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" D r a u g a s ' ' tebūnie kiekvie^ 

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikoje jo gyvenimo drangas! 

i * » s 
Veltni statysime bažnyčias, 

darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime. 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 
i 
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SEKMADIENIO ĮSTATY
MAS NEW YORKO 

VALSTIJAI 
NORIMA UŽDRAUSTI VI

SOKĮ DARBA IR VEIKIMĄ 

Bilius greitai bus įduotas le-
gislaturai. 

• > . ALBANY, X. Y., vas 
Pranešta, kad pagamintas 
"blue la\v" bilius sekmadie
nio šventimo reikale New 
Yorko valstijoje ir bus Įduo
tas legislaturai. Tas projek
tas taip drastinis, koks galė
jo but tik puritauų laikais. 

Graikai Pakilę 
Turkiją 

URVE AKMENS PRISLĖ-
G i A.J. 

m 

Artimuose Rytuose Pramato-
mas Naujas Karas 

A|TEXAI, vas. :i. — Tinki- oionybfg griovėjai. 

ATSISTATYDINO. 
LIETUVOS KABINETAS 

Nežinia, ar bus išgelbėtas. 
•Jįjį - KAUNAS, saus. 30 (suvė-

CAVE CITY, Kv., vas. 3. ,. . , .. f . . . . 
\ * Imta). — Lietuvos mimsterm. 

— Šiose kalnuotose apylinkė , , . . 0„ . . . 
K* .kabinetas sausio 2/ vakare at 

se vra daugvbė įvairių poze-1 , . . , , . 
*̂* k r i sistatyumo. 

miniu praėjima ir urvų, ku
rių daugybėj žmonės dar ne-

• buvę. 
Praeita, penktadienį vienas 

'žinomas drąsuolis, Floyd Co-
Įllins, nebepirimi kartu inėjo 

Atsistatydinimas 1 ikšiol ne O ' 

Liet. Katalikų Seimas 
Chicagoje Pavyko 

• 

pripažintas. 

Policija ėmėsi priemonių Įvienan siaurutėlin urvan ir 
jam ten besikrabakždin'ant 

jos saldžia, matyt, jaučiasi 
užtektinai stipri, jei ji pra
dėjo provokuoti graikus. 

Turkai iš .Konstantinopolio kai gali juos pulti ir žudyti-.lydo ir prispaudė koją. 
ir iš Turkijos teritorijos pa- Pati graikų vyriausybė j ' Ant rytojaus jis rastas ur 

saugoti eia ir kitur gyvenan
čius turkus. Nes įkaitę grai-

DAR NEPRISTATYTA 
AOTIT0KS1NU. 

Dalyvavo 350 Delegatų ir 150 
S v e č i u 

•r 

vienas labai didis akmuo p a s į t a 

balino graikų stačiatikiui pat- tai kol-kas ramiai atsineša. 
Tuo įstatymu norima uždrau riarką. Turkų valdžia prane- | Laukia, ką apie tai tars san-
sti sekmadieniais visus dar- iše, kati patriarku maišosi po- tarvės valstybės, kurios tai-

KOME, Alaska, vas. 2. — 
Dar ir šiandie čia nepr"istaty 

kovoti siau : 

ėiantį difteritų. 
Antitoksinai gabenami šu-

ve prislėgtas. Suskubta i » K * r n i m l s . K a i p v a k a r l u r- , j ( ) ) m t } 

bon. Kadangi prie jo gali pri ] ) r i s l a t v t i . Bet J c i l o b a i s i s n i ( 

eiti tik vienai* arba du žino go pūga su dideliu šalčiu ir 
bus ir visokį veikimų, išėmus litikon, tad turi eiti šalin, .pat su turkais nesugyvena ;nės, tai sunku tokioj ankštu- kelionė sutrukdyta 
pamaldas bažnyčiose. Ar taip tikrai buvo, ai- ne, | gražiuoju. Ypač Anglija su 

Kas yra to biliaus auto- 'gana to, kad patriarka" iš- turkais turi nesutikimų del 
rius, dar nepatirta. Tik žino- tremtas ir tas išjudino grai- Mosulo ir Mesopotamijos, 
ma, kad. bilių remia "Neu-jkus. Čionai atlaikomi graikų; Salonikuose graikai apdau-
Yorko State • Civie League" mit ingai ir šaukiama valdžia : žė turkų konsuhato outų. Pa-
ir " L o r d ' s l)ay AUianee."| pakelti karą įTurkiiai. ' t ikonsuJi norėjo nutverti, bet 
Matyt šios dvi organizacijos Mitinguose iškeliami prote- nevyko. 
turėjo prisidėti prie biliaus štai prieš turkų žiaurybes. Iš r Menko daikto guli kar-

Denuncijuojami jie kaipo di- tais ir iškilti naujo Karo lie-
tižiausi netolerantai ir krikš- \ psnos. 

sustatymo. 

"IŠRINKTAS" VALDŽIOS 
GALVA 

moj jis gelbėti. Imta skaldy
ti akmuo, kurs prislėgęs jam 
kojų. &vt kas jį greitai sus
kaldys. Be to, bijoma kitų ak 
menų išjudinimo. R 0 M A , vas. 3. - Anot ži-

Nelaimingojo brolis paskel , u u į£ Albanijos sostinės Ti-
be 500 dol. atlyginimo bile | r a na ; albanų seimas respubli-

Buvo Atstovaoiamos 85 Draugijos 
Iš 20 Kolonija 

PRIIMTA DIDŽIAI SVARBIŲ REZOLIUCIJŲ 
500 dalyvių. tik rengėjams, ne tik prezi-

Artrasis Vakarinių valsti- dilimui Seimo, bet ir paeių de
jų Liet. Katalikų Seimas, i- legatų susipratimui. 
vykvs vas. 1 d. Dievo Ap-1 Bažnyčioje. 
veizdos par. pasisekė geriau, j 1Q.3Q y&l i § r y t o . y y k o i š 

negu tikėtasi. Seiman atvyko j k ; i m i n g o p p a m a l d o s D i ; v o A p 

delegatu iš 20 koloniių nuo 87 , ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
draugijų. Viso delegatų pris- ( 
taėiusiu mandatus raštu 

! geri), kun. T. Albavicius, asis-

Kas butų uždrausta. 
įTuo biliiuni norima uždrau 

stį sekmadieniais visokia pir 
klyba, inėmus gazolinos par
davinėjimų. {Turėta but už
darytos cigarų ir saldainių 
krautuvės, Įvairios užeigos, te 
atrai, baseball ir kitos Įvai
rios žaismės kaip salėse, taip 
laukuose ir visur kitur. 

Tečiaus vaistinės butų at
viros keletu valandų sekma
dieniais, kad įsigijus, kam 
reikia, vaistų ir kitokių medi-
kaliu daiktų. 

Pranešta, kad ir automobi
liais važinėjimas sekmadie
niais butų uždraustas ligi bai 
gsiantis pamaldoms bažny-
ciase. Teciaus tas užginta.-

Ne pirmukart. 
Praeitoj Xe\v Yorko legis-

laturos sesijoj reformatoriai 
tanatikai daug darbavosi pra 
vesti nors paviršutiniai *4bl-

a* ) K i tuojant gerb. prof. kun. Dr. 
vienam geram gydytojui chi- kos . prezidentu septyneriems 350, Be to dar buvo atsilankę »R j ^ k l a i ( v . i u i £ klerikams Ga 
rurgui, kurs galėtų ineiti ur- metams išrinkęs Alinied Zo- j virš 150 svečių, kaikurie net ." t . * " \ . . L ' , 

I vau, p r i skus tų cholorofornm ' ga, kurs vadovavo pastarų jai i iš toli atkeliavę. P>uvo de-
Į 

BusimyJŲ Karti Baisenybes-
Vienos Pasakos 

ir kojų amputuo- albanui revoliucijai 
• 

\VASHIXGTOX, vas. :i ~- k a ro" baisenybių aprašy- j 
Karo laivyno sekretorius \\ i- mais, tai jie patys nebežino į 
ibur pranešė, kad visokįų ek- ką daro. 

Išpertų ir kitų rašytojų misa-j Kabydami apie tas baiseny 
bes ir tuo būdu baugindami 
žmones nuodingomis dujomis 
ir užkrečiamųjų ligų perais 
jie prasilenkia su vienu pag
rindiniu principu, kad jei 
priešas išgalvoja priemonių 

užmigdyti 
ti. 

Nežinia, ar nelaimingas 
žmogus bus išgelbėtas, tuo ia 
biau, kad toj vietoj pradėjo 
sunktis vanduo. 

BAIGĖSI PR0H1BIC1JA. 

legatų ir svečių iš visos Chi-
cagos kolonijų, iš visų artimes
nių prie Chicagos kolonijų-, 
buvo net iš Springfieldd. 

Atlikti tapo visi sumany-ST. JOHNS, vas. X — Ne 
wfuundlande vakar baigėsi j tieji reikalai gražioj tvarkoj, 

sinės, padabinta bažnyčia, iš
kilmingos apeigos, pagaliau 
"ražus ir turiningas pamoks
las, kun. B. Bumšo pasakytas, 
sujudino dar labiau visų šir
dis ir mintis. 

karu 
vra 

įkymai apie busimųjų 
i pramatomas žiaurybes 
įtik vienos pasakos. 

Kuomet rašytojai skleidžia 
visokius raštus su "sekančio 
-

įball ir uždarvti t e a r u s . Te-
. . . . i puolimui, tai užpultasis ran-

lecislatura muocų bilių, . . . 

ne law. , , Norėta sekmadie-jlins greitai bu 
niais uždrausti šokius, base- laturai. 

eiaus 
padėjo gurban. 

šiuokart reformatoriai jau 
I drąsiau ima veikti ir daro 
platesnę programą. Nori sus-

jtabdyti visokį veikimą sekina 
dieniais. Norį žmones padary 
i 

t i gyvaisiais lavonais. 
Sakoma, šis "blue law 

įduotas iegis-, 

CHICAGOJE 
prohibicija, kuri aštuonerius 
metus varžė gyventojus. 

Nuo šiol svaigiuosius gerv
inus kontroliuos valdžia. 

už ką reikia pasakyti ačiū ne (T.oliau seka 2-rame pusi.') 
/ 

AUT01STAI ĮSPĖJAMI. 

Aiškina, Delko Japonija Susi
taikius Su Bolševikais 

da priemonių apsigimimu. 
Visoks puolimas turi skaity-

i tis su apsiginimu. Prieš vi-
I šokią ot'ensyvų stovi defensy-
j va. Kaip ta, taip kita gali 
I but stiprios. 

Jei viena pusė vartos nuo-
., b ; j dingusias dujas, tai delko ne-įktoriai su policijos pagelba 

ali taip daryti ir kita pusė. I p r a ( i ė s patikrinėti, ar visi an 
| Bet rašytojai prasilenkia i tomobilių savininkai yra už-
Idar ir su kitais gyvaisiais fa- s i mokėję miestui už laisnius. 
ktais. \'alstvl)t»s vra padariu-

i sios sutartis karo lailcu ne-
! vartoti nuodingųjų dujų. Be 
,to, pačių nuodingųjų dujų pa 
i gaminamoji kiekybė yra apri 
buota ir tais nuodais priešas 

NEVYKO PABĖGTI. 
PABĖGO 3 RAUPUOTI 

George Sparks, 9062 Kilis ASMENYS. 
ave., ties 35 gat. ir Kilis ave. r n u . vrnSrvZ' n i 

. , .w . . € 7 x i . , . M)S ANGKLBS, Cal., vas. 
apipese taixicab šoferi ir lei->0 ^. • * ' • • ' • 
. ' . " . . o. — Cia įfi generales hgom-

dosi bėgti. Bėgusi norėjo su-1 . , . 0 
• n ° ' ° nes pabėgo J asmenys, sergą 

laikyti poliemonas. Kuomet 
šaukiamas nesustojo, polie
monas šovė ir jį sužeidė. 

DAUGIAU GRAIKU 
IŠTREMIAMA. 

LONDONAS, vas. 3. - Tur
kai nieko nedaro iš graikų ke
liamo triukšmo. An<>{ žinių, 
turkų autoritetai nutarę dau-
giaus graikų ištremti iš Kon
stantinopolio. 

j ROMA, vas. 3. — Ofieialė-
niės žiniomis, Italija šiandie 
skaito virš 150,000 bedarbių. 

PINIGŲ KURSAS 

nepagydoma raupų liga. J ie i 
[turėjo but išsiųsti į Alabama! BKRLYNAS, vas. 3. — A-
j — raupuotų kolonijom Būrys j n o t ž i n h*' b a d o P o s t u o s e R " 
'šerifų pabėgusių*ieško. ^si3°s plotuose daug žmonių 

papildo saužudystes, kad apsi 
ROMA, vas. 3. - Italijoje saugojus kanibalizmo. 

Pradėjus vasario 7 d. Chi pabranginta duona. Gyventojų 
cagoje 195 automobilių inspe tarpe nepasitenkinimai. 

PAKYŽIUS, vas. 3. — atstatydinimą, japonai poli t i-į negali užleisti visos šalies 

Tad kas iš automobilių sa-
vininkij neturi laisnin, j>riva-
lo pasiskubinti išsimti. 

KVIEČIAI PINGA. 

DR. PAKŠTO MARŠ
RUTAS. 

Vakarykščios Dienos 

Lietuvos 100 l i t u . . . .$10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. . . 4.79 
Francijos 100 frankų 5.43 
Belgijos 100 frankų . . 5.^7 
Italijos 100 lirų. 4.17 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.32 

-

Francijos politikai skelbia j kai buvo tikri, kad naujas se 
jie žinų, delko Japonija sus- 'kretorius artimoj ateity pa-
kubusi padaryti taikos sutar 'keis S. Valstybių nusistaty
ti su bolševistine valdžia. 

Tai esų dėlto, kad pralenk-
ma kas link Maskvos valdžios 

• 

nežiūrint skelbiamų iš Baltu
ti Suv. Valstybes. Japonai jų rūmų pareiškimų, jog nu
buvo numatę, "kad ateinantį ", si statymas nebusiąs keieia-
pavasarį ,S. Valstybės turėjo 'mas. 
su bolševikų valdžia šiaip a r . Kas gali žinoti, gal tame ir 
kitaip susiartinti. (Kad ameri jyra kiek-nors teisybės. Bet 
konams netektų koncesijų ko j tas iraneuzų aiškinimas daug 
kių norėjo japonai, Japoni- J vilties sukelia bolševikuose, 
jos valdžia paraginta pasisku kad jiems visgi teks susiar-

Sekretoriaus nuomone, di
deli karai negreit galės įvyk
ti. Mažųjų konfliktų nesupai 
sysi. Šių visur dažnai pautai 
ko, ypač atskirų nacionaly-
bių tarpe._ 

Tad visuomenė 

Kuomet spekulantai Chiea-15 d. 

Pirmos prakalbos DET-
ROIT, Mich., vasario 7 ir 8 d. 

Galutinai susitarta dėl pra-
|kalbų LAWRENCE, Mass. 
čia jos įvyks vasario 12, 13 ir 

gos biržoje aną diena, su kvie
čiais pasipinigavo, nįandie 
kviečių kaina jau puola. Bet 
duona kai-knrių kepėjų pabra 
nginta. 

1 -

"binti su taika. 
Kuomet į^uv. Valstybių se

kretorius Hugbes paskelbė at pasauly 

tinti su Suv. Valstybėmi.*-
viena galingiausių respublikų 

prisiskaitu BUS BRANGESNĖ DUONA. 
si tų ubaisenybių' ' apie bu
simus karus gali but rami. 

VASARIO 3 , 1925. kviečiame kainą, pramatomas 
/duonos pabrangimas. 

CHICAGO. - Šiandie pra
matomas dailus oras ir sal-,v Andai suideausiu; apartame dienos prašoma į jį kreipties 
čiau; vakare temperatūra pra- ntimių Basaij vakar septintoji ^Daflrbiuinko" adresu: 366 W. 

Broadway, 60. Boston, Maes. des kilti. auka nirė. 

EILzabeth, N. J., jos numato
mos vasario apie 25 - 26 d. 

PHILACELPHIJOJ, Š. Ju
rgio parapijoj, žada būti pora 
prakalbu; vasario 27 ar 28 ir 
kovo 1 d. 

BALTIMORE, MD., prakal
bos gal bus tarp kovo 2 ir 4 d. 

Po kovo 6 d. K. Pakštas Ry-Pranesa, kad kuomet spe
kulantai Chicagoje iškėlė [touse prakaloiJ nebesakys, nes 

turės girįžti atgal Chicagon. 
Dr. K. Pakštas iš Chicagos 

išvažiuos vasario 7 d. Nuo tos 
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"DRAUGĄ J! 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄS" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ Ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus Ktais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiaJs-drat-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave. ' Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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IMESKS 

DRAUGAS PUBLI8HDIG CO., Ine 

BftM 80. Oakley ATe., Cblcago. Ui. 
Red. I t l Koosevelt 2919 
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DELKO ATSISTATYDINO 
LIETUVOS MINISTERIŲ 

KABINETAS? 

i 

' * Eltos' • telegrama iš Kau
no trumpai kalba: * ̂ m i s t e 
rių Kabinetas atsistatydino 
sausio 27 d. vakare. Atsista-
. vdinimas ligi šiol (t. y. iki 
sausio 30 d.) nepriimtas". 

Kodel-gi Ministerių Kabi
netas taip urnai atsistatydi
no! Del kurių-gi priežasčių? 
Seimas juk nėra jam pareiš
kęs nepasitikėjimo. Vidaus po
litikos reikalais nebuvo tiek 
svarbių nesutarimų, del kurių 
Kabinetas turėtų atsistatydin
ti. Tikriausia užsienio yo 
litika bus privertusi Ministe-
rių Kabinetų rezignuoti. 

Neturėdami iš Lietuvos jo 
kių paaiškinimų, galim tik 
apytikriai štai kų spėti: 

Jau senokai Lietuvos laik
raščiai kalba apie Anglijos 
kaž-kokį spaudimų į Lietuvos 
politikų, apie anglų organizuo 
jamų priešbolševikiškų sienų 
Europos Rytuose. Sąryšy su 
šita anglų politika norima ir 
Lietuvą Įtraukti Baltjios — 
Lenkijos -- Rumunijos - An
glijos blokan. Bet pirmiau rei
kia Lietuvą sutaikinti su Len
kija. Drąsiai galima spėti, 
kad šitos taikos reikalais Lat
vijos Saeimos pirmininkas p% 

Wesmans važinėjo Varšavon 
ir Kaunan. Varšavoje lenkų 
prezidento rūmuose p. Wes-
mans praleido Kalėdų šventes 
ir ilgai ten svečiavosi. Kau
nan atvykęs jis 3 ar 4 dienas 
čia išbuvo, visur lankėsi, su 
daugeliu kalbėjosi, ir vis dau
giau privačiai, ne viešai. 
Maždaug tuo metu Varšuvos 
spaudoj pasirodė žinių apie 
užleidimą lietuviams Švenčio
nių apskrities. (Ir gal But 
šiaurinės dalies Dauguvos 
koridoriaus). Kurigi išvada iš 
šitų gandų ir spėjimų! Grei
čiausia manoma atiduoti Lie
tuvai šiaurinę Vilnijos dalį, 
prileisti ją iki Rusijos sienų 
ir tuomi išstatyti Lietuvą 
didesnin bolševikų agitacijos 
pavojui), sudaryti jai truputį 
daugiau nesusipratimų su Ru
sija ir tuomet, jos pačios "ap
gynimui", įtraukti ją projek-
tuojaman priešbolševikiškan 
blokan. Juk kol Lietuvos ir 
Rusijos sienos nesueina, tol sįi-
tos valstybės neturi rimto pa-
grindo viena prieš kitą nusis
tatyti. 

Matyt, Ministerių Kabinetas 
atsidūrė šitų kombinacijų aky 
vaizdon ir nenori rizikuoti, 
neatsiklausęs platesnes vi
suomenes ar kitų partijų. To
dėl ir rezignavo. 

Tiek tegalima dabar apie 
rtai pasakyti. Daugiau žinių 
gavę galėsime šį klausimą pla
čiau nagrinėti. 

K. P. 

ANTRASIS CHICAGOS 
SEIMAS. 

(/Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
Pamokslininko iškeltos min

tys reikėtų visiems delega
tams ir visiems mūsų visuo-
meninkams nepamiršti. Prisi
minęs to sekmadienio evange
lijos žodžius, kad Jėzaus mo
kiniai sekė jį visur ir tik per 
tai galėjo tapti Jėzaus mok
slo skleidėjais, didžiausiais pa 
šaulio geradariais ir garbin
gais danguje ir ant žemes 
šv. apaštalais, pamokslininkas 
nurodė būtiną reikalą ir nau
dą kiekvienam visuomenės 
veikėjui sekti Jėzų ne tik sa
vo asmeniniu gyvenimu, bet 
ir patį visuomenį darbą krei
pti sulyg Jėzaus valios. Kri
staus sekime visuomet yra 
kliūčių, pavojų ir priešų. Se
kti Jėzų reikia visur ir vi
suomet. Kaip Jėzaus moki
niams taip ir mums reikia 
sekti Jėzų visur, nepaisant 
kliūčių, priešų ir šmeižtų. Jė
zaus mokiniai pakriko tik tuo
met, kada Jėzus tapo nužudy
tas. Bet už praeityje parody
tą meilę ir ištikimybę, jie ta
po liudytojais Jėzaus prisikė
limo, prisikėlė jų pačių dva
sios drąsa ir jie pergalėjo pa
saulį. Lygiai taip pat įvyks ir 
mums. Nors mūsų šventus dar 
bus ir šventus norus pikta 
žmonių valia nužudytų, susi
lauksime mes neabe lotinai 
Kristaus tiesos stebuklingo 
prisikėlimo. 

Mažesniuose gi pavojuose ir 
sunkybėse, mes kaip Kristaus 
mokiniai, nors dar neturėda
mi šv. apaštalų drąsos, taip 
kaip tie Jėzaus "menko tikė
j imo" mokiniai kreipkimės j 
Jėzų visuomet su pasitikėji
mo pilnu prašymu: "Viešpa
tie, gelbėk mus, nes Suniurę?" 
Jėzus buvo su mokiniais skęs-
tanciame laivelyje ir dėlto jis 
negalėjo nuskęsti. Su mumis 
ir mūsų darbais yra Jėzus 
nes Jis pats pasakė, kad kur 
du ar trys susirinks mano 
vardan, ten ir aš busiu jūsų 
tarpe. Kad Jėzus yra musfl 
tarpe užtkirina mumis ir Baž
nyčios valdžia, nes Chciagos 
arkivyskupas Jo Eminencija 
Kardinolas Mundelein teikia 
šiam Seimui savo palaimini
mą. 

Tad, kad Dievo palaima bu
tų mūsų darbams, mums rei
kia dviejų dalykų: reikia sek
ti Jėzų privačiame gyvenime 
ir visuomenės veikime, reikia 
melsti su pasitikėjimu Dievo 
pagelbos ir privatiems ir vi
suomeniniams reikalams. 
Svetainėje. Seimo atidarymas 

Tuojaus po pamaldų daugu
ma delegatų susirinko par. 
svetainėje pasistiprintų. Fed. 
15 sk. surengi gražius pietus. 

2 vai. jau pilna svetainė* 
delegatų ir svečių.Salė rūpes
tingai ir gražiai išpuošta: Ant 
scenos, prezidiumo užpakalyje 
ant sienų gražios vėliavos 
Amerikos ir Lietuvos, o vi
duryje vėliava šv. Tėvo. Vi
sur gražus padabinimai, la
biausia tautinių spalvų. Taip 

įajt iši 

Antradienis, Vasario S, IftŽS 

Lietuvos ir gi negalime pa-| 
miršti, kad ir dėlto, kad jos 
sveikumas atsiliepia į mūsų 
visuomenės sveikumą ir atbu
lai. Tad Lietuvos moksleivius 
reikia remti. Steigiamą "Kū
rybos" pavyzdingą mokyklą 
reikia remti. Net politiniuose 
reikaluose negalime paramos 
atsakyti, jeigu Lietuva atsi
žvelgs į amerikiečių pageida
vimus, pareikštus mūsų vie
nybės Centro, Katalikų Fede-
racijos C. Valdybos. 

Mūsų kentėtojų Vilniuje ne
pamiršime, nors ir norėtume. 
Kad nekatalikiškos srovės ne
galėtų išnaudoti tenykščių mu 
sų brolių vargo jų gadinimui, 
reikia katalikams nesidėti su 
jokiais neaiškiais elementais 
kultūrinėje Vilniaus paramo
je ir visas aukas siųsti per J. 
E. Vilniaus Vyskup. J. Matu
levičių. 
Rezoliucijos. Netikėti 

klausimai 
Dienotvarkėje daugiau nie

ko nebeliko, kaip diskusijos 
patiektais klausimais ir rezo-

1 

Katalikų Vienybė" ir kun. iliucijų priėmimas. Rezoliuci 
B. Bumšo: "Mūsų šiandieniai j jos, patiektos komisijos, sn 

diuma^išrinkti p. Jakaitis, p . ' 
Strelčiunas, Sekretoriauja p. 
V. Balanda ir p-lė Valaitė. 
Mandatų komisija praneša de
legatų ir užsiregistravusių 
svečių skaičių. Kilo komisi
joje abejojimų del kaikurių 
delegatų iš Bridgeporto. Dele
gatai Gritėnas, Budrys, ir Pe
trauskas mandatuose tapo iš
braukti vietinio dvasios va
do, bet jokio žodžio, nurodan
čio priežastis išbraukimo ne-
paduota. Chicagos apskričio 
dvasios vadas pridavė raštą, 
kuriame patvirtino, jog minė
tieji asmenys yra praktikuo
jantys katalikai ir priklausą 
prie daugelio katalikiškų dr-
jų. Pasiremdamas suomi Sei
mas vienbalsiai minėtus dele
gatus pripažino. 

Paskui eina tekniškieji da
lykai: rezoliucijų komisijos 
rinkimai, pasveikinimai skait
lingi, pranešimai iš vietų, ir 
tt. 
Referatai. 

Dienotvarkėje pastatyti du 
referatai. D-ro K. Pakšto: 
. . 

uždaviniai". 
D-ras K. Pakštas rūpestin

gai prirengtą savo referatą 
atpasakoja, kaip visada giliai 
turiningai ir gyvai. Mūsų vie
nybės reikalingumas, mūsų 
vienybės praeitis dabartinis 
stovis ir kliūtys, gražus vai
siai iš mūsų suvienyto darbo, 
galimybes ateityje. Galų gale 
išvada aiški, kaip diena, kad 
visoms katalikų Dr-joms rei
kia jungtis į vieną jau esan
čią katalikų vienybę, į Liet. 
Katalikų Federaciją. Toje 
prasmėje referentas patiekia 
ir rezoliuciją. 

Diskusijų tuom reikalu da
ug nebuvo, nes katalikų vieny
bės reikalingumas jau visiems 
katalikams matyt yra aiš
kus. Buvo priduota tik
tai keletas papildomų 
minčių. 

Kun. Bumšo referatas apie 
mūsų šiandieninius uždavi
nius, sulyg referento^ žodžiais, 
yra tiek platus, kad neužteks 
laiko, kad viską, pamatuotai 
išdėstyti. 

Svarbiausias uždavinvs ir 
visiems uždaviniams vykinti 
pamatas, tai mūsų vienybė, 
organizuota Katalikų Federa
cijoje. Tai įrankis. Einant 
prie tikslų, pamatinis visiems 
uždaviniams tikslas yra ap
saugoti dorą ir tikėjimą lietu
vių visuomenėje: mūsų vaikų 
tarpe, mūsų jaunuomenėje ir 
mūsų suaugusioje visuomenės 
dalyje. Prie to tikslo einant 
pirmiausia vi- t̂ą užima spau
da. Einant prie vaikučių nepa
mirštini dalykai yra tai mūsų 
brangios Seserys Kazimierie-
tės ir Pranciškietės, Priaugan
čios jaunuomenės reikale tu
rime parūpinti jiems inteli-
gentinių, dorų ir giliai tikin
čių vadų. Čionai pirmojoj vie
toje vykintina moksleiviams 

mažais priedais ir papildy
mais tapo priimtos. Bet visai 
netikėtai vieno atstovo iš pro
vincijos tapo iškeltas klausi
mas anglonizacijos. 

Apvargę delegatai atbudo, 
rodos, kad per juos butų elek
tros srovė perėjus. Kalbų ir 
kalbėtojų toks pasireiškia 
skaičius, kad pirmininkas ne
bepajėgia net susirinkimo su
tvarkyti. Bet vienok tvarka 
neiširo. Visų kalbėtojų žo
džiai veržiasi taip gyvai, taip 
jautriai, kad tiesiog priseina 
stebėtis paprastai lėtų ir ty« 
lių mūsų žmonių iškalbingu
mu. 

Pamatinės kalbų mintys to
kios. Dievo mums duota teisė 
būti lietuviais. Joki pasaulio 
galybė mūsų lietuvybei kliu
dyti neturi teisės. O Dievo 
Bažnyčia mūsų dieviškos tei
sės nenaikins pati. Tad lietu
vybės reikale mes galime bū
ti drąsus kovotojai ir priva
lome, taip kaip mūsų protė
viai ir mes patys nesenais per
sekiojimo laikais. Lietuvybės 
naikinimas yra tai greta ir 
naikinimas lietuviuose katali
kybės. Apgynimui katalikybės 
ir lietuvybės geriausioji prie
monė - tai veikti pasekmin
gai, kilniai, kad mūsų lietu
vybė šitoje šalyje pasireikštų 
kilniais ir pasekmingais dar
bais. Mes žinome, kur gyvena
me ; mes branginame 
šių šalį; mes suprantame, 
kad gerieji Amerikos idealai 
yra lygiai ir katalikiški idea
lai. Mes suprantame, kad ge
ras katalikas privalo* būti 
geras pilietis tos šalies, ku-
rioje gyvena. 

Bet priešinomės ir priešir. 
simės visomis pajėgomis ne a-
merikoniškai, ne katalikiška), 
anglonizacijai per prievartą, 
ar tai.fizinę prievartą, ar mo-

cijų komisijai. 
Užbaiga. 

Einant prie galo išrinkta 
Pasveikinimų Komisija; nu
tarta sveikintį Jo Em. Chica
gos Kardinolą ir Liet. Kat. 
Veikimo Centrą. Išreikšta pa
dėka Seimo reng. Komįsijai, 
prezidiumui, referentams. O 
kad viskas gerame upe pasi
baigtų, p. Dimša pastebėjo, 
kad Amerikos vėliavai, da
binusiai sceną, dirbtuvė per-
maža įdėjo žvaigždučių. Kad 
butų buvę laiko, gal butų Sei
mas išnešęs tai 'dirbtuvei pro
testo rezoliuciją. Bet laiko ne
beliko. Tad paraginus gerb. 
kun. Vaičiūnui vykinti gyve
nime išneštus nutarimus ir 
sukalbėjus maldą, Seimas už
darytas himnu gerokai po 7 
vai. vak. 

Apie Seimo rengtąjį vakarą 
priseis parašyti rytoje. Čio
nai užteks pasakyti, kad va
karas pasisekė išimtinai ge
rai. Rengimo Komisija buvo 
priversta tame pat vakare iš
reikšti viešą padėką p. Vaič
kui ir p-lei Jakavičaitei, ku-

P A N A I K I N K TU S A L T I ! 

šluomi Yra Tikra 
BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA 

Aš n o r u k a d k i e k v i e n a m n a m e b u t ų b a k s a s š ios^m ed i c in inė s a r b a t o s k a d 
Aš n o r u k a d k i e k v i e n a m n a m e UULU u a n ^ - •"-*» — - „ „ „ „ _ , „ . , „ 

p r a š a l i n t ų š a l č iu s ir ap s i s au g o t n u o In f luenza , G n p p e a r b a P n e u m o n i a , 
erkite ja Karštą, prieš einant g r ~ " J , - K " —•-"-* 
Bulgariška Žolių Arbata gera 

Gerkite ja Karšta prieš einant gult. Ji dirba greitai. 
del sukietėjimo vidurių, rumatizmos, ke

penų, inkstų ir kitų vidurių ligų. 
Klauskite savo vaistininko tikros Bulgariškos Žolių Arbatos į raudona ir 

gelton dėžute su mano vardu ant jos, 35c, 75c, $1.25. 
PASTABA: Daugelis gyventojų ant farmų ir mažiuose miestuose kuriuo

se nėra arti jų vaistininko turėtų laikyt savo namuose šj gerą vaistą.. Pri-
siųsk man $1.25 o aš jums prisiųsu mano didelį 5 mėnesių saiza. Rašyk 
pas H. H. VON SCRLICK, Pres. 39 Marvel Bklg. Piusburgli, Pa. 

jau. Visi padorus demokratai 
amendmentui priešingi. , , 

Toliaus kalbėjo: 
"Man jau ir pakarto visi 

tie pravedami konstitucijai 

jokio įstatymo, kaip il^ai jie 
neįsiti^rins, kad įstatymo rei
kalauja patys gyventojai. Pas 

i . . . • 

j mus gi yra atvirkščiai.v 

"Aš mylėčiau atšaukti vi-
rie būdami visai nesveiki, at- p r i e d " a i ,(aiTCndmentaį). Pasi- |sus federalius ir valstijų jsta 
liko programą begalo gražiai. J į ^ k a d S u v Valstybįų konj tymus ir vykinti Dešimts D K 
P. Vaičkus kartu su p-lė Ja- s t i t u c i j a i pagaminti priedus |vo Įsakymų ir auksinę tais) 

x_-_ i i . „ : „ i,„*..i; „xi , ; L-ln " j * l VHl kavieaitė turėjo nelaimę n ™\t&ip iengva! k«Ip butelį užki-,kle. 
tomobiliu. Ypatingai skau
džiai nukentėjo p. Vaičkus, 
kuriam įlenktas tapo šonkau-

:—!—-9 
mšti kamščiu (korku). Kas 
nori tai atlįkti, vyksta Wa-
shingtonan, ten sukelia daug 

lis. Negalėdamas nei pasėde-' W . ' . , 
.. , " . , .. |triukšmo ir apturi amendmen ti be skausmo, vienok jis ne 
tik pažadėtą programą išpildė 
kuopuikiausiai, bet dar virš 
programos padeklamavo Mai
ronio "Romą". 

Žmonių per vakarą buvo a-
pie 400. Finansines pasekmės 
gražios, bus padorios paramos 
mūsų vargstantiems nuokslei-
viams. 

Apie vakaro programą, y-
pač apie priimtas Seimo rezo
liucijas priseis dar pakalbėti. 
Viso Seimo rezultatas galima 
butų sutraukti į tuos žodžius, 
kurie skambėjo visų dalyvių 
širdyse: 

"Lai gyvuoja Katalikiška 
Lietuvių Visuomenė Ameri
koje". K. S. 

MARSHALL APIE PROHI-
BICIM-

pagelba. Toliaus pagelba žo- ralę. 
džiu ir darbu mūsų organizuo- Toks buvo turinys skaitlin-

GRAND, RAPIDS, Mieli, 
saus. 31. — Čia vienam poky 
ly kalbėjo buvęs Suv. Valsty
bių vice-prezidentas Marsha-
11, demojtfatas. Jis pažymėjo: 

"Aš nestoviu už prohibici-
jos amendmentą ir nestovė

tą konstitucijai tokį, kokį tik 
nori. 

"Man lafjiaus patinka ang
liškas būdas. Anglai neišleis 

f— ; * 
i Mes Taisome Smalos 

ir Žvirgždy Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

ir 
Veltui apkainojame darbą . 

Telefonai • 
Crawfonį 1680 Cicero 8062 

[Interstate Roof ing 8C 
Supply Co. Inc. 

Tel. Ganai 2655 
b. J. PANSIRM4 

Fotografas 
PANSIRNA STUDIO 

1901 S. B*l$ted St., Ohicago, 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, raliuoja J visa* 
miesto dalis. 

Tel Lafayette 8568 
Dr. A. J. NORMĄNTH 

LIETUTIS NAPRAPATAS 
4454 Bo. Western Aveuue 

Vai.: Nuo t Iki B C iki 8 P. M 
Ohicago. 

M 
! 
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gų ir gyvų kalbų. Seimas nu
jausdamas visą šio klausimo 

iVTTsc^o c^enimas. 
Apie prezid. Woodrow Wil-

sono gyvenimą rašo Ray 
jStannard Baker iš Amherst, 
[Mass. atskirą knygą. 

tai jaunuomenei, vyčiams ir 
giedrininkams. Kunigų Mari-

jjonų Kongregacijos vienintė-! svarbą ir sunkias aplinkybės, 
pat tautinėmis spalvomis iš-jliai mažne tikslai yra paga-| labai atsargiai pasielgė ir 
rašyti sverkinimo žodžiai An- minti vadų jaunuomenei kaip' stebėtinai taktingai. Į pasiu-
trojo Seimo delegatams. ,savo Kongregacijos tarpe, taip'lytąją rezoliuciją įteikta kele* 

Atidarius Seimą malda ir pasaulinių. Tad reikalinga 
renkamas prezidiumas. Seimo 
pirmininku išrinktas adv. B. 
Mastauskas. Be jo dar 

tą Kongregaciją remti ypač 
steigiant berniukams kolegiją 

jo dar prezi-'ir high schooL 

tas pataisų. Iš jų galų gale 
praėjo kun. Bumšos pasiūlyto
ji rezoliucijos mintis, kurią 
suredaguoti pavesta rezoliu-

ItlETUVIS FOiOMFftlASl 
Jei Tamista nori, kad Jūsų 

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

Mes imamo paveikslus ves
tuvių, šeimynų, pavienių ir tt. 
Mūsų studijoje galinio nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektrifikus įtaisymus 

Kainos labai prieinamos. 
j . J. Stankus 

BRIDGEPORT STŲDIO 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard S302 . 

5300 VV. 22nd St, 

Bfe Vaistinei Daktarai 

APIE SAVO SVEIKATA" 
Pasikalbėk bu Mumis Šiandiena. 

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

Patariniai dykai. Atsilankyk į 
TRAINIS HEALTH INSTITUTE 

332,/ So. Halsted Street 
Vai.: Nuo 9 iki 12 iš ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakare. 

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

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, moterų ir vaikų kurios bu- | 
vo pavadintos neišgydamos, ne
silpnindamas juos vaistais ir ne-
vargi n daru os operacijomis. 

Vartoju Naprapatijos ir Malstl 
nes chemijos būda gydymui, (if-
gydęs nurodau raštų kaip užsilal- | 
kyti jei būtum sveikas Ir ilgai gy
ventum.. Einu prie ligonių ir į 
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 Iki 8 
vąk. Nedėliomis DO sutartė 4652 
So. Ashland Avenue. 

CICERIEČIAI 
PASINAUDOKITE 
PROGA 

Pardavimui 1-mi Morgi-
čiai ir 1-mi Morgičiy Gold 
Bondsai kurie neša 6 iri 
6J/2 nuošimtį žemiau pami-1 
netose sumose 

$ 100.00 
- $ 500.00 

$1000.00 
$2500.00 
$3000.00 
$4000.00 
$5000.00 

• 

CICERO TRUST 8C 
SAVINGS BANK 
52nd Ave. & 25th St, 

Cicero, UI. 

I š v a r y k 
Rumatizma Su 

Terpetinu 
I rumatiška skau< 

I 

. .Sų&tbdyk tų rumatiška skaudėji
me tuojaus! Tegul Tųrpo, Turpentl-
ne Ointment išvaro jį lauk! Turpo 
ir rumatizmas nesutinka, kuomet 
Turpo ateina tai sakusmas apleidžia. 

Nžra kito tokio greito palengvin
tojo kaip terpetinaa. šis naujas Tur
po išradimas yra taip sutaisytas, ka«i 
stebėtinai v re tai išvaro skausmą. Iš
sitepus krutinę, ar gerklę, kaip tik 
galima užuosti. 

Tutrpo išmuša rumatiškus skaus
mus iš jūsų systemo! Palengvina 
skaudamai gerklei, šalčiui pleurisy, 
lumbago, neuralgijos ir kataro. Ne-
puslėja ir nedegina. 

Kam-gi kentėti? Tegul Turpo pra
šalina skausmus. Nebūk be Terpe
ntine Ointment, kuris turi savyje 
Mentrol ir Camphor. Turpo — 36c. 
ir 60c. dėžute. A 

" n i e Glcssner Co. 
Findlay, ObJo. 

=> NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. _ 
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiškiu.; nuodais, 

kad "apmalšint?" jo hkausmu. paeinanti uuo netvarkoj esančių vidurių. 
Dar geriau—duokite jam truputi 

tyriausio, saldant skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodę. Jis j*ra tik įpngvai veikianti kombinacija, padą-

U ryta iš daržovių išsunki], kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. 

Jūsų aptiekorius parduoda Baniniuo—35c. už bonkjĮ, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratoriją. 

F. AD. RICHTER A CO. 
104-114 So. 4tb Street Brooklyn. N. Y. 

• 
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SUNYKĘ KŪDIKIAI NEGALI IŠAUGTI 
j SMARKIUS VAIKUS 

Pastebekit, kuris maistas 
jiems geriausiai tinka. Veikite 
smarkiai, kad sustabdžius ui 
kietėjimą su Dr. CaldweU's 

Syrup Pepsin 

T 

LIETUVIAI AMERIKOJE 

• vai neprivalo perdaug nusimin
ti, jeigu jų kūdikis silpnas. Pro
gresus jo augimo tankiai gludi 

pritaikyme tinkamu valgių ir dietoj. 
Tėmykit dietą, virškinimą irliuosavl-
ma. Turi but du arba tris vidurių 
Nuosavi mai ant dienos- ir kuomet 
valgo kietesni maistą — vienas arba 
du. Jeigu liuosavimai vidurių būna regiau, jeigu kūdikis raugeioja, jo 
viduriukai išpusti, turi nemalonų kvapą, tai yra ženklai vidurių užkietėji
mo. Tuojaus duokite arbatinį šaukštuką Dr. Caldvvell's Syrup Pepsin ir iš 
po nakties jųs turėsite sveiką kūdikį. 
Nr visos, vienok, liuosuojančios gyduolės yra tinkamos kūdikiams, ypa
tingai tos. kurios turi narkotikų ir kitokių svaigalų. Syrup Pepsin vra 
lluosas nuo svaigalų, jis yra padarytas iš daržovių sunkos Egyptiškos 
m anos su popsin ir malonių aromatų priemaiša. Formula paskelbta ant 
kiekvieno pakelio. 

Pirkite bonką Syrup Pepsin aptiekoi, doza kainuoja mažiau nei vienas 
centas. Ir jeigu jums pasirodys netaip, kaip mes sakome, tai pinigai bus 
sugražinti. 

Liuosuotoja.s, kokiu yra Dr. Caldw«U's Syrup Pepsin, gali but vartojamas 
visų šeimynos narių, nes jis yra saugus ir gerai veikia. Jis yra pasekmingai 
parduodamas per suvirs trisdešimts metu ir šiandien plačiausia vartojamas 
visame pasaulyje, nes virš 10 milionų 
bonkų parduodama kas metai. 
Vartoki! jį nuo užkietėjimo, išpūtimo, 
raugčiojimo, liemens graužimo, nevir 
škinimo, gaivos skaudėjimo, peršali
mo ir nuo kitų nesmagumų, kurie pa 
eina nuo vidurių užkietėjimo. Daug 
žmonių vartoja jį nuolatos vieną sy
kį savaitėj pilvo išvalymui, kad iškal 
no apsisaugojus nuo užkietėjimo. Tik 
vienas šaukštas palaiko sveikatą ge
rame stovyje. 

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMU DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyt, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir 
pasiunčia į 

PEPSIN SYKLP COMPANY 
Montirollo. m. 

o aplaikys dykai bonką Dr. Tald-
well's Syrup Pepsin paštu. Štam
pą u* reikalinga. Visiškai dykai. 

Federacijos 12 skyriaus su
mas įvyko sausio 25 d. šv. An

t ano parap, svet. pirm. J. 
Į Mockus atidarė sus-ma. Gerb. 
kun. Linkus atkalbėjo malda. 
Protokolas perskaitytas ir vien 
balsiai priimtas. Fed> 12 sky
rius įeigu turėjo pereitą mė
nesį $42.42. Blaidų $43.50. 
Pirm. peršaukė draugysčių at
stovus. Tai buvo skaitlin-
giausįs sus-mas iš visų sus
inu. Viso delegatų buvo 40. 
Valio Ciceros draugystėms, 
kad taip skaitlingai lankosi i 
Fed. sus-mus. 

Draugijų Raportai. 
Sv. Vardo draugystė kviečia 

visus delegatus dalyvauti vai
dinime "Kristaus Kančia", 
kuris įvykę kovo 15 diemj, ir 
tesis igli 28 dienos, Audito-

Geros pasekmes. 

Praneša iš Dublino, kad Ai
rijos valdžios pavartotos ša
lies industrijai apsaugoti prie
monės, davusios geru pasek
mių. 

Dujų karas. 

Vokietijos mokslo vyrui 
kelbia išleistoje knygoje, bu): s 

ateinantis karas bus nuodin
gųjų duju karas ir bus baises
nis uz visus iki šiol buvusius, 

norima, kad skyriai gyvuotų. 
Reikia rengti vakarus, daryti 
bazarus, piknikas, par. nau
dai ir visiems kitiems reika
lams. Tuomet pamatys visupr 
menė, kąd Fed. skyrius nemie
ga, £ida ir draugijos prisidės 
ir pavieniai žmonės ir vadai 
rems tuos skyrius. Taip daro 
12 skyrius. Mes parap. pa
darėm pelno suvirs $4,000.00, 
Vienuolyno šv. Kazimiero au-
kavom $75.00 ir dar $25.00 
pridėsime, ir liksime garbės 
nariais, taipgi Lietuvių Lab
darybei aukavom $25.00, prie 
Seminarijos kvotos esame pri
sidėję $100.00 Taigi visi sky
riai imkit pavyzdį iš 12 sky
riaus, pamatysit, kaip viskas 
seksis. Nereiks bėdavotis, kad 
sunku gyvuoti. Draugijų užsi
mokėjusi į skyrių po $1.00 y-
ra septynios, taip jau įmokėta 
Centrui. 12 skyrius meldžia, 
kad ateinantį sus-ma. būtinai 
atsilankytų visos dr-jos. 

rium svet. Congress ir YVaba-
sli A ve. Labd. o kuopa turėjo 
vakarą. Pelnė $38.00. Ivemėjų j Vakaro raportas. 
9 skyrius rengia vakarą, Vie-i Vakaras, kuris įvyko 28 d. 
nuolyno naudai. Vyčių 14 k}), j gruodžio 24 metais, pasiseko 
rengia 8 kovo vakarų ir kvie- i pelno atnešė $13.20 nes mažai 
čia visus atsilankyti. Giedri- žmonių buvo atsilankė del di-

D A K T A R A I : 
K a i n ų T e l e f o n a s T a r d s 1 6 9 9 
O f i s o T e l . l i o u l e v a r d 5 9 1 3 

DR A. J. BERTASH 
3464 So. 

Ofiso valandos 
pietų ir 6 

Halsted St. 
nuo 1 iki 3 

iki 8 vakare 
po 

DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN & SURGEON 

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

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

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

Sun. 10-12 Noon 

98. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. La/ajette 414* 

Telefonas Bouievard 1990 

Dr. S, A. Brenza 
4608 SO. ASHLAND ATĖNUS 

Cfclcago, m . 
WLi 9 ryto Iki 12 piet: 1 Po 
p*et iki 3 po piet, 6:30 vak. iki 
9:30 vak. 

Tel. Bouievard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Yalandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
• Iki 8 vai. vak. Vedėliomis DOO 

8 Aki 9 T»1. po pietą. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

totrikas i r Specijalistai 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
*)—Be peilio ir be •kaoįreo, 
3)—Be kraujo, 
* ) — Be lokio pavojaus rreikntai. 
§) —Pfvcijentui nereikia rirsrn, sa

li tuoj vaisyti . Ir sali eiti t 
(tauroj. 

Patrydo 'Oall-etoaes* (akmenia tulžyje) 
ir akmenį* i lapume pūslėje be o-
perncijos. so tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražina girdėjimą. 
Uydo visokias ligas pasekmingai, ir jei 

rra retKalas daro operacijas. 
Profettljonali patarnavimą teikia sava 

ofiso t 

1411 So. 50 A ve. Cicero HL 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo i ruL 

po piet iki 9 vai. vakare. 
Piedėliomis ir seredomis ofisas uždą-

Dr. A.J. KARALIUS 
13*4. Bouievard 9190 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, RL 

D r. Maurice Kahn 
Ugdytojas Ir Chirurgai 

4631 8 . Ashland Ave. 
TeL Y ardi 0994 

Valandos; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Kuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

>fiso TeL Bouievard 
Rezid. TeL Diesel 9191 

Di*. A. A. ROT H 
KUSAS GYDYTOJA* Ot 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyrittcų 

Valką Ir TISQ chronišku. Ug»j. 

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

Vai.: 1—8 po piet 7—8 vak, Nfcd. 
ir Šventadieniais l t—18 d. 

ninku vardu kun. Linkus de 
koja Fed. 12 skyriui už su
teikta aukij, ir paramą kurios 
teikia 12 skyrius mokslei
viams. Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Sv. Draugija rengia 
pasilinksminimą 4 vasario ir 
kviečia visus atsilankyti. Sv. 
Grigaliaus choras taipgi ron 
gia vakarą, bet nepažymėjo 
kada. Fed. Apsk. raportas bu
vo turiningas, priimtas delno. 
plojimais. 12 skyrius nusiste
bėjo, kad kai kurie Fed. sky
riai silpnai gyvuoja. Tai yra 
apsileidimas. Reikia dirbti, jei 

DR. SERNER, 0. D. 1 
Į Lietuvis Specialistas 
i 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

j Jei turi akly uždegimą, jeigu akys 
* u vargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 8 vakare. 

Nedėliomis nuo 18 iki 18 
3333 South Halsted Street 

delio šalčio. Del 1(J vasario 
buvo išrinkta komisija. Komi
sija pasikalbės su klebonu, 
kada galima svet. gauti. Nu
tarta tą dieną moksleiviams 
parinkti aukų. Raportas apie 
Fed. 12 skyriaus pikniką, ku
ris įvyks gegužio 17 dieną. 
N u t a r t a p a d a r y t i t i k i e t ų s u 

išlaimėjimu $15.00, aukso $10 
ir $5.00 pop. Pelnas to pikni
ko skyriams pusė parap., pu
se Fed. reikalams. Taip jau 
Fed. 12 skyrius moka į spulka 
ant $1,000.00; jau turi jmokė-
jąs $150.00. 

A. Valančius, koresp. 

^5^W 

L 
Tel. State 1730 

K. N U R K A I T I S 
AKINIV PRITAIKYTOJAS 

159 North State Street 
Ruimas 1429 Capitol Bldg. 
Nuo 6:3Q lig 9 vai. vakarais 

Išskiriant Seredos ir Subatos vak. 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave, 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

L 

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

Telefonas Midway 2880 

tr^ 

Tel. Bouievard 3888 

Di». J. P. P o š k a 
GYDYTOJAI m 
CHIRURGĄ* 

1857 So. Morgan Street 
Yalandos: 9—11 1* ryta. 
Takarais nuo 7 lai I 

CICERO OFISAS: 
1141 South 49-th Avesma 

Telef. Cicero 4878 
Yaland.: t—9:19 • . • . kasdien. 

Utaralnkala ir petnyčloms n u f 
iki 9 Tai. va*. < p i J 

Tel; Canal 0257 vak. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 

L 

Lietuvis Gydytojai I r 
Chirurgas 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 lkl 12 ryt*: 1 iki « 

po pietų; 6 iki 9 vakare. 

VIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Nesigarsinsi, — tavo biznį 

mažai kas žinos. 

S. 0. LAGHAVV1CZ 
Lietuvis Graboiiua 
2314 W. 23-rd Plaoe 

Chicago, DL 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti, 

TeL Canal 1271 
2199 

X-RAY $1.00 

Pasigarsink "Drauge", o 
dešimtys tūkstančių sužinos. 

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

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimu gal- į 
vos, svaigulio, aptemimo, nervučį-
tumo, skaudančius' Ir "uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Neperviršl-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egaaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai Įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio 19 recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina ąuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
(tempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Speclalė a-
tyda atkreipta i mokyklos valkus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak 
Nedėliomis nuo 9 Iki 1 po piet v 

Tel. Bouievard 7589 
15^5 West 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUGŠČIAU 

ADVOKATĄ! 
- > 

> A. A. OL lS 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Eoom 2001 
TeL Randolfib 1084 VaL u o M 

VAKARAISt 
asoi a. Halsted st, TeL Btrd. S7»• 

v. v apart Panedalio Iv 
Petnrčlos 

^sa^E 

l W. RUTKAUS8CAS 
A B V O K A T A 8 

Ofisas Didmiesty j t 

29 South La Salle Strcel 
Telefonas Central 6S99 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas Vards 4681 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. VVashlngton S(. Roon 911 
Tel. Central 6200 

Cicero Ofisas Ketvcrgo vak. 
4917 W. 14th S t Tel. Cicero 82 
Ant BRIDGEPORTO SeredoJ nuol 
6-8 vai. • . Subatoj nuo 1—T T. V.\ 
8236 S. Halsted S t Tel. Boul. 87371 

Turkiškas tabakas yra labai soros rų.šics 
tabakas rūkydami jį jųs galite pasilsėti ir 
i urėti užsigaitėdininia. Il'a prastas tabakas 
i-aiulasi paprastose cigaretuosc. 

S 

: *= 
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Didelė viltis. neužkuri. 
(iirtuokJtt&: -- Tai kad gale- „ O taip! Tik deja - pypkę, 
čiau atsipratinti nuo "mun- nes malkos perbrangios. 
šainės", kiek aa pinigų turė
čiau, o tuomet kad jau pasi-
g e r c i a u , t a i p a s i g e r c i a u . 

Pas senbernį. 
*~ Sakyk, Milcai, kodėl pas 

tave taip šalta? Ar niekad nei 

GROŽE PRIKLAUSO 
NUO SVEIKATOS 

, 

Vyrai fr Moterys kurio kenčiate, 
žinokite teisybe. Mūsų specialistai 
duoda pilną, egzarainaciją kuri iš
randa visus Jūsų silpnumus. Nereikė 
spėti, šis egzaminas tikras ir neabe
jotinas. Jeigu skauda tau vidurius, 
krutinę, pečius, galvą, jeigu negru-
muliuoja tau viduriai, neturi apetito, 
kankina tave rumatizmas, dusulys, o-
dos ligos nerviškumas ir kitos kro-
niškos ligos. 

Veltui neleiskite laika ir pinigus 
pas daktarus kurie neduoda rezul
tatus. Daugelis žmonų mano kad 
jau nebus galima išgydyti jda. Ne
pasiduokite. Gaukite nuo expe,rti* 
patarimą. Prisidėkite ir jus prie tų 
šimtų sveikų ir linksmų pacientų ku
rie lankuosi kiekviena diena į mū
sų privatiškus kambarius. 

Mes turime didžiausi ofisą Chica-
goje su visais moderniškais Įtaisy
mais ir mašinomis*. 

Kad norite greitų rezultatų atsi
nešk šį skelbimą o gausi egzaminą 
Ir X-Ray* kuris kainuoja $10.00 už 
11.00. 

CHICAGO M E D I C A I J CL.INIO 
505 So. State St. Kamp. Congress St. 
Privatiškas Įėjimas 7 K. Congress St. 

Prieš I/eiter Stores 
Valandos: N u o . D iki 6 vai. vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Subato-

mls 9 iki 8 vai. Nedėliomis: Nuo 9 
iki 12 vai. ryte. 

Viliojanti gražybė, moteriš
kos svarbiausis dalykas, pri
klauso nuo švarumo ir apsau
gos delikatnų moteriškų or
ganų. Šis yra darbas Fema-
form, produktas mokytoja. 
Moterims yra kaipo duotas iš 
dangaus. 

Femaform yra aiškus gydo-
lis dei moteriškų skausmu ir 
kentėjimų, apsaugoje jaunys
tę, ir palengvina permainoje 
gyvenimo. Dirba labai greitai 
ir visiškai apsaugoje. 
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ 

Femaform Salima nusipirk
ti pas kiekvieni], modernišką 
vaistininką. Bet kad jūsų 
vaistininkas neparduoda, pri-
siųskite $1.00 ir mes jums pri
siusime. Kad nepatenkins su-
grąžįsime pinigus. 
LAUBEB & LAUBER GO. 

Išdirbėjanto Chemistai 
Labatorijos Divizija 

1526 W. 21st SJreeV 
CHICĄCO, U. S. A. 

Gaii But 
Sveikas 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai, ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra juaų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite, strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai . po valgio ? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar. 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — neraigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvį? 
Prasalinkit nervineruma — apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervui, trerelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyklte su mumis tuojau. 

zynski 
ir SGhvveers 

Ofisas 
Tel. Armitage 4411 

1112-1114 lffijwau|[ee Ay^ 
I V|rSul Ęatterman ir Glanti Banko 

Valandos 9^12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 lkl l 9 dieną 
Specialistai cbroniSkų, nervų, 
kraujo, odos ir Šlapumo ligų. 
rr»i"i- i i — i g a a 

i J. P. WA1TCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 IT. Dearborn Streei 
Kambariai 514 Ir 516 

Telefonai Randolpb 5584 ir 5585 
• a i : Kas diena, išskiriant Su-

j batos ir šventės, nuo 9 iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avetme 
Telefonas Piiliman 6377 

Tal.: Kas dieną nuo 2 Iki t ; 
Subatomis visa atena. Šventomis 
lkl pietų. 

SPECILISTAS ant egzamiaavo-
jinio abstraktu ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington St., 
Eoom 1310 

T e l e p h o n e Doarl>orn 8 9 4 a 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9080 

Namų Telefonas Canal 1887 

v i 
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CHAS. K. VUOSAms s 
o 
Q 

Didžiauses ir gerianses siuvę j es 
ant West Sides. 

Turij dideli pasirinkimą rudeniniu ir 
žieminiu materijų del vyru 

fo moterių. 
snrara.ir OVUKKOTUS 

Visokiu Stylu 
Padarau ant užsakimo greitai ir gerai. 

Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del gero patarna

vimo. TaiBtsi 
• Valome, dažome ir atnaujiname senus. j CBAS. K. vaoaims 

* Lietuviu Kraufiius 
|e 2337 So. Leavitt St. Chicago, BUL 
ff Tel Roosevelt 8082 
B o a _ a 9 0 o ą a a 9 9 o a ^ » Q O Q e a a Q O Q » J 9 0 Q a 9 9 . » Q a u t f t l f l f l g t f i a g g J 
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HELEN BELMEN JERRY 
LIETUV£ ADVOKATĖ 
3116 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 1 Iki 8 Subatom po piet. 

K. JURGELIONIS] 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. State 7521 
* 

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted S t 

Telefonas Vards 0141 
Bylos" visuose teismuos**. — Ab
straktai. — Ingaliojima* • — Pas* 
kola pinigų 1 ir 2 mjrgičiama. 

' 

— 
^ > 

JOHN KUCHtNSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavitt l t . 
Telefonas Canal 2559 

Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro. Ša
radoj ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki C 
v. Vedą visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokiu, J Ddku-
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farroas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgtčiaus lsngvomls Uljfo-
mls. 

<iifiniiiiiiiKuiiiitiiiiiiiiiuiuiiuimiiiini 
a KXTRA! 

t 

Lukšio Naujausi iš Lietuvos 
Krutamieji Paveikslai 

Bus rodoma: 
Sausio 31 d. Vasario į d. 

Šv. Jurgio riarap. svet. 1313 
Westminster St. Detroit Mieli. 

Pinigus siuskite J>cr "Dr
auge 19 
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CHICAGOJE 
ŠIANDIE REGISTRACIJA. 

Šiandie Chicagoje piliečių 
registracija prieš ateinančius 
aldermomi rinkimus. 

Kas is piliečiu, vyrq ar mo
tei^, praeitą rudeni registra
vosi, gi paskui persikėlė ki
tur gyventi, tie turį registruo 
tis. Kas gyvena toje paėioje 
vietoje, nereikia registruotis. 

aigns svarstyti senas 
reikalas ir užėmus naujai val
dybai savo vietas, sekė seno
sios valdybos raportai. 

Kadangi praeitu metų dva
sios vadas į susirinkimą ne
atsilankė ir raporto nepri-
riuntė, tad pirmiausiai tupėjo
me progos išgirsti raportą iš 
buvosio Apskr. pirm. p. A. 
Budrio. Iš jo raporto patyrė
me, kad kaip seniaus taip ir 
praeitais metais L. Vyčių Cbi-
cagos Apsk. irgi nemaža u yra 
nuveikęs. Turėta gana pasek
mingas 4 d. liepos tradidjinls 
išvažiavimas ir vienas biznio 
pikninkas, kurs irgi gerai pa
vyko. Bet kas žymėtina iš pra 
eitų metų Apsk. darbuotės, tai 
gausus dovanų dalinimas j-
vairiems tikslams. Kaip tai 
laike buvusio naujų narių va
jaus, kad paskatinus kuopos 
prie gyvesnės darbuotės 
prirašinejant naujų narių, pa
skirta dovaną $50. Nemažai 
Apsk. kreipia domės ir i spor
tą, nes L. V. Chicagos Apsk. 

UŽPULTA GATVEKARIŲ l^isbolininkų Lygai paskirtą 
STfiTIc $150 dovanų. Minėta suma 

baisbolininkams buvo padalin
ta į tris nelygias dalis. Gi už
sibaigus baisball lošimo sezo
nui, tapo įteikta tų kuopų ra
teliams, kurios laimėjo. 

Kuomet buvo dalinamos do
vanos kuopoms už naujų na
rių prirašymą, beisbolininr 
kams už atsižymėjimą sporte, 
tuo pačiu kartu nebuvo pa
miršti ir musii įdėjos draugai, 
toli gyvenantieji, būtent Lie-

[tuvos Katalikų jaunimo są
junga - Pavasarininkai. Jiems 
irgi pasiųsta dovanų $50.00 

Iždininkas p. A. Valonis 
negalėdamas atsilankyti f su
sirinkimą, savo raportą pri
siuntė per vytį Pr. Savicką. 

Senosios valdybos raportai »p. M. Zujiu, J. Mickeliunui ir. Gerbiamąją Visuomene, kad 
toliaus atstovauti L. V. Aps-; atsilankytų į Toweha Kliubo 

20 ASMENŲ SUŽEISTA. 
» . • ' 

Vakar 20 asmenų sužeista, 
kuomet Cottage G rovė ir Mar 
quette road skersgatvy gatve 
karis daužė motorbusui iš už 
pa,kalio. 

Liudininkai kaltina gatve-
kario mc-tormona, kurs nesu
laikė gatvekario ties boulvar 
du, nors aiškiai matė "stop" 
ženklą. Nežinia, delko jis tu
rėjo skubintis. 

Užpraeita naktį pabėgę au
tomobiliu keli plėškkai užpuo
lė gatvekarių stotį, 25 ir Lea-
vitt st Iš kasininko kambario 
pagrobta apie 8,000 dol. 

SUIMTA 3 UŽ ŽMOGŽU
DYSTĘ. 

Del žinomo galvažudžio O' 
Banion nužudymo policija su 
ėmė 3 įtariamus 
džius. 

kričiui Federacijos apskrityje 
ir kartu Imsimame katalikų 
seime. 
Dovanas už nauju narių prira-

v šymą. 
Kadangi dabartiniu laiku 

eina naujų narių vajus, tad 
šiam klausimui pašvęsta ne
maža laiko. Pareikšta įvairių 
nuomonių. Pagaliaus prieita 
nrie to, kad kaip praeitais 
metais, taip ir šiemet skirti do 
vanoms iš apsk. iždo $75.00. 
Minėtą pinigų stirną padalinta 
ę keturis dalis, būtent pirmą 
dovaną $30, antra dovana $20, 
trečia dovana $15.00 ir ketvir 
ta dovana $10.00. 

Prie Apskričio priguli 10 
kuopų, gi dovanos yra tik ke
turios ir jas gaus tos kuopos, 
kurios daugiaus narių prira
šys. Tad i darbą, jaunime, tu 
esi tautos viltis ir jos ateitis! 
Tad neleisk savo jaunoms jė
goms rudyti! 

Audranešis. 

'' Bunco Party'* antradieni 
Vasario 3 d. 1925 m. Visų 
Aventų parapijos svet. 10806 
So. Wabasb Ave. Roseland, 
111. 8 vai. vakare. Pejnas to 
vakaro eis } Pasilinksminimo 
Komiteto Iždą. 

Teji Buvusi, 
• • ' • i • 

BRIDGEPORT. , 

Saldžiausios Š. V. Jėzaus 
Dr-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradierif, vasario 3 d. 
1925 m., 7:30 vai. vak. Mildos 
svetainėje 3142 So. Halsted 
St. • 

Visi nariai esate kviečiami 
pribūti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. 

Taipgi atsivežkit naujų 
narių prisirašyti. 

Kviečia 
A. Bugailiškis, rast. 

NAMAI -- ŽEMĖ 

VAIČKAUS TEATRAS. 

4 d. vasario men. publikai 
reikalaujant, Roselande, Stru
milos sv. 158 E. 107 st. bus pa 
kartota "Dumblynė" ir "Žva 
kute užgeso". 

zmogzu-

ALKŲ REKORDAS. 

Pirmutinėmis šių metų 32 
dienomis Chicago je ir apylin
kėse nuo automobiliu žuvo 49 
asmenys. 

NUŠOVĖ VYRA IR NUSI
ŽUDĖ. 

Policmono Daniel Horan, 
6812 So. Wabash ave., moteris 
nužudė savo vyrą — policmo-
ną ir pati nusižudė. 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO DARBTJOTŽ. 

Nedėlioj sausio 12 d. 2 vai. 
po pietų McKinley Park sve
tainėj įvyko L. Vyčių Chica
gos Apskričio metįnis susi
rinkimas į kurį atsilankė ne
mažas skaitlius atstovu. l>alv-
viai nuosekliai svarstė savo 
organizacijos reikalus. 

TMJC 

ROSELAND, ILL. 

Pereitą Trečiadienį Sausio 
28 dieną 1925 m. įvyko balius 
ir šeimyniškas vakarėlis To-
weha Kliubo, Cocoanut (i rovė 
svetainėje ant 63 gat. ir Dre
vei Blvd. Šitas vakaras buvo 
surengtas senajai ir naujai 
valdybai pagerbti. Susirinko 
36 asmens. Buvo prirudRti la
bai skanus valgiai, o graži or
kestrą linkimo svečius, kurie 
turėjo progos tinkamas pašok-

Mociutes Kosulio Re-
medija - Pine-Tar ir 
Medus - Dar Geriausis 

Gerai žinoma* suertaliatar sakė, kn<l 
norp iiuufrt'lt.s m* <U<-lnų buvo padirbta šiuo 
M laikuose, bft dar nrt>u\o padirbta* 
Koroi>ni» vaistu* nuo $ui<Mo. npaatnodUka 
krupo, užkimimo, ( t r u H skaudėjimo Ir 
kitu t-roii. haliniu kentėjimų kaip »-nų 
laiku plne-tar meduti. Mut-ų iiio<Mut«''« 
iii»-kuonict nebuvo tu* plno-tar syrupo nn* 
muosf ir Jos uinujrtno dUlele* šeimynas. 
Ala VRirtas vi* dar laikosi kaipo vienas 
saugiausių vaistų vaikams ir suaugusiems 
nes savyje neturi pavojingų jry«luollų. 

Plne-tar tuoj«u« palengvina ir prašali
na Kknusma Ir paliuoauoja flegmą, kuri 
yra tikra kosulio priežastį*. Medus geras 
skoni* taipgi palengvina gerklei. 

Vatutaa, kuris yra vartoju mas su di
deliu pasisekimu per daugelį metų, yra 
žinomas, kaipo T>r. Be l l s l'lne-Tar Me
du* Jis yra padirbtas is plne-tar medaus 
ir kitų greitai gydančių vaistų, kuriais 
geriausi gydytojai rekomenduoja, jei no
rite kogerlausl, — pirkite Pr. Bella Pi
ne-Tar medų, Tfk 30c pas 'dekvleną vnl-
stininka. 

D R B E L L S 
PINE-TAR-HONEY 
FOR COUCHS 

Prie progos norime prašyti 

BARGENAS. 
Dviejij pagyvenimų mūrinis 

namas 5-6 kambarių už $7.000. 
Tik $2.500 įmoket. Randasi ne
toli 63 gatves. 

Mes garsiname tik geros 
bargenus. 

J. SINKUS & CO. 
809 W. 69th St. 

UŽDIRBKITS100I 
SAVAITĘ, 

Reikalinga keletą gabių a-
gentų del Real Estate parda
vinėjimo. Nepatyrusius išmo
kinsime biznio. 

J. SINKUS & CO. 
809 W. 69th St. 

Jo raportas buvo platus ir ti. Pasišnekučiavę ir pasilink-
nuoseklus; pažymėtos visos jsmine svečiai išsiskirsto pil-
apsk.» metines įplaukos ir iš- nai patenkinti vakaru, 
laidos, smulkiai ir detališkai. 
Dabar L. V. Apsk. ižde pinigu 
yra $22.61 beto dar yra pas
kolinta L. V. Centrui $200 ir 
L. V. Chicagos Apsk. chorui 
irgi 200. Tad viso L. V. Chi
cagos Apsk. turto yra $422.61. 

Kiti valdybos nariai savo 
raportus davė žodžiu. 

Naujos valdybos kalbos. 
Priėmus buvosios valdybos 

raportus ir išreiškus jai padė
ką atsistojimu už josios vai-
singą darbuote organizacijos 
labui, prasidėjo kalbos nau
jos valdybos. Pirmiausiai, 
kalbėjo apsk. dvasios vadas 
gerb. kun. Paškauskas. Jo 
kalba nebuvo ilga, bet turi
ninga ir nuoširdi, žadinanti 
prie Tėvynes meilės prie di
desnio darbštumo organizaci
jos labui ir rūpinimosi savo 
sielos reikalais. 

Kalbėjo taipgi ir pirm. p. 
P. Sedemka, rast. p-lė P. Lau-
rinkaitė ir kiti valdybos na
riai, išreikšdami gražių min
čių ir kviesdami atstovus dar
buotis organizacijos labui. 

M. Zujus ir J. Mickėlunaa I 
t • V • • • • T padarė pranešimą apie A. L. 

R. K. Federacijos darbuotę ir 
kartu ragino, kad kuodau-
giausiai L. V. kuopos atstovų 
pasiųstų į rengiamą antrą va
karinių valstijų katalikų gei
mą, kuris įvyks 1 d. vasario 
Dievo jLpveizdos par. svetai
nėj Cbieagoj. 

Apskritis suteikė įgaliojimą 

Dviejų Metų 
Sukaktuvės . 

Mylėjome mes jj gyvu 
esant, nepamirštame jo 
ir numirusio. 

Brangaus numylėto 
mūšy sūnaus ALBINO, 
gedulingos pamaldos j-
vyks 5 dienoj Vasario 
1925 m. 7 vai. ryte, Sv. 
Jurgio parap. Bažnyčio
je 32nd Place ir Auburn 
Ave. Chicago, 111. Visi 
giminės, pažįstami, mu
sę prieteliai k draugai, 
meldžiame dalyvauti pa
maldose musy neužmir
štančio ir brangaus AL
BINO. Negalime pamir
šti jo, nes du metai pra
ėjo kaip ilsisi šioje šal
toje žemelėje, nrnsų šir
dyje žaizda paliko neiš
gydoma ant amžių. 

ALBINAS gimė Chi
cagoje 23 d. gegužio 

1901. Baigė vidurinę 
mokyklą ir pradėjo žy
dėti, ir būti dešinioji ra
nka mūsų užsiėmime 
kaip žiaurioji mirtis be-
pasigailėjimo išskynė jį 
iš mušu taroo 5 d. Va
sario 1923 m. 

Nulfude: TCVAI, JO
NAS ir BARBORA SU
DRIKAI, ir BROLIAI 
BRONIUS, BENEDIK
TAS ir ALFONSAS. 

AR ŽINAI KAD 
Per praeitus. du mėnesiu 

buvo įdėta 7 radio telefonai 
Vilniuje. Dklžiausis priklau
so prie Teolini> Kliubo.' Ar 
žinai kad HeiruSr Turkiški 
eigaretai turi savyje grymi 
Turkišką tabaką ? Paprasti 
eigaretai gaminti iš pigiaus 
maišyto tabako. Užtat Hel-
mars yra skirtingi nuo maišy
tų — tabakos eigaretu kurie 
įpekuoti i pundelius. 

(Apgr.) 
* 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

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

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

Ofisas atdaras iki 8 vai. 
Nedėliomis iki 3 vai. po pietų. 

KAZIMIERO CIPARIO 

Paminėjimas persiskyrimo su 
šio pasauliu Sausio 25 d-, 1925 
n*. 2 vai. ryte. 

Laidotuvės fvyko sausio 28 d. 
po didžios sporibos, dvi sese
rys nepriklausančios prie baž
nyčios ir ištvirkę nuo tikėjimo 
nepadavė kūną broliui Kazi
mierui | bažnyčia nuvest bet 
nuvežė i Tautiškas kapines. 

Meldžiu iš širdies ištarti am
žiną atsilsį už dusią Kazimie
ro. Pamaldos už jo viela įvyko 
sausio 2S d. sausio 10:3Q vai. 
ryte ir sausio 29 ir 30, Sv. Po
vilo bažnyčioje. 5025 So. Saw-
yer St., atlaikė mlši*s Kunigą* 
ConnelJ. , 

Nuliūdę: , 
Brolte Franciškus ir Moteris. £ 

# PABDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 
Į Tel. Prospect 1364 

" DARGIS & SAVICKAS 
REAL ESTATE 

BARGENAI! 
PARDAVIMUI PRIE 

VIENUOLYNO. 
2 muro namai 6 & G kam

barių vėliausios mados kieto 
medžio užbaigimais karštu 
vandeniu šildomi, tik 

$15,000 
Bungalow 6 kambarin su 

garadžiu, garu šildomas 
$7,200 

Bungalow 5 kam b. su gara
džiu abu muro ftTT O O O 

2 lotai ant Campbell Ave., 
tarpe 69 ir 70 gatvių. 

Taipgi turime daugybę bar
genų ir kitose dalyse Cliicagos 
ir Ciceroj. 

MAINYMUI. 
Mačai vartotas Buick Tou-

ring karas. Mainysimo ar par
duosime. Kas norį geni karą. 
pigiai, kreipkitės tuojaus pas 
mus. 

Muro namų « storas ir 4 fle-
tai. Bendos $1,680 į metus. 

2 fletų Cottage West Sidė-
je mainys už'du fletu Ciceroj. 

KĄ TURITE? 
Norėdamas pirkti, parduoti, 

ar mainvti namus, lotus far-
mas, etc., kreipkitės pas Alex 
Dargį ar Pranų L. Savickų ku
rie suteiks Tamistai teisinga 
ir mandagų patarnavimų --
greitai. Nebebūk be savo pas
togės dėlto kad gali įsigyti su 
visai mažu įmokėjimu o ba
lansų mokėsi kaip rendų. 

Darome įvairius dokumen
tai doviernastis, etc. - , 

Dargis & Savickas 
Real Estate, Loan & Insurance 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603 

NAMU BARGENAI. REALJSTATE 

TURIM 1000 NAMU DEL 

PARDAVIMO ARBA 

T 

PABDAVIMUI 5 kambarių 
mūrinis bungalow Lietuvių 
apielinkėje. Aržuolo užbaigi
mai, pastogė su grindimis ii 
i 

visi kiti įtaisymai. Atsišauki
te pas savininką 

7130 So. Artesian Ave. 

B I Z N I S 
PARDAVIMUI grocerno ir bu-

černė geroj vietoj visokių tautų ap
gyventa 9 daugiausia Lietuvių. Biz
nis gerai išdirbtas per ilgus metus, 
parduosu už prieinamą kainą,. Prie
žastis pardavimo einu j kitą bizn;. 
1444 So. 50th Ct. Cicero, III. 

Tel. Cicero 66ft» 

R E I K A L I N G A 
REIKALINGA moteris prie 

namų darbo. 
Atsišaukite 

3139 Edgevvood Ave. 
Telefonas Albany 6669 

Chicago, Dl. 
— ! 

REIKALINGAS AGENTAS 
Vyras apie 50 metų amžiaus. 
Turi kalbėt Angliškai ir Lie
tuviškai. Atsišaukite 
MANHATTAN DRY & WET 

V7ASH LAUNDRY 
5530 - 32 West 22 St. 

Žemians paminėtose vietose: 
_ 

MARQUETTE PARK 
CHICAGO LAV7N 
BRIGHTON PARK 
VVEST ENGLEVVOOD 
AUBURN PARK 
PARK MANOR 
SOUTH PARK GARDENS 
BEVERLY HILLS 
MT. GREENVVOOD 
SOUTH SHORE * 
BRIDGEPORT 

Pardavimui kampinis, medi
nis namas, moderniškai ištai
sytas, Beismantas pamūrytas; 
5 ir 6 kambariu, 2 karu gara-
džius, netoli nuo Vienuolyno. 
Kaina $l(),.r)00. Verta pama
tyti. Tikrai yra bargenas. 

8 kambarių Residenei.įa ant 
Rockwell, 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
kėjimu $2,500. Turi būti par
duota šį mėnesį. Priežastį pa
tirsite ant vietos. 

Parsiduoda mūrinis namas 
6 ir 6 kambarių, garu apšildo
mas, su 3 karu garadžium ne
toli "\Vestern ir 63rd St. Ren-
dos neša $1,680 i metus. Kai
na $13.000. 

Parsiduoda kampinis muro 
namas 4 pagyvenimu, trys po 
šešis, ir vienas keturių ir vie 
no karo garadžius. Moderniš
kai ištaisytas. Kaina $18,500. 

10 flatų pardavimui su $10,-
000 j mokėjimui, likusius po 
$200 į mėnesį. Naujas muro 
kampinis namas ant Mar-
guette Blvd. netoli vienuoly
no, po 5 ir 4 kanibarius. Visi 
flatai išrendavoti. Nepraleis
kite progos, pamatykite šitą 
name, retai tokis pirkimas 
pasitaiko. Del platesnių in
formacijų patirsite ant vietos. 

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

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesnį namą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, 
malonėkite atsilankyti j mūsų 
ofisą, įneš tikimės kad tamis
tai prisikirsime viena 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-

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

Darbp atliekam Kreitai, 
pigiai ir gerai. 

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

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

ANT NAUDOS. 

FABIONAS CO, 

SOS W. 35U St.. Chicago 
Tel. 'Joulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAITUS. 

Pasekmingai siunčiam pini yna fg 
% Parduodam Laivakortes. + 

Jei nori parduoti: namą, 
liotą, biznį, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui": 

GARSINTIS 
R E I K I A 

Roosevelt 7791 
2334 S, Oakley Ave 

&Co 
5312 S, WESTERN AVE. 

Prospect 2102 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, ni. 

Residencijoa Tel. 
Prospect 5101 

Ofiso Tel. 
Prospect 6778 

ĮVAIRUS KONf RAKTOR1AJ 
m- " • 

TeL Blvd. M41 

A. K A I R I S 
Murtmo tr budavojlnio 

OENCRAIilS 

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

gera patarimą. 
8352 So. Halsted Street 

Chicago, TOL 
Home 

a&64 Ix>we Aveaoe : 

BRIDGEPORT PAINTIN6 
& HARDWARE GO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. TeL Yards 7282 

TeL Lafayette 49S8 

PLUMBING 
Kaipo ltetarya, UetoTtama 

M. TUfiKA, ~ 
8128 Weet S8th Street 

Telefonas Canal 8818 

PLUMBING 
Meku fermi tr sąžiniškai. 

THOMA8 BlOCUOra 
8818 So. Oakley ATO 

**» • »tm m m 
relefonas Ganai 7288 

t PETRAS CIBULSKIS 
MaliaToJtmo Kootraktorina 

Dažg t Poperos Krautuvt 
*

8888 SO. IJEAV1TT 
* * • • » • • • • » • • • • • • » . 

Kas nesigarsina, to niekas 
4 nežino. 
Advokatajnt ir daktaivana, M—H 

rtam« tr vaik8Jama, parkantlaama tr 
parduodantiems, darbo tr dnrMntekv 
Jiatkantlema — 

- - viatama "Draura- •aratbtSa »naj. 

Jei laiko netml, 

Tel. Roosevelt 7791 
i 

file:///Vestern

