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' • D r a n g a s " tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame 

• 
rikdje jo gyvenimo draugas! 
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Veltui statysime bažnyčia** 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime j sa
vo rankas spaudos ir jos ne 
platinsime. 
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, ' ^ S u v i e n y t o s Valst iMs-
" * 6 *" Taikos Palaikytojos 

MJUTVJIV TAUTŲ INTE-

Sventuiu 
ROMA, geg. 10. — Šis 

Šventųjų Juibiliejaus Metų 
gegužės mėnuo bus nepap
ras tas tuo, kad jo dienomis 
Katalikų Bažnyčia sulauks 
šešių naujų šventųjų. 

Šventasis Tėvas Pius XI 
šį mėnesį kanonizuos arba 
priskaitys į Bažnyčios šven
tųjų eiles šiuos palaimintuo
sius: 

^ 
m^— 

WASHI^GTOX, geg. 10.— prieidama tiems ir kitiems. 
Nacionaliam oratoriniam (iš-1 "|Tas problemas spręsti šia 
kalbingumo) kopigrese Čia kai 'ndie prisieina S. Valstybėms 

CHICAGOJE 2 2 Asmen, Nuskendo 
Mississippi Upėje 

bėjo prezidentas Coolidge. 
Prezidentas padarė išvadų, 

kad S. Valstybės šiandie yra 
taikos palaikytojos visam pa-
sauly. 

4 'Mūsų tauta" , sakė prezi
dentas, " t u r i sunkia atsako
mybę ne vien išlaikyti nuosa-

Palaimintąją Teresę K u d i - I ^ • > r o ? ' l a i s v c . i r 8 t i p m " * ' . . . . ,_ , , ... i bet dar tun remti ir visas tas kelio Jėzaus, Karmelite vie
nuolę kanonizuos geg. 17 d. 

Palaimintasis Pe t ras Ca-
nisius, Jėzuitas, pamokslinin
kas ir didelis Reformacijos 
sulaikytojas, bus kanonizuo
tas geg . 21 d 

Pal. Marie Madeleine P o -
stel, Krikščionių Mokyklų Se 
serų įkurėjax geg. 24. 

Pal. Madeleine Sofia Ba-

pasaulio tautas,, kurios nori 
bnt savistovios ir gyventi tai 
koje, arba kurios ieško taikai 
keli,ų. Tokioms tautoms Ame
rika turi gelbėti surasti tuos 
kelius. 

" T a i didžiai svarbios prob 
lemos. Nes ieškant taikai ke
lį'], reikia laikytis vienos ir 

ir taikos reikale vadovauti v> 
sam pasauliui. ' ' 

Oratoriniam konteste daly-
v 
(high school) mokiniai. Iš 
visos šalies 1,400,000 mokinių 
parinkta atatinkamiausi 6 o-
ratoriai ir jių kompeticijai su 
rengtas kongresais. Kompeti-
toriai skaitlingoje audiencijo-

* duoda nurodymų ir įspėjimų' MEMPH1S/ Tenn., geg. me, dar tikrai nežinoma. Tik 

je kalbėjo apie S. Valstybių 
konstituciją. Pirmąja vieta I SUTIKO SUDARYTI KABI-

GENEVA, geįr. 10. - Kon j pQUCIJ0S VIRŠININKO 
troliuotį ginklų 'transportaci- ĮSPĖJIMAI 
ją kqnfereiteijdje mažų j į vai 
stybių ^ l ega t a i pasipriešino [ Savaitiniam biuletine Chi-
ginklų ir amunicijos siuntimo įca*os policijos viršininkas pa* 
uždraudimui. į \ " ' 

Mažųjų valstyb-ų delegatai Praeiviams miesto gatvėmis. I 10. — 2emiau Coahoma La- žinoma, kad garlaivis pakliu-
aiškino, kad jei butr^ uždraus-1 F ^ ^ ' n d i n g> T e n n > Mississipi upe- vo į vandens verpetus. Ir 
ta karo laiku i i vienos va ls ty ' Nesiskubink eiti skersai ga-' je apsivertė ir nuskendo S. kuomet mėginta jį pasuktį į 
bės kiton veiti ginklus ir a - ' t v ė 8 i r M : atsargus. Pirm [Valstybių vyriausybes gar- kraštą, apsivožė ir į kelias v •<» .pisiant i^itikink nr nom kn laivis M. E. Norman, prigu-, minutes pranyko vandeny, niunifciją, tuomet mažosioms e i s i a n i jsitiKinK, ar nėra KO- »« VI° ? • ' ^ ,. , 

Įėjęs inžinierių korpuso lai- Kalbama, kad garlaivis ap 
vynui. j virto todėl, nes vienam jo šo 

Su laivu žuvo 20 asmenų ne buvo perdaug žmonių, 
piknikininkų. Kitu du a s - tad nebūta reikalingos lygs-

| meniu mirė tuojaus ištrau- varos. 
Neik skersai gatvės susto- k u s j u o s į§ vandens, I Tai viena baisiausių t ra-

jusio gatvekario užpakaliu ne! j 0 j vietoj, kur nuskendo gedijų. k a s mokėjo kiek-
patyręs ar nėra pavojaus. j laivas, yra 35 pėdos gilumos nors plaukti, tas gelbėjo sa -

Kokiu būdu įvyko nelai- ve ir kitus: 

avo aukštesniųjų mokyklų tautoms butę pragaištis. D i d , k l ° pavojaus. 
žiulės va ls tybe visko pilnai » N e i k skersai gatvės vidury 
pasigamintų, gi mažosios val>*b,oko> kūv y r a didelis automo 
stybės neturėtų kuo ginti sa
vo nepriklausomybės. 

Šiam argflmgntuį pripažin
ta teisybė. 

b i % judėjimas. 

kohteste laimėjo mokinys Ro-
bert Sessions iš Birmingbam, 
41n 

Teisėjais buvo: Aukščiau
siojo Teismo vyriausias teisė 
jas Ta f t ir teisėjai Van De-
vanter, Butler ir Sanford ir 

FIETĄ. 
"Kuomet lipi gatvekarin a r 

ba nori išlipti dirstelk, ar au-, 
įtomobildai sustoja, {statymai 

a a i U R Š S T g e j C . 10. - i ' n ^ i a ttut<>ist*u"' «» t ° t i . Jei 
Buvęs finansų ministeris A l o . ; k u r i s a u t o l s t a s a i š k i a i P " * " 1 

ys Van de Vyyere belgų karą f1? J 8 ' ^ 1 ^ . . P » i n * " t o m o -
aj I t i l t A i i , . *-k *mmmm-**.'mmm . - M • - •" * * * _ _ 

fiaus pakviestas sudaryti ka 

MIRĖ GELGAUDIŠKIO 
KLEBONĄ? 

t? 

GELGAUDIŠKIS, — Ba-

tos pačios teisybės, kuri turi 
rat , Saldžiausios Jėzaus Šir- but pritaikoma prie stiprųjų L^enralis prokuroras Sar-
dies Dr-jos įkūrėja, geg. 24 «r silpnųjų. Taika turi but gent. \ 

binetą. J i s sutiko. 

Nania Franci ios Vai 
Pal. Jean Eudes , misionie

rius, Jėzaus ir Marijos Drujos 
it Dievo Motkios MeUts JKo-
ngregaci jos įkūrėjas, geg. 31 
d. 

Pal . Jean Baptiste Vian-
ney, francuzas gydytojas, pa LONDONAS, g^g. 10. — i m Dėlto valdiškose sferose čia 
rapijų dvasiškijai p a v y z d i s j y r a žinių, kad kaslink eksper,hilęs susirūpinimas. Ta kon 

biliaus numerį ir pranešk po- l a n d ž i o 1 8 d- vakare mirė vie-
lįcijai. r tos klebonas ki\n. Pranciškus 

Lietaus ir vėtros dienomis Bučys (kun. prof. Francis-
ypač reikia but atsargiems pa k a u s Bučio dėd;i), eidamas 76 
įeinant skersai gatvįų. iinetus amžiaus. • , 

Neleisti vaikų gatvėn žais-[ Nabai'ninko kanas pa'aido^ 
ti ir kabintis pravažiuojančia t 'Tas oal. 22 d. vietos bažpycios 
trokų. 

- * - i -

|ventorįujn. 

~ 

šimtų tūkstančių pripažintas 
dvasiniu patarėju, geg. 31 . 

Palaimintoji Teresė gimus 
1873 metais sausio 2 dieną 
Alenoon, Francijoj. Mirė ; j a i > k a d Vokietija esanti keb-
1897 m., rugsėjo 30 d., t a i g i , l a m p a d ė j i m e , n e s negalėsian 

tų reparacijų planų pakįlanti 
labai rimta situacija. Planų 
vykinimo kontroliuotojas a-
gentas amerikonas Gilbert ra 
portavo reparacinei komisi-

eidama vos 23 metus. Tai 
mūsų laikų šventoji. 

tribucijos probiema išnaujo 
iškils pirmojon vieton. Bus 
naujo vargo su Francija, ku
ri, kaip žinoma, daugiausia 
rūpinasi kontribucijos atplėši 
mu. ' x" 

Yra baimės sulaukti naujų 

PARYŽIUS, geg. 9.-.— 

PALIUOSUOTAS IR LIEP
TA VKKA GRAŽINTI 

Andai pranešta, kad vienas 

ti atmokėti paskirtu laiku nus; nesutikimų! Nes jei kaip, tai ' 
tarytų kontribucijos sumų. 

Pal . Teresė eidama 14 mė'įWai d e l t o > k a d neturėsianti i§ 
tus su buriu maldininkų a p 
lankė Romą ir visoj audien-

Francija enlabai- norės eva-
kuoti Ruhro plotus, lygiai ir jausmais . 

patenkinantis. [Kad ir užde-
ei joj j tuometinį Šventąjį T e - ' i a n t i a n t ^ a t o i ų a u k š č i a n 

vą Leoną XIII atsiliepė: "Šve s i a g t a k s a g / t a i g u r i n k t i p i n i . 
ntasis Tėye , JŪSŲ jubiliejaus g a i re]klllini l l u o s a v i e r o s r e i 
pagarbai leisk man įstoti Ka- | , , 

. t t Kaiams. 
rmehčių vienuolynan, kuo
met man sukaks 15 metų-a-
mžiaus ." 

Jos prašymas buvo išpil
dytas. 

BUVO ŠVENTOJO TEV0 
AUDIENCIJOJE. 

ko, nes vokiečių eksportas ne , kitus okupuojamus Vokietijos 
distriktus. 

Pačiaj Anglijai ši sitųaei? 
ja irgi bloga. Nes kasgi turi 
raminti arba malšinti Fran-
ciją, jei ne Anglija. 

Rusų Sovietai Turi Kongresą 
M a s k v o j e 

MASK4VA, geg. 10. — Pa r niam komitete. 

Nauja Francijos valdžia vi- ' poiįcįjos leitenrAitas iš poli
sais žvilgsniais yra ypatinga. ' c i j O S v i r § i n i n k o 0fiso su ke-
Tai dėlto, kad kai-kurie mi- l i a i s detektivais užėjo prospe 
nisteriai yra nekatalikai, t e ^ f r u o i a n t į s a l h i n ^ 1 7 ( K / N o r t h 

čiaos jie stovi už tai, kad Fsa \v a shtenaw ave. 
ncija nepertrauktų santykių 

Tuojaus atlikta krata. Kon 
fiskuota nemažai įvairių svai
galų ir rasta rekordų, fcad sa 

H 
i'INlOŲ «URSA.S 

su Vatikanu. 
Nauja valdžia, kiek žino

ma, nori daugiau vaduotis 
protu, kuomet buvusioji H e r - , į n i n k ą s apmoka kai-kurinos 
rioto valdžia vadavosi vien policmonus West Nortli ave. 

• distrikte. 

ROMA, geg. 9. — Philadel 
pbijos kardi(no$as Doug^ierty 
vakar buvo Šventojo ;Tėvo 
audiencijoje, pirmi aus aplan
kęs kardinolą — sekretorių 
Oąsparri. 

Kardinolas Dougherty ry
toj išvyksta į Neapolj, kurį 

vykus iš Kaukazo Trotakiui, 
čia prasidėjo visų Rusijos so 
vietų kongresas. . 

Bolševikai praneša, kad šis 
kongresas esąs didžiai svar
bus, nes*turima labai didelių 
problema. 

• 

Kongresui pirmininkauja 
pirmadienį atvyks Philadel-! centraKnio ej^ekutyvio sovie-
phijos maldininkai. Nori juos *!} komiteto pirmininkas Kali 
sutikti i r būti ją priešaky vy- \ n įn- Prezidiumo nariais, be to, 
kstant jiems Romon. j išrinkta: Rykov, Zinoviov, 

Kamen^v, Stalin ir Krups-— 

Barzdaskučiai darbininkai k a v a - . 
protestuoja, kad jų darbefe-' &* vyrai yra visur pirmu 
viai padidina karnas už sku- tiniai, kaip sovietuose, taip j WASIJINGTON, geg. 9. 
•timą ir kirpimą. Bet da rb- komunistų partijoje, taip tre- Rytoj oia bus oficialiai pager- bus jau tokia prieškatalikiš-
daviai nieko iš to nedaro. Uiojo internacionalo centrali-btos karo motinos, 'fat kaip buvusioji. 

Naujon valdžion ineina ži
nomas anti-klerikalas Bri-
and, kurs nesenai vienas pi
rmutinių kovojo Herrioto va
ldžios nusistatymą. Jis par
lamente kartą sukėlė nema
žą sensaciją, reikalaudamas, 

idant valdžia nepertrauktų 
santykių su Vatikano. Nes 
toks žygis, anot jo , pačiai 
Francijai butų pragaišt ingas. 

Naujas švietimo ministe
ris, sen. de Monzie, taipat 
nekatalikas. Tečiaus ir jis 
stipriai stovi už palaikymą 
santykių su Vatikanu. 

Kuomet šių abiejų minis-
terių (Briand yra užsienių 
reikalų ministeris) nusista
tymas aiškus, tai Francijoje 
turės įvykti atmainų. Buvu
sios valdžios nusistatymas, 
aišku, bus nustumtas šalin. 

Gal kiek palengvės kata
likams. Nes jei ambasada 

LONDONAS, geg. 10. — ,Prie Vatikano bus palikta, tai 
Francuzų militarinės spėkos!ir Pasaulinių mokyklų klau-
iv\orokoj reikalauja daigiau*simas A1*ase , r L o r r a i n e kl" 
kariuomenės. taiP ^ u s sprendžiamas. 

Kaip ten nebūtų, bet šian
dieninė Francijos valdžiai** 

Vakarykščios Dienos 

Lietuvos L00 liti/ $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.85 i 
Francijos 100 franjių 5.21 i 
Italijos 100 lirų 4.10 ' 
Belgijos 100 frankų p.Oi i 
Šveicarijos 100 f r. 19.o.", 
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97. 
Vns^tijoy UX) mrjt. 23.81 '"PLATINKITE -UiiALMiZ 

A. F. CZESNA 
MAUDYNES 

Turkiškos, sulfurines 
vanos ir elektrinis 

gydymai 
Dabar naujai išradoijie mlnera-

ilines, sierinea vanaa. kurįoi yri 
Ęeros nuo visokių ligų; rsuraaU*-
mo, cirkuliacijos, kraujo ir t 

Masaiinis hraukjMSitts, elektrinio 
i# s»«wiis»iu būdu. Su musif piluu 
setu instrumentų mes MHBle su
teikti 25 skirtingus triatmen^ua 

Karnas naujai ištaisyta ir pa
didinta. Yra Tietos de) i 50 ypa
tų. Is toliau atvažiavę rali but! 
savaitę laiko arba taip ligai kiek 
reikalinga. 

Moterų skyrius atdaras TJtaxnin-
kaib nuo 8 Iki 12 vai. nakties. 

Atdara dienomis ir naktimis 
1657 Wes t 45th S t , 

Kampas So. Paulina St. 
Plione Boulevard 4552 

.=> 

Valdžios raportą kongresui 
paduos Rykov šią savaitę. 
Komisaras Semashko praneš 
apie Rusijos gyventojų "šveį 
kurną." 

Pagal iaus Chicagos vidų-
miesty projektuojama statyti 
šokiams rūmus. Rūmų p a s 
ta tymas atsieis 2 milionus 
dol. 

Du saliuno savininkai ir ke 
lėtas "kostumerių" areštuo
ta. To distrikto (policija imta 
najan- Areštuoti paliuosuota 
po paranka. 

Teisėjas Howard Hąyes So 
uth Clark teisme saliuninkus 

»• 

paliuosavo nuo atsakomybės. 
Paliuosufiti i r "kostumeriai ." 
Policijai liepė, kad ji grąžin
ti] visus konfiskuotus^ raštus 
ir daiktus saliuninkams. Tik 
konfiskuotus svaigalus įsa'iė 
sunaikinti. 

Taip įvyko dėlto, kad poli
cija nelegaliai. atliko kratą saj 
liūne, neturėjo tam tikslui' 
< 'wardnto. , , Ir, kaip matosi, 
už tuos nelegalius žygius ga
li kartais policija pakliūti. 

VYSKUPAS H0BAN 
ROMON. 

J o Eksc. Chicagos vysku
pas Hoban praeitą savaitę iš
vyko Romon. Atlikęs Šventu-
įų Jubiliejaus Metų vizitą, 
vyskupas aplankys Italiją, 
Francija, Šveicariją, Airiją ir 
Angliją. Amerikon gryž lie
pos pabaigoje. 

T e i s i n g a s Patarnavimas 
» * » » » » » » » » » ' 

Siuskite Savo Giminėms 
i 

LIETUVĄ 
PINIGUS 

P E R 

DRAUGĄ 
Nes, "DRAUGAS" pigiau-
šiai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun 
čia per didžiausia LIETU
VOS VALSTYBES BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunaa Pi
nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais ir 
Telegrama. 

" D r a i r e " Pob. Co., 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 
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=• D R A U -G X S Pinnadienis, Geg. i i , i§Žį> 
—~~ 

D R A U G A S 
tabliifed Dtfli 

Out Ttts . . „ • • • . . . . . . * $3.00 
8ix Monika $3.00 

AI HSW«-8TAHD8 2c A OOP? 
0AAUGAS PUBUSHINa 00„ Inc. 
8834 8a Oaktay Am, Chica*o, HL 

Tel Rooievelt 779J 
R*d. Tet RooaeTett Itli 

BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ. 

VALDIŠKŲ BIt'RŲ KLAU-
SIMAS. 

APIE PROTESTUS. PRIEŠ KONKORDATĄ. 
Lenkijos konkordatas su Vatikanu užgavo gyviausius 

lietuvių kataliku reikalus okupuotoje Lietuvoj. Lietuvos vai-' 

Pusė Franci jos laisvamanių su p. BriancVu priešaky, pa
dėdama katalikį ir dalies žydų atstovų, 1922 m. užmezgė" di
plomatinius, ryšius sif Vatikanu ir leidė vienuolijoms sugrįžti 
Francijon. Už šituos ryšius karštai agitavo ne tik laisvama 
nių vadas p. Briand, bet ir įtakingas žydų atstovas parla
mente p. Mendel. Visi jie kalbėjo grynai patriotiniais išroka-

Nesenai buvo žinių, kad 
prezidentas Coolidge ekono
mijos atžvilgiais darbuojasi 
panaikinti žymia- dali valdiš
kų biurų, ^kurily yra arti 40. 
Kiekvienas departamentas tu
ri po keletą biurų. Yra biurų 
ir nepriklausomų. Pastarieji 
priguli išimtinai nuo paties 
kongreso. 

Visi biurai turi tokius ar 
kitokius savo uždavinius. Jie 
dirba, jie stiprina valdžios biu 
rokratizmą. Tečiaus be dau
gelio jų, kaip patirta, butų 
galima apsieiti ir tuo būdu 
butų sumažintos valdiškos iš
laidos. 

Juk pilnai galima apsieiti 
ir be prohibicijos biuro, kai 
kad neturima kitų^ įvairių 
piktadarybių biurų. Bet biu
ras reikalingas ne vien fana
tikams, bet ir politikieriams, 
kurie melžia valdiška iždų. 

Ateis laikai, kuomet čia bus | 
užginta taboką produkuoti, 
vartoti arba parduoti. Tos rų-
šies įstatymo vykinimui turės 
but įkurtas- specialis biuras. 

Prohibicijos vykinimas kas 
metai atsieina po keliolika 
milionų dolerių. Tie pinigai iš
leidžiami biuro, valdininkų ir 
agentų išlaikymui. 

Taip bus r̂ su tabokos pro
hibicijos pykinimu/ 

Paskui seks kavos prohibi
cijos biuras. Toliaus — kiti 
biurai. 

Tai vis nereikalinga gyven
tojams našta. Nes tai visa rei
kalinga išlaikyti gyventojų lė
šomis. ^ ^ 

Yra biurų, kurių išlaikymas 
tikrai reikalingas. Nes tie biu 
rai naudingi valstybei. Saky
sime, karo veteranų biuras, 
kiekvienas pripažins, labai 
reikalingas. Bet štai gerųjų 
kelių biuras jau ne tiek ir be 
jo galima apsieiti. Nes kiek
viena valstija rūpinasi nuosa
vais vieškeliais: senus taiso, 
naujus veda. Užtenka vyriau
sybės paraginimo. 

džia ir visuomene negali neprotestuoti prieš tokį smūgį. Ir vai- į vimaisflr šitokių išrokavimų turi ne vien Vokietija, Latvija, 
džia jau senokai užprotestavo. Protestavo ir keletas mitingųi Francija, "Anglija, bet ir Lietuva Latvijoj katalikų tik 20%, 
Į protestus", šiuom atveju, reikia žiūrėti kaipo į dokumentus, Anglijoj tik 5%, o Lietuvoj net 82%. Tai ir Lietuvoj yra to-
pareiškiančius Vatikanui lietuvių tautos valių. Protestuoti | ĵ ių reikalų, kurie esti Vatikane kliudomi ir turėtų būti ten 
labiausia priderėtų pačiai mūsų dvasiškijai ir abelnai kata- j valdžios atstovaujamu Bet tai normalėmis sąlygomis. Dabar 
likų organizacijoms, nes konkordatas labiausia paliečia dva-' *- ** • • *- -1 ----- *-1 ' 
siškiją ir katalikus; jis visai nekliudo nekatalikų. Tad ne-
katalikų protestai Vatikane neturės jokios svarbos. Juk mū
sų laisvamanija kasdien kokiti nors būdu protestuoja kaip 
prieš Vatikaną, taip ir prieš visus katalikus, kuriuos žino ir 
kurių nežino. 

~~Tik, žinoma, sunku tikėties iš protestų kurios apčiuopia
mos naudos. Protestai ir mitingai dalykų padėties nei kiek 
neatmainys. Vilniaus klausimą šiaip ar taip galės pakeisti 
tiktai busimasai-karas Europos Bytuose. Jokios diplomatinės 
(lerybos ar protestai jau nieko čia negelbės. 

Lietuvos ir Amerikos lietuvių dvasiškija sujungtomis pa
jėgomis galėtų padaryti žymiai naudingesnį darbą, nei pa
prastas protestas. J keletą mėnesių mūsų dvasiškija galėtų 
paruošti Vatikanui rimtą ir mokslingą memorialą apie lie
tuvių tautos bažnytinius reikalus sąryšy su Lenkijos -
Vatikano konkordatu. Tą gal padarys gudų ir ukrainiečių 
dvasiškija. Šitokie memorialai ir-gi nepalengvins mūsų dabar
ties vargų ir kovų už savo tautinį likimą. Bet jie nors padėtį 
galėtų nušviesti teisingoje šviesoje, ko protestai visgi nega
lės padaryti. • 

KAS DAUGIAU DARYTINA? * * T 
Laisvamanija reiškia savo neapykantą Vatikanui ne vals

tybiniu žvilgsniu, bet grynai laisvamanišku. Laisvamanija ne
kenčia savo tautos už tai kam ji katalikiška; del tos pačios 
priežasties ji nekenčia ir Vatikano. O jo konkordatas su Len
kija - tai tik dar vienas naujas priekabis mūsiškių laisvama
niškam fanatizmui pareikšti. Vokietijos liuterių tarsi koks 
Vatikanas - "Oberkirchenratas" dar aršiau pasielgė" su Klai
pėdos krašto evang. liuterių bažnyčia, bet mūsų laisvamani 
ja prieš jį neprotestuoja, nes jis ne katalikų ir prieš jį pro
testuodami laisvamaniai nieko negalėtų katalikybei prikišti. 
Tad ir tyli. Iš to lengva suprasti tikrąjį tikslą laisvamaniškų 
protestų, patriotizmu veidmainingai pridengtų. 

Palikę nuošaliai laisvamanija ir protestus, pasvarstykime 
ar 

gi? Dabar, prie nenormalių sąlygų mums labai nepatogu sekti 
Latvijos ar Vokietijos gražų pavyzdį. Po to pažeminimo, ku
rio mūsų valdžia prityrė Vatikane, butų garbingiau diplomą-
tinius ryšius su Vatikanu nutraukti, apie konkordatą nebesva
joti, savo atstovybę ten panaikinti ir pasirūpinti mandagiu 
būdu "išrūkyti" iš Lietuvos delegatą Cekkinį, kurs matyt tu
ri labai geras akis ir pats nesusipras Rygon išsikraustyti. Vė
liau gal pasitaisys mūsų sąlygos, gal ir Vatikanas pradės dau
giau atsižvelgti į Lietuvos teises, tai tuomet pamatysime ar 
verta su Vatikanu santykiauti, ar verta su juomi konkordatą 
daryti. Dabar-giNai vieni Lietuvos vyskupai tvarko bažny
tinius santykius su Vatikanu. Valdžiai nėra čia ko kišties. 

Mes-gi, pasauliečiai katalikai, nejausime iš to jokių at
mainų mūsų religiniame gyvenime ir toliau galėsime laisvai 
darbuoties didžiai katalikų kultūrai, tautos dorovei, mokslui, 
valstybės labui Aukšta religinė dora, mokslingumas, taupu
mas ir tautinis atsparumas vistiek' priartins mus prie mūsų 
svajonių saulės - mūsų,prabočių garbingo Vilniaus. 

i' k L l ^ J . " . K. P. 

REIKŠMĖ 15 IR 17 GEG. 

Lietuvoje 1918 m. geg. 15 
d. tapo atidaryta pirma sesi
ja L. Steigiamojo Seimo. Ir 
nuo to laiko geg. 15 minima 
kaipo pirmo Šeimininko atsi
radimas naujai atgimusiai tė
vynei. Beabėjo tas bus am
žiais minėjama L. istorijoj. 

Užvedus valstybės aparatą, 
pasirodė didelis sunkumas, 
žymi stoka mokytų žmonių 

į laikyti Lietuvos nepriklauso-

Federacijos apskritys. Kartu 
norima paminėti L. nepriklau
somybės ir jos pirmojo seimo 
susirinkimo dieną, geg. 15 ir 
tos dienos įplaukos bei aukas 
skirti neturtingiems Ameri
kos studentams. 

'mybę; tinkamų' ir pakanka-
verta Lietuvai daryti su Vatikanu konkordatą ir palaikyti: ̂ ^ sąžiningų valdininkų; tik-

su juom diplomatinius santykius? | r a s dvasios liet. mokytojų ir 
Politinės Vatikano svarbos nereikia nei didinti, nei ni£-|tą t L. Valstybei rūpėjo ir 

žinti. Pasaulio politikoj šiandien daugiausia sveria5 trys di
džiosios valstybės: Amerika, Anglija ir Francija Po jų seka 
Vatikanas, kurio politinė reikšmė daifg maž lygi vienai šių 
žymių valstybių;: Japonijos, Italijos, Vokietijos ar Rusijos 
Tad Vatikanas yra visgi gana žymus diplomatijos centras, 
kuriame atstovaujama a*pie 30 katalikiškų ir. nekatalikiškų 
valstybių. Vatikane turi savo atstovus daug tokių valstybių, 
kurių gyventojai daugumoje nekatalikai, kaip Latvija, Vokie
tija, Olandija, Anglija, Rumunija, Jugoslavija, Šveicarija ir 
daug kitų. Nėra pagrindo manyti, kad mūsų antikatalikiški 
laisvamaniai butų gudresni už čia paminėtų valstybių laisva
manius ar protestantus. 

Kaip buvo minėta seniaus, 
kad 15 gegužio pripuola penk
tadieny, dėlei patogumo ap
vaikščioti pasirinkta geg. 17 
d. sekmadienį. t ^ 

Visos iškilmės bus Bridge-
porte, Šv. Jurgio par. salėje 
apie 7 vai. vakare. Daugiaus 
nurodymų tilps kitu kartų. 

Jauslys. 

Projektuojamas naujas švie
timo departamentas. Kaip tik 
jis bus įsteigtas,, tuojaus jį 
apguls nauji to departamento 
biurai kai koki satelitai. 

Dėlto, prezidento Coolidge 
« 

projektuojamas biurų naiki
nimas turi but visų remtinas. 

Žiogas. 

teberupi nevien Lietuvą aprū
pinti tinkamais darbuotojais, 
bet ir užsienyje gyvenančius 
lietuvius, o yjmĄ Amerikoje, 
kur taip žymi dalis yra. Bet 
iki šioliai Lietuva nepajėgia 
to atlikti. 

Tą visą atjausdami Ameri-] 
kos lietuviai per savo vyriau
sią organizaciją - K. Federa
ciją ir jos seimą, padare nu
tarimą, kad pagelbėjus Lie
tuvai ir išsiauklėjus sau tin. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

Nedateklius. 

Suv. Am. Valstybėse nu-' 
matoma, kad už penkių metų 
jausis didelis arklių ir mulų 

J nedateklius. , : * & 

Kova. 
Francuzų Moroke Sidi Mo-

hainmed, Abd - EI - Krim'o 
brolis, įsibrovė su savo šali
ninkais į francuzų užimamą 

karnų vadų kurie imtų v a d a ^ 0 1 * 0 ^ dftlb norėdamas at
kovoti savo tautiečiam nepri
klausomybę. 
Budžetas. 

vybę tarp savųjų ir svetim
taučių, prisitaikinant prie 
šios šalies įpročių. Tą darbą 
ir imasi Chicagos Liet. Kat. 

bus parlamento priimtas 
rugpiuČio mėnesy. 
Pravoslavų Cerkve. 

Provoslavų Cerkvės galva, 
grekų patriarkas Constanti-
nos/kurį turkai išvijo iš Kon
stantinopolio sausio mėnesyje, 
atsisakė nuo savo valdžios, 
abdikavo. 
Kinija. 

Buvusis imperatorius Hsou-
an Toung atsisako vykti Ja-
ponijon, o vis pasilieka Peki-

Suvažiavimas. 
Suv. Am. Valstybių armi

jos kapelionai Washingtonan 
suvažiavę, nutarė sudaryti 
armijos kopelionų draugiją. 
Ženybos. ••• * 4 & 

Trečioji Italijos karaliaus 
duktė Giovanna išteka už Bel
gijos princo Leopoldo, o Ita
lijos sosto įpėdinis Humbert 
veda BeTgijos karalaitę Ma
riją - Jozę. 
Policijos kongresas. 

Gegužiox14 d. "VVashingtone 
įvykstantis tarptautinis polici
jos kongresas. 
Sutartis. 

Komercinės sutarties pasi
rašymas tarp Italijos ir Vo
kietijos kuriam laikui atidėta. 
Tussand'o muziejus. 

Sudegusis Londone vaški
nių figūrų Tussand'o Muzie
jus "atsigims iš savo pelenų", 
pranešama iš Londono. 
R. Steiner. 

Mirė d-ras Rudolf Steiner, 
Goetheanum'o įsteigėjas. Ji
sai buvo mistiškojo panteizmo 
ir buadizmo garbintojas. 
Paskola. . '#'& 

Austrijos bankai paskolino 
Austrijai 60 milijonų lyrų. 
Jubiliejus. 

1930 m, Belgija minės savo 
nepriklausomybės jubiliejų. 
Bruksely busianti didelė tarp
tautinė paroda. 
Ilgas gyvenimas. 

Pereitą mėnesį San Fran-
cisco minėjo D-ras Juozapas 
Singer Halstead 107 savo gi
mimo metus. Jisai tvirtina, 
kad valgyje susivaldymas pa
sninkas turi geros įtakos į 
žmogaus gyvenimo ilgumą. 

ii\nančius svetimšalius patrauk
ti pilietyben. Daugelis pačių 
svetimšalių patys rūpinasi 
siekti pilietybės. Antai Darbo 
sekretorius projektuoja įvai
rius įstatymus tikslu visus 
svetimšalius supilietinti. Ka
ro laikais ir po karo uoliai 
darbuotasi, idant su kandida-

Įtais į piliečius valdžios įstai
gose, kur eina naturalizavimo 
procesas, mandagiai butų ap
sieinama, kad pačios įstaigos 
turėtų į svetimšalius patrau
kimo ir tt. 

Tečiaus šiandie iš valdžios 
pusės tilo žvilgsniu, kaip rašo 
Chicagos laikraštis "Ghicago 
Commerce", matosi didelis 
apsileidimas. Natūralizacijos 
rūmuose, kadir pačiame Chi-
cagoj, aplikantai labai šaltai 
sutinkami ir tas šaltas jų pri-
ėmimasl į juos padaro blogą 
įspūdį, jei jų jau visai nenu-
baido. 

Pačios salės federaliam bu
te, Chicagoj, kur svetimšaliai 
keičiami piliečiais, pustam-

* 

KAIP PRIIMAMI NAUJI 
PILIEČIAI. 

Suv. Valstybių patriotinės 
ir * kitos organizacijos dar-

Francijos budžetas vargiai buojasi/ kad visus čia gyve-

sės, nešvarios, visuomet per
daug žmonių prisikimšusios. 
Aplikantai salėse ant šiem} 
nemato dailių šalies vėliavų, 
nei to viso puošnumo, kas tu
rėtų liudyti apie šios respubli
kos galingumą. Matomos tik 
aprūkusios sienos ir nublankę 
nusidirbę valdininkai, kurie 
kasdien turi dirbti ilgas va
landas blogai išvėdinamuose 
kambariuose. Daugelis svetim 
salių nenoromis mintija, kad^ 
turbūt Dėdei Šamui nėra svar 
bu, ar svetimšalis bus piliečiu 
ar pasiliks kaip buvęs svetim
šaliu. 

Sakomas laikraštis nurodo, 
kad tokia padėtis negali but 
pakenčiama ir valdžia privalo 
imtis priemonių tą padėtį kuo 
greičiau pakeisti. Nes priešin
gai visuomet /tas duos neigia
mų rezultatų. Nes federaliam 
bute kur pasisuksi, visur 
yra ankšta, visur viskas už
versta, nes visur permaža vie- -
tos. 

Yra projektas Chicagoje 
pastatydinti naują pastos bu
tą. Kuomet tas projektas bus 
įvykintas, gal visa padėtis 
pagerės. Aguona. 

X Seserys šv. Kryžiaus 
parapijoje rengia vaikučius 
prie pirmos šv. Komunijos 
gegužes 24 dieną, sekmadie-

TEN KU« VILNELĖ IR NERIS. 
Ten, kur Vilnelė ir Neris 
Tarp javuotų laukų smvena; 
Nuo amžių, ligi šių laikų 
Barni lietuvių tauta ten gyveną. 

Kur šiandieną javai auga, 
Arba pievas gėlės puošia, 
Ten senovėj tamsios girios 
Amžiną dainelę ožė. 

Giriose buvo daug balų, 
Pelkių, klanų, ežerų; 
Jų vandenyse daugybė žuvelių, 
Lydžių, lynų ir ešerių. 

O tarp girių paupiais 
Gyveno galinga tauta. 
Niekam tuomet ji nevergavo 
Nes buvo narsi ir tvirta. 

Savo brangiąją tėvynę 
Labiau už viską mylėjo. 
Ir nuo priešų ją apginti 
Savo kraujo negailėjo. 

O kai buvo ramus laikas 
Žmonėm \ medžioklę jojo.: 
Taurus, lokius ir vilkus 
Po girios kalnelius medžiojo. 

Kartą šalies kunigaikštis 

• 

Garsus valdovas Gediminas, 
Pagavęs luiosą valandėlę 
Medžiot išsirengė į girias. 

Medžiotojų ragų. balsai 
Ramumą girioje suardė, 
Mažus ir didelius žvėris 
Iš savo gustelių išbaidė. 

Vieni jų labai išsigandę 
Ieško sau vietos pasislėpti, 
O drąsesni ir stipresni 
Skubėjo svečių pažiūrėti. 

Štai ir gauruotas milžins tauras 
Mauruodams lend iŠ tankumyno, 
O čia narsusis kunigaikštis 

j Tuojaus strėla ji pavaišino. 
Tauras baisiai sumaurojo 
Ir bėgt į tankmę pasileido, 
O kunigaikštis jį pavyjęs 
Antrą strėlę jam paleido. 

Nuo gauruočio mirties balso 
Visa giria suskambėjo, 
Ir žemę krauju užliejęs . 
Be kvapo po medžių gulėjo. 

Dienos medžiokle nuvargintas 
Kunigaikštis pilin nejojo, 
O sątakoj Nerio ir Vilnelės 
Ant kalno apsinakvojo. 

) ^ 

I i 

i 

Ąžuolai jam savo dainą 
Vėjo pučiami dainavo, 
O kunigs jų dainos lyliuojams 
Didį sapną tad sapnavo. 

Matė jis čia pat ant kalno 
Didį geležinį vilką, 
Kurio staugimo balsas 
Toli girdėjosi aplinkui. 

Po tokio neprasto sapno 
Bytą nubudęs kunigaikštis, 
Kvietė pas save žinovus 
Kad jam tą sapną išaiškint. 

Bet jų tarpe nesirado 
Galinčio sapną atspėti, 
Tuomet kunigaikštis liepė 
Kryvių - Kryvaitį pakviesti. 

Štai atėjo senas, žilas, 
Sulenktas metų našta, 
Baltais rūbais apsitaisęs 
Vaidilų lydims Lizdeika. 

Išklausęs žodžių Gedimino 
Protaudams kiek pasėdėjo, 
O paskui tą didį sapną 
Šitaip aiškinti pradėjo. 

,Čia, ant šito aukšto kalno 
Kur matei valdove vilką, 
Pastatysi stiprią pilį 

/ 

v Kurios klausys visi aplinkui. 
Taip nori visi dievaičiai 
Ir didis dievas perkūnas, 
Kad pastatęs stiprią pilį 
Stipriausis būtumei galiūnas. N 

Kad aplinkui visos tautos 
Įsakymų tavo klausytų, 
Ir be tavo žinios 
Nei'vieno žingsnio nedarytų. 

Šitoks aiškinimas sapno. 
Gediminui labai patiko, 
Ir netrukus darbininkų būriai 
Statyti pilies ten atvyko. 

O neužilgo toje vietoj 
Kurioj didį sapną matė, 
Aukštam kalne, tarp upių 
Stiprią tvirtovę pastatė. 

O ji kaip geležinis vilkas 
Vis žvelgėsi aplinkui, 
Kas valandą pasirengus 
Priešą atremt ginklu. 

,Ji per amžius budėdama 
Visą §alį gynė; 

i Tada tai buvo Lietuvai 
Šviesiausia gadynė. 

Tada visa Lietuva 
Žydėti žydėjo, 

Nes lietuvis gimtą kraštą 
Kaip vaikas motiną mylėjo. 

Tada skambėjo Lietuvoje 
Kanklės stebuklingos 
Kiekviens užgirdęs jųjų balsą 

* Darėsi galingas. 
Bet ilgainiui kanklių balsas 
Visiškai ̂ nutilo, 
O su joms tėvynės meilė 
Pamažėl išdilo. 

Daug sūnų; šalyje girių 
Gimtos kalbos išsižadėjo, 
O prisižiūrėję kitašaliams 
Aklai sekti juos pradėjo. 

Vargai ir nelaimės iš visų pusių 
Veržtis Lietuvon pradėjo, 
Gi lietuvis sunkų jungą 
Ilgam ant kaklo užsidėjo. 

Ir vargo vargšas lietuvis 
Vargams gi vis nematė galo, 
Tik susiprato pagalios 
Kad kelią skintis pats privalo. 

O tiesus į laisva kelias, 
Dygiaisiais kerais užaugo. 
Tai dabar ir sunkiai dirbdanis 
Ilgam turės \larbo. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

_ 

WESTVILLE, ILL -

pirmas iv. Mišias, galop su-
įteikdamas visiems kunigiuką 

palaiminimą. Kun. L. 3. Bri-
,mu kun. A. Karužių, Šv. Jonoįgmanas pasak§ pritaikintą pri 
('Berchmans parapijoj. Ten ra-;micijoms pamokslą. Apie is-

• 

• • • • 

Dainai skaitome laikraš
čiuos© apie visokius įvykius 
lietuvių kolonijose, gi iš mū
sų padangių jau seniai kaip 
kas buvo parašyta, rodos, kad 
čia veikimas užsibaigęs ener
gija ir entuziazmas išsisčmęs. 
Laikas plunksną pastūmėti. 

Sek. bal. 26 d. Jo Mal. 
Vysk. A. M. Dunne suteikė 
kunigystes Sakramentą Vin
cui Ažukui, Šv. Marijos Kate
droj, Peoria, BĮ. Gerb. kun. 
Vincentas atvyko pas mus pe
reitą rudenį ir apsibuvo pas 
mūsų kleb. kun. L. Brigmaną, 
tame laike dalyvavo vįsuose 
mūsų Veikimuose. Džiaugia
mės susilaukę naujo vado mu- įsės tos parapijos gyvavimo, 
sų tarpe, nes gerb. naujasis, Tokią mokyklą kolegijai, lie-
kunigas sugrįž po primicijų j tuviams pastačius šioj šalyj, 
vėl į mūsų tarpą. Ibutų garbė mūsų tautai ir but 

do parapijonus besirengiun-
Jčius prie milžiniško pavasari
nio bazaro. Žaismavietė" kur 
bazaras bus padarė mūsų sve
čiams didį įspūdį. Vieta taip 
išpuošta, kad įėjus vidun jau
tiesi it kokiam didžiam pal-, 
mų darže rietu Amerikoj.JTai 
visa atsiekta klebono, vika
ro ir žmonių darbštumu ir 
Raginkite vienas kitą prie duo 
didelė 23 kambarių mokykla; 
pastatymas atsieis 330,000 do
lerių. 

Taipgi statoma seserims 30 
kambarių muro namas ir nau
ja mtrro klebonija. Gi ka? nuo
stabiausia, kad tas viskas į-
vykdinta tik po metų ir pu-

kilmes ir įspūdžius parašysiu 
kitoj korespondencijoj. 

Išvykus klebonui, jį pava
davo kun. A. Karužis, kaip 
jaunų taip ir senų geras pa
žįstamas ir draugas, ries kle-
riku būdamas visuomet atos
togas čion praleisdavo dar
buodamasis su mumis. 

( ( Vyčiai". 

Treč. bal. 29 d. celebrantas į 
išvyko į Wilkcs Barre, Pa. 

; kuo pasidžiaugti . 

Apleidus Detroitą abu ku-
prie savo tėvelių laikyti pri-lnigu važiavo per Buffalo, N. 
micijas, kartu su juo išvažia-fY. it aplankė garsųjų Anieri-

Geg. 4 d. vi^tr Vyčių kp. 
turėjo sus-mą, į kurį atšilau- [N* 
kė svečTas kun. A. Karužis. 
Pakviestas pirm. pratarė ke
lis žodžius, prižadėdamas ki-

zono Josimas. Valio Vyčiai! 

Mirtis. 
Geg. 4 d. atsiskyrė su £iuo 

pasauliu P. Jonutis. Velionis 
priklausė prie šv. Pet. ir Pov. 
bažn. iš kur'ketv. buvo iškil
mingai palaidotas. Velionis 
paliko nemažą šeimynėlę. Lai 
ši juoda Žemelė ^nebūva jam 
sunki. 

~ Neužilgo prasidės. 
Bažnyčios atremontavirao 

darbas. Darbai pas mus šiuo 
tarpii prastai eina. Sunku 
gauti darbą. 

Jauna Sakele. 

Po $5.00: Kun. K. Bičkaus
kas, J. Gusčius, O. Radavi-
čienė; 

Po $2.00: J. Balaika, K. Du-
bysaitė, M. Danusienė, J. Lau
rinaitis; 

M. Naru&evičienė $1.25; 
f o $1.00: P. Maurusienė, J. 

C I C E R O J E 
X Geg. 4 d. N. P. P. Ė. 

mergaičių draugija turėjo su
sirinkimą. Tarėsi kaip dau-Į 
giau sukelti pinigų įtaisymui 
naujo P. Š. altoriaus naujoj 

Sop. dr-ja turėjo bazaro už* 
baigtuves. Buvo šokiai ir dai
ktų laimėjimas. Draugija ba-
zaru pelnė keletą šimtų dole
rių įtaisymui naujoj bažnyčioj 

! naujų stacijų. 

INO. HARBOR. 
tą vakarą "užfundyt" vy
čiams puotą. Tikimės, kad ši 
puota bus viena iš istoriš-
kiaufcių mūsų gyvavimo me
tuose. 

Geg. 3 d. mūsų "baseballi-
ninkai" supliekė U. S. Fuel 
Co. Tai buvo pirmas šio se-

—— 
• *&h - « * » . • 

vo vietos klebonas, kuris sa
kys iškilmėms pamokslą. Pa
starieji bevažiuodami Pensyl-
vanijos link, užsuko į Dc-
troit, Mieli, ir ten praleido 
dieną su mums gerai pažista-

kos'krioklį "Niagara Fatls 
gi iš ten tęsė kelionę j Pa. 

Geg. 3 d. gerb. kun. V. A. 
Ažukas, Šv. Trejybės bažn. a-
kyvaizdoj savo tėvelių, gimi
nių ir pažįstamų- atnašavo 

D A K T A R A I 

lfamq Telefonas Yards i«9t 
Ofiso TeL Boulevanl 591S 

DR A. J. BERTASH 
1464 8o. Halsted S t 

o n s o valandos nuo 1 Iki % po 
•lėtų Ir 6 iki 8 vakare 

DR. S, BIEZiS 
FHVSICVAN * SI RGBOH 

X — Spinduliai 
Office: 2901 W. 22nd St-

Oor. S. Leavitt Si. TeL Canal 6288 
Besidence: S114 W. 42ud St. 

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

Sun. 10-18 ftoon 

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

Telef. Lafayette 4146 
) 

r. Telefonas Boulevard 8 

DrSABrenza 
4408 HO. ASHULAIf D AVĖK VM 

Cbicago, DL 
VaL: t vyto Iki 11 piet: 1 g* 
l ^ t m I po plet, 6:86 vak. m 
• :M vak, 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th 8L 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
• Iki 8 v ai. vak. Hedėllomls nuo 

8 iki 2 vaL P* P*etų. 

• * 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Ob§-

tetrikas ir Specijaliatai 
Elektroterapea. 

IŠIMA TONSILUS -
—B« nmrinim*, 
—B* Milto Ir M 

D — B« kr»u>». 
4)—B* |okl« MV«JM 
•)—r«4!ij«iitul nereikia miTgU, Sa

li tu«j vaisyti, tr rali elU i 

Fa*7*» 'Omit-ttom^ (akmeni* •ullyje) 
Ir akmea|a slaptim* pilelėje hm m-
i^eracLiaa MI Ii 
rUkoniU priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtintiems w*;r»iiaa ftirdėjiata. 
Gydą rtaokta* H*AM pasekminajtU. Ir J«i 

rra »«** 
ProfeąlJMalt 

ro operacija*. 
v i a * telkia sav* 

1411 80. 50 Ave. Cicero, HL 
Oflsa* atidaryta*! kaadleu nu* S vai. 

p* piet iki • vai. vakare. 
N*delloail* tr 

Dr. A.J. KARALIUS 
X4L Boulevard 1160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

m. 

Dr. Maorice Kahn 
•ydytoja« ir Chirurgas 

4631 8* Ashland Ave. 
TeL Tards 0994 

yaiacdoj; „ j į 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėi. nuo 10 iki 12 piet 

. 

Ofiso TeL Boulevard P88-3 
Rezid. TeL Drexel t l f 1 

Dr. A. A. ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas MoteriSka, VyriSku 

Vaiką ir visu chronišku ligų. 

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

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

: — . 

• • * 
TeL Boulevard 3688 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAS 

IR 
CHIRURGAS 

8887 gouth Morgan Street 
Valandos: 9—18 i i ryto. 

Vakarais nuo 7 iki t 
CICERO OFISAS: 

1848 South 49tb Avenne 
Telef. Cicero 4878 

Valand.: 8—6:8* v. T. kasdien* 

IUtarniEkals !r pėtnyčtoms nuo S 
Iki • vaL vak. 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo o/lsa po numorta 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovą, Moterų Ir Vytu Llgu 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:89 vakare 
Nedėliomis: 19 iki 18. 

Telefonas Midway 1889 

[Marquette Pharmac 
• Vienatinė Lietuviška Aptiek* 

Šioje Apielinkėje 

F. A. R A K A Si 
Registruotas Aptiekortus 

ir Savininkas 

2346 VVest 69th Street 
Arti Weetern Ave. 

P h o n e R e p u k t l e 8 8 7 7 — 5 8 8 1 
C H I C A O O , I L L . 

Susirinkime, kuris įvyko 
1925 m. gegužės 6 d., ateiti
ninkų namams aukojo 

Jonas ir Domicėle Jociai L. 
boną su %% $60. 

' - ' • • 

25 metų prityrimo 

8IMFTOMAI PARKIA8UA 
AK IV LIGAS 

Ar Jums skauda sja*»ąT 
Ar Jusų akys 

i Ar yra uideftosl 
Detina ar niežUt N 

Ar skaitant akys gr«tt pavarr-
staT 

Ar kvaišta gal*** 
Ar matote kaip ii plukanclus 

taikus 
Ar atmintis po truput} malėja T 
Ar akys opios Šviesai 1 
Ar jaučiats kaip ir smiltis a-

kysa? 
Ar yra balta dėme ant vokfjT 

Dr, Jan J , Smetana 
. .1801 So. Ashian^ An. 

Kampas 1S gatves 
Ant trečio aufito viri Platte ap-
Uekos, kambariai: 14, 18, 18 ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:89 A M, 

DR. VAITUSH, O. D. 
l ietuvis Aklų Specialistas. 

I PalenfTins akiu įtempimą, kas 
f yra priežastimi skaudėjimo kal

vos, svaiaoillo. aptemime nervuo-
tuino, skaudančias ir uMsvusiuS 
karsčius aklu, kreivių akių, kata- | 
ro, nemieco, ir taip tolinus, be 
vaistų arba skausme. Nepervirii-
oa nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
agsamlnaa elektra parodantis ma-
iiauMas klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose ataitikimuo 
sa. Nauji stiklai įdedami i rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai Jdėtl nuo 
numerio i i recepto duoto visiems 
ligoniams, tr rekordas laikytas Ti
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 

f ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių* nuo nepataisytų aklų 
Įtempimo, kuomet geras pririnki-
orias Ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti Ir ton 
matantiems pagelbėta. Speclalė a-
tyda atkreipta } mokyklos valkus* 
Valandos: nuo 19 rrt» Iki 8 vak. 
Nedėlfomls nuo f Iki 1 po piety 

Tel. Boulevard 7.889 
1B45 Weat 47-th Street 

AKINKI «4 IR AUG&CIAO . . „ 

Ganušauskiene, S. Lapinskie
nė, A. Mikalauskas, T. Anta
navičienė, K. Baltulienė, E. 
Grimailiene, O. PaulauskierS, 
E. Šalkauskiene, P. Laučiene, 

|M. Petkiene, K.Petkus, F. 
Zaranka, P. Jurgutis, A. G le
mia, P. Bavičius, N. N„ 0. 
Kudleviliene, G. Urbelienė, O. 
tTjinskfenė, P. Vaišnora, K. 
Šarka, A. Vrubliauskas, B. 
Juodys, S. Laurynas, K. Ra
kauskienė, K. Ruzgis, L. Šim
kus, J! Rudaiti*?, M. Košlenė, 
}i. Maurusienė, V. Gnmaila. 

Viso su, smulkiais £122.30. 
Privatiskai surinkta iš: J. 

Karvelis L. boną $50, J. Kar
velis $10, J. Lidaugas $10, K. 
Vaišnoras $5, J. Butkauskas 
$5,' M. Paulauskienė $2, J. 

j Gustaitis $1, A. Eišrrinskicne 
$1. 

Viso is Ind. Harbor $200.30. 
Širdingai aem, 

At-kų Atstovai. 

CHICAOO HEIGHTS, ILL. 

At-kų Namams aukojo: 
Po $5.00: Gerb. Kun. 'J. 

Svirskas ir A. Leliuga; 
Po $3.00; A. Gudavičius; 
Po $1.50: P. Binkienė"; 
Po $1.00: P. Dabulskienė, 

M. Janavičienė, A. Kybartie
nė, K. Jankauskas, P. Mil-
mantas, D. Macius, K. Gir
nius, M. Damauskiene, R. 
Gaučienė, B. Malmantienė, M. 
Žukauskiene, V. Gaučius, M. 

BRIDGEPORTO. 

Šita mergaičių draugija 
pralenkia visas kitas jaunimo 
draugijas prisidėjime prie 
statomos naujos bažnyčios. 

X Geg. 4 d. 9:30 ryta, nors 
lynojo, tečiaus nemažai susi
rinko žmonių prie 50 Ave. ir 
15 Str. žemei kasti mašina su
šnypštė, darbininkai pradėjo 
judėti. Čia buvo vietos kuni 
gai ir kun. Ig. Albis, kun. A. 
Briška, Arkitektas L. Strei
ką ir kontraktoriai. Kun. A. 
Briška ir, vietinis klebonas 
kun. H. J. Vaičiūnas pasakė 
po prakalbą. Paulius Pučko-, 

Irius tą istoriją darantį reginj 
nufotografavo. Ir prasidėjo 
darbas statymo naujos šv. 
Antano bažnyčios, Cicero. Pa-
rapijonįs nuoširdžiai remia ir 
deda pinigus. Už metų laiko 
Cicero lietuviai garbins Dievą 
naujoj bažnyčioj ir turė"s kuo 
teisingai didžiuotis ir pasi
girti, nes bus graži bažnyčia, 

X Geg. 5 d. Moterų Są-gos 
2 kp. turėjo vakarą su už
kandžiais ir programų pager
bimui naujų narių ir pažymė
jimui virimo kursų užbaigimo. 
Pagerbė virš keturias dešimts 
naujų narių. 

X Geg. 6 d. Dievo Mot. 

Šulcienė,P. Eitutis, P. Rimkie 
nė, P. Murauskaite, J. Jan
kauskas. 

Su smulkiomis $32.27. 
Aukas priėmė ir dėkoja 

At-kų Atstovai. 

A. R. 2ksyriaus "Bunco 
Partyr,

y kuri įvyks gegužio 
13 dieną po pamaldų seredos 
vakare šv. Jurgio parapijos 
svetainėje yra visų labai lau
kiama. Nes tie visi, kurie tik 
buvo paskutinėj šio skyriaus 
"Bunco Party" tai atmena, 
kiek <'fonių,, jie turėjo. Vie
nas korespondentas negalėda
mas sulaukti šios "Buneo 
Tarty" paskelbė ją viena sa
vaitė pirmiaus. Jis parašė, jog 
tai įvyks gegužės 6, bet tik
renybėj, tai įvyks gegužes 13. 

Taipgi šis skyrius rengia 
triukšmingą "Vic-trolos" išlai 
i aėjima su vakariene ir šo
kiais, kas įvyks, spalio 2 die
ną Lietmvių Auditorium sve
tainėj. Monika. 

ADVOKATAI: 

KniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiinjiiiHĮĮiMmiiniiiiijg 

AUDITORIUM GAFE 
AND 

CHOPSUEY i 

• - • • • • • * • * 
T Tel. Canal 2856 

O. J. P A H I 1 S 1 A 
N Fotografas 

PAKSHUTA STUDIO 
Tolumas nedaro (skirtumo 

Saukiamas, važiuoja į Tisas 
mieste dalis. 

f Tel. Canal 0857 rmk. Prospect 8858 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgai 
1811 t a Halsted St. 

Rezidencija 8800 S. Artesisn Are. 
Valandos: 18 lkl 18 ryto: 1 Iki 8 

po olėtų: * iki 9 rakare. 

Nesigarsinsi, - tavo t>iznj 
mažai kas žinos. 

Į Profesionalai, biznieriai gar-
sinkite savo biznius dienrašty 

j«Drang.» Him.ū 

DR. SERNER, 0. D. 
L i e t u v i s A k l q SpeclaltoUur 

I 
Turėk Svariai.. Sveikas akis ' 

JeUru kenti galvos skaudėjimą, 
! Jei turi aklų uždegimą, jeigu a k a 

suvargo, silpnos, skaudžios arba 
t ašaroja, Patarimai Dykai. 

$5 ir augdčiau 
1 Valandos nuo 1 lkl 8 vakare. 
! Nedėllomls nuo 10 lkl 1 
, 3333 South Halsted Street 
H m •. • i m i II • • • •m m i^ątf 

Gera Vieta Pavalgyti = 
= Lietuvlžkų Ir Amerikoniškų S 
Svaigių kur gražiu Ir SvariuSJ 
ŠSpeclalt lietuviški pietus papras S 
e toms kainomis nuo 11:88 rytoS 
S iki 2:00 po p le t 
i P. A. PALLULIS 
• Savininkas 
j 3200-02 So. Halsted Street 

TeL Boulevard 5788 
Atdara Dieną ir NaktJ 

iiimmiiiimiiiiiiiiiiimiimimiiiiiiiiDc 
—. _ — H I I I . ^ • . W m M i l i i »pmm — • n • • i — .̂  • • • • • • • > ! 1 — — — — — ^ 

PRANCŪZIŠKAS 
DAKTARAS 

i Phone Roosevelt 7785 

DR. K. P. MICZOLL M.D. 
2858 S. Western Ave. Cor. 34 St. f 

Specialiai Gydau Rumatizma. 
Vai.: Nuo 9 v. ryte lkl 1 v. p. p. f 

Nuo 6 v. vak. iki 9 vai. vak. I 
* Ned.: Nuo 8 tltl. tyte iM 1 v. p. p į 

f OR. BENEDICT ARON 
Ofisas 8801 8. Kedsle Ave. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 3—8 vak. 
Residencija 9150 W. 8$ St. Phone 
Prospect 0810. Valandos lkl 10 
rytą, 7 iki 8:80 vakare. 

» ' * • » » » » » < 

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų Ir slaptų ligų 

Gydo su pagelba naujausių 
metodų X-Ray Spinduliai 

OUsas 1800 So, Ashland Ave. ant 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0484 
Valandos 1:00 lkl 4:30 ir 8 lkl 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po plet 

REZIDENCIJA: 
4201 .South Riehmond St. 

T e l Lafayette 8878 

SIMPATIŠKAS — MANDAGUS — GERESNIS IR 
PIGESNIS UŽ KITŲ PATARNAVIMAS ^ 

EUDEIKIAI 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

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

Tel. Yards 1741 fa- 4040 
SKYRIUS SKYRIUS: 

4447 So. Fairfleld Ave. 4904 W. 14th Str., Cicero 
Td. Laftiyette 0727 Tel. Cicero 8094 

ADVOKATAS 
J. P. Waitches 

Praneša jog jis persikėle 
j naują ir didesni ofisą. Jo 
naujas ofisas yra 127 N. 
Dearborn Street, ruimas 
1420, ant 14-tu lubų. Telef o* 
nas Dearborn 6096. 

Namu ofisas tas pats: 
10717 Indiana Avenue, Rose-
land, Chicago, Illinois. Tele
fonas Pulfman 6377. 

— i • 

JohnBagdziunas Borden 
Lietuvis Advokatas 

Asststant Stare»s Attorney 
4ff W. Washin£ton St., R. 1S10 

Triephonc Dearborn 8f4t 
Vakarais: 2151 Wcst 22 St. 

Telephone Roosevelt 90f0 
Haiuų Telefonas Repabllo MtO „ 

"T. 

«.: 

DR. J. W. BEAUDETTE 
~^— ~̂ h ...-i*1*", . ^ g f t ^ . *m^ . 

ŠTAI JŪSŲ LAIME 
Išmokiname Anglų Kalbon, Lietu
vių kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
Ir kitų mokslų. Mūsų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą | devy
nis mėnesius; augštesnj | dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslui, — Šiandie jie yra 
laimingi! č ia kiekvieną. Smogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko ne
kainuos. 

Amerikos Lietuvių Mokykla 
i. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3108 S. Halsted St., Chicago, 111. 

EXTRA SPECIAL 
Del Pirmos Komunijos 

Vaikučiams 
Nutrauksiu paveikslus labai 

pigiai. 
Mano paveikslai naujausios 

mados ir padirbu juos kuo pui
kiausiai Ir artistiSkai, kjui žmo-
sraus išvaizda tšrodo kaip tik 
gyvas. 

Neužmirškite atvesti vaikučltis 
čia 
3202 So. Halsted Street 
BRIDGEPORT STUDIO 

J. J. Stankus 
TeL Doul. 3S09 

I •Hg 
I DR. H E R Z M A N 

I I f i R U S I J O S 
Gerai lietuviams žinomas per IS 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas tr akušeris. 

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

Ofisas ir Labaaatorlja: 1035 W. 
18th St., netoli Morgan S t 

VALANDOS: Nuo 10— l t pietų 
ir nuo 8 iki 7:30 vai, vakare. 

t Canal i 
Telefonai: 9110. NaktJ 

• s ^ H Drexel 0950 t 
Boulevard 4186 j 

3235 South Halsted St. 
9—10 A. M. Ir po 8 v. vak. j ( Vai, 

I 
o 
o 
o 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

117 N. Dearborn St., Room 111T 
Telef. State 7fttl 

Vakarais Ir nedėlios ryta* 

3335 So. Halsted St. 
Telefonas Tards 0141 

Bftem vlsDse teismuose —* Ab
straktai. — Ingallojlmal — Pas
kola pinigų l ir 2 morgičiama 

•^ . • 

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

118. La Salle st. Room 2001 
| TeL Randolph 1«S4 Vai. nno t - i 

VAKARAIS: 
8841 S. Halsted tt. Tel. Vards 0068 

7 lkl 9 v. v.. i*jart PanedSUo Ir 
F ė t n y č i o a . 

T i ••• — - $7 

• » « + ». 

CHAS. K. VUOSATIlS 
S Didžiauseg k ^riaušes sluvejea 

Tunu dideli pasirinkimą pavasarinių 
N^TusfeZnos^Si 

g Vurokin Btylu 
o Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 
• feayos visiems prieinamos. 
•Kreipkitės pal mane del cero patarn^L 
g vimo. Taipgi S» 
• Valome, dalome ir atnaujiname senus. 
g Lteturiu Kraulius 
.2337 80. Leavitt St. Chicago, HL 
j TaL Roosevelt 8982 
*qaifl8aiLttfQ&ffettftaaitafla8atfflQtttttaaMttQattttt8QQtat 

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

Ofisas Didmiesty J: 
29 South La Salle Street 

Kambaris 630 
Telefonas Centrai «SM 

Vakarais 3223 S. galsted St. 
Telefonas Tarfa 4M1 

M KUCHINSKAS I 
LIETUVIS ADVOKATAS 

8881 vT. 22ni St. arti Deavttt 88. 
Telefonas Oanal 8558 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8a-
redoj ir Pėtnyčioj nuo t r. iki I 

i v . Veda visokias bylas visuos* , 
(teismuose. Egzaminuoja Abstrak- I 

tus ir padirba viaakius D o k o 
mentus, perkant arba pardu'o-

Jdant Lotus, Kantas, Farmas ir 
Bisniua Skolina Pinigus ant plr-

i
mo morgičiaus lengvomis ifilygo-
mla „ , | 

" - • * ' " " "•' "' * • T r I I _ __ _ J 
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2iniii-2inelės. 
— r 

X Pirmadieny j , gegužes 11 
d. panelė Ona Rudminaitė 
iš Town of Lake, išvažiuoja 
Liefnvon. Panele Rudminaitė 
buvo visų idėjinių organiza
cijų narė netik "paprasta, bet 
ir garbes ir amžina. Ypatin
gai pasižymėdavo stambiomis 
aukomis visokiems geriems 
tikslams. Dora ir ištikyma šv. 
Kryžiaus parapijonė. Linkime 
Onutei laimingiausios kelio
nės! 

. v». 
kia daug pastangų. Už tai visi veikslai nuimami, P-nas Bace 
kritikai į darbą. Nes jeigu 
mes nutęsime per ilgai tai 
mums prisieis bažnyčią staty
ti toli pas gelžkelį. Nes čia 
arčiaus Vienuolyno, kur dau-
giaus lietuvių apgyventa jau 
nebus vietos. 

^«!m»į" :*r*: mss — - . • . = * 

PlmaiUpU, Oteg. 11, 1925 
*w S * 

15 MARQUETTE PARKO. 

Mūsų kolonijon nesenai atsi
kėlė ponai Lazdauskai. Čia 
gyvena po numeriu 6838 So. 
Maplewood • Ave., kurie pir-
miaus gyveno ant Bridgepor-
to. Jie čia nusipirko naują 
namą. Man tik įstabu tai jų 
daržas. Jie atsikėlė iš Bri-
dgeporto, iš ten kur žmonės 
neturi daržų, bet šičion jie 
savo daržą padarė labai pui
kų. Pasėjo dobilų, pasodino 

Daugumas mūsų kolonijos 
žmonelių, tai taip sau sėdi ra
miai, ot ir tiek. Jiems visai 
nerupi mūsų kolonijos veiki-1 ̂ „ ^ vySnįu įr" įvairių gė 
mas. Jie, tarytum, nei nežino, j j -
kad mūsų kolonijoj šv. Kaz>- Į 
miero Karalaičio Draugija! 

darbuojasi išsijuosusi, kad 
šioj kolonijoj įvyktų parapija. 
Bet yra ir tokių, kurie ne-
vien tik tyli, bet iš jų išeina 
geri kritikai. Štai sako: **dTus 
dirbate, o ve ta.s Vyskupas 
kaip neduoda, taip neduoda 

Mūsų kolonijos L. Vyčių 
112 kp. narė vanelė Ona Bart 
kaitė, gyvenanti 2507 West 
66th St., buvo sunkiai susir
gusi. Vyčiai buvo pasigedę 
Onutės. Na kurgi ne, nes ji § to
kia gera mergaitė. Tik Vyčiai 
gailisi, kad jos Lietuvos kai-

jums leidimo-. Tas tiesa, b e t , ^ ^ n € d r a s u m a s neleido 

vieius jau rengia savo apara
tą. 

Tikietai greitai bus pa
rengti. Reikia, kad įki išva
žiavimui jų nei vieno nebelik-
tų*pas jų pardavėjus. 

Galima tikėtis, kad taip į-
vyks, nes northsidiečiai ge
rai atmena savo parapijos 
reikalus. 

Ten Buvęs. 

P R A N E Š I M A I 
BRIDGEPORT. 

• * * • 

A. R 2 skyriaus rengia 
"Bunco Par ty" gegužio 13, 
7:30 vai. vakare šv. Jurgio 
parapijos svetainė. To vakaro 
pelnas yra skiriamas šv. 'Ka
zimiero koplyčios "Altorių 
fondui". Taigi kurie atjau-
čiate tą prakilnų darbą, pra
šom visų atsilankyti vakarą. 
Tikietų galima gauti pas A. 
Nedvarienę 3310 Auburn Ave. 

• Rėmėja, i 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
jj[ • t( mUml^Lm • • • • • • ! • • • • • » » • • • • » « g 

SOUTH SIDE PAINTERS 
AND 

DEGORATORS 
Moliavojame, poper Juo Jame Ir 

dekoruojame namus, taipgi ape
iname darbus statant naujus na
mus. » 

S. JOKUBAUSKAS ir 
X. MOZGERIS 

8808 8. TALMAN AVE. 
Telefonas Hemlock 1292 

BRIDGEPORT PAINTIN6 
& HARDWARE CO. 

SUSIRINKIMAS 

reikia atmyti, kad katalikišką 
parapiją suorganizuoti, tai ne 
"ba rne" pastatyti. Tam rei-

PAŠITARKITE^SU 
SPECIALISTU. 

Kad sergate, 
ateikite į mūsų 
ofisą ir pavelyk 
mus gerai ap
žiūrėt jus ir pa
tirt tikra prie
žastį ligos, mes 
turime geriau
sius Įtaisus. 

Mes gydom 
visokias chro
niškas ligas. Kraujo sumiši
mus vidurių neramumus, ku
pros skaudėjimus, rumatiznią, 
krutinės ir šonių skaudėjimą 
apkvaitimą, odos ligas, plau
čių, kepenų ir pūslės ligas 
specialiai gydome per 28 me
tus. . 

Pilnas Fiziškas Ir X-Ra*y 
EGZAMINAS VELTUI 

Kraujo ir šlapumo egzami
nai jusį akyvaizdoje. Mes vis
uomet turime naujus serums, 
p 606 ir 914 suteiktas su su
manumu, be skausmo. 

THE PEOPLES HEALTH 
INSTITUTE 

jai apie savo ligą pranešti 
Vyčiams. Džiaugiamės, kad 
/au Onutė pasveiko. 

NORTH SIDE. 

Dar. GILL 
40 tforth Wells Street 

Kampas Washin£ton 
Valandos: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 vai. 
ryte iki 6 v. v. Utarninke, 

Geg. 5 d. šv. Mykolo parap. 
svetainėje įvyko antras vieti
nio Federacijos skyriaus susi
rinkimas. Atsilankė daug at
stovų nuo katalikiškų draugi-
ft-

Svarstyta kaip bendromis 
jėgomis geriau surengti pik
niką parapijos naudai. 

Sutarta, kad išvažiavimas 
bus birž. 21 d., Jefferson miš
kuose. Išrinktos įvairios ko
misijos/kurios rūpinsis joms 
skirtais reikalais. 

Pageidaujama, įad north
sidiečiai tą dieną niekur ki
tur, bet tik sykiu visi į tą 
išvažiavimą. 

Toks išvažiavimas yra pir
mas mūsų kolonijoje. Reikia 
ji 'padaryti tikrai puikin. Te-

SP^c^į^tas ^ paliudys jis visiems northsi-
diecių vienybę. 

Išvažiavime žada būti di
džiausių įdomybių ir įvairy-

-
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North Side Mot. Są-gos 4 
kp. mėnesinis susirinkimas į-
vyks gegužio 12 dieną 1^25 
metų parapijos svetainėj 7:30 
vai. vakare. . 

O. Valuniute. rast. 

PAIEŠKOJIMAS. A* F. A. Ragins-
kas pa ieškau savo brolio Zigmonto 
Raginsko paeina 11 Lietuvos Kras-
navo Kaimo. Pirmiau gyveno Star 
Lake, Wisc. J i s pats arba kas apie 
jj žino meldžiu pranešt už" ką busu 
labai dėkingas. 

• 

F. A. RAGINSKI 
South Mountain, 

Franklin Co. 
Pennsylvania. 

Šeredoi ir Subatoj nuo 9 ry-|bių. Bus lenktynių, bus boli 
te iki 8 vai. vak. Nedėliomis n įnkų susirėmimas, mandali-
ir Šventėmis nuo 10 ryte iki 
1 vai. po piet. nų skambinimas, bus ir pa-

Tai Yra Malonu 
Važiuoti Su Mumis! 

v ». Žmonės kurie važinėja su " L ' turi proto pailsį. 
Jie gerai žino, kad \ darbą laiku pribus; nereikia 
jiems rupintis, kad nepavėlavus* į vakarienę ar j 
kokią nors^ sutartį. "LV eleveiteriai yra nustatyta 
kada jie išeina iš stoties, ir sykį nusistačius laiką 
kada karą imti ir tuo laiku kasdieną iš namu išeik 
ir laiku nuvažiuosi į darbą, nes jie punktuliai pri
veža į vietą. Tai tikrai apsimoka važinėti . " L " ka
rais, nes esi tikras, kad į laiką darban, pribusi. 

Nuolatiniam mūsų kostumeriam 
yra duodama specijalė nuolaidą. 
Už $1-25 "L" duodamas tikietas 
ir su juo gali važinėti , per visa 
savaitę kur nori ir kiek tik nori. 

(Chicago-E vanston-Niles Center Pass $2.00.) Ttkietą ga
li paskolinti savo šeimynos nariui ar draugui. Pasinaudok 
šio barganu šiandien bile kurioje "L" stotyje. 

C H I C A G O RAPID T R A N S I T 

ANDRIEJUS PUPLESIS 
Mirt" Gegužes 9 d., 1*25 m. 9 

*a l . ryto š \ . Antano ligonbutyje 
po operacija* 42 metų amžiaus. 

Kilo iš Kauno RcU. Teisiu 
Apskr.. Kartinos parap., Kun-
taiiriii kaimo. Amerikoje Išgy
veno 20 metu. 

Paliko dklelaime nuliūdime 
moterį Sofiją, siunj Andriejų Ir 
dukterf Elena. Taipgi paliko 
motiną Kazimiera, dvi seseris 
Kazim ien* ir Kurt'I i ją: pusbroli. 
Antaną ir piisesorę Valeriją. 

Kūnas pašarvotas 2214 W. 
23rxl SJr. Laidotuves Įvyks U-
tarninke. gegužes 12 d. Lš na
mų 9 vai. bus atlydėtas j Au
šros Vartų nar. bažnyčia, kurioj 
Įvyks gedulingo* pamaldos u i 
velionio sielc. * 

PO pamaldų bus nulydėtas 1 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus Ir pažystamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Moteris Sofija, sunūs, 
d t kuo Ir giminės. 

Laidotuvėms patarnauja gra-
borius S. Laehavhh Canal 1271 
ir 2199. 

.įme, dekaruojame, 
kalsimuo jame .ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklų ir t t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Ohlcago, ĮįL Tei Yardg 7282 

j 

Lafayette 49SS 

PLUMBING 
Kaipo lietu rys, 

* - ^ % 

M. YUtKA, 

- = - i / 

Telefonas Ganai 0919 
_ H * 

PLUMBING 
Geriausias pJuroeris. darbą at

iteku gerai ir saflniflkal 
THOMAS HIGGIN8 

t t l t 80. Oakley Are. Chioago 

gf 
A. K A I R I S 

Tel. Yards 9092 g I 
• 

Ir budavojlmo narna o 
GENERAI IS J 

• 

>f n rimo 

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

Jjgera patarUBa. f 
O 9311 South Balsted Street 

: —^. ^f rUi • 
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Tel. RcfMi'bilc 49S7 " " " " J x x " 

JOHN 6. MEZUISKIS 
GENERAL COMfPRACTOR 

AND BUIEDER 
j 7029 S. Artesiau Ave. Chioago. 

^ { • • » » * » » » » » ^m-**a 
Telefoną* Oanal % ar »»»«>» »m • 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojmio K on trak tortus 

DažŲ ir Poperos Krautuvė 
1988 SO. LEAVITT STR. 

NAMAI - ŽEME 

NAMŲ BARGENAI 
MES TrKTAI GARSINA

ME KELIUS BARGENUS, 
čia VISŲ negalime sutalpytJ. 
Atvažiuokite apžiūrėti, mes 
aprodysime šituos ir dau
giau, kuriuos patys pripažin-
site kad yra SPECIALIAI 
BARGENAI. 

MARQUETTE 
f M A N O R . 

8 flatai; mūrinis, naujas, 
kampinis namas. Visi flatai 
išrendavoti: rendos per me
tus $7.200.00. Savininkas 
mainys ant Bungalovv arba 
2 pagyvenimų namo, mažą 
dalj pridedant pinigais. Kai
na tik $48.000. 

2 flatai, mūrinis namas, 5 
ir 6 kambariai, lotas 30x125, 
2 karam garadžius. Kaina ti
ktai $14.500. su mažu {mokė
jimu. 

2 flatai, 6 ir 6, mūrinis na
mas ir dviem karam garad
žius. 2 pečiai, garu apšildo
mas. Kaina $13.800. 

NAMAI -- ŽEMĖ 

$25.00 DOVANU 
KAS PIRKS VIENU 

NAMĄ 1$ SIŲ 
BARGENŲ 
SOUTH SIDE. 

REAL ESTATE 

C. P. SUROMSKIS CO, 

BUNGALOVV 

— t * . 
E = 
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B I Z N I S 
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| PARDAVIMUI bučernė S. 
Sidėje. Biznis išdirbtas per 15 
mėty. Įeigos $1200 į savaitę 
Ilgas leasas, pigi randa. Auk-

jsine proga geram žmogui. Tai-
jpgiv randasi krautuvė ledo 
į mašina. Platesnių informacijų 
| Atsišaukite 

2301 South 61st Court 
Cicero, Po 7 vai. vak. 

Ant antrų lubų. 

6 flatų kampinis mūrinis 
namas, 2-5, 4-6 kambariai su 
visais vėliausios mados įtai
symais, vertas $35,000, kaina1 

tiktai $27,500, mažas įmokč-
jimas, randasi ant 56-tos ne
toli Racine Ave. 

2 flatų mūrinis namas, 6-G 
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 
6-6 kambarius, su visais vė
liausios mados įtaisymais, 
aukštas cimentuotas beismen-
tas, kaina $9,500 mažas įmoke-
jimas. * 

PRIE VIENUOLYNO. 
2 flatų naujas mūrinis na

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

2 flatų mūrinis namas, 5-6 
e JSJ m . ! 1 -t i j t ; « kambariai, kaina $13,500, j -
5 dideli kambariai puikiai mokėt $2,500 kitus kaip ren-

ištaisyti, karštu vandeniu da. Randasi ant 62-tos ir Ma-
apšildomi, tuo jaus gali persi- plewood Ave. 
kelti gyventi, randasi 65th iri 6 kambarių naujas mūrinis 
Artesian Ave., parsiduoda bungalow, vertas $11,000 bar
ant lengVŲ išmokėjimų. siduoda už $8,500, randasi ant 

^ » Marąuette Boulevard netoli 
4 flatai, mūrinis namas, Westerh Ave. 

1-6; 1-5; ir 2-4: 2 flatai ap
šildomi karštu vandeniu o du 9 BRIGHTON PARK. 
palais, ir prie šalies tuHte m į ^ ^ ^ Z ^ a 
}2&hn £?ndSS> p e r m£US vandeniu apšildomas, įmoket 
$2.640.00. Kaina, g r e H m $3,000 kitus kaip renda. Ran-
pardavimui tiktai $22.000.00 i dasi ant 42-tos ir Rockvell St. 
ir su mažu {mokėjimu. Ran- 2 flatų naujas mūrinis na-
daM aplėlihkėj 79th ir Hals- mas po 5-5 kambarius, su auk-
ted Ifita pastogė, aukštu beismen-

ttf , „ !tu, su visais vėliausios mados 
Bizniavas Kampas — ant!j t a i s y m a i s^ k a i n a $10)800^ ga_ 

63-čios prie VVestern Aye. 2 l įm a p i r k t i Su mažu įmokėji-
Štorai — 13 flatai (9-4 ir 4-,mu. randasi ant 44-tos ir Tal-
5) . Visi išrenduoti, $13.680,'man Ave. 
j metus. Savininkas priims BRIDGEPORTE 

6 pagyvenimų medinis na
mas netoli šv. Jurgio bažny
čios, įmokėt $1,500 kitus kaip 
renda. 

2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius, įmokėt $500.00 

Dėl kainos ir tolesniu in-! kitus kaip renda, kaina $4,500. 

j mainus lotus arba mažesnį 
namą geroj vietoj. 
.c 

> 

KĄ TURITE? 

formacijų kreipkitės musu'o-
fisan. 

S. 0. LACHAWICZ 
Lietuvi* Grtbortu* 
9314 W. *»-** FkW» 

Chlcaco, IIL 

Pat&rnaoJ* IftlOO-
turtet kuopl«l*o8ia 
Relkal« mttldJttu *t-
dftaukti. o mano 
darbn bastt* nia*-
nėdlntl 

• TeL GMMl 11T1 
• !•» 

PARSIDUODA Kandžių ir Ice 
Cream storas prie didelės mokyklos 

j — High Sohool. Užlaikom clgrarus. 
i tabaką, mokyklos reikmenys ir 
.lunch. Ruimai prie Storo. Rendos 

$45-00 J mėn. 3 metų leasas. Par
davimo priežastis* turiu* du bizniu. 

657 West 47tfc Street 

ANT PARDAVIMO Kepy
kla su namu. Gej^e vietoje. 

Kreipkities pas savininką 
1500 So. 51st Avenue 

Cicero, HL 

R O Z E N S K I 
L E M O N T 

& 

REMK1TE BIZNIERIUS. 

1 • • • 

Geras paprotys 
Naadokit Rufflas kt«dien, kad uil.ikiut 

falvoi odą tvaiką ir kad tariti puikius 
tVilfanttua plaukus. 

Rsiffles 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą graliu niaukų. 

Nusipirkite bonką u i 65c Šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumdianu tiesiog i i laboratorijos. 

P. AD. RICHTER i CO. 
Berrv A South 5th Sts. 

Brooklyn, N. T. 

^ 

^ " t 

6312 So. VVestern 
Avemie 

P^one Prospect 2102 

3 pagyvenimų mūrinis na
mas, su visais j taisymais, kai
na $7,500, įmokėt $1;000 ki-
tus kaip renda. 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas, kaina $7,500 įmokėt $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-

Jmas \ mainus. Platesnių žinių 
kreipkities įas:* 

C. Pe Suromskis 8C Co. 
REAL ESTATE 

3352 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 9641 

Chicago, IU. 

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

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

B* ' » » 

mmmt. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809 W. 351h SI.. Chicago 
TeL floulevard QU\ ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IB PAR
DAVIMO RASTUS. 

k'aaekmingai siunčiam pinigus fr 
• Parduodam Laivakortes. * S 
NAUDOKITĖS 

; PROGA 
Dabar yra geriausias lai

kas pirkt* narna arba lota. 
Turime dideli pasirinkimą 
KeriansJn. bargenių, visoj 
Chicagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir į kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg 
zaminojame abstraktus, da
rome ioviernaštis ir viso-
kes legalęs popieras. Ap-
draudiiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokia nelaimi]. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

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

Telefonas Yards 9062 
Chicago, Ei. 

Notary Public. i 

E. J. H E N I F F 
REAL E S T A T E 

LOANS INSTJRANC1 
General Contractor A 

Buildcr 

' Su tos rūšies reikalais 
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia, 

5710 8. Kedrie Avenue 
Chioago, Bl 

ResIdeMclios Tel. 
Prospect 6101 

Ofiso TeL 
B778 

Geru abeltuua naudojimui 
linimentas 

Pain-Expelleris 
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jua, ištrinkite akaudamaa 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojaa pajausite paleng
vinimą. 
35c ir 70c bonka vaistinėse. Timy-
kite, kad butų Inkaro vaizbaienk 

AD. RICHTER A CO. 
erry 4 South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

DIDELI BARGENAI. 
2 mūriniai dviejų pagyvenimų na

mai po 6 ir 6 kambarius. Namai ką 
tik pabudavoti su moderniškais {tai
symais. Elektra, gasas, vanos, viskas 
pagal naujausios mados. Vienas na
mas randasi prie Vieniioolyno 673S 
S. Campbell Ave. kitas namas 4644 
S.'Turner Ave. Brigiiton Parke. Par
siduoda labai nebrangiai, pasinaudo
kite proga, kurj yra Tamistos pa
siūlyta. 
Atsišaukite Telef. Lafayette 7486 

K. VILIMAS < 
4544 S. Turner Ave. 

MORTGKIAI - PASKOLOS 
ANTRI MORGEClAf 

Suteikiami ant 6% palūkanų 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus. 
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave., 

Lafayette 67S8 

LACER MALT 
Kad dar nemėginote nusi

pirkite setą šiandien, pas 
kiekvieną gerą groserninką. 
Kenas geriausio LAGER BO-
HBMIAN SELYKLOS su ge-
riausiais Bohimiškais Apy
niais - 85c. u i setą, $9.50 ui 
12 setų. Gvarantuotas. 
LAGER MALT EZTEAOT Go 
2041 W. 21 St. Chicago, III. 

Tel. Roosevelt 3375 

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge", 

« 

A 


