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• 'Drangas" tebūnie kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame 

nkoje jo gyvenimo drangas! 
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Veltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ne 
r la tinsime. 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 
i • 
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COLORADO NAUJI ĮSTA
TYMAI TAIKOMI! 

BAŽNYČIA, " 

\4\. »A .t 

BET JIE TAIPAT PRIEŠIN
GI VALSTIJOS KONSTI-

TUCIJAi. 

Taip tvirtina įžymus Denve
rio juristas. 

Į- m m -, 

DKNVER, Colo., vas. 21. 
— Colorado valstijos legisln 
toroje projektuojami įstaty
mai, kuriais norima uždraus
ti visoj valstijoj vartoti sak
ramentai! vvna religiniams t i 
kslams. ; 

Kitais žodžiais tariant, no-j 
įima uždrausti kataliku kuni
gams Mišias, kuriu eelebravi-
mui reikalingas vvnas. 

Tos ijnšies istatvmus iš'.cė-
lė naujas valstijos guberna
torius, kuris kluxerių pastan 
•romis išrinktas. 

5 1 Darbininkas Žuvo 
Kasykloje 

LIETUVOS - UIVUOS l s ™ w > « ! » « * " » 
ŽEMLELIA1. 

Kasykla Apgriuvus, Pagelba 
S u t r u k d y t a 

Paliko Daug Našliu, Dar 
Daugiau Našlaičių 

-
. , — i — — 

Kaip Paprastai, Baisios Eksplozijos 
Priežastis Nežinoma 

SULLIVAN, Ind., r a s . 22. apylinkes ir trumpu laiku 

KAUNAS (per pastą). —; 
Pasuk '*Eltos" rašo dienraš
tis " S y t a s " , latvių įtakingas 
dienraštis "Jaunakas Z inas" 

-

MA, vas. 21. — Paminė 
ti Šventuosius Jubiliejinius 
Metus Italijos vyriausybė iš
leido pastos ženklelių, išleis-

Kongreso Atstovu Algų Bilius 
*• Pas Prezidentą 

YVASH1NGT0N, vas. 22 . - , Bilius įduotas 
1 Kongreso žemesnieji rūmai pasirašyti. 

prezidentui 

ta 6 serijos: 20, 30, 50 ir W | | y g į j k a i p i r s e n a t a s be įua-j Daugelis kongresmonų prie 
padėjo straipsnį Pabaltijos Į centimu ir 1 ir 2 lirų. J f c j t u - k ^ diskusijų pravedė bi-|šingi algų didinimui. J ie pa-

— Už pusės mailės nuo čia ties kasyklos inėjimu susirin 
Vietos vyskupas Tihon a- | . c ^ ,.; k a g y k . k o m i n i a l n o t o n l s u v a i k a i s . 

pie tai teiriavosi advokatų. \ 

I I\JI\ i » • « * 

.ttko baisi ekspliozija darbo 
kino, kad tos rūšies istatvmai 
yra priešingi valstijos konsti 
t nei jai. Be to, jie priešingi 

loję praeitą j>cnktadienį iš- Tai dirbusių kasykloje žino 

icderaliai konstitucijai. 

laiku. 
Fkspliozijos rezultatai bai 

sus. 21 darbininkas arba 2u-
Ivo pagautas pačios eksplio-

Federaiės konstitucijos pir | .. 
'' - . zi.u.- arba užtroško nuo kilu-

nas i s priedas draudžia t<ri*Ti į { - ^ ,. • v ^ 
1 [stu nuodingųjų du.fli 

istatvmus, kuriais butu truk-1 r r . . , . . 
: rl nojaus prasidėjo 

gclbėji-
darbas. Bet nevvko. Kks-

pliozija sugriovė ventiliato
rių, kuriuomri kasyklon pum- Į. 

1 pu o jam as šviežias oras. 
Ta*l kol ventiliatorius pa- , 

taisytas, kasyklon nebuvo ga
lima ineiti. Nuodingosios du
jos kiekvieną troškino. 

kasvik'jos apgriovimas. 
Apie kilusią nelaimę žaibo 

greitumu žinia aplėkė visas 

domos tokios ar kitoki< 
liginės apeigos. 

Gi valstijos konstitucija ga i 
rantuoja religines pamaldas j 
ir profesijas. I r jei įstatymai » 
but(ų pravesti priešingi Kons- • 
titncijos garantijai, tuomet-
katalikams prisieitų pamal- • 

das turėti kur slaptose vieto--
se, kai kad butą pirm 1900 
metų, krikščionių persekioji
mų laikais. 

Adv. Reddin pažymi, kad 
pagaminti du biliai. Vienu bi 
Ii imi norima prohibicijos įs
tatyme panaikinti paragrafą, 
kuriame kalbama apie sakra-
mentalio vyno įsigijimą. Ki
tu norima uždrausti viešai 
vartoti sakramentai! vyną. BERLYNAS, vas. 22. — 

Jei tos rūšies įstatymai bu- Reichstagas didžiuma ba',sų 
1ų pravesti, tuomet turėtų kil išsprendė pravesti tardymus 
ti klausimas, kur ir kokiais reikale 700 milionų auksinių 
laikais mes gyvename! markiu, ką valdžia be Reichs 

Jei bus pravesti, bus lega- tago žinios išmokėjusi Ruhro 
lė kova. jKata'ikai pabaigoje įindustrimukams. Ši suma iš-
laimės. Bet kiek tai bus išlei-rmokėta jiems kaipo atlygini-
sta tai kovai nereikalingų lė-jmas už pakeltus jų nuosto-
£ų. ;lius, kuomet franeuzai su bei 

I r kam tas? Fanatiku nek-igais okupavo tą kraštą. 

nos, motinos ir dukterys. Ki-
Io didis verksmas. 

Pasirodė, kad kcletos šeimy 
nų tėvai su savo sunais žu
vo. L 

MkrAdaug našliu, dar dau-
giau našlaičių, kuriems nebus 
kas uždirbtų duonos ir juos 
auklėtų. 

K a i-kuriomis , šeimynomis 
!jau ėmėsi globoti Roudonojo 
j Kryžiaus Draugija. 

Kaip paprastai sakoma, 
kad kasykla buvusi viena sau 
giausių, kas ryte ji buvus ap-

są jungos akinus imu. 
Dienraštis- pastebi, kad pas 

laruojn laiku vėl imta kalbė
ti del sąjungos sudarymo nuo 
Šiaurės vandenyno ligi Juodų
jų jurų. Bet, dienraščio *iuo-
mone, Latvija neprivalėtų UŽ 
simoti perplačiai. Latvija ne 
turinti ardyti santykių su 
šiciirės ir pietų kaimynais. 
Bet turėtų but atkreipta dau 
giau domesio į Pabaltijos s<Hiam<, 
jungą siauresne prasme. 

Rutent, reikia siekti 3 val
stybių — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos sąjungos, kuri kai
po tokia butu. tiltu tarp Suo
mijos ir Lenkijos su Rumuni-
i 

ja. 
iro bloko tikslas butų neaįc 

resyvumas. J is stengtųsi nu
ginkluoti 3-iojo internaciona
lo agresyvumą. 

Jei Franci ja, Anglija, J?.-

riose pirmose serijose yra ke 
tūrių bazilikų atvaizdai. Aut 
lirinių ženklelių padėtas Šv. 
(Tėvo atvaizdas atidarant Sv. 
Duris. 

li,ų, senato inicijuotą, kuriuo žymi, kad tas darbas labai ne 
nu padidinamos algos Kong- taktingas, kuomet federa-
reso atstovams, senatoriams liams teisėjams paliekamos 
ir kongresmonains, ir kabinę'senovės aigos. 
to nariams. Bet kiti stovi už didesnes 

Ženkleliai ištisus metus bus į Algos taip didinamos; algas. Sako paskutinis algų 
pardavinėjami Italijos pašto f Kongreso nariams po 10,- padidinimas pravestas 1907 
se kaipo premijos su 51 nuoš. i (XX) dol. per metus vietoj 7,- metais. Nuo to laiiko gyveni-
Vertės. Tuo būdu tais nuošim'jOO dol. [mas dvigubai pabrango. Bet 
ciais surinktas pebias bus ski | Senato ir žemesniųjų ru- i kitu turbūt, brangus gyveni-
riamas labdaringiems tiks- (nių pirmininkam po 15,000 imas neliečia. 

I dol. vietoj 12,(KK) dol. j Iš Baltųjų Run^ų nepatirta, 
i Kabineto nariams po 15,000• kokios nuomonės yra tuo klau 
i i 

dol. vietoj 12,(Y*) dol. jsiinu prezidentas Coolidge. ŽMONIŲ GIRTAVIMUI NĖ
RA GALO. 

serga 

APKRAUSTE TEISĖJO TEISĖJAS CAVERLY AT03 
NAMUS. TOGOSE. Visas Pagramantis 

denatūruoto spirito liga, ra- ; | . . """ 
, , . , , . , . . . Nežinomi vagiliai isikraus- Teisėjas Caverly, kurs sian 

bo "L ie t . " Gena visi vestu-1 ««***»¥«« varmai ^miau. ,, ^, 
i i • • JfA <mimnii toiynu* foiftpfa Su- <'ic veda divoraų bvlas, po zi-

vese pakasynose, pabaigtuvėse (įremt teismo teisėjo »H 
se ir šiaip šventadieniais ir Įllivon flatan, kuomet nieko 

Trukdė gelbėjimą ir pats žiūrėta ir nesusekta jokių pa-

ii prekybos klausimus. Jei 
tas kaimynas vengtų realių 
derybų, tai atsakomylM4 kris
tų ant jo. 

Tai esąs svarbiausias trijų 
valstybįų sąjungos uždavinys. 

nebuvo namie. 
Išnešta nemažai brangeny-

turgaus dienomis. % 

Nemaža išgeriama ir olan 
ponija ir, laukiama, Amerika | d g s p i r i ( o h . a n o < i i jos, ką kon bių ir imųgų. -. 
tvarko savo santykius su Ru ; l r a b a n d i l l i n k a į ^ a b e n a & yQr 
sija, tai ir šios Pabaltijos vai "icj^tijos-
stybės turi pareikšti savo , 
griežtą pasin'žimą tvarkyti i ^ - a l i ž i n o t i ~ ^ a l k a s 

su šiuo kaimynu susisiekimo . l l o r s *t®* b r u k t c J bru'ia dena
tūruotą spiritą iš užsienio, 
kad kuogreičiau lietuvių tau
tos šaknis pakirtus. Jau 
bar blogra. 

nomos Leopoldo ir Loeb by-
Į los dar pilnai nepasveiko. 

J is išvyko porai savaičių į 
Palm Beacb atostogosna. 

APIPLĖŠTAS KRAUTU
VĖS SAVINiNKAS. 

6s. ""• 

vojingų dujų. Dėlto ir pa
čios eksplozijos priežastis y-
ra didžiai interesinga. 

Vokietijos Reichstagas 
Praves Tardymus 

rikščionių pasitenkinimui. 

BOSTONO MALDININKAI 
ROMON. 

Andai Reichstage kilus 
triukšmui prieš valdžią, kan-
clieris Luther .ir užsienių rei
kalų ministeris Stressemann 
pagamino memorandumą. Ja-

B09TPON, Mass., vas. 2 1 - Įme pažymi, kad tas ir kiti 
Vasario 14 dieną vietos arki: išmokėjimai atlikta kilus pa-
vyskupijos NK\ maldininkų iš'vojui Ruhro kraštui atskilti 

nuo A'okietijos. 
Reichstagas tais ir kitais 

aiškinimais nepasitenkina. 
Dėlto po karštų diskusijų nu
tarta paskirti komitetą iš 21 
atstovo ir šiam pavesti nuo
dugniai ištirti tuos visus sa-
uvaJžmf) valdžios darbus. , 

vyko Romon. J?ų priešaky yra 
J o Era. Kardinolas O'Conn-
nell. 

Po pamaldų katedroje mal
dininkai nuvyko Ohio garlai
viu, kurs išplauki į Neapolį. 

Gatvių šlavėjai Chicagoj 
vis dar streikuoja. 

steris teisinosi pripažindami, 
kad tas nelegaliai atlikta, liet 
podraug pažymėdami, jog tai 
buvęs gyvas reikalas. To rei
kalavo ne vien vokiška indu
strija, kurią franeuzai buvo 
pasirengę pilnai sugriauti, 
bet patsai kritiškas momen
tas. 

Kalbama, kad vokiečių val
džia Ruhro industriiunkų ge
rovei bus išleidusi ne 700 mi-
lionus, bet keletą bilionų au
ksinių markių. 

KALĖJIMO VIRŠININKAS 
NUBAUSTAS. 

Reikėtų dar nors likusius 
žmones, kurie jokio spirito ne 
vartoja, nuo girtavimo apsau 

tgoti. Deja, Pagramantis ne
turi nei policijos. 

Trys pieši kai dienos laiku 
žinonjoj vidumiesčio Leiter 

• krautuvėj apiplėšė vieną kasi 
i ninką. pagrobę 1,300 dol. Sus 
pėjo pabėgti. . 

1 BFRLVNAS, va* 
Berlyne vieši b. sosto įpėdi
nis. Komunistai šaukia, kad 
jis provokuojąs vokiečius. 

Chicagoj areštuota du auto 
i stu, kurių mašinoj rasta 
daug vyno. 

i 

ATLANTA, Ga., 22. — N E W y 0 R K , vas. 22. 
SPRTNGFIELD, 111., vas. 

22. — Praneša, artimiausiuo-
Dar nesenai buvęs vietos fe- | V i e t o s 1 1 0 s t e d u A t I a n t J ( k o ^ . 1 ^ l a i k u b u s panar in tas bž-
deralio kalėjimo viršininkas ' r l a i v j u s l l s i d a u ^ . Abudu kiek draudimas valstijoj vartoti ža 
Sartain nubaustas pusantrų s u g a d i n t u # ; i i u s a u s t e r i u s . 
metų kalėjimu tan pačian ka-
lėjiman, kuriame viršininka-

MADRIDAS, vas. 22. — 
Susirgo Ispanijos diktatorius 
gen. Prinio de Rivera. 

PINIGŲ KURSAS 

Vakarykščios Dienos 

Lietuvos 100 litu $10.00 
Anglijos 1 sv. sterL . . 4.77 
Francijos 100 frankų.. 5.23 
Belgijos 100 frankų . . 5.04 
Italijos 100 lirų . . . . . . 4.09 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.21 

vo. 
J i s teismo atrastas kaltas 

norėjęs imti virš 10,000 do
lerių papirkimo už teikimą 
privilegiįų kaikuriems kali
niams. 

= = E 
Rt. Rov. E . F . Hobiui, D. D. Dvasios Vadas 

KIEKVIENAS SAVIMI TE-
GUL RŪPINASI. 

DOORN, Olandija, vas. 22. 
— Buv. vokiečhi kaizeris su 
atsidėjimu tėmijasi, kas šian
die veikiasi Europoj. Ypač 

j jis užimtas karo kontribuci-
Valdžią labiausia puolė kai | jos klausimu. Jo nuomone, 

kurie socialistai atstovai, ku-j kiekviena valstybė tegul pati 
rie šiandie vokiečiuose nebe- .rūpinasi savo karo nuostolius 

"išlyginti nuosavomis lėšomis, tekę pirmenybės. 

WASHINGTON, vas. 22.— 
Čia šaltai atsinešamą į kitą 
proponuojamą Francijos pas
kola. 

SOFJA, vas. 22. — Bulga
rijos parlamentui įduotas bi
lius uždrausti komunistams 

Kanclieris ir užsienių mini-| leisti laikraščius. 

bet ne svetimomis. 

B. GUBERNATORIUS TEI
SMAN. 

TOPEKA, Kas., vas. 22.— 
Buvusis jKansas valstijos, gu
bernatorius J- M. Davis trau 
ldanuas teisman už papirkimų 
ėmimus. 

-j¥ 

Su 450 Asmeniu 
Po Vadovyste 

SV. VARDO DRAUGYSTĖS 
Del 

Dideliu; Brolių Fondos f 
'Ne krutameji paveikslai" 

Amerikos Didžiausis Kančios Parodymas 
AUDITORIUM TEATRE, 

Kiekvieną Vakarę Kovo 15 drtkKKovo 28 d. 
Ir specialiai perstatymai 

Visos Sėdynes Rezervotos 
Kainos: 50c. — 75c. — $1.00 — $1^0 — $2.00 — $2.50 — $3.00 

ir $3.50 -— nėra taksos. 
Tikieta Parduodami pas — Centrą 

163 W. Washington Street, Room 313*4 
Nusipirkite tikietus dabar ir gaukite geriausias vietas, i 

"Pr iž iūramas" 

ffl 
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VYSKUPAS MATULEVI
ČIUS KARDINOLU. ( ? ) 

Anądien iš Komos parėjo 
žinių, kad Vatikanas su Len
kija padarė ir pasirašė kon
kordate (sutartį). To konkor
dato tekstas nepaskelbtas, tik 

KAIP RAŠYTI "KNYGNE
ŠIUI". 

Jau daug kas atsiliepė į 
mano pakvietime rinkti me
džiagą, iš knygnešių gadynės. 
Vieni atsiuntė "Knygnešiui" 
savo atsiminimų, kiti kitų 
pasakojimus surašė, treti tik 
pasižadėjo parašę atsiųsti, 
tuo tarpu tik klausdami, kaip 
reikia ta medžiaga rinkti, 
kaip ji surašinėti, i ką la
biau kreipti dėmesio ir t. t. 
Kad butų aišku, kaip reikia 
šis darbas dirbti, ai čia sura
šiau kelis klausimus, j kuriuos 
rašant reik įsižiūrėti. 

Tečiau nebūtinai tų klausi
mų eilės laikytis. Reik rašy
ti taip, tartum kam nors visa 
tai pasakotum, o tik rašant, spaudos telegramose pažymė

ta, kad lenkai išsiderėję gan- pasakojant reikia, kiek galint, 
ti sau daugiau kardinolų, ku- atsakyti į čia paduotus klau 
rių šiandie turi du. 

Bet štai Chicagos lenkų 
laikraštis "Dziennik Zwiųz-
kowy" tomis dienomis padė
jo kelete pastabų apie pada
rytų konkordatų. Iš tų pasta
bų paaiški, kad Apaštalų So
stas lenkams kardinolu nori 
išaukštinti šiandienini Vil
niaus vyskupą Matulevičių, 
lietuvį. 

"Dziennik Zw' \ tokiu A-
paštalų Sosto nusistatymu la
bai nesitenkina. Ir taip kitko 
rašo: ^ ^ i 

"Dideliu vargu ir ačiū 
savo nepalaužiamam nusis-

» 'tatymui Lenkija įstengė iš
sisukti iš Vroclavo prūsų 
kardinolo Kopp'o įtakos ir 
Slionske įkurti atskiriu lcn-

nybai pavestos visos len
kiškos parapijos. Kuomet 
Vatikanas tame punkte tu
rėjo nusileisti, tai dabar jis 
pakėlė ofensyvų Vilniaus 
lenkybei. Kuomet visos val
stybės pripažino (?), kad 
ne vien Vilnius, bet ir Vil
niaus distriktas skaitosi 
lenkiškas, vienas Vatikanas 
atsisako pripažinti tų fak-
tų( l ) . Nepripažindamas Vii 
niui lenkiškumo, Vatikanas 
nori kardinolu įspriausti lie 
tuvį. Tuo lietuviu kardino
lu turi būti žinomas lenkų 
ėdikas (polakožerca) Vil
niaus vyskupas J. Matule
vičius, kuris užuot užsiim
ti žmonių sielų išganymu, 
parapijose veda lietuviškų 
propagandų. 

"Tuo klausimu tarp Len
kijos ir Vatikano kilo nesu
tikimai ir, galimas daiktas, 
kad pasirašytas konkorda
tas nebus patvirtintas". 

"Dz. Zw." nebežino, ar tuo 
klausimu Lenkija palinks ar 
ne Apaštalų Sosto norams. 
Bet jei palinki ir vyskupas 
Matulevičius bus išaukštintas 
kardinolu, tai, anot 'Dz. Z\v.', 
Lenkija atliks didelę istorinę 
klaidų. Xes, girdi, tuomet visa 
Vilnija bus žuvusi Lenkijai. 

Lenkai visas * laikas begė
diškai kovoja, šmeižia ir per
sekioja vyskupų Matulevičių, 
nors vyskupas ištolo laikosi 
visokios politikos. Ir tikrai 
vyskupui Matulevičiui rupi 
visų žmonių sielų išganymas. 

Tegul lenkai krikštauja. 
Bet jei Apaštalų Sostas pasi-
ketinęs vyskupų Matulevičių 
pakelti į kardinolus, to žygio 
Varšava nesulaikys. 

simus. Pirmas klausimas bū
tinai turi būti pažymėtas. 

Pasakojimo lytimi (forma) 
nėra ko varžytis. Kaip kas 
moka, taip tegul ir rašo, pa
sakoja savo ar kitų atsimini
mus. Žinoma, geistina, kad 
butų kiek galnit gyviau at
pasakota. Be to, geriausia už
rašinėti, kad ir ne savo pasa
kojimai, bet vis lyg nuo savo 
vardo (aš padariau tų ir tų, 
aš čia ir čia buvau, mane su
ėmė, ir panašiai). 

1. Knygnešio (mano) var
das, pavardė, kada ir kur gi
męs, kur dabar gyvenu, kuo 
dabar užsiimu, iš ko gyvenu. 
Jei miręs, tai kur ir kada. 
Kur mokiausi. 

Užrašinėjantis irgi turi 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 5. Kada ir kur mane kratė, 
buvo suėmę, kiek laiko sėdė
jau kalėjime. ' Kokių bausmę 
man buvo paskyrę per teismą G e r b « D r a u g 0 » Redakcija, 
ar šiaip administracijos parė-

pasirašyti savo vardų, pa-
kiska vyskupija, kurios ^ ^ w A m ^ ^ r a § . 

2. Del ko aš susipratau. Kas 
mane pastūmėjo susiprasti, 
tapti knygnešiu. Kas man 
pirmučiausia davė knygų, 
laikraščių ir p. 

3. Pirmutiniai mano darbu 
žygiai. 

4. Kokių priemonių, gudry
bių ir p. imdavausi savo dar
bui paslėpti. Kapi apgaudinė
jau policijų, žandarus ir p. 
Kaip slėpiausi su savo darbu 
bui paslėpti. Kaip apgaudino-
žiurėdavo į mano darbų. Ar 
jam prijausdavo. Ar padėda
vo. Kokių santykių turėjau 

dymu. Kų kratant ar gaudant 
pas mane rado, kiek ir ko at
ėmė, ar aš bebėgdamas kiek 
ir ko pamečiau. Kas sykiu su 
manim dar nukentėjo. Ku
riais keliais knygos gabenta. 
Kokių ir kur sandėlių butą. 
Būtinai minėti žmonių ir vie
tų vardus ir, kiek galint, lai
kų. 

6. Knygnešių ir jų draugų 
ir pasakojimuose minimų vie
tų fotografijos. Jei galima, tai 
atsiųsti ir tų laikų įvairių do
kumentų, šaukimų į teismų, į 
policijų ir t. t. 

7. Žymėti, ar aš tų darbų 
dariau vienas, ar susidėjęs su 
kuo kitu. Jei dirbau ne vie
nas, tai su kuo. Kuriuos dar 
knygnešius pažinojau ir jų 
dabartiniai adresai. 

Apskritai, prašau man pra
nešti visų knygnešių ar jų 
globėjų, kokių tik kas savo 
apylinkėj žino ar žinojo, var
dus, pavardės ir adresus. 

8. Kokias knygas ac laik
raščius daugiausia nešdavau 
ar platindavau. Kokios žmo
nių labiausiai buvo laukiamos 
ir mėgiamo*. Kada pradėjau 
gauti atsišaukimų ir kokių. 
Kaip aš juos platindavau. 
Kokių įtaka* į žmonės jie da
rydavo. Kiek maždaug knygų, 
laikraščių ir p. aš parvežiau a v 
šiaip išplatinau. 

9. Kurių dar ypatingų nuo-
tikiu turėjau. 

Ir kiti klausimai. 
Kur yra buvusių knygnešių 

'ir knygų persekiotojų, tai 
svarbu ir su jais pasikalbėti, 
ir jų atsiminimai užrašyti. 
Žinoma, jie dabar atsargus ir 
tiesiog užklausti nieko neatsa
kys. w , , 

Visame šiame reikale kokie 
nors pseudonimai (pramany
ti vardai) yra labai negeisti
ni. Juk tai dokumentai mūsų 
istorijai. 

Dar kartų prašyčiau save 
darbais pasidarbuoti "Knyg
nešiui". Lietuvos istorija už 
tai bus dėkinga. 

su policija, žandarais, aukš- Juo greičiau darbas bus at-
tesniais valdininkais. Kas pa- liktas, juo geriau. Pirmas to-
sisekdavo papirkti. Kokių at- mas manoma jau greit spau-
irasdavo skundikų iš mūsų don paruošti. 

pačių tarpo; jų vardai ir pa
vardės, kur gyvena ir pana
g u 4 tlšš 

Visos kitos del " Knygne
šio' * sųlygos, kurios buvo an
ksčiau paskelbtos, palieka sa-

Jeigu žinočiau, kad mano 
rašto netalpinsite, žinoma, no 
vargčiau ir nevarginčiau. 
Bet prieš keletu metų mano 
raštų tilpdavo katalikų laik
raščiuose. Tad siunčiu šį raš
tų, kas negerai, pataisykite. 
Profesionalams rašo profesio
nalai, o darbininkams, žmo
nėms paprastiems gal papras
to žmogaus raštas bus supran 
tamesnis. 

Rupi man mūsų katalikai 
darbininkai ižmonės. Rupi 
man ir Lietuva. Naktimis ne-
uži:.mgu, ties:og galva mano 
pramušta, kad tik sulaukti tos 
v-ienos kada visa Lietuva at
sistos pilnuose rubežiuc&fi. A.n> 
ja/.i nebejaunas, o dabar ir 
sergu. Bet visvienų negaliu 
tylėti. 

Mano Merkinėje, (ten kur 
laikai nužudė kun. Bakšį) 
mes bene pirmieji pradėjome 
kovų už lietuvybę dar 1891 
metais. Užvedėme lietuviškus 
giedojimus, nežiūrint miesčio
nių ir dvarponių stumdymo 
ir kumščių. Per keturis metus 
tenai teko man vaikučius mo
kyt lietuviškai, knygas platin
ti. Oi, nelengvas tai buvo dar
bas, nes ir lenkai dabojo ir 
rusų žandarai tykojo. Paga-
liaus papuoliau į žandarų ran 
kas. Šiaip taip kun. Jogminui 
patariant ir prigelbstant pa
bėgau į Amerikų. Čionai pei 
24 melus, kiek pramokęs ang 
lų kalbos, platinau lietuviš
kas knygas kol neprasiplati
no laikraščiai. 

Rašau tai, kad nemanytu
mėte, broliai, jog čia kokia da 
vatka rašo. Darbų dirbau ir 
sunkų ir pavojingų per visų 
mano amžių. Tad drųsu man 
šiandienų yra parašyti ir apie 
maldų. 

Mes visi lietuviai katalikai 
dejuojame, kad Lietuva sus
kaldyta pusiau, kad viena da
lis mūsų Tėvynės ir mūsų 
brolių tebesmaugiama lenki,: 
žiaurių. Bet kas daryt! Aiš 
ku, kad reikia nesigailėti ru 
pestingo triūso ir aukų iki 

vo galioj. 
Su tikra pagarba 

P. Ruseckas, Majoras. 
Kaunas, Duonelaičio 

g-vė 15 Nr. 
1925-II-6. 

pat galo. Sujungtos visų au- AI dirbau, sveikas būdamas 
kos ir, darbai pagelbės mums ir meldžiaus. Sirgdamas da 
tos linksmios valandos susi 
laukti, kada Vilnius bus liuo-
sas. Apjuosė lenkai Lietuvų 
kuone iš trijų pusiu, paslėpę 
tnri norus ir visų Lietuvų pra 
ryti. Suvargintieji broliai Vil
niečiai laukia pagelbos iš Tė
vynės. Lietuva gi stiprinasi, 
šviečiasi, auga kultūroje taip. 
jog taps ne vien sau naudin
ga, bet bus pavyzdys visam 
pasauliui. Tuomet su Dievo pa 
gelba išvaduos ir dejuojan
čius brolius Vilniuje. Bet į-
vyks tai tik su Dievo pagelba. 

Mes, katalikai, tikime į Die
vų ir Jo teisybę: žinome, kad 
Dievas, pati Gerybė, noriai iš
klauso teisingai prašančių. 
Tad, broliai ir seserys, budė
kime ir melskimės! Mūsų mal
das, šv. Mišių klausimus, šv. 
komunijas aukokime už Lietu
vos laimę, už išliuosavimų bro 
I jų iš nelaisvės. Nebūkime 
net maldoje savimeiliais: dau
giau melskimės už kitus, negu 
už save. Dievas maldų iš mei
lės plaukiančių maloniau 
klauso. 

Per maldų mes ne tik Die
vo galybės pasieksime grei
čiau, bet ir patys sustiprėsime 
mūsų darbuose ir aukos© Vil
niaus atvadavimui. Per šven-
tų maldų Vilnius mums taps 
šventesnis. Mes per malcjp su

prasime aiškiau patys, kad 
mūsų yra tiesa ir teisybė, o ne 
lenkų. Per maldų mūsų norai 
įkais ir dirbsime stipriau ir 3U 
didesniu pasišventimu. Mes 
melskimės ir prie tos Šven* 
čiausios Panelės, kuri Vilniuje 
Aušros Vartuose per tiek šim
tų metų stebuklingas malones 
rodė Lietuvos šalelei. Tegu 
kas vakarų iš kiekvienų lie 
tuviškų lupų, suaugusių ii' 
mažų vaikučių, kiltų į dangų 
bent viena "Sveika Marija", 
aš tikiu pilnai, kad Vilniaus 
išvadavimo susilauktume. 

Dievo Apveizda yra išmin
tinga. Gal mes Vilniaus nega
vome dėlto ikšiolei, kad bu
vome per silpni. Silpni ne tik 
tautiniu susipratimu ir savu-
tarpe meile, bet silpni dorybė
je, pasipūtę; per didelis skai
čius mūsų, tautoje kovojančių 
prieš Dievų. Per maldų mes 
save pataisysime, savo širdis 
surišime į vienų šventų ir pa 
sišvenčianeių meilę. O tokios 
galybės, sujungtų ir mylinčių 
širdžių Dievas ir klauso ir 
darbams teisingiems laimina. 

bar meldžiuos, o pasveikęs vėl 
dirbsiu, kų galėsiu. Darbinin
kų brolių katalikų lietuvio I 
prie darbo raginti gal nerei
kia. Bet nepamirškime mal 
dos. 

O redakcijos prašau, jei ka» 
negera mano rašte, pataisyki
te, jei verta. 

Brolis iš mažesniųjų. 
Minersville, Pa. 

Vasario 14, 1925. 

Redakcijos prierašas. Daug 
netaisėme. Rašyk Tamsta ir 
dažniau. Jei kartais netarpin-
sime, nepyk; reiškia netinka. 
Bet stengsimės kas naudinga 
suvartoti. Duok Dieve, Tams 
tai sveikatos. Bet ir sirgdamas 
Tamista neliguotų, bet labai 
sveikų mintį parašei. Malda 
ištikro gali, kas žmonėms at
rodo kartais jau nebegalima. 
Už raštų nuoširdžiai ačiū. 

JOSEPH T. SPIKER 

IB •*-

j Mes Taisome Smalos 

ir Žvirgždų Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

ir 
Veltui apkainojame darbų 

Telefonai 
Crawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing & 
Supply Co. Inc. 

6300 VV. 22nd Si , 
" L £ 

CICERIEČIAI 
PASINAUDOKITE 
PROGA 

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

$ 100.00 
$ 500.00 
$1000.00 
$2500.00 
$3000.00 
$4000.00 A 
$5000.00 r. 

• 

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

Cicero, UI. 

JO REKORDAS ŠIOJE 

APIELINKĖJE 

Gimė Cliicagoje 41 metų at
gal; biznierius šios wardos 
per 21 metus; apsivedęs, gy
vena su moteri ir penkiais 
vaikais 11721 Michigan Ave. 
Biznį užsidėjas 11719 Michi
gan Ave. 

Joseph T. Spiker progresy-
vas ir pilnai pabudęs biznie
rius, kuris yra pagelbėjas fi
nansiškai ir savo visoms pajė
goms daugelį projektų del De
vinto "VVardo. Kaipo gyvento
jas Devinto wardo jis daug 
veikia, esa narys miestinų dr-
jų, brolyjų, kliubų ir finau-
ciškų organizacijų. Esų na
rys šių kliubų: 

Calumet Commercial Kliubo 
South End Business Men's 
Association 

119th Street Commercial 
Kliubo 

Kenšington Improvemenl 
Ass'n 

S. Michigan Ave. Improve-
ment Ass'n. 

Taipgi prie šių finansinų a-
sociacijųj Kenšington Būdavo* 
jirno ir Skol. ass'n, kurios jis 
esų charter narys ir pirmas 
prezidentas; Roseland Namų 
Budavojimo ir Skol. draugi
jos; Peoples Taupymo ir Skoi. 
draugijos I^oselande, West 
Pullman Budavojimo ir Skol. 
Bendrovės. Taipgi narys dire
ktorių Eoselando State Savin-
gs Bankos. P-nas Joseph T. 
Spiker esųs išpildęs savo prie
dermės kaipo geras miesčionis 
gyventojas, todėl jis yra logiš
kas kandidatas už Aldermonų 
Devinto Wardo. 

RINKIMAI, UTARNINKE 
VASARIO 24 D., 1925. 

. 

ANTROJO AMERIKOS VAKARINIŲ 
VALSTIJŲ LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SEIMO 

P R O T O K O L A S . 
(Tąsa) 

KUN. B. BUMŠO REFERATAS. 
Adv. B. Mastauskas eidamas dieno

tvarkė, kviečia kun. B. Bumšų skaityti 
referatų. Gerb. prelegentas užima vietų 
estradoje ir kalba tema: 

MŪSŲ ARTIMIAUSIEJI UŽDAVINIAI. 

Visuomenė tai visi žmonės. Tad ir 
mūsų lietuvių visuomenę sudaro senieji, 
paaugęs jaunimas ir vaikai. Norint išsi
aiškinti mūsų visuomerįius uždavinius 
visus, reikia atsakyti į klausimų, kų gero 
reikia ir galima padaryti senesniesiems, 
gimusiems Lietuvoje, paaugusiam jauni
mai ir pagaliaus mūsų vaikučiams. 

, ORGANIZUOTA VIENYBi. 

Pirmutinis dalykas, kalbant apie už

davinius, reikia pasakyti, kad tie užda
viniai yra skaitlingi ir nelengvi. Juos ne
lengva visus atpasakoti, o jau kų ir be
kalbėti apie jų įvykdymų. Ne vieno žmo
gaus, bet visų mūsų darbu tegalima pa
siekti rezultatų. Ko vienas žmogus ne
gali pakelti, gali keli sukibę. Tad ir mū
sų uždavinius visos visuomenės labui 
galima atlikti tiktai tuomet, kada visi 
mūsų žmonės supratę reikalus, čtos į vie
nybę. Pamatinis tad dalykas yra, kad 
mes visi susijungtume į stiprių organiza
cijų, susiklausomų, gerai vedamų. 

Tokia organizacija jau yra, ji mums 
yra žinoma: tai yra Amer. Liet. Katali
kų Federacija. Jos didelius darbus mes 
pažįstame, ji turi ir priešų. Pačioje pra
džioje mano kalbos apie mūsų uždavinius, 
aš negaliu neatkartoti p. D-ro Pakšto 
gražių minčių apie mūsų vienybę. Kiek
vienas iš mūsų turi suprasti, kad bus 
bergždžias kalbėjimas apie kokius tenai 
uždavinius, jeigu mes nesidėsime į organi
zuotų vienybę. 

Tad pirmasis ir pamatinis mūsų už

davinys yra jungtis visoms mūsų lietu
vių katalikų organizacijoms po Kat. Fe
deracijos vėliavą. Federacijos priešai^ ko
kie ir kur jie butų, turi būti apgalėti, mes 
priešų priekaištų Federacijai turime ne
paisyti, bet tobulinti šių organizacija kas
kart didėjančių skaičiumi, kas kart stip
resniu darbu. Mes gerai suprantame, kad 
kiekvienas geras darbas turi turėti priešų 
ir prietelių. Ir jeigu Federacija neturėtų 
priešų, galima butų abejoti, ar ji yra ge
ra. Mėginimai persekioti Federacijos vei
kėjus rodo, kad ne bergždžias tai dar
bas, jeigu jį persekioja neišmanėliai. 

Mūsų vienybe Federacijoje .yra tik 
įrankis, Su tuom įrankiu reikia eiti dar
bo dirbti visos mūsų visuomenės labui. 

Pirmoje vietoje, taip vadinamieji se
nieji. Dabartinis mūsų visuomenės stovis 
yra toks dar/, kad visas mažne darbas te
beguli ant pečių tiems, kurie suaugę me
tais yra gimę Lietuvoje. Kų mes jiems 
galime duoti? 

Seniems mokyklas steigti yra pervą-
lu, o šviestis visgi reikia. 

1. SPAUDA. 

Reikia, kad tas darbas butų atliktas 
pasekmingai, kultūringai, noriai. Mūsų 
pačių apšvietai, pasiraginimul, pasitari-
mui nėra kito įrankio geresnio, kaip mū
sų spauda. 

Spaudos platinimas savo tarpe, uo
lus skaitymas, mūsų laikraščių yra pirma
sis mūsų uždavinys, ir vienkart galingas 
įrankis pasisekimui. Bedieviškoji spauda 
ardo, mums reikia statyti. Reikia ne tik 
patikras palaikyti spauda ir jųja naudotis, 
bet veikia jų skleisti tarp tų palšųjų mū
sų brolių, kuriuos jau apgadino nekata
likiškoji spauda. Tiktai per spaudų mes 
galime padauginti mūsų eiles, išgelbėti iš 
pražūties nesuprantančius tiesos brolius. 
Remti finansiniai, patiems skaityti ir tarp 
kitų platinti katalikišką spaudų yra mošų 
svarbiausias uždavinys. 

Toji spauda mums visuomet primins 
ir kitus uždavinius, kurie atneštų gero
vės senesniesiems. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO. ILL. 

Vieša padėka. 
Federacijos 12 skyrius su

rengė prakalbas vasario 17 d. 
paminėjimui 7 m. Lietuvos ne
priklausomybės. Nuoširdžiai 
dėkojame vietiniam chorui su 
jo vadu p. Mondeika, kuris 
nudainavo taip gražiai keletą 
pat r i jotinių dainų. 

Didžiai dėkojame Dr. J . 
Poškai. Advokatui B. Mastau-
*kui, ir gerb. klebonui H. J. 
Vaičiūnui už pasakytas pra
kalbas, kuriose taip gražiai 
nušvietė Lietuvos nuveiktus 
darbus^ ir kiek Amerikos Lie
tuviai prisidėjo prie Lietuvos 
apšvietos per Federacija. 

Pagaliaus dėkojame ir vi
siems aukotojams, kurie per 
Šias prakalbas aukojo mokslei 
viams šelpti aukų. Jų surink
ta $102. Aukotojų vardai skel
biami skyrium. 

Komitetas. 

liko gražaus pelno. j gramą puošė ir įvairino, pui-
Vas. 18 d. Vyčiai turėjo pir- j kiai išlavintas choras, skaįt 

mą iš eilės "Buaco Party : ' į lingas savo nariais. Diriguo 

VVAUKEGAN, I I L 
Basketball žaidimai. 

Sausio 19 u. Vyčiai pralai 
mėjo žaidinu} su Franklin 
Press po 5 min. overtime žai

dimo 30 prieš 27. 
1 Vasario 2 d. Vyčiai laimėjo 
nuo Berglund Clothers po 
smarkių rungtynių 25 prieš 

Sausio 30 d. Auditorium sa
lėje Vyčiai supliekė savo ar
šiausius priešus iš Liberty vii-
le, 111. 31 prieš 30 punktų. 

Vasario 9 d. Bairstow Stone 
Cntters nugalėjo veiklius vy 
čius padarydami 27 prieš Yy-
čių 24 punktus. 

Vasario 16 d. Vyčiai turėjo 
lengvas rungtynes, supliekė 
Moffet Park *ateU 29 prieš 15. 

Kovo 8 sekm. 3 vai. po pie
tų vietbs vyčiai susirems su 
Town of Lake 13 kuopos žai
dėjais Barwell salėje ant Sou
th Ave. ir Sheridan Road. 

Įvairumai. 
Vas. 1 d. Lietuvių salėje i-

vyko nepaprastas maskaradas 
balius, kuris buvo surengtas 
parapijos naudai. Žmonių pri
sirinko pilna salė. Dovanų lai-

jmėjo moterys ir vyrai. Mote
rys su 140 nariais laimėjo 
pirmą dovanų, o vyrai su 103 
nariais laimėjo antrų. 

basebollininkų naudai. Šito
kios ir kitokios pramogos bus 
dabar rengiamos kas savaitė, 
kad surinkus lėšų naujoms u-
.niformų ir kitiems reikme
nims įtaisyti. 

Supliekė Chicagiečius. 
Vasario 15 d. Vyčių 47 kuo

pos basketball ratelis nuva
žiavo į Davis Park Sąuauė, 
kur turėjo rungtynes su Town 
of Lake 13 kuopa. 

Žaidimas prasidėjo 3 vai. 
po pietų ir Waukeganiečiai 
greitai parodė savo gabumus, 
kuomet Kuzmickas padarė pir 
mus du punktus, tuoj po jo 
Mesec, Zupanas ir Dočkus į-
mete baskets padarydami 12 

jant muz. Čižauskui choras 
puikiai dainavo šias dainas: 
*' O ko jųs liūdit", ' i Lopšinė'', 
"Dobilas'^ ir "Mergužėlė Le-
įijgiė". n j į ^ j 

Toliau sekė: Duetas, smu
ikas ir piano "Ave Maria" 
Mušinskas su savo dukrelė. 

Komedijų, taipgi neina) 
publikai prijuokino, ypač Pr, 
Urbšaitis. 

Piano solo "Storm", Al 
Vitkauskaitė; gražiai Bari tol 
solo "Polka" grajino A. Vili 
maitis. Lėlių ir zuikių šokiai 
nemaž prijuokino bet ir įvai
rino' programų. 

Užbaigai, choras dainavo 
kantatų: "Vilniau seneli, ka 

taipgi žavėjo. Choras vedama* f 
muz. Čižausko be gražių daine 
lių taipgi puikiai atliko Kan
tatą. Choras sulaukė gausų 
delnų plojimo. Kokis tai liūd
nas reginys, matyti prieš sa
ve, kaip jaunus taip ir senus, 
išblyškusius ligonių veidus. 
Gal mūsų darnos juos nepa 
linksmino bet sugraudino?Nes 
nevieno skruostus vilgė ašanu 

Liepunėlė. 

punktų, kol 13 kuopa padarė da atbusi", tai buvo svar 
savo pirmus du. biausis muzikos veikalas SlO 

Pirmame persiskyrime Wau 
keganiečiai turėjo 18 punktu, 
Town of Lake 8, o pabaigoje 
atsilankiusieji Vyčiai laimėjo 
33 prieš 19 punktų. 

Trimitas. 

CLEVELAND, OHIO. 

Vas. 13 d. Lietuvių saiėje 
Vyčių 47 kuopa surengė para
pijos naudai balių, nuo kurio 

D A K T A R A I : 
Namų Telefonas Yards 1«99 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St. 
Ofiso valandos nuo 1 iki S po 

pietų ir 6 iki 8 vakare 

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN A SURGEON 

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

Cor. S. LeaUtt St. Tel. Canal 6222 
Residence: 3114 W. 42nd S t. 

Tel. Lafayctte 4988 
H o u r s : 1-4 & 7-8 P . M. 

Sun. 10-12 Noon 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVĖS U H 

Cnicagu, m . 
Vai.: 9 ryto |k» 12 piet: 1 po 
r*et Iki S po piet, 6:39 vak. Iki 
9:30 Tale 

: — 

Tel. Boalevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 Iki 8 vai. vak. Jledėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų. 

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

Tclef. Lafayctte 4146 
- i -m W - " * 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Ob§-

Utrikaa i r Specijaliataj 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—B« marinimo, 
*)—Be peilio Ir be akaiura*, 
I )—Be kraujo, 
*>—Be jokio parojana «reik*tai. 
•)—Facijentui nereikia •D-ftl. ga

li tnoj Taisyti, ir rali nt i į 
ftarba. 

Pucydo 'Uall-stonea' (akmenis tulžyje) 
Ir akmenįs Šlapumo pūslėje be • -
PeracijoB, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei Taistals. 

Apkartusiems fagrs i iua k*irdejiim». 
Gyds visokias Ilgu* pasekmingai, ir Jai 

jr* reikalas daro operacijas. 
Frofesijonall patarnavimą teikia save 

aftset 

1411 So. 50 Ave. Cicero, Ui 
Ofisas atidarytas: ftnsdlen nae t rmL 

po piet Iki • vai. vakare. 
Nsueiiomls ir seredoaus ei Įsas utda-

Kantata. 

Vasario 8 d. sekmadienyje, 
padidintas lietuvių bažnytinis 
choras, vadovaujant muz. Či
žauskui, turėjo puikų koncer
tą. Žmonių susirinko pilnutė
le pobažnytinė svetaine. Pel
no liks nemažai. Jis skiriama^ 
naujų vargonų įtaisymui. Pro-

Dr. A.J. KARALIUS 
IV*. Boulevard 9160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, DL 

Dr. Maurice Kahn 
ardytojui ir OhimrgM 

4631 8 . Ashland Ave). 
Tel. Yards 0994 

VkiAndoi; »*L 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. nuo 10 iki 12 piet wJ 

Wtk Boalevard 9686 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAI 

OI 
CHIRURGAS 

9997 So. M o r g a s i l i l K 
Valandos: 9—19 Ii ryta. 
Vakarais nuo T 1U I 

CICERO OFISAS: 
1949 South 49-th Afcaat . 

Telef. Gftceeo 6679 
TaJand.: 9—6:99 • . T. kasdien. 

Utamlnkaie Ir petnyčloms ame J 

>tiao TeL Boulevard 9699 
Reatd. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. ROT H 
RLIAH GYDYTOJAS IK 

„ CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, VyrlSku 

Valku Ir visa caro n tiku Ugu. 

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

Vai.: 1—t po p ie t 7—* vak, Ned. 
Ir Šventadieniais 19—11 d. 

I 

DR. CHARLES SEGAL 
> Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų Ir Vyra Liga. 
<Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—i 

po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
: Nedėliomis: 19 Iki 12. 

Telefonas Midway £880 

M. SERNER, 0. D. ] 
Lietuvis Aklu Specialistą? 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą. 

Jai turi akly uždegimą, jeigu akys 
Euvarge, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1 
3333 South Halsted Street 

koncerto programe. Solo dali 
išpildė, soprano M. Čižauskie 
ne ir tenoras V. Jasinskas, 
akomponavo M. Thomas diri
gavo pats autorius muz. J. 
Oižauskas. 

Choras Kantatą dainavo, 
i drąsiai, energingai, muzika 
išpildė gerai, neveltui chorą? 
mokosi virš tris mėnesius lai
ko. Choras, šioje kantatoje 
suprato muzikos dailę, nes iš
ėjo pasekmingai. Garbė cho
rui ir* muz. Čižauskam. 

Koncertas Ligonbutyje. 
Gerb. J. Čižauskas neper^e-

nai gavo pakvietimą duoti 
koncertą miesto ligonbutyje, 
tad sekmadienyje 15 d. vasa 
rio bažnytinis choras išpildė 
koncerto programą. Drūtesnė 
bei sveikesni lįgoniai klausė
si lietuviški) dainelių. Buvo 
šokama keletas lietuviškų šo
kių. P-ni Čižauskienė juo* 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis Šiandiena. 

Mes turima virš 10 matų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
kata. Mes gydome pasekmingai 
užsendintas ligas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi e-' 
lektriniai ir be vatstiški gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk 1 
TRA1NIS HEALTH INSTITUTE 
3337 So, Halsted Street 

Vai.: Nuo 9 iki 11 iš ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakare. 

ADVOKATAI 

SKAITYK "DRAUGĄ" 

24,1925 

* 

FRANK GAGE 
Kandidatas i 

ALDERMANUS 
18-to Wardo 

Tel. Canal 0257 Tale Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Uetuvis Gydytojai Ir 

Chirurgą* 
I 1831 So. Halsted St. 
Rezidencija 9600 S. Arteslan Are. 
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 6 

po Dietų: * iki 9 vakare. 
^.- - - . 

Nesigarsinsi, - tavo l>iznj 
mažai kas žinos. 
Profesionalai, biznieriai gar

binkite savo biznius dienrašt? 
" Drauge". 

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

Palengvina akių Jtampimų, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gai
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius Ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akly, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaietų arba skausmo. NepervirSi-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas eiektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias lig&s arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai jdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai Jdėti nuo 
numerio is recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri-

I taikytos. Specialę atydą atkreip-
; iama palengvinimui visu nervų-
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbiu nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
Įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta J mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų 

Tel. Boulevard 7589 

. i 5 * ? W e s * 4 7 -*n Street 
AKUTEI $4 IR AVGŠČIAD 

Tel. State 17SO 
K. N U R K A I T I S 

ARINIU PRITAIKYTOJAS 
159 North State Street 

Ruimas 1429 Cajjftol Blder. 
Nuo 6:30 liff 9 vai. vakarais 

Išskiriant Seredos ir Subatos vak. 

^r^ 

Akinių pritaikymo meno 
25 metų prityrimo 

i 

J k 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar Jums skauda galvą? . 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos T 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip it ptukančlus 

taškus t 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėme aal rokų? 

Dr. Jan J , Smetana 
įaoiNao. Ashland Ave. 
** Kampas 18 gatvės 

Ant trečio augšto virš Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 1B, 1« Ir IT 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M 

r r n ' H r - t i ' 

P-nas FRANK GAGE yra 

gimęs Chicagoje 1889 metai* 

ir gyvena su savo šeimyna 

G.")4() So. Peoria St. Šioje vie

toje jis gyvena jau per devy

niolika, metų. Jis mokslą ejo 

viešoje mokykloje ir per pas

kutinius penkiolika, metų jis 

dirbo Wabasli Railroad kaipo 

Soliciting Freiglit Agentas 

iki šiam laikui. 

P-nas Gage yra aktyvus ir 

turi labai pasisekimą darbuo

tis draugijų tarpe. Jis daug 

pasidarbavo draugijoms En-

gle\vood apielinkyje. <Tis dabai 

yra Prezidentu "High Noon 

Club of Chieago,? kuris laiko 

savo susirinkimus vidurmies-

tyje kuri draugija turi bend

rus ryšius su kitomis organi

zacijomis, v 

Lietuvys Už Aldermona, 
Del Teisingos Miesto Valdybos 

ir gero patarnavimo Balsuokite už 

Fraiik Stasulį 
už ALDERMONA, 12-tos Wardcs 
kuri užima Visą Brighton Parką 
ir Apielinkės, Rinkimų Diena -4 
Vasario 1925. 

Mūsų nauji kolonija yra apleis
ta, ir reikia jei teisingo atstovo 
j miesto taryba, kad butų m ujos 
gatvės- švarios, taipgi alėjos ap
valytos, gatvės apšviestos, kad vi- | 
šoki padaužys neturėtų vietA mū
sų kolonijoj, kad butų apsaugotos į 
žmonių gyvastis geležinkelių kryž-
keliuose, todėl balsuokite už savo 
tautietį kuris yra tikrai atsidavęs 
del visuomenės gerovės. 

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

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salia Street 

Kambaris 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

A E 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. VVashlngton St. Room 911 
TeL Central 9909 

Cicero Ofisas Ketvergo vak. 
4917 W. 14th St. Tel. Cicero 8229; 
Ant BRIDGEPORTO SeredoJ nno 
«-8 vai. v. Subatoj nuo 1—T r. • . 
3236 S. Halsted St. TeL Boul. 6787 

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAfl 

127 H. Deafborn Streei 
Kambariai 614 Ir 519 

Telefonai Randolpb 5584 Ir 6585 
V a i : Kas diena, išskiriant Su

batos ir šventės, nuo 9 Iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
- Telefonas PuUman 9877 

Val.: Kas diena nno 1 lkl •; 
Subatomis visa diena* Šventomis 
Iki pietų. 

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

TeL Canal 9455 
C J. PANBIRH A 

Fotografas 
PAUSTRNA STUDIO 

1901 & Halsted St., Chlcago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

flauklamas, važiuoja J visas 
miesto dalis. 

Jobn Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington St, 
Room 1310 

Telephone Dearborn 8949 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Canal ie«7 

riSS 

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276* 
CHAS. SYREV/ICZ 

Uetavls Graborius 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 
Private Ambu-

lanoe Iieensed Emb. 
V. K. Jt»»lac» 

•ffB" I"N 

S. D. LACHAVY1GZ 
Lietuvis Graborius 
9814 W. 23-rd Place 

Chlcago, DL 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgtausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Canal 1971 
9199 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 
3116 So. Halsted Street 

Valandos: Kuo 7 iki 9 vakarais, 
H uo 2 lkl 6 Sonatom po piet. 

— 

=>«= 

DAKTARAI IŠ VOKIETIJOS 
SPECIALISTAI lytiškų ligų kurios gydomos \ tris 

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

• Health Service Institute 
1553 West Division Streei 

Prie Ashland ir Milvvaukee .Ave's. 
VALANDOS: 10 iki 12 ryte — 2 iki 5 po pietų — ir 6 iki 9 vai. vak. 

Nedėliomis ir Šventėmis 10 iki 12 ryte 

P-no (jage didelis biznyje 

patyrimas, jo puikus pasižy

mėjimas viešuose darbuose 

Englewood apylinkyje duoda 

mums spręsti, kad jis puikia? 

mums patarnaus kaipo Alder-

monas. Užtai mes atiduokime 

savo balsą už jį. 

Tel Lafayctte 9568 
Dr. A. J. NORMANTO 

UETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo S iki 6 6 iki 8 P. M 

T a m s t a m " Sveikas 

Ar sergate? Mes Jums pagelbe
sime. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysltes, ar ne. Kokia yra jūsų 
ilga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroldus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, isbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą —- apsf-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus; tere ikės jums dau
giau kentėti —ate ik i te ir paslma-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Sclmeers 

Ofisas 
TeL Armitage 4412 

1112-1114 Milvvaukee Ave. 
Viriui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos d-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 bei 12 dieną 
BpeciaUstai chroniškų, nervų, 

i kraujo, odos ir Šlapumo ligų. 

K. JURGELIONIS] 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St , Room 1111 
Telef. State 7591 

Vakarais ir nedėlion rytą* 
3335 So. Halsted St 

Telefonas Yards vl41 
Bylos visuose teismuoar. — Ab
straktai. — Ingaliojima* • - Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 

ta 

JOHN KUCHiNSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

n 

9991 W. 92-nd St. arti Leavltt 931. 
Telefonas risnal 9669 

Valandos: t ryto lkl 9 vakaro. Ša
radoj ir Pėtnyčioj nuo 8 r. iki • 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoją Abstrak
tus Ir padirba visokiai Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir 
Blsnlus. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičlaus lengvomis lalygo-
mia. 

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

U S. La SaUe st. Room 9001 
TeL Randolpb 1994 Vak ano 9-6 

VAKARAIS: 
Tel Mv«.9ff l 8. Halsted 

g. v •J 
Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites dįje 
nrašty ^TDrauge", ku
ris duoda geriausias 
pasekmes. *'4įį 

DRAUGAS" 
2334 So Oakley Avi 
Tel. Roosevelt 779| 

Chicago, HL 
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G n s Pirmadienis, ras . 23, 1925 

RYTOJ ALDERMONU 
RINKIMAI. 

Vakar išpuolė £ . TVashing PILIEČIAI 18 " V A R D O " 
tono Gimimo Diena. Dauge
lio minima Šiandie. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 1 

BALSUOKITE VASARIO 2<i 
DEL M M T A l ' S , TEISINGO IR 

DRASACS LEADERIO BALST/O-
K1TE UŽ 

Chicagos piliečiai balsuoto
jai neturi pamiršti, kad ry
toj, vas. 24 d., įvyks aldermo 
n rinkimai. 

Chieagai reikalingi geri al-
dermonai, bet ue politikie
riai . 

Nereikia pamiršti, kad al-
dermonai renkami ne iš par
tijų, bet iš nepriklausomų jo 
kioms partijoms kandidatų. 

DEL VIRŠUTINIU GĖLE-
ŽINKELIL. 

Nieko galutino nežinoma a-
pie gatvekarių sumiestinimo 
projekte. Bet Chicagos mies
to majoras jau veda derybas 
pirkti viršutinius geležinke
lius, kuriems kaina padėta 
85 milionai dolerių. 

" D r a u g o " N. 41, vasario 
19 d. aprašant Ciceros choro 
koncertų įsibrovė klaida. Ten 
parašyta: "Andre j imas trau
kia giliu ir tvirtu basu. Jeigu 
palankstytų jį ir kamine pa
dainuotų, tai bent basas ba
tų/'. Turėtų būt i : " Je igu pa-
iankstvtu ji i r daugiau išto-
bulintu, tai bent basas butų 

) 

y? 

VYČIŲ VAJUS. 

SUSIDAUŽĖ DU GATVE-
KARIAI. 

IVabash ave. ir Jlarrison 
gat. skersgatvy susidaužė du 
gatvekariai. Apie 20 asmenų 
puvo pavojuje. iVienas kon
duktorius sužeistas. 

BROLIJOS TIKĖJIMO 
PLATINIMUI. 

Chicagos arkivyskupijos pa 
rapijose organizuojamos iš 
pasaulinių Brolijos Tikėjimo 
Platinimui Namie ir Svetur. 

.'Suorganizuotos parapijose 
Brolijos sudarys vieną didelę 
visoj arkivyskupijoj organi
zacijų. 

Įsisiūbuoja. 
Nors galutinos pasekmės dar 

nežinomos, bet jau iš tų, ku
rios yra Centre, galima vadint 
šį Vajų pasekmingu. 

Pirmose eilėse stovi 24-ji 
kp., Chicago, 111., 112-ji Chi-
cago, 111., 17-ji, So. Boston, 
Mass. 

Pirmaeiles vejasi 52-ji, Eli-
zabeth, N. J., pastaruoju lai
ku naujai atgimusi i r pakilu
si dirbti, 6-ji, Hartford, Conn., 
13-ji, Chicago, 111., pernykščių 
metų campionas ir kitos. 

Apgailėtina, kad į Vajaus 
rungtynes nestojo 39-j i kuopa, 
Minersville, Pa. J i po Naujų 
Metų atsiuntė Centrui virš 
70 naujų narių, užsimokėju
sių po 1 dol. mokesnio. Reikė-

| x l AUGUST W, DOMKE 
kuris y ra kandidatas } 18-tos "War-
do" ALDERMONUS. Marąuette Par 
ko ir Englewood. 

šie r inkimai bepartyvi. Kandidatą 
nžgyrė šio Wardo Republikonij Or
ganizacija ir Didesnio Englewoodo 
Biznierių Kliubas. 

Jis priešingas Chicagos gatvių 
t raukimo monopolizacijai 50 metams 
a r iigiaus kad žmonės, gavę progos 
apsvarstymui, už tai nebalsuos. 

J is už tai, kad butų duota, logla-
laeijos būdu, vidurmieseio gyvento
jams sutverti naują corporaciją. Jei 
jie to norėtų, ir kuri butų valdoma 
balsuotojų išrinkta komisija tikslu 
savintis ir operuoti transportacijos 
linijas su teisingomis kainomis ke
liauninkams. 

Balsavimai nuo 6:00 vai. ryte iki 
4:00 po piet. 

nesti. 
Tad kviečiame visus mušu 

prietelius ir prielankius mu
ms, jaunimui* atsilankyti į 
reneriamus šokius. O užtikri-

go name, kad turėsite gerų 
od t ime". 

Turime vilties, kad 
skaitlingai atsilankys į šiuos 
paskutinius šokius. 

Tik nepamirškite dienos 
(24 vasario), vietos (Meldą-

jo pridėt da po 70c. ir tie visi *io svetainėje) ir valandos 

NORTH SIDEL 

Feder. 23-ėio skvr. susirin 
kimas įvyks panedėlyje, vasa 
rio 23 d. Sv. Mykolo pa r. sve 
tainėje, 7:30 vai. vakare. 

^Susirinkimas labai svarbus, 
už tai prašome visų draugijų 
prisiųsti savo atstovus. 

Valdyba. 

A. + A. 
KAZIMIERAS STAITIS 

mylimas vyras ir tėvelis 
mire vas. 20 d. 1925 m. 3:-
30 vai. p. p. 57 metų amž. 
Kilo iš Kauno Red. Vilk
mergės Apsk. Skapiškiu 
Par. Juodpanių Kaimo. Iš
gyveno Amerikoj 27 metų. 

Paliko dideliame nuliudi 
me Moterį Teodosę (po tė
vais Banaitė) dvi dukterį 
Stanislavą, ir Anelę, du su-
nu Juozuoa ir Antaną,, bro
lį Domininką brolienę An
tanina, ir dvi seseri Oną ir 
Amelija. Lietuvoje seserį 
Petronėlę. 

Buvo narys Tev. Myl. Br. 
Cicero ir Garfield Park 
Paš. Kliubo. 

Kūnas pašarvotas 4559 
So. Justine St. Laidotuvės 
įvyks Utarninke Vas. 24 d. 
Iš namu 8 vai. bus atlydė
tas į šv. Kryžiaus bažny
čią, kurioi įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio 
siela. Po namaldu bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero ka 
pines. Nuoširdžiai kviečia
me visns gimines draugus 
ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę.- Moteris, dukte
rys, sunūs, brolis, broliene 
ir seserys. Laidotuvėms na 
tarnauja grab. Eudeikis 
Tel. Yirds 1741. 

nariai but buvę paskaityti Va
jaus nariais. 39-ji kuopa šian
dien but stovėjus pirmose ei
lėse ir Centro dovaną tikrai 
but laimėjusi. Žinoma, ne pir
mutine bet be abejo, ir ne pu-
skutinc. 

Vajaus laiko nedaug. Cen
tro Valdyba vargiai ras reika
lo tų laiką pailgint. Tiesa, Chi 
cagos apskričio mėnesinis su
sirinkimas š. m. vasario 8 
dieną kuone vienbalsiai mitai ė 
reikalaut Vajaus laiko pratę 
simo, bet jei prie to reikalavi
mo neprisidės kiti apskričiai 
ir kuopos, tai vargu jis bus 
išpildytas. 

Užtai laukt ir atidėliot dar 
bą neverta. 

Netrukus Centro Kastinė 
paskelbs platesnius rezulta
tus. J ie parodys, kiek kuri 
kuopa paūgėjo. 

Kas gyvas -- į darbą! 
L. Vyčių Centro Rašfcinė. 

(7:30 vai. vakaro). 
Bitutė. 

BRIGHTON PARK. 

Paskutiniai šokiai!!! 

J. STAPONAITIS. 
Radęs krutamus paveikslus 

Lietuviškais reiškimais Jė
zaus (iyvenimo ir Kančios. 
Bus rodami visose parapijose 
Cliicagoje ir apielinkėse. 

Bridgeporte Šv. Jurgio pa
rap. svet. Vasario 28 d. ir Ko
vo 1 d. 

To\vn of Lako Kovo 2 ir 3, 
Alijošiaus svet. 

Koselande Kovo G ir 7 Visų 
Šventu parap. svet. 

West Pullman Kovo 8 Ba-
joryno svetainėje., 

18 kolonijoj Dievo Apveiz-
dos para'p. svet. Kovo 10 ir 
11. 

Brigliton Parke parap. svot. 
Kovo 14 ir 15. 

Cicero Šv. Antano parap. 
svet. Kovo 16 ir 17. 

Kviečiu visus atsilankyti ir 
pamatyt šių gražių paveikslų. 

NAMAI - ŽEMĖ 
DAUGIS & SAVICKAS 

REAL ESTATE 
BARBENAI! 

PARDAVIMUI PRIE 
VIENUOLYNO. 

( 2 muro namai 6 & 6 kam-
j barių vėliausios mados kieto 
medžio užbaigimais karštu 
vandeniu šildomi, tik 

$ 15,000 
Bungalow 6 kambarių su 

garadžiu, garu šildomas 

Bungalow 5 ftamb. 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 Cliicagos 
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 AVest Sidė-
je mainys už du fletų Ciceroj. 

KĄ TURITE? 
Norėdamas pirkti, parduoti, 

ar mainyti namus, lotus far-
mas, e te , kreipkitės pas Alex 
Dargį ar Pranę L. Savickų ku
rie suteiks Tamistai teisingų 
ir mandagi) patarnavimų --
greitai. Nebebūk be savo pas
toges dėlto kad gali į si gyli su 
.visai mažu įmokė j imu o ba
lansų mokėsi kaip rendų. 

Darome įvairius dokumen
tus, doviernastis, etc. 

Dargis 8C Savickas 
Real Estate, Loan & Insurance 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603 

NAMAI - ŽEMĖ NAMAI - ŽEMĖ 
* ? 

PARDAVIMUI ARBA 
MAINiMUI, 

SOUTH SIDE 
f»0 automobilių telpantis mūrinis 

garadžius, parsiduoda pigiai, su mažu 
jmokėjimu, a rba ainy&u už namą 
Randasi South Sidėje. 

16 flatų upar tment building po 4 

REAL ESTATE 
KAM DIRBU. 

Vienas geras investmentas -
pelningesnis už viso amžiaus 
darbe. 

(Geriausias investmentas yra 
pirkimas praperčių. 

Daugais mūsų kostumerių 
šiandien jau darbo nedirba: 

bio! !£> k e l e t a s d o l . i n v e s t u o t ų p a 
ko nuo didelių parkų, Įmokėt $10,000, M a n ; JI n e p n g u l m m g U . l o d e i 
rendos per mttus $9,606. ir Tamista pasinaudok mūsų 

S flatu mūrinis namas, po 4 k a m . J 4 n l p a t y r y m i l Š i t a m e 1)1 ZnV-
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 rvtojus niekad 
neateina. Nebijok jai daug pi
nigų neturi, tie kurie lauke 
kol turės daug pinigu pirkti 
prapertę. tai dar ir šiandien 
tebelaukia, visi kurie padarė 
pinigus tai nelaukė, pirko su 
maža suma pinigų. Per 14 me-

ga1ow, karstu vandeniu apsilddmas ; j t ų mUSU b i z n i o n e i V i e n a s IUU-
jmoktt $3,000, kitus kaip ronda. Ra- s „ ko s tumeris nepralaimejes 

nei cento - visi uždirbo. 
Mes turime šimtus praperčiu 

po visa Cliieaga, ant pardavi
mo arba ant mainymo. Atva
žiuok ir išsirink pagal savo 

raai, įmok*H $4,500, kitus kaip renda. 
2 flatų mūrinis namas po 6-6 ka

mbarius, pečiais apšildomas, su vi
sais j taisymais, aukštas clmentuotas 
boismentas, kaina $8,9C0t lengvomis 
išlygoms. 

2 flatų medinis namas po 6-6 ka
mbarius, elektrikos, maudynės, auk
štas beismentas, kaina $3,500, jmo-
kt't $1,000. 

MARQUP*TTE MANOR 
2 flatų naujas mimnis namas po 

6-6 kambaries , visi vėliausios mados 
jtaisymai, karštu vandeniu apšildo
mas, mūrinis garadžius 2 automobi
liams, kaina tiktai $16,500, randami 
ant 59-tos k* Troy St. 

2 flatų n a r i n i s namas po 5 ir 6 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mas, jmokėt $3,000, kitus kaip renda 

6 kambarių naujas mūrinis bun- | 

BRIGHTON PARK 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 
* Darbą atliekam greitai, 

pįgiai ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Bouleyard 9641 

2 flatų naujas mūrinis namas po 
6-6 kajmbarius, aukštas beismentas, 
aukšta pastogė, jmokėt $3,500, kitus 
kaip renda. 

2 fiatų mūrinis namas su visais (norą. Jeigu neradai ka ieško 
vėliausios mados įtaisymais, aukštas | j a į ^ai p a s mUS r a s i . MUSU 1S-1 TPZ£JS!rZ£ i25vE **» *»«§* ****** *»°: 
ndasi prie pat lfeKlnley Park . 

BRIDGEPORT 

geriausiai. Ta gali paliudyti 
mūsų seni kostumeriai. kurie 
su mumis turėjo reikalus. 

Čia suminėsime nors kelis 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIGNAS CO, 

ITelefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
MaliavoJImo Rontraktorlus 

DažŲ Ir Poperos Krautuvėj 
2338 SO. LEAV1TT STR. • 

5 flatų mūrinis namas po 5 Ir 6 
kambarius, su visais jtalsymais, auk
štas beismentas, samdžius, kampinis Į ni l lSl l Bargenus. Anie kitus 
lotas, prie salios, kaina $8,5flO. 

6 pagyvenimų medinis namas, r ir .-
dasi netoli Sv. Jurgio bažnyčios, f.no-
kėt $1,200, kitus kaip renda. 

2 pagyvenimų medinis namas po 
4 kambarius, aukštas beismentas, 
jmokėt $500.60. 

2 pagyvenimu bizniavas namas t in
kamas bile kokiam bizniui, j m o k ' t 
$1.000. kitus ks ip renda 
TURIM 100 FARMŲ PAR

DAVIMUI ARBA MAINIMUI 
155 akrų žemės, 38 milės nuo Chi 

rasros. 6 arkliai. 16 karvių, taipgi ir f -
kitokiu visokių gyvulių Ir pauksėin, 
visos geriausios mašinos, katros lik 
reikalingos ant farmos, elektrikas ir 
\ anduo išvedžiotas po visas triobas, 
žodžiu sakant, atrodo kaip tik lietu
viškas dvaras. Parsiduoda labai pi
giai, arba savininkas mainys ant Chl-
eaeros prapertėa - •*« jt-

Sie visi namai gali btiti mainomi I 

paaiškinsime ant T>aklausimo. 
Musn Barbenai siekia nuo ke
liu šimtu cmleriu iki Tuili.ionu. 
iVfp<? patarnaujame vienuodai 
visiemn. nepaisant kaip mnžn 
ar diflel^ suma mni^Ų turi. 

Sn $1000 imokeiimu #ali rm 
nirkti 6 k^mib. cera narna van
tom* u a^ilrlomn r^eroj vietoi. 
Prekė tik $5,000.00. 

2 paff. 4 ir G karnh. mnro ir 
m e ^ i o pnmas už- $3.500 tik 

808 W. 35th Si.. Chicago 
Tel. *5oule?ard Q6l\ ir 0774 

TADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. % 

„* 

ant mažesnlii arba didesniu 
farmų, a rba biznii;. 

įjamij, 

PLAYER PIANO 
Iš priežasčio apleidimo mie

sto, turi but parduotas iki 
Vas. 28 d., su benciu ir 198 
rolu. Kaina 

$130 
Priimsu $10 į mėnesį nuo 

x, A , . -. i J atsakančio pirkęio. 
Sv. Agnietės choras ir L. 3323 L^cojį' Avenue 

Vyčiij 36 kuopa rengia pui- .* 1-mas aukštis 
kiaušius ir paskutinius šokius Klauskite Mr, Eckel's Piano 
Užgavėnių vakarg, Tasario 24 
dieną 7:30 vai. vakare Melda-
žio svetainėje. 

Tie šokiai vadinami pasku
tiniai, nes Gavėnioje šokiu 

IM 

Tel. Boalevard S302 

BRIDGEPORT STUDIO 
Jei nori turėti gražų na tu ralį 

paveikslą, tai Tamsta nieko 
nelauk, tikateik į 

BRIDGEPORT STUDIO 
O Stankus Sn Savo Prielanku

mu Ir Geru Darbu Tamsta 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

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

3352 S. Halsted St. Chicago, 111 
T E L . B O l ' L E V A K D 9 6 4 1 . 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta # plvtoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAI. 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

i^sz , ą — i ^ ^ • • ^ - ^ • • ^ ^ -^ ^ t 

telefonas Canal M l t 

PLUMBING 
Geriausia* plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGOnfS 

•SIS So. Oakley Ave Chjea«n. 

]Tu Negali Išvengti! || 
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo, 
šokančių, traukančių, i padūkimą 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia auti ar skauda gaivu, jai ' 
nepamialioi apie ^ a ^. 

i 

\ 

I CHAS. K. VUOSAms 
S Didžiauses ir geriaiises siuvejes 

ant West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 

materijų del vyru ir moterį. 
NAUJAUSOS MADOS SIUTTJ 

Visokiu Stylu 
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 

Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del e:ero patarna

vimo. Taipiri 
Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

CHAS. K. VCTOSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

2S37 80. Leavitt St. Chicago, d 
Tel. Roosevelt 8982 

Įreg. S. V. Tat. Oflse. 
tuojaus ir negaišinda
mas laiko juomi pasi-
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa
lengvinimų. 

Nei viena atsargi 
šeimyna nesrali Imti be 
bonkos šių gyduolių. 
Nflra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen-

). 
AD RICHTER ACO. 
H 1 4 So.4th Street 
BrookJyn, N. Y. 

ANT PAHDAVMO naujas 
mūrinis namas ir kepykla 
karštu vandeniu šildomas. 
Viskas įtaisyta pagal naujos 
mados. O jei kas nori tai ga
li pirkti tik kepykla. Priežas
tis pardavimo liga. Kreipkitės 
pas savininką: 

1500 So. 51st Avenue 
Cicero, Illinois 

4 pag. kampinis mv™ nf>-
rna*» «n didolu lotu už $10,000 
tik $3.000 įmokė*, 

2 n a c 6 ir n kamb, beveik 
nauias sim rjarlor namas van-
(ipnin anšildomas. naujoc ma
dos ištai«vmais lotas .o»0v12") 
sn fraradžnim nrekė $13,000. 

H r>ag. beveik nam'a« tnnr^ 
tiqnifl<? sn snTi narloriai už 
$37 000 tik $12 000 jmokėt. 

13 T>ajr. kampinis nmr-o nn-
ma« sn pirmos klf»?:o« iSt«i«v-
mais ir sim nnrloriai lotas ^x 
i r , prekė $75 000 imokėt $20-
000 ar^n sn Jnsn n0^"111 mai
nais. Kandos apie $12,000 į 
metu*. 

Lotu bargenai nrie Marnue-
tte Parko no $400 ir aukščiau I 
$10 imoketi ir po $10 ant mėn. j 

Bizniavas lotas 51x146 ant | 
Vineenr-es Ave. ir 79 jrat. tin- j 
kami bile kokiam biznini i£pi-1 
na i dvi gatves. Verta $4,000.! 

tik $2.500. 
Bizniavas kampas ant We<3-

tera Ave. Keletą lotu ant Ke-
dzie Ave. Asbland Ave. Hal
sted ir kitu bizniavu greitai 
augančiu vietn ^ kur ninigns 
bus galima padvigubinti i tr
umpa laika. Visi virš minėti 
baramai bus nupirkti mažais 
prikėlimais. 

Norintiejie r^dp.ryti gerą 
rjemąy trumname laike, dar ne
vėlu, namatvkite mušu bar
benus U kurių išsirinksite tą 
ką norite. 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime didelį pasirinkimą 
geriausių bargenių, visoj 
Chicago j . Siunčiame pi- j 

Įnigus Lietuvon ir j kitas 
(šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminojame abstraktus, da
rome doviernastis ir viso-

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

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

Telefonas Yards 6062 
Chicago, UI. 

Notary Public. 
I i — -

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies' reikalais 

kreiptes pas mane. Pa-
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m. 

Resldenctjos Tel. 
Prospect 5101 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

A N T R A N O O S 
•RENDAVIMUI gražius kam

barys del vieno arba dviejų 
katalikų vaikinų su valgiu ar
ba be valgio. Atsišaukite pa? 

O. WILKIENĖ 
371 - 27th Street 
Milwaukee, Wis. 

809 W. 69th St. Normai 4400 

W 3 
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Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina! 

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
Išmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plauku suplonėjimo, Kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui. 
Neprisiriškite šitokio atsitikimo prie saves! 
Naudokite 

zĄpif Rvffh 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

namus, lotus, biznius. Turim 
bargenu namu, lotų aplink 
Vienuolyną Marquette Park. 
Matyki t : 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
T e l . l i l v d . U841 

A. K A I R I S 
M u rimo tr budatojlmo m 

GEKERALI8 

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

gera patarimą. 
S363 So. Halsted Street 

Chicago. 1U. 
Home 

SS5f Lowe Avenue 

tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—ttj 
nesvariu baltu RjpyiieliŲ pirmą pasirodymą 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragina augimą jusu plaukų. 
Bonka 05c. aptiekose, arba ui 75c. prisiunciame stačiai iš dirbtuves. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104.114 So. 4th Street Brooklyn, N. Yi 

ttn»9ggtttQ,og.fttgaai«aflag.tttt^ggtttag«3i 

2418 W.#Marquette Rd. 
Arti Western Ave. 
Tel. Prospect 8678 

Ofisas atdaras iki 9 vai. v. ir 

Nedėliomis. 

'BRIDGEPORT PAINTING' 
& HARDVVARE GO. 

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

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramanciouis 
Ohicafiro, UI TeL Yardu 7282 

TeL TAfayette 4918 

PLUMBING 
• a l p o lleturys, lieta 

M. YT71KA, 
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