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"thitTigas" tebūnie kiekvie-

nam lietuviui Katalikui Ame 

nkoje jo gyvenimo draugas! 

yeltui statysim* bajnyčias, 
j d a v i m e misijas, steigsime 
| mokyklas, jei neimsime j sa-
. vo rankas spaudos ir jos ne-
f platinsime. 
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Įdomios žinios Bulgarijos Pasiuntinys 
IO nnnrii inc1 ls Anglijos. 

LONDONAS, vas. 14. — 
Londono Kataliku Polieimn-
kų Sąjunga anądien turėjo 
penktą metinę vakarienę, ku
rion pakviestas ir namu sek 
rotorius (ministeris) J . Hic-
ks. Vakarienėje dalyvavo virs 
800 asmenų, inėnnis nemažai 
policijos viršininku. 

Namu sekretorius, nekata-
likas, kalbėdamas pareiškė 
noro, idant šion sajungon is-
totŲ kiekvienas katalikas \K>\\ 
eininkas, idant visi susirištu 
knivon ištikimybe ne vien 
valstybei, bet DieVui. 

Kardinolas Bourne irgi bu 
vo vakarienėje. J o Emiennei-
ja kalbėdamas pareiškė, kad 
kuris žmogus nesigėdija atvi
rai išpažinti savo tikėjimą, 
tas yra geriausia garantija 
pasitikėti jo ištikimybe. 

Kajumra turi apie VAfO na
riu. 

Amerikai Nužudytas 
PARYŽIAUS KARDINO

LAS PAKĖLĖ PROTESTį 
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Artimiausiuoju Laiku Jis 
Turėjo Atvykti Amerikon 

AMBASADOS KLAUSI-
MAS BUS SENATO 

ižIAMALL 

PABYŽIUS, vas. 13. — 
Tuojaus kaip tik parlamentas 
didžiuma balsų nubalsavo pa
naikinti Franeijos ambasadą 
prie Vatikano, vietos kardino 

PARYŽIUS, vas. 15. — ji.iu dešimtį metų. Pastarasis rlas Dubois paskelbė protestų. 
Depešoje iš Sofijos pažymi- turėjo pasitraukti kovo 1 d. Tuo protestu kardinolas de-
ma, kad butą trijų žmojržu- <nuncijuoja parlamentų, kad 
džių, kurie nužudė proi\ Mi-I Pirm keletos dienų depešo-'jo akcija yra priešnaeionalė 
lev. Vi*i suspėjo pabėgti. Prolje iš Sofijos pranešta, kad S. akcija ir kad jis balsuoja 

ALBANIJA ATSIĖMĖ 
PROTESTĄ. 

.GENEVA, vas. 15. — Alba 
nijos valdžia kurių .sugriovė 
revoliucionieriai, Tautų Są
jungai .įdav^ skundų, atkreip
tų prieš Jugoslaviją už jos 
rėmimą revoliucionierių. 

Kuomet revoliucionieriai 
Albanijoje laimėjo, tad pasta 
r ie j t Albanijos vardu atsiėmė 
tą protestą arba skundus. 

Kokia cia logika ir -teisy
bė. Revoliucionieriai ^atsiė-

uiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiHHNiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiHiiiiiiHiiiiii 

Šiandie, VASARIO 16, Išpuola Septynerių 
Mėty Lietuvos Nepriklausomybes Sukaktuves* 
Amerikos Lietuviai Sukaktuves Minėjo Vakar, 

Sekmadienį. Minės Ir šiandie. , 
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KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 

t'esorius 
gatvėje. 

nužudytas ,Sofijos „ i 

SOFIA, Bulgarija, vas. 15. 
- - Čionai nužudytas prof. Ni 
kola Milev, kurs nesenai pas 
kirtas nauju Bulgarijos pa
siuntiniu Washingtonan. 

Valstybės prof. N. Milevą su prie* gyventojų didžiumos nn 
tinka pripažinti pasiuntiniu. 

Milev buvo bulgarų parla-

mė prieš save ir Jugoslavi 

TRUMPOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS. 

NEMUNO TYRINĖJIMO 
PARTIJA LIETUVOJE. 

ją atremtus skundus. 
Kad jie taip padarė, nes-

Plentų ir vandens kelių va-
Idvba 1921 metais sudarė Xe-

w 

niuno tyrinėjimo partiją, kuri 

skundus. 
si statymą. 

Kuomet Herriot pareikala- Į 
mento užsienių reikalų komi-1 vo paskirti išlaidų Alzaso at 
teto pirmininku. Pats buvo stovo .išlaikymui prie Vatika-
žurnalistas ir Sofijos žurna- ™, katalikai atstovai tam pa 
listių sąjungos pirmininkas, skyrimui pasipriešino. Jie pa j p A R y 2 I U S 

Kaipo toksai jis galėjo kont- reikalavo, kad ambasada prie 

Lietuvos Universitetan , r.į-
met priimti 22 studentai. Pra
šymų- buvo daugiau. Bet vie-

varbu. Bet svarbu tas, ar jie ni. neišlaikė lietuvių kalbos (galutinai susiorganizavo tik 
galėjo panaikinti tos rūšies kvotimų, kitų-gi dokumentai ! 1923 metais. . 

nerodė išėjus jiems reikalingi I 8i partija pradėjo tyrinėti 
aukštesnį mokslą. ; Nemuną nuo Petrašiimų ir da 

MARIN IR VĖL UŽGINA 
SKOLAI 

i bar yra ištyrusi ikfskystimų 

WĄSHINQTON, vas. 15. 
— ČTa gauta žinių apie prof. 
N. Milev nužudymą Sofijoje. 

Bažnytinės mokyklos. 

roliuoti visus Sofijos laikra
ščius ir nustatyti jiems tin-
karnų kryptį. 

Kaip žinoma, Sofijos laik-
laikas atakavo 

Artimiausiuoju laiku jis tu 
rėjo atvykti ir užimti Bul^a- Į rašeiai visas 

irų pasiuntinio vietą, iš ku- I Maskvos valdžią už' jos ve-
Liverpoolio arkivyskupas *ri()S atsistatydino pasiuntinys ( I a i mĮ propagandą Balkanno-

bažnytiniu (katalikų) mokyk-• Pandretov, išbuvęs pasiunti- se, ypač Bulgarijoje, 
lų reikale pareiškė, kad par
lamento priimtą rezoliuciją 
reikia jau keisti sučiuopiama 
ir matoma akcija. Ta rezoliu
cija priimta pirm poros me-
tų. Joje pažymėta, kad baž
nytinės mokyklos ne vien tu
ri but visuomenės pinigais 
(iš valstybes iždo) remiamos, 
bet ir išlaikomos. 

Arkivyskupas sako, kad 
šiandie ir yra tinkamiausias 
laikas sakomą, rezoliuciją vy
kinti, kuomet valdžia didžiu-

Milžiniškas Gaisras Mieste 
Kansas City 

j 

KANSAS CITY, Mo., vas. 
15. — Cia sudegė American 
Royal Live Stock pavilionas, 
kuriam buvo automobilių pa
roda. *4 4^2 

Parodoje buvo išstatyta 
virš 800 naujausios rųšies pa 
sažierinių automobilių, repre 

mą bažnytinių mokyklų butų j zont1K) jaučių 50 automobilių 
pripažino netinkamais ir kuo! g a m į m m o firmų, 
įnet katalikai statyti naujus j r ^ t o , b u v o Y[T$ KX) m o . 
butus negalėtų atkelti finansi j torinių bussų, ir trokų. Bu-
nės naštos. | v o daugybė įvairių automobi-

aj)kainuojamas 750,000 dol. 
Gi visi eksponatai apie 2 mri-

Vatikano butpj pilna, kuri at
stovautų visą Pranei ją, bet 
ne karia jos vieną dalį. Ki-
taipgt jokis atstovas nereika
lingas. 

Bet socialistai tuojaus pa
šoko ir pradėjo ginti premie-
ro Herrioto nusistatymą,. An-
tgalo socialistai su radikalais 
gavo viršų. 

Dabar ambasados klausi
mas įduotas- senatai. Nuo jo 
prigulės to "kktisinio galuti
nas išsprendimas. Senate ga
li užtrukti da mėnesiu ar il
giau. 

Ii oi i u dol. 
Gaisras kilo prieš pat pu

siaunaktį. Tuojaus is pavilio-
no pašalinta vizitorįai. 

Atvykę gaisrininkai buvo 

Pranešta, jau pradėjus veik- išmatuota išilgai apie 100 me 
— ti Lietuvos eentralinė galvijų | t rų tarpais ir skersai 10 metrų 
vas. 15. — kontrolės sąjunga, kurios tik- [ tarpais; išmatuotos kranto im-

Francijos parlamento atsto- slas -- suvienodinti visų gal- kštumos, pakranėių pievos, 
vas Maria antrujkart užgynė vijų kontroles ratelių darbą. . • trobesiai, visa pakrantė nužy-
Francijos skolingumų ne vien' «• • ? mėta stulpeliais; surastas vac» 
Amerikai, bet ir Anglijai. Ma Lietuvos vandens kelių dirbciens kritimas ir dugno relie 
rin kalbėjo vienam susirinki- tuvėse dabar remontuojamos .tas sulig vaga; pažymėtos sė
me ir pareiškė, kad Franci- 3 motorines valtys, 4 motoii- ;klumos, salos, vietos, kur Xe-
ja kare pakelė didžiausius niai ir 1 garinis pleiftams ly-Ununas griauja krantą. 

ginti volas, 7 arkliu, vežam ir-Į Šįmet žadama tyrinėti nuo 
ji volai jr 1 akntenekalrfe. Skystimų iki Smalininkų, gi 

. , •-,,, „< ... Ltoliaus upe jau sureguliuota 

nuostolius ir ji neprivalo at
mokėti jokijų karo skolų. 

• » ' • i i • • m m 

TIKISI NAUJOS KONFE
RENCIJOS. 

KTaimo žydų gimnazijoj yrn"! vokiečių.' Tebaigus si .darbą. 
438 mokiniai, žydų realinėj 
gimnazijoj/749 ir žydų 'vidurį, 
nė j mokykloj 106. 

ketinama tyrinėti Nevėžį. 
Šio tyrinėjimo, tikslas - si*-

reguliuoti Nemuną, vadinasi, 
susiaurinti ir pagilinti, pasta-

Praneša, Panevežv bus istei- lėius iš akmenų tam tikras <la-
Tei-' mbas. Nesureguliuotas Nemu-

_ 

BEĘtLYNAS, vas. 15, -f 
p ienas voloįcių laikraštis pra 

lx^jegiai, nes pradėjo eksplio T1e,4a, kad1 Rusijos bolševiklj 
valdžia padarius slaptą sųtar 
tį su Japonija tikslu remti ja 
ponus visuose Tolimųjų Rytų 
reikaluose. 

Kumštininko laidotuvės. 
Mirė kumštininkas (bokse

riu) " J i m " Driscoll eidamas 
44 metas, Nabašninkas buvo 
pavyzdingas katalikas, gau
siai rėmė katalikiškas ištai
gas. fTad iškilmingai jo lavo
nas ir palaidotas. Laidotuvių 
ėjimą matė virš šimtas tuk-
stanėių žmonių. 

luj dalių. Viskas naujausio jo 
išradimo. 

Dar buvo du aeroplanai ir 
viena motorinė valtis. 

duoti kai-kurių automobilių 
kubiliukai su gazoliną. Paga-
Uaus griuvo viena paviliono 
siena ir liepsnos smuko per 
šimtą pėdų aukštumom 

Spėjama, gaisras turėjo ki
lti nuo sukryžiuotų ir neatsar 

j^iai pravest/ų elektros vielą. 
|Tai visa gaisras sunaikino. I Gesinant gaisrą žuvo vie-
Tik vienų-vienas pavilionas nas gaisrininkas. 

VOKIEČIŲ PRINCESE ĮS
TOJO VIENUOLYNAN. 

COCbONE, vas. 14. — 6 * 
nos vokiečių garbingos gimi 
nės jauna princesė, iš Muni-
cho, kurios vardas nepaduo-
damas, Įstojo vienuolių sese-
TU Benediktinių vienuolijon. 

KARDINOLAS MUNDE-
LE04 PARYŽIUJE. 

PLANUOJA SUSTABDY
TI DARBUS SEKMADIE-

U|iio 

NORIMA NEDIRBTI TAS, 
KAS NEREIKALINGA. 

Valdžia užtikrina gelbėti dar 
brninkams. 

QUEBEC, Kanada, vas. 10. 
— Katalikų nacionales darbo 
unijas provincijos valdžia už
tikrino, jog autoritetai pasi
darbuosią panaikinti sekma-

PARYŽIU^, vas. 15. dieniais visus darbus, koki ne 
Čionai atvyko Chlcagos kar- būtinai reikalingi ir be ^urių 
dinolaa Mundelein. tJitruks |galima apsieiti, 
gal 3 dienas ir keliaus Ro- Darbininkų delegacija tuo 

mieru ir darbo ministeriu. Po 
| konfereiicijos paskelbtas pa
reiškimas. Pažymima, jog tuo 
klausimu bus kreipiamasi į 
municipalitetus ir tikima gau 
t i kooper avimo. 

Kai-kur žmonės atliekamais 
i 

sokmadieniais darbais didžiai 
nepatenkinti. Nieko neturima 
prieš tai, kuomet darbas bū
tinas ir reikalingas. Bet šian 
die daugel vietose darbinin
kai verėiami dirbti, be ko bu
tų galima apsieiti sekmadie
niais, kas butų galima atlikti 
šiokiomis dienomis. 

SUSEKAMA SUPTA SU-
TARTIS. 

LONDONAS, vas. 15. — 
[Anglija nieko nedaro iš T. 
Sąjungos' nusiginklavimo ir 
taikos protokolo. Laukia A- £tas apygardos teismas, 
merikos sušauksiant nusigink singumo niinisterija tuo reika-. nas ne vien trukdo laivams 
lavimo konferencijų. ta jau patiekusi ministeriu ka j plaukti, bei kenkia dar ir ap-

binetui atatinkamų projektų, jlinkiniems gyventojams, už-
liedamas jų laukus ir pievas. 

— — _ TEISĖJAS NUBAUDĖ 
POLICM0NUS. 
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1924 metais ^'asarosv nemes-
. Sekliose vietose šiandie Ne-

as 

60 BIUONU GAMYBOS. 

WASHINGTON; vas. 14. 
— 1923 metais, kaip apskai
tyta, Suv. Valstybių dirbtu
vėse atlikta gamybos K>0 bilio 
nų dolerių vertės. ' 

tre Vokietijoj studijavo 449 munas; yra 60-70 -eentimiątrų 
Lietuvos studentai: 300 Pru-1 gilusf gi sureguliuotas bus 1 
sijoj, 42 Saksonijoj, 30 Bava. .metro ir 20 centim. gylio. 

Nemuną tyrinėti partijos 
ne, 14 Badene, 5 Hamburge,'darbas dabar kiek apsunki»-

Gentzel praeitą 
penktadienį nubaudė du poli- ^ 3T T i u r i n g e n e ; 93 Hesse 
emonus, vieną iš jų leitenan
tą, už areštavimą dviejų įta^ 3 Mekfenburg-Šverine ir 1 tas, nes tam tikslui skiriama 

TOKYO? vas. 15. — Japo
nija planuoja 5,000 emigran
tų pasiųsti Brazilijon. 

-»•» 
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Pasmerktas mdriop John 
Kammerer, Wheaton, Dl., ry
toj bus pakartas. J i s rastas 
kaltas visos Šeimynos iš 5 

PARYŽIUS, vas. 15, — 
Franci jos parlamentas pripa 
žino virš 34 bilionų frankų 
biudžetą. 

n a m ų zraonių. 
Policmonai areštavo žmo

nes, gi teisme neparodė jų 
jokios kaltės, bet tik tai, kad 
jie <<}tariami.,^ 

Kiekvienam ^policmOnui už
dėjo po 25 dol. bausmės ir 
priede dar teismo lėšų. 

Paskiau, užsistojus ir pra
šant vienam advokatų, baus
mes panaikino. 

"YVuerte'mberge. permažai išlaidų. 

Vasario 24 d. rinkimuose 
bus 195 kandidatai j Chiea-
sros aldermonus. 
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Per 1924 mi 11 mėnesių vi
soj Lietuvoj pagaminta 5,06r. 
276 litrai 40 laipsn. degtinės 
ir 161,243 litrai 95 laipsn> spi
rito. Pardavus degtinę ir spi
ritą gauta 32,062,974 litai. 

Daukanto paminklui statytį 
Papilėje komitetas renka au
kas tam tikslui Lietuvoje. 
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Lietuvos valstybinėj apdra.u 
dirao įstaigoj 1924 lai. buvo a-
pie 6,000 apdraudimų bendroj 
sumoj 10,500,000 Ktų. Premi-

PINIGŲ KURSAS 

Vakarykščios Dienos 
Lietuvos 100 Htu.:. .$10.001 
Anglijos 1 sv. steri, . . 4.77 j 
Francijos 100 frankų 
Belgijos 100 frankų 
Italijos l6o lirų . . . 

5.15 
5.08 
4.14 
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SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 
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L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii 
DRAUGĄ JJ 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia k 
geriausia patarnauja. "DRAUGAS" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS V AL-
STYBES BANKĄ ir UKiO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus htate 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 

įHiiiiiiiiiiNmilHiiiiiiiiHiiiiiiiifiiiiitiiiiiiiiiiiiittiniminimiiiii 

mon. klausimu konferavo su pre- asm. nužudyme Vilią Pank. . jų už tai gauta 750,000 litų. ., Šveicarijos 100 fr. . . 19.28 
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DRAUGAS PUBLI8HDIG OO.. 
SBM 80. Oakley A»e.. Cbtcaco. Oi. 

Red. Td. Koo«evelt StJt 
Roosevelt 7791 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTUVĖS. 

• 
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Šiandien sukako septyni 
metai, kai mūsų Tėvynė — 
Lietuva pasiskelbė Laisva ir 
Nepriklausoma Valstybe. 

Tai įvyko Vasario 16 die
ną 1918 metais Lietuvos so
stinėje Vilniuje. 

Tą dieną Lietuvos Taryba 
Vilniuje, dar slegiama vokie
čių geležinės letenos, pareiš
kė visam pasauliui lietuvių 
Tautos valią šiais žodžiais: 

"Lietuvos Valstybes Ta
ryba, savo posėdyje vien
balsiai nutarė kreiptis j 
Rusiją, Vokietiją ir kitas 
valstybes su šiokiu pareiš
kimu: 

"Lietuvos Valstybes Ta
ryba, kaipo vienantinė Lie-

bimo spausdinius. | 
Žodžiu Lietuvos Nepri-; \ 

klausomybės paskelbimas 
buvo tuomet tik pareiškimas 
neperlaužiamos valios būti 
laisvais, bet faktinai dar Lie
tuva nebuvo laisva. 

Tik po ilgų vargų, kovų 
ir kruvinų aukų tapo Lietuva įtikėjimas, kad aukos ikslo 
laisva ir nepriklausoma viso- neatsiekia, išdils^.... 

SSB - = 

"Vilniaus Vadavimo Komi
teto narys'' praneša 'N-nose', 
kad tas komitetas "greitu 
laiku bus visų. Amerikos lietu 
vių gerbiamas". Girdi, "neuž-

Gerai, kad patys laisvama
niai pripažįsta, jog tas jų ko
mitetas dabar dar nėra ger-

je tikrybėje. 
Ir tik 1920 metais 15 d. 

gegužės jau visu piliečių rin
ktasis Lietuvos Steigiamasis 
Seimas paskelbė Lietuvos 
Nepriklausomybę laisvoje 
Tėvynėje. Tai buvo pilnai 
teisėtas, žmonių visuotinu 
balsavimu išrinktų atstovų 
paskelbimas. 

Tai imdamas domėn Lie
tuvos dabartinis Seimas nu
tarė, kad Lietuvos Nepri- "L ~" 
• i t_- - x- u • 'Jis kada nors taptų 
klausomybės švente butų vi
sos mūsų Tautos švenčiama 
gegužės 15 dieną, tą dieną, 
kurioje Laisvos ir Nepriklau 
so Lietuvos Steigiamasis 
Seimas visoje pilnybėje ir 
teisėje mūsų Tautos laisvę ir 
nepriklausomybę paskelbė. 

Lietuvos Seimo nutarimu 
eidamas ir mūsų Amerikos 
lietuvių katalikų Vienybės -
Federacijos Centras ragina 

šimtų dolerių, pamatytų ji
sai, kaip tai linksma yra... 

O tų vargstančiųjų mokslei
vių yra ir tokių, kurie kovojo 
už Vilnių^ buvo sužeisti, tė
vus palikę Vilniuje, nori aug
ti Lietuvai ir Vilniui!... 

Ne, tokių "patriotų", kurie 
nori pasmaugti mūsų tautos 
viltį, mokslus einantį jauni
mą, tokių atsiprašant "pat
riotų" niekas gerbti negali. 

biamas, nes aukos "tikslo ne-1 "Vilniaus Vad. Komitetas" 

* 
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tuvos Atstovybe, remdamo 
si pripažintąja tautų apsi- amerikiečius gegužes 15 
sprendimo teise ir lietuvių,dieną švęsti ypatingu būdu, 
Vilniuje suvažiavimo nuta- kaipo Tautos Laisvės šven-
rimu iš 18—23 d. rugsėjo, tę; gi Vasario 16 dieną pas-
1917 m., skelbiasi atstatan kirti tai sunkiai iškovotai Ne

priklausomybei išlaikyti, ren 
giant kultūros vajų. 

Tik tuomet* mūsų Tautos 
laisvė bus užtikrinta ir išlai
kyta, jei mes turėsime užten
kamai mokytų ir dorų vadų. 
Šiandien svarbiausis mūsų 
Tautos reikalas — apšvieta, 
mokslas. 

Raginame tad visus geros 
valios tautiečius šioje atmin
tinoje mums dienoje nepa
miršti to svarbiojo mūsų 
Tautos reikalo. Paremkime 
visi, kas kuo gali, einančius 
mokslus mūsų jaunuomenę, 
kad iš jų sulauktumėm mo
kytų, išsilavinusių, šviesių 
Tautos vadų. 

ti Lietuvos Nepriklausomą 
Valstybę su sostine Vilniu
je, atskira nuo visų kitų 
valstybių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis 
ir valstybėmis. 

"Tuom patim sykiu Lie
tuvos Valstybes Taryba 
apreiškia, kad Lietuvos 
Valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis vals
tybėmis privalo galutinai 
nustatyti, kiek greičiau ga
lima, Steigiamasis Seimas, 
demokratišku būdu, visų 
Lietuvos gyventojų išrink
tas". 
Šis pareiškimas, kol Lietu

va bus, amžiais bus minimas 
jos ištikimų vaikų, kaipo 
karžygių darbas. Tai buvo iš 
tikro drąsus žingsnis. Juk 
tuomet vokiečių kariuomenė 
tebeengė Lietuvą ir jos žmo
nes. Pati gi Lietuvos Tary
ba, išrinkta 1917 metų kon
ferencijoje, buvo iš visų pu
sių vokiečių varžoma. Ir jai 
paskelbus Nepriklausomybę, 
vokiečiai konhskavo paskel-

atsiekia". .0 kad neatsiekia, 
tai apie tai mūsų buvo rašyta, 
o laisvamanių nutylėta. 

Visuomenes laisvamaniai gal 
ir susidrovės, gal ir ims visas 
surinktas aukas siuntinėti ka
da nors Vilniui,... jeigu jiems 
kas duos, tų aukų. O jau kad 

visų ger
biamas" tai priseina labai 
abejoti štai del ko. 

Katalikų šelpiamus mokslei
vius tas pats "narys" išva
dino "N-nose" "tinginiais", 
* * nenaudėliais ", i * tranais' '.Tų 
kurie koliojasi įrodymų neduo 
darnia negalima gerbti. 

susideda iš dviejų tuzinų lais
vamanių, vieno kataliko ir 
dviejų šiaudadušių, kurių gal
vose ir gi šiaudai. Laisvama
nių obalsis yra ''mokslas \ \ 
Apie mokslų jįa pučia ant vi-
tų kampų įvairiais trimitais. 
Branginti mokslą yra geras 
daiktas, ypač tiems, kurie 
mokslo tik trupučiuką tėra 
lyžtelėję. Bet jų mokslo mei
lė yra taip pat melaginga, jei
gu jie neva Vilnių vadaudami, 
stengiasi padidinti moksleivių 
vargą, apsunkinti jiems kelią 
prie šviesos, ir net kentėto
jams už Vilnių - mokslei
viams - mokslo pavydi. 

Šikšnosparniai — palėdos! 
Jiems gera žmonės mulkinti, 
kol žmonė"s tamsoj gyvena! 

Mūsų sušelptųjų moksleivių 
tarpe yra štai kokie žmones, 
kuriuos pažįsta visa tauta: 
Dr. L. Bistras, Seimo pirmi
ninkas, Dr. I. Tamošaitis, Liet. 
Universiteto profesorius, Dr. 
P. Kaulinaitis, Seimo vice-pir-
mininkas, Putinas-Mikolaitis, 
didžiausias Lietuvos poetas, P. 
Radzevičius, darbininkų prie- n i « i r d a b a r n i e k o whe^li 

telis ir buv. Seimo sekreto-1 ̂ S1™ m u m s T»**J*- O ši-

Šiandienų jie atdiarys savo 
kromelį, garbins Lietuvą lupo-
mip) kuomet darbais jai ken
kia daugiau už lenkusi Len
kai išplėšė mūsų širdį - Vii-

PAIEŠKOMA. 
Vaclovas u'VivaiUs, atvažia
vęs Amerilon 1910 me u* ir 
tūlą taika gyvenęs Sclienecta-
dy, N. Y. Jisai pats arba kais 
apie jį žinantis prašoma atsi
liepti iiuo antrašu: 

Lithuanian Consulate, 
38 Park Row, 

New York, H. Y. 

rius, J. Macevičius, pasiunti
nys Romoje, E. Turauskas, 
vienas gabiausių lietuvių, D r. 
Šalkauskas, Liet. Lfotvn profe-
sorius, p. AmbrozaitiSj buv. 
Seimo sekretorius, ir daug ir 
daug kitų, jiems lygių. 

Federacijos šelptais moksle-
viais šiandienų stovi Lietuva. 
Tie, kurie dabartinius Lietu
vos šulus ir Lietuvos statyto
jus vadina "tranais" "nenau 
dėliais" daug turi drąsos, va
dinamos nachališkumu. 

' • 

Katalikų sušelptaisiais mok 
sleiviais pasitiki visa Lietuvos 
šalis. Juos Lietuva išrinko į 
pirmąsias vietas/ Dabar šel
piamųjų moksleivių dorumas 
ir gabumai yra patikrinti ir 
žinomi visoje Lietuvoje. Jų 
vargo mokslus einant negali 
suprasti laisvamaniški sotų 
pilvų buržujai, nemoka atjaus
ti. Tepamėgintų Dr. Butkaus-
kas išgyventi metus už du O žmonės!... 

tie išgamos viduje mūsų pa
čių pajėgas skalcįp, Vilniaus 
vargus nori išnaudoti^ kad tau 
tos gyvybės pamate - trfcėji-
mą ir dorą - išgriauti. 

Katalikai, supraskite vieną 
syk j, ir neduokite į jų purvi
nas rankas nei skatiko. Mes, 
katalikai, Vilniaus nepamirši
me. Mes jau pasiuntėme šią 
žiemą Vilniui dešimts kartų 
daugiau, negu jie ąurinko ir 
Vilniun nepasiuntė. Ateis geg. 
15 dieną, Nepriklausomybės 
šventė, mes vėl tūkstančius 
sudėsime. < 

O į laisvamanių prakalbas 
šiandieną tegul eina tie, ku
rie moka gerbti vienybės ar
dytojus, apšvietos nepriete
lius, šmeižikus ir jaunimo 
priešus. Neškite jiems savo 
skatikus, dainuokite jiems, 
remkite juos savo vardais: 
jie pasijuoks iš jūsų kvailumo 
ir nesusipratimo. 

,'• VU ^ 
Rt. Rev. E. F. Bobau, D. D. Dv 

Su 450 Asmeniu 
Po Vadovyste 

SV. VARDO DRAUGYSTĖS 
Del 

Didelių Broliu Fondos 
"Ne krutamėji paveikslai" 

Amerikos Didžiąusis Kančios Parodymas 
AUDITORIUM TEATRE 

Kiekviena Vakarą Kovo 15 d. iki Kovo 28 d. 
Ir specialiai perstatymai 
Visos Sėdynes Rezervotos 

Kainos: 50c. — 75c. — $1.00 — $1.50 — $2.00 — $2.50 — $3.00 
Jr $3.50 — nėra taksos. 

Tikieta Parduodami pas — Centrą 
163 W. Washington Street, Room 3131,* 

Nusipirkite tikietus dabar ir gaukite geriausias vietas. 
= 1 • •; E 

Apleistas" 

-
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KAS IS TO SUMANYMO. 

1 

Nevada valstijos senatas 
vienbalsiai pravedė" rezoliuci
ja, idant Kongresas sušauktų 
nacionalę konstitucinę konven 
ciję, pataisyti arba modifikuo
ti 18-ąjį konstitucinį priėdę, 
ypač gi Volsteado įstatymą. 

Kas sakyti], kad tai blogas 
sumanymas ir nevertas para
mos! Tečiaus tas sumanymas 
šiais laikais kitose legislatu-
rose neberas atgarsio. Gi be 
to atgarsio sumanymas -liksis 
tik sausu sumanymu. 

Delko neberas atgarsio, 
kiekvienam suprantama. Lo-
gislaturos šiandie suspaustos 
fanatikų prokibicionistij žny
plėmis taip, kad daugumoj at
sitikimų klausoma ne visuo 
menes noro, bet nedidelio 
skaičiaus fanatikų reikalavi-
mo. 

bucija prohibicijos vykinto • t jos jau negali apsieiti. Pro-
jams paaiškėjo juk anais me
tais New Yorko valstybėje, 
kuomet vienos " sausos" or
ganizacijos viršininkas pa
trauktas teisman už suktybes. 

Patirta, kad tam žmogui 
"nežinomas" asmuo davęs net 
25,000 dol. dovanų už tai, kad 
gerai jis darbuojąsis prohi
bicijos labui. Teismas norėjo 
patirti tą asmenį bet kaltina
masis atsisakė jį nurodyti. 

Be Nevados senato rezo
liucijos dažnai iškeliami ir 
kiti projektai tikslu patvar
kyti prohibicijos klausimą. 
Vienas tų projektų, tai leisti 
S. Valstybių gyventojams bal
suoti, ar jie prohibicijos nori 
ar nenori. Fanatikai tečiaus 
šaukia, kad prohibicijos klau
simas jau baigtas ir turi pasi
likti taip, kaip šaindie yra. 
Jokių atmainų, pažymi jie. 

hibicijos įstatymą modifika
vus tūkstančiai prohibiciniiį 
direktorių ir agentų netektų 
vietos ir gražaus pelno. Paga-
liaus turėtų dar nukentėti ir 
daugelio politikierių presti
žai. Modifikavus prohibicija 
k ii tų tikras dantų griežimą*. 

Reikia spėti, kad prohibici
jos modifikavimas įvyks tik 
tuomet, kuomet Kongresan 
ir į legislaturas ineis nauji 
elementai, tikri gyventojų re
prezentantai^ kurie be žmonių 
atsiklausimo nedarys jokių 
naujų įstatymų, kurių pas-
kiaus negalima įvykinti. 

žiogas. 

MOKYKLOMS 
Ir šiaip Moksleiviams 

Patartina gauti šitas Gra
matikas : 

1. Lietuvių kalbos Gramati-
Tuos fanatikus palaiko ka- Juos galima palyginti su ka, P. Kriausaičio ir Rygis-

pitalistai. Prohibiciniai pro- lenkais, kurio bijo iškelti Vii- kių Jono, (Etimologija) Kai-
pagandai kapitalistai nesigaili J niaus klausimą. Bako, Vii- na 60c. 
išlaidų. Nes prohibicija dau- niaus klausimas jau išspręstas 
giausia taikoma į darbiniu- ir negali jis but atnaujintas, 
kus, gi turčių ji nepaliečia. Taip ir šios šalies fanatikai 
Turčiai sudeda fanatikams di
deles sumas prohibicija vy
kinti Suv. Valstybėse ir pa
tys išvyksta į užsienius, kur 
galima liuosai svaigalus var
toti ir lėbauti. 

Tai faktas. Turčių kontri-

šaukia: prohibicijos klausi
mas išspręstas ir negali but 
atnaujinamas. 

Mes žinome, kad praėjusiais 
keleriais prohibicijos metais 
čia iškilo nauja politinė žmo
nių kasta kuri be prohibici-

2. Lietuvių Kalbos Grama
tika, Trumpas vadovėlis mo
kykloms (mokslo pradžiai. J. 
Damijonaičio) antroji patai
sytoji laida, išleista Kaune 
Kaina 50c. 

Galimą gauti 
DRAUGO KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, IU. 

ANTROJO AMERIKOS VAKARINIŲ 
VALSTIJŲ LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SEIMO 

P R O T O K O L A S . 
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(Tąsa) 

70. Huo Motinos Dievo Aušros Vartų 
Draugystės, North Side, Chicago, HL: 
Juozapas Jankauskas, Andrejus Marcin
kevičius, Martinas Grigas. 

71. Nuo Liet. Kat. Sv. Kazimiero 

Druktenaitė, S. Slušnis, A. J. Žvirblis, A. 
Kancelskis, J. Kaniušenas. 

75. Nuo Sv. Kazimiero Karalaičio 
Draugystės, Town of Lake, Chicago, I1L: 
Kastantinas Cichanauskas, Jonas Kantau-
skis, Petras Pužas. 

76. Nuo šv. Kazimiero Akademijos 
Remejų Draugijos 1-rao Skyr., Town of 
Lake, Chicago, 111.; Aleksandra Pį^ržins-
kiene, Veronika A. Galnaitė, Stepanija 
Drukteinaitė, Ona Bajorinienė, Ona Po 
caite, Sopina Gečaite. 

77. Nuo A. L. R. K. Labdaringos Są Brolių ir Seserų Draugijos, Norta Side, 
Chicago, IU.: Veronika Pociene, Elzbieta jungos 1-mos Kp., Town of Lake, Chica-
Savickiene, Antanas Janušauskas. , go, IU.: Stanislavas Marcinkevičius, Vin-

72. Nuo Liet. Vyčių 13-tos Kp., To- į centas Petkevičius, Petras Kromelis, Jco-
wn of Lake, Chicago, 111.: Vincas Stan
cikas, Ona Katauskaitė, Zofija Bajorinai-
te, Zofija Navickaite. 

73. Nuo A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
21 mos Kp., Tovvn of Lake, Chicago. Ui.: 
Liudvika Tirunaitė, Antanina Baltutienė, 
Marijona Paukštienė. 

74. Nuo A. L. R. K. Fed. 7-to Sky
riaus, Town of Lake, fcbicago, HL: & 

zapas Kasdelis, Mykolas Paukšta. 
78. Nuo S. L. R. K. A. 85-tos Kp., 

Town of Lake, Chicago, 111.: K. Varana
vičius, A. Butkevičius* P. Genies, A. Kan-
čilskis, P. Vinskiene. 

79. Nuo Šv. Alponso Ligorijo Dak
taro Bažnyčios, Bridgeport, Chicago, Ql.: 
p. Dimša, p. Kantutis, p. Klimanckis. 

80. Nuo S. E. R. K. A. 15-tos Kp., 

Bridgeport, Chicago, IU.: A. Krančiunai-' dgeport, Chicago, 111.: A. Budris, P. Gri-
tenas? B. J. Jakaitis, B. Balčiūnas, S. L. 
Šalčius. 

88. Nuo Ražančiavos Draugijos, Bri
dgeport, Chicago, IU.: Uršulė Astrauskie
ne. 

. 8 9 . Nuo Liet. Vyčių 4-tos Kp., 18-tą 
gat. Chicago, 111.: S. Šimulis, E. Šuiskai-
tė, S. Braząitė, E. Brazaitė, A. Petrulis, 
J. Macas, F. Vainora. 

. p. L. R, g . Ą. 101-ma Kp., l?-th 

' tė, J. Bubnis, Pr. Ju^ka. 
81. Nuo Kat. Spaudos Draugijos 4-to 

Skyr., Ęrid^eport, Ctucago, BĮ.: V. Pet
rauskas, P. Čižąusk'js. i 

82. Nuo šv. Petronėlės Draugijos, Bri
dgeport, Chicago, Į1L: Agnieška Antana
vičienė, Petronėlė Stražinskaite. 

83. Nuo A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 1-mos Kp., Mridgeport, Chicago, m.: 
Blena Nedvarienė, Juozapa Masalskiene, 
Frąnciška Burbą, Antanina Nausėdiene. 

8. Nuo švento Dominiko Draugijos, 
fcrįdgepprt, Chicago, ĮĮ1.: Pranas Šim- J- Balsis, A. Trijonis. 
kus. 

85. Nuo Visų Šventu Draugystės, Bri
dgeport, Chicago, 111.: Juozapas Urba, 
Kazimiera Kakta, Kazimiera Jonikas, Au
gustina Martinavičia, Juozapas Liesčans-
kis. ^ 

86. Nuo A. L. R. K. Federacijos 26 to 
Skyr. Bridgeport, Chicago, DL: Juozas 
Garuckas, Balys Sekleckis, Qna Alelįunie-
nė, Petronėle Krųtulicne. 

87. Nuo Liet. Vyčių 16-tos Kp., Bri-

18-th St., Chipąpo, ĮU.: £ųn. F. Vaitu
kaitis, A. Sasnauskaite, M. Bagdonas, V. 
Mozeris, K. Radavičienė, M. Jatužis, M. 
Žemaitvtė, M. Lorencas, J. giunk^ta. 

91 ¥uo Tretininkų Drajppjos, }8-th 
$treet, Chicago, DL: Pranciška Vaitkaitė, 
Ona Augaitė, Magdalena Kavaliūnaite, 
Konstancija Vickiutė, V. Grąiauskaite 

95. Nuo šv. Antano Draugijos, 18-th 
Street, Chicago, Įll: Izidorius Stankaitis. 

96. Nuo Ražančiavos Draugijos. 18-
Street, Chįcago, flL: A. Bruo£is, y . zyle, th Strf«t, Chicago, BĮ.: Marijona 3 ^ j o ^ 
A. Sasnauskaitė, K. GervUis, A. Benaitis,] saitienė. 

9}. Nuo A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 3-čips Kp,, 18-th St., Chicago, BL: 
Barbora Pankauskienė, Uršulė Auškalnie 
nė, Cecilią Lupeikiene, Veronika Luko-
šiene. 

92. Nuo šv. Jono Evangelisto Drau
gystės, 18-th St., <?Ucago, BĮ.: Stanislo
vas Juceviče, Frąnciškus Kuprionis, Juo
zapas Ęlankus, Jonas Grisius, Frąnciškus 
Plančiunas. 

93. Nuo A. L. R. K. Fed. 15-ta Kp., 

97. Nuo Ąinzinojp Bftfanffląjįs Drau
gystės, l f t h ŠJar#et, Pltfcagp, 111.: Petro
nėlė Vaškienė, Ona Nugaraitė. 

98. Nuo Da?bįnuikų Sąjungos 5-tos 
Kp., J8-th Street, Cįicago, BĮ.: Viktpras 
Juodelis. 

99. Nuo Dievo Apveizdos Draugijos 
Nr. Į, 18-th Ctreet, a į į q į o r ĮU. J. Ąs-
trauskas. 

1^0. Nuo šy? Pranci^toois Draugijos, 
18-th Btreęt, Chicago, DL: Albinas šiurna. 

(Bus daugiau) 
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NEW YORK, N. Y. 
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Draugijų miškas. 
II. 1 d. tuoj po mišparų va

kare Vi & vai. §•„ P. M. Auš-

buvo prisirinkę nemažas bū
rys, matyt daugiau neg per 
kitus mitingus, nes prisėjo pa
naudoti atsargoje esančias k ra 
ses žmonėm susėsti. Mitingą 
atidarė vietos klebonas gerb. 
kun. J. Šeštokas. Jis i>la£iai 
nušvietęs spaudos politiniame 
ir ekonominiame gyvenime 
svarba, ragino susirinkusius 
remti liet. katalikišką spaudą 
ir rašytis į šv. Kazim. Dr-ja 
Kaune, kuri spausdindama 
knygas ir laiKrafičiua stengia* 

t 

Mes Taisome Smalos] 
ir Žvirgždy Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

ir 
Veltui apkainojame darbą 

Telefonai 

sužadinti ir pakelti lietuviu 
tarpe dorą, tikybą, apsvietą 
ir tautinį susipratimą. Po to 
sekė mano pranešimas. Jame 
nušvieciau Kauno įsv. Kaz. Dr-

ros Vartų liet parap. sve ta i -> s s i e k i u * i r Papasakojau a-
nėje įvyko mitingas. Žmonių P i e d v i *&*&*&» l m k d o r o s 

ir tikybos - spaudos sroves 
Lietuvoje. - Štai pavardes, 
kurie laike pertraukos įsirašė 
šv. Kazim. Dr-jos nariais: 1) 
Žilienė Magdalena $50; 2) 
Bimkunienė Petronėlė $35. Po 
$2 įmokėjo: 1) Šarka Petras, 
2) Paulauskienė Barbora, 3) 
Adomaitienė Magdalena; 4) 
Tamošaitė Veronika, 5) Kau
lius Andrius, 6) Medžiunaitė 
Paulina užsisakė "Žvaigždę7', 
7) Daugėlas Jonas - " Vieny
bę'*, 8) Šaltienė Magdalena 
užsisakė laikraščius "Vieny
bę" ir "Žvaigždę" - įmokė
jo $4. - Po pertraukos žmonės 
noriai klausėsi pranešimų apie 
rusų ir kitų' tautų, su kuriomis 
būdamas Rusijoje laike karo 
susidūriau, kultūrinę ir eko
nominę padėtį. 

Prie šios progos su pasige
rėjimu turiu pastebėti, kad 
New Yorko parapijonys nuo 
senai yra susipratę katalikai. 
Vieni rašėsi į šv. Kazim. Dr-

jjij, gi kiti senai jau via įsi-

Vienas įuįiįngo dalyvįų ga|yįr j 
tino, kąd gaunainas iš šv. l£a-
zim. Dr-jos įnygas skaitąs su 
malonumu, todėl verta kiek
vienam rašytis į tą Dr-ją. -
Ir kur čia žmonės nebus su
sipratę! Čia juk virš 20 metų 

o s b 9 
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NORTH SIDE. 

nenuilstamai dirba gerb. kim. 

Crawford 1680 Cicero 8062 
Interstate Roofing 8C 

Supply Co. Inc. , • ^ h. kagmet ^ ^ ^ Liet1> 
5300 W. 22nd St., Įlvos gerų knygų virš $3 vertėt 

D A K T A R A I : 
Namų Telefonas Tards 1A99 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR A. J. BERTASH 

5464 So. Halsted St. 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare 

DR. S. B E I S 
PHYSICIAN A SURGEOH 

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

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Residence: 6114 W. 42nd St. 

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

Sun. 10-12 Noon 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

T e l e f . L a f a y e t t e 4 1 4 6 

r. Telefonas Boulevard 19*9 

Dr.SA Brenza 
4608 SO. ASRTiAHD AVKHTJB 

Ghicago, 111. 
Vai.: 9 ryto Iki 19 piet: 1 po 
f e t iki 8 po piet, 6:30 vak. Iki 
9:80 vak. J 
TęL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 YYcst 47tli St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
• iki 8 Tai. vak. ltodėliotnis nuo 

8 iki 2 vai. Po pietų. 

^—sa^HP 

Dr. A.J. KARALIUS 
T*t BouleTard 9199) 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Ghicago, m . 

D r. Manrice Kahn 
•ydytojM ir OfcirnrgaJ 

4631 8 . Ashland Ave. 
TeL Yards 0994 

Valandai; i-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. ano 10 iki 13 piet 

Dr, A, Račku s 
rurgas. 0b 

tethkaa ir Specijalistaj 

* - \ 

Gydytojas, Chirurgas, Oba 
kas ir Spe 
Elektrotera 

IŠIMA TONSIL 
1)—Be marinimo, 
t )—B« peilio ir be •koosfuo. 
D— B« kmajo, 
4)—B« jokio parojau* «veikittal. 
•)—l'acijentui nereikia sir?ti. n * 

tuoj Talftftl, Ir fa i i eiti i 

TO-

Parydo 'Gall-stoneo' (akmenis tuUyJe) 
Ir akmenja ilapumo paslėje be o- Į 
peraeljoa, sn tam tlkromia moka- | 
nskomis priemonėmis b*T vaistais. 

Apkartusiems sns/rątina sirdojima. 
Gydo visokias Ilgas paorfcmla»Tal, Ir Jai 

yra reikalą* daro operacijas. 
Profesijoaalį patarnavimą teikia saro 

oflMt 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI 
Ofisas atidarytas: kasdien ano S vaL 

po piet Iki 0 vai. vakare. 
Nodeliomts Ir seredomis ofisas uftda* 

)tiao Tei. Boulevard 9999) 
Rezid. TeL Drezel 9191 

Dn. A. A. ROT H 
•BsMsį GYDYTOJAS IB 

CHIRURGĄ* 
•peclallstafl Motertisni, VvriAku 

• a l k ą ir Tisą ckroulSka Ilgu 

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

• a i . : 1—S po piet 7—• Tak. Nad. 
Lr Šventadieniais 19—11 d. 

J. Šeštokas, rūpindamas ne-
vien parapijiečių dvasios rei
kalus bet ir jų medžiaginę pu
sę. TUG tikslu yra suorgani
zuota įvairiausių Dr-jų. Štai 
kaikurios: 1) Šv. Kryžiaus 
Bažnytine I>r-ja, narių apie 
200; 2) Šv. Izidoriaus Dr-ja, 
narių apie 100; 3) Šv. Jonp 
Dr-ja, narių apie 100; 4) Am
žinojo Rožančiaus su šešiaį* 
vainykais Dr-ja; 5) Mergaičių 
Aušros Vartų Dr-ja, narių a-
pie 80; 6) Šv. Ražan&aųs Dr-
ja; 7) Moterų Sąjungom Kuo
pa ir k. 

Reikia priminta kad daugu
ma Dr-jų savo nariams teikia 
medžiagines paramos, jos gy
vuoja senai ir laikosi stam
biai. - Mano Į>adėka gerb. kle
bonui už duota progą turėti 
mitingą jo parapijoje lyg ko
kiame darželyje, kuriame pil
na įvairių gėlių - Dr-jų. -
Garbė parapijiečiams, kurie 
turi tokį vadovą, garbe gerb. 
klebonui, kurs nesigaili savo 
triūso Bažnyčios ir tautos la 
bui! Tau gerb. klebone J. Šeš
tokas priklauso "Patriarko" 
vardai, nes ėsi klebonavimo 
metais toje pat parapijoje be
ne seniausis visoje plačioje 
New Yorko apylinkėje. 

Kun. St. Pavilanis. 
Šv. Kazim. Dr-jo$ 

Įgaliotinis Amerikoj* 

APIE SAVO SVEIKATA 
pasikalbėk Su MumJs šiandiena. 

Mes turime viri 10 metų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
katą. Mes gydome pasekmingai 
u/sendintas ligas, kurių kiti ne
galėjo Išgydyti. Mūsų geriausi e- į 
lektriniai ir be vaistiški gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk } 
TRAIIIIS HEALTH INSTITUTE 
3327 So. Halsted Street 

Vai.: Nuo 9 iki 12 iš ryto lr 
nuo 5 iki 8 vakare. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Paminėjimas. 

7 metų Lietuvos Nepriklau
somybei sukaktuvėms pami
nėti North Sidėje rengiamas 
nepaprastas vakaras vasario 
17 dįeną. Bus gražus progra
mas ir kalbėtojai: "Vyties'' 
Redaktorius p. M. Zujųs, ju
ristas M. Bagdonas ir mūsų di 
džiai gerb. kun. klebonas. 

Visi, kam brangi mųsų Tė
vynė, teateina į šį vakarą. Pa
sidžiaugsime Lietuvos laisve 
ir paremsime mūsų kovotojus 
už Tėvynę kultūros srityje, 
surengdami kultūros vajų. 

Pradžia 7:30 vai. vak. pa
rap. svetainėje. 

Kviečia 
Komisija. 

našlaičių nainui. 
Sį karta noriu pasisakyti, 

ka<£ per įaęma; į ragą. buvau 
sudalęs, tai tylėjau, bet jai* 
dabar kaįp atšilo, tai jau ne-
tylpsiu. 

Iš kalno perspėju, nesųpm 
skite manęs klaidingai. Labai 
daug negalėsiu Tamistoim, 
pasakyti. Mat mųsų kplonijo;, 
yra daug purvo, tai mano ba
tai purvini,ir į stubą manęs 
niekas priimti nepriįnia, kųi 
galėčiau sužinoti daug naujie
nų. Tik tiek pasižadu, kad 
ką tik žinosiu, tai įr Tami* 
toms pasakysiu. 

Ragutis. 
11 • . i 

-—rt** ^...".. r,'r= 
fT 

**** SFt. PA1C8IRH A 
FAirMTOfACTCDlO 

1901 & Halsted St., CbJcago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja i vtaa* 
miesto dalis. 

ADVOKATAI 

16 MARQUETTE PARKO. 

: 

4^ ' 

DR, SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Aklų Specialistą* 

Turėk švarias, Sveikas 
Jeigu kenti vaivos skaudėjimą, 

j jei turi akiu uždegimą, jeigu akys 
auvarge, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarttnaf Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakarą. 

Nedeliomis nuo 10 iki 1 
3333 South Halsted Street 

Ar manęs nepažįstate? Tai 
meldžiu susipažinti. Mano 
vardas yra Ragutis. Aš gyve
nu Marąuette Parke. Ten kur 
stovi šv. Kazimiero Vienuoly
nas, kur mokinasi daug gra
žių mergaičių. Ten, kur Į̂ ab 
dariai rengiasi jau kasti 
"baseinem^" Ligonbužiui ir 

•J 

Tamsta & S 

A r s e r g a t e T M e s J u m s p a g e l b ė -
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysitee, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar gsrl yra Jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus t Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumg 
lr nesijaučiate gerai po valgio T 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą T Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą T Ar 
turite nemoroidus ir fistulą T Ar 
kenčiate nuo rupturosT Ar turi
te ant veido spuogus, HSąlIttg 08 
mažai svęriatė? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė. pavargęs U ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvi T 
PraSalinkit nervingumą — apsi
saugok i t neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Sctiweers 

Ofisas 
Tel. Armltage 4419 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9- l t ryto, S-S po 
pietų, C-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 lkl 1S dieną 
BpeclaUstal chronišku* nervų, 
kraujo, odos ir Ilapumo ligų. 

*T 
Akinių pritaikymo mono 

25 metų prityrimo 

gLMPTOM AI FAKEUKIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar Jums skaud* ga'.vąT 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos T 
Degina ar niežtiT 
Ar skaitant akys greit pavarg 

s tot 
Ar kvaišta galva T 
Ar matote kaip ii plukančlus 

taškus 
Ar atmintis po truputi malėja T 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jaučiate kaip ir smiltis a-

kysef 
Ar yrą balta dėmė aaž vokų? 

Dr. Jan d , Smetana 
1901 So. Ashland Ave, 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto viri Platte ap-
tlekos, kambariai: 14. I i . 18 Ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:80 A M 
— 

Tel. Boulevard 3302 

BRIDGEPORT STUDIO 
•Tei nori turėti gražų natūra) į 

paveikslą, tai Tamsta nieko 
nelauk, tikateik f 

BRIDGEPORT STUDIO 
J3 Stanikus Su Savo Prielanku

mu Ir Geru Darbu Tamstą 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS 
3^02 So. Halsted Street 

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

. % Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kamharis 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas' Yards 4681 

Tel Lafayette 8568 

Dr. A. J. NORMANTH 
LIETUVIS ICAPRAPATAS 
4464 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki 5 6 Iki 8 P. M. 
CnJcago. 

\ 

GRABORIAI: 

S. D. LACHAWtCZ ^ 
Lietuvis Oraborius 
9314 W. 23-rd Place 

Cnicago, HL 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
dsrbU busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1971 
9199 

Tel. State 1730 

K. NURKAITIS 
* AKINIŲ PRITAIKYTOJAS 

159 North State Street 
Ritimas 1429 Capitol Bldg. 
Nuo 6:30 lig 9 vai. vakarais 

Išskiriant Sejedos ir Subatos vak 

Telefonas Canal 7238 

1 
_ « 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorlus 

DažŲ ir Poperos Krautuve 
* ~ 

2888 SO. LEAVITT STR, 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. Washlngton St. Ros i 9 1 ! 
Tel. Centrai 8209 

Cicero Ofisas Ketvergo vak. 
4917 W. 14th St. Tel. Cicero 8229 
Ant BRIDO EPO RTO Seredoj nuo 
6-8 vaL T. Subatoj nuo 1—7 T. T. 
3236 S. Halsted S t TeL Boul. 6787 

1 

Telefonas Canal 0910 

PLUMBING 
Geriausias plumcris, darb« at

lieku gerai lr sąžiniškai. 
THOMAS moGnrs 

8318 So. Oakley Ave Cbjcago, 

J. P . WAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 IT. Dearborn StreeJ 
Kambariai 514 ir 519 

Telefonai Randolpb 5584 lr 5585 
VaL: Kas diena, išskiriant 8u-

batos lr šventės, nuo 9 iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas PuUman 6377 

Vai.; Kas diena nuo 2 fkl 9; 
Subatomis visa diena, Bventomls 
iki pietų. 

SPECIL1STAS ant egzaminavo-
jimo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Yeda visokius sudus. 

CICERJEČIAI 
PASINAUDOKITE 
PROGA • 

1487 So. 49 Ave. Tel. Cicero 82761 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborias 
Laidotuvių kal
no* kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 
Frivate Ambu-

lance 
l i eeased Emb. 
F. E. Palacs 

! I —— 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofi^a, po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—13 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:39 vakare 
Nedeliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Midway S880 

— 

Dr. J . P- Poška 

9—11 U 
Vakarais nuo T iki 1 

ČIOBRO OFISAM: 
1949 South 49-191 A*«SM 

Telef. Oieeso 4679 
Taland.: 1—1:19 • . ~w* 

Dtarninkals tr p4tnyeioms 
Iki 9 vnL I9J& «-*s»»| 

aaa f 

• r*-- -A'^ 
Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659 ^ 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai tr 

Chirurgai 
1821 So. Halsted St. 

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

po pietų; f iki 9 vakare! 

uiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiii 
Nesigarsinsi, - tavo biznį 

mažai kas žinos. 

Pasigarsink "Drange", o 
dešimtys tūkstančių sužinos. 

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

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

tėjimą, silpnybe muskullnių a-
ių. Akiniai padaryti, kurie pri

taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
n u m e r i o iŠ r e c e p t o d u o t o v i s i e m s 

i ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys prt- i 
taikytos, Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
{tempimo, kuomet geras prlrinki-
m u ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 19 ryto iki 8 vak. 
Nedeliomis nuo 9 iki 1 po piety 

Tel. Boulevard 7J589 
1546 Wes$ 47-tbi « W e t 

AKINEI $4 IR AtfOSfclAU 

Pardavimui 1-mi MoFgi-
čiai ir 1-mi MorgičiŲ Gold 
Bojidsai kurie neša 6 ir 
&/> nuošimtj žemiau pami
nėtose sumose 

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

CICERO TRUST & 
SAVINGS BANK 
52nd Ave. & 25th St., 

Cicero, Itl. 

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Vy'ashington St, 
Room 1310 

T e l e p h o n e D e a r b o r n 8 9 4 6 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 0090 

Namu Telefonas Canal 1667 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVfi ADVOKAM 
3116 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 7 iki 0 vakarais, 
Nuo 2 iki 8 Subatom po piet. 

"T rrr- rrr: 
v i , . r - ' » » • » » » » « 

DAKTARAI Iš VOKIETIJOS 
SPECIALISTAI lytiškų ligų kurips gydomos į tris 

savaites, taipgi Specialistai inkstu, vidurių, širdies ir 
plaučių ligų. 

Health Service Institute 

K . JURGELIONIS] 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlioc rytą: 
3335 So. Halsted St 

Telefonas Yards « i41 
Bylos visuose teismuos'-. — Ab- f 
straktai. — Ingalio jima' — Pas
kola pinigu 1 lr 2 mjrgičiama 

1553 West Division Street 
Prie Ashland ir Milwaukee Ave's. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas Ganai 9569 

Valandos: 2 ryto lkl 9 vakarą Ša
radoj lr Pėtnyčioj nuo t r. lkl C 
T. Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokiu t Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas lr 
Blndus. Skolina Pinigus ant pir
mo morflčlaus lengvomis išlygo
mis 

1 

i ! t 
Merginos—Jusu 

Rūpesčiui Užsibaigei 
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo ju 
atsikratyti Šiandien yia visiškai pa
prastai dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą švarioje ir svei
koje padėtyje. 

ištepant galvą kas vakaras einant gulti 
per savaite ar tk-širatį dienų, sunai
kins pleiskana- ir paragins ju>ų 
plaukų augtalą. Po to naudokite 
Ruffles tik retka-eiais uulig ręikaito 
ir daugiau neturėsite jokių- nesmagu
mų su pleiskanomis. 
Bonka 65c. cptiekose, arba ui 75c. 
prisiunčiamo stačiai ii dirbtuvė*. 

F. AD. RICHTĘR & CO. 
104-114 Se. 4th St., Broskljs, N.T. 

VALANDOS: 1Ci iki \2 ryte - 2^ki 5 po pietų - ir 6 iki 9 vai. vak. 
Nedeliomis įr ^ventemis | o iki 12 ryte 

Didžiauses ir geiianses siuvejes 
aut West Sides. 

Tųrių didali pa>irinlaiiia pavasarinių 
materijų del vyrų tr moterų. 

ir moterių. 
NAWAÎ .OB mms siuru 

vis omu otviu 
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 

m Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del /gero patarna-

• vimo. Taip<a 
Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

CHAS K. vjrosklTIS 
Isietuviu Kraučius 

2887 So. Leavitt St. Chicago, UI 
S Tel. Roosevelt 8982 
»ftt.»gfiattto,o<uttggat>ttaftq«ttgftatt<aaa^<ttaaatttaggf.ttii 

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

11 8. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1084 VaL a a o t - l 

VAKARAIS: 
SSOl i . Halsted st. TeL BlvsJL S7YI 

y. v apart Paneafalio U 
Fatnyčloe 

ainttiiiiiii;ti!H!»iiniiiHiiiifHiuintiira 

Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrašty "Drauge", ku
ris duoda geriausias 
pasekmes. 
"DRAUGAS" 

2334 So Oakley Av» 
Tel. Roosevelt 7791 

Chicago, I1L 
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CHICAGOJE 
NAUJAS APSKRITIES 

KALĖJIMAS. 

Chieagojo projoktuojama 
statyti didelį Cook apskrities 
butą, kuriame turės but kri-
minalio teismo rūmai ir ap
skrities kalėjimas. 

Tai busiąs visais atžvil
giais* moderninis butas. Atsi
eisiąs puspenkto miliono do
leriu. 

Sis projektas vasario 24 d. 
bus įduotas piliečiams nubal
suoti. 

Smmlas H. Bloom, 30 m. f 
Is vieno kabareto jis savo au 
tomobilin vežė 5 mergas ir 
jas apvertė "VVestern gatvėje. 
Tai buvo linksmas greitas 
važiavimas. 

* M 
ttJajayMta***.-

Aldermonas Albert iškėlė 
skundą prieš Chieagos poli
ciją, kuri ne vien brutaliai 
apsieina su areštuotais, bet 
nemandagiai elgiasi su visais. 

.t 

m*'. 

NAMAI ~ ŽEMĖ 
. . . « . « . • • •4 — 

NAMAI -- ŽEMĖ 

I š MARQUETTE PARKO. 

statoma?, dar nežinoma. Gal 
tam tikslui bus nupirkta da
lis žemės is "House of Cor-
reetion," 26 gat. ir Califor-
nia avo. 

Musę kolonijoj kokių tai 
neva studentų rodos '"Giedri-
ninkais , , vadinamų pastango-

Kokioj vietoj tas butas brta'mįs kiek laiko atgal susitve
rė L. Vyčių 112 kuopa. Jau 
girdėjau, kad ir einantieji 
mokslus nori sutverti "Gied-
rininkų" kuopą. Fine! Dieve 
Jums padėka ot tai ir man bus 
apie ką daugiau rašyti. 

Taipgi nebežinau su katra 
ausimi nugirdau, kad čia ža
da susitverti arba geriau pa
sakius tik atgyti 8. L. B. K. 
A. 163 kuopa. Beje, ar tai y-
ra tiesa, paklauskite fff K. 
Varanavičienės. J i apie tai 
viską žino. 

Man tai labai patinka. .\»S 
irgi prisirašysiu, nes gali 
žmogus apsirgt arba numirt 
tai paskui vietoj i žemę už
kasti, tave supiausto arba su
degina koki tai medeeinos 
žinovai. 

Ragutis. 

PAŠALINO 35 DARBININ
KUS. 

. -M 
Iš viešųjų darbų departa

mento gatvių biuro viršinin
kas Spragile pašalino 35 tar 
nautojus ir darbininkas. Jie 
kaltinami kvsiu ėmimo. 

Iškeltos kalbos, kad žino
mas radikalas IIay\vood slap 
ta gryžo Amerikon iš Rusi
jos ir slapstosi Chieagojo. 

NORTH SIDE. 

Vasario 16 paminėjimo šventė. 

Northsidiečiai visu smarku
mu rengiasi prie paminėjimo 
7-nių metų Lietuvos Neprik
lausomybės Šventės. Vasario 
17 d. 7:30 vai. vakare parap. 
svet. įvyksta didžiausios pra-
kalbos. Kalbės: '• Vyčio" re
daktorius p. M. Zujus, Unive
rsiteto studentas Mikas Bag
donas, klebonas Kun. Baltutis 

Lietuvys Už Aldermoną. 
Del Teisingos Miesto Valdybos 

ir gero patarnavimo Balsuokite už 

ĮX| Frank Stasulį 
už ALDERMONĄ, 12-tos Wardos 
kuri užima. Visa Drighton Tarką 
ir Aplellnkės, Rinkimu Diena 24 
Vasario 1925. 

Mūsų nauji kolonija yra apleis
ta, ir .reikia jei teisingo atstovo 
i miesto taryba, kad butų naujos 
gatvės Svarios, taipgi alėjos a p 
valytos, gatvės apšviestos, kad vi
sokį padaužys neturėtų vietos mū
sų kolonijoj, kad butų apsaugotos ' 
žmonių gyvastis geležinkelių kryž* 
keliuose, todėl balsuokite už savo 
tautieti kuris yra t ikrai atsidavęs 
del visuomenės gerovės. 

WEST PULLMAN. 

'Valdybos Pagerbimui Vaka 
ras y » 

Liet. Vyčiu 35 kp. kad pa
gerbus savo senąją valdyba 
kuri savo darbais pasitarnavo 
ir taiposgi naująją valdybą iš 
kurios daug yra tikimasi ge
ro, surengė pagerbimo vaka-
rieno kuris įvyko vasario 1, 

ir kiti kalbėtojai. Bus dainos, | ] 9 2 r ; W p s t P u l I m a n o p a r k 

svet. eiles ir kitoki įvairumai. Tai
gi kas gyvas, rengiatės prie 
šių iškilmių. 

Fed. 23 Skyrius. 

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

Karoliai", Dreamland salėj. 
Seredoj Vasario 11, 192."). Kas 
radote meldžiu nuoširdžiai su
grąžinti )>o šiu antrašu: 

2653 N. Sayre Ave. 
Chicago. UI. 

Tel. Columbus 9828 

Atsilankė nors ne visi, bet 
didžiuma narių, gardžius val
gius pagamino vytė I. Luko-
šaitė. 

Vakaro vedėjui J . Kilai 
perstaeius, mūsų gerb. Dva
sios vadas kun. J. Paškauskas 
pasakė neilgą bet turiningą 
prakalbą tarp kitko raginda
mas visus vyčius, kad su
trauktų visą West PulImano 
dora jaunimą po Vyčių vėlia

va. Stengsimės. Kalbėjo cx-
pirm. M. Cesunaitė" pasižadė
dama dirbti ir toliaus kaip 
kad dirba. 

Jaunimo prietelis p. Luko
šius tarė keletą linksmų žo
džių. Viena iš mūsų šeiminin
kių būtent: J. TJseliutė be ren
gdama stalus apalpo ir reikė
jo parvežti namon. 

Buvo visa eile kalbėtojų, 
bet svarbiausias gal buvo mū
sų naujai išrinktas pirminin
kas Steponas Krasauckas, 
jaunas, energingas vaikinas. 
Jis ką užmano, tai ir išpildo, 
tad jis pažadėjo veikti šį me
tą taipj kad visų kitų mėtį 
veikimus pralenkus visais at-
žvilgais. 

Už šio vaakro surengimą 
garbe priklauso J. Lukošaitei, 
kuri dar nesenai kaip pristo
jo prie Vyčių, bet savo dar
bais jau uekurios senuosus prn 
lenkė, ir jos pagelbininkei su
sirgus ta vakarą turėjo viena 
darbą atlikti. 

Po vakarienės, laiką links
mai praleidus, visi išsiskirstė 
namon, pilni naujų minčių ir 
energijos. 

Kahtauk. 

DAR6IS & SAVICKAS 
RE AL fiSTATE 

BARBENAI! 
PARDAVIMUI PRIE 

VfENUOLYHO. 
2 muro namai 6 & 6 kam

barių vėliausios mados kieto 
medžio užbaigimais karštu 
vandeniu šildomi, tik 

aw • & -$15,000 
Bungalow 6 kambarių su 

garadžiu, garu šildomas 
$7,200 

Bungalow 5 Kamb. su gara
džiu abu muro $ 7 O O O 

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

Taipgi turime daugybę bar-
genų ir kitose dalyse Chicagos 
ir Ciceroj. 

MAINYMUI. 
Mažai vartotas Buick Tou-

ring karas. Mainysime ar par
duosime. Kas norį gerą karą 
pigiai, kreipkitės tuojaus pas 
mus. 

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

2 fletų Cottage West Sidė-
je mainys už du fletų Ciceroj. 

KĄ TURITE? 
Norėdamas pirkti, parduoti, 

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

Darome įvairius dokumen
tus, doviernastis, etc. 

Dargis & Savickas 
Real Estate, Loan & Insurance 

726 We$t 18th St. 
Tel. Canal 1603 

m 
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I - ŽEMĖ 

PABDAVIMtfr medinis na
mas po 5 ir f) kamb. name 
randasi saldainių krautuvė. 

1 • w 

Taipgi gezas, elektra ir vanos. 
2257 West 22nd St. 

PARDAVIMUI ARBA 
MAfiTCMUI. 

SOUTH SIDE 
f>0 automobilių telpantis mūrinis 

garadžius, parsiduoda pigiai, su mažu 
^mokėjimu, a rba ainysu už i^amą 
Randasi South Sidėje,. 

16 flatu apar tment bullding po 4 
kambarius, visi įtaisymai, pusė blo
ko nuo didelių parkų, Jmok<H $10,000, 
rėndos per m t t u s $9,600. 

8 flatu mūrinis namas, po 4 kam
barius, visi vėliausios mados įtaisy
mai, jmokėt $4,000, ki tus kaip renda. 

2 flatų mūrinis namas po 6-6 ka
mbarius, pečiais apSildoroas, su vi
sais įtaisymais, aukštas cimentuota* 
beismentas, kaina $8,008, lengvomis 
išlygoms. 

2 flatų medinis namas po 6-6 ka
mbarius, elektrikos, maudynės, auk-
fctas beismentas, kaina $3,500, įmo-
ki t $1.000. 

MARQUETTE MANOR 
2 flatų naujas mūrinis namas po 

6-6 kambarius, visi vėliausios mados 
įtaisymai, karstu vandeniu apšildo
mas, mūrinis garadžius 2 automobi
liams, kaina tiktai $16,500, randasi 
ant 69-tos ir Troy St. 

2 flatų mūrinis namas po 5 ir 6 
kambarius, karfitu vandeniu apšildo
mas, jmokėt $3,000, kitus kaip renda 

6 kambarių naujas mūrinis bun-
galow, karštu vandeniu apši ldomas 
Jmokėt $3,000, kitus kaip renda. Ra
ndasi ant 66-tos ir Artesian Ave. 

BRIGHTON PARK 
2 flatų naujas mūrinis namas po 

6-6 kambarius, aukštas beismentas, 
aukšta pastog«\ Jmokėt $3,500, kitus 
kaip renda, 

2 flatų mūrinis namas su visais 
valiausios mados jtaisymats, aukštas 
eimentuotas beismentas, garadžius 
M | automobiliu, kaina $8,900, Ra
ndasi prie pat McKinlcv Park. 

BRIDGEPORT 
2 flatų murini* namas po 5 ir 6 

kambarius, su visais įtaisymais, auk-
-tas beismentas, garadilus, kampinis 
lota*, prie šalies, kaina $8,500. 

• pagyvenimų medinis namas, ran
dasi netoli Av. Jurgio bažnyčios, funo-
kėt $1,200, ki tus kaip renda. 

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

2 pagyvenimų bizniavas namas t in
kamas bile kokiam bizniui, imok-t 
$1.000, kitus kaip renda. 
TURIM 100 PARMŲ PAR

DAVIMUI ARBA MAINIMUI 
155 akrų žemės, 88 mllės nuo Chi

cagos, 6 arkliai . 16 karvių, taipgi ir 
kitokiu visokiu gyvulių Ir paukščiu, 
visos geriausios mašinos, katros tik 
reikalingos an t farmos, elektrikas ii 
\ anduo išvedžiotas po visas triobas. 
žodžiu sakant, atrodo kaip t ik lietu
viškas dvaras. Parsiduoda labai pi
giai, a rba savininkas mainys a n t Chi
cagos prapertėsi • <̂ A-

Šle visi namai gali būti mainomi 
an t mažesnių a rba didesnių namu, 
farmų, a rba biznių. 

C. P. Suromskis 8C Co. 
R E A L E S T A T E 

3352 S. Halsted St. Chicago, 111 
TEL. BOCLEVARD »841. 

• •• 

BRIDGEPORT. 

nuolyno. tmi 

urtauk. pašaukite: 
~ Prospect 10606 ! 
T 
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Patarnavimui 
šiandien ir kiekvieną dieną mes gauname Naujus pat 
ronus kurie dar nevažavę Rapid Transit keliu. Ir ka
dangi mes turėsime progos patarnaut i kiekvienafcn gy
ventojam Chicagos šiandien, rytoj ir kitą metą — mes 
turime patarnaut kiekvienam visuomet. Rapid Transit 
Linija yra viena iš didžiausių transportacijų systemų 
pasaulyje šiandien, kuri yra išplėtotas per systemą duo
dant geriausj patarnavimą visiems, šis reiškia duoda 
saugų ir mandagų keliavymą, greitą ir ekonomišką ke-
liavymą. Ar J u s naudositės patarnavimu ir systemos 
kuria mes pastatėme del Jūsų patogumo? 

Kas Yra "L" Bilietas? 
VIENOS SAVAITES transportaciją, vartuot* j bile vie
tą, kokin nori laiku, ir kada tik norite, del biznio, te
atrų, aplankymo draugus taipgi perduodamas savo šei
mynai arba draugams, kainoje $1.25 — didžiausias trans-
portacijos bargenas Chicagoje. Nusipirkite vieną ant sto
ties ŠIANDIEN, ir vartnekite iki f aini! 

-

Chicago Rapid Transit 

L. Vyčių XVI Kp. 
Iš L. Vyčių 16 kuopos vė

liausių susirinkimų galima pa
stebėti sekančius dalykėlius: 
Gerb. kun. Statkus, prisimi
nus apie geresnės pasekmes 
Vyčių vajui, patarė ,kuopai 

PARDUOSIT pigiai, 30 pė-
du lotą ant Artesian Ave. pu
se bloko nuo Marquette Bul 
varo arti 
nuo: 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 

. Kazimiero Vie-1 kambarys išgrysta plvtoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

* • t 

JAMES KRAL 
2444 YVest 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

turėjo laimės dalyvauti 
Seimey nes Chic. Fed. dvasios 
vadas jų katalikiškumų pati
krino seimui. Del to nepama
tuoto išbraukimo buvo jaučia-
ma trupučiukų susierzinimo. 

Paaiškėjus iš Liet. Kat. Sei
mo raporto sumesta $6.67 Lie 

kreiptis tuo reikalu prie jo t u v o j e p a v y z d i ų g a i m o kyklai 
Mal. Pral. M. L. Krušo, k a d | k u r i ^ w&tito*iw "Kū
jis prisimintų iš sakyklos po- j r y b o s - D r . j o s . 
ragindamas jaunimų rašyti.; I I S r i n k t a n u o l a t i n i a i s at-
p n e Vyč ių organ izac i jos . T a m į s t o v a i s p e r v i s „ metą . . B . J a -
tikslui išrinkta kom. - Ja- ; k a i t i s > p # G r i tėnas, ir J. Sta-
kaičio ir Stasulanio. , s u l a n i s . K Yy^ių C h i c a g o s 

Apskritį. 
Jv. IV. D. 

Pavesta tvarkyti p. Graman 
tui ir kun. Statkui baseballo 
ratelis ir kaVtu jų uniformos, 
kad butų gatavi sezonui atsi
darius. 

Išrinkta darbininkai šo
kiams kurie įvyks vas. 14 d. 
Sv. Jurgio par. saL 

Išduotas pranešimas (ra
portas) iš buvusio *vas. 1 d. 
Kat. seimo atstovais buvo: Ja
kaitis, Gritėnas, Budris, Pet
rauskas ir Šalčius. Rap. buvo 
žingeidus svarbiais praneši
mais, o taipgi įdomu buvo 
girdėti tų delegato* pranešimų 
apie tai, kad Dvasios Vado iš
brauktieji atstovai iš mandatų 

i# PARSIDUODA pigiai me
dinis namas ant 2 pag. po 5 
kambarius. Parduosiu už tei
singa pasiulyjima. Namas ge
rai vietai pusė bloko nuo Lie
tuviškos mokyklos ir Bažny
čios. Atsišaukite pas 

STASIU ŽYLIU 
4332 So. Pairfield Ave. 

Tel. Lafayette 2373 
BRIGHTON PARK 

PARDAVIMUI medinis nartias ant 
konkreto fudamento. 2 ir 4 kamba
riai. Parduosu pigiai nes apleidžiau 
miestą. Matykite savininką ant pir
mo aukščio. 

2524 We«( 45-th Place 
Chicago, 111. 

KAM DIRBTI. 
Vienas ^eras investmentas -

pelningesnis už viso amžiaus 
darbų. 

Geriausias investmentas yra 
pirkimas praperčių. 

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

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

Čia suminės ime n o r s kel i s 
mušu Bargenus. Apie kitus 
paaiškinsime ant paklausimo. 
Mušu Bargenai siekia nuo ke
liu šimtu doleriu iki milijonų. 
Mes patarnaujame vienuodal 
visiems, nepaisant kaip mažą 
ar didelio sumą pinigu turi. 

Su $1.000 imokejimu gali nu 
nirkti 6 kamb. srera namų van
deniu apšildoma eeroj vietoj. 
Prekė tik $5,000.00. 

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

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

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

6 pag. beveik naujas muro 
namas su sun parloriai UŠ 
$37 000 tik $12,000 imokėt. 

13 pa'g- kampinis muro na
mas su pirmos klesos ištaisy
mais ir sun parloriai lotas 80x 
125 prekė $75.000 imokėt $20.-
000 arba su Jusu namu mai
nais. Randos apie $12,000 i 
metus. 

Lotų bargenai prie Maroue-
tte Parko po $400 ir aukščiau 
$10 jmokėti ir po $10 ant mėn, 

Bizniavas lotas 51x146 ant 
Vincennes Ave. ir 79 gat. tin
kami bile kokiam bizniui išei
na į dvi gatves. Verta $4,000. 
tik $2,500. 

Bizniavas kampas ant b e s 
teni Ave. Keletą lotu ant Ke-
dzie Ave. Ashland Ave. Hal
sted ir kitų bizniavu greitai 
augančių vietų : kur pinigus 
bus galima padvigubinti i tr
umpų laiką. Visi virš minėti 
barerenai bus nupirkti mažais 
įmnkėiimais. 

Norintiejie padaryti gerų 
pelnų trumpame laike, dar ne
vėlu, pamatvkite mušu bar
benus iš kurių išsirinksite tą 
ką norite. 

K A I ESTATE 

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

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai 

Kreipkitės: -
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

fm. i$m 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOa 

FABIONAS Ca 

801 #. 35111 SI , CMcaco 
Tel. boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO n t PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. * 

,H: 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai 
kas pirkti namų arba lota. 
Turime dideli .pasirinkimą 
geriausii} bargenių, viso.) 
Chicago j . Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir į kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminojame abstraktus, da
rome doviernaBtis ir viso-
kes lecrales popieras. Ap 
draudžiam namus, rakan-
dus^ ir automobilius nuo vi
sokiu nelaimų. Visais rei
kalais kreįpkit^s pas 

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

Telefonas Yards 6062 
Chicago, Dl. 

Notary Public. 

!"5E 
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SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
pad«vje. Užlaikyk aavo 
tvirtuma, maaaiuodamaa 
tavo aauakulua kiekvieną 
vakarą einant gnilti. lisi-
triakit* gerai au senai 
fclnomu ir patikėtinu 

ir IIVENG- N 
KITĘ nuovar
gio, skaudamų 
muskulo ir 
diegiančia pr> 
čių. Bukit Į 
tvirtu ir wei-
ku, tuomet 
Jokia darbas 
Jums nei6ro-
dvH ujekuomst t 

t.,(»ig#. 

pertunkua. Nei rUm atanrgi « m > na ne 
gali būti de banki>e.iit© Ifultiieuto. Ners / 

. tikrasis, Jei B«turiIXKJklrO va. «batenklio. 

szasi 

Vieša Padėka 

Dolores Kavalauskaites 
Visiems dalyvavusiems 

laidotuvėse Vasario 11 
d. Tariame širdingiausiai 
ačiū gerb. kun. A. Lin
kui, ačiū aukotojams gė
lų grabnešiams. giminė
ms, draugams ir pažįsta
miems ir > visiems kurie 
kokiu nors būdu prisidė
jo prie laidotuvių ir pa
lengvino mums šioje liū
dnoje valandoje. Ačiū 
grab. J. Zolp už gerą ir 
mandagų patarnavimų lai 
dotuvėse. 

Lekame nuliūdę Tėvai: 
Juoz. ir Marijona 

Kavalauskai. 

L J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies ' reikalais 

krejptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedsie Avenue 
Chicago, HL 

Rcstdencljoti Tel. 
Prospect 5101 

Ofiso TeL 
Prospect 6778 

809 W. 69thSt. Normai 4400 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

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

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
t^m^m mm^t^t^^fm • • » • • • > • • • anai^amį 
Tel. BU d. M 4 1 

A. K A I R I S 
Maflmo ir budAvoJtao namu 

GEMERALIS 

C O N T R A C T O R I S 
AUJUakjkite P M 

SS6S So. 
Chicago, m. 

Home 
SSM L m Ai 

2418 W. Marquette Rd. 
Arti VVestern Ave. 
Tel. Prospect 8678 

Ofisas atdaras iki 9 vai. v. ir 

Nedėliomis. 

[BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO, 

Malavojime, dekamojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Faaarome 

'darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

m ir stiklu ir t t 
8149 SO HALSTED ST. 

Pres. ^luifflffimiii 
Chicago, m. Tel. Yards 7S82 

S i i •» 

PLUMBING 
M. rtmsA. 

• • i 
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