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Veltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsim* 
mokyklas, jei neimsime j ga
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime. 
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Lenkai įetuvius Ties Sirvintais 
NĖRA KUR D i n KONFIS

KUOTU SVAIGALŲ. 

Konfiskuoti svaigalai yra 
400 miliona dol. vertės. 

Grasina Užimti Lietu
vos Teritorija 

ŽUVfl U MlfiLFIASIAP' BILIETAI "POTAŠUI -
LU1U » ANbLtMMAI., P E R L A M U T R U F J A U n Ji 

Lietuva Kreipėsi T. Sąjungon 
Kad Sudraustų Lenkus 

FAIEMONĮT, "VV Va., kovo 
18. — Barrackville vienoj an 

i glių kasykloj, u i 3 mailių nuo 
cia, įvyko dcspliozija ir už
griovė išėjima 34 darbinin
kams. 

J, Pageltos grupes įsileido į 

WASH1X0T0X. kovo 19. 
•— Prohibieijos vykinimo a-
gentai taip daug konfiskuoja 
įvairiu svaigiųjų sen inu , kad 
pinigyno departamento prohi-
bicinis biuras nebežino, kur 
dėti konfiskuojamus svaiga
lus. 

•Visi visoj šaly fedesaliai 
sandeliai u ž r a u t i konfiskuo
tais svaigalais. Biuro virsi-
ninkas reikalauja pinijryno d*. * « « - ? — — . — - ? ? / T " * 7 • 7 i turėjo žūti nuo kilusių po ek-
partamento skirti reikalinga1 Lietuvos Pasiuntinybe eia ga zvnii, kad lenku patronai, ku- ... .. ,. . . . 
1 u MUIII IIVCI .nip'Į . j . t *- i 'sphozijos nuodmgiyu duju. 
suma išnuomavimui nauju ata-1 vo žinių, kad praeito pirma-irių tarpe butą ir raiteliu, ly-1 

DRAUGE. 

"Draugas" gavo ii j"Dii-
mdzi-Drimdzî  bilietus, ių 

statomai komedijai "Pota-
šas ir Perlamutras," kurios 
vaidinimas įvyks kovo 22 d. 
nedėlioję, 2 vai. po piety 

apgriautą kasykla, tečiaus jGreat Noithhern Theatre, 22 
dar neberado tĄ darbininkų Į W. Jackson blvd. Bilietų kai 

Lenkai Pagrobė Tris Lietuvos Kareivius 
PAI tYŽI lS , kovo -11). — t Lietuvių Pasiuntinybė pa-

, nei gyvų nei nebegyvų. 

Žinovai tvirtina, jog" rnaža 
vilties yra, kad tie darbinin-

jkai galėtų išsigelbėti. Jie tu
rėjo but aklai užgriūti arba 

na $2.50, $2.00 ir $1.00. Vi 
sos vietos rezervuotos. Pra
šome paskubėti įsigyti bilie
tu: isanksto. 

Suvienyti! Europos Yalsty 

Ją Atgaivina Čekoslovakijos 
Ministeris Benes 

SHEPHERD SAKOSI NE
KALTAS. 

tinkamų sandelių. dienio vakare lenkų pasienio Į giai turėta 10 kulkasvaidžių, Fiea kasyklos inėjimu susi-
-r», .. . , , . , v . i • i *• • •• K m u t * i iv .'rinkusi minia žmonių, dau-
Iškeliamas projektas didžiu patrohai be mažiausios iš ne visai netuketai uzatakavo ne- . , v ' 

giausia moterų RU vaikais. 
— ' . Į j t I I • • ' • 

LIETUVOJE 
GALVANAUSKAS PAf. 

KARALIENE. 

mą konfiskuotų svaigalų su- i tuvių pusės pravokaeijos puoituvių sargybą ir šią atbloš-
naikinti, tuomet rastųsi vie- lė lietuvių pasienio sargybą'kė tolokai. Kuomet lietuviai 
tos naujai skonfiskuotiems. jai t i Širvintų. ! pakėlė kontratakas, lenkams 

Vienais praeitais metais vi- Po atliktos atakos lenkai j pavyko pagrobti tris lietuvių 
soj šaly konfiskuota 17 milio- pranešė, kad jie puolimą at- 'kareivius. Lietuvių sargybai 
nu galionų įvairių svaigalų, naujins ir spėkomis užims vi-1Kontratakomis pavyko atgaut 
kurių kaina siekia 4MO inilio- są aplink Širvintus lietuvių savo originales pozicijas. Tuo 

Su juo apkaltintas ir 
Faiman. 

nu dol. 
Daugiausia svaigalu konfis 

teritoriją, jei lietuviai ligi kejmet lenkai paskelbė grasini-
i 

tvlrtadienio (šiandie) 3:tXJ i>o mus. 
kuot.i \ e w Yorke ir apylinke-1 pietų gražiuoju neavakuos vi ' 
se Pennsylvanijoj. 

Prohibieiniai autoritetai ne 

Cook apskrities grand ju-
ry apkaltino no vien \V. i). 
Slapherdą, bet ir Faimaną. 
Pastarasis yra "National U-
niveršity of Science9t įstaigos 
pirmininkas, apie 30 m. anv 
žaus. J is grand jury atkarto 
jo savo išpažinimą, kad Suei s Londono Kaunan pra 

Pasiuntinyhė pažymi ji au- ne&a, kad vasario 12 Buekin pherdui davęs šiltinės peri^ i; 
torizuota pranešti, kad lietu- gbamo rūmuose Anglijos ka-1 jam }>ataręs, kaip reikia su 
viai nei jokiu būdu neperžen- Balienė priėmė ponią Galva- perais apsieiti, kaip juos į-
gė nustatytos sienos linijos, nauskiene ir Lietuvos nepap- duoti jaunam milionieriukui 

m»ji prohibieija neturi pavy- M b ė apeliavo T. SajunrgonĮ . . . ' rastą pasiuntinį ir įgaliotą McOlintock. 
kimo. Bet rūpinasi, kur pade prarydama įsimaišymo ir len Širvintų distnkto lietuvių m i j l i s t ( > r i L o n d o n e Oalvanaua' Vi 
ti konfiskuojamus svaigalus Jig sudraudimo. Taipat parei Į kariuomenės komendantui su fca 

s i rupi na faktu, kad vykina-

so distrikto. 
Pranešime i« Lietuvos pa

žymima, kad Lietuvos vyriau 

PARYŽIPS, kovo lf). — J- pių Imtai panaikintos, sako 
Kurti Suvienytąsias Kuropos ministeris. Tarifos butų su-
\ralsfyl)(K. padalintas į dvi mažintos ligi minimumo, pirk 
grupes, tai nauju schema, pa- lyba butų palengvinta, trans-
siųlyta premkrai Herriot. : portacija ir visas 44business , : 

Tos rųšies pasi\ily:xią ])ada- praplistų, pasai ir policinė 
•ė Čekoslovakijos užsienių rei kontrolė nebūtų t:ok daug sn-
:;alų ministeris P>enes/ painiota. 

Schema yra nauja, bet pa- 'Sekretoriaus nuomone, tuo 
ti idėja — sena. Pirm dau- met atskirų valstybių išlaidą? 
gelio metų, paskui po p ts ta perpKs butų sumažintos. N«».« 
rojo karo ta idėja buvo iške- i nebūtų reikalinga išlaikyti 
įama. Teciaus negauta jai ; skaitlingas armijas, didelius 

pritarimo. karo arba oro laivynus. Vals
tybių tarnautojų skr.iciua tai-Jvi grupės. 

Šiuokart Benes 
• 

tą i>rojek- pat tumažėtų. 

ir kokiu būdu apsidirbti su kaiavo, idant lenkai paliuo- teikta instrukcijų įspėti len-
dešimtimis tūkstančių žmo- suotu tris Lietuvos kareivius, .kus, jog teritorija nuo atkar- ^ SĄJUNGOS SEKRETO-

os lai- jtojan,-! lenkų atakų griežtai » n I I I C u r n i V A i r 
•bus ginama. 

nių, kaltinamnrjų už prasižen- kuriuos pagrobė atnko; 
girną probibicijos įstatymui, ku. 
kurie lankia ir nesulaukia sa-
vo by'.ų federaliuose teismuo
se, kad tuotarpu prasižengu
sių skaičius eina didyn. 

Kai-kas pa/luoda sugestijų, 
kad Kongresas įkurtų naują 
iedoralin teismii sistemą iš- . 
. . . . , K. • . , , LONDONAS, kovo 19. — tuomet į ten tuojaus bus pa
imtinai prohibicinems bvloms i / v*wu , į . . . . 

.. v v. , \ , Anglijos ministerių kabinę- įsiusta franeuzų divizija, t ran 
vesti. Nes šiandieniniai ieae-. ° J k I . . . 

i • • • , r tas vakar turėjo posėdi. Gryieija nori, kad pirm tos eva-
rahai teismai ja\i neapsidir- , 
ba ir negalės apsidirbti. 

R1US LIETUVOJE. 

Lietuvoje kovo 1 d. lankė-

Kuo Kitu Bus Pakeistas T. Są-ri T S9jungos generaI s sek 

jungos Taikos Protokolas 
bes. 

'žes iš Paryžiaus užsienių rei- kuotės Vokietija įstotų T. Są 
'kalu sekretorius Chamberlain!jungon, arba nors ten turėtų 

3,000 ARKLIU ŽUVO 
TOKYO. 

20,000 žmonių neteko pas
togės. 

raportavo kabinetui apie iT. 
Sąjungos tarybos mitingo l)ė-
gį, apie tarybos nutarimus ir 
konferencijos su premieru He 
rriot įspūdžius ir rezultatus. 

Spėjama, kad Anglija to-
TOKYO, kovo W. — S i a u - ' m ; s dienomis pradės diplo-

rrytinę šio miesto dalį palie- nat iniu keliu derybas kas 
tė didelis gaisras. Sudegė! ]įnk Vokietijos projektuoja-
\nrš 3,(KK) butų ir namų. G a i s J m o s apsaugos garanfijos. AJ~; 
rą gesinti buvo pašaukta ka- glija nori tuo klausimu grei-
riuomenė. | tai apsidirbti. Tai dėlto, kad 

3,000 arklių sudegė arklidė į kuomet ji sugriovė 'i'. Sąjun-
se. Virš 20,000 žmonių n e t e k o ' g o s taikos protokolą, tai vie-
pastogės. I ton ano nori tuojaus įvesti 

Gaisras iškilo iš Napporijfcitds rūšies apsaugai ir tai

sau užtikrintą vietą. 
Bet iš kitos pusės imant, 

gal Vokietija atsisakys prisi
dėti prie Sąjungos, tiaip ilgai 
santarvė neavakuos Cologne. 

Cologne evakuavimo klausi 
mas gal šiandie bus iškeltas 
lordu rūmuose. 

MIRĖ PROF. WASSER-
MANN. 

t;ti savo patarnavimą 
Faiman tikėjosi nuo Shephei 
do gauti 100,000 dol., kuoįret 
Sbepherd paveldėsiąs McClin 
toako turtus. 

Shepherd, anot Faiman, 
jauną McClintocką ėmęs pe
rais nuodinti, kaip tik jis, 

retorius Sir James Eric Dru AlcClintock, pasirašęs paties 
mmond. J is iš Londono pir- S h e p h e r d o p a g a n u i i t a testa-
miausia nuvyko Suomijon, pa „ ^ ^ k u r i u o m i Shepherdui 
skui aplankė Pabaltės valsty- p a l i e k a m į v i s į turtai, išėmus 

8,000 ,dol. metinės pensijom 
savo sužadėtinei Miss Pope. 

Dėlto Shepberd jaunam Mc 
Clintock'ui sergant, trukdė 
šiam vedybas su Miss Pope. 

1924 metais Lietuvos pilie- N < į ^ p r i p J ^ ^ j ^ j v ( l ( l y . 
*Ui per paftos įstaigas gavo h ( ) s , m t ų i v v k u s i o S ( fSh^m, 
i.š Amerikoą, 40330,946 litus. į , v j ] t i s y į^ t u r t u g , m i , . 
Ton sumon neįskaitomos per- p r a g a i i 5 u s i . 
laidos, gautes per bankas i r ; 8 h e p h m l g i n a f l i . F a į m a n g 
kitas įstaigas. y k U u s v f l d i n a ) n e i a g i a i s . 

Pasirodo, kad Amerikos lie- Pažymi, kad jis tų visų žmo-
tuviai šelpia saviškius tėvy- nių niekur, pirmiaus nematęs, 
nėję. j I r sakosi, kad jis visai nekal-

j tas, kad prieš jį daromas są-

AŠTRIAI NUBAUSTAS. k a l b i s ' i a a n t j a m "ot'>k," pa" 

AMERIKOS DOLERIAI 
LIETUVON. 

II stato juu rimtai, nes', anot i&fa nemiršti lenkų. 
,o, kitokiu bu^.u Europai t?i Premieras Herriot pritaria 

i | y . . . 

ka neatsiekianu:. -^.Miai ministerio Benes idėjai. 
Benes taip g r u p i j a vai s- j Teciaus jos vykinirani neturi-

ybes: vakarines Europos J ma reikalingų priemonių. 8a-
grupėn turėtų ineiti Anglija, ko, ta utopija gal kuomet 
/rancija, Belgija ir Vokieti- nors bus įvykinta, bet ne a r ^ 
>a. gi rytinėn grupėn — Len-itimoj ateity. 
kija, Čekoslovakija, Itumuni- Herriot Lenkijos ministe-
a, Austrija ir kitos. |riui Skrzynski pažadėjo ne-

Italija turėtų pasirinkti tą, |miršti Lenkijos sienų, kuomet 
ir kUą grupę. Ispanija prigu bus vedamos derybos su An-
ėtų vakarų grupei. j gl'ija garartijos ir apsaugos 

Tos rųšies dviejų grupių reikale. J-;. Vokietija gali 
arba blokų kombinacija, inė- duoti apsaugos garantijų va* 
mus politinius ir diplomati- karjų sienoms, ji gali tą pat 
įuis geruosius santyki*??, Eu-, atlikti ir su rytų sienonus, 
rdpai užtikrintų tilką. anot sakė Hernot . 
ministerio Benes. T i - . • . . . .x , 

Lenkijos mimstens :šva-
Ekonominls klausimas. žiuoja iš Paryžiaus negavęs 

Lkonominės, komercinės ir konkretinio užtilcrinimo, kad 
finansinės bariėros tarp at- lenkų sienos Vokietijos šone 
ąjartl valstybių ir pačių gru- bus apsaugotos. . . 

? l O C i 

c 
NAUJAS KABELIS ATIDA

RYTAI 

KBW YORK, kovo 18. 

BELGAI STUDIJUOJA 
PROJEKTĄ. 

BRIUKSELIS, kovo M. 

dirbtuvės. 

SCHURMAN PASKIRTAS 
AMBASADORIUM. 

kai užtikrinime. 

Anglijai šiandie gyviausias 
klausimas, tai Cologne distri
kto evakuotė. Anglija nori 

WASHINOTON, kovo 19. Ikuogreičiau apleisti tą distri-
— Nauju Vokietijai ambasa-:ktą ir jį grąžinti vokiečiams. 

BERLYNAS, kovo 18. — 
Mirė prof. August von AVas-

i sermann, Kaizerio AVilheim 
instituto eksperimentalės te
rapijos direktorius ir Berly
no universiteto profesorius. 
J i s buvo kraujo bandymų o-Į IT~~™ , , . J iu meni. 
ngmatonus , 

likti turtai. 

George A. Preble, buvęs BeMįi ^ ^ k a d F a i " 
West Town State bankos k a - , m a n m ^ o t ' ? - Naa ir pats 

jsieriaus asistentas, kurs 1923 j kaukiamas tfeson už žmogžu 
metais nusuko virš 100,000 d y s t c * 
doL bankos pinigų, teismo nu 
baustas kalėjimu nuo 1 ligi 

Tarpe S. Valstybių ir Itali- Belgijos užsienių reikalų mi-
jos atidarytas naujas kabelis. n į s ter is HjTnans, kaip prane-
a (Valstybių prezidentas su, ^ studijuoja Vokietijos ga-
simainė dejKišomis su Itali- | rantijos projektą. 
jos karalium, gi premjeras! .^ . „ . . , 
' .. . , < f- i ' K a , P z l l loma, Belgija tam 
Mussohm su valstyIKJS sekre • . . . , . . . . 

^r „ projektui palanki ir dervbose 
tonum Kellogg. .. . A .* 

su r rancija belgai stovi Ang-
Naujas kabelis yra ypatin- l j j o s p u s ė j > 

gas tuo, kad kabelio vario vi r > 
vė ap^miota naujai išrastu 
metalu, vadinamu "perma-
lloy. , ' Tos i ls ies kabeliu' 

an 

PINIGŲ KURSAS 
Taipat ypatingas daiktas ir:vienoje minutėje galima per-

KOVO 19, 1925 

Preble 31 metų ir septynių 
vaikų tėvas. 

LONDONA& kovo 1& — 
Jersey salos pakraščiais • i r dorium prezidentas Coolidge Bet Franeija nesutinka. J i , CHICAGO I B A P Y U N K . 

paskyrė Jacob G. (Scburman,(sako, kad jei Anglijos kariuo — Nepastovus oras ; šalčiau, apylinkėse atjaustas smarkus 
buvusį ministerį Kinijai. menė tą distriktą evakuos, Pavajcarėj gal pragiedrės. / žemės supurtymas. 

tas, kad jauno McClintocko 
šiltinės liga nelietė nesulau
kus 21 metų amžiaus, kuomet 
jis negalėjo pasirašyti testa
mento. 

siųsti 1,700 žodžių, kad tuo 
tarpu senais kabeliais vos 
250 žodžių. 

LONDONAS, kovo 19. — 
j Pranešta, kad kelintia savaitė 

Suiihtias John J M d e r , 18 j sirgęs lordas Curzon jau mir 
m., už pašovimą vienos jo štąs i r nėra vilties jam pas-
amžiaus merginos. veikti. 

Vakarykščios Dienos 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.77 
Francijos 100 frankų 5.18 
Italijos 100 lirų 4.M 
Belgijos 100 frankų , 5.07 
Šveicarijos 100 fr. W.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 
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One Year $6.00 
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ATEITININKAI IR JĮJ RŪMAI. 
",*i'W ' « I I . • • i i , i i 

-

ATEITININKŲ JUDĖJIMAS. 

Kaip lenkai suskaldė,Lietuvą kalbos žvilgsniu, taip caris-
tinė Rusija visa darė, kad sudraskius Lietuvą, tikybos pa-

DRAUGAS PUBUSHING CO., Inc. grindų. Vienos tikybos žmonės mažiau pešasi, o rusų valdžiai 
8334 So. Oakley A?e., Chicago, m. i e ikėJ°> k a d lietuviai labiau peštusi. Todėl carų valdžia su-

TeL Roosevelt 7791 
ąud. Tel. Roosevelt 291t 

tiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiuiiiujui 

PREZIDENTO RINKIMAI 
VOKIETIJOJE. 

Kovo 29 d. Vokietijoje į-
vyks respublikos prezidento 
linkimai. Pranešta, kad tais 
rinkiniais daug susirūpinusios 
santarvės valstybės. Bijoma, 
idant prezidento vieton nepa
tektų koks monarehistas, koks 
fieldmaršalas. Tuokart, girdi, 
butų po respublikos. 
( Reikia pažymėti faktas, kad 
Europos konstitucinėse valsty
bėse nei karaliai, nei prezi
dentai nebeturi nei menkos 
dalies tos valdžios, kokią tu
ri kadir S. Valstybių prezi
dentas. 

Mes žinome, kaip valdžion 
nesimaišo Anglijos arba Itali
jos karaliai. Taipat žinome, 
kad Francijos prezidentas 
skaitosi vien respublikos gal
va. Valstybės valdžioje jis ne
turi jokio balso. 

Taip ligšiol buvo ir naujoj 
Vokietijos respublikoj. Išpra-
džių nabašninkas Ebert turėjo 
balso šalies valdžioje. Tai to
dėl, kad pati respublika dar 

.nebuvo atsistojus ant stipraus 
pagrindo. Paskui visas laikas 
jo kaip nebūta. Niekam nei i 
galvą neatėjo, kad Berlyne 
yra ten koks Vokietijos' pre
zidentas Ebertas. 
Konstitucinėse Europos val

stybėse visa valdžia priguli 
nuo ministerių kabinetų pir
mininkų, kurie kaikur vadina
mi premierais, kitur kanelie-
riais. 

Antai Frakcijoje atsistaty
dinęs prezidentas Millerand 
užėmęs prezidento vietą pasi
ryžo paimti savo rankosna 
valdžią. Kaip ilgai premieras 
buvo jam artimas, viskas ėjo
si gerai. Bet atsimainius pre-
mierui, Millerand ne vien 
buvo priverstas nutilti, bet 
dar pasiduoti dimisijon. 

Dėlto nesvarbu kas pateks į 
Vokietijos prezidentus. Bet 
svarbu, kas bus Vokietijos 
kanclieriu. 

rašydavo tokių mokykloms vadovėlių ir siųsdavo Lietuvon 
tokių mokytojų, kurie labiausia pakenktų lietuvių kataliky
bei ir suardytų jų tikybinę vienybę. Rusų mokytojams ir val
dininkams skaldimo darbas gerai sekėsi: žymus skaičius lie
tuvių inteligentų priėmė rusų valdžios peršamas idėjas. Vie
ni lietuvių inteligentai tapo stačiatikiais, kiti laisvamaniais, 
o daugiausia priviso indiferentų. Bet vėliau kaikurie lietu
viai suprato rusų pinkles ir pradėjo vėl jungties su savo tė
vais, grįžti jų tikybom . . 

Didžiausią ir galingas žygis prasidėjo 1910 metais. DaJ.'s 
jaunosios lietuvių moksleivijos, vedama nepaprastai gabaus 
studento Prano Dovydaičio, pradėjo didelį jungimo darbą. Bū
relis studentų ir gimnazistų pasiryžo ginti ne tik tėvų kai ha 
ir tautybę, bet ir jų tikybą. I t mažytis Dovydas, jaunas at
eitininkas pastojo kelią galingai rusų valdžiai. Rusija no
rėjo, kad Lietuva skaldytusi i įvairias sroves, kurios tarp sa
vęs kovotų ir silpnintų tautos vienybę. Bet štai pakilo jaunoji 
moksleivijos karta ir ryžosi visomis jėgomis pasipriešinti ru
sų užmačioms. Pirmosios ateitininkų kuopelės, valdžios žiau
riai draudžiamos ir persekiojamos, organizavosi slapta, tu
rėdavo slaptus susirinkimus ir laikydavo slaptus savo suva
žiavimus kur giriose, laukuose, kad, gegužine prisidengę, ga
lėtų aptarti augančios idėjos reikalus. 

Ateitininkų judėjimas kasmet vis augo ir plėtėsi ir ap
ėmė vis platesnius moksleivių ir studentų sluoksnius. Ateiti
ninkų kuopų atsirado visose Lietuvos gimnazijose ir žymes
niuose Rusijos universitetuose: Petrograde, Maskvoje ir ki
tur. / 

Bet ypatingai didelio ūgio pasiekė ateitininkai nepri
klausomoje Lietuvoj, kada čia pradėjo steigties daugybė gim
nazijų ir kitokių mokyklų. Šiandien gerai organizuotų ateiti
ninkų yra 5,500 (5,000 gimnazistų i r 500 universiteto studen
tų) , t. y. apie 2 ar 3 kartus daugiau negu visų kitų moks
leivijos srovių kartų imamų. 

Kai tūkstančiai jaunų ateitininkų dar mokyklose mok
slą seniia, tai dešimtys (gal jau net šimtai) vyresniųjų savo 
gabumais ir darbštumu*tttsidurė Lietuvos valdžios ir mokslo 
viršūnėse. Gana bus paminėti kad ir keletą labiausia pasi
tarnavusių: Respublikos prezidentas Stulginskis, pp. Čarnec
kis, Bizauskas, Krupavičius, Draugelis, Dr. Karvejįs, Skar-
dinskas — politikoje; profesoriai: Dovydaitis, Šalkauskis, Rei
nys, Aistras, Mykolaitis, Gylys, Kuraitis, Raulinaitis, Jucaitis 
ir daug kitų jau spėjo pasižymėti moksluose ir literatūroje. 
Žodžiu, tai yra judėjimas, kurs per 15 metų parodė didelio 
gajumo ir idėjinės ištvermės. Ateitininkai — tai Lietuvos 
proto ir idėjos aristokratija, kurios laukia dydi ir skaisti at
eitis. Praslinks dar gal 20 — 30 metų ir tuomet katalikiškoji 
Lietuva tikrai džiaugsis tūkstančiais energingų, darbščių au
kštojo mokslo ateitininkų, kurie įstatys Lietuvą į pirmąją 
eilę pažangiausių, mokslingiausių pasaulio tautų. 

ATEITININKŲ RŪMAI. 
Dabar sutiksi ateitininkų studentų daugely žymiausių 

Europos universitetų: Paryžiuje, Berlyne, Vienoje, Fribourg««. 
Miuuohene, Louvaine, Heidelberge, Karaliaučiuje, Drezdene, 
Montpeb'erV, Romoje ir kitur. Lietuvos Universitete ateiti
ninkų korporacija yra pati skaitlingiausia ir turi virš 300 
narių. O Lietuvos Universitetas nuolat auga ir nėra abejonės, 
jog ateity jis turės ne 1,800 bet 5,000 ar 6,000 studentų. At
sidaro vis daugiau skyrių, įvedama daugiau mokslo šakų. 
Bet labai trukdo Universiteto ūgiui butų stoka Kaune. Ne
turėdami kur pasidėti Kaune, studentai šimtais bėga į už-

PIRM VISAKO POLITIKA. 

S. Valstybių armijos pulki
ninkas Mitehell dar nesenai 
buvo generolu. J i s buvo avia
cijos viršininko asistentu. 
Gerai jam klojosi. Deja, buvo 
daug teisingas ir nenorėjo nie 
ko turėti bendra su jokia po
litika. 

Esant aviacijos viršininko 
asistentu jam teko giliai pa-

atsižvelgė į aplinkybes ir į po- se, dažnai būdamas jų pirmi 
Įitiką. Neatsižvelgė i tai, kad ninku. 
viršūnės tegul bus jos ir pa-j 2. Studentas Antanas Tyle-

1 v • • W • • • i V • • -| C^C\Ci A. * T- 1 džiūvusios, visgi jos aukš
tesnės už žaliausias ir gy
viausias šakas. 

Je i pulk'. Mitehell peikė ka
ro laivus ir nurodė jų nerei
kalingumą, jis galėjo skali

ais gimęs 1898 metais, balan-

ir prie g a r g ė j u s i o s muzikos 
"Montgomery's Orchestra pa
silinksmina. 

Beje, atsilankė atstovės iš 
dižio mėn. 13 d. Kretingos ap- Marquette Manor p-lė L. Ti-
skrįtyj, Mosėdžio valsčiuje, 
Lyksudės kaime. Gimnaziją iš 
ėjo su aukso medaliu Telšiuo
se. Ten visą laiką buvo atei-

džiai paliesti ir plieno gamin- į tininkų organizacijos pirmi 
tojų interesus. Karo laivams 
juk reikalinga begalo daug 
plieno. Vienas moderninis 

Virti militarinių aeroplanų karo laivas atsieina dešim-
vertė. Daug kartų juk jis stu-ltis milionų. Plieno gamintojų 
dijavo oro mašinų su karo! interesai reikalauja, kad ka-
laivais , manebrųs. Pamatė, | r 0 laivynas nebūtų "mažini-
kad ne taip viskas tvarkoje mas, bet didinamas, 
yra, kaip turėtų būti. Patyrė, Kas kam galvoj valstybės 
kad oro laivyno viršūnėse sto- gerovė, apsauga arba likimas, 
vi neatsakantieji asmenys, Kiekvienam pirm visako rupi 
kad patsai oro laivynas ne politika, 
pilnoj tvarkoj. Ėmė rūpintis Žiogas, 
geresniu oro laivynu. Kuomet 
negelbėjo žodis, jis per laik
raštį atsiliepė. 

J is paraše, kad Suv. Vals
tybės turėtų rūpintis labiaus 
ne karo laivjaio gerinimu, bet 

ATEITININKŲ DELEOA 
TAI. 

Jų biografija. 

oro laivynu. Nurodė, kad oro j 1. Kun. Stasys Kiškis gi 
laivynas butų išimtas iš karo 
laivyno ir armijos departa
mentų kontrolės ir jam suda
rytas atskiras departamentas. 

Tuomi jis išjudino sakomų 

męs 1900 metais, spalių mėn. 
20 d. Petrapilyj. Ten 1918 m. 
baigęs gimnaziją aukso me
daliu. Gimnazijoje vadovavo 
katalikų moksleivių ateiti

ninku, aktyviai dalyvavo pa
vasarininkų ir kitose katali
kiškose draugijose. 1922 me
tais laike rinkimų į Seimą va
žinėjo po plačiąją Žemaitiją, 
laikydamas prakalbas, ir tapo 
išrinktas Atstovu į Pirmąjį 
Lietuvos Seimą. Įstojęs į Lie
tuvos Universitetą ~ Filoso
fijos fakultetą, dirbo studentą 
ateitininkų organizacijoje, 
sandarbininkavo moksleivių 
laikraščiuose, buvo Ateitinin
kų Susišelpimo Fondo reikalų 
vedėju. 1923 m. išrinktas Pa
vasarininkų Centro Tarybos 
Vice-Pirmininku, Katalikų 
Veikimo Centro Nariu; paga
lios 1924 m. Studentų Ateiti
ninkų Draugovės Vice-Pirmi
ninku. 

^ (Iš "Gar so" ) . 

departamentų viršūnes ir palį ninku kuopelei. Vėliau su vie-
kongresą. Pastarasis iškėlė na lietuvių tremtinių grupe 
tardymus. Iš tų tardymų nie- grįžo į Vilnių ir išėjo ten Ku
ko neišėjo. Rezultate gen. Mi- nigų Seminariją. 1922 metais 
tchell turėjo nukentėti. Nes 
jis paliuosuotas iš užimamos 
asistento vietos ir grąžintas 
pulkininko rangon. Generolo 
rangą jam buvo dueta esant 
sakomu asistentu. 

Žinovai tvirtina, kad pulk. 
Mitehell, kritikuodamas šian
dieninę aviacijos padėtį, ne 

įstojo į Lietuvos Universiteto 
Teologijos - Filozoi'ijos fa
kultetą, kurį šiemet su pasi
žymėjimu baigė. 

Atliekamomis nuo mokslo 
valandomis uolia? dalyvavo 
katalikų jaunimo pavasarinin
kų, studentų ateitininkų ir ki
tose visuomenės orgariizacijo-

GIEDRININKŲ DARBUO 
TĖ. 

sienio universitetus. Kurie pasilieka Kaune, tai gyvena po 2, 
po 3 ar 4 viename mažame, troškiame kambarėlyje; o tie bu
tai visgi ^abai brangiai kainuoja. Prastuose butuose ankštai 
susikimšę, studentai ardo savo jauną sveikatą, taip reika
lingą mojkslui ir Tėvynei. Tad įvairios studentų draugijos, 
visuomenės remiamos, suskato statyti sau namus ~^ bendra
bučius. Perniai čia Amerikoj rinko aukas savo namams ma
žiausioji studentų draugija - tautininkai. Dabar čion atvyko 
delegatai didžiausios studentų korporacijos - ateitininku 
draugovės atstovai: kun. Kiškis ir stud. Tylenis. Vienas jįj 
gal apie Velykas atvažiuos Chicagon. Mes jaučiame šventos 
pareigos jų darbą karštai paremti. Nes didžiulei ateitininkų 
organizacijai tikrai yra reikalingi erdvus rūmai. Ateitininkų j pavyzdinga ir vykdoma. Lie-
draugai Lietuvoje jau sudėjo tiems rūmams apie 10,000 do- ' ka vienas dalykas, kurį visuo-
lerių; tikimasi iš jų dar $20,000.00. Bet likusią sumą jauni e- menė turės padaryti tai -- pa-
nergingi ateitininkų delegatai ryžtasi surinkti Amerikoje. Ir j remti savo atsilankymu. Lai | kiai augą. Mat prie Marijonu 
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Jau šviesa užžibėjo Giedri-
ninkų būreliui. Tamsieji šmė
klos ženklai dingo ir išnyko, 
užleido vietos giedrai. Džiu
ginanti bruožai aiškiai mirgu
liuoja moksleivių sus-muose. 

Užmigusios kuopos keliasi 
iš gilaus ir saldaus miego, ki
tos dar tebemiega, bet ateis 
laikas, kai visos pabus. Šiuo 
laiku viską padėjome į šalį ir 
tik savo akis i r visą širdį de
dame į rengiamosius šokius. 

Todelei pereitame Giedr. 
Apskričio sus-me kovo 8 d. 
To\vn of Lake kolonijoje, vi
sus sumanymus atidėjome at
eičiai. Svarstėme . vienaip ir 
kitaip, šiaip ir taip apie ren
giamuosius šokius. Pasįrodė 
aiškiai iš komisijos, kad dar
bas pradėtas ir varomas spar
čiai. Bilietai atspausdinti, vi
sokie kiti plakatai ir posters 
jau iškabinami ir t. t. Tvarka 

runaitė i r iš West Pullman 
p-lė Lueiute. Abi pareiškė no-, 
rą suorganizuoti Giedr. kuo
pas. Abiejų kalbos priimtos 
delnų plojimu. Lai pradeda 
gyvuoti Giedr. kp., linkėtina 
geriausių pasisekime. 

Omega. 

VYČIŲ VAJUI BAIGIAN 
TIS. 

Trečiasis Vyčių Yaįus bai
giasi. Kovo 31-ji yra paskuti
nė Vajaus dieną. 

Vienos kuopos yra arčiau 
Centro, o kitos toliau. Dėlto 
i r susisiekimas su Centru ne
lygus. Chicagos kuopos gal į 
Centro Raštinę "pėsč ios" at
eit, o, sakysim, Naujos Angli
jos kuopoms tenka apie porą 
dienų ir naktų keliaut. 

Kad visos kuopos but ly
gios savo teisėse, ypač Vajaus 
laiko žvilgsniu, Centro Valdy
ba sutarė šitaip: v i s ų ^ u o p ų 
prisiųstieji nariai bus paskai
tyti Vajaus nariais, jei jie 
bus išsiųsti iki balandžio 1 
dienos. s Patikrinimo ženklu 
bus pašto antspaudos padėtos 
ant vokų (konvertų). Išsiųs
tieji pp 31 d. kovo į kontesti-
nių narių skaičių peis. 

Kuopos teiksis šią taisyklę 
įsidėmėti. 

Prie kontestinių narių ue» 
bus paskaityti ir tie nariai, 
už kuriuos iki balandžio 1 d. 
nebus užmokėta pilna mokės-
nis. 

j Pasibaigus Vajui, Centro 
Valdyba, atsižiūrėdama rezul
tatų, laimėjusioms kuopoms 
paskirs dovanas. 

Laiko jau nedaug. Bet, dir
bant, ir viena diena daug pa-
daroma. 

Tegu tos paskutinės dienos 
buna tikro darbo dienos, paš
vęstos jaunimo ir organizaci
jos gerovei. 

Padirbėkim! 
L. Vyčių Centro Raštine. 

labai gera but, kad Chicagos draugijos ir visuomenė jau i3 nei vienas nepalieka užkaly, 
anksto pasirengtų taip gražiai ir įtakingai organizacijai pa-1 bet atvažiuoja į Knights of 
d^ti kas kuom išsigali. » jColumbus svet. (47th W. Ma-

K. P. Idison St.), balandžio 18. d. vyrai, bet i r moterys. 

X North Sidėje nesenai su
siorganizavo Marijonų Rėmė
jų Draugiją kuopos Nr. 2. Ku
opa jaunujtė, bet sako smar-

Remėjų priklausąs narys gau
na " Laivą ,TT Prie JJfarijonų R. 
Dr-jos gali priklausyti nevien 

Seirijų Juozas. 

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

(Tęsinys). 

JONUKAS: Na, ką gi čia Jankeli, 
kalbi. Bene Dievas kokiu nors įsakymu 
draudžia lenktynes? O jei draudžia man, 
tai ir Jankeliui. 

JANKELIS: Ui, aš to nesakau, kad 
įsakymai Dievo draudžia lenktyniauti, 
bet Dievas sako neužmušk. Nevalia nei 
kito, nei save užmušti. Ny, ar tai neaišku? 

GENUTĖ: Ką čia Jankelis kalba. Juk 
mes Jankelio ir nemanėm užmušti, o juo 
labiau patys save. 

JAKKEL1S: Ny, aš nesakau kad ta-
inista, ar k i t | vaikai. Aš sakau, kad Jo
nukas save gali užmušt. J i s pails, parpuls, 
nu ir jam bus kaput. (Kreipiasi prie Jo
nuko) Jonuk, tu daugiau neskubink, nes 
bus tau kaput! 

VISI : (Juokiasi). 
JANKELIS: (piktai) Ui, ar jųs ne 

Žinot, kad iš vyresnio nevalia juoktis? 
GENUTĖ: Vai, Jankeli, koks gi tu 

geras. Kaip tu myli Jonuką? 
JANKELIS: Ny, ar aš jo nemyliu? 

Kodei jo nemylėti. J i s geras vaikas. Jis 
pasitaisys ir mane jau toliau klausys. Jei 
neklausys, tai turės mirt. O man jo gai
la. ' , / **i 

JONUKAS: Ar iš tikro taip man ge
rai veliji, vien manęs besigailėdamas? 

JANKELIS: Nu, tegu visi pasako. 
VISI: (tyli). 
JONUKAS: Na, jeigu taip, tai tu 

iš tikrųjų geras žmogus. Tai tegul tie pi
nigai bus mano. Juk tu mane geriau my
li, nei tuos du doleriu. Geriau, lai aš bu-
siu gyvas ir turėsiu dolerius, o tu irgi sau 
buk gyvas ir nenorėk pinigų. 

JANKELIS: Nu, kaip tada išeis? 
(kreipiasi prie Jonuko). 

JONUKAS: Labai gerai išeis. Aš lik
siu gyvas ir turėsiu pinigų, o Jankelis 
liks irgi gyyas i r nors neturės |ių, dole-

rūkų, tai ir nenusidės prieš Dievo- įsa-1 Jonuk, ar aš nesakiau, kad taip bus? 
kymą "neužmušk 

JANKELIS: Nu, aš nenoriu, kad tu, 
Jonuk, mirtum. Tu sau gyvent gali ir be 
dolerukų. Ui, kaip nemirsi, tai busi dide
lis. Kaip busi didelis, tai uždirbsi ne du, 
bet šitokį ve maišą, kaip mano, pinigų. 
Nu, ar aš negerai sakau? Ui, visi tą su
pranta ar ne? 

PRANIUKAS: Teisybė, teisybė! Čia 
viskas aišku... 

JANKELIS : Nu, Praniukas protin
giausias vaikas. 

PRANIUKAS: Ačiū už pagyrimą, bet 
aš da nepasakiau visko. Aš norėjau pasa
kyti, kad visai tas aišku, kad Jankeliui 
gaila ne Jonuko, bet pinigų... 

VTSI: (Juokiasi ir ploja į delnus). 
MIKUTIS: Na, Jankeli, užteks tų 

pasigailėjimų. Ruoškis, nes Jonukas ir 
mes visi laukiame. Klausyk: vien, du, 
trys!.. • 

JANKELIS ir JONUKAS (sujudo 
bėgti... Iš pradžių Jankelis pradeda lenk
ti Jonuką ir pralenkęs biski, sako: Ny, 

JONUKAS: Džiaukis, džiaukis, kad 
neverktum. 

JANKELIS : Jei neskubinsi, tai bus 
gerai, tai nemirsi. 

JONUKAS: (pradeda skubiau bėgti 
.ir po valandėlei pralenkęs Jankelį pirmą 
kartą pirmas pereina sceną. Apsisukęs, 
greit grįžta atgal). 

JANKELIS: (pamatęs, kad Jonukas 
grįžta irgi paskubina. Atsigręžęs balsiai 
spjauna -- tfu! - tfu! - paskui ve). Na 
bus jam galas! (ir vėl skubina, biskį paė
jęs vėl šaukia) Jonuk! neskubink, aš tau 
dolerius atiduosiu. Neuižmirk save. 

VISI: Skubink, Jankeli, skubink, gau 
si dolerius ir parneši Sorei! (po valandė
lei pribėga pirmas Jonukas). 

VISI : (trukšmingai ploja delnais ir 
šaukia) : Jonukas! Jonukas laimėjo! 

JANKELIS: Ui, givalt! -g iva l t t gi-
valt!... 

("Uždanga nusileidžia)." 
DALIS IH. 

(Scejja ta pati, ką ir antroje dalyje. 

Pakilus uždangai, išeina jįau vedęs Mi
kutis ir Genutė « Jaku t i s su. ūsais ir 
barzdele, Genutė, kaipo jo moteris. Abu
du gražiai pasipuošę.) 

SCENA I. 

MIKUTIS: Tai jau bus netoli 30 me-
tų, kaip buvau šioje vietoje. Viskas ąt-
rodo panašai, kaip ir anais įą&ais. 

GENUTĖ: O as visai tos vietos nei 
nepažįstu. (Abudu vaikščioja, dairosi). 

MIKUTIS: Buvau čia dar tada, ka-
da prikalbintas nepurios Stasytės pabėį* 
gau iš mokyklos kartu su keliomis mer-
Ri tėmis ir bernaičiais. Beeidami } šią 
vietą, pasivijome Jankelį - žydelį. Dai-
n&vo jjs mums, kaip šiandien atsimenu 
žydišką dainelę apie rabiną, paskui su-
darėme lenktynes. Žydelis lenktyniavo 
su nekuriuo mokiniu Jonuku. Vai, buvo 
juokų! Vi$į mes vos netrukome, bežiūrė
dami į tas lenktynes. 

(Bus.Pa^uguiu) 

* . 
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LABDARYBĖS KAMPELIS 
CENTRO VAKARAS. įremti sudaryta konstitucija, 

i kad mūsų eartery yra pažy-

Kas Girdėt Centre 

Viešos rinkliavos komisija, 
4uoj po pereito Centro susi
rinkimo ėmėsi darbo, kad su

meta kaipo "United Lithua-
nian Roman Cath. Cliarities of 
America", kuri reiškia pagal 
jų, kad mūsų Labd. Sąjunga 
yra nacionalė organizacija, 
kuriai kaipo tokiai negalima 
naudoties, Chicagos visšos riri
klia vos leidimu. 

Labdaringos Sąjungos ko
misija pripažino, kaipo teisėtą 
atsakymą ir perskaičiusi jų 
konstitucija be nieko apleido 
jų ofisą. 

Pagal p. Levy patarimo Di
rektoriai turėtų išgauti kitą 
čarterį, kaipo Chicaginė orga
nizacija ir tik tuomet turėtų 
pilną teisė dalyvauti Chicagos 
viešoje rinkliavoje. 

Nedėliojo, kovo 22 d. sv. 
Jurgio parap. svetainėje 7:.*)() 
vai. vakare įvyksta Labdarin
gos Sąjungos Centro vakaras 
ir koncertas. Bus suloštas 
trumpas ir labai juokingas 
veikalas "Uošve i namus t v-
los nebebus". Programą išpil
dys žmonės patyrė muzikos 
srytyje k. t. p. p. Sauriai, pp. 
Ramanauskai. Taipat progra-
me dalyvauja sesutės K. ir F . 
Garuckaitės, A. Hvarliutė, M. 
Rimutis, A. Zambaceviče... Iš 
čia paminėtų artistų matoma, 
kad šis Labdaringas Sąjungos 
rengiamas vakaras bus turi
ningas programa, tad atsilan
kiusieji svečiai bus pilnai už
ganėdinti vakaru. 

Taiposgi atsilankę vakaran 
svečiai atliks vieną naudin
giausių darbų t. y. labdarybės 
darbą, paremdami našlaičius, 
tuos kuriems jūsų pašalpa bū
tinai reikalinga, nes iš pas
kiausiu žinių sužinota, kad 
Labdaringa Sąjunga į metus 
išmoka apie $1,000 dol. savo 
tautiečių pašalpai. Matydami 
Labdaringa Sąjunga atliekant 
gerus darbus kviečiame visus 
kuoskaitlingiausiai atsilanky
ti vakaran, kovo 22 d. Šv. 
Jurgio parapinėj svetainėje 
7:30 vai. vak. 

* Komisija. 
CICERO, ILL. 

Kovo 15 d. įvyko Labiarin-
gos Sąjungos 3 kp. mėnesini;; 
susirinkimas. 

] su-mą atsilankė daug dr-
jų atstovu ir pavieniu nariu, 

žinojus, kodėl Labdaringa Są- Su-mą atidarė pirm. F. 
junga negali įstoti i Chicagos Strelčiunas, protokolą pers-
Labdaringų Draugijų Susivic- j kaitė A. Zeremba. 

Labdar ingos Sąjungos Di 

rektorių svarbus susirinki

mas jvyks kovo 24 d. t. y. 

vieną eliena aukščiau negu 

Centro susirinkimas, Auš

ros Vartų parap. svet. 8 v. 

vakare. 

Kviečiami visi Direktoriai 

susirinkti posėdin. 

Kuopy Veikimas. 

nijimą, ir turėti viešą rinklia- Į Raportą iš Centro sus iri n-
vą didmiesty sykiu su kito-1 kimo išdavė A. Bislis. Rapor-
mis tautomis. Komisija tuomi 
reikalu tris kartus važinėjo 
pas Chicagos S. L. D r-jų ge-
nerali agentą p. Levy. Smul
kesnius užmetimus, kokių pir
miau Sąjungai buvo daroma, 
atremta faktais. Komisija i-
rodė ir įtikino komitetą, kad 
mes išmokame virš $1,000 dol. 
Chicagos lietuvių biednuome-
nei r taipat mūsų komisija įti 
kino, kad mūsų Labd. Sąjun
ga nešelpia nei jokių pavar
gėlių kitose valstijose, o dar iš 
ki tur gaunama parama. Ir 
taip manyta, kad viskas bu3 
o! k. Bet jų komisija tik tiek 
galėjo mums primesti ir pasi- Į 

tas buvo aiškus, pasakė, ką 
Centras dabar mano daryti, ir 
kad namas bus pradėtas sta
tyti dar šią vasarą. Raportai 
vienbalsiai priimtas. 

Centro pikniko tikietai ku
ris įvyks paskutinį sekmadie
nį gegužio š. metų tapo iš
dalinti tarp narių. 

Kuopos vakaro rengimo 
komisija išdavė raportą. Va
karas įvyks balandžio 5 d. t. 
y. Verbų sekmadienį, bus su
loštas juokingas veikalėlis; 
4 * Uošvė į namus ramybės ne
bus" . Lošėjai to veikalo yra 
jaunimas iš Brighton Parko. 

Statomas Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolynas. 

Kovo 22 d. šv. Jurgio parap. svetair^je 
Labdaringos Są-gos Centro rengiamam vaka-; 
re išpildys muzikalį programos dalį. v 

, PITTSBIM, PA. 
Daugelis klausinėja: Kas 

girdėti apie ftv, Pranciškaus 
Seseris? Ką jos dabar veikia] 
Kasžin kaip joms sekasi? ir 
taip toliau. Apibrangindamos 
rūpestingumą apje mumis, 

[brangus tautiečiai, pasiryžo-
nie suteikti jums pageidauja -
inų žinučių. 

Statome Savo Vienuolyną. 

kurio režišerium yra Ig. Sa-skaitliavo visas reikalingas 
kalas. Tikietai bus padaryti paskolas ir kiek nuošimčių 
greit, ir nekurie nariai apsi-Įreikės mokėti už jas. Jo nuo-
ėmė juos visus išparduoti, tiek mone metų gale turima už-
kiek jų bus padaryta. Taipat 
laike to vakaro žmonėms bus 
padalinti Labdaringos Są-gos 
kortelės, kurias norintis įsto
ti i Sąjungą turės pats išpil
dyti ją ir sugrąžanti komisijai. 

Bėdnųjų komisija praneš"', 
kad reikia bėdniešiems išmo
kėti tokią, pat pašalpą kaip ir 
pirmiau, tad išmokėta $20.00. 

Nariu mokesčių ši su-mą bu-
vo labai mažai. 

dirbti; $135,000 dol. o jei to 
neuždirbsime, reiškia "bost'*. 
Ne, gerbiamasis, Pirmąjį Dr. 
S. Brenza jei nebūtų patyręs 
žmogus savo profesijoje, tai 
neduotų Labdaringai Sąjun
gai $50,000 dol. penkiems me
tams be nuošimčio ir $5,000 
dol. vertės ligoni) uči ui. reika
lingu įtaisą. 2) Taipat, ir Jo 
Km. Chicagos Kardinolas ne
duotų paskolos, kad ji žlugtų. 

mis jų užuojautos ir paramos. 
Bet ant vienos vietos nestovi
me. Dievo malonė it pavasa
rio saulutė šildo, puošia, ii 
gaivina mūsų naują Draugi
jėlę iš šaltos praeities. Šian
dien reikalai, ne vargai, kas
kart didyn auga. Svetima pa
stoge ilgiau naudoties nebe
galima. Namas būtinai reika
lingas. Pastatymui to namo 
nėra kito išėjimo, kaip gauti 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 

paskolų. Kadangi mūsų tiks-
Tai pirmutinis džiaugsmas, , ' T . ... , . 

Mas yra nedaug turėti, bet mal
dingai šv. Bažnyčios dirvoje 

kuriuo norime su visuomene 
pasidalinti. Statome % savo 
tvirtapilį - kurioje karts nuo 
karto sustiprinusios dvasią 
stosim į kovą už Katalikybę 
ir tautybę. Tikimės jj turėti 
užbaigta ateinančiam rude-

dirbti, užtat kaip visoms vie
nuolėms, taip ir mums šian
diena prisieina ieškoti visokių 
priemonių, idant būti pasi
rengusios reikalus ir ateitį su-

Mes Taisome Smalos 
ir Žvirgždy Stogus 
Cilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

tikti. Jo Malonybė Pittsburg-
r galimas daiktas, k a d . V y 8 k n p a g „ . c . B o y , 0 i p a . 

ir 
Veltui apkainojame darbą 

Telefonai 
Orawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing 8C 
Supply Co. Inc. 

6300 W. 22nd St.. 
o' 

niui. Ai 
neužilgo galėsime sakyti f! į ^ " į į į į į ^ ' į į j į . ' i w t a l t a H W 

"Seserys, kraustykimės į savoĮ ž i a n ( . BmX} p , a t e s n i ^ „ , 1 P L U M B I N 

Susirinkimą uždarė pirmi-j 3) Juk ligonbučio geras var
niukas F. Strelčiunas. idaa priklauso ne nuo vieno 

A. R.»tik vedėjo. Vargiai, kur ligo-
[ninės vedėjas daro operacijas 

Labdaringos Sąjungos iS;bei gydo ligonius. Ligoninės 
kuopa (Brighton Park) ren vardas priklauso nuo to, kaip 
gia "Buneo P a r t y " fel d. ko- apseinama su ligoniais, kieno 

Ave. pas Antaną Dausiną. 
Prasidės 7 valanda vakare. 

vo, 1925, 440.j So. Fairfield ligoninė yra vedama ir koks 
ligoninės gydytojų sąstatas. 

Be to atsiminkime, kad 
Meldžiame narius ir svečių at- j Lietuvių statomasis našlait-
silankyti į minėtą vakarą. 

Kaip teko sužinoti, kad B H -
dgeporto Labdaringos Sąjun
gos 5 kuopa, balandžio 17 d. 
rengia puii!;ų vakarą. 

(Vakaro programą išpildys 
Lietuvos artistai "Dzimdzi--
Drimdzi". 

Valio! Dzimdziams, kad ne 
pamiršo ir Labdaringos Są-

Ijungos naudai surengti vaka "Vaidylos" ratelio n a r i a i , " . , . . r 

Vienuolyną"... Pirma kart į 
" s a v o " . Ačiū Dievui — ačiū 
Šv. Pranciškaus Seserų Rėmė
jams ! Vienuolynas statomas 
ant kalnelio, vienoje iš gra
žiausių PTttšbiirgho apieJin-
kių. Žemės turime 33 ake
lius. Dalis šios žemės bus 
pavartota Seserų kapinėms, 
kurias yra paprotys turėti 
prie Vienuolyno. 

Tiesa, kol reikalai buvo ne 
dideli, mažai* rašėm, mažai 
prašėm. Stengėmės gerų žmo
nių neišnaudoti, nors žinome, 
kad ir mes esame dalininkė-

Taipat turime kreipti domės 
ir į tai, kad ligoninei bus vie 
tos apie 300 ligoniams, ir jc» 
kiekvienas ligonis užsimokėtų 

namis su ligonine bus vienas 
gražiausių Chicagoje, ir galiu 
tamistai užtikrintj, kad netik 
lietuviai eis gydytis į tą ligo-jį savaitę tik po $10.00, tai jau 
ninę, bet ir svetimtaučiai. P a - u metus sudarytų $156,000 dol. k a l a i s > Pašoma kreipties šiuo 

mai apie šiuos Bonus bus pa
duoti vėliau. 

Ikišiol pasižadėjusių pirkti 
Bonų yra šie: Liet. R. K. S. 
A. pagal nutarimo Seimo lai
kyto AVilkes Barre, Pa., 1922 
m. $20,000.00 ant 4%; J . J . 
Sankauskai, p. J . Crebliaus-
kienė, J . J . Roženai, M. Ta-
kažauskienė, V. Astrauskas, 
J . Mikolsevičius. 

Brangus skaitytojau, jeigu 
Tamistos duktė, ar sesuo, ar 
giminaitė, ar pažįstama ne
šioja vardą Pranciškonės, ar
ba "taip sau iš meilės del Die
vo ir 6v. Pranciškaus, daryk 
pasiryžimą ateiti į pagelbą, 
ko busi prašytas netolimoje 
ateityje. 

Viskas didesnei Dievo garbei. 
Visokiais Vienuolyno reir 

PLUMBING 
Geriausias plumerts. darbą a t 

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

2313 So. Oaklcy Are. Chicago. 

J. J. STASULANI 
(EAGLE MUSIC CO ) 

S M E P IANŲ S A L [ 

Čia yra geriausi player pianai 
Steinmeyer, Franke, Baldwin, Ch-
arleton,. Harding,. Symphonia 
Grand 
Taipat turime ir vartotų pianų 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 

\ių didžiausiame pasirinkime. 
Victrolas, Victor Lietuviškų rekordų, tū
kstančių numerių 
Nauji kas savaite. 

3236 So. Halstcd Str. Chicago, UI. 

rėlj, taipat garbe 5 kuopos 
darbuotojams, kad pasikvėtė 
artistus surengti vakarą. 

Nors dar yra užtektinai lai 
ko iki tam vakarui, bet tik 
sužinojęs, kad artistai vem'uš 
Labdaringą Są-gą skubinuosi 
apie tai pranešti geri), visuo
menei. 

Vargdienis 

Atsakymas p. Jonui 
P v • • usnim. . 

vyzdžiui, dabar visose Chica 
gos ligoninėse susirgusiems 
ligoniams yra labai sunku 
gauti vietos, dažniausia ligo-
nys vežami ten kur yra vietos, 
o ne ten kur gydytojas ar li
gonis norėtu. 

Vasaros metu žmonių mir
tingumas ir ligonių skaičius 
sumažėja. Tuomet ligony^ 
skaičius sumažėja. Tuomet li-
gonys stengiasi važiuoti į to
kią ligoninę, kurxyra tyro oro, 
arti parko ir kur yra geras 
patarnavimas. Kaip sykis lie
tuvių statomoj ligoninėj, visi 
tie ligonių troškimai bus pa
tenkinti, nes tyro oro Marq-

luette Parko apielinkėj yra už-
[tektinai, 200 akerių parkas 
: skersai ligoninės, patarnavi-
Imas negali būti geresnis ir 

Ot, čia ir yra antra pusė Ta-, a n ^ r a s a • 
mistos iškelto klausimo, ku
rios Tamista visai nepastebė-j 
jai. J 

Vargdienis. I 

Sisters of St. Francis 

2128 Larkins Way 

S. S. Pittsburgh, Penna. 

TEIRAUKITĖS PAS MUS 
KLAUSKITE KITC 

Veltui Sampelis Schy-Man-
Skis Naminės Remėdijos 

Kad tamstos sergate, slabnas ir 
pailsės, skauda tavo visą kūną, kad 
jau buvote pas gydytojus, a rba vi
sai nebuvote, tai tur i te suprast kad 
visi skaudėjimą prikJauso nuo krau
jo ir turi but prašalinti per kraują. 

Helen Schy-Man-Skis Hemedija pa 
stiprina systema, sujudina apetitą, 
pagerina ir iščystina kraują, tvarko 
ir sutaiko vidurius skilvj, 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-Skis Namine Reme
diją del sugrąžinimo sveikatos. 

Išpildykite šį kuponą, tuojaus del 
sampelo, panų ginimo a rba regularės 
bonkos arba pas jūsų vaistininką. 
HELEN SCHY-MAN-SKIS HOME 

REMEDIES CO.. 
1889 N. Robey Cor. CortlanJ 

Armitage 4013 Chicago, 111. 

} Iškirp š) kuopan ir prisiųsk šiandien 
S<ihy-Man-Ski Home Remedies Co., 

1869 N. Robey St., Chicago, III. 
Gentlemen: 

f Send |[] F ree Sample S. M. S. 
[ j Trial Slze 75c. C. O. D. 

Regular Size C. O. D. 
Name 
Addresa 

Padėk X i Languką 
L. D. 

a Draugo' J 48 nuniery, nemandagesnis už Seserų Kazi-
J . Pušnys rašydamas apie ^mieriečių, i r tokiu būdu pra-
Labdaringos Sąjungos veiki
mą, ir jos busimą įstaigą 
vienpusiškai dalyką nušvie
čia, p. J . Pušnys išskaitliavo 
Labdaringos Są-gos turtus, i*- keti- i r našlaičiams užlaikyti 

matoma, kad mūsų ligoninėje 
ligonių nestigs. I r jei ligonių 
nestigs, tai bus ir pelno už
tektinai nuošimeiams atmo-

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 
liną 

! 

• 

• 

• 
PEARL Qt EEIf KOHCERTOfA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena i i didžiausių Ohicagoje 
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; graraa-
fonus lietuviukais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsiškų išdirbysclų. Ba
lalaikų, gitara ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbama 
visokius ženklas draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 80. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVAKD 7309 
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"DZIMDZI - DRIMDZI" 
ĮSPĖJIMAS. 

"Tūlų laiką buvo skelbia 
nia, kad *'I>zimdzi--Drimdzi" 
"Potašo ir* Per lamutro" vai
dinime duos Lietuvių Audito
rijoje, Bridgpeorte. Del tam ti 
krų ir labai svarbių scenos 
kliūčių, tasai vaidinimas nu
keliamas į kita teatrų, todėl 
' 'Potašas ir Perlamutras'" bus 
vaidinamas ne kovo 25 d. Lie
tuvių Auditorijoje, o kovo 22 
dieną, nedėlioję, 2 vai. po pie 
tų, Great Northern Theatre 
buvusiam Hippodrom, ties di
džiuoju paštu, 22 W. Jackson 
Blvd. Gerbiamus mūsų vaidi
nimų lankytojus prašome ta 
pakaitų įsidėmėti, nes kitaip 

ATITAISYMAS. 

Vakarykščiame numery bu
vo pasakyta, kad "Pakrikę-
l i ū s " statė p. Vaičkaus trupe. 
Tuomtarpu tų veikalų statė ne 
p. Vaičkaus trupė, bet Meno 
Kūrėjų Sųjunga, režisuojant 
p. Vaičkui. Kad nebūtų bėrei-, 
kalingų nesusipratimų, mielai 
atitaisome šių klaidų, kuri į 
sispraudė į vakarykštį "Drau
g o > > numerį. 

K. P. 

TOYVN OF LAKE. 

tai visi žino, bet kad Sųjun-
"Potašo ir Perlamutro' gale- gietės daro stebuklus tikietus 

Daro Stebuklus. 
Kad Moterų Sąjungos 2} 

kuopa rengia didelį vakari], 

gyti iš kalno. 
Apie pačių komedijų nėr 

kas nei rašyt — reikia ji pa
matyt, kad tinkamai įverti
nus. O "Dzimdzininukus" jau 
gerai pažįstame, antrų tokių 
"š tukor ių" vargiai, kada be-
susilauksime^ Tad nepraleista
me šios progos. 

likai, dedame savo griežčiau-: su nuovoka, geru skoniu ir j ir sakė, kad jį švenčiame, at- vakarui, kad padarius dau
gių pasirįžimų ir prižadų, kas viską kų publikai duoda ar t a i ' sidėkodami gerb. mokytojoms, 

WEST SIDJE. 
' 

\ 

site nepamatyti. parduodamos, tai ne. Kontes-
Gi 25 kovo Lietuvių Audi- tavime turi pirmų vietų p. J . 

torijoje bus vaidinama Dzim- f Čepulienė - pardavė 43 likie-
zidrimdziška nauja programa 

'Dzimdzi - Drimdzi' ' . 

DZIMDZI - DRIMDZI 
KOLONIJOMS. 

Mes ruošiame spektaklį 
"Potašas ir Perlamutras" 2'2 
kovo, nedėlioję po piet, mie
sto centre Great Northern te
atre (22 W. Jackson Boul-
vard) . Visi Chicagos ir apie-
linkės kolonijų lietuviai turės 
progos pamatyti tų pasaulinę 
komedijų, nes galės dienos 
metu atvažiuoti ir parvažiuo
ti. 

Jei susidarytų grupės, ne
mažiau 10 žmonių, tuomet mes 
prašome pranešti laišku, tai 
paliksime tikietų (bilietų). 
Rašykite: l)z. Dr. 6612 So. 
Artesian Ave. Chicago, 111. 

Maloniai kviečia visus 
Dzimdzi - Drimdzi. 

Kas metai Aušros Vartų 
parapijoje yra statomi vienas 
arba du svarbus veikalai, ku
rie reikalauja didelio pasiren
gimo ir pasišventimo iš pusės 
tų veikėjų, kurie darbuojasi 
meno-dailės srityje. Šiuo dar
bu užsiima daugiausiai šios 
kolonijos pirma eile meno 

I žmonės, žymiausiai gerb. p. 
Saboniai, p-lės Šiauliutė, Bag
donaitė Jasnauskaitė ir Sa-
miuliutė. Taipogi A. Valonis 
J . Judukas, F . AjLačiulis ir ki
ti. 

Šį kartų šios mūsų įžymiau
sios meno spėkos stato veika
lų "Rytu Pil is ' ' , dramų su 

tik gyvas - būti Moterų Sų-įjos pačios ir su pagelba ki tą 'už jų pasišventimų mūsų ma-
gos antros kuopos vakare ko 'duoda geriausia. Bet deja, arlžyčiams. Kolektuoti ėjo netik 
vo 22 d. Toliaus; mes priaugome prie geriausio? i moterys ir mergaitės, bet ir 

mūsų gerb. kun. J . Skripkns. 
J is ir pats aukojo $20 ir vic 

Atsižvelgiant į tai, kad vi- Štai svetimtaučiai inteligen-
sas Cicero yra taip sujudęs, tai pastatė gražų veikalų pil-
gražius ir naudingus lietuvy-j nai inteligentiškai. Jausmin- s a s laimėjimo serijas tvarkė 
bei ir katalikybei darbus rem- [ gosios scenos, par. skirimasis 

tus, p. A. Baltutienė arti 20. O 
kame ponia Paukštienė, Fili- [Pavejančiomis dainomis ir 

žmogus. 
ge 

Brunswick-Radio!a 
51 

paVičienė, Matimaitienė, Ka
valiauskienė; panelės 8. Ge 
čaitė, L. Tirunaitė ir kitos, ku
rių darbo pasekmių dar nesu
žinojau. Be abejo ir jos neatsi
lieka. 

M. S. 2 kuopos vakaras į-
vyks ši sekmadieni, kovo 22 
d., p. Krenčiaus svet. Ypatin-' 
gai atmintina, kad p. Vaič
kaus Dramos Teatras atliks 
imponuojančių drama. P. Vai
čkus yra mokslo 
Džiaugiasi juomi Lietuva, 
rėsi jo vaidinimų Amerikos 
Lietuviai. Užtikrinu, kad To-
wn of Lake lietuviai gyvento
jai taipgi juomi džiaugsis ir 
gėrėsis. 

Gerbiamiejie, nepraleiskime 
šios pirmutinės, auksinės j>ro-
gos. •Stengkimės pamatyti 
Vaičkaus Dramos Teatrų visi! 

Primenu, kad tikietų gali
ma gauti p. A. Kareivo krau
tuvėj, p. F . Bielskio kraut u -
v e j ir pas Sųjungietes. 

Tyla. 

L 

Pagarsėjęs Pasaulėje 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 rekordo. Dykai 
pristatome į namus išban
dymui. 

JOS. F. BUDRIK 

3343 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 8167 

Chicago 

SVEIKA YRA JUOKTIS. 

Juokas išskirsto sielos ru
kus. Juokas išblaško juodas 
minti.s. J u o k t i s y r a t ve ika . 

Linksmi žmones yra malo
nus kitiems. ^\wo paniuro l ų 
visi bėga šalin. Bet sveikam 
juokui reikia priežasties. Jų 
mums suteiks "Potašas ir Per 
laniutras". Kovo 22 d. (Ne
dėlioję) 2 vai. po pietų Great 
Northern Teatre 22 W. Jack
son Blvd. Bilietus reikia įsi-

R U M A T I Z M A . 
Stebuklingas Naminis Vaistas 
Duotas Vieno Kuris Turėjo 

Rumatizmų,. 

ti, mes, Ckicaga būdama išti
kima Cicero motina, prižada
me lojališkumų visam Cice
rui, ir ateinančios nedėlios va
kare visi " i n corpore" atva
žiuosime sujungi ečių progra-
luo pamatyti ir juo pasigerėti. 

Šias rezoliucijas- meldžiu 
gerb. " Draugo,'' skaitytojo 
perskaičius, paskelbti kitiems. 

"Neišt ikima" Sajungiete. 
, , i 

' JOYCE KILMĘR 
PLAYERS". 

Sekmadienyje, kovo 8 d. 
ruiminga naujoji šv. Kazimie
ro Vienuolyno svetaine cilna 
buvd publikos taip po 'pietų, 
kaip ir vakare. Po pietų kimš
te prikimšta buvo mūsų " jau
nosios Lietuvos" - vaikų, gi 
vakare saugusių žmonių. Mat, 
tų dienų, katalikų jaunuome-

' v. 

nės (svetimtaučių) gražiai iš
silavinusi ir talentinga trupe 
mėgėjų pasivadinusi 
"The Joyce Kilmer Players 
statė scenoje veikalų keturių 
veiksmų "The "VVatcher at tlie 
Ga te" ("Sargas prie va r tų " ) . 
Šį veikalų paraše pp. "YVin. 
Roeder ir A. E. Bradley. Te
ma veikalo interesinga ir pa
mokinanti. Dalykas liečia t. 
v. "mokslų ' ' spiritizmo arba 
susikalbėjimų su mirusiųjų 
vėlėmis.-Kokių bledį toksai 
nevykęs praktikavimas neša, 
veikalai faiškiai parodo. Dra
matiški {Vykiai, kulminaciji-
niai punktai, žmonių tipai, 
aprėdas ir visos scenos -pri
rengtos rūpestingai. Spalvuo
tas šviesas veltui paskolino p. 
M. Pausbach. Rakandus sce
nai taipat veltui davė p. T. 
S. O'Donnell (vvholesale Fur-
niture Co. 54-60 E. 13 St.). 
Taip rūpestingai ir gražiai 
pastatyto veikalo lietuvių sve
tainėje neteko dar matyti. Įs
pūdis buvo, kad sėdi pinuos 
klasos miesto teatro ir matai 
pirmos klasos profesijpnalus 
va id in to jus . Roles va id ino šio 
asmenys: Uenkius (lokajų) -~ 
Tliomas Murphy Ritų Sher-

kių veiksmų dramos "Rytų wood - Lucile WooJf, Father 
Py l i s " su. "magaryčiomis", - Bernard - W. H. Bose, Mrs. 
bus pridėta dainų. Sliervvood - E. Mae Bisdorf, 

Nuo senų senovės, gal j a u ' J a c k Blair. - . W m . Gyles, Flo 
netaip žilos kaip kas gali sau 
įsivaizdinti, Cicero lanko ar
tistai - svečiai. Ciceriečiai tik 
vien jų vaidinimais tėsigėrėjo, 
o gal ir verkė? Bet laikai vir
sta kitokie, kuomet moterys i-
ma valdžios vairų į savo ran-

niuzika, sekmadieny vak. ko
vo 22, 1925 Aušros Varių 
par. svet. Artistai šiam Va
karui yra pasiruošę pastatyti, 
veikalų kuo puikiausiai, nes 
labai gyvai ir giliai rengiasi 
prie to. 

Kiekvidnas kuris įvertina ir 
atjaučia menų dailę nepraleis 
progos atsilankyti j šį vakarų. 
Pelnas skiriamas parapijos 
vargonų mokėjimui užbaigti. 
Bilietus galima įsigyti pas 
choro, Vyčių narių ir pas mo
kyklos mokinius. Taipgi vei
klesnės Aušros Vartų par. 
moterys norėdamos, kad 
šis vakaras kuogeriausiai fi
nansiniai • pavyktų, lenkty
niauja bilietų pardavinėjime. 
Labai pagirtinas moterų pasi
šventimas. 

K-s. 

sūnaus su motina taip gra
žiai buvo suvaidintos, kad ir 
nenoromis akys matančiųjų 
prisipildė ašaromis, bet kaip 
suprato tokius scenas kaiku-, 
rie publikos dalyviai? Ogi kai 
kurie kvatojo, kuomet verkti 
reikia! I r tai nebepirmų syki 
pasitaiko matyti ir. girdėti 
teatruose, kad mūsų publika 
juokiasi ten kur verkti arba 
.liūdėti reikia - jei ant scenos 
artistas lošia graudžių rolę --
tas mūsų publikai džiaugsmo 

ir nors nesijausdamas svei
kai, bet dirbo nuoširdžiai 
-tam šventam reikalui. Po ko-
lektai sekė operete "Kamiu-
kretis ir Malūnininkas", ku
rią statė "Kank l ių" choras 
po vadovystė p. J . Saurio. Be 
to choras sudainavo porų dai
nų. Ačiū gerb. p. Sauriui ir 
jo choristams, už jų triūsų ir 
prisidėjimų prie Seserų vaka
ro. Galop sekė išlaimėjimac 
gerb. praloto dovanos. Laimė
jo jų tūla bene p. Valiulaitė, 
berods iš kitos kolonijos. Pra-

CICERO, ILL. 

Moterų Sagos 2 Kuopa Sta 
to Scenon "Rytų 

Pilį". 
Ateinančių nedėlę, būtent 

kovo 22 d., šv. Antano parap. 
svet. įvyks vienas iš įžymių 
vakarų, kokių Ciceroje irgi ne 
visad pasitaiko. Vakarę, ren
gia Moterų Sų-gos antra kuo
pa. Programa susideda iš peri-

teikia! Ir kasgi su mumis j - j - y į d o v a n a g r a ž i i r b r a n g į i r ! i m a . 
ra, ar mes ištikrųjų tebesame j ^ ^ d o v a n o j o tiksliai šiam I 
laukiniai -- barbarai. Jei jau 
žmogus taip apdiržęs ir be 
jausmų jei jau niekas jo šir
dies pasiekt nebegali, tai bent 
atsižvelgęs į aktorių ir abel 
nai publikos jausmus, nepri
valo savo ignorancijos rodyti, j 
erzinti žmonių nervus ir kva
toti -- juoktis, kur nereikia. 
Geriau butų, kad visai tylėtų. 
Scena — tai gyvenimo atspin-
dis. Je i mūsų išeivijos gyve
nime, .nėr nieko gražaus, SiT-
to, jaukaus, nėr meilės taip 
vaikų ir motinos, tarp vyro 
ir moters, užtai mūsų varg
šams ir. atrodo, juokinga, jei 
ant scenos pamato tuos gra 
žius jausmus interpretuoja
mus artistų. Oi, daugiau švie
sos, kultūros, daugiau šilimos 
reikia mums, vargšams išei-
viams. Kad ir mažiau* dolerių 
butų, by tik daugiau kultūros 
mūsų žmonėse praplistų. Oi, 
varge vargeli, kada mes ame
rikiečiai tavęs išvengsimę.Vin 
cas Kudirka turbūt mūsų is-
eivijų turėjo mintyje, kuomet 
rašė, kad drabužis vėliausios 
mados, bet protas maro metus 
atmena." - Kaikuriems tas 
palyginimas tinka... 

Pesimistas. 

giau pinigo Seserų naudai. 
Pasekmes vakaro bus geros, 

visas skaitlines suvedus, bent 
turėtų būti geros, nes žmonių 
buvo pilna svetainė. 

Mūsų gerb. pralotas yra 
buvęs ir tebėra prietelis m u s | 
brangių Seselių, tik gaila, kad 
randasi pas mus bobelių, ku
rios mėgsta žmonės erzintf ii 
šokiais plepalais, tai buk pra
lotas ant to nusiskundžia, tai 
tua nepatenkintas, nors sun
ku įtikėti, kad pralotas ko
kioms moterėlėms skųstųsi ir 
dar ant ko, ant Seserų, bet 
tokias kalbas skleidžia mūsų 
moterėles, net ir tos, kurios j 
rėmėjų skyriun priklauso. La-| 
bai gaila, nes tai nedaro gar
bės nei pralotui nei toms, ku
rios tuščiomis kalbomis užsi-

Rep. 

* 

BRIDGE?ORT. 

Vakaras šv. Kazimiero Seserų 
naudai. \ 

Kovo 15 d. scekmadienio 
vakare įvyko gražus vakaras 
naudai šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyno. Vakarų atidarė 
ir gražių nors trumpų prakal
bų pasakė pats gerb. pralotas 

rence Shannon - Agnės Mc- M. L. Krušas apie Seserų sun-
Langhlin, Paul Burke - J . kų gyvenimų bei jų pasišven-
Cyril Kinsler, Marshall Sher- timų' anusų tautos gerovei. 
w o o d - W i l l i a m Roeder, Mme ; Paskui prasidėjo programas, 

liurį išpildė pirmiausiai ma
žieji mokyklos vaikučiai su 

Romanowska - Virginia Stan 
ton, Lord Fitzlee Carleton -
Auburn Pennman. 

kas. Nų, ir kų-gi jųs manot? j petrauskosė' scenų piano 
Moterų Sų-gos antrai kuopai ' skambino akademikės. Smui-

dainele. Sekė drilius mergai
čių, papuoštų žaliomis bei le-
lijavomis popierinėmis sukne-

1S93 metuose užėjo man Mucku-
u'juu 8gr

audUs Rumatis"»as. AŠ ken- ''komandyruojant' * ciceriečiai ko solo išpildė p-lė Jadviga.; lėmis. Kalbėjo p. A. Nausėdie 
kes remedijas bet pagelbėjo man tik 

j turės progos pamatyti šį syki įUrbiutė. Kiekvienas inteligen-! nė apie A. R. D. Vėl sekė dai 
Inedi^ 'kurfma^r^Kdl"NUO "o! i sLU s a v o s k°lonijos artistines 'tiškas žmogus atsilankęs šin 

perstątyman gėrėjosi ir džiau-

Ką t ik gauta iš Lietuvos ir kitur naujų muzikos veikalų 
geriausių viso pasaulio kompozitorių. 

KUN. T. BRAZIO ' < 
37 Muzikos Teorija/ (muzikos vadovėlis) . . ' . , . ^5c 
36 Giedojimui Mokykla (giedojimu vad.) $1.(X 
18 Mūsų dainelės * $1.00 
101 Te Deum laudanms (chorui) 
100 Missa " Jėzau prie Manęs a te ik i , , (chorui) $L25 

JUOZO GRUODŽIO. 
I. Kugiagėlės (solo) 40(% 

3. Aguonėlės (solo) 40c. 
4. Rūta (solo) 50c. 
I I . Op' Op* (mišram 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
70 Nuliūdimo valanda (aukštam balsui) COe. 
71, Girtuoklio daina (jumorinė-aukštam balsui) 60c^ 
72 Gundė mane bernužėlis (iš operetės) 75oj 
73 Močiutė širdelė IhĄ 
74 Karvelėli 60e 

6 Šėriau žirgelį (solo) 65c 
13 Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 50o 
14 Gaudžia aukso varpai (mišram chorui) GOc 
15 Šviesi naktis, mėnesiena (mišram chorui) 60cj 
12 Laisvės daina (mišram chorui) 50c 

ALEKSANDRO KACANAUSKO 
7 Tų mergelių dainavimas, (solo tenorui) 50( 
8 Lakštingalėlė (solo tenorui) 5Xk 
9 Gėriau dienų, gėriau naktį (solo) 45c 

10 Gerk, gerk, girtuoklėli (solo) , 40( 
20 Sudiev, Lietuva (mišram chorui) ' . . . . 50( 
75 Už klystančius žmones (arija tenorui) 75< 
77 O, kaip miela išgirsti (arija tenorui) 75< 

JUOZO TALLAT - KELPŠOS 
17 Gailesčio Giesmė 35< 
37 K a r i a g o s a i d a i ( d a i n ų r ink inė l i s ) 20* 
38 Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamajai mokyklai) u. 65c 
39 Aš pas tėvelį Močiute mano (chorui) . . . . ' . 25c -
41. Tautiški šokiai dalis I . . J 35c 
42 Tautiški šokiai dalis I I 35c 
43 Keturi Suktiniai (šokiai pianui) 65c 
80 AS toli nuleista. Tris dzienų (dzūkų chorui) 35c 
65 Kad aš buvau mergelė. I r atJiekė sakalėlis (chorui) 35c 
79 Balnok tarne, žirgų, Gerkim broliai (ckorui) 35c 
78 Močiutė, miego noriu, Ei, varge, varge (chorui) . . &3c 
Giesmynėlis (Bažnyčių chorams) 60o 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir numerį. 
Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 S. OAKLEY AVĖ. ' e CHICAGO, 1ŲL 

Nuo to 
laiko ne kenčiu nuo rumatizmos. 4.Š i e g a s , kuriOS n u o l a t d i r b a l'U 

l sia reinediją davus daugeliui žmo
ni; kurie baisiai kentėjo, ne t lovo 

pagelbėjo kaip ir 
pačių labui. 

neles bei monologai mokyklos 
vaikučių. Galop kalbėjo adv. 

gėsi, kad mūsų Seserys t a i p ( B. Mastauskas, Fed. Centro 
Svečiai palieka svečiais. O gražiai moka net prie svetim-j Sekr.. Jo kalba padarė dide-

saviškiai ir jų darbas visad • taučių prieiti ir jų paramos J lio įspūdžio, nes tai vienas 

gulėjo visiems 
mane. \ 

Kiekvienas kentėtojas nuo musku-
lių rumatizmos turėtų pamėgint ma
no "Home Trea tment" del jo ste
buklingo gedimo. Nereikia pinigų: 
tik pasiųskite jūsų vardą, ir adresą 
o aš prisiusu veltui pamėginimui. 
Kadangi pamėginęs pasirodo kad t i
krai gydantis Ir palengvina jūsų VOS k o l o n i j o s a r t i s t ų , j l l dūT-
rumatizmą galite ppisiųst vieną d o - ^ ^ ;_ A_ j _ _ v • • • -,* »' Vm 
lerj, bet supraskite nesiųskite pini
gų kad nebusite patenkinti. Kodėl 
kentėt kad gaunate šj vaistą v«>ltuir 
Nelaukite. Rašykite Šiandien. Mark 
H. Jackson. No. 323K Durston Bldg, . 
byracuse, N. Y. j znycios grotelėms įtaisyti) , ' $lusų Seserys yra augstai 

su mumis palieka. Kas tad mu įgauti. Visų veikalų suvaidino 
ms tenka šiuo reikalu palikti? minėtieji asmenis veltui. Tai 
O štai kas. Šis vakaras yra sa- pavyzdys mums lietuviams, 

bas ir to darbo vaisiai lieka vi 
sos kolonijos labui (būtent, 
vakaro-pelnas eina naujos ba-

kaip reikia remti savo kultu-
ros įstaigų, ir kaip jų brangi-
na susipratę svetimtaučiai. 

Taškai ant saules. 

!ii]iiii:iiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiui 

ZZ 4 • r - . ~ P r 1 

1 I N F L U E N Z Ą j 
£ Bukite atsargus su šalčiu. 
- Apleidimas gali įvest į influenza arba pneumbnia. 

oirmu ženklu šalčio vartuokite t ikra 
E Su pirmu ženklu šalčio vaftuokite tikrą 

I A N C H O R ' 
I P A I N - E X P E L L E R 

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

tą. 
Mr. Jackson atsako už šį statmen-

musų iškalbingiausių inteli 
gentų ir visuomet kalba tiks 
liai ir įtikrinančiai. f 

Po tam gerb. pralotas pas- j 5 
kelbė rinkliavų, ragino ž m o - | | 
nes aukot tam šventam re ika - l i Gerasv vikrus patrynimas panaikina skausmą. Nu-
lui - Seserų Vienuolynui. 1 sipirkite bonkutę pas jūsų vaistininkų šiandien ir ląi-
Gerb. pralotas pavadino ta | k y k i t e s a v o n a m u o s e . ' 

l tai mes, Ciceros lietuviai k a t » kultūrintos - viskų jos daro vakarų mūsų mokyklos šventė, f IIHIinilllH,BBIIHiiiiiiiiiMiuiHiiilHHiiiH iiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I 

!W 



• \ 

Ketvirtadienis, Kovo l'J, 192o ii R % O 
—»^—i 

G K i 8 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
G i G £ B 0 i b tų, kurie taip uolai darbąvuo-

) si, ir šio vakaro rėmėjams, lie 
tuvių biznieriams, Ciceros lie 

E. ST. LOUIS, 1LL 
Atlaidai. 

Kaip paprastai ketvirtoj ne
delioj gavėnios E. St. Louis 

Neturi -- marš į policijos sto- kelias sekundas i r štai grįžta 
tį. Nuėjo ir sugrįžo. Pradėjo i prie platformos ir paaiškina 
prakalbas. Atsistojo pirmi- šiaip: "Mat, neturim permi 
ninkas kuopos ir pradeda 
"spyčių". Prašo, kad uždą-

XT 14 n L" T* . . " " | lietuvių Nek. Pras. P. S. para- ! rukyma ir nusiimti kepures, 
Nekalto Prasidėjimo Drau- tuvių augusiems gyventojams .. v F " i •] , _ , . .. * . 
, „„:„ ..,>__„_J « _ _ * _ „ " L J L « : ™ : " AV-IIJS - J - PU* ^ S i a s i didele iškii- ,nes mat, yra, kaip jis-uzva-gija rengia "Bunoo P a r t y " šj [ir jaunimui. Abelnai visiems 

to, tai prakalbas turėsim už
daryt i" . Taigi turėjom ir išei-

ryt prie baro "biznį", sustot ti. Ot tai sandarieciams biskį 
ir laimė. Mat kokie apsišvietę 
žmones! Net nemoka kaip šu

va karų, kovo 19, 1925, Švento ; širdingai tariu ačiū 
Antano parapijos salėje ir 
kviečia visuomenę atsilankyti. 

Pelnas eis geram tikslui, 
tai yra Naujo Altoriaus Fon
dam 

Girdėt, kad komisija yra su
rinkusi gražių daiktų ir sako 
buk tai dariusi, idant paten
kinus atsilankiusių publikų. 

Ak tu Rozalija. 

Dr-stės Visų Šventųjų. 
D. J. Milašauskas. 

pija rengiasi didelę iškil- |nes mat, yra, kaip jis užva 
vardan v P^^inėli 40 vai. atlaidus, dino, "leidžiu." Pradėjęs kai- rengti prakalbas. Tai apsišvie 

kurie prasidės nedelioj, kovo j bet sak§, kad kas ten paskun- j tę. Turi susirinkimą ir buza 
dęs kad laiko prakalbas be!ir apsvietos mėnulį pardavi-
* perimto", tai turėjęs eit į 'nėja. I r sueina girti paklausy-

MELROSE PARK, ILL. 
MELEOSE PARKIECIŲ 

AUKOS. 

22 d. ir baigsis kovo 24 d. 
vakare. Rytais ir vakarais bus 

, sakomi 
sių pamokslininkų. 
ir baigiant atlaidus bus iškil
minga procesija su šv. Sakr. 

Juozo Markevičiaus iŠ Šiau 
lių apskr. Gyveno kadaisi 
Milwaukee, Wis. 

Vinco Šmuskio iš Mariain-
poles apsk. Gyveno Cleve-
land, Oliio. 

Kosto ir Prano Grigolaičių 
iš Raseinių. Prieš pasaulinį i i cicero ofisas Ketverge 

' [14017 W. 14Ui St. Tel. Cicero 8 2 3 | 
jAnt BRIDOEPORTO SeredoJ nncfl 
!6-8 vai. r. Subatoj nuo 1—7 T. *l 
323« a Halsted St. Tel. BoiiL t71 J 

karų gyvenę Chicagoje. 
Antano Bucevičiaus iš Sim

no valšč., Alytaus apskr. 
Adomo Guoko (Amerikoniš 

kai vadinasi save Gauclias). 

Draugystes Visų Šventųjų 
Vyrų ir Moterų susirinkimas 
įvyko 15 d. kovo 1925 m. 

Nariai ir nares apsvarstė 
daug svarbių dalykų ir juos 
išsprendė. Vienas svarbiausių 
dalykų buvo komisijos 22 die
nos vasario 1925 baliaus ra
portas. Pasirodė, kad vakaras 
buvo labai pasekmingas. To 
vakaro gryno pelno liko apie 
$125.00, kuris yra skiriamas 
naujai monstrancijai (Naujos 
Šv. Antano Bažnyčios, kurig 
pradės statyti šita pavasari). 

Už tai Dr-stė Visų Šventųjų 
taria širdingiausiai ačiū, 
Dvasios vadui gerb. kun. Vai- uis, A. Urbelis, J . Skorys. 
minui , pardavinėtojams tikie Viso $63.00. 

Truskavos Bažnyčios 
Varpams. 

Aukotojų surašąs: 
J . Miknievieius $10.00 
K. Kiselis 10.00 

Po $5.00: A. Kistlis, K. Mi-
knevičius, J . Vaičiulis; 

P. Vaičiūnas $3.00; 
Po $2.00: F . Karinas, M. 

Vieliušis, W. Staras; 
Po $1.00: J . Staras, A. An

tanavičius, F . Brazys, O. Po
cienė, J . Damoševičius, J. 
Gairanskis, F . Butkis, M. Bu-
tkis, A. Kielema, J . Narsytis, 
J . Rosoj, F . Micukič, R. Byt-
kiene, A. Damalakis, "F. Fheer 
V. Vladis, J . Bogenis; 

Po 50c: J . Mareys, J . Seto-

pamokslai pasižymėju-! policijos stotį ir išsispaviedot. j ti ir dar sakosi, kad "viskas į kai vadinasi save G 
įpkslininkų. Pradedant I "Ge rb . " pirmininkas iškolio-- tvarkoje, brolučiai , \ i*Gyveno Chicagoje. 

ADVOKATAI 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. YYasIiIngton St. fioii 911 
Tel. Central M M 

jo tuos, kurie apskundė ir kal
bėjo toliau. Mat sako, kad jį 

Tikiuosi, kad vietiniai ir apio \ taip supykdino, kad jam krau 
linkių katalikai lankysis i jas užviręs. 
skaitlingai ir išpildys savo Ve- Galop pradėjo k^bė t p. Ma-
lykine priederme ir apturės; kauskas. Atsistojo ir paaiški-
minėtų atlaidų gausius nuo 
pelnus. 

D A K T A R A I : 
"V 

Mamų Telefonas Tards 1699 
Ofi-o Tel. Boulevard 5913 

DR A. J. BERTASH 
8164 So. Halsted St. 

Ofiso valandos nuo 1 lkl 3 po 
Sietų ir 6 iki 8 vakare 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJA8 IR CHIROUJAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. liafayette 4146 

no kad susirinkimas tvarkoj 
ir pradeda kalbėt apie JLietu-

Kun. S. E. Kolesinskis, vos stovį. Tai biskį kalbėto-
Klebonas. jas. Neaiškina vieno dalyko 

i j pilnai, bet maišo kalbą, taip 
kad ant galo išeina viena tik 
nisįroialiene. Kįla vėl triukš-
mas ir visi atsigrįžta pažiurę -

Kovo 8 diena buvo svečių. I t i k a s d a r o s i # N u g i i n e i n a s a n . 
Mat vietinė Sandaros kuopa I darietis girtas, kaip kelmas -
laikė, kaip užvadino, "speech- b e v e i k n epastovi. Vėl kalbėto
m s " . Nuėjau salėn, kuri ran- j a s s a k o : - l i ekas , broliai, vi-

NEW HAVEN, CONN. 

ke atsitikti su kuo kitu. Lai 
jiems būna pamokinimas kaip 
1 ' būti tvarkoje, brolučiai' ' , o 
už šitą maža. lekciją, mes jiems 
nieko nerokuosim, iš geros 
širdies, pamokinom už dykų. 

Šamas. 

Jiems reikėtų susiprasti, ' Vinco Vaitekūno, iš Mont-
kad buvo negerai Bostone su ' Jurgių kaimo, Lygumų valšč., 

Šliakiu, tai gali ir New Yor- j Šiaulių apskr. 
Juozo ir Prano Kasparavi 

čių iš Kauno apskr. 
Kas aino apie čia ieškomus 

asmenis, malonėkite pranešti 
Lietuvos Konsulatui, 608 So. 
Dearborn St., Chicago, UI. 

Su pagarba, 
L. Gaižaitė, 

Konsulato Sekretorius. 

1 Pins] 

ROCKFORD, ILL. 

Klaidos Atitaisymas. 
' Praugo M ketvirtadienio 

DR.S.BIEZIS 
PHYSICIA3T & S l ' R G E O H 

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

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
t Resldence: SI 14 W. 42nd S4. 

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

Sun. 10-12 Noon 

— « \ 
Telefonas Boulevard 1»S9 

Dr, S. A Br enza 
MOS *SO. ASHLAND AVKNL B 

Chicago, UI. 
VmLi • ryto Iki 12 piet: 1 po 
f e t Iki S po piet, • :&• vak. Iki 
9:SO vak. C. 
TeL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47 th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
• iki 8 vai. vak. Hedėliomis nuo 

8 lk l 2 vai. po j>letu. 

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

totTikas ir SpecijaLUtai 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be mnrinimo, 
t>—Be peilio Ir be skausmo. 
%)—Be kraujo, 
4)— Be jokio pavojanft •vrikatal. 
•)—Paeijeotul nereikia aircti, ga

li tuoj valffrti. Ir gali eiti i 
darbą. 

Pagydo 'GaJl-Mtones' (akraeoh tul»/je) 
Ir akmeaįs šlapume pi^lėje IM e-
peraoi.iee, nn lum tikremin nieke-
liftkomJH prienionėniia bei vui-taie. 

Apkurtusiems eiiKraiiua girdėjimą, 
(jjrde viitokias ligatt pasekminirai, ir lai 

yra r#i kalas daro opera^ija<4. 
Profe^ijonaU paturna^ima telkia «*»»e 

efiset 

1411 So. 50 Ave. Cicero. HL 
Ofisan atidarytai: kaMdiea nuo t rmL 

po piet Ūki • vai. vakare. 
Nedaliomis Ir •eredomis afiaaa atda

ryta*. 

dasi ant East St. Tai gerai 
žinoma gatvė Ne\v Havene, ap 
gyventa visa italų, žydų ir 
tani panašių. Ieškau durų į-
eit ir įėjau j "ga rage" . Man 
jxisakė eit i viršų, tai ir li
pau. Įėjus į "sveta inę" , tai 
mis Ii ja u, kad dar ne vieton 
pakliuvau. Žiūriu prie stalo 
šeši vyrai ir " b r a č " , lošia ka 
zyres. Keik paminėt ir tas fak
tas, kati trys vyrukai buvo su 
raudotomis rneektaizomis' ir 
da tokios šviesios! Žiūriu to-

/ j l iau ir matau "barų" . Išrodo 
•k i tikrai ne kaip svetaine, bet 

kaip tikra senovės 'bar-room'. 
Vyrai ruko, sėdi su kepurė
mis, geria (kažin kų?). Mote
rėlės sau kalba viena su kita. 

Štai jau trečia valanda ir j -
eina " g e r b . " kalbėtojas. Jam 
jėjus, pradeda jau biskį pub-

|lika tvarkytis rĮeina per duris 
dėdė ir klausia "perimto ' J . 

Dr. A.J. KARALIUS 
r«L Boulevard 2160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

chic&go, m. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytoji* ir Chirurgas 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
Tel. Yards 0994 

balandos.- ' i& 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. nuo 10 iki 12 p ie t L 

>fiso TeL Boulevard M M 
Rezid. TeL Dt«xel fllfl 

Pr.A.A. ROTH 
aitHAS OVDVTOJA1 IM 

CHIRURGAS 
•pecteUsta* Moterišku, VyiiAk^ 

Vaikų tr riaų duronlikų ligų. 

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

Vai.: 1—8 po piet. 7—k rak. Nad. 
ir Šventadieniais l t — l t d. 

I DR. SERNER, 0 . D . ) 
Lietinis Akių Specialistą* 

skas tvarkoj" . Ma| kokia jų 
tvarka! Pradeda ir vėl kalbėt 
ir štai įeina seržantas. J au ir 
vėl kas "ne tvarkoj" . P-nas 
sandarietis Makareviėiusv mū
sų vienas "apšviestųjų." išba
lo. Mat jo "uže iga" buvo 
" r a i d y t a " subatos vakare ir 
manė kad jau jam vėl kąs ne
gero atsitiko. Bet saržantas 
pasišaukė sau pirmininkų ir 
kalba su juom. Pasikalbėjos 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos gkaudėjtmą, 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
cuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augSčiau 
Valandos nuo 1 lkl 9 vakar*. 

Nedėliomis nuo 10 lkl 1 
3333 South Halsted Street 

Tei. Boulevard S68t 

Dr. J. P. Poška 
OTDYTOJSM 

» t 
C U l R t K G A S 

SSST hto. Morgan Street 
Talandos: S—II U ryte. 
Vakarais nuo 7 lkl I 

• CICERO OFISĄ*: 
1S4S South 4»-tM A 

(Telef. Cicero W 
Valand.: S—•:«• v. w. 

Utarnlnkale Ir pėtnyčloms »a* I 
lkl > vai. vaJL ! * . i » | ' ^ — " " 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą ^po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

L 

D žiorų, Moterų Ir Vyrų t. tiru • 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 Iki 12. 

Telefonas Midway 2880 

r . « _ - • • " * 
p Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6050 

DU. P. Z. ZALATORSS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Bt. 

Rezidencija 6000 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 0 

po sietų: * iki 9 vakare I 

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

sinkite savo biznius dienrašty 

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

Palengvina aklų iteinpimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal-

; vos. svaigulio, aptemimo, nervuo* 
' tumo, skaudančius ir uždegusius 

karščius akių, kreivių akių, kata-
į r o , nemiego,' ir taip toliaus, be 
I vaistų arba skausmo. Nėper virsi -
I na nei akių medikalis mokslas. 
], Visuose atsitikimuose daromas 
. egzaminas elektra parodantis ma-
! žiausiaa klaidas, taip pat kaip 

visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai jdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai {dėti nuo 
numerio iš 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 pririnki' 
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta 1 mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietai 

Tel. Boulevard 7589 ' 
1545 West 47-th Street 

AKUTEI $4 IR AUGfiČIATJ 

Tel. BoulcvarO 3302 

BRiDGEPORT STUDIO 
Jei nori turėti g r a i u naturalj 

paveikslą, tai Tamsta n ieko 
nelauk, tikateik J 

BRIDGEPORT STUDIO 
O Stankus Su Savo Prielanku

mu Ir Geru Darbu Tani*tą 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Canal 2055 
C. J. P A N S I R N A 

Fotografas 
N PANSIRNA STUDIO 

Tolumas nedaro skirtumo 
šaukiamas, važiuoja J visas 

mieste dalis. 
_ ^ i J 

Tel Lafayette 8568 
Dr. A. J. NORMANTU 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki B 6 lkl 8 P. 1C 
Chicago. 

kovo 12 d. laidoje korespon
dencijoje iš musij kolonijos 
padaryta klaidii. Šiuomi ati
taisome. Vietoje Skauniene tu 
i i būti Ona Naujuniene; via-
toje Salatkienė -- Jeva Kalat-
kiene, ir aukojo dovaną L. 
Latvėniutė. 

PAIEŠKOJIMAS. 

KUNIGŲ MARIJONŲ 
MISIJOS. 

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn Street 
Kambariai 514 ir 518 

Telefonai Randolph 5581 ir 5585 
Vai.: Kasdiena, išskiriant Su

batos ir šventės, nuo 9 iki pietų j 
IIOSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullman 6377 

V a i : Kasdiena nuo 2 iki 9; 
Subatoniis visa diena, šventomis 

\ Iki pietų. 
SPECJLISTAS ant egzaminavo- | 

jimo abstraktų ir padarymo kon- l 
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

^ ^ 

Lietuvos Konsulatas Cliica-
goje paieško šių asmenų A-
meriko je: 

Kazimiero Savicko iš Alun
tos valse., Utenos apskr. Gy-
veno Chicagoje. 

Juozo Razmino iš Kražių 
valšč., Raseinių apskr. (jyve-Įdelphia (pas kun. J . Zimbli), 

Be seiliau paskelbtų misijų, 
kurias veda gerb. kunigai P. 
Andziulis i r Dr. I. Česaitis, 
šiomis dienomis išvažiavo su 
misijomis gerb. kunigai V. 
Kulikauskas ir B. Bumšas. 

Jiedu lankysis šiose kolo
nijose: 

Kovo 16-29 d. Lawrence, 
Mass. kun. V. Kulikauskas ir 
kun. Bumžas. 

Kovo 29 bal. 5 Boston, Mass. 
kun. V. Kulikauskas ir kuri. 
B. Bumšas. 

Bal. 5 iki Velykų, Montello, 
Mass. kun. B. Bumšas. 

Bal. o iki Velykų, Phila i] 

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. WashingtQn St., 
Room 1310 

Tclephonc Dearborn 804A 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telcphone Roosevclt 9090 
Namų Telefonas Canal 1667 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Tclef. Stove 7531 

Vanarais ir nedėliou rytą* 
3335 So. Halstea S t 

Telefonas Yards «141* 
Bylos visuose teismuos^ — Ab
straktai. — Ingaliojima' — Pas* 
kola pinigų 1 Ir t mjrgičlama. 

^ ' = ~ __• - _JĮ_J.. " - ^ ? * ^ - M 

no kadaise Antiocli, Uis. 

i Tamsta6a i l" Sveikas 

nULBRANSEN 
V j T h e Tlegisttring Piaflo 

• 

^ationalbJ Priced 
^Branded i n the BacK. 

uburb&n Ootnmnnin 
Modet Model 

*TO>0 *615 $530 H50 

Tai yra geriausi pianai 

pasauleje parsiduoda už 

Fabrikos nustatytą kainą 

ant lengvų išmokėjimu. 

JOS. F. BUDRIK 
PianŲ Krautuve 

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

Chicago. 

Ar sergate? Mes jums pagelbe
sime. Patarimas dykai ar jųa čia 
gydysitss, ar ne. Kokia yra juaų 
ilga T Ar gėri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus 7 Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite bemoroldus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbslimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigo, pavargęs 18 ry
to, galvosūki, apsivėlusį llež-uvj? 
PraSalinkit nervingumą .— apsl-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus*. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pąsima-
tykito su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers i 

Ofisas 
Tel. Armitage 4413 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Olantz Banko 
x Valandos 9-12 ryto, 2-a po 

pietų, 6-9 vakare 
Nedelioj nuo 10 Iki 12 dieną 
Bpectallstal chroniškų, nervų. 
kraujo, odos Ir Šlapumo ligų. 

kun. V. Kulikauskas. 
Bal. 19--26, Loveli, H K * . 

kun. B. Bumšas. 
Bal. 27 iki geg. 3 d. d. Na- Į 

shua, N. H., kun. B. BuinS^s 

S T A C I J O S 
Graudus Verksmai 

fi 
nekurios Gavėnios giesiuot 

Išimtos iš 
"Ramybe" J u m s ' , 

Kaina 7c. 
Užsisakant kreipkitės 

^Draugas" Publ. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

JOHN KUCHINSKAS 
LUPTI VIS ADVOKATAS 

2311 W. 32-nd St. arti 1t**Ut m. 
Telefonas Ganai 2SB3 

7aląo"oh. y ryto. Iki 9 vakaro. Se-
red<- ir Pėtnyčloj nuo » r. lkl t 
v.' Vt-.da. vlaoklas bylas visuose 
teismuose, egzaminuoja Abstrak
tus ir pa'.Lrba visokiu. Doku
mentus, perkant arba ^arduo-
rfent i,oi na. Namus, Farmas tr 
iilznlus Skolina Pinigus ant pir
mo ri.orgi<Mau* lengvomis lilyge^ 
m i s 

i - — T — - ,f —'9 

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

11 S. La Salia st. Room 2001 
TeL Kandolph 1084 VaL » s » t-ft 

VAJKABAISt 
f 301 S. Halsted st. l e l . BIT*. STT1 

§-~8 v. v apart ranedatie b 
fSatnyaos 

J 

S. D. LAGHAVV'CZ 
— Lietuvis. Graboriu* 

*314 W. 28-rd Place 
Cnicago, I1L 

Patarnauja laido
tuvėse kncrlCiausia. 
Reikale meldStn at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdino. 

TeL Canal 1971 
119* 
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l W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 322^ S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti * Drauge". 

CHAS. K. VUOSAI1TS 
Didžiauses ir geriauses siuvejes 

Z ant West Sides. w 
"Turju dideli pasirinkimą pavasarinių V# 

materijų, del vyrų ir moterų. ^ r -

NAUJAUSOS MADOS SIUTU 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakimo greitai ir gera i 
^ Kainos visiems prieinamos. ** 

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipri 

Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
CHAS. K. VUOSAITIS 

Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. Chicago, HL 

Tel. Roosevelt 8982 

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis šiandien*. 

Mes turime virš 10 metų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
katą.. Mes gydome pasekmingai 
užsendintas ligas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi e-
lektriniai ir be vaistiški gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk | 
TRAINIS HEALTH INSTITUTE 
8327 So. Halsted Street 

Vai.: Nuo 9 iki 12 Iš ryto Ir 
nuo & iki 8 vakare. 

PLATINKITE "DKATJtf^ 

Telefonas Canal 7233 

»• 

PETRAS CIBULSKIS 
MąliavoJImo Kontraktorius 

Dažu ir Pope ros Krautuvč 
• ' § 2SS8 SO. LEAVTTT STR. 

• • • • • • • p » » ^ ! * ^ « i i j 

\ \ 
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Ketvirtadienis. Kovo 19, 1925 
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V - f X l l V ^ / \ V J ^ y J C ŽINIŲ - ŽINELES po Velykų : a nodelia (vai. 19 < metų suorganizuotų apie 3,000 

PRANEŠIMAS. 
.•*.-) ir kv ie t i visus buvusiu* 
.\;u»po3 įu.nus į atei «antj su-
• n ink ima. 

visus Juozus "Draugo 

Šiandie, kovo 19 d., 8 v. j 
vak. įvyksta Chic. Federaci-

• i i / i DAn«:«MA visus Juozus "uraugo' prie-
jo3 Apski. Vakaro Kengimo ° * . 
ir . . . . . i • •£• _ lėlius, linkėdami ilgiausių ir 
Komisijos susirinkimas. rra- N . . ' . . 

i - •• ^. laimingiausiu metų. 
soma visų komisijos narių fe

 v; * 
. ., . . i ,* P j •• _ X I-*, v vnii senai laukiama 
kuku susirinkti Federacijos 
Centro raštinėje, 2201 W. 
22nd st. 

X Šiandien 1!) d. kovo, šv. 
Juozapo, Bažnyčios Globėjo, 
švente. Išrinkta nauja, kuopos val-

X Nuoširdžiai sveikinamoJdyba: pirm. K. J. Gervilis, 
nutar. rast. M. Zizas, fin. rast. 

narių. O žinome, kad ateinan
čiais rinkimais jau kaip turė
sime po 2 metų tada galėsimo 

NAMAI -- ŽEMĖ 
PARDAVIMUI 2 flatų mū

riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 

PRANEŠIMAS 
BIZNIERIAMS. 

ekskursija į Lietuvą galutinai 
įvyksta. Gegužes L'.'J diena, ak-
skursija išplauks didžiansiuo-
jn pasaulio milžinu - laivu 

moteris pilietės kad prishašy-
J. Dimša, Jžd. A. l»ruožis,]tų prie savo taip vadinamo 
Dvasios vadas kieb. kun. If?. 
Albavieius. 

Naujoji valdyba pasižadėjo 
pasidarbuoti kuopos labui. 
Praeitais melais kuopa trupu
ti buvo susilpnėjus, bet dabar 

turėti savo pusėje viršų. Taį- kambarys iš^rysta plytoms, 
i taip beržinio medžio visi ulbaigi-gi yra prašomi kaip vyrai taip 

"Leviatan". Norintieji daly- atrodo, kad vėj pradės ge-ai 
• vauti ekskursijoje tesikreipia vvuou. 

Kupstas. 

BRIDGEPORT. 
Ne taip yra. 

Kiek laiko atgal mūsų ko-
resp. rašydamas apie M. S. 1 
kps. veikimą, parašė, kad kuo 
pa neauga nes gyvename to-

šiuomi pranešame, kad p. I»*'P. U Savicką, Vyčių Cen-
Antanas Pavelkis jau nedirba!'™ b r e t o n u , 72G VV. 18th St. 
^'Darauge" kaipo įgarsinimu tChieago, M-
rinkėjas ir mes už ji neatsa- X L- ^ ^ Baseballininkų 
kome. Turėdami kokiu re'ka- L>'2a »s«wnk° sporto sekcijos 
lų, prašome kreiptis tiesio- j Į redaktorium Al. Manstaviėių, 
"Drauda'' ; korespondentu - S. Petraus-

1'Draugo"' Adm. r 9-
. X West Sules kolonijoje j kiose apystovose, kad įdėji-
4 SUIMTA. t a i p g i P r a d e ^ a n r u z ^ t i ir kel-jnėms draugijoms nesą tinka-

# ti klausimą, kaip pasekmin- j mos užuojautos iš vadų pu-
•ija suėmė 4 vagilius, ĮS i a u suorganizavus tų naudin-:4es. Pasirodo, kad taip nėra, 

kurie buvo įsprausto į Best j S* Marijonų Rėmėjų organi- j mūsų gerb. vadai plinai už-
Value krautuvę, 4272 Irving Įzaeijo. P-nas Kadzevskis išjjauėia ir remiu mušu draugi-

jas visų tų, kurie prašo jų pa
jamos, taigi ir sųjungietėms 
neatsisako patarnaut, jei tik ' 

Polio 

Park boulv. Jei policija ne- |I»tylų darbą dirba - orgam-
fcutn užėjusi, krautuvės savi-1ZU0Ja-

. , ,. . 4 , IVMW>H X Bridgoportas Marijonu 
įlinkas Imtu netekęs, ĮS.(MH) Į /N » r ^ J j J I A- * --i .,,..• i,, Rem. Dr-jos klausimu taipgi ;~c ^j.:^ tr^u v*An tri^i'^no dol. vertes moterišku paredų.; ,J f * Įjos prie gero. \auu kreiptųsi. 

|užsiinteresavęs. Pranešta, kad X o r s t a i m a ? a s ( i a i y k e l i s 
APMUŠĖ IR PABĖGO jBrW8«PCfte busianti didžiau j b e t § ta5 feoresp ^ ^ fil|0|||| 

' , s i a k u o P a ' B r a v o ! Laikyk" j atitaisome ir nenorime, kad 
Ant kampo 33 gat. ir llals- n o P a s K m o k ! jbut mestas šešėlis ant mūsų 
J •• • ;i.*„ I X Nedėliojo, kovo 22 d. par.' _>, r n . i„ 

ted s:at. trvs noziiionir j»ikta • •' ' ' fferh. vacfu. 
T •- svet. Liet. Vyėiu 24 kn. ren-

kliubo del musij pačių gero, 
nes mokestis yra 25c. ir esate 
naris ant visados ir turite. H 
gų, balsij arba tiesų visame 

mai, Atsišaukite 
JAMES KRAL 

2444 West 67-th Street 
Tel. Prospect 1364 

PARDAVIMUI TušėTas lo
tas ant Califoinia Ave. netoli 
f)f)-tos gatvės ant pietų kraš-

kame, sus-mai atsibūva kas-J0 # a t v § s - Savininką pašauki-
ketvergas 8 vai. vakare 44Cv* 
S. Fairfiekl Ave. p. F. Sta-
siulio svet. 

Raporteris. 

PRANEŠIMAI. 
'DRAUGO'» VAKARO TI-

KIETŲ PARDAVINĖ
TOJŲ DOMEI. 

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

Keng. Komisija. 

te 
Republic 5232 

PARDAVIMUI Tušėias lo-
tas kampas Western Ave. ir 
47 Plac# 41x125 pėdų. Savi
ninką pašaukite 

Republic 5232 

SVARBUS PRAAESIMAS 

dariai vakar rvte užpuolė ir ; 
.. , , / (

 :gia vakarą Aušros Vartų par. pavojinirai apmuse John ( ro-.° * m -
„-1rt T, . , ^ vargonų naudai. Stato labai 

Wty, 3<l() Kmerald ave., Po- 7 * 
, , ^ T . , , i /. i gražu veikalą Kvtu Pilis . 

epfe's Gas Ligbt and Coke / . v.- ; 
•* . .-. . , X Prie L. \.\viii 24 kp. et -t'o. darbiniu;ą. _ . . • „ . , . . . . . . _ bar prisirašė iabai aaug geru Atvvkusi policija .apmuštų . . . v .w " veikėjų, vpae is merginu. I at paėmė ligoninėn. ,. *. . . , x galima daugiau bus ką nu

veikti 

Rep. 

BRIGHTON PARK. 

Lietuviu Politikos Kliubo 
Veikimas. 

TtMVKITE LIETUVIAI. 
Gera proga įsigyt ūkę Lie

tuviais apgyventa* Turu dvi 
ukes ir sunku abi apdirbti jncfl 
K) milių* nuo vienos į kitos. 
Ūkės randasi 5 milių nuo 
Scottville miesto. Ukes po 80 
akru su budinkais, tairuri v ra 

•vi' l " 

nu aku. 
Parduosu pigiai koke patiks. 

Kreipkitės pas 
F. ŽUKAS . 

R. D. 1 _ Scottville, Mich. 

B I Z N I S 
PARDAVIMUI 

Restauranas ant 47th ir 
Ashland Ave. Gera proga Lie-

L. Vyėiu Uhicago Apsk, elic 
ro pamokos įvyks 20 d. kovo, 
penktadienio vak. Mark tuvluTlĮteaV'leasas^fe^ 
\Vhite Park svet. Kadangi 22 $75 į mėnesi. Atsišaukite 
d. fcovo turėsime dalyvauti o- 1537 West 47th Street 
gretoje AKIaipedofi Julė" arba Enfflewood 2323 nuo 8 
Dievo Apveizdos parapiios $& U vai. ryte arba Kemvood 
c . ,nZ\ - 1 • 4 • • 'S3?1 n u o 1 iki 5 vai. vak. svet.. todėl visi onoristai-tes _ I , 

! 

atsilankykite j pamokas. 

••'./.•• 
G. 

WEST SIDE. 
Kovo 12 d. 1925, buvo sus

imas pas F. Stasiulį 4405 So. 
KOMPANIJA BANKRU- " x " " D r a n g o " vakare kon-! ^irfield Ave. 8 vai. vakare 

TIJA. e p r t t . ž m o n i u ] ) l l v o i 5 t o ] i m l r su-mų atsilankė gana gražus 
, , lapielinkiu, kaip tai: iš AVau- , )Ury* pi^ėių, pirma rabatą 

Clncago, M.hvaukeeandSt. k ^ . a n ( / ^ ^ lm] H a r _ ' d a v ė komitetas iš praeitu 
Paul kompanija tai,, nusigy-l ^ Ht chiir]^ m i r k i t n rinkimų. Paaiškėjo, kad F. 
veno. kad teismas jos reika- ' . ^ . . ' , , v -' Svtnsinlio k«indidntnrfl kaina 

' miestu. Pasirodo, kad žmones oiasiuuo Kaiunuuiuiu įcuum 
lus prižiūrėti jkiskyrė veri. • » 

NORTH SIDE. 
reff°I prie -Draugo" yra prisirišę, vo $1.200.00. Taigi pasirodė, Švento Kazimiero j W i W - S f f l ! ^ ^ 

kad tokioje lietingoje dienoje k a < l k l t l mitlJ n e P*#**% to 3 skyriaus susirinkimas del apleidžiu miestą, Kovo 22 d. 
iš taip toli atvvko. ! l i a t De $3,000.00. Kas mums 40 vai. atlaidų ivy)^ ne 17 ko- gražius $800 vertės player pia 

UŽTROŠKO GAZU. j x ^Laivo" skaitytojai pa-Rainavo apie $1,200.00. Bet v o, bet 19 kovo 7 vai. vakare i m S UŽ
 $ n 0 

ko, girdi jei "Draugas" su-1 mes pradėjome labai vėlai mrapijos svetainėje. Kvie-1su 96 music rolų, solu ir tt. 83 
Albert ron^r, t o k j m i l ž i n i v k c v a k a r a J dirbti, nes mes būtume tą pa. ėiame 

Vyėių 24 kuo*pos susirinki
mas įvyks ketverge, kovo 19 
d., 7:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų parap. svet. Malonėkite 
visi nariai skaitlingai pribūti. 

Valdyba. 
si 

PARDUODU AUTOMO
BILIUS 

Norintieji pirkti gerų ir gra 
žų automobilių meldžiu pate-
lefonuti man. Mano patirimas 
toje erytyje suteiks Tamstom 
tinkama patarimų bei patar
navimų. 

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

Persbing road, nakėia užtroš- t ft. ^ . ^ t ū r J ]y ^ L a ] v a s - tį galėję padaryti su keliais 
ko gazu, kurs sunkėsi iš pra- ' r e n f f t i n e s m e s n e ^ a l i n i e ūpįi], šimtais dol. Tas parodo, kad 
kiurusio vamzdžio. leisti. Bravo!-gera mintis, ne- tik susiorganizavus galime di-

[pasiduokite vyrai! įdėlius darbus nuveikti ir sn 
Pašautas taxicab šoferis j ' ' ! mažais iškašėiais taigi tapo 

Schneidt, 37 m., kuomet su j 1 S KOLONIJA. ! nutarta, kad Brightotl Parko 
vienu negru jis ginčijosi del: ' 
užmokėjimo už važiavimą. L. I). K. 8. 2~) k UODU kovo 

Į REIKALINGAS PARTNERIS 

nes turime 
tarti. 

visus narius atsilankvti! 
. . . I v , " gvii įsmokeiimu $10 1 men. 

rime svarbių reikalų ap-'klauskite 
• 

RMt 
BIr. KILT'S Piano 

3323 Lincoln Avenue 
1-mas aukštis 

Turėk Susisiekimų 
|i.*> d. t u r ė j o m ė n e s i n i SU. -n in- p r i e bučejnrs ir grocemės, l .rintl» 

. ' . * V * 4 i biznj jnešt 15 fiimtų dokr^. Kad 
Profesionalai, biznieriai gar- ,:,!"J- A l , : i i v a surt":?»ii prn- | i r nemokėtu biznio išmokinsime. 

!".: ' b a s , je i . - l l b.'S t i n k a m a r ro Relkalln*— kad butų teisinga* ir 
sinkite savo biznius dienrašty I , - • ' , • t< **• 'sukrus. 

J r-a. Kviesti Centro sei-; vtonu J Kreipkitės j 
"Drauge". su prakalhj maršrutą Į d i- 2S34 so. oakiey Ave. 

ap- JC^ADA !az:;io reikalais kur išvažiuoj ir esi 

VAIDINIMŲ VAIDIN IMAS! 
"Dzimdzi-Drimdzi" 

« 

Stato 

"Potašą ir Perlamutrą" 
3 Veiksme Pasaulinę Komediję 

KOVO 22 NEDĖLIOJĘ ' 
GREAT NORTHERN THEATRE , 

Buvusiam Hippodrome 
Prie Didžiojo Pašto 22 W. Jackson Blvd. 
Pradžia 2 v. po piety Bilietu Kaina #2.50, $2 #1-50, $1 

KOMEDIJŲ KOMEDIJA! 

^ i 

ER prae(tu> kelis 
metus didesne da-

iki vėlumo- arba ant ilgesnio laiko, tai 
geriausias būdas susisiekti su savo namiškiais 

telefonu per "long dis* 
tance ,r nežiūrint kaip to
li būtumei. 
Labai yra naudinga in
formuoti savo šeimynai 
apie savo padėtį tuomet 
jūsiškiai neturės rūpes
čio apie jus. Tą albai len- * 
gva padaryti per "long 
distance'-* kiekvieną die
ną gali su jais pasikal
bėti ir pasidžiaugti. Sto
tis į stotį l patarnavimas 
yra priimtas ir kainuoja 
apie 20 nuošimčių mažiau 
kaip kad pašaukti ypatą 
nuo ypatos* 

ILLiNOlS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL S Y S T E M 

One PoUcy - One System • Unlversal Service 

BSi 

P 
Ha telefonu Illliioi-
A alMijoj, orl*:lnaUai prf 
statyti pricS k«rės kai
nomis, t&»ldeveJo ir tu
rėjo but iš naujo per
statyti už Šios dienos 
kainas, gis daag pri
dėjo prie mveMnicnHi 
1 telefoną. 

' 

TURIM VIRS 
1000 NAMU 

DEL PARDAVIMO 
ARBA MAE^YMO 
PO VISAS DALIS 

MIESTO. 
Norint Namus, Lotus, Biznius 
ir t. t. pirkti, parduoti ar mai
nyti, del greito ir teisingo už-
siganedinimo, pirkite per 
Rozenski-Lemont & 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: 

Geroj apielinkėj, 7 kamb. 
rezidenciją, 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 
kamb., karštų vandeniu apšil
domas, du boileriai, skyrium 
del kožno flato. Kaina $16-
750. Parsiduoda ant lengvų 
ivtyffU. 

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

7 flatai: Pastaba: Itadang? 
savininkas priverstas gyventi 
Floridoj, jam neparanku šį na
mą turėti; jis įsakė mums nu
žeminti kaina nuo $40,000 iki 
$35.000 del greito pardavimo. 
Marinis kampinis namas. 1-8, 
1-7. 2-5. 2-4 ir vienas 2 kamb. 
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkėj. Randasi neto
li Garfield Blvd. ir 3 bloką; 
nuo Halsted. Rendos $5,400 į 
metus. 

10 flatų, visi pagyvenimai 
po 4 kamb., kamuinis 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. 
Nepraleiskite Progos. 

13 flatų, mūrinis namas ge
roj apielinkėj. 3 po 5 ir 9 po 
4 ir 4 kamb. beismente: garu 
apšildomas, rendu neša $732.50 
į mėnesį. Kaina $52.000.00 ar
ba savininkas priims į mainus 
.nažesnį. 

2 flatų mūrinis namas, Bri-
ghton Parke, 6 ir fc^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 apielinkėj 
ant South Sidės, garu apšil 
domas. Rendu neša $225.00 į 
mėnesi. Įmokėti reikia tik 
$8.000.' 

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

Rozenskj-

REAL ESTATE 

Perkam, parduodam ir 
mainam namus, farma* taip 
gi ir visokius biznius. 

Darbą atliekam p^itai, 
pigiai ir gerai. 

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

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI -4R MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS, 

S. L. FABIONAS CO. 

m H. 351b St. CMcagg 
Tel. boulevard Q6H ir 0774 

PAPAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. % 

. e NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota. 
Turime didelį pasirinkime 
geriausių bargenių, visoj 
Cbicagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir į kitas 
šalis ir pardnodntn laiva
kortes ant visų linijų. Eg-

• zaminojame abstraktus, da-
Įrome doviernaštis ir viso-
Įkes legales popieras. Ap-
draudžiam namns. rakan
dui ir automobilius nuo' vi
sokiu nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

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

Telefonas Yards 6062 
Chicago, DL 

f Notary Public.; 
i t ~ » - » ~ » M - • • • ' • 

f? —*> 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenne 
Chicago, m. 

ReaidencUne Tel. 
Prosptict M m 

Ofiso TeJ. 
Prospect 5778 

&Co 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Mušimo Ir budavojlmo namu 

GENERALI8 

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

gera patarimą. 
<S6S Bo. Halsted Street 

Chicago, IU. 
Home 

S35e Lowe Aveone 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Ohicago, DL TeL Yard* 7282 

t i 

6312 So. Western Ave. 
TeL Prospect 2102 

Tel. Lafayette 4198 

P L U M B I N G 
Kaipo ItettiTya, Uetoriams 

i 
^J 
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