
s A> 

wmm' »»<|WWWMW>ww^W v *mr* »>**. * v < » % ^ ^ v w s 

" D r a u g a s " tebūnie kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame 

nkoje jo gyveuimo draugas! \ 

• ^ r » V » v ^ . - f " i V » - « W ^ - V V < ^ • • » * w « f r ' < ^ 

Veltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime. 
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Naujas Lietuvos 
Seimo Prezidiumas. 

(Sausio 27 d. Lietuvos Sei
mas savo pirmininku išrinko 
T)K. L. BISTRĄ; viec-pir-
mininkais išrinkti PRKL. .1. 
STAUGAITIS ir P l i . PR. 
RAULINATTIS. Seimo sek
retoriais išrinkti DR. KL. 
DRANGRLIS ir p. JOCYS. 
Visi katalikai. Laisvamaniai 
dar syki atsisakė Lietuvos 
darbo dirbti. 

KATALIKU TEISES ŠVEN
TOSE VIETOSE PA

VOJUJE. 

Šventasis Tėvas Apgaili Francijos Valdžios Keistą Nusistatymą 
Nemano, Kad Franci ja 

Paklaidas Atnaujintų 
PARLAMENTO ATSTOVE i DU JUODRANKIAI SUIMTI 

PASIK1RPUJ; PLAUKUS 
4-

NĖRA KAM TŲ TEiSIU 
GINTi. 

Nes Francija Skaitosi "Vyriau-! 
siojt Bažnyčios Duktė" 

ROMA, vas. 13. •*- Užva- kurios tauta taip daug bran
kai- šventasis Tėvas Pins XI ĮK< •!« širdžiai, ir kuriai pri
kaltojo kardinolu ir .kitų pre- Ipažintas 44vyriausios Bažny-
latu susirinkime, kuriame jėios dukters" vantas. Franci 
skaitvta du Bažnveios išspre-lja nori pertraukti diploniati-
udimu a Jie dviejų palaimiu- iiuus santykius su Apaštalu 
tu kanonizavimą šiais Nven- Sostu, 
taisiais Jubiliejiniais Metais.! šventasis Tėvas pažymėjo 

LONDONAS, vas. 13. — 
Aną dieną parlamento atsto
vė socialiste EUen YYilkinson 
pakilo kalbėti. Vienas konser 
vatistų atstovų pašokęs pir-

Norėjo iš kunigo išgauti 
500 Hol. 

1 

Iš vieno katalikų kunigo 
Chicagojc, rašo "(Tribūne", 
norėta išgauti 500' dol., užva-1 

e<i) plaukus. 
rl'as sukėlė nemažai juoko. 

Tcčiaus pirmininkas pareiš
kė'*, kad nsoteripas parlamente 
tas nedraustina. 

mininkui nurodė, kad atstovė j kar paaiškėjo Stockyards tei 
negalinti kalbėti su plika gal j sm*S kuriame bylas veda teisė 
va ir dar pasikirpusį (bobb- ;jas Borrelli. 

• Auka turėjo būti kun. T. J . 
Bobai, Šv. C iriliaus ir Meto 
dijaus parapijos klebonas, I 
Hermitage ave. ir 50 gat. A- Į 
m t u o t a s Stanley Linkus, 29 
m., 5304 T^eland ave., ir Mrs. i 
A ima Kirby, 40 ra., 6725 E-1 
varis ave. j 

Praneša, Ispanija Nori 
Taikos Su Maurais 

. 

Sukilėliu Vadui Siūlo Ne Vien 
Taika Bet Er Laisve 

atorius Siunčia 
KONGRESE MAŽAI KATA

LIKU. 

Ispanijos 
Sąlygas Per Korespondentą 

Mrs. Kirby pranešė teisme, j LONDONAS vas. 13. —,t i apsaugą kuomet pastaroji 

Anglija pasitenkina žiūrėda
ma savo interesų. 

JKKIZALK, vas. 13. — 
šventųjų vietų patvarkymo 
problema, kuri katalikiškam 
pasauliui yra vienas svarbiau 
siu dalykų, ligšiol pasi'ieka 
kaip buvus neišspręsta. Pate 
stinos įihimlatti yra pramato-
nia tam tikra £;oniisi..a. 'IV-
ėiaus tos komisijos sudary
mu didžiosios vaistytos vi
sai nesirūpina. 

Bet kas link snidarvnio tos 

VYASHINGTON, vas. 1 3 . - j kad sąkalbio instigatorius y- p l i n t a n i W m o n ė $ k a , i a n g i u įbieiuoliuojasi su lenkais ir ki 
š is susirinkimas buvo kaip- laktų, kad karo laiku francu-' Kuone ketvirtąją dalį visų S. j™ Linkus ir ji žadėjo teis- l

f n w s ^ konferencija bus lai I tais vokiečių priešais, kuriuos 
ir preliminarės kanonizavimo zai pirmieji reiškė noro at- Valstybių gyventojų sudaro jmui viską išvi'kti aikštėn, jei k o m a ^ i o n a i a t e i n a n t i rr.mesį. (Anglija irgi turėtų saugoti. 
apeigos. j naujinti santykius, kas po ka katalikai. Bet Kongrese ka- vaistginia* prokuroras ja pa- B u a diskusuojami; karo sko- „ ... 

Šventasis Tėvas prie pro- fro ir atlikta. I5et šiandie si- talikų atstovų yra nežymus buosuos nuo atsakomybės. , h l j p ̂ ^ ^ ^ klausimai. ! u o n i*' t A l l ' i l . ) ° ^ * a l d ž 

gos prisiminė ir įkeistą šian- įtuacija taip apsiniaukus ir iškaičius. Teėiaus Linkus su tuo nesu | 
dieninės Francijos valdžios skaudi, kad Dievas žino, kaip Kongreso žemesnieji rūmai tiko ir reikalavo bylą atidėti., 
nusistatymą. Ta valdžia dar- galima atskirtį gerą nuo blo-įturi 435 atstovus. Iš jų vos .Teisėjas atidėjo į vasario 20 ' 
buojasi pertraukti diploniati- ! K°- s 32 katalikai. Senatas sudaro-1 dieną 
1U119I santvkius su Vatikanu I Blogaa atlikta kilus nesusi-' mas iš 96 atstovų ir tik 2 
panaikinus ambasada kuri po įpratimams žodžiuose ir dar-, senatorių yra kataliku. 

!b uose. Šiandie Pranei jos vai- . . . -L 

TENKA SIMUI IR DUKTE
RŲ. 

karo buvo atgaivinta. 
Šventasis Tėvas reiškė ap- 'džia pakila ne tiek prie* Šven 

igailestavimo, kad Francijos [tojo Tėvo asmenį, kiek prieš 
I valdžia taip keistai eilgiasi.! patį Apaštalų Sostą, kurį glo 
[Pažymėjo. kad Jis treji me- jrii'ikuoja Patsai Jėzaus Kris J MIN.KOLA, N. Y., vas. 13. 
i tai užima Apaštalų 8ostą, k a i r a u s Majestotas. ą 

i po Visatinos Bažnyčios Gal- Antgalo šventasis Tėvas 

x ^ 

na 
apsaugos klausimai. i . • ., . . . ' « . . . 

1 * daro nusileidimų r rancijai 
Anglai nelabai palankus vie c,';olų reikale, liberalai ir dar 

nu kartu diskusuoti tuodu bo partija karčiai kritikuoja 
j kausimu. Bet jie jaučiasi, valdžią. Jie pažymi, kad ver-

Anot kaltinamojo akto, hm , k a d t t e d u M a u p i m u k i t » * k i" » • • A z i j o s valdžia tegul vi 
kus gavės kunigo Bobai foto- t 0 l l 0* a l 1 h u t »P™«l*ia»iu. sai. uždaro karo skolų knygas,' 
Kraftją IT ta atidavęs Mrs. N ° s r r a m '™ a , > diskusuoda m tuolnet mažiau aus darbo ir 
Kirbv, pirmiau* išgavės jos k a r o ^°]ų k]lll!W»H* n o r i *> išlaidų, mažiau painiavų ir 
pažadėjuga* Imti jam pagelbi- r < ' t i s ' J i e &&* ha<1 t l l o d o * » * * N f l 
uimke pinigu išgavime. Pas- r c* i l l , 0 R i * a , i s a u l a i ™ H r e i 

kui Linkus peraitaises kunigu W i n « a t o i t y ******* 

• 

Dar geriau, tegul visi Fran 
cijai dovanoja karo skolas, 

< . 

rūšies komisijos butą užtekti-
nf visokių diskusijų. I5«tairr; .a j r (i(1 įryf m ( i ( n i i A m a r j c i n j r e i . V t 6 v j | , i ( ,S ; k a a galų-gaJ* 
de.yl.ų. Kartų Šventasis ' l e - ^ . ( | - i m | } r s m u | r ]hllV,shu P a s I Kraneij . susipras, nes Fran-
vas |»cr kardinolų ( iasparn j ( a r o j o 1>fl<lulillLl„T,i pasideda leijos katalikai žymiai atbna-
Intvo ,*davęs sve,!;ų s u ė s t i - j . f K r a n p i j | | t , f t p a t i K r a n e i j l u ' , | a i , susipranta. , 
jų, kaip sudaryti tos rųsies 
komisiją. Tečiaus tuo klausi-į 
mu nieko neatlikta. 

Įvairių religijų ir scbiznm 
atstovai šventose Vietose tu 
ri pamaldas kasdien prisilai
kant senovės taisyklių ir tvar 
kos. Katalikams nėra nei ma 
žiausios pirmenybės niekur. 

|— Nesenai mirė mielių garniu »r nuėjęs pas kun. Bobai ir J™ anglai karo skolų ir ap tuomet ji dar smarkiau ves 
'tojas milionierius Fleiscb- ; iam pranešęs, kad jis išvilk- saugos kiaušiniuose mato skir Europoje savo imperialistinį 

mann, vokietis. Paliko apie-fl) s i » s aikštėn kunigo Bobai už tumų, tai gal kiekvienas da- darbą. 
kol t a r t y kurie ten-'*"**11* santykius su Mrs. Ki- lykas bus atskirai ir disku- ^ ,., . nviiloii(U 

ka pusiau mirusio sūnui ir ir*>y> iM negausiąs o(K) dol. suojamas. 
dukteivi. 

Pramatoma Anglu Su Francu-
zais Skolų Konferencija 

MADRIDAS, vas. 13. — siųsti maurų vadams ir gau-
Vieno Amerikos laikraščio Jco ti jų atsakymų. 

KOVA PRIEŠ BERANKO
VIUS DRABUŽIUS. 

, [Klebonas pranešęs neturįs Franci jai noriai vienu kar 
tiek su savim pinigų ir pra- ' h l atsiekti du laimėjimu. Ji 
šęs Linkaus ateiti paskiau. 

INIGŲ KURSAS. 

tas įstatymui projektas už
drausti moterims dėvėti dra-

. . jbužius be rankovių. :Turi but 
O iuk katalikams ka^ teisv- ! respondetnas turėjo pasikal- i Pruno <!e Kivera tvirtina, i. . - , 
v̂  JUK KciiciiiKciiu., Kd. m . \ Į .) i .taipat uždrausta los rųsies * 
bė, turėtų prigulėti visos Šve tojiiną su Ispanijos diktato- t kad Ispanijai gana to K * ™ ! ^ ^ ^ ^ d ė t i į krautuvių 
ntosios .Vietos. Kol Turkiją irimu gen. Primo de Kivera. Morokoj. Ispanija ne vien no Į ' j^^g l 
valdė svi'.tanas. gi Palestina »su korespondentu kartu bu- jri su sukilusiais maurais tai-• 
prigulėjo turkams, įvairi.ų re-,vo ir S. Valstybių Charge <V Ukos, bet dar žada jiems neprij ligi jų sugyvenimas čia buvo AtYaires .Marsden. Iktausomybę. Tai butų savos 
šiek-tiok pakenčiamas. Bet ka I Diktatorius pažymėjo j is į rmies autonomija, bet knop-
' a s štai padarė didelių atmai pasirengęs l>aigti karą Moro- jlačiausia ir moderninė auto-
mi. Palestina teko valdvti an- 'koj ir turi noro susieiti kon-|nomija. 

Jani išėjus, kun. Bobai pain
formavęs policiją ir kleboni-

BERLYNĄS, vas. 13. — : i°J pasislėpęs leitenantas J. 
! Lenkų seiman Varšavoje įduo Berou^aky. 

Kuomet Linkus grvžes kle 
bonijon, k^bonas jam atskai
tęs 500 dol. Tai matęs poli
cijos leitenantas. I r kuomet 
Linkus norėjęs su pinigais iš 
eiti, areštuotas. 

Areštuotas Linkus tan rei-
•kalan įmaišė Mrs. Kirby, ku
ri taipat areštuota. 

gfams. Dėlto, katalikams vis j fereneijon su Abdel Krim. su 
daugiau darosi pavojaus ne- kilėlių vadu, ar su jo broliu, 
tekti čia prigulinčiu, teisių. [Ir tokioj vietoj, kur jie norė-
Nes anglų valdžiai labiaus ru tų. Toje konferencijoje butų 
pi remti protestantus ir žiu- diskusuojamos taikai sąlygos 
rėti savo pasaulinių interesų.«tikshi baigti karą Morokoj. 

Praneša,- korespondentas 
diktatoriui žadėjo patarpinin 
kauti ir tuo jaus tuo klausimu 
susisiekti su mauru vadais. 

Tą priešrankovinį projektą 
piimiausia iškėlė rabinai. 

p. ^r ••• • mmm • • • f — * • • • — 

IMIGRACIJA SUMAŽĖJO 
50 NUOŠ. 

nori, kad Anglija jni ne vien 
sfumažintų karo skolas, bet 
dar garantuotų apsaugą. 

Kad greičiau atgauti, nors 
žymią dalį skolų, Angli 'a . l i
kusi skolas apkarpyti. Bet ji 
nelinkusi Francijai garantuo-

Vakarykščios Dienos 

Lietuvos 100 litu $10.00 
Anglijos 1 sv. steil. . . 4.77 
Francijos 100 f rankų.. 5.36 
Belgijos 100 frankų . ,x 5.10 
Italijos 100 lirų . . . . 4.14 
Šveicarijos 100 fr. . . 19.28 

t i S E 

/ 

ALDERMONŲ KOMISIJA 
PRIIMA MAJORO PLANUS. 

4a 

AVASHINGTON, vas. 13. 
— Paskelbta, kad šiandieni
nis imigTaeiją varžąs įstaty
mas šion Salin imigraciją su
mažinęs kuone 50 nuoš. 

Pirmiau Chicagos politikie-Be kitko katalikams grasina j Diktatorius sakė, kad jis tą 
ateistinis zionizmas. Nei vie- tpasįųlymą garantuoja savo Chicagos tarybos komisija | r i a i tvirtino, kad vandens sai 
na katalikiška valstybė kata- personale garbe. Tas, ar ki- patvirtino miesto majoro juodžių įvedimas namų savi-
likų teisių čia neapdraudžia. tas vadas gali nurodyti sau Dever planus transporta-cijos^inkams atsieisią apie 13—15 

Taip i'gai negalės būti. Jei tinkamiausią konferencijai sumiestinimui. Į tuos planus jmilionų dol. Dabar.sako — 25 
Anglija jieturi priemonių į- vietą. Savo apsaugai gali pa-,ineina be gatvekarių dar v r f ^ i b ^ n a i . 
vesti Palestinoje religinę tvar suimti 2,000 karėivh}. Jam ir 

AREŠTUOTAS KINŲ GAL
VAŽUDŽIŲ VADAS. 

Chi>agoj areštuotas kinų 
gatyažudžių vadas. J is yra 
John V. Ciarlr iš Pittsbur-
gho. 23 metų ir vedęs. Žino
mos kintj galvažudžių organi
zacijos Hip Sing tong jis bu
vo iždininku. 

Jam prisipažinus policija 

• 

šutiniai ir požeminiai gėle- 'imum*! 

ką, nenori sudaryti komisijos, jo vyrams apsauga pilnai ga- žinkeliai. Su nupirkimu ir į-
nenori apdrausti tikrosios kri rantuojama, ar derybos pavy vairiais pagerinimais viskas 
kščionybės teTsių, tai Anglija kti), ar na. | miestui turės atsieiti apie 
negalės ilgai džiaugtis Pales Diktatorius taipat sakosi 600 milionų dolerių. 
tinos mandatu. Rasis tinkame su savimi pasiimsiąs 2,000 vy 
snė valstybė Palestiną valdy- rų. I r prašė korespondento 
ti. [tas konferencijai sąlygas per-

Planuose pramatoma svar-

VASAJUC 13, 1925. 

PRISIPAŽINO, NUBAU-
C T A O 

Alfred M. Moli teismo nu-
CHICAGO IR APYLINK. baustas kalėjimu nuo viene-

— Šiandie nepastovus oras; rių ligi dešimties mettf. Moli 
pramatomas sniegas; maža at nesenai buvo Hartman Fur-
maina tei^>#ratuxoje. niture Co. krautuvės manad-

bųs irt nemaži visur Unijų p r a ! • Vakar žejniausia tempera- žėriu ir prisipažino nusukus 
tos bendrovės 11,000 dolerių. 
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S I Ų S K I T E S A V O G I M I N Ė M S 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii 
DRAUGĄ H 

> • 

/ • • 

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

"DRAUGAS" PUBL CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chlcago. , 

TeleK Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare . 
Sekmadieniais uždaryta 
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il:rinimai. turą buvo 22 1. 
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Iš FEDERACIJOS CENTRO. ) 

fiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuniiiiiiiiini 

TRUPINIUKAI, 
Nesenai... pasibaigė pasau

lis. 
Biblistai skelbė, kad li)25 

metais pasaulis pasibaigs ir 
mUionai žmonių nebeniirs. An
trosios Dienos Adventistai pa
saulio galui ir diena; buvo nu
skyrė. Kadangi "nesuskaito
mas yra skaičius kvailiųjų", 
tai i r biblistams ir adventis
tams daugelis tikėjo. 

Įdomiausia yra tai, kad at
ėjus paskirtiems metams ir 
dienai) pasaulis tebestovi,kaip 
stovėjęs, žmones miršta, kaip 
mirę, o biblistai ir adventis
tai pasiliks tokie pat kvailio-
kai, kaip buvę. 

Biblistų vadai gudresni už 
adventistus. Biblistai iškalno 
apsirūpino: pranešė, kad se
najam pasauliui galas atide 
tas. Adventistai nieko nepra-1 
nešė. Tik jų vadas Long Is-
lnade pardavė _savo rakandus 
su sąlyga, kad galėtų savo 
daiktus atsiimti, jeigu pasau
lis nepasibaigs. O paprastu 
žmonelių; kaikurie, pasaulio 
galo pabūgę, galą sau padarė 
Mažiems vaikučiams toki? 
pamokinimas: Kam daryti sau 
galą, jeigu visvien su pasaulio 
pabaiga visam kam bus ga
las? Taip pat kam pirkti ir 
parduoti, juk ir pinigai pra
žus? 

O dideliems vaikams, mūsų 
lietuviams, biblistų pasekė^ 
jams, neturime jokio pamoki
nimo; jie mažiaus protelio tu
ri už mažus vaikus. 

DRĄSIŲ DARBŲ ŠVENTĖJE. 
Vas. 16/dieną sueina septyni metai, kaip s ie tuvos šalis, 

atkilusi išr po pusantro šimto metų vergijos ir vargo, pasis
kelbė Nepriklausoma. Vasario 16 d. 1918 metais Lietuva dar 
nebuvo nepriklausoma. Tuomet ji dar tebedėjavo siispausta 
tarp trijų galingų priešų, visa paskendusi tebebuvo Didžiojo 
Karo kraujuose. Degėsių durnai kilo į dangų, o Lietuvos 
upės tekėjo žmonių ašaromis. 

Bet drąsus Lietuvos sunūs tą dieną paskelbė pasauliui 
savo norą gyventi; už tą norą reikėjo kruvinai kovoti, vargti, 
kentėti. Nepriklausomybes paskelbimas 16 vas. buvo paskelbi
mas visam pasauliui, kad Lietuvių Tauta nebijo net kruvinų 
aukų savo sūnų geresniai laimei iškovoti. 

Praėjo dveji metai, ir nors po kruvinai kovų ir sunkių 
vargu, bet gegužės 15 dieną 1920 metais susirinko Steigiama
sis Lietuvos Seimas jau pilnoj laisvėje. Lietuvos Seimas įsakė 
visai Tautai švęsti džiaugsmingą Nepriklausomybes atgavi
mą gegužės 15 dieną. TŠet vasario 16 diena negali būti panai
kinta. Nėra tai pergalės šventė, bet yra tai švente pasiryžimo 
prie aukų ir didelių darbų, kurie veda mumis prie pergalės, 
prie geresnės ateities. 

Amerikos visa lietuvių katalikų visuomenė, Federacijos 
Kongreso ir paskutinio Chicago Katalikų Seimo nutarimais 
paraginta yra pasiryžusi ir šį metą vasario 16 dieną paminėti 
tinkamai. 

Drąsos ir Tautinio darbo šventės mes negalime tiksliai 
kitaip paminėti kaip tik atlikdami reikalingiausią ir nau
dingiausią Tautai darbą. J au senai visiems mums yra žinoma, 
kad didžiausias'ir skubiausias mūsų Tautos uždavinys yra jsi-
gyti dorų, mokytų vadų, kad galėtume ir mokėtume atsistoti 
greta kultūringųjų pasaulio fautų, kad nuo mūsų laimės ir lai
svės priešų mokėtume apsiginti. 

Tie taip reikalingi mūsų tautai vadai išaugs iš šios die
nos jaunųjų moksleivių. Tie moksleiviai šiandieną pilni ge
riausių norų, mūsų džiaugsmo negali jausti, nes mokslus ei
dami badauja, badaudami praranda sveikatą ir daugelis jų 

22 vasario nedėlioj - Roselande ir West Sidej. 
Kitur, vėliau. Chicagoje visos, kolonijos apsiėmė mokslei

vių vajų atlikti drąsiai i r pasekmingai. Rytuose, apie New 
Yorką ir Naujoje Anglijoj stipriai susirūpinę yra visi mūsų 
veikėjai. 

Tegul nebus nei vienos lietuvių kolonijos, iš kur mūsų 
vargstantiems jaunuoliams neateitų taip skaudžiai reikalinga 
pagelba. ' jjgį 

Visiems aukotojams atlygins Dievas, Tauta aeiu pBaky?. 
Linkėdami veikėjams drąsos, pasiryžimo ir garbingų pa

sekmių rengiant moksleivių vajų pasiliekame su pagarbą. 
A. L. R. K. Federacijos Centro Valdyba: 

Pral. M. Krušas, Dvasios Vadas, 
Kun. I. AlbaviČius, pirmininkas, 
P. DaužvaVdis, vice-pirm. 
L. Šimutis, vice-pirm., 

# Kum. J. Vaičiūnas, ižd., 
B. Mastauskas, sekret., 
Kun. N. Pakalnis, 
Kun. B. Bumšas, — 
J. Mačiulis. 

Surinktas aukas, išrašę čekį iždininko Rev. H. Vaičiūnas 
vardu, siųskite sekretoriui B. Mastauskui, 2201 W. 22-nd St., 
Chicago, 111. 
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SKAITYTOJI! BALSAI. 
Ištautėjimas. 

Daug kartų tenka "Drau-
rašyti^apie ištautėjimą, 

bet daugiausia man patiko K. 
P. straipsniai. Kiekvieną kar
tą su nekantrumu laukiu " Dr
augo", kad galėčiau pasiskai
tyti jo naudingų patarimų. 

Mano nuomonė su ištautėji-

ge 

mu yra šitaip: 
žuvo jau, 'mirdami prieš laiką, gero nepadarę, laimės neraga- j Mes nesame Lietuvoj, tai 
vę. Tų vargstančių moksleivių daug. Daugiau, negu iki šiol Į mums ištautėti yra lengviau-

celiui iš ra bereikia vienų metų mok; - šias dalykas ypač mūsų jauno-

Norvegijoje sostinės vardas 
pakeistas. Pirma vadinosi 
"KTristiania", dabar vadinasi 
"Os lo" . Pirma primindavo 
Kristų, dabar primena... asilą. 

Su Norvegijos sostine maža 
bėda. Nelaimė yra, kad visur, 
kur žmonės mėgina pakeisti 
krikščionybe į ką nors "gerės 
mį," tuojau ima ir sugiminiau-
ja m gyvuliais. 

i t V 

mes esame parėjnc. Daugeliui iŠ jų bereikia vienų metų 
io, kad užbaigus ir stojus i eilės karžygių už mūsų tautos švie
sią ateitį. , v' 

Tad minėdami vasario 16 dieną Federacijos Centro Val-
tyba kviečia visų Amerikos Lietuvių kolonijos nepamiršti 
vargstančių moksleivių. 

Paminėti Nepriklausomybės kovų ir pagttjįėti aiolislei-
riams susirinks lietuviai geraširdžiai: 

Chicago je: 15 vasario nedėlioj - Šv. Jurgio par. svet. vr 
fown of Lake. 17 vasario antrad. - North Sidėje ir Cicero. 

rius rašo gyvai: kolioja bolse-
vikėlius " rakal ia i s" , "rene-
gatais", " šmoka i s" ir kitais 
gražiais žodeliais. Bolševikė-
lių " L a i s v ė " sako, kad Gri
gaičiui šitaip besikoliojant, 
ir jie turi "pilną te isę" dar 
geriau širdelei palengvinti. 
Na, ir vemia... 

Pametus Dievą, bolsevikė-
liams nieko kito ir nebelieka, 
kaip savo "pilnas teisės" im
tis iŠ socialistinių blevizgų 
nuplikusios gaivos. 

Neaplenkė Piušas ir "Drau-
N-nų' nublukęs ^redakto- g o " redaktorių, išvadino "a t - |d is 

bulkalnieriais sutvėrimais ' ' 
Tame pačiame "N-nų" nume
ry randame šunies fotogra
fiją, o po juom tokį parašą: 
'•' Tai * * Baldy' \ nepaprasto 

protingumo šuo... jis susirgo 
plaučių uždegimu ir mirė 
(Mūsų pabraukta. Red.). 

Well, " N - n ų " redaktorius 
ir gi yra "ba ldy" , tik neatsi
žymi "nepaprastu protingu
mu." Kam save taip žeminti.' 
Juk baigus Grigaičiui savo 
dienas žmonėm pasakys, kad 
jis irgi " m i r ė " . Tas pats žo-

šuniui ir žmogui nejauku. 

menei, kurią, kitataučiai trau
kia, ar tai per sporto, ar mo
kslą, ar kitais budais. Tad 
pirmiausias dalykas mūsų va
liams reikia neatsilikti nuo ki
tų ir daryti bent tiek saviems, 
kiek kitataučiai daro sporto, 
kultūros mokslo i r visūomenio 
veikimo srityje. Sportas jau
nuomenei tai vienas svarbiau
sių priemonių palaikymui lie
tuvių jaunimo krūvoje. Ant
ras, tai mokyklų steigimas, ar 

jo kreipti. 
Mūsų jaunimo tarpe maža tėra 
tokių, kurie nebenori prisipa
žinti, esą lietuviais. To
kiu nėra gal ir pusės nuošim
čio iš viso mūsų jaunimo. Bet 
ir jie neprisipažįsta prie lietu
vybės tik dėlto, kad niekas 
jiems nepapasakojo apie mū
sų lietuvybės gražumą, apie 
mūsų tautos didvyrišką pra
eitį. Išmokinus lietuvybės jų 
kiekvienas pasakys: " I am a 
Lithuanian, and I am proud 
of i t " . Bet yra ir tokių mū
sų jaunimo tarpe, kurie ir ne
mokėdami nei skaityti nei ra
šyti lietuviškai, vienok pa
klausti kokios tautos, jie at
sako drąsiai: " I am a Lithua
nian". Man rodos kad mes 
patys jaunuomenės nepažįsta
me. 

Bijodami sunkaus darbo ir 
pateisindami savo bailumą, 
mes nejučiomis didiname sun
kybės; jaunimas nėra taip toli 
nuo savo tėvelių, kaip senieji 
dažnai, kad mano. 

Tik reikia kad visur daro-tai vakarinių kursų, ar tai 
pradžios mokyklų, ar high|masis visuomenis darbas, ku-
sehool'ių, ar kolegijos, etc. Ži- riam vadovauja A. L. K. K. 
noma, mums Lietuviams ne- Federacija, ir prie kurio taip 
lengva, bet tikras reikalasxver gražiai ragina "Draugas" , 
čia prie didelįų darbų ir nu- butų drąsiau ir stipriau dirba-

gelba per dorus sunūs užtik-1 Įrodymas, 
rinsime. ' Kuomet Kopernikas pradė-

Sutartinas, drąsus ir griež-;jo skelbti, kad žemė sukasi 
tas visuomenis veikimas ap
saugos mūsų jaunimą, jei ne 
DieVui ir Tėvynei — Lietuvai, 
tai neabejotinai - Dievui ir 
Lietuvių — tautai. 

American - 'Lithuanian. 

daug. veikia netikėtai 
Trečias dalykas - tai te 
atrai, kliubai, meno mokyk
los žodžiu sakant dailei ir 

mos. Reikia, kad prie to dar
bo mes kaskart daugiau trau
ktume paties jaunimo, 

Per visūomenio darbo suki 
draugingumo auklėjimas jau- mą mes palaikysime jaunimo 
nime. Čionai ypatingai reikia lietuvybę; tiktai visuomenių 

Vedybos, gimimai ir miri
mai Lietuvoje. Per pirmąją 
1924 metų puse visoj Lietuvoj 
(įskaitant ir Klaipėdos kraš
tą) buvo 11,527 vedybos, gi
mė 33,921 asmuo - 17,788 ber
naičiai ir 16,133 mergaitės, m i 
re 17,587 asmens - 9,168 vyt, 
ir 8,419 mot.; iki vienų metų 

aplink saulę, vienas žmogelis 
nenorėjo tikėti. 

- Na o kas, žmogeli, suka
si, sako Kopernikas jam, ar 
kumpis aplink ugnį, ar ugnis 
apie kumpį. 

- Aišku, kad kumpis apie 
ugnį. 

- Taip lygiai ir žemė apie 
saulę. 

- A! Tai kaip až klydau, c 
čia taip paprastas daiktas. 

sveikinti p. Vaičkaus Dramos 
studijos atsiradimą. Tik rei
kia jį paremti ir jaunimą prie 

darbu drąsiu ir visokeriopu i amžiaus mirė viso 4,107 - 2,-
mes gausime jaunimą ir į bažv 336 bernaičiai ir 1,771 mergai-
nyčios ir tėvelių senatvei pa* te. 

KUNIGŲ MARIJONŲ 
MISIJŲ MARŠRUTAS. 

Kun. Andziulis: 
Nuo 23 vas. iki 1 kovo Atliol, 

Mass. 
Nuo 2 iki 8 kovo Nei Havcn. 

ANTROJO AMERfkOS VAKARINIŲ Kuopos, Brighton Park, 'Chicago: A. Ha 
VALSTIJŲ LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SEIMO 

P R O T O K O L A S . 
( T į s a ) 

36. Nuo šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draug. 9 Skyr., Cicero, 111.; Va-
leria Petrošienė, Regina Abramavičienė, 
Kostaneija Zakarauskienė, Agnešką Valai 
tienė, Juzefą Stankien. j 

37. Nuo Moterų Sąjungos 2-wra ILuo-1 
pos, Cicero, UI.: P-lė Kaziliunaitė, Ponia ' 
Rimk ienė, Ponia Lukauskienė. 

38. Nuo Draugystės šv. Motinos Die- j 
vo Sopulingos, Moterų ir Merginų, Ciee-' 
ro, UI.; Placeda Ambrozaitė, Elzbieta 
Bruožienė, Adolphina Joblcnskienė, Ona 
Krenšienė, Magdalena Paseekienė, Elz-
betlia Vasiliauskienė. 

39. Nuo A. L. R. K. Fed. 12-to Sky
riaus, Cicero, 111.: F . Strelčiunas, J . Moc
kus, A. Stulginskas, A. Valančius. 

kauskas, Pranas Vaieikauskas, Morta A-
nužienė. 

41. Nuo Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 Draugystes, Brighton Park, Chica
go, M.: JokimasiMacijauskas, Jonas Bal
sevičius, Jeronimas Baltikauskis. 

42. Nuo Nekalto Prasidėjimo Šv. Ma
rijos Panos Moterų ir Mergaičių, Draugys
tes, Brighton, Park, Chicago, 111.; Mari
jona Sadauskienė. % 

43. Nuo Lietuvos Vyčių 36-tos Kp., 
Brigfcton Park, Chicago, IU.; Petras Bal-
sitis, Antanas Vermstas, B. Nenartonis. v 

44. Nuo Gvardijos Pirmos Divizijos 
šv. Kazimiero Karalaičio, Brighton Park, 
Chicago, I1L; Antanas Barščius, Alek. Za-
drauskas, Jonas Brazauskas. 

45. Nuo A. L. R. K. Federacijos 19̂  
to Skyr. Brighton Park, Chicago, I k : 
B. Nenartonis, Z. Valskis, Sofija Jonikie
nė, J . Petraitis, A. Šrupša, Petras Balsi-
tis, J . Jonavičius. 

46. Nuo Ražančavos Draugystės, Chi-
•l?. Nuo Labdaringos Sąjungos 8-tosį cago, Heights, HL: Ona ArciŠauskieno, 

J ieva Dzikienė. 
47. Nuo šv. Onos Draugystės, Chica

go Heights, UI.; Paulina Rimkienė. 
48. Nuo Apaštalystės Draugystes, Chi

cago Heights, UI.: Elzbieta Saraienė. 
49. Nuo Moterų Sąjungos 46 tos Kp., 

Chicago, Dl.; Konstancija Nemajunienė. 
* 60. Nuo Tretininkų Draugijos, Rose-

land, Chicago, UI.: S. Musteikienė. 
51. Nuo Amžinojo Ražančiaus Drau

gijos, Roseland, Chicago, UI.; S. Mustei
kienė, Ponia Bliuvienė, Ponia Jurgonienė, 
Ponia Šalkauskienė. , 

52. Nuo A. L. R. K. Federacijos 27 
Skyr., Roseland, Chicago, IH.: Ona Bitau-
tienė, Julius Šliogeris. 

53. Nuo Apaštalystės Maldos Drau
gijos, Roseland, Chicago, IU.; Teofile Šid-
lauskiene. 

54. Nuo šv. Jono Krikštytojo Drau
gystės, Melrose Park, m.; V. Kindul, P. 
Valuekas, A. Junča, P. Metriks. į 

56. Nuo Liet, Vyčių 112-tos Kp., Mar-
ąuette Paark, Chicago, 111.: Marijona Bar-
tušaitė, Juozas Martišius, Juozupatas Pen 

tis. 
57. Nuo Šv. Kazimiero Karalaičio 

Draugystės, Marąuette Park, Chicago, IU. 
V. Balanda, A. Dargis. 

58. Nuo Labdaringos Sąjungos 23 
čios kuopos, Marąuette Park, Chicago, UI. 
Marijona Grybienė, Felecijonas Krivie-
kiene, Viktoras Balanda. 

59. Nuo Labdaringos Sąjungos 6-tos 
Kp., North Side, Chicago: Antanas Liut
kus. 

6€k Nuo Ražančiavos Draugijos, Nor 
th (Side, Chicago, IU.: V. Daugirdienė, M. 
Kareckienė, M. Sutkienė. 

61. Nuo Kat. Spaudos Draugijos 14 
tos Kp,, NorfE Side, Chicago: Pr. $niil 
gius. 

62. Nuo Liet. D. K. S. 20-tos Kp., 
North Side, CJucago, IU.: Juozapas Ber-
kelis. ; ^ 

63. Nuo Liet. Vyčių 5-tos Kp., North 
Side, Chicago, IU.: Jonas Lebežinskas, 
Pranas Valaitis, Povilas Masys. 

64. Nuo Šv. Mykolo Arkaniuolo No. 
2 Draugystes, North Side, Chicago, IU.: 

Pranciškus Vaskunas, Jurgis Walunas, 
Juozapas Unikauskas. • • 

65. Nuo Šv. Juozapo Globėjo Drau
gystės, North Side, Chicago, BĮ.; Vincen
tas Baliunas, Bernardas Kizelevičia, Ma-
taušas Stankievičia. 

66. Nuo A. L. R. K. Fed. >23 Skyr/, 
North Side, Chicago, IU.; Pranciškus Ale
kna, Emilija Andruškevicienė, Pijušas 
Pleškaitis. 

67. Nuo šv. Kazimiero Akademijos 
Remejų Draug. 3-čio Skyr., North Side, 
Chicago, IU.: Ona Kavaliauskienė, Bar
bora Naujiokienė. ( 

6S. Nuo A.^L. R. K. Moterų S^jun-
^os 4-tos Kp., North Side, Chicago, IU.; 
Rozalija Nausėdienė, Emilija Nausėdienė, 
Ona Čepaitienė. 

69. Nuo Liet. Giesmininkų Dramatiš
kos Draugystes, North Side, Chicago, Hl.: 
Ona Valatkienė, Natalija Kregždienė, VIa 
dislava Strioga. 

(Bus daugiau) 
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS' 
Rašo Isabelle Kay 

Lietuvė šeimyninkė. Amerikoje visados trokšta šauti patą-* 
rimu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo 

Š« itnininkt'' ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps 
straipsniai kurie bus indomus kožnai Lietuvei šeimininkei. 

CMCAGOJE 
IŠ ROSELANDO PADAN

G Ė S . 

RODTKI.ft No. 7 

Virimo Receptai 

Stirnos dabar patapo vienas iš rei
kalingiausi g maisto padaru tarp duu 
gelio Amerikos žmonių kadangi jos 
paliuosuoja nuo užkietėjimo ir tok
sišku nuodu. Gydytojas šiandien pa
tariu, naudoti St lenes prie valgiu 
ruošimo. S»-l< nos turi gardu skoni 
su pienu arab grietine. Jas taipgi 
galima naudoti prie bilc kokiu re
ceptu. Apačioj telpa receptas kuri? 
jums patiks. 

SĖLENV BANDUKĖS, 
. 4 šaukštai Sėlenų 

\Ą puskvortt S šalto pieno 
šaukštai miltu 
šaukštas sviesto 
šaukštas kepamo pauderio 
šaukštas cukraus 
kiaušiniai 
žiusnis druskos. 

Sumaišyk paminėtą pilnai, miltu? 
su kepamu pauderiu. dadėk priesko
nį ir sviesta, sumaišyk ir supilk Sė
lenas, kiaušinius ir pieną. Kepk kar
štame pečiuje per dvidešimts minutu. 

Virtuvės Reikaluose. 

Nenulupk atlikusias bulves. ne« 
jos geriau išsilaiko skuroje. Kuomet 
nuluptos jos džiūsta iš vii šaus ir rei
kia vėl lupti pirm naudosiant, tokiu 
būdu daug turi nusimesti bulvės ».<-
reikalo. 

Niekad neleisk taukams degti skarl 
yados Mlaukėj. Nušviesk ją grynai 
po kožno naudojimo. 

Gryno plieno dalykai galima gerai 
išlaikyti nuo rūdijimo indėjus lmo*c 
šviežiai degintos vopnos i stalrių ar 
d.'žę kur jie laikoma. 

Įd.'k kokonuta i pečių keliom mi-
nutom pirm praskėlio. šiluma pa
daro taip kad- lengva nuimti mėsę 
nuo lukšto. 

Naminiai Pasigelbėjimai. 
Nuėmimui kraujo plėtmų nuo bal

to audimo naudok apie du šaukštu 
naminės ammonijos į du galonu van
denio. Sumirkyk plėtmus iki jie pa-
siliuosuos ir paskui išskalbk papras
tu būdu. seniems plėtmams ammoni-
ja yra geriau negu muilas. 

Bandyk džiovinti vilnonius blanke-
tus ant langtatiesių temptuvų jeigu 
nori kad jie turėtu savo paprastą il
gį ir ploį. 

Jeigu langatiesėms pavelysi išdžiū
ti pilnai pirm ištempimo, ios ilgiau 
išsilaikys švarios. 

Visada turėk minkštą skarulį po 
ranka aptrinimui peilių, šaukštų ir 
sakučių. Baltas nešiojimas flanelis 
tam tinka, nes jis yra minkštas ir 
lengvai išsimazgoja šitam, muiluo
tam vandenyje. 

Grožės (Patarimai. 
Moteris 81>ndien kreipia daugiau 

atidos į Ypatišką Gražumą negu se
niau būdavo. Jos žino kad gera svei
kata ir išvaizda tinkamas gyvenimas 
Tr mąstymas yra pamatiniai dėsniai 
ir kad mažiausi dalykėliai su tuo ri • 
šantiesi yra lygiai svarbus kaip ir di
dieji. Patartina jums rinktis tuos 
dalykus kurie patinka jusu pažiurai. 
Nepirk žiūrėdama pagal kainu. Juo 
pigesni dalykai, kuomet reikia juos 
pasirinkti, ypatingai del toileto nau
dojimo, gali būti btėdingi ir kenks
mingi jums n^gu tie keli centai kurie 
išeitų daugiau už e*orn«nins mokant 

Ypatišką Sveikata 
Vazelinas yra tvras natūralia pro

duktas kuris tinka ir užpildo odn" 
reikalavimus, kain niekas kitas. 7is 
ineina i odos skvlute*.- ir ineša vpa-
tinea «»vo vaisingumą, nr tai buto 
karboliš-ka mrštfs, m^t^nT ar bora-
eic mestis. Nelaimėk nteltlnfra šriT>\— 
poso kasdien — Jsidrėskimn*. icinio-
vimaa. nudegamas ar m)t*"vnlma!» 
Skausmai isru'»n ealvn, dantis. r«?V 
),". ceMa, "o i ' r . i l g j . i mn~ri* bė«'rv' 
n e ta<*> d i d e l e i caTVir*, het f^rifi rir> 
ma''"*'"ios ir reiVntr>n '^ V^l ' ios pnre 
i . i?clho<; f i n * " \ T n " bud-" T>« f t c i f ' -
Vimai Vaip tik galima palengvinti «?u 
Vazelinu. 

Mes Rekomenduojame .«efcaneius Produktus: 
P.orden's Evaporated I'lenas yra kas mėgsta pardavinėti 

tikras riebus karvių pienas su atim
tu iš jo vandeniu. Valgiai tokie yra 
kaip su šviežiu pienu. Jūsų grosernin geriausias už tuos pinigus 

Borden's 
todėl kad Borden's yra geras ir yra 

Apaštal. Mald. Draugijos 
Susirinkimas. 

Vasario 6, 1925 m. įvyko mi
nėtos Dr-jos susirinkimas. 

Raportas iš Naujų Metu 
j sulauktuviii vakarienės reng
tas parap. naudai. Pelno pa
rapijai liko virš $100. Gerb. 
dvas. vad. kini. P . Lapelis: 
Draugijai ir vardu dr-jos vi
siems, kurie kuomi nors va
karienę parėmė ir dalyvavo, 
didingai dėkoja. 
Raportas iš Katalikų Seimo. 

A. L. R. Kat. Vakaru Vals-
ti ji) Seiman vasario 1 d. 1925 
m. delegatai buvo šie: J . Dau-
kas, K. Šokas, S. Strumiliutė, 
O. Barkauskiene, T. Šidlaus
kienė ir O. Bitautienė. 

Raporte iš Seimo išdavė p-
nė T. Šidlauskienė, trumpai 
paminėdama visa Seimo eiga, 
bažnyčioje ir sesijoje svetai
nėje. Paminėjo Seimo visus nu 
tarimus ir išgyrė grąžai visa 
Seimo tvarką. 

Kiti delegatai tam pritarė. 
Raportas priimtas vienbalsiai. 

Čia turiu pažymėti, kad ] -
nė T. Šidlauskienė yra jauna 
moteris. Jinai tarpe kitų veik
lių moterų Roselande daug 
darbuojasi parapijos ir kata 
likų naudai. I r pirmą syki da
lyvavusi Seime sugebėjo taip 
pavyzdingą raportą duoti. 

Atstovai į Federaciją. 
Į Federae. skyriaus susirin

kimus išrinkti šie asmenys: 
J . Česnauskas, J . Frajerienė 
ir T. Šidlauskienė. J . Š. 
kas Mot. Sąj. užimą pirmeny 

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS 

CUKRUS IR CUKIERKOS. tai kada gauna šmoteli enk-
įraui", o jie yra daug sveikes

ni-

ig 

Cukrus 
cukierkos, jei 
valgoma su 
saiku, tai yra 
sveika; bet jei 
perdau 
lab 
kenkt 
tai. Aiiier».!;o-

"" c£JI*"iu. H stoka, ir kiek 
viena šeimyna sunaudoja jo 
(daugiau nei Lietuvoje. 

Žiemos metu žmogaus ka
nas reikalauja daug šilumos.j 
Cukrus yra koncertruotas mai 
st'as ir turi ypatybę kad duo
da kūnui daug šilumos ir e-
nergijos. Užtai žiemą valgy-j 
ti cukrų yra sveika. 

! n! nei amerikoniukai. Lietu
vių vaikučiai butų daug svei
kesni, jei tėvai duotų jiems 
daugiau razinkų, džiovintų 
slyvų, uobolių ir visokių sal-

i . - 'džių vaisių. Tuomet vaikai iš 
vaisių gautu natūralų, tikrai ai °*al p a - | v a i o I , J 5 u u l l J u a i u r i i i i ^ Ū K I U I 

ik t f sveika | ̂ e i k a t a ir energiją teikianti, 

Vasarą valgyti daug cuk
rau yra negerai. 

Kūdikiams iki 3-jn metu 
amžiaus visiškai negalima 
duoti cukierkų, nors truputis 
cukraus su maistu nepakenks. 

Vaikams cukrinio maistu 
. reik daugiau suvaldyti, nei 

suaugusiems. Mat vaikų kū
nas auga, }ra aktyvesni, už
tai jie reikalauja daugiau to
kio maisto kurs teiktų jų 
kūnui daug energijos. Pavo
jaus, kad vaikai negana gau
na cukraus, nėra. J ie suval
go cukraus i r cukierkų dau
giau nei jiems reik. Žiūrėkite. 
Lietuvoje vaikučiai labai re-

eukrų. 

Prieš valgį saldumynai už
gniaužia apetitą. Užtai nepa
tariu duoti vaikams cukierkų 
prieš valgį, nes tuomet jie la
bai mažai valgys ir nusilpnės. 
Žmones vra įsitikinę, kad nuo 
cukierkų dantis kirmy ja. Nuo 
pigių prastų cukierkų, taip, 
dantįs genda, — bet nuo gerų, 
ne. 

Nutukusiems ir tiems kurie 
perdaug valgo, patariu prieš 
pat valgi sučiulpti nedidelę 
cukierką tuomet mažiau val
gys. Vienok reikia neužmiršti, 
valgant daug cukierkir, gali
ma dar labiau nutukti. 

Jaunimui nepatariu valgyti 
daug cukraus nei cukierkų 
Ypatingai kuriems auga šu
nvotės ir visokie spuogai, lai 
saugojas, nevalgo saldymynų. 

Čekoladas turi savyje daug 
maisto, bet kietina vidurius. 
Užtai kurių viduriai yra net
varkoje, privalo niekad ne
valgyti čekolado. 

Pavojus. Yra daug taip va
dinamų "cukierkin2:l ' , lieiu-

T0WN OP LAKE. 

Trupiniukai. 
Moterų Sąjungos 21 k p. 

kad subruzdo, sukruto, sujudo 
i darbą, net malonu žiūrėti ir 
gėrėtis jųjų vaisiai?. Pakol 

be moterų veikime. Per Mot. 
Sąj. pasidarbavimą susialuks 
Town of Leikiečiai garbingų 
svečių -- artistų, Vaičkaus 
Dramos grupės. Rengkimės iš 
anksto i r bilietus nusipirkim 
ir tad sulaukę kovo 22 d. ei-

(vįme i pono Krenčiaus svet. 
I r vėl!!! 

Vyčių 13 kp. rengia šokiu?, 
per užgavėnes. Muzika kuos 
magiausi parinkta. Šokiai bus 
vasario 15 d. School Hali svet. 

Pagerbimas. 
To\vn of Leikietės rengm 

šaunų pagerbimo vakarą, mū
sų didžiai gerbiamam kun. J . 
Oužauskiui. Daugiausiai t u o 
mi rūpinas ponia Sucillonė 
Bus turininga* programas pa
rengtas ir kitokių, pamargi-
nimų nestigs. Be abejo skait
lingai eisime *į tą vakarą, ku
ris įvyks kovo 15 d. pono 
Krenčiaus svet. Tuomi paro
dysime užuojautą ir priekin 
kurną didžiai gerb. kurį Ču-
žauskiui. 

Choristai linksminos. 
Vas. 7 d. ponios Letukienės 

svet. buvo Šv. Cecilijos choro 
metinis draugiškas vakaras. 
Visi atsilankusieji linksminos 
ir net perdaug linksminos, 
šokta, o labiau jaunimas pa 
mėgo lietuviškus šokius, mat 
svetimieji " s t e p s " atsibodo. 
Jaunos šeimininkės gardžia* 
pasotino pagaminta vakar it; 
nė. Su' įvairiais Įspūdžiais iš
siskirstė visi namo. 

Studentai atbuskit. 
Tiesa, {-ionai jaunimo netru 

ksta, yra daug kurie lanko 
mokyklas. Gerai. Randasi ir 
organizacija kuri buria visus} 
studentus, o ta org. yra "(Jie-
eilininku;". Kodėl tik maža 
saujelė priklauso.' Kur kiti. 
Laikas organizuotis! -- Orga
nizuotas tik jėgos viešpataus. 
Atbudimo valanda atėjo -
kelkitės ir ateikite kur Gied-
rininkų organizacija laukia 
visų studentų. Giedr. susirin
kimas įvyks vasario 15 d. tuo
jau po sumos mokyklos kam 
bary. Olga. 

Jums, Moters - Lietuvės, 
Kurios esat Gaspadinės 

Lietuvių šeimyna Amerikoje, suprantama, trokšta 
savo krajavy valgių, ir tas yra teisėta ir priprasta. 
Taipgi pagirtina kad senos tėvynės valgymų tra
dicijos palaikomos gyvos šioje šalyje, kadangi 
daugelis brangių ypatybių, kurias turi Amerikonai 
Lietuvių kilmės galima davesti iki tų gerų, nepai
nių ir sveikų valgių, senai garbinamų gimtose ša
lyse kur jie atsirado. Bet šioje šaly daugelis tų val
gių turi būti gaminami iš medžiagų, kurios prieina
miausios, ir dažnai Lietuvė gaspadfnė turi galvo
sūkio, ką pasirinkti. 

Borden's Išgaruodintas Pienas yra du syk riebesnis 
negu paprastas pienas, Jei nori vartoti kaip paprastą 
pieną, tai turi imti pusę Borden's Išgaruodinto pieno 
ir pusę vandens. 

Jei nori žinoti kaip virti su Borden's Išgartiodintu 
Pienu, išpiulyk kuponą, paženklinant kuriu re-

eeptu nori, ir mes prisiusimo visai dykai. 

uNSWEETENEO 

vairių. Jos suvalgo nuo pusės 
iki vieno svaro cukierkų i die-

fc > 

nų. Neretai tokios gauna cu-
iga (diabetes mellitus). 

Cukrinė liga yra labai pavo
jinga, retsįr kuris nuo tos Ii- r 

.', •• i « • -i rangys linksma "Maskaradą' 
gos pasveiksta, ir labai daug . ..v, 
žmonių nuo tos ligos miršta. ' 

Saugokitės lietuviai, kad . 
saldžios valandėlės nesunai-, 
kintų jūsų sveikatos ir kad : 
nenuvarytų jus peranksti į i 
kapus. """ * '. 

Atsakymai į Klausimus. 
Atsakymas poniai J. M. -

Didžiuma "gall-blader" ligų 
galima išgydyti be operacijos. 

Atsakymas p-lei A. č. -
Gintarinhi karolių galima 
gauti bile geroje jubilerlnėje 
krautuvėje. Amerikoniškose 
krautuvėse gintarai yra labai 
brangus. V. Stulpinas, 3311 
So. Halsted Str., Chicagoje, 
turėjo iš Lietuvos atvežęs gra
žių gintarų, ir pardavinėjo 
juos gan pigiai. Rasi jis dar 
turi jų. Galima gauti ir "Dr
augo " ofise. 

"DZIMDZI - DRIMDZI" 
ŠIANDIEN. 
* ——^——— 

•Šiandien "Dzimdzi -- Drirn-
dz i " Šv. Jurgio par. salėja 

ir savotišką -- nežmonišką 
' ' Tautos Sąžine' ' , Vaidiniu e 
dalyvaus vjsi dzimdžiai su sa
vo "mot ina" . 

Jokų, dainų ir gal rimtesnių 
prajovų nestigs. Dzimdžiai 
nutarė šiandien pasišokti, tik 
žinoma ant "steičiAns". Drą
sesnieji iš publikos turės pro
gos tų pati padaryti. Vedusie
ji vyrai galės imti pavyzdį, 
kaip atsikratyti nuo įkirių 
žmonų kavaiieraiČiii! Naujie-
nybių visas retys! Visų tą " jo 
valą'* galėsime sugromulioti 
tik už vieną doelrį. Visoko 
pradžia lygiai 8 vai. vak. 

Prieteliukas. 

6Š2Ž MIRTYS NUO 
KROKULIO 

MOKYKLOMS 
Ir Šiaip Moksleiviams 

Patartina gauti šitas Gra
matikas: 

1. Lietuviii kalbos Gramati
ka, P. Kriausaičio ir Rygiš
kių Jono, (Etimologija) Kai
na GOe. 

2. Lietuvių Kalbos Gtranuv 
tika, Trumpas vadovėlis mo
kykloms (mokslo pradžiai. J. 
Damijonaičio) antroji patai
sytoji laida, išleista Kaun* 
Kaina 50c. 

Galima gauti 
DRAUGO KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avenuc 
Ohicago, UI. 

TeL Canal 2655 
o. J. PANSIRHA 

Fotografas 
PAHSIKNA STUDIO 

1901 S. Ualsted Si., Chic&go. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja 1 Tlaaa 
miesto dalis. 

f 

durnus 
Tol. Bovilevartl 3302 

S. D. LACKAVY1CZ 
Lietuvis Oraboiiua 
2814 W. 23-rd Place 

Cnlcago, IU. 
Patarnauja laido- j 

tuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busit* užga
nėdinti. 

TeL Canal 1971 
U N 

Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo K on t rak torius 

1 Dažu ir Hoperos Krautuvei 
2338 SO. LEAVITT STR. 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumerls, darbą at

lieku gerai Ir sažlnlSkal. 
THOMAS HIGODCS 

1S18 8o. Oakley Ave Chjcago, 

S >• ^-^ ^ ^ " ^ ^ - ^ ^ - ^ * 

BR1DGEP0RT STUDIO 
Jei nori turėti fjražų natūrali 

paveikslą, tai Tamsta nieko 
nelauk, tikateik į 

BRIDGEPORT STUDIO 
O Stanikus Su Savo Prielanku

mu Ir Geru Darbu Tamstą 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

BULGARIŠKA ŽOLIŲ ARBATA. 

Palengvina šalčius, 
Palengvina Sukietėjima viduriu, 
Palengvina Kepenių kenkimus, 
Pagerina Kraują, 
Bulgariška žolių Arbata yra par

duota pas kiekviena vaistininką 3T.C. 
— 75o. ir $1.25. 

Pastaba: Aš pasiųsu mano dHelį 
rj mėn. saiza per paštą už $1.25. Ka
sykite pas: H. H. Von Schlick, 39 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa. 

)|Tu Negali Išvengti! 
J Kankinančių žnaibyme neuralgijos. 
L Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
J Nesmagumų staigaus persalimo. 
\ Šukan«'ių, traukančių, į \padukimą 

varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda galvą, jei 
nepamislini apie 

Ireg. S. V.Tat. Ofite. 
tuojaus ir negaišinda
mas laiko juomi pasi-
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa
lengvinimą. 

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti be 
bonkos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen-

F.ADRICHTER4C0. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn. N. Y. 

Z S Z 2 szzril 

Telefonai (Canal 6138 l'ždėt&s biznLs 1912 su. 

Krokulys tarpe vaikų tai liga } ku-
A 4 i » n j r l s mažiausia dolės kreipiama, gi j^ 
A t s a k y m a s p . M. M. — J y r a viena iš 'pavojingiausiu ligų vai-

Nepatariu vartoti karbolini ar!1"""8- f S ^ ? ! ? 6 VaIs t
TlJc^ ?:ra re" 

1 • I portuojama kad nuo Krokulio yra ?u kitokiom gyduolėm dary
tą muilą. Medikuotas muilas 
padaro uodai daugiau blogo 
nei gero. Muilo užduotis yra 
tik nušvarinti -- nuprausti o 

|no gydyti. 

Tel I,afayette 8568 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. VVestern Avenue 

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

6822 mirtys. Nuo krokuilo uėra nei 
jokio vaisto jis turi tam tikra laika j f 
lSlaikyti, bet galima ji palengvinti o i 
ta galima padaryti su Dr. Drake's 
Glessco. Viešas dozelis duotas kuomet 
užeina tas baisus krokulys tuojau. 
palengvinama kūdikiui. Pripažinta 

Į visu daktaru Ir vaistininku. 
The Glcssner Co. 

Pindiay, Olilo. 

Tel. State 1780 

K. N U R K A I T I S 
AKINIU PRITAIKVTOJAS 

150 No rt h State Street 
Ruimas 1420 Capitol Rltlp. 

Nuo 6:30 lig 9 vai. vakarais 
ISskirlant seredos ir feubatos vak. 

(Roosevelt 2107 

J. L. T E L S E R 
FORNIŠIAI IR NAMŲ 

RAKANDAI 
2107-11 West 22nd Street 

Chicago, 111. 
"Namine krautuve del mi-

mimj reikalų". Jųs visi žino-
rę tą seną 10c. krautuvę ku
rioje ekonomija yra įstaty
mas, tenai dabar rasite dideU 

| pasirinkimą fornišių su to pa
čiu principalu ekonomijos 
yiršmineta. Malonėkite užeit 

| ir pavelykite mums parodyt 
musij Vasario Išpardavimo 
Bargenus. 

Vasario Salos Bargenas 
. $16.05 ir a«u»gčiau. Kalbame Lietuviukai 

i 

« 

C\ 



v 

n Penktadienis, vas . 13, 19?o 

BLAIVYBES DIRVA 
- - — p 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

asmuo blaivy-

" Blaivybės Dirvos" reda
kcija sumani įvesti jjas save 
nauj^ skyrių: "įKlausiiuai ir 
atsakymai."* 

Kiekvienas 
bės 
prašyti patarimų, nurodymų, 
stengsimės pilnai patenkinti 
klausiančius. 

Nuoširdžiai norime pagel
bėti visiems mūsų broliams, 
nutarusiems mesti gerus svai
galus, bet vis dar tebeturin-
tiems įvairių abejonių. 

Paklausimus siųskite "BĮ. 
D . " redaktoriaus vardu: Rev. 
C. Matulaitis, M. I. C 2334 
So. Oakley Ave., Chieago, 111. 
Tikimės, kad ir mūsų Orga
nizacijos Dvasios Vadas, gerb 
kun. P. Saurusaitis teiks per 
"BĮ. D . " savo patarimų klau
siantiems svarbiame blaivy
bės reikale. Jo adresas: Rev. 
P. P . Saurusaitis 15 E. 23rd 
Str., Bayonne, N, J . 

kūniškos arba pasaulinės nau
dos, bet priešingai daug per
sekiojimų ir kankinimų per
matė išduodami liudyuog apie 
Kristaus Šventybę ir Dievys
tę. 

Jeigu Evangelistai butų bu
vę apgavikai, arba netikri is-

* - • • 
Rt. • Rev: E; -F.- Hoban; * D. ».• *>vastos V 

reikaluose gali klausti i r ' tor ikai , tai jie butų susitarę 
tokiu būdu Kristaus istorija 
žmonėms nupiešti ir paduoti, 
kad joje nesirastų nei šešėlio 
vienas kitam priešenybės. I r 
vel, rašydami atskyrai nebūtų 
galėję taip vienodai Kristaus 
pobūdį išreikšti, kaip dabar 
kad v ra išreikštas. Kristaus 
pobūdis Evangelistų nupieš
tasis kaip tik ir yra griežtai; 
priešingas tų laikų pasaulinių 
žmonių dvasiai. Visi žydai 
laukė ateinančio Mesijo, — 
kuris atitaisys Dovido karali-
jų. Nei vienas nei sapnyj ne
sapnavo, buk Mesijas atėjęs 
įsteigti vien dvasinę karaliją, 
kur'os mokymo tikslas yra ve
sti žmones prie lėtumo, nusi
žeminimo, kantrybės, broliš
kos meilės, gyventi meilėje 
neturto ir persekiojimo, auk
ščiausias laipsnis meilė jKry-
žiaus — o patys Evangelistai 
buvo Žydai. Kaip tuomet Žy 
dai Kristui netikėjo, kad jie 
buvo pririšę savo širdis prie 

BLAIVYBE K TIKĖJIMAS. 

Klausimas. Atsiranda net 
ii netikėlm tarpe pilnų blai
vininko, tai kad ir visa žmo
nija taptų pilnai blaiva, vis 
tiek neužtektų, kad visa žmo
nija sugryžtų prie tikėjimo. 
Prašau paaiškinti. 

„Bluii ybei nepiiešingas. 
Atsakymas. Netikėjimo prie 

žastis negali būti kitokia, kaip 
tik viena iš septynių šaltinių 
paeinanti, arba iš septynių di
džiųjų nuodėmių. O kadangi 
per svaigalus greičiausia ir 
daugiausia žmonių prieina 
prie vieno tų šaltinių — tikė
jimo nustojimo, arba jo atsi
žadėjimo, tai visiems aiškus 
dalvkas, kad atsižadant nuo 
svaigalų gėrimo, žmoikės arti
nasi prie dorybių tiems šalti
naitis priešingųjų. Negana to, 
prie girkšnojimo kiqk žmonės 
suaikvoja brangaus laiko, kieK 
prageria pinigų, kad tą viską, 
pašvęsta mokslui platyti, tai 
be abejonės ištirtų daug daly
kų, atidengtų daug gamtos pa 
slapčių. 

Jeigu visi pavyzdi n inteli
gentai Kristaus istorijų, nu
pieštą keturių Evangelistų, 
blaivių protų j(be jokio pasi
putimo) tirinėtų, tai lengvai 
suprastų, kad Evangelistai 
nebūtų galėję suvedžioti visų 
žnionijų. Kad jie rašydami 
Kristaus istoriją, butų norė
ję netiesą apreikšti, tai kiti 
drauglaikiniai' rašė jai butų 
jiems pasipriešinę. Todėl ne
sudrumstam žvėriškumo gei
duliais protui, Evangelistai y-
ra verti pasitikėjimo. Nes jie 
gerai žinojo dalykus kuriuos 
aprašė. S. Matas ir S. Jonas 
buvo K*istaus draugai. S. 
Morkus ir 8 . Lukas nųoiut 
draugavo su Kristaus drau
gais' Visų keturių Evangeli
stų doras gyvenimas parodo, 
kad jie yra verti užsitikėjhno, 
jų kentėjimai už tas tiesas ku
rias jie nupiešė yra tikriau
sias paliudymas. Nuo žmo-

Su 450 AsmenĮju 
Po Vadovystė 

"Prižiūramas'' 

SV. VARDO DRAUGYSTES 
Del 

Didelių Brolių Fondos 
"Ne krutameji paveikslai" 

Amerikos Didžiausis Kančios Parodymas 
AUDITORIUM TEATRE 

Kfekvienę Vakarą Kovo 15 d. iki Kovo 28 d. 
Ir specialiai perstatymai <J "Apleistas' 

* Visos Sėdynes Rezervotos 
Kainos: 50c. — 75c. — $1.00 — $1.50 — $2.00 — $2.50 —- $3,00 

ir $3.50 — nėra taksos. 
Tikieta Parduodami pas — Centrą 

163 W. tVashington Street, Rotai 313l/4 
Nusipirkite tikietus dabar ir gaukite geriausias vietas. 

i — i i i i 

BLAIVININKU CENTRO Raštininkas -
VALDYBA. 

Dvasios Vadas — 
Kun. P . Saurusaitis, 

15 East 23rd St., 
Bayonne, N. J . 

Pirmininkas — 
Kun. Jonas Jakaitis, 

41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

L Vke-pirmininkas — 
Kun. J . {Koncevičius, 

342 Wharton St., 
Philedelphia, Pa . 

/ / . Vive-pirmininkas — 
Juzė Kriviutė, 

38 Tyler St., 

I 

\ 

Juzė Leonaitė, 
48 Aetna St., 

Worcester, Mass. 
Redaktorins — 

Kun. K. Matulaitis, 
2334 So. Oakley Ave., 

Chieago, BĮ. 
Iždininkas — 

Ona Sidabrienė, 
6 Commonwelth Ave., 

Worcester, Mass. 
Iždo globėjai: 

Kun. P . Strakauskas, 
50 W. Fiftb St., 

Boston, Mass. 
Juozas Svirskas, 

So. Lawrence, Mass. 47 Coral Ct., "VVorcester, Mas 
- 4 I » 

muotas arba profesionali] pro Mišių išklausyti ir laike jų j rbininkii žmonių negalima ge-
hibicionistų fanatikų arba pa- dievobaimingai priėmė Šv. Kolr iaus norėti ir reikalauti. Pu
rių "bootlegcrių." Nes kaip muiliją. Mišioms pasibaigus į blika tapo pilnai patenkinta, 
tie, taip kiti iš prohibieijos tapo atnaujinta blaivybės pri-.Poluo gražaus atliko, 
daro gražų gyvenimų ir pro- žadai. Prižadus kalbėjo dva- j Reporteris. 
hibieiją gįria ir gina. f šios vadas gerb. kun. J . J . J a I 

Bet įdomiausia tas, kokiais Įkaitis. Paskui jį kalbėjo ji Jįjflt SEIMO CHICAG0J 
tikslais tos rųšies klaidingos visi. Čia turiu priunn-
žinios parūpinamos Blaivybės U kad šį metų Blaivininkų pa-
Dirvos skyriui! Kam. ima-'maldose dalyvavo apie 150. 
mos apie prohibicija žinios iš Daugiausia moterų. Vyrų 

ATGARSIAI. 

TEATRAS 
IR 

Rengia r 

kimo geidulių, kurių laukė ] Kuropos laikraščių, jei šian- mažas būrelis. Tai-gi ėia jau 
nuo Mesijo, taip ir šiandien j^ie mes patys prohibieijos su- pasirodo, kad moterys genaus 
veik visa žmonija, atskiriant 
mažų skaičių, uoliai kimba 
prie tų pačių kūno smagurių, 
kurie bais*'tusiai temdo protų 
— ir išplėšia tikėjimo dvasių 
— tai daugiausia daro neno
ras atsižadėti senų senovės 
papročių vaišintis susiėjimuo
se svaigalais. Blaivybė — tai 
vienas galingų įrankių pakrei
pti žmones prie tikėjimo. 

P. P. S. 

kuriuose gyvename I r mato- n*yli Blaivybės idėją negu vy-
me, kokių pasekmių duoda rai. Tai-gi butų labai malio-
prohibieija. Inu kad daugiau* vyrų prisi-

Tos pasekmės yra kaip tik rašytai prie taip prakilnios 
atvirkščios laikraščio " D e r Blaivininkų draugijos. \Tai-gi 

Schw. Abst ." tvirtinimams. | brolau rašykis ir buk blaivus 
Dar daugiau. Prohibicija įp-jkaip sauk\ o saulės spinduliai 
ratilio gyventojus negerbti visados, visados spindės tavo 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 

Kam Klaidinti Žmones? 

nei kit,ų įstatymų, nei pačios 
šalies konstitucijos. Prohibi
cija aut Amerikos užtraukė 
tiek daug visokių negerumų 
ir net nelaimių, kad šiandie 
nebežinoma kas daryti : nei 
žengti pirmyn, nei gryžti at-
e>ai# 

("Draugas ' No. 25) rašoma 
apie prohibieijos pasekmes A-

Ar-gi mums yra svetimas 
Blaivybės Dirvos skyriuj ' į r nežinomas daiktas, kaip čia 

vykinama ta prohibicija, kaip 
neturtingi žmonės už lašelius 

inerikoje. Straipsniui žinios j<legtynės areštuojami, jų lia
unamos iš užsienių vokiško 
laikraščio "Der Sclnveitzer 
Abstinente' -Tas laikraštis pa
informuotas, kad prohibieijos 
pasekmės Amerikoje kuopul-
kiausios. Tokios puikios, kad 
amerikoniška prohibicija ir 
jos vykinimo metodas tik imk 
ir įvesk visan pasaulin. 

fttai tos gražios pasekmės: 
Sumažėję nelaimingi atsitiki
mai; pasidaugino apsidraudi
mai; sumažėjusi kova su ne
turtu; padaugėjęs mėsos var
tojimas; padirbdinta didesnis 
skaičius automobilių, ir tt. 

Atrodo, prohibicija Amerl-

mai išverčiami, gi turčiai tu
ri rusus prsikrovę degtinės, 
lėbauja ir jie nepaliečiami. 

Juk ne prohibiciniais lai
kais Amerika praturtėjo ir pa 
kilo pasauly savo išradimais, 
technika ir kitais nepapras
tais darbais. 

Reikia pripažinti, kad pat
sai prohibieijos principas 3 r r a 

geras ir šaliai naudingas. Bet 
prohibieijos vykinimas netei
singas ir pragaištingas. 

Jei taip, tai kam klaic/nti 
žmones tokiomis iš užsienių 
laikraščių spalvuotomis ištrau 
konuis apie šios šalies prohi-

W0RCESTER, MASS. 

kai suteikusi tiek daug gera bicijų. Tokias klaidingas ži-
ir v i sok į gerybių, kad kitos nias paduoti yra aiškus nusi
gautos tik seilę rija besigere- žengimas teisybei. Žiogas. 
damos prohibiciniais stebuk
lais x\merikoje. 

Norėtųsi pasakyti, kad lai
kraštis " D e r Schweizer Abs-
t inent" apie Amerikos prohi
bicija. nusimano tiek, kiek jau-
ist apie astronomijų. I r jei 
tokyis dalykus deda į savt) s'ki 

Oia vietinė Blaivininkų 25 
kuopa iškilmingai paminėjo 
savo metinę šventę pirmų die
ni} Vasario. Penkiolika minu 
čių iki dešimts visi-os gražia* 

nių jie negalėjo laukti jokiosįlti^, tai jos turėjo but painfor Į susitvarkę su vėliava ėjo Sv. 

nameliuose, nes skaisčios sau
lės spinduliai naikina alkoho
lizmo», bakterijas. Kada mes 
bakterijas ( išnaikinsime, tai 
tada bus alkoholizmui galas 
ir kova laimėta. 

Linsmas vakaras. 
Tų dienų pusė po šeši,ų va

kare po bažnytinėj svetainėj 
buvo atvaizduota didelis vei
kalas "Gražį Mageliona", vai 
dino sekantieji mėgijai-os: 
Grafas Cerysas — V. Rimša 
Alvarija jo žmona — U. Ta-

tulienė. 
Petras kareivis, jų sunūs — 

J. Svirskas 
Marcelius, Petro ištikimas ka
reivis — J. P. Vaitkus 
Karalius iš Neapoliaus — ĮF. 

J. IJlaue'ckas 
Karalienė, jo žmona — M. Ve 

niūkė 
Graži Mageliona, ju, duktė — 

Z. Blavackaitė. 
Setielė, Magelionos prižiūrėto

ja — U. BMiauskaitė. 
Taniai — J. Landzids ir A. 

Morkūnas. * 
Vienuolis — V. J . Blavedkas. 
Vienuolės — O. Čirvinskaite, 

A. ^Krikšciuninkė, U. Bu-
bl'ųiuskąite, M. Kopkiend, 

Administrantai — Pr. Morku: 

nas, J. llagaliauskas. 
Ligoniai — J. Daučiunas, J. 

Tatulis. 
VienuoLvno tarnas — J. Za-

karas. 
Čia turiu pažymėti, kad visi 

-os mėgiėjai-os atliko savo už
duotis kopuikiausiai, ka iš *da-

Antrąjį •Vakarinių Valstijų 
L. K. Seimą Chicagoje, įvy
kusį 1 vasario d. Blaivininkų 
vardu sveikino "Blaivybės 
Dirvos" redaktorius kun. D-
ras K. Matulaitis. / 

;KALĖJOMS PASVEI
KINIMAS. 

Pasveikinimas Blaivinin
kams iš Lietuvos. 

Didžiai Gerbiamasai L. R. K. 
Blaiv. (Sąjungai Amerikoje. 

Brangieji mūsų Prieteliai. 
Malonėkite primti nuošir

džiausius sveikinimus links
moms Kalėdų Šventėms ir ge 
riausius linkėjimus Naujiems 
1925 Metams, kuriuos Jums 
siunčia iš Lietuvos, 

Tikrai Tamstas gerbiančios 
ir dėkingos . 

Švento Kazimiero Seserys. 
Pažaislis, ą 

1924 m.. gruodžio 9̂ į. 

Lietuvių Katalikų Jaunimo Dramos Ratelis 

VAIDYKLA 
SV. VALENTINO DIENOJE 

VASARIO 14,1925 
M. Meldažio Svetainėj 2244 W. 23rd Flace West «ide 

Loš Labai Juokingą. Komedijų 

"UOŠVE | NAMUS-TYLOS NEBUS" 
(Režisierius Ignas Sakalas) 

Kas nori gerai pasijuokti - o pasijuokęs pasišokti --
tegul nepraleidžia šio vakaro. Be to, gausite progą pa
matyti kaip 

*' VAIDYKLA' ' LOŠIA 
Muzika bus F. JERECK 

Lošimas Prasidės 7-tą Vai. Vakare ' 
EXTRA ~ EXTRĄ - SPECIAL - EXTRA - E X T R A . 

Moterys pamatys kaip išguuti is vyro naują 
skrybėlę kas savaite. 

BE 

r-

Tamsia 6ill But 

A.r •ergatė"?' ."Mfea jums pa«elbė-
•irae. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysitea, ar ne. Koleia yra jūsų 
Uga? Ar geri yra* jūsų- inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio liga, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate ;gerai .po valgio? 
Ar kenčiate nuo: plaučių — turite 
su kraujais.kosųli, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroldųs ir fistulą? Ar 
kenčiate ntto rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbąli m ą. Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūki, apsivėlusi1 liežuvi? 
PraSalinkit nervingumą r-*-- apsi-
saugokit neurastenijos, įi silpnina 
visus nervu*.'' Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite Ir paslma-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 
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Lietuvių Auditorijos Kaujo Namo 

3131.3133-3135 So. Halsted Street 
Apv^šciojimas Vasario 14, 1925 

Pradžia 4:30 vai. po pietų ant 33rd gatvės ir Aubuni 
xVve. iš ten maršosim į Nau.ja Auditorium 

Bokiai pabaigus programa 

• 
Ofisas 

Tel. Armltage 4412 
1112-1114 MUwaukee Ave. 
VirSul Hatterman Ir Glants Banko 

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

Nedėlloj nuo 10 IKI 12 dieną 
Specialistai chrontSkų, nervų, 
kraujo, odos Ir Šlapumo ligų. . 

SSmŠm -' ' ' • — " 

SEKWĄDIBNI VASARIO X5 1925 M. 
Pradžia 4:30 vai. po pietų 

Koncerte dalyvaus visi žymiausi Chicagos Artistai. 
Šokiai pabaigus Koncertą 

Šios dvi dienos yra pašvęstos del iškilmingo Ati
darymo PIRMUTINIO LIETUVIŲ TAUTOS KAIįO. 

Visus kviečia atsilankyti be skirtuaio. 
Del Labo Auditorijos 

.RWQ1ĮJK> KOMISIJA. 
n 
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Penktadienis, vas. 13, 1925 o f? a o G s * 
DIDŽIUMA VISU PAVOJINGU LIGŲ PRASIDEDA IŠ 

PRIEŽASTIES VIDURIU UŽKIETĖJIMO 
Kad apsaugojus šeimynos svei 
katą, visuomet laikykit po 
ranka bonką Dr. CaldwelTs 
fiyrup Pepsin. Gera doza vi 
suomet pagelbės reikale. 

A 

LIETUVIAI AMERIKOJE I Viršminėti anglij laikraščiai parodyt visiMus paprastus 
pažymėjo, kad Waterbury tiek1 mokinimus "Kristaus", kuri:-! J 

ADVOKATAI 

C I C E B O J E 

P I E 75<& visu ligų prasideda 
nuo viduriu, užkietėj imo. Nere
guliaria ė j imas laukan padaro 

daug negerumų žarnose. Vietoje kad 
maistas butij suviršli intas. jisai pra
deda jūsų viduriuose puti, platinda
mas nuodus po visa jūsų s is temą per 
kraują, tokiu būdu pal iečia juąų šir
dį ir smegenis . 
Pe le i š i tokios nenormalės padėties, 
jųs atsiduriat pavojun, nes l igos su 
ka apie jumis. K u o m e t jūsų kraujas 
dalinai yra užnuodytas, jūsų apslgy-
n imo spėka būna labai susi lpninta ir 
jūsų s i s tema tuomet pal iekama ligų 
perų malonei . 
Kuomet jųs jaučiatės išpustas, imkite vieną šaukštą Dr. Cald\vell's Syruk 
Pepsin. o iš ryto pajusit palengvinimą. Daugel is , kurie nuolat jaučia vidu
rių užkietėjimą, apsaugai lai i m a dožą syki j savaite. 
Žmonės, kurie žino, pasakys jums, kad sSyrup l 'epsin tikrai yra puiki vidu
rių gyduolė, kuri prašal ina iš vidurių visus nuodus, ten atsiradusius iš prie
žasties vidurių užkietėj imo ir nevirškinimo. Deliai šių pastarųjų priežas
čių prasdieda 759fc visų pavojingų ligų. Arbatinis šaukštukas, kuomet jau
čiate drebulį ar šaltį, jumis apsaugos į laiką ir sutaupys jūsų pinigus, o 
gal ir gyvastį , apsisaugojant nuo svarbios ligos. 
Kiekvienas aptiekorius parduoda Dr. 
Caldwell's Syrup Peps in tokia žema 
kaina, kad paprasta doza kainuoja 
nedaugiau kaip vieną centą. Dau
gelis žmonių džiaugiasi gera sveika
ta pasidėkavojant tiktai tani. kad 
nuolatos vartojo Dr. Caldwcll*s Sy-
rup Pepsin. J ie vartoja jį nuo vi
duriu užkietėjimo, maisto nevirškini
mo, riernens ėdimo, dr«buIio. šalčio 
krėt imo Ir kitoikų nesmagumų. Jis 
neturi narkotikų, nei kitokiu kenks
mingų priemaišų ir maloniai veikia 
kaip ant mažų, taip ir didelių. 

K U P O N A S VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuo
met norėtų pirmiau išbandyti, 
negu pirkti. Lai jie iškerpa ku
poną, prisega prie jo savo vardą 
ir adresą ir lai prisiunčia j 

P E P S I N S Y R I P COMPANY 
Montieello, IU. 

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald-
\vell's Syrup l'epsin paštu. Štam
pą nereikalinga. Visiškai dykai. 

£ana K o m e d i j a Ką tik atspausdinta, 
PONIA PIPSĖ IR PANELĖ gražus ir juokingas veikalėlio 

TIPSĖ. 
Vieno Veiksmo 

JUOKAS. 
Dalyvauja 4 asmens 

merginos. 
VISOS ' 

Jos Kaina 15c. 
(J ai ima gauti 

DRAUGO KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, 111. 

D A K T A R A I : 
N a m ų Telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Botilevard 591S 

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

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

DR. S. BIEZIS > 
PHYSICIAN & S U R G E O N 

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

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Res idence: 3114 \V. 42nd SU 

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

Sun. 10-12 Noon 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I U CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4146 

*~- g/C 

% 'Raudonumo'' bei stabmel
diškumo prie laidotuvių, nie
kad nematyta. Sausio 25 d. gos pirmos vietos niekam m 

užleistų. /Tad jaučiama, * * * ^ v o T a į n t a i surtos** L * žmonija gyventų pagal šio i 

sakė vkiakas į stąjvmas gyve
nimo yra "Mylėk savo arty. 
mą. kaip pats save". Kad visi 

u 
? Vasario 17 d.? 

Kas bus Cieero antradienio 
vakare vasario 17 d/bažnyti
nėj svetainėj! 
' Bus gražias vakaras pami
nėjimui Lietuvos nepriklauso
mybės. 

Kokie bus kalbėtojai* Sausio 18 d., "Aido" teat 
Nesakysiu. Kai ateisi, tai pa ; lališka draugija 48 Green 

matysi; tiktai priminsiu, kad!gat. svetainėj pasekmingai at-
yva pakviesti garsus kalbėto-1 vaidino "Karolio Teta". 

visas Cieero ta vakarą f&^fa *&£ metinių sukala-{tatymo, nebūtų tiek varžybom 
kimš i svetainę. Aš tai bufi- ivLyių ^ p , - , ^ , p mkalbasJir nelaimės pasaulyje, 
nai ten busiu. 

Neramus vabalėlis. 
Kada pakviestas "spykeris"; Šis pastatymas vienint&u 
Krasauskas suriko "bukite iš visų Eeligirių Dramų pa-

WATERM, OONN. 
visi prisiruošę, nes jau* revo
liucija netoli!..., tuojaus du 
'dėdžių' prie 'steičiaus' priė
ję 'draugui' pranešė (anot 
'Republican' išsitarimo), kad 
Waterbury netinkamas klima
tas revoliucijai pradėti, ir 

jai ir gerai susipažinsi dabar
tiniu Lietuvos stoviu. 

šaulyje, kuris parodo visą gy
venimą Kristaus kaip^yra pa
rašytą biblijoj. 

Iškilmingas įėjimas į Jeru-
zolimą pirma scena šio pers 
tatymo. Išsivaizdink tą sceną 
didelis buris žmonių lauke at-

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

Ofisas Didmiesty): 
29 South La Salle Street 

Kambaris 530 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. -Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

tt~." • ' - • -

Vyčių įvairus vakaras. 
„ L. Vyčių 7 kuopa surengė 
įvairų . vakarą sausio 25 d. 
šv. Juozapo par. svetainėje 

Kas bus daugiau! 
Dainuos choras vadovaujant 

p. Mondeikai, choras g^rai po vad. Muz. A. Aleksio. Žmo 
yra prisirengęs tai suteiks gra 
žių naujų dainų. 

Kokia nauda atneš tas va
karas? 

Išgirsime apie dabartinę 

nių atsilankė pilna svetainė. 
Visi programa buvo patenkin 
ti ir išsiskirstė vėlai namučiu 
link. 

Kuopos naudai pelno liko su 
Lietuvos padėtį, jos nuveik-1 virš $KK).0O. Kadangi viršmi-

vargšą palydėjo į policijos 'ėjimo Mesijo. Tukstančia žmo 
nų artinasi ir prieina į turga 
pilna žmonių iš visų šalių Be 

tus darinis ir 
Ai- b u « i m a m i p i n i g a i ? 

jos trukumu?;. 

Ne, pinigai nuo Tamistos 
nebus atimami. Jegu pats duij 
si ką nors, tai kiekvienas ten
tas eis neturtingiems lietu-

nėtų dviejų vakarų programo 
n e t u r i u , t a i s m u l k m e n ų n e g a 
l i u p a m i n ė t i . 

Bolševikų "Sorkės'\ 
Sausio 19 dv savo namuose 

gazu nusižudė bolševike Kastė 

merikos laikrašėiu: "Tribu 
>> u 

Telefonas Boulevard 1991 

Dr.SABrenza 
4608 SO. A S H L A S D A V E H C B 

Chicago, IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 pietį 1 p o 
p « * Iki S p o plet, 6:30 vak. Iki 
9:80 v ak. 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 AYcst 47U1 St . 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Kedėl iomis nuo 

8 ik i 2 vai. f p o pietų. 

Dr. A.J. KARALIUS 
T«A. Boulevard 1160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

t 

Dr. Maurice Kahn 
Ojdytoju ir Chirurgai 

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

ValandM. i t a 
Kuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 ild 9 vakare. 

Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obi-

totrikas ir Specijalista.i 

VT-Elektrotera 
IŠIMA TONML 

1)—Be mnrlnimo, 
S)—Be peilio ir be akaosiua, 
S)—Be kraujo. 
«)—Be Joki* parojam sveikatai. 
•)—r»cljentui nereikia sirgti, sa

li tuoj vaisyti, ir saki riti t 
darbą. 

Pafydo 'Gall-stones' (akmenis tul'yje) 
Ir akmenis Šlapumo pūslėje be o-
peracijos, su tam tUcromis moks
liškomis priemonėmis bet •aiKtaua. 

Apkurtusiems su«rn»iina girtlėjinu). 
tijrd* visokias Hgan paseklaina/ui, ir Jai 

yra reikalą* daro operacijas. 
Profesionali patarna%im» teikia javo o'isot 
1411 So. 50 Ave. Cicero, 1TL 
Ofisas atidarytas: kasdien nu* t rak 

po piet iki 9 ral. vakare. 
Nedeliomis ir seredomis ofisas usdą* 

viams moksleiviams, kurie ei-^abutiene. Anot pranešimų A 
na augštesnius mokslus*. 

Dvigubai tas vakaras svar
bus. Ir Nepriklausomybes 
šventes paminėjimas. Ir svar
biausiam Tautos reikalui, ap-
svietai, vargstantiems moks
leiviams pagelba. 

Federacijos skyrius deda 
visas pastangas, kad tą dieną 
Ciceros lietuviai savo aarbin-

)flao Te4. Boulevard 9691 
Kezid. TeL Dreze l 9191 

Dr. A. A. ROT H 
B l IAB GYDYTOJAI D i 

CHIRURGAS 
•peclal latas Moteriškų, Vyriškų 

Talkų Ir visų chroniškų Ilgų, 

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

• a i . : 1—S po plet. 7—8 v a k Ned. 
ir Šventadieniais 1 9 — I i d. 

i APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mūrui.* Šiandiena. 

Mes turime virš 10 metų m o k s 
liško patyrimo, apie žmoni i; svei
katą. Mes gydome pasek mirvgai 
užsendintas Ilgas, kurių kiti ne 
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi e -

| lektriniai ir be vaistISki gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patar imo! dykai. Atsi lankyk į 
TRAIMIS HEALTH INSTITUTE 
3327 So. Halsted Street 

Vai.: N u o 9 iki 12 iš ryto Ir 
nuo 5 iki 8 vakare. 

•J 

DR. SERNER, 0. D. ] 
Lietuvis Aklų Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
Kuvarge, si lpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarihiaf Dykai. 

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

Nedel iomis nuo 10 iki 1 
3333 South Halsted Street 

^ t , aa> 

• 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė »avo ofisą po nuiucria 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

^ P - ^ 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedel iomis: 10 Iki 12. 

Telefonas Midvcay 2880 { 

Bei. Boulevard S689 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJA* m 
C H I R U R G Ą * 

I U 7 So. Morgan Btreet 
• a l a n d o s : 9—13 II ryta. 
Vakarais nuo 7 la i t 

CICERO OFISASj 
1949 Sosrth 4 f - tk Ave«a« 

Telef. Cicero 4979 
Valand. : l — 6 : 8 9 • . v . kasdien. 

TJtarninkala Ir pėtnycloms n a * I 
iki 9 vai. y * & r i 9 ? | t W 

Tel. Canal 02S? vak. Prospect 8659 

DR. P. Z. iALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas1 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 9 

po pietų; C iki 9 vakare. 

uimiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiinimimiii 
Mesigarsinsi, ~ tavo biznį 

mažai kas žinos*. 

Pasigarsink "Drauge", o 
dešimtys tūkstančiu, sužinos. 

DR. VA1TUSH, O- D. 
Lietuvis Aklų Special istas. 

Palengvins akių Įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėj imo gal-
vos, svaigulio, aptemimo, nervuos j 
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirši-
na ne i akių medikal is mokslas . 
Visuose ats i t ikimuose daromas 
eg tamlnas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 

. visokias l igas arba nenormali pa-
! dėjimą, si lpnybę muskulinių a-
, kių. Akiniai padaryti, kurie pri-
I taikomi sunkiausiuose atsit ikimuo 

se. Nauj i st iklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto vis iems 
l igoniams, ir rekordas laikytas vi
sų ats i t ikimų Net ikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
HgJJi kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
į tempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešioj imas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matant iems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta j mokyklos vaikus. į 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. j 
Nedeliomis- nuo 9 iki 1 po piet'v 

Tel. Boulevard 75SL9-
154S West 47-th Street 

A K I N E I $4 I R AUGŠČIAU 
Į • I I / 

ne", "Heuald", "Republi-
ean", 4'Democrat". Sabu-
liene prisilaikydama Markso 
4 * evangelijos " apart Sabučio 
mylėjo dar ir tulg, Dudonį, ir 
matydama, kad to veidmai
ningo "meilės biznio" tęsti 
toliaus nebus galima, apžiojo 
"paipą" ir " atsisakė nuo se
nojo svieto"... 

Sabutis iš to didelio "liūde
sio'' iškėlė savo bobutei iškil
mingas raudonas pakasynas 
Laidojant bolševikų "bambi 
za" Bolys savo 'spyėiuje' pa
sakė, kad tai visa tani kaltuf 
kapitalistų sui*edymas"... 

u » ^ Į — a a w w » ^ • • • • • » • • » • i 

Mes Taisome Smalos 

it Žvirgždų Stogus 
(lilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur « 

ir 
Veltui apkainojame darbą 

Telefonai 
Orawford 1680 Cicero 8062 
Interstate Roofing 8C 

Supply Co. Ine, 
6300 V7. 22nd St., k 

nuovadą ir tuom "paminėji
mas" užsibaigė... 

Mūsų 'draugužiai' yra ir j thanijos. Visa Judea taipg*' 
/dailės mylėtojai', nes tam ii- suėjus lauke Jio. "Hosanal? 
kslui užlaiko 'Gyvanašlių' Dovido Sūnui". Kristus laim» 
korų.. rladan^i jų 'kapelmeis- na visus. Kita scena o kai; 
teris' Bolys irgi gyvanašli s J persimaino per purpurinį tam 
tai 'internacionalų' tankiai Uų matome konspiratorius, 
padeda'atkaukti' įvairios ko- Kaiafas Didysis Kunigas ta* 
munistų tarnaitės, kaip tai žvėr i s kurio širdis šauko kra 
Katkauskaitė iš Hartford, 
Conn., Daniseviėiutė iš Nev 
York, ir kitos. 

Musų tėvynainiai veikia, 
triutda, kad Lietuvių vardą 
Amerikonų akyse pakelti, o 
Trockio 'rovarišč•iai, kiek i-

A E 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 VV. VYashlngton St. Room 911 
TeL Central 9200 

Cicero Ofisas Ketvergo vak. 
4917 W. 14th St. Tel , Cicero 8 2 M 
Ant BRIDGEPORTO SeredoJ nuo 
6-8 vai. v. Subatoj nuo 1--T T. T . 
3236 S. Halsted S t Tel. Boul. 9717 

ujo nekaltojo ir euVo "Geriam 
vienani nvirt negu kad visą 
tauta žiutių". Jau parodo 
kaip Judosius parduoda Jėzų 
už trisdešimts kavalkų sidâ > j 
ro. Judosius vėliau apgailau j 
ja ir sugražina pinigu^ su du 

manydami tą darbą griauna. Į šia nuoga, fanduota ir sudžin 
Bet tai veltui jų pastangos, ves nuodenrų. 

^Mes lietuviai patrijotai nepa- Kristaus nuliudfmas Darže 

J. P. MES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 H. Dearboro Street 
Kambariai 514 Ir 619 

Telefonai Randolph 5594 ir 6585 
VaL: K a s diena, išskiriant Su-

batos Ir šventės, nuo 9 11d platu. 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas PuUman 9S77 

Vai.; Kas diena nuo S iki 9; 
Subatomis visa utena, šventomis 
iki pietų. 

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

v.— 

siduokim! Dar nuoširdžiai lyje Alyvm. Judo išdtivimas 
remkime darbuotę naujai sta- įTrukšmingai nuveidmas pas. 
tomos mokyklos, mylėkime sa- Amą ir statymas prieš Kaifa 
vo kalbų ir dainas, bukime ak- įLiudyjimas netaisingų Kud'. 
tyviais nariais musų organi- ] ninku. Mirties dekretas. No 
zaeijų ir uoliai lankykime vedima spas Pilote. Galutinif 
musų jauninio parengtus te- M o t o iSdavimas nurties de 
atrus ir koncertus, skaityki-Vkreto. Per atviras duris pama^ 
me geras knygas ir laikraš- tymas Sopulingo Kelio kurk 
ėius. Tad šalin bolševikų a- ved<? iki Kalvarijos Kalno, 
gentai! Lai gyvuoja lietuvių Paskutiais baisus mirtryžavo* 
vienybė! jinio reginys. 

Žibute. g j s vaidinimai Kristaus 
Kančios bus vienas iš gražiau 

KĄ JUS MATYSITE IR s i u i r vaizdingiausių vaidini. 
GIRDASITE NUVAŽAVC mų. j i s ^ 3 ^ v i s ą I § g a n T . 

PAMATYT KRISTAUS t o j o k a n č i a k ą i r i kiekvienam 
GYVENIMĄ IR Krikščioniui primena tikr&jf 

KANČIA. 

John Bagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

69 W. Washington St , 
Room 1310 

Telephone Dearborn 8949 
Vakarais: 2151 West 22 S t 

Telephone Roosevel t 9090 
Namų Telefonas Canal 1097 

• • * 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVA ADVOKATĄ 

! 3116 So. Halsted Street 
Valandos: N u o 7 iki 9 vakarais, 

N u o 2 lkl 9 Subatom po ptot 

Kristaus Kančių " Drama 
Kristaus kančios reginį., 

Atsiįnkiusieji tikrai mu 

• — 

CICERIEČIAI 
PASINAUDOKITE 
PROGA 

Pardavimui 1-miMorgi-
čiai it 1-nii Morgičių Gold 
Bondsai kurie neša 6 ir 
6y2 nuošimtį žemiau pami
nėtose sumose -

$ 100.00 
$ 500.00 

k. $1000.00 
$2560.00 
$3000.00 
$4000.00 
$5000.00 

CICERO TRUST & 
SAVI&GS BANK 
52nd Ave. & 25th St., 

Cicero, 111. 
Va n rr— 

Kristaus. Gyventeo" pastafy- 'visi patenkinti. Tat atšilau 
tas Chicagoje pereitų metų, kykite visi kas tik galite, 
po vadovystė Šv. Vardo Dr
augystės, visas pelnas del 
prasižengusių Vaikų, kurie 
buvo prie teismo MIESTO Remiate tuos proiesijona-
VAIKŲ TEISME. Perstatyme lus, biznierius kurie garsi* 
Draugyste šv. Vardo mėgina1 naši dienraštį "Drauge". 

n*e 

DAKTARAI Iš VOKIETIJOS 
SPECIALISTAI lytišku ligų kurios gydomos į tris 

savaitės, taipgi Specialistai inkstų, vidurių, širdies ir 
plaučių ligų. 

H e a l t h Serviėe Ittstitutc 
1553 YVest Division Slpeet , 

Prie Ashland' ir Milvvaukee Avc's. 
VALANDOS: 10 iki 12 ryto — 2 iki 5 po pietų — ir 6 iki 9 vai. vak. 

Nedel iomis ir šventėmis 10 iki 12 ryte 
- - - - - - " " ^ » - • » • ' « g 

i i 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 H. Dearborn S t , R o o m 11171 
Telef; State 7521 

VaKarais ir nedėlios ryt%; 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Yards 9141 

Bylos visuose teismuos'* — A b - ! 
atraktai, — Ingaliojlma* •- Paa- i 
kola pinigų 1 ir 2 mjrgičiama. 

JOHN KUGHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1991 W. 22-nd St. arti Leattt t l t 
Telefonas Ganai 9569 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Ha-
redoj i t Pėtnyčioj nuo 9 r. Ud 9 
v. Veda visokias bylas vlsnoss 
teismuose. Egzaminuoja ^-bstrak-
tus ir padirba visokiai t Ddkn-
mentuB, perkant arba „tardao-
d ant Lotus. Namus , Farraaa Ir 
Biznius. StoHna Pinignis ant pir
mo morglčlaua langvomla Išlygo
m i s 

r-— -~ 

• CHAS.K.*™ "" 5 

Didžiauses ir geriauses siuvejes 
ant West Sidesr 

irinkima pavasariniu pasiru 
del vyrų, ir moterų. 

•l1 

Turiu dideli 
materijų 

ir moterių. 
ffAUJAU$0S 11&0OS SIUTU > 

Visokiu Stylu \ 
i Padarau ant užsakinio greftai ir gerai ' J 
• Kainos visienis prieinamos. jf 
o Kreipkitės pas mane del #ero patarua-
S . vtmo. TaipJri 
S Valome,^daįome ir afa^ijnaĮne senus. 

o Lietuviu Kra*čras' 
S 2337 So. I^avitt St. Chicago, U i 
ktf^g&t < t t^^tw?ffw>^t^9^ 

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

U S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1094 VaL » w M 

VAKARAIS t 
9S01 • . Halsted st. Tel. Btvd.9719 

9—8 v. v apart FanedaUo fer 
P9J9J9J9991 

1 

UllllllitllW!!!*!B1in71IHIln 

• J 

Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrašty 4CDrauge"s ku* 
ris. duoda geriausiasl 
pasekmes. (f| 

DRAUGAS" 
2334 So Oakley A^ 
T ė t Roosevelt 7791 

Chicago, Iii. 

/ 

• 

: >, 
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CMCAGOJE 
UŽ VANDENS SAIKRO-

DžlUS. 

• 
• i 

Šiandie Chicagoje visu uo
lumu atnaujinta kampanija 
už įvedimą j kiekvienus na
mus vandens saikrodžių. 

Pažymima, kad tie saikro-
džiai sumažinsią vandens aik 
vojimą ir daugi aus užtikrin
sią žmonėms sveikatingumą. 

Vakar dieną apiplėšta ju-
bilierinė krautuvė, 63?M So. 
Halsted st. Pagrobta 10,000 
dol. vertės brangenybių. 

FAtirko. 

Vyčių mrengti šokiai "Pr-
earnlande" pavyko visais 
žvilgsniais. Svečiu atsilankė 
virš 1500. Ypatingai smagaus 
upo sukėlė lietuviškieji šo
kiai, kurios "iš peties'* grojo 
20 asmenų juoduku orkestras. 

Apie šio vakaro įspūdžius 
bus vėliaus daugiaus. 

Kep. 

ti'O T . %_ •,,»- S .^^T^^^ĮTS^T^ 
P R K U G B S 

m. i. 1 — — — 1 

Penktadienis, vas. 13, 1925 

mm— 
• 

. m •'• ~ 

Jusu Namu 

1 S 

BRIDGEP0RT. 

Vėl įdomios naujienos. 
iVakar žadėjom pranešti a-

pie įdomius dalykus vėl įvy
kusius ŠV. Jurgio par. šian
dieną pažadėjimą pildome. Da 
lykai tokie... 

Xo, stop, palaukit valandė
lę. 

Nesusipratimai, yra tai]), 
kaip druska; sveika, kai ne-
perdaug. .Mušu kolonijoje ga 
Ii iškilta nesusipratimu, bet 
mes jais pasidžiaugiame, kad 

WEST PULLMAN. 
S valdininku šokiai. 

Lietuvos Vyčių 35 kp. savo 
sportininkų naudai, rengia 
šokius Sukatos vakare, vas. 
\4f 1925, Bajorūno svetainėje 
ant 120 ir Halsted gat. 

Chieagos jaunimas yra kvic 
ėiamas atsilankyti į šiuos šo
kius; visi gerai žino, kad kuo
met či kuopa surengia ką 
nors, yra sunku ir užmiršti; 
o ši pramoga tai bus visų šo-
kiu šokiai. 

Sportininkas. 

į I 
Gyvenimo Kambaryje 

V » la , T • 

BRIDOEPORTAS. 
Patenkinti. 

Vietinės Kolonijos lietuviai 
katalikai yra pilnai patenkinti 
dienraščio "Draugu". Tai 
liudija ir tas, kad pastaruoju 

« ! 
t 
• • 

a 

laiku veik dvigubai skaityto-
in-butu nuobodu gyventi. Lais j ų padaugėjo. Ypatingai vi-
vamaniai tenesidžiaugia iš L^ clom? "Draugas" atkreipi 
inaisų nesusipratimu. Kai vy-[j save, kai buvo jame gvildė-

i 

•J 

t 
« 

ras su paėia susibara ir tre-
ėias į j u tarpą lenda, gauna 
per sprandą nuo abiejų. Taip 
bus ir pas mumis, duosime 
jiems iš abiejų pusiu ir per 
abudu galu. 

Nemanykit, kad mes savo 
laisvamanėlius mušime su pa 
galiu. Xe, mes jinns duosi
me skaudžiau, mes jiems pa
rodysime stipru lietuvišką 
darbą, sutartiną, pasekmė
mis garsingą. 

|; 

Laisvamaniai i »Šv. Jurgio 
par. svetaine ir mėgins į sa
vo maišelį kaulyti nuo kata
liku žmonių pinigus, neva tai 
Vilniui. Bet mums jaVi gana 
"Vilniaus Vad. Kom-to" pra 
kalbą, mes jau girdėjome, 

narni mums lietuviams katali
kams opiausi klausi
mai. Būdavo, jei kartais 
iš ryto eidamas į darbą nenu 
sipirksi "Draugą", tai vaka
re turi didžiausio vargo, nes 
turi eiti nuo vienos laikraščiu 
pardavinėjimo stoties prie ki
tos, kol gauni : nusipirkti 
laikraštį. Tai parodo, kad mu 
są žmonės myli tikėjimą ir 
kalbą ir mylį tą laikraštį, ku
ris gina tuos mušą brangiau
sius turtus, katalikybe ir tau-
tybę. Bet tie žmonės kurie 
neapkenčia tikėjimo ar lietu 
vybės, kartu rodo didelę ne
apykantą ir dienraščiui "Dr
augui", ir tą neapyKantą jie 
norėtą įpiršti ir kitiems. Tc-
čiaus ėia jie atsiduria keblioj 

Bridge Lampa 
™ #1.00 * * 

{Si yra ekstra-vertės lampa kuria mes 
specialiai rodome per Vasario mėn. 
Specialiai nupaišyta del mušą. Meta
lo basai labai gražiai papuošti, viso
kiais užbaigimais. Sutaikomsa aukš
tis ir dangtis šviesti del skaitymo, 
rašymo arba siuvimo. Graži rankom 
išdirbta dangtis su plačiu spurgu ir 
aukso šniūreliu. Įvairiose spalvose, 
ftį graži papuošta lampa pristatyta 
Jusu namuose j mokant $1.00, $20.50 
užbaigta. 

Lengvi Mėnesiniai Mokesčiai 

Apšviesk Jusu Virtuvę! 
Tik n r c . įmokėk už Baltą Porceltoę PaUvota 

' ** Virtuves Jtaisą 
&is nepaprasta pi
gius šviesos įtaisas. 
Jis yra padarytas iš 
Armco metalo kuris 
nemdyja, porceline 
palivota nenumalia-
vuota. Nesitepa, ir 
nesusidaužys. Duoda 
aiškią iualonią šviesą 
Kaina $9.50 ant leng 
ylų išmokėjimą $8.50 
cash su visais įtai
sais su nauja Mazda 
lempa, 100 arba 150 
Watt saizo. 

Išbandymas Veltui 
Jusu Namuose. 

buft duodama ant lem
pos arba v i r t u v e Įtaisą, fiflesa ga l ima u i d ė k t I * » J 
Tafiaukite Randol jA 1280 Sfc» parankus "milten'! 
Local m arba ***. taipgi Kalima -u-išiWv( 

savo prosą. 

EC0MM0NWEAUH EDISON 
LECTRIC SHO 

72 West Adams Street 
2950 K. 92nd Str. . i i27 I.oj<ari R h ( t 
832 W. CAnl Str. 4382 Broattaay 

*%X \\. MiuILson St. 
= • * i - x^z 

kaip Grigaitis piršo katalikiš . 
koje svetainėje savo bedievis-

r*es kaipgi galima susipra ką šlamštelį. Mes antros to
kios gėdos nebepakęsime... 

O dabar prie dalyko. Trum
pai. 

Vasario 15 dieną vakare 
7:30 vai. susirinkite visi bri-
dge partiečiai lietuviai katedi-

tusiems lietuviams katalikams 
j kalbėti neapkęsti to laikraš
čio kuris gina ji) pačių bran
ginamus dalykus, kurs remia 
jų organizacijos čia Ameriko
je ir visa širdimi stoja už ti
kėjimą ir lietuvybe. Tad tie, 

kai, kaip vienas. k u r i e s k j e i d ž i a n e a p y kantą 
Paminėsime Lietuvos Nepri p r i e § d i e n r a š t į «Draugą'' r/1 

klausomybės septynių metų j n o r , d a m i a t s i e k u tą ^ 11(, Į ^ ^ ^ ^ ^ 
sukaktuves; pimiuenme did- garbinga tikslą, pradėjo sa- fc.J « . g j , * ^ . „ 
vyriškas kovas už laisvę mu- k y t i kad dienraštis "Draif- , ? ' fc - , 

•A . , . J J skaitvsime ir remsime vieni 

portiečiai ypatiškai gerai pa 
žįstame, ir kurį ne karta esa
me girde/ję ir gerejęsi jo gni-
žia ir malonia iškalba, ir ž;-
nome jį, kaipo žmogų, kuris 
myli rain. ir tvarką ir kaipo 
toksai jokiu būdu '* Drauge" 
revoliucijinierių nelaikytų. 

Nedoras yra darbas šmeižti 
žmogų, bet dar nedorėsnis y-
ra šmeižli katalikišką laikraš
tį, vadinant ji nekatalikišku ir 
revolucinierišku. Todėl tie, 
kurie taip sako, jeigu jie tu
ri sąžinę, privalėtų tą savą 
šmeižtą atšaukti. 

Gi, mes bridgeportiečiai, 
us. 

331 Ši ta SV 
BANDYK 

Boimišką 
Apinlals-paskanlntą 

PURllAN 
MALT 

Duoda gerus 
rezultatus 

Klauskite savo 
v^l Grosernlnko m* 

>> 

sų tautos; pasitarsime, kaip gūii» n ė r a katalikiškas laik-
mums naudingiausia savo lie ra£tis. Bet girdi 4'revolucinie-
tuvybę ir katalikybe apsaugo rįškas 
ti ir savo ir jaunųją tarpe. 

Atidėkite i šąli visokius rei 
kalnu. Palikite visus "good 
timus". Rasite juos tą vaka-

Aišku, kad tokiomis pasa
koms nieko neįtikinsi.Nes mes 
visi žinome, kad dienraštis 
"Draugas" yra katalikiška> 

i c n i n - •=? 
tėli Amerkoj lietuviu katali- &*** ^W^\ vasario (Feb.) 
kn dienrašti -Drauda". Nes 13> 1 9 2 5 m' 7 : 3 G v a l ; . * * } \ h kų dienraštį t4Draugą . . . . 

v. , nnos svetainei 1564 N. ivonev 
jis yra mūsų pačių drangas ir "1J *J „ . _ j _ , ^-1 
tiesos draugas! Skydas. 

NAMAI - ŽEMĖ 
PARDAVIMUI ARBA 

MAINIMUI, 
SOUTH SIDE 

fiO autolnobillų telpantis mūrinis 
garadžius, parsiduoda pigiai, su mažu 
jrcokėjimu, arba ainysu už narna J 
fta,ndasi South Sidėje,. 

16 f latų apartmont building po 4 
kambarius, visi įtaisymai, pusė blo
ko nuo dideliu parkų, įmokėt |10,0G0, 
rendos per tnt tus $9,600. 

5 flatų mūrinis namas, po 4 k a m 
barius, visi vėl iausios mados jtaisy 
mai, jmokėt $4,500, ki tus kaip renda. 

* 2 flatų mūrinis namas po 6-6 ka
mbarius, pečiais apšildomas, su vi
sais jtaisymais, aukštas clmontuotas 
beismentas, kaina $8.9CC, lengvomis 
iSlyg-oms. 

2 flatų medinis namas p o 6-6 ka
mbarius, elektrikos, maudynės, aul:-
čtas beismenta?, kaina $3,500, įmo
kėt $1,000. 

MARQUF*TTE MANOR 
2 flatų naujas m u n n i s namas po 

6-6 kambaries , visi vėliausios mados 
jtaisymai, karšfu vandeniu apšildo
mas, mūrinis g-aradžius 2 automobi
l iams, kaina tiktai $16,500, račoa.'-'i 
rvnt 59-tos ir Troy St. 

2 flatM mūrinis namas po 5 ir 6 
kambarius, karstu vandeniu apšildo
mas, jmokėt $3,000, kitus kaip renda 

6 kambarių naujas murlnig bun-
galovv, karStu vandeniu apši ldomas 
Jmokėt $3,000, kitus kaip renda. Ra
ndasi ant 66-tos ir Art^sian Ave. 

BRIGHTON PAR K 
2 flatų naujas mūrinis namas po 

6-6 kajnbarius, aukštas beismentas, 
aukfita pastogė, fmoktt $3,500, kitus 
kaip renda. 

2 f!atų mūrinis r a m a s su visais 
vėliausios mados jtaisymais, aukštas 
c imentuotas beismentas, garadžius 
del ? automobilių, kaina $8,900, Ra
ndasi prie pat MeKinlev T'ark. 

BRIDGEPORT 
2 flatų mūrinis namas po 5 ir 6 

kambarius, su visais Jtaisymais, auk-
^t-is beismentas, garadžius, kampinis 
lotar?, prie šalies, kaina $8,5ft0. 

6 pagyvenimų medinis namas, ran
dasi netoli Sv. Jurgio bažnyčios, Jvio-
kėt $1,200, kitus kaip renda. 

2 pagyvenimų medinis namas po 
4 kambarius, aukštas beismentns, 
imokt't $500.00. 

2 pagyvenimų bizniavas namas t in
kamas bile kokiam bizniui, >jnok.''t 
$1,000, kitus kain renda 

TURIM 100 FARMTJ PAR
DAVIMUI ARBA MAINIMUI 

NAMAI - ŽEMĖ 
DARGIS & SAVICKAS 

REAL ESTATE 
BARBENAI! 

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 

gararižiu, garu šildomas 
$7,200 

REAL ESTATE 
! 

•s 

Bungalow 5 kamb. su gara-
džiu abu muro ^•JJF O O O 

2 lotai ant Campbell Ave., 
tarpe G9 ir 70 gatvrų: 

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

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 f lė
tai. Rendos $1,680 j metus. 

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

KĄ TURITE? 
Norėdamas pirkti, parduoti, 

ar mainyti namus, lotus far-
nas, ete, kreipkitės pas Alex 
Dargį ar Praną L. Savicką ku-
lio suteiks Tamistai teisingą 
ir mandagų patarnavimą -
greitai. Nebebūk be savo pas
toges dėlto kad gali įsigyti su 
visai mažu imokėjimu o ba-
h\n*i). mokėsi kaip rendą. 

Darome įvairius dokumen
tus, doviernastis, ete. 

15"> aUru fem«'S, 88 mUės nuo Ohi-
ras:os, ti arkliai. 16 karviu, taipgi ir Dargis 8C Savickas 
kitokiu visokiu jryvviiu ir paukštu. | x^eai Estate, Loan & Insurance 
visos ireriausio.s maAinos, katros t i k ; . ' j— 
reikalingos ant farmos, elektrikas h 
\ a m l u o išvedžiotas po visas triobas, 

U^ 

CRSUROMSKISCO. 
\* K 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
>ci ir visokius biznius. 

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

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

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO 

809 * 35tk Si. CMei|0 
Tel . MouJevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M P I R K I M O IR P A R 
D A V I M O R A Š T U S . 

. 'asekraingai s iunčiam p in igas ir 
% Parduodam Laivakortes . % 

m 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

l 

žodžiu sakant, atrodo kaip tik l ietu
viškas dvaras. Parsiduoda labai pi-
Kiai. arba savininkas mainys ant Chi-
CUKIZ ptapertAs, • x. 

šio visi namai gali būti mainomi 
ant mažoRniu arba didesniu namu, 
farmu, arba bizniu. 

C. P. Suromskis & Co. 
R E A L E S T A T E 

3332 S. Halsted St. Chicago, II! 
TEL. B o r i / B V A R D 9641. 

TURI BUT PARDUOTAS. 
30 pedq Jotas ant Artesian 

Ave. tarpe 67-to« ir (iS-tos 
gatves, ]msė bloko nuo Wes-
tern Ave. karų linijos ir arti 
Sv. Kazimiero Vienuolyno, 
Kaina $1,300, pašaukite 

Tiriangle 3401 

726 West 18th St. 
Tel. Canal 1603 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marquette 
Road arti Maplewood Ave. 
(Jaru apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta # plotoms, 
beržinio nied^įo visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAI. 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti narna arba lotą. 
Turime didelį pasirinkimą 
geriausių bargenių. visoj 
Chieagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir j kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminojame abstraktus, da
rome doviernastis ir viso- j 
kes legales popieras. Ap-Į 
draudiiam namus, rakan-; 
dus ir automobilius nuo vi
sokiu nelaimų. Tisais rei 
kalais kreipkite pas 

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

Telefonas Yards 6062 
Chicago, UI. 

Notary Public. II i 

m • 

9t t 

PRANEŠIMAS. 

L. Xryčių Chieagos Apsk. 
r-lioro pamokos įvyks penkta 
lienio vak. 13 d. vasario 
Mark White Park. svet. Vist 

PARSIDUODA pigiai me
dinis namas ant 2 pag. po 5 
kambarius. Parduosiu už tei
singa pasiulyjima. Namas ge
rai vietai puse bloko nuo Lie
tuviškos mokyklos ir Bažny
čios. Atsišaukite pas 

STASIU ŽYLIU 
4332 So. Fairfield Ave. 

Tel. Lafayette 2373 

BRIGHTON PARKO 
ĖARGENAS 

Gražius mūrinis namas 2 
ohoristai-tės būtinai atsilankv- flatai ro 5 kainbarius bedru-
kite, nes tai bus paakutine "»?^ ^ t i n ė ir kukne. Visi 

, .. . . . . _T . įtaisymai pagal šios mados. 
painoka iki koncertui. Vasario Lotas 38 pėdų platumo me-
i5 d. važiuosime į Roselanda įdžiais apsodintas ant W M I I -
!r *«Tioi n»w„^«*« , ; ^ 4.- i tenaw Ave. netoli bažnveios. I ir ienai perstata sime onerete S i - *o T - - • • • . *i • 
/ T , , * - J Preke $8.775 pinigais reikia 

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

r.OANS INSURANOB 
General Oontractor & , 

Builder 
Su tos rqšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, ni. 

Re8HtefK>ljos Tel. 
Prospect R101 

Ofl»o T d . 
IVospecl 8778 

3»r 

Klaipėdos Julė 
K. G. 

$3,000. 
Atsišaukite p 

St. A. M. Kadsel, rast. 

ra Šv. Jurgio svet. Tenepasi- .laikraštis, kad jo redaktoriai, 
džiaugs vvusų apsileidimu mu kurie susideda iš trijų asme-
sų tautos ir mūsų .tikėjimo \jsų9 du yra kunigai -- vienua-
priešai! ;\m 

Bus dainų, deklamacijų, 
bus *4Kanklių*' choras, kai

liai Teologijos Daktarai, į i 
trečios pasaulinis ir, gal but, 
vienintelis Amerikoj lietuvis 

AŠTUONIOLIKEČIŲ KOLO 
NUA. 

•m~. 

bės toki žymus žmonės, kaip inteligentas, kuris yra taip 
p. Mastauakas, Dr. Pbška, p. plataus mokslo ir gilaus t>ke-
M*. Bagdonas. jimo žmogus, kaip kad K. Pa-

Rytoj šitoj vietoj dabok 
ir kitiems nurodyk; kviesk 
visus saviškius. Lietuvių (Tau 
t̂a šaukia, o mes tik paeira-
aom. Fed. 26 skyrius. 

kštas, Filisofijos daktaras. 
Ir pugaliaus dienraščio 

4'Draugo" bendrovės direkto-J^ 
ri*4 presidUrotas yra gerb. kun. 
J. Vainiūnas, kurį mes bridge-

AR ŽINAI KAD 
Lietuvis inžinierius Visoc

kis buvo atstovas } garlaivių 
Simano Daukanto Teatrališ Kompanijų (Konferencija ku

kąs Jaunuomenės Kliubas ren- ri ^'ko ^ i ^ r i j o j e f Buvo 
gia teatrą ir šokius nedėlioj a t s t 0 V l * S * • # * * L , e t u " 
vasario 15 d., Dievo Apveiz-^'0^ Francijos, Yokitgos, Bei 
dos par. svet., Union ir 18 gat- .8M08 i r R u | t t a n i i o s - A r ž m a i 

vės. Vaidinama bus "VagįsV.kad grynai Turkiškas taba-
ir MVienas iš mūsų turi aps i - t

k a s K*™ randasi Helmar 
vesti". Veikalai 'didei gražus. Turkiškuose cigar^tose duoda 
Pradžia 7:30 vai. >vakare. I- kiekvienam rūkytojui skoni ir 
žanga 35c. ir 50c. patenkinimą. Jus nebusite pa 

tenkinti rūkant pigius maišy 
Lietuvių Krauzių (Local tus* cigaretus kuri* įpekuoti 

269) mėnesinis susirinkimas į popiėros pundelius. 

Metinės Sukaktuves 

» 

Pamininent metines su
kaktuves nuo A. a. Am-
broziejaus Pivoriūno mir
ties, įvyks pamaldos už 
nabašninko sielą,, Panede-
lyje Vasario 16 d. Panelės 
Sv. Nekalto Prasidėjimo 
par. bažnyčioje, 8 vai. ry
to. Gimines, draugus ir pa
žįstamus prašome dalyvau
ti šiose pamaldose. 

Pivariuniene-Pavilonienė. 

AUGUSTA SALDUKA 
4400 So. Campbell Ave. 

Tel. Lafayette 6719 
BRIGHTON P A R K 

PARDAVIMUI medinis namas ant. 
konkreto fudamento. 2 ir 4 kamba
riai. Parduosu pigiai nes apleidžiau 
miestą. Matykite savininką ant pir
mo aukščio. 

2524 West 45- th P lare 
Chk-ago, m . 

i 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
^ ^ ~ M i * " " * " ' • • " - 1 - — — i — - - M 

Tel. BKd. 9641 

A. K A I R I S 
M u rimo ir fnidavojlmo 

G E N E R A L I 8 

C O N T R A C T O R I S 
Atplaukykite p t s m a n e daomt 

f e r » patarimą. 
S U S So. Halsted Street 

Chicago. Dl. 
H o m e 

8856 Lowe Avetroe 

| f 
m 

NORINTIEJI PIRKT 
PARDUOT. MAINYTI 

namus, lotus, biznius. Turini 
'bargenų namų, lotų aplink 
Vienuolyną Marąuette Park. 
Matvkit: 

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

Ofisas atdaras iki 9 vai. v. ir 
Nedeliomis. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO, 

Malavojime, dekaruoiame, 
kalsimuojame ir popi'erno-
«unę namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 

Užlaikome maliavų, popie 
ru ir stiklu ir t. t 
3149 SO HALSTED ST 

Pres. Ramancionis 
Chieago, m TeL Yaitfa 7882 

Tel. TAfayette 411S 

PLUMBING 
Kaipo HrUivyg, 

1 

*J 
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