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" b r a n g a s " tebūnie kiekvie

nam lietuviai Katalikui Ame 

nkoje jo gyvenimo draugas! 

«<k Veltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsi] 
mokyklas, jei neimsime į L 
TO rankas spaudos ir jos m 
platinsime. 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 
No. 33 
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ANGLIJOS KATALIKU 
PADANGĖSE. 

KATAUKV MOKYKLŲ 
SITUACIJA NEPAP

RASTA. 

LONDONAS, vas. 8. — An 
glijos katalikų mokykloms ei 
na krizis. Mokyklų butai rei
kalingi būtinų taisymu arba 
moderninių įrengimų. .Kaiku-
lie mokyklų butai taip neti
kę, kad juos reikia tik griau
ti ir jų vieton statyti naujus. 

Francija Skiria Komisiją U E H f t Stl LENKIJA D R LECNAS BISTRAS. 
PASIKEIS KARO NELAI-

SVIAIS; 
VIEN*A, .vas . a . — Lietu

os ir Lenkijos Raudonojo 
PARYŽIUS, vas. S. - Fra jFranci ja skolinga S. Valsty- ; K ^ ^ d r a u g i j o s artimiau 

ncijos valdžia išsprendė pas 
kirti skolų patvarkymui komi 
sijų, panašių S. Valstybių 
skolų tvarkymo komisijai. Ko 
misija bus autorizuota su vi
somis valstybėmis, kurioms 
Francija skolinga ir kurios 
Franeijai skolingos, vesti de-

bėms ir Anglijai ir kiek Fra
neijai skolingos Vokietija, 
Rusija, Italija, Lenkija ir 

šioj ateity pradės keisti karo 
nelaisvius, patekusius nelais
vėn, kuomet lietuviai kovojo 

Balkanų valstybės. S u r a s t o s ' ^ ^ ^ į , ^ ^ L f e . 
.kolos paskui bus palygina- W o e ^ritavųM, kuomot len-
mos. Po to palyginimo Fran- • ̂  • p a 8 a l i l l g a i a p n v k o v i l n i ų 

Valdžia išlaidu nebeduoda, gi j rvbas. 
katalikai neturi iško sudary- Ton komisijon ineis abiejų 
ti didelius fondus. Apskaito-, parlamento rrmių finansinių 
ma, kad katalikų mokyklų pa ir užsieniu reikalų komitetų f 
taisymui ir pertaisymui rel- j pirmi nikai ir keletas senato

rių ir žemesniųjų ru:nų ats-kalinga keleto milionų dole
rių. 

Pastaraisiais laikais val
džios paskirta komisija ap
žiurėjo visas mokyklas ir 
šiandie raportuose skelbiami 
surasti rezultatai. 

lovų. 

Komisija nuodugniai perk-
ratys ir patirs, kiek daug sijai nariai. 

eijos valdžia žinos kas. j a : 
toliaus daryti. 

Premnėras Herriot sako, 
kad komisijon turės ineiti 14 
narių. Tam tikslui bus sušau 
ktas abiejų rūmų užsienių rei 
kalų ir finansų komitetų ben 
dras susiri 
tas klausimas plačiau bus ap j * 

ir apylinkes. 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
LIETUVOS-LATVIJOS |kano. Paskiau kurį laiką ė % 

SUTARTIS PATVffiTINTA j sekretoriaus pareigas atstoį 
- įbėj prie Kvirinalo. Gryž^ 

Lietuvos ir Latvijcs vyriau 'Kaunan buvo užsienių reikį 
Isybės notų pasikeitimo keliu ilų ministerijoj sekretorium. 
1 patvirtino priimtus šių vy-
jriausybių delegatų pasitari-
'me Kaune spalių 15—17 d., 
j"195į nutarimus del mokesčių 
už svetimšalių fiųdyinus. det [ 
leidimų policijos agentam* 

i 
R0CKEFELLER10 FUN-
DACIJOS STIPENDININ-

KAL 

SEKTANTAI LABAI SUSI
KOMPROMITAVO. 

NKW YORK, vas. 8. — bgrafija telpa šio numerio 
sk inkteas , l £ r i ^ ž l ^ Amerikoje neskaitlin- antrame puslapyje. 
:™»„ ^i„^;«„ v»«0 «~!tfi sektantai "advent is ta i" foe— -— ""̂ ""̂  

VESMANS GIRIA LIE
T O M . 

tartas ir paskirti skolų komi \ KaJo susikompromitavo. Jie 
'.skelbi'', kad praeita penkta-

Praneša, Austrija Gali Dar 
Laikytis Nepriklausoma Liverpoolio 4 katalikiškos 

mokyklos padėtos " A " kate-
gorijon, tas reiškia, kad jos , 
pažymėtos kaipo visai netin, VIENtfA, vas. 6. — Per- j Bet, anot žinių, Austrijos 
fcamos ir tuose botame moki a n kst i susirūpinta Austrijos situacija kitais žvilgsniais tai 

dieni tarėjo įvykti pasaulio 
pabaiga arba galas. J ie mel
dėsi, pasninkavo, sielvarta
vo, v 

Sausio 11 Kockefellerio fu| 
pereiti sienų persekiojant kridaeijos stipendininkai, medi< 

minalinius nusikaltėlius, ir nos fakulteto asistentai 
B. Švietimo Mimsteris i d e ' P r i t a i k v m o v»^aus taisy- Šaulys ir V. Kuzma, išvyto 

jklįų lavonų iškasimo, perve- užsienin; pirmasis Amerikoj 
Jo keli žodžiai Kultūros |£jmo ir laidojimo klausime pa ^i antrasis Viennon. Jie t\ 

j Vajaus reikalu ir trumpa b i - ' s j o n j 0 z o n a į . 'rės užsieny studijuoti mažiai 
I rJŽ leidimus pasienio zonos sia vienerius metus. 
j gyventojams sieną pareiti, ga 
jliojančius pusei metų, nusta
t y t a mokestis 5 litai Lietuvoj 
ir pustrečio lato Latvijoj. 

KESINTASI PRIEŠ KMi 
DAGILI 

RYGA, saus. 12 (suv.'lin 
ta). — šių metų pradžioje 

Praėjo penktadienis kaip Kauną oficialiai lankS Latvi-
paprastai. Šiandie jie tyli j jos seimo pirmininkas Ves-
kaip musę prariję. unans. 

Reikia laukti, jų vadai iš-

fš Telšhų dienraščiui " R y | 

AKTYVUS LIETUVOS PRE tas'" K a u n e ' Pranešt*> 
KYBOS BALANSAS. .Hausl° 1 8 d* V(H k e s i n t a s i ni 

• žudyti Seimo atstovų kuri. TU 
Gruodžio mhu užsienio pre ^ ' D i d e l e i lauTK?i> i t e t o f * 

nimas turi but pertrauktas, respublikos 
.Dvylika mokyklų įtraukta < b e s Ūkimu, 
" i i " kategorijon. Taigi, šios i 
kie>*; geresnės už anas pirmti-J 
siųs, visgi ncatatinkamos ^'ai 
kams lankyti. 

Nottingbame didelė katali
kų mokykla pilnai pasmerk
ta. Taip raportuojama ir a-
pie kitas mokyklas. 

nepriklnusomy- sosi. Pav., taupymo depozi- ! m « 
galvos kokių-nors pasiteisini-

; lai per pastaruoju du metu 

Kas tiesa, Austrija f t a r t - l * * * 1 * d « š i m t e r i o l * » i ' " ^ ' 
jsant ekonominės depresijos. 

Austrija šiandie skaito virš 
120,0*Y) bedarbių. Tai viena 

siniai yra blogame padėjime.. 
Kas metai biudžetas balan
suojamas ir kas metai pasi-
. „ , . . . . , uiaziausMi dunkenvbių 

daro nemažas detieitas, kurs » '* . *- / f 

IŠ KALĖJIMŲ PALIUO-
' SUOJAMi. 

kybos a p k a r t a siekė 42,884,- -
i- r , i^° s v e i k a 5 S-

!(>) lito J š tn \mnnrtn\ iart-n ' ^ i o n o n°l*U i r kieno Tanko 
Grvžęs atgal Rygon jis spa- J 1 " i l t l J ' J ' s t o i m P ° l t m t e i > * a 

ūdos atstovams pranešė savo 1 3 ' 1 8 ( W X ) l t - g <**P°rtui -
įspudžifų apie Lietuvų. Labai | 2 3 - 7 0 4 ' 7 0 0 ^ ^ ^ *»udn eks- { 

pa^Oiiai atsiliepė apie vai- ^ M «<«vėrė importą 23.6 j 
*k i • •• * ' nuos. 
smgumų, kurj jis patyręs vie-

Per ištisus 1024 metus už 

mis ta žmogžudystė turėj 
bnt atlikta, dar nežinoma* 

rr į •. ^ 3=52 

rCAPrTIKVVVN, vas. 8. - Pie- pudį iš Lietuvos valstybės gy 
tinės Afrikos Unijos valdžia, veninio, p. Vesmans išsireiš-

Valdžia turi perdaug ^l^j^^a^^^g^ą reformų vy- liė, kad Lietuva plėtojasi la-

AT£ME 1,890 DOLERIŲ. 
j , — . ->— A 

Nuo Ottp Henry, Hetirt Ma-
Kalbėdamas apie bendrų įs s i o n i o P^kyba sudarė 473,-ible Co., 3208 Šhields ave. 

177,400 lt., iš ko eksportui te- prezidento, plėšikai atėmf 

fjėdamas Kaune. 

padengiamas Tautų Sųjungos • 
parūpinta jai paskola". iTa pa- d l ] l f f l *W3«"» f l , d e l ! s k a i « i U j kdymą. Pradėta paliuOsUo- bai sparčiai, net amerikoniš-

jskola kaskartas eina mažyn. | v a W i n i l 1 ^ i r ^ a r n a u t o ^ . * " jant iš kalėjimų visus mažai ku greitumu. Lietuvių tauta 

nka 266,583,000 lt. 

reta tas skaičius sumažinti. 
Pasirodo, kad su katalikų j teeiaus *>« užteks dar vie- ^ n e V T k s t a 

niems—kitiems metams. Kas-! ' . , ,*, . 
! Kai]) dalykai nestovėtų, 

iri paskui Ims veikiama, to v . v , . , ». 
:bet eia dar nieko negirdima, 

IŠVYKO ČEKOSLOVA
KIJOS. 

1,800 dol. ? Pinigai buvo v< 
mi automobiliu darbininku-

mokyklomis Anglijoje situaci m«ms 
ja yra nepaprasta. 

Liverpoolio arkivyskupas j nežino nei tie, kurie sako, j : a c Į ^\ l l s t r į j a į D u t u taip blo 

nusižengusius kalinius. Tas skubina atgauti tai, kas buvo 

linių. 

pranešė, jog katalikų vaikai i j ^ peranksti Austrijos liki

mu susirūpinta. 

NAUJAS LENKŲ TRIUKs-
MAS DANZIGE. 

Variavai norisi tą miesią 
užgrobti. 

1 . 

ir toliaus lankys pasmerktas ' 
mokyklas, nors jiems ir butų 
pampintos naujos nekataliki
škos mokyklos. Arkivyskupas 
ir kiti, net patys anglikonai, 
nurodo, kad valdžia privalo 
parūpinti išlaidų Į mokykloms 
pataisyti. 

Nežinia kas toliaus bus vei 
kiama tuo klausimu. \ VIENNA, vas. 8. — Lais-

lvajam (tarptautiniam) Danzi 
go mieste nesenai lenkai su
kėlė didelį triukšmų įsitaisę 

'gatvėse pastos dėžutes, ly
giai kai savo mieste. 

Nepasibaigus anam dej dė-
9KAUNAS, vas. 8. — Lat- :žuci,ų triukšmui, lenkai D a n -

vių spauda iš gerai informuo žige nori įsitaisyti nuosavų 
tų versmių praneša, kad t re- į telegrafų ir telefonų ofisų. 
čiasis Maskvos internaciona- IDanzigo^komisionierius prle-
las paskyręs 130 milionų auk šinasi. 
so rublių komunistinei propa 

gai, kaip užsieniuose skelbia-

liecia arti vienų tūkstantį ka- . sutrukdyta nelaisvės laikais. { Naujai paskirtas Lietuvos \ 
" ' .Lietuvos .garsi praeitis tei- pasiuntinybėj Č(4tosJovaki-

| kianti toms pastangoms dide- j o j sekretorius Dr.* Bačiulis 
lio entuziazmo. 

apmokėti. 
Be pinigų Henry dar neteko! 

' savo automobiliaus i r 600 dol.l 
vertės žiedo. 

ma. 

PAL1U0SAV0 51,000 
VERGU. 

praeitą sausį invyko Frabon. 

PINIGV AUKSAS, 
» ap •• M I . • mm 

Vakarykščios Dienos 
F. Mačiulis aukštuosius tei Lietuvos 100 ltiu... .tlftOM 

i 
GAL RYTOJ BUS PA

SIEKTAI!. 

, 

j Tad ir neabejotina, sakė p. 

i Vesmans, kad Lietuva t rum- ; 8 i n mokslus baigė Italijoj. į A^f i Įos 1"BT;esteri.".'.^jįffl 
LONDONAS, vas. 8 . — Ne pu laiku pasieks visa tai, kas užsienių reikalų ministerijos Franci jos 100 f r a n k ų . . ^ 

pal, Indijoj, valdovas, žino- nebuvo leista carų laikais ir tarnybon įstojo 1919 m. Mo- Belgijos 100 frankų . . ftl7 
imas vardu maharadža, paskel tuo b**i ji galės gerbingai kydamasis Romoj buvo atsto-i Italijos 100 Hnj . . . . 4^5 

: .btu išsprendimu panaikino sa atsistoti greta Genų Vakarų , A y W , s sekretorium prie Vatf- Šveicarijos 100 fr. . . 1$-30| 
'CAVK CITY, Ky., vas. 8. - vo šaly vergi jų. Paliuosuota Europos kultūringų tautų. 

Prie užgriuvusio urve Floyd virš 51,000 vergii. "Didelė simpatija, kuri 
Collins šaftas nuolat eina &i 

MILIONAI SKIRIAMI PA
BALIMAI BOLŠEVIKINU 

gandai Pabaltijos valstybėse 
Tos sumos didesnę dalį ko 

munistų vietos organizacijos 
jau gavusios. LONDONAS, vas. 8. ~- čia 

Taipat praneša, kad tos or- ir kitose dalyse Anglijoje siau 

ANGLIJA PALIETUS INF-
LUENZA. 

lyn. Dirbama su paskuba, 
(iai rytoj nelaimingas bus pa
siektas. Kad jis butų rastasN 
gyvas, reikia -abejoti. 

Nelaimės vieton pasiųsta 
daugiaus milicininkų. 

TROTZK1UI MOKAMA 
ALGA. 

PAVASARI RUS S1G-
NALAi. 

j man visur parodyta, kaipo 
Latvijos valstybės veikėjui, 
teikia įsitikinimo, kad taipat 
šiuo atžvilgiu abi brolių tau-

COPENHAifiEN, Danija v. tos įstengs rasti reab'u būdu 
8. — Anot žinių, Rusijos bol- draugingam ir artimam bend 
ševikų valdžia pašalintam iš radarbiavimui," baigė p. Ves 
karo komisaro tarnyoos Tro- mans. 
tzkuį išsprendė mokėti 500 

<^mm 

v . »* 

ganizacijos įspėtos įvykdyti čia influenza, kur i turi palie 

VioSimiesčio skersgatvėse 
tvarkyti vežimų, automobilių 
ir gatvekarių judėjimų bus į-
taisyti elektriniai signalai su 
" S t o p " ir " G o " . Tuomet pa 
lengvės trafikos poliemonams 
tarnyba. 

L_ 

dolerių fcas mėnesis ^algos. 
/Trotzky apsigyvens Kaukaze. 

visus įsakymus ligi ateinan
čio gegužės mėn. 1 d. 

- | 
J. 7. —! 

tusi apie 30,000 asmenų. Pra-
eitoj savaitėj virš 200 mirė. 

MĖNULIO UŽTEMIMAS. 

NEBEPRIIMA NEGRŲ. 

GAISRININKŲ VIRŠI
NINKAS. 

TOPEKA, Kas., vas. 7. —! PARYŽIUS, vas. 8. — F r a 
Yra žinių, kad Kaušas vals- ncijos valdžia galvoja gauti 
tijoj gal bus atšauktas prieS- dar nors 50 milionų dolerių 
cigaretinis įstatymas. paskolos S. Valstybėse. 

Nežiūrint miesto advokatu 
opinijos, kad gaisrininkams vi 
ršimnkas turi pereiti kvoti
mus prieš civelę tarnybų, ma
joras Dever viršininku pasky-. 
rė antrąjį mirusio viršininko 
asistentą; Seyferlich. Vakar vakare įvyko dalinis 

mėnulio užtemimas. Ta gam
tos fenomeną yra paprastas j Labai sunkiai einasi Chi-
daiktas, tad tuo niekas nei cagos majorui su gatvekarių 
nežingeidauja, išėmus astrono- nuestiiuino planais. Matyt, iš 

| mus. to nieko nebus. 

MEXICO CITY, vas. 6. — 
Tūkstančio S. Valstybių neg
rų vardu Meksikos valdžia bu 
vo prašoma leisti jiems apsi
gyventi Meksikoje pasirinkus 
tinkamą kolonijų. Meksikos 
valdžia atmetė prašymų. 

SYDNEY, vas. 6. — Šis 
Australijos miestas 1924 m. 
pabaigoje pagaliaus susilaukė 
vieno miliono gyventojų. 

• i 

Namuose, 1638 W. Division 
s t , naktį kilo gaisras. Tris 
asmenis policija vos išgelbė
jo. 
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S I Ų S K I T E SAVO G I M I N Ė M S 

L I E T U V Ą 

PINIGU S 
PER 

. . D R A U G Ą " 
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir^JKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
Ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
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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t> « * u e A s Pirmadienis, vas . i 192§ 

D R A U G A S ^ laikraščio, kuris rašo ne 
* 'Dievas' \' bet *' dievas' \ 

Kaip Krukoniui reikia tap
ti parapijonu, kad paremti 
kovą prieš katalikišką "Drau 
gą", taip ir daugeliui kitu. 

O M Vea 
Btr Moni 

A I KKWB 
URA L G AM 

1 Dsilj stsoM* 
t • ...,«• •*-«m* • • 

. 8T AMT* to. 
PLBLIHHIMG 

' 11. • gS**W 
. . . 0S.S* 
A OOPV 

OO, I n * 
BSS4 80. Oakle j A T 0., Ghlcago, Biu 

Red, 
AdiuinJ 
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S tJ t 
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, TRUPINIUKAI. 
Nesenai Chicagoje, West 

Sidėje susipyko du žmogų; 
vienas kando i pirštą, kitas 
jam už tai nukando nosį. Len
ku; laikraščiai nesenai pranešė 
panašią istoriją apie Lietuvos 
ministerius: girdi, kun. Kru
pavičius, 2emes Ūkio nun., šo
kęs Daukantui į akis, o Dau
kantas, krašto apsaugos mi-
nisteris davęs kun. Krupavi
čiui į antausi. * 

Lenkų pranešimu išeina, 
kad mūsų ministeriai visgi 
padoresni už tuodu pikciurj 
nas iš West Sidės. 

SVETIMO MINISTEMS APIE KULTOMS VAJy. 
<t MOONSĖINE" AtTKOS. 

p -

—. 

katalikais, kad lengviau žmo 
nes apgaudinėti. 

Iš Lietuvos atėjo žinių, kad 
visa ta istorija su mūsų minis-
teriais yra paprastas lenkų 
melas. Bet mūsų laisvamanių 
laikraščiai tuojau pasigavo 
lenkų melų ir paskelbė mums 
džiaugsmų, kad lenkai tiesą 
sako. Be to dar "tautininkų" 
spauda pareiškė, kad Daukan
tas - tai vyras, nes davęs į 
antausį kunigui, o Krupavi
čius ne vyras, nes į antausį ne 
davęs. Sulyg laisvamanių eti
kos išeina, kad nukąsti nosį 
yra geriau, negu jos nenuką
sti. 

Prisiminus apie "Draugą 
prisiminsime šv. Tėvo Piaus 
IX žodžius: 

"Platinti gerąją spaudą y-
ra priedermė kiekvieno gero 
krikščionies, kuriam yra brau 
gus jo paties ir kitų išgany
mas. Ypač ta priederme yrfc 
uždėta ant tų, kuriems yra pa
vesta ginti tikėjimas sakyk 
loję". ^ * f c 

Leonas XIII gi taip sako: 
"Katalikų priederme yra ga
lingai palaikyti katalikiškąją 

; spaudą-. KAJUMI 
Jeigu Krukonis uždarys sa

vo blevizguojantį " Skamba
lą' ' — patikėsime, kad jis pa
sitaisė*. Ir visa širdimi jam 
pagarbą atiduosime. Kol kas, 
belaukdami jo atsivertimo, 
šiuos popiežių žodžius prašo-
me persiskaityti Bridgeportie-

JAPONIJOS DARBO 
FEDERACIJA. 

Daugeliui mūsų teko Ame
rikoj išgyventi keliolika metų 
ir toli ilgiau, bet ligi prolii-
bicijos įvedimo nebuvo girdė-

buvo žinoma, kais tai per pro
duktas. Vos kelinti metai pro-

C ligai tis, sužinojęs apie 
Lietuvos ministerių krizį, pri
siminęs tvirtino, kad valdžia 
suįro tik del to ministerių sil-
sikirtimo, kurio "nebuvo. Ir la
bai pyko ant " Draugo", kad 
jis taip nemano. Šiandieną 
jau žinomas naujo kabineto 
sąstatas. Pasiliko ir kun. 
Krupavičius ir pulk. Daukan
tas. Pasimainė tik du, visai 
nespėjami žmonės: L. Bistro 
rietą užėmė K. Jokantas Švie
timo ministerijoje, o vidaus 
reikalų min. Starkų pakeitė 
Endziulaitis. Kiti visi senie-
::, tiktai Tumėnas pirminin
kavimą užleido Petruliui. 

Priseis mūsų laisvamanių, 
spaudai apie tą nebūtą skan-

neprasunanys. 

Sakoma, kad jaunimas tautos ateitis. Tas pasaky
mas ypač tinka musę Tėvynei^ Lietuvai. Ją atstatant ir 
tobulinant reikia jai daug kvalifikuotų darbininkų. Kas 

socialistų peikia pasiskelbti 1 padeda tiems busimiems darbuotojams tinkamai ]ų dar-jta apie "mdonsnine'', nei ne 
J - bui prisirengti, tas kuria Lietuvos ateitį, t a d nesigailė-

kim, broliai ir seseris, savo lčš*j tam jaunimui rengti, kurs 
turės Lietuvos ateičiai dirbti ir ją laiminga padarytu. 

Dr. L. Bistras, 
Lietuvos Švietimo Ministeris. 

DR. LEONAS BISTRAS. 
-

Kilęs iš Žemaitijos ir augęs Liepojoje, čia pat ir gim
naziją baigė. Du metu mokinosi Dorpato universiteto medi
cinos fakultete. Čia jo profesorium buvo garsiausias tų laikų 
anatomas Dr. Rauber, vokietis ^katalikas. Iš Dorpato buvo 
persikėlęs Ženevos universitetan, o iš ten į Fribourgą. Fri-
bourge (1912 - 1914) studijavo filosofijos istoriją ir sistemą 
ir pedagogiją. 1914 m. jau buvo puikiai išlaikęs kaikuriuos 
filosofijos kvotimus. Sugrįžęs Lietuvon vasaros atostogų pra
leisti, 1914 m.-tapo karo užkluptas ir pateko kariuomenėn, 
kurioje išvargo apie 4 metus. Būdamas gydytojo pagelbinin-
ku, jis turėjo kariuomenėje daug sunkaus darbo ir tarnavo 
arti musio linijų. *• 

Lietuvon sugrįžo 1918 m. ir kurį laiką išbuvo "Eltos" di
rektorium. 1919 m. gavo Tautos Fondo stipendiją, pasiliuo-
savo iš tarnybos ir sugrįžo Fribourgan mokslo baigti. Čia 
tuojau pradėjo rašyti disertaciją apie VI. Solovjovo moralę 
filosofiją. Užbaigęs disertaciją, laikė daktariškus kvotimus 
1921 m. sausyje. Kaip disertacijos mokslingumu, taip ir žo
diniais daktaro kvotimais pelnė lietuviams' nemaža garbūs, 
gaudamas aukščiausi pažymėjimą "summa cum laude" savo 
filosofijos daktaro garbbigan laipsniui. Tą dieną visas Fri-
bourgo miestas bei studentija ir tekalbėjo apie taip gražiai 
pasižymėjusį lietuvį. "Summa cum laude" labai retas ir švei-
carietis gauna, o iš lietuvių tai Dr. Bistras yra rodos antrašai. 

Sugrįžęs Lietuvon Dr. Bistras tapo išrinktas docentu u-
niversitetan gamtos filosofijai (kosmologijai) dėstyti. Pas-
aruoju laiku jis buvo Švietimo Ministerių. Prie didelio moks-

Jei šiaadie kas nuo "moon
shine" kartojimo susilaukia 
galo, tai policija pirmiausia 
stengias susekti, kur. tas as
muo yra gavęs, kur pirkęs* 
nuodų. Susektas pardavėja* 
areštuojamas kaipo paprastas f 
žmogžudis ir kaipo toksai 
teisiamas. 

Japonijos Darbo Federaci
ja yra pakliuvusi socialistų 

rankosna. Tarpe viršininkų 
yra raudoniausiųjų, kurie su 
Rusijos komunistais turi susi
siekimo. 

Japonų darbininke organi
zacijos nėra senos. Ten dar
bininkai pradėjo organizuotis, 
kuomet juos pasiekė Europos 
kultūra. 

Kadangi Japonijoje darbi
ninkų streikai nesiskaito lega
liai, tad organizacijos daug 
vargs. Tas vargas jas dėlto 
ir pastūmė pasiduoti socialis
tų globai ir vadovavimui. 

Nėra jokia paslaptis, kad 
kur daugiausia darbininkai 
vargsta ir skursta, ten jie pa
lankesni ne vien socializmui, 
bet ir pačiam kairiausiam ko
munizmui. 

Duok darbininkams gero da 
rbo, gerai už darbą atlygink, 
toki darbininkai ištolo lenksis 

hibicija varu vykinama, gi su Į Kad atgrasinti mūsų zmo-
"moonshine" susipažinę ir nes nuo "moemakim' gami-
maži vaikai. 

"Moonshine,, yra namie 
gaminta neva degtinė, kuri] 
yra niekas kitas, kaip tik 
nuodai. Vieni tų nuodų y*a 
silpnesni, kiti mirtingi. ,Yie-

„ . —to 
PLUMBING 

Geriausias plamerls, d a r t t W-
lieku « w » l Ir sąžiniškai. 

SS1S ta. Oaklėf Av CMc«0o, 

fe 
PETRAS CIBULSKIS j 
Rlttllavojlmo Kaatraktorius 

Dažir Ir Poperos Krautuve 
jfeS* SO. LEATFFfJltR. 

nimo, paduodame žj iŠ dauge
lio atsitikimą: 

Mrs. Mary Wozniak, La 
Grange Park^e, arti Chicagos, 
savo namuose gamino ir par 
davinėjo <<moonsMne,,. Vieną 

nų išgėrus žmogus apkvaista, lapkričio vakarą, 1923 metais, 
perserga ir pasveiksta. Kitų 
išgėrus žmogus pablųsta ir 
jei nemiršta, tai apanka arba 
jam prisimeta kitokia nepa
gydoma liga. Silpno organiz
mo žmogus ir nuo silpnų nuo
dų žųsta. Išsigelbsti tik turį. 

pas ją užėjo einą iš darbo ke 
turi vyrai. Prašė "išsitrauk 
Ii". "VVozaiak pardavė jiems. 
Vienas iš jų antrytojaus šaie 
savo namų rastas negyvaą 
kiti trys susirgo. 

Policija susekė, kur jie pir-
sveiką ir stiprų organizmą. ko "moonshine". Tuojau* 

Nei nesuskaitysi kokic Mrs. Wozniak suimta. Įvykc 
daugybę žmonių Amerikoje 
prarijo "moonslline,, praėju
siais penkeriais metais. Šitie 
nuodai į kapus nuvarė galyb? 
vyrų ir moterų, tėvų ir moti
nų. Galybe vaikų paliko na
šlaičiais. Daug žmonių visam 
gyvenimui paliko jei ne aklais 
tai kitaip paliegusiais. Tūks
tančiai atsidūrė pamišėllių iš
taigose. 

Kas apsakys, kokią daugy
bę įvairių piktadarybių pa

dalą patylėti dabar, kol len
kai kito šmeižto ant Lietuvos f socializmo ir nenorės nei klau 

syti apie socialistų žadamus 
aukso kalnus tiems, kurie pri
pažins Marxo "evangeliją." 

Japonijoj darbininkai var-

Grigaitis laba'* nuisdžiaugė 
radęs kažkokių "katalikų" 
Anglijoje, kurie pasipiktinio 
šv. Tėvo Pijaus XI žodžiais, 
smerkiančiais socializmą ir I 
bolševizmą. Girdi, Papą tokiu 
būdu tik sau skriaudos dau
giau pridarė. 

Mes ir be "N-nų" žinome, 
kad tokiu paskelbimu šv. Tė
vas sau skriaudos gali susi
laukti: tegul tik socialistai 
su bolševikais paima valdžią 
Romoje, tuojau Katalikų Ba
žnyčios galvą nužudytų. 

Tiesos gynėjai visuomet bu
vo žudomi, bet Katalikų Baž
nyčia to nepaiso. 

linio bagažo, Dr. Bistras turi daug gyvenimo prityrimo ir^ i m ( j£ gį^g nuodai, 
moka daug kalbų: vokiečių,, rusų, lenkų, latvių, francuzų, an
glų, lotynų ir graikų. Jo filosofiniai straipsniai jau nuo 1911 
m. puošia lietuvių spaudą. Daugiausia yra rašęs "Ateity", 
"Draugijoj", "Logos" (filosofų.organas) ir kituose. 

Dabar jis eina 34-tus metus ir, tikime, dar daug padirbės 
Lietuvos mokslui jauname mūsų universitete. 

= * . 

go, tad ir nestebėtina, kad jų cialistais nepasitiki, nes socia-
daugelis persimetė socializ- listai su savo teorijomis mili-
man ir pasidavė socialistams 
vadams. » 

Šiandie tie vadai darbuoja
si Darbo Federaciją pakeisti 
politine darbo partija ir pa
tiems pakliųti parlamentan 
atstovais. Kad atsiekus tik
slą, jie turi jau sustatę pla
čią reformų programą, kurią 
mėgins įduoti parlamentui. 

Japonijos valstybėje socia-
lės reformos tikrai reikalin
gos. Ir jos galėtų but prave
stos paprastuoju būdu, kai 
kad tas atsiekiama ir kitose 
valstybėse. Bet kuomet jos 
bus paremtos socialistiniais 
pagrindais, tai vargiai galėa 
but atsiektos. Visuomenė so-

onus darbininkų apvylė ir 
ne vieną jau salį, ypač po pa
starojo karo, pragaišino. 

Kuomet socialistams vyks 
sudaryti darbo partiją, jie 
tarp kitko sieks šių re
formų: darbininkams teisių 
praplėtimo, visuotinojo balsa
vimo; ginklavimosi sftunažini-
mo; armijos demokratizavi
mo; generalio stabo panaiki-
nimo; reformų mokyklose; 
industrijų nacionalizavimo; 
kolonijų savivaldos; streike 
pripažinimo; mažiausio uz-
mokesnio už darbus nustaty
mo; aštuonių valandų darbo; 
ūkininkų unijų įsteigimo. 

Valdžia kovoja, gaudo 
"moonshine" gamintojus. 
Juos baudžia piniginėmis pa-
baudomis, kalėjimu. Bet jtt 
niekas negali išnaikinti. Nes 
iš "moonshine" gaminimo 
yra nemažas pelnas, gi pelną 
besivejant žmogus pasitengęs 
radir sprandą nusisukti. 

Deja, reikia pripažinti, kad 
ir lietuvių tarpe yra "moon
shine" gamintojų ir pardavi
nėtojų. Visų tautų žmonas* {Tarp draugų. 

byla. Ji nubausta, kalėjime 
nuo vienerių metų ligj. gyvos 
savo galvos. Jos advokatai 
apeliavo, bet nieko nelaimėta 

Mrs. "VVozniak jau uždaryti 
valstybiniam kalėjime Joliete, 

Paliko jos trys maži vai
kai, kurių vyriausiam 8 me
tai. Jei geri žmonės vaikų ne 
priglaus, jie pateks prieglau 
don. 

Gi tėvas - Wbzniak? &K 
į dar prieš sftvo pačios bylą 
nuo "moonshine" vartojimu, 
pabludo ir paimtas pamišėliu 
įstaigon. 

Tos rųšies atsitikimų yrt 
daugelis. Bet mums regis, ge 
ram žmogui užtenka to vieno 
vaizdo, kad ant visados atsi
kratyti tų nuod'4 gaminimo, 
ir pardavinėjimo. 

LIETUVIS FOT06RAFISTASJ 
Jei tomiste utoH, kad Jusų 

paveikslas atrodftu kaip syvaa, 
tai ta padarys Tamistoma «/. 
J. Stankaos Hrtdgeport Stadi
joje. 

M M imame paveikslus ves
tuvių. Šeimynų, pavienių Ir tt. 
Mūsų studijoje gaHnre nusiim
ti paveikslą bilia dieną ar va
karą, nes mes turime tam 
tikrus elektriškas {taisymus 

Kainos labai prieinamos. 
J. J. Stoikus 

BRIDGEPORT STUDIG 
3262 So. Hakted Street 

Tel. Boulevard 3302 • 
lf, , I 

APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis Šiandiena. 

Mes turime viri 10 metų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
katą. Mes gydome pasekmingu! 
užsendintas lbjas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi e-
lektriniai ir be vaistfeki gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyk į 
TRAkNIS HEALTH INSTITUTE 
3327 So. Halsted Street 

Vai.: fcu© 9 *ki 12 1S ryto Ir 
nue 5 iki 8 vakare. 

Tamsta M 

užimti nuodų gaminimu, tad 
neatsilieka nei lietuviai, ypač 
tier kurie nori greitu laika 

DANTIS BEKRAPŠTANT, 

praturtėti, kurie neturi darbo, biauri. 
arba kurie tingi dirbti. 

Reikia teciaus i spėti tuos 
visus nuodų gamintojus, idant 
jie mestų tų užsieėmimų. Se-

toisėjai švelniau apsieidavo, 
kuomet jie pakliūdavo į teis
mus. Šiandie jiems jau nebe
turima jokio pasigailėjimo. 
Jie palyginami prie paprast ų 
žmogžudžių. 

~ Na kaip Juozai einasi? 
Ar patenkintas savo žmonelė. 

~ Kodėl ne? Tik ka4 labai 

- Tai kų tu nori? Turi vie
nu iš dviejų pasitenkinti: ar
ba turėti dailų kraitį, arba 
dailių žmonų, o abudu daly-

niau su tos rųšies žmonėmis kai kartu Jabai retai kam pa
sitaiko. 
Medicinos fakultete. 

Profesorius: — Prieš šių li
gų yra išrasta kol kas tik 
dvejopi vaistai ir tie patys 
nieko negelbsti. 

Ar sergate? Mes jums pafeibė-
sime. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga 7 Ar gari yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus T Ar 
turite skilvio liga, gaaų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio T 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą T Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroldus Ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, ifiballmą Ir 
mažai sverlate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs Ml ry
to, galvosūki, apsivėlusi liesuvj? 
PraSaltnkit nervingumą — apsl-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus; frerelkės jums dau
giau kentėti — ateikite ir paslma-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
if Schweers j. 

Ofisas 
T e l Arnritage 4413 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viriui Hatterman ir Glanta ***"ko 

Valandos t - l s ryto, 1-5 po 
pietų, c - l vakare 

NedėlIoJ tara 10 Iki 11 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir šlapumo ligų. 

r - -Visoje Anglijoje Grigaitis 
surado tris "katalikus", ku
rie pasipiktino šv. Tėvu už 
pasmerkimą socializmo. Bet 
ar gi Grigaitis nežino, kad y-

kataliku. Juk ir Krukonis ža
da prisirašyti prie šv. Jurgio 
parapijos, nors yra vienas L$ 
leidėju; pasiutusio laisvama-

Crflele. 

GYVĮĮ ROŽlįl VAINIKĖLIS. 
BRAMA 3 AKTC. 

(T4sa) 
ra SCENA. 

(Draugijos butas. Įeina nuliūdus Ursu 
lė ir, sako:) 

URŠULĖ: Mano Dieve, jau viskas 
pasibaigė. (Mąsto). Bet man rodos, kad 
reikėtų sušaukti visas mergaites pasitar
ti apie Marytes palaidojimo tvarka (Mą
sto). Geria, bėgsiu. (Eina pro duris ir su
sitinka su Rita ir Vincenta. " Garbė Jė
zui Kristui , ,). 

URŠULaS: Per amžius* Aš ką tik mąs
čiau apie jus. 

VINCENTA: O mes apie tave. 
URŠUUS: Pasakyk, mano mieloji, lcą 

norėjote man sakyti? 
VINCENTA: Tai mat geroji **su*e, ra katalikų ir "katalikų". 

Juk ir Grigaitis krikštytas mes kelios inergaites buvome pas Mary 
tės tetą ir su ja kalbėjomės apie Maryte 
laidojimą. Ji labai prašė, kad mes prisi
dėtume prie iškikningo jos palaidojimo. 

URŠULĖ: Tai aį&ku, jokio prašymo 

nereikia. Juk mes j>ač!bs turėtume susi
prasti, tai šventa mūsų priedermė. 

RITA: Vincenta, mes čia trys nieko 
gero nenutarsime, eikime, visas mergaites 
susikvieskime ir visos pasitarsime. 

VINCENTA: Gerai, eikime. 
URŠUUĖ: Judvi eikita, o aš liksiu 

čia\ir palauksiu iki visos susirinksite, (J-
eina Rožyte). 

ROŽYTĖ: Garbė Jėzui Kristui, (nu
liūdus). 

URŠULĖ: Per amžius. Štai Rožyte, 
su mani me pabus iki jųs visos ateisite. 

ROŽYTĖ: Beveik visos mergaitės yra 
pas Marytės kūną. 

VINCMTA: Gerai, mudvi einava. 
(Išeina Rita ir Vincenta. Rožytė sėdasi 
prie stalelio, pasiremia, susiėmus ranku
tes, akis į dangų pakėlus mąsto). 

URŠULĖ: Rožyte, ką taip giliai mąs
tai! 

ROŽYTĖ: Mąstau apįe mūsų:--gerąją 
Marytę. Koks šventas buvo jos gyveni
mas. Ir kokia graži mirtis, kaip ji dabar 
yra laiminga danguje. Ir kyla mano sie
loje vienas tvirtas pasiryžimas. 

/ 

URŠULĖ: O ką, Rožytė, žadi pra
dėti! 

ROŽYTĖ: Aš jau senai mąsčiau, bet 
dabar galutinai nusprendžiau. Marytė 
turėdama penkioloką metų numirė, o aš, 
jei Dievas leis, sulaukus penkiolikos me
tų, stosiu į Vienuolyną. . 

URŠULĖ: O kada tau bus penkioli
ka metų! 

ROŽYTĖ: Nedaug, kitą metą busiu 
penkiolikos metų, gruodžio 8-tą dieną. 

URŠULĖ: Giruodžio^ aštuntą dieną. 
Juk tai yra Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa
neles eliena ar ne V 

ROŽYte: Taigi; taigi, aš ir noriu lą 
klieną paaukuoti Marijai savo nekaltybę. 

(Įeina Agota). 
AGOTA: Labą dieną, mergaitės. (A-

bidvi atsako)'•; Labą dieną, Labą dieną, 
tetulė. (Uršute paduoda kedęį. Meldžiu 
sėstis. 

Ąįfdf A: A & , aciu dukrelės. Tai 
mat danar ftavau pas kleboną pasikalbė
ti apie Sfarytės laidotuvės. Tai ir čia už
ėjau. Gird^au, kad jųs žadate turėti su
sirinkimą del Marytes laidotuvių. 

ROŽYTĖ: Taip, mes laukiame mer
gaičių; jos, aš manau, tuo jaus susirinks. 

4GOTA: ta i aš tik tiek turiu jums 
pranešti, kad rytoj rytą pusiau aštuntą 
susirinktumėte pas mane ir iš pat namų 
lydėsime Marytę iškilmingai' į bažnyčia. 
Tai tik tiek aš norėjau jums pasakyti. 

URŠULĖ: Gerai, mes pasakysime 
mergaitėms, kai jos čia susirinks. 

AGOTA: Ai, Dieve, Dieve, kokia aČ 
nelaiminga. (Verkia ir eidama sako). -Su
diev. (Rožytė pribėga prie Agotos, apsi
kabina ją ir sako): 

ROŽYTĖ: Tetule, neverk. Juk Dan
giškoji Motinėlė pasiėmė Marytę, jai 
tęn daug geriau. 

AGOTA: Man pasakojo, kad ji šiame 
kambaryje Apalpo ir rado ją ant žemės 
pusgyvę. 

ROŽYTĖ: Taip, taip, tetule, sėski 
dar valandėlę, aš papasakosiu, kaip bu
vo, (vėl sėdasi). Pirmiausia- turiu pasa
kyti, kad Marytė savo učlumu ir meilė 
prie Marijos sutvėrė- mums šita draugi* 
jėlę. Ąs mariam tamsta nieko apie tai ne-
fcnojai. (Bus daugiau); 

• 
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Mūsų korespondentai serga 
tiųginio liga. Nieke nerašo, 
bet labai nori kad viskas but 
aprašoma. Gaila, kad taip yra 
Žinių iš katalikų veikimo yra 
daug. Aš kai kurias paduosiu. 

ftr, Petro ir Pauliaus para
pija turi mokykla, bet yra me
dinė ir visai netinka mokyklai 
ir gali laikas ateiti, kad val
džia palieps uždaryti. Mokyk 
la buvo iki šių metų tik -t-riu 
skyrių ir mokytojavo lietuvai
tes mokytojos. Vienai apie i 
dus, liko tik viena ant 2-jų 
skyrių, bet ir ši kitą meta žu
dą nemokytojauti, tuomet pri 

T 
Mes Taisome Sma 

ir Žvirgždy Stogus 
! 

Gilsinoid asfalto stogai 
padengti ant senų stogų. 

Mes einame visur 
ir 

Veltui apkainojame darbą 
Telefonai 

Crawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing 8C 
Supply Co. Inc. 

seitų patiems uždaryti moky
klą, jeigu valdžia dar neužda
rytų, arba samdyti svetimtau
tes mokytojais. Ar Vienaip, ar 
kitaip pasielgti, vis tai, but 
žengimas ne pirmyn, bet at
gal. Jeigu but atsakanti mo
kykla, tuomet galėtume gauti 
lietuvaites seseris — Pranciš-
kietes mokytojauti ir but ga
lima pilną mokyklą 8-nių 
skyrių varyti. Beto dar pigiau 
ir atseitų. Keli metai atgal 
buvo sumanymas mokyklą stn 
tyti ir jau tam reikalui buvo 
surinkta apie $5,000.00. Para-
pijonai buvo nusitarę visi su
mokėti po $25. Nekurie sumo
kėjo jau visus, kiti dali, o tre
ti visai nieko nėra davę ir per 
kelis paskutinius metus ta* 
darbas liko užmirštas. Sausio 
mėnesį parapijos susirinkir;e 
išdėsčius reikalą, kad mokyk
la reik arba uždaryti, arba ei
ti prie naujos statymo. Visi, 
išskyrus trijų, nutarė eiti prie 

(naujos mokyklos statymo, ku
ri atseitų apie $25,000. Išrink 
ta mokyklos statymo komisi
ja iš 6 vyrų, kurie sykiu s a 
parapijos komitetu ir klebonų 
rūpinsis mokyklos pastaty-

.mu. Nutarta, kad kurie dav 
Į nesumokėję $25, kad greit su-

5300 W. 22nd St., į mokėtų ir pageidauta, kad vi 

si sufiftokėtii dar po $25 pami
nėjimui 25 metų parapijos 
sukaktuvių. Qarfoe Homestea 
d'o katalikams! Lai Dievas 
padeda šį prakilnų darbą 
kuogreidfemsiai atlikti. 

Šv. Kazimiero cfcr-ja nutarė 
pereiti j L R K. S. A. d ra
žus i r . naudingas nutarimas, 
nes vienatinė išeitis visoms 
paŠelpinems dr-joms, stoti j 
Susivienijimą, kolei dar ne 
pervėiu, 

A. L B. K. Fed. 6 skyrius 
išrinko aaują valdybą* Pirm. 
- P . Medonis, pagelb. - J". 
GrebHujMus, rast. - R Matu-
konis, ižd. - M. Muzikevičie-
nė (sena.) Tikime, kad nauja 
valdyba nuveiks daug gražių 
visuomeniškų darbių šiais me
tais. 

L. Vyčių 11 kuopa išrinkc 
visai naują valdybą. Kuopa 
turi daug skolos ir tarp nariu 
yra nesutikimų, (ralima tikė
tis, kad nauja valdyba suge
bės skolą išlyginti ir nariuo
se taiką palaikyti. Kuopoj bu
vo asmuo, kurs nariuose kėlė 
nesutikimą, iš tos priežasties, 

daug narių yra'apleidę L. V. 
11 kuopą, bet dabar anas as 
niuo apleido llomesteadą ir 
kuopai bus sveikiaus. 

Pernai eia lankėsi kun. F. 
Kašeiukas ir daug prisirašo į. 

'#*. Kazimiero dr>ją. Kaurae, 
kuri nariams tluoda naudingų 
knygų. Reikėtų ir šiais metais 
pareikalauti knygų. Alksnis. 

D A K T A R A I : 

SI0UX CITY, I0WA. ™ 

mus. Vasario 1 d. vakar© vai
dintas 1mvo "Kuprotas Ože
lis",, kurį atliko vieni iš ge
riausių vaidintoja būtent 
Marijona Adomunienė, Anelė 
iStraiždaitė, Adolf. Žibąs, J. 
Grigaliūnas ir Kaz. Baranaus 
kas. Šitie ir visi, kurie daly
vavo vakarėliuose parodo 
prielankumą parapijai, dar
buojasi jos labui, užsitarnauja 

-rimo ir žinoma sau šiek 

sy-=a: ^ S S E 

Namų Telefonas Tards I M I 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR A. J. BERTASH 

3461 So. Halsted S t 
Ofiso valandos nuo 1^ iki S po 

piet t} ir 6 iki 8 "vakare 

; DR. S. BEIS 
PHYSICIAN A SURGEON 

X — Spinduliai 
Office: MOl W. 22nd St-

Oor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6223 
Residence: SI 14 W. 42nd SU 

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

Sun. 10-12 Noon 

Telefonas Boulevard 

Dr.SA Brenza 
4808 SO. ASBŪUAITD AVEHUH 

Chicago, IU. 
Fal.: t ryto iki 19 piet: 1 po 
P*et iki S po pieC, 6:50 vak. lkl 
• : M vak. 

Tel. Boulevard 0587 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47tlx St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
• iki 8 vai. vak. Medėliomis nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų. 

Dr. A.J. KARALIUS 
Boulevard 2190 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cblcago, I1L 

• % 

* 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas Ir Ofair*rg*a 

4631 8. Ashland Ave. 
TeL Yards 0994 

Vainuto; "''« JS& 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po ptet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Ntdėl. nuo. 10 iki 12 piet 
i >m * I I 

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

Telef. Lafayette 4146 

1 1 . 4 % 

Dr, A, Račku s 
Gydytojas, Chirurgas, Obe-

tetrikas i r Specijalistaa 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
*)—B« peili* ir be skauam.. 
D—K kraujo. 
4)—Be Jokio PST*JM* raikNfart. 
•)—i'ttcOeatul aorcOda sincti. ra-

H tuoj vaisyti. Ir n h fltl | 
Parydo *U*U-sUmtm Ir 

P*Taelje«, »u tam 
alkomis wt\rSsSSJsl 

Apkurtusiems 
Orda visokias liras 
^ JT* r a i 
ProfesijotialĮ 

•fJsst 

t«wyj« ) enjs 
) pūslėje ke a-
tlkramls moka
is kei Talsvala. i 

girdėjimą, 
tomrąl V Jai 
operacijas. 
• teikia 

1411 So. 60 Ave. Cicero, UI' 
Ofisas atidarytas: kasdien oeo t n L 

po piet irt t vai. NedėUomis |r •Asas 

DR. SERNER, 0 . D. I 
LtrUiiLs Aklų Specialistui 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kent! galvos skaudėjimą. 

Jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
tuvarge, silpnos, skaudžios arba 
a.šaroja. Fu tariniai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 Ik! . t vakarą. 

Nedaliomis auo 10 Iki 1 
3333 South Haisted Street ^ i . 

Hiao T*L Boulevard M M 
Rezid. Sol. Drexel f l t l 

Dr. A. A. ROTH 
R l IAB GYDYTOJAS Dk 

CHIRURGAS 
•pectalfecas Moterišku, Vyriška 

Valkų ir Tavo chroniškų Ilgų. 

i 

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

Vai.: 1—t po piet. 7—S vak. rtsd. 
Ir Šventadieniais l t — 1 * d. 

1 

yra 

Sutuoktuves. 
Retai &ada matytis čionai 

\estuviu (del stokos mergi
nų), bet kada įvyksta, tai ba-
na linlismos ir įdomios. Net 
daugelis žmonių ateina | baž
nyčia pamatyti šliubo reginį. 

Sausio 31 d. kun. Jurgis 
Česna surišo amžinu moterys
tės ryšiu Povilą Rudoką, su 
Domicėle Žibinte. Liudytojai 
buvo Jurgis Kueis ir Bronce 
Valeikiatė. Linkime jaunave
džia is kuogeriausios kloties 
naujam moterystes gyvenime. 
Kas bus "neš t " . Da yra dvi 
merginos, kurios turi gero pro 
gos išsirinkti sau vaikinę, 
kurių yra nemažai. Kitos mer
gaitės da jaunos, bet už kokių 
5 metų bus jų daug. 

Vakarėlis. 
Si lietuvių kolonija nors nė-

ra didelė, bet mate čionai 
perstatyta scenoje gal dau
giau vcikahj nei didesnes ko
lonijos. Per 9 metus gyvavi
mo šios Šv. Kazimiero para
pijos, manau, kad buvo pers
tatyta apie 100 veikalų. Todėl 
visi čionai laukia gfcrų veika
lu, melsta ir lanko perstaty-

KUNIGŲ MARIJONŲ 
MISIJŲ MARŠRUTAS. 

ADVOKATĄ* 

Kuo. Andziulis: 

Nuo 8 iki 15 vasario Provi-
dence, R. I. 

Nuo 23 vas. iki 1 kovo AthoJ, 
Mass. , 

Nuo 2 iki 8 kovo Nei Havcm 

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

GROŽE PRKLAUS0 
NUO SVEIKATOS 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akl« Specialistai. 

Palencviiu akiu }c«u»piina, kaa 
a priežaatimi skaudėjimo gal-

vos, svaigulio, aptemlaio, nervuo-
tumo, skaudančius Ir uždegusius 
karsčius aklu, kreivių akių. kata
ro, nemietro, tr taip tollaus, be 
vairtų arba skausmo. Neperviršl- I 
na nei aklų medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma-
siausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muskuliniu a-
kių. Akiniai padaryti, kurte 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. 8pecialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligjj, kurios paeina auo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų . 
įtempimo, kuomet geras pririnki- ' 
mas Ir neSiojimas akinių paleng- i 
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta J mokyklos valkus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NedėUomis nuo 9 iki 1 po pieto 

Tel. Boulovard 7589 
1545 West 47-th Street 

$4 IR AUGdGL&U 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo Ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave, 
SPECIJALISTAS 

^Džiovų, Motoru ir Tyrų Ligų 
VaI.:^|ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
NedėUomis: 10 iki I I . 

Telefonas Midway 2880 

Te*. Boolevard 8088 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAI 

0—11 M ryto. 
Vakarais nuo 7 iki A 

CtdfiJRO OFISAM: 
49-tk Avestas 

Teie*. Cicero 4470 
1:10 • . v. 

Utarninkals Ir petnyčioms 
Iki t vaL rak. | T « & H i 

TeL Canal 0257 vak. Prospect 6650 

DR. P. Z. ZALATŪfilS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Ohirurgaa 
18J1 So. Haisted St. 

Rezidencija 6600 8. Artesian Ave. 
Valandos: 10 lkl 1S ryte; 1 iki I 

po pietų; 6 iki 0 vakare. 

lUUIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIllHlllllllllllllllllllllB 
NesigaTsinsi, — tavo biznį 

mažai kas žinos. J 

Pasigarsink ' ' Drauge' % o 
dešimtys tukstančią sužinos. 

25 metų prityrimo 

SIMPTOMAI PAREIaKIA 
AKIŲ LIGAS 

Ar Jums skauda gaiva T 
Ar Jūsų akys 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg-

Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ii plukančius 

taškus 
Ar atmintis po truputi a a ž e j a t 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jaučiate kaip tr amfltrt a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 

Dr, Jau d. SmetaBa 
l»01 So, Ashland Avė. 

Kampas 18. gatvės 
Ant trečio augšto viri Platte ap-
tlekos, kambariai: 14. I I . 16 i r i ? 
Valandos: nuo • **to Hti 0 vak. 

Ned. Nuo 9 A M lkl 11:30 A M 
l » a * » a » — — ^ — - '~ aSsf 

Viliojanti gražybė, moteriš
kos svarbiansis dalykas, pri
klauso nuo svarumo ir apsau
gos delikatnų moterišku or
ganų. Šis yra darbas Fema-
form, produktas nw>kyto.ju> 
Moterims yra kaipo duotas iš 
dangaus. 

Femaform yra aiškus gydo-
/is del moteriškų skausmu ir 
kentėjimų, apsaugoje jaunys
tę, i r palengvina permainoje 
gyvenimo. Dirba labai greitai 
ir visiškai apsaugoje. 
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ 

Femaform p*lima nusipirk
ti pas kiekvieną modernišką 
vaistininką. Bet . kad jūsų 
vaistininkas neparduoda, pri-
siųskite $1.00 ir mes jums pri
siusime. Kad nepatenkins su-
grąžįsime pinigus. 
LAUBER & LAUBER CO. 

IšdirbėJanto Chemistai 
Labatorijos Divizija 

1526 W. 21st Street 

{tiek naudos gauna. 
Juozas Juodelis, kuris m& 

RIS jau kelis vakarėlius ČU 
rengė, dar kelis rengia pers
tatyti. Laukiame! Aeiu jarn 
ir visiems už pasidarbavime. 

* 0 

Vargon. S. Šlapelis Sugrįžo. 
Kaip mes apgailėstavonte, 

kada vargon. Šlapelis apteidfr 
mūsų kolonija, taip dabai 
džiaugiamės, kad jis vėl ma
lonėjo pas mus sugrįžti, su 
mismis darbuotis. Linkimi 
jam kuogeriausios kloties mu 
sų kolonijoje ilgiausių metij 
su mumis veikli Dievo ir tau 
tes labui. Per metus, kuriuo* 
jis eionai pergyveno, daug 
buvo nuveikęs: scenoje pers
tatė 3 operetes ir Uitus veika 
luŝ  puikiai išlavino cuorą ir 
tt. Tikimės, kad jis vėl pa 
nėšiai darbuosis. Padėkime 
jam visi! Netingėkime, nesė-
dklžiuokime, vienybėje, ra#i 
lėje, sutikime visuomet buki 
me, daug nuveiksime. Jaum-
me! Nuo jūsų prigulės atei 
tis parapijos ir tautos. Jeigu 
jųs nebrangirisite mtani gražia 
prigimtą lietuviu kalbą, Kas 
ją turi branginti f Jeigu jų: 
nesijausite i r nemylėsite Ii e* 
tuvių tautos, visai pamiršite* 
kad ešatė lietuviais. Jeigu jų* 
nesirūpinsite ir nebranginsit* 
mūsų gražia bažnytėle, kas tu
ri apie ja rūpintis, ir jai dar
buotis! Juk lietuvių kalba ir 
tauta yra jūsų kalba ir tauta. 
Juk bažnytėlė, kurią dabai 
lankote jūsų tėvai jums pas
tatė. Mylėkite ir branginkite 
viską, kas jūsų. 

Orai. 
Žiema, nors da nepasibaigė, 

buvo gana šalta, bet sniego ne 
daug turėjome. Gal 4 kartus 
snigo. Prisnigo apie viena 
pėdą. Bet dabar jau sniegfl 
kaip ir nėr. Pradeda šilti. Cic 
hai, reta ta diena kurioje sau 
lės nematyti. Oras sausas, svei 
kas. Veikėjas. 

Ofisas- DfcimicstyJ: 
29 South La SaJle Street 

Kao#)aris 530 
Telefonas Central 0900 

Vakarais 322S S. Haisted St. 
Telefonas Yards 4081 

M&i 

&ua. česaitis, 

Nuo 2 iki 8 k«vo Atkol, Mass.' 

Kun. AnriaiuMs ir Kun. 
Česaitis. -

Nuo 9 iki 22 kovo Worcester, 
Mass. 

Nuo 26 kovo iki 8. bal. Home 
siead, Pa. 

Nuo 16 iki 29 feak Pittsburgb, 
Pa. 

Nuo 4 iki 10 geguž. Ckieago. 
IH, 

• . jn» i ' • »' ' • • » • ""•.. ' i 
s_^ * 

J Į i i i " 

Tel Lafayette 8568 
Dr. A. J. NORMANTH 

MBTUV1S ITAPRAPATAfl 
4464 86. W e s t e » Aveno© 

VaL: Nuo S iki 6 6 Iki 8 P. Ii . 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. WisWigtw St. ROOIB 911 
TeL Oentral 6300 

Cicero Ofisas Ketvergo vak. 
4617 W. 14th St. Tel. Cicero 8223 
Ant BRIDGEPORTO SeredoJ nuo 
6-8 vai. v. Subatoj nuo 1—7 v. v. 
S236 S. Haisted St. TeL BonL 6787 

TtaL Caaal 8666 
a J. PANSIRHA 

PAHSTRNA STUDIO 
1801 & Haisted Su, Cblcago. 

Tolumas nedaro skirtumo 
Baasiamss, važiuoja į 

miesto dalia. 
-*-« 

Tel. State 1788 
K. N U R K A 1 T I S 

AKINHT PIUTAIKSTOJAS 
159 Nortb State Street 

Ruimą* 1629 Capitol Bldg. 
Nuo 6:30 Ug 8 vai. vakarais 

ISskirfont Seredos ir Baaatos •&&• 

- s ^ -

I. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAi! 

187 H. Dearborn Streei 
Kambariai B14 ir 616 

Telefonai Randolpfh 6584 ir 6885 
• a i : Kas diena, Išskiriant Su-

batos Ir Šventės, nuo 9 Iki pietų. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenoe 
Telefonas Pullman 6877 

•a i . ; Kas dlens. ano 2 iki 9; 
Susėtomis visa diena, Šventomis 
Iki pietų. 

SPECILISTAS ant egzaminavo-
jlmo abstraktu tr padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

. - -

GRABORIAI: 

CHICAGO, U^ S. A. 
i ' • » i m a. 

i • s e ^ 

; 

OCERIEČIAI 
PASINAUDOKITE 
PROGA 

Pardavimui 1-mi Morgi-
čiai ir 1-mi Morgičiy Gold 
Borrdsai kurie rteša 6 ir 
6y2 nuošimtj žemiau pami
nėtose sumose 

$ 100.00 
$ 500.00 
$1000.00 
$2500.00 
$3000.00 
$4000.00 
$3000.00 

aGERO TRUST ft 
SAVBSfGS BANK 
52mi Ave. & 25tb St. 

Cicero, M. 

i«a»BBa»aa»Saaaa«a»Sa»Sa»SBs»a«aia»SSa»aa»^ 

14*7 S*. 4 t Ave. IMI. d e f l o t>I«l 
CHAS. SYREVVICZ 

Ldetnvis Graborias 
lAidofavffų kal-

kiekvienam 

UseaMd 
V. B. 1 

Mašinas 
Prtvate Ambu-

JehnBagdzionasBorden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington Si* 
Room 1310 

Telephone Dearborn 891* 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telepiiooe Roosevelt 009O 
Namų Telefonas Canal 1667 

. 

HELEN BELMEN JERRY 
UETUVE ADVOKATĖ 
3116 So. Haisted Street 

Valandos: Nuo 1 iki » 
sTuo 2 iki • Subatom po pieš. 

i ,=Si 

S, D. UCHAW1H 
Ueturis Grabo rius 
9314 W. M-rd Place 

Chlcago, DL 
Patarnauja laido

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

Tat Ganai 1171 

. 1 . 1 

(B »«»»~^—^»—. • « » ^ ^ » » . > • * • » » » » » » » * » » i» ^ m~^m»»~*m»»mm»*»» » « j 

DAKTARAI IS VOKIETIJOS 
SPECIALISTAI lytišky ligų kurios gydomos į tris t 

savaites, taipgi Specialistai inkstų, viduriu, širdies ir 
plaučių ligų. 

Health Service Institute 
1553 West Divislon Street 

Prie Ashland ir Milwaukee Ave's. 
VALANDOS: 10 iki 12 ryte — 2 iki 5 po pietų — tr 6 Iki »f&l. vak. 

Nedėliomis ir Šventėmis 10 iki 12 ryte 
I r l j » • • -• -ri-T-i r—i— r 1 T — •m»»>mm » • • * » » w » » » ^ » i 

I ' • L, « ' ^ i ' " • • • " " I ' ' » • ' J " ' 

• * • • • • *>»<»«*<%»••» • 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 K. Dearborn St., Room 1117 
Telef. State 7521 

Vakarais Ir nedėlios ryta,: 

3335 So. Hateted Si. 
41 I 
— A b-

Setefonas Tards 0141 
Bylos visuose teismuos". — Ab
straktai. — Ingaliojiraa* • - Pas
kola pinigų 1 ir 2 nvjrgičiama 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

22J1 W. 22-nd St. arti Leavitt WL 
Telefonas Ganai 2562 

Valandos: 9 ryto lkl 9 vakarą Ša
radoj Ir PėtnyčioJ nuo 9 r. Iki • 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokiu*! Doku
mentus, perkant arba .parduo
dant Lotus. Namus, Parašu Ir 
Blsnlua Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus langvomls Uuyso-
mla * 

\jr—™ 11 sisa i 

S f yi • m- ~ ~ -

•v 

8*Vr87r5aTr$ '8 'oara^^ 

* CHAS. K. VUOSAinS 
Didžiauses ir gerianses siuvejes 

ant West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 

materiju drf vyrų ir moterų. 
ir moterių. 

NAUJAtJS0& MADOS SIVTtJ, 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakimo greitai ir garai 
Kaicos vksiems prieinamos. 

g Kreipkitės pas mane del gero patarua-
o vfeno. faip>?i 
S Valome, dažome ir atnaujiname 
• C1US. K. VUOSA1T1B 

Lietuviu Kraučfes 
i 2337 So. Leavitt S t CWa»«of U I 
* Tel Roosevelt 8982 

lBc^t8agtttftttga^«gjaaAataaa*a*gafttitift^«tt8fig**tftfta^** 

fl|JllWltlll1ffflHf»jiHii"aifiii^Winjs»iiBsi 

Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinldtes die 
nrasty <?>auge , ,

J ku
ris duoda geriausias 
pasekmes. 

"DRAUGAS" 
2334 So Oakfey Ave 
Tel. Roosevelt 7791 

Chicago, HL 

file:///estuviu
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CHICAGIEČIAI {SPĖJAMI 
NEVARTOTI "MOONSHI-

NE.'' 

Vasario 24 d.*J,vyks aldermoJptathm)8 auga. 
nų rinkimai Cbicagoje. Pilie 
čiai sm atsidėjimu turi žiūrėti, 
ką ręik$9 rinkti. 

« * 

• • BRIDGEPOfcT. 

Cook apskrities koronerio 
chemikas. Dr. !MoNally> pas
kelbė įspėjimą Chicagos gy
ventojams, ypač ^mocnsnine' 
mylėtojams, idanttjie saugotu] 
si ragauti tą svaigalą, nes 
tai tikri nuodai. 

Chemikui kasdien ofisan 
pristatoma įvairiausios "mo-
onshinės" "sampelių." Jis 
tai visa analizuoja ir rekor-
duoja. 

Jis sako, kad šiandie "nuo-
onshine" Chieagoje yra blo
giausia ir pavojingiausia iš 
visų prohibieijos laikii. .Tai 
vienas mišinys formalderyde, 
pyradine ir kerosino. Visos 
tos sudėtinės yra nuodai. 

Be to dar parduodama ir 
tokia "moonshine," kuri yra 
vienas mišinys vartojamas 
automobiliu radiatoriams, 
kad šie per šalčius neužšaltm 
To mišinio stikliuką išgėrus! 
žmogus už keletos valandų at 
si dūri a karstan. 

Tai "boootlegerių" produ
ktas tie nuodai, sako chemi
kas. "Bootlegeriai" perka vi 
šokio, koks jiems papuola, ai 
koholio ir neva jį "percįisti-. 
liuoja." Tuo "perdistiliavi-
mu" neišskiriamos' nešvary-
bos ir alkoholis kaip buvo, j 
taip pasilieka nuodais. 

CH1CAG0 TIRŠTOSE 
MIGLOSE. • 

Teątr. Sv. Martino Dr-
jos Susirinkimas. 

Sausio 17 dieno 1925 metą 
dr-ja Jaikė metinį susirinki
mą. Pirm. T. Janulis atidaro 
susirinkimą malda ir pasveiki
no visus, linkėdams gero pa
sisekimo darbuotis vienybejo 
šiais metais. Paskiau nutari
mai perskaityti ir priimti 
vienbalsiai. 

Toliaus sekė užkvietimai į 
balių nuo draugijų šv. Alfon
so ir šv Jurgio, kurie buvo pri 
imti ir pažadėta eiti į balių. 
Toliau perskaitytas laiškas 
nuo šv. Kazimiero Vienuolyno | 
seserų, kurios prašo pagelbos 
užbaigimui naujos koplyčios. 
Tarpe narių pakilo didelis li
pas, kad reikia pafleti sese
rims, kiek galima daugiau iŠ 
draugijos iždo, taipat irgi nu
tarta parinkti per narius. To
kiu būdu nutarta paaukoti iš 
iždo $10 dolerių, o per narius 
surinkta $15.00 dolerių. Tos 
aukos bus priduotos laike va
jaus šv. Kazimiero Vienuoly-
no naudai. 

• 

Toliaus sekė raportas nuo 
Auditorium Direkcijos ir nuo 
Susivienijimo* Draugijų ant | 
Bridgeporto. Kaportas prihn-
tas vienbalsiai. 

Valdyba. 
Valdyba šiems 1925 metams 

yra išrinkta ši: pirm. ~ T. Ja-
Jamilis, pagelb. pirm. — Jo-1 
nas Maziliauskis, nut. rast'. -
P. Kilevieia, turtų rast. — 
Ant. Maziliauskis, ižd. - F. 
Bakutis, iždo glob. - A. Bu-

Praeitą penktadienį Chiea
goje temperatūra buvo paki
lusi ligi 54 laipsnių, ko šiuo 
laiku nebūta per praeitus 33 žinskis ir K. Kilevičia, mar
mėtus. 4%\iNĄ šalka - B. Kilevieia, ligoniu 

Po tos dailios dienos naiktį glob. -- A. Maziliauskis, atsto-
miestą apnyko tirštos miglos,; vai į Susivienijimą Draugija-
kurios išsisklaidė tik antryto-- Bridgeporte -- P. Giržaitis, B. 
jaus pusiaudieniu. Miglų lai^Kileviee. Ifirektorius į Audi 
ku mieste susisiekimas labai 
buvo sutrukdytas. Gatveka-
įiai vos palengva galėjo slin- [ko tu pati. 

i 

kti, kad ko nesuvažinėti arba 
nesusidaužti su automobiliais. 

Automobiliais susisiekimą^ 
taipat nebuvo galimas. Daug 
žmonių rytmečiu negalėjo lai 
ku nuvykti į darbus. 

PAMIŠĖLIS PAŠOVĖ DU 
ŽMONES. 

Nesugautas pamišėlis aną 
vakarą pašovė du žmones — 
vieną praeivį, kitą krautuvės 
savininką, So. Chieagoje. 

Nors policija greitai apjuo 
sė vigą apylinkę, teeiaus gal
va žudis pasprūdo/ 

toriam Bendrovę - - T. Janulis. 
Valdyba vienu* 'žodžiu visa* ti-

Balius. 

Sausio 18 dieną šių metų į-
vyko balius, kuris buvo su
rengtas pagerbimui tų narių, 
kurie neėmė pašelpos per 10 

Federacija nėra įstaiga prie 
kurios prigulėdamas galetu-
jnei tikėtis sau matei-ijalėa 
naudos. Dėlto, Jei randasi as
menų, kurie kalba už katalikų 
vienybę, už Federaciją, tai vi
sai nereikia mąstyti kad jie 
kalba dėlei kokios tai ypatis-
kos naudos. Už Federaciją n-
gituoja tie žmones kurie ma
to Katalikų vienybės reikalą 
ir brangina šios organizaci-{ 
jos prakilnius darbus. 

Randasi pasaulyje žmonių 
betikslių ir dar blogiau, tai 
bejausmių. Jie gyvena vien 
sau, rūpinasi apie savo pilvą 
ir bendrame, visuomeniniame 
darbe yra priskaitomi prie 
skaitlynės zero. Bet, ačiū Die
vui, dar yra žmonių, kurie jau 
čia vidujinį jausmą pasiš., jų 
siela plačiau mato visuome
ninius reikalus, ir tųjų žmonių 
dėka, viskas pasaulyje tvarko
si ir kyla. 

Mūsų Lietuvių Katalikų pa
reiga sueiti j geresnį savitar-

jpinį susipratimą, į viena ben
dra organizaciją, } Katalikų 
Federaciją. Turime stengtis 
sustiprinti Lietuviškų katali
kiškų draugijų bei organiza
cija veikimą. Prie ta. mumis 
verčia patsai gyvenimas. Tad] 
suprasdami, kad mums reikia 
gyventi, reikia organizuotis, 
reikia dirbti ir matydami, kad 
mūsų darbas bus vien tada pa 
sėkmingas kada sueisime į vie 
ną stiprią, drausmingą orga
nizacijos ratą. Tad iš visos 
patrijotiškos širdies prašome 
kviečiame, šaukiame - orga
nizuokime^! . .--.:,< 

Nauji atstST§i. 
Į šį susirinkimą atsilankė 

keturi nauji, vįętinių draugijų 
išrinkti atstovai. Tai yra aje: 
ponia A. Peržinskienė, p-lė S. j 
Druktenaite, p-nia V, Krume-
lienė ir A. Kancelskis. 

Dešine Jums, nauji Federa
cijos skyriaus lankytojai 
jos! 

Kaip žinome, yra dar kele
tas kitų atstovų, kuriuos dr-
jos. išrinko, bet į šį skyriaus 
susirinkjmą neatšilanke, nes 
tuomi pačių sykiu buvo kitų 

[draugijų susirinkimai. 
Kviečiame, laukiame ir tiki

mės, kad kitame susirinkime 
su visais susipažinsime. 

Nauji Reikalai 
Toli nebrįsdamas iš naujųjų 

gerb. kUn. A. Martinkus, 
pirm., A. J. Žvirblis, vice-
pirm., V. GalnaitS, rast., S. 
Druktenaitė, finansų rast., 
Jr j^aniuSenas. 

A. % žvirblis. v 

CHICAGIBCIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

I I > i • l n į i Į I I I I U I • J , J ig'vni 
Jpjnaadie 1925 

ChicagOt palte (vidamlesty) 
prie Actam ir Dcarborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuve* laiSkai 
žemiau įvardytiema asmenims, ka
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai Begalėjo surasit 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 

jiėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršata 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiS-
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu sn pavarde. 

911 Butkus Beni 
912 Bumblis Frank 
913 Čepaitis Stasys 
914 Cernauskiene Alzb. 
916 €irtaut Trenk 2 
92Q Daukstas P. 
921 įl^alangauskas Mrs. L. 
922 Karaskevicenei K. 
934 Gercas Stasis 
949 Jankauskis John 
951 Kosulaitis John 
953 Kiskunas Kazimieras 
958 Krizenauskas L. 
964- Kuliktgkene Veronika 
965 Kuzmickas P. 
966 Laucius Jonas 
968 Laukoitis Vincas 
974 Masionis Shaponas 
981 Nemunienei JBron. 
985 Paliulis Julius A. 
987 Parckejice J. 
988 Petkui Jonni 
989 Petrausku Kązimern 
994 Pociene Agota 
99(3 Polisias J. 
1007 Sakuneni Onai 
1008 Saviskenei Miss 
1018 Siemie«ie F. 
1024 Stakfįlas J. 
1032 Tamdbnis Agata 
1037 Vasiliūnas Frank 

» .i 
1038 Valdžius Leone 
1050 Žilvitis Frank 2 
1051 Z»ukawskiene Lieva 

R E I K A U N G A 
* 

f "REIKAIyINaAS""vargoninin-
j kas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba laišku į Šv. Baltramiejaus 
klebonija 

Rev. J. B. Kloris 
730 So. Lincoln Street 

\Vamke«:an. 111. 

metu. Žmonių buvo neper-
daugiausia, bet visi gražia i, reikalu/, vien svarbesnius žy-

KVIEČIAMS KAINA NU-
PUOLĖ, 

Chicagos biržoje daugelis I 
spekuliante nemažai apsivylė, 
kuomet kviečiams kaina stai
ga nudribo ligi $1.85 bušeliui. 

Kaikurie turi pakelti dide- j 
liūs nuostolius. Kasgi bus su 
duona ir miltais, kurie tomis 
odenomis pabranginti. 

ir ramiai linksminosi. Dova
nos buvo išdalintas minėtiems 
nariams. Turiu čia priminti; 
kad šį dr-stė duoda dovani; 
per 10. metų neėmusiems pašai 
pos vertės 10 dolerių aukso, o 
kurie išbuvę 20 metų neima 
pašalpos, gauna dovaną pad
vigubintą. Dar priminsiu vie
ną svarbų šv. Martino Draugi- Į 
jos atliktą darbą, būtent ši 
dr-ja pirmoji iškėlė 'katalikiš
kųjų kapinių sumanymą, ku
ris šiandien įvykintas ir vis} 
mes naudojamės savo kapinė
mis. Narys. 

TOWN OF LAKE. 

Pastaromis dienomis Fede
racijos septintas skyrius laikė 
mėnesinį susirinkimą. Mnlonu 
yra pažymėti, kad septintas 

Gatvekarių miestinimo šąli- j skyrius tvarkosi ir auga. Fe-1 

ninkai skelbia, .kad po sumies- deraeijos skyriaus augimas 
tinimo važinėjimas gatveka-(rodo, kad mūsų kolonijoj a-
riais irgi busiąs 7c. beinąs lietuvių katalikų ousi-

mesiu. , 
Pirma, tai nutarta rengtis 

prie kultūros vajaus ir tani 
darbui varyti išrinkta komi
sija. 

Antra matydami kad neku-
rie atstovai laikraštyje talpi
namų apie skyriaus susirinki
mą pranešimų nepastebi, ir 
pertai nenoromis apleidžia su
sirinkimus, nutarėm spaus
dinti atvirutes, kuriomis bus 
šaukiami susirinkimai. 

Taipogi buvo skaitytas laiš
kas nuo Seserų Kazimieriečių, 
kuriame praio paramos. Laiš
kas priįmta ir nutarta remti 
visokiais budais, ypač dar
buotis laike vajaus. 
? Susirinkimai nutarta lai
kyti kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį, antrą valandą po 
pietų. Sv. Kryžiaus parap. 
mokyklos kambary. 

Nauja valdyba. 
Valdyba Šiemet susideda iš 

šių asmenų: Dvasios vadas 
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Try.hu. Vbafc. Satoiku PtlearTiaiaą? ^ 
Nrataidekit ant riebaluoti] moačlu, 

kuomet jums būtinai reikalingas lini- •• 
meutaa! ' * " Ii 

Iref. S. V. Pat. Ofise. 

viauomeibuvo panAblnra gyduole, lis yra 
puikiausis ir labiaiariaT patikėtinas iini-

M mentas, kokj tik pinigai gali nupirkti, j J 
I Vera tikrasis, jei neturi INKARO vais- V\ 

V\ baženkli<v 
F. AD. RICHTCT * CO. 
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NAMAI-ŽEMĖ 
' DARGIS & SAVICKAS 

REALESTATE 
BARGENAI! 

PARDAVIMUI PRIE 
. VIENUOLYNO. 

2 muro namai 6 & 6 kam
barių vėliausios mados kieto 
medžio užbaigimais karštu 
vandeniu šildomi, tik 

$ 15,000 
Bungalow 6 kambarių su 

garadžiu, caru šildomas 
$7,200 

Bungalow 5 Ramb. su gara
džiu abu muro $ " 7 O O O 

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

Taipgi turime daugybę bar-
genų ir kitose dalyse Chicagos 
ir Cieeroj. 

MAINYMUI. . 
Mažai vartotas Buick Tou-

ring karas. Mainysime ar par
duosime. Kas norį gerą karą 
pigiai, kreipkitės tuojaus pas 
mus. 

Muro namą - storas ir 4 fle-
tai. Rendos $1,680 į metus. 

2 fletų Cottage West Side-
je mainys už du fletų Cieeroj. 

KĄ TURITE? 
Norėdamas pirkti, parduoti, 

ar mainyti namus, lotus far-
mas, e te , kreipkitės pas Alex 
Dargį ar Praną L. Savicką ku
rie suteiks Tamistai teisingą 
ir mandagų patarnavimą -
greitai. Nebebūk be savo pas
toges dėlto kad gali įsigyti su 
visai mažu įmokejimu o ba
lansą mokėsi kaip rendą. 

Darome įvairius dokumen
tus, doviernastis, etc. 

Dargis 8C Savickas 
Real Estate, Loan & Insurance 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1608 

PARDAVIMUI 2 flatų mu-
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta^ plvtoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

MARQUETTE MANOR 
Pardavimui gražius dviejų flatų 

mūrinis namas 5 ir 6 kambariai. 
6118 *6o. Washtenaw Ave. Garu Šil
domas, sun parloriai, porčiai ap
dengti stiklu ir maudami kamb. Čer
pėmis plytoms išdongti. Turi but 
parduota greitai nes savininkas iš
važa vęs i Ne\ir Yorką. Didelis bar-
genas. Atsišaukite 

e«3S So. WeRtern Ave. 
. Tel. Kepublie 9001 

w. . ' : i i :, .'- - j - t 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT, MAINYTI 

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

NAMU BARGENAI 
TURIM 1000 NAMU DEL 

PARDAVIMO ARBA 

MAINYMUI 
Žemiaus paminėtose vietose: 

MARQUETTE PARK 
CHICAGO LAWN 
BRIGHTON PARK 
WEST ENOLĘWOOP 
AUBURN PARK 
PARK MANOR 
SOUTH PARK GARDENS 
BEVERLY HILLS 
MT. GREENW00D 
SOUTH SHORE 
BRIDGEPJORT 

Pardavimui kampinis, medi
nis namas, moderniškai ištai
sytas, Beismantas pamūrytas, 
5 ir 6 kambariu, 2 karu gara-
džius, netoli nuo Vienuolyno. 
Kaina $10,500. Verta pama] 
tyti. Tiarai yra barmenas. 

8 kambarių Besidęnciįa ant 
Rockwell, netoli nuo vienuo
lyno; Furnace apšildoma, la
bai gražiai ištaisyta, Califor-
nia mados. Del greito parda* 
vimo kaina nužeminta $1,250. 
Lotas 30x125; 1 karo para-
džius. Kaina $7,750, su įmo-
kėjimu $2,500. Turi būti par
duota šį mėnesį. Priežastį pa
tirsite ant vietos. -

Parsiduoda mūrinis namaa 
G ir 6 kambarių, garu apšildo^ 
inas, su 3 karu garadžium ne
toli "VVestern ir 63rd St. Ren
dos nėšį $1,680 i metus. Kai7] 
na $13,000. 

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

10 flatų pardavimui su $10f-
000 įmokėjimui, likusius po 
$200 j mėnesį. Naujas muro 
kampinis namas ant. Mar-
guette Blvd. netoli vienuoly
no, po 5 ir 4 kambarius. Visi 
flatai išrendavoti. Nepraleis
kite progos, pamatykite Šitą 
namą, retai toki s pirkimas 
pasitaiko. Del platesnių in
formacijų patirsite ant vietos. 
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Perkam, parduodam ir 
mainom namus, faimaa taip 
gi ir visokius biznius. 

Barba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai 

Kreipkitės: 
1352 So. Halstcd Str. 
TeL Boulevard 9641 

« 

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

ANT NAUDOS. 

FABIONAS Ca 

2418 W. Marąuette Rd. 
9 Arti Western Ave. 

Tel. Prospect 8678 
Ofisas atdaras ijri 9 vai. v. ir 

Nedėliomis. 

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienraštį "Drauge". 

Kolonijališkosios Dienos 
Dienose Wubin«tOQO ir Lafayetto; 
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo 
pilnai galiojančiu papročiu puikiom* 
ponioms ir graliai apsirėdžiusiems 
vyrama poanioiti savo galvas su gra
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
tu ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtu paslėpti po peruku 
pleiskanomis apdengtas savo galvaa 
Tačiau vietoje to, jie šiandien naudoja 

Rs>ffl 
PW*kany mirtinąjį prieią, kuris, jei 
ištepei juomi galvą kasdien per sa 

l^ut ~ £ ? * 2 L tow i^ V * " * i M t l k retkarčiaie sulig reikalo, greitai ap-
IV*-.*****-*^ , n u » . " I minančiu balty mpyny; niežėjimas tuojaus 
V^* 'f. ******* *«»J»ui atgaus savo nafcuralį. normalį gražumą. 
SSSSmTJBmu u^rtSutv,20" ̂ 65c-booM*arba "*75c-vrMm' 

F. AD. IUCHTER & CO, li4-114 So. 4tk3t., Braokly., H. T. 

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

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesnį namą ant 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 eia paminavoti visų 
bargenų. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brangų nori pir
kti, su mažu kapitalu ar «u 
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 

808 W. 3511181.. Chicago 
TeL 3oolevard 0611 ir 0774 

PAPAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinlfua it { 
• Parduodam Lairakortea, 9 

— • • • • p m i NAUDOKITi 
P R O G A 

Dabar yra geriausias lai- * 
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime ' didelį pasirinkimą 
geriausių] bargėni"ų, visoj 
Chifagoj. Taipgi r siuneiaiae 
pinigus Lietuvon ir į kita.s. 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminojame abstraktus, d̂a- f 
rome doviernastrs ir Viso-

*k«g legale« popieras. Aj.v 
draųd^iam ųamus, rakan-

įdus ir \automobilius nuo vi
sokiu nelaimp. Visais rei
kalais kreipkitės pas • 

j V, M. Stulpinas &Co 
j 3311 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 
Chicago, UI. 

Notary Public j 

h J. H E N f F F 
REAL ESTATE 
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LOANS INSURANCE 
General Oontractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, Ui 

R«MAenclJos TeL 
Prospect 5101 

Ofiso Tel. 
Prospect 0771 

ĮVAIRUS KONTRAKTpRIAI 
Tel. Blvd. 0041 

A. K A I R I S 
Įtarimo Ir budavojtmo nt 

GEMERALI8 

CONTRACTORIS 
Atsilankykite pas 

SS50 Bo. Halsted Street 
Cbksaco, IU. 

M5f Lowe Ai 

&Co 

f BRIOGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-

namus. Padarome 
greitai ir ingiai, 
rome maliavų, popie-

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

Pres. Ramandonu I 
Chic&go, m. TeL Yardt 7282 Į 

5312 S. VVESTERN AVLJj 
Prospect 2102 

PLUMBING 

L 
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