui) 
100 Missa ' ' Jėzau prie Manęs ateiki^ (chorui)' $1.25 

J U O Z O GRUODŽIO. 
1. Rugiagėlės (solo) 40e. 
2. Mylėk (solo) 50c. 
3. Aguonėles (solo) 40c. 
4. Rūta (solo) 50c. 
11. Oį>' Op' (mišram chorui) 50c. 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
70 Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) 60c. 
71 Girtuoklio daina (jumorine-aukštam balsui) 60c. 
72- Gunde mane bernužėlis (iš operetės) 75o. 
73 Močiutė širdele 75c. 
74 .Karvelei! *; ~.;-.:; 60c. 

6 Šėriau žirgelį (solo) 65c. 
13 Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 50o! 
14 Gaudžia aukso varpai (mišram chorui) 60c. 
15 Šviesi naktis, mėnesiena (mišram chorui) 60c. 
12 Laisvės daina (mišram chorui) 50c. 

ALEKSANDRO KAČANAUSKO 
7 Tų mergelių dainavimas, (solo tenorui) 50c. 
8 Lakštingalėlė (solo tenorui) 50c. 
9 Gėriau dieną, gėriau naktį (solo) 45c. 

10 Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) 40c. 
2(| Sudiev, Lietuva (mišram chorui) 50c, 
75 Už klystančius žmones (arija tenorui) 75c. 
77 O, kaip miela išgirsti (arija tenorui) 75c 

JUOZO TALLAT - KELPŠOS ; 
17 Gailesčio Giesmė 35c. 
37 Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) 20c. 
38 Lakštute, dainų rinkinėlis pradedamajai mokyklai) „. 65c. 
39 Aš pas tėvelį Močiute mano (chorui) 25c. 
41 Tautiški šokiai dalis I 35c. 
42 Tautiški šokiai dalis I I 35c. 
43 Keturi Suktiniai (šokiai pianui) . ' . ' . . ! 65c. 
80 Aš toli nuleism. Tris dzien$ (dzūkų chorui) 35c. 
65 Kad aS buvau mergelė. I r atliekė sakalėlis (chorui) 35o. 
79 Balnok tarne, žirgą, Gerkim broliai (chorui) 35c. 
78 Močiutė, miego noriu, Ei, varge, varge (chorui) . . 83c. 
Giesmynėlis (Balnyčių chorams) 6(K?. 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir numerį. 
Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHIN6 COMPANY 
^ 3 4 S. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL. 
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1 / INFLUENZA. i 
E = 
E • Bukite atsargus su šalčiu. S 
S *« S 
= Apleidimas gali įvest į influenza arba pneumonia. I 
S Su pirmu ženklu šalčio vartuokite tikrą = 

I ANCHOR 
Į P A I N - E X P E L L E R 
E (Trade Mark Reg. U. S. Pat. O f f . ) ' = 

= — Geras vikrus patrynimas panaikina skausmą. Nu- = 
| sipirkite bonkutę pas jūsų vaistininką šiandien ir lai- E 
5 kykite savo namuose. - E 
ilIlIlIlIIIilitltUfiMIIiiUiii'UiUllllllllIllllItlIlIlIlIlMIlIlIllIlIllIlIliltilIlIlIlllIlllIlIlUi^ 
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GYVENIMAS VISUOMET YRA VERTAS GYVENTI, 
'JEIGU SENI ŽMONĖS JAUČIASI GERAI 

Kad būti sveiku, saugokitės 
kroniško vidurių užkietėji
mo. Geriausias Ikiosuotojas 

del senų žmonių yra Dr. 
Caldvvell's Syrup 

Pepsin. 

BUTŲ dideli- nauda seniems išmo
nėms, jeigu jie suprastų, kad 
didžiuma jų ligų bei nusiskundi

mų paeina nuo vidurių užkietėjimo, 
nes vidurių užkietėjimas su maisto 
nevirškinimu atsiliepia į smegenis, 
nervus ir į visą muskulų sistenia. 
Atsiranda galvos skaudėjimai, pradeda varstyti siausmai, ir romatizmas 
palieka nepakenčiamas Jeigu jųs mokėsite apsaugoti savo žarnas nuo nuo
dų, jųs jausitės laimingesni, nes kuomet nėra jokių nesmagumų, senatvė nė
ra prikli. 
Faktas yra, kad seni 2mon< s reika
lauja gero ir paprasto tiuosuotojo. 
Dr. Caldwell's Syrup l'ep3in maloniai 
veikia ir be gripų. Tai yra K^yptiškos 
daržovės sena sultys su pepsino aro
matu. Vartokit jį nuolatos, o nereikės 
jums jokių kitų gyduolių. 

Dr. Caldwell's Syrup Pepsin nėra 
jokis experimentas seniems žmonėms, 
nes jis yra ant marketo per suvirs 
trisdešimts metų ir šiandien parsi-
duoua daugiau negu kokia nors kita 
gyduolė švietė. Virš 10 mtllonų bon-
kų parsiduoda kas metai. Pirkit j j 
tuo supratimu, ką mes sakome ar
ba jūsų pinigai bus sugrųi-inti, jei
gu pasiroays kitaip. 

tjr • 9 

LIETUVIAI AMERKOJE 
•r 

CICERO, ILL. 
m m mm 

KUPONAS VIENOS BONKOfi 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisegta SJ.VO vardų, ir adresą, ir 
lai jie pasiunčia j 

FEPSIN SYRUP COMPANY 
Montieello, 111. 

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

CICERO, ILL. 

Pamatyk "Rytų Pili". 
Nedėlioį kovo 22 d. 7 ::>0 

vai. vakaro, šv. Antano pa-
rap. svetainėje, Motery Sagos 
2-ra kuopa rengia labai gra
žų vaidinime, būtent penkių 
veiksnių, keturiolikos atiden
gimų dramų "Rytu Pilis". 
Vakaro pasisekimu uoliai dar
buojasi komisija, kurion įe»-
na: p-ni Zakariene, p-lė Kaze-
liunaitė ir p-ni E. Makauskie
nė. 

Moterys visados patiekia 
gražiu, įspūdingų vakarų.Mat, 
jos jau iš prigimties stovi ar
čiau prie artizmo bei dailės, 

j Užtat ir šio vakaro programa 
suteiks visiems gražaus įspū
džio. Kadangi to vakaro pel
nas eina labai prakilniam tik
slui (Įtaisymui naujoj bažny
čioj grotelių), todėl ir vaka-

Įras yra ypatingai remtinas, ir 
j reikia tikėtis, jog visas Ciee-
ros stos už moteris. Visi tad 
eilėn, ir marš vakaran! 

Ta pati. 

D A K T A R A I : 
•v 

OftMi Tel. Botilcvard 5913 

DR A. J. BERTASH 
8401 So. Halsted St. 

V Ilso valandos nuo 1 iki 3 po 
gletų ir 6 iki 8 vakare 

^"N 

QR. A. K, RUTKAUSKAS 
GY/DYTOJAS IR CHIRlfiGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4140 

Cieeros lietuvių namų sa
vininkų kliubas laikė mėnesi
ni susirinkimų kovo 4 d. š. m. 
Susirinkimas buvo skaitlin
gas. Daug laiko svarstyta rei
kalas išcementuoti užpakali
nes gatves. Pernai rudenį is-
cementuota, bet netikusiai. 
Vanduo bėga i lotus, kai kur 
net į beismontus. Kliubas jau 
kelis kartus kreipėsi tuo rei
kalu į miesto valdžių, bet vis 
be pasekmių. Šis susirinkimas 
vel išnešė rezoliucijų reikalau
jančių miesto valdžios ištai
syti tinkamai užpakalines gai 
vės. Taip jau nutarta paduoti 
peticijų nuo gyventojų val
džiai tuo pat reikalu. Jei visi 
iš vien reikalausime, tai val
džia turės išpildyti mūsų rei
kalavimą. Pagaliaus, buvo 
svarstoma ir pavasario pasi
puošimo reikalas. 

Raginame Cieeros namų sa
vininkus prigulėti prie kliubo. 
VienyJjėje daug nuveiksime. 

Raštininkas. 

p. Petrošienei gražių užtiesalą, 
ant lovos ii* dailių lėkščių 
rinkini (25). 

Draugiškos puotos metu sve 
čiai reiškė daug linkėjimų 
mūsų" veikliai darbuotojai p. 
V. Petrošienei. Lai gyvuoja 
ilgiausius metus! 

Buvęs Cjlcerietis. 

|Jliail!ll!IIIIIISllII!lllillllS]llll!lll| 

1 Kove 22 Mareli I 
Nedėlioję 
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ADVOKATAI 
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Siurprizo draugovė. 
rp . 

i 

i 

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN & SLUGEOH 

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

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6229 
Resideuce: S114 \V. 42ud SU 

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

Sun. 10-12 Noon 

Telefonas Boulevard IBM 

DrSABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVE5LH 

Chicago, 111. 
Vai.: t ryto Iki 12 plet: 1 po 
p*et iki S po plet, 6:30 vak. Ud 
• :50 vak. 

* - i 

T«l. Boulevard 05ii7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1107 West 47th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 \a l . vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. U> pietų. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, CMrurgas, Obi-

tetrikas ir Specijalistu 
Elektroterapaa 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be marinimo, 
t )—Be peilio Ir be •km^run, 
3)—Be kraujo, 
4>-»M» jokio paroJ>iM« vt«?iktWal. 
S)— l'aii.įrntui nereikia iiircii, ra

li tuoj Tkilifjti. Ir t a u eiti , 
darbą. 

Paryrio 'dall-Htones' (akmenis tnUyJe) 
ir akmenjt* tlapum* |HI>I*J.' b*. • -
perncij**, su tam tikromis rnnkn-
IKkorni- priemonėmis bej Yftittals. 

ApkiirtuoU-DM Migręžina girdėjime. 
C-Jd» viHokias Hjrns iiUNekmincai. ir Jei 

r ra reikmių* duro operu'rija.'*. 
Prof esi jonu l| patarnavimą teiki* saro 

aflaej 

1411 So. 50 Ave. Cicero, I1L 
Ofisu* atidarytai*: kasdien nuo Z vai. 

po uiet ik' # vai. vakare. 
Nedėlinmia Ir »exedomi» afl^aa ukda-

rytaa. 

Dr. A.J. K A R A L I U S 
T«4. Boulevard 1160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, IlL 

r 
D r. M a u r i c e K a h a 

gydytojas ir Oftimrgu 
4631 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 0994 
Vaiaudc4i.* 

Kuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Tei. BooJevard 8686 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJA. 

I 
CHIRURGĄ* 

III7 KO. Morgan Street 
Yalaados: t — I I IŠ ryta. 
Vakarais nuo 7 lai 1 

CICERO OFISĄ**: 
IMS Soath 4»-tk Aveasaaj 

1
Telef. Cicero 4676 

Valand.: t—6:16 T. • . kasdien, 
Utarainkala tr pėtnyčloms n»e i 
i l ^ t v a i y t j Į 1^4*1 

Hlso Tel. Boulevard §6*4 
Retid. Tel. Drevei 6181 

Dp.A.A. ROTH 
KUffAS GYDYTO J A8 111 

CHIRURGAS 
tpootalfetas Moteriško. VyrlAktj 

Vaikų Ir vt^ų ekroniškų likų. 

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

Yal.: 1—S po plet. 7—» vak Ned. 
Ir Šventadieniais 16—11 d. 

Lurime mes eicefieeiai tarp 
kilu vienu darbščia veikėja, 
kuri visur darbuojasi ir para
pijos ir draugijų naudai. Ta 
veikėja yra p. Valerija Pet-
lošiene. 

Už jos nenuilstouią darbavi-
mąsi mes josios drauges „su
tarėme surengti jai *'Siurprizo 
draugovę". Sutarta padaryta 
kovo 1 d. p. Rakauskienei išsi 
ve/.us p. Valerija; į 18 koloni
jos Rėmėjų susirinkimą, kitos 
draugės visa prirengė, kas 
reikėjo. Kai p. V. Petrošienė 
grįžo namo, rado savo nuos
tabai namą pilną sveėiii, kurie 
nuoširdžiai pasveikino šeimi
ninkę ir įteikė dovaną $40 yt-r 
lės — Floor Lamp. Be to p. p. 
Akromaviėhi šeimyna Įteikė 

Pas mus kilo nepaprastas 
sujudimas. Choras lavina bal
sus. Šv. Pątro mokyklos Se
sers rūpinasi išrėdyti bažny
čią kuopuikiausiai. Mat, ėia 
laukiama nepaprastų iškilmių. 
Mūsų gerb. šv. Petro parapi
jos klebonas S. Bistrais pe
reitą sekmadieni kovo 15 už
sakė, kad busimą sekmadieni 
kovo 22 d. muši) bažnyčioj pra 
sidės 40 valandų atlaidai, o 

i užsibaigs kovo 24 d. antradie
nio vakarą. Tai. štai del ko 
pas mus kilo toks sujudimas. 

Čia lietuviams katalikams 
reikia atsiminti savo tikėjimo 
reikalus ir pasinaudoti tąja 
proga, nes bus ir svetinių iš 
kitų kolonijų lietuvių kunigų. 
Tad bus lengva atlikti ir Ve
lykinę išpažintį. 

Pranas. 

Polašas ir Perlamui 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. Washlngtcn St. Rooi 911 
Tel. Central 6206 

Cicero Ofisas KeUergo vak. 
1917 W. 14th St. Tel. Cicero 82JI 
Ant BRIDO E PORTO SeredoJ noc 
6-8 vai. T. Subatoj nuo 1—7 T. V 

13236 S. Ualsted S t Tel. Boul. 67f. 
• •<•?&>•.' -a»ifco- *<$Všl>* 

3 Veik^my Komedija 
= = 
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DR. SERNER, 0 . 0 . 
Lietuvis Akių Spocla.'istar 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kecU galvos skaudėjtmą, įj 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys § 
suvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 llcl 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 1 
3333 South Halsted Street 

— ^ 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerta 

4729 S. Ashland A v e . 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų LJjcų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Midvvay 2880 

Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6656* 

DR. P. Z. ZALATOHIS! 
Lietuvis Gydytoju IV 

Chirurgas 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 Iki 6 

po pietų: * iki 9 vakarą. 

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

sinkite savo biznius dienrašty 
" Drauge". 

i 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akių Specialistas. 

Palengvina akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karščius akių, kreivių .akių, kata
ro, - nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. NepervlrSl-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa-

' dėjimą, silpnybe muskulinių a-1 kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuo 

j se. Nauji stiklai įdedami j rėmus, 
• jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 

I
1 numerio iŠ recepto duoto visiems 
| ligoniams, Ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri-

' taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 

Į" ligi;, kurios paeina nuo erzinimo 1 svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
įtempimo, kuomet geras pririnku 
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta } mokyklos, vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto ik{ 8 vak. 
Nedėliomis nuo 9 Iki 1 po pierv 

Tet. Boulevard 7589 ' 
1545 West 47-th Street 

i AKINEI $4 IR ATJGtiClAU 
\ -

• II ' ' 

CHICAGOJE 
BRIDGEPORT. 

10 metų sukaktuvių vakarienė 
A. L. K. K. Moterų Są-gos 

l kuopa rengia "eliop sucy 
vakarienę su gražia programa 
paminėjimui SJOS Mot. Są-g03 
kuopos jsisteigimo. Vakariene 
įvyks pirmadienyje, kovo 30 
d. šv. Jurgio svet. ant antri^ 
lubų, 7 vai. vakare. 

Kadangi šioje svet. telpa 
tik apie pusantro šimto žmo
nių, patariame bilietus noriu 
tiems dalyvauti Įsigyti iš kai 
no. 

Vakarienes komisija pp. 
Elena Nedvariene ir Franeiš-
k a B u r b a ( k u o p o s p i r m . ir 
rašt.) darbuojasi, kad vakario 
ne pavyktų kogeriausiai. O ži
not, ką sąjungietės rengia, 
jos surengia taip, kad yra kuc 
pasidžiaugti. P-le M. L. Gu 
rinskaite pasižadėjo padedant 
savo draugėms, išpuošt gra 

Bus 

_ Vaidinama 

I GREAT NORTHERN 1 
| THEATRE 1 
m (Kur vaidino Maskvos 

Dailės teatras) 
ilIHBSIIIIHIlIflI®22 w - JACKSON BLVD.aH|||Į|||||(ffi||||| 

M Stato 

i - Drimdzi 

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn Street 
Kambariai 514 ir 519 

S S I I TeV'fotu. i Randolph 5584 1r 5585 
^ • » * Vąl.: Kasdiena, išskiriant Su-

batus ir šventės, nuo 9 iki pietų 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullmau 6377 

Vai : Kasdiena nuo 2 iki 9: 
Subatomis visa diena, šventomis 
lkl pjeti]. 

SI*ECĮLĮSTAS ant egzamlnavo-
jimo abstraktų ir padarymo kon
traktu, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

^ 

Dzimdz 
N 

'A 

Pradžia lygiai 2 vai. po pietų 

SilIlHllllllltSIIIHIJi lllllliSllllilll!!ll[Ž* 
m 

tSiliety Kaina: 

$2.50, $2.00 ir $1.00 
Vietos rezervuotos 

f?|!!!S!l!ll!iliiiiSIIII«!IIIIIŽilll!l!II 

John Bagdziunas Bordon 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington St., 
Room 1310 

Tcleplionc Dearborn 8946 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Teleplionc Kooscvelt 9090 
Namų Telefonas Canal 1667 

V m , i , • i 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. Stove 7321 

Vakarais ir nedėllor ryta; 
3335 So. Halsteu S t 

Telefoną* Yards «ri4i 
Bylos visuose teismuos' — A.b-
Rtrakiol. — Ingaliojima' - Pąp-
kola pinigų 1 Ir 2 m^rgričiama t: 

OULBRANSEN 
V-jThe Hegistering Piano 

^ationalhiPnce/t 
x-Branded iathcBadc 

W*eHo 
Modd 

OuncryScafc fluburban Comrnrtni^ 
KSaei Mo4e» Moda 

*700 *615 *530 $450 
Tai yra geriausi pianai 

pasaulėje parsiduoda už 
Fabrikos nustatytą kainą 
ant lengvu išmokėjimų. 

' jos. F. BUDRIK 
Pianu Krautuve 

3343 S o . Halsted St. 
3327 So . Halsted *St. 

Chicago. 

žiai salę. O programa dar te- j 
bėra "surprise". Tik pataria
me įsigyti bilietus iš kalne, 
ttiat'a all. N. 

PATARĖ JIOS 
DRAUGĖMS 

Mrs. J. M. Krogh. Union St. Yoki-
ma, YVash. rašo; 
Gerb. Tamsta:— 

"Pamėginau jūsų Bulgariška žolių. 
Arbatą, labai gera. patarau mano 
draugėms vartuot ją. Malonėkite pri-
siųst du baksu". 

Milijonai vartuoja Bulgarišką Žo- i 
l ių" Arbatą. Palengvina rumatizma į 
sukietėjimą ir kitas viduriu ligas. 

Gerkite Bulgarišką Žolių Arbatą 
karšta prieš einant gult tuojau? 
prašalins šaltj ir sergi nuo Influenza 
arba pneumonia. Pas jūsų vaistinin
ką S5c, 75e. ir $1.25. 

PASTABA: — Kad norite mano \ 
mėnesių saizo pasiųskite $1.25. Ad
resuokite H. H. Von Schlick, 39 
Karvei Bldg. Pittsburgh, Pa. 

; (Apgr.J 

Tel. Boulevard 3302 

BRiDGEPORT STUOiO 
J<'i nori turėti gražų natūrali 

paveikslą, tai Tamsta nieko 
nelauk, tikateik į 

BRIDGEPORT STUOiO 
O Staniais Su Savo Prielanku

mu Ir Geru Darbu Tamstą 
Patenkins. ^ 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

i? 

JOHN MINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

3331 W 22-nd St. arti Leavitt t a 
Teiefonas Ganai 2563 

vatan«op: l ryto lkl 9 vakaro. Sa-
rede ir Pėtcyoioj nuo 9 r. iki • I 
r H<cA% visokias bylas virome 
t«iarauose. '2g«amlnuoja ^bstrak-1 
tui ir raclrba vlsoklun Doku- • 
mentus, perkant arba jarduo- i 
daru i.ofus. Namuą, F irmai Ir 
Blcnluf. Kkollna Pinigus ant pir
mo morgičlaua langromi* iilygo-1 
mia 

A. A. OLIS 
A D V O K A T A 8 

U S. La Salle st. Eooin 2001 
TeL Randolph 1034 VaL t i o M 

VA&ARATSt 
SM1 •. Halsted st. ZeL « • « . i l t į 

•—a v. T apart PanoiaUo ftr 
Petuyčloa 

Tel Lafayette 8598 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPILAPATAS 
4ftM So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki B c Iki 8 P. K. 
Chicago. 

N 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 

Tel. Canal 2655 
C. J. P A N S I R N A | 

Fotografas 
PANSIRBTA STCDIO 

Tolumas nedaro skirtumo 
Šaukiamas, važiuoja į visas «j 

mieste dalis. 
^ 

S. 0. LACKAVflCZ 
Lietu i i s Graborlu* 
9314 W. 23-rd Plaoe 

Cblcago, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuorlslaušia. 
Reikale m«lditn at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinu. 

Tel. Ganai 1271 

Hrrr5Wiirro 
o 
m 
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CHAS. K. VUOSAUIS I 

•^••t 

l % RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambarls 5S0 

Telefonas Centrai 6300 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
„ Telefonas Yards 4481 

Remiate tuos piofesijona-
ln$, biznierius kurie garsi
nasi £enraštj 'Drangew. 

Didžiauses ir gerįauses siuvejes 
S ant West Sides. 
g Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 
g materijų del vyru ir moterų. 
B NAUJAUSOS MADOS SIUTU 
g Visokiu Stylu 
g.Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 
5 Kainos visiems prieinamos. 

S
* Kreipkitės pas mane del gero patarna
vo vimo. Taipsri 
J Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

OHAS. K. vuosArns 
,- Lietuviu Kraučius 

2337 So. Leavitt St Chicago, Ui 
Tei Roosevelt 8982 

tiggtft^ftMfttaautig^fgtg^ttt^a^irtag^it^afttfc e 

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis ftlanrilena. 

Mes turime virs 10 metų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
katą.. Mes gydome pasekmingai 
užsendlntasT ligas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi e-
lektriniai ir be vaistiški gydymai | 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk t 
> TRAtmS KEALTH INSTITUTE 

3337 So. Halsted Street 
Vai.: Nuo 9 iki 12 iš ryto tr 

nuo 6 iki 8 vakare. 

PLATINKITE • 'DKAUOV 
: - • 

telefonas Canal 73SS T 

I PETRAS CIBULSKIS ( 
Mallavojimo Kontraktorius 

Dažų ir Poperos Krautuvč 
. 2388 SO. LEAVITT 8TB. 

• • • • _ ^ % 
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CHICAGOJE 
BR1DGEP0RTE PLĖŠIKAI 

NUŽUDĖ KASIERIŲ. 
X J . Vaičkaus statomas 

veikalas * 'Pakrikė1iai" , kovo 
IS d. C. S. P . & svetainėje 

. Vakar ryta Mosprntt gat- Jnepavyko. Tame gal dvi stam-
vėje, art i ll'2 gat, įvyko l ra- ) b i o ?v pr iežastys: viena pasitai-
gedija. 

T r v s lenkai, Krank J . Pa
ke kibai biaiirus oras, o antra , 
tai gavėnios laiku treeiadie-

busite pilnai patenkint i atsi
lanko i si vakarę . Visus kvie- , 
ttame. Korespondentas. 

. • PRANEŠIMAS » 
BIZNIERIAMS, 

š iuomi pranešame, kad p . 
Antanas Pavelkis jau nedirba 
" D r a u g e " kaipo pagarsinimų 
rinkėjas i r mes už j} neatsa
kome. Ture-dami kokiu re*ka-lt, John Jasmski ir Ahehael n i a l s e s t i visose parap . sta-

n . , _ . , lų, prašome kreipt is tiesiog i 
CIJOS. Pa tar t ina , kad gavėnios :<ITW. mM .,_. r, . f* * 
, :. „. . . . . . l _ . i " D r a u g ą " . " D r a u g o " Adni. 
laiku trečiadieniais ir penkta-J 

Swiontkowski automobiliu ve 
ž«> artimojon bankon namui 
s ta tymo bendrovės (spulkos) dieniais teatru nerengtu, nes 
pinigus ir čekius. Pinigu bu- didžiuma eina Į bažnyčią, 
t a 1HO0O dol. ir 20,000 dol. X Kovo 18 d. Dievo Apveiz 
čekiais. dos pa r. svet. "Dzimdzi -

Mosprat t gatvėje keturi au Drimdzi ' turėjo "Dziindziš-
tomobiliniai plėšikai juos už i k u " fiinių. Žmonių buvo apie 
puolė ir pradėjo šandvti . šimtą. 

Kasier ius S\viontkowski nu X Šiuo metu tenka vis daž-
žudytas ir visi pinigai aimta. Iniaiuišgirsti , kad plėšikai pra-
Aniedu išliko nesužeistu. 

SHEPHERD UŽDARYTAS 
KALĖJIMAN. 

j dėjo siausti lietuviu apgyven
tose vietose. Nesenai užpuo!"* 
lietuvi ant gatvės West Si-
<iėje, kitą ant 18 gatvės, Mar-
ouette Park kolonijoje įsibro
vė per langą i sandelį. Dabar 
gi vėl pranešama kad 14 ko-

I vo d. jauni vyrukai užpuolė ',• 
William I). Siiepheid, kurį vai. vak. Juozą Nepriką bu-

grand jury apkaltino žmog- , eernėje prie G4l! \V. /1S gat. 
žudystėje, uždarytas apskri- Liepė pakelti rankas ir atėmę 

Advoka ta i darbuojasi ji pa-
kuosuoh . 

PARDUODU AUTOMO
B I L I U S 

Norintieji pirkt i gera. ir gra 
žu automobilių meldžiu pate-
lefonuti man. Mano pat i r imas 
toje srytyje suteiks Tamstom 
tinkama patar imą bei patar
navimą. 

c 

MYKOLAS M. DŪDAS. 
3137 West 38 Place 
Tel. Lafayette 1360 

NAMAI -- ŽEMĖ TURIM VIRS 

Ir Slaptai 

THINK 
O V E l t 

jali Pasilikti 
j 

Turtingas. 
Šioj minutėje J u s turi te pi<o 

gą Jūsų rankovę, kuri t ikrai 
gali padaryt i Jumis turtingą. 
Tai yra vienas ir paslaptingas 
sekretas, kuri J u s turėtumėt 
išsimokinti ir kuri kiekvienas 
tur t ingas gerai žino. Kiek een 
tų perslenka j vieną dieną per 
.iusu pirštus, paskirk tik 17 iš 
J u i dieną kas padarvs jum 
$1.02 i savaitė, arba $5,00 į 
mėnesį, o j 2 a r 3 metus suda
rys netik šimtus bet ir tūks
tančius, kurie suteiks Jum ne 

ties kalėjimam kuomet jam [pinigus suvarė i ledaunę ir už-
atsakyta paranka. J o advoka 
tai teciaus darbuojasi jį pa-
liuosuoti. 

P L A Y E R PIANO. 
Turi but parduotas greitai nes 
apleidžiu miestą Kovo 22 d. 
gražius $800 vertės plaver pia tik didele pelną bet ir puikų 

Į pasididavimo. Ta i yra didžiati 
' sia kiek vieno žmogaus lai
mė. Tik pamislink? Šiandien 
gali pirkt i daug pigiau 50 pė
du lotą negu vėliau mokėsi už 

Stiprioje sargyboje laiko
mas ir Dr. Kaiman, kurs iš
pažino savo sąkalbiavimą i r 
įvėlė patį Shepherda. 

Valst i j inis prokuroras da-

daiv. Sušalusį paliuosavo kai
mynai, nelaimingam pradėjus 
rėkti . Reikėtų imtis kokr j 
priemonių prieš įsidrąsinusius 
plėšikus. 

X Nesenai atsi t iko nelaime 
pas Antaną Butrimą 1900 Ca-
nalport ave. Mergaitė vedė 
savo mažiuką broliuką .'J me

nas u z 
$110 

su 90 mosic rolų, solu ir tt. 83 
j notų pianas. P a r d u o t u a n t len
gvų išmokėjimų $10 j mėn. 
klauskite 

Mr. K I L T ' S Piano 
3323 Lincoln Avenue 

1-mps »uV>tis 

PARDAVIMUI 2 flatu mū
riniai namai an t Marquette 
Road ar t i Maplewood Ave. 
Oaru apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

J A M E S KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

~5f NAŪJCTBUNGALOWS 
blokas nuo Western Ave. Kai
na $7,500. Cash $1000. Bus 
ga tavi Apri l 15. 

A. N. MASULIS & U 0 . 
6641 So. Weste,rn Ave. 

Tel. Republic 5550 
Atdara vakarais ir Nedėliomis 

1 
DEL PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 
PO VISAS DALIS 

MIESTO. 
Norint Namus, Lotus, Biznius 
ir 1.1, pirkt i , parduoti ar mai
nyti , del greito i r teisingo ui-
siganedinimo, pirki te per 
Rozenski-Lemont 8C Co. 

Teisingas patar imas platiną 
kiekvieną, biznį. Daugiausiai 

REAL ESTATE 

! 

reikal inga teisingo patarimo t ^ 1 - B o u l e v a r d 9 6 4 1 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas ta ip 
gi ir visokius biznius. 

Darbą atl iekam greitai , 
pigiai ir gerai. 

Kre ipki tės : 

3352 So. Halsted Str. 

GERIAUSIS B A R 6 E N A S 
Brighton P a r k o Kolonijoje, 

2 aukščių namas po 4 ir 4 
kambarius. Elektra vanos ir 
visi įtaisymai. Oaradžiua del 
2 karų. Jš fronto maža krau
tuvė. Namas randasi art i Liet. 
Katalikų bažnyčios, ir moky
klos. Labai gera vieta. Cash 
tik $2,(K)(>. Atsišaukite pas sa
vininką, 

J , E N č E R I S 
4403 So. Mozart St. 

ba r ieško daugilms pozityvių tų užpakaliniais tropais. Yni-
į rodymų prieš Ssepherda. kutis paslido ir puolė žemyn 

« > • » I . Praneša , kad abu kalt inamu ; t repais. Baisiai susižeidi 
bus skyrium statomu teis- V"H'- Uerui, kad p. .Juška su 
man. Zalatorium tuoj nusivežė ji į 

ligoninę. Abejotina, ar vaiku
tis pagys. 

X Nepersenai į p. p. Bitinų 
PASPRŪDO SUGAUTOS. 

I š VVest Chicago Aven. po- namus (2315 So. Oakley ave.) 
lk-ijos stoties " d ž e l o s " p a b ė j k a ž i n koksai nepažįstamas vy 
go dvi moterys išlipusios pe r r u k a s P a d ė j o nešioti bedievi* 
langą. Policija teėiaus 
tai pabėgusias sugavo. 

grei-

NUBAUSTAS KALĖJIMU. 

Už savo žmonos' nužudrnia 
F^ed Potenda, 32 m.. 5213 So. 
Robey st., kriminaliam teis
me nubaustas kalėjimu 21-
iems metams. 

BILIETAI "POTAŠUI — 
PERLAMUTRUI' JAU 

' "DRAUGE.' » 

" D r a u g a s " gavo iš i"Dzi-
mdz ; -Dr imdzi ' ' bilietus, jų 

s ta tomai komedijai '"Fota-
šas ir P e r l a m u t r a s , " kur ios 
vaidinimas Įvyks kovo 2 2 d. 
nedėl io ję , 2 vai . po pie ty 
Grea t Nor thhe rn Thea t r e , 2 2 
W . J a c k s o n blvd. Bilietų ka i 
n a $ 2 . 5 0 , $ 2 . 0 0 ir $ 1 . 0 0 . Vi 
sos vietos rezervuotos . P ra 
šome paskubėt i įsigyti bilie
t u ; i sanks to . 

ką gazieta iš Holstriėio }i. p. 
Bitinai j .rašo palikti juos ra
mybėje su bedieviu laikraš 
ėiais. J iems jų nereikia, mv 
turi gerų katalikiškų laikraš-
v • 

eių. 
Taip turėtu elgtis kiekvie

na kataliku šeimvna: varyt* 
lauk neprašytus bedieviškų 
laikraščių agentus. 

X Panašiai ir kitose kolo
nijose vaikščioja kpki ten a-
gentai ir sakosi esą " D r a u 
g o " agentai . Taip atsit iko 
pas p. St. Kasmauski (433o S. 
iVood St r . ) . B<»t ponas Kas-
mauskis gerai pažįsta ^^irati-
g o ' agentą, tad parodė tiems 
vyrukams duris . 

Metinės Sukaktuves 

A. + A. 
Franciškus Alsis 

persiskyro su šio pasauliu 
Kovo 25 d.. 1924 m. 12:20 
vai. dieną. Paėjo i i Andri-
javo j a rap . Sausiu Kaimo, 
Kretingos apskr. 

Pal iko dideliame nuliu 
dime seserį Amiliją ir švo-
gerį Juozapą Amerikoje ir 
seserį Marijona ir brolį 
Antaną Lietuvoie. 

Metines pamaldos už ve
lionio sielą įvyks Kovo 23 
d ir 24 d., š. m. 8 vai. ryte 
Nekalto Pras . P . Sv. baž 
nyčioje 4400 So. Fairfield 
Ave. 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, d raugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose. 

Nuliūdę: Amelija ir 
Juozapas Šukiai. 

pėdą. š i t a puiįd nroga Juu 
siūlo didžiausia 'Amerikoj nuo 
savybių organizaciją, kuri tik 
vien Clucagoje yra pardavosi 
properėiu už milijonus doleri u 
ir kurios tūkstančiai pirkėjų 
y ra pilnai užganėdinti . Mes 
garantuojamo iš 87 subd i vizi
jų šiandien viena iš pasekmin-
giausių subdivizijų mušu biz
nio istorijoje esame padėja ant 
*uarket<\ Xort!i Side. «̂ nt 
Green "Rny Road. Šito nauja, 
puiki didelė subdivizna, kuri 
susideda iš aštuonių didelių ii 
sm rvloiu: ir rnmliiCK, tokioj vi e 
to i k u r atvažiuoti y ra naran-
kiausi. ii tu r i ' l ik t i srreitai iš
parduota, neužmirškite kad 
tas butu .Tusu didelė klaida, 
iei nraleistumėt Rinildien š»° 
did«le proTa. 8 N O'to jau gali 
bu * i r»*>rvėl". 

Ats išauki te : i 

ADAM MARKŪNAS 
General Mgr. 

849 F i r s t National Bank Bldg. 
68 W. Monroe Street 

Chicago, 111. 
Tel. Randolph 7400 

TUŠČIAS LOTAS 
Ant AVestern Ave. ;"j() JKHIU i-
fronto. Kaina $5,000. Casii 
$2,000. 

A. N. MASULIS & CO. 
€641 So. Weste,rn Ave. 

Tel. l e pub l i c 5550 
Atdara vakarais ir Nedėliomis 

Brighton Parko Bargenai! 
Mūrinis Cottage 4 kamb. 

ant medinio beismento, ant 44 
ir Talman Ave. Kaina $4,400. 
Pinigais reikia $2,000. 

Mūrinis namas be beismen
to 2 t'latai po 5 kamb. .°> mie-
giami kamb. Lotas .')8 pydų 
pločio. Kaina $8.650. Reikia 
pinigais tik $3,000. 

Atsišaukite pas 
AUG. SALDUKAS 

4400 So. Campbell Avenue 
NAUJAS 10 FLATŲ MURI-

NIS NAMAS 
m sun ] arloriais randasi ~\\nv-
(juette Manor. Mainys ant 2 
flatų namo. 

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Weste,rn Ave. 

Tel. Republic 5550 
Atdara vakarais ir Nedėliomis 

Real Estate. 
Užganėdinome kiekvieną, ku 

r is pirko, pardavė a r mainė 
per mus, t ikr iname kad ir ta-
mista busi užganėdintas. 

ŠIČIA YRA K E L E T A S 
MŪSŲ BARGENŲ: 

Geroj anielinkej, 7 kamb. 
rezidencija, puikiai į taisyta; 
lotas 50x125. Įmokėti reikia 
t ik $1,000, likusius lengvais 
išmokėjčimais. Kaina $6.500. 

2 flatų 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 išpleisteriuotas. Labai 
ceroj i r sparčiai augančioj vie 
to j . Kaina 510,500. Cash terei
kia $1000. 

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 g&radžius. Lotas 48x125. 
Rendu neša $326.00 i mėnesį. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI 4R MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS? MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. ANT NAUDOS. 

S. L. FABI8NAS Ctt 

809 ii, aSih St. Chicago 
Tel. Tenievaid 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

..'asekmingai siunčiam pinigus i r i 
•» Parciuudam Laivakortes. '•* \ 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkt i namą arba lojta. 
Turime didelį pasirinkimą 
geriausių bargenių, visoj 
Chicagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir į ki tas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. E g 

jzaminojame abst raktus , da-
Geriausioj apaelinkej ant So. romo doviornaštis ir viso- % 

kes tegalės popieras. Ap
draudžiant namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei-1 

kalais kreipkitės pas 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 So Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 
Chicago, 111. 

Notary P u b l i c , 

18 K O L O N I J O J E . 

EC0MM0NWR41TH EDISON Q 
LECTRIC SEOVD 

# 72 West Adams Street 
Branoh Stores , 

3127 r.otan Boulevard 4562 Broaduay 2950 East »2nd Streot 
S935 Wesl Madison Street 852 West 63rd Street 

tf 1 uz Jusu Senę 
^ Skardį 

Atsineškite jūsų sena gezinj 
arba elektrinį skarda, mes 
nupirksime už $1, atrokosime 
tiek perkant naują Federal 
Electric Skardą kaip ilius
truota. Kaina $ 8 . 5 0 

SVARBUS PRA.VEŠIMAS 

L. Vyrių Chicago Apsk. che 
ro pamokos įvyks 20 d. kovo, 
penktadienio vak. Mark 
Wlii te P a r k svet. Kadangi 22 
d. kovo turėsime dalyvauti o-
pereteje **Klaiptkdos J u l ė " 
Dievo Apveizdos parapijos 
svet.. todėl visi choristai-tės 
a ts i lankyki te į pamokas. 

G. 

Vyčių Choras. 
Operetę "Kla ipėdos J u l e " 

stato L. Vyrių Ch. A. choras 
vadovaujant p . A. Pociui ko
vo 22 d, 1925 m. 7:30 vai. vak. 
Dievo Apveizdos par. svetai
nėje. 

Aštuoniolikieriams ir vi
siems svoriams gei*: proga 
pamatyti ir "Kla ipėdos J u l ę " 
dviejų aktų operetę. L. Vyrių 
4 kuopa su L. Vyčių Ch. A. 
choru kviečia visus atsilanky
ti, įžanga nebrangi. Pamaty t i 
veikalą verta. Town of Lakie-
riai ir Roselandieriai džiau
giasi turėję laimės pamatyt i 
pas save "Kla ipėdos J u l ę ' V 
taip ir jus itštuoniolikiečiai 

P už Sena Karšto 
Vandenio Bonk§ 

Atsineškite savo šia savaitė 
kreditosime $1 perkant naują 
elektrinę šildymo bonką. Kai
na $8.00 ir aukščiau, atroko-
jant $1 už seną bonką. 

i 

T Ė M Y K I T E LIETUVIAI . 
(iera proga įsigyt uke Lie

tuviais apgyventa. Turu dvi 
ukes ir sunku abi apdirbti nes 
10 nulių nuo vienos į kitos. 
T'kės randasi 5 milių nuo 
Scottville miesto. Ūkės -po 80 
akru su budinkais, taipgi yra 
mišku. 

Parduosu pigiai koke patiks. 
Kreipkitės "OPS , 

F . ŽUKAS 
R. D. 1 Scottville, Mich. 

R I 7 N I S 
PARDAVIMUI 

Restauranas an t 47th i r 
Ashland Ave. Gera proga Lie
tuviui . I lgas leasas, renda t ik 
$75 į mėnesi. Atsišaukite 

1537 West 47th Street 
arba Eng ,lewdod 2323 nuo 8 
iki 11 vai. ryte a rba Kemvood 
8331 nuo 1 iki 5 vai. vak. 

I E Š K O 

pi už Jūsų Seną 
Prosą 

Nežiūrint ar gezo a r elektros 
prosas mes atrokosime $1 per
kant naują Federal Electric 
Prosą. Atsineškite seną prosą. 
Ka5»a #7.50 

PAIESKAU Brolio Kazimiero 
Sadausko paeina iš Lietuvos 
Augmenų Kaimp Baisogalos 
paraoijos. Pr ieš karę gyveno 
Anglijoj i r žadėjo važiot į 
Kanadą. J i s pats ar kas žino 
meldžiu atsišaukti šio antrašu 

V. J E R E C K I E N Ė 
(Sadauskai tė) 

4624 So. VVood St. 
• — > -

PAIEŠKAU švogerio Vincento 
Jurgino paeina iš Tujienių Kaimo. 
Girdėjau kad gyvena Chicagoje. Jis 
pats arba kas apie jj žino meldžiu 
pranešt už ką busu labai dėkingas. 

.KAZ. MALAKAUSKAS 
4518 So. Wood St. 

Chicago. 

Sidės. Gatvekaris nuo namo 
t ik vienas blokas. Kaina $25. 
000. Savininkas prisiims į mai 
nus bizniavą namą. 

7 flatai: Pas taba: Kadangi 
savininkas priverstas gyyenli 
Floridoj , jam neparanku šį na
mą turė t i ; jis jsakė mums nu
žeminti ka ina 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 apielinkėj. Randasi neto 
U Garfield Blvd. i r 3 bloką: 
nuo Halsted. Rendos $5,400 į 
metus. 

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

13 flatų, t mūrinis namas ge
roj apielinkėjį. 3 po 5 ir 9 po 
4 ir 4 kamb. beismente: *raru 
apšildomas, rendu neša $732.50 
į mėnesį. Kaina $52.000.00 ar
ba savininkas priims i mainus 
nažesnį. • 

2 flatit mūrinis namas, Bri
ghton Parke, 6 ir 6 kamb. su 
maudyklėmis, elektra, augštas 
beismentas. Su įmokėjimu $2, 
000. Savininkas patsa i pada
rys pa&kola-, taipogi priims į 
mainus bučernę a r grosernę. 
Kaina sutaikysite su savinin
ku. 

3 flatai už $18,000. Puikus 
mūrinis namas, 2 po 7 kamb. 
ir vienas 6, greroj apielinkėj 
ant South Sidės, garu apšil 
domas. Rendu neša $225.00 Į 
mėnesį. Įmokėti reikia t ik 
$8 000. 

Ofisas a tdaras nuo 9 iki 9 
kasdiena. Ned. nuo 9 iki 3 p . p. 

Rozenski-
Lemont 

• • • • • • • • • • 

E. J, H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 

Su tos rūšies reikalais 
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Eedzie Avenue 
Chicago, m . 

> 

Re»lden«aiJo6 T«'l 
PiwųKft M OI 

Ofiso Tel. 
Prospect 6778 

{VAIRUS KONTRAKTORIAI 
Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murkuo ir budatojlmo namu 

GENERAUS 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
8862 So. Halsted Street 

Cnicago. Dl. 
Home 

3S66 Lowe Aveoue 

*^\ 

&Co 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 2102 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo 
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pisriai. 
Užlaikome maliavų, popie 

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO H A L S T E D ST 

Pres. Ramancionis 
Chicago; 111. Tel. Yards 7282 

Tel. I-afayette 42SS 

PLUMBING 
Kaipo UetiiYys, Uetnriama 

M. TTIAKA. 
MM W e « SStk Street 

\ 

. 

• i 

« i 


