Veltui statysime bažnyčias,
darysime misijas, steigsime
mokyklas, jei neimsime į sa*
vo rankas ,spfiudos ir jos ne
platinsime.

"Draugai" tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame
rikoje jo gyvenimo draugas!
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ROMA, geg. 17. — Italijos,.Ims statomos tokion tarnybon,
LONDONAS, geg. 1-6. —
VVASHINGTON, geg. 17.—,'parlamentas
pravedėmoterims
bilių, kujkokion
tiks. Josdrausmei.
turės pa
Kelintas BČnesis santarvės
riuomi leidžiama
i siduoti jos
militarinei
i
valstybių ambasadorių konfe S. Valstybių vyriausybė per
NEW ORLEANS, geg. 17.
savo reprezentantus painfor- balsuoti municipaliuose rinki- j Tuo tikslu premiero Mussorencija tariasi ir:negali sutar- mavo devynias valstybes, kad
— Iš Kolumbijos respublikos,
muose.
į' •
j lini vedama valdžia jau turi
ti, kas a t s a l t i Vokietijos vy- joms laikas butų pagalvoti aPietjn Amerikos, gryžo čiavie
Premjeras Mussolini savo ii I paruošusi vyrų ir moteuų mo
riausybei Mlausiman, delko sa pie skolų atmokėjimą S. Valsi
nas keliauninkas ir parsivežė
ga prakalba jjarėnuė sakoma bilizicijai planus, kurie bus įjntarvė8
kariuomenė
neevakuo
tybėms.
t
_
vieno ateistinio atsiliepimo
bili,ų ir sugėlė memažai sensa- duoti parlamentui.
WASHINQTON ; geg. 17.— to nereikalauja. Anot prezi- h a Cologne "distrikto, kuomet j Painformuotos valstybės y- cijos, kad ateity, pasitaikius ; Parlamentui įduotas bilius
kopija. Tie atsiliepimai sklei
Sausieji fanatikai pradėjo dento, karo laivynas išlaiko- jVersailleso sutarty aiškiai pa ra:. Francija, Italija, Belgija, karui, be vyrų ir moterys I- pašalinti i." valdžios tarnybos
džiami tarpe Kolumbijos gy
darbuotis, kad svaigiųjų ge- mas valstybės apsaugai, bet j žymėtą, kad evakuavimas tu-J Rumunija, Graikija, Čekoslo-Italijoje bus mobilizuojamos ir ir iš armijos visus masonus
ventojų.
tęĄ
t
rymų kontrabandistus Atlan- ne prohibieijos vykinimui.
'rėjo įvykti šįmet sausio p r a - , v a k i j a , Jugoslavia, E s t i j a ir saukiamos tarnybon tėvynę Y r a žinoma, kad nemažai itaTuos atsiliepimus skI-.?i'Va*
ti-ko vandenyne kovotfų regu
ginti.
lų karininkų priguli masonų
'Latvija.
Tuo tikslu prezidentą Bal džioje.
Kolumbijos liberalų partija, la ris karo laivynas.
Anot premiero
moterys organizacijai.
Kaip Londonas, taip Pary- f g i o s v a lstybės kviečiamos
kurios priešaky stovi didžiau
, T c £ . i a u s p r e 2 - d e n t a s C o o M tuose Rūmuose aplankė žino
mas Anti-Saloom league agen žius šių met,ų pradžioje pripa paskirti komisijas skolų atmo
si ateistai fanatikai, n u s i s t a - ^ ^
darbft
sutnlkd^juos
zino
tas
Wheeler,
kurs
iš
kongreso.'
» j°g evakuavimas negali- kėjimo patvarkymui ir jas pri AMERIKA ATSISAKO PRI-,
te'visur ir visuomet knkšeio- Į „ n h B r d l | I l l a f #
MWB G E N - M I L E S mas, nes Vokietija pilnai ne- j g i n g t i w a s hingtonan.
rūmų prieangių nebeišeina.
PAŽINTI T. SĄJUNGĄ
^ wASHINGTON~ geg. 1 7 . Iš Baltųjų Bumų pranešta,
nusiginklavo. Anglai su fran
Atsiliepimuose žmonės ska kad toks sausųjų noras labai
Tečiaus jis iš Baltųjų Rū cuzais taip tvirtino remdamie
„. t .
.
Čia staiga mirė Suv. Valstytinami pertraukti
visokius nejudrus ir verčiau tegul jie mų išėjo nukabinęs nosį.
(jinklų transportaciios kont- , .
.
,
..
si tuomet žadomu pagaminti
;
.
.,
.
.
*,
...
f
bių
generolas
veteranas
Misantykius su kunigais, nekrikš
rolei reikalauja kitko
]eg
militarihės kontrolės komisi
tyti vaikų, nelankyti bažnyčių
GENEVA, geg. 16. — Gin- j
jos raportu.
OSLO, geg. 17. — Norvenekviesti kunigų pas mirštan
k
V
transporto
kontrolės
suj
Paskiau kuomet tas
VYSKUPO VALANČIAUS
igų vyriausybė atsidžiaugė pro
čius, ne!ttidoti numirėlių ka
važiavime
S.
Valstybių
dele
tas gautas, pasirodė, kad miSUKAKTUVĖMS.
hibicija. Pagamino bilių 1926
talikiškose kapinėse, atimti
gatai staiga daromai sutarčiai
ilitarinė komisija nepaduoda
metais referendumai atšaukti
vaikus iš katalikiški] mokyk
Lietuvių .Katalikų Veikimo pasiųlė pataisymų.
i jokių grypių faktjų apie Vokieprohibiciją.
lų ir tt.
ftijoB nenusiginklavima, bet Centras tarybos posėdy, ba!.
Būtent, pareikalavo, kad giKolumbijos hierarchija —
BERLYNAS, geg. 17. — ofisas paskelbė, kad preziden
d a u g i a u s i a nea pcluopiamus ga 2, numatydamas vyskupo Va-"nklų transporto kontrolė ne
WASHINGTON, geg. 17.16 vyskupe ir 5 apaštaliniai Prezidentas von liindenburg to sutikimas vykti Rhinelan- i ^
^ ^ a t s a k y m a g V o . j a n č i a u s didelius nuopelnus prigulėtu T. Sąjungai, bet kad Perniai S. Valstybėse apsauprefektai, turėjo suvažiavimą priėmė pakvietimą birželio 19 dan esąs sąTyginis atsižvelI kieti jai užvilktas ir nežinia ka lietuvių tautai ir katalikybei, į tam tikslui butų įkurta nauja j gos diena buvo minima rugmieste Bagota. Vyskupai Ii- dieną vykti } Rhineiand, Du- ciant į.-tarptautUką politinę ^
^ ^ ^ ^ ^^g,^^ s u t a r ė ivesti jo 50 meti? mir- Uarptaujinė ct^traHnė o^ą«u^.sėjo 12 d. Šįmet tam minėji
h^
beralams atsakyman paskel esseldorffe, kurį
okupuoja situaciją.
K
ties sukaktuvių palndnėjirhį Ir zacija.
įnui diena dar nepaskirta.
bė, kad nesenai ta liberalų francuzai. Tą dieną bus atida
Kiek žinoma, santarvės vah
'
.
. „ n . tam laiką paskyrė nuo geguEuropos delegatų tarpe tas
^ !. ..
, ,.
^.
7^,
, ,
Ambasadorių
konferencipartija susijungė su masonu
jai, be to, atsakymo darbo^ su- žės 21 d. ligi birželio 1 d.
amerikonų reikalavimas šukėPINIGŲ KURSAS
prgpjiizacija ir kaipo tokia r>tas tos Vokietijos dalies f slybes, ypač Francija, labai ^ .
trufedė Šiandieninis S; (Valsty
lė didelę sensaciją. GaHmas j
(provincijos) Lajodtagas. Tad! nepalankiai atsineša į von
Bažnyčios smerktina.
Vakarykščios
Dienos
bių ambasadorius Londone. SUOMIU LAIKRAŠTININ
daiktas, kad T. Sąjungos ša
norima paruošti iškilmes, pa- j Hindenburgą, kurs kartu su
Anot vyskupų, liberalų par
Ji» buvo ambasadoriumi Vo
KĄ) LIETUVOJE.
lininkai tam reikalavimui paLietuvos 100 litų
$10.00
kvietus su prakalba patį pre- buvusiuoju
kaizeriu yra pade
tas
karo
"kriminalistų"
la
tija, nėra jokia politinė par
kietijoje ir Vokietijos " nenu
i si priešins, tuomet Amerika iAnglijos 1 sv. sterl. 4.85
zidentą.
pam
tija, kaip patys liberalai gi
siginklavima " pavadino tikru
Gegužės 12—16 d. Lietuvoj ' į^į i S t o s s u t a r t i e s .
Franci jos 100 frankų 5.21
Vokietijos užsienių reikalų
riasi. Bet tai partija prieš
"humbugu", nes Vokietija ti-jk*rikėsi ir viešėjo suomių laiItalijos 100 lirų
4.10
krikščioniškų fanatikų, kurie
krai nusiginklavus.
'paštininkų ekskursija. Yra
PARYŽIUS, geg. 17.
Belgijos 100 frankų
5.07
daugiau nieko nebežino, kaip
Dabar traneiizai, kurie inei- >eliolika laikraštininkų. Jie Francija turi mažai anglies.
Šveicarijos 100 fr. . 19.o5
ža<la
tik žnieižti religija ir Bažnyiia ambasadorių konferenc-,
aplankyti įžymesniąsias j T a d s p . , k a s g H m i n t i b u g p a
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97
cią.
naudojamas vanduo.
Voki^ijo? 100 mrk.
23.81,
ir nestebėtina, kuomet ijoj, nori painformuoti Vokie Lietuvos vietas.
LONDONAS, geg. 17.
Praeity liberalai stovėjo Kuomet francuzai skelbia a- jfraneuzų vyriausybė Ispani- tiją, kad ji (Sugriautų galybes
GELEŽINKELIO KLAU
—•g
t
prie Kolumbijos valdžios vai- pie savo armijos laimėjimus Ijon pasiuntė atstovą su ispa'savo dirbtuvių ir dirbtuvėlių,
SIMU.
T e i s i n g a s Patarnavimas
ro ir tuomet tikintieji labai (Morokoj, yra žinių, kad jiems nų vyriausybe tartis, ar ispa (kurios, kilus naujam karui, ga
^ n _ i* J <
t
I b* but pakeistos ginklų ir adaug nuo jjpj .nukentėjo. Libe- 'labai sunkiai einasi kovoti su
nai nesutiktų bendrai su fran I
. ..*
, . , , . .
Klaipėdos prekybos rūmai
, lx . „
Imunicijos dirbtuvėmis. .
ralai plėšė bažnyčias ir vie kilėlius.
cuzais pakelti ofensyvą mau- .
* ;
, . .
Siuskite Savo Giminėms
pasiūlė vyriausybei, nutiesus
<
Anglai
tam
nekultūringam
nuolynus, persekiojo kunigi
Viename bare maurai atsi
nm
'reikalavimui priešinasi. Nes \.&l&nke\
. ^ ' ^
Jkl
ją. Tečiaus jie neatsiekė tik metė neatlaikę francuzų ata- rams
Frakcija nori Morokos pak Vokietijai, kai kad ir Franci- Telšįų, nebetiesti toliau Kre
slo. Taip bus ir šiuokart.
fy), kuriose francuzai panešė
O*
tingos
linkui,
bet
pradėti
ties
raščius
blokuoti,
kad
maurai
jai, dirbtuvės juk reikalingos.
Vyskupai bendruoju gany- didelius nuostolius. Kituose
[
8&lo> b u t e n t - n u o
tojiniu raštu įspėja tikinčiuO-| b a r u o s e s u k i l e l i a i koncentruo- Tarpžemi,ų juromis negautų Francuzai ,nori paduoti dar ir } » ^^^
Kretingos.
sius saugotis tų ateistų fana-,'j a g i i r f r a n c u z a m s yra nema-jis Europos jokios sau pagel- kitjų nežmoniškų reikalavimų,
Z
PER
Nurodoma,
kad
tuo
būdu
ga
c
kuomet jiems tgųksta tikrų
tikų, su jais neturėti jokui/žai pavojaus.
bos, kuri šiandie teikiama,
o
Hnia but|U greičiau įvesti susi
priekabių.
santykių ir jų propagandos
00
siekimas tarp kai-kurių Že
Iš to ir nesutikimai.
neklausyti.
PREMIERAS
PAS
PREZI
maitijos miestelių ir Klaipė
AMERIKONIŠKA KOME
Kaip matosi, francuzai nuo
dos, kas labai svarbu preky
DIJA.
DENTĄ.
Nes, "DRAUGAS" pigiau
lat nori Vokietiją tik provo
STUDIJUOS SKOLŲ PAbos atžvilgiu.
siai siunčia ir geriausiai pa
kuoti, kad patiems palaikius
DĖTI
NEW YORK, geg. 17. —
BERLYNAS, geg. 16. —
skaitlingą armiją.
tarnauja. "DRAUGAS" siun
Termessee valstijos legislatu- Užvakar prezidentą von Hin
SKAUTAI IŠK1L0N.
PARYŽIUS, geg. 16.
čia per didžiausia LIETU
ra pravedė įstatymą, kuriuo- denburgą aplankė Vokietijos
Francijos ministerių kabine
SVETIMU ŠALIŲ LABDA
VOS VALSTYBES BAN
Balandžio 14 d. mūsų juros
mi uždrausta valstijos moky valstybių premierai.
RYBĖS TIKSLAMS.
tas finansų ministerį Caillaux
<
klose mokinti žmogaus evoliu
skautų būrys išvyko pirmą
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
Prezidentas sveikinamas at
ir užsienių reikalų ministerį
sakė, kad jis nuo visų premie
WASHINGTON, geg. 16.— kart šį pavasarį iškilon į Pa
Briand autorizavo perstudijuo
"DRAUGAS" siunčia Pinemunės
mišką.
Nakvota
miš
Vienas profesorius peržen rų lauksiąs kooperacijos res Komercijos
departamentas
t i karo skolų reikalų kas link
nigus Litais ir Doleriais: Per
i
ke.
Gryžo
16
d.
praneša, kad 1924 metais iš
atmokėjimo ir savo raportą gė tą įstatymą. Traukiamas publikos valdyme.
laidomis, Čekiais-Draftais ir
Atšilęs oras ir atgįjanti
3. Valstybių išsiųsta į svetisu sugestijomis paduoti kabi tieson. Jį ginti teisme apsii
gamta vilioja skautus savo;]
Telegrama.
ma garsieji šalies advokatai
netui.
6 , 5 0 0 ŽMONIŲ ŽUVO
, m a i š a l i s labdaringiems ir
tikslu sutriaulkinti tą įstaty
\
j gelbėjimo tikslams 25 milio- skraistan kūniškai, jėgai ir j
sveikatai užgrudenti.
PEKINAS, geg. 16. — Nuoį^ai dolerių ir tiek pat religiATMOKĖTA $182,000,000. mą.
Sveikintina suskautėjusi
bado nukentėjusių šelpimo ko niaros ir misijų tikslams,
WA,SHINGTON, geg. 16.— į KAIiSAS CITY, geg. 17.
mūsų jaunuomenė!
misija
gavo
žinių,
kad
kovo
BERLYNAS,
. 17. 1924 metais S. Valstybės iš '— Vienas teisėjas pažymėjo,
>&»«

Taip Išsprendė Prezidentas
Coolidge
i

fš Kauno
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Prezidentas Hindenburg Vyks Okupuotan
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Maurai Stioriai Statosi Francozams

i

O

1

LIETUVĄ

PINIGUS

DRAUGĄ

1

•

i

"Dranas" Pufe. Co.,

2334 S. Oakley Ave

geg

svetimų šali,ų gavo 182^44,- kad blogi bernaičiai paeina iš 16, šįmet, Yunnan provincijo- Buvęs • kanciieris Mane v3*s-l COPENHAGEN, geg. 17.
357 dol. 15e. Tai karo skolos 'tokių namų, kurių motinos dir je nuo žemės drebėjimo žuvo ta Romon maldininkų vokie- Į— Danijos %transporto darbiir nuošimčiai už skolas.
ba dirbtuvėse.
6,500 kinų.
čįų būrio priešaky.
ninkai pakėlė streiką.

- » • • • • • " •

Telefonas: Roosevelt 7791

'enis,

D R A U G A S
A S

PROFESORIUS DOVYDAITIS IR JO LEIDINIAI.

16.00
DOVYDAITIS -- MOKSUNIHKAS.
^ ^ _ „
13.00
AT HEWS - STA1TD8 8a A OOPY
Dauguma lietuvių įvertina didvyrius tik tuomet, kai tie
MkAUOAS PUBLI8HINCI 0 0 , Inc.
HM 8 a Oakley ATO, GMcago, HL į kapus jau lydimi. Didvyriams "atsilyginama" padedant
ant jų kapo gėlių vainikų. Kol didvyriai gyvųjų tarpe kruta
Tel Rooievelt 7791
it%a. TeL Koosevelt I t l t

FAKTAI APIE RUSIJOS
BOLŠEVIKUS.

ir daro didžius darbus - mūsų geradėjai tyli. Šitai madon
įėjusiai tylai nutraukti ir rašomi šie menki žodeliai apie Pra
nų Dovydaitį, tų lietuvį, kurs daugiau už kitus Tautos mok
slui pasitarnavo, daugiau ir vargo kentėjo.

Rusijos bolševikų valdžia
Šis dar tik 39 metų mokslo darbininkas daugelį nustebino,
veda pragaištingą propagan kai be mokytojo pagelbos pats vienas prisirengė ir puikiai
dą užsieniuose tikslu visur išlaikė brandos atestato kvotimus ir dar labiau, kai besimo
sugriauti
"kapitalistines" kindamas Maskvos universiteto teisių fakultete įteikė istori
valdžias. Ir kuomet už tai jos - filologijos fakultetui konkursinį filosofinį raštų, už ku
Maskvos valdžiai
daromas rį gavo aukso medalį ir pažadų puikios ateities ~ profesūros.
priekaištas, ji tuojaus atsi Tai buvo prieš pat karų.
kerta, kad visokia propagan
Laisvas nuo pasaulio tuštybių, praloto Dambrausko išsita
da priguli trečiajam komunis rimu jis tapo pavadintas "anima natūraliter christiana ,, (sie
tų internacionalui ir bolševi la iš prigimties krikščioniška).
kų valdžia su tuo nebeturinti
Politikos ir trukšmingo visuomeninio darbo vengdamas,
nieko bendra.
jis nuo savo grynai mokslinio pašaukimo tik du kartu buvo
Tuo tarpu yra žinoma, kad nukrypęs, bet neilgam. Mat 1913 m. jis buvo tapęs "•Vilties''
bolševikų valdžios, komunistų redaktorium, o 1919 m. pavasary jis buvo sugundintas apsi
ir trečiojo internacionalo prie imti pirmininkauti Mjmsterių Kabinetui, nuo ko jis greit
šaky stovi tie patys asmenys. atsisakė.
' * * I ttit$<
Apie tai paduoda faktų
Karo metu ir po karo jis ilgokai išbuvo Kauno gimnaChicagos "Daily News" ko zijos direktorium, dabar-gi ir to darbo atsisakęs atsidavė vien
respondentas Paul Seott Mo- aukštajam mokslui Lietuvos Universitete, kame dėsto visuowrer, kurs ištyręs visų sovie tinajų religijos, filosofijos ir pedagogikos istorijų.
tų valdžios sistemų ir komu
Profesorius Dovydaitis priklauso tam nedideliam pasau
nistų akcijų.
lio mokslininkų būreliui, kurs pasižymi plačiausia erudicija.
Jis pažymi, kad sovietų Gal tik medicina ir teknika jam kiek svetimos srytys. Baigęs
Rusijos vyriausieji vadai ir teisių fakultetų, jis puikiai pažįsta filosofijų, istorijų, pedago
trečiojo internacionalo vadai gikų, religijų mokslus, sociologijų, plačius gamtos mokslus,
yra tie patys žmones. Tie pa moka apie 20 kalbų. Prie tokių plačių žinių pridėjus dar ne
tys žmonės valdo Rusijų ir paprastų darbštumų ir geležinę ištvermę mes matome prof. Do
sprendžia
apie revoliucijos vydaitį esant nepaprastai produktingu mokslininku. Šalę
pasauly kėlimų. Jie pripažįsta stambių mokslo veikalų, kaip "Kristaus Problema" ir "Bibli
tų faktą, kuomet tas jiems rei ja ir Babelis'', jis išspausdino daugybę savo didelių straips
kalinga ir naudinga, bet užgi nių, kurių daugelis po 30 ~ 50 puslapių.
na, kuomet pramato galimus
Jis yra mūsų moksliškosios literatūros žymiausias pio
kilsiant nesmagumus.
nierius. 1911 m. jis pradėjo moksleivių ir studentų organų
Rusų komunistų partija vai "Ateitį" redaguoti. Tam žurnalui jis tiekdavo per ketverius
doma centralinio
komiteto. metus rimčiausių pagrindiniai mokslingų straipsnių, dažniau
Tas komitetas, prireikus, val sia^ filosofinio turinio.
domas politinio biuro. Šis po
Karui besibaigiant jis pradeda leisti "Lietuvos Mokyk-'
litinis biuras de fakto skaito lų", mokytojų organų, kame jis riša įdomiausias pedagogikos
si aukščiausias pasaulio ko problemas, kurin pritraukia daug rimtų sandarbimnkų.
munistų organas.
Kiek vėliau prof. Dovydaitis išleidžia labai kilnios dva
Politinį biurų sudaro 7 de sios mėnesinį laikraštį "Naujoji Vaidilute". Bet didžiausi
legatai ir 6 alternatai. Dele darbų mokslui jis atlieka suorganizuodamas gamtininkų or-'
gatai yra šie: Kamenev, Sta- ganų "Kosmos", filosofų organų "Logos" ir religijos moks
lin, Zinoviov, Ryko v, Trotzky,
lams skiriamų "Soter". "Logos" jis rodos perdavė prof. Ku
Tomsky ir Bucliarin. Iš alterraičiui redaguoti. Gi "Naujųjų Vaidilutę", "Lietuvos Mokyk
natų daugiausia žinomi: Dzerlų", "Kosmos" ir "Soter" pats teFeredaguoja, visiems spė
žinski, Sokolinkov ir Kalinin.
damas įdomių straipsnių prirašyti.
i Jie visi yra komunistų parti"Kosmos" dabar jau eina kas du mėnesiu po 64-80 pusi.
Ijos centralinio komiteto na
didelio formato. Sandarbininkauja visokių pažvalgų rimtesni
riai. Ir jie visi yra sovietų
gamtininkai, kaip katalikai, taip laisvamaniai. Šati paskutinio
Rusijos centralinio ekzekutyvio komiteto nariais.
džiauja ir tariasi apie Rusi-.gę pasikalba apie komunistų
Dėlto, tie patys žmonės y r a |jos sufederuotų
respublikų Į partijos akcija.
sovietų Rusijos valdžios prie valdymų, kitoje vietoje vėl
Apie vienuolika žmonių bai
šaky, komunistų partijos prie susieję tariasi, kokiu būdu gia naikinti, kas dar nesunai
revoliucijų, kinta, Rusijoje ir kontroliuoja
t šaky ir trečiojo internaciona pasauly iškelti
kokių imtis priemonių ir st- visas užsieniuose konspiraci
lo priešaky.
Vienoje vietoje jie posė- rategikos. Dar kitur jie susie- jas ir propagandų.

KO GEGUTĖ IR LAKŠTUTĖ ABI
I
GAILIAI RAUDA?

švilpavimu sveikino pirmuosius tekan•ios ssaulės
a n l p s spindulius.
s r i i n d n l i n s Netrukus
N p t n i k u s atskrido
flKkrirln \
čios
ir balos gegučių karalius rimt asui gan
dras. Apžiūrėjęs savo buveinę ir atsisto
jęs ant vienos kojos garsiai klegeno savo
ilgu snapu.
*
Tuo tarp diena po dienos eras darėsi
vis malonesnis. Šiltas vėjelis palengvėl
pūsdamas, tarytum, visų gamtų bučiavo
tavo švelniomis lupytėmis. Gi plunksnuo
čių skaičius vis didėjo ir didėjo. Kaip il
gai kalėjęs kalinys paleistas džiaugiasi
laisve, taip mūsų plunksnuočių pamačiu
sių savo gimtąsias šalis, džiaugsmų kas
ir beapsakys. Šilto vėjelio glostoma gam
ta puošėsi žaliu rūbu ir jau laukte laukė
tos didžiausios augalų šventės,- kada jie
visi pasipuoš įvairiausiais rūbais; jų bū
va baltų, geltonų, rausvų, raudonų, pil
kų, pagalios kas ir išskaitliuos visas jų
rūbų spalvas. Nubudo ir visi ilgus žie
mos miegu miegoję vabzdžiai, drugiai,
musės, mašaios, vikšrai, pleštakės ir plestakaitės. Dabar jie nubudę siautė, dūzgė
J ir zvimbė ore. O tuo tarp net iš toHmiau-

Po ilgos ir šaltos žiemos papūtė šil
tesni vėjeliai. Saulutė - močiutė kilo vis
aukštyn ir aukštyn; jos spinduliai vis kar
;gčiau kaitino sniegu nuklotų žemę. Nuo
šiltų saulės spindulių ant dirvų vietomis
žemė nušilo ir laukai pasidarė margi. No
rs žiema nenorėdama nusileisti nakčia,
[kai visi miega siuntinėjo savo sunūs —
žalčiukus, kad jie padrąsintų ir pastiprin
tų dar vietomis esantį sniegų. Bet tai
mažai gelbėjo, nes žiemos pėdsakai žymiai
nyko. Ore jautėsi pavasaris. Ant nusilu
ptų dirvų dienvidy vėversėlis iuikšiai, pa
kilęs linksmino pasaulį savo dainele ir
iv ds kvieste kvietė visus žiemos nuskriau
stus užmiršti vargus ir linksmintis su juo
slauge. Užgirdę tų vėversėlio kvietimų
n rasų plunksnuotieji dainiai iš tolimų
kiaštų, dainos kviečiami, skrido džiau
gti > pavasario švente. Varnėnas pirmasai
Igirdo vėversėlio kvietimų: atskridęs ir
H ^ u p ę s aukštai medžio viršūnėje savo siu; kraštų suskubo susirinkti visi mūsų

mus pasiekusio (1925 m. sausio - vasario) numerio žymes
nieji straipsniai:
Prof. V. Čepinskis, buvęs Universiteto rektorius, rašo apie
atomų ir elektrinę materijos teorijų.
St. Mostauskis - apie Dotnavos Žemės Ūkio Technikumo
Entomologijos Kabineto dabus 1923 - 1924 m. EL Pakštas apie Lietuvos klimatų (IV. Vanduo atmosferoje ir V. Klima
to zonos). Astronomas A. Juška - apie gamtos dėsnių pras
mę. Dr. Wolff: Kiek yra mūsų žemėj organizmų. E. Landau:
Descendencijos klausimu.
Keletu smulkesnių dalykų duoda Klastauskas, A. Juška,
Pr. Dovydaitis, botanikos docentas Vailionis, J. Lazauskas.
Toksai "Kosmo" įvairumas ir rimtumas turėtų impo
nuoti kiekvienam šviesiam žmogui, kurs įdomauja gamtos
mokslais. Žinoma, čia esti straipsnių, kurių nespecialistas
nesupras, vienok per didelį įvairumų čia yra gana straipsnių
suprantamų ir įdomių kiekvienam inteligentui. Tai yra vie
nintelis gamtos^ mokslų žurnalas lietuvių kalboje, todėl tu
rėtų būti remiamas visų inteligentų, ypač gamtininkų, net
medikų ir farmacentų. Geriausia "Kosmui" parama tai pre
numerata: 2 doleriu metams. (Siųsti "Kosmo" administra
cijai, Kaunas, Rotušės Aikšte No. 6).
( Amerikos lietuviai maža skaito rimtų raštų. O gyvenda
mi gamtos mokslų amžiuje visgi turėtume labiau vertinti šių
mokslų žinias. O ir patriotiniu žvilgsniu pravartu visiems
mums rupinties, kad ir, lietuvių kalboje atsirastų moksliško
sios literatūros. Ir šitas rūpestis gali pasireikšti jei ne vienu,
tai kitų būdu: kas gali - terašo; kiti tegu skaito, platina,
pinigais sušelpia.
,•- » «> n u
itaii*
(Rytoj bus apie įdomų leidinį "Soter").
*
K. P.
Ai 4 *
Baltgudžių žemės iš Lenkų
LENKIJĄ.
okupacijos;
a) vesti Amerikoje bendrų
propogandų, kad vispusiai iš
I. Skyrius.
Philadelpliijos miesto apie- aiškinti neteisėtų užgrobimuų
linkes Lietuvių, Ukrainiečių Lietuvių, Ukrainiečių ir Balt
ir Baltgudžių, organFzacijų ir gudžių žemių ir Lenkijos sisdraugijų susivienijimo var tematingų, barbariškų jos pa
vergtų tautų naikinimų.
das yra:
IV. Skyrius.
Susivienijimas prieš Lenkijų.
Sųjungos būstinė yra: Plii- Susivienijiinan prieš Lenkijų
įeina visų Philadelphijos mie
ladelphia, Pa^, U. S. A.
ste Lietuvių, Ukrainiečių ir
II. Skyrius.
Susivienijimo prieš Lenkijų Baltgudžių draugijų ir organi
zacijų atstovai, pirmoj eilėje
tikslai yra:
a) Lietuvių, Ukrainiečių ir tų, kurios dalyvauja Susivie
Baltgudžių tautų apsigynimas nijimo kūrime, pasirašydamos
nuo Lenkijos, kuri spėka ne šį statutų (konstitucijų), taiteisėtai užgrobė jųjų Žemės: pat ir tos draugijos ir orga
b) protestuoti kultūriniam rizacijos, kurios, sutikdamos
pasauliui prieš Lenkijos eks- su tuja programa, pareikš *v
terminacinę politikų Lietuvių, ro įstoti Susivienijiman ir bus
Ukrainiečių ir Baltgudžių že jin priimtos.
mėse.
Pasarga: Prezidijumas turi
c) moralinė ir materialinė teisę priimti Susivienijiman
pagelba Lenkijos pavergtoms pavienes ypatas Lietuvių, Utautoms (Lietuviams, l'krai- krainieeių ir Baltgudžių tau
čiams ir Baltgudžiąms) Euro tų ir kitus sulig savo nuo
poje jųjų kovoj už tautinį pa žiūros.
siliuosavimų.
Vyriausias Sųjungos orga
nas yra: Visuotinas Sųjungos
m . Skyrius,
atstovų susirinkimas.
ti, Susivienijimas stengsis:
Vykdomais organais yra:
ti, Susivienymas stengsis:
a) paremti Lietuvių, Uk Vyriausia Valdyba yra Prezi
rainiečių ir Baltgudžių tautų dijumas. Kiekviena draugija
kovų Europoje, kad paliuo- priklausanti prie Sųjungos,
suoti Lietuvių, Ukrainiečių ir'turi teisę siųsti tris delega
•j

tus į visuotinų susirinkimų
Vyriausia Sųjungos valdy
ba susideda iš 15 narių -* nuo
kiekvienos tautos po p e ikis.
Prezidijumas susideda iš
pirmininko, dviejų Vice-Firmninkų, trijų sekretorių (po
vienų nuo kiekvienos tautos)
ir trijų Kontrolės Komisijos
narių (po vienų nuo kiekvie
nos tautos). Visas Prezidiu
mas renkamas iš 15 Vyriau
sios valdybos narių.
V. Skyrius.
Visuotiniam
susirinkimui
priklauso:
a) Sąjungos statuto4 atmai
nos;
b) Direktyvų nustatymas
Vyriausiai Valdybai ir Prezidijumui:
c) išklausimas pranešimų
ir atskaitos iš Vyriausios Val
dybos veikimo.
Visuotinas susirinkimas sau
kiamas kartų į metus. Vyriau
siai valdybai nutarus gali
būtį sušauktas ir dažniau.

šę*

i i 1925

šymų turi] dalyvauti
trys tautos.

visos

Efc Skyrius.
Sąjunga skaitysis likviduo
ta, jei pusė joje atstovaujan
čių dragijų bei organizacijų
pareikš savo išstojimų iš Sų
jungos.
Paskutinis Sųjungos Visuo
tinas susirinkimas, kuri.? nu
taria Sąjungų likviduoti, nu
stato, kas daryti su likusių
Sąjungos turtu, jei toksai bu
tų.
AB TAMESTA GERAS
LIETUVIS?

Beabejo atsakysi į šį klau
simų, kad esi geras. Yra tam
tyčia atrastos žymes, pagal
kurias galėsi pažinti, ar, ištikrųįų, esi, kaipo Lietuvis,
geras.
Geras Lietuvis myli savo
Tėvynę. O tamista, ar jų my
lit
Mylintis savo Tėvynę rūpi
nasi apie jos gerovę, vardų,
VI. Skyrius.
Visuotiniems susirinkimam^: tvarkų. Ar tamistai tas ru
vesti renkamas tam tikslui pi? Ar kuomi nors prie to
fprisidėdj?
pirmininkas.
Jei pirkai Lietuvos bonus,
Visuotino susirinkimo nu
tarimų teisėtumei turi jame esi geras Lietuvis. Jei šelpei
dalyvauti ne mažiau puses pavargėlius — geras esi. Jei
gu priklausai prie R. K. Fe
atstovų.
Patiektas sumanymas spien- deracijos, prakilnus esi Im
džiamas balsų dauguma tiek gus, nes tikslas jos auklėti
visuotinam susirinkime, tiek Lietuvai prakilnius piliečius.
Štai neseniai iš Kauno at
vyriausioj valdyboj ir prezidikeliavo tlu jaunuomenės uni
jume.
Visuotiname susirinkime at versiteto atstovu. Jų tikstas
stovai turi teisės dalyvauti rinkti aukas pastatyti namų
diskusijose, rinkti Vyriausių mūsų studentams. Prisidėk,
Valdybų ir būti patys renka brolau, prie to prakilnaus dar^
bo. Tavo auka apsaugos juos
mais.
nuo vargo. Jie tapo tauto* vaVII. Skyrius.
Vyriausia valdyba šaukia dais; jie pietos gerbūvį, skleis
ma dų kartų į metus, bet pre- gerų vardų Lietuvos.
zidijumui nutarus, esant rei Aukokie jų namui!...
kalui, gali būti šaukiama ir
dažniau.
Prezidijumas,
pasiremda
mas Sąjungos įstatais ir Vi
suotinų susirinkimų direkty
vomis gali veikti kų ir kaip
L'nkama. Be to ji ruošia žinių
bei sumanymų
Vyriausiai
valdybai ir visuotiniam susi
rinkimui.
VIII. Skyrius.
Reprezentacija (atstovavi
mų) atlieka prezidijumas, pir
mininko ir dviejų kitų narių
sustatė.
Laiškai Sųjungos vardu pa
sirašomi pirmininko, vieno
vice-pirmininko ir sekretorio.
Prie atstovavimų ir pasira
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GEGUŽĖS MĖNUO
Gegužės mėnesį. 191 pusi.
švento Kazimiero Draugijos
Leidinys
Sudėjo MARGELIS

GEGUŽINĖMS
PAMALDOMS
VODOVELIS
Labai gražus skaitymai del
kiekvienos dienos per visų
Kaina 35c. Perkant daugiau
duodame didelį nuošimtį. Eeikalaukite tuojaus.
"DRAUGAS," B 0 B . CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, m .

krašto dainiai. Dabar jie nuo pat ryto Negalma to mūsų prabočiams užmesti, nes kiekvenų pavasarį aplanke mušu kraštą
lio"iift ddar
a r nnebūdami
ebiidami
kkrikščionimis
r i k š č i o n i m i s mn]r,"»)n
KlrmJ/J™J«»«*>~ — « . —i—t**_
.—
mokėjo f skraidydamos
lig KJIIIIPI
saulei Twnsii1airlyinnt
nusileidžiant vismnsA
visuose Li*»hivoR
Lietuvos \ jie
nuo medžio ant medžio
vie
miškuose, giriose ir laukuose kėlė pui- savo gyvenimų pastatyti ant tikrai bro na dieną, kita naktį aprauda tuos gar
kiausį ir maloniausį koncertų. Viskas ap liškų ir doros pamatų. Mūsų prabočiai sius praėjusius amžius, jos verkia nely
linkui linksminosi ir džiaugėsi, tik viena nebuvo reikalingi kieno nors patarimų ar gioje kovoje už laisvę ir teisybę žuvusių •
nelaimingoj gegutė su savo jaunesnė sesu ba pamokymų. Gamta, kurioje jie gimė didvyrių. Bet dar labiau joms gaila žu
te skrajodamos nuo medžio ant medžio ir augo jiems buvo geriausioji mokykla ir vusių didvyrių ainių; kurie nemoka iš
gailiai raudojo. Tik saulei padarius erdvė- tas gamtos mokslas buvo pastatytas ant laikyti kraujus atpirktos laisvės, kalbos
je pusratį ir galop, užgesius savo švie- i artimo meilės pamatų. Gi to mokslo, kurį ir papročių. Verkia tiedvi sesuti žiūrėda
sius spindulius, nutildavo ir gegutės rau | priešai stengėsi varu lietuviams užmesti, mos į jų apverktinų gyvenimų ir matyda
da. Ji gerai žinojo, jei saulei šviečiant jos lietuvis nenorėjo priimti matydamas, kad mos dar sunkesnę jų ateitį. Gal tik tada
nieks nesuprato, tai ir spinduliams užge skelbiu brolybę ir meilę patys maudosi jos nustos ^aip graudžiai raudoję, kai
sus tuo labiau nieks neatjaUs. Bet dabar nuveiktųjų kraujuose ir ašarose. Kad su didvyrių ainiai supras, kad gyvena ant
jos jaunesnė seselė - lakštutė dar gai griovę kito gyvenimų stengiasi toje vie krauju del laisvės ir žmoniškų teisių ap
toje pastatyti sau laimės rūmus. _. Mūsų laistytos žemės, o supratę tai, griežtai
liau raudojo.
Visi girdėjo tų dviejų sesitčių rauda, prabočiai visa tai gerai matė ir nenorėjo pareikalaus sau to, kas jiems šventai pri
bet tik reti stengėsi sužinoti tikrųjų prie būti vergais; jie norėjo ir buvo patys šei guli.
žastį jų versksmo. Mat žmonės vis'ai už» mininkais savo likimo. Bet priešai ištisais
Tai štai del ko tiedvi sesuti mus
amžiais
puldinėjo
Lietuvų
užsibrėžę
sau
miršo, kad tiedvi sesuti visuomet aplanko
aplankę kiekvienų pavasarį taip gailiai
tikslu
visa,
kas
lietuviška
iš
pamatų
iš
vargdienių žmonių kapų ir savo liūdna
verkia.
griauti,
išnaikinti.
O
kadangi
Lietuvoje
rauda stengiasi apraudoti jų vargų. Tai
Silva.
ir Lietuvis užmiršo, kad nerasi Lietuvoje sutiko ginkluotų pasipriešinimų, tai da
Vilnius
vietelės, kuri nebūtų aplaistyta krauju. bar nerasi Lietuvoje vieteles, kuri del I f> - !flt - 1925 m.
Aplaistė jų mūsų garbingi didvyriai pra laisvės nebūtų aplaistyta prabočių krau
bočiai. Jie ginė lauk iš Lietuvos visa kas ju, kurios negalima butų pavadinti ka
| buvo lietuviui svetima ir nepriimtina. pu. Tiedvi sesuti tatai gerai žino ir dabar
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LIETUVIAI AMERIKOJE

Krmadienis, Oeg. 18, 1925

t

' Ponia Pipsė ir Panele Tipsė'.mies Sąjungietės, kurios norė- nokienė; taigi šiame susirin
Ned. geg. May 24 d. &7. IV sime dalyvauti tame bankietė kime ponia Junokiene atnešė
tro ir Pov. parap. atsižymėk j nusipirkime tikietus iškalno, gražią ir naudingą dalyką, vi*

oratorius. J o kalba i rdidžiau- vaidilos s t a t y s scenon viršnii-Į**es man* teko girdėti i š rengi- sę, ranki? darbo komodai UŽ-

WESTVILLE, ILL.

D A K T A R A I
* Phone Roosevelt 7795

Dr. A. Račkus ' DR. K. P. MICZOLL M.D.
Gydytojas, Ohirnrgas. Obs-

2359 S. Western Ave. Cor. 24 St.
[mo komisijos, kad tikietaif tiesalą. Išiaimėjo j j ponia Vai
sį pesimistą padarytų '*bas> nėtą komediją.
Specialiai Gydau Rumatlzm*.
totrikas ir Spec?jalistu
VoL;
N u o 9 v. ryte iki 1 v. n. p.
Tiek galiu pasakyt, k a i bus parduodami tiktai iki čekauskiene. Lauksime sekan
ball bug".
JElektroterapai.
Nuo 6 v. vak. iki 9 vai. vak.
Ned.: Nuo 9 vai. ryta Iki 1 v. p. p
Geg. 7 d. gerb. kun. A. Ka
TONSILUS-Galop, kalbėjo vietos klebo juokingesnės komedijos Wost- geg. 27 d. Kurios nori gauti čio susirinkimo ir žiūrėsime, IŠIMA
1)—B« mftrinim*.
ružis, savo lėšomis iškėlė di nas kun. L. Brigmanas tik ką villiečiai nėra matę. Juokų tikietus nusipirkti, pranešu, j ką atneš ponia Vaieekauskie••
t)—U* pelito fr b » _ m i »
4)—Be jokio parojau* arei—wtal,
delę puota vietos jaunimai sugryžęs iš rytų, ir papasako bus nuo ausų iki padų. Vis kad galima gauti pas šios • nė. Šiaip ir seks, kuri išlai• >— PMljentuI nereikia t l r ^ t , s a 
li tuoj rmlgrtl, Ue gmll riti \
vyčiams, tikslu, idant visi su jo keliones įspūdžius, ypač la as pelnas skiriamas parap- kuopos narės: pp. Mikolaitie- mės, ta turės atnešti kitą susi
Ofisas S801 S. Kedzle Ave. Pbono j
Paryti* 'GaM-atas** ( a k m e n į toftyjo)
Lafayette 0075. Valandos 2—« rak. Į
Ir
aka*enl»
Šlapumo
pūslėje
IMS
aėję draugiškai praleistų va bai gražiai kalbėjo apie Wil- jai. Ateikite o nesigailėsi to. nę, Sriubienę, Rakauskienę, rinkimą dalyką. Ot iždas ir
aeracija*, Su tara tikromis moks
Rezidencija 9150 W. 03 St. Phone
liškomis priemonėmis br\ raistai*.
karį. Reikia primint, kad ku kes Barre jaunimą.
Raubienę,
Johnsonienę,
Vai
jau
auga.
Užkvietimas
iš
šv.
Prospect 0910. Valandos iki 10
A pkurt usiems sugręiiiui g i r d ė j i m e
Taigi geg, 24 d. šv. Pet. ir
Grd* visokia* ItaM paaalrmlnsnl, Ir jot
ryto, 7 iki 8:30 vakare.
rra i e f l n s daro operacijas.
nigas Karulis tapęs kunigu,
čiūnienę, Brozauskienę, Za- Kazimiero Vienuolyno šventi
Vakaras baigėsi su žaidi Pov. svet 7 vai. vakare.
•OMI
vyskupo paskirtas svetimtau mais, gražiai, smagiai links
giunienę, Lukauskienę, .Ger- nimo koplyčios buvo priimta*:
Nes šį kartą eisiu ir
1411 So. 50 Ave. Cicero, 1SL y
čių parapijon Detroit, Mieli. mai praleistas.
k _ k a mlo • vai. I
Al» džiunienę, Nebereižienę, p-Iės ir nutarta dalyvauti sykiu su OCUaapo at»4aryta*j
Ofiso T*l. Boulevard 999S
pfet iki 9 vai. vusmm
Iieaid. Tel. Drexei t l t l
Išvykus vietos klebonui su Gerb. kun. Karužis apleido
Salkauskaitę ir Kopanauskai- Akademijos Rėmėjomis vieti
kun. Ažuku j Pa., ant pasta YVestville geg. 8 d.
tę. Mūsų Sąjungietės visuo nio skyriaus. Kalbėta aph
Dn. A. A. ROT H
rojo primicijos, klebono vietą
met gražiai pasirodo visuose sergančias nares. Tą patį va
RVSAS GTDVTOJAS I R
Laidotuvės.
_______
CHIRURGAS
užėmė kun. A. Karužis. Prisi
darbuose. Neabejoju, kad ir šį karą tapo išmokėta viepai
Geg. 12 d. po sunkios ope
SpeofRlistas Moterišką, Vyriškų
šy. Petro ir Povilo parapi kartą viršminėtos ypatos iS- narei ligos pašelpą. O ponio3
minęs praeitus laikus, kuomet racijos, atsiskyrė su šiuo pa
Valkų ir visų chroniškų ligų,
Iš
RUSIJOS
dar kleriku būdamas, visuo- sauliu p. E. Bukaveckienė. jos bažnyčioje bus keturias parduos savo kvotą tikietų Vaicekauskienės dar neužmoGerai lietuviams žinomas per 15
C,'iS8s 3 1 0 3 S. Halsted St
dešimtis valandų atlaidai sek Lai gyvuoja mūsų Sąjungie- Į keta, nes dar tebeserga, nes metų kaipo patyręs gydytojas,
njet atostogas praleisdavo su Velionė buvo pavyzdinga kachirurgas Ir akušeris.
Kampas 31st Str.
minių dienoje 31 gegužės mė tės Cicero! Laikykimės-nepa- buvo labai sunkiai sužeista.
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas
Vai.: 1—t po pfet. 7—8 vak. Ne4.
+ YVestvilles vyčiais. Atvykęs talikė, prigulėjo prie Mot.
Ir Šventadieniais 10—12 d.
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
nesio. Mūsų gerb. klebonas siduokime.
Kalbėta apie išvažiavimą; jausius metodus X-Ray ir kitokius > • . T
čion ant keletos dienų, norė-JRož. draugijos,
'į
elektros prietaisus.
Atvelykyje jau užsakė baž
bet
del
stokos
laiko
atidėta
damas dar vieną tokį draugiš- j Geg. 14 d. iškilmingai pa
Ofisas, ir Imbaratorija: 102* W.
t*
nyčioje. Ragino žmonės reng
.sekančiam susirinkimui.
18th S t , netoli Morgan St.
Jfamų Trfefonas Yards l t t t
k$ vakarą praleisti, surengė, laidota.. Nuliūdime paliko vy
tis išanksto prie tų brangių iš
Ofiso
TeL Boulevard M I S
VALANDOS:
Nuo
10—lž
pietų
Susirinkimą ponia Sakalie- 1 Ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
šią puotą. Po bažn. pamaldų rą, sūnų ir auklėtinę *hi**4i>
DR A. J. BERTASH
kilmių ir dabar kas nedėldienė uždarė su malda.
X>ienomls:
Canal
visi ėjome į svet., kur sta'ai Lai ją neapsunkina ši juoda
9494 So. Halsted St.
Telefonai:
3110. Naktį
nis ragina eiti prie išpažin
o
n
s
o
valandos nuo 1 iki t po
Korespondente.
BRIGHTON PARK.
buvo apkrauti įvairiais Mi žemelė.
Drexel 0950
«
•
l
ė t ų ir < iki 8 vakarą
ties ir šventa Komuniją pri
Boulevard 4136
4
giais. Palaiminus Dievo dova
Garnys atskrido.
3235
South
Halsted
St.
imti, idant nei vienas, mus n
NORTH SIDE.
Moterą Sąjungos 20 kuopa
nas kun. Karužiui, visi sėdo
Išaušus pavasarius, garnys
Val. : »—-10 A, M. Ir po 8 v. vak
kolonijos Lietuvių katalikas)
, turėjo susirinkimą gegužio 6
ir tykiai valgė. Gi kada šeimi atlėkė ir nutūpė pas p. S. Petneliktų neatlikęs išpažinties.Vieša Padėka.
d. parapijos salėj.
ninkės pasirodė su "desert'.kevičius, ir jiems paliko gra
rHTSIClAN * gI7RGBX>W
Per tas brangias iškilmes,
Moterų
Saigos
4
kp.
geg.
3
X — Spindeliai
kuopos pirm. T. Karužis karš zų sūnelį.
Buvo labai plačiai kalbėta
Office: 2301 W. 22nd St.
kurios tiktai vieną kartą bū
tai ir širdingai vardan visu
Prakalbos.
apie busimąjį Bunco Party, d. surengė vakarienę su pro
Oor. 8. LeariU St. TeL Omai 6399
GYDYTOJAS
I
R
CHIRURGAS
na i metus, yra geriausia pro
Residence: 3114 W. 42ad Bu
narių, dėkojo kun. Karužiui
Geg. 12 d. gerb. kun. P.
kuris įvyks gegužio 20 d. se-gramų pagerbti kleboną kun!.
T e l Lafayette 4388
4442
So.
YVestern
Ave.
ga mums Lietuviams katali
A.
Baltutį,
kurio
buvo
tą
die
Bours;
1-4 & 7-3 P. M.
už taip puikią puotą ir įteikė Maciejauskas laike prakalba*.
redoje 7:30 vai. vak. parapijos
Telef. Lafayette 4148
Sun.
10-12 Noon
kams pasinaudoti tomis Dievo
ną
Vardo
diena
ir
10
metui
jam dovanėlę.
Jo kalba visus labai užinteresvet. West Side 2323 W. 23
"• • malonėmis, kurios tris dienas
kunigavimo
sukaktuvės.
\J
— — •%
Pastarasis kalba. Tiek galiu savo. Neteko sužinoti, kiek
Place. Kiekviena narė atneš po
kun. Kad l .
_ ..
įvertinant
Telefonas DooLevard 1933
pasakyt, kad jo iš širdies pa surinkta aukų, bet nemanai tesis. Bus svetimų
,
. 'dovaną, kitos net ir po tns Tai perdaryta
v,
einanti žodžiai paliko visuose Tę, pat j vakarą pastarasis ir atlaidai atneštų naudos, rei dovanas. Dovanų bus įvairių gerb. kun. klebono labai gra Perkėla savo ofisų po numeria
gilaus įspūdžio. Antras kal bažnyčioje pasakė gražų pa kia gerai prie tų atlaidi] pasi ir labai daug. Publika tegul žų ir sėkmingą pasidarbavimą
4308 SO. ASHLAUD AVENU£3
4729
S.
Ashland
Ave.
rengti.
parapijos
ir
lietuvių
visuomeCfaicago, IE.
bėjo A. Aponaitis; pastaras: > mokslą.
tikietus išsigija iš* kalno, kad
Vai.:
9
ryto
iki 12 piet: 1 po
SPECIJALISTAS
Girdėti, visi katalikai ren- potam nepritruktų, beje, b i J n 6 ! . l l l l n d a L
netik yra geras "baseball mapiet iki 3 po piet, 6:30 vak. iki
Sugrįžo.
Džiovų, Moterų) Ir Tyrų Ligų
9:80 vak.
_
giasi
koskaitlingiausia
atlai
nager", bet taipgi ir puikus
Pasiviešėję porą savaičių
ir skanių užkandžių, SąjunCia norima pareikšti padė Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t — i
pietų: nuo 7—8:3*
vakare
pas savo tėvelius, kun. V. A-duose dalyvauti, nes jaučia, giečių pagamintų.
ką gerb. prof. kun. B. Urbai po
Nedėllomis: 10 Iki 11.
i
Telefonas MJdvray 8880
žukas. sugrįžo prie mūsų. Pas kaip visiems dera Jėzų Kris
ir p.
Mastauskui
atsi, ADVOKATAI:
3uvo diskusnota kaip pa- lmkjm
^ B.
^ ^ p r auž
fr
kalbaSi Vtarajam vyčiai įteikė gražia tų šv. Sakramente pagarbin
didinus iždą. Ot narės sumanė J p. J. Brazaičiui už gražaus
TeL Oanal 818? vak. Prospect 8859
ti ir sau reikalingų malonių
dovanėlę.
ir nutarė, kad ant kiekvieno'
pelnyti.
"Decoration Day".
, . ,. '
l
, programo surengimą, dami •
1707 West 47tb St.
Kapų lankymo dienoj, Šv.
Lietuvis Advokatas
Tirinetojas.
Busirinkimo atneštų narė p o L i n k a m 8 y d a i n i n i n k ė m S ) klJ
Valandos
nuo 8 iki 18 dieną, nuo
Uetuvis
Gydytojai
U
Assistant State's Attorney
Pet.
ir
Pov.
kapinėse,
bus
lai-j
a
aki
8
v
a t vak. Vedėliomis nuo
dalyką (dovana> ir tuojaus L i e s a v o m a l o n i a i s k a n l b a n
OhirorgM
88 W. W a _ 0 n g t o n S t., R. 1310
D
iki
1 vaL p o Pietą.
1891 8o. Halsted 8t.
Telephone Dearborn 8946
komos iškilmingos Šv. Mišios
CICERO, ILL.
ant
rounnkimo
leistų
por
U
^
balsais
ir
linksmomis
|
Rezidencija 8800 8. Arteslan Ava.
r
Vakarais: 2151 West 22 St. už visus Vyčių kp, mirusius
nargs
del
išlaimėjimo.
Taagi
i
ė
&&&»
čius.
Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 l k l f
daine
mis
sve
t
Telephone Roosevelt 0090
p o p i e t a ; • l k l 9 •mkare.
T»I
narius.
Kviečiame
visus
dalyDr. A.J. KARALIUS
Moterų Sąjungos vietinė taip ir įvyko. Poni Sakalienė.Į v i g i e n i s a u o š i r d u s ^u.
Namų Telefonas Republlc 9600
L
*
VaL Buuievanl 8166
vaut pamaldose 10 vai. ryt. kuopa turi daugybę tikietų pirmininkė, padarė pradžia jr, E e n g l m o k o m i 8 Ų o s ^jį
Lietuvis Gydytojas
''Baseball_ii_kai , \
parduoti del mūsų gerb. k!e nertą
atnešė turkišką,
labai puik.,,
rankų
ap_
_
y
.
p
g
E
e
d
a
t
o
l
l
k
M
u
m
g
m
a
abrusą, (rank^
3303 South Morgan Street
Ruošiasi prie angliško vei- bono kun. H. J. Vaičiūno 10 žluostį). Išiaimėjo ponia J « - ;lonu gauti žinelių ir jas tai.
CbJcmgo, m .
p i n ą t i k p r a š o f f i e jų n e T ė l i n
^a
u "
i
• mi0
kalo, kurį statys "St. Marys'metų jubiliejaus
bankieto. • . ,' . ..
ADVOKATAS
. "
l . •
,
,
•
T ,
LietoTls Aklu Specialistas
127 K. Dearborn St. Room 1117
Parish Hall birž. 13 d. Lo? Kaip girdėti iki šiol tai jau M H B P i l M H B M B i M H H H H M i t l .
Telef. State 7521
vieni vaikinai. Komedija va pardavė Mikolaitiene 10, BauVakarais Ir nedėlios ryta:
dinasi "Mr. Oshkosh by Go- bienė 6, Janušonienė 2. Yra
Gydytojas ir Chirurgas
3335 So. Halsted St.
,>
8h .
4631 So. Ashland Ave.
vilties, kad kitos turi pardaTelefonas Yanls 0141
63*6 1*. SS-*i
Turėk
švarias,
Sveikas
akis
Pelnas eis atletų skyrium lvusios( bet nesigarsina. Tai
Tel. Yards 0994
Bylos visiose teismuose — AbJeigu kenti galvos skaudėjimą.
j straktai. — Ingaliojimai — P a s Jei turi akių uždegimą. Jeigu akys
Valandos:
Patarnauja latdak o l a p i n i g ų 1 Ir 2 m o r g i č i a m s .
suvargę, silpnos, skaudžios arba
Nuo 10 iki 12 piet.
ašaroja, Patarimai Dykai.
' •__,____/
Reikare melcBHn
SIMPATIŠKAS — MANDAGUS — GERESNIS IR
aW»li6Ht
•
Akiniai | 9 ir augščian
Nuo 2 iki 3 po piet.
MIISŲ mylimas vyras ir tėvas
PIGESNIS UŽ KITŲ PATARNAVIMAS
ap%
darbu buatU užga
Valandos nuo 1 fld • vakare.
Nuo 7 iki 9 vakare.
persiskyrė ea šhio pasauliu sunėdinti.
Nedėllomis nuo 16 lkl 1
laokes 61 metų amžiaus. P a 
»
A. A . O L I S
Nedėl nuo 10 iki 12 piet
Vei. Canal 11TI!
3333 South Halsted Street
ėjo
iŠ
Kauno
redybos,
Šiaulių
81*6
—
ADVOKATAS
Apgk. Žagarės Valsčiaus.
=
;er=:
•=:*
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL Boulevard S688
Amerikoj Išgyveno apie 18

i DR, BENEOICT ARON

•i-

.

.

.

ROCKFORD, ILL,

DR. H E R Z M A N

Mt

ODCAGOJE

1

DR. S, BIEZiS

DR. A. I RUTKAUSKAS

,

DR. CHARLES SE6AL

i DR. P. Z. ZALATOBIS

John Bagdziunas Borden

K. JURGELIONIS

DR. SERNER, 0 . D. 1
t

S. D. LACHAVVICZ

Dr, S, A Brenza1

t)r Marya
Dowiat-Sass

Dr. Maurice Kahn

A. I A.

IGNACAS PAUGA

\

l

EUDEIKI

TeL Bandolph 1034 VaL mao 9-8
VAKARAIS:
S241 8. Halsted St. Tel. Yards 0662
7 Iki 9 v. v. apart Panedėlio i r
Pėtnyčios

PAGRABŲ

VEDĖJAI

Didyste Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Ave.

7

TeL Yards 1741 k 4040
SKYRIUS
SKYRIUS:
4447 So. FaJrfleld Ave.
4904 VV. 14th Str., Cicero
Tel. Lafayette 0727
Tel. Cicero 8094

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiestyj

29 South La Salle Street
Kambaris 530
Telefonas Central 6390

S

Telefonas Yards 4681

Vakarais 3223 S. Halsted St.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
9231 W. 22ad St. arti L e t a * * SS.
TelefeaM Oanal 1859
Valandoa: • ryt© iW • vakaro. Ša
radoj ir Pėtayčioj n u o 9 r. iki •
f. Veda Tiaokiaa bylaa viauoaa
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba vtaakius Doku
mentu* perkant arba
parduo
dant Lotai, Namus, Farmaa ir
Bizniu* Skolina Pinlcus a n t plrN kno morglčiaus leosromia
ttiyfoml«-

• • • • • •

«»•

CHAS. K. VUOSAITIS

Didžianses ir gerianses sinvejef
ant West Sides.
g Taria dideli pasirinkimą pavasarinių
materija ael vyra ir moterų.
wgfe
NAUJAUSOS BIADOS SIUTU *
Visokiu Stylu
o Padaran ant užsakimo irreitai ir gersi.
S
Kainos visiems prieinamos.
•Kreipkitės pas mane del gero patamso
virao. Taipgi
• Valame,^?|a m ir"im^fti^ffl 6 B e n l l i #
Lietnvin KranSias
'2337 So. Leavitt St.
Chicago, 1B.
»
Tel. Roosevelt 8982
L^^aooa«a,99f ? *as>QQQaaaQaQaaa<»QQaaaOOVW8tftOQSttftQQt.tgSI

metu. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Moniką fr duk
teris Marijoną 17 metų ir R o 
zaliją 9 m.
Kūnas randasi pašarvotas po
numeriu 4558 So. Marsbfleld
Ave.
Laidotuvės* Jryks gegužės 18,
9:;>0 ryto iš namu į šv. Kry
žiaus bažnyčia, o , iš ten Į šv.
Kazimiero kapines.
Visus gimines ir draugus šir
dingai kviečiame dalyvauti lai
dotuvėse Ir atiduoti paskutinį
patarnavimą mirusiam.
Jfuliudė ir pilni gilios sielvar
tos liekame moteris Monika,
duktė Marijona ir duktė R o 
zalija.
Laidotuvėms patarnauja grab.
J. F. Endeikis, Tel. Yards 1741

[arquette Pharmacyj
Vienatinė Lietuviška Aptleka
šioje Apielinkėje

F. A. R A K A S ]
Registruotas Aptiekorius
ir Savininkas

2346 West 69th Street
Arti Westarn Ave.
Phone Republic 5877—5831
CHKJAGO. ILL.

f

-Akinių

pritaikymo

OP. «l. P . P o š k a

25 metu prityrimo

DR. VATTUSH, C. D.

SIMPTOMAI

PAREIfflUA

AKIŲ LIGAJ3
Ar Jums skauda *&!vaT
Ar Jūsų akys ašaroja f
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip fr plukanfilus
taškus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai t
Ar Jaučiats kaip It* smiltis akyaet
Ar yra balta dėmė a a i voku?

Dr. Jan J. Smetana
1861 So. AwhlaaS Ava.
Kampas 18 gatvėn
Ant trečio augšto viri Platte aptiekos, kambariai: 14, l t , 16 ir l t
Valandoa: nuo • ryto lkl * rak.
Ned, Nuo 9 A M lkl 11:30 A M

GYDYTOJAS
IR
CHIIU RGAS
S8S7 South Blorgam Street
Valandos: 8—18 H ryto.
Vakarais nuo 7 lkl 6
CICERO OFISAS:
1213 Soatn 49tih Aveaue
Telef. Cicero 4676
• Valand.: 3—6:30 T. V. kasdien,
DtarnlBkah? Ir pėtnyCtoms nuo 1
Iki S vai. vak.

Lietuvis Aklų SpedaUstaa.
Palengvins akių J tempimą, kas
yra priežastimi skaudėjimo gai
vos, svaigulio, aptemime, nervuotumo, skaudančius ir uždegusius
karsčius aklų, kreivių akių, kata
ro, nemlego, ir taip toliaus, be
vaistų arba skausmo. NeperviraifB*
na nei akių medikalia mokslas.
Visuose
atsitikimuose
daromas
egsaminas elektra parodantis m a 
žiausias klaidas,
taip pat kaip
visokias ligaa arba nenormali pa
dėjimų, silpnybe
muskulinlų aklų. Akiniai padaryti; kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
se. Nauji stiklai Jdedaint į rėmus,
Specialistas kraujo, odos, ThronliJei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo
kų Ir slaptų Ilgy
numerio i i recepto duota visiems
Gydo su pagelba naujausif
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
metodų X-Ray Spinduliai
taikytos.' Specialę atyda atkrifį*Ofisas 1800 Se. Ashlaert Ave. ant
lama palengvinimui visų nervų
viršaus Ashland State Banko
ligų, kurios paeina nuo erzini tno
Telefessas Canal 8484
starbiy nervų Ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų aklų
Valandos 2:H Iki 4:30 If 8 1W 10. f
Įtempimo, kuomet geras pririnkiNedėlloj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
mas ir nešiojimas akinių paleng
vina padėjimą, Taipgi a m ir tott
REZIDENCIJA:
matantiems pagelbėta. Speciali a4801 South Rfchmond S t
tyda atkreipta J mokyklas vaiku*
Tel. Lafayette 8878
Valandos: nuo 10 ryto tki 8 rak.
Nedėllomis nuo 9 iki 1 pa piet v
Tel. Boulevard 7SSI
1848 West 47-ta Street
AKUTEI 84 I R ADG66IAU

FRANCUZIŠRAS
DAKTARAS

DR. J. W. BEAUDETTE
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NORtH S1DE.
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CMCAGOJE

NAMAI -- ŽEMĖ

f BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.

I

REAL ESTATE

5
PASITARKITE
SU
ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1AI
SPECIALISTU.
Kad sergate,
Pranešimas.
*i
KĄ-GI JIE ATRAS?
A. L. R. K. F . 23 skyriaus ateikite į mūsų
i
ofisą ir pavelyk
susirinkimas bus 19 d. gegu mus gerai ap
Malavojime, dekaruojame,
Perkam,
Grupė Chicagos aldermonų, žes, 1925 m. šv. Mykolo pa žiūrėt ,ius i r pa
kalsinmojame ir popiemoparduodam
tirt tikra prie
jame namus.
Padarome
praneša angliški laikraščiai, rapijos svetainėje 7:30 vai.
MES
TIKTAI
GARSINA
Ir
mainom
žastį ligos, mes
darbą greitai ir pigiai.
namus,
farateinančią savaitę incognito vak. Malonėkit visų draugijų turime
ME KELIUS BARGENUS,
geriau
Užlaikome maliavų, popiemaa
taipgi
čia vist/ negalime sutalpyti.
aplankys mieste užlaikomas a t s t o v a i susirinkti, nes y r asius įtaisus.
ru i r stiklu i r t. t.
Ir
visokiu*
Mes
gydomi
arba
Atvažiuokite apžiūrėti, mes
3149 8 0 HALSTED 8 T .
šokiu, sales, į kurias vakarais svarbių dalykų aptarti.
biznius. Dar. '
visokias
chro
Pres. Ramancionfe
aprodysime
šituos
ir
dau
bą atliekam
MAINYMUI
susirenka jaunimas. Norima
Valdyba. niškas ligas. Kraujo surnisT Chicago, m . TeL Yards 7282
giau, kuriuos patys pripažingreitai, pi
mus vidurių neramumus, ku
patirti, kas tose salėse veikia
giai ir gerai.
site kad yra SPECIALIAI
pros skaudėjimus, rumatizmą,
*•
Kreipkitės:
ma, kokia ten tvarka i r koks
I^vento Kazimiero Akademi krutinės i r šonių skaudėjimą TeL Lalayetta 4118
BARGENAI.
•
moralumas.
jos Rem. -3 skyr. sus-mas i- apkvaitimą, odos ligas, plau
4
pagyvenimų
murinis
na
čių, kepenų ir pūsles ligas
Mat, kai-kurie aldermonai vy^s 19 d. 1925 m. parapijos specialiai gydome per 28 me Kaipo lietuvys, lieta
mas aukštas cimentuotas beis
3352 So. Hafeted Str.
mentas.
Kaina
$6,500.
nori įvesti reformas.
Nori, svet. 7 valandą vakare. Kvie tus.
M. YUiKA,
Tel. Boulevard 9641
2-jų pagyvenimų medinis na
kad šokių salių nelankytų me čiami visi atsilankyti ir ne Pilnas Fiziškas I r X-Ray
— ^ J mas 6 ir 7 kambariai. Visi j 8 flatai; mūrinis, naujas, * EGZAMINAS
VELTUI
taisvmai. Kaina $5,500. Margaitės, jaunesnės 16 m., i r be si vėluoti, nes bus svarbių ap
kampinis namas. Visi flatai
lefonas canai otio
| ; žas įmokėjimas. *
Kraujo ir šlapumo egzami
rnaičiai, jaunesni 18 metų. Be tarimų.
nai jūsų akyvaizdoje. Mes vis
PLUMBING
2-jų flatų naujas murinis na išrendavotl; rendos per me
V.
Daugirdienė,
rast.
to, norima parėdyti, kad kiek
uomet turime naujus serums,
Geriausias pinmerte. darbą at- mas 6 i r 6 kambariai. Visi tus $7.200.00. Savininkas PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
o
606
i
r
914
suteiktas
su
su
lieka
gerai I r sąžiniškai
vienoj šokių salėj butų policįtaisymai.
Kaina
$13,000. mainys ant Bungalovv arba NYTI VISADOS KREIPKTTftS
TBOMAS HIGGINS
manumu, be skausmo f
feandasi ant Union Ave. ne 2 pagyvenimų namo, mažą
PAS MUS. TAS JUMS BUS
monas, kuris prižiūrėtų, idant
ISIS So. Oakley Ave.
Chicago
ŽMCCŽUDIS PAKARTAS
ANT NAUDOS.
toli 31-mos.
THE
P
E
O
P
L
E
'
S
HEALTH
B*
* • • • • —•*
dalj
pridedant
pinigais.
Kai
taisyklės butų pildomos.
2-jų pagyvenimų bizniavas na tik $48.000.
INSTITUTE
Cook apskrities kalėjime
•namas. Randasi ant 32-ros ir
Be abejonės, iškalno pasis
Dr. 6 I L L
Specialistas Tel. Republic 4537
vakar pakartas teismo pasmer
Halsted St. Įmokėt $3,000 ki 2 flatai, mūrinis namas, 5
40 North Wells Street
kelbę apie savo žygius alder
tus kaip renda.
Kampas Washington
monai salėse ras daugiau tva ktas miriop žmogžudis La\vre
4 pagyvenimų mūrinis na ir 6 kambariai, lotas 30x125,
Valandos:
Panedėly,
Ket
GENERAL
CONTRACTOR
mas po 4 kambarius. Visi įtai 2 karam garadžius. Kaina ti
rkos, negu reikia ir proponuo- fiee AVashington, negras, kurs verge i r Pėtnyčioj nuo 9 vai.
AND 1U1I-DER
symai. Įmokėt $3,500. Namas ktai $14.500. su mažu {mokė
S. Arteaian Ave.
CbJcago.
jamos reformos pasirodys ne Jrituomet Evanstone nužudė ryte iki 6 v. v. Utarninke, [7026
• • • • • • • , , , , » » • • • • • • • » » » * g randasi ant 33-cios netoli Au- jimu.
Šeredoj i r Subatoj nuo 9 ry
vieną žmogų.
reikalingos.
809 W. 35«i St. Cticaii
burn Ave.
te iki 8 vai. vak. Nedėliomis
1
2
flatai,
6
ir
6,
murinis
na
Tel. Boulevard D6U ir 0774
2-jų pagyvenimų namas po
Kas-kita butų buvę, jei alder
ir Šventėmis nuo 10 ryte iki
PADAROM
PmRTMO IR PAR
4 kambarius. Įmokėt $500 ki mas ir dviem karam garad
Iš American Packmg Co. i v a j . po pį e t.
monai niekam nieko nesakę
DAVIMO RAįTUS.
tus kaip renda.
žius. 2 pečiai, garu apšildo Pasekmingai
siunčiam pinigus ir
ofiso,
415
So.
Halsted
s
t
,
plė2
Muriroo
Ir
btidavojimo
namu
o
--—
0Sf
butų aplankę t a s sales. Tokiu ,
Parduodam
Laivakortes.
mas.
Kaina
$13.800.
GENERAMS
a i lšvilko didel
buu jie gautų kitokio įspūdžio. P
i "seifą," įkėlė
trokan
ir
Šiaipgi jokios naudos.
įvažiavo;
44
pagyvenimų mnnnis na
$
Seife" butą 2,000 dol.
Atsilankykite p a s mane duosu£
5 dideli kambariai puikiai
mas po 6 ir 6 kamb. Visi įtai
3 gera patarimą. .
symai. Kaina $8,500. Įmokėt ištaisyti, karštu vandeniu
o
S8i i South, Balsted Street
SHEPHERDO BYLA.
°
Chlcago,
I1L
$2.500.
Ita^ų apgyventam distrikte,
apšildomi, tuojaus gali persi
Dabar yra geriausias lai
•
Home
į»
2-ju
flatu
murinis
namas
po
kelti gyventi, randasi 65th ir kas pirkti narna arba lotą.
Chicagos kriminaham teis- ^Chicagoje, vienas italas pa5 8S56 Lowe Avcnue
j , 6 i r 6 kamb. Visi vėliausios
Turkiškos,
sulf
utines
Artesian Ave., parsiduoda Turime didelį pasirinkime
me šiandie prasideda W . D. | * o v ė n e S r 3 Policija žiuri,
mados
įtaisymai.
Kaina
$9,geriausių bargenių, visoj
K
.v—
a n t lengvų išmokėjimų.
kad
500
mažas
jmokė,jima.«?.
vanos
ir
elektrinis
Chicagon.
Siunčiame pi-1
Shepherdui byla. J i s kaltina- [
nepakiltu, rasime riaušės.
2 pasryvenimų medinis na
4 flatai. murinis namas, nigus: Lietuvon i r į kitas
mas už savo augintinio turtin
mas
6
ir
6
kambariai
su
visais
šalis ir parduodam laiva
TOKYO, geg. 17. — Vienas
1-6; 1-5; ir 2-4: 2 flatai ap kortes
itaisvmais.
Kaina
$3,900
jmoNiekas
neali
buti
palyginama,
kaip
a n t visų linijų. Eggo jauno vaikino McClintock kinas astronomas išrado ins
Dabar naujai lsradome minera
ištrynimas su garuoju, senuoju
šildomi karštu vandeniu o du zaminojame
ket
{^1,000
kitus
kaip
renda.
abstraktus, da
8ierines vanas, kurios yra
nužudymą šiltinės perais tik trumentą, kuriuomi įrodoma, lines,
pečiais,
ir
prie
šalies
tuščias
Pain-Expelleriu
6 flatu nauias murinis na
rome aoviernaštis ir visogeros nuo visokių ligų: reumatiz
Kai
tik
pastebit
apsireiškimą,
talčio,
mas. Visi vėliausios mados į- lotas. Rendos per metus kes le^ales popieras. Apcirkuliacijos, kraujo Ir t L
slu paveldėti jo turtus.
tuojaue naudoki t tį garsų naminį
kad žemė nejuda erdvėje, bet mo,Masažinls
braukymas, elektriniu
taisymai. Imoket $7,000 kitus $2.640.00. Kaina, greitam draudžiam namus, rakan
pagalbininką, kad išvengus tolimesnių
Pranešta, kad šion sensaci stovi vietoje. Kiti dangaus ku ' Ir švedišku būdu. Su mūsų pilnu
komplikacijų.
kaip renda. Randasi netoli pardavimui tiktai $22.000.00 dus ir automobilius nuo vi
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad
instrumentų mes galime su
butų Inkaro vaiabsienklrs ant pake
n<^n bylon bus pašaukta 66 liuj nai, Bako, rieda aplink žemę. setu
WashiH£ton Park,
sokių nelaimų. Visais rei
teikti 25 skirtingus treatmentu*.
li©.
t \
ir
su
mažu
jmokejimu.
Ran
kalais
kreipkitės pas
N a m u naujai ištaisyta ir pa
dininkai.
TTADrRICHTIR ft CO.
dasi apielinkėj 79th ir Hals
'

NAMAI - ŽEMĖ

i

Specialiai
NAMŲ BARGENAI C. P. SUROMSKIS CO,
Bargenai
PARDAVIMUI

BRIDGEPORTE

PLUMBING

MARQUETTE
MANOR

s

NORĖDAMI

s

*

m m

S. L. FABIONAS CO,

JOHN 6. MEZLAISKIS

A. K A I R I S B

A. F.
MAUDYNES

SOUTH SIDEJE

CONTRACTORIS

BUNGALOVV

•

•

>

:

tm

NAUDOKITĖS
PROGA

B

I

r

gydymas

PASMERKTAS MIRIOP.
Kriminaliam teisme pas
merktas miriop AVillie Sams,
negras, už policmono nušovi
mą 1924 metais.

NORĖJO NUSIŽUDYTI
•

Mrs. Kate Martin, kuri ne
senai susituokusi, prarijo nuo*
dų, kuomet jos vyras areštuo
tas kaipo kišeninis vagilius.
Bet ji pasveiks.
Areštuotas Premier
cab šoferis F . Homąn,
skersgatvėj Harrison ir
st. suvažinėjo nežinomą
ną žmogų.

PAJEŠKAU Pusseserės Amilijos
Bergelikės paeina iš Tauragės Aps
kričio. Kviekšnos miestelio. Plrmiaii
gyveno ant Town of Lake Chicagoje, girdėjau kad apsivedus. Kas «.pie
ją žino arba ji pati meldlia prisiust
adresą u i ką busu labai dėkingas.

KAZIMIERAS RAZMA
P. O. Box 73
Westville, Dl.
Pasekmingas Colorados Sidabro ir
Aukso mynkasys nori susipažinti su
įtekmingu Lietuvių kuris sutiktu nuvažuot j Colorado savo išlaidomis ir
po pilnos investlgacijos prisidėt prie
savininko del tolesnio išvystinimo ir
užbaigimo labai turtingos sidabro ir
aukso properties kuri yra pradėta
pagarsėjusam Leadville apielinkėje.
Asmuo kuris dabar užsiima
Real
Estate arba Bondsais tuojaus supras
galingumą šio projekto. Rašykite dei
pasimatymo.
H. J. DICKINSON
4144 Shcridan Road
Chicago, III.

didinta. Yra vietos del 150 y pa
ltu. Iš toliau atvažiavę gali buti
savaitę laiko arba taip Ilgai kiek
reikalinga.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Atdara dienomis ir naktimis
1657 West 45th St,
Kampas So. Paulina St.
Phone Boulevard 4552
LOOK.MAR.wMA
IHAVtFORYOV —
A C A N OF

LA6ER BOMEMIAN

taxikurs
PARDAVIMUI 3 storai ant
Canal Western Ave. netoli 69 St. Na
jau mas labai tinkamas bilia ko
K a d d a r nem§ginote nusi
kiam bizniui. Visi moderniški
įtaisymai. Atsišaukite:
pirkite setą šiandien, pas
ALEX
kiekvieną gerą groserninką.
6052 South State Street
Kenas geriausio LAGĘR BOBiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiHfmiiiiimiin HEMIAN SELYKLOS su ge
PAMĖGINKITE:
riausiais Bohimiškais Apy
niais - 85c. už setą, $9.50 u i
AND
12 setų.
(zvarantuotas.
LAGER MALT EXTRACT Co

LAGER MALT

I AUDITORIUM CAFE Į

PETRAS
JOKUBAUSKIS

CHOP SUEY

mirė Gegužio 16 d., 1925 m.
1:25 vai. ryto 60 metę amžiau*.
Kilo Iš Rasemių miesto Ir
apskričio. IŠKyvcno Amerikoj
SO mėty.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį Oną, keturias dukteris:
Elena, Zuzaną, Stanislavą ir
Anelę.
Kimaus

pa^aurvotaa

2322

So.

Oakley Ave. Laidotuvės Jvyks
rtarninke. Gegužio 19 d. 1925
m., is namu 9 vai. bus atlydė
tas f Aušros Varto parap. baž
nyčią, kurioj jvyks gedulingus
pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas i
fiv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines,
draugus ir pažįstamas dalyvau
ti šiose pamaldose.
Nulmdę: Moteris Ona ir Du
kterys.
Laidotuvcfcns patarnauja graborius 8. Lacarfch. Canal 1271
Ir 9199.

Gera Vieta Pavalgyti
lietuviškų
Ir
Amerikoniškų S
g valgių kur gražiu Ir
švarluS
B Speciali lietuviški pietus papras S
Stoma kainomis nuo 11:30 ryto S
S iki 2:00 po piet.
E

|

P. A. PALLULIS

g

Savininkas

BRIGHTON PARKE

Berry 4 Sonth Sth Sts.
>Brooklya, N. T .

Tel.

Canal 2655
€ . J. P A N S I R N A

1

Fotografas

PANSIRNA 8TUDIO
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiu o 1a i visa*
mieste dalia lfOl 6. Halsted St.

Neleiskite
Pleiska
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumą

l

Atsargiai prižiūrimi nagai,
sveika vaido iiiiura ar nauIUSIOS mados apredalai nejauai
bus patemyti, jaif.
jeigu plaukai
pilni pleiskanų.
pleiskanų.
Nedabus pilni
Nedaleiskite. kad tie įkyrus balti
parazitaiii gadintų
gadintų jūsų graiumą. Naudokite

Rufjffęs
kas vakaras per dešimt dienų
ir pleiskanos tuojaus išnyks.
Po to retkarčiais naudojant
apsisaugosite nuo jų. .Rutflcs
parduoda jūsų vaistininkas
po 65c bonką arba 75c
tiesiog i i laboratorijos.
F. AD. RICHTER * CO
Berry 4 South Sth Sts.
Brooklyn, N. Y.

13200-02 So. Halsted Street Į
——
Tel. Boulevard 5788
Atdara Dieną ir Naktį
IIIIIIIIIIIHIIIHtUIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIPB

For BILIOUSNESS
VARTOKITE

BEECHAM'S

PILLS

palengvinimui
Sukictėjimo
vidurių. Piktumo, Galvos

Skaudėjimo ir Paltuos, vidurių
Išvalo Oda
NtRA
CALOMKI
Pirkite nuo vaistininko
« c ir 50t d«i«

BEECHAM'S
PILLS

—

EXTRA

SPECIAL ,

ŠTAI JŪSŲ LAIME

2-įų pagyvenimų
naujas
mūrinis namas po 5 ir 5 kam
barius. Aukštas beismentas ir
pastogie. Įmokėt $2,500 kitus
kaip renda. Randasi ant 44 ir
Talman Ave.
2-jų flatų naujas murinis
namas 6 i r 6 kamb. Kaina
$13,500 jmokėt $3,000. Randa
si ant 41-mos Maplewood
Ave.
2-jų pagyvenimu; namas 4 ir
4 kamb. Visi įtaisymai. Kai
na $6,800 mažas įmokejimas.
Randasi ant 42 i r Maplewood
Ave.
2 pagyvenimų murinis na
mas 4 ir 4 kamb. Kaina
$6,500. Randasi ant 43-čios ir
Washtenaw Ave.

2 flatų naujas murinis na
mas 6 ir 6 kambariai. Visi
vėliausios mados įtaisymai.
Murinis garadžius del 2 auto
mobilių. Įmokėt $3,500. Ran
dasi ant 62-ros i r Richmond
Street.
5 kamb. naujas mūrinis
bungalow su visais vėliausios
mados įtaisymais. Įmokėt $1,500 kitus kaip renda. Randasi
ant 65-tos ir California Ave.
4 pagyvenimu; naujas mūri
nis namas su visais vėliausios
mados
įtaisymais.
Įmokėt
$6,000. Randasi ant Campbell
Ave. arti 63rčios.
2 flotų naujas murinis na
mas 5 ir 5 kamb. Visi vėliau
sios mados įtaisymai. Įmo
kėt $3,500 kitus kaip renda.
Randasi ant Rock^ell prie
Marquette Road.
Šie visi namai galima but
mainomi ant kitokių namų.
Taipgi priimam i mainus pir
mus arba antrus mortgičius,
farmas, lotus arba bile kokius
biznius.
Kreipkitės

C, P. SUROMSKIS & CO.

ST.

J. J . StanKus
Tel.

BouL 9802

Amerikos Lietuvių Mokykla
I J. P . Oleiuts, Mokyklos vedėjas
I S108 S. Halsted St., Chlcago, UI

Real Estate

*)

E. J, H E N I F F

KĄ TURITEP

REAL ESTATE

Del kainos ir tolesnių in
formacijų kreipkitės mūsų of isan.

LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder

ROZENSKI
LEMONT

Su tos rųšies reikalais
kreiptes p a s mane. Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kediie Avenue
Chicago, UL

MARQUETTE MANOR

ISmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos,
ir kitų mokslų. Mūsų mokyklos
Nutrauksiu
paveikslus
labai
nauja sistema stebėtinai greitai
pigiai.
užbaigiama pradini mokslą J devy
Mano
paveikslai
naujausios
nis mėnesius; augitesn] į dvyliką
mados ir padirbu juos kuo pui
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kiausiai ir artistiškai, kad žmo- kykloje jau tūkstančiai lietuvių
gaus išvaizda išrodo
kaip tik
įgijo mokslus, — Šiandie jie yra
gyvas.
laimingi! č i a kiekvieną žmogų
kad ir silpniausio proto padaroma
Neužmirtklte atvesti vaikučius
je^
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
pa
JJjZ>
kite šiandien pasikalbėti apie mok
3202 So. Halsted Street
slo sąlygas, tas Jums nieko neJ kainuoa
BRIDGEPORT STUDIO

Del Pirmos Komunijos
Vaikučiams

ted
S
'
V. M. STULPINAS & CO
Bizniavas Kampas — ant 3311 So. Halsted Street
63-čios prie VVestern Ave. 2
Telefonas Yards 6062
Storai — 13 flatŲ (9-4 ir 4Chicago. Dl.
5). Visi išrenduoti. $13.680,
Notar> Public.
j metus. Savininkas priims
j mainus lotus arba mažesnį r
namą geroj vietoj.

Keetdrncljo* T e l .
P r o s p e c t 6101

Ofiso T e l .
6778

&

CO.
MORTGEČIAI - PASKOLOS
6312 So. VVestern
ANTRI MORGEČIAI
Sutelkiami
ant " 6% palukano
Taipgi perkame Trečiu* Morgičiua
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzle Ave.,
Lafayette 67S8

Aveime
Phone Prospect 2102
»
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BONGALO W UŽ $5,000

REIKALINGA

Baigiama budavoti 4 kam
barių mūrinė bungalow. Lo
REIKALINGI tuojaus Matas 30x125. Randasi 3 blokai
nuo Marąuette Parko, $1,000 lioriai unistai. Darba užtikri
įmokėti,
nu visai vasarai, tiktai patyrę
te atsišaukia.
J. SINKUS & 0 0 .
P1TRAB CIBULSKIS
809 West 69 St.
Malevojimo Contractorius
u
HaJndware , ,
BRIGHTON PARKE.
Dažų i r popieroa krautuvė.
Nepaprasta progra, savininkas par
2338 So. Leavitt Street
duoda dėlei svarbios priežasties nau
ja murini namą, vienų metų senuT e l Canal 7233
m o
Ia a
DO

0 | ^ T J A T CHnCri'
' * ' * *
* kambarius, nauJ V / . l l / V L i j A C J L / jausios mados visi įtaisymai, aukštas j "~
beismentas Ir pastogė ant pusantro
loto pastatyas labai patogioj vietoj
randasi. Parsiduoda pigiai nes turi
Tel. Boulevard 9641
but parduotas į trumpa laika.

CHieAGO

4541 South Troy Street
ATDARA NEDALIOMIS Nuo
/ 9 vai. ryte iki 4 vai. po pietų Savininkas ant pirmo aukščio

Remkite tuos pro fesijoną-

bf, bizniernu kurie gara
ntą diennurj "Drugt99.

N7

