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" D r a n g a s " tehunio "kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame 
rikoje jo gyveninio draugas! 

* 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 
m, 

Veltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime \ sa
vo rankas spaudos ir jos ne* 
platinsime. 

• 
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C0L0RAD0J PRIEŠ KA
TALIKUS KįLA FANATI

KAI. 
NAUJAS GUBERNATO-

SRIUS ŽADA SPAUSTI 
KUNIGUS. 

Kova busianti iškelta legis-
laturoj. 

Francuzai Aiškina Negalį 
Mokėti Skolų 

o* PARYŽIUS, saus. L'<. 
Krancijos parlamente vakar 
ėjo debatai apie karo skolų 
atmokėjima S. Valstvbėms. 

Tuo klausiniu kalbėjo nacio 
nalistai ir socialistai atsto-DENJVER, Colo., saus. 2rfi. 

—Tomis dienomis Colorado 
valstijos gubernatoriaus ofisą, 
užėmė naujas gubernatorius 
Morley. J is gubernatorium iš 
rinktas remiant K u Klux kla 
IKI organizacijai. 

Savo pranešime pc Morley 
ispradžių pažymėjo, kad val
stijos gyventojai reikalingi 
daugiaus "dvasinio stipru-
m o " ir kitokią, turbūt, lana-
tinių "dorybių ." 

Nes kitoj pranešimo daly 
tuoj pareiškė, jog iš probibi-
cijos reikia pasalinti teisę, kn 
rtąja leidžiama ••svaigiuosius 
gerynius" (suprask: vyną) 
vartoti sakranientaliams tiks
lams. Girdi, ta teisė plačiai 
išnaudojama. 

rramafcomas bilius. 
Yra žinomo, kad gubi i ; ;* 

toriaus šalininkai greitai įdno 
sią legislaturai bilių, knriuo-
mi bus norima uždrausti ku
nigams lakant .Mišias varto
ti vyną. Kitais žodžiais ta-
larius, gubernatorius darbuo
sis panaikinti Mišių laikymą. 

Patirta, kad tos. rūšies bi
lius bus priimtas žemesniųjų 
legislaturos rūmu. Bet jis su
tiks pasipriešinimo senate. 

Katalikai ginsis. 
Po gubernatorius inaugura 

cijos vietos katalikiško laik
raščio "Denver Catholic Ke-
gis te r" redaktorius, kun. Smi 
th tuo jaus paskelbė pareiški
mą, kuriame tarp kitko sako
ma: 

"Katal ikai tos prohibieijos 
įstatymo dalies, neišnaudoja. 
Žyd,ų tarpe buvo pora atsiti
kimu, tečiaus tas atatinkamai 
patvarkyta. 

"Gubernatorius Morley ar 
kas kitas, kurie mintija pa
naikinti Mišias, nėra vieni pir 
mutinių. Senovėje ir paskiau 
dėta tos rūšies pastangų. Di
džiojoj Britanijoj butą laikjj, 
kuomet Mišių laikymas buvo 
skaitomas piktadarybe ir už 
tai bausmė buvo mirtis. Tas | {ra<i tuo jaus atsirado špo-
pat buvo ir kitose šalyse. Ai-1sįniiikn susirinkusius raudo-
rijoj britams valdant taipat f n uosius pravirkdinti. Per lan 

gą įmesta salė n garstyčių 
bomba. 

Rezultatai pasirodė dau
giaus negu patenkinanti. Kad 
pradės visi susirinkę ašaro
ti, verkti ir trinti akis. Kuo 
daugiaus akys trinamos, tuo 
daugiau ašarų išspaudžiama. 

Bet jie nepratę gailėtis mi

nias senatorius Borah. kurs 
andai S. Yalstybįų senate sa
kė kalbą apie skolas ir palic 
t ė jautriausias francivzų sty
gas. 

Kai-kurie laikraščiai pareis 

VATIKANO SU BAVARIJA 
KONKORDATAS RATI

FIKUOTAS. 

o 

vai. Tie ir kiti tvirtino, kad jkia, kad šiandie turi but spre-
r'raiu-ija neužsiginanti skolų, Indžiamas ne sr-olų klausimas, 
bet jas atmokėti Francija ne bet kokiais tikslais S. Valsty-
turi ir neturės fizinių jėcrų, bės kariavo. 
Bus gerai, jei tų skolų nors j Sako, kariavo jos sa\o ap-
da'Js bus kuomet nors atmo-[saugai. Nes jei .Vokietija lin
kėta, i tų laimėjusi karą, butų buvę 

Daugiausia buvo kritikuoja lanksta Ir S. Valstybėms. 

MVNICHAS, Bavarija, s. 
7. — Bavarijos su Vatikanu 

padarytas konkordatas jau 
parašais patvirtintas ir ima 
veikti. Dokumentą pasirašė 
bavarų premjeras Uold ir nu
ncijus Vokietijai monsignoras 
Pacel'a. Pasirašant konkorda
tą buvo susirinkę visi kabinė
to nariai ir koalicinių parti
jų seimo lyderiai. > 

Remiantis konkordatu, ka
talikiškas miokvklas išlaiko 
valdžia, liet jas kontroliuoja 
P*ažuvčios autoritetą K 

Seime konkordatui 

NAUJAUSIOS ŽINIOS Iš 
KLAIPĖDOS, 

KLAIPĖDA, saus. 8 (su
vėlinta). — Jš tikrų versmių 
patirta, kad šiandieninė Klai
pėdos krašto direktorija arti
miausiomis dienomis atsista
tydins. Einant Klaipėdos ko
nvencija, krašto gubernato
rius pasiųįvs vienam .klaipė
diškiui sudaryti nauja*dlrek-
toriją. 'Tuo tarpu eina dery
bos del busimojo krašto pre
zidento asmens. 

SEIMO VICE-PIRM1NINKAS IR 
Ž. ŪKIO AKADEMIJOS DOCENTAS. 

Tarptautinis Teismas Laukia 
Amerikos Prisidėjimo 

KLAIPfiDA, saus. 8 (suvė
linta). — K;j (ik iš Kauno 
i»rvži's krašto inibcrimtoriiis ' 
Budrys neužginėijb žinios,; 

priesi- ^ a < | rinkimai Klaipėdos kraš
tuosi socialistai, demokratai ir ^(l neužilgo ivvks. 
komunistai. Bet jų seime yra, Klaipėdos krašte rinkimams 
nyki mažuma. 

/ 

HAGA, saus. 27. — Žino-jsmo. Kokiomis sąlygomis, tai 
mas T. Sąjungos įkurtas ir [(Kongreso darbas. Bet turi 
kontroliuojamas tarptauti- Imtinai prisidėti, nes tas rei-Į 
uis teismas frtrihunalas) pas- kalinga tarptautiniams santy-
taraisiais laikais nebeteko Į kiams. 
sau reikalingo prestižo, kuo-; Tarptautinio teismo narių 
met nemažai valstybių pieno-!— teisėjų tarpe kilo didelis 
ri jo pripažinti, j džiaugsmas. Jie sako, kad S. 

-Daugelis valstybių pažymi,|Va&iyllfs 

HERBINE NAUJOS 
ŽMOGŽUDYSTĖS: 

i 
ŠIUOKART ŽUVO TERO

RISTAS YOUNG. 

vykinti Lietuvos ministeri.ų 
kabinetas paskyrė specialę KO 
misiją. 

Dr. Pranas Rau îoitrs, ' 
Jo straipsni apie Kultūros Vajų skai-

y toj ai teiksis rasti 2~me puslapy. 
• • * - • * * » 

Miestelį valdo kariuomenė. 

FRANCIJA RATIFIKAVO 
KLAIPĖDOS KONVEN

CIJA, 

Santarvės Valstybes Atsako Vokietijai 

kas iš lo teismo, jei jo nepri
pažįsta Suv. Yalstvbės ir atsi 
sako jame turdti savo oficiali 
reprezentantą. 

Gauta žinių iš YVasliingto-
no, kad pastaromis dienomis 
prezidentas Coolidge jau p ra 
dėjo rimtai šio teismo klausi
mu rūpintis. J is formaliai rei 
škė noro, kad S. Valstybės 
prisidėtų prie tarptautinio tei 

senai čia laukia
mos. Ir kuomet jos prisidės, 
teismo .prestižas atsigaivins, 
jo autoritetas pakils ir visos 
kitos mažesniosios valstybės 
tuomet su teisinu ims skaity
tis. 

HERR1X, 111M saus. 27. --
Tomis dienomis čionai ivvko 
naujas kraujo praliejimas. 
Bet šiuokart jau žuvo žinomas 
teroristas Young, kuris per-
niai Ku Klux klano vardu 
YVilliams apskrity vykino pro 
bibieiją, tvirtindamas esąs 

BERLYNAS, sausio 27. — ,mė notą ir reiškė daug apsi-
' Angių, l'rancuzų ir japonų am [vylimo, kad ši nota yra tik 
' basadoriai, belgai pasiuntinys j provizionalio pobūdžio, ir 

KAUNAS (per paštą). — ir italu charge d'affa..*« va-1 kad santarvė su tikruoju at-

O r a s 

Tad čia Kaukiama, kaip grei j vaĮ ( ižios proliiblciniu agentu.-
tai tarptautinio teismo klausi 
mas bus aktualiai iškeltas S. 
Valstybių Kongrese ir kai]) 
tas klausimas bus išspręstas. 

Anglijos Komunistai 'Apver
kia' Leniną 

LONDONAS, saus. 27. — įdaryti salės langai, vidus iš-
ši sekmadienį čia darbininkų' vėdintas ir baigėsi viena di-
kvartale susirinko vienon sa- dižausių Lenino mirties minė-
lėn keletas šimtų komunistų į jimo komedijų, 
minėti metines žinomo Rusi- _p0 t u a ž a r u prasiblaivę 
jos autokrato Lenino mirimo j komunistai užtraukė "inter-
sukaktuves. naeionala" ir uždarė mitin-

Eiiant karštoms prakalboms'gą. . 
apie proletariato padėtį kapi | U ž garstyčių bombos įmė-
talistinėse valstybėse ir apie i]mą kaltinami Anglijos fa-
Lenino "aukštuosius" idea- gj*ta£ kurie su komunistais 
lus, pasirodė, kad nei viėaas k o v o j a f& pirmenybę savo pu 
komunistų nei vienos gailesti s 6 n patraukti proletariatą 
reiškiančios ašaros neparodo į (>___ 

minint tas sukaktuves. ! CHUE RESPUBLIKOS VAL-

Jis galybę žmonių nuskriau 
dė, iškelta jam pagieža ir ke-
sintasi nužudyti. Kartą jis 
buvo užpultas ir tik pašautas. 

Po to Young išsidangino ki
tur gydytis. Tuo laiku jis! 
grand jury buvo apkaltintas 
ir traukiamas teisman. Bet 
kluxeriai jo apkaltinimą nu-, 
glostė ir jis nesenai atgal gry-
žo į Herrin. 

Praeitą šeštadienį jis- paga-
liaus susitiko akis akiu su sa
vo priešais. Kilo šaudymąsis. 
Žuvo jis, jo didžiausias prie-

• 

šas, šerifo asistentas, Tliomas 
ir dar pora žmonių. Taigi pil
dosi patarlė, kad kas kuo ko
voja, tas nuo to turi žūti. 

Šiandie tad ir vėl miestelį 
valdo kariuomenė. 

Gruodžio 3Q Franci jos prezi kar nuvyko Vokietijos kauc-J šaky nu užtrunka. 
deutas pasirašė Klaipėdos berio Dr. Luther ofisan I r ' 
konvenciją, kuri po to tuo- įdavė jam savo valstybių no-
jaus pasi.ųsta ratifikuoti An- tą Cologi)'? zonos n?evakuavi-
glijai ir Italijai. mo reikab. 

lesamomis žiniomis, tas ra- iTai apsakymas į Vokietijos 
tinkavimas ilgai neužtruks notą iš sausio # d., kuomet 
nei Anglijoj, nei Italijoj, protestuota, kad santarvės 
Kiek 

_• ' VJPJULB 

SAUSIO 27, 1925. 
CHICAGO. — Pramatoma 

įiedri diena, bet gei* kai *al-
ilgiaus laiko ims pasiun valsty bės .nepildo taikos sutar ; ta. 

tus «Ja]M)nijon. 

SAKO, FRANCIJA ATMO
KĖSIANTI. 

NEW YORK, saus. 27. — 
Atvyko naujas Francijos am
basadorius Emile Daeschner. 
Klausiamas apie karo skolas 
jis pažymėjo, Jrad Francija 
skolas atmokėsianti, gi atsto
vo Mari n kaliba parlamente 
buvus jo personale nuomonė. 

ties sąlygų. 

Anglijos ambasadorius visų 
kitų vardu kalbėdamas parei 
škė, kad artimiausioj ateity 
Vokietijai bus įduota dar ki
ta nota, kurioj smulkmenin-
gai bus išaiškinta, kaip pati 
Vokietija neprisitaiko prie 
taikos sutarties sąlygų. 

gr-r 
PINIGŲ KURSAS. 

Sausio 2S d., 1925. 
Lietuvos 100 litu $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.80 
Francijos 100 f rankų. Ą. 5.40 
Belgijos 100 fraidcų . . 5.14 
Italijos 100 lirų . . . . 4.12 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.34 

buvo uždraustos Mišios. 

"Visur, kur ima. siausti fa
natizmas, tuojaus kovojamos 
Mišios. Bet Mišios laikomos 
ir jos bus laikomos ligi Pa
skutinio Teismo. Bus jos lai
komos ir Coloradoj ir fermen 
tuotas rytam visuomet bus 
naudojamas, nežiūrint to. 
kiek butų čia išleistų tų įsta
tymų ir parėdymų.' ' 

DŽIA SUGRIAUTA. 

SANTIAGO, Chile, saus. 
26. — Armijos karininkų gru 
pė aną dieną apstatė utilita
rinės vaidžios rūmus ir be jo
kio pasipriešinimo ir kraujo 
praliejimo sugriovė valdžią. 

Mieste ramu, gatvėmis pat
ronuoja raiteliai. 

Yra sumanymas parkviesti 

RUMUNAI NESUTINKA 
SjU T. SĄJUNGOS NORAIS. 

BUKAflEifTAS, saus. i-

— Rumunijos Valdžia atsisa
kė mažinti savo militarines 
išlaidas 1925 metais, kaip to 
pageidavo ,T. Sąjunga. 

Rumunija, pažymi užsienių 
ministeris, labai pageidautų 
sumažinti ginklavimosi išlai
das. Bet šiame pavojaus lai
ke negalima to atlikti. 

JAPONAI GINKLUOJĄS 
JUROSE. 

EOĘYO, saus. 27. — Ja
ponų karo laivyno šių metų 
biudžetas padaro 225 milon. 
venai. Viena pusė bus panau
dota naujų laivų statymui. 

LENKAI MOBILIZUOJA 
ARMIJA. 

BERLYNAS, saus. 27. -
Laikraštis Lokal Anzeiger tu
ri žinių, kad lenkų valdžia 
mobilizuoja armiją. Spėjama, 
ar tik jie nemano pulti Dan-

Vokietijos kanclieris prie- Čekoslovakijos 100 kr. 3.00 

iiiiiiiiiiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiHiiHimni 
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 
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L I E T U V Ą 

INIGUS 
PER 

ii 
DRAUGĄ ?> 

ZlgO. 

- WEST ORANGE, N. J., 
saus. 27. — Žinomas išradė
jas Edison reiškė noro sulau WASHlKGTON, saus. 27. 

— Prezidento Coolidge kabi- \ti 100 metų amžiaus. J is ei 
atgal prezidentą Alessandri 'n*tas yra palankus padidinti j na 79 metus, 

rusių ir juos apraudoti. Tuo iš Italijos. J į pašalino dabar" pensijas atsitarnavusiems f e-j — — 
jaus tad pravertos durys, pra sugriautoji valdžia. deraliams tarnautojams. PLATINKTT "DRAUGĄ" 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oaktey Ave. Chfcago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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SPAUDOS REIKALU. 

PRISIMINKIME BESIMOKINANT JAUNUOMENĘ. LIETUVOS PADANGĖJE, 

Observatorija. 
Amžiais įvairių priešininkų slegiama ir persekojama; L i e t u v a 'svtkuinsl m o k s l o 

lietuvių tauta pavargo ir nuskurdo nevien moraliniai ir po- | ž ^ _ U n i v e r s i t e t c Ta^m 
litiniai, bet ir materialiniai. Nors pasaulinio karo^ proga1 

lietuvių tauta pakilo iš prispaudėjų jungo ir savo didžiu
moje sukure nepriklausomą valstybę, bet moralinis ir ma
terialinis skurdas dar toli gražu nesumažėjo. Dabartinėmis! 
gyvenamojo laiko\ apystovomis sunku tikėtis, kad savaimi 

j ir skubiai šis, tautą slegiantis, vargas mažėtų ir visai iš-
riVKfų. Lietuvoje eina dabar kata

likų spaudos vajus. Vyriau
siojo savo Vado, Katalikų 
Veikimo Centro, raginami su
bruzdo katalikai visoje šaly
je. Visur daromi susirinki
mą/, mitingai, kuriuose svars
tomi spaudos reikalai. Ge
riausi kalbėtojai važinėja po 
miestus ir kaimus ir aiškina 
katalikams spaudos reikšmę 
ir svarbą, ragina įsirašyti ir 
skaityti gerų knygii> ir laik
raščių, nurodo, kokie raštai y-
ra tinkami, kaip ir kur jų 
gauti ir t. t. šv. Kazimieroj taupus vartojimas, o likusios atsargos perkėlimas į Lietu-
<ir-ja įsisteigė svarbesnėse vą, j jos prekybą, pramonę, žemes ūkio ir kitas žmogaus 
gelžkelių stotyse tam tikras darbavimosi sritis. Čia neperdaug kuo pakeltume visą ša-
budeles (kioskus), kur laiko- lį, bet visgi žymiai galėtume prisidėti prie lietuvių preky-
gerų knygų ir laikraščių ir bos, pramonės ir žemes ūkio kėlimo ir sustiprinimo, 
juos platina tarp keliaujan
čiųjų. 

Nenoromis kiekvienas tėvynainis stato sau klausimą, 
kodėl mūsų tauta moraliniai ir materialiniai skursta ir kas 
reikia daryti šiam skurdui sumažinti, o jei galima ir visai pa 
šalinti? Šio klausimo atsakyme galime rasti įvairių prak
tinių nurodymų ir būdų kas yra darytina ir kokiais keliais 
eitina į norimą ir siekiamą tikslą. 

Mes galime sakyti, kad iš paties tautos pamato turi
me statyti nauja dorinę ir materialinę tvarką, kuria mes 
šalį manome ir norime padaryti kultūringa ir laiminga. 
Čia reikia imtis daug priemonių ir svarbiausioji gali būti 
— auklėti jaunąją kartą doroje ir krikščionybės nurodo
mose tobulybėse, kad jau ateity gavus sąžiningus ir gerus 
lietuvius bei savosios valstybės piliečius. Kaipo matė

si sutekti jam reikalingų mo
kslo priemonių. Jau įkurta 
biblioteka, įvairių laboratori-

jjų, Botanikos sodas, Muziejus 
j ir t. t. Bet dar ligšiol nebuvo 
prie Universiteto vienos įstai
gos - astronomijos observato
rijos, kur butų galima tėmyti 
daugaus kūnų judėjimus ir 
daryti kitus astronomijos mo
kslo stebėjimus. 

Štai pastaruoju laiku pra
dėta ir šitų reikalu rūpintis. 
Jau pargabentas pirmas savo 

yra numate> Raseinių ac-:kri-
tyje, B a u d a s YHIFČ. įtik T"«* 
Nemano * uiito, bat<?. * grovo 
Tiškevičius Zamk&a.s dvaic, 
kur yra graži senovės pilis, 
daug kitų trobesių ir apie 50 
hektarų žemės. Jei Lietuvos 

bedarbe visai išnyks Kaune. J su perkūnijomis ir žaibais. 
Gyventojų surašinėjimo me

džiaga. 
Žmonės pasakoja, kad tokių 
gamtos prajovų žiemos metu 

Pernai buvo padarytas pir-' Lietuvoje nesą dar niekuomet 
mas Nepriklausomos Lietuvos j buvę. 
gyventojų surašinėjimas. Visą 
surašinėjimo medžiaga dabar 

valdžia sutiks užleisti šią vie-,tapo patvarkyta. Darbas ūž
tą, kun. A. Petraitis mano 
netrukus, dar šį pavasarį, ga
benti observatorijos aparatus 
Lietuvon ir pradėti darbus. 

Jei tai įvyktų, Lietuva tu-
lėtų turtingą, gerai įrengtą 
observatoriją, kuri darytų 
garbės mūsų šaliai mokslo at
žvilgiu. 

Darbo Biržos. 
Kaip kitur, taip ir Lietu-

teleskopas, kurs laikinai pri 'voje, pasitaiko bedarbių. Be 
glaustas universiteto rūmuo
se. Jau daromi juomi regulia
rus stebėjimai ir reikia pasa
kyti, kad teleskopas rodo la
bai gerai. Nesenai darant ban 

rialinis gerbūvio kėlimas gali būti savųjų uždirbtų centųjdymus, buvo stebėtas ir Mar
sas. Taip jau užsakyta dar kį-
tų mažesnių aparatų. 

Dabar tik dar trūksta tin
kamos vietos observatorijai. 
Universitetas tuo dalyku jau 

Bet kaip vienai, taip ir antrai pamatinėms priemonėms j rūpinasi. Jau numatyta vieta 
ir norintiems tikslams pasiekti reikia labai ir labai daug1 P™ Kauno greta didžiulio 

: tinkamai į darbą pasiruošiusių žmonių. Lietuvoje, kaip Botavikos sodo. Pastačius 

darbiams parūpinti darbo di
desniuose miestuose yra įstei
gtos įam vadinamos darbo 
Flr&te, kuriuos tarpininkauja 
•arp darbo ieškančių ir darb
davių. Kauno darbo birža per 
jraeiiu? metus parūpino dar-

] bo \ :etų 2159 žmon îiiL' Tai 
jau L/iokas skaičius. Bet kad 
ne netikusis biržos butas (la
bai menkas kambarėlis, kuria
me telpa vos 50 žmonių) bu
tų galima dar daugiau patar
nauti. Dabar rūpinamasi gau-

žmogus. Bet drauge kyla tuo
jaus noras sušukti " Amerikos 
lietuviai katalikai! sekite sa
vo bendraminčių Lietuvoje 

žmias iš ^Lietuvos, džiaugiesi žinome, yra dabar" net dvi Aukštosios "mokyklos"— Uni
versitetas Kaune ir Žemės Ūkio Akademija Dotnuvoje. 
Universitetas ruošia įvairioms sritims ir darbams pasi-
ruošiusius žmones, Žemės Ūkio Akademija specialiniai 
užimti tinkamais darbui žmonėmis žemės ūkio ir miškų 

pavyzdžiu!' Ak, pas mus čia. į sritis ir šias, gana mūsų šaly dar neišsivysčiusias darbo 
Amerikoje spaudos reikalu j i r p e I n o š a k a s > k i e k galima aukščiau pakelti ir tobuliau 
daug kas reikėtų daryti. Dar pastatyti. ** 
mūsų tarpe atsiranda asmerm, I 

Lietuvoje dar nėra pakankamai išvystyta visos ša
liai reikaii.igos ir naudingos specialybės, kurias paskui ga
lima butų išmokus aukštose mokyklose vadauti ir tobu
linti. Daugeliui specialybių galima dabar jau ruoštis savo 
tėvynėje, bet yra daug ir tokių, kurioms mokintis reikia 
važiuoti į užsienį. Kaip visiems gerai žinoma, mūsų ša
lis yra ūkio šalis ir lietuvių tauta daugiausia neturtingųjų 
ir vidutinių ūkininkų tauta. Mūsų besimokinančioji užsie
ny ir Lietuvoje aukštuose moksluose visuomenės dalis — 

kurie visai arba labai mažai 
teskaito laikraščius; o gal 
dar daugiau tokių, kurie, tie
sa, skaito, bet ne katalikiškus 
laikraščius. Tai liudija tįfc 
apie didelį mūsų žmonių nesu
sipratimą. Rodos, kad dar dau 
gelio manoma: kas spausdinta 
tai ir gera. O tuo tarpu popie
rių juk yra kantrus. Jame ga
li by ką parašyti, ir iinsą ir 
melą, ir gražių ir biaurių da
lykų, ir šmeižtą ir teisvbę. 

"Ir štai daugelis katalikų 
del savo nesusipratimo geria 
blogu; laikraščių nuodus ir iš-
palengva užnuodija savo sielą 
bedievybės ir palaidumo i mi
krobais. 

Akyvaizdoje tų liūdnų fak
tų mums reikėtų čia visiems 
sukrusti ir katalikiško- spau
dos platinimu susirūpinti. 

CMes'čia varome ivairių va-
jų; ir kultūros ir seserų ir 
Vilniaus našlaičių ir t. t., bet 
apie spaudos vajų visai nesi
girdi. Tuo tarpu tai yra bene 
svarbesnis reikalas. Juk ne
veltui žymus mokslo vyras 
Dr.. Eberle drįso pasakyti; 
"Veltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime pla
tinti geros spaudos". Ką ka-
talikas bažnyčioje išgirsta, ką 
misijose pasiryžta ką moky
kloje išmoksta, tai greit išdul
kės iš jo širdies, jei nebus pa-1 
laikoma nuolatinė spauda, jei 
tai visa griaus jo širdyje be-. 
dieviškoji spauda. 

Tiesa,, mes turime kai kur 
įsisteigusias spaudos draugi
jas, bet apie jų veikimą maža 
težymu. Jos turėtų parodyti 
daugiau veiklumo ir gyvumo. 
O prie to gyvumo gulėtų jas 
pažadinti kaip tik spaudos 
vajus arba spaudos savaitė. 

Nebeužilga, vasario 1 d. š. 
m. susirinks Chicagoje vaka
rų lietuvių katalikų seimas. 

baigtas iki Naujų Metų. Da
bar visi surašinėjimo daviniai 

Patriotas. 

LIAUDIES UNIVERSITE
TAS. 

bus spausdinami. Kaip numa
toma, išeis trys knygos, kurios, ^ . __ , 0 , 

^ ' |je, šiandien, sausio 27 d., 8 vaL . sudarys 1500 puslapių. 
Lietuvos Pastas. 

Pereitais metais mūsų val
stybės paštas persiuntė 30 
milijonų įvairių siuntinių. Jų 
tarpe apie 15 milijonų (reiš
kia pusė) buvo paprastos ko
respondencijos. 

Įstabi žiema. 
Šiemet Lietuvoje nepapras

ta žiema. Iki Kalėdų nei šal
čio nei sniego nebuvo. O sau
sio pradžioje tai visai atsilei
do. Kai kur atsilankė audros 

Cicero. 
Šv. Antano parapjios sali 

eina Dr. K. Palesto prakalba 
apie ŠV. RAŠTĄ IR GEOLO
GIJĄ (pasaulio sutvėrimas). 

VVest Side. 
Aušros Vartų salėje, seredoj, 

sausio 28 d., 8 vai Dr. Pakš
to prakalba apie gyvybės ir 
žmogaus atsiradimą (evoliu
cijos teorijos). 

X-RAY $1.00 

tenai reikalingų trobesių, tu-! ti ruimingesnis butas. 
rėsime savo observatoriją. 

Be to gauname patirti, kad 
žinomas astronomas kun. An
tanas Petraitis (So. Chicago 
klebonas), kuris turi didely. 
observatoriją, ketina ją per
kelti \ Lietuvą ir ilgainiui vi
siškai ją paaukoti Lietuvos 
valstybei. Bet kun. A. Petrai
tis savo cbservatorijai ftalf 

Taip jau bedarbiams duoti 
darbo rūpinasi ir Kauno mies
to valdyba. Jau pradėta lygin-

DIDELĖ S1TEIKTA NAUDA. 
D. K. Georgleff iš Cfcilco, Idaho 

rašo: "Malonėkite man prisiųst triB 
pakelius Bulgariškos žolių Arbatos 
tuo jaus. Aš jau vartuoju šią Arba
tą, per ilgą laiką ji man stebuklin
gas vaistas". 

Tuojaus palengvina vidurių, kepe
nių ir inkstų neramumu* Bulga
rišką Žolių Arbatą galima gaut pas 
jusij vaistininką už 35c. — 75c. ir 
$1.25. 

GROŽE PRIKLAUSO 
NUO SVEIKATOS 

Viliojanti gražybė, moteriš
kos svarbiausis dalykas, pri
klauso nuo švarumo ir apsau-

-. „ — ^ -*••— £ u s delikatnų moteriškų or-
i\ /Amo K-jinl-n ir TTimn în *.V3Tai !r. Motery8 kur ie *»«**« i ganų. Šis yra darbas Fema-U zęmę Kauko n šimučio bokite teisybę, MUBU specialistai ? J! nrodnktas mokvtmn 

duoda pilną egzaminaciją kuri Iš- i į ? I ™ » . P l o a i l K i a ? mOKVlOm. 
Moterims yra kaipo duotas iš gatvėse. Dauguma bedarbių ; a n d a vlsua Jusų fellpnumua. N e r e i k e 

gaVO j a u d a r b o . B e tO, M i - I B p ė t i« š i s egzaminas tikras ir neabe• 
Jjotinas. Jeigu skauda tau vidurius, 

nisterm Kabinetas nutarė duo I krutinę, pečius, galvą, jeigu negru-
j muiluoja tau viduriai, neturi apetito, 

kankina tave rumatizmas, dusulys, o-
dos ligos nerviškumas ir kitos kro-

ti Kauno miesto valdybai 25,-
000 litų pašalpos organizuoti 
viešiems darbams. Tuo būdu 

vatinio taip ir valstybinio darbo sritis ir tose srityse tin
kamai savo žinias sunaudoti. 

Tad yra gyvas reikalas, kad Amerikos lietuvių visuo
mene dar kiek prisidėtų savo gausiomis aukomis ir su-
šelptų besimokinantį lietuvių jaunimą kaip Lietuvoje,]„mis ir marinomis 

jaunuomenė yra dideliame skurde, ir, suprantama, nes įš-! ta iP ir užsienyje. 
: Dr. Jur. Pr. V. Raulinaitis, 

Seimo Vice-Pirmininkas, 
Žemės Ūkio Akad. Docentas. 

nlškos ligos. 
Veltui neleiskite laika ir pinigus 

pas daktarus kurie neduoda rezul
tatus. Daugelis žmonų mano kad 
jau nebus galima išgydyti jos. Ne
pasiduokite., Gaukite nuo cxpertu 
patarimą. Prisidekite ir jus prie tų 
šimtu sveikų ir linksmų pacientų ku
rie lankuosi kiekviena diena j mū
sų privatiškus kambarius. 

Mes turime didžiaus; ofisą Chica
goje su visais moderniškais įtaisy-

silaikyti mokinimosi laiku studentai iš savęs negali, jų 
tėvai neturtingi, pati Lietuva nuo karo nuskurdusi, nėra 
galimybės studentus aprūpinti stipendijomis iš valstybės 
lėšų. Čia reikia daug pasišventimo iš aukų iš gerų žmonių 
valios ir privatinių organizacijų duosnumo. 

Lietuvoje tos aukos yra renkamos ir kiekvienas, ku
ris išsigali, jas duoda. Bet kaip minėjau, šalies gyventojai 
neturtingi, tai ir aukų per daug duoti negali. Savo auko
mis mes Lietuvoje nepajėgiame išlaikyti mūsų besimoki
nančią jaunuomenę, o jos yra daug ir dar daugiau reika
linga, kad tinkamai kultūrinti tautą ir vesti visas kaip pri-

Mano nuomone vienas svar- kų pavyzdžiu, nutartų rengti 
biausių reikalų, kurie reikės, Spaudos Savaitę ir rastų tin 
Seimui aptarti, butų mūsų 
spaudos reikalas. Butų gera, 
kad Seimas, Lietuvos kataii-

kamų priemonių jai pasekmių 
gai įvykdinti. 

DR. PRANAS RAULINAITIS. 
Gimęs Sasnavos parapijoj, Marijampolės apskr. 

Labai gabiai gimnaziją baigęs, kurį laiką studijavo 
Žemės Ūkio Akademijoj Maskvoje. Daug darbavosi 
lietuvii] pabėgėlių tarpe Pietų Busijoj ir Ukrainoj. 
1918 m. sugrįžo Lietuvon ir čia organizavo I/ietuvos 
Darbo Federaciją, kurios jis buvo pirmuoju pirmininku. 
Daug rašė Lietuvos laikraščiuose įvairiais politikos rei
kalais. Tautos Fondui užtikrinus jam stipendiją, 1919 
m. jis atvyko Fribourgo universitetan ir įstojo teisių 
fakultetam Disertaciją parašė apie Lietuvos valstybės 
ūkiškas problemas ir išlaikęs kvotinius 1923 m. va
sario mėn. baigė teisių fakultetą daktaro titulu. Grį
žęs Lietuvon, Dr. Raulinaitis tapo išrinktas Seiman, 
kame dabar yra vice-pirmininku. 

Įsikūrus" Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijai, Dr. | 
Raulmaitis pateko į tos Akademijos docentus konsti-j 
tucijos teisei ir ekonomijai dėstyti. 
' . ismm&ii #i * .' -,.. x . Red-
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Kad norite greitų rezultatų atsi
nešk šj skelbimą o gausi egzaminą 
ir X-Hay kuris kainuoja $10.00 už 
$1.00. * 

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
r>03 So. State st. Kamp. Congress St. 
Privatiskas fėjimas 7 E. Congress St. 

Prieš Leiter Stores 
Valandos: Nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Subato-

mis 9 iki 8 vai. Nedėliomis: Nuo 3 
iki 12 vai. ryte. 

— '•* 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Graborlus 
2314 W. 2S-rd Place 

Cbicago, HL 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžia at
sišaukti, o mano 
darbu busit* užga
nėdinti. 

I Tel. Ganai 1271 
2129 

dangaus. 
Femaform yra aiškus gydo-

iis del moteriškų skausmu ir 
kentėjimų, apsaugoje jaunys
tę, ir palengvina permainoje 
gyvenimo. Dirba labai greitai 
ir visiškai apsaugoje. 
PAS JUSŲ VAISTININKĄ 

Teriflafonh" galima nusipirk
ti pas kiekvieną modernišką 
vaistininką. Bet kad jusų 
vaistininkas neparduoda, pri-
siųskite $L00 ir mes jums pri
siusime. Kad nepatenkins su-
grąžįsime pinigus. 

LAUBER & LAUBER GO. 
Išdirbėjanto Chemistai 

Labatorijos Diviaija 
1526 W. 21st Street 

CHICAGO, U. S. A. 

LIETUVIS F0T06FUFISTAI 
Jei Tamista nori, kad Jusų 

paveikslas atrodytų kaip gyvas, 
tai tą padarys Tamistoms J. 
J. Stankaus Bridgeport Studi
joje. 

Metf imama paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir ti. 
Mūsų studijoje galime nusiim
ti paveikslą billa djeną ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stankus 

BRIDGEPORT STUDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tcl. Boulevard 8302 
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Gėlelė. 

GYVŲ ROžlįj VAINIKĖLIS, 
DRAMA 3 AKTŲ. 

(Tąsa) 
AKTAS II. 

(Miškas priaugęs įvairių gėlių, bet 
daugiausiai rožių. Viduryje miško kelias. 
Marytė skubiai eina keliu, kalbėdama 
rąžančių, ir pamato rožių krūmelį. Sus
toja, žiuri ir kalba): 

MARYTĖ: O, koks gražumas šių ro
žių. Prisiskinsiu puokšte ir liuosu laiku 
nupinsiu rožių vainiką ir papuošiu savo 
daniškosios Motinos altorių. Juk ryt Jos 
šventė. (Skina ir toliau kalba). £et ar aš 
nesusivėlinsiu į mokyklą? Bet mūsų mo
kytoja yra labai gera ir dievota. Ji gal 
man nieko nesakys jei susivėluosiu, aš 
jai pasakysiu, kad beskindama rožes del 

I 

teta sakė, kad nepasivėluočiau, aš turiu 
būti klusni. Marijai nebus meilios tos ro
žės, kurias aš neklusnumu surinksiu. Ne, 
neskinsiu daugiaus ir tas kurias nusky
niau čia paliksiu. (Deda ant žemės šalę 
krūmelio). Dabar bėgsiu į mokyklą, juk 
jau daug laiko sugaišinau. Bažnytėlėj tru
puti meldžiausi ir čia užtrukau, bėgsiu. 
(Ima savo knygas nuo žemes ir linksmai 
sako/: 

Štai, vienas geras sumanymas atėjo 
man galvon, kad papuošius Marijos al
torių, rytojui. Jštikro šitaip bus geriau
siai, tai neprasikalsiu nė tetulei nė moky
tojai. Šitaip padarysiu. Kai tik nueisiu į 
mokyklą, tuojaus pasikalbėsiu su savo kai 
mo mergaitėmis, kaip mes galėtume sa
vo bažnytėlę rytojui papuošti ir ar jos su
tiktų mao pagelbėt ir jei jos sutiks, aš 
paprašysiu mokytojos, kad ji mus visas 
anksčiau iš mokyklos paleistų. Tada aš 
jas visas čia i šį mišką atsivesiu ir mes 
visos besikalbėdamos nupinsime šių gra
žių rožių vainiką ir papuošime Marijos Šv. Panelės, susivėlinau. Jį mane nebars 

f Vėl mąsto). O, ne taip nedarysiu, mano J , altorių Josios šventei, šitas tai gejiausis 

būdas Marijai džiaugsmo padaryti. 
Aš stengsiuosi dar tuomi mergaitės pa-
dorinti ir jų širdyse Marijos meilę įskie
pyti. (Suėmus rankas ir akis dangun pa
kėlus sako): 

Marija, mano dangiškoji Motina, pa
dėk man tai įvykdinti! (Išeina). 

SCENA I. 
(Vėl tas pats miškas. Ištolo girdėti 

kalba miške. Marytė ir pulkelis mergai
čių susirinko pas rožių kruinejį. Marytė* 
prakalba:) 

MARYTĖ: Mergaitės (imdama nuo 
žemės rožes kurias jį buvo nuskynus ei
dama mokyklon), štai aš eidama moky
klon pamačiau šį rožių krūmelį ir buvau 
pradėjus šias (rldo nuskintas rožes) ro
žes skiati kad papuošus mūsų bažnytė
lėje Marijos altorių, jnfc rytoj Marijos 
Į Dangų Euum0 Šrentė. Man beskinant 
atėjo mintis, kad gal ir jųs mergaftės no
rėtumėte prisidėti prie šio švento dar
bo. Taigi, greit padėjus (rodo) rožės ant 
žemės, bėgau pakviesti ir įumis, kad 
jųs man pagetbėtumėte nupinti rožių vai

niką Marijos altoriui papuošti. 
LEONOKA: Maryte, kokia tu gera! 
ONA: Aš steHuosi kad ir mūsų mo

kytoja tokia gera, kad mus visas taip 
anksti išleido. 

RITA: Taip, išleido, bet kiek Marytė 
jos prašė. 

VIN€ENTA: Vmi nedaug. 
BRONISLOVA: Kai tik Marytė pa

sakė kokiam tikslui, meiliai ji atsakė: 
"su mielu noru, mergaitės, aš jus lei
džiu", ar ne taip, Marytei 

MARYTĖ: Taip, mergaitės, ji ir sa
vo -veidu parodė, kad jai ta mūsų mintis 
patinka. 

BERNADETA: Juk ir ji pati labai 
myli Mariją, net ir savo pamokose vis 
ka nors apie Mariją pasako, nors mūsų 
mokykloje tikybiniai dalykai ir neesti 
aiškinami. 

DOMICĖLĖ: Ir aš patėmijau, kad 
ji savo pašnekose su mumis Mariją pri
mena. O dabar mato, kad mes pačios no
rime Majriją pagerbti, tai kur ji neleis. 

(Bus daugiau) 
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Dabokit juos atsargiai. Jus 

galit nukreipt svarbią liga su 
šaukštu Dr. CaldwelTs 

Syrup Pepsin. 

K uomet pastcbit, jogei vaikas yra 
ncžvalus, šalinasi nuo draugų ir 
žaidimų, pažiūrėkit j jo liežuvį, o 

pamatysit, kad jis aptrauktas — tai 
tikras ženklas vidurių, užkietėjimo. 

IŠ SHENANDOAH, PA. 

Tuojaus duokit arbatinį šaukštuką 
Dr. Caldvvell's Syrup Pepsin. Jis pra
dės veikti ir pasekmės bus į porą. va
landų, o tuomet vaikas bus ir vėl 
smagus. Jeigu vaikas turi lengvą 
karštį, snargliuoja ar (Mausti, duok 
kitij šaukštuką ant nakties, kad už
tikrinus, jogei pavojaus nebus. 

Visiškai nereikalinga duoti jūsų kūdikiams smarkių liuosuotojų, nes jų sis
tema vėliaus prie to pripras ir tuomet bus sunku atpratinti. 
Daržovių sunkos liuosuotojas, toks kaip Dr. Caldvvell's Syrup Pepsin pilnai 
patenkina vaikų reikalavimus ir yra malonus imti, taip kad nėra jokio sun
kumo vaikams įsiūlyti. 

Patyrusios motinos jau senai suprato vertę Dr. CaldweU's Syrup Pepsin, nes 
Aios gyduolės stovi ant marketo per ___^_ 
suvirs trisdešimts metų. Jos laiko šias 
gyduoles savo stubose, žinodamos, 
kad tai yra geriausias liuosuotojas, 
kuris prašalina galvos skaudėjimą, 
raugčiojimą, drebulį, šaltį ir kitokius 
nesmagumus, kurie paeina ruo vidu
rių užkietėjimo, kas gamina nuodus 
žarnose ir skrandyje. 
Pirkit bonk;.i jūsų n p tiekoj šiandien. 
Duokit bile vienam jūsų šeimynos na 
riui, nepaisant senas ar jaunas. Jei
gu nepagelbės, kaip mes sakome, jū
sų pinigai bus sugražinti a'gal. Taj 
tokia mūsų neabejotina garantija. 

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuifcnet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adretą ir pa. 
siunčia į 

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, 111. 

o aplaikys dykai bonkjj Dr. Cald-
weH's Syrup Pepsin paštu. Htampa 
nereikalinga. Visiškai dyk-ai. 

P U P. S I M A I T I S 
NAPRAPATH 

Gydau pasekmingai tokias Ilgas 
vyrų, moterų Ir vaikų kurios bu
vo pavadintos neišgydamos, ne-
silpnindamas juos vaistais ir ae-
varglndamoa operacijomis. 

Vartoju Naprapatjjos ir Maistt 
nes chemijos būda gydymui, ( iš
gydęs nurodau raštų kaip užsilai
kyti Jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum. Einu prie ligonių ir J 
namus. Tel. Boulevard 8703. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 Iki 8 
vak. Nedėliomls po sutartė 4652 
So. Ashland Avenue. 

_> 

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Alumis šiandiena. 

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

Patarimai dykai. Atsilankvk į 
TRAlNIS HEALTH INSTITUTE 
3827 so. Halsted Street 

Vai.: Nuo 9 iki 13 iš ryto ir 
nuo 5 iki 8 vakare. 

D A K T A R A I : 
Namų Telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

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

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

DR. S. BIEZiS 
FHYSICIAN & SURGEON 

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

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Residence: 3114 \V. 42nd St. 

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

Sun. 10-13 Noon 

OR. A. I RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4146 

Telefonas Boulevard 1939 

DrSABrenza 
4998 SO. ASHLAND ATERTH 

Chlcago, UI. 
Vai.: 9 ryto Iki 19 plet: 1 po 
P*et iki S po plet, 9:90 vak. Iki 
9:30 vak. 

J 
Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1797 W. 47-th 84. 
Valandos nuo 8 Iki 19 dieną, nno 

t 8 iki 8 vai. -vak. Medėllomis nuo 
i 8 Iki 9 vai. po pietų. 

Dr. A.J. KARALIUS 
Tei. Boulevard 9180 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, I1L 

Dr. Maurice Kahn 
&Rytojas ir Chirurgai 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Y ard* 0994 

Valandai; 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 
Muo 7 iki 9 vakare. 
tfedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Dr. A. Račkus 
Gydytoja*, Chirurgas, Obe-

tetrikas ir Specijalistu 
Elektroterapas. 

IŠIMA T0NSILUS — 
1)—Be marinimo, 
t ) — B e peilio I r be •kaD»n>o, 
S)—Be kraujo, 
4)—Be jokio parojau* aveili.al. 
f)—Pncljentul nereikia •ir-.n, to

li tuoj valgyti, Ir tmli eiti . 
dfurba,. 

Pagydė 'Gall-stoaee* (akmenie tulžyje) 
Ir akmenį* ilapume pūslėje be •-
peracijea, ea tam tikrmals mok»> 
liekomis priemonėmis bei vaistais. 

apkartusiems sagrąiina girdėjimą. 
Gyd* visokias Hgas pasekmiofui. ir jei 

yra reikalas daro operacijų*, 
rrofasįjonali patarnavimą telkia save 

• M 
1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Ofisas atidarytas; kasdien nuo g vai. 

po plet Iki t vai. vakare. 
Nedetiomta Ir eeredomia ofisas uida> 

irtas. 

I 

>fiao Tei. Boulevard 98M 
Resld. Tei. Dreiel 9191 

Dr.A.A. ROT H 
BL1A8 GYDYTOJAS IR 

CH1KURGA1 
•pectallstas Moteriškų, VyriSkl 

Valkų ir vton chroniška Ugu. 

Ofisas 3103 S. Halsted St 
Kampas 31«t Str. 

Vai.: 1—9 po plet 7—8 vak Ned. 
Ir šventadieniais 19—18 d. 

Dar nėra dviejų metų, kaip 
lietuvių šv. Jurgio parapija su 
silaukė nauja klebono kun. J. 

[Dumčiaus. Mačiau prieš jam 
ateisant tą, parapiją, teko ap
lankyti ją ir dabar. Nustebau. 
Rodos, čia užtekėjo nauja sau
lele. Bažnyčia numetė senuo
sius suplyšusius rūbus ir pa
sipuošė taip puikiai, kaip pri
dera Dievo namams. Nepasi
liko jos viduryje nei vieno iš 
senųjų skarmalų. Altoriai at
naujinti, stovylos, rodosi, ne 
tos, sienos nudažytos tikrų 
artistų ir išlaikyta gražiausia 
skonis. 

Ne tik Dievo namas pasi
puošė. Puošiasi ir žmonių šir
dies bažnyčia. Kasdien matyti 
žmonių einančių prie šv. Sa
kramentų, ir nevien moterų, 
bet ir vyrų. 

Pirma rotai tekdavo matyt 
kunigas svečias. Dabar reta 
diena, kad neapsilankytų sve
timas kunigas. Ar atvyko sve
čias iš Lietuvos, pirma vieta) 
Shenandoah, ar misijonioriai 
gavę nno misijų liuosą dienų, 
jų pailsio vieta— Shenandoah, 

Žmonės džiaugiasi. Ir kur gi 
nesidžiaugs? Kada nori, ir su 
kokiu reikalu nori, eina pas 
kun. kleboną ir nei viens ne
išgirdęs šiurkštau žodžio, iš-
eina gavės geriausių patari
mų, tėviškos paguodos. Pirma 
ši parapija nežino jo; kas tai 
misijos, dabar umu laiku ture-
jo net dvejas. 

Visur pavyzdinga tvarka. 
Ar šiokią ar šventą dieną mi
šios paskirtam laike, patarna
vimas greitas ir mandagus. 

Net komitetas, kuris taip 
[buvo griežtai nusistatęs prieš 
kleboną, pradeda suprasti, 
kad tik klebono tėviška ranka 
gali ir bažnyčią gerai tvar
kyti, ir žmonių dvasią tobu
linti ir tautos meilę žadinti ir 
apsaugoti mųs lietuvius bro
lius nuo ištirpimo svetimose 

o 

bangose. 
Garbė tam vyrui! Nors liga 

buvo gerą ganytoją atskyrusi 
nuo avelių, bet, ačiū Dievui, 
sveikata grįžta. Dieve duok 
dar ijgai šiai parapijai džiau-
gties jo vadovavimu. Gal jau 
netolimas laikas, kada visi 
žios parapijos Lietuviai sueis 
į tvirtą vienybę, susilauks sa
vo katalikiškos lietuviškos 
mokyklos ir nušvis jai graži 
ateitis. Koresp. 

Dr. BELUS 
PINE-TAR MEDUS 

ADVOKATAI 

- i ' DEL KOSULIO 
DEL greito, palengvinimo .kosulio nėra geresnio vaisto 

kaip plne-tar medus, kuri nfunų tėvų tėvai vartuoda-
vo. Bet Imkite atsargus Ir klauskite tikro Dr. Bell's Pine 

Tar Medaus, originali* kurf tukstaacioi šei
mynų vartoja. Yra daug imitacijų bet ori* 
gina lis yra geriausi*.. Sustabdo pavojin
giausi kosulį i 24 valandas. Saugus del 
vaikų. I iu tinai reikalaukite Dr. Ikll's. Tik 
30c. pas kiekvieną vaistininkų. 

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

11 S. La SaUe st. Eoom 9001 
Tet Randolph 1034 

sspi B. niirtpd st 
sr.v • tu , ana | 

« , . , , 

GARY, IND. 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

1 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
auvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

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

Nedėliomls nuo 19 Iki I I 

| 3333 South Halsted Street 

r 
DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

l 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo Z—1 
po pietų: nuo 7—3:30 vakare 
Nedėliomls: 10 iki 12. 

Telefonas Midway 2880 
— r T - $ 

Tel. State 1730 
K. N U R K A IT I S 

AKINI L PK1TAIKYTO.I YS 
159 Itortlfc State Street 

Ruimas 1429 C 'apitol Bldg. 
Nuo 6:30 lig 9 vai. vakarais 

Išskiriant Seredos ir iJubatos vak. 

Tel. Boulevard 868i 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAI m 
CHIRURGAS 

• t S M Bo. Morgas Street 
Valandos: 9—11 ii ryt*. ' 
Vakarais nno T iki • 

CICERO OFISAM: 
IMS South 49-ta Aresms 

Telef. Cicero 447S 
Valand.: t—f :I9 • . • . kasdien, 

U tam Inkais ir pėtnyčloms na*> t j] 
iki 9 vaL vak- I >ll 

t — • * 
Tel. C anal 0257 vak. Prospect G659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
j Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija §600 S. Artesian Ave. 
į Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 

po pietų; 6 iki 9 vakare. 

Čionai jaunimas getai ir 
stiprai yra susiorganizavę ir 
pasižymi savo darbštumu. Y-
pae gražiai veikia L. Vyčiai 
ir parapijos clioras, vedamas 
E. šlapelio. Clioras šv. gies
mėmis Bažnyčioj žadina mal
dingumą žmonių širdyse. Mū
sų vargonininkas E. Šlapelis 
3'ra gabus ir geras žmogus, 
kuri labai choristai ir parapi-
jouai myli ir gerbia. Bet štai 
pasklido nemaloni žinute, kad 
ponas Šlapelis žada apleisti 
Gary ir išvažiuoti į Sioux Ci
ty, ten kur pirmiau vargonin-
kavo. Priežastis nežinoma, 

Panaikyk Salti 
Su Terpei!) 

Panaikina tą šaltį tuojaus! Ne
lauk Ugrai—neduok progos inslsest 
tam kosuliui kitris kankina tave. 
Terpetinas greitai tą šalt] panai
kinsi 

Naujos Turpo išradimas yra su
taisytas su visais Turpetine gy
dančiais vaistais .kurie tuojaus pa
lengvins pasitrinus skaudamą vietą. 

Tu{rpo greitai sustabdo skaudėji
mą gerklei, rumatizmu bronchitis 
ir neuralogijoa. Palengvina kojų 
skaudėjimą, pleuHsy, lumbago, ir iš
sisukimus. 
Nedegina ir nepuslėja. 

Nelauk ilgai su kaupiu — Velt 
tuojaus! Nusipirk Turpo šiandien 
nuo savo aptėkoriaus. Nebūk be 
Turpetine Oimtment šabo namuose. 

Turpo turi savyje Menthol ir 
Camphor, — kaina 35c. ir 70c. dė
žutė. 

Tbe GJe.s>ner Co. 
Ffndtey, Oliio. 

del ko jisai čia nepamėgo ap
sigyventi. Ir vėl reiks būti be 
vargonininko, bet gal neilgam, 
p. E. Šlapelis pasižymėjo jau
nimo tarpe, nors trumpai (i a-j 
ry gyveno. Jo atmintis liks 
čia ilgam. Tenoras. 

KENOSHA, WIS. 

CHICA60 HEIGHTS. ILL. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiii 
Nesigarsinsi, — tavo biznį 

I mažai kas žinos. 
Pasigarsink • * Drauge' % o 

dešimtys tūkstančių sužinos. 

DR. VAITUSH, O. P. ' 
Lietuvis ' ak iu Specialistaa. 

Palengvins akiu įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo ga l -1 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo- 1 
tumo, skaudančius Ir uždegusius 
karščius akių, kreiviu akių, kata- • i 
ro, nemiego, ir taip toliaus, be j j 
vaistų arba skausmo. Nepervirsi-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egvaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kiu. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš reCepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale 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. Speciale a-
tyda atkreipta i mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomls nuo 9 iki 1 po piety 

Tel. Boulevard TSS'S 
1545 We*t 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUGŠČIAU 

Krutamieji Paveikslai. 
Sausio 14 ir 15 Šv. Petro 

svetainėj p. Lukšis rodė kru-
tamuosius Lietuvos vietą pa
veikslus. Paveikslai ganėtinai 
daihjs ir puikiai atrodė. La
bai malonu ir įdomu buvo 
mums savo Tėvynės vaizde
lius pamatyti. 

Lietuvos artistai. 
Sausio 18 atvyko čia Vaič

kaus Dramos Teatras, kurs 
šv. Petro svetainėj suvaidino 
viena drama- "Pietro Caruso" 
ir dvi komediji. Vaidinimas 
buvo gražus. Publikos buvo 
pilna svetaine. 

Atidėta. 
* 'Draugo' • dienrašty buvo 

rašyta, kad vietos šv. Petro 
parap. choras 25 sausio dienai 
šv. Petro svetainėj vaidins 
kokią tai juokinga komediją. 
Dabar sužinota, kad minėtas 
vaidinimas tapo atidėtas. Ji
sai }vyks 1 d. vasario. Sako
ma, kad be komedijos busią Į 
ir gražių dainų. Tatai verta y- j 
ra eia visiems ateiti. 

Pianas. 

Sujudo Cliicago Heights jau 
nimas-r Pirmadienyj sausio 12, 
iš naujo susitvarkė Lietuvių 
Vyčių Si kuopa. Nors ir mažai 
buvo susirinkę, vis tik jie ža
da gyvuoti, o kaip pradės, tai 
ir gyvuos. 

Buvo nutarta laikyti susi
rinkimus pirmą antradienį 
kiekvieno mėn., tai ateinan
tis susirinkimas bus vasario 
3, 1925. 

Vyčiai ir Vytės neužmirški
te atsivesti naujų narių } 
busi amąj i susirinkimą. 

Valio Chicago Heights jau
nimas! 

Pupa. 

—"^W»W» 

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

Ofisas Dklmiestyji 

29 South La Salle Strael 

Oeotml ts?t 

V akaraii 3883 8. Halrted SI 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. ffasMngtoi St M m 911 
Tel. Central • > • • 

Cicero Ofisas Ketvergo rmK. 
4917 W. 14th St. Tel. Cicero 
Ant BRIDOEPORTO Seredoj m 
6-8 vai. T. SubatoJ nuo 1—7 v. «J 
3236 S. Halsted SL Tel. BouL #717| 

Tel . . . Lafayette 8668 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Westen» Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki 5 6 Iki 8 P. M. 
Chicagb. 

Tet Canal 9$t» 
c. J. PAifsmira 

PAIfSIRNA STUDIO 
1901 & Halsted St., Chlcago. 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja } Tisas 

miesto dalis. 

Tamsta £ g 
1 

(\ 

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną. 

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi! 

Tula lenkti šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta i teismą, ku
riame ėjo byta dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų. 

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo* kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, I 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir ' 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsake jai tuojaus nueiti i aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI-
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sująikę 10 dienų, o 
motina padarė Vi?ką kaip buvo iša
kyta. Dabar kūdikiai naktimis .jatt 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
įjanių savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena. 

BAMBI NO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugtaus! 

(Paskelbimas) 

I 
Mūsų Naujo Namo Adresas 

l'M Sis: 
162-164 N. Sangamon St.| 

Arti Randolph Str. 
Mes turime geriausių silkių 

ir žuvies. l£aip tai: Alaska 
Fat Scotch Ir Holland silkių. 

Mes parduodami bačkelėmis, 
pusbačkiemisi, ketvirtbačkials 
ir viedrais. 

Mes pristatome { visas miew 
to dalis. Taipgi pristatome ir 
l užmiestį. 

Reikalui esant telefonuo-
klte: Monroe 7344 

Visi atsakymai yra gvaran-
tuotl. 

M. BORTZ COMPANY 
1M I'OKTERS & PAOKERS OF 
ALASKA, SCOTCH and 

HOLLAND HERRING 
162-164 N. SANGAMON STR. 

TEL. MONROE 7344 
CHICAGO 

3 = = 

Ar sergate? Mes jums pagelbe
sime. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites. ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, grasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kesulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite nemoroldus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant reido spuogus, išbalimą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 

ji nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosuk|, apsivėlusi liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsl-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 

l visus nervu*, t ere ikės jums dau-
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schw88rs 

Ofisas 
Tel. Armitage 4413 

1112-1114 Milwaiikee Ave. 
Viršui Hatterman ir aiants Banko 

valaados 9-12 ryto, 1-5 po 
pietų, f - t vakare 

NedėlIoJ nuo 10 l t i 12 dieną 
Specialistai obroniSkų, nervų, 

• kraujo, odos ir šlapumo Ilgų. 

1. P. VVAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

117 H. Dearbon Stroel 
Kambariai 514 ir SIS 

Telefonai Randolph 5664 ir MUM 
VaL: Kas diena* išskiriant Sa

bą tos ir Šventės, nuo 9 iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Aveaoe 
Telefonas Pullman 6S77 

Vai.; Kas diena nuo t iki f; 
Subatomis visa diena, Šventomis 
iki pietų. 

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

mi 

John Bagdztunas Bordeo 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washinirton St, 
Room 1310 

Telepbone Dearbom 6046 
Vakarais: 2151 West 22 S t 

Telepbone Roosevelt SOfO 
Namų Telefonas Canal 1067 

m 
. i | . . 1 » ~ 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVA ADVOKATĖ 
3116 So. Halsted Street 

Valandos: Kuo 7 iki 0 
Kuo S iki i Subatom po 

i 

K. JDRGEUONISj ̂  
ADVOKATAS 

197 9 , I>earborn St.f Room 1117 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios ryta,: 
3335 So. Halsted S t 

Telefonas Yards 0141 
Bylos visuose teismuos". — Ab
straktai. — žggaUpjMjMę*- — 1>pSJi 
kola pinigų 1 Ir 2 morgiėiamą, 

^ s 

CHAS. K. VUOSAIUS 
Didžiauses ir gerianses siuvejes 

ant West Sides. 
Toriui dideli pasirinkimą radeniniu ir 

žieminiu materija del vyru 
ir moterių, 

SIUTUS H- 0VERK0TUS 
Visokiu Stylu 

S Padarau aut užsakinio greitai ir gerai 
• Kairios visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna-
g vimo. Taip,gi 
{• Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

i *«+« « ^ftietiiviu Kmtim. w 2337 So. l-eavitt St. Ohicago, UI. 
S Td. Roosevelt 8982 1 

JOHN KUCH 
I1ULTUVI8 ADVi 

MSI W. 22-nd 8t. arti l*m+*t M. 
Telefonas Canal M I I 

Valandos: t ryto lkl 9 vakarą a*. 
redoj ir Pėtuyčioj nūo • r. fH i j 
y. Veda Ti*oklas bylas 
teismuose. Egzaminuoja 
tvą Ir padirba •tsoklmi 
mentus, perkant arba 
dant Lotus. Namo ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Biznius. Skolina Pinigus aat pir
mo morgičlaus Išnaromis UDTCO-
mia. 

aiiiniiiiniiuuiiiiiiiii 
FJET&Af 

• • n i 

Lukšio Naujausi iš Lietuvos 
Krutamieji Paveikslai 

Bus rodoma: 
Sausio 24 ir 25 d. fcihfr1 

gio svet. Grand Rapįds, MSA 
Sausio 1^ & Bijo Tfceftra 

Ąuburn, II]. 
Sausio 28, 1925 m. Lietuvjg 

Beudrovės svet. Dix Ave. ir 
25th Detroit, Mich. 
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JUODOSIOS GAUJOS 
ŠAUDOS:. 

I' 

Juodosios gaujos Chicagoj 
nepaliauja savutarpiai kovo
jusios. Pasiskaitymui i noberei 
kalingi joms teismai, nei ko-
ki formalumai. Nusamdomi 
galvažudžiai ir žudomi gaujų 
"vadai. . **-

Nesenai vienas toksai va
das nužudytas Cicero j . Pas
kui nušautas O'Bauion Chica 
goję. Tomis dienomis pašau
tas ir mirštąs žinomas fForr-
io Jackson Park ligoninėj. 

Policija nuo jo nepasitrau 
kia, nors gydytojai aiškiai ži
no, kad jis vargiai pergyvens 
nakti. 

Be to energingai ieškomi jo 
pašovėjai. 

Bet kas iš to. Torrio už
vers kojas ir jo draugai nedo 
vanos jo priešams. Reįkia 
laukti naujos tragedijos. Ge
ra i dar, kad jie savutarpiai 
žudosi, nekabindami pašali-

BOMBA ARTI POLICIJOS| ninkaite išpildė "Sweefr Zep. 
STOTIES* h y r " Mozarto nokturnas Gro-

dzki. Šitos jaunos solistės savo 
skardžiais balsais luiiijodamos 
sužavėjo klausytojus. Choro 
pirmininkė E. Jovaišaite ir 
S. Lauraitienė su V. Volterai-
te sudainavo trio, 'Serenada' 
Schubert. Minėtos trys solis
tės visados pasižymi kur tik 

Praeitą sekmadienį Cook [pasirodo. I r Sj kartą atliko 
a p i m t i e s miesteliuose 30 še-<' savo d a l ! ^ a ž i a i . 
rifo asistentu atliko 'reidus. ' 

Art i Maxweli st. policijos 
stoties užvakar naktį pames
ta bomba, Sprogdama visą a- J 
pylinkę supurtė ir pačią stor 
tį. A p s i a u t i namai, 1325 So. 
Halsted st. 

Investuok Savo Pinigus 
Ant fi-% 
m JaA A V ^^B* jf / 

. 

-
» 

V 
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•Keliolika asmenų areštuota. 

VYČIŲ CHORO KONCER 
TAS. 

Įvyko sausio 18 d. 1925 m. 
S vai. vakare Boliemian Ame
rican Hali 1436 nV. IStfa St. 
Programos turinys p. 
A. Pociaus parengtas buvo la
bai rinitas. Darė malonaus įs
pūdžio publikai. 

Pirmiausiai choras vado
vaujant p. A. Pociui sutarti
nai dainavo 'And The Glorv' 
iš oratorijos Messiah T landei. 

nlu žmonąų. Kiek žinoma, t o j r ) a ] y k a s n e i e l 1gvas išpildyti, 
jų žudymosi policija negali Jiodol ne visi chorai ji dainuo-
sustabdyti. Nes polLcijai ne-j j a > L yy{.ių c . A. choras di 
bežinomos hi piktadariu visos jdelis j r „.eraį lavintas šia dai-
paslaptys. •na gražiai išpildė. 

Duetą dainavo S. Lauraitie-
LORENZ EIS KALEJIMAN nė ir V. Volteraitė: "Baroarol 

! le" Offenbach, ir "Meile\Te-
Lorenz eis G mėnesiams ka

lėj iman. 
f y vynes nemari '. Naujalio. Iš

ėjo puikiai. Gerb. Justas Ku-
Arthur Lorenz yra buvęs jdirkas L. Operos artistas dai-

vokiško laikraščiu* '*Illinols Uavo solo "Romance of Xa-
Staats-ZeitungM redakto-Įdir from pescatori di perle 
T j u s # [Bizel", jam publika nepasi-

Anais metais jis apjuodi- j s 8 ' 1 ^ 0 aplodismentų už jo 
no amerikoniškus kareivius, 
tarnavusius kare. Amerikos 
Legionas patraukė jį teis
man. "Supe r io r " teisme jis 
apkaltintas už šmeižtus ir nu 
baustas pusmečiu kalėjiman. 

Lorenz apeliavo ir paga
linus pralošė bylą. 

KOVOJA NAUJAS TAK-

Illinois gubernatoriaus pro 
jektą uždėti taksas ant suvar 
tojamos automobiliams gazo-
linos energingai kavoja auto
mobiliu savininkai. 

a 

ŠešioHkoj jkitų valstybių y-
ra tos rūšies taksos — po 
1 centą galionui. Gal jos ten 
reikalingos. Bet mūsų valsti
joj visai nereikalingos ir tai 
projektuojama uždėti taksų 3 
centus galionui. 

Apskaitoma, kad tuo būdu 
butų per metus IHinoise su
rinkta virš 20 milionų dole
rių. Aplamai imant, vienam 
automobiliui per metus išeitų 
virš 18 dol. 

labai gražų padainavima. Pa
nelės E. Brazaitė ir O. Pešti-

BUS NUTEISTAS Į 
KALĖJIMĄ 

KAvS TURI SAVO NAMĄ, 
O NEMAINYS ANT NAUJO 
katras randasi Brighton Par 
ke 2-jų flatų naujas mūrinis 
namas po 6* ir 6 kambarius. 
Visi geriausi Įtaisymai. Turi 
but išmainytas tuojaus.^ Kas 
nori įsigyti ši namą pigiai, 
telefonuokite: Boulevard 9641 
C* P. Suromskis 8C Co. 

3252 S. Halsted Street, 
Chicago, 111. 

J . Ramanauskas solo ir 
vyrų eboras dainavo "Na , 
vyručiai, jau namie" — Her
be t ir "Atlėkė sakalėlis" -
Pociaus, p. J . Kamanauskas 
tolentuotu artsitiškai stipriu 
balsu pagražino visa chorą, o 
vyrų choras irgi savo dali ge
rai išpildė. 

Po pertraukos p. Justas 
Kudirka ir eboras sudainavo 
Kantata * 'Brol ia i" ~ Sas
nausko. Tokiu klasišku veika-
lų daugeliui dar neteko girdė
ti. I r reikia pasakyti mūsų 
choras išpildė jį pagirtinai 
visais atžvilgiais. 

Koncerte atsilankė mušu in-
teligentijos visa eilė: choro 
rėmėjai, kunigai, daktarai, 
advokatai, mokytojai, artis
tai, garsus biznieriai, muzi
kos mylėtojai, redaktoriai, 
studentai-tės ir šiaip profesi
jos žmonės, net tolimi svečiai, 
kuriu sunku man visus ir iš
vardinti. L. Vyčių Ch. A. cho
ras širdingiausiai dėkoja vi
siems atsilankiusiems. 

Korespondentas. 

Pirk Pirmus Real Estate Mortgečius, 
kurie yra labai atsargiai peržiūrėti stip
raus State Banko kurios reputacija kos-
tumetiai gali pilniausiai pasitikėti. 

NAMU BARBENAI 
TURIM 1000 NAMU DEL 

PARDAVIMO ARBA 

REAL ESTATE 

t 

MANUFACTUR1NG 
DISTRICT Bank 

1112 West 55th Street Chicago. 

y 
1 

wmz •mezm 

rinkta labai gabi panele" P. niam tikrini mūsų seserims. 
Kelpšaitė, p-nia Junokienl Dabar linkiu naujai valdybai 

I š 18TOS KOLONIJOS. 

Chicagos sveikumo komisi-
onierius praneša, kad šiltinės 
epidemija, čia pavyko sukont
roliuoti ir sulaikyti. 

TOWN OF LAKE. 

Metinės Sukaktuvės 

A. + A. 

'• %: MM • 
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Vakaras pavyko. 

Sausio 25 d., 'Sehool Hali 
salėj Vyčiu. 13-tos kuopos va
karas, kuriame buvo vaidinta 
"Klaipėdos J u l ė " pavyko vi 
sais atžvilgiais: žmonių vaka 
ran atsilankė virš šešių šim-
tų i r visi buvo vakaru paten
kinti. 

Koresp. 

Julijono Andrešiuno 

Kuris persiskyrė su šiuo p»-
saiiiiit sausio 28 d. 1924 me
tais. 37 metu amžiaus. Paėjo iš 
Panevėžio apskr. Joniškėlio pa-
rap. Turčiunių Kaina. .\merikoJ 
išgyveno 18 metu. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį KastaneUą, sūnų Aiek-
san<lrą. ir brolį Kazimiere. Lie-
tuvoje motiną, du broliu ir se
serį. O IMeve mano kaip ta be
širdė mirtis išplėšė Mano paty
limą vyrą ir mano sūnelio tė
velį. 

Metinės pamaldos už velionio 
sielą įvyks seredoj. sausio 28 d. 
š. m. šv. Antano bažnyčioje 
Cieero, I1L S vai. ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugus ir pažįstamu* 
dalyvauti šiuose pamaldose ir 
neužmiršt mus siuoje liūdnoje 
valandoj*. 

Nulftide: 
Moteris Kastancija, Sunūs A-
leksaudra ir brolis KazimieMui. 

Visi laukia Seimo vakaro. 
Visi mūsų kolonijoje ne

kantriai laukia Katalikų Sei
mo ir jo vakaro, kuris įvyks 
1 d. vasario, Dievo Apveiz-
dos par. svetainėje. Vakaro 
programą išpildys Vaičkaus 
Dramos Teatro artistai. Bus 
suvaidinta du labai gražiu 
veikalu: "Laisvės Kovoto
j a i " ir 'Natmezgamas Maz
gas ' ' . * * Laisvės Kovotojai ' ' 
iabai gražus veikalas iš Lietu
vos gyvenimo, tverentis pir
mai jos kariuomenei. J is ro
dos dvejose vietose buvo pa
statytas; kas jį mate, tai norės 
ir vėl pamatyti, nes laimi 
p^itrijotingas ir gražus veika
las. Turiu pasakyti, kad už
baiga šio veikalo yra pernau-
ja perdirbta kaip, kad buvo 
pirmiaus rodyta. "Neatmez-
gamas Mazgas" begalo juo
kinga komedija, kad nuo juo
ko ir šonai skaudės. Reikia 
pastebėti, kad svarbiausias 
šių veikalų roles atliks p. Vai-
ekus ir p-lė Tendžiulytė. Be 
šių dviejų veikalų, dar bus 
koncertinė programo dalis 
kuria išpildys p-lė Jokavieai-
tė Lietuvos Operos artistė. 
Tat kas gyvas, ruoškitės j 
vakarą. Tikietus galite gauti 
pas Federacijos skyriaus na
rius. <r 
Dzmgų dzingų Dzinguliukas. 

raštininkavo šešis metus, ir ji 
vedė knygas visados ir visur 
puikiai ir tvarkiai. Protokolų 
raštininke ponia O. Žylienė, 
gabi ir veikli veikėja. Iždi
ninke išrinkta p-lė O. Nevu-
tytė. Buvusioji K. Statkienė 
jau šeši metus iždininkavo, 
taigi visados reikia duoti pro
gos ir kitoms, nes yra sakoma 
kad jei tos paėios ilgai veikia, 
tai pradeda draugystė užmig
ti. Visados užsimoka permai-

gero pasisekimo ir visoms dar 
buotis iš vieno, nes " K u r Vie
nybė, ten Galybė". Tikimosi, 
kad ši valdyba, su pagelba, ki
tu visu sesučių kels luomą ir 
ji augs kaip ant mielių. 

Korespondentė. 

Žemiaus paminėtose vietose: 

MARQUETTE PARK 
CHICAGO LAWN 
BRIGHTON PARK 
WEST ENGLEWOOD 
AUBURN PARK 
PARK MANOR 
SOUTH PARK GARDENS 
BEVERLY HILLS 
MT. GREENWOOD 
SOUTH SHORE 
BRIDGEPORT 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

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

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO, 

A N T R A K D 0 S 
Kambarys išrendavimui del 

dviejų merginu ar vaikinų. E-
lektros šviesos. Kambarys ran-

nyti. Iždo globėjos poni Juno-Įdasi ant 3-ėiij lubų iš užpaka-
kienė (kitos vardo nežinau), jlio. Atsišaukite 

_ i 3121 So. Union Avenue 

NAMAI - ŽEMĖ 

Korespondente - K. Statkienė. 
Šis susirink inuvs buvo labai 
gyvas. Visa Moterų Sąjunga 
dalyvavo Akademijos vakarė
ly, kuris buvo surengtas 18 d j PARDAVIMUI 2 flatų mu-
sausio. Taip jau kuopa nuta-; riniai namai ant Marquette 

. w . . A, j •• ;Road arti Maplewood Ave. 
re prigulėti prie Akademijos j S m a p f i i l d o m { ; maudamasis 
Rėmėjų, Įstoti į "Amžinas J kambarys išgrysta # plytoms, 

'beržinio medžio visi uzbaigi-NaresM. Buvo kalinta, iš kur 
gauti kapitalo. Nutarta su
rengti šiam tikslui didelį 
"Buneo p a r t y " Meldažio sa
lėj (West Side) sausio 28 d. 
1925 metų. 7 vai. vak. Dova
nų bus labai daug nes kiekvie
na narė atneš po dalykų, o 
kitos net ir po kelias dovanos. 
Taipgi dvi nari apsiėmė per
eiti per biznierius ir paran
kioti dovanų, būtent jionios 
Z. Junokienė ir E. Statkienė. 
Taigi publika atsilankius ne-
apsivils, nes kiekvienas išeis 
su dovana. Taipgi kvieeiu vi
sus atsilankyti į ši "Bunro 

mai, Atsišaukite 
JAMES KRAL 

2444 VVest 67-th Street 
Tel. Prospect 1364 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

namus, lotus, biznius. Turim 
bargerių namu, lotų a})!ink 
Vienuolynų Marquette Park. 
Matykit: 

Pardavimui kampinis, medi
nis namas, moderniškai ištai
sytas, Beismantas pamūrytas, 
5 ir b" kambariu, 2 karu gara-
džius, netoli nuo Vienuolyno. 
K ai na $ 10,500. Verta pama-
tyti. Tikrai yra bargenas. 

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

Ofisas atdaras iki 8 vai. -
party , nes pelnas ema kil- lNedėliomis iki 3 vai. po pietų. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

DvtejŲ MetŲ Sukaktuves 

C E Z A R A S 
P A P L A U S K I S 

Mirė Sausio 29 
d. 1923 m. dvie
jų metų sukaktu
vių pamaldos į-
vyks Ketverge, 
Sausio 29 d., 19-
25, Dievo Apvei-
zdos bažnyčioje, 
18-tos ir Union 
Ave. 7:45 vai. 
ryte. 

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 20 kuopa turėjo susirin
kimą, kuriame išrinko šiems 
metam naują valdybą, būtent: 
pirmininkę išrinko tą pačią, 
nes ponia Sakalienė labai ga
biai i r tvarkiai veda kuopos 
reikalus, p. Z. SakalienS jau 
penki metai, t a i p pirminin
kauja. Finansų raštininkę iš-

, Faiiko dideliame nuliūdime moterj Teodorą Pa
plauskienę, (po tėvais Baktaitė) du broliu Liudo-
miną ir Ignacą ir seserį Stanislavą Amerikoje. Dvi 
seserį Kazimierą Norvilienę ir Aleksandrą Krizie
nę, Lietuvoje. 

• 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti šiose pamaldose. Po pamal
dų visi gimines ir pažystami kviečiami j namus. 

Nuliūdus Moteris Teodora Paplauskienė (po tė
vais BakteltS) 716 VVest 22nd Srt. 

8 kambariu Residencija ant 
Bockwel1, netoli nuo vienuo
lyno; Furnaee apšildoma, la
bai gražiai ištaisyta, Califor-
nia mados. Del greito parda
vimo kaina nužeminta $1.250. 
Lotas 30x125; 1 karo gara-
džius. Kaina $7,750, su įmo
kė j imu $2,500. Turi būti par
duota šį mėnesį. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 

Parsiduoda mūrinis namas 
G ir (i kambarių, garu apšildo
mas, su 3 karu garadžium ne
toli Westem ir 63rd St. Ren-
dos neša $1,680 i metus. Kai
na $13,000. 

Parsiduoda kampinis muro 
narna* 4 pagyvenimu, trys po 
š<'šis, ir vienas keturių ir vie 
no karo garą džius. Moderniš
kai ištaisytas. Kaina $18,500. 

10 flatų pardavimui su $10,-
000 imokėjimui, likusius po 
$200 j mėnesį. Naujas muro 
kampinis namas ant Mar-
guette J>lvd. netoli vienuoly
no, po 5 ir 4 kambarius. Visi 
flatai išrendavoti. Nepraleis
kite progos, pamatykite šitą 
namą, retai tokis pirkimas 
pasitaiko. Del platesniu in
formacijų patirsite ant vietos. 

18 flatų geriausioj apielin-
kej Chicagoj. Savininkas par
duos arba mainvs už mažesni. 
Renda suvirs $15,000.00 i me
tus. Kaina $90,000. 

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesni narna a n t dides
nio ar didesnį ant mažesnio, 
malonėkite atsilankyti į mūsų 
ofisą, mes tikimės kad tamis-
tai prisikirsime vieną iš tu 
1000 namų kuris tiks. Mes ne
galime čia paminavoti visų 
bargenų. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brangų nori pir
kti, su mažu kapitalu ar su 
dideliu, mes turim visokių 
kainų ir ant lengvų išmokėji
mų. 

Ofisas adaras nuo 9 kasdie
ną. Nedėliomis nuo 9 iki 3 
po pietų. 

Rozenski-
Lemont 

809 H. 35tl) St. Chicago 
Tel. fSouIevard 0611 ir 0774 

PAPABOM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS, 

k'asekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

f ? 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Bnilder 
Su tos rųšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Eedzie Avenue 
Chicago, m . 

ResIdencUos Tel. 
Prospect ftiei 

OflMo Tel. 
Prospect 6778 

ĮVAIRUS KONTRAKTOR1AI 
Tel. Blvd. M41 

A. K A I R I S . 
Murkito ir budavojlmo namu 

GENERAIJ8 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane doosu 

gera patarimą. 
8352 So. Halsted Street 

Chicago, m . 
B ome 

»356 Lowe Avenue -i 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HARDiVARE CO. 
Malavojime, dekaruojaine, 

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 
Chicago, HL TeL Yards 7282 

Tel. Lafajette 49*S 

PLUMBING 1 
Kaipo lietuvys, Hetavteaaa Tlsados 

patarnauju koofteriacMSaJ 
T U t t A , 

» 
1S98 West SSth Street 

t -

&Co 
6312 S. WESTERN AVE. 

Prospect 2102 

Telefonas Oanal eeiO 

PLUMBING 
Geriausi** plnmeris, darb« at-

lieku gerai Ir BąŽintfkai. 
THOMAS HTGGIlf9 

1318 8o. Oakley Are Chicajro. 

Telefonas Canal 73SS 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojtmo Kontraktorius 

Dažų ir Poperos Krautuvė 
2S38 SO. LEAVITT 8TR. 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, bkmie. 
riaras ir velkejaraa perkaatiams tr 
parduodantiems, darbo ir darklntnkq 
Jieikantieme — 

— visiems *T>rau»a" garsmtls 
moks. 

JeS laiko neturi pasauk: 

Tel. Roosevelt 7791 
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