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"Drangas* ' tebūnie kiek vie
nam lietuviui Katalikai Ame 
nkoje jo gyvenimo drangas!-

. . . . . . . 
I 

Veltai statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimąime i sa
vo rankas spaudos ir jos pe— 

| platinsime. 
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DAUGIAU PAVILIONU 
ATIDARYTA MISIJŲ 

PARODOJE 
Kas Gera Rusijai, 

a * . 

ŠVENTASIS T E V A S LAIMI
NA ŽURNALISTUS. 

KOMA, vas. 2b'. — Ketvir 
tadienį Šventasis Povas ati
daro naujus pavilionus Misi
ja Parodoje. Atidarytuose pa 
vilionuose parodoma misionie 
rių aktiviunas Japonijoj, Phi-
lipinų salose, Tlarneo ir Oke
anijoj. 

Šventasis Tėvas perėjo iš
ilgai visus pavilionus peržiū
rėdamas įvairius daiktus .ir 
sveikindamas buvusius ten 
misionierius. 

Daugiausia domės Šventa
sis Tėvas kreipė į misijų .sta
tistikų eksponatus, kuriu tar 
pe yra ir Amerikos misionie
rių organizacijų padėti statis 
t i k,u eksponatai. 

Kidamas per pavilionus 
Šventasis Tėvas užėjo grupę 
žurnalistu — korespondentą. 
Juos palaiminės trumpai i 
juos pakalbėjo: ".Jie t u r i / 
sakė Aukščiausias Vyskupas, 
"didele a t sakom v be, bet tai-
pat ir didelę spėk*}." 

• & • • 
Netinka Anglijai 

LONDONAS, kovo 1. -
Anglijos amatninku unijų ko-
ngreso^ delegacija, kuri nese
nai gryžo iš Kusi jos atlikusi 
ten tyrinėjimus, po visos pa
dėties nupeikhno raporto pa
baigoje giria bolševiku vai-

I 

džios formą. Sako, ta val
džios forma vra gera ir tin-
kaina Rusijai, bet tos rūšies 
forma nerekomenduojama An 
iri r jai. 

Tam tikslui delegacija pa
gamino ir išleido iliustruoti! 
žurnalą, kuriame apiėiupomis 
nušviečiama Rusijos ekonomi 
nė padėtis ir darbininkų sa-

1 t. i 

lvgos, kurios vra kuobloi^iau-

baigoje paduoda palanka bol 
ševikams komplimente. 

Delegacijai ypač patinka 

ŠV, PETRO BAZILIKOJ 
DAR VIENOS 

D U R Y S 

GAMINA GARANTIJOS 
PLANUi). 

...--

ROMA, vas. 26. — šv. Pet 
ro Bazilikoj iš priešakio vi
suomet yra trejos atviros du- Francijai apsaugą, remiantis 

PARYŽIUS, kovo 1. — 
Francijos premieras Herriot 
senato komitetui pranešė, kad 
Vokietijos valdžia gamina 
planus, kuriais garantuos 

Turkijai Grasina Civilis 
K a r a s 

rys. Šįmet šventosios durys proponuojama keturlype 
yra ketvirtos, per kurias mal. junga. 

sa-

bolševiką valdžios sistema. J i I d i n i n k a i i n e i n a Bazilikos vi-
atradusi. kad tai valdžiai — ( h m S i o s p a 8 t a r os io s atidary 
komunistų valdžiai, priešinasi t o s t f k š v e n t i e s i e m s Metams. 
tik -mažuma." Ji pažymi, P a s i b a i g u s Jubiliejui jos bus 
kad Rusijos geV/inkeliai "pi l \ l z n m r v t o s v o l 35 m o t u ^ ^ 
nai patvarkyti ," bet ją išlai- ( m j } 
kymui reikalingas nemažas ( K a d a n g i ,g Bazilikos išėji-' 
kapitalas, kurs turi but gan- m u i p a s i r o d į p e r n i a ž a durių 
namas tik užsieniuose. j i m o l a t p ] a u k i a n t l u aldininku 

Nestebėtina, kad bo l šev i s t i - ' b u r i a m S ) t a ( ] t o m i s d i ( . n o m i s 

KONSTAMTINOP., kovo 
h. — Tuiu'Jjoj paskelbta mo
bilizacija. Mobilizuojami pen-

.keriu metą atsarginiai, kaip 
Ton sąjungon norima dar i- j^ygiviai , taip karininkai, 

traukti ir Olandiją, bet Lenki•; sumobilizuota kariuomenė 
ją pilnai atvienėti. 

NEGALI BUT RUSIJAI 
PRIPAŽINIMO. 

; bus pasiusta Kurdistano fro-
jntan, kur sukilę kurdai. Da
ilini atsarginiu bus sustiprin , 

i •• • i a . v 

tas Trakijos pasienis. 
Kurdą revoliucija tuotarpui 

valdžią, kuri Turkijoje plati 
na ateizmą. 

Norima sugriauti respubljj 
ka ir grąžinti monarchija s 3 

I kalifatu ir kalifu. 
• « • 

Norima grąžinti motcriuTS 
vek!,ų pridengimą, korano įSJ-
tatvmus ir religines mokvk--

nė j Rusijoj atrandamas " ro - atidarvtos dar vienos durys 
ju s . " Delegaciją juk sudaro t j e s p a p 0 R . K l p m e n e o p m 5 . 
gerai pageltę socialistai, t y . l l l i u o j u a n t k a p į u . S i o g d u r y 8 

Pranešta, kad revoliuciją & 
\VASHIN0rrON, kovo L - pB |»tZ^Wvoliuėienieriams v a f a s u o j a 150 turką monarcfi 

Iš Baltųjų Run,u paskelbta, !
( i ( ) V a u j a s h o i k S a i c l K e l i o l i - , ^ ' P*Wgiis«* į už s i en iu s . ; 

kad S. Valstybės nepcipaži- ka. vį'aj<»tlJ j a u užimta. ! Turkijos valdžia mobilizuį 

dar neprinokę bolševikai. Kuo 
met jie visai paraudonuos, 

šios. Delegacija pripažįsta j tuomet patys pabels kovą už 
1 

Rusijos nupuldymą. Bet pa- Anglijos sovietininm. 
1 . 

ilgas laikas buvo užmūrytos 
ir tik dabar maldininku, pato
gumui išgriauta stora muro 
siena ir j taisytos durys. 

Kasdien maldininkų sup-
laukitnas eina didyn. 

ns Rusijos bolševiką valdžios, Į visame Kurdistane Slieik ",asi dar ir dėlto, nes bijj? 
kaip ilgai toj šaly nebus pa- s a i d išplatino atsiliepimą, ku graikju puolimo. Šie pasireru 
keistos sąlygos. Gi greitas są- l

r i a u l ( k p a ž v j n o t a k a ( ] k o v a v c ^ į(>škoti keršto, kuomet paį 
'ygii pakeitiniias nepramato- ; d a m a i e 5 ? i i a n d i o n i n o t u r k l J (xioj Turkijoj kils betvarkė, f 
mas. 

72 ASMENIU SUŽEISTA. 

VISAM PASAULY GYVE
NIMAS EINA BRANGYN 

(TiERBOURG, Franci ja, 
kovo 1.—Garlaivį Acpiitania 
Išlaukianti iš Amerikos. 

S. Valstybių Jurininkai 
Panamos Respublikoje 

Š 

COLON, Panama, kovo L—. Porvinir salon nuvyko res-
:>(')i) S. Valstybių jurininkų iš I publikos policija. Ta sa'a ki 
sodin ta is Cieveland kruizerio Į tuomet buvo indionų teritori-j OENEVA, vas. 28. — Anot Garlaivio personalas tvirti 

Reiškė vilties, kad žurnalis į >san Bias užlajos pakraščiuo f jos valdžios sodyba. I ndionai* pagamintos &a palyginamo"- na, kad tokios baisios audros 
i visuomet savo ta spėką Se, kur sukilo 3,500 indionų, 1 šiandie sukilo tiikėda 

rių nepakenčiamas. Daugybė 
jų areštuojama ir tik menka 
dalis nubaudžiama.. 

iTai dėlto, kad kriminali
niai įstatymai netinkami. J a i s . K o v o 3 (jiar?^ 8 V ' V*iK 
remiantis piktadariai, ypač t u ! Ančrr,- V-»tu * " 

FEDERACIJOS APSKR. 
SUSIRINKIMAS. 

Europos pakraščiuose paga- j rį pinigų, išsisuka nuo bau- į taineje yra šaukiamas nepa* 
vo baisi audra, 
laive sužeista. 

72 asmeniu smės. 

tai visuomet savo ta spėka Se, kur sukilo 3,500 indionų, j šiandie sukilo t&ėdamies lai-jsįos statistikos, Šveicarijoje dar niekad nebūta 
panaudos tokiu bud u, kad ne- grasindami Panamos valdžiai I mėti nepriklausomybę. Jiems," šiandie yra brangiausias gy-
peržengti savo atsakomybės. .Jurininką kapitonas \Ve)ls i kaip pranešta, vadovauja a- venimas. 

Šventajam Tėvui Misijų ^ r radi o tuoj pareikalavo pri nu rikonas Marsb. 
Parodoje okomimnavo kardi- Įsiusti išsodintam būriui pala- Sukilėliai paskelbė angliš-

SMILTYS GIEDA. 
« 

Žemiau į d u o d a m o s skait-i 
inės parodo, kaip daug gyve-| WASI1L\GT0N, vas. 28.-

LAISNU) DEPARTAMEN-

į p ras tas Chicagos Federac. 
i Apskričio susirinkimas. Svar 
; stytinieji reikalai: 

TO PRANEŠIMAS. '. L 
C'hieagos laisnių dej>ai ta-

mentas prašo per '*Draugą" 
pranešti automobilių ir veži
mų saviniuliaiits, kad jų lais-

nolai (lasparri ir Van Ross-įpiniu ir vandens, nes iš vie-'koj kalboj nepriklausomybės |n" i l l ia8* pahrangYs'palyginus su*Atlantiko pakrašėių sarg\'ba į111'? l a i k a s J a u l š s l b a i ^ W tu 
IUD, arkivyskupas Marehetli, ' t o S šaltinių bijoma vartoti 'deklaraciją. I ška i to jie visus ' p r į eškariniu laiku ir kiei; jis patyrė kad juros pakraščiuo [ r i - a u t i , i a i l J u s iaisnius, jei 

vandeni, nes indionai galėję vargus, kokius turi vilkti g>r-'^rangesnis palyginus su 19- se smiltys kai-kada 4<gieda." 
ji suteršti. Ivuojant šiandieninei tvarkai, 123 m / Tu smilčių nemaža kiekybė, 

Selvaggiani ir kiti 
komiteto nariai. 

Parodos nenori patekti arežtan. 
Chicagos gatvėse matosi a u i kalas 

Apyskaita iš moksleiviu 
vajaus ir tolimesni darbai. 

• "Draugo" vakaro reikalai 
Sese ų Kazimieriečiy va-

-

Nepriklausomybes diena 
gegužes m. 15 d. 

Ekskursijos Lietuvon rei-

Tą paėią dieną Šventasis 
Tėvas atidarė perorganizuotą 
ir padidinta "Uregorian Et-
ruscal^ , muziejų. Sveikino 
muziejaus direktorijų už atlik 
tus didelius darbus. 

PenKtadienį atklarvtas nau 
jas Šv. Petro muziejus, ku
riam pradžią davė Papą Be-

Panamos respublikos kong- kaip jie atsavinti nuo žemės, 
į^sas visoj sukilimų teri tori- 'kaip jie verčiami mokėti auk-
joj paskelbė karo padėtį. jštus mokesčius. 

1923 

MiRĖ VOKIETIJOS'PRE
ZIDENTAS EBERTAS 

. provizionaliu Vokietijos pre
zidentu, paskui imperialiu pre 

Izidentu, kuomet vieton seimo 
j sušauktas naujas respublikos 

Berlynas, .kovo 1. - .Vakar•! Reichstagas, 
nediktas XV. Šiame muziejų- įčia mirė Vokietijos preziden-
je yra nemažai įvairiausių tas Friedrich Ebert. Kuomet 
monumentų, turinėįų sąryšį i jam atlikta appendicitis ope-
su Vatikano Bazilikos istori-

5,000 GYDYTOJŲ LONDO
NE NETURI UŽSIĖMIMO. 

Kveiearija 172 nuoš.; 
m. Kifi nuoš. 

Anglija 1871, 1923 - 149. I g i e d ° J i m ° ^f?*' 
Švedija 167, 1923 — 152. 
Olandija lfcl, 1923 — 145. 
B. Valstybės 159, 1923 -

154. 

prisiųsta «ią Smithsonian* iB . I toniobilių su 1924 metų lais- j Yra ir kitų reikalu, *une 

taigon mokslininkams ištirti 

SPEAKERIU IŠRINKTAS 
L0NGW0RTH. 

niais. 'Taip neturėtų but. Šis 
j)ranešimas turi /but įspėji
mu. 

# i YVAlSHINGTON, vas. 28.— 
Norvegija 1 J 9 , 192o L)4. K o n f r r e s o žemesniuose rumuo 
Danija l.>4, 1923 — 140. 

žinotini yra tiktai a t s t o v a i s 
iš katalikiškų draugijų ir Fe
deracijos skyrių Prašome *t 
-vkti skaitlingai. 

Valdyba. Keturi plėšikai užpiiolę api 
plėšė saliuną, 4103 8o. Ash
land ave. Pagrobė 3,000 dol.j Miesto taryba pravedė ma-

| jwo Deverio transportacinius 
Fccieralė graud jury Cfaica j planus. Sumiestinimo kiausi-'se G9-am kongresui speakeriu 

Čekoslovakija 153, 1923 — '(pirmininku) išrinktas Nicho-l>je paskelbė 29 apkaltini-jnias bus Tmduotas pilieeįų rė

ja. Vra daugybė piešinių ir 
mode'iių. Muziejus lieėia vie
ną Šv. Petro Bazilikos pra
eitį. 

300 ŽMONIŲ SUŽEISTA. 

racija, prie jo prikibo influ- j 
enza ir išgydymas pasirodė 
nebegalimas. 

Ebert buvo pirmasis Vokie 
t i jos respublikos prezidentas. 

Buvo gimęs 1871 metais 
Heidelberge. Jo tėvas buvo 
siuvėjas. Ebert baigęs pradi-

RIO JANKUM), vas. 28. - j " * » * * 1 § ėjo uždarbiautų 
Caju saloje, Argentinai p r ik - [ i r Pamoko darbo balnų dirb 
lausancioje, ekspliodavo 4() . t i m ' J 0- P a s l r a i *» k e l i a v o i S 

tonų parako, nemažai gazoli- ! , l l i e s t l^ i " , i e s t u s i r && ^ a l e 

nos ir kerosino.- Tai visa bu- a P ^ ^ o j o Bremene. Dienomis 
vo prisiųsta iš Suv. Valsty- }]ZŪ» valandas dirbo, gi vaka 

rais mokinosi. 

LONDONAS, vas. 28. — 
5,000 kvalifikuoti} baigusių 
muksUis gydytojij šiandie vai 
kščioja Londono gatvėmis ir 
ieško užsiėmimo. Sutinka dir 
bti pigiai, bet negauna darbo. 

142. 
Kanada 151, 1923 -
Francija 145, 1923 

las LongAvorth iš Ohio. 
150. 

mus už nusižengimus i>aštos j Verendumui balandy 
ir narkotiku istatvmams. 

- 123.! PARYŽIUS, kovo L - - Eo 
Belgija 145, 1̂ 923 — 127. Į mis dienomis Europos pak- Š\»*t Chicagoje skalbyklų 
Vokietija 145, 1923 — 127.' raščiais siautusi neprdėta savininkai turės nacionalį su 
Austrija 145, 1923 — 127. į audra, kaip apskaitoma, pra (važiavimą. 
Italija 145, 1923 — 130. j rijo apie 112 žmonių. 
Toliaus statistikose pažymi 

Daugelis jų neturi nei pašto- m a , jog visose šalyse gyveni 
nm brangenybė dar labiau 
kįla. 

ges. 
Karo laiku Anglijos ir Ai

rijos medikalės mokyklos 
daug vyrų ir moterų išlavi
no gydytojais ir tuo būdu iš
kėlė jų pervirs], ty. daugiau, 
negu šiandie reikalinga. bių. 

Apie žmonių aukas nieko ti \ Bremene jam pavyko gauti, 
kra negalima pasakyti. Tik į reporterio darbą prie vieno DAESCHNER IR MELLON 
girdėta, kad apie 300 žmonių [laikras^o ir tuo laiku jis perj K0NFERAV0. 
sužeista. Be abejonės, nema-įsimetė socialistu partijon. 
2ai žmonių turėjo žūti. 1912 metais jau jis buvo 

C0L0GNE APLEIDIMO 
KLAUSIMAS. 

PARYŽIUS, vas. 28. — 

CHICAGOJE j 
NAUJA ORGANIZACIJA. 

Chicagbj įkurta įdomi orga 
nizacija. 'Tai visokios rijšies 
piktadarių ir kriminalistų au 

Illinois legislaturoj planuo
jamas bilius bausti ligi 10 
metų kalėjimu už paslėptų 
ginklų nešiojimą. 

Ant kampo Asbland ir Ar
cher ave. Premier taxicab su 
sidaužė su gatvekariu. Šofe
ris sužeistas. 

Matyt, ir pačios santarvės k o s N u s k r i m l g t i ž m o n e s s u s l 

.vaJrtytea susiprato, kad miliĮ i z a v o t į k s , u r e i k a l a u t i 

tarinė kontrolės komisija sa
vo raportu neįrodo faktais, 
» 

I kad Vokietija ginkluojasi. VVASHINGTON, kovo 1 — . 
j Reichstago atstovu iš socialis' Vakar karo skofų klausimui Beito tarp Paryžiaus ir Lo-

WA8HINQTON, kovo L— tų partijos ir nuo to laiko p r i ' c i a konferavo Francijos am- [ndono eina diplomatiniais ke 
Tarptautinio teismo klausimą pažintas vyriausiuoju tos par basadorius Daesehner su Suv. Uaiš pašįiaiimai apie Calog-
senatas atidėjo neapribuotam tijos vadu. 1919 metų pradžio'Valstybių pinigyno sekreto-Ine (Koeuį8) distrikto evakuo 
laikui. i* AVeimario seime išrinktas Įrium Mellon. v jtę. 

legislaturos, kad kriminali 
niai įstatymai atatinkamai bu 
tįti pataisyti ir kad suimti pik 
tadariai ne vien negalėtų iš
sisukti bausmė6, bet kuoas-
triausiai butų baudžiami. ». 

Pa starai šiais metais Chica-

PINIGŲ KURSAS 
Vakarykščios Dienos 

Lietnvov 100 litu $10.0*» 
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.74 
Francijos 100 franke. .5.12 
Belgijos 100 franke . . 5.01 
Italijos 100 linj 4.03 

goję gyvenimas del piktada- Šveicarijos 100 f r. . . X9.21 

A. - f - A . 
ANTANAS ŠIMKUS 
Mnsų mylimas Tevis persisky 

re su šiuo pasauliu 48 metų am
žiaus, Vasari 2 27 d. 12:45 vai. 
ryte. Paėjo iš kaimo Šaunėuų, 
Amerikoje išgyveno 19 metu. 

Palik? dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną, du sunu Sta
nislava ir AdclfĄ ir dukterį Ju
zefą, o Lietuvoje broli Liudvika 
seseris Marijona ir Sofij?. Ame 
rikoje brolius Povilą ir Štini* 
lov%. 

Kūnas pašarvota? randasi 29-
32 W. 39 str. Laid:tuvės jvyki 
Utarninke, K.vo 3 d.. 1925, 8 
vai iš ryt: iš namn 2932 W. 39 
str. i Kekalto Prasid. Šv. Pane
les bažnyčią, o :š ten bos nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. 

Visus gimines, draugus ir pa
žystamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiam paskutini patarnavi
mą. 

Nuliud? ir nilni gilios sielvar 
tos liekame, 

Moteris susai ir duktė. 
Laidotuvėms patarnauja cra*-

borius I. J. Z:lp Tel. Blv. 5208. 
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PENKIŲ DARBUOTOJŲ 

SUKAKTUVĖS. 

LIŪDNAS INDIJONĮ) LIKIMAS. NAUJAS TRIUKŠMAS 

PKAEITY. 

Lietuvos laikraščiai prane-
Iša, kad šįmet pirmais niene-
ksiais sukauka 35 metai kai 
[pradėjo dirbti mūsų tautos 
Literatūros ir publicistikos 
darbų penki stiprus stulpai: 

(Maironis, Vaižgantas, Jakš
tas, Dėdė Atanazas ir Kupra-

44Lietuva" apie tai rašo: 
Pirmieji jų raštai pasiro-

[de "Apžvalgos" skiltyse 189U 
metais. Visi penki karšti lie
tuviai patriotai, visi penki 
energingi ir pasiryžę plnnks-
pos darbininkai, visi penki 
pavyzdingi savo tautos dva
sios ganytojai kunigai — jie 
šiandienų atmintini, gerbtini 
ir sveikintini jų 35-rių metų 
i sukaktuvių šventėje visiems 
! lietuviams. 

Vaižgantas... bet kas šian-
die nežino kas jis per vienas? 
Kas nežino, kad jis devynių 
darbų žmogus, kad jis Lietu-
|vos Universiteto docentas 
J . Tumas, kad jis puikiai 
sutvarkęs Vytauto bažnyčių, 
jos rektorius, kad jis Lietu
vos mokslo ir meno uoliausios 
darbininkas ir mecenatas? 

Ne mažiau už kanauninkų 
J . Tumų yra žinomas ir Mai
ronis, šiandie Universiteto 
profesorius, pavyzdingiau
sias dvasinėj seminarijoj auk
lėtojas, auksaburnis "Pava
sario Balsų" dainius. Tai 
kun. Maculevičius. 

Jakštas - pral. A. Dambra
uskas, Universiteto garbės 
profesorius, yra smarkaus 
publicisto (kartais gal ir per-
smarkaus) paveikslas ir šian
die, ji... .'-

Daug yra pasitarnavęs mū
sų literatūrai ir Dėdė Atana
zas - kun. Pakalniškis, kurio 
kuriniai skaitomi ir šiandie. 

Kupranas - garbės kanaun. 
Urbanavičius, šiandieninis Sa
lantų klebonas, buvo mėgia
mas skaityti žmonių del savo 
populariškų gražių straipsnių. 

Reikia pridurti, kad tai pen 
kios mūsų tautos kultūros žv
aigždės. Jų darbavimosi su
kaktuvių neturėtų pamrišti ir 
Amerikos lietuviai. 

Kartais galėtų kaikam rodytis jog Amerikoje dusina tik 
tuos kurie čia vėliau atsirado, kurie nepakankamai ameri
koniški. Bet nekaip čia einasi ir tiems, kurie yra seniausi ir 
tikriausi amerikonai. Kalbame apie Amerikos savininkus in-
dijonus, kurių Kolumbo laikais Šiaurės Amerikoje \buvo gal 
but netoli šimto milionų, o dabar Jungtinėse Valstybėse jų 
liko vos 340,000, t. y. žymiai mažiau negu lietuvių. 

Plačiai nekalbėsime apie tas priežastis, kurios išžudė pui
kių ir išdidžių indijonų rasę. Tik trumpai priminsime jog mirė 
jie ne tiek iš savo kaltes, kiek iš anglo-saksų žiaurumo bei 

Suv. Valstybių valdžios 
aukščiausiose sferose iškeltas 
skandalas del valdiškų žibalo 
versmių. Rezultate pora sek
retorių iš kabineto išėjo. To 
triukšmo rezultatai dar neži
nomi. Visas reikalas pavestas 
teismams. 

Nepasibaigus anam triukš
mui dabar iškeltas naujas. 
Skandalas taipat liečia • aukš
čiausias valdžios sferas, bet 
daugiausia buvusių karo lai-egoizmo: daug indijonų ginklais išžudyta, o gal dar daugiau 

jų išnaikinta atsiprašant "kultūros" vaisiais: degtine, sifiliu j k a i s demokratų administraci 
ir komersantų "gudrybėmis". Indi jonai buvo "ka i t i " gal Ja, k u r i o s P™*šaky stovėjo 

DR. PAKŠTO MARŠRUTAS 

Kovo 2 d. Elizabetk, N. J. 
"Gyvybes evoliucija". 

k Kovo 3 d. Elizabeth, N. J. 
"Katalikai ir Kultūra". 

Kovo 5 d. Komestead, Fa. 
"Katalikai ir Kultūra11. 

Kovo 6 d. Bradock, Pa. "Ka 
talikybe Lietuvoje". 

Kovo 7 d. Cleveland, Ohio 
"Katalikybe Lietuvoje". 

Kovo 8 d. Chicago, IU. (Mel 
dažio salėje) "Spauda ir Kul 
turą". 
PASTABA: 

Maspeth, N. Y. Dr. K. Pak 
štas kovo 1 d. nebeturės laiko 
kalbėti. . ^ 

tik tame, jog nemokėjo organizuotis, vienyties, nežinojo mo
derniškų ginklų, nepramate b,altųjų veidmainingumo. 

DABARTINŽ PADĖTIS. 
Šiandien jau uždrausta indijonus tyčia žudyti. Šiandien 

jie tirpsta specialistų globėjų "švelniose" rankose. Teisės ir 
pragyvenimo žvilgsniu raudonodžių padėtis tikrai baisi. Gana 
prisiminus jog šitie seniausieji amerikiečiai savo tėvynėje vos 
nesenai įgyjo piliečio teisių. Juk tai beveik vienintelis šių die
nų pasauly reiškinys; ir randa jis sau vietos taip vadinamoje 
kultūringoje šaly. Koks tu nelaimingas, Dvidešimtas Amžiau, 
jog Tau vis dar reikia žiūrėti į laukinius, kurie civilizuotais 
vadinasi. 

Žinoma, labai norėdamas indijonas galėjo tapti savo kra
što piliečiu: tuomet jis turėdavo atlikti keletą metų forma
lybių, eilę, o svarbiausia — tai turėdavo nutraukti ryšius su 
savo kraujo giminėmis, žodžiu atsisakyti to, kų, kiekvienas 
doras žmogus kuolabiausia brangina. Išrautas iš savo amžiais 
augintų gyvenimo papročių ir įmestas į jankių lenktynių su
kuri naujas raudonasai pilietis greit žūva, nes jis dar neprisi
rengęs apgaulingoje fabrikos civilizacijoje gyventi. Tad vie
ton pilietybės jiems buvo duota koncentraciniai lageriai, iš 
kurių jiems uždrausta išeiti. Ir taip matome šio krašto tik
ruosius savininkus ir laisvę mylinčius žmones uždarytus į 
kroteles be teisių, be žmoniškos pagarbos. Demokratybe pri
sidengę kapitalistai ir anglizatoriai turbūt niekur nepasiekė 
tokio "ankšto" veidmainingumo laipsnio, kaip santykiuose su 
indijonais. Tik pamanykime: ateivis anglas po koja pamynė 
senąjį amerikieti ir nori iš jo "merikontų" padirbti. Ame
rikietis kiek tik gali spiriasi, bet ar-gi gali širdis prieš fabri
kų atsilaikyti. Ak ir jankių tarpe atsiranda jautrios širdies 
žmonių, gerbiančių teisybę ir žmoniškumų: šitie gėdinasi sa
vo vientaučių darbų ir kenčia del indijonams daromų skriau
dų. 

Raudonaisiais rupinties valdžios pavesta Indijonų Biurui, 
kurs turi plačiausių teisių ir valdo daug žemių ir pinigų. De
šimtis milionų dolerių išleisdamas Indijonų Biuras visgi ne
įstengia indijonų aprūpinti, jų padėties pagernti. Tad buvo 
sudarytas Šimto Komitetas, susidedųs iš mokslininkų, kata
likų vyskupų, protestonų misionierių, Y. M. C. A., žydų ra
binų, laikraštininkų, filantropų ir pačių indijonų vadų. Sis 
komitetas posėdžiavo Wasliingtone, svarstė sunkių raudonų
jų padėtį, kritikavo Ind. Biuro biurokratinę tvarkų ir jo cl-
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gėsį su indijonais. 
Vienok šito komiteto patarimai turbūt ir liks patarimais. 

Jau posėdžiams pasibaigus, katalikų vyskupas pakilo ir nu
siminęs tarė: " I š toio mes atvykome - ir važiuojame namo 
palikdami tų pačių senų sistemų balne besėdinčių". Taip, tur
būt ir dabar truks indijonams maisto, gerų mokyklų ir ligou-
bučiai užsidarinės viduržiemiuose, nes nespės anglių iš Wasli-
ingtono pristatyti. 

ARGI IR INDIJONUS Į "MELTING POT?" 
Anglo amerikiečiai piniginiuose reikaluose dideli indivi-

dualsitai, bet daugelyje kultūros dalykų jie yra komunistai. 
Tad ir matome juos turtingus doleriais, bet kaįkada nusku
rusius dvasinėje kultūroje. Šitas kultūrinis komunizmas kele
riopai reiškiasi: noru panaikinti visas kalbas, o palikti vien 
angliškų, įgyvendinti vienintelę ir beveik priverstinų madų. 
iš visų žmonių padaryti vidutinius ir nuobodžiai monotoniš
kus "common" types, išnaikinti kame nors besireiškiančius 
originalumus ir t. p. 

Šitos rųšies angto-amerikiečių komunizmas labai stipriną 
ištautinimo pastangas ir gerokai smulkina jų dvasinę kuftu-
ių. Visus ateivius it kokių tešlų grūdama į komunistines ir 
labai monotoniškos kultūros puodų (melting pot). Ateįvių la
bai daug, tad jų lyg-ir prisibijoma. Bet kam-gi bijoti tos ma
žytės saujelės 28-se valstybėse išbarstytų indijonų? Kas-gi 
juos brukti į melting pot f 

Krikščionybės, mokslo, žmoniškumo prisilaikant reikėtų 
nenaikinti originalės indijonų kultūros. Atbulai, reikėtų jų 
sergėti kaipo didelę ir brangių retenybę. Angliškos pradinės 
mokyklos vertėtų ten visai uždaryti ir vieton jų įsteigti pa
kankamai indijoniškų mokyklų, kad per jas galima but išlai
kyti jų senoviškos kalbos tyrumų. Panašiai reiktų elgties ir 
su papročiais bei jų gyvenimo būdu. Dabargi neva moralistai 
(Miss E. Dabb) reikalauja uždrausti Pueblo šokius. Kultūri
niam komunistui tiesiog nuostabu ir nepakenčiama matyt kitų 
žmogų į save nepanašų. Indijonų originalus drabužiai, labai 
savotiškas jų gyvenimas, neangliška kalba, jų keisti papro-
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nabašninkas prezidentas Wil-
šonas. 

Kai-kas spėja, kad iškėlu-
sieji triukšmų ne vien norį 
susiaurinti nabašninko Wilso-
no šlovę, bet kur-kas daugiams 
pakenkti gyviesiems Wilsono 
šalininkams, kurie šiandie 
užima aukštas ir atsakomin-
gas vietas respublikoje. 

Kaip ten nebūtų, bet šiuo
kart einasi apie dideles pini
gų sumas. Būtent, susekta, 
kad tuometine Wilsono admi
nistracija santarvės valsty
bėms nelegaliai paskolinusi 
pusantro biliono dolerių. 

Kuomet su Francija iškilo 
pasitarimai kas link karo sko
lų atmokėjimo, Pinigyno de
partamente imta ieškoti doku
mentų tikslu patirti, kada ir 
kiek Francijai buvo skolinta. 
Ir atrasta, kad Wilsono ad
ministracija po paliaubų pa
darymo santarvės valstybėms 
davusi dar pusantro biliono 
dolerių MLiberty" bonais. 

PrasidSjus karui, Kongresas 
išsprendė santarvės valstybė
ms duoti reikalingų paskolų 
tik karo laiku. Tuotarpu de
mokratų administracija, tur
būt, iš didelio džiaugsmo lai
mėjus karų, po paliaubų pa
darymo išmokėjus sakoma 
sumų. Reiškia, pasielgta prie
šingai Kongreso išsprendi
mui. Santarvės valstybėms 
duota paskolos ne karo vedį 
mo tikslams, bet kitokiems, be 
;jokio rimto apgalvojimo. 

Lygiai susekta, kad tuome
tine turtinga ir duosni demo
kratų administracija Rumuni
jai patiekusi paskolų, kuomet 
pastaroji dar nebuvus įsivėlu
si karan. Gal jai duota pinigų 
apsiginkluoti ir greičiau pa
kilti karan perėjus santarve* 
pusėn. 

Suprantama, politiniai de
mokratų priešai tų triukšmų 
begalo išpučia. Mat, jie skai
stesni už anuos. Kai-kuriems 
aukštai stovintiems asmenims 
tuo iškeltu skandalu, žinoma, 
galima daugiau, ar mažiau 
pakenkti. Bet negalima grų-
žinti vėjais išleistų bilionų 
buvusio karo laiku. Ir jei U 

Į bereikalingo pinigų aikvojįao 
ir mėtymo kaltininkus norima 
surasti, tai jų reikią ieškoti ne 
vien buvusioj demokratų ad
ministracijoj, bet ir buvusiam 
republikoninįam Kongrese. 
Kongresas juk karo pradžioje 
tos administracijos žinyba? 
pavedė bilionus dolerių išleis
ti taip, kaip butų tinkamiau
sia, bi tik karas butų laimė
tas. Gi vienoms paskoloms 
antkart paskyrė dešimts bi
lionų dol. Tad jei administra
cija nespėjo santarvei paskir
tos 'paskolos pristatyti karu 
laiku, einant žiauriems mū
šiams, tai likusias sumas da
vė po paliaubų padarymo. 

Tame tad ir nėra nieko ypa
tinga. 

Mums regis, kad kas jau 
buvo, tai praėjo. Karo laikais 
administracija atliko daugybę 
didelių klaidų. Tai dėlto, kad 
pačiose valdžios viršūnėse sto
vėjo nekompetentiški žmonės. 
Šiandie tad daugiausia reikė
tų darbuotis, kad ateity ko 
panašaus nebūtų. 

žiogas. 

Vokietijos gyventojai. • 
• 

Vokiečiai mėgsta išskaitUa-
vimus. Laikraštis "Germa-
nia" paduoda tokių žinių vo
kiečių tautoje 10 vyrų iš t$ 
000 ir 3 moterys iš 1,000 yra 
bepročiai; 1,000 vyrų randama 
10 genialių žmonių ir nei vie
nos 1,000 moterų. 1,000 mote
rų yra 595 ankštesnės inteli
gencijos moterų ir 1,000 vyrų 
380. 

LEOKADIJA SABOMIENt 

X 

L. Saboniene įžymiausia smuikininkė, 
Kovo 8 dieną "Draugo" vakare Meldažio 
svetainėje turėsite progos ją išgirsti smui
kuojant. 
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MOKINIŲ KONCERTAS. 

Valtz 
3 Nicholas De Peder ~ Souve-

nir 
4 Stella Satkus - Niglit Scho 

oi, March 
5 Elizabeth Verenechik « Se-

renade 
6 Tessie Karvelis - Vacation 

time 
7 Agatlia Kruszas - Turki sb 

Rondo 
S fielen Pilkis - Fluttering 

Leaves 
9 Antoneette Kinas - Menuet 
10 L. Quis - Second Valse 
11 Bernice. Milaszkiewicz 

Simple Confession 

ingale 
15 Josephine Schultz ~ Etude 

Fantastic. 
i • i J I . 

• 
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. 
Šeštadienio vakare vasario 

21 d. Beethoveno Muzikos 
Konservatorijoje įvyko moki
nių koncertas. Į vakarų gau
siai atsilankė mokinių tėvai 
ir svečiai. Vakarų vedė A. S. 
Pocius. Programų pildė: pia
nistai, smuikininkai ir daini
ninkai, mokiniai A. S. Po
ciaus, C. Gaubio, L. V. Saar ir 
Lulu Raben. Visi programos 
dalyviai veikalus pildė atmin
tinai, kas liudija mokytojų rū
pestingų prirengimų. Nuolati
niai konservatorijos koncertai 
yra begalo muzikos moki
niams svarbus dalykas. Pra
tina mokinius prie publikos, 
ragina juos prie spartesnio 
lavinimosi ir koncertan atsi
lankę tėvai mato, kaip jų vai
kučiai moksle pažangiupja. 

Šiuo kartu išpildyta se
kanti programa: 
1. Bernice Jakowicz - In t ie 

Pąrk, March 
2 LilUan Venckus - Etto 

12 Ąlice Plackecha - Hunga-
rian Rhapsody 

13 Aline Logan - Sextette 
from Lucia 

14 Genowiene Šidiškis ~ I -
wept, Belo ved, The Night-'' 

c»«»' •m » » » m fttn m M 
Telefonas Ganai 72S3 

PETRAS CIBULSKIS 
ftlallavojlmn KontraktorUis 

Dažų ir Poperos Krautuve 
2388 SO. L.EAV1TT STB. 

nULBRANSEN 
V-Jlhe Ttegistering Piano 

l^ationalb/Vrioed, 
^Bremded in the Back. 

Model 

*700 *615 *§30 H50 
i i a i yra geriausi pianai 

pasauleje parsiduoda už 

Fabrikos nustatytą kainą 
-

i ant lengvų išmokėjimu. 

JOS. F. BUDRIK 
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St. 
3327 So. Halsted St. 

Chicago. 
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eiai ir daugspalve jų egzistencija tiesiog gadina akis šio kra
što kultūriniams komunistams. Vienpk mūsų nusistatymu, su 
indijonais susiduriant butų geriau užsidėti pilkus akinius, 
negu naikinti indijonų savytą, kultūrą ir tautines spalvas. 

Tikrai kilniam žmogui labiau pakenčiamas ekonominis 
komunizmas, negu kultūrinis*. Nes pirmąsai varžo tiktai kiše • 
nc, gi antrasai kėsinasi žmogaus dvasių i futliarą įdėti, į 
vienodus rėmelius sulieti. O dvasios vergija išauklėtam žmo^ 
gui daug biauresne negu kišenes suliesėjimas. 

Bituos principus išpažindami, mes ir stojame visa savo 
menka galybe už pilnateisį indijonų gyvenimų, už jų kultu-, 

— 3: z±: 1 • 

" 

• ' 

BE 

STACIJOS 
Graudus Verksmai 

Ir 
Nekurios Gavėnios Giesmes. 

Išimtos iš 
"Ramybė Jums" 

KMNA7c. 
Užsisakant kreipkitės 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 South Oaklev Avenue 

Chicago, lil. 

" * iri 

(i ' 

™ 

1 
I 
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ros pilnutinę plėtotę. Mes žinome, jog šis. mu&ų nusistatymas 
nepatiks šio pasaulio galingiesiems ir jųjų akliems tarnams. . | ? t k W | dažome^r atafuliname senus. 
Kovodami už savųjų laisvę Vilnijoje, mes negalime pamirstr J OHAS. K. VtTOfiUllTO 
ir kitų tautų ir tautelių, kurios jungų vilkdamos dejuoja i r t y g L . ^ j j ^ S T s t ^ ^ ^ S d c a f f o DL 

Tel. Roosevelt 8982 skursta. 

._>. w * « . JSsS ' • ' . < -
< • * • . 

.ŠJk 
K. P. 

K.vuosAms 
Didžiauses ir geriauses sinvejes 

ant West Sides. 
o Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 
J materijų del vynį ir moterų. 

NAUJAUSOŠ MADOS SIUTU 
Visokiu Stylu 

j Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 
Kainos visiems prieinamos. 

I Kreipkitės pas mane del gero p a t a m s 
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* LIETUVIAI AMERIKOJE 

C f i C E R O t l E 
ATSIŠAUKIMAS Į JAUNŲ 

MERGAIČIŲ TĖVELIUS. 

» 

Mums žinoma, kad visi tė
vai nori džiaugtis ir gėrėtis 
savo vaikų gerais darbais. 
Taigi, tėveliai, malonėkite pri
rašyti prie jaunameeių. mer
gaičių Vyčių skyriaus savo 
dukreles. O tikrai' galėsi te pa
sidžiaugti. Labiausiai re i kali n 
ga priklausyti toms mergai
tėms, kurios nelanko bažnyti
nę mokyklą. Jaunametės mer
gaites laiko susirinkimus sy
ki mėnesyje, tai yra, antrą 
mėnesio ketvergę. Kitais ket-
vergais visos mergaitės gali 
ateiti ir prisidėti prie siuvimo 
ratelio, katroj nemoka dar 

*siiiti. Gali ateiti ir mokančios 
mergaitės ir pamokyti viena 
kita. 

Siuvimo ratelis ir visi susi
rinkimai įvyksta Sv. Ant. pu-
rap. mokyklos kambaryje. 

Valdyba. 

Cieeros Jaunimas. 
Tai yra Vyčių kuopa buvo 

• - . 

Iti kokį pranešimą laikraštyje, 
o korespondencijų, tai ir visid 
neteko pastebėti, 
i Bet dabar jau kitaip virto. 
Jau yra kuo džiaugtis, nes 
kuopa atbudo ir pradėjo smar 
kiai veikti. 

Seredos (Vasario 18 d.) va
karą buvo surengta gražus šo
kiai, kurie davė gražaus pel
no. Publikos buvo daug, dau
giausia privažiavo iš kitų 
kuopų, Brighton Park, Mar-
ąuette Park, Nortk Side ir 18 
Str. 

Patemij.au per vakarą viena 
jaunikaitį kuris, kaipo šio va
karo gaspadorius, puikiai rū
pinosi, kad viskas butų tvar
koje. Jisai nesenai priklauso 
prie Vyčių, bet pasirodo esąs 
gabus ir mylįs savo tautą. Jo
nas Petrošius, tapdamas kuo
pos pirmininku, lavinasi mū
sų tėvų kalba. Girdėjau, kad 
neužilgo pamatysime ji ant 
scenos kovo 8 d. 

Veliju 14 kuopai stiprėti ir 
augti, sėti gerus grūdas, kad 
atėjus laikui butų kas plauti 
ir pasidžiaugti gerais darbais. 

Aš. 

pijos svetainėje. Sveeių. buvo 
labai daug. F^lno nuo vakaro 
atliks gražaus. Visas pelnas 
eis į Naujos Bažnyčios grote 
}įą fondą. Mūsų kolonijos Są-
jungiefces ka pradeda dirbti, 
tai visos iš viena dirba gra
žioj sutarty. Vakaro komįsija 
Lazdauskienė, Nebereižrenė, 
Šneiderienė, ir Baubkienė pa
rengė skanios arbatėles. Valai-

ir siekius, ir ragino visos ko
lonijos moteris ir mergaitės 
prisirašyti. Klebonui užbaigus 
kalbėti mūsų geraširdžiai iš-
nešė stalus iš svetainės ir pra
sidėjo šokiai. Svečiai tik apie 
12 valandą, pradėjo skirstytis 
pilnai patenkinti sąjungiečių 
vakarėliu. Beje, negaliu pa
miršti, kad dengimo komisijai 
pagelbėjo šios:* S. Kolsanaus-

vos Dramos artistai, kurie fcur i lyginimo. Vakaras įvyks ilM'i 
tik pasisuka su vaidinimais j sic Halį", Valparaiso. Univer-
trauįte traukia publiką geFę-1 sitete fcovo. 5 d ketverge, S 
tis jųjų žavėančjiais lošimais ^vai. vakare. Del aiškumo vie-
suteiks vers visą to vakaro i' tos arba kitokių informacijų 

Aš buvau. 

VALPARAISO, IND. 
. 

jau visai nusilpusi, ir rodėsi. V a s a r i ( ) ^ ^ i v y k o M o t e n } 

kad jau jos ka.p ir nėra. Be- I s % i u n g o g vietinės kuopos Ar
tai kada tegalima buvo m a t y - s ^ ^ V a k a r g l i 8 m u s ų p a r a , 

D A K T A R A I : 
r\\ N a m y T e l e f o n a s Y a r d s 1 6 9 9 

OfLso T e l . B o u l e v a r d 5 9 1 3 

DR A. J. BERTASH 
S 4 6 4 S o . H a l s t e d St . 

O f i s o v a l a n d o s n u o 1 ik i 3 p o 
p i e t ų i r 6 ik i 8 v a k a r e 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4442 So. VVestern A ve. 

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

ro vedėja buvo TĄ. Vaičitmie- kaitė, K. Kokanauskaitė, Tut-
nė. Pasivaisinus skania arba- Henė, Kačinskienė, Rimkienė, 
tėle, apie devintą valandą pra Stasaitienė, Lukauskienė, Mi-
sidejo programas, kuris buvo kolaitienė, Kaziliunaite ir ?4-
beg^lo. gražus, ir turiningas, 'giunienė. Bravo, Cieeros Są-
Buvo dainų, dainelių, muzikos jungietės, daugiau tokių gia-
(piano ir smuikas)., kalbų, žių, pavyzdingų, vakarėlių, 
kalbelių, deklamacijų ir t. t. 
Programo dalyviai buvo šios: 
Lucija Mįkolaitė, Barbora 
Matulaitė, Bronislava Binakai-
tė, Ona Lazdauskaitė, Barbo
ra Jurgelaitė, Marcelė Kutai-
tė, Adolfas Mondeika, Vikto
rija Volterai te, Z. Saurienė, A. 
Bereckaitė, J. Sauris. Progra
mas buvo išpildytas kuopui-
kiausiaL Garbe Cieeros Sąjun-
gietems, kad prie jų organi
zacijos priguli tokios Šaunios 
dainininkės, kaip tai Jurgelai
tė, ir Xutaite (2 kuopos), Z. 
Saurienė (1 kuopos). Man te
ko girdėti, kad ir kitos pane
lės pasižadėjo prie Moterų 
Sąjungos prisirašyti. Be kon
certines dalies buvo dar kal
bų. Kalbėjo kun. A. Linkus, 
kurs prijuokino publiką, ir 
kun. H. J. Vaičiūnas, kuris 
labai gražiai ir įspūdingai nu
piešė Moterų Sąjungos tikslą 

programą. Programas bus 
puikiausias; bus kuomi netik 
sužadinti nuliūdusius jausmus 
atgaivinti Tėvynės meilę, bet 
ir įkvėpti gilesnį kiUtutfinį su
sipratimą. ' ' * 

Pakvietųnj9,s. 
Kviečiame į šį vakarėlį mo

ksleivių rėmėjus ir taip s ve 
čius atsilankyti iš apielmki 
nių kolonijų. Žinoma, arti
miausia mūsų kolonija yra 
Gary, Ind., tad mes laukiame 
(larLečių kuodaugiausia. Įžan
gos nebus — veltu; visiems, 
nes "Dzimdzi - Brandzi", 
matydami ir giliai suprasdami 
moksleivių reikalus ir padėj;-

Lietuvių moksleivių Litera- j mą, suteiks vaidinimą be at-
tinė draugija, Valparaiso Uni- , 
versiteto, rengia nepaprasti 
vakarėlį gale žiemos mokslo 
ketvirtmeėio. Šis vakarėlis 
bus nepaprastas, kadangi 
"Dzimdzi - Drimdzi", Lietu-

galite kreiptis Lietuvių kny
gynai, 609 College Ploce, ar
ba pas komisijos narį šiuo 
antrašu: 555 Garfield Ave. 

P. Atkočiūnas, 
Komisijos narys. 

. 

DR. S, BIEZIS 
PHYSICTAN & 6 U R Q E 0 9 

X — Spinduliai 
N Office: 2201 W. 22nd St. 
Cor. S. Leavltt St. Tel. Canal 6222 

Besidence: 3114 \V. 42nd SL 
TeL Lafayette 4988 

Hours; 1-4 & 7-8 P. M. 
Sun. 10-22 Noon 

r 

b 
Telefonas Boulevard l t S t 

Dr, S, A Rrenza 
4408 SO. ASHLAHD AVBJf UB 

Chicago, lll. 
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 po 
p*et Iki S po piet, • : * • Yak. i*j 
• :SO v ak. 

į 

J 
TeL Boulevard 0537 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
• Ik i 8 r a l . v a k . M e d ė l i a m i * n u o 

8 i k i 2 -vai. p o p i e t ų . 

Dr, A. Rač k u s 
Gydytojas, Chirurgas, Obt-

tetrikaa ir Specialistas 
Elektroterapaa. 

IŠIMA T0NSILU8 — 
D—B« mari alino, 
t )—Be pellle Ir be •kaatnte, 
»)—Be kr»«Jo, 
*>—Be jokio pavojaus ToiknUU 
• )—Pocljentui nereikia alrrfl, ga

lį taoi valgyti, ir ffti* eiti ( 

P a o d o <Oaii etoaeo* (akmenis tulftjrje) 
ir akaieaia i lapamo pūslėje be o-
peracijeo, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems Mgrai laa girdėjimo. 
Gydė visokias ligas pasekmingai. Ir Jai 

jra. reikalas daro operacijas. 
ProfesUonalI patarnavimą teikia savą 

1411 So. 60 Ave. Cicero, HL 
Ofisas atidarytas: kasdien ano I vak 

po piet Iki • vak vakaro. 
Modėuomsi Ir seredomi* 

J 

Dr. A.J. KARALIUS 
To*. Boulevard 2100 

Lietuvis Gydytojas 
8303 South Morgan Street 

Chicago, DX 

i 

Dr. Maurice Kahnl 
ardytoju ir Chirurgas I 

4631 S. Ashland Ave. 
TeL Yards 0994 

Valandoj; ifik 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl, nuo 10 iki 13 piei^ 

>flao TeL Boulevard N U 
Beald, Tek Orezel t l t l 

D P . A. A. ROT H 
S U S A S G Y D Y T O J A S DR 

U U l K U R G A S 
Speda l l f l taa M o t e r i š k ų , V y r U k ų 

V a l k ų ir v i sų c k r o o i l k r i Ugų. 

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

Vai.: I—t po piet t—b vak. Ned. 
Ir šventadienlalg l t — I I 4> 

D R. SERNER, 0. D. ; 
Lietuvis Aklų SpeclalJbtay 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjfma. 

jei turi akjų uždegimą, jeigu akys 
E u vargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Lai $5 ir angičian 
| Valandos nuo 1 iki 9 vakarą 

Nedaliomis nuo lO Iki 1 
3333 South Halsted Street 

***** 

e 

DR. CHARLES SEGALl 
Perkėlė savo ofisą po nutuerhi | 

4729 S. A&hland Ave, 
SPECIJALISTAS 

DŽiorŲ, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 1 0 — l t nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:3» vakaro 
Nedėllomis: 10 Iki 12. 

Telefonas Mktaay 

TeL Boulevard SMS 

D P . J . P. Poška 

I 

I Si* 
BSS7 Bo. Morgas Btreei 
Valandos: 0—lt |ft ryts. 
Vakarais nuo 7 Iki | 

CICERO OFISAS t 
1S4S Bonta 4t-tk A v e s m 

Telef. Cicero 4070 
Taland.: 0—0:10 T. T. 

Utarnlnkals Ir nėtniflloms aae 'S 
iki 0 vak 9S& , o» | 

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

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gai
vos, svaigulio, aptemimo, nervūo-
tumo, skaudančius Ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego. Ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirši-
na nei akių medik-alia mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 

, visokias Ug&s arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-

( kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsltikimuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
Jei reikalaujama Stiklai Jdėti nuo 

• numerio 10 recepto duoto visiems 
i ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys prl-
taikytos. Speciale atydą atkreip-
iąma palengvinimui visų nervų 
ligaj, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių 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. Speciale a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Z*fft&ąį nu<* 10 *yto M 8 va* 
Nedeliomls nuo 9 Iki 1 po pietų 

Tel. Boulevard TS89 
AKINEI 94 LB AVGSfilAU 

GRABORIAI: 
• « % 

S. D. LACHAWICZ 
l ie tovls Graborlus | 
9114 W. 23-rd Place > 

C h i o a g o , BĮ . 

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at-
siaaųkti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Canal 1171 
1100 

i- ' l I ' 'gi 
1437 So. 49 Ave. TeL Cicero 8170 Į 

CHAS. SYREWICZ 
Lietuvis Graborius 

Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos, 
Pirmos Klesos 

Masine 

Llcensed Bmb. 
f . K. Palaos 

Frivate Ambu-
lance 

B run s wick-RadioEa 

Akinių pritaikymo mbno 

25 metų prityrimo 

# *\ mm i' .nu4M^-J.ii u"*; 
TeL Canal 0157 vak. Prospect 0051 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Ue tu vi s Gydytojai Ir 

Chirurgo* 
Į S U So. Hklsted SC 

Rezidencija 0000 S. Artealan Ave. 
Valandos: 10 iki l t ryte; 1 Iki C 

po pietų; * Iki 8 vakare. 

I 

SIMPTOMAI PAREISHIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar jums skauda g*>*T 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg 

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ii plukančlus 

taškus 
Ar atmintis po truputi mažėjat 
Ar akys opios Šviesai T 
Ar Jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant voku T 

Dr. Jan J . Smetana 
1 8 0 1 S o . A s h l a n d A v e . 

Kampas 18 gatves 
Ant trečio augšto viri Platte ap-
tlekos, kambariai: 14, 15, 10 i r i ? 
Valandos: nuo k ryto Iki 0 vak. 

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

Tel Lafayette 8508 
Dr. A. J. NORMANTO 

LIETUVIS NAPKAPATAS 
4454 SQ. Węstern Avenue 

Vak: Kuo S iki 8 0 lkl 8 P. M. 
Chicago. 

t 
Nesigarsinsi, —. tavo biznj 

mažai kas žinos. 
Profesionalai, biznieriai gar

sinkite savo biznius dienrašty 
"Drauge". 

. . . - . . , . _ _ 

DAKTARAI IŠ VOKIETIJOS 
i SPECIALISTAI lytiškų ligų kurios gydomos į tris 
savaitės, taipgi Specialistai inkstų, vidurių, širdies ir 
plaučių ligų. J . 

Health Service Institute 
155a VVest Division Street 

T e l . B r u n v u u k 1 7 1 7 

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

Nedėllomis ir šventėmis 10 iki 12 ryte 

Pagarsėjęs Pasauleje Ph-

onografas ir Radio Krūvo

je. Radiolas, De-Forest, 

\Vcrkrite, Crosley parsi-

duoda už teisingą kaina 

nuo $25 ir aukščiau ant 

lengvų išmokėjimų. Gausi 

muziką iš oro muzika iš 

žvaigždžių muziką jūsų 

mylimo rekordo. Dykai 

pristatome į namus išban

dymui. 

JOS. F. BUDRIK 
3343 So, Halsted St 

Tel. Boulevard 8167 
Chicago 

/ 

i 
\ 
) 
\ 
) 

s 

Trynimu* Visados Suteikia Palenf Tinimą.' 
Neatsidčkit ant riebaluoti} mosėių, 

kuomet jums būtinai reikalingas Hni-
meutas! 

IrejT. S. \ . Pat Ofise. 

visuomet buv-»paffelbmRa gyduole. Tis yra 
puikiausis ir labiausiai patikėtinas iini- " 
mentas, kokį tik pinigai gali nupirkti, j 
N6ra tikrasii jei neturi INKARO vais- ' 
haienklio, v v 

F. AL>. RICHTER ftCO. _ 
104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y. lA 
L J ^ J > , * ^ ^rv> >*v, <"^>. «* sj> 

/ 

ADVOKATAI 

STASULĄNI 
A D V O K A T A S 

77 W. VVashlfigton St, ftam 911 
V TeL Oeatąal ftOt 
Cicero Oflsaf Ketv«rgo rak. 

4»17 W. 14th St. Tel. Cicero 82 
Ant BRIDOEPORTO Seredoj nuol 
6-8 vaL • . Bubatoj nuo 1—T • . w.\ 
3236 S. Halsted St. Tel. Boul. f7S1 

t • ^ 
Tai. OanaJ 2655 

c . J : PAN8nij iA 
Fotojęrafas 

PAMSIRNA STUDIO 
ltOl & Halsted St., Chicago. 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja J 

' miesto dalia. 
-

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
M I E S T O OFISAf l 

t«7 K. Dearfjorn Streef 
Kambariai 514 ir ftlt 

Telefonai Randolph 6584 te 6688 
VaL: Kas diena, lapkielant 8u-

batos Ir Šventės, nuo 9 Iki pietų, t 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Aveuoe 
Telefonas Pullman 6377 

VaL: Kas diena nno t iki t ; 
Subatomls visa diena. Šventomis 
iki pietų. 

SPECILISTAS ant e**aminavo-
I Jlmo abstraktų, ir padarymo kon-
| traktų, dokumentų ir Tisoklų 

Popierių. Veda vjsokiua #udu»7 l 

T e L B o u l e v a r d 3 3 0 2 

BRIDGEPORT STUDIO 
Jei nori turėti gražų natūrali 

paveikslą, tai Tamsta nieko 
nelauk, tikateik | 

BRIDGEPORT STUDIO 
O Stonkus Su Savo Prielanku

mu Ir Geni Darbu Tamstą 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

riim mm 8 M B • 

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Waskrington s t , 
Room 1310 

Tęlephone Dearbom 8946 
Vakarais: 2151 West 22 S t 

Telephone Roosevclt AO90 
Wamų Telefonas Canal 1667 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGDrS 

151* 80. Oakley Ave Chicago, 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVA ADV0KAT1 
3116 So. Halsted Street 

Valandos: Kuo 7 Iki t vakarais, 
* n o 9 iki • Subatom 

' ^ 

I 

i 

Tamsta6,ii Bu, 
Sveikasi 

Ar sergate? lCea Jums pagelbė-
slme. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysite s, ar ne. Kokia yra jūsų 
Ilga? Ar geri yra Jūsų inkstai — 

(urite" strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą. gagų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite kemoroįdus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant reido spuogus, lSbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs 18 ry
to, , galvosūki, apsivėlusi liežuvį? 
PraSallnklt nervingumą — apsl-
saugoklt neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite Ir pasiina-
tyklte su mumis tuojau. 

• " ; i B 8 k i 

Mes Taisome Smalos 
ir Žvirgždų Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

ir 
Veltui apkainoiame darbą 

Telefonai 
Crawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing & 
Supply Co. Inc. 

5300 W. 22nd St., 

H • ! = 

ADVOKATAS 
1 3 7 * • I>*« ,boni S .̂, Room t l M 

Telef. State 75J1 
. . Vakarais Ir nedėlioo rytą. 

3335 So. Habte4 St. 
Telefonas Taros « i4 i 

Bylos visuose telsmuosr. — Ab
straktai. — Ingaliojima* • - Pm«. 
kola pinigų i ir 2 m„gičl^xuL 

ir Schweers 
Ofisas 

Tel. Armitage 4413 
1112-1114 Milwaukee Ave, 
Viriui Hatterman ir Glantz Banko 

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

Nedėlloj nuo 10 1*1 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir šlapumo ligų. 

CICERIEČIAI 
PASINAUDOKITE 
PRCK5A 

Pardavimui 1-mi Morgi-
čiai ir 1-mi Morgicių Gold 
Bondsai kurie neša 6 ir 
6yi nuošimtį žemiau pami
nėtose sumose 

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

CICERO TRUST & 
SAVINGS BANK 
52nd Ave, <& 2^th St, 

Cicero, 111. 

JULUOMSUS IdDETUVlS ADVOKATAS 
aan w. aa-nd st. arti LealS, a. 

Telefonas Canal 8561 
Valandos: » ryto Iki » vakarą Se
redoj ir Pėtnycioj nuo J T i k K 
J. Veda visokias bylas visnosa 
teismuose. EgsamlnuoJa A b s S S 
J 2 * ****** T i s o k i U , , ^ ^ 
mentus, perkant arba ^ardoo-

| d a a t Lotus. Namus. Parma. to 
Blanfus. SkoUna Pinigus s i t pir
mo^ morgJclaus langromls Wrgo-

4 — _ 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL H a n d o l p h tOS4%VąL 

V A K A R A I S ] 
aSOi l . Halsted st. TeL MraVff f l 

y. v apart .PannlMIa f 

i }, 

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

Ofisas Didmiesty): 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Central 6S90 

: Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards, 4681 

:aw 
SKAITYK "DRAUGĄ t t 

—*̂ " 

seJ k 

m . SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis Šiandiena, 

Mes turime virš 10 metų moks
liško patyrimo, apie 'žmonių svei
katą. Mes gydome pasekmingai 
užsendintas ligas, kurių "kiti ne
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi a* 
lektrinlal ir be yaistiški gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai Atsilankyk i 
TRAI1IS HEALTH INSTITUTE 
3321 So. Ąalstcd Street 

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

O-

http://Patemij.au
file:///Vcrkrite
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CHICAGOJE 
DR. K. PAKŠTAS GRJŽTA 

CHICAGON. 
Pasakos keletą prakalbi] 

Eliza bet h, Philadelphijoj, Pi-
fttsfeurgo apielinkėje ir Cleve-'į teatrą atsikvėpti. Pagrįžusį 

tro pirmininkę p-nia A. Kaa-
sSdiene. Tad nestebėtina, kad 
nžgavėniomS atėjus ji jautėsi 
išvargus ir jokiu sveeių ne
manė kviesti i Lašiuskio lai
dotuves. 

Užgavėnių pavakaryje kar
tu su p-nia Kiriene išvažiavo j 

NAMAI - ŽEMĖ NAMAI » ŽEMĖ 

lando, Dr_ K. Pakštas kova 
8 d. sugrįžta Chicagon. Po-

O. Vasiliutė-Pakštienė m a 
dar pasilieka kurį laiką AVor-
eestery pas savo motiną, kol 
jos sveikata (po gerklės ope
racijos) visiškai sustiprės. 

BRIDGEPORT. 

Nepaprastos užgavėnios. 
Atsimename ir ilgai neuž

miršime tos vakarienės, kuri 
taip gražiai pasisekė Seserų 
Vienuolyno svetainės įkurtu
vėse ned. vas. 22 d. Sutrauk
ti mažne tūkstanti sveriu ir 
mažne visus Chicagos artistus, 
išjudinti daugybe draugijų ir 
vienu vakaru padaryti naudos 
niusų Seselėms į $1,500.00, tai 
labai sunkus (laibas. Tą dar 
ba vedė Akad. Rėmėjų Cen-

A. + A. 
ELENOS VAITKIENĖS 
METINES SUKAKTUVES 
Paminint liūdnas a. a. Ele

nos Vaitkienės mirties metines 
sukaktuves, pamaldos įvyks Se-
redoje, Kovo 4 d. 8 vai. ryte 
Nektlto Prasidėjimo šv. .Pane
lės bažnyčioje, Brighton Parke. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti Šiose pamaldose. 

Pasiliekame nuliūdo 
Vyras Domininkas, 

Sunai ir Oukterys. 
4325 S?. Pairfield Ave. 

. 

savo namų nebepažino. Visur 
gražiausi rožių bukietai, sta
lai apdėti parinktinais val
giais, o svečių susirinkę virš 
50. Susirinkę svečiai pareiš
kė p-nia i Nausėdienei, kad ji 
šiam vakarui savo namuose 
nebe šeimininkė. Liepė sėstis 
už stalo į pirmąją svečiams 
vietą. Ajnt stalo jai padėtas 
buvo gražus bukietas, iš ku
rio paėmus iškrito aksominė 
maža dėžutė, o toj dėžutėj ma
žytis rankinis laikrodėlis, iš 
platinos su 22 deimantais ir 
vienu safiru nusagstytas. Do
vana verta mažiausia $300.00. 

Tą visą "surprise party" 
iškalno rūpestingai surengė 
susidėję p-nios X. prieteliai, 
daugiausia "Almietes" ir ki
tos žymios Bridgeporte poniom 
ir veikėjos. Parūpino valgius, 
susidėjo tai dovanai nupirkti, 
sukvietė svečius, ir visą tai 
sugebėjo išlaikyti tokioj pas
laptyje, kad tiesiog reikia ste
bėtis. Vakarėlis buvo begalo 
jaukus ir malonus. Dalyvavo 
ir artistinių pajėgų, tarp ki
tu ir "Dzimdzi-Drimdzinin-

jkai". Tad buvo dainų, muzi
kos. O kas svarbiausia, tai 
buvo tikros broliškos meilės 

jupas. visų susirinkusiųjų tar-
i 
pe. 

Tikrai laimingas buvo tai 
sumanymas tas vakarėlis. As
meniški geri santykiai, drau
ginga meilė, yra viena iš svar
biausių sąlygų, kad visuome-
nis veikimas sektųsi. Tad ši-
vakarėlis nors privatus, bet tu 
ri dėlto ir visuomenės reikš 

Mes Bandome Padaryti 
Patraukianti Važinėjime. 

Kuoparankiausj, ekonomiškiausi ir geriau*) RapM 
T.ransit Lines padarysime, tai žmonės geriau pam< er.s 
mūsų karais važinėti ir visuomet važinės, l'ž tai mes 
ir darome, kad kuoparankiausiai sutvarkius aukštųjų 
•'leveitorių važinėjimą ir davus geriausį patarnavimą. 
Pavimrffe nauju karų ir jų didelis pagerinimas dabar 
patraukia tūkstančius naujų važi nė tojų kiekvieną savaitę. 

Kodėl Tamistai neprisidėti prie Kapids Transit šeimy-t 
nos? čia yra užtikrintas pilnas patenkinimą transporta-
cijos žvilgsniu šiame mieste. 

usų Pasiu l i j imas. 
Mes kaip Tamista. taip ir kitus norime, kad būtumė

te mii-i.i ko^timueriais. Mes iiuvešiine Tamista taip toli 
kaip Tamista norėsi — ir kaip dažnai per visa savaitę 
tik už $1.25. Jei Jus važinėjate tarp Chlt-agos ir Evans-
ton Tamistos galite liauti Paišus aiž $2.04). Tik paklausk 
bilia kq*tioj<> stotyje "\Ve«»kley "L" Pass". Tamista pats 
ar bilia kas iš tamistos šeimynos gali naudotis šiais pe-
sais. l.«-i>k mums Tamista supa/.in<l> ti su mu>ų KapM 
Transit patarnavinra. šiaiulirn. 

Chicago Rapid Transit i 

DARGIS & SAVICKAS 
REAL ESTATE 

BARGENAI! 
PARDAVIMUI PRIE , 

VIENUOLYNO. 
2 mnro namai 6 & 6 kam-

barių vėliausios mados kieto 
medžio užbaigimais karštu 
vandeniu šildomi, tik 

$15,000 
Bnngalow 6 kambarių su 

garadžlu, 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 Ckieagos 
ir Ciceroj. 

MAINYMUI. 

Mažai vartotas Buick Tou-
ring karas. Mainysime ar par
duosime. Kas nori gerą karų 
pigiai, kreipkitės tuo jaus pas 
mus. 

Muro namų — 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, ete., kreipkitės pas Alex 
Dargį ar Pranų L. Savickų ku
rie suteiks Tamistai teisingų 
ir mandagų patarnavimų --
greitai. Nebebūk be savo pas
togės dėlto kad gali Įsigyti su 
visai mažu įmokėjimu o ba
lansų mokėsi kaip rendų. 

Darome įvairius dokumen
tus, doviernastis, ete. 

Dargis 8C Savickas 
Real Estate, Loan & Insurance 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603 

mes. 
Sumanė ir daugiausia pa

sidarbavo to vakaro surengi
me p-nios: O. Kiriene, M. Mic
kevičienė, J. Norkienė, O. Sta
nkūnienė, M. Vaičiūnienė, k. 
Lešėauskienė, B. Bakarevi-
ėiene ir p-lė A. Valanėiunaitė. 
P-nia Dikinienė taip buvo už
žavėta tuom vakaru, kad žada 
Lietuvon sugrįžusi įvesti ta
kias "surprise party" ir te
nai. 

Bet ir čionai tokių privačiu 
vakarėlių reikėtų daugiau, šis 
pavyzdys mums turėtų primin
ti, kad asmeniško draugišku-

imo reikšmė yra ne tik malo-
• ni, bet ir labai svarbi. 

Pasipainiojęs. 

PARDAVIMUI ARBA 
MAINIMUL 

SOUTH SIDE 
50 automobilių telpantis mūrinis 

garadžius, parsiduoda pigiai, su mažu 
/mokėjimu, arl?a ainysu už namą 
Randasi South SIdAj*. 

16 flatii apart m en t building po 4 
kambarius, visi [taisymai, pusė blo
ku nuo didelių parku, įmokėt $10,000, 
rendos per metus $9,600. 

S flatu mūrinis namas, po 4 kam
barius, visi vėliausios mados j taisy
mai, jmokėt $4,500, kitus kaip renda. 

2 flatu mūrinis namas po 6-6 ka
mbarius, peviata apšildomas, su vi
sais j taisymais, aukštas clmentuotas 
bcismentas, kaina $S,904, lengvomis 
išlygoms. 

2 flatų medinis namas po 6-6 ka
mbarius, elektrikos, maudynės, auk
otas beismentas, kaina $3,500, jmo- reikalinga teisingo patarimo 
* Real Estate. 

Užganėdinome kiekvieną., ku 

TURIM VIRŠ 
1000 NAMU 

DEL PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 
PO VISAS DALIS 

' MIESTO. 
Norint Namus, Lotus, Biznius 
ir 1.1, pirkti, parduoti ar mai
nyti, del greito ir teisingo už-
siganedinimo, pirkite per 
Rozenski-Lemont 8C Co. 

Teisingas patarimas platina 
kiekvieną, biznį. Daugiausiai 

ris pirko, pardavė ar mainė 
per mus, tikriname kad ir ta-

MARQUETTE MANOR 
2 flatu naujas mūrinis namas po 

6-6 kambarius, visi vėliausios mados 
įtaisymai, karštu* vandeniu apšildo
mas, mūrinis garadžius 2 automobi-! mista busi užganėdintas. 
liams, kaina tiktai $ 16,500, randasi 
ant 59-tos ir Troy St. 

2 flatu mūrinis namas po 5 ir 6 
kambarius, karstu vandeniu apšildo
mas, jmokėt $2,000, kitus kaip renda 

f kambarių naujas murini;} bun-
galow, karštu vandeniu apšildomas, 
Jmokėt $3,000, kitus kaip renda. Ra
ndasi ant 66-tos ir Artesian Ave 

BRIGHTON PARK 
2 flaty naujas murinto namas po 

6-6 kajnbarius. aukštas beismentas, 
aukota pastogė, Jmokėt $3,500, kitus 
kaip renda. 

2 flatu mūrinis namas su visais 
vėliausios mados įtaisymais, aukštas 
clmentuotas beismentas, garadžius 
del 2 automobilių, kaina $8,900, Ra
ndasi prie pat MoKinlev Pork. 

BRIDGEPORT 
2 flatu murini* namas po 5 ir 6 

kambarius, su visais {taisymais, auk
otas beismentas, garadžius. kampinis 
lotas, prie šalies, kaina $8,5n0. 

6 pagyvenimų medinis namas, r in-
dasl netoli frv. Jurgio bažnyčios, įmo
kėt $1,200, kitus kaip renrfa. 

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

2 pagyvenimu bizniavai namas tin
kamas bile kokiam bizniui, Jmo>.£t 
$1,000. kitus kaip renda 
TURIM 100 FARMŲ PAR

DAVIMUI ARBA MAINIMUI 
155 akrų žemes, 38 miUs nuo Chi

cagos, 6 arkliai, 16 karvių, taipgi ir 
kitokių visokių gyvulių ir paukščiu, 
visos geriausio* mašinos, katros tik 
reikalingos ant fanuos, elektrikas ii 
\anduo išvedžiotas po visas trioboš, 
žodžiu sakant, atrodo kaip tik lietu
viškas dvaras. Parsiduoda labai pi
giai, arba savininkas mainys ant Chi
cagos prapertėa * *• A-

ftle visi namjli rali būti mainomi 

ŠIČIA YRA KELETAS 
MŪSŲ BARGENŲ: 

Geroj apielinkėj. 7 kamb. 
rezidencija, puikiai j taisyta; 
lotas 50x125. Įmokėti reikia 
tik $1,000, likusius lengvais 
išmokėjčimais. Kaina $6,500. 

2 flatu mūrinis, naujas na
mas, netoli vienuolyno, mo
derniškai ištaisytas, 6 ir 6 
kamb., karštų vandeniu apšil
domas, du boileriai, skyrium 
del kožno flato. Kaina $16 -
750. Parsiduoda ant lengvu 
Mygu. 

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

Naujas mūrinis namas, 4 
flatu, su Sun Padoriais, 3 po 
4 kambarius ir 1 penkių; iš 
taisytas su Bookcases ir fire-
places. garu apšildomas 2 ka
rų garadžius. Lotas 48x125. 

NAMAI - ŽEMĖ 
KAM DIRBTI 

Vienas geras investmentas -
pelningesnis už viso amžiaus 
darbą. 

Geriausias investmentas yra 
pirkimas praperdių. 

Daugelis mūsų kostumerių 
šiandien jau darbo nedirba: 
jo keletas dol. investuotu pa
darė jį neprigulmingu. Todėl 
ir Tainista pasinaudok mūsų 
14 m. patyrymu šitame bizny
je. Mūsų patyrimas per tiek 
metų gali Tamistai suteikt į 
la^ai daug gerų patarimų, ku
rie Tamistai duos naudos. Tū
kstančiai mūsų kostumerių 
per mūsų tarpininkystę pada
re 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
nigų neturi, tie kurie lauke 
koį 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 nepralaimejes 
nei cento - visi uždirbo. " 

Mes turime šimtus praperčiu 
po visą Chicagą ant pardavi
mo arba ant mainymo. Atva
žiuok ir išsirink nagai savo 
norą. Jeigu neradai ka ieško
jai, tai pas mus rasi. Mušu iš
taiga Tamistai patarnaus kuo-
geriausiai. Ta gali paliudyti 
mūsų seni kostumeriai. kurie 
su mumis turėjo reikalus. 

Čia suminėsime nors kelis 
mušu Barbenus. Anie Vitus 
Tvaaisldusime nnt raklausimo. 
Mušu Bargenai siekiai nu# k*. 
''n šimtų dolerių iki milrjoiMl,* 
Mes patarnaujame viemuMim 
visiems, nepaisant kaip mažą 
ar didele suma pinigų turi. 

Su $1.000 itnokejimu gali nu 
pirkti 6 knmb. £era namą van
deniu ar&ilrlomfl ^eroj vietoj, 

j Prekė tik $5,000.00. 

REAL ESTATE 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
TeL Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS M 

809 *. 3511 St. Chicago 
TeL 3oulevard 061! ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

L'asekningai siunčiam pinigai ir 
• Parduodam Laivakortes. % 

— * 

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

7 flatai; Pastaba: Kadangi 
savininkas priverstas gyventi 
Floridoj, jam neparanku ši na-

•ma turėti; jis įsakė mums nu
žeminti kaina nuo $40,000 iki 

,000 del greito pardavimo. 

Rendų neša $326.00 į mėnesį.! 2 r»ag. 4 ir 6 kamb. muro ir 
Geriausioj apielinkėj ant So. j medžio namas už $3,500 tik 

farmu. arba biznių 

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

3352 S. Halsted St. Chicago, m 
TEIi. BOUIiRVARD M4*. 

kolonijališkosies Dienos 
Dienose WasJiingrtono ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir graiiai apsirtdliusiems 
vyrams papuošti savo jralvas MI gra
žiais perukais. Jei iitaa paproty.* galio
tu ligi įiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvas. 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja 

Ruffi 

Mūrinis kampinis namas. 18. 
1-7. 2-5, 2-4 ir vienas 2 kamb. 
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkėj. Randasi neto
li Garfield Blvd. ir 3 blokai 
nuo Halsted. Rendos $5,400 į 
metus. 

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

13 flatu/, mūrinis namas ge
roj apielinkėj. 3 po 5 ir 9 po 

Lietuvių Amerikos Pohti- 4 i r 4 k a m b < beisniente: f&™ 
kos Kliubo North West Side apšildomas, rendu neša $732.50 

PARDAVTMftJI 2 flatų Tm> 
riuiai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys iSerysta plytoms 
beržinio medlio visi užbaigi
mai, AtsiŠAukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67 th Street 

TeL Prospect 1364 

PRANEŠIMAS. 

Pleiskanų mirtimjji priešą, kuris, jei 
ištepsi juomi galvą kasdien per sa

vaite »r deiimtj dienų ir vėliaus tik retkarčiais tulig reikalo, greitai ap
valia gaJyo* odą nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuoiaua 
prayka ir plaukai tuojaua atgaus savo naruraU, normali gražumą. 
Ruffle* galima gauti viao» aptiekose po 65e. bonką, arba už 75c. priaiun-
(uax paitu tiesiai ii dirbtuves. 

F. A D . RICHTER A C O , 1§4-114 So. 4th St., BroaUra, K. T. 

KRISTAUS KANČIOS 
PAVEIKSLAI. 

Gavėnios laiku bus rodomi 
krutamieji paveikslai lietu 
viškais parašais "Jėzaus Kri 
stasu Gjrvenimas ir "Jo Kai
čios" šiose vietose. Paveiks
lai labai gražus ir verti kiek
vienam pamatyti. 

Bridgeporte šv. Jurgio pa-
rap. svet. Vas. 28 d. ir Kovo 1. 

Town of Lake Kovo 2 ir 3, 
Alijošiaus svet. 

Roselande Kovo 6 ir 7 Visu 
šventę parap. svet. 

West PuUman Kovo 8 Ba-
joryno svetainėje. 

18 kolonijoj Dievo Apveizdos 
parap. svet. Kovo 10 ir 11. 

Brighton Parke parap. svet. 
Kovo 14 ir 15. 

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

Kviečiu visus atsilankyti ir 
pamatyt šių gražių paveikslų. 
Paveikslus rodo J. Steponaitis 

mėnesinis susirinkimas įvyki 
kovo 2 d. 1925 m. 8 vai. šv. 
Mykolo parapijos sevt. 1644 
WaT)ansia Ave. Gerbiamieji 
tliubiečiai malonėkite būti 
ant laiko. 

Valdyba. 

į mėnesį. Kaina $52.000.00 ar
ba savininkas priims i mainus 
mažesnį. 

2 flatu mūrinis namas, Bri 

$1.500 įmokėt. 
4 pag. kampinis run™ np. 

mas *u didelu lotu už $10,000 
tik $3,000 jmokėt. -

2 nag. 6 ir fi kamb. beveik 
nauias snn T»rlor namas van
deniu apšildomas, naujos mfrT 
dos ištai«?vmais lotas 3fM25 
su sraradžium prekė $13,000. 

CJ pag. beveik nauias muro 
nnnifls RVI snn mrloriai u?. 
$37 000 tik $12.000 jmokėt. 

13 pag. kampinis muro na
rna^ su pirmos klesos iStaisv-
mpis ir snn narloriai lotas Wlx 
\9§ prekė $75000 įmokėt $20 -
000 arM PU Jnsu n**1 '̂? mai
nais. Bandos apie $12,000 i 
metus. 

Lotų bargenai prie Maraue 
tte Parko po $400 ir aukSČiau) 
$10 įmokėti ir po $10 ant mėn. 

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

Bizniavas kampas ant Wes-
tern Ave. Keletą lotu ant Ke-
dzie Ave. Ashland Ave. Hal
sted ir kitų bizniavu greitai 
augančiu, vietų kur pinigus 
bus galima padvigubinti į tr
umpą laiką. Visi virš minėti 
bargenai bus nupirkti mažais 
įmokėsimais. 

Norintiejie padaryti gerą 
pelną trumpame laike, dar ne 

į NAUDOKITĖS! 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime didelį pasirinkimą 
geriausių bargenių, viso.) j 
Chicagoj. Siunčiame pi-1 
nigus Lietuvon ir į kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminoiame abstraktus, da
rome aoviernastis ir viso-
fces legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokiu nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

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

Telefonas Vards 6062 
Chicago, BĮ. 

« » • » • » • » • • • » mmim 
Notary Public. 

r 

-I 

L J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
-

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

5710 S. Kedzie Avenne 
Chicago, IU. 

Resldeacl|o8 Tel. 
Prospect MOl 

Ofiso TeL 
Proepect 677« 

ghton Parke, 6 ir 6 kamb. su 
maudyklėmis, elektra., augstas į v^iu7 painatykite mūsų bar 

. . A . 
Kazimieras švaranavi-čius 
mirė Vasario 26. 1925 m. 4:45 
vai. po pietų 26 metų amžiaus. 
Buvo gimęs Amerikoj. 

Paliko dideliame nulhidime 
tėvą Kazimierą ir .seserį Anelę. 
Taipgi paliko dėdę Mo liejo 
^Varanavičių. 

Kiuias pašarvotas 2518 So. 
Westeni Ave. laidotuvės [vyks 
Panedėlyje Kovo 2 d. Iš na
mų 9 vai. bus atlydėtas į Au.3-
ros Vartų bažnyčia, kurioj f-
vyks gedulingos pamaldos u i 
velionio sielų. . 

Po pamaldų bus nulydėtas i 
sv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visos gimines, 
draugus ir pažjstamns daly
vauti sioae laidotavė»e. 

NuUadę. 
Tėvas Kazimieras švaitajiavi-

čbus, Bcauo ir DAdė. 

beismentas. Su įmokėjimu $2, 
000. Savininkas patsai pada
rys paskolą, taipogi priims j 
mainus bučerne ar grosernę. 
Kaina sutaikysite su savinin
ku. 

3 flatai už $18,000. Puikus 
mūrinis namas, 2 po 7 kamb. 
ir vienas 6, geroj apielinkėj 
ant South Sidės, garu apšil 
domas. Rendų neša $225.00 į 
menes}. Įmokėti reikia tik 
$8 000. 

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

Rozenski-
Lemont 

..I genus iš kurių išsirinksite tą 
ką norite. 

I 

JVAIRUS KONTRAKTORIAI 
Tel. Blvd. M41 

A. KAIRIS 
Marinio Ir buda^ojimo 

GENERALI6 

G O N T R A C T O R I S 

809 W 69th St. Normai 4400 

&Co 
6312 So. Westem Ave. 

Tel. Prospect 2102 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

Atsilankykite paa 
gera patarimą, 

SS&S So. Halsted Btrcei 
Chioago, III. 

. 9SM Lowe 
į . • • » • • • • 

t 

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

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

Ofiss* atdaras ik>9 vai, V. i 

Nedėliomis. « 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HAROVVARE CO. 

Malavojime, dekamo.iame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jamė namus. Faaarome 
daria greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t t 
3149 8 0 HALSTED 8T. 

• Pres. Ramandonis 
Chicago, D l TeL Yards 7282 

^ * 
TeL Lafayette 4JSS 

PLUMBING 

'tf^Į 
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