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" D r a n g a s ' ' tebūnie kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikoje jo gyvenimo drangas! 

Veltui statysime bažnyčias, 
dalysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ne-
platinsime. 
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ŽINIOS Iš ROMOS, 
ROMA, kovo 13. — Anę 

diena Šventasis Tėvas Pius 
XI priimdamas audiencijon 
vokiečius maldininkus reiškė 
gailesčio del Vokietijos pre
zidento Eberto mirimo. 

Vokiečiu maldininkų gru
pei Šventasis Tėvas celebra-
vo Mišias. Po Mišių trumpai 
prakalbėjo, paskui padalino 
Jubiliejiniu Metų medalius. 

Tautu Sąjunga 
Baigia Dienas 

Praeita savaitę be kelįų bu 
riu itaVi maldininku iš Asv-
/jaus, Brescia ir iš kitur, Šv. 
Tėvo audiencijon priimta KM) 

Australijos utilitariniu kade-
tu. 

Tai Francuzu Spaudos Nuomom 
Čekoslovakijos Ministeris Be-

nes Mėgina Ją Gaivinti 
PARYŽIUS, kovo 14. Lt niai daugiausia pasidarbavo 

Į.KANSAS PATAISO JSTA- ; YPATINGAS FANATIZ-
TYM^. .. MAii. 

! j 
TOPEKA, jĮvas., kovo 14.— ; NEW YORK, kovo 14. -

Kaušas valstijoj legislatura Protestantai išleido naują su-
pataisė įstatyme kuriuom bu trumpintą savo bibliją. Biblo-

,vo nurodyta, kad geležinkelių joje " v y n o " žodis visur pa-
llokomotyvų inžinieriai priva- keistas " raz inkų" žodžiu. 
įžiuojant prie kryžkelių tris Protingi juokiasi, kad iš \v-. 
'kartus paleistų švilpuką. liukų geriausia "moonsnine' ' 

Kitose visose valstvbėse padaroma. 
reikalaujama keturių kartų: 
dviejų ilgesnių, dviejų trum- ; ATMETA MIRTIES BAU-
pų — pav. "tuuut , tuuut, tut- | c u r 
tu t . " ' *" 

Lokomotyvų inžinieriams 
buvo dei to nesmagumų. Įva- __. Mieliigano legislaturai j -
žiavę Kansas valstijon jie pa d u o t a s ) ) i l i u s g r ^ j ] l t j m i r t i e s 

Francijos Finansams 
Eina Pavojus 

PARYŽ1 US, kovo 14. — met turės sekti katastrofa. Iž 
Franeijaį grasina naudas ii- ,das nebeteks visuomenės pagi 
nansinis krizis. Kad iš.to kii- tikėjimo, gi "nepasitikėjimas 
zio išsisukti, sako- francuzas i r e ik ia pragaištį. 
finansininkas Leeheur, Frau-j Didžiausia iždui nelaimė, ta, 
(••ja būtinai turi gauti pen- ;knd valdžia padidino nubšim 

ėiu« už ryškiausiai užtrauk-
e. 

Paskirtas Apaštaliniu Dėle 
gatu Meksikon, arkivyskupas 
Ciinino, buvo Šventojo Tėvo 
audiencijoj. 

Apeigų Kongregacija turė
jo generalį susirinkimą daly 
vanjant Šventajam Tėvui. Da 
ryti galutini priruošimai ka
nonizuoti palaimintąjį Joną 
Eudes. [Taipat pripažinti gar
bingojo vyskupo S t rambi, pa 

• kiu b'lioicij frankų pasko'os. 
L A N S I N t T ^ i . , kovo 14. | * • * » • ****** šįmet, 'tas vid:;iinbs paskolas. Dideli 

taip tariant, eina didelis iš- jnuosimciai trukdo išpirkti pri 
mėginimo laikas, šįmet pri- nokstančius bonus. 

Kuomet aną dieną T. Sąjun- j pravesti apsaugos ir taikoslmiršę švilpuką paleizdavo ke bausme. Žemesnieji rūmai t ų | l l o k s t a ^ l } i , i o , u ) i>railklJ ver-
gos tarybos susirinkime AJK ' protokolą, vakar atidarė ta-į tu ris kartus. J)elto, išeidavo :bilįu atmetė. \**B ^onai, kuriais skolinta pU 
glijos užsienių reikalų seki*'*- j rybos sesiją ir pasakė karšta f daug nesusipratimų. 
torius C'liamberlain pranešė,! kalbą šaukdamas ir visas tau-1 Taigi, tuo žvilgsniu Kan- I 

kad Anglija atsisako patvir- tas ragindamas gelbėti T. sas Įstatymas pritaikintas 
tinti žinomą apsaugos, taikos Sąjungą nuo vįsiško suirimo, f prie kitų valstijų. • 
ir arbitracijos protokolą, da- J is pažymėjo, kad Sajun- j 
lis francuzu spaudos Tamųigai galima pagelbėti pripa-

MILIONAS AMERIKONŲ 
APLANKYS ROMA. 

Sąjungai paskelbė 
atilsį". 

. . amžina zįstant sakomą taikos proto
kolą. Anot jo, protokolas nėr-i 

Kai-kurie laikraščiai požy-1 tobulas ir toksai negali but. 
1111, kati Anglija, atmesdama) Bet ji galima visuomet taisy-
protokolą pildo savo domini-[ti, negerumus pakeisti kitais 
jų norus. geresniais straipsniais. Bet ne 

Kiti sako, kad T. Sąjunga atmesti taip, kai kad Angli 
jau baigia savo dienas, ly. ja elgiasi. 

sionisto, stebuklai. Vyskup. m l r* t a> kadangi su ja jau nie-
St rambi, bus beatii'ikuotas kas nenori skaitytis. 

XEW YORK, kovo 14. -
Spėjama, kad šiais šventai
siais Metais vienas milionas f 

ATSISAKO PRIPAŽINTI 
NOMINATA. i 

t 
amerikonų aplankvs Roma. 

WASHLVGTON, kovo 14. K i e k v i e m i l a i v u v v įH ( a b u r W 

— Senato juridinis komitetas maldininku. 
ir vėl, kaip pirmiau, atsisakė 
patvirtinti prezidento noiiu-

Vienatinė Francijai pagel-
ba, sako Lecheur, tai užsie-

nigai. Jei valstybės ižde bus'niuose paskola. Pastaroji pas 
užtektinai pinigų, kad padeng j Morganą 100 niilionų dolerių 
ti tuog prinokstančius bonus, Įgauta paskola rezervuota fra-
bus viskas gerai. Tuomet bo-!n!;o apsaugai. Tai svarbus 
nų savininkai turės pasitikę- 'plušas. Kitas plušas, tai ge-

1 jinai iždu ir bonus atnaujins, ras pirklybos balansas, ačių 
I Suprantama ir pačiame ižde \ amerikonams turistams. 

I. 

Po tos jo prakalbos nutar
ta protokolą atidėti tolesniai 

mioto \Varren'o į generalius 
prokurorus. 

Bostono arkivyskupijoj? 
skaitlinga maldininku grup<*, 
kurios priešairy yra Bostono 
kardinolas, Romoj iškilmingai! 
5»utikta. Ana dieną maldinin-

Socialistai radikalai savo • ir palikti švaistyti paeios T. 
lailrašėiuose pažymi, kad T. Sąjungos suvažiavimui. 
Sąjungai vengiamos puikios-. 
pirmos rvšies laidotuvės. 

UKNEVA, kovo 14. - (V 

GAZOLINO* KAINOS 
KLAUSIMAI;. 

i 

BERLYNAS, kovo 14. - O 
l'icialiai paskelbta, kad prasi* 
dento Eberto laidotuvės neat 
siejo valstybei nei 50,000 dol. 
Konuu^stai šaukė, kad 75'),-
(KK> dbl.' 

bus užtektinai pinigų. Bet prinokstančių bonų is-
Bet jei valdžia neįstengs pirkimui būtinai reikalinga 

nors vienos serijos bonų iš- paskola. Be. šios gali but 
pirkti, ypač pradžioje, tuo- traukui katastrofa. 

>. 

LONDONAS* kovo 14. -
Anglijos spauda plačiai rašo 
apie taikos protokolo atmeti-

kai buvo Šventojo 
diencijoj. 

Tėvo .111- koslovakijos užsieniu reikalu nią ir pažymi, kad tas atmeti-
ministeris Benes, kuris per-jmas yra Anglijai galutinas. 

BAIGIASI FEDERALEMS 
TAKSOMS LAIKAS. 

Federales taksas mokėti ir 
pajamų blankas išpildyti ir 
pristatyti kolektoriaus ofisan 
laikas baigiasi ateinanti pir
madieni. 

įTurėtų baigtis kovo 15. Ka
dangi tą dieną išpuola sek
madienis, tai kovo 1G d. padą 
ryta paskutinė diena. 

Visos taksos, arba jų da-
Jys, kaip praneša iš federa-
lio kolektoriaus ofiso, turi 
but užmokėtos ligi pusiaunafc 
ėio kovo 10. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 

Penki Kandidatai Į Vokieti
jos Prezidentus 

« 

BERLYNAS, kovo 14. — ra padarys blogo įspūdžio už 
Artinasi prezidento rinkimai I sieniuose. 
Vokietijoje. Kampanija visur; T a d p a r t i j ų B U s i a r t įn imas 
karsta. 'neįvyko ir šiandie kandiduo-

Tomis dienomis buvo daro įa p ^ kandidatai, kurių nei 
ma pastangų suvienyti visas vienam nepramatomas pavy-
dešiniąsias partijas už kandi \^[mns pirmuoju balsavimu, 
datą gen. Oessler. % f a j s kandidatais vra: 

Tečiaus užsieniu reikalų Herr Tliaelmann, komunis-
ministeris Stressenuann tam tas, kituomet Amerikoj buvęs 
griežtai priešinosi sakyda- paprastas valkata. 
mas, kad Gesslerlo kandidatu Otto Braun, Prūsijos par-

• - _ ——1 lanuentarinis vadas, socialis
tas. 

W A S H L \ G T O \ , kovo 14. I , u . . „ . . „ , I (Jncagos vvnausias mum-
- - Kuone visoj salv gaaolma ,. . . . * . . . ... . . . . . „, . cipahu teisėju teise as Olson 
vel daug pabranginta. Tad „ , . . . . . 

. v / • . , - i , žada suvesti krūvon teisėja 
įsnaujo sis kJausunas umel- \ . . . „ • , , . , 

• , , , .l\Nalker ir alderinoną -Aoain-
tas senate. Gal bus atlikti tar , . . . • .. .. . ., , , 
, . kiewicz ir patirti kilusius blo 

dvmai. 
gumus. 

. I 

LIETUVOS UNIVERSITE 
^ TO TREJŲ METĮĮ 

SUKAKTUVĖS. 

NACIONALISTAI GERAI 
STOVL 

trobii. Jų mes turini kelety 
j savų, samdytų, o kitas uwgi-
name statyti. Man rodos, kad 

, kaip pirmas trimetis buvo 
skiriamas mokslinei organiza 
cijai, taip kitas trimetis- bm 

KAUNAS. Laiminau liki- lskirtas trobų statymui. Per 
mo lėmiimi, rašoma laikrašty j porą trimečių suaugsimi rim 
"Lie tuva ," Lietuvos univer- {lą įstaigą. Dar lieka treeiaš. 
siteto atidarymas supuolė su trimetis, kai mūsų profesoriai 
Lietuvos nepriklausomybės tiek pasižymės mokslo dar^ 
paskelbimo diena. Tad vasa- bais, kad net ir nenorintieji 
rio 16 d. paprastai rengia- Įjuos pripažintų, o vis. dėlto 
mos ir universiteto metinių J turės pripažinti. • 

CAIRO, kovo 14. - Egi-pto 
parlamentan rinkimais pasi
rodė, kad nacionalistai, bu
vusio premiero Zagloul pašo.; 
šalininkai, laimėjo 101 atsto
vą. Kitos partijos kartu ėmus 

YVASHINGTON, kovo 14. -
Praneša, visoj šaly gyvenimo sukaktuvių minėjimo iškilmės.* Mes dirbom per trejus me-

Šįmet iškilmėse dalyvavo ; tus nepaisydami kas k$ apie 

CHICAGO. -
matomas lietus 

laimėjo taipat 101 atstovą. daug šalčiau. 

brangenybė lqla aukštyn. 

KOVO 14, 1925. 

Šiandie pra 
as : ar si 

e r 
Fašistai Šukele Streiką 

ministeris pirmininkas V. Pe
trulis; švietimo ministeris Dr. 
Jokantas; žemės ūkio ministe 
j 'is M. Krupavičius; Žemaičių 
vyskupas Karevičius, ir keli 
užsienių atstovai. Taipat da
lyvavo daug profesorių ir 
studentu. 

„ • 

! — 1 -»w 
Dr. Marx, centristas. 
Herr Jarres*, bndustrinin-

BKRLYNAS. kovo 14. — Praneša, buvusis bolševikų kas; jį remia socialistai, 
karo komisaras L. Trotzky skiriamas ambasadorium JapO~l I r vienas demokratas, ku-
nijai. * (rio pavardė dar nežinoma. 

GENEVA. kovo 14. — Tautų Sąjungos tarybos 33-ias j Xors Jar res turi soeialistiš 
mitingas šiandie uždaromas. ką parama, bet jis aiškiai pa-

LONDONAS, kovo 14. — Už nevykimus ,T. Sąjungai krypes dešinėn pusėn. Delko 
vykinti taiką Europoje T. Sąjungos šalininkai kaltina Suv. t a j p y r a ? t a į ^ išaiškinti 
V^alstybes, kurios neprisideda prie T. Sąjungos. t i k SOeialistai, kurie imasi 

LONDONAS, kovo 14. — Vice-grafas Cecil iš Chel- -toą taktikos tikslu sukonevei-
wood kalbėdamas sekretorių Chamberlain vadina gražių i-lj^į g a u pneging^ kandidatų 
dejų skerdi2:u. Tai už tai, kad Chamberlain atmetė S ą j u n - Į ^ ^ ^ ^ g 
gos taikos protokolą. * 

PARYŽIUS, kovo 14. — Praneša, premiero Herrioto 
valdžia atsisako lengvai pasiduoti Vokietijos ir Anglijos 
garantijos projektams. Franci ja spaus Vokietiją įstoti tt\ 
Sąjnngon be jokių sau privilegijų, jei Sąjunga visai nesuirs. ti. Je i tas butų įvykį, jis bu-

TOKYO, kovo 14. — Japonija paskyrė Maskvai amba-Įvo stipriausias kandidatas. 

• 

Gen. Gessler neturi progos 
kandiduoti ir laimėti. Dešinio 
šios part . tairėsi jį nuominuo-

sadorių. Juo yra Yoshizawa. Bet taip neįvyko. 

Siaurinėj 
ROMA. kovo 14. — Kituo-daviais). Bet pastarieji atsi-

met fašistai šiaurinėj Itali- sakė pripažinti jų statomus 
joj patys griovė ir triuškino 
streikus, kuriems vadovavo 
radikalai. Iš darbininkų or
ganizacijų jie pašalino radi
kalus ir darbininkus patrau
kė fašizmam Jie pranešė, kad 
pramortėje neturi but jokių 

reikalavimus. 
Tuomet fašistai paskelbė 

proklamaciją, kurioj tarp kit
ko štai kas pažymima: 

"Juodmarškiniai pavarto-^ 
jo spėkas sutriuškinti socia
listų darbo unijas. Gi dabar 

suiručių ir trukdymų, taigi, * t os pačios spėkos gali but pa 
neturi but jokijų streikų. 'To-' vartotos prieš gamintojų są 
k£ai buvo fašistų nusistaty- 1 Jun&$-' \ 
mas. • 1 Romos spauda giliai perim-

- . 1 y. . . . Tx .... . i ta įspųdžiais del tokio fašistų 
Šiandie siaurinėj Italijoj K . • . „ . , 

U . Ė w. , . , .. 'elgimosi. Bet įdomiausia tas 
tie patys fašistai jau kelia ; , , .. . * . . . >. 

.. _ . ,. . kad kaikune darbininkų va-

Pro*. Bučys kalba. 

mus salrys ir kaip sakys. Bei 
visgi mums rūpėjo nemenkas 
idealas, darbo nesigailėta, vi
si fakultetai ėjo lenjrtyn. Bet 
mokslo žvaigždė buvo stato
ma užvis aukščiau. 

Šalę to mes rūpinomės, kad 
Lietuvos universitetas liktų 
tikru Lietuvos universitetu. 
] tą darbą mes įdėjom savo 

Iškilmes pradėjo rektorius, krašto, savo tautos meile. Pa 
kmi. Prcl\ P n Bučys.* Jo kai- triottemas drauge dirbo su 
ba buvo maždaug tokia: |mumis. Bet mes mokėjome pa 

Lygiai prieš trejus metus j gerbti ir kitaip kalbančius 
Lietuvos respublikos prezi- Į mokslininkus, 
dentas paskelbė, kad Lietu
vos Universitetas jau yra. 
Šiandie praėjus trejiems me- j Gerb. rektorius savo pra-
tams jau galima pasidžiaugti.' kalbų baigė šiais žodžiais: 
kad jis nėra vien juridinis as pradėdami naują mus# įs-

Lniversiteto idealas. 
r 

niuo, bet ii 
ganizmas. 

streikus. Tomis dienomis pas 
kelbtas metalo darbininkų 
streikas, kurs liečia virš 15^-
000 darbininkų. 

Organizuotų darbininkų va 
dai fašistai mėgino taikintis 
su gamintojų sąjunga (tlarb-

Xegi pati fašizmo organiza 
eija turėtų irti, jei dalis fa
šistų ima griauti savo nusis
tatymo pagrindus. i 

dai fašistai nori savo pusėn 
patraukti ir socialistus, kad 
pasekmingiau laimėti kovą. ''mes Išėjom iž kūdikystės lai-

visai gyvuojąs or 

Jau mes turim beveik vi : 

sas katedras, daugiau kaip 
200 asmenų mokslo persona
lo ir arti 2,000 studentų. Mū
sų universitetas ga'i pasi
džiaugti, kad ir mokslo prie 
monių turtas yra didelis. Bet 
tai nereiškia, kad viskas pa
daryta. fTai tik reiškia, kad 

kų. 

Trykšta troby. 

taigos laikotarpį, mes vyriau 
sybei galėtume išreikšti busi
mą mūsų idealą: darbštumas, 
tėvynės meilė ir tarnavimas 
mokslui. 

Paskui universiteto sekreto 
rius, prof. Purenąs, pranešė 
universiteto darbus ir padėtį. 

1925 metų pradžioje moko 
mojo personalo buvo 269, gi 
studentų 1,795. 
Universiteto biblioteka skai-

jto 32,000 tonų-
Prof. Birži&a kajbėjo apie 

Vilniaus universitetą nuo 18-
Universitetui trūksta ikišiol 03 ligi 1832 m. 

) 
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D R A U G A S Į i v e s t a svaigiųjų gerymų pro-
Publislied Daily Exnept Sundays liibicija, žmonių tarpe visoks 

Ona Ydar ^ ° ° j piktas išnyksiąs, imsią galas 
Six Months 

AT NEWS - BTAMDJU.A OOPT ** t o r s u s . 
DRAUGAS PUBUSHING CO., Inc. Dabar paaiški, kad prohibi-
2S34 So. Oakley Ave., Chicago, VL c i j a § 1 ^ ^ įšdalies prisideda 

TeL Roosevelt 7791 ,. ,.,. 
iud. Tei. Kooscveit 2»i9 prie divorsų phtnno, jei netie-

uituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiuuuiuui sioginiai, tai lutais keliais. 
DIVORSAI PLINTA. Divorsų skaičiumi S. Vals

tybės šiandie užima pirmąja 
vietą kultūringų tautų tarpe, 
neskaitant Rusijos, kurią bol
ševikai atbloškė primityvi n 
stoviu. 

Divorsai, tai dorinis tautos 
puvimas. Jei tas puvimas kas 
metai eina didyn, reikia su
prasti, kad tautai eina didelis 
pavojus. Je i tą pavojų paša
linti nebus imtasi atatinkamų 
priemonių, tauta galės visai į 
puvėsius pavirsti. 

Tos visos ponios, kurios 
šiandie daugiausia laiko pra
leidžia kovodamos už lygias 
moterims eiviles teises, argi 
negalėtų iškelti nacionalės 
kovos divorsams. Tai moterų 
darbas, kuomet reformato
riams fanatikams rupi išimti
nai "business" . Aguona. 

( V A I R U M A I . 

Divorsų skaičius S. Valsty
bėse kas metai eina aukštyn. 
Tai liudija cenzo biuro pa
duodamos statistikos. Palygi
nus 1916 metu divorsų skaičių 

fe * » 

su 1922 metų divorsais pasi
rodo, kad šiais pastaraisiais 
metais tas skaičius pasidaugi
nęs oi nuošimčiu. Tuo tarpu 
tuo pačiu laikotarpiu vedybų 
skaičius pasidauginęs vos o 
nuošimčiais. 

1916 melais divorsų S. Val
stybėse buvo 112,000, gi 1922 
metais - 147,000. 1916 m. ve
dybų buvo 1,010,000, gi 1922 
m. - 1,093,000. I r štai kas pa* 
sirodo: 1916 metais kiekvie
nam šimtui tūkstančių gyven
tojų išpuolė 281 divorsas; bet 
1922 metais kiekvienam šim
tui tūkstančių jau išpuolė 330 
divorsų. 

Ypatingas daiktas tas, kad 
divorsai daugiausia plinta tar 
pe naujai vedusių poru, neiš
gyvenusių nei vienerių metų 
moterystėje. 

Dėlto kai-kurių kalbos, kad 
šiandie žymi dalis vedybų at
liekama tik išmėginimų tiks 
lais, pasirodo teisingos. Nes 
praėjus keletui mėnesių po su
situokimo tuojaus darbuoja
masi gauti ivorsus. 

Tečiaus daugiausia divorsų 
įvyksta ligi dešimties metų 
sugyvenimo moterystėje. '* Po 
dešimties metų sugyvenimo 
divorsai eina retyn. 

Ypač bevaikės poros yra 
linkusios prie divorsų. Tokios 
poros nesugyvena moterystėje 
nei penkerių metų. 

1922 metais butą 147,775 di
vorsų. IŠ to skaičiaus tik 50,-
315 porų turėjo vaikus. Visos 
kitos poros buvo bevaikės. 

Tai proiesionaliams refor
matoriams yra puiki dirva 
4 ' t a i sy t i" žmonės. Bet jie i tai 
neatsižvelgia. Naikinti divor-
sus, juos kovoti juk reforma
toriams nėra jokio "busines-
s ' o . K a s kita yra proliibieija 
arba "blue sunday , ? įstaty
mas. 

1916 metais jie šaukė, kad, 

" D R A U G U I > » 

i ' 

(Dzimdzi « Drimdzi daina 
Kovo 8 d. dainuota "Draugo 

koncerte). 

Pas Meldažį Nedėlioję, oi, oi, 
oi, oi... 

Aštuntoj kovo dienoje, oi, oi, 
oi, oi... 

Kas ateis neapsigaus, 
Paukščio pieno paragaus, 

Eamtatata, ramta-tata, ram-
ta-ta. 

Pažadėjom, ištesėjom, oi, oi, 
oi, oi... 

rtoncertelin atpyškėjont oi, oi, 
oi, oi... 

Kas tik gyvas pasiguos. 
Kad " D r a u g u i " Dzim-

dziai dainuos, 
liamta-tata, ramta-tata, raui-

ta-ta. 
t . Draugas'1 ' auga ir bujoja oi, 

oi, oi, oi... 
Lietuvio jis nenuskriaus, 
Jam ištikimai tarnaus. 

Ramta-tata, ramta-tata, ram-
ta-ta. 

Amžinai tegul gyvuoja, oi, oi, 
oi, oi... 

Už Tėvynę tekovoja, oi, oi, 
o\, oi... 

girdi, kuomet Amerikoje bus' ta-ta. 

Šimtas metų kai užstos, 
Draugas" galingiau pla 
snos. 

Ramta-tata, ramta-tata, raro-

1 'SANDARA'' JUOKŲ NEBEMĖGSTA. 
Andai " S - r a " labai pasipiktino, kad K. Pakštas linksmu 

tonu laisvamanius mini, truputį iš jų pasijuokia. Laisvos 
minties "mučelninkė", dar didesniam savo pasipiktinimui, 
sumaišo K.'Pakštą su "Dzundzi--Drimdzi" ir visus kartu vie
nu laisvu ir pažangiu užsimojimu paskandina* nebuities juro
je. Mat jai nepatinka, kad tie " šelmiai" juokauja i r negieda 
laidotuvių liūdnos giesmelės. 

Ką-gi padarysi... Už linksmumą "Draugas'' žmonėms 
patinka. "Dzimdzi-Drimdzi" sveikais juokais šimtus žmonių 
į sales sutraukia, nežiūrint dolerinio paso. Bet nabagėlė "San
d a r a " už savo laisvamaniškus juokelius pateko teisman ir ten 
užsimokėjo $750.00 pabaudos. Kadangi linksmybė " S - r a i " 
perdaug kainuoja, tai j i pradeda savo dainelę iš liūdnosios 
gaidos, iš "kant i škos" . Ką. gi pagelbės? Juk žinote, vyručiai, 
kad juokas juokui nelygus. O kvailą tai ir bažnyčioj kartais 
apmuša, nežiūrint liūdnų ir rimtų giesmių. J/jį ne apmuša, tai 
verčia nors $750.00 užsimokėti... O " S - r a i " tai blogiau negu 
"vėjo l i ga" ; 

SKAISTI IŠIMTIS. — 

Kaikurie mūsiškių nusiskuitdžia, kad čia gimęs ir augęs 
mūsų jaunimas visiškai ištautėja ir bando net kitus lietuvius 
anglonizuoti. Bendrais bruožais tai gal ir tiesa, bet yra ir 
stambių išimčių. Kekvienoj parapijoj yra keletas ar keliolika 
šviesesnių Amerikoj gimusių lietuvių, kurie gatvės kultūrai 
nepasiduoda ir širdies gilumoje jaučia skaidrią lietuvybę. 

I r rodos, kad Amerikoj gimusi karta nėra didesnė iš-
tautintoja už mūsų ateivius, ypač tamsesniuosius. Juk liau
dies tamsumas ir menkas tautinis susipratimas labiausia kliu
dė ir kliudo lietuviškoms mokykloms augti. Kiti tėvai tyčia 
siunčia savo vaikus i svetimtaučių mokyklas, manydami kad 
nesimokinant lietuvių kalbos geriau pažins anglišką. Tūks
tančiai yra tokių, kurie už keletą doleriukų nedvejodami par
duoda savo tautybę. (Nereikia čia tautybės maišyti su piliety
be bei valstybingumu). 

Bet-gi yra skaisčios išimties. Gerose šeimynose kartais 
užauga tokių jaunuolių, šviesių ir idealingų, kurie labai ger
bia dar nematytą savo tėvų šalį su jos praeities garbe h\ da
barties vargais ir pergalėmis.. 

Pavyzdžiui, negalima nesidžiaugti kunigo Juozo Simo
naičio darbu Elizabeth, N. J . Čia gimęs ir čia mokslus ėjęs, il
gai vienas tarp svetimtaučių Amerikos Vakaruose gyvenęs, 
šis jaunas, labai darbštus ir aukštai kultūringas kunigas vi
somis savo ]pajenomis dirba, kad sugrąžinus lietuvybei x>i*i-
deramas teises, kad mokyklon įvedus lietuvių kalbą ir t. p. 
Pats per save tobulinasi lietuvių rašyboje ir eia augantį jau
nimą ragina ir mokina gražiosios tėvų kalbos. Lietuvišku sve
tingumu ir mandagumu jis užsitarnavo gilios pagarbos ir an 
glo-amerikiečių tarpe. J o darbas auga ir žada gražių vaisių 
Tautai ir Tikybai. 

P. Šimutis man pasakojo sutikęs Pensylvanijoje ir kita 
tokį gražios lietuviškos širdies jauną kunigą Amerikoj gimu
sį, bet lietuvių kultūrai visa jėga atsidavusi. Mes, čikagie-
čiai, girdime apie kun. Kliorį, Wautegano kleboną, lietuvybę 
gerbiantį ir jai dirbantį. Yra ir daugiau tokių skaidrios šir
dies čia gimusių lietuvių, tautiniai susipratusių. Jų ilarbą 
mes visi labai vertiname ir jų pavyzdį rodome tiems palai
dūnams Lietuvos vaikams, kurie vos keliolika metų Aiheri-
kos doleriukus čiupinėja, o jau apsvaigo, svetimiems garams 
pasidavė. > 

Ištautėjimas tai sielos suliurbėjimas. Tad ir matome iŠ 
tautėjant tankiausia tuos, atsiprašant, "inteligentus", kurių 
pakaušis tuščias kaip "fleperkos", o širdis - samanomis ap 
augusi, be jausmo, be grožės nuovokos, be gilesnio religinio 
gyvenimo. 

KRITIKA IR BIBLIOGRA
FIJA. 

Muzika. 
Mėnesinis Muzikos laikraš

tis. N. 1 Sausis 1925 m. Lei
džia Klaipėdos Konservatori
ja 

rimto muzikos laikraščio įs
pūdžio. Plas galima prikižti, 
tai keli nevisai atatinkami iš
sireiškimai įžangos straipsny
je, kaip "ne košes", "muzi
kos ta lmudas" ir panašiai, ku 
rie gadina- rimtą straipsnio 
toną. Be to, gaila, kad nėra 

Tuo mčių vardu laikraštis< duotas numerio turinys. Ma 
ėjo didžiojo karo pradžioje A-
merikoje. Bet išleidus porai 
numerių sustojo ėjęs. Redaga 

nau, kad tokiam laikraštyje, 
kur telpa net 13 straipsnių, 
neskaitant žinių, koresponden 

vo jį p. St. Šimkus, kuris da-! cih ir bibliografijos skyrių, 
bar yra Klaipįdos Konservą- būtinai reikėtų duoti turinys 
torijos Direktorfis. p. Šimkus! "Muzikos" prenumerato a 
išleisdamas paskutinį Ameri
kos "Muzikos" numerį, reiškė 
vilties, kad "Muzika pradės 
vėl eiti, bet jau Lietuvoje. 

Ir štai ši viltis išsipildė. 
Jau pasirodė pirmas Lietuvos 
"Muzikos" numeris, vietoje 
ėjusio Kaune "Muzikos Me
no M 

Išorinė sąsiuvinio išvaizda 
estetinga. Viršelis geros sto
ros spalvuotos popieros. Tek
sto popiera gera. Spaudos dal
bas gražiai atliktas. 

Turinio atžvilgiu šis "Mu
zikos" numerio yra gausus. 
Be įžanginio p. St. Šimkaus 
žodžio, tilpo jame įvairių 
straipsnių muzikos ar su mu
zika surištus klausimus gvil
denančių. Taip jau duodama 
gan daug žinių iš muzikos me
no judėjimo Lietuvoje ir už
sieniuose. 

merikiečiams 30 litų metams. 
Adresas: Klaipėda, Konserva
torija, "Muzikos" Redakcija. 

X. 

DZIMDZI - DRIMDZI" IR 
ADV. MASJfAUSKAS. 

Jonas Morkūnas nugirdęs 
apie "Potašo ir Per lamutro" 
vaidinimą, susirūpino ir pa
noro sužinot^ kas tokį drąsų 
žygį sumanė padalyti. Su
prantama, kad jam, papras
tam žmogeliui, sunku svieto 
gudrybes - supaisyti, todcl j.) 
atsikreipė į advokatą B. Mas-
tauską. Ponas Mastauskas, 
kaip ir visuonlet, labai malo
niai sutiko savo naują "kos
t iumėlių" ir išklausęs Mor
kūno, šiam pasakė, kad nieko 
nepaprasto nesą, kad "Potašą 
ir Perlamutrą" sumanė su
vaidinti visiems žinomas "Dz-

Žodžiu "Muzika" daro imdzi -- Drimdzi" šio kovo 22 

NAUJA KULTŪRINĖ' ĮSTAIGA. 
Amerikiečiai neturi laiko rimtesnių, reikalų skaityti, nes 

JU gyvenimas bėga greičiau už fordą. .Šio krašto darbininkas 
retai knygas teskaito; jis pasitenkina laikraščiais, kurių dau
gelis dar ligšiol nelabai temėgsta. Mūsų knygynai nedaug 
knvgU parduoda. Vienok "Švy tur io" bendrovė* įgaliotinis p. 
Strazdas visgi išdrįso Chicagoj fynygyną atidaryti. Labai 
gerai. Jo knygyne prie llalsted gatvės yra daug įvairių ir 
rimtų knygų, tankiausia naujosios pokarinės laidos. Žinoma, 
negalėtume sakyti, kad visos "Švy tu r io" knygos yra būtinai 
jau geros. Visokių pasitaiko. Bet abelnai, "Švyturio knygynas 
gerą įspūdį daro. 

Manome, kad per "Švy tu r io" skyrių Chicagoj bus galima 
iš Lietuvos išsirašyti ir tų knygų, kurių jis čia dabar neturi. 
Taip-gi but labai'gera, jei "Šyv tu r io" skyrius turėtų viešu
moj visus Lietuvos žurnalus, kurių ten jau gana daug eina. 
Logos, Kosmos, Lietuvos Mokykla, Švietimo Darbas, Moky
kla ir Gyvenimas, Tiesos Kelias ir eilė visų kitų, labai tin
kamų inteligentams skaitytį, 

Jei "Švy tu rys" norės čia gerą biznį varyti, tai turės labai 
garsinties ir pratinti amerikiečius prie rimto skaitymo. O tai 
nelengvas dalykas. Amerikos sūkury knygynui nelengva bus 
konkurencija su kinemornis ir šokiais. Cliicagos Halsted gatvė 
neturėjo ir neturės tiek knygynų, kiek nuskurusio Kauno Lai
svės Alėja. Šis palyginimas, kai ką pasako... 

I r linkime naujai kultūrinei. į staiga! - Švyturio" kny
gynui -- visas kliūtis nugalėit ir pasitarnauti Amerikos lie
tuvių švietimui. t , K. P. 

dieną, nedėlioję 2 vai. po pie
tų, kur tai miesto centre. Jis, 
Mastauskas, tame nerandąs 
jokio nuostabumo, nes Dzini-
dziai įpratę šposus iškirsti. 

Morkūnas nepasitenkino, 
jam parupo išgirsti ar tas 
"Potašas i r Per lamutras" tu
rėsiąs pasisekimo, jis buk gir
dėjęs, kad yra tokių lietuvių, 
kurie nenorėtų žydams duoti 
lygių teisių, o svarbiausia, tai 
jų nemėgstąs dr. Graičiunas. 
~ Well, gal tai i r tiesa, bet 
mes iš dviejų ydų privalome 
pasirinkti mažiausiąją ydn. 
Pasikasęs savo gerbeniuotus 
plaukus, advokatas Mąslaus -
kas porino toliau. - Aš beva-
karieniaudamas pastebėjau, 
kad Dzimdziai jau ėmė ame-
rįkoneti, jų i r Kaunas nebesu
prastų ir jei taip toliau bus, 
tai jie mus senius paliks, o 
visus jauniklius pasivergs, 
gal ir gerai, kad taip bus, bet 
mums nuobodu pasidarys. Jei
gu jau mes nesirūpiname del 
Dzimdzių suamerikonėjimo, 
tai del jų sužydėjimo galime 
būti visai ramus. Pasakyk 
Dzimdziams, kad jie ir dr. 
G^raičuno nebijotų. "Potašas 
i i Per lamutras" geras daik
tas, verta pamatyti. Morkū
nas palinksėjęs išdūlino namo, 
žadėdamas su visa šeimyna 

Dzimdzių vaidinimą aplanky
ti. Baltramiejus Morkūnas. 

r * " \ 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Grabortuft 
M14 W., 2»-«d Flaoe 

Cnicago, I1L 
Patarnauja laldo-

turėM fcucpigrlauflla. 
Relkala meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busit* užga
nėdinti. 

TeL Ganai 1871 
110» 

1487 So. 49 Ave. TeL Cicero 8276 
CHAS. SYREVYICZ 

Lietuvis Graborlas 
Laidotuvių kai
noj* kiekvienam 
prieinamos. 

F. B. Palam 

Pirmos Klesos 

Primate Ambu-
^lance 

Seirijų Juozas. 

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

(Tęsinys). 

VISI : (Juokiasi) Jankeli, juk suti
kai ant išlygų. Turi taip but! 

JANKELIS : (Dairosi, slenka prie sa
vo maišo ir taikosi pabėgti). 

VAIKAI: (Juokiasi ir neduoda jam 
maišo). 

JANKELIS: Nu, ar iš jūsų yra čion 
uurs vienas daktaras, kuris turėtų tiesę 
tai darvtif 

w 

MIKUTIS: Aš apsimn! 
J A K E L I S : Nu, juk tamista uar mo

kyklos nepabaigei, dar tamista tingi mo
kintis. Juk tamista šiandie iš mokyklos 
pabėgai. Juk tamista jeigu taip darysi, 
tai ir mirsi, o nebusi daktaras. Taip pat 
ir jųs visi. Juk tamistos visi tinginiai. 
Aš pasakysiu profesoriui. Aš atsiųsiu po-

licmoną, kad jus nuvestų mokyklon. Aš 
paduosiu į teismų už mano kojas. Jųs tu
rėsite mano sorę ir 12 vaikų maitinti! Ui, 
ką jųs mislinate, jųs norite mane kolie-
ka padaryti. Gvalt, Gvalt. (Skverbiau 
prie maišo, kad pabėgti. Vaikai nelei
džia, traukia nuo maišo šalin. Galų gale 
Mikutis sušunka). 

MIKUTIS: Palauk, Jankei, palauk. 
Aš dar visko nepasakiau. "Palauk. 

JANKELIS: (Drebedams) Nu! Ką 
tamista dar nori pasakyti? 

MIKUTIS: Įsikarščiavęs kalbi ir 
kalbi. Duok gi' ir man pasakyti suprask, 
.lankeli, kad aš noriu išlygas lenktynių 
padaryti ligiai teisingomis, taip Jonukui, 
kaip ir Jankeliui. 

JANKELIS: Nu, aš tų girdėjau. Tai 
reiškia, kad mano kojas nori sutrumpint, 
o jo biškį pailgint. O tai be operacijos 
negalima. 

MIKUTIS: ^Nebijok, nebijok! Nieks 
tau kojų nekirs, tas galima ir kitokiu 
būdu atsiekti. 

JANKELIS: Nu, tai aš* nežinau 

(mąsto) - A! -- Tai jau žinau. Tamistos 
turite lazdų - tai tamistos padarysite to
kius kriukius, kaip tai vaikai ant jų 
vaikščioja. Prie šonų lazdų prikala po 
šmoteli medžio, ant to medžio atsistoja 
vaikas na ir jis sau bėga it garnys. O jei
gu perdaug pridursite* Jonukui tokiu būdu 
koją, tai aš nesutinku, tada jis gali iš
lošti laižybas, , 

MIKUTIS: Ne, ne. Nesibijok, mes ir 
to nedarysime. Aš žinau būdą kurį nau
dodami, nereikės nei kojų piauti, nei 
kriukiiĮ tokių daryti, o išlygos lenktynių 
bus vienodos. 

JANKELIS: Nu> nu (atkreipia ausį, 
iškreipia veidą ir sako) klausau, klausau, 
^ei tamista dar ką išgodosi, tai busi la
ibai gudrus lietuviškas vaikas. 

MIKUTIS: Aš pasiekimui to. tikslo 
turiu net du būdu. 

JANKELIS: Nu, nu, Aš norėčiau iš
girsti! 

MIKUTIS: Štai ką aš manau pada
ryti. Suprask, Jankeli. Čion vistik tiek 
kas' kofoas kojas turės, trumpas ar ilgaž. 

Eina apie tai, kad jūsų žingsniai butų i 
j 

vienodi. 
JANKELIS: Nu, aš jau tą suprantu, 

bet kaip padaryti kad žingsniai butų 
vienodi? 

MIKUTIS: Taigi aš ir pasakysiu. Tą 
tikslą galima pasiekti supančiavus jus vie 
nodo ilgio pančiais, kaip arklius, arba 
paimti du-vienodo platumo maišu, na ir 
sukišt vienam į vieną, kitam r kitą kojas, į 
tuos maišus pakelt iki juostos -- Aprišt 
prie juostos, kad nenusmuktų. Na ir tada 
lygiai jus pastačius duot ženklą H bėgti į 
paskirtą vietą. Kas tankiau kojos mav« 
nys, bėgdamas, -tas pirmiau dabėgs. 

JANKELIS: Ui, tamista gerai pasa
kei. Ištikro, kojų nereiks kapoti. Nu, bi-
le nereiks, tai ir gerai. 

MIKUTIS: Na, tai dabar duodu Jan
keliui, kaipo vyresniam progą pasirinkti 
ar pančius ar maišą panaudoti. 

JANKELIS: Nu, aš nežinau (mąsto 
valandėlę). Ui, ižmogųs, tai ne arklys. Žy
delis visuomet geriau myli maišą. Aš be 

\ 

kelių bent maišų niekuomet neapsieinu. 
Nu, aš turiu du maišu. Jie abudu vieno-1 

di. Tai aš sukišu kojas į vieną, Jonukas j 
kitą. 

JONUKAS: Aš irgi sutinku. Duok, 
Jankeli, maišus. • 

JANKELIS: (paduoda jau iš anksto 
du pagamintu maišu. Juos .pirm pertikri
na, ar vienodo platumo. Tai at l ikus): 

JANKELIS ir JONUKAS: (kemsu 
kojas į maišus, o ant scenos esantieji p a 
gelbsti ir apriša stovinčius maišuose, kad 
maišai nenusmuktų. Paskui daromi yra 
ženklai ant grindų anglių ar kreida iš vie
nos ir kitos pusės scenos išilgoms lygioms 
linijoms. Tą padarius žydą ir"Jonuką reik 
pastatyti greta save lygiai, pinigus padėti 
užpakaly tos vietos, iš kur pradės lenkty-
niuotis ir tada Mikutis sako) : 

{Bus Daugiau) ; 
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SV: K. A. RĖMĖJU DARBUOTĖ 
KELIOS MINTYS APIE A.;.jauna bet rimta, visuoinonin-

kė, patriote ir veikli draugi-
j jiy veikėja. Turi gražų balsę ir 
lankiai puošia mūsų vakaru 
programas. Juk ne viena mer
gaite jau baigė akademiją, 
bet ją baigusi rocls ir užmiršo 

R. D. 

Užleidus nmsų brangiam 
' 'D ian imi ' ' mušu reikalams 
kampelį mes kaikada užpil
dome net ir visą kampą. Rei
škia išnaudojame "Draugo '% 

gerą širdį. O " D r a u g o " širdi.v 
tikrai gera, didelė ir plakanti 

savo 

gonų, ir šimto kitų dalyk II. 
Ot kas rėmėjoms ir turi ru-
pėti. Kad išpuošus koplyčią 
kaip tinkama dar reikia clauirj 

ras, vadovaujant p. Sauriui.irieuę; J . Spiker $10.00; Po 
Mokyklos vaikai pajvairins 
vakanj. Be to kalbės adv. D. 
Mastauskas ir A. R. D. Cer-

daug pinigų, š ta i jau prisi- tro pirm. p. A. Nausėdienė. 
dėjo Seserų Kazimierieėių va-) Taipgi vakare kas nors aptu

rės didelį džiaugsmą iškurnė
damas gerb. praloto duotą do
vaną, gražią lempą. 

Naujų narių šiame susirin
kime irgi prisirašė, štai nau

jai. Jiems dirba gerb. klebo
nai, Federacija ir Rėmėjų 
skyriai. Bet skyriams reikia 
daugiau talkininkų - reikia 

ir iš mincivf -- dėkingu ir o 
žymių nei ženklo nei paramos 

vien katalikiškos visuomenės [jokios savo buvusiai mokyk-
gerovei ir jos stiprinimui. 1?-| lai. Bet p-lė Jurgaitė tai viena 

Alma Mate r" - iš a k i u į r l n k t i ^daugiaus ia i narių. To 
darbo brangiosios nepamirš-

giausių metų mušu "Draiv 
g u i " ! Mūsų organizacijos bo 
jo negyvuotų ir netarptų. . 

Bet grįžkime prie A. R. 1>. zimierietės. 
Pažvelgus į mūsų kampelį. 
širdis džiaugiasi. Kiek mato
me skyriuose veiklumo ir gy
vumo. Kiek brangių vardu 
žymesniu darbuotoju ir kokiu 
Ifrangiu gražiu darbu ir pasi. 
šventimo bei palankumo ro-

graži išimtis.Džiaugiamės mes 
jąja, džiaugiasi ir josios bu-

| vusios mokytojos, Seserys Ka-

$5.00: T)r. Žalys, Kolomynski, 
Korzeniecki & Co., K. Zubis; 
Po $3.00: Kun. J . Paškauskas, 
Wayne Moore; Po $2.00: Do-
manskienė, West Pullman E-
leetrie Sliop, S. Piktuzis; $l..C5 
Mike Loras; Po $1.00: Zala-

| toris, A. Nausėdienė, Sinys-
ki, Oukurke\vicz, Lescbinski, 
R. (Jlossberg, S. Kundis, ])r. 

jos rėmėjos, pp. Ona Kirienė,'Lazarski, P . Lukošius, A. Zit-
kime. Rengkimės prie vajų ir [Marcelė Eitutienė, Agnieška |kevicia, Z. Kūkalis, J . Cume-

Labai aefu kun. Vaitukaičiui j 
Taipogi kalbėjo kun. klebo 
nas F . Kudirka. " D r a u g a s " atlieka visu* 

Per šį vakarą prisirašė (<)) s p a udos darbus. Neieškok SVB 
devynios naujos narės. jtimų kada gali " D r a u g e " 

Pelnas nuo vakaro ir dienos Tamstai patarnauti. 
rinkliavos buvo $175.70. 

K. 

didinkime skyrius per vaju. 
GERIAUSIAS PAŽANGUMAS 

rodoma mūsų brangioms sesu
tėms. Skyriai gyvuoja ir vei
kia. Centras irgi nesnaudžia. 
Susirinkimai įvyksta skaitlin
gi ir reguliarus. Visuomenei 
iš Centro pranešamos žinios 
apie rėmėjų veikimų per pro
tokolus bei įdomias koresp. 
kurias gražiai surašo Centro 

P-lė Veronika Galnaitė, tai
pgi jauna mergaitė, energijos 
pilna visomis spėkomis gric-
baisi mokslo, lanko mokvkla 

7 te te 

ir už kelių metų tikimės su
silaukti iš jos pavyzdingos 
mokytojos. 

J i turi publicistikos dova
ną. Jos koresp. bei aprašymai 
rodo originalumo, sumanumo 
ir gyvumo. ToAvn of Lake ko
lonija gali jąją didžiuotis. 
Netik ji pati yra gabi visuo
menės darbuotoja, bet ir ni
tus prie to darbo moka man
dagiai ir švelniai prikalbinti 

CENTRO SUS-MAS. 

. . 
raštininkės. Užkliuvus už ras-U*' paraginti. To\vn of Lake 
tininkin, apie jas noriu para
šyti kelis žodžius. 

Ne nekrologas. 

kolonijos Rėmėjų sk. ji **x>a-
dėjo ant mapos'? užrekorduo-
dama jo darbus bei garsimla-

|ma skaitlingai pramogas to 
A. R. I), turi dvi centro i skyriams. Turint tokias dvi 

įašt. p-lės Sofiją Jurgaite ir \ 
Veroniką (lalnaitę. 

P-lė Sofija tai alumnė -
akademike ir iš tos priežas
ties mes rėmėjos, jąja atsį. 
džiaugti negalime. Mergaįjį; 

R. 

Ti*l. BoulcvarCI 3302 

BRID6EP0RT STUDIO 
Jei nori turėti gražų natūrali 

paveiksi*, tai Tamsta nieko 
nelauk, 11 kati ik | 

6RIDGEP0RT STUDIO 
O Stankus Su Savo Prielanku

mu Ir Geru Darbu Tamstą 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Ealsted Street 

rast. ar nuostabu, kad A 
1). taip sekasi veikti? Taigi 
gyvuokite ilgiausius metus Ir 
darbuokitės mūsų draugijai, 
brangios panelės raštininkės! 

Po iškilmei. 
Įkurtuvių svetainės pokylis 

įvyko ir gražiai pavyko. Tai 
jau vienas gražus darbas at
liktas. 13et A. R. D. darbi uo
te tik prasideda. Juk dar ko
plyčia nešvęsta ir neišpuošta. 

Susirinkimas įvyks kovo 15 
d. ttv. Kaz. Viehuolvne, 2*00 
vai. po pietų. 

Visų skyrių delegačių pra
šome kuoskaitlingiausiai su
važiuoti ir galutinų raporią 
išduoti iš pardavinėjimo bi
lietu i kartuvių vak. Palie-
sime ir vajaus reikalų, kuris 
jau yra vykdomas, ir kitus įei 
kalus. 

S. Jurgaite, rast. 

TOWN OP LAKE. 

Šv. K. A. Rėmėjų 1 sky
riaus mėnesinis susirinkimas, 
skaitlingas, pavyzdingai tvar
kus, įvyko sekmadienvj, kovo 

f *• • U ' 

S d., ir trys nauji nariai pri
sirašė : J . Stugienė, A. Vals-
kis, T. Verygaitė; kas reiškia 
organizacijai nepaprasto dž
iaugsmo. 

Ypatingai, Rėmėjos buvo 
gerame upe, kad joms vajus 
stebėtinai pavyko, pasidėko-
jant visiems, kurie atjautė h* 
rėmė. (Jaila, kad nesuskubo 
me ir galutinos apyskaitos, 
aukotojų vardų šiandie pa 
reikšti 

,Xe kartą širdį kutena klau
simas, kas toms rėmėjoms 
taip daug drąsos, spėkos šutei-

Antanavičienė, p. Dudonienė, 
Vikt. Kareivienė, Uršulė Oe-
batienė, Uršulė (jl.rigoniutė ir 

J Uršulė Cavanaitė. Sveikiname 
naujas narės ir džiaugiamės, 
kad daugiau ir daugiau tal
kininkų primina mūsų drau
gijom 

A. R. I). Drangiios 2 sk. 
susirinkimai Įvyksta pirmą 
.mėnesio penktadienį regulia
riai. O tai svarbus ir reikalin
gas dalykas. A. R. D. turi sa
vo konstitucijų, kurioje reika
laujama, skyriams rinktis rv-
gulariai sykį į mėnesi. A. R. 
1). darbus turi būti nuolati
nis, taip pat kaip yra mūsų 
idealingųjų Sesučių darbuotė 
-- tyli, rimta naudinga ir niK)-
latinė. 

R. 

k i a. Nejaugi jų tarpe esti ko-
XeužiIgo J . E. Kardinolas J k s matomas ar nematoma> 
Mundelein grįžta iš Europos. L a į v į n to jas . Ypač po penktojo 
Įvyks koplyčios šventinimas. 

| Bet ar gražu butų, jei šven-
itintų tuščias sienas? Koply
čią reikia išpuošti. Reikia al
torių, krotelių, sakyklos, var-

rrr7\ 

Dėkingos Motinos Liudymas 
Aukščiau pacituotas laiškas kalba patą už save. Jis yra tik 

vienu iš daugelio laisvanoriai mums siunčiami) pranešimų, 
liudijant apie linksmus davinius, gautus naudojant Bambino 
nuo vidurių uikietėjimo, vidurių dieglio, viduriavimo 
(diarrboea). 

Bambino pavyzdis ir Dr. Richterio Knyga Mo
tinoms bus pasiųsta dykai kiekvienam, kas tik 
pareikalaus. Bambino parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c bonka, arba galima gauti tiesiai i i labo
ratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO. 
Ecrr7 & Couth 5th Sts., Brooklyn N. Y. 

šv. K. A. R., Seimo 1 skyrius 
yra daug visokių pramogų 
surengęs ir vis nepavargsta. 
Siame susirinkime nutarė su
rengti draugiška vakarą, ka
da po Velykų, turėti gerų va
karienę, gražų trumpų, pro
gramą ir daug, daug įvairiau
sių žaidimų. Taip sakant 
bent sykį pasilinksminti, tu
rėti "good t ime". Komisiją 
sudaro: A. PieržinskienV1, O. 
Parkauskienė, 8. Drukteinai-
tė, S. Gečaitė, V. A. Galnaite. 

Tikimės, * kad įvardintosios 
ponios ir panelės surengs k a 
nors ypatingai gražaus. 

Patsai va'karo tikslas lieka
si paslaptyje. 

Tyla. 

jjiauskas, O. Jonikienė, K. Pal-
daitskas, J . Kilas, Zaleskiene, 
J . Ruika, N. N. 

Viso pelno liko $100.00. 
Visiems ir visoms tariame 

nuoširdų dėkui. 
Komisija: 
Ona Meškauskienė, V. Nor-

bertiene, I. Lukošiūtė, J. Ju-
deikienė\ B. Sucilliene, M. 
Piktuziene. 

WEST SIDE. 

NORTH SIDE. 
( 

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų o skyr. buvo surengęs ko
vo 4 d. vakarų. Programų at
liko pagarsėjusieji Lietuvos 
artistai J)zimdzi-I)rimdzi. Pu 
blika buvo tiesiog sužavėta 
jų lošimu. Vaidinant "Laisvą 
Lietuva*' ne vienas apsiašaro
jo. ^ . 

Kalbėjo mūsų didžįai gerb. 
kun. klebonas A. Raltutks, ku
ris aiškiai išdėstė, kokios rei-
kimės turi mums Akad. Rė
mėjų draugija ir ragino, kad 
visi priklausytų tos kilnios 
draugijos. Per šį vakarų pri
sirašė trys nauji mariai: K. 
Kregždis, O. Krieėunienė ir 
A. K.-

Įkurtuvių vakarienės tikie 
tų mūsų skyrius pardavė 25, 
bet jų 23 pardavė viena Ona 
Kavaliauskienė. Garbė jai ir 
širdinga padėka! 

Koresp. 

KAPITALAS 
Ir 

PERVIRŠIS 
#300,000.oo 

Apie Rėmėjų Vakarą. 

Aušros Vartų parapijoj, 
kovo 1.1925 ivvko Šv. Kry-
miero Akad. Rėmėjų 10 sky
riaus vak. Žymiausia, dali 
šio vakaro išpildė Seserų Ka-
zimieriečių prirengti Aušros 
Vartų mokyklos mokiniai. 

Turiu pažymėti ir daug pa
dėkoti kun. Vaitukaičiui už jo 
palankumą, kad nesigailėda
mas nei sveikatos nei laiko, 
atsilankė j šį vakarų ir pasą-j 
k ė tokių puikių prakalbų. Jo j 
prakalba sukėlė daug upo rė
mėjų tarpe ir pažadino jas I 
dar prie didesnio veikimo. 

TURTAS 
VIRŠ 

TRIJŲ 
ILIJONŲ 

ftviesia ateiti sau teiksite 
kada pradėsite taupymą su 
$1.00 ar daugiau savanai Pir
mutiniame ir Didžiausiame 
Lietuvių Banke Amerikoje. 

Pažangumo dėlei pradek 
taupyti tuojaus. Jei laikai 
savo pinigus išskleistus ke
liose vietose tai sutrauk Juos 
vienon vieton, kur žinai busi 
visuomet užganėdintas su 
inusų patarnavimu ir padėk 
art (i nuošimčio. 

METROPOLITAN- STATE 
BANKAS, atseka visas ban
kines pareigas; siunčia pini
gus į Lietuvų ir i kitas šalis; 
parduoda laivakortes ant ge
riausių Linijų; skolina pini
gus ant namų ir taip toliaus; 
Apdraudžia namus, ir rakan
dus nuo ugnies. 

M E T R O P O L I T A N 
STATE BANK 

Po Valdžios ir Clearing House 
Priežiūra 

2201 West 22nd Kampas 

Leavitt St. Chicago. 

Aplankyk šia Vasara (žymines Lietuvėje 
Kelione iš New Yorko į $ 

VVEST PULLMAN. 

BRIDGEPORT. 

A. R. D. 2-rojo sk. susirinki
mas. 

Penktadienio vakare, *kovo 
6 d. Šv. Jurgio parap. salėje 
Įvyko "prieš-vajinis" susirin 
kimas A. R. I). 2 sk. Susirin-
kiman atėjo dailus būrelis na
rių, tapigi teikėsi atsilankyti 
gerb. klebonas . pralotas M. 
Krušas. • 

Apkalbėta vajaus reikalai, 
pritariant ir patariant gerb. 
pralotui. Vajus mūsų koloni
joje įvyks kovo 15 d. bus gra
žus vakaras su programų, ku
rį išpildys * Kanklių/' ehc-

S. K. A. K. 7 ekr. vakaras 
j vyko 1 d. kovo š. i.i. West 
Pullman Parke 'svet . Siuomi 
reiškiame gilausios padėkos 
žodžius tiems, kurie atsilan
kė j. vakarų ir kalbėtojams, 
kurie labai papuošė mūsų va-
kM'ėlį : ^ £ u n . J . Paškauskui, 
p . A. Nausėdienei, Centro 

[pirm.; p. P. Lukošiui. Taipgi 
tariame širdingų aeiu visiems, 
kurie dalyvavo programe, ga
mino vakarienę ir patarnavo 
prie stalų. Pagaliaus, aėiu 
visiems, kurie prisidėjo au
komis. Turiu pažymėti, kad 
šiai vakarienei visi dalykai 
buvo suaukoti 7 skr. narių ir 
biznierių. Aukų ciave šie: P-
nai Voolbeckai (2 Iiam), P-
nai K. Zubei (1 ham) Per V. 
Norbertienė (1 ham) Liberty 
Sausage Co. (1 ham) Starze-
wski (1 ham) ir kiekviena 
Boil ham buvo 11 svarų. L. 
Klein Furniture Co. iš Rose-
land paaukojo puikių dovanų 
vertės $20.00 išlaimėjimui. 

Be to surinkta per vaka-

Klaipėda ir Atgal Tik 

Stulpino Ekskursija 
LIETUVON 
U. S. Linijos Didžiausiu Laivu 

LEVIATHAN 
Šita ekskursija bus po vadovyste prityrusio palydovo Mato Zu-

jaus, "Vyčio" Redaktoriaus. Todėl, visi važiuodami su ta ekskursi
ja turėsite gėrę priežiurę ir malonię kelionę Lietuvon. 

Kurie pirksite laivakortes į Lietuva ir atgal kainuos tik $186.00. Norėdami 
turėt linksmą ir trumpą kelipnę per vandenį, tuojau užsisakykit laivakortės. 

. Visus pagrįžimo atgal dokumentus ir pasportus mes padarome pigiai ir 
greitai. Nepiliečiai, norinti pagrysti atgal, toj kreipkitės del parupinimo pagry-
žimo, dokumentų. 

Pirkdami laivakortes atskyrai j abi pusi kainuotų $238.50, bet kurie va
žiuos su šita ekskursija kainos tik $186.00. Tokiu būdu sutaupysit $52.50. 
Visais kelionės reikalais ir padarime dokumentų kreipkitės ypatiškai arba laišku: 

V. M. S T U L P I N A S & CO. 
3311 South Halsted Street Chicago, III. Tel. Yards 6062 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
« M I 

EBEE 
I 

•>-"» ± * • -3 

VALPARAISO, IND. 
/ 

: timo. Dėka artistams, progra-
I mas visokiu atžvilgiu pavyko, 

' ' kopuikiausiai, nors buvo artis- ' 
Kovo 5 d. s. m. Valparaiso, t a m < nepatogumų ir keblumų.] 

Vieša Dzimdzi - Drimdziams 
Padėka. 

i 

Turime «rarbes išreikšti nuo I 

££ 

PATARIMAS DETROITO LIETUVIAMS. 
Kas iš Lietuvių šio miesto turėtų reikalus: 
Pirkti namus ar lotus; siųsti pinigus Lietuvon; 

pirkai laivakortes ir daryti dokumentus. Lietuviškoje 
kalboje, patariame kreiptis prie mūsų įstaigos, kuri 
daug pasidarbavo Lietuvių naudai ir turi pilna jų 
pasitikėjimų. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

Zarchinski's Exchange Bank 
11427 Jos. Campau A ve. Hamtramck, Mich. 

Čionai gausite atatinkamų patarnavimų per 
I\ MIKUČIONI, Vedėjų Lietuvių Skyriaus. 
- 3E ^ * 

^ 

• • 

I 

Ind. buvo nepaprastai Lietu
vių moks. Literatinės draugi
jos vakaras. Šis daug skyrėsi 
nuo pereitų vakarų bei progra j ė d ž i a i dįkui Dzimdzi - Dri-
nių, nes seniau didesnė dalis, mdz[ a r t i s t a u ^ kurie malonė-: 
programų susidėdavo veik iš j ( ) tttlikti vaidinimus be ma-' 
prakalbų, kurių mokiniams k i a u s i o atlyginimo už jų triu-j 
nestinga, nes moksleiviai g i r - į ^ Dzimdzi - Drinulzi pilnai 
di nuo mokytojų net po kelias j a t j a l u r i a moksleivijų, josios 
lekcijas dienoje. O apie pasta-1 į d ė j i m ų ir kultūros didelė* 
tymų veikalo ir dainų melodi-į v e v t ( % s b V a l . ^ Pasiliks jųjų lonija, tečiaus laidotuvės įvyk 'Pfecinauslas, T. Karašauskas 
jas būdavo tik svajonė. Bet j p a i a n kumas ilgoje atminty, jsla taip sakant kas savaitė, ir F . Bujanauskas smarkiai 
kovo 5 ii. programas buvo tiicM Komisija reiškia dėkingumų j Kovo 7, šeštadienį fia mirė 
bėtinas. | vardan Lietuvių moks. Lite-'.Jonas Baradinskas 60 metų 

Dzimdzi - Drinidzi. jiatinis draugijos ir visu lietu- amžiaus. Buvo senas šios lie-
Dzimdzi-Drimdbi ta diena ivių moksleivių. 

želių, nors čia mūsų maža kg- .ball sezono. Organizatoriai A. 

suteikė f isa to vakaro pro- į 
gramų. Perstatė daugumui ge-1 
rai žinoma veikalą "Jovalą* 
ir ' 'Laisva Lietuva". Dzimdzi I 
Drimdziu talentingu vaidini-! 
mu ir dainavimu geiėtė ge-; 
rėjosi publika. Su pasigerėji-

P. Atkočiūnas, 
Komisijos narys. 

KENOSHA, WIS. 
Eina tykus laikas. 

mu klausėsi netik lietuviai Atėjo tykus laikas. Mat, 
moksleiviai, bet ir kitataučiai, 
ir mokytojai. Kiekvienas lietu 
vis moksleivis, kad ir neturin
tis patriotizmo jausmų galėjo 

Gavėnia, Viešpaties Kančios 
paminėjimo laikas. Tat kata
likai nerengia jokių smagiu 
sueigų. Pirmiau ė i a buvo l;al-

tuvių kolonijos gyventojas ir 
gana puikiai pasiturintis, nes 
turėjo kelis nuosavus namus. 

Prigulėjo prie šv. Petro pa 
lapijos ir prie šv. Petro k* šv. 
Benedikto dr-jų. Kovo 10 an
tradienį tapo palaidotas ant 
Šv. Jurgio kapinių. Tatai 
iš mūsų kolonijos nesmagios 
žinios. 

Pranas. 

darbuojasi, kad surinkus už
tektinai lėšų iškaščiams. Pa
tys svaidininkai turės susi 
rinkimų sekm. Kovo 15 d. 
Tuomet išrinks naujų kapito
nų ir aptars kitus dalykus. 

Trimitas. 

miero draugijos užpirktas mi
šias i i \ pasakė gražų pamoks
lų. Vakare vėl buvo paieai-
dos, pamokslas ir palaimini
mas 8& Po pamaldų susirin
kome visi į svetainę kur įvy
ko prakalbos gerb. svečio. 

Prie Federacijos. 

Šv. Kazimiero ir Šv. Jono 
draugijas ir Šv. Cecilijos clio-
ra.s prisirašė prie Federaci- j 
jos. Yra dar moterų šv. Onos 
draugija, kuri manau taipgi 

i prisirašys. Keli tapo kolegijos 
rėmėjais. 

Bazaras. 
Turėsime bazarų kovo 23, 24, 

29 ir 30 d. Visi padėkime kuo-
daugiausia pelno padaryti. 

Report. 

semti įkvėpimą Tėvynės Mei- *>*, k a < 1 Gavėnios laiku busiu? 
les užšalusion širdin, žadinti 
jausmus prie tautiško susipra-

surengtas bažnytinis koncer
tas, bet nūnai nieko apie tai 
negirdėti. 

Bro!iswiel-Raįį na 

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

JOS. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 8167 
Chicago 

Daurr Serga. 
Dabar žiemai 

oro atmainos skaudžiai atsi
liepia i žmonių sveikatą. 

Žmonės tankiai suserga. 
Tai pat šiuo laiku ir mirimų 
skaičius padaugėjo; Neaplen
kia giltinė nė lietuvių baku-

WAUKEGAN, ILL 

5IOl)X CITY, I0WA. 
Atlaidų Įspūdžiai. 

Atlaidai 40 vai. buvo įspu 
dingi ir, pasekmingi. Žmonės 
skaitlingai rinkdavosi šv. mi
šioms ir pamaldoms. Šv. Ce
cilijos choras gražiai pagiedo
jo mišias, mišparus ir kitas 
giesmes. Gerb. kun. V. Kuli
kauskas pasakė labai gerų pa-

WASHINGTON, kovo 14. -
Tarptautinio Tribunolo klau
simų senatas atidėjo lig ru
dens. 

Vyčiai laimėjo. 

Kovo 8 d. Auditorium saie 
je įvyko antros rungtynės mokslų, kurie žmonėms pati-

i 

baigiantis, Į tarp vietos vyčių 47 tos kuo-j ko ir kuriuos noriai klausėsi, 
pos ir Cliieagos 13 kuopos. Visi labai- džiaugėsi,* kad 
Kaip ir pirmose rungtynčse, 
taip ir šį kartų AYaukegano 
atletai supliekė To\vn of La
ko- žaidikus, padais darni 40 

TEIRAUKITĖS PAS MUS 
KLAUSKITE KITŲ 

Veitui Sampolis Schy-Man-
Skis Namines Remčdijoa 
Kad tams ios sergate, s labnas ir 

pailsės, skauda tavo visą kuna, k a i 
jau buvote pas gydytojus, arba vi
sai nebuvote, tai turite suprast kad 
visi skaudėj imą priklauso nuo krau
jo ir tori but prašalinti per kraują 

Heten Schy-M&n-Skia Komedija pa 
stiprina systemą, sujudina apetitą, 
pagerina ir i.ščystina kraują, tvarko 
ir sutaiko vidurius skilvj, šitdį, mus
kulus ir nervus. Mūsų patyrimas ir 
pasekmės parduodant šią remediją į 
yra Burnos, iš Burnos rekomendaci-

Baseball. 
Šiais laikais Vyčiai stropiai 

kun. Kulikauskas malonėjo 
pas mus j tų- tolimų vakarų 
kolonijų atvažiuoti. 

Šv. Kazimiero patrono mu 
punktų prieš eliieagieėių 19. sų bažnyčios ir draugijos, 

šventę taipgi iškilmingai ap
vaikščiojome. Ryte kun. Kuii-

rengiasi prie ateinančio base- kauskas atgiedojo Šv. Kazi-

ja per i'O metą. Tai įsigykite Airs. 
Holen Schy-Man-Bkla N a m i n e Heme- ! 
uij į. del sugrąžinimo sveikatos. 

Ispildykite šį kuponą, tuojaus del 
sampelo, paVm'ginimo arba regularės 
bonkos arba pus jusu vaistininką. 
UKLKN KCHY-MAN-SKIS IIOME 

I t E M E D I E S CO., 
1869 N. Robey Cor. ( oHlun.l 

Armitage 4913 Chicago, 111. 
Iškirp šį kuopan ir prisiųsk šiandien 
S<*liy-Man-Ski H o m e Remc<lies Co., 

18(i9 N. Robey St., Chicago, 111. 
Gentlemen: 

Se.nd Free Sample S. M. S. 
f ] Trial Size 75c. C. O. D. 
[ ] Regular Size C. O. D. 
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A , U i * r * y c 3 • • • * > • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • 4 

City State 
i'atlėk X į L.ang'iiką 

L. D . 

P. CON-RAD 
> 

JŪSŲ SENAS DRAUGAS 
Patyręs savo darbe, visada galiu, kaip žinote, padaryt 

darbų pirmos klesos. Vestuvių, grupų arba pavienius dide
lius paveikslus artistiškai ant drobės išmalavoju. Iš Lietu
vos tėvųf giminų ir jūsų paveikslus sudedu ant vieat^ir at
rodo kad jie sykiA su jumis nusiėmę. Turiu patyrime kaip 
mažus kūdikius nustatyt kad paveikslas gyvai ir puikiai at- ; 

rodytų. 
3130 SO. HALSTED ST. 

. 

- Tel. Blvd. 6369 

Tcl. ( a n a i 2655 
C. J. P A N S I R N A 

Fotografas 
P A N S I R N A STtJDIO 

Tolumas nedaro skirtumo 
Šaukiamas, važiuoja į visas 

mieste dalis. 
— — — — — • — » ' ' ' i 

! 

I 

j i 

Telefonas Canal OflO 

PLUMBING 
Geriausias plumeris . darbą at 

lieku gerai ir .sąžiniškai. 
T l l o M \ S HIGGLNS 

2S1S So. Oakley A ve. Chicago. 

0ETR01T, MICHIGAN 
Norint užsisakyti arba pa 

siskaityti dienrašty "Draugų ' 
kreipkitės i>as p. 

J . ŠIRVAITIS, 
9258 Cardoni Ave., 

Detroit, Mieli. 

CUNARD 
J LIETUVĄ 
(per4 Angl i ja) 

sumažinta kaina 3 klesos sugrąž-
tinių laivakorčių 

Į KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA $215 
MAURETANIA $211 

Tridėjus Taksą 

Į LIEPOJĄ IR ATGAL 
ŠIAIS LAIVAIS -- 186 

Į Lietuvą greitu laiku. l ip ia ūkiniai 
kas subata% Keleiviai nepiliečiai j -
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 
^ klesos keleiviai turi kam b. N e 
prilygstamas .švarumas. Pu ikus 
baistas. Kreipkitės 
prie vietos aget:-

! * 
Įi 

v^m-%mi^^ r 

Tamsta Gaii But 
Sveikas 

tų ar i 
CUNARD vant 
140 N. iMsarbom 
St. Chicagro 

V 

Ar sergate? Mea Juma p a ž i b ė 
sime. Pa tar imas dykai ar jlja Čia 
j^dys i tes , ar ne. Kokia yra Jūsų 
l iga? Ar *erl yra Jusu inkstai — 
— turit© strėnų s k a u s m u s ? AM 
turite ski lvio ligą. gasu, rugstumu. 
ir nes i jaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį , krut inės skau
dėj imą? Ar turite didelį persi
š a l d y m ą / nemalonų k v a p ą ? Ap
turite l iemoroidus ir f i s tulą? Ar 
kenčiate n u o rupturos? Ar turi
te ant veido Bpuogus, lftballmą Ir 
mažai sver iate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė , pavargęs iŠ ry
to, galvosūki , apsivėlus į l iežuvį? 
Prašal inki t nerv ingumą — apsi
saugoki ! neurastenijos , ji s i lpnina 
v isus nervus . Nere ikės Jums dau
giau kentėt i — ate ik i te Ir paaima-
tykite su m u m i s tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel . Armitage 4411 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hatterman Ir Glanta Banko 

Valandos »-12 ryto, 2-6 po 
, pietų. 6-» vakare 

Nedėlloj nuo 19 UI II dlen% 
Bpecialistal chroniškų, nerrų, 
kraujo, odos Ir šlapumo Ilgų. 

KiiiimniiiiiiiiiiTiiiiiiHHiiiiiiiiHTiiiiiiiiim 

Į INCOME 
I ' TIKTAI IKI 15 DIENAI KOVO TURI BŪTINAI § 
= paduoti savo uždarbį už 1924 metus! Jeigu to nepada- g 

Mes Taisome Smalos 
ir Žvirgždy Stogus 
Gilsinoid asfalto -* stog-i 

padengti ant senų stogij. 
Mes einame visur 

ir 
Veltui apkainojame darb$ 

Telefonai 
Crawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing 8C 
Supply Co. Inc. 

Į 5300 W. 22nd St., 

idžiausia Lietuviška Krautuve Chicago] 

IT 

Vek fonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Rlaliavojimo Rontralitorius 

Dažu Ir Poperos Krautuve 
2383 SO. LEAV1TT STR. * 

«yyyo^o^a-¥o-go^Y¥S?ryyy^yy^ aa^^'a o«*»ayginr?n 

I CHAS. K. VUOSAniS 
• Didiiauses ir geriauses siuvejes 
• ant West Sides. £\ 
g Turiu dideli pasirinkime pavasarinių wį 
2 materijų del vyru ir moterų. 
; NAUJAUSOS MADOS SIUTO 
jg Visokiu Stylu 
o Padarau ant užsakimo greitai ir gera i i 
t Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna-
fc vimo. Taipgi 

% Valome, dažome ir atnaujiname senus. j CHAS. K. vuosirriB 
į. Lietuviu Kraučius 
o 2337 So. Leavitt St. Chicago, BĮ. 
: Tel Roosevelt 8982 

E certifikatiiJ< kurie vra duodami Amerikos Valdžios. = 
I SIUNČIAME PINIGUS PAŠTU IR TELBGRĄMU, E 
- ir dastatome j artimiausi paštą Amerikos Doleriais ar- -
= ba Lietuvos Litais, su pilna p;varanei.ja. TELEGRAFU, E 
5 PAGxVL NAUJI LIETUVOS ĮSTATYMĄ, į paskuti- = 
= nį pašt^ į dvi — tris dienas. E 
= LAI\ AKORTCS ant visu linijų į Liet. ir iš Lietuvos. = 
5 PARDUODAME IR MAINOME Namus, Lotus, Far- Ę 
S mas ir Biznius. = 
E APDRAUDŽLVME nuo ugnies ir kitų nelaimių, na- E 
r mus, rakandus, ir automobilius. , = 
E PADAROME visokius legališkus dokumentus, jgalio- E 
E jimus, taipgi pirkime ir pardavime nuosavvbių. E 
S REGISTRUOTAS NOTARAS ' E 

1 Paul P. Baltutis & Co. Į 
I 901 West 33rd Street I 
aaai ZT 

E ChicagOi Illinois. Telefonas Yards 4669 
"!(iiiiiii!iiiiii{iisiiiau!H::si!Ei;iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiii2iiiiiiiitiiii:iiiiMiiiiiii!iiiiiii 
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P E A R L Q U E E N KONCERTIlfA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musę krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitara ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame* 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

~ STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

.1 t J 

•i 

f . 

. «JL«k. 
akaHfaM • M H k l o O . 

1 m 

M M 
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Šeštadienis, Kovo 14, 192." i) R B O G n !S 6 

CHICAGOJE 
BRIGHTON PARK. 

ikovo 14 d. 7 vai. vakare. 
S. S. 

P. S. Pačių sajungiečių domei. 
Kiekviena sąjungietė šios 

kuopos privalo atsilankyti į ši 
vakarėli ir stengtis atsivesti 

P 
bu\ 
nio vakare, t. v. kovo 7 d 

nu, o taip pat visokių pasa
kų apie bendroves, ubagynus, dysis vakaras. Sakau, didy-

terų Sąjungos rengiamasis di-

ministerius, teatrus, žydus il sis, nes turiu asmenyje p. 

jnisija davė raportą, iš kurio 
paaišKejo, kad vakaras pui
kiai pavyko ir gražaus pelno 
davė. 

Be to, pranešta, kad pava
sarį balandžio 26 d. rengiamas 

LAISVĖS ST9VYLA. i 
kitus dalykus. Koncertinėj da- Vaičkaus Dramos Teatrą, kū
ly p-adainuos mums apie "Fo r - t r i s atliks laj)ai gražų vaidini-
duką", apie suktinį ir kas • mą tą vakarą. 

Greitą savaite * Draugo" I u e n t P° vieną naują narę. svarbiausiai, padeklamuos na-| Gavėnios laikas yra rimtas, dr-jos balius Wiker Park sve- : į~Z£ Amerika ~Progos*Šali 
o paskelbta kad šeštadie-j Kiekviena draugių 'bei šiaip ujas eiles apie Chicagą ir duugiau susilaikąs nuo links- tainėje (2040 W. North ave.). 

^ . (paž įs tamų 

Iš Lietuvos žmonės atkelau j 
ja į šią šalį niekuomet neui 
mirs jų pirmą regėjimą Lais 
vės Stovylos, kuri reprezen-

jungietės 
turime, tik reikia ! Cliicagos lietuvių gyvenimą, 

t ' j a s pakalbinti. Taigi nepa- palygindami su Kauno "Ma-
vakarėli. Bet dėlei mirškite savo užduoties. ' lomimais". Tai mums svarbi 

i 

vajaus 
kai kurių priežasčių, tas va
karas neįvyko ir liko atidėtas 
į ši šeštadienį, kovo 14 dieną. Labdaringos Sąjungos 8 

Brighton Parko moterys ir k u o P a t u « * ""*nesinį susiriu 
mergaitės! Štai įums p l s k u . jkimą nedėlioj kovo 15 ei, 19^) 
tinė proga laike šjo vajaus Im- - vai.-po pietų Nekalto 

S. S. naujiena. Įdomu, kaip Dzho-
dziai atpasakos mūsų " ro ju ' : 

ir ar teisingai supras. Kas bu
vo " D r a u g o " koncerte, •turė
jo progos išgirsti Drimdzius 

mumo laikas, vienok per kiau- Tikietai nutarta tuojaus dary- Atvažavę Suvienytas Vai 
ras dienas negalima namuose ti ir pardavinėti iš kalno. &i-,styjes Lietuviai,visi nori tap 
sėdėti. Jei einame, eikime tenjaip tikįeto kaina 50c, bet per- ' ^ gerais Amerikonais. Jie yra 
kur galima rasti dvasinio- pe-! kant iš kalno tik 35e, Tikiottj |žinomi totipo taupi ir Pirama 
ro, pakelanėio sielą prie Aug- galima gauti pas p. Joną 12*-Įajgfet tauta ir užsidirbo pini-! 
štų Dalykų. P. Vaičkaus Dra- mošką ir komisiją. \gų naudojasi kad jų pinigai 
mos Teatras, kov^o 22 d. p. j Taip jau kitas balius dr-jus , foj^tų U£ j u o s 

ADVOKATAI 

STAs\jLANI 
AJ>VO KATĄS 

77 W. VVashlngtcn St. Roto 911 
Tel. Central fSG* > 

Cicero Ofisas Ke t r ergo vak. 
1917 VV. 14th St. Tel. Cicero 822* 

|Ant BRIDOEPORTO SeredoJ nu< 
8-8 -vai. v. Subatoj nuo 1—T <r. -v 

Į3236 S. Halsted SL Tel. BOIIL « 7 f 

gairių. Visoms 
organizavus, 

dariai malonėkite susirinkti, 
nes yra labai svarbiu reikalą 
aptarti. Taip jau prašome at
sivesti naujų narių, taip kaip 
}>er paskutinį susirinkimo.. 
Tuomet įstojo į garbės narius 
p. Jeva Jakobauskienė ir 10 
prisirašė prie 8 kuopos. Tuo 
būdu Brighton Park kuopa, au 

ga. 

prisirašyti prie Moterų Są
jungos. 

Mušu. kolonijoj yra begaio 
daug prakilnių moterų, mer-

bendrai susi-
galima butų 

daug ką naudingo nuveikti. 
O kaip tik Moterų Sąjungos 
organizacija i r yra tinka
miausia moterims katalikėms. 

M. Są-gos 20 kuopa tą pra-
matvdamn ir rengia ši vaka-
rėli tuo tikslu, kad gavus kuo-
daugiausia naujų narių i savo 
tarpą, taigi visos esate pra
šomos atsilankyti. 

Vakaras ivvksta erazioje 
McKinley Parko salėje. Įžan- Dzimdzi-Brimdzi pas Meldai į. 
ga veltui; prie ta įvyks gni-1 Kas nori pamatyt lictuviš-
žus programas, prakalbos I n k u s Ubagus tegul neužmiršta 
Sąjungietės pavaišins skaniais j apsilankyti, nes jie nori mums 
užkandžiais. Tik nepamirškite j suteikti gražaus juoko ir dai-

ir jie sudarė nepaprastą upą. 
Pras.v parap. svet. Visi Lai)-' Mes patariame visiems apsi

lankyti į jų vaidinimą, nes tuo 
mi suteiksit ne tik moralę, 
bet materiale pagelbą. Chica-
gos lietuviai privalo remti 
Dzimdzi—Drimdzi, nes jie 
visur ir visiems dalyvauja, 
net ir be atlyginimo. 

tvrenėiaus svetainėj, patieks 
mums teki kurinį, kuriuom vi-

rengiamas rude'nį lapkričio S j 
d. North West Hali (2401 \V. 

šilkai tenkinsimos ir ilgai, ii- North ave.). Prašome tą diena 
gai džiaugsimės. 

Moterų Sąjunga dirba Tau
tos darbą, nori užbaigti antrą 
pusė šimto Šv. K. Vienuoly
nų. Bukime jų prieteliais! 

•Tikietų galima gauti: p. 
J . Kareivo krautuvėj, p. F. 

kitų draugijų nieko nerengti 
J. A. B. 

P R A N E Š I M A I . 

Kviečia 
Valdyba. 

VVEST SIDE. 

Kovo 15 diena. 

Visi 15 kovo Meldažio sve-Į Bielskio krautuvėj ir pas vi-
tainėn, 8 vai. vakaro. 

R. 
ras Sąjungietės. 

Tyla. 

NORTH SIDE. 

D A K T A R A I : 
N a m ų T e l e f o n a s Y a n N 1fi!>» 
O f i s o T e l . B o u l e T a r d 5 0 1 3 

DR A. J. BERTASH 
3464 So. Halsted St. 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare 

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

Telef. Lafayctte 4140 

i)r-ja Aušros Vartų .Moterų 
ir Merginu nuoširdžiai prašo 
visu nariu eiti išpažinties šeš
tadieny, kovo 14, 1923, o sek
madieny visos eisime drauge 
" in corpore" prie šv. Komu
nijos aštuntą valanda. 

Sekmadienio vakare, kovo 
15, 192r>, bus iškilmingos priėmimas. Prisirašė ;•' nauji 
kiBuneo Pa i t y " , kurį rengia nariai. Ligoniu; komisija pra-
Aušros Vartų Motery ir Mer- nešė, kad šiuo kartu net 4 li-

ftv. Cecilijos dr-ja laikė ne
senai mėnesini susirinkimą. 
Susirinkimas buvo skaitlingas 
ir gyvas. Perskaičius proto
kolą, kurs buvo Vienbalsiai 
priimtas, sekė nauju nariu 

o 

WES;T SIDE. 
N i — • • • m • • • • • • ' -m 

Svarbus Spaudos 14 kuopos 
sus-mas įvyks sekni. kovo 15, 
1925 tuoj po Sumos Aušros 
Vartų par. mokyklos kamba-

XT . . . . . v. .. gačius per daugeli metų. pa 
JSianai visi nepamirškite _ . , „ ' . 

sėkmes kalba nuo savęs; nie 
vienas investorus nepralaime 
jas dolerį per šią Banką. 

da Iv va uti. 

Kiekvieną metą daugiau 
Lietuvių suiinoja kad jie ga
li padvigubint jų dolerių ver
tę investuodami j saugus 6% 
Pirmus Mortgačių Auksinius 
Bondsus. P a v a d i s $100 in
vestuota ant 6% šiandien su 
nuošimčiais paliktais, per 12 
metų atneša $200 . 

CENTRAL MANUFACTU 
RING DISTRICT BANK 
1112 West 35th Street pardar 
vinėja saugius Pirmus Mort-

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 JT. Dearborn Street 
Kambariai ^14 Ir 516 

Telefoną. Randolph 5584 Ir 5585 i 
Vai.: I^asdiena, išskiriant Su 

batos ir Šventės, nuo 9 iki pietų] 
ROSELANDO OFISA9T' 

10717 So. Indiana Ave'nue 
Telefonas Pullnian 6377 

Vai : Kasdiena nuo 2 iki 9 
Subatouiis visa diena, Šventomis -

Iki pietų. 
SPECJLISTAS ant egzaminavo-

jirao abhtraktij ir padarymo kon-
traktj, doKumentu ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

• i t 

Valdyba. 

ginų Dr-ja. Prašome visus 
nuoširdžiai atsilankvti, o mes 
iš savo puses stengsim:o kiek 
galėdamos patenkinti Tomis
tas. 

visi i *'Bnneo Par-rr 

DR. S. BIEZiS 
PHYSICTAN & SUKGEOlf 

X — Spi iubi l i . i l 
Offiee: 2201 W. 22nd St. 

Oor. S. Leavitt St. Tel. Canal «223 
Residenee: 3111 \V. 42nd St. 

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

Sun. 10-13 Nooa 

Telefonas Boulevard 19Sf 

Dr.S.ABreiiza 
4408 SO. ASHLAND AVENLH 

Chlea«o( 111. 
Vai.: • ryto iki 12 ptet: 1 po 
t*et Iki S po piet, t :30 vak. Iki 
• :SO vak. 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

170T West 47tli St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Mcdėliomis nuo 

8 iki 2 vai. PO pietų. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Ob« 

tetrikas ir Specijalist&s 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1) — J$r miirininio, 
* ) — B « pril lo ir bo Bkauam*, 
3)—Be kraujo, 
«)—Be jokio parojtuiN §»-i».i'i.il. 
*)—I'aHjeiUul n.T. ilviu širsti. Ka

li tuoj valgyti, ir gali eUf\ \ 
darbą. 

Facydo 'OaM-stonu*' (ukmruw tulijrje) 
i r nkm.OĮs Slapnraa punlėje be • -
p*mcijot», MI tam tikramrs uioks-
liskomi-, priemonomiu bj-i ^aiitais. 

Apkurtusiems MicrųžiiiH ririlė.iim... 
Gydo risokias li«us pu»ekminKai, ir Jai 

yr» rein.alHs daro operucijait. 
l*rofe»ijonuli paturnavima teiki n smre 

•f iaat 

1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Ofi>u-< atidarytum: knMdien nu a t ral. 

po piet iki n vai. vakare. 
JN'odėliorals ir ner«domis afitMa ntda-

rytaa. 

tv 
ii *- • a i g i 

Kviečia visus 
Kengėjos. 

goniai buvę. Toliau ėjo rapor
tai iš Federacijos ir Labdariu, 
kurie buvo priimti. Labdariai 
prašė Įmokėti metine duokle. 
Išmokėta $15 našlaičiams. Tai 
gražus pavyzdys ir kitoms dr-
joms. 

Vakaro 8 vasario š. m. ko-

BRIDGEPORT. 

•r 
TOVVN OF LAKE. 

\ 

Dr. A.J. KARALIUS 
T«4. Boulevard S180 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

t hlcago. I1L 
m—J 

'TV 

Dr. Maurice Kaim 
Gydytojas ir Chirurgu 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

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

Nedėl. nuo 10 iki 12 p ie t 

)fteo Tel. Boulevard M M 
ftezld. TeL Diesel t l t l 

Dr. A. A. ROT H 
Rl!8AS CiYDYTOJAi Da 

CHIKURGAB 
•oecuUL^tna Moteriškų, Vyri4*a 

Valką ir Tl«>q ebroaiško H& |̂. 

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

Vai.: 1—S po piet 7—h vak. Ned. į 
Ir Šventadieniais l t—11 d. 

Sąjungietės prie vakaro. 
Ypatingai dabartyje, musn 

kolonijoje įvyksta daug gra
žių, nebuvusiu dalvku. 

Labiausiai pažymėtina Mo 

Tel Lafayetto 8568 
Dr. A. J. NORMANTU 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western Avenne 

Vai.: Nuo 2 Iki 6 « Iki 8 P. If. 
Ghlcago. 

OLcL Boulevard 2ft8t 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJA* 

m i -
CBTRURGAS 

1111 hw>. Morgan Bireet 
•alandos: 9—11 11 ryt*. 
Vakarais nuo T lkl t 

CICERO OFISAM t 
I M S Soutlt 4»-tk AveMM 

Telef. Cicero M I I 
Valand.: 1—1:11 T. T. Icaadltn. 

ICtarnlnkala Ir pėtnyčloma »«o S 
k U l T l L M l . l " i * < | & # i m 

• ' ' 

DB. CHARLES SEGALi 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

DŽIOTII, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—A 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 Iki 12. 

Telefonas Mldway 2880 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Akių SpecIaU^a* 

1 
Turėk švarias, Sveikas akįs 

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
zuvargę. silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augsčiau 
Valandos nuo 1 Iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1 
3333 South Halsted Street 

V i - , • -Į r l 

r i •> 
Tel. Canal 0257 vak. Pro^pect C050 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Xr 

Chirurgas 
1821 So. Halsted St. 

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

po pietų: * iki 9 vakare. 

Nesigarsinsi, - tavo tiznj 
mažai kas žinos. 
Profesionalai, biznieriai gar-

isinkite savo biznius dienrašty 
" Drauge" . 

B 

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

Palengvins akių įtempimą, kas 
Į yra priežastimi skaudėjimo gal-
, vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-

iumo, skaudančius ir uždegusius 
tarsnius akių, kreivių akių, kata

ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nopervirši- ' 
na nei akių medik-alis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 

j visokias ligas arba nenormali pa-
I dėjimą, silpnybę muskulinių a-

kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsltikimuo 
se. Nauji stiklai Įdedami J rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio i§ recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclalę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
įtempimo, kuomet geras prirink\-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta į mokykios vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak 
Nedėliomis nuo 9 Iki 1 po\plet'v 

Tel. Boulevard 7589 

\ 

1545 West 47-th Street 
AKINEI $ $4 IR AUGŠČIAC 

• • • • • • • • • • n o a 
Reumatizmas saugčlė l 

Nesikankykite savęs skaus- • 
mals, Reumatizmu, Sausgėle, _ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raunenų sukimu; nes skau- • 
dėjimai naikina kūno gyvybę y 
ir dažnai ant patalo paguldo. 

CAPSICO COMFOUND mo-
stis lengvai prašalina viršmi- H 
nėtas ligas; mums šiandie dau- y 
gybė žmonių siunčia padoka-
vones pasVeikę. Kaina 50c per ™ 
paštą 65c arba dvi Ui $1.05. • 

Knyga: "ŠALTINIS SVEI- B 
KATOC" augalais gydyties, kai
na 50 centų. • 

Justin Kūlis : 
3250 South Halsted Street y 

CHICAGO, HiL. 
l « I R I « l l l l i i 

Akinių pritaikymo ny.uo 
225 motų prityrimo 

Pirmai Mot. S^-gos kuopa 
kviečia visas Chicagos 

M. S. kuopas daly
vauti jos "jubiliejuje" -

Mot. 8;ti-gos 1 kp. kvioi'ia 
visas Chicagos Sesutės sajun-
giotės dalyvauti K) metų s\i-
kaktuviij vakarienėse šv. Jur
gio parap. saloje ant antrų lu
bų pirmadienyje kovo 30 d. 
1923 111. 7 vai. vakare. 

Prašome visų kuopų neatsi-
gakyti dalyvauti mūsų kuopos 
sukaktuvėse. Visoius mums &ų 
ga yra brangi, užtai padėki
te mums švęsti mūsų kuopos 
jsisteigimo sukaktuvės. 

Laukiame jūsų visų ir visas 
priimsime koširdingiausiai. 

1 kuopos sąjungietės. 

John Sagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. VVashington St., 
Room 1310 

T<loplione Dearborn 8946 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telepbonc Roosevelt »090 
Namu Telefonas Canal 1667 

J. F. Bagdžiunas ir J. S 
Czaikauskas vedėja Lietuviu 
Departmento yra pagelbėja 
tūkstančius Lietuvių inves I 
tuot jų pinigus saugiai. Iškir
pkite šį straipsnį ir atsineški
te į Banką. Ten maloniai iš
aiškins kiekvieną dalyką. 

A. + U= 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 11. Dearborn st., Room 1117 
Tele f . St.-v-e 7 0 3 1 

Vakarais ir nedėlior rytą: 
3335 So. HalsteJt S t 

leicfonod Vardą «i41 
Bylos visuose teismuos^ — Ab-
atrr-Ktal — Ingaiiojima' — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 m.rgiaiama. , 

• W!r— 

Pranešimas. 

SIMPTOMAI PARJBISKIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar Jums skauda fftuą? 
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 

ta&kus 
Ar atmintis po truput} mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų T 

Dr. Jan J. Smetana 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augSto viri Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, 1« ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

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

Katalikų korespondente su
sirinkimais įvyks kovo 15. d. 
5. m. šv. Jurgio mokykloj 
kambaryj 3:30 vai. ant ;»utnj 
'abij. Katalikai koresponden
tui malonėkite susirinkti. 

Komisila. 

NORTH SI1>E. 

J 
| ADELĖ BRAZAUSKAITE | 
mirė po nelaimingos sun
kios ligos, tapo sužeista 
automo Diliaus. Iškentėjo 
per 56 valandas ir persis 
Kyrė su šio pasauliu kovo 
11 d. 1925 m. 8:15 vai. vak. 
8 m. 1 mėn. amžiaus gimus 
ir augus Gary, Ind. 

Paliko dideliame nuliu 
dime Tėvus Oną, ir Simoną 
Brazauskus du broliu ir 
vieną seselę. 

Kunaa pašarvotas 1358 
Jackson Street, Gary, Ind. 
Laidotuves įvyks Subatoj 
kovo 14 d. 1925. Iš namų 
9 vai. bus atlydėta į šv. 
Kazimiero bažnyčia Gary, 
Jnd. kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už veliones 
sielą,. 

Po pamaldų bus nulyde 
ta į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame vi
rai gimines, draugus ir pa 
žįstamus dalyvauti šlosa 
laidotuvėse. Nuliūdę: Tėvai 
broliai ir sesuo. 

JOHN U N S K A S 
L J E T l VIS A D V O K A T A S 

2221 W 2 2 - n d BC art i I / - *vUt S i . 
relefonas Ganai S559 

Valsnao*. y ryto Iki 9 vakaro. Se
redoJ ir 1'. tnyčioj nuo 9 r. iki f 
v. V»riA visokias bylas visuose 
tel8mi.o.H€. Egzaminuoja abstrak
tu* ir radlrba visokiu. Doku
mentus, perkant arba ^arduo-
r.'ani t^ottis. Namus, Fa^maa tr 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir-
TLO morgičiaus lengroml* U>lygo-
aįiįt 

mm* 

r-

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

11 S. La Salle st. Rooiu 9001 
Tel. Randolph 10S4 VaL i M M 

VAKARAIS t 
S301 U. Halsted st. TeL Blvd. 17f• 

v. • apart PaoedėUo Iv 
1 * tyčios 

L. D. K. S. 20 kuopo.s sus, 
uinkinias įvyks kovo 15 d. t 
m. tuojaus po pamaldii 5\ 
Mykolo mokyklos kambary 
Kviečiami visi darbininkai 
nariai atsilankyti. Tai pat k u 
rie norite prisirašyti, malonė 
kit atsilankyti ir tapti darbi 
ninku Sąjungos nariais. 

A. J . J . 

m 

' K. M. V. R. 2 skyriaus dr-
jos susirinkimas įvyks kove 
15 d. š. m. tuojaus po pamaT-
dų šv. Mykblo mokyklos kam 
bary. Kviečiami visi, kuri*: 
jau esate prisirašę ; M. Vie
nuolijos Eemejų Draugiją I* 
paduoti savo antrašas. Ir toj 
pat kviečiami kaip vyrai tai> 
moterys i r merginos beskir 
tumo atsilankyti ir stoti į sk 
Nauja, Rėmėjų organizaciją 
Jos tikslas paremti kunigu 
Marijonų steigiamąją Ameri
kos Lietuvių Kolegiją. 

A. J . J . 

(TULBRANSEN 
V_^ The Tiegistering Piano 

^ationalbi Vriced 
-Branded i n tris Bade 

TVhtttHouM OunoyScat Cuburban Conmimigr 
Mod«l 

untzyS 
Moad Mod«i Modei 

*7Q0 ^615 §530 H50 
Tai yra geriausi pianai 

pasauleje parsiduoda už 

Fabrikos nustatytą kainą 

ant lengvų išmokėjimų. 

JOS. F. BUDRIK 
Pianų Krautuve 

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

Chicago. 

I W. RUTKAUSKAS 1 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Centrai 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

Remkite tuos proiesijona-
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti *'Draqge". 

APIE 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 ižgydyti. Mūsų geriausi • -
lektriniai ir be vaistiški gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk | 
TRAINIS HEALTH INSTITUTE 
3327 So. Halsted Street 

Vai.: Nuo 9 iki 12 iš ryto ir 
nuo 6 iki 8 vakare. 

r^ffr 

Kas nesigarsina, to nlefcas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems Ir 
parduodantiems, darbo ir darbininkų 
jieškantiems — 

— visiems "Draugą" garslntls 
moka. 

Jei laiko neturi, palault: 
Tel. Sooseve l t 7791 

http://Spiiubili.il
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CHICAGOJE 
DAUG ŽMONIŲ MIRŠTA 

CHICAGOJE. 

Nežinoma epidemija plinta. 

Anot Chicagos sveikumo 
komisionieriaus DT. Bunde-
sen, nežinoma, bet influenzai 

LABDARINGOS SĄ GOS 
KUOPŲ DOMEI. 

Viešos rinkliavos komisija 
prašo Chicagos Labd. Sąjun
gos kuopų pristatyti 1924 me» 
tų išleistų pinigų bėdnuome-
nes šelpimui, jų vardus ir pa
vardes, antrašus iki pirmadie
niui (Kovo 16 d.) arba i 
'Draugo" ofisą p. P. Vitkaus 

NAMAI « ŽEMĖ 
S-H3S T •I "1 <n«m ifli < » 1T1 i | T i mm 

PARDAVIMUI Keli namai CICK-
ROJF mūriniai ir mediniai. Plates
niu informaeiju kreipkitės pas 

B. POSANKA 
1422 South 49 Avenuc 

Tol. Cicero BS62 
Vakarais po e-tai vai. Subalomis Ir 

Nedėliomis po pietų. 

GERIAUSI BAR6ENAI! 
PARDAVIMUI 2 augStų 

i - NAMAI - ŽEMĖ 
' - •» > • ! • • t Į • Į %Į >i 

PARDAVIMU! ARBA 
MAINIMUI. 

SOUTH SID* 

jimo. 
Komisija. 

WEST SIDE. 

"Dzimdzi - Drimdzi" vaidi
nimas. 

Visa mylimas "Dzimdzi --
Drimdzi'' vodevilis atvažiuo
ja mūsų kolonijon kovo 15 d., 
nedėliojo ir Meldažio svetai
nėje duos gražia, ir įdomi;) 
programą, ''Ubagai ir Ponai" 

naujas muro namas; 2 flatai po 6 
VardU, a r b a i JO n a m U S 1 4 3 2 kambarius; karšto vandenio šiluma 

gimininga, epidemija miesto g o ^ A y f i į i c e r o m T e , e f - £ "SffZESSS ~ £ 
plinta. Daug žmonių kasdien 
suserga ir daug miršta. Nes 
del menkniekio, del menkiau
sio neapsižiūrėjimo prie ser
gančių primeta plaučių liga j 
ir tuomet pagelba jau apsun- i 
kinta. 

l)r. Buudesen Įspėja žmo
nes. Jis sako, kad jei kuris 
pajunta turįs šalti, ypač jei 
parausta akys ir ima tekėti iŠ 
nosies, nieko nelaukiant rei
kia tuojaus atgulti lovon. Ir 
tuojaus šauktis gydytojo. 

Tai vien 

fiirprn Q7R1 RP iolrio atidėlin ! t a s : v ie ta 1,etuviais apgyventa; »&-
uicero y/oi. ue JOKIO auaeiio- v in inkas e lna , blznJ todel pigiol 

parduos; kaina $12,500 pusę pini
gais kitus išmokėjimais; namas ver
tas $16,000 pasiskubinkite nes tai 
y.ra tikras bargenas. 

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
beveik naujas muro namukas su 
5 kambariais; karšto vandenio Šil
uma; platus lotas; vieta lietuviais 
apgyventa; kaina $5,500; vertas $7,-
000: reikia pinigais apie pusę kitus 
išmokėjimais. 

Atsilankykite diena ar vakarais 
pas 

11RIGHTON REALTY COMPANV 
4034 Archer Avenue 

Prie Ca I i Tomia Avenuc 
C>fisa» atdaras ir nedi-lioms. 

Kas nori mainyti arba pirk-
,ti farma aš turu'40 akru far-

atmė priemone ap-. Dzimdziai visus remia, malo- j m a mainymui arba pardavi-
drausti savo gvvasti ir apsau niai dalyvauja ruošiamuose nmi. Atsišaukite pas a goti kitus. 

DARBAS UŽ TRANSP0R-
TACUOS PLANUS. 

Chicagos organizuotas dar
kąs persimetė už transporta-
cijos planus ir darbuosis už 
transportaeijos snmiestini-
nuj. Tai vienas svarbiausiu 
miesto valdybos 
šiuo reikalu. 

koncertuose, taigi ir mes pa
remkime ju vaidinimus, nes 
jie to pilnai užsitarnavo. Vai
dinimo pradžia lygiai 8 vai. 
v ak. 

Rep. 

GIEDRININKŲ ŠOKIAI. 

P. SESNAUSKAS 
2107 W. 22 Street 

Po 6 vai. vak. galėsite pasi 
derėt su pat savininku. 

B I Z N I S 

Girdi, Dievo Apveizdos kol. 
laimi-jimu' subruzdo, kai pradėjo reng-

ties i (iiedrininku šokius, ku-
» * 

rie ivvks balandžio 18 d.I 
Chicagoje automobiliu aukų Knigbts ot* Columbus svei.' 

ku skaičius eina didyn. Šįmet' (47tli W. Madison St.) Mato-
per 72 dieni žuvo 117 asme
nų. 

ANT PARDAVIMO Buėer-
nė ir (irocernė su namu. Bizni 
išdirbta geroje vietoje*. Priei
nama kaina. Gal kas nori pir
kti bizni be namo. Yra gera 
proga. Kreipkities pas savi
ninką 

1325 So. 50th Ct. 
Cicero, 111. 

PLAYER PIANO 
BARGENAS 

š priežasties apleidimo mies-

T0WN 0F LAKE. 

Rytų Filir scenoje. 

te, paskirta bilietu kvota sten 
, .. w . ,. i to parduosu pianą vertės $800 

išparduoti ir šiandien j m ^ k a b i l £ t u Jį 1 3 8 r o h l u 2 

iriasi 

,";:«u aišku, kad daugiaus parti 
kalaus. Mat, ė.ia stojo pirme
nybės eilėsna. gerb. kun. Tg. 
Albavieius Fed. Centro pirm. 
ir Giedrininkų didelis priele-

Priinenam visiems, jog Vy lis ir rėmėjas, geri), kun. Vr. 
eiu 13-ta kuopa stato scenoje Vaitukaitis, (iiedr. Apskr. 
"Rytu Pilį" — 5-kiu aktu dvasios va<!as, ir juristai 
drama, rytoj, kovo 15 d. Sch- l<as JJagdonas. komisijos na 
ool-llall svet. prie 48tos ir rys ir t. t. 

$110 
Priimsu $10 į mėnesį 
812 West 63rd Street 

1-mos aukštis 
Klauskite Mr. Kleck's piano 

I E Š K O 

* Honore gatvių. Omega. 
Veikalą suvaidins 24tos kp.į 

talentuoti artistai, K. Sabo- ROSELAND. Roselandiečiai 
niui vadovaujant. 'džiaugiasi "Draugu", kuris 

Gerb. Town ot' Lake ir apy juos aplanko ksadieną. Ilo.se-
linkės lietuviai! Nepralėiski- | landė "Draugas' ' ateina per 
te "šios progos, vadinas, kas ' paštą, keletas šimtų pavieniu 
gyvas ateikit į School Hali ; numerių. 
pažiūrėti šio nepaprasto pa- | ' 'Draugas' ' gauti pas J. Ra-

mokinančio veikalo, kuriame manauską, 10808 So. Miclti-

PAIE8KAU Kazlmrero Balsal<Mo 
y i į . j k u r i s paeina IS Palangos Užpelkiu Į 

kaimo. Apie 17 metų atgal atvažiavo 
j Amerika. Pirmiau gyveno Chicago
je yra siuvėjas. Meldžiu pats artu 
kas apie jį žino pranešt busu labai 
dėkingas. 

JONAS VALATKA 
1417 So. SOth Ave. 

Cicere, 111. 

• 

• 

50 automobilių telpantis mūrinis 
garadžius, parsiduoda pigiai., su mažu 
{mokėjimu, arba ainy&u už narna 
Randasi South Sidėje. ,. 

16 flatų tepartment building po 4 
kambarius. Visi 'taisymai, pusė blo
ko nuo dideliu parkų, <mekėt $10,000, 

bevelk ! Tendoa per metus $9,600. 
5 <latų mūrinis namas, po 4 kam

barius, visi vėliausios mados Jtaisy 
mai, {mokėt $4,500, kitus kaip renda. 

2 flatų mūrinis namas po 6-6 ka
mbarius, pečiais apšildomas, su vi
sais įtaisymais, aukštas clmentuotus 
beismentas, kaina $8,9C0V lengvomis 
išlygoms. 

2 flatų medinis namas po 6-6 ka
mbarius, elektrikos, mautiĮftiėa, auk-
i-tas beismentas, kaina $3,500, {mo
kėt $1.000. 

MARQUKTTE MANOR 
2 flatų naujas mūrinis namas po 

6-6 kambarivs, visi vėliausios mados 
įtaisymai, karstu vandeniu apšildo
mas, mūrinis garadžius 2 automobi
liams, kaina tiktai $16,500, randasi 
ant 59-tos ir Troy St. 

2 f tat >i mūrinis namas po 5 Ir 6 
kambarius, karštu vandeniu apšildo
mas, {mokėt $3,000, kitus kaip renčia 

6 kambarių naujas mūrinis bun-
galo\v, karštu vandeniu apšildomas 
{mokėt $3,000, kitus kaip renda. Ra
ndasi ant CC-tos ir ArtesJan Ave. 

BRIGHTON P AE K 
2 flatų naujas mūrinis namas po 

6-9 kalnbarius, aukštas beismentas, 
aukšta pastogė, {mokėt $3,500, kitus 
kaip renda. 

2 flatų mūrinis . namas su visais 
vėliausios mados {taisymais, aukštas 
(umentuotas beismentas, garadžius 
del 2 automobilių, kaina $8,900, Ra
ndasi prie pat McKlnlev Park. 

BRIDGEPORT 
2 flatų mūrinis namas po 5 Ir 6 

kambarius, su visais {taisymais, auk
štas beismentas, garad21ųs, kampinis 
lotas, prie šalies, kaina $8,500. 

f pagyvenimų medinis namas, ran
dasi netoli 8v. Jurgio bažnyčios, frno-
kėt $1,200, kitus kaip renda. 

2 pagyvenimų medinis namas po 
4 kambarius, aukštas beismentas, 
{mokėt $500.00. 

2 pagyvenimų bizniavau namas tin
kamas bile kokiam bizniui, {raokft 
$1,000, kitus kaip renda. 
TURIM 100 PARMV PAR

DAVIMUI ARBA MAINIMUI 
155 akrų Žemės. 86 mllfs nuo Chi

cagos, i arkliai. 16 karvių, taipgi Ir 
kitokių visokių gyvulių Ir paukščių, 
visos geriausios mašinos, katros tik 
reikalingos ant farmos, elektrikas it 
\anduo išvedžiotas po visas triobas, 
žodžių sakant, atrodo kaip tik lietu
viškas dvaras. Parsiduoda labai pi
giai, arba savininkas' mainys ant Chi
cagos prapertė* s *-

Ale visi namai galt butl mainomi 
ant mažesprų arba didesnių namų. 
f&rmų. arba biznių.' 

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

3352 S. Halsted St. Chicago, 111 
TEL. HOri .FV\Rl> 1MJ4I. 

•t-r-
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g g ę J.'. 
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B A R G E N 
Pirma pakol pirksi arba 

mainysi namą, lotą, farma. ar 
kokį nors biznį pamatyk "mušu 
Bargenus. Mes Turime šimtus 
Gerų Bargenų Po Visas Dalis 
Chicagos, Ant Lengvų Išmo
kėjimų. Mes Turime Tą Ką 
Tamistos Ieškote. , 

Bimgalow Už #4,500 
Naujas 4 kamb. namas ran

dasi 3 blokai nuo Marquette 
Parko, įmokėt tik $1,000. 

Verta #9,500 Už #8,000 
Nauja mūrinė bungalow su 

pirmos klesos ištaisymais, di
delis lotas, randasi ant Cali-
fornia Ave. ir Marąuette Blvd. 
tik $3,000 imoketi. 

2 Pagyvenimų Už 
#11,000 

Naujas mūrinis namas 4 ir 6 
kamb. 3 blokai nuo Marąuette 
Parko tik $2,500 įmokėti. Ga
lima mainyti ant bizniavo na
mo. 

4 Pag. Už #18,500 
Mūrinis namas 3 pa#. po 5 

kamb. ir 1 pas:. 6 kamb. Ken-
dos neša $260.00 j mėnesį. 
Randasi prie GI gat. 

6 Pag. Už #35,000 
Mūrinis namas 2-5 kamb. ir 

4-6 kamb. Raudos neša $450 j 
mėnesį. Randasi 1 blokas nuo 
Jackson Parko. Bus galima 
mainvti. 

. l • • • •'•• i 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai aut Marquette 
Roatl arti Maplewood Ave. 

. Garu apšildomi, maudamasis 
PAŪB6KAU Sesers Anelės * į » ^ S » L W W , Putoms, 

Petuliutės kuri gyveno po nu
meriu 563 AV. 18 St. Clucaao 

vra tiok daug gražiu meno gan Ave. ir pas V. Kaušilą 
perii, kaip ve, sakysim: juo- 1 1 9 E- 107 St. Šiose vietose 
kų, verksimi, dainų, muzikos galima nevien nusipirkti, bet 
y tt. i r užsiprenumeruoti "Drau-

Vaidinimu busit visi paten *§ • 
kinti; tuo labiau, jog artistu - ._. . 
priešakv stovi SABONIAI. , v RENDAVIMII 
m- \ Kambarys del vaikino arba mer-

Š a l e " R y t ų P i l i e s " d a r buS Pinos. Reikalinga kad butų doras 
ir "koncertukas", kurį išpil- Atsišaukite pas 

M. ž. 
5604 So. St. I.ouis A\c . 

apie 4 metus atgal. Girdėjau 
kad apsivedius. Ji pati arba 
kas apie ją žino meldžiu pra-

luipgi galima Į nešt man už ką busu labai dė
kingas. 

Vincentas Stankevicz 
13314 Erreka Ave. 

Detroit, Mich. 

beržinio medžio visi užbaigi-1POms
x magmoms del (bakery 

Įmai, Atsišaukite } ^ 
JAMES KRAL 

2444 West 67-th Street 
Tel. Prospect 1364 

dys taipgi patys Saboniai ir 
parinktos solistės. 

MJ).P. 

LIET. VYČIŲ 16tos KUO
POS NARIAMS. 

Chieago, 111. 

P R A N E Š I M A S . 
KRISTAUS KANČIOS 

PAVEIKSLAI. 
Laike susirinkimo, Kovo Į Gavėnios laiku bus rodomi 

12 d., buvo nutarta važiuoti krutamieji paveikslai lietu-
"in eorpore' i Liet. Vyčiu viškais parašais "Jėzaus Kri-
13-tos kuopos rengiama dra stasu Gyvenimas ir "Jo Kan-
ma "Rytu Pylis". Visi nariai čios" šiose vietose. Paveiks-
ir jų draugai-ės susirinkite į lai labai gražus ir verti kiek-
Vyčių kambarį, 6:30 vai. va- vienam pamatyti, 
kare, nedėlioj, kovo 15 d., te- Brighton Parke parap. svet 
nai nusipirksime tikietus JT Kovo 14 ir 15. 

R E I K A L I N G A 
P A R D A V Ė J O S 

Patyrusios generales parda
vėjos, kurios gali parduoti vi
suose departamentuose. Rei
kalinga, kad kalbėtų angliš
kai ir lietuviškai. 

Vietos pastovios. Atlygi
nimas geras. Atsišaukite: 

J. OPPENHEIMER & CO. 
Ashland Ave. ir 47 th St. 

Smuikos Lekcijos. 
(Profesionalia mokytojas. Esu spe- i 

i-ialista* mokinime pradinų .smuika
vimo mokinu. 

C. J. NESPAR 
2711 So. KUtlare Ave. 

Tel. Laumlale 4502 

PARDAVIMUI" mūrinis na
mas tiktai baigtas 2 flatai po 
6 ir 6 lcambarius, aržuolo tri-
mingai, karstu vandeniu šil-

. domas, dviejų karų gara-
- džius. 

Atsišaukite:, M 
6631 So. Rockwell St. 

1-mų lubų 

PARDAVIMUI naujas 2 flatų mū
rinis namas po 6 ir 6 kambarius 
visi vėlausios mados jtaisimai, kar
štu vajideniu- apšildomas. Randasi 
Brig-hton Parke. Atsišaukite tuojaus 
nes savininkas išvažiuoja J Lietuva. 

Pasaukite (savininką 
N»M arta 0991 

Pirk Ti««io|c Nuo Sa-vininko 
At£akančiai pabudavolas naujas Z 

fli»tų namas po 6 kambarius. Karštu 
vandeniu šildomas, ąžuolo trimingal 
sun parloriai eJoktros ugmayletės ir 
knygų spintos. Beismentas išpleiste-
ruotas ir šildomos pipos apdengtas. 

Atsišaukite 
3332 So. Union Are. 

važiuosime i Scliool Hali, 48th 
and Honore Strs. Nesiveluo 
kitę! 

Kuop. Pirmininko 

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

Kviedhi visus atsilankyti ii 
pamatyt šių gražių paveikslų. 

J. Katauskaitė. Paveikslus rodo J. Steponaitis 

P R A N E $ U! 

Draugystėms ir Kliubams 
dabar t yra progą paimti sve
tainę uel šokių, veikalų ir 
" Bunco Party J ' Pasiimkite 
svetainę iš laiko kolei yra 

BARBENAI PRIE 
VIENUOLYNO 

13 Pag. £5,000 Pigiau 
Beveik naujas kampinis na

mas su sun parloriais ir pir
mos klesos įtaisymais. Randa
si West Auburh Park. Ran
do neša apie $11,000 į metus, 
(jalima mainyti ant seno na
mo arba gafadžiaus. Taipgi 
bus priimta mortgeeiai arba 
geri bondsai. 

Bizniavi Namai Už 
#11,000 

2 storai ir 4 pa g. mediniai 
naniai ant 2 lotų. Randasi So. 
Chicagoje. 

Pekarne ir Namas Už 
04,000 

Namas su 2 lotais-pagyveni-
mu su bizniu, " s taku" ir vi
soms mašinoms del (bakery 
shop). Biznis gerai išdirbtas. 

#10 Įmoket - #5 į 
Menes} 

• 
Išmokėsite puikų lotą, neto

li Marąuette Parko. Kaina 
$400 ir aukščiau. 

Lotas Už #650 
Randasi netoli 67-tos gat. 

su visais įtaisais. 

2 Biznavi Lotai #2,500 
Garadžius Už #19,000 

Ant 50 pėdų kampinio loto 
^rie 62 icatvės. 
Atvažiuokite Į Mūsų Ofisą, 
Mes Parodysime Tamistai 

Daugiau Bargenų, 

809 W 69th St. Normai 4400 

P A R S I D U O D A 

PARDUODU AUTOMO-
] BILIUS 

Norintieji pirkti gerų ir gra 
Ką tik užbaigti du mūri- žų automobilių meldžiu pate-

pasirinktinos dienos. Noreli niai namai po 2 flatų 6 ir € lefonuti man. Mano patirimas 
^ a u __ k ?i .Z a : S > a u d o t l J š i t a i 6736^7S8* S o N ^ p b e U A v t ! :toJe **&» s u t e i k s T a m s t o m 

Visi uibai/rimai ąžuolo. Karš
tu vandeniu auiildomi. Bur- navima 
falow stogai. Viduje visi mo
derniški ftaisimai. Savininkai 

proga Lietuviai. 

M. M. MELDAŽIS 
Svetaines Savininkas 
2244 W. 23rd Place 

Chieago, IIL 

tinkama patarimą bei patar-

K. VILIMAS t M. ZIZAS 
4544 Turner Ave. 

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

TURIM VIRS 
1000 NAMU 

DEL PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 
PO VISAS DALIS 

MIESTO. 
Norint Namus, Lotus, Biznius 
ir t. t. pirkti, parduoti ar mai
nyti, del greito ir teisingo ui-
siganedinuuo, pirkite per 
Rozenski-Lemont 8C Co, 

Teisingas patarimas platiną 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo, 
Real Estate. 
Užganėdinome kiekvieną, ku 

ris pirko, pardavė ar mainė 
per mus, tikriname kad ir ta-
mista busi užganėdintas. 

ŠIČIA YRA KELETAS 
MŪSŲ BARGENŲ: 

Oeroj apielinkej, 7 kamb. 
rezidencija, puikiai įtaisyta: 
lotas 50x125. Įmokėti reikia 
tik $1,000, likusius lengvais 
išmokė j čimais. Kaina $6,500. 

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

2 flatų naujas namas 6 ir 6 
kamb., vėliausios mados. Beis 
mentas išpleisteriuotas. Labai 
geroj ir sparčiai augančioj vie 
toj. Kaina $10,500. Cash tersi-
kia $1000. 

Naujas mūrinis namas, 4 
flatų, su Sun Parloriais, 3 po 
4 kambarius ir 1 penkių; iš 
taisytas su Bookcases ir fire-
places, garu apšildomas 2 ka
rų garadžius. Lotas 48x125. 
Rendų neša $326.00 į mėnesį. 
Geriausioj apielinkej ant So. 
Sidės. Gatvekaris nuo namo 
tik vienas blokas. Kaina $25. 
OCO. Savininkas prisiims į mai 
nus bizniavą namą. 

7 flatai: Pastaba: Kadangi 
savininkas priverstas gyventi 
Floridoj, jam neparanku šį na
mą turėti; jis (sakė mums nu
žeminti kaina nuo $40.000 iki 
$35,000 del greito pardavimo. 
Mūrinis kampinis namas. 1-8, 
1-7, 2-5, 2-4 ir vienas 2 kamb. 
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkej. Randasi neto 
Ii Garfield Blvd. ir 3 blokai 
nuo Halsted. Rendos $5,400 į 
metus. 

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

13 flatų, mūrinis namas ge
roj apielinkej. 3 po 5 ir 9 po 
4 ir 4 kamb. beismente: garu 
apšildomas, rendų neša $732.50 
į mėnesį. Kaina $52,000.00 ar
ba savininkas priims į mainus 
mažesnį. 

2 flatų mūrinis namas, Bri
ghton Parke, 6 ir 6 kamb. su 
maudyklėmis, elektra, augštas 
beismentas. Su įmokėjimu $2, 
000. Savininkas patsai nada-
rys paskola, taipogi priims į 
mainus bučerne ar grosernę. 
Kaina sutaikysite su savinin-
KU. i 

3 flatai už $18,000. Puikus 
mūrinis namas, 2 po 7 kamb. 
ir vienas 6. pero j apielinkej 
ant South Sidės, garu anšil 
domas. Rendu neša $225.00 i 
mėnesį. Įmokėti reikia tik 
$8.000. 

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

Rozenski-

šeštadienis, KovoJ.4, JL925 

REAL ESTATE 

i * 

to 

CRSUROMSM 

ir Perkam, parduodam 
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 MU3, TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FA6I0NAS CO 

809 H. M SI. Chlcago 
Tel. loulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

^'asekmingai siunčiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. % 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

K 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime didelį pasirinkime 
geriausių bargenių, visoj j 
Chicagoj. Siuncjame pi^J 
nigus Lietuvon ir i k i t a? 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg 
zaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir viso-
kes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakau-
drtnjr automobilius nuo vi-
sokių^rielaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 So Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 
Chieago, UI. 

Notary Public. 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagi ausis. 

5710 S. Kedzie Avenne 
Chieago, I1L 

Ofl*o Tel . Reafdeuctjoe Tel . 
Prospect M O I Praspect 6778 

VAIRUS KONTRAKTORIAI 
{14—<*»— • • • » — • — — — i — > » » ^ « ^ M 

Tel. Blvd. »64l 

A. K A I R I S 
•farlmo ir bud»*oJl«no DUDU 

GE.VERA1-I8 

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

gera patarimą. 
ftSftl So. Halsted Street 

CbJcago, 111. 
Home 

SS56 Lowe A v eone 

&Co 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 2102 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Ohicago, UI. TeL Yaitfa 7282 

Tel. TAfayette 4S98 

PLUMBING 
Vatpo Hetuvys, 

^j 
' 
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