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" D r a u g a s " tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame 
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nkoje jo gyvenimo draugas! 

i LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Veltui statysime bažnyčias, 
darysime misijas,' steigsime 
*nokyklas, jei neimsime į. sa-

• vo rankas spaudos ir jos ne-
į fiatinsime. 

.J*--

No. 88 2c A ; Ū P Y CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, BALAND. (APRIL) 15, 1925 M. 
ENTERED AS KECOND-CLA9S MATER MAROH SI. I t l f . AT CHICAGO, ULLtNOlK LTiDER THE ACT OF MARCB S, !»?• 

2C A C OP f METAl-VOL X. 

Apaštalinis Delega 
tas Aplankė Rau
puoti Kolonija 

%i 

Ir jei kartais S. Valstybės valstybės banką padarė suta 
iškels protestą,, Japonija į r įmą išleisti 4 bilionus dau-
mand-agiai atsakys amerikp- Į g į a U s poperinn* frankų, kas 

8uv. Valstybėse japonams už nams, būtent, jųs panaikinki-'būtinai reikalinga cirkullaci-
S ^ n ^ l 7 " T a " l B a l a " ~ ^ l J d , * , l i t a * s i g y t i ž e m ( i S* D e l t 0 ' t e J a P ° n u i n u Vaci jos išsky- rjfti. Nes be to banką gali but 

ROMA, bal. 1 ( per paštą). 
1 .- Apaštalinis Delegatas Phili 

pini) saloms, arkivyskupuas 
Piani, aplankė nelaimingu 
įaupuoėių kolonija, valdžios 
išlaikoma Cullon saloje, anot 
gautų ėia žinių. Ta vizitą ne
buvo koks formali s reikalas 
ar tai Delegato funkcini. sal<> 
]c Dleegatas išbuvo keturias 
dienas, pašvozdamas tą laiką 
nelaimingųjų gerovei. 

Cullon sala maža, užima 
300 ketvirtainių kilometrų sa
usumos. Randasi tarpe Luzon 
ir 
džia paėmė žinybon 1907 ma
tais ir ją paskyrė raupuoeių 
kolonijai. Ton salon iš visų 
kitų salų raupais sergą žmo
nės gabenami ir ten visiem;-
teikiama valdžios globa, išlai 
kvmas ir gvdvmas. 

Šiandie saloje randasi apie 
5,2tH) rnufmoeių. Dvariškais 

'reikalais juos aprūpinti pa-
vesta Jėzuitams, kuriems ligo 
ninėse patarnauja S v. Pau
liaus de Cliartres francuzės 
seserys. Valdžia kolonijai pri 
stato reikalingą maistą vais
tus, apmoka gydytojus, slau
gytojas ir kitus reikalingus 
darbininkus. 

Valdžią saloje reprezentuo
ja direktorius, kuris turi ad-
ministratyves ir juridinę tei
ses. 

Delegatas pasveikintas. 
Apaštalinis Delegatas iš 

Manilos išvyko vienu pakraš 
ėiiĮ garlaivir.. Jam draugavo 
sekretorius ir Jėzuitui Phili-
pinuosc viršininkas. Cul'on 
salą pasiekė už 24 valandų 
garlaiviu keliones. Salos prie
plaukoje Delegatą sutiko ir 

p sveikino kolonijos direktorius 
Dr. Joseph Avelana Basa; 
medikai i o štabo nariai ; du ku 
ingai Jėzuitai; grupė seserų 
vienuolių ir būrelis bernelių 
ir mergelių; klerkai, darbinin 
kai ir kiti asmenys, kurie nė-
ra raupuoti, bet užimti tokiais 
ar kitokiais darbais saloje. 

I nėjus iškilmingai raupuo
eių kolonijon, pirmiausia pro 
eesija pasuko bažnyčion, kuri 
atokiau randasi nuo sergan-
ėių pavilionų. Bažnyčioje in
tonuota »Te Deum, ką atgie
dojo raupuoeių choras. Pas
kui susirinkusiems suteiktas 
Eucharistinis palaiminimas. 

Delegatas pranešė susirin
kusiems bažnyčioje, kad jį sa 
lon atsiuntė patsai Šventasis 
Tėvas tikslu nelaiminguosius 

'suraminti ir pasveikinti. 
Antrytojaus Delegatas cele 

aponija Laukia S. 
Valstybių Protesto 

Amerikonams Bus Uždrausta Japoni
joje Įsigyti žemes 

CHICAGOJE Darbininkų Tarpe Mirtin
gumas Didelis 

PARYŽIUS, bal. 15. 
lvabini>t(j siularyti vakar va-

PAKVAIŠO NUO "M00N-
SHWE'. 

Mckx ^Styrulski, pakvaišęs 
nuo "moonshine", pasiėmė 'pavasarinis American Chęmi- |gi atsitikimai. Džiovos ratą 

j. 
I 

BALTIMORE, Md., baL 15. Džiova ypač užimja žyme*-
i 

- Čia įvyko taip vadinamas ne vietą negu patys nelaimiu 

TOKYO, bal. 15. — Japo- , Kai-kurie laikraščiai iškal- j fran/cų cirkuliacijos padidini 
nijos parlamente yra bilius, no pasirengę mandagiai atsa- Iniui. Tečiaas projektas nėra* 

< 

paliečius svetimšalius. Tai že kyti Į S. Valstybių protestą, do pritarimo, 
mės nuosavybės bilius. Juo- \ Kai-kurie pažymi, kad japo-

kare pa$aliaos atsisakė ir | r a n k o n reVolverį ir užpuolėjai Pociety mitingas. Rapor- vra aukšta. Kitos organiškos 
iBnand. Parlamento atstovai 'i u ' , , . . . * . . . 

. , auiuvai k l t u s z m o m . s > gyvenančius ^uota, kad pramones Įstaigose ligos ir gi smaugia nramom-
socLahstaijaip priešingi. | t u o g e p a c ; m o s e n n m u o g e . Lai- nelaimingi atsitikimai darbi-,nius darbininkus. Ypač che-

Buvo iškeltas sumanymas " į^ k a d p a t ronuose parakas Į ninku tarpe savo skaičiumi pu mikalijų dirbtuvėse darbinin-
sudaryti kabinetą porai die- b u v o d r e ? r n a s > t a i revoiverjs H a n t r o k a r t o (]įg>sllį negu' :kai daug nukenčia. 
vų nuHalsuoti projektą ' I ieVeikė. 

mi norima uždrausti svetim
šaliams Japonijoje įsigyti 
nuosavybėn žemės. Bet tik 
svetimšaliams tų Kilioj, kurio
se ir japonams uždrausta įsi
gyti nuosavybėn žemės. 

Kaip kartas pasitaiko, kad 

mi bilius panašus S. Valsty
bių imigraciniam jstatymui, 
kuriuomi išskirta japonai i j 

migrantai. 

Prezidentas Doumerque iš-
nanjo kviečia Painleve į pre
mjerus. Tuo tarpu atsistatydi 
nusio kabineto finansų minis-

iteris de Monzie su Pranei jos 

Styrulski areštuotas ir pa
vestas į grand jury. Jam pas
kirta 5,000 do!. parankos. 

darbininkų tarpe, kurie turi į Še-iytos draugijos komite-
nepramoninius užsiėmimus. j tas padavė sugestijų visoj ša 

GEN. PERSHING CHICA
GOJE. 

tas japonų bilius yru atkreip- j rimą, japonai duos privilegi- 'uždaryta, 
tas ir prieš amerikonus. jų amerikonams kitais žvilg-j ™ 

Pia nuomoniaujamn, kad S. sniais. 
;Yalstybės prieš tą bilių iš
kels protestą, kaip kituomet 
japonų vyriausybė taip clgda-j ti amerikonams, bet tas bi-

Chicagon atvyko gen. Per-
shing. Atsargos karininkai su 
rengė pokylį, kurin jis pak
viestas. 

Plaučių liga yra dukart au 
kštesnė pramoninuų darbinin
kų tarpe, negu nepramoninių. 

ly pake\ti kampmi.įą už dar
bininkų saugumą ir sveikatin 
gumą pramonės įstaigose. 

MIRĖ AUTOMOBILIŲ 
GAMINTOJA:. 

BALANDŽIO 15, 1925. 

CHICAGO IR APYLINK.' 

KOKOMO, Ind., bal. 1 5 . - i " ftiandio i ž d a l i e s aps'niau-
Čia mirė Ehvood Havnes ii-'^'' ****** temperatūra 

įnomas automobilių gaminto-

Va^ar Chicagos naujoji 
miesto tarvba inanguruota. 

'jas pionierius. J is buvo tai-
ipat ir išradėjas. 

Nors .japonai užgina, kad ,. , . . . . . , . mientui ir swiatui patvirtinti, 
tuo biiiunn ne nori atsimok* * T . , ; . . .lei sumanymas bus patvirtm 

tas, nebus didelių |diučiu 
vosi. Japonai pramato gali- |liūs vra vis-vien diplomatinis t l . . . .. „ . 

, ' .-. . * . . .' , . . ., l i lernotui ir vel gryžti pre-mą protestą, l>ct nežinia, kaip įnagis, J;urį prireikus .japo-

sumanyjnas šiandie ant Xauji aldenmnai prisiekdįn-
greitųjų bu& įduotas parla- t i . i 

į tai atsineš VVashingtonas. jnai visuomet gali iškelti. 

NEI VIENO KATALIKO. NE VISI TEISĖJAI TOKIOS 
! NUOMONES. 

\VASHINGTOX, bal. 15.— 
Prezidento Coolidge kabinete! DETBOIT, Mich., ba l 14. 

miero vieton. 

Ties 03 gatve i& ežero ištrau 
ktLis kito jauno vaikino lavo
nas. Tai tu r i but August El-

—» 

KAIMYNAI MATO PAVO
JAUS. 

sner, 20 m. 

ŽEMES DREBĖJIMAS 
JAMAICOJ. 

KINCrSTON, baj. lo. — 

Cook apskrities, komisionie j 
rių t a n b a nubalsavo išleisti 

i 

2 milionų dol. bosų pirkti 
daugiau miškelių (forest pre-

Cia. atjaustas trumpas, bet 
smarkas žemčs sUpurtymas. 

Kai-kuriu butu sienos sus-
kilo. 

PINIGŲ KURSAS 

Vakarykščios Dienos 
Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.78 
Francijos 100 frankų 5.18 
Italijos 100 lirų 4.10 
Belgijos 100 frankų 5.05 
Šveicarijos 100 fr. J9.32 
Čekoslovakijos 100 lcr. 2,97 
Vokietijos 100 mrk. 23^1 

nėra nei vieno 
kataliko. 

Kabinetą sudaro 10 narių. 
Iš jų yra: 2 kongregacionalis-
tai, 2 presbiterionui, 1 -kvake 
ris, 1 baptistas, 1 "christian 
disciple," 1 mataras, 1 uni
versali stas ir 1 episkopalas. 

Reikia atsiminti, kad dau
giau kaip 5-oji dalis visų S. 
Valstybių gyventojų yra ka
talikai. 

LONDONAS, bal. 14. — 
Vokietijos kaiminingos vals- [serve). 

sekretoriaus — AIrs. l laddad, našįė su ke- ; t y b ^ s l a b a i nepatenkintos 
tunais vaikais, Port H u r o n e ' k l l o m e t v o k i e v i a i n a c i o n a l i s . ) ^ 7 Q ^ į į ^ , k a ž . 
tun krautuvėlę. t a i k a n d ida tu j prezidentus k o k į a moteriškė 

— 

ėjo eksrsai 
Vieną diena ilx^go krautu- prtsk>^rė fieldmaršalą von HinJAivher ave., arti 30 gat., kri 

NE\V YORK, bal. 15. — 
Imigracija iš Europos kuone 
visai sustojo. J S. Valstybes 
šiandie imigrantai daugiausia 
atvyksta iš Kanados ir Mek-
sikos. 

LONDONAS bal. M. — 
Artimiausiuoju laiku Angli
jos parlamentas svarstys bi
lių atšaukti vikis prieškatali-
kišiius įstatymus. 

vėlė n koks vyras šaukdamas, 
ar ji kartais neturi kiek-nors 
degtinės, nes štai jo draugas 
automobiliuj mirštąs. 

Mrs. Haddad turėjo degti
nės ir davė. Ttei butą prohi-
bicinio agento. Krautuvininkė 
areštuota už užlaikymą, na
muose degtinės. 

Vietos federalis teisėjas už 
tai ją nubaudė 1,000 dol. pa
baudos ir 6 mėnesiais kalėji


mo. 

Tie patys agentai turtingų
jų nepaliečia. 

• 

' 

denburgą. Jos pramato Enro,*to i r tuoj mirė. Dar neidenti 
pos taikai pavojų, jei von 'fįkuota. 
Hindenburg bus išrinktas pre 
zidentu. 

Setebėtina, kad kai-kurios 
valstybės daugiaus rūpinasi 
vokiečių reikalais, negu sa-

DIDELES RISTYNES 
Seredoje, Balandžio 15 i , 1925 

School Hali Svetainėje, 48 ir Hondre St. 

vais. 

MOTERŲ DARBO KLAU
SIMAS. 

Ties Ashland ave. iš Chica
gos upfs ištrauktas nežinomo 
VATO lavonas. 

Šiandie paskutinė diena I-
llinoise atnaujinti automobi
liams " la isnius ." 

Mrs. Helen AVesley, 23 m., 
SPBINOFIELD, IU., bal. šoko Chicagos upėn tikslu nu 

15. — 8 "valandų darbo die- siskandyti. Tečiaus išgell>ėta. 
noje moterims ibilius jau pir-

KOVA "ŠUPIŲJŲ" SU 
"SAUSAISIAIS. 

SPRINGrPIELD, 111., bal. 
15. — Legislaturoj eina kova 

>> niją raupuotiems. Keli šim- "Slapiiiiii" su "sausais ia is / 
Vieni darbuojasi atšaukti 
"search and seizure'* įstaty 

tai asmenų i)risiartmo prie 
Viešpaties Stalo. Kunigai J e 
zuitai Delegatą painformavo, 
kad per metus išdalinama 
116,000 (Komunijų. 

Per du vakaru Delegatas 
'ankė 7 pavllionus, ligonines 
ir butus ir visiems nelaimin
giems dalino tabokos, saldai
nių, medalių ir paveikslėlių. 
Tas visas dovanas raupuo-
čiams per Delegatą pasiuntė 
Manilos biznieriai. 

Ketvirtąjį vakįirą Delega
tui buvo surengta didelė rece 

bravo Minias ir dalino Komu pcija. 

mą, kiti nori valstijoje įkurti 
komisionieriaus ofisą prohibi 
cijai vykinti. 

Northwestern universiteto 
vienas turtingų tėvų studen
tas nusižudė. Susekama, kad 
daugelis studentų naktimis ke 
Ha libacijas. 

Iš Jack8on parko kūdros i | 
trauktas advokato W. L. Hali 
lavonas. J i s turėjo nusižudy
t i 

muoju skaitymu priimtas že-l . Du Ashlend Sixty Third 
mesniuose legislaturos rumuo State bankos plėšikai suimti 
se. ir identifikuoti. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
m —i. • I - I I I *m 

VIENNA, bal. 15. — Čekoslovakijos socfalistai bendrai 
su laisvamaniais darbuojasi panaikinti penkias svarbiau
sias katalikiškas šventes, kurios išpuola šiokiomis dienomis.! 
Giixli, tortiis dienomis tik gaišinamas laikas ir sulakoma 
produkcija, 

CHICAGO, bal. 15. — Cook apskrities koronerio che
mikas Dr. McNally paskelbė, kad Mrs. McClintock, kuri mi- Į 
rus pirm 16 metų, gyvuoju sidabru nunuodintia. Visuose 
lavono organuose rasta daug gyvojo sidabro. 

WASHINGTON, bal. 15. — S. Valstybių vyriausybė 
per savo atstovą reikalauja Rumunijos atmobėti karo sko
lų 45 mįlionus dbl. 

PABYŽIUS, baL 15. — Prancija vis dar neturi premie 
ro. Socialistai palaiko krizj. J ie nori būtinai socialisto pre-
miero. 

K. POŽĖLA su 
J. BANCEVIČIUS su 
P . KATAUSKAS su 
ADOMAS VVEDZES su 

J. GEŠTAUTU 
SANDOVV 
R. SILKA 

J. MASONU 
Pradžia 8:15 vai. vak. Kainos $1.10 ir aukščiau. 

Tikietai parsiduoda Benošiaus aptiekoje, Auš
ros Knygyne, Naujienose ir Unlversal AtIetfko6 
Klkibe. 
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O P O Z I C I J A . 

DAR APIE AMERIKIEČIUS LIETUVOJE. NACIONALIAI TUETAI. 

Deniokratingose valstybėse 
valdžią sudaro ta politine par
tija, kuri rinkimų metu lai
mėjo parlamento atstovų di
džiumą. Šitokia tvarka yra 
visose kultūringose šalyse. 
Del jos niekur nesiginčijama. 

Partijos gi, kurios per rin
kimus tegavo atstovų mažu
mą, ir dėlto neįėjo į valdžic, 
lieka taip vadinamoje opozi 
cijoje. Opozicija, suprantamas 
dalykas, tam tikrais klausi
mais nesutikdama su vyriau
sybes nuomone, ją kovoja, 
kritikuoja. Bet ir nesutikda
ma su esamąja valdžia, opozi
cija niekuomet neprivalo išei
ti iš valstybingumo ribų. 

Jei kuii opozicijos partija 
stato savo partijos reikalus 
aukščiau už valstybės, jei ji 
imasi demagogijos priemonių 
kovoje 8u vyriausybe, tai to
kia opozicija negali būti nau
dinga valstybei, daigi ją: 
kenkia. 

Lietuvoje šiandien valsty
bės vairą savo rankose turi 
krikščionių dem. blokas, ku
ris sudaro Seime didžiame. 
Opozicijoje yra visokio plau
ko socialistai ir tautininkai. 

Ši opozicija vietoje rimtai 
kritikuoti valdžios darbus, 
vietoje nurodinėti trukumus 
bei netinkamus jos žygius, įn
irtusiai kovoja krikše. demo
kratų sudarytą vyriausybe, 
visai nepaisydamos valstybės 
reikalų. Opozicija varo spau
doje tiesiog priešvalstybinę 
agitaciją. Ji drįsta skelbti, 
buk krikščionims valdant Lie
tuvą užsienis busiąs ar esąs 
nepalankus Lietuvai, buk kri
kščionis palaiką vien 
"nesusipratę, tamsus žmo
nes", buk valdžios organų 
pastangos tvarkai ir 
gerovei palaikyti šalyje daro-, 
mos ne valstybes bet partijos 
naudai ir t. t. 

tokie priekaištai žemina! 
tik mūsų valstybę užsienio a-
kyse ir neša jai ne naudos, 
bet dideles žalos. 

Pono A. Staknio straipsny daug tiesos buvo tarta apie 
sugrįžusių ^Amerikos lietuvių gyvenimą Tėvynėje. Galima 
sutikti, kad jis neperdėjo, kalbėdamas apie Lietuvos dauge
lio valdininkų ir inteligentų nesąžiningumus, apie valdžios 
įstaigų bereikalingus formalumus ir t. t. Vienok gale savo 
straipsnio p. Staknys kalba tokiu tonu, tarsi Amerikoj vis
kas tobuliausia ir lyg Amerikos pavyzdžiai butų labiausia 
sektini ir Lietuvoje. Jis netiesioginiai tarsi rodo, kad Ame
rikos civilizacija visais žvilgsniais butų aukštesnė ui Lietu
vos. O faktinai taip juk nėra. Vienose srityse Amerika aukš
čiau stovi, o kitose - Lietuva žymiai aukščiau už Ameriką. 
Norint, but galima padaryti labai įdomių palyginimų. 

LIETUVOS IR AMERIKOS VALDININKAI. 
Labai didelis skirtumas yra tarp Amerikos ir Lietuvos 

valdininkų. Visu savo prisirengimu ir išauklėjimu, Ameri
kos valdininkai yra tikri biznieriai. Tokie valdininkai, kaip 
apsukriausi pirkliai, neriasi iš kailio, kad tik geriau publikai 
patarnavus. Sulig savo psikologija jie yra greičiau tarnai ar 
lakėjai, bet ne valdininkai. Jie ne tik gerai moka painios . 
knygvedystės, dideliu greitumu mašinėle rašyti, stenografijos 
ir t. t., bet ir visais kitais žvilgsniais jų darbas labai našus. 
Daugelis jų yra baigė komercijos mokyklas, kurių Amerikoj 
yra virš 1,000. O kur dar tūkstančiai visokių biznio kursų,j j 0 į u r feįj ^elto jų žymią 
vakarinių mokyklėlių ir t. p. 

Lietuvos valdininkas savo siela priklauso Bytų kultūrai. 
Tad jis neturi apsukraus pirklio ypatybių. Jis yra kiek iš
didus, bet pasyvus "činovninkas". Tankiausia jis nesijaučia 
patarnautojo rolėje. Jis yra algos ėmėjas ir žmonių valdyto
jas. Komercijos mokyklos jis tankiausia neragavęs. Jam net, 
nežinomas tas principas, kad valdžios .staiga turėtų teikti 
žmonėms kuodaugiausia teisėtų palengvinimų bei patarnavi
mų. Žinoma, ne apie visus Lietuvos valdininkus taip galima 
sakyti. Yra iš prigimties labai gerų žmonių, kurie nepasiduo
da "cinovinkli'* ūpui bei nusistatymams. 

Valdžios darbui prirengtų valdininkų Lietuva ir visa 
Bytų Europa beveik neturi. Bytų Europos šalyse specialistų 
valdininkų, galima sakyt, nieks ir nerengia. Ar Lietuvą val-

Pirm 19-ojo šimtmečio ats
kiriu valstybių nacionalini 
turtai buvo nedideli ir jie la
bai palengva augo. Tik po 
1800 metų tas ryškiai atsi
mainė. Nes pradėjus tais me
tais pasirodė visokių išradi
mų, ypač mašinerijų, kuriomis 
pakeisti darbininkai. Atsirado 
geležinkeliai, garlaiviai, susi
siekimas pasidarė parankes
nis. 

Praeitos amonių gentkartės 
laikais valstybių nacionaliai 
turtai žymiai aukštyn pašoko, 
nežiūrint buvusių tais laikais 
keleto didelių karų, kaip tai: 
boerų su anglais Afrikoj, kini| 
-japonų, rusų-japonų ir ameri-
konų-ispanų. 

Visos valstybes nuolat ėjo 
turtingyn. Antai Europos val
stybės augančių turtų neturė-

merikos piliečiais per natūra
lizaciją, turi - pakol nebus 
kitaip pranešta - vykti į Sub 
Treasury BuHding, kuris ran
dasi ant kampo Nassau ir Pi
ne gatvių prašyti pasportų. 
Tas liečia moteris, sunūs ir 
dukteris, kurie tapo pilie
čiais per natūralizaciją savo 
vyrų ir tėvų. 

Čia gimę Amerikos pilie
čiai privalo vykti į Custom 
House. Dabartiniu laiku labai 
daug žmonių keliauja į už
sienį, ir. Custom House negali 
prižiūrėti didelio skaičiaus 
aplikantų, todėl reikėjo pada
ryti skirtumą. (F. L. I. S.). 
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KŪDIKIU „ 
'GEROVĖS SKYTHUŠ* 

dalį pavartojo ginklavimuisi. 
Arti per 50 metų jos ginkla
vosi ir tas nekenkė joms tur-
tingėti. 

Bet keliomis dešimtimis 
praėjusių metų nei viena šalis 
savo praturtėjimu nepadarė 
tokios didelės pažangos, kai 
kad atliko S. Valstybės. 

Štai koks S. Valstybių pa
žangumas: 1885 metais nacio
naliai turtai buvo vertės 55 
bilionus dolerių, 1909 metais 
jau 125 bilionus, pagaliaus 

dys ta ar kita partija bet šituo atveju geriau nebus. Ne- 1 9 2 4 m e ta is - 330 bilionų do-
jaugi valdžia ims ir atgabens iš Amerikos ar Šveicarijos ke-,]erįų. 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.] 
. , . . . . . . . . - - . . . . . • • . 

i iunc skyrioje mm Uitai 
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Duokfte savo kūdikiui tinkamtį pra
džią gyvtenhnui penėdami jį Bdr-
den's Eagfe Pienu. 
Jei pasiusite šį apgarsinimą j The 

„Borden Convpany, Borden Buildin#, NeW 
,Yor&, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikj su Eagle Pienu. 

<&J 8 
•4> •> 
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'tokios pačios taktikos lai
kosi ir mūsų čia socialistėliai 
ir visokio plauko neva tauti
ninkai. Nerasi nei vieno jų 
laikraščių numerio, kur neuž
tiktum kartais begėdiškiausių 
puolimų esamąjai Lietuvos 
valdžiai. Kartais vartojama 
šlykščiausią demagogija, kad 
kaip nors įkandus ir paže
minus Lietuvos valdžią. 

Ką. gi manoma šitokia de 

lioliką tūkstančių specialistų valdininkų ir paves jiems šalį 
sutvarkyti! Amerikos lietuvių tarpe tokių valdininkų gal dar 
mažiau nei pačioj Lietuvoj. 

Jei Lietuvos vyriausybe" labai ir labai brangintų krašto 
tvarką ir turėtų ambicijos padaryti iš Lietuvos tikrai aukštos 
kultūros šalį, tai ji surastų būdą kaip tokių valdininkų pa
sigaminti. Pavyzdžiui, štai vienas būdas. Artimais keleriais 
metais valdžia pasiųstų Vakarų Europon ir Amerikon apie 
porą šimtų komercijos ir administracijos studeUtų. Jie ten 
baigtų žymiausius komercijos institutus ar fakultetus. Gabes
niems reiktų duoti progos pakeliauti ir pasispecializuoti. &i-
tie šimtai, sugrįžę Lietuvon, įsteigtų aukštąjį komercijos ir 
administracijos institutą, kaikurie valdininkautų, kiti-gi kur
tų bent dešimtį komercijos gimnazijų ir daug visokių biznio 
kursų. Šitos visos mokyklos turėtų būti labai praktiškos. Jos 
perauklėtų naujus valdininkus biznio ir didžiausio našumo 
pagrindais. Tuomet, po keliolikos metų, Lietuvai užtektų du 
ar tris kartus mažiau valdininkų ir tvarka butų pavyzdin
giausia. Bet kaimiečio psikologijos konservatyvumas dar la
bai ilgai neleis Lietuvos valdžiai (vistiek kurios partijos) 
griebties tokių tikslių, planingų ir radikalių priemonių. Lie
tuvis - Rytų smogus. Jis negali taip urnai chaoso nusikra
tyti, komfortą jis nelabai brangina, skubinties ir sunkiai 
dirbti jis irgi nemėgsta. Todėl teks tik ilgu auklėjimu ir 
artimu bendravimu su Vakarų Europa bei Amerika našaus ir 
tikslesnio darbo išmokti. 

Labai sveikintinas reiškinys tai, kad šimtai lietuvių da
bar mokinasi Vakarų Europos Universitetuose. Bene dar ge
riau butų, jei valdžia surastų priemonių nors kelias dešim
tys studentų atgabenti Amerikon ir čia įstatyti juos į tekni-

STRAIPSNIS J 20 
Miego Svarba 

Miegus svarbus yxa vaikams. Tik 
del penėjimo reikėtų vaikas išbudin
ti. Jie tuoj įgauna paprotį keltis tik 
del reguliariškų penėjimų, ir yra pa
prasta, kad kūdikis miega ištisa nak
tį nuo šešių iki šešių, pradedant su 
trečiuoju mėnesiu. Jie turi būti lai
komi šiltame, gerai išvėdintame kam 
baryje. Yra paprasta, kad normalls i 
kūdikis i&niega 20 valandų ir 24. Į 
Po pirmo meto j iems reikėtų snus- ' 
ter t i kiek paryčiais i r po pietų, vie- J 
na a r dvi valandas. Rytinį pogulį | 
j ie patys savaime atsipratina po dvic 
jų metų. Bet popietinį reikia palai
kyti iki Šešių metų ir vėliau, 

šviežias Oras 
šviežias oras yra tiek reikalingas 

kuip miegas. Kūdikis turi jo gauti 
nuo gimimo. Kambarys turi but ge
rai išvėdintas, bet tas nereiškia šal
tas. Dviejų savaičių kūdikis vasarą, 
o keturių iki šešių žiema, kūdikis 
tur i būti akl imatuojamas, taip sa-

I kant, su laiku. Vasara, jokių prisiren 
i girnų nereikalinga, bet žiemą yra ge-

Statistikos liudija, kad čia 
nacionaliai turtai smarkiau au 
go, negu gyventojų skaičius. 

1909 metais bankose žmones 
pinigų turėjo apie 14 bilionų 
dolerių. Šiandie turi sutaupę 
virš 48 bilionų*. 

Tečiaus tas turtų augimas! 
paskfau turės sustoti. Nes vi 

. . . v r a ! kūdikį apsupti lyg išvežant lauk 
SOSe d a r b o S a k o s e b a i g S I S S U C - j T a d a .reikia atidaryti langus plačiai 

u/>kir. valandą a r ilgiau, nededant 
kūdikio į vėją. Tą padarius kelete 
dienų, kūdikis gali būti išvežamas 
lauk. Kūdikis turi k a s dien gauti 

V e r s m e s . K i t o s n e g r e i t b u s i Š - i šviežio oro. a r stuboje a r lauke. 
, . , j ž iūr int koks oras. Geriausfas laikas 

' >S. V ] y ra nuo 10 ryto iki 3 po pietų. J is 
turi būti gerai apsaugotas nuo vėjų, 
šalčio ir dulkių. Kūdikiui augant, 
reikia jis ilgiau laikyti ore, o prie 
gero oro, galima jį laikyti tfnal vi
są dieną. 

Mankštbiimas 

linis progresas. Pradės išsek
ti tos ir kitos turtų augimo 

J. J. STASULANI 
lEAGLE MUSIC 0 0 ) 

SALE PIANV SALE 
Čia yra geriausi phiyfer pianai' 
Steinmeyer. Franke, Baldwin. Ch 
arleton.. Harding,. Symphonia 
Grand 
Taipat turime ir vartotų player, 
pianų už $200 ir ankščiau. 

Parduodame ant lengvų išmokėjimų 
| taipgi išmainom senus už. naujus, pas mus 

$150 pigiau negu kad kitose krautuvėse. 
Užlaikome Lietuviškų rolių, dainų ir šo
kių didžiausiame pasirinkime. 
[Victrolas, Victor Lietuviškų rekordų, tu»-j 
";stančių numerių 

fauji kas savaite. 

3236 So. Habtei 
- * * * ' • L^"t> < < ; * - >*»*t< 

Chicago, IU. 

vynių ar dešimts mėnesių paprastai 
pradeda ropinėti, ir prie to reikia 
jį akstinti . Papras ta i kūdikis bando 
vaikštinėti metų amžiaus, bet čia 
kūdikiai skiriasi. Kūdikį nereikia ra 
ginti vaikščioti a r stovėti ilgiau ne*u 
jis pats nori. 

Sveiki kūdikiai yra tautos turtas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ne
imk jokių šansų. Duok ja#n Borden's 
Eagle Pieną, maistą, kuris pasek
mingai išauklėjo šimtus tūkstančių 
kūdikių bėgy pastarų 62 metų. 'Tūk
stančiai gydytojų po visą SalJ r e 
komenduoja Eagle Pieną dėlto, kad 
jis lengvai suvlrškomas ir maistin
gas. Eagle Pienas yra grynas ir svei
kas. J is lengvai suvlrškomaa, ir Jd 
visados gali gauti grosernėje, ne
žiūrint kur eisi. 

Tiktai nuolatinis saugojimas iš t ė 
vų pusės palaikys kūdikius nuo ne-
dapenėjimo ir apsaugos juos nuO li
gos užpuolimų bei užtikrins j iems 
jaunystės vikrumą ir stiprią sveika
tą, kurie yra busiančios laimės ir 
pasisekimo pamatai . Užganėdintihlau 
si rezultatai gaunami penint neda-

kos ir komercijos institutus. Pasimokinę cia po 4-5 metus, penėtus kūdikius, su Eagie Pienu, 
jie keliaropai atsilygintų Lietuvos Respublikai savo našiu » * £ * ^ S . k £ U 3 F * Į i E j 
darbu, sumanumu, naujais prityrimais. Amerikos lietuviai ne- taiso su Eagie pienu, kuomet tas 

, . v . v . , , . _ . . . J , . . . . .dedamas f jų paprastus valgius. Vt-
gales siuom žvilgsniu pagelbėti, nes mūsų tarpe inteligentijos 8l vaikai turėtų gauti vieną »ykį 
l a b a i m a ž a j Eagle Pieną į dieną, apar t paprastų 

T 0 W N 0 F LAKE. 

NEW Y0RKIECIAMS PAS 
PORTU REIKALU. 

Suvienytų Valstybių Paspor 
tų agentas New Yorke prane
ša, jog po kovo 30, 1925 m. 
visi asmenys, kurie tapo A-

Mankštinimas tai tiek svarbus kiek 
šviežias oras a r miegas. Labai jau
nas kūdikis gauna tiek mankštini-
nio kiek reikia, spardydamasis, vo
liodamasis ir rėkdamas maisto. Do-

Skaitytklt šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai. 

Atvelykių šokių vaJaarias su 
Dzimdziais. 

j valgių. Atmiešk du šaukštu Eagle 
Vėl iau teks prabilt i ir apie L ie tuvos komfortų ir kitus.Pieno su trimis ketvirtadaliais poo-

* r- j dūko šalto vandens. Kiti vaikai įge* * 
amerikiečiamą rupimus reikalus. Iriau jį myli su ginger aie, vaisių 

«*• p , sunkomis, suplaktu kiaušiniu ir skan 
*r* * • į skoniu. 

LIETUVA IR JURA, 
— 

Praėjo gavėnia, užstojo šv. 
Velykos, bet jos taip greit 
prabėgo, kad ir pasilinksmin
ti ikį valios nespėjome, tąi ne 
taip kai Lietuvoje, kur net 3 
dienos velykučiai mušami! 
Dzimdziai norėdami priduoti 
gero upo balandžio 19 d., at
velykių sekmadieny ruošia 
linksmų šokių, dainų ir juokų 
vakarą. 

Bzimdziai parodys tautiškų 
lokių ir patys šoks, dainuos 
apie " f o r d u ^ " ir doleri, vai
dins ir juokins. Tikras Velykų 
ūpas ir linksmybe viešpataus 
School Hali svetainėje, balan
džio 19 d. Ateikite ir kiauši
nių aįsineškite! 

Linksmas Katalikas. 

? < 

(Pabaiga) 

Tad neabejotina, kad Rusijos eks
portui bus patogiau naudotis nemžšalamu 
Klaipėdos Uostu, negu ilgam laikui už
šąlamais šiaurės uostai, kurie beto guli 

j toliau nuo pasaulio kelybos vartų. 
Jau dabar iš Lietuvos laukiama pra-

magogija pasiekti? Ar tokį j ^ 1 fym prisirengti juros kėlybai ir 
prekybai. O pirmoj eilėj yra dvi butini 
Siįlygi, kad Lietuva galėtų suvaidinti sa
vo svarbų ateities vaidmenį Baltijos ju
roj ir virsti žymesniu pasaulio kelybos ir 
prekybos faktorium: ištobulinti ir page
rinti užleista Klaipėdos uosta, ir ypač 
kuogreičiausiai {steigti savo prekybos lai
vyną. 

Lietuvos valdžios kovojimo 
būdą diktuoja Tėvynės meile 
ir susirūpinimas jos gerove? 

X. 
r — 

rs nusipirko. 
Kazys nusipirko eilę naujų 

drabužių - važiuos i giedri-
ninku: šokius K. C. Clubhon-
se 4711 W. Madison St. Bal. 
18 d. . , 

* 

Bet ką, mes matome? — Atrodo lyg 
Lietuvių tauta vos tik sugebėjo pasiekti 
jura ties ja sustojo, ir toliau žengti nebe

moka. Atrodo lyg Lietuvių tautą nustebi
no plačiųjų jurų žvilgsnis, naujo nepapra
sto gyvenimo pradžia. 

Jau daug buvo rašyta spaudoj žmo
nių, suprantančių mūsų tautos dalyvavi
mo jurose begalinę svarbą, daug sykių 
Lietuvos Jurininkų Sąjungą rodė kelius 
tautai į juras. Deja, mūsų visuomenės 
dauguma neturi platesnės nuovokos apie 
jurą ir jos reikšmę, apie juros kelių ir 
nuosavio laivyno svarbą.v 

Lig šiol neįstengėme įsigyti net nei 
vieno tinkamo laivo! -- O mūsų kaimynai 
tuo tarpu didina ir platina savo laivynus. 
Latvijos ir 'Estijos laivynai didėja, kas
met jie ryškėja Baltijos juros kelyboj, ir 

jiems neužilgo lemta tapti pasaulio kely
bos faktoriais. Ir nestebėtina, nes tam 
padeda valdžia. Pav. Latvija šiems me
tams paskyrė didesnės sumas laivyno rei
kalams. 

v 

O pas uius anaiptol. Lietuva vfs dau
giau patenka kitų jūreivių valstybių eko
nominės priklausomybes tinklan. Ar taip 
ir toliau turi pasilikti - mokėti važmą 
svetimiems už išvežamąsias prekes sveti
mais laivais? - Ne, tatai reikš!ų ant vi
sados atsisakyti nuo Lietuvos savaran
kiško ekonominio gyvenimo. 

Kiekvienas lietuvis privalo gerai įsi
dėmėti, nad kiekvienas centas sumokėtas 
svetimiems laivams ui juros vaitą, tur
tina svetimuosius ir alina mūsų šalį, 
o ypač griauna kilnią Lietuvos laivyno 
steigimo idėją. 

Kiekvienas lietuvis privalo atjausti ir 
tai kad kiekvienas į plačiąsias juras if-„ 
plaukiantis laivas su geltona-žalia-raudo-
na vėliava yra netik jo garbe ir šlove, bet 
ir nuolatinis jo •tėvynes gyvavimo toėi bu-
jojimo pamatas. 

Ši nesugriaunama tiesa turi būti 
kiekvienam lietuviai kelrodžių, ką ir sU 

kokiu triūsu, energija ir pasiryžimu jis 
privalo veikti kad mūsų juros vartai ir 
mūsų laivyno bazes buveinė - Klaipėda 
nepaliktų vien fikcija. 

Kad dtel# mūsų nerangumo juros rei
kalais, ypač laivyno steigimo reikalu, ne
prisieitų; skaudžiai apsivilti ir karčiu gai
lesčiu prisiininŲ vel tuos laikus, kada 
buvo apieisia aukso proga iškilti mūsų 
tautai juros pa&ėlbą Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos laikotarpiu! 

Antrį sykį istorija stato Lietuviu tau 
i a i jos ateičiai, lemiantį klausimą: "Ar 
nori Lietuva tapti juros dalyviu, ir ar su
gebės ji tai 4vad int i?" 

Lieluvių tauta beabejo nori, ir suge
bės įvykdyti savo juros sietimus^ Jeigu 
lig šio Iniėko nepadaryta juros reikalais, 
tai to įrielastis netikęs būdas pasiekti iš
davų. Reikia ieškot tinkamesnių keliij. 

Pryšma>ntū8 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R 0 J E. 

Neužilgo bus Motinos Dievo 
Sopulingos Draugijos bazaro 
atidarymo diena. Visi čia ren
giasi ir kalba apie bazaro į-
vairumus. Matyt, visuomenė v 
labai išilgusi bavaro ir nekan
triai laukia atidarymo dienos. 

del v i s iems bus gera proga" 
pasinaudoti iš Dievo maloniu, 
ne tik vietiniams, bet ir iš 

, visos apylinkes lietuviams, k. 
t.: iš Troy, Watervliet, Rens-
selaer, Hossick Falls, Mecha-
nicville, Coxsackie. Visuge-
riausia proga bus dar neku-

Jomarkas-bazaras prasidės 
bal. 30 ir trauksis iki 9 ge
gužio. Bus ant dirvono ant 
Livingstosi Ave . ir Lake Ave. , 
Albany, N. Y. Mektrikos ve-
žinuj pakaks visiems ir arklių 
joti kiek norėsit. Iš kalno per
matoma didis pelnas šv. Jur-
gio bažnyčiai. " ' 

Todėl visus ir iš visur nuo
širdžiai kviečiu dalyvauti, 

liūs ir seseris parinkti aukų. 
del katalikų studentų namo 
Kaune; 

3. Rengti didelį, išvažiavi
mą vasaros metu;y 

TOWN OP LAKE. 

i. 

Narės rengia įvairių daly- atsilyginant savo užtrauktas 
kėlių bazarui ir nori viena , , . . , v v. . 
, .A , i ,. , ., skolas ir savai bažnyčiai. 
kitij, pralenkti savo daiktu | -rv^Uj, 
gražumu. Daiktų bus šiokių 

iriems atlikti Velykinę išpa-,kaip laike 40 valandų, taipos-
žintį pas svečius kunigėlius, | gi ir parodavimo iškilmėje -

bažnyčios jomarke-bazare. 
Kun. Kleb. K. F. šatkus. 

ir tokiu, mažų ir dideliu, mar-
;ų ir paprastų. 

Serijas pardavinėti narėms 
gerai sekasi, visi tik laukia pritrukti Albany, N. Y. Pe-
išlaimėjimo dienos. 

Pasimatysime. 

Darbai šiuomi laiku eina 

kuogeriausiai ir vargiai kada 
nors, kam nors darbo galėtų 

Znočias. 

reitais metais atsidarė nauji 
Selkirk jardai, N. Y. Central 
geležinkelių kompanija pa
daugino darbus ant 40 nuoš. 
Kas rytas nuo Centrai stoties 
veža po 2,000 darbininkų į 
Selkirk yardus, kurie randasi 

Atlaidai. 1]ž 9 mylių nuo Albany, N. Y. 
Šv. Jurgio baž. bal. 19, 1925 Senieji yardai West Albany 

ALBANY, N. Y. 

prasidės 40 vai. atlaidai, ku
rie tv^is per 3 dienas: sek
madieni, pirmadieni ir antra
dienį, mišparai, kas vakarą 
7:30. Laike mišparų pamoks-!buvo išbalsuota statyti pašau 
lai, kuriuos sakys išrinkti pa- linį portą. Tam darbui skiria-

taip pat dirba ir apie pora dir 
btuvių yra pertaisoma kitai 
medegai išdirbti. Dabar vos 
tik mėnuo laiko kaip Albany 

mokslininkai. Pirmadienį ir 
antradieni šventa Komunija 

ma iki 41 mil. dol. Darbas bus 
pradėtas liepos 1, 1926. 

BOSTON, MASS. 

i verimį beį senume -Šv. Raštas 
. sako ir k&ip mokslinčių tyri-
riejimai sutinka su Šv. Rašto 

| padavimais. Tol iaus Dr. iv. 

, AnMdie'nfteitodžio 7 - d ; ^ ^ aiškino, kaip žemė su-
4. Turėti tampriausius r y - ] ^ K r y ž i a u s p a ^ p į ^ s V e t a į . sifOrmavo, kaip pasidarė W - j 

sius su centru: pasiųsti F e d . U ^ ^ į ^ e s ^ . j n a i , slėniai, iš ko paeina vul-
sekr. B. Mastauskui, 2201 W. L r s i t e f o s l ^ Yum t r h . kanai, žemės drebėjimai ,r ar 
22-nd St., Chicago, 111, skyrių \M š i o l a i lu^s[ūS j^Ms facsa' " ! * k a d a n o r S b u V ° . a " 1 

žemės visuotinas tvanas. Šiuos 
klausimus aiškindamas, gerb. 
Dr. K. Pakštas remesi Švent
raščio ir Gamtos mokslo davi
niais. 

Taigi ši paskaita klausyto-

raštininkų vardus ir adresus . i f e ^ m K Į ^ , 
ir prašyti, kad centro s e k r e - ; ^ ^ b u v o r e n g i a m s L . K . 
torius teiktų jiems pilniausiai F e ( t e r a c i J o s 7 ^ y ^ p a s . 
informacijas. Itangomis. 

5. Turėti N. Anglijoj orga-, p 0 a n u d v i e j ų paaUitų į j 
nizatorius ir kalbėtojus, kurie J v;, 
galėtų teikti skyriams viso
kių informacijų ir patarimų, 
ir reikalui esant? nuvažiuotų 
pakalbėti. Tais organizatoriais 
ir kalbėtojais išrinkta kun. 
J. Švagždys, P. Gudas ir P. 

Fed. Suvažiavimo Nutarimai. 
K. Federacijos Naujos Ang

lijos Apskričio' suvažiavimas' Daužvardis. 
įvyko bal. 5 d., So. Bostone. 6. Kalbėta apie Vatikano 
Atstovų buvo iš Lawrence, konkordate su Lenkija. Išdis-
Montello, Norvvoodo, Cambri-; kusuota, išgvildenta klausi-
dgiaus, Lo\vellio, So. Bostono jmas iš visų pusių ir kampų, ir 
ir Mattapan. Delegatai buvo j pilniausiai įsitikrinta, kad 
rinktiniai žmonės. Kiekvieną kalčiausiais tame 
pakeltą klausimą gvildeno iki šulais, pirmųjų vaisių iržsėjė-

šiau po keletą žodžių į "Dr- . " . , •, ,• 
>> u * T A r > !JUS * v e d e 1 Platesui regratj augą betgi tada mano tiks- v v. . .v, ! , • . . . v . žemes pažinimo ir aiškesni 

las buvo ne Ju turim aprasy-I j ^ g ^ t y M ^ 
ti, bet paraginti žmonės, kad 
daugiau atydos į jas kreiktų 

mų. 

pačių kaulų. Iš svarbesniųjų 
nutarimų yra sekantieji: 

1. Rengti didelį ir visuoti 

jais ir augytojais buvo ir yra 

Trečios paskaitos tema bu-
įr skaithngiaU lankytųsi i pas- iiTr . , « .. i i '» 

° J • F vo, "Kaip atsirado gyvybe ir 
a i • • , ar žmogus ir beždžionės". 
Šiuomi sykiu, kada gerb. A p i e gyYyh^ atsiradimą 

> . Pakštas mūsų koloni-1 m a ž a i ^ mąstome, bet, ar joj savo garbingą misiją atli
ko, gal ne pro šalį bus pada
ryti paviršutinę, trumpą ben
drą, visų trijų buvusifj pas-

klausime, k a H ų p e t m ^ 

Pirma Dr. K. Pakšto pas
kaita, tema "Kultūra ir Ka-

valstiečiai Uaudininkai ir v i s a ' t a l i k a i „ ; m i m M k l a u s v t o j , 3 

Lietuvos opozicija, nes 31 ne-
na Naujos Anglijos katalik-j norėjo joMos sutarties su V a - j ^ . ^ } l a u k i n i u S ) b a r b a r u s 

žmones ir jų laipsnišką kilimų 

bus išduota 5 vai. iš ryto, to- Bazaras. 

D A K T A R A I : 
Namų Telefonas Yards 169t 
Ofiso TeL Uotilevard 5013 

DR A. J. BERTASH 
S464 80. Halsted St. 

o n s o valandos nuo 1 Iki S po 
piety ir t Iki 8 rakare^. 

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

Telef. Lafayetto 414« 

DR. S, BIEZIS 
PHYSICIAN & s rRGEOH 

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

' Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6223 
Residence: 3114 \V. 42nd St. 

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

Sun. 10-12 Noon 

Telefonas Boulevard 1PJ9 

Dr.S. A. Brenza 
44M)8 SO. ASHLAND AVEMLB 

Chicago, m . 
Vai.: • rjto Iki ia plett 1 po 
P*et Iki 8 po plet, t:84> Tak. Iki 

v • :80 Tak. 

Uelf^Boal 

1 
evard 0587 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47tb St, 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
t Iki 8 vai. vak. Hedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

letrikas ir Specijalisiai 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—B« mnrinimo, 
t )—B« peilio ir be •kau.-.iu*. 
8)—Be kraujo, 
4)—Be jokio parojau* B^eikHtal. 
i )—Paoljentai nereikia alrcti. Ka

li tuoj valKjti, Ir vali eiti \ 
Facyda '(iail-Htones* (aktaenjH tulžyje) 

ir akmenj<i Siapnma puHleje be • -
peracijaa, nu tam tikromitt moki-
MAkomis pripmooemiB bei raistais. 

aphnrtuitiems aaarrailna rirdėjiniu. 
Gydo riaokias l isas pasekrainjrai, ir joi 

r ra leikalaM dnro operacijaH. 
t*rofeaijottal| patarnavimą teikia iar« 

•HMI 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Orimi* atidarytas: kasdien nuo • •*!. 

po plet Iki 9 rai. vakare. 
Kadėiloaito Ir •eredotaki afišas uždą-

susivažiavimą, kuris turėtų j- likanu, visokiais budais truk 
vykti apie pabaigą gegužio ĮdS atstovo siuntimą ir I t t ^ ! ^ e H Ą i i į i j ^ fi toos#«>. 
arba pradžią birželio; .maciju apie Lietuvą Vatika- ^ ^ ^ ^ ^ m e s ^ 

2. Eemti visomis pajėgomis I nm davimą. Inojome, kad fizikai, kemikai, 
is Lietuvos atvykusius atsto-1 7. Išrinkta naujas mitiniu- g W a t i a f a ^ as tronomai ir vi 
vus - ateitininkus; kun. S. kas p. Jakutis, iš Cambridge, 
Kiški ir p. A. Tylenį, kurie Mass. 

mintis į tolimą, žilą žmonijos 

yra atvažiavę pas savo bro-

r-«--

Dr. A.J. KARALIUS 
XaL Boulevard 2160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, m . 

Dr. Maur ice K a h n 
gydytoju ir Ofaimgaa 

4631 S. Ashland Ava. 
Tel. Yards 0994 

Vaito dot; 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

« - » , 

TeL Boulevard 34186 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJAS 

m 
CHIRURGAS 

S337 sonth Morgan Street 
Valandos: t—12 is ryto. 

Vakarais nuo 7 iki 9 
CICERO OFISAS: 

1243 South 49th Avenue 
Telef. Cicero 4676 

Valand.: 3—6:30 v. v. kasdien, 
Utarninkais Ir pėtnyčloms nuo I 
Iki 9 vai. vak. 

^ • — — — 

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezid. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriško, Vyrišku 

Vaikų ir v IMI chroniškų ligų. 

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

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

V.. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 

i po pietų: nuo 7—8:39 vakare 
i Nedėliomia: 10 lkl 12. 

Telefonas Midway 2880 
. 

Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6859 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Ohirurtraj 
1821 feo. Halsted S t 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 lkl 12 ryte: 1 lkl 6 

po pietų; 6 lkf t vakare. 
h - i — — » * — — ^ - » — i 

Iš visų atžvilgių matytis 
Naujos Anglijos Federacijos 

japskritys auga ir stiprėja; 
i visos katalikiškos didžiosios 
pajėgos jį remia ir augina. 

Reporteris. 

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

Palengvins aklų įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo (a i 
vos, svaigulio, aptemime, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių. kata
ro, nemiego, ir taip tolLiųs, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirsi-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminą* elektra parodantis ma
žiausias klaidas. taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę mųskulinių a-
knj. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitiktnuio 
se. Nauji stiklai Jdedami į rč-mus, 
jei reikalaujama. Stiklai Jd'ti nuo 
n u m e r i o i i r e c e p t o d u o t o \i?ifetns 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
su atsitikimu Netikros akys pri
taikytos. Specialę atyda - atkreip
iama palengvinimai visų nervų 
Ilgų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir sniegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių • 
{tempimo, kuomet geras pilrlnkl-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą- Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta, Speclalė a- ! 
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. • 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomls nuo d iki 1 po piety 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUGŠČIAD 

DR. SERNER, 0 . D. \ 
t Ilftuvls Akln SpecIalLsta? 

i 

Turėk švarias. Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

' jei turi akių uždegimą, jeigu akys < 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 lkl i vakare. 

Nedėliomls nuo 10 lkl 1 
3333 South Halsted Street 

Akinių pritaikymo m no 
25 metu prityrimo 

si didieji išradėjai buvo giliai 
tikinti žmones, katalikai. Geri) 
prelegentas išvardino žymuo-

ADVOKATAI 

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearbora Street 
Kambariai 514 fr 516 

Telefonai Randolph 5584 Ir 5585 
Vai.: Kasdiena, Išskiriant Su-

batos ir šventės, nuo 9 lkl pietų 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullman ©377 

V a i : Kasdiena nuo 2 lkl f: 
Fubatomls visa diena, šventomis 
iki pietų. 

6PECIL.ISTAS ant egzaminavo-
jlmo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

* : 

žmogus iš beždžionės tai jau, 
žmonelių darbininkų tarpe, 
yra įdomus, gyvas, kasdieni
nis klausimas. 

Įvairios rųšies apaštalai, 
savo tikslo siekdami, tvirti
na, buk žmogus paeina iš bež
džionės. Kadangi pusėtinai į-
domi teorija, tai visi, laiko 
turėdami, mylime tai sviiisty-
ti ir bereikalo sau "smagenis 
džiovinti". Gerb. Dr. K. tėk
štos savo paskaitoj moksliukai 
rišo klausimų, kame panašu
mas bei skirtumas tarpe žmo 
glaus ir beždžionės ir ar žmo 
gus iš beždžionės. Kurie pas 
kaitos klausėme, tiimsime tei 

John GagdziurrasBerden 
Lietuvis Advokatas 

Assfstant Statc's Attorney 
J9 W. TVashlnjrton St., l t . 1310 

Tclephone Dearbora 8948 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevclt 9090 
Namų Telefonas rtcpamlc 9606 

^ II 

mų. 

sius katalikų mokslo vyrus i r | s į n g ; l į ą klausimų ati-aky-
išskaitė jų didžius žmonijai 
nuoiK'lnus. Vėliau > gerb. Dr. 
K. Pakštas įrįžo j mūsų kas
dieninį gyvenimą. Aiškino, 

=r 
K. JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
127 N. Dearbora St., Room 1117 

Telef. State 7521 
Vakarais ir nedėlios ryta: 

3335 So. Halsted St. 
Telefonas Yards 0141 

Bylos visuose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimai — Pas-! 
kola pinigų 1 ir 2 morBlčiama,' 

) A. A. O L. S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. llandolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
S301 S. Halsted st. Tel. lilvd. 6775 

6—8 v.v . apart Panedėllo Ir 
JPėtnyeios. 

Apie gyvybės atsiradimą 
Dr. K. Pakštas kalbėdamas, 
aiškino, ar gyvybė yra taip 

kud reikia gerbti gerus pa-1 ^ j r ^ ^ g į ^ į 
pročius, mylėti savo prigimt,) g i v y W a t s i r a d D ) k a n ] e p i m l 0 

kalba ir siekti prie aukštesnio •• g y v y b g a p s i r e i g k f . ) v a n ( l e n y 

tautiško susipratimo. Ragino a r flnt iem^ j f a r įyfofc^ 
tėvus leisti savo vaikus į a u - ! v y s t . s i y i e n i j . h ; t ų 

kštesnį mokslij, remti moks- K l a u s i n i a i a r ž , „ 0 „ u s 

leivg» ir tvirtino, kad tautos b e ž d ž i o n į s i t aTj i e ž l l l o : r a u s 

r 

• V 

IS 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS 

A r Juma s k a u d a « * ! * a T 
Ar Jusų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos 1 • 
Degina ar niežti Y 
Ar skaitant akys greit pavatjg 

staT 
Ar kvaišta gal va T 
Ar matote kaip ii plukanfilus 

tafikus 
Ar atmintis po truputi mažėjat 
Ar akys opios šviesai) 
Ar jaučiat* kaip ir smiltis a-

kyseT 
Ar yra balta dėme aas vokų T 

Dr, Jau J , Smefana 
1801 8o. Ashland Avė. 

Kampas 18 gatvėn 
Ant trečio augsto virs Platte ap-
tlekos, kambariai: 11, 16, 18 Ir 17 
Valandos: nuo t ryto Iki » vak. 

Ned. Nuo s A M iki 11:30 A M 

V 

Nesigarsinsi, - tavo bizių 
mažai kas žinos. 
Profesionalai, biznieriai gar> I 

sinkite savo biznius dienrašty 
Drauge", g j įįįįįį \ įjf 

!! DR.HERZMAN 1 
I S R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir l>abaratorija: 10i!5 W. 
18th St., netoli Morgan St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 3110. Naktį 

Dreiel 0950 
Boulevard 4136 j 

323b South Halsted St. 
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 v. vak. 

B i i i i i i r i T T i i n T T i i i u r — M 

Tel. Canal 2655 
C. J. P A N 8 I B H A 

Fotografas 
PANSIRNA STUDIO 

Tolumas- nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja 1 visas 

mieste dalis. 

Tel Lafayette 8568 
Dr. A. ). NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4454 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 3 lkl B 6 lkl 8 P. U. 
Chicago. 

Zį Tel. Boulevard 3302 h 

BRIDGEPORT STUDIO 
Jei nori turėti grąžo natūrali 

paveikslą, tai tamsta nieko 
nelauk, tikatelk f 

BRIDGEPORT STUDIO 
O Stankus Su Savo Prielanku-

mu Ir Geru Darbu Tamsta 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS g 12337 So. Leavitt Bt. 9 

galybe ir garbe gludi kultūro
je, moksle. 

Antros gerb. Dr. K. Pakš
to paskaitos tema buvo "6v. 
Kaštas ir Gamtos Mokslai". 
Šios paskaitos klausant, mū
sų vaizduotėje slinko musę, 
žemeles, motinėles, kūdikys
tės dienos ir jos "subobėji
mas". Čionai gerb. prelegen
tas aiškino k$ aj>ie žemės sut-

- \ 

FRANCUZIŠKAS 
DAKTARAS 

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slapti} ilgy 

Gydo su pagelba naujausių 
metodų X-Ray Spinduliai 

Ofisas 1800 So. Ashland Ave. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0364 
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet 

Biuras 4204 Archer Ave, 
Kampas Sacramento Ave. 

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 
7:30 Tel. Lafayette 3878-7716 

DR. J. W. BEAUDETTE 

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

Ofisas DldmiestyJ: 
29 South La Salle Street 

KambarJs 530 
Telefonas Centrai 4310 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

S l: 

I 

<im ._.. . - ^ 

ir apie 
atsiradimą, bei išsivystymą, 
galima sustatyti į vieną trum
pą sakinj, bet į <i klausima, 
atsakymą, duoti, tai jau ne
lengvas dalykas. 

Žmonių į šias tris paskaitas 
lankėsi nemažai. Prax>orcijo-
nališkai imant, apie aštuonias 
dešimtis asmenų ) kiekvieną 
paskaitą. • 

Šios paskaitos materijalės 
naudos niekam nedavė, nes 
ne tam buvo rengiama. Gi dva 
sinė nauda labai didelė Town 
of Lakieclai esar.^ amžinai 
dgkingi už šias paskaitas ger
biamam Dr. K. Pakštui. 

« 
A. J. Žvirblis. 

- * • — • -

SVARBUS SUSIRINKIMAS 

^^ --v^^^~ '^^į&*- '^ajggs-- "^įmtfįt 

STASULANF 
ADVOKATAS 

77 W. VYashinglon St. Room 911 
Tel. Central •»©• 

Cicero Ofisas Ketverto vak. 
4017 W. I4th St. Tel. Cicero 83 
Ant BRIDGEPORTO SeredoJ no< 
8-8 vai. • . Su bato j nuo l—T T. T.[ 
2236 S. Halsted S t. TeL Boul. §711 j 

šmm 
»^» ^-

Šiandien, 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kamb. j vyks Dr. K. Pakšto 
išleistuvių vakaro komisijos 
susirinkimas. Prašome visiems 
komisijos nariams susirinkti. 

a-aaiitoo-gai-T! 

CHAS. K. VUOSAITTS I 

JOHN KUCHINSKAS 
• LIETUVIS ADVOKATAIS 
2221 W. 22nd St. arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. lkl 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

<» • • » — — — « * » • » — • » » • • • • • < 

Telefonas Canal 7288 =1 
PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo KontraktorioJ 

DažŲ ir Poperos Krautuvė 
23S8 SO. LEAVirr STR. 

Didžiauses ir geriauses BiūvTBjei 
ant West Sides. 

Turiu didėli pasirinkimą pavasarinių 
materijų del f i ęru ir moterų. 

NAUJAUS08 BlAbOS SIŪTU 
Visokiu Styln c 

0 Padarau ant uzsakimo freitai ir 
• Kainos visiems prieinamos. 
»Kreipkitės pas mane del jcefo patarna-
1 vimo. TO[^?i 
i valome, dažome ir atnaujiname senus. 

3202 So. Halsted Street j | \ tel Roosevelt l 
Chicago, m. 

, t t t * A * • * - » • » * • 

siiiiiiiinmiiiiiiiriitiiiiiiiiiitkitiittiiiiii 
PEOPLE'S HARDVVARfe! 

& PAINT CO. 
vTALTER GREGOROtvTCZ Bros. 

Savininkai 
Užlaikome Dažų, Alėjų, Stiklo.! 

Automobilių supplles }ratakių,f 
piaujainų jrankių Ir naminių ra
kandų. Pristatome šios dalykus į\ 
visas dalis miesto. 

1901 VVcst 47th Street 
Chicago, IU. 

Tel. Lafayette 4130 
.įimMiiiMiMiiimiiiimmmiiminminoi 

Remkite tuos profesionalus 

oiznierius^ kurie garsinasi 

dienrašty "Drauge." . 

•»* 

r 
1 

• I 



25E s*»- , IL. .'."^^g M M 
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Trečiadienis, Baland. 15, 1925 
^fsasssšsssssesssr 

CHICAGOJE 
. i 

VYRUI MOKĖS 15 DOL. 
SAVAITĖJL 

John W. Creek su savo mo 
Iterimi užlaikė restoraną, 3646 
So. Ashland ave. Kilo nesnti 
kinrjai. Mrs. Creek pareikala
vo divorso teisme. iTeismas 
uždraudė vyrui ineiti resto-
ranan. , * £ l f ^ ( 

Dabar teismas parėdė, kad 
Mrs. Creek savo vyrui mokė
tu po 15 dol. savaitėje "pen
sijos," jei vyras negali nau
dotis restorano įplaukomis. 

2iniu-2ineles. 
X Rytoj, Lietuviu. Audito-

riume (Bridgeporte) įvyksta 
Dzimdzi ~ Primdzi išleistu
vių; vakaras. Chicagieeiai ren
giasi skaitlingai atsilankyti 
Kas dar nėra įsigijęs tikieto, 
gali jų gauti "Draugo" ofise. 

NAMAI - ŽEMĖ kaip taip gražiai prirengė sa
vo chorą. Po sumai gerb. kun. 
k l e b . A . B a l t u t i s d a l i n o " m i n 
k y t u s " Trmrdmčinc ™rrm*Tnin i pėdų ant Western Avenue, arti Mar-
Kstus margučius jaunimui, | QUeMe Rokd ^ ^ lo tas 8 7 % x l 2 5 

parapijonams ir svečiams. 

PARDAVIMUI Lottus * 24%xl'25 

PAŠAUTAS POLICMONAS 

Du policmonai Chicagos ga 
tvėmis vijosi du automobilių 
vagius. Policmonsii šaudyda
mi pataikė j vagius, bet ran-
kon pašovė viena, praeinantį 
policmoną. 

Pagaliaus piktadariai su
gauti. Tai Paddy Frank ir 
John AVarren. Abudu padavė 
adresą 434 Clarendon ave. 

X Kun. Dr. I. Česaičio iš
leistuvių pokylis Atlantic 
viešbutyje puikiai pavyko. 
Susirinko palydėti Dr. I. Oe-
saitį gražus svečių būrys ar
ti 80 asmenų. Buvo svečių net 
iš Springfield, UI.-, Detroit, 
Mich. ir St. Louis, Mo. Be ga
lo malonaus įspūdžio darė kal
bos jaunučių Vytučių, kurios 
gražia lietuvių tarme pasakė 

j atsisveikinimo žodį. Matyti 

que»e Road, taipgi lotas 87 %: 
ant Fairfield Avenue arti 71-mos. 

i Atsišaukite: 
X Antra, Velykų dien$ aš- J. PI HR 

2032 Slveffield Avenue 
Chicago. 111. 

Tel. Lincoln 1»41 

tuoniolikiečiai daug išpirko 
dienraščio "Draugo". Agen
tas vos tegalėjo patenkinti vi
sų reikalavimus.Taip jau daug 
užsirašė "Draugo" visiems 
metams. Garbė aštuonioliktos 
katalikams! 

X Vienę. salinna Brighton 
Parke užpuolė žiurkės ir ki
tokį nelemti gaivalai. Žmonės 
sako, kad tai esanti baus
mė už tai, kad savininkas ka
talikiškų raštų bijo, o skaito 
"bedieviškus šlamštus. 

X Ateinantį sekmadieni, 
bal. 19 d. Aušros "Vartų par, 
svetainėje įvyks "YVestsidės 
moterų ir merginu didžiausia 

PARDAVIMUI namas su 
krautuvė ir 4 flatai po 4 kamb. 
Kaina $10,500 ant išmokėjimo. 
Atsišaukite vakarais. 

H. B. BOESCH 
1607 S. Halsted Street 

Tel. Canal 3076 
GERA PROGA! 

Kad turite $500 šis interesos jus! 
5 kambarių cottage- su pastoge Ir 
beismentu, tik $3,800. lengvi mo
kėjimai. Gera transportacija. 

Box 701 
2334 So. Oakhy Ave. 

PAŠAUTAS VAISTININ
KAS. 

Keli plėšikai užpuolė vais
tine, 1034 Kast 55 st. Vais
tininkas nenorėjo pasiduoti. 
Tad piktadariai jį pašovė ir 
dūmė laukan. 

Lauke susidūrė su praei
nančiu policmonu. Ši taipat 
pašovė, sušoko automobiliun 
ir nurūko. 

UŽPULTA KRAUTUVE. 

Trys plėšikai užpuolė "dry 
goods" krautuvo, 2142 AVest 
22 st. Vienas kostumeris krau 
tuvėje liepiamas nesuskubo iš 
kelti ranku. Menas plėšikas 
jį pašovė ir visi. pabėgo pasi
grobė ten kiek prekįu. 

dingas buvo momentas, kai 
traukiniui pasijudinus paly
dovai sušuko griausmingai 
" Valio"! 

X 8v. Kazimiero seserį? vie
nuolyne baigia savo dienas il
gai serganti seselė Virgilijų. 
Gydytojai nusako greitą mir
ti. Ligonis pasirengusi ap 
leisti šį pasaulį. Su šypsena 
sutiko žinią, kad reikės greit 
mirti. 

X Xorth Side" per Velykas 
gražiai pasirodė. Bažnyčia 
dailiai išmalevota atrodė lyg 
nauja. Altoriai ir grabas mū
sų gerb. sesučių buvo puikiai 
išpuošti. Per sumą neapsako
mai grąžą pamokslą pasakė 
gerb. kun. kan. Maeejauskas, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos. 
Žmonės per pamokslą verkte 

buvo, kad jaunuomenė labai 
myli ir gerbia kun. Dr. I. Če- i vakarienė, kurios pelnas eis 
saitį. Į stoti palydėti nuvyk* Į statymui naujo Seserą-moky-
visi pokylio dalyviai. Įspu- t oju namo naudai. Be skanios 

vakarienės, bus graži pro
grama. 

X Balandžio 26 d. Aušros 
Vartų par, bažnyčioje prasi
dės 40 vai. atlaidai. Kunigų 
bus iš visų apielinkių. Pa
mokslus sakys rytais ir vaka
rais gerb. kun. kanauninkas 
Maeiejauskas, vienas garsiau
sių pamokslininkų. Kun. Ma
eiejauskas ką tik dabar yra 
atvykęs iš Lietuvos. 

DIEVO APVEIZDOS KOLO 
NIJA. 

TAKSŲ BILAS GAUS VISI. 

Dievo Apveizdos parapijos 
visų draugijų atstovų susirin
kimas Įvyks šiandien, seredos 
vakare, 15 balandžio, 7:30 vai. 

Malonėkite draugijų atsto-
verke. Taip jau ir choras pui-' vai skaitlingai dalyvauti šla
kiai pasirodė. Giesmės tiesiog.me susirinkime, nes galutinai 
žavėtė žavėjo tikinčiuosius 
ir žadino jų širdyse kilniausių 
Dievo meilės jausmų. Garbė 
vietiniam varg. p. Brazaičiui, 

reikės nustatyti iškilmių tvar
ka gegužio 3 d. minint 25 me
tų mūsų parapijos jubiliejų. 

J. V. Dimša, rast. 

Iš Cook apskrities iždinin
ko ofiso pranešta, kad taksų 
bilos šįmet daugeliui suvėlin
tos" išsiųsti. Bet tonus dieno
mis bus išsiųstos visiems. Tai 
gi, kas negavęs taksų bilų, 
tas tegul nesirūpina. Už kelių 
dienų gaus. 

BRIDGEPORT. 

Penktadieny, balandžio 17 
d. 6v. Jurgio parap. svetainėj 
įvyksta toks vakaras, kokio 
dar Bridgeporte nebuvo. Va
karą rengia Labdaringos Są
jungos 5 kuopa. Visą progra
mą išpildys Dzimdzi - Drim-
dzi. Taigi, kas tik gyvas, vi
si šį puikų vakarą. Kurie ne
ateis, tai tikrai gailėsis. • 

Labdarys. 

LIETUVIŠKA VALGYKLA. 
(UNIVERSAL RESTAUR ANT) 

šiuoml turime garbės pranešti, kad mes padidinome savo res
toraną. Iki šiol, neturėjome užtektinai vietos vargome patys ir var
gome savo kostumerius, bet dabar padidinome, įtaisėme visus mo
derniškus pagerinimus kokių kituose restoranose nematyti. Tat ma
loniai visus kviečiame j naujai įrengtą. Valgyklą atsilankyti, o bu
site visi patenkinti. 

Mūsų valgykloje visi valgiai yra užlaikomi kuošvariausial. Virėjai 
pirmos klesės. Lietuviški valgiai. 

A. N O R K l S Savininkas TNIVERSAL RESTAIRANT 
Telefonas Yards 5377 

750 W. 31st Street (Arti Halsted Street) 

HOWARD AVE. 
GERA PROGA. 

30x125 pėdų lotas randasi 
Howard Ave. Jmokėt tik $240. 
kušins lengvais išmokėjimais, 
praleiskite šios progos! 

. Bos 700 
2334 So. Oaklcy Ai e. 

ant 
U -

Ne-

NAMAI - ŽEMĖ 

$25.00 DOVANŲ 
KAS PIRKS VIENI! 

NAMĄ IS Sl| | 
BARONU 
SOUTH SIDE. 

6 flatų kampinis mūrinis 
namas, 2-5, 4-6 kambariai su 
visais vėliausios mados įtai
symais, vertas $35,000, kaina 
tiktai $27,500, mažas į mokė
jimas, randasi ant 56-tos ne
toli Racine Ave. 

2 flatii mūrinis namas, 6-6 
kambariai su visais vėliau
sios mados įtaisymais, lotas 
37x125, įmoket $3,500, randa
si ant 54-tos ir Aberdeen St. 

2 flatų mūrinis namas po 
16-6 kambarius, su visais vč-

-—^'liausios mados įtaisymais, 
TIK $590 UŽ 30x125 PĖDŲ j aukštas cimentuotas beismen-

LOTĄ. i tas, kaina $9,500 mažas įmokė-
jimas. 

(Marquette Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 9 

šioje Apielinkėje •* 

F. A. RAKĄS 
• 

Registruotas Aptlekorfus 
ir Savininkas 

2346 West 69th Street 
y 

y « 

Arti Western Ave. 
JPlione Repu uiic 5871—5831 

CHICAGO, ILL. 1 

$110 jmokėt, likusius lengvais mo
kėjimais. Gera vieta arti gatvekarų 
ir "golf course". 

šis Teks Pirmam Atsakytojui. 
Box 702 

2334 So. Oaklcy Ave. . 

REIKALINGA 
Keletą vyrų dirbt "part tlme" 

pardavinėt propertes. Galima už
dirbt $60 j savaitė, 
WILLIAM ZELOSKY CO. 

Koom 246 
111 \V. IVashington Street 

PRIE VIENUOLYNO. 
2 flatų naujas mūrinis na

mas, po 6-6 kambarius, įmo
ket $3,000 kitus kaip renda. 
Randasi ant 66-tos ir Talman 
Ave. 

2 flatų mūrinis namas, 5-6 
kambariai, kaina $13,500, į-
mokėt $2,500 kitus kaip ren
da. Randasi ant 62-tos ir Ma-
plewood Ave. 

6 kambarių naujas mūrinis 
bungalow, vertas $11,000 par
siduoda už $8,500, randasi ant 
Marquette Boulevard netoli 
Westem Ave. 

BRIGHTON PARK. 
2040 Miiuaufeoe Ave. 2 flatų naujas mūrinis na-

t patyrimo nereikalinga mos i.šmoky- mas po 6-6 kambarius, karšt ii 
vandeniu apšildomas, įmoket 
$3,000 kitus kaip renda. Ran
dasi ant 42-tos ir Rock\vell St. 

2 flatų naujas mūrinis na-

_ _ # 

Mes Taisome Smalos 
0 

ir Žvirgždy Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

ir 
Veltui apkainojame darbą 

Telefonai 
Orawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing 8C 
Supply Co. Inc. 

5300 W. 22nd St., 
t l * » * » — — « t — » — » . — < < W H 

REAL ESTATE 

G. P. SUROMSKIS CO, 
Perkam, 

parduodam 
ir mainom 
namus, far-
mas taipgi 
ir visokius 
biznius. Dar
bą atliekam 
greitai, pi
giai Ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. 

S. L. FAB10NAS ū 

PARDAVIMUI 

TĖMYKITE. 
Gudrus, geri darbininkai, parda

vinėt propertes ui $480 ir aukščiau 
taipgi mūrinius apartmentus #r bun-
galows, mūsų pastatyti užbaigti tuo-
jaus galima užimt, matykite 

U'ILUAM ZELOSKY CO. 

sime) 

TURIME KELETĄ VIETŲ 
del motorų <lijrbt atlelkamu laiku 
pardavinėt bisnio ir rezidencijos Į irin«? ad įfc-
propertės. Galima uždirbt $60 J me- ' J 1 1 0 8 P ° p-» K a m Dari IS, S 
nesi. 

M O R G i e i A I 
Pirmi ir Antri. 

Mes specializojame antrais 
mortgačiais. Teisingas, grei
tas ir užtikrintas patarnavi
mas mūsų -priežodis. Nuo 
$500 iki $100,000 su vienos 
dienos pranešimu. 

PRICE REALTY 
SECURITY CO. 

77 W. Washington St. 
Room 903 

Tel. State 3169 

ii 

Margumynai" 
Pirmutiniai šios rijšies va-

809 W. 351h St.. Ghicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

i'asekmingai siunčiam pinigus 
• Parduodam Laivakortes. 4 n 
NAUDOKITĖS 

PROGA 

WIIXIAM ZELOSKY CO. 
Room 2M 

111 \V. \ \a>hln-roii St 

PARDAVĖJAS 
Gudrus, patyręs, geram darbinin

kas pardavinėt propertes, namus ir 
bungalows. 

Atsišaukite 
Mr. JENNINGS 

Room 246 
111 W. AVashsaston st. 

; šta pastoges aukštu beismen- \ k a r a i į v y k s t a sekančiose 
tu, su visais vėliausios macios 
įtaisymais, kaina $10,800, ga
linta pirkti su mažu įmokc'ji-
mu. randasi ant 44-tos ir Tal-
man Ave. 

ko-

. ** 

• 

R E I K A L I N G A 
Kelete gabiy vytų ir motery inteligenty, ku
rie moka Angliškai kalbėt. Galima uždirbti 
#200.oo iki 500.oo į mėnesį. 
PROVIDERS LIFE INSURANCE CO. 

1530 NorthRobey Str., Chicago, 111. 
Antras Aukštas 

Matykit Agentūros manadžeriu J. J. DUBOURG, 
Nuo 9 vai. ryto iki 4:30 p. p. 
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BRIDGEPORTE. 
6 pagyvenimų medinis na

mas netoli šv. Jurgio bažny-
eios, jmokėt $1,£00 kitus kaip 

į renda. 
2 pagyvenimų namas po 4 

kambarius, jmokėt $500.00 
kitus kaip renda, kaina $4,500. 

3 pagyvenimų mūrinis na
mas, su visais įtaisymais, kai
na $7,500, įmoket $1,000 ki
tus kaip renda. 

2 pagyvenimų; bizniavas na
mas, kaina $7,500 įmoket $1,-
000, kitus kaip renda. 

Šie visi namai gali būti mai
nomi ant mažesnių arba dides
nių namų, taipgi savininkai 
priims biznius, lotus, arba far-
mas į mainus. Platesnių žinių 
kreipkities pas: 

C. P. Suromskis & Co. 
. REAL ESTATE 

3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641 4 

Chicago, 111. 

lonijese: 
Dievo Apv. Parap. Svet. 

Balandžio 17 d., 7:30 vai. vak. 
West Side, Parap. Svet. 

Balandžio 24 d., 7:30 vai. vak. 
Roseland, IU. Parap. Svet. 

Balandžio 26 d. 7:30 vai. vak 
Chicago Heights, 111. 

Baliuno Svet. 
•Gi North Side, West Pull 

man, Ciceroj ir AVaukegan, lai 
ka ir vieta pranešim vėliaus 

RENGĖJAI. 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietafttt Grsborlui | 
•814 W. 28-rd FUoe 

Cbic&go, DL 
Patarnauja laido

tuvėse kucplglausia 
Reikale mtldžlu at-
riftauktl, o mano 
darbu busite užga
nėdinti 

Tel Danai 1S7I 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime didelį pasirinkimą 
geriausių bargenių, visoj 
Chicagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir i kitas 

I šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg 
zaminoiame abstraktus, da 
rome doviernaštis ir viso-
kes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, 
dus ir automobilius nuo 
pokių nelaimii. Visais 
kalais kreipkitės pas 

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

Telefonas Yards 6062 
Chicago, DL 

Notarv Public. 

rakan 
* 

VI-
rei-
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E. J, H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

fcreiptes pas mane.f Pa
tarnavimas mandagi ausi s. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

Resldencljos Tel. 
Prospect S101 

Ofiso Tel. 
Prospect 5778 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 

•H 

AR JŲS ŽINOTE, KAD 
Lietuvos valdžia išleidines 

metalinius pinigus, 4 milijo
nus po 1 litą, milijoną po 2 li
tus, 1 milijoną po 5 litus. Ar 
j ų s ž i n o t e , k a d m k y t o . j a i , k a i p 

tik pradeda rukyti Helmar, tai 
paskiau vis reikalauja Helma-
rų. Geri cigaretai turi savy
je Turkišką Tabaką kad tik
rai turi savyje gryno Turkiš
ką Tabaką ir Turkiškas Ta
bakas suteikia daugiau sma
gumo negu kitas kokis taba
kas. (Apgr.) | a 

SIMPATIŠKAS — MANDAGUS — GERESNIS IR 
PIGESNIS UŽ KITŲ PATARNAVIMAS 

EUDEIKIAI 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4 6 0 5 - 0 7 S. Henmitage Ave. 

Tel. Yards 1741* ir 4040 
SKYRIUS SKYRIUS: 

4447 So, Fairfield Ave. 4904 VV. 14th Str., Cicero 
Tel. Lafayette 0727 Tel. Cicero 8094 

S Tel. Yards 6062 " 

3 A. K A I R I S 
Rurlmo Ir budavojfmo iianm 

GF.NER.MJS 

C O N T R A C T O R I S i 
Atsilankykite pas mane duosu 

*gera patarimą, . 
3311 South Halsted Street 

Cfaieago, III. 
Home 

^3356 ]Jowe Avenue 
grra^sr?Tii^syyn^8?riyi-yy?yg 

BRYANO NUSAKYMAI. 

PARDAVIMUr Bučornė lr gro-
serno labai greroj vietoj Bridgepor
te. Tarduosu arba mainysu už na
mą, loto automobilio arba kitokio 
biznio. Kreipkitės: 

J. LEPO 
722 West 35 Street 

Plione Blvd. 3249 Arba 
Rep-ublic 10363 

"VVASHINGTON, bal. IŠ.— 
Žinomas Wnx Jennings Bry-
an nusako, kad' 1026 metais 
Kongresą apvaldysią demok
ratai. Mat, Bryan pats yra 
demokratas. 

I ŠOUTH SIOE mm 
AND 

DECORATORS 
^loliavojame. ipoperhiojaijo 

dekoruojame namus, taipgi apė 
mame darbus statant naujus na 
mus. * 

S. JOKUBAUSKAS ir 
J. MOZGERIS 

!
6608 S. TALMAN AVE. 

Telefonas Hemlock 1292 

Ir i 

JEIGU 
INTERESOJATĖS 

investuot jnsų pinigus į aukš
tos rūšies Pirmus Mortgačim* 
kurie atneš 6% - užeikite pas 
mus. Mes darome tiktai Pir
mus Mortgaeius ir mūsų pas
kolos ne aukštesnės 50% ver
tes propertes ant kurių ima
mi mortgačiai. 

SKAITYKITE R PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

Kalbame Lietuviškai 

CICERO STATE 
BANK 

25th St. & Cicero Ave. 

Cicero, IU. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

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

ru ir stiklu ir t. t. 
S149 8 0 HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, DL Tel Yards 7282 

< 

Tel. Lafajette 49SS 

PLUMBING 
Kaipo Uetuvys, lietariaiai 

^l 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plamerts, darbą at

lieku Kerai ir sąžiniškai. 
THOMAS H1GGINS 

2318 So. Oakley Are. Chicago. 

Profesionalai, biznieriai gar
sinkite riavo biznius dienrašty 
"Drauge". 

http://GF.NER.MJS

