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" D r a u g a s " tebūnie kiekvie

nam lietuviui Kata l ikui Ame 

rikoje jo gyvenimo d raugas ! 

Veltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime. 
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EUROPOS PROTESTAN
TAI ŠAUKIASI PAGELBOS 

SAKOSI PO KARO JIE 
DAUG NUKENTĖJĘ. 

I 
Skundžiasi, kad katalikystė 

visui plinta. 

\VA,SfIL\(;fPOX. kovo 18. 
— Protestantų laikraštis 
" T h e Cbristian VVork". Xew 
Vorke, padėjo laiškų K u ropos 
protestantų. Laiške pažymi
ma, kad po pastarojo karo 
protestantų bažnyčia Kuropo 
jo kiUii nukentėjusi. Sako. vi 
soso protestantu falvse >i::n-
die viena katalikvstė nesulai-

Sąjunga Su Vokie
tija Pramatoma 

Chamberlain Apie Tai Op 
timistiškai Kalba 

ILLINOIS KASYKLŲ OPE- PINES SALOS AMERIKO-
RATCRIAl DVEJOJA. I NAI Nt^ATENKiNiI. 

Nenori eiti konierencjon su Seratas tą salą pripažno 
kitais operatoriais. Kuba; 

Vokietija Nori Įstoti Tarnų 
S a j u n g o n 

i B E B L Y N A 8 , kovo LS. — tojimų ton Sajungon. 
CLfciVELAND, O., kovo 18. j N U E V A GKRONA, Kuba, p ^ ^ kil([ Vokietijos vai-; Ministeris Stresseniann pa 

— Mikštųjų anglių kasyklų kovo 17. - Pine s salos ameri . ( ! ž L l } , a o a l j a i l s linksta į s t o t i , lankus Sąjungai. Tik nori, 
c>peratoriai iš Obio, IVnnsyl- įJ^nai gyventojai, kurių yra j T . Sajungon ateinanti rudenį, kad įstojimas Sajungon butų 

jvania ir Indiana savyko kon- ' ap ie 7<A0, žada šių salų aplei- j r • i surištas su Colo<me evakuo-
fereneijon. Laukia atvykstant sti ir gryžti atgal į »Suv. Vai- • 
Ulnois kasyklų operatorių, stvbes. 

Pranešta , kad užsienių rei-
Imlu ministeris Stresseniann 
] ytoj eis Reichsta >,aii ir ten 

te ir garant i jos sutar t inu. Je i 
{Vokietija įstotų Sajungon, 31 

Nusiginklavimo Klausimas Palieka 
1 garanti jos sutarimas nepa-

•/ K l a u s i m u 

Npri jie ta r t i s apie užmokės-1 Pines sala vra šaliniais Ku 
'nh i mažini .) . , . larbininlnn.s. j bos sales. Pe r 20 metų ji l.u- ! "" a n , f a P i e v e d a m < » V ^ k i e t i " v v : ; t ; , . t a i Vokietija tokiam 
i i v • M A- i * i • . ,«• • los ( ervhas su Anglija ir . ,. . * 

Suvažiavę vakar gavo ziioa vo fc4 Valstybių valdžioje. - į j ] • ^ '• . . .„.„„•;;_ j s to j imui piiešinga. 
' nuo Ilinois operatorių, kad Dauge l i s amer ikpi^ čia įsiku 

vvkti konferonei- ; re visokius " b u s i n e n s s ' u s , " 

l'iik garantijos 

PA RYŽI l /S. kovo 18. 

S4 Valstybių valdžioje. 
Pranei Ja kat, 

\ okioti.os valdžia gavo iš 
sia nenori vyKti Konterenei- ; re VISOKIUS imsiuenss u * [\ Sąjungos pranešimą kas 
jon. J i e pažymi, kad nors šia į kuriuos nemažai kapitalo į-j Tai'pat praileš apie T. Sa- ]j„jc j o s įstojimo. Pranešime 
ndieniuiai darbininkams u ž m o k ė j o , tikėdami, kad sala vi- jungos nusistatymų kas link .valdžia rado sau daug p.ilan 

stybių projektuojama sųjun- kesniai juos baigia' smaugti, jsuoinet pasiliks S. Valstybių Vokietijos ir pastarosios įs- kūmo ir tuomi patenkinta. 
komai kaip gaisras plinta ir j * Anglijos valdžia pilnai palių ga neatmesta, kaip apie tai visgi jie nemato pagelbės. Su valdžioje. 
protestantizmų stumia šalin. Imsi priimti S. Valstybių pa- buvo paskelbta. 

i 
mažinsi užmokesnius, susi- | Bot štai ana diena S. Yals CHICAGOJE Laiške pažvmima, .kad Eu-[siūlymus nusiginklavimo kon- Anot sekr. * Chamberlain, lauksi streiko. Bus da r blo- tybių sonatas nubalsavo salų 

ropos protestantam? šiandie Iferoncijai, jei bus pramato- Erancija išpradžių projektui £ i a n - grųžinti Kuliai ir salos savas 
būtinai reikalinga p a ž i b a . įma bent kokia pavykimo gaM- priešinosi, kiad juonii neapsau Kasyklų operatoriai išpra- jiis jai pripažinta. įHEPHERD TRA IKIAMA! 
Jų gali duoti tik Amerikos jinybė. ' gujamos rytinės Vokietijos džių gynėsi, kad jie savo kon | Tas netikėtas įvykis suk ' ' - , fEISMAI\'. 

KVIEČIAI DAR PIGESNI. 

Gegužės kviečiai Chieagof 
spekulacijoje dar daugiau* at 
pigo. Bušeliui mokama nepil-

protes tanta i . ! Ta ip pareiškė Austen Cha- sienos, kurias Vokietija buk i'erencijoje liesiu darbininkų Jlė ne vien vietos amerikonus,) ~ ~ uaį $1.52. 
VM kokiu būdu.' Sako, vi-1 mbe-lam, Anglijos užsienių norinti gr iaut i . Bet šiandie užmokesnius. Bet paaiškėjo, j bet ispanus, japonus ir kinus, j **Xational University of Tai ką reiškia spekulacija. 

si Amerikos protestantai to- į r«-»kalų sekretorius po poros tų sienų klausimas jau pilnai kad ta ip yra . J apona i ypaė nepatenkinti ' ,Scicnee" vyriausias galva, Kuomet didieji spekulantai 
ri apsilieti tam tikromis duo- Kolainių konferenei jos su pre i.:aiŠKintas. Tr štai ka ip : Į Sakoma, kad be ILinois o- į tuo įvykiu. Xes jei , ilgiem* i j ^ . Char!es C Faiman išpa-"nori pasipinigauti, jie žino 
klymis. 

Ka ip žinoma. Amerikos 
protestantai , ypač metodistai, 
protestantizmo platinimui IMI 
ropoję nesigaili pinigu. Su so-
vo "mis i jomis ' ' jie s;:verbia-

* * 
si net katalikų tarpan. i'e-

ilgiem 
inieru l lerr iot . Į -^Vn<rlįja pasirašė Versai- peratorių ši kouie.reneija ne-(metams paėmę nuomon neina J ž i n ^ k a d j i s ] ) a / ] a ] ( - . .s^kalbį kaip kvieeius branginti . 

Anglijos užsienių reikalu , I e s o g u t j t f t j j r į t v i r t i n o T. turės jiavykimo. 'žus žemės plotus apdirbimui. tfl'f). Shepherdu nužudy Kuomet mažesnieji speku-
sekretorius pažymėjo, kad a-
pie konferencijos sušuukima 
\\"asl,iiii;toiian j is nieko neži-
nas ir todėl apie tai atsisa
kys komentuoti 

Sąjungos stovybų," sa';ė se 

i i • • r • n aoie tai kituomet taręsis Lon 
ėmus ir doleriai menkai gelb- į * ; v ; 

t- T., K . , ^ ^ 4. " • <{one su šiandieniniu S. Vals-
sti. iv kuomet ne visa savo 

Ateis Kubos admin i s t r ad jo t« t i j a u n a m i l ionieriuką McCli- lantai nori pasekti anuos di-
kretor. Chamberlain. " S u t a r - SIAURINS BlUJtC DARBUS, j autoritetai ir gal lieps jimns l]lt()(.k% k a d pasidal inta palik- . slėsniuosius, Šie mažesniuo-
tmi nustatytos tos rytinės si<? * į pasi traukti , ga! Migriaus p a - ; l a i s t u r t a į s . Milionieriukas . ^ u s visai pragaišina. 
nos ir Anglija nemano atsi- W A S H I X C / ^ ) X , kovo 18. įdarytus kontraktus. jnužudvtas šiltinės perais. 

" " ' *' " " " s 1 , 0 a p H n k ° - ! Ur. Kaiman išpažino, k* ! 3 3 MILIONAI TAKSU. 
jis Shephordui davė perų ir 

iloiu;* si.jungę j tuo 
paėioj Amerikoj tuotarpu pro 
testantizinas k!iškartas una 

t\l»i;i sekretorium it darbus, '* • 
prieš pat jo vykimų Amcri-
k()!l-

Sekretorius Chamberhiin 

rreėiaus jis s a k y t i »fų y f t V O 1 > a s iž aaėjimų. t ~ Vetmunų ^Viuro•" <li'w&fo- Į K i l užtaigi daug neapsako-j 
^ o n .Mes neprivalome ieškoti n a u ' r i u s l l i n o s &***&* kad jis nio džiaugsmo reiškia ėiagi-

įu obligacijų, bet mes st ipriai tame laure sumažinsiąs dar- |miai. Priklausų Kubai jie jau 
stovime už tai, ka jau t u r i -* 1 * skaičių, be kurių galima j sis nepriklausomi. Ameriko-

ajisieiti, ir tuo budi: nemažos nai jų neišnaudos, 
sumos bus sutaupytos. j 

. c l l o ^ 
' » 

eiti silpnyn. Xes ir eia daugel 
,- A -A i - * i>o konferenei jos su preiniaru 
vs susipratusių gryzta Ka ta 
liku Bažnvėion. 

inc. 

Ką nori Herriot. 
Premjeras l le r r io t po kon-

flaug optiini- ferencijos irgi davė paaiškini,; 
NEKELS IMIGRACUOS 

KLAUSIMO. 

SARGENI NOMINUOTAS I 
PROKURORUI 

.šiaurinėj Illinois valstybės patart*, kaip juos įduoti tam i *' * 
. . . • T) . . . .. ... , Idalv. kaip praneša, šįmet 

vaikinui. Perai įduoti stikle . .• . 
pirmutiniu bertainiu surinkta 

izmo apie Europos situacijų. Į11".1 a l , i ( l t a i» ^ J i s m a ' j 

su šnltu vandeniu. 

Abudu sukalbi ninku trau
kiamu teisman už žmogžudy
ste. 

kuomet pro •, 
Pr idūrė, kad santarvės vals 

nųs apie pramatoma nusigin- YVASHINGTON, kovo 1S. !— \Varren'o nominuotę i ge
ly bės atsistojo ant kelio, ku- klavimo konferencijų, Vokie- ,— Naujas Japoni jos ambasa- [neralius prokurorus senatas 

Artinasi laika; 
tes tantams situacija pasida
rys be išėjimo ir patys vyriau r j u ( . l n j bm p r į ( . į t a p r a kt ika l i s ^»> s projektuojamų garant i - -(lorius Matsudaira praneša, . j t r is kar tus nepripažino, 
šieji .įų v.idai palinks tikro- • i 5 s p r i . : ! ( l i i i m s a p S a u g o s ir ga- k " ' kt. jkad jis iš Tokyo negavęs ins- j Dėlto, prezidentas Coojd-

! rauti jos problemų. Tuomi bus ; 4t Neturiu pakviet imo' ' sa-įtrufaei JQ kelti eia imigraci jos 'ge vakar į prokurorus nonii-
kė l le r r io t . "Tec iaus vienas 
d a h ^ a s tur i but aiškus — 
Franci j a neapleis savo pozi-

WASHL\(»P:«:, kovo ią S i s aUi,iiclimu: vra siam|i(. 

virš 33 milionai dol. federa-
lių taksų už personaies pa
jau ia s. 

- . 

ion švieson. 

atsiekta \ lsai Kuropai gero-
Įvė ir visam pasauliui taika. FORDAS PASKELBĖ 

PROHBICIJA. 
|Vokiet i jos p ro jek tas . 

COPENHACKN". kovo 18. ': " i l « disknsavome Vokie 
l 

Automobiliu karalius For - . t i jos garanti jos projektą 

klausima. \ navo John CJ. Sargent iš Vor 
mont. 

viena didžiausių sensacijų 
Cbicagoje. 

UŽTROŠKO SU šUNiMI. 

KOVO 18, 1925. 
CHICA'JO Hv A P Y L I N K . 

— •Šiandie nepastovus o ra s ; 
įpramatomas l ietus; kiek mal
čiau. 

Nespiaudy ti ant * šaligatvių! I 

Namų, .")67 AV'est 46 Place 
vienam kambary ras tas gazu 

užtroškęs John Powers, 48 
cijos, būtent, kad nusiginkla- Chicagos policijai pa rėdy ta i Plėšikai vakar dienų a p k r a u Į m g, , 1U() kambarv buvo ir 

i r 
vinio klausimas neturi but 

\ , . atskirai nuo apsaugos svars-
das eia savo automobi'iių (Ur- touaus tuo .klausimu pasikei-. * .° . 

. . . . tomas. Nes brancijai negali-
btuvėse paskelbė darbiniu- sime pažiūromis diplomati- . . . . . . . 

' . . , . . . , , , . . mas daiktas sumažinti gink-
kams prohibicija. niais keba is , ' ' sake sekreto- . A - ' 1 J c • . /t. , , . Įlavinu;., pirm nepadėjus ap-

, n u s Cbamberlain. J . 
,. .v .,, . | V A . . . . . saugos ant s t ipraus pagrin-

K O N S T A N T I N O P . kovo i dis išvilko aikštėn laktų, s .v ' > ° 
. . _, .. , l v . . . . do. Tai ispradziu buvo tokia 

18. Pranešta , kad turkų kad r rancijos valdžia \ A o-1 kariuomenei pradėjo sektis fretijos ganantijos projektų 
kovoti sukilėlius Kurdistane, rinitai atsineša ir penkių vai-

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
P A R Y Ž I U S , kovo 18. — Baigė eia konferencijas i r kon 

ferencijėVes Anglijos užsienių sekreorius Chamberlain. Bet 
lenku užsieniu miinsteris Skrzvnski pasilieka dar Paryžiuje 
i r šaukia Herr iotą nemiršti Lenkijos sienų daran t sųjungų 
su Vokietija. KieJ; žinoma, l lerr iot nenori apleisti lenkų, 

•bet neturi priemonių tų jų sienų apsaugai . 

CHICAGO, kovo 1S. — Chicagon atvyko Namuro, Bel
gijoj, vyskupas Heylen kurs yra Eucharist inių Kongresų 
rengimo komriteto pastoviu prezidentu. Vyskupas Heylen 
da rys planus busimajam Eucharis t iniam Kongresui, kurs 
čia įvyks 1926 m. 

D U B L I N A S , kovo 18. — Vakar visoj Airi joj buvo mi
n ima ir švenčiama Airių tautos globėjo Sv. Pat r iko šventė. 
p i rmuka r t vakar Airi joj pr i ta ikintas naujas įstatymas, ku-
riuomi uždraus ta globėjo dienoje 'pardavinėti svaigiuosius 

' gėry mus. 

mano valdžios programa ir ji 
nebus pakeis ta . ' ' 

Toliaus jis pažymėjo, kad 
vargiai kas nors gera bus at
siekta pirnmeg Vokietija įs
tos T. Sąjungom Teciaus T. 
Sąjungos protokolo klausimu 
l lerr iot su Chamberlain ne
pilnai sutinka. Her r io t sako, 
kad tas proto/kolas e t a s ide-
alis dokumentas ir kiekvienų 
jis savo pusėn t raukias . 

tokius nusižengėlius areštuo- !stė jubilierinę krautuvę, 6321 
ti. Cottage a ve. 

ITAUJOS PREMIERAS 
ATAKUOJAMAS. 

mieras ^lussolini išnaujo kai 
t inamas už socialisto Mutte-
otti nužudymą. 

Laikraščiuose skelbiamas 
Rossi laiškas, kuriame pažy
mima, kad premieras pataręs 

ROMA, kovo 18. I t a l i - ' a r ' l i e p ę s sakomų socialistų 
jos premiero pr iešai išnaujo j nužudyti. Tas Rossi y ra ka-
iškėlė prieš jį a takas. 'Įėjime, nubaustas sųryšy su 

Laikraščiai iš aeroplanų 
mėtomi. 

jo šuo, kurs taipat užtroš
kęs. . 

•ucz 

PINIGŲ KURSAS 

Pat i r t a , kad tai papras tas 
nelaimingas atsit ikimas. Po-
Avers užkaitė puodų vamlens 
ant gazo ir pats užmigo. Pž-
viręs vanduo užgesino degan
ti gaza. 

Vakarykščios Dienos 
Lietuvos 100 lity. $ i a o ° 
Anglijos 1 sv. sterl . 4.79 
Francijos 100 frankų 5.14 
Italijos 100 lirų 4.08 
Belgijos 100 frankų 5.07 
Šveicarijos 100 f r. 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 

Kaip žinoma, po parlamen
to opozicijos atstovų sukili 
mo valdžia sustabdė nemažai 
opozicijos laikraščių, kurie 
premierų žiauriai kovojo. 

Sustabdžius laikraščius, c-
pozicionistai kokiam laikui ap 
rimo. Pas taromis dienomis te 
čiaus iškelta naujos atakos. 
Opozicionistai kur ta i slapto 
se vietose spauzdina laikraš-

P A R Y Ž I U S , kovo 18. — č i u s i r jų, platinimui var to-
Francijos suforažizmo bilius j j a įvairiausias priemonei:. 
par lamente at idėtas toles-j.Kai-kur net aeroplanais išroė 
niems laikams. Dėlto, t a s kla- tomi laikraščiai. 

IIEK0 NĖRA IŠ SUFRA-
ŽIZM0. 

usimas negreit bus diskusuo-
jamas . 

Tomis dienomis jie pask-

ta žmogžudyste. 
Suprantama, nėra tai joks 

juridinis premiero traukiniai 
tieson, nes nieko aiškiai neįro 
doma. Bet opozicionistai pasi 
tenkina žmx>nių kurstynm 
prieš valdžių. 

Tomis atakomis ir neva nau 
jomis "sensacijomis '* n o r i 
ma dar*pakenkt i i r patiems 
Šventiesiems Jubiliejaus Me
tams. 

iTai darbas t ^ kurie nori 
sugriauti šiandieninę paken
čiamų Itali jos valdžių; ir tuo-
jaus patiems pagrobti vaicl-

leidė laikraščių, kuriuose pre žios vairų. 

J. S T A S U L A N I . 
I E A I J L E MUSIC CQ> 

PIANŲ S A L E 
Čia yra geriausi player nianai 
Steinmeyeir. Franke, Baldwin. Ch 
arleton,. Eard ing , . Symphonia 
Grand 
Taipa t turime ir vartotų n a m J už( 
$200 ir aukščiau. 

Parduodame ant lengvų išmokėjimų 
taipgi išmainom senus už naujus, pas mus 
$150 pigiau negu kad kitose krautuvėse. 

Užlaikome Lietuviškų rolių, dainų ir šo 
kių didžiausiame pasirinkime. 
Victrolas, Victor Lietuviškų i-ekordų, tū
kstančių numerių 
Nauji kas savaite. > 

3236 So. Halsted Str. Chicago, IU. 

file:///lsai


/ 

i O R K O C « S 
» • 

Trečiadienis, Kovo 13, 1925 
mm 

0 R A U G A S 
Pnblished Daily Exnept Sandays 

One Yeai $6.00 
Six Months 13.00 

AT NEWS - STANDS 2c A COPY 
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc. 
2S34 So. Oakley Ave., Chicago, III. 

TeL Roosevelt 7791 
K«,«l. Tel. Koosevclt 2 » l t 

iuuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiii»iiaaauiuut 

VALSTIJOS POLICIJA. 

NAUJOJI LIETUVOS EMIGRACIJA. 

Jau ilgi metai darbuojama
si Blincis valstijoje įvesti 
valstybinę policiją.Kaikunose 
valstijose tos rūšies , policija 
jau senai turima. I r sakoma, 
kad ji labai naudinga. 

Bet tos policijos įvedimas 
lengvas. 

organi
nėm 
labiausia priešinasi 
zuotas darbas. Organizuotas 
darbas ypač Pennsylvanijoj 
patyręs daug nemalonumų ir 
negerumu nTio valstybinės po 
licijos. Dėlto tenai valstybinė 
policija ir praminta kazokais. 

Kilus darbininku streikui, 
kovos Jauke pirmiausia pasi
rodo ta policija. Ne kartą ji 
su streikuojančiais angleka-
siais kovojo, begalo žiauriai 
apsiėjo. Dėlto, visur kitur or
ganizuotas darbas valstijinės 
policijos įvedimą pradėjo ko
voti. J i skaitoma streiku grio
vėja ir pačių darbininkų engė
ja. 

I r štai Illinois valstijos le-
gislaturoj jau ilgi metai pa
duodami sumanymai įvesti tą 
policiją. Tečiaus organizuo
tam darbui visuomet vyko 
tą sumanymą sugriauti. r. 

Šįmet tas sumanymas atriate 
jintas. Bet ar organizuotas 
darbas ir šįmet stipriai tai ko
vos, dar neteko patirti. 

Tik žinoma, kad to sumany
mo šalininkai iškelia didelę 
kampaniją. Tam tikslui jie iš 
Pennsylvanijos parsikviečia 
liudininkus, kurie nurodo val
stybines policijos naudingumą 
visuomenei. 
- Patys kampanijos vedėjai 
šaukia, kad valstybinė polici
ja turi but įvedama obalsiu: 
"Prigulint i apsauga, teisybė 
visiems! ' ' 

Anot jų, tai teisybė turi but 
lygi kaip turtingiems, taip pa
vargėliams, kaip kapitalistui, 
taip darbininkui, kaip galin
gam, taip silpnam. 

Kas tiesa, valstybinė polici
ja labai reikalinga šiais mo
derniškais laikais, kuomet 
piktadariai naudojasi auto 
mobiliais. Illinois valstijoje 
daug bankų apiplėšiama ii 
piktadariai dažniausia pabė
ga. Ketai vyktų jiems pabėg
ti, jei veiktą valstybinė polici
ja. 

Piktadariai vieškeliuose da
ug pravažiuojančių žmonių už 
puola. Veikiant tai policijai 
užpuolimai turėtų praretėti. 

Bet ta pati policija visuo
met gali but pavartota ir 
prieš streikuojančius darbi
ninkus. To daugiausia ir bi
jomasi. 

Kartą ji įvesta, visuomet ir 
pasiliks. Dėlto, tas klausimas 
turi but visapusiai gerai ap 
svarstytas ir apmintytas, kad 
paskui neapgailėti to ar kito 
žingsnio. 

Žiogas. 

Jos įvedimui i 

KUR JI KRYPSTA. 

Pastaraisiais dviem metais Lietuvos žmonių prieauglius 
buvo tikrai geras. 1924 m. Lietuvos prieauglius rodos siekia 
27,000. Bet ekonominis gyvenimas dar nespėja taip greit aug
ti ir organizuoties kad visiems piliečiams spėtų užtikrinti ge
rą pragyvenimą. Todėl Lietuvoj nestinga žmonių norinčių per
sikelti į erdvesnius kraštus. O tokių derlingų ir retai apgy
ventų žemių dar labai daug Pietų Amerikoj' ir Afrikoj. Mil
žiniški kraštai ten laukia darbščių ir sumanių rankų. I r lie
tuviai jau pradeda skinti sau kelią į tuos tolimus pietų kraš-' 
tus. 

11)24 m. iš Lietuvos išvažiavo 2,735 emigrantai, kurių tar
pe buvo apie 1,150 lietuvių, kiti-gi - daugiausia žydai. Žydai 
labiausia emigruoja Pietų Afrikon (439) ir Palestinon (358), 
o lietuviai - Argentinon (virš 600). Be Argentinos, 1924 m. 
dar gana žymus lietuvių skaičius atvyko Kanadon 261, Kubon 
S3, Brazilijon 45, Meksikon 25, UrUgvajun 25. Emigrantai Ku
bon, Kanadon ir Meksikon tankiausia bene bus kandidatai į 
Jungtines Valstybes, nes beveik pusei drąsuolių pavyksta 
slapčia sieną pereiti. Kitus-gi sugauna ir deportuoja arba į 
kalėjimus sukemša. 

EMIGRANTŲ PADĖTIS ARGENTINOJE. 
Tikrą Argentinos lietuvių padėtį sunku apčiuopti, nes 

ten nėra inteligentų, kurie apimtų visą šalį su visi) jos reika
lų įvairumais. Paprasti korespondentai sumaniai parašo tik 
apie tai, ką jie aplink save mato. Dauguma nusiskundžia la
bai varginga padėtimi. Abelnai, sakoma kad ten paprastam 
darbininkui gyvenimas esąs sunkesnis nei Lietuvoj. Bet da-
bar ten jau atsiranda ir ūkininkų lietuvių ir kaikuriems gu
dresniems buk neprastai sekasi. Abitai ' ' R y t a s " praneša ši
tokių žinių: 

"Šiuo metu daugiausia iš Lietuvos emigruojama į 
Pietų Ameriką, būtent į Argentiną. Čia ne vieną mūsų 
išeivį traukia Argentinos pigi žemė, kur jis jos labai leng
vomis sąlygomis gali įsigyti nuosavybėn ir pigus pragy
venimas. Nežiūrint, kad Pietų Amerikoje gana karšta, Ar
gentinoje klimatinės sąlygos yra pakenčiamos ir mūsų 
piliečiai be didelių sunkumų klimatizuojasi. Yra tokių 
šeimynų, kurios vos keletas metų, kaip Argentinon išsi
kraustė šiandie jau valdo puikiausias fermas ir džiaugia
si savo darbų vaisiais. Didžiumoje emigrantų iš Lietuvos 
Argentinoje rasime lietuvių, mat jie, kaip įgudę ir darbš
tus žemdirbiai, daugiausia kimba į žemę, ir jiems gerai se-

< kasi. Tenai susidaro ištfsos lietuvių kolonijps. Praeitais 
metais į Argentiną iškeliavo apie 644 emigrantai, kurių 
virš 600 lietuviai ir žymiai mažesni skaičiai kitų tauty
bių. Imant lyties atžvilgiu, reikia konstatuoti, kad ne tik 
į Argentiną, bet į kitus kraštus daugiausia emigruoja vy
rai. Taip pav. į Argentiną 1924 metais išvyko 535 vyrai, 
moterų 29 ir 80 merginų". 
Gali but, kad vienam kitam lietuviui ir pasisekė Argenti

noje prasigyventi. Bet didelė dauguma kenčia tik juodą var
gą ir dar žymiai didesnį nei Lietuvoj. " R y t o " sandarbininkas 
sal^o, kad lietuviai Argentinoje apsigyvena ištisomis koloni
jomis. Tai sunkiai tikėtinas dalykas. Žinoma, gali būti ma
žyčių kolonijų. Bet abelnai Argentinos valdžia visai nesirūpi
na, kati vienos tautos žmones apgyvendinus atskiron koloni
jom O išbarstyti lietuviai ten ir-gi taip greit ištautęs, kaip ir 
Šiaurės Amerikoj. Kaip Jungtinėse Valstybėse susidarė ang
liškai — lietuviškas žargonas, taip ir Argentinoj išdygo is
paniškai - lietuviškas kalbos kratinvs su savo "ka jomis" ar 
"kažomis" bei "avenidomis" (gatvė), "almasinomis" (me-
sinyčia) ir t. t. O juk lietuviui daug lengviau pramokti is
paniškai nei angliškai. Būdami plačiai išbarstyti i r be inte-
ligentinių pajėgų, Argentinos lietuviai žus savo tautai nepali
ko jokios žymės. « , ' * ^ 

STOKA EMIGRACIJOS PLANO. 
Kad Lietuvos valdžia ir visuomenė dar neišmoko žmonių 

branginti, tai labai tankiai matosi iš tų pažiūrų apie emigraci
ją, kurios pasireiškia Lietuvos spaudoj. Štai tam pačiam 
" R y t e " vėl tikrai neišmintingas išsireiškimas rado sau vie
tos: 'Labai gaila, kad užkirstas kelias emigruoti į Šiaupinę 
Ameriką, ypač į Jungtines Valstybės, kur mūsų brolių yra jau 
ištisos kolonijos". Kodel-gi gaila? Gal labai norite ištautėti? 
Juk arti Lenkija. Ten nusikeikite ir jus ten ištautins beveik 
taip greit, kaip ir Jungtinėse Valstybėse. Dabar čia Amerikoj 
pusė miliono lietuvių nyksta i r skęsta anglo-saksų juroje ir 
niekaip nusugalvojame kuriuo būdu juos išgelbėti, o ten Lie
tuvoj yra norinčių dar gal pusę miliono lietuvių svetimoms 
tautoms paaukoti. Norėtųsi " R y t o " (vasario 27 d. numeris) 
paklausti, kelis-gi šimtus milionų lietuvių Lietuvoj turite, kad 
taip gailitės nebegalį jų išsiųsti ton šalin, kame visi svetim
taučiai tikriausia ir kuogreičiausia ištautėja? 

Ne, vyrai, Reikia pradėti taupyti savo tautos Išmones. Jei
gu į visas puses svaidysime savo tautiečius, tai lietuvių tau
tos amžius nelabai ilgas... Reiktų bent laikraštininkams ir 
seimininkams įsikalti sau į galvą nors kelius svarbius emigra
cijos principus: 1) visa daryti kad emigracija butų kuoma-
žiausia; 2) kurių nebegalima sulaikyti namie, tai jiems pa
siūlyti patogiausį kraštą, kame reiktų apgyvendinti emigran
tus ištisomis žemdirbių kolonijomis; 3) važiuoti ton žemėn, 

NAUJAS SVARBUS 
IŠRADIMAS. 

Garsiajam John Hopkins U 
niversitete išrastas naujas an
tiseptikas, kuriuomi išžudomi 
naikiną žmogaus dirksnius mi
krobai. 

lXas antiseptikas pavadin
tas "hexylresorcinol". Painus 
jo vardas, bet jo spėka ir gi 
didelė. 
Dirksnių ligas gydyti jau se

nai turėta vienas antiseptikas. 
Kas tiesa, ligų perus jią iš
naikindavo, į bet ir patiems 
dirksniams daug gyvybės 
pakirsdavo. 

Naujas gi antiseptikas pe
rus išnaikina, gi patiems dir
ksniams nekenkia. 

Žinovai tvirtina, kad joi šis 
antiseptikas naikins visas 
dirksnių mikrobų grupes, tuo
met jis bus neapkainuojamas. 

Galybė, yra ligų, luirios žm
onės kankina. Kiekvieną ligą 
sukelia tam tikra mikrobu 

[va pagauti išmislingesnius gy 
dytojo ar advokato gestus. 

Apie profesionalus p. Vaič
kų ir p-lę Tendžiulytę --r nėr 
ko daug kalbėti:' lošia puikiai 
ir viskas... 

Ale jau veikalas tai tikrai 
nepavyko jiems pasirinkti. Y-
patingos dailės nei išminties 
"Pakrikel iuose" nėra. Ot sau 
gana švariai parašytas veika-
liukas iš prostitučių bei pros-
t i tūtų gyveninio. Labiau jam 
tiktų vadinties "Patvirke 
l iai" . 

Visas veikaliuko tonas la
bai rusiškas. Dramos " didvy
r i a i " skęsta i purvą dejuoja 
ir neparodo jokio noro nei e-
nergijos iš to purvo iškilti. 
Tad moraliu žvilgsniu "Pa -
krikeliai" žmoniškumo neke
lia. O žemesniam kultūros 
sluogsniui gal jie kiek ir pa
tinka. 

Na, laukiame-gi lietuviš
kesnių ir rimtesnių veikalų. 
h girdime, kad p. Vaičkus 
rengia seenon "Valdovo Su-grupė. Kiekvieną tą grupę nai 

kinti reikia atskiriu pr iemo- {
n u "- T a d ) T a v l I t i o s i r «*** 

nių arba antiseptikų. Prieš 
daugelį tų grupių antiseptikai 
išrasti ir tos ligos nepavojin
gos. Bet prieš daugelį grupių 
dar nesurasta priemonių. Da
bar jų ieškoma, daromi ismė 
ginimai ligoninėse ir vyku
siai siekiama tikslo. 

Oz. 

Niekas nėra pergera jūsų kūdikiui 
Duokite jam geriausį — Borden's 
Eagle Pieną. Jis absoliutiškai sau
gus ir grynas. 

Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Buikling, New 
York, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu. 
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VAIČKAUS TRUPĖS 

"PAKRIKELIAI" . 

Šeštadienio vakare artisto 
Vaičkaus trupė statė Chicagos 
lietuvių Auditorijoj dramą 
"Pakrikėliai , vertimą iš Ry-
škovo "Obyvatel i" . 

Malonu pastebėti, kad p. 
Vaičkaus mokiniai daro ma
tomos pažangos. Kaipo nein-
teligentams, jiems žinoma vis 
dar labai sunku roles išmok
ti, o neišmokę jie juk nesuge
ba savų žodžių įdėti. Štai ko
dėl arčiau sėdinčioji publika 
vis dar esti verčiama ir sufle-
riaus prozaiško balso kiaušy-
ties; o juk užtektų jai vienų 
lošėjų... Suflerius publikai 
nelabai svarbus... Bet abelnai 
- mokiniai pažangos daro. 

tojo meno šalininkams šiek-
tiek atsigriebti. 

Galop, žodis apie lietuvių 
naują Auditorija. Gaila, ji 
Tnus apvylė. Akustikos - jo
kios. Artistinio skonio — jo
kio. Komforto kambariai --
tiesiog iš salės. Ir matyt, kad 
brangus rūmai, bet "š iaučių" 
statyti. Ralagbnianis šokiams 
- žinoma, ji puikiai tinka, 
bet teatrui - sunkiai pritai
koma. 

K. P. 

GIEDRININKAI VIENYKI 
MĖS. 

r \ 
Chicagoj Giedrininkai su

bruzdo ir galima tikėtis, kad 
triumjjoj ateity susijungs į 
vieną stiprų, tvirtą kūną. Kad 
tai galima drąsiai pranašauti 
ir kad toji pranašystė išsipil
dys, turima pamato spręsti 
iŠ ko: 

Ot, 

Bridgeport. 

to Cliicagos tėvo, 
senojo Bridgeport o Kolonijos 
moksleiviai sudarė "Trium-
vire" . Šią sąjungą sudaro: B. 
Balčiūnas, A. Stulga ir V. Pe-

nors kaikuriems tai kainuoja i trauskas. Minėti asmenis ką 
didelių pastangų. -Ilgai dar paima, tai padaro ne juokais, 
jiems truks atsikratyti laužy- J ie net ir galingąjį Bridge-
tos, nevikrios mimikos. Juk 'po r to vežimą padundina. Gi 
fabrikos darbininkui neleng- j Bridgeporte yra tiek mokslei-

kame mažiausia progų ištautėti, o daugiausia galimybių su 
kurti naują, tvirtą Lietuvą; 4) emigraciją turėtų pradėti in
teligentai, bet ne analfabetai; 5) be moterų ir agronomų -- or
ganizatorių negali būti sėkmingos kolonizacijos; 6) o visas 
šis klausimas nebus tinkamai išrištas, kol pati valdžia ne 
įkurs atatinkamo departamento ar biuro, pradžioj ~ studi
joms atsidavusio, gi vėliau - projektų vykinimui. 

Dabar nežinia kam kasmet aukuojama virš 1,000 lietu
vių. Emigracijai įsismaginus, tai auka sieks dešimtų tūks
tančių. Tuomet klaidos jau nepataisysi, nors ir gana proto 
turėsi. O su keliomis dešimtimis tūkstančių kitos tautos kūrė 
sau galingas imperijas, gi Lietuva galėtų, jei rimtai norėtų, 
savo "at l iekamais" gyventojais susikurti antrą mažą ar vi
dutinę Lietuvą, kuri amžių bėgy virstų dideliu veiksniu lie
tuviškame "pasaul iuke". Tik ar-gi prispirsi mūsiškius galvo
ti apie neva naujus 4*dykus. Konservatizmas palaidoja dau
gybę įšganingų minčių ir projektų... Konservatoriškai įžiūri
ma ir į emigracijos klausimą. Ot, bile išvertei per sieną gy
ventojų prieauglių ir užbaigtas kriukis. "Didvyr ia i " ir be
laukia sau kada galės pas "savo pusiau ištautėjusius "Zem-
liokus" važiuoti doleriukų pasirinkti, kad jais užlopius savo 
švarko skyles. Ką-gi padarysi... Ir viršūnėse lepšių dar nes
tingame. Derlinga Lietuvos žemelė. Visur grybai puikiai au
ga. I r prisimena "Oi jue grybai grybai, jus patieka mano"... 
Tik kartais pikta, kai šviesus patriotai į grybus pavirsta. 

K. P. 

vių, kad šiam "^01™™*$^ sa 
vo spėkas tik pajudinus, ant 
Bridgeporto gali susidaryti 
tokia Giedrininkų Kuopa, kad 

'gali prisieiti gerbiaman Pra-
lotui kun. M. Kr ušuiį svetainė 
didinti. Bet apie tai mes nesi
rūpinkime. Tikimės, kad 
triumpoj ateity pamatysime, 
ką šis "Tr iumvire" parodys. 

Town of Lake. 
Sv. Kryžiaus parapijoj kuo

pa kaskart auga. Tai labai 
puiku. Na, kaipgi neaugs. Tik 
pažiūrėkime, kas stovi jų kuo 
pos pryšaky. Kas, tai nesaky
siu, bet patarčiau kiekvienam 
tai patįrti. 

18 Kolonija. 
Ant 18 Giedrininkų kuopa 

gyvuoja tik apie juos negir
dėti. Tai kažin kodėl? Gal su
sirinkimų nelaiko? Kitąsyk p-
lė A. Alaburdaitė labai rūpi
nosi "Giediininkų" reikalais, 
dabar gal jau pamiršo. Butų 
gerai, kad ir ji iš -Bridgepor-

jtiečių pavyzdį paėmus sutver
tų panašią sąjungą iš mergai
čių. Tada tai jau jokios abe
jonės nebūtų, kad "Giedrinin
k a i " kiltų ant 18, kaip ant 
mielių. 

North Siate.' 
Girdėjau North Sidėj ger

biamas kun. A. Baltutis jau 
ruošia kuopą. Tai puiku; ži
nau, kad Mariutė Rasimiute 
čia pagelbės, o Jesinskas, Nau 
sėda, Naujokas ir kiti gali 
pagelbėti. North Sidė pripra
tusi kitus pralenkti įvairiais 
darbais. Taigi apsisaugokime 
kitos kolonijos, nes ji ir šia
me reikale mumis pralenks. 

West PuUman. 
"YVest Pullmane p-lė A. Lu-

tz tveria "Giedrininkų" kuo
pą. Gerų pasekmių panelei. 
Panelė Lutz nors ir labai ma
žai mokėdama Lietuvių kal
bos, bet ji turi daug noro iš
mokti jos, ir visomis savo spė
komis remia Giedrininkų rei
kalus. Tai mus Giedrininkus 
labai džiugina, kad atsiranda 
lokių. Ali f kad daug atsirastų 
tokių, kaip p-lė Lutz. 

Marąuette Park. 
Marąuette Parko apielinkėj 

tai p-lė Liudvika Tyrunaiie, 
visiškai viena paėmė ant savo 
pečių tą darbą ir sutvėrė čio-
nais kuopą. J au daug yra už
siregistravusių ir panelė Liu
dvika pasiryžo suregistruoti 
visus mokslą einančius ir tada 
bus sušauktas iškilmingas 

j Giedrininkų susirinkimas. Lin 
,kime Liudvikai, kad jos pas
tangos butų apvainikuotos ge 
'romis pasekmėmis. 

Cicero, IU. 
• fCol kas Cicero, 111. kuopa 
j taip gyvuoja, kad yra pralen
kusi visas Chicagos kuopas. 
J i pasižadėjo viena pristatyti 
užtektinai darbininkų busia-
»r»iems šokiams, kuriuos ren
gia Chicagos " G . " Aps. di
džiulėj ir puikioj "Knights 
of Columbus" svetainėj ant 
47 ir W. Madison gatvių, Ba
landžio 18 dieną š. m. Bet vis-
vien Ciceriečiai, girdėjau, ir 
toliau nesnaus, bet augins sa
vo kuopą ir didins. 

-

West Side ir Bri įhton Park. 
;"*• A p » r W e i t Sidės ir Brigh-
ton Parko Giedrininkus, tai 
dar nieko negirdėti. Bet ma
nau, kad jie irgi neapsileis. 
Nes, žmogau, tik pamintink, 
kiek ten "Giedrininkų". 

Kitur. 
Butų gera, kad ne vien Chi

cagos bet ir apielinkių einan
tis mokslus jaunimas susior
ganizuotų j "Giedrininkų kuo 
peles. Kaip tai Gary, Ind., 
Kenoshoj, Waukegane ir ki
tose... Susiorganizuoti į Gied
rininkų kuopą juk nereikia 
daug ko... trys nariai gali 
sutverti "Giedrininkų kuopą. 
Na, o šie trys darbą pradėję, 
tai nėra jokios abejonės kad 
ras daugiau pritarėjų. Kas no
rėtų platesnių informacijų a-
pie "Giedrininkus, gali gau
ti iš Giedrininkų Redakto
riaus. Galima kreiptis šiuo 
antrašu: Kun. A. Linkus 4943 
W. 15 Str., Cicero, 111. 
Priekaištas. 

Dažnai girdžiu štai ką apie 
'Giedrininkus, Ot, tai jųsų or
ganas negeras, tai jame gerų 
raštų nėra. Vienas sako štai 
ką: " t a i kas ten per raštai 
jusų organe, ten yra rašoma 
vieno kito, kurs tik šiek tiek 
apsiskaitęs Philisofijoj arba 
kur kas ką iškaitė Theologi-
j o j " . Bet aš tiems visiems ki
tiems kritikams patarčiau pri
sirašyti prie Gtedrininkų ir 
patiems parašyti, jei dabarti
niai Giedrininkų raštai nebe
geri. Tai tada tikrai darbu to
bulinsime "Giedrininkų" or
ganą bei pačią organizcaiją, 
bet kada mes kritikuojame, o 
nedirbame patys nieko, tai tik 
burbulą į vandenį pučiame. 

(Hedrininkas. 
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VAŽIUOJANTIEMS LIETUVON 
PRANEŠIMAS. 

Galop, komisija sutvarkė planus ir šftiomi skelbia, 
kad Lietuvos Vyčiu ori^. EKSKURSIJA Lietuvon įvyksta 
Gegužio 23-čią d., 1925 m., didžiausiu pasaulyje laivu 
"S. S. Leviathan." 

Palydovai. 

Labai apgailėtina, kad aplinkybes priverste Dr. Kun. 
Ig. Česaitj, L. V. Centro Dvasios Vadą apleisti šią salį 
pirmiaus, negu iš pradžių tikėtasi. Tečiaus komisijai pa
sisekė gauti kitus asmenis, kurie apsiėmė visą šios eks
kursijos tvarką prižiūrėti. Tad matote, kad Lietuvos Vy
čiu ekskursijai yra paskirta ne vienas, bet keletas paly
dovu ir jie visi yra labai brangus asmenys L. V. ir abel-
nai Liet. Kataliku visuomenei. (Vėliaus paskelbsime jų 
vardus). 

Kas gali važiuoti. 
Su šia L. Vyčių ekskursija gali važiuoti kiekvienas 

lietuvis ar jis turi Amerikos pilietybės popieras ar ne. 
Pilietybė mažai skirtumo tedaro kas link aplankymo sa
vo mylimos gimtinės Lietuvoj. 

t Kvieslys. 

Idant padarius šią ekskursija viena iš pasekmingiau-
sių, Šiuomi kviečiame visus Amerikos lietuvius agentus pri 
sidėti prie jos išplatinimo, kviečiame visas L. Vyčiu kuopas 
bei pavienius narius į pagelbą ir abelnai visus lieiuvius, 
kurie šį pavasarį tikisi aplankyti Lietuvą. Gegužės 23-čią 
diena išvažiuoti yra labai patogi, nes jau galima atjausti 
visas pavasario ir vasaros grožės, o laivas LEVlAlHAN 
yra didžiausis pasaulyje. 

Kur kreiptis. 

Dalyvauja "POTAšAS ir PERLAMUTRAS" Komedijoje. 

Dėlei patarimu apie kelionę — dėlei sutvarkymo pa
sų ir kitu dokumentu arba del laivakorčių galite kreiptis 
pas savo artimaiusi laivakorčių agentą arba pas: 

PRANĄ L. SAVICKĄ, Lietuvos Vyčiu Centro Rast. 

726 VV. 18th Str. Chicago, Iii. 

Phone Canal 1603 

BRONĖ DIKINIE.VĖ 

"Pzhmlzi - Primilži" dalyvi*, talentinga dramos aktore. 

Dalyvauja ''Dziimlzi - Driimlzi" ruošiamoje komedijoje 

''Potašas ir Perlamutrą" Alis.-. Goldman rolėje. Vaidinimus 

Įvyks 22 kovo (Jreat Northern Theatre, 22 W. Jaekson Blvd. 

! Smulkmenas sekite mušu laikraščio skelbimuose. 

PLATINKIT "DRAUGĄ" 

Aplankyk š ia Vasara Gymines Lietuvoje 
Kelione iš New Yorko į $ 

CHICAGOJE 
1 DZIMDZI - DRIMDZI" 

Klaipėda ir Atgal Tik 

Stulpino Ekskursija 
LIETUVON 

i 

Gegužio 2-tra 1925 
U. S. Linijos Laivu 

LEVIATHA 
Šita ekskursija bus po vadovyste prityrusio palydovo Mato Zu-

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

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

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

Pirkdami laivakortes atskyrai į abi pusi kainuotų $238.50, bet kurie va
žiuos su šita ekskursija kainos tik $186.00. Tokiu būdu sutaupysit $52.50. 

Visais kei :onės reikalais ir padarime dokumentų kreipkitės ypatiškai arba laišku: 

V. M. STULPINAS & CO. 
3311 South Halsted Street Chicago, 111. Tel. Yards 6062 

Su Žydiška Komedija. 
Kas iš mūsų norą girdėja 

apie "Potašn ir Perlamutrą"! 
Rodos, kad mažai tokių Neat
siras. "Potašas ir Perlaimit-
ras", tai labai g>va ir links

ima "3 veiksmu komuliia. labai 
I . . . . . 
j ilną laiką ėjusi ^e/iausiuos A-
merikos teatruo.se ir kinta
muose paveiksluose. Europa, 
nemažiau susiįdo.r.;.vo tuo vei
kalu. Anglijos 11«\ irai luste 
lūždavo, kur *• i š t a šą s " pasi
rodydavo. Net ir J.'ciuva tuo
du žydu buvo atsikvictusi 
Kaunan i ValsiyV,uj teatrą, 
tik žinoma ten jau žydai kal
bėjo lietuviškai, i»€t liv angliš-
kai. Kaune tas veikalas viena
me teatre buvo suvaidintas 
daugiau nei 20 kaitą. Jeigu 
prisiminti, kad Kuone lietu-
viiĮ daug nmžiau nei Chicago-
jo, įmi reikštų spėti, kad Chi-
eagoje tas pats veikalą^ turė
tu eiti dar daugiau kartu. Ko-
delgi "Potačas ir P« riamut-
ras" toks įdomus ir lietu
viams? Dalykas labai jmpras-
ias. Lietuviu gyvenimas la* 

j Imi ankštai surišcas su žydais 
prekybos srity. Kiekvienas lie 

i tuvis žiūrėdamas prisimena 
| tuos žydus, kuriuos paliko 
| Lietuvoje, tai vienas dalykas, 
o antra, pati komedija labai 
gyvai ir įdomiai supinta. Pro 

įžiūrėtojo akfs pereina visa ei-
;lė intriguojančių vaizdų iš 
j bizrfiavo žydelio panoramos. 
"Dzimdzi -- Drimdzi" žino
damas šios komedijos privalu
mus sumanė ją patiekti mu: 

,'ms lietuvių kalboje. Šiam vai 
dinimui nusamdyta viena ge
riausių ir didžiausių salių 

i miesto centre. Vaidinimas at- | 

sibus ne Lietuvių Auditorijo-
je, kaip buvo skelbta ''Drau
go" koncerte, bet buvusiam 
Hypodirom, daba r Great Nort-
thern Theatre, 21 W. Qpincy 
St. ir 22 W. Jakson Bnvd. nes 
Lietuvių Auditorija dar nėra 
galutinai įruošta, todėl tokius 
veikalus, kaip "Potašas ir 
Perlamutras" ten negalima 
inscenizuoti. Dzimdziai norė
dami publikai parodyti tikrą 
vaidinimą pasiryžo eiti į tik
rą teatrą, kad tuomi davus 
supratimą, kokios dideles rei
kšmės turi vaidinimams geros 
scenos. Atsilanko i ši vaidini-
mą pilnai pasitenkins vaidini
mu ir sales patogumu, nes ti
kriausiai ras poilsio vietą sal
daus juoko sūkury. Vaidini
mas įvyks kovo 22 dieną, ly
giai 2 vai. po pietų. Tikietu 
bus galmia įsigyti "Drauge". 
Patartina apsipirkti išanksto. 
nes visos vietos rezervuotos. 

|ĮDOMUS NAUJAS ŠOKIŲ REKORDAS! 

Jprajino Columbijos Orkestrą 
16008P (SI'IREs GYVEHIMAS. Valc»a 
10 Colių 75o. (TOSCA. Vairas J 

Tegnl būna Šokiai jūsų namuose šj vakarą, šiuomi yra du valcai 
iš tėvynės kurie palinksmins jua Jų tobulas ritmas linksanina šo
kius. Columbijos pardavėjas su mielu noru pagTos sią. rekordą ir 
visus žemiau minėtus rekordus del jūsų. Klauskite Columbijos ka
talogo Lietuviškų rekordų. 

AUŠROS VARTŲ TEATRAS 

Kaip ir visados, taip ir da
bar, Aušros Vartų parapijoje 
yra vykinami svarbus daly
kai. Jau artinasi laikas, kuo
met pasirodys gabiausios ar-
t;s*. mos spėkos Aušros Vartų 
kolonijoje. Sekmadieny kovo 
22, 192.") vak. Aušros Vartų 
choras ir Liet. Vyčių 24 kuo
pa stato 5 aktų veik. "Ry-
tų Pilis", dramą pamarginti) 
dainomis. Ši drama yra puik*i, 
todėl kad yra vaizdeliai, iš
traukos iš mūsų gyvenimo, iš 
širdies pergyventų sopulių ir 
malonumų. Kas mate šį veika
lą, vadinta pereitų sek. Sehool 
Hali svet. ant Town of Lake 
gėrėjosi jo puikaus minties 
išreiškimu ir artistiš. rolių iš
pildymu. Jau seniai kaip Au
šros Vartų parapijos žmonės 
turėjo progų pamatyti tai]) 
gražų vaidinimų savo svetai
nėje. Kiekvienas, kuris pra
leis šia progų pamatyti ir gė
rėtis, gailėsis. Stengities įsi
gyti tikietus iš anksto nuo 
choro Vyčių narių arba moky
klos mokinių. 

Taipo gi yra svarbu, kad 
visi Aušros Vartų parapijonys 
atsilankytų į šį vakarą, be pa
sigerėjimo tuo pačiu kartu pa
rems savo įstaigų parapijų, 
kadangi visas pelnas skiria
mas užbaigimui mokėti už nau 
jus vargonus, kurie gražia 
melodija, gabaus ir didžiai 
gerbiamo vargoninko K. Sa
bonio rankomis tveriama, ke
lia mūsų širdis prie Dievo. K. 

12017-F Church Quintet 
(SVEIKA MARIA 
(RĄŽANČIUS 

12016-F Kariškas Benas 
( MARSEIMiAISE 
(Maršas Atminimai 1917 
(m. 

E-7025 (PLAIK*: ŽASELA PER 
(NEMUNĖLI. 
(NORIU MIEGO, SAL-

(DAUS MIEGO. 
16001-F Jonas Ramanauskas 

Tenoras 
(ŠVINTANT AUŠRELEI 
(ŠERIAI ŽIRGELI 

16006-F Juozas Sbiildauskas 
Baritonas 

(GERIAU DIENA, 
(GERIAU NAKTĮ. 
(ESU ANT SIO SVIETO 

10007-F (TEVTNfcS. 
(SVAJONE. 

16005-F Kazys J. Kriaučiūnas, 
Tenoras 

(DŪDELE. 
(GODELES. 

16004-F A. Vanagaitis, V. Dineika 
ir J. Olšauskas 

(DZTMDZI, DRIMDZI. 
(FUTBOLAS. 
(A. Vanagaitis, 
(Monologas. 

10009-F 

* 
16000-F 

16003-F 

16002-F 

E-747t 

E-7869 

E-7616 

E-7026 

Jonas Butinis, Basso 
• (STASYS Liaudies Daina 

(OI. MERGELE. 
Kantas Sabonis, 

Baritonas. 
( | BER4YNA EINA 
(ONA 
(ATVAŽIAVO 6VETE-
(LIAI. 
Stanislovas Bagdžinskis, 

Admonikos Solo 
(MADRALKA POLKA 
(PASKARKA POLKA 

Columbia Lietinių 
Orkestrą 

(VESTUVIŲ MARSAS 
(KLERNETO POLKA 

Lietuviška Orkestrą 
"Kaunas" 

(VIENA MERGYTE. 
(Vaicas. 
( MERG UŽELE, EIK S 
(PAS MANE. 

J. PUeniunas ir 
P. Lušnakojls. 

(LAKŪNAI. 
(ŠOKIKAI. 

(SIBYRO NELAISVĖJE. 
(LEKCIJA Iš BIBLIJOS 
(Lušnakojis. 

Armonika Solo, JgraJIno 
Čigonų Mikas 

(LIETUVIŠKA fPOLKA 
(PER VIRVUTE. P^'ka 

T0WV OF LAKE. 

Įdomu. 

mas bus juokingas ir gran-
Aš kviečiu. dingas. 

18 KOLONIJA. 

Dievo Apveizdos Parapijos 
salėje. 

"Dzimdzi - Primctai" kovo 
18 dieną 8 vai. vak. turės gra 
žų ir įdomų vaidinimą. Turė
sime progos pamatyti ~ Lie-
luvos " Ubagu " vaizdelį. Nes
tigs ir "Ponų". Dzimdziai dai 
nuos naują romansą apie for-
duką. Išgirsime gražų lietu
višką valsą ir suktinį. Po šio 
vaidinimo ilgesniam laikui 

ją "Pakrikeliai". Losimo pra 
džia lygiai 8:00 vai. vak. šo
kių nebus. Kviečia visus skart 
iingai atsilankvti. 

Rengimo Komitetas. 

VYČIAI SPORTININKAI 

Vyčiai sportininkai pasek
sią 01d -- Tirnerius. Jie irgi 
trauks i Giedrininku šokius 
balandžio — April 18 d. \ 
Knights of Columbus svet. 
(47tli W. Madison St . ) / Žino
ma tik ne basoball žaisti Vo
čiai suvažiuos, bet juk žinote 
ką jaunimas mėgsta, šokius, o 

"Dzimdzi -- Drimdzi" musųĮyi.ač tokioj gražioj sa'ėj. 
kolonijoje nebefcilankys. Kvie 
ei ame apsilankyti. Parapijonis 

IŠ MARQUETTE PARKO. 

Oinega. 

BRIGHTON PARK. 

Pasveiko. 

Ot, ir neužilgo bus paįvai
rintas Town of Leiko gvveni-
mas. Tai,pageidaujama! Mo
terą Sąjungos 21 kp. pa-i'Jar-lyra mūsų ligonis moksleivis 
bavimu ir pasišventimu su- J. Pentis. Daugiausiai turbūt 
silauksime greit pirmą kartą;džiaugiasi nariai L. Vyčių 112 
šioje kolonijoje Lietuvos artis kuopos. Prie greito pasveiki-

Nepaprastos Iškilmes. 
Nekalto Prasidėjimo Pane

lės Švenčiausios par. bažny-
Mes Marąuette Parko apie- čioje įvyko iškilmes, šventi-

linkes gyventojai labai džiau-, namas naujų stacijų, 
giames, kad jau sveikesnis, Pašventinimas stacijų buvo 

kovo 8 dieną 1925 m. 5 valan-

tų būtent, Vaičkaus Dramos mo daug prisidėjo nuoširdus bažnyčia. Stacijos šventino 

dą po piet. 
Nors lietus lijo, bet vis 

žmonių prisirinko pilna mūsų 

ir rūpestingas patarnavymas 
Dv. Bartašiaus. Pentis dar nė
ra visai sveikas, bet jau svei
ksta. Ragutis. 

PRANEŠIMAS. 

Teatro artistų ir jų vaidini
mo. Kaip minėjau, Mot. Sąj. 
pastangomis pamatysime ir 
galėsime gerėties dailės sko
nių, kovo 22 d. pono Kren-
čiaus svet. Bilietus sparčiai 
ir isi:uosusios moterys pardr. 
vinėja. Tadgi nelauk paskuti-' Trečiadieny, kovo Mareli 
nes sekundos. Tuojau mąstyt 18, C. S. P. S. svetainėj, 1126 
ir nelaukdamas įsigyk bilietą -30 W. 18th St., Am. Liet. Te-
ir kovo 22 d. pamatysi savo.atro Kur. Sąjunga stato sce-
akilnis puikų teatrą. Vaidini- poje keturių veiksmų tragedi-

Pranciškonių ordeno kunigas. 
Pašventinus stacijas, buvo 

palaiminimas Švenčiausiu Sa
kramentu. 

Dabar ir pas mus žmones a-
teis į bažnyčia apvaikščioti 
Šv. Stacijos, kaip tai yra 
kitose kolonijose. 

Tos naujos stacijos yra vie
nos puikiausių stacijų, kokių 
kitos kolonijos arba parapi
jos neturi. Bitute. 

http://teatruo.se
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Stato 

i § 

'Po t asas ir Perlamutras 99 
• 

~\ 

Buvusiame Hypodrom, o dabar 
Vaidinimo Pradžia 2 vai. po piet. 

3 Veik. Komedija Iš Amerikos Žydu Gyvenimo 
KOVO 2 2 DIENĄ x 

G R E A T N O R T H E R N T H E A T R E 21 W , Quincy S t . A r b a 2 2 W . J a c k s o n Blvd. 

' 

Vietos Rezervuotos Bilietn Kaine: $2.59, $2.00, $1.50 ir $1,00 
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38*} I suverčia ant įvykusių kasyk- liai. Prezidentas Alcssandri eitu susirinkimo,, liko p n u n - tW 
lose dideliu sprogimų, nuo ku, turėjo išvykti Europon. ! tas kaip skaitytas. fToliau se-Jg 

^rimmiiiiiiiiiiiiiiillliUiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiimfinr-'ą. 

DARBININKŲ SKYRIUS. 
^ k ! 

""JT 
'^9* : & 

NEDARBAS ILLINOIS EINA ku priėmimą darban. Laikai 
MAŽYN. gerinusi p a l e n d a . Bet kad ei 

»na gervn, tai laktas . 
/Taip bent praneša valsai- ! K a d laikai eina geryn ir 

jos darbo depar tamentas . Tai darbo s t y g o s taisosi, tai liu-
delto, ikad pramonė visoj val- .di ja kadi r šis t ak ta s : sausy 
stijoj 'palengva atsigauna, at I kiekvienam šimtui užsiėmimu 
sitaiso ir vis daugiau darbi- ' išpuolė 1S8 apltfžantai, gi va-
ninkų aptur i darbo. 

Praėjusiais trimis 

riu visuomet žūsta nemažai . Bet štai šių metų pradžio-
darbininkij. Ka ip kar tas pra- je Alessandri valdžios šaliniu 
eiti metai pasižymėjo tais ka kai sukilo ir be jokio triukš-
sykiose sprogimais. mo atgavo valdžių. Preziden- dėjo urzėti. Mat, pildonuoji ~ 

Pr ie didesnių kasyklose ne tas Alessandri pakviestas at- taryba paliuosavo savo vienų M 

kė pildomosios tarybos nuta- r = 
rimai. Perskaičius tuos įiiita-'f. 
rimus, Trotckio agentai pra

laimiu, skaitomos tos, kuriose 
žųsta 5 darbi ui nkai a r dau
giau. 1924 metais tokių nelai-

gal namon. j u&rj, k » « * komunistų buTPf-
Chile y ra keletas šimtų tu-, nekaltai apkaUintas. Tasai 

kstanėių d a r b i n i n k e dirbam 
mi.ų buvo 10 ir žuvo 459 dar- [č ių vien žemvaldžių ūkiuose, 
bininkai. 1923 m. tos rūšies 

mėne
siais, anot darbo departamen 

įsary — 17l>. 
š iandie da ig iaus ia darbo 

yra metalo pramonėje. Ir š i ' 

narys būtent, nepr i t a rė komu 
nistams, kurie bijodami, jkad 

J ie begalo nykiai apmokami I jisai gali patekti valdybon, 
nelaimių įvyko 11 ir žuvo 301 ~_ p Q 3() ligi ©0 pesų njėne-1 apkaltino neva už skebavimų. 

Tečiau negalėjo nieko priro
dyti . Tuomet palikta tas na-

darbininkas. 
Menu praeito gruodžio mė 

siui (amerikoniškais pinigais 
išeina 4 ligi 7 dolerių). Brau 

a s iu anglių kasyklose žuvo g j a u apmokami tik tie ,'kurie rys ant visados tyrinėjimui 
lSf) darbininkai. 

to, darban pri imta oi.000 dar 
bininkų. Vasario mėli'.-.'•. — 
10.000 darbininkų. 

Vasario mėnesiu 1,188 dir
btuvėse dirbo 285-398 darbi
ninkai. &in skaičiui) m įskaito 
mi tie, kurie kasdien neišdir-
ba pilno laiko, arba visų dar
bo valandų savaitėje. 

Aniems nuolat dirbantiems 
darbininkams kas savaitė per 
vasarį laivo išnaukaina 7.2S2,-
019 doleriu u/mokesniais, ar-į 

oramonė skaito mažiausia 
bedarbiu. Kitos turi daug be
darbiu /> 

NELAIM5S ANGLiŲ KASY
KLOSE. 

DARBININKAI CHILE 
RESPUBLIKOJ. 

Chile respublikoj darbiniu-

eina laukų dirbti su nuosa
vais jaučiais, a rba einą užvai 
zdų pareigias. 

Žemvaldžiai už taigi rūpina 
si savo tų darbininkų likimu. 
Kuomet darbininkas serga, 

'uuns gyvenimas yra labai teikia šiokį-toki išlaikymų, 
sunkus. Pas ta ra i s ia i s laikais Kuomet numiršta, palaidoja. 
įvykusios valdžioje pervers-Suv. Valstvbiu augliu kasv 

klose 1924 melais žuvo 2,381 
darbininkas, praneša vidaus 
reikalų departamentus , rem
damasis K a r k l u Biuro stati- tunu gerinamas būvi 
stikonns. Sjios skaitlinės rodo, .vemmas. 

Kiek-nors rūpinasi ir darbi-
mės, tai soeialė evoliucija. E- ninku Šeimyna. 
voliucija eina kar tu su dar 
bininkų susipnutiniu. Sus ipra 

Chile darbininko gyveninio 
dar Sus ipra galy gos tečiaus y ra visgi dar 

ir g\v geresnės už Bolivijos ir Pe
ru indioiių darbininkų padėti . 

į kad 923 nie uis 77 darbiniu- Pastarais iais metais ChilO Tos rūšies baudžiava Cbi-ba 4 nuošimčiais uaugiaus. ne \ , *» 
, . . . kais (.laimiau žuvę. !darbininkai j au tiek pasirod" le ilc:us Inetus siautė. I r tik 

į^ū tiems patiems darbiniu- \ ! . . . . . 
, . . . i Bet tas nereiškia, ka/1 ne- susipratę, kad jie ėmė burtis po didžiojo Europos karo dar 
kauis mokėta sausv. I . . . . . . . . t- . . 

• v , i . i i - • laimingi atsitikiuitii angl iuką i organizacijas, kurių svar-1 biniukus j>alietė susiprat imo 
Darbo departamentus be ki- Į . . i . . . . . . 1 . . , . 

tko pažymi, kad kas savaitė 
jis informuojamas np'i d i r 
btuvių atidarymų ir darbiniu j 

Brynswiek-Radie!a vokatų Alessandri , kuris ė m ė | s i a susiprato iškilus didelei 
si reformų darbininkų nau-j salietros produkci ja i , 'kur dar 

Pagarsėjęs Pasauleje Ph-
onografas ir Radio Krūvo
je. Radiolas, De-Forest, 
Workrite, Crosley parsi
duoda už teisingą 4caina 
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 

v 
dai. Pačiame senate įvestos 
reformos, i š senato pasalinta 
didieji žemvaldžiai ir kiti t i n ' s ą lygas 
giniai, kurie ilgi aus vieno šiin 
tmečio turi užvaldė derlingiau 
sius žemės plotus ir vargdie 
uius išnaudoja. T'ų turtuolių 
vaikai visuomet buvo kariniu 
kais ai m i joje ir karo laivy
ne. 

T o m s - reformoms žemval
džiai aštriai pasipriešino. Ko

biniukai daugiausia uždirba 
Ir tur i daug geresnes darbo į j 

yklose turėjo sumažėti. Paly biausias tikslas iškovoti dar- vilnis. (Susipratimas pastūmė 
ginus tuos nelaimingus a t s i t i .bo žmonėms ankštesnį gyve- juos į organizacijas ir iš 4o 
kinius su iškastų anglių kie- 'ninio laipsni. laukiama gražių rezultatų, y-
kybe, tai uarandamas jokis Išdalies susiorganizavę d a r , p a č gražus valdžion r)rcziden 
sumažėjimas. Je i 1921 metais bininkai anais metais respub- ; tu i Alessandri . 
kasyklose žuvo mažiau darbi-i likos prezidentu išrinko ad- Lauko darbininkai daugiau 
ninku, tai mažiau iškasta an
glių. 

Iš insi)ektoriu Kasvk'iu Biu 
rui ]>i įstatytų raportų pasiro 

!<lo, kad kiekvienam iškastam 
iniliouui lenu anglių 1924 me
tais išpuoli 4.27 nelaimingi 
atsitikimai, (ii 1923 metais 
kiekvienam nulioiiui tonų bu
tą 3.74. 

1924- metais iškasta 5o8 mi-
1 i o na i tonjij auglių, 1923 m. 
— (i-o inilionai. Tai nemažas 
skirtumas, o vieno': nelaimin
gi atsitikimai pasidaugino 
praeitais metais. 

i*et i>iuras tą i>a<Iaigėjimų 

tik dėlto, kUd jis negalėtų pa 
tekti į' valdybų. Ta ig i dabar 
pildomoji taryba surado, kad 
tas narys visai nekaltas i r 
jį paliuosavo. Susirinkimas 
tai užtvirtino, nors komunis 
tai baudė š*.;':::.:.'(, bet veltui. 
Tai matote, skaitytojai, kokių 
dalyku, atsitikdavo mūsų lo-
kale IK'r kebus šiuos metus, 
kai komunistai turėjo dikta
tūrų. Dar vienas narys irgi 
buvo paliuosuotas, kur iam ko 
munistai buvo uždėję 25-00 
dol. bausmės neva už tai, kad 
rašinėjo į IUikrašeius apie ko
munistų chuliganiškus darbus 
lokale. 

"(Poliaus sekė valdybos ir 
Joint Board raportai. Iš ra
portų paaiškėjo, kad tuoj bus 
pradėtos derybos su bosais 
det naujo gumento, nes jau 
paskirt i ir* darbininkų dele
gatai, kurie apsvanstę eis de
rėtis su bosais. Biznio agen-

INCOME TAX Į 
T I K T A I I K I 15 D I E N A I KOVO T U R I B Ū T I N A I I 

paduoti savo uždarbi už 1924 metus! J e igu to nepada- E 
rysi, gali susilaukti nesmagumų. Ateikite tuojaus pasi S Į 
tar t i , i r mes pasakysime ar reikal inga y ra Tamis ta i pil- E 
dyt i ar ne. Mes esame gerai susipažinę su tais reikti- r 
lais ir padarysime sąžiniškai i r grei tai . E 

Keliaujantiems Lietuvon parūpiname pasportus i r ne- S 
= turint iems pilietiškų popierų, parūpiname sugrįžimui E 
L: certifikatus. kurie y ra duodami Amerikos Valdžios. = 
= SIUNČIAME P I N I G U S PAŠTU I R TELEGRAMŲ, f 
£ ir dastatome i ar t imiausi paštą Amerikos Doleriais ar- = 

ba Lietuvos Litais, su pilna gvarancija. T E L E G R A F U , E 
g P A G A L N A U J I L I E T U V O S ĮSTATYMĄ, į paskuti- = 
= nį paštą i dvi — tr is dienas. E 
I LAlVvVKORTJOS ant visų linijų j I^iet. i r is Lietuvos. = 
-: PARDUODAME I R MAINOME Namus, Lotus, Fa r - E 
5 mas ir Biznius. = 
-• APDRAUDŽIAME nuo ugnies i r kitų nelaimių, na- = 
E mus, rakandus , ir automobilius. = 
- PADAROME visokius legališkus dokumentus, įgalio- = 
E ji mus, taipgi pirkime ir pardavime nuosavybių. = 
| REGISTRUOTAS NOTARAS " i 

f Paul P. Baltutis & Co. f 
j 901 West 33rd Street | 
| Chicago, Illinois. Telefonas Yards 4669 E 
^nilllllllilIlIHilIMIUiniZlSIIflItlIlIlIIIIIIIIIIIIIHililIlIlIlIlIKIHIIIIUimillllllNlllliri 

vieni kitų įsitikinimus. Susi
rinkimas užsidarė 10:30 vai., 
ne taip, kaip būdavo prie ko
munistų diktatūros, kuomet 
tęsdavosi iki 1 vai. nakties. J 
Dabar daug ;kas nu ta r t a ir 
laiko užbaigta. Visi sk i r s t ė s i ' , 
namo linksmi. 
* 

L le t u rid K / ia uči us. 

Telefonas Ganai 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGH(S 

2313 So. Oakley Ave. Ohl< icago. 

SKAITYK "DRAUGĄ" 

CHICAG0S LIETUVIŲ 
KRIAUČIŲ SUSIRINKIMAS 

Penktadienį, kovo 13 d., 
Lietuvių Kriaučių 209 Loka 
lo susirinkimas įvyko Unijos 
svetainėje. Susirinkimų ati
darė pirmininkas J . Bočių 

tas Kai rys pranešė, kad dar 
bai nepergeriausiai eina, nors 

Žiogus.!vienose šakose darbas pagerė 
jo, tai kitose užsidarė. Apla
mai kriaučių padėjimas pras
tas. Dar vienas komunistas 
buvo užkabinęs Bažnyčia, bet 
pirmininkas liepė nutilti, nes 
čia visokių žiiiontų priklauso 
ir mes neturime 

zultate pernai prezidento A l e ' n a s . Į susirinkimą atsilankė 
ssan4ri valdžia sugriauta ir ' skaitlingas bar is kriaučių, 
priešaky stojo vieni tur tuo- Perskaičius protokolų iš pra-

f, m 
m 

y 4 ,n 

Ii 

i 
n 

i 

$ | V A K A R Ą 
AM. LIET. TEATRO KUR. SĄJUNGA 
Stato Scenoje Keturių VeiksmŲ Tragediją 

mm» 

užgaulioti 

T E I R A U K I T Ė S P A S MUS 
K L A U S K I T E K I T U 

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

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

KADA KRUPAS ATEINA KAKT{. 
Netikt-tai, užpuolė krupas vidur

naktį. Nebuvo galima prisišaukt gy
dytoja. Motina vaikų davė kelius 
lašus Dr. Drake's Glessco tuojaus 
palengvino vaikui be vėmimo. Dr. 
Drake's G+essco vartuojamas per 35 
metus visi pripažino kad yra ge
riausi vaistai del krupo, kriokulio 
ir visokų gerklės skaudėjimų. Pa
klausk jūsų gydytojo arba vaisti
ninko apie Glessco. Kaina 50c. — 
vertas $50.00. 

The Glessner Co. 
Findlay, Ohio. 

Mes Taisome Smalos 
i r Ž v i r g ž d ų S t o g u s 

Gilsinoid asfalto stogai 
padengti ant senų stogų. 

Mes einame visur 
ir 

Veltui apkainojame darbą 
Telefonai 

Cravvford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing & 
Supply Co. Inc. 

! 5300 W. 22nd S t , 

^lilIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIHIIIulHH^I 

I INFLUENZA I 
E = 
~. Bukite a tsargus su šalčiu. E 
= Apleidimas gali Įvest į influenza arba pneumonia. | 
S Su pirmu ženklu šalčio var tuoki te t ikrą . E 

! ANCHOR 1 
1 P A I N - E X P E L L E R \ 
mm ^ " 

S (Trade Mark Reg. U. S. Pat. Off.) S 

E Geras vikrus patrynimas panaikina skausmą. Nu- ~ 

\M 
TREČIADIENY KOVO MARCH 18 , 1 9 2 5 RA. 

| C. S. P. S. SVETAINĖJ 
| Lošimas prasidės lygiai 8:00 v. vak 

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti 

1126-30 W.1t$-th Street 
Orkestrą J. L. Grušo 

RENGIMO KOMITETAS. | 
' 4 . 
| 9 / 

Iškirp šį kuopan ir prisiųsk šiandien 
Sct»y-Man-Ski Home Remedies Co., 

1869 N. Robey St., Chicago, m . 
'!' Gentlemen: 

Send [ ] Free Sample S. M. S. 
[ ] Trial Size 75c. C. O. D. 
['] Regular Size C. O. D. 

Name : • 
Address . . ^ < 
City State 

Padėk X i Languka 
L. D. 

s kvkile savo namuose. E 
VjlUJ|l!IIJ5fUUt(nillUUiiiiUHIIIIII!l!lli;illlUIIIIIIIIIIIHIllinil!IIUIIUIIIIIIIIUII|l|ll»2 

Helen į>chy-Man-Skis Itemedija pa ~ . . v . — 
stiprina systemą, «ujudina apetitą, i E si pirkite bonkutę pas JŪSŲ va is t imnka šiandien ir lai- E 
pagerina ir iščystina kraują, tvarko 
ir sutaiko vidurius skilvį, širdį, mus
kulus ir nervus. Mūsų patyrimas ir 
pasekmės parduodant šią remediją 
yra Burnos, iš Burnos rekomendaci
ja per 20 metų. Tai įsigykite Mrs. 
Helen Schy-Man-Skiš Namine Kome
diją del sugrąžinimo sveikatos. 

Išpildykite šį kuponą, tuojaus del 
sampelo, pamėginimo arba regularės 
bonkos arba pas jūsų vaistininką. 

HELEN SCHY-MAN-8K1& HOME 
KEMEDIES CO., 

1869 N. Robey Cor. Cortlana 
Armitagc 4913 Chicago, 111. 

J Geras paprotys 
Naudokit Ruffles' kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus. mm 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą granu plaukų. 

Nusipirkite bonką ui 63c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog ii laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

\ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE į skirstėsi su užsiganėdinimu. Žaliaduonis. 
Žmonių buvo vidutiniai; Viso $46.50. Smulkių $3.G0. 

CLEVELAND, OHIO. 
Dr. Pakšto Prakalbos. 

Kovo 7 d. š. m. vietinis Kat. 
Federacijos skyrius buvo su
rengęs prakalbas Lietuvių sa
lėje 0835 Superior Ave. 

Kalbėjo Dr. K. Pakštas, 
" D r a u g o " redaktorius, iš Clii 
cago, 111. Gerb. kalbėtojas gy
vais faktais nušvietė rcikšnio 
mokslo pasaulio istorijoje, pa
žymėdamas, kad visi žviiius 
mokslo vvrai buvo ir vra gilus 
religijiniai žmonės. Pagalios 
savo kalboje pažymėjo, kad ir 
Lietuva turi keletą, jau pasižy 
mejusių mokslingumu vyru 
ir jų skaičius skubiai auga,?. 
Kalbėdamas apie Lietuvos 
valdžia nusakė, kad tik tuo
met Lietuvoje sumažės valdi
ninkų tarpe blogi apsireiški
mai, kuomet Lietuva sulauks 
dorų mokytų žmonių, užimti 
visas valdininkų vietas. Gerb. 
Pakštas ragino refuti jaunąja 
Katalikų Moksleivija, nes tik! 
juose yra viltis Lietuvos ir 

giausia mokslo. Palietęs lietu
vių tautybę Amerikoje, ragi
no gerbti savo gerus papro

č i u s , tradicijas ir mylėti kal-
bą. Sakė, *kJeigu žutumėm, 
tai žukime kovodami, o ne 
gulkime ir laukime mirties! ' ' 
Vėliaus gerb. kalbėtojas atsa
kinėjo į paduotus klausimus, 
kurių buvo įvairių. Atsakinė
damas į klausimus gavo pro
gą gvildenti darbininkų klau
sima ir apie santykius Liet. 
su Lenkija, Rusija ir kitoms 
kaimynėms tautoms. 

Atsakinėdamas i bolševiku 
klausimus nenoromis kelete 
kartą gardžiai iki soties pri-

! juokino publika. Laike pra
kalbos žmo. ramiai užsilaikė 
ir su įdomumu klausėsi, nors 
prakalba tęsėsi apie tris valan 
das. Tai retenybė. Visa kalba 

j buvo paremta gyvais atsitiki 
mais — mokslingo patriotinio 
pobūdžio. (Pakštas ir be bu
vusio karo turi užtektinai a-
pie ką kalbėti). Už tai jo kal
bą dalyviams labai patiko ir 
pabaigoje buvo apdovanotas 

Lietuva bus didi. galinga tu-'jausmingais atplodisnientais. 
rėdama didelį skaičių mokytų .Jau vienuolikta valanda bu-
žmonių. Antroje daly kalbos vo, tai geri), kalbėtojas turėjo 
kalbėjo apie amerikiečių lie-' baigt kalbą, nes tą patį vaka-
tuvių gyvenimą. Ragino tėvus [ra- vyko į Chicagą, o žmonės 
kad vaikams duotu kodau- pilni vilties, gerų pasiryžimu 

D A K T A R A I: 

daug. 
Aukos. 

Kad Dr. Pakšto prakalba 
butų geriau atmintina netik 
tų, kurie* susirinkę klausėsi, 
o ir kitur gyvenančių, tai su
tartu suaukoti kelis dešimts 
dolierių šelpimui Katalikų 
Moksleivių. Sutarta - pada
ryta. Aukojo: Vytautas ir 
Paulina štaupai $5.00, Alek 
sandra Banys $5.00; Po $2.0$: 
Jonas Mbnlvila, V. Baltrušai
tis ir J . Kuzas; Po $1.50: F. 
Saukiavičius, P. Oluguodienė 
ir P. Jackus; Po $1.00: Ądv.Į 
V. J . Pugeris, J . Vyšniauskas, 
J . Eidukevičius, M. V. Ardzis, 
E. Žitkiutė, K. Misevičius, S. 
Zaborskis, J . Benošaitis, O. 
Monlvikienė, M. Vosiliutė, V. 
Maskelionis, J . Ažusenis, A. 
Ažusenis, P. Skrebunas, P. Da 
gilaitis, V. Valis, T. Drolnan-
tienė, A. Padegimas, J . Saduc-
kas, J . Gudas, F. Jucius,;J. Cr 
bšaitis, J . Morkevičius, J . T)u-
bickas, A. Slavinckas ir J 

A k i n i ų p r i t a i k y m o U V D O 

25 metų prityrimo 

Visų sykių $55.10. 
Visiems aukotojams širdin

gai ačiū! , 

Fed. sk. rast. 

JUOZAS MOCKUS 

Namų Telefonas liVrds 1H02 
Ofiso Tel. ltoulevaį-d St lS 

DR A. J. BERTASH 
£464 No. Haisted St. 

vtiso valandos nuo 1 iki S po 
jiety ir 6 iki 8 vakare 

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN & SCRGEOM 

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

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Resldonce: 3114 W. 42nd St. 

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

Sun. 10-12 Nooa 

I 

OR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CniRPUGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4146 

Telefonas Bonlevard I M t 

Dr, S, A Brenza 
4608 SO. ASHJLAIfD AVENCB 

Chicago, IU. 
?al.: t ryto iki 12 plet: 1 po 
p*et iki S po plet, 6:80 vak. iki 
>:SO vak. 

T«l. Bonlevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

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

8 iki 2 vai. po pietų. 

Dr.A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs 

totrikas ir Specialistą* 
Elektroterapa-. 

IfilMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
B)—Be peilio ir be ak«»i),-na, 
I )—Be kraujo. 
4)—Be jokio pavojum rr*iknt»i, 
I)—I*n«ijeiitui nereikia uir-rti, ga

li tuoj vaisyti . Ir gan eiti , , 
darbą. 

Pagydo '(.all-atonen' (akmeniH tulžyje) 
ir akim-nį* Slapiitus pilelėje !»« o-
penirijoK, *u tnm tikromis m«k»-
liMkomis priemonėm!* bei v ti«tui«. 

Apkurtusiems Miuruiiua girdė.iiim». 
tiydo risoklas liguM pu«ekmlnsr»i. Ir Jai 

rrn r< įkala* daro opera< I j»w*» 
ProffHtijonali patarnavimą telkiu sav* 

• f I M I 

1411 So. 50 Ave. Cicero. UI \ 
Ofl.-.a» atidaryta**; Vaadien r. u J t vai. 

no !.••>-1 iki 9 vai. vakare. 
Nodėtiomia Ir seredomis ofi^a* ntda-

rytao. 

I 
Dr. A.J. KARALIUS 
T e l Bonlevard 9160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, IU. 

f 

Dr. Maurice Kahn 
©ydytojai ir CfairargM 

4 3 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
Tel. Yards 0994 

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

Nedėl. nuo 10 iki 12 p ie t J 
i * 

>fbo 1*1. Bonlevard M M 
Rezid. TeL * Drezel 1161 

Dn. A.A. ROTH 
BI31A0 GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS 
fpecialistas Moteriškų, Vjrlitų 

Vaikų tr visa chronišku l»g»j. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas Slst Str. 

Vai.: 1—8 po plet. 7—b Yafc N«d. 
Ir šventadieniais l t — 1 1 d 

SIMPTOMAI IMRLIftalA 
AKIŲ LIGA.S 

Ar Jums skauda "rn/tg? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti T 
Ar skaitant akys greit pavsrg 

sta? 
Ar kvaišta galva 7 
Ar matote kaip ii plukančius 

taškus 
Ar atmintis po truput) mažėja f 
Ar akys opios Šviesai T 
Ar jaučiata kaip Ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė aut vokų T 

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

Kampas 18 gatvė* 
Ant trečio augšto viri Platte ap-
tlekos, kambariai: 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos: nuo 2 ryto Iki 9 vak 

Ncd. Nuo 9 A M Iki 11: ta A M 

- •> 

I 

r 

t 
*eft. Booievanl 8686 

Opa J . Pa 
GYDYTOJAS 

į 
CHIRURGAS 

BS17 So. Morgan Streel 
Valandos: »—lt «" ryta. 
Vakarais nuo 7 lkl t 

CICERO OFISAS: 
1146 South 4»-th Avestasi 

Telef. Cicero 417t 
Valan d.: 1—•:*• • . v. kaadlan, 

1 Utarnlnkais Ir pėtnyčioms p u I 
Į iki • vai. vak. I M I t a i l 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

s 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 lkl 12. 

Telefonas Midvvay 2880 

DR. SERNER, Q. D. ] 
Lietuvis Aklų Spe.iari-tav 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

Jei turi akių uždegimą, jeicu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. PntaHmaf Dykai. 

Akiniai $5 ir augSčiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakarą. I 

Nedaliomis} nuo 10 iki 1 
3333 South Haisted Street \ 

v. -t? 

Juozas Mockus vra vienas 
seniausiu Cicero gyventoju ir 
katalikiškų organizacijų dar
buotojas. J is jau kelinti me
lai yra " D r a u g o " agentas. 
J is paėmęs "Draugo ' ' agentū
rą, tai|> jį išplatino, kad da
bar kiekvieno lietu\|o stuboje 
Cicero rasite dienraštį "Drau-
ga-'\ Butu gera, kad daug to
kių pasišventusiu vyrų plati
nime katalikiškos spaudo: 
butų. Tuomet katalikų na 
muose šlamštams vietos nebū
tų. 

Norintieji nusipirkti, užsi
prenumeruoti " Draugų" ar 
" L a i v ę " , kreipkitės pas J. 
AICOKŲ 1301 So. 50 Ct. Ci
cero, 111. 

MONTREAL, CANADA 
Švento Kazimiero atlaidai 

buvo apvaikščiojami 8, 9 ir 10 
kovo. Į pagelbą mūsų klebo
nui atvyko iš Amsterdamo 
kun. Židanavičius ir iš Utikos 
kun. Zabiela. Laimingos tos 
kolonijos, kurios turi taip 
darbščius klebonus, k*dp pa
minėti kunigai. Pamokslais so 
vo jie gali atversti labiausiai 
užketejusius nusidėjėlius. Kur 
Židanavičius netik žodžiu, bet 
ir savo vardu daro įtekmės, ] 
juk jisai yra mums visiems 
žinomas, kaipo rašytojas bei 

j šventas kunigas. Išpažinties 
priėjo ^beveik puse parapijos. 
Komunijų išdalyta 1400. 14 
kovo, 8 vai. vakare buvo pro
cesija, laike kurios dalyvavo 
visos dr-jos sU vėliavomis ir 
vaikučiai mokvklu su savo 
mokytojais. V 

Pereitais prietais visai ne
turėjome šv. Kazimiero atlai
dų, - už tat šiais metais ap
vaikščiojome taip, kad gal ne-

r 

vienais metais taip nebuvo 

rEROVts sKVRlUy 
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR J Ų 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS., 

i r , r t m 5 

* , 

gražiai. 

Tel. Boulcvarrt 3302 

BRiDGEPORT STUDIO 
Jei nori turėti gražų natiiraų 

paveikslą, tai Tani-ta nieko 
nelauk, tikatvlk į 

BRIDGEPORT STUDIO 
O .stauki^ Su Savo Prielanku

mu Ir Geni Darbu Tam.stą 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS 
| 3202 So. Haisted Street 

9 kovo buvo mūsų klebonų 
aplankęs TJkrainieeių vysku
pas Budkus. - Montreales Vy
skupas žadėjo laikyti net iš 
kilmingas šv. Mišias, bet su-
fĄrgd gripą ir iš tos priežas
ties nebuvo. - Bolševikai nra-
^ų klebonų šmeižia, - nori j ; . 
^uesti, o jisai darbuojasi, ir 
nieko nepaiso. Jo pavyzdin
gas mūsų tarpe gyvenimas ir 
uolus darbavimasis užkerta 
kelia šmeižtams, bei prasima
nymams. 

Bepartivis. 

PLATINKIT "DRAUGĄ" 

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

Fotografas 
PANSIItNA STUDIO 

Tolumas nedaro skirtumo 
Šaukiamas, važiuoja J visas 

mieste dalis. 

Tel. Canal 026? vak. Prospect 6659 

DR. P. Z, ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojai l> 

Chirurgas 
1R21 So. Haisted St. 

Rezidencija 6000 S. ArtegJan Ave. 
Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 iki 6 

po Dietų: « iki 9 vakare. 

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

sinkite savo biznius dienrašty 
Įjl " D r a u g e " . 

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

Palengvins akių įtempimą, kas 
I yra priežastimi skaudėjimo gal

vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tunto, skaudančius Ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata-
ro, nemielo, ir taip toliaua, ba Į 
vaistų arba skausmo. Nepervlr&i- ] 
na nei akių medikalls mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskuiiniu. a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai jdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai {dėti nuo 

[• numerio iš recepto duoto visiesfis 
j l i g o n i a m s , ir r e k o r d a s l a i k y t a s v i 

s ų a t s i t i k i m ų N e t i k r o s a k y s p r i -
j taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 

' ligų. kurios paeina nuo erziidmo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
Įtempimo, kuomet geras prirlnki-
mas ir nešiojimas akinių* paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Speclalė a-
tyda atkreipta i mokyklos valkus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietv 

Tel. Bdulevard 7589 
k 1546 West 47-th Stret t 
\ ASINEI $4 IR ACGŠCIAU 

Tel Lafayette 8568 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo t lkl 6 6 Iki 8 P. M. 
Ghlcago. 

V ' i r - - ' m ll I I —1 - 1 1 - I I • II I u 

vJTThe Tlegistering Piano 

n^ationalhJ VricecL 
fBranded i n ihe Bade 

i 

TamstaB l l i" Sveikas 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
slme. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų Inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio T 

| Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau 
dėjimą? Ar turite dideli per»i 
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroldus Ir fistulą? Ai 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, lšbslimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — neinlgė, pavargęs iš ry
to, galvosūkį, apslvėlusj liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą -~ apsi
saugok i t neurastenijos, įi silpnina 
visus nervus. Nereikės jums dau 
giau kentėti — ateikite Ir pasima
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 1 
ir Schvveers 

tu)#,Haix) CUunoy Ee»L Suburban Comtnunfty 
, Mbdel Moad Modcl Medei 

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

pasauleje parsiduoda už 
Fabrikos nustatytą kainą 
ant lengvų išmokėjimų. 

JOS. F. BUDRIK 
Pianii Krautuve 

3343 So. Haisted St. 
3327 So. Halštecf Sf 

Chicago. 

Ofisas 
Tel. Armitage 4413 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hatterman Ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-6 po 
pietų, 8-9 vakare 

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

Siame gyriuje mes leiku 
nu. taiko gvildensiu* rei
kštas {donhia bSsiaačioau 
motinom, ir luiiiiliu—l jmn 
ny kūdiirfv. 

!Cadlki9 «pr«pin!mw tr pe-
rėjim«» yra, dalyku tyros 
•raraea šeimynai ir UnUi 
ir mes JaaSkme, kad tai 
yra dalytas, kur) asas ta. 
rime i*«oliarI5kaie laiko-
tarpiais atvirai ir Catfrai 
peiff\iiaeaa "** tįf 

STltAIPSNIS 116 
Kaip Pašiltiyti Pieną Iki 

lU'iikalaujaino Laipsnio 
Kad pašildžius pieną, įdėk bonkutę 

j šilto vandens indą taip, kad vandua 
padengtų pieno lygmalę bonkoje. Kai 
tink indžĮ, bet neduok vandeniui už
virti. Kad patyrus šiltumo laipsnį už« 
lašink lašelį ant delno. Jei jauti rami} i 
šiltumą, tai atvėsink pakišęs po bė
gančia srove šalto vandens. Niekados-
nedėk čiulpiko į savo burną, kad pa
tyrus šilimos laipsnį. Tai pavojingas 
būdas. Del tos pačios priežasties ne- | | 
liesk pirštais tos čiulpiko dalies, kuri 
dedama į kūdikio burną. 

Kaip Kūdiki Laikyti Penint 
Kuomet kūdikis ima savo masit$ 

laikyk ji savo kaire ranka. Bonkuu 
per visą laiką turi butl taip laiko
ma, kad gurklis visados butų pilnas 
pieno. Tas neduoda orui veržtis pro 
čiulpikąi Duok kūdikiui progą pa j 
imti čiulpiką gerai. 

Kiek Laiko Kūdikis Turi 
žįsti Bonkulv 

Penėjimas turi būti baigtas per 20 
minutų. Jei kūdikis ryja godžiai, tai 
išmlk čiulpiką keletą sykių. Jei jis Į 
mieguistas,- tai palaikyk jį- budinčiu 
iki pabaigs bonkutę. Jei nežiūrint to, j 
j is v i s t i e k u ž m i e g a a t i m k b o r k u t e ii i 
neduok jam nieko iki sclcaru-io po-
nėjima l * •'* 

Maistas, kurį teiki kūdikit:i, turi 
nustatytą įtaką jų augimui. Mokslas 
įrodo, kad daugumoje pienas t«*ikia 
stiprybe ir gyvybę. Išvystyme ntfgan-
čių kūdikių į stiprus ir sveikus Vy
rus bei moteris duok jiems užtektttiai 
Eagrle Pieno dėlto, kad Eagle Pienas 
yra grynas maistas suteikiąs visus 
maistingumo elementus reikalingus, 
idant kūnas augtų 

Per 65 metus motinos penėjo savo 
kudi?;ius su Bordon'a Eagle Pienu. 
Jis pasirodė esąs puikus kūną būda- j 
Votojas maistas vaikams, kurie nėra | 
normališkai sveiki. Gydytoj*] jį re
komenduoja vaikams, kurio neda-
penėli ir be svorio. 

Vaikai po visą šalį tūkstančiai ir 
tūkstančiai jų skolirgi savo vikrią \< 
stiprią sveikatą Kag'e Pi< nui. N-ra 
jokiu abejonių apie Eagle Pieno gry-
numrj arba pasekmes, kurias tūks
tančiai ateivių motinu gavo iš jo. 
Eagle Pienas yra labiau vartojaniis 
kūdikiu penėjimui, negu visi ki'i 
maistai krūvon sudėti. Nes tai yni 
grynas pienas ir cukrus, patogioj, 
formoje lengvai suvirškomas kuai-
kjams. 

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaite ir pashlėk afelCmi. 

ADVOKATAI 

iSTASlLvNI 
ADVOKATAS 

77 W. Wasblogtot St. R I M 111 
TeL Central *M« 

Cicero Ofisas Ketvergo va#L 
[4917 W. 14th St. Tel. Cicero &2S3 

_BRIDQEPORTO Seredoj nuo 
[«-8 vai. r. Subatoj nuo 1~T T. •• 
;2«6 S. Balsted S t Tel. Boul. 67S'. 

J. P . WAITC 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

12 f N. Pyearbom Street 
Kambariai 514 ir 516 

Tek-fon. I liandolpli 5584 ir 5585 
Vai.: Kasdiena, išskiriant Su-

batos ir šventės, nuo 9 iki pietų 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullman 6377 

Vai : Kasdiena nuo 2 iki 9: 
Subatonds visa diena, šventomis 
iki pietų. 

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

I 

John Sagdzi'unas Bonfeni 
Lietuvis Advokatas 

C9 W. Washington St., 
Room 1310 

TelepJione Dearborn 8946 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

T e l e p l i o n c I t o o s e v e l t OOOO 
N a m ų T e l e f o n a s C a n a l 1667 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. Stare 75-1 

Va Karais ir nedėlioi* rytą: 
SS&5 So, Halstea S t 

telefoną3 Vards <ff-il 
Bylos tisuose teismuose* — Ab-
st 'aktai — Ingaliojima* — Pas-
kola pinigų 1 Ir S n.jrgičiama 

X Pramatoma, kad Liet. 
Vyčių 24 kuopa laimes pirmą 
vajaus dovaną. S. Žibąs Bene 
bus daugiausiai pasidarbavęs 
šiame vajuje. 

JOHN KUCHiNSKAS 
Ll K i U VIS ADVOKATAS 

asai W 22-nd St. arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2559 

Talan^'.a: 9 ryto iki 9 vakaro. Bs-
\ redr ir Pėtnyčioj nuo 9 r. 11d • 

v v*rda visokias bylas visuos* 
teismuose, 'egzaminuoja Abstrak 
tus ir pačtrba visokim Doku. 
mentus, perkant arba «»arduo-
latii i/otus. Namus, Fa«*mas ir 
BistduM Skolina Pinigus ant plr 

| EDO mnrglčlaua lsngvomis Ulygo 
j mis 

f 

GRABORIAI: 
^ 14S7 So. 49 Ave. Tel. Orevn 827<: i 

CHAS. SYREVVICZ 
Lietuvis Grahorius 

Laldoiuiin kai 
uot* kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

triaki tiiM 

Prlvate Arabu-
lance 

Licensed Emb. 
F. K. Paluos 

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

11 S. La Salle st. Room 2003 
Tel. Raudolpb 10S4 Vai. aaot>* 

VAKARAIS: 
SSOl B. H a i s t e d st . l e l . « W « . 6TT* 

v. v apart Pame441to t> 
Pėtnyčlos 

i r 

^ i / 

l 

S. B. LACHĄWICZ j 
f <<><•>tie CirRhnriiti! Lietinis Graboriiu' 
2U14 W. 23-rd Plaee 

Chicago. 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuor'piausla. 
Reikalą ro^ldP.u at
sišaukti, o mano 
darbu busit* užga
nėdinti. 

. Tel. Ganai 1271 
2199 

CHAS. K. VUOSAIT1S s 
O 

• Didžiauses ir gerianses siuvejes 
• ant West Sides. 
g Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 
ii materijų del vyrų ir moterų. 

NAUJAUSOS IfcADOS SIUTU Į 
jo Visokiu Stylu 
o Padarau ant užsakimo greitai ir gera i 

,jį Kainos visiems prieinamos. 
! į* Kreipkitės pas mane del gero patarna

vimo. Taipsri 
Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

CHAS. K. VtrOSAlTlS 
Lietuviu Kraučius 

2337 So. Leavitt St. Chicago, HL 
Tel. Roosevelt 8982 

l 1 RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas DUlmiestyj: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Centrai 6390 

Vakarais 3223 S. Haisted St 
Telefonas Yards 4681 

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti #fDraogew. 

S 

[APIE SAVO SVEIKATA 1 
Pasikalbėk Su Mumis šiandiena*, j 

Mes turime virš 10 metų moks-* 
liško patyrimo, apie žmonių svei
kata. Mes gydome pasekmingai 
užsendintas ligas, kurių kiti ne* 
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi •• 
lektrinlal ir be vaistiški gydymai 
yra daugybei pngelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk i 
TRAINIS HEALTH INSTITUTE 
3327 So. Haisted Street 

Vai.: Nuo 9 iki 12* iŠ ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakare. 

i *a 
PLATINSITE •'DKATJU4*" 

reiefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS I 
vlallavojuno Kontraktorina 

Dažų ir Poperos Krautuvė o, i a 2%S8 SO. "LF1AVTIT STR. 
ojt 9ZiiJBjĘjw&ajujuzaĄMJkMJZ vfikMMMi&MMmūtoi* t maga t^taa&fctti p* >•• — •••••• 
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r 6 D R S O G K S Trečiadienis, Kovo 18, 19go 

CHICAGOJE 
P A K V I E T I M A S 

-

Šiandien, kovo 18 d., Die 
vo Apvaizdos par. mokyk
los kambariuose įvyks Cent-
raliniu organizacijų atstovų 
pasitarimas Kun. Dr. Ig. Če
paičio išleistuvių reikalu. 
Pradžia 8val. vak. 

Kviečia 
CHIC. VYČIŲ APSKR. 

VALDYBA. 

ŽMOGŽUDĖ PAUUC-
SUOTA. 

X "Savas pas savuosius r. 
To obalsio lietuviai turėti) 
prisilaikyti ir progai pasitai
kius ji vykinti, t. y. knoi.iet 
reikia kas pirkti, visados pirki jomis, (Jrjš tik po Velyki), 
pas lietuvius, o ypatingai par 
tuos, kurie skelbiasi "Drau-

min.miiiu^.i..iiimm5i;miiiiniu x Verbų nedeTioje Aušros dub" prisiųstu kokiu suvi-
ZmiŲ Z ^ E L E ^ . Vartų par. svet. įvyks kruta- nin i r nėrinių * įų bazarčliui. 

inieji paveikslai. Bus parody- Perskaičius laiške, pereitame 
ta "Išganytojo Kančios" pa- susirinkime, visos vienu balsu 
veikslai. 

X Kun. V. Kulikauskas, y 
ra išvažiavęs į Rytus su ]Mlsi-

Bose de Petro, 17 metu, nu 
Šovė savo tc'vą John <1<- IVt-
ro vasario -3 d. 

Koronerio teismas j.i npkal 
tino. Dabar grand iurv, ištv-
įusi visa dalvka. paliuosavo 
nuo ntsakoimih-s. 

ge 

X Hį pavasarį Aušros Var
tų par. Seserims-mokytojoms 
statys wnama. Parapijonai tą 

Pereitą šeštadienį p-nai reikalą supranta ir aukoja. I-
Vitkai iš Cieeros pas " T h e ki šiol nebuvo Seserims namu, 
Peoples Fumiture Co.v 1^2-j tai klebonas buvo užleidęs kle-
23 So. Halsted Str. nusipirko [boniją, o pats buvo prisiglau-
puikų grojiklį pianą. P-naijdes kitur. 
Vitkai yra labai patenkinti ir 
Irk ingi The Peoples Furn. 

Co. už gerą pianą. Patariama 
visiems lietuviams pirkti ra
kandu, radio sėtų pas lietu
vius, kurie mandagiai patar
nauja. 

X "Švy tu r io" B-vės kr.v-
gyną po Xo. 330d So. Hals
ted Str. daug žmonių 'aukosi 
ir perkasi i vairiu knv^i! 

X Kančios Jėzaus vairi.JI-
rne, kurs prasidėjo kovo 13 d. 
š. m. dalyvauja ir vienas lie-

ieija areštavo 4S-os kvarj t u v i s > p 'L Krekšėiunas iš l'i-

AREšTUOTAS KANDIDA
TAS. 

Pol 

"DRAUGO" VAKARO TI-
KIETŲ PARDAVINĖ

TOJŲ DOMEI. 

Kurie buvote paėmę "Drau 
go" vakaro koncerto tikietą 
pardavinėti, prašome dabar li
kusius tikietus graiinti į " Dr
augo'' ofisą. 

Reng. Komisija. 

sutiko pasiūti pilną " b o x V ' 
ir nusiųsti Seserims. Kurios 
norėtu platesnių žinių apie,' 
mūsų "Sewing Cirele , ,, ir t. t. 
kreipkitės telef. Blvd. 4814 ir 
su mielu noru suteiksiu in
formacijų. 

Vyeių 76 kp. Pirmininkė 
J. Katauskaite. 

i R T A Ū G A V A i T 
Visiems naujiems Depozito-

riams, kai]) ir tiems seniems, 
kurie perkelia savo pinigus iš 
kitur į mūsų banką begije ko
vos mėnesio, duodame gražia 
DOVANA. 

dos kandidatu i aldermonus. 
Kari \Valteis. J<> užeigoje, 
3943 Rokebav st. atliktas'rei-

'• LIETUVOS VYČIŲ 16-TOS 
KUOPOS SEWING 

CIRCLE". 
ceros. Jisai lošia Komos ii.pe-j 
rijos kareivio rolę. 

X Liet. Vyeių 24 kp. vado 
Vyčių susirinkime, kuris j -

vyko vasario 23, 1923 m., bū
das, ' rasta svaigiųjų gerymų. | v a u j a n t , K a s t u i galionui atei-j vo duotas įnešimas sutverti 

nantį sekmadienį, kovo 22 d.; "se\ving- eircle" mergaitėms, 
priklausančioms prie Vyeių 
Ki kuopos. Mergaitės parėmė 

RG3ELAND, ILL. 
Šmeižia Šv. Onos Draugija. . ' A , b i r 0 s W t , . J *"*• **«£** 

5 J " Utatvs scenoje "Rvtu P i l i s" 
i i Draugo*' Xr. m tulas-tula;4 lxkių ( J r a m 9 - Veikalas labai j įnešimą ir tuoj pradėjo ta da-

Igražus, aktoriai prisirengė. Mykę vykinti. Buvo nutarta A. G. neteisingai šmeižia šv 
Onos Draugiją, buk ji po sa 
liūnus traukosi. Tai yra šmei 
žtas! Šv. Onos Dr-ja niekuo
met nesitraukė ir nešit rauko 

Tad tikimasi gražaus teatro. | turėti pirmą susirinkimą p-
X N'ejiaprasta šiemet bus les Elenos Astrauskaitės na-

kovo 22 diena C'iiieagoje! Tik 
pamąstvkite. Ta įmėia diena 

po saliunus. Kun. P. Lapeliui VA'\ ** i o M" v i i ' t o s 0 ^niciamos 
išėmus "injunkšiną" poniai 
Peėiu'caitifnei, kuri yra pirui. 
Šv. Onos Draugijos, ji nega
lėjo susirinkimją pur. svotai 

Neužmiršk pasinaudviot šita 
proga. Šimtai kitų jau džiau
gėsi — džiaugsis ir Tamisla 
pasidėjas savo pinigus į pui
kiausi lietuviu Banką. 

Atsargos Kapitalas 

$300,000:00 

Visas Turtas Arti 
$3,000,000.00 

UNIVERSAL STATE 
BANK 

3252 So. Halsted St. 

Ir Slaptai Gali Pasilikti 
Turtingas. 

Šioj minutėje Jus turite pro 
gą Jūsų rankose, kuri tikrai 
gali padaryti Jumis turtingą. S5sta*"busi užganidbntas.' 
Jai yra vienas ir paslaptinga* š i e I A y R A KELETAS 
sekretas, kuri Jus turėtumėt 

pramogos: Cicero, rinko penkios. Siuvome ik; 
West •Vide, BridgejK>rtas, To- 9:30 ir tą sykį p-lė Astraus-
\vn o!" Lake. iŠ kolonijoje ir kaitė kvietė arbatos ir **eo 

PARDUODU AUTOMO
BILIUS 

Norintieji pirkti gerą ir gra 
nuose. utarninko vakare, ko-Uų automobilių meldžiu pate-

vo 3 d., 7:30 vai. vakare. Bu-jiefomiti man. Mano patirimas 
vo įvykinta. Mergaičių susi-1 toje srytyje sutęjks Tamstom 

tinkama patarimo bei patar-

I I 1 I 

1 I 

JK'JO vesti, nes "injunkšinas ' ' 
draudžia. Tuomet draugija nu 
tarė laikyti susi linkimus Stru 
milo svetainėje. Strumilas jau 
neturi saliimo du metai, tai 
mes nesuprantame kaip mes 
po saliunus trankomės! 

A. G, sako, kad susirinki
mas Šv. Onos Draugijos i-
vyks 22 vasario. Nežinome iš 
kur A. O. tą nutarimą iŠtrau 
kė. Apie susirinkimu 22 d. 
Vąąario jokios kalbos nebuvo. 
Tai tikras prasimanymas. 
Prašytume A. <\. nesikišti į 
nesavo reikalus. 

Šv. Onos Dr-')Os Valdyba. 
J- Pečiirka-itieur, 

10141 Indiana ave., 
Chieago, III. 

Dzimdzi - Driimlzi (jlreat 
\ o r t h e m Teatre. 

X Visos organizacijos, ku-

kies". Pasistiprinusios vėl 
siuvom iki 10:30, ir išsiskirs
tėm. Antra susirinkimą turė-

navimą. ą 
MYKOLAS M. DŪDAS. 

3137 West 38 Place 
Tel. Lafayette 1300 

rios rengia minėtąsias pramo- J o m « "tarninke, kovo 10 d., 
gas tą pa.ia dieną kviečia vi- pinninink*s namuose, ši kar-. 
sus ]»as save ir žada pilnai ir l * m u m s d a r S o r i a u P»sisek«; 

IŠRENDAVOJIMUi 
puikiai visus patenkinti. Ci
cerus Moterų Sąjunga feada 
paro«Iyti nepaprastai gražu 
veikalu "JM11 Pilis". Ta pa-
t i žada \Vest Si<!ės Vyčiu 24 
kuopa. Tovvn of Lake Moterų 

atsilankė devynios suvėjos. ' ISMOMAVIMO ŠTOKAS 

jąjungos 21 kuopa užtikrina, džiangaįno pat>Temė, kai ga-
kad [>. Vaičkaus Dramos Te- vome laišką iš Seserų Pran-

Del Aptokos arba kito imstovau.< 
Pasiuvom keletą valandų, išsi-! b'*«V<> 
gėrėm "cocoa ir cookiesM ir 
vėl siuvom. Sekantis susirin-
pirmu lubų. 

Nors t dar pradžia, didelio 

*»* i 
Paskutine Proga 

"Klaipėdos Julė" 
Operetę Dviejų aktų rengia 

Liet. Vyčių 4 kuopa. Progra 

mą išpildys Lietuvos Vyčiu 

Apskričio choras vadovaujant 

p. A. Pociaus, Beethovenc 

Konservatorijos vedėjas, NE 

DĖLIOJ KOVO 22 D., 1925 

M. Dievo Apveizdos parapiji 

nė svetainčje ant 18-tos ii 

Union Ave., Pradiiai 8 valan 

da vakare. 

Malonai kviečiame visus ai 

silankyti. šis vakaras rengia-

mas parapijos naudai. 
Liet. VyčiiĮ 4 Kp. 

atras irgi nepaprastai pasiro
dys. Bridgeporto Labdariai ir 
gi nepasitluoda ir žada duoti 
publikai neregėtų dar ir ne
girdėtų dalykų. 1S kolonijos 
Vyčiai rengia operete "Klai
pėdos diilo", kurią išpildys 
Cbic. Apsk. Vyčių choras. O 
Pzimdzininkai... žada visus 
sužavėti savo "Potašu ir Per-
lamutiu". 

X Kur gi žnngui dabar ei
t i / Su Dzimdz: - Drimdzi' ' 
dar pusė bėdos. Jie rengia 
savo žydiška komedija 2 vai. 
po pietų. Tai neskriaudžiant 
nieko galima nueiti. Bet kas 
daryti su kitais pakvietimais? 
Juk nop< rsiplėši i penkias da
lis. 

X 4,Žinių Žinelių*' autorius 
pataria 4<Draugo' ' skaityto
jams šitaipos padaryti. 2 vai. 
po pietų visiems eiti i Creat 
Northern Teatre pasigrožėti 
Dzimdzininkais. O vakare kie
kvienas teeina ten, kur ar
čiau. Arčiau ne tik skaitant 
"bloekais", bet arčiau atsi
žvelgiant i organizaciją, kuri 
rengia pramogą. Kuri mūsų 
širdžiai artimesne, tą remki
me! 

ciškiečių iš Pittsbnrgh, Pa. 
Jos prašė, kad mūsų "se^vimr 

1446 So. 4tth Court 
Ck-oro, III. 

Prieš šv. Antano Uažnyčia 
Atsišaukite tuojaud 

Mrs. V. AVAISVILA 
837 >Vest 33j«l P.UMT 

TM-- - - — -- - — m " ' 1 — -

RENDVVIMII 
Kambarys del vaiklho arba mer

ginos. Reikalinga kad butų doras 
katalikas 

Atsišaukite pas 
M. Ž. 

/ 5»04 So. St. Louis Ave. 
Chieago, 111. 

"NAUJOS KNYGOS IŠ LIETUVOS!! 
{Amerikos Lietuvio žiniai! 

00 

1 

Akc. "švyturio" B-vts Korporacija atidarė 

naują, didelį knygyną 

Chicagoje 3305 S. Halsted St 
ir jrenge nuolatinę knygų parodą, kurią kiek 

vienas prašomas ją aplankyti ir pasižiūrėti 

gražiu knygų. g g | 

Rasi ten naujausiu apvsakM, apysakaičių, 

romanu, pasakų, komedijų, dramų, tragedi

jų, poezijų, eilių, dainų chorams ir solistams, 

nauju žemėlapiu, gražiausiu atviručiu, Lie-

4 tuvos kunigaikščiu paveikslu ir visokiu ki

tokiu mokslo knygų, kokiu dar ligi šiol ne-

buvo Amerikoje. Kainos labai pigios. 

Raštu reikalaukite katalogu: 

J. S T R A Z D A S 

3305 So. Halsted St., Chieago, 111. 

išsimokinti ir kuri kiekvienas 
turtingas gerai žino. Kiek een 
tų perslenka į vieną dieną per 
Jusu pirštus, paskirk tik 17 iš 
Ju į <lien$ kas padarys įuin 
$1.0Ž į savaitė, arba $5.W į 
mėnesį, o į 2 ar 3 metus suda
rys netik šimtus bet ir tūks
tančius, kurio suteiks .Jum ne
tik didelį pelną bet ir puikų 
pa s i( i i davimo. Tai yra didžiau 
sia kiek vieno žmogaus lai
mė. Tik pamislink? Šiandien 
irali pirkti daug pigiau 50 pė
du lota negu vėliau mokėsi už 
podą. 6ita puiki proga Jum 
siūlo didžiausia Amerikoj nuo 
savybių organizacija, kuri tik 
vien Cliieagoje r r a pardavosi 
properėiu už milijonus dolerių 
ir k»rios tūkstančiai pirkėjų 
vra pilnai užganėdinti. ^Tes 
garantuojamo iš 87 subdivizi-
iu šiandien viena iš pasekmin-
iriausių subdivizijų mušu biz
nio istorijoje esame rmdėja ant 
marketo. Xort?i Side, ant 
(Iroon Bny Road. Šito nauja, 
miiki didolė ^ubdiviziia, kuri 
susi<1c?a iš aštuonių didelių ii 
gu T>lotų ir randasi, tokioj vie 
to i kur atvažiuoti yra nara^-
kian^i. ii turi būti greitai iš-
naniiiota, neužmirškite \?*Ą 
ta« luitu Jusu didelė klaida. 
w»i nraloistumėt šinnd'on 5?«» 
•^idolo nro^o, nes ry to jau gali 
bu^i r^rvė ln . ' 

Atsišaukite: 

ADAM MARKŪNAS 
General M^r. 

849 First National Bank Bldg. 
68 V/. Monroe Street 

Chieago, 111. 
Tel. Randolph 7400 

• > • ' » 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
t j aru apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta piytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

Ant pardavimo arba mainy
mo 2 flatų mūrinis namas po 
5 ir b* kambarius garadžius 
įlel 2 karų. 

2 J'latų medinis namas po 5 
ir 6 kambarius 2 lotai ir gara
džius namas randasi Soutli Si-
de, parduosiu arba mainysiu 
ant namo, loto, automobilio, 
buėernės arba kito biznio 
kreipkitės J. LEPO 

722 West 35th Street 
Tel. Boul. 3249 Arba 

Republic 10363 -
PARDAVIMUI Tuščias lo

tas ant California Ave. netoji 
50-tos gatvės ant pietų kraš
to gatvės. Savininką, jjašauki-
te 

Republic 5232 

TURIM VIRS 
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 ui-
siganėdinimo, 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-

REAL ESTATE 

MŪSŲ BARGENŲ: 
Geroj apielinkej, 7 kamb. 

rezidencija, puikiai įtaisyta; 
lotas 50x125. Įmokėti reikia 
tik $1.000, likusius lengvais 
išmokėjčimais. Kaina $6,500. 

2 flatų mūrinis, naujas na
mas, netoli vienuolyno, mo
derniškai ištaisytas, 6 ir 6 
teamb., karštų vandeniu apšil
domas, du boileriai, skyrium 
del kožno flato. Kairą $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 terei
kia $1000. 

Naujas mūrinis namas, 4 
flatų, su Sun Parloriais, 3 po 
4 kambarius i r . l penkių,- iš 
taisytas su Bookcases ir fire 
place s. 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,-
000. Savininkas prisiims į mai 
nus bizniavą namą. 

7 flatai: Pastaba: Kadangi 
savininkas priverstas gyventi 
Floridoj, jam neparanku šį na 
mą turėti; jis j sakė mums nu
žeminti kaina nuo $40,000 ikį 
$35000 del greito pardavimo 
Mūrinis kampinis namas. 1-8, 
1-7. 2-5, 2-4 ir vienas 2 karnb. 
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkej. Randasi neto
li Garfield Blvd. ir 3 bloką) 
nuo Halsted. Rendos $5,400 į 
metus. 

10 flatų, visi pagyvenimai 
po 4 kamb.. kammnis 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. 
Netsraleiskite Proįos. 

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

2 flatų mūrinis namas, Bri-
gihton Parke, 6 ir 6 kamb. su 
maudyklėmis, elektra, augštas 
beismentas. Su įmokėjimu $2, 
000. Savininkas patsai pada
rys paskolą, taipogi priims į 
mainus bučernę ar grosernę. 
Kaina sutaikysite su savinin
ku. 

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

PARDAVIMUI Tuščias lo- $8.000.' 
tas kampas AVestern Ave. ir Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 
47 Plaee 41x125 pėdu. Savi-1 kasdiena. Ned. nuo 9 iki 3 p. p. 
įlinką pašaukite 

Republic 5232 
PLAYER PIANO. 

Turi but parduotas greitai ne? 
apleidžiu miestą Kovo 22 d. 
gražius $800 vertės player pia 
nas už 

$110 
j su 96 music rolų, solu ir tt. SS 
notų pianas. Parduosu ant len
gvų išmokėjimų $Ų) į men. 
klauskite 

Mr. KILT'S Piano 
3323 Lincoln Avenue 

1-mas aukštis 

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] 

NSRIDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI 4R MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. \ 

S. L. FABiONAS CO 

809 A'. 35fti Si. Chieago 
TeL 'Sciitevard 0SH ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. '* 

- . - - . - , . . ar 
NAUDOKITĖS! 

PROGA j 
Dabar yra geriausias lai

kas pirkti namą arba lotą. 
Turime dideli pasirinkimą 
geriausių bargenių, viso.j 
Clricagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir i kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Ec-
zaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir viso-
kes Jegales popieras. Ap
draudžiant namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

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

Telefonas Yards 6062 
Chieago, 111. 

Notary Public 

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

LOANS , INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. KecLzie Avenue 
Chieago, m. 

R«\»MPI IHJ.>!« Te l . 
Prospect M O I 

Ofl«o Te i . 
Prospect 5778 

JVAIRUS KONTRAKTOR1AI. 
Te l . Blvd. »641 

A. K A I R I S 
Murano ir buriatojlmo namu 

GENb.RALIK 

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

gera patarimą. 
8852 Bo. Halsted Street 

Chieago, IU. 
Home 

3356 LOWP Avontie 

Rozenski-
Lemont 

&Co 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 2102 

BRIDGEPORT PAINTING 
k & HARDWARE CO. 
ifalavojime, dekaruojame, 

kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Paaarome 
darbą greitai pir .piiriai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chieago, I1L Tel. Yanis 7282 

r^ T e l . T>afayette 499B 

P L U M B I N G 
Ka ipo l ietavya, l letavlama 

M. Tunu. 

M M M « B 
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