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M Drangas" tebūnie kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikoje jo gyvenimo drangas! 

\ 

Veltui statysime bažnyčia*, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime j sa
vo rankas spaudos ir jos ne
platinsime. 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 
— J . r*m A • - . ' V -

No 62 2c A C 0 P Y PIRMADIENIS, 2c A C 0 P Y METAI-VOL. X. 
E N T E R E D AS SECOND-CLAS8 MATER MARCH t t . 1910, AT CH1CAGO, ILLINOIS CNDER T H E AOT O F MARCB S, 187» 

VIENNOS KATALIKAI 
PASKELBĖ DEKLA

RACIJA 
SAVC TIKĖJIMĄ JIE LIG 

PASKUTINIŲJŲ GINS. 

Francija Nebežino; Kurion 

VIENNA (per paštą). — 
šio miesto austrai katalikai 
minėjo šventojo |Tėvo karūna 
vinio trejų metų sukaktuves. 
Tuo tikslu įvyko skaitlingas 
susirinkimas, kuriam buvo 
kardinolas Piffi, Vienuos ar-

Pusėn Linkti 
Herrioto Valdžia Ima Abejoti 

Apie Anglijos Sąžiningumą 

AR PREZIDENTAS GALI 
PAŠALINTI VALDI-

9 
i 

SKIRTI VALDININKUS 
JAM LEIDŽIA KONSTITU

CIJA. 

LIETUVIAI PRIEŠ VATI
KANO - LENKIJOS 

KONKORDATĄ. 

Francijos Socialistai Baimėje, Kuomet 
Katalikai Organizuojasi 

Bet juos pašalinti? Teismas 
s|*res. 

I 
PARYŽIUS, kovo 15. — mą diskusuoja ir laikraščiai. 

kivyskupas, Papos nuncijus Į Kuomet Anglija sugriovė T. 'Nacionalistų spauda griežtai 
arkiv. Sibilia, buvęs Austri
jos kauelieris prelatas Seipel, 
nemažai parlamento atstovų 
ir šiaip ižvmiųjų asmenų ir 
daugybė miesto gyventojų. 

priešinga 5NJ jungos apsaugos ir garan 
tijos protokolą, Francijos He i Vokietija. 
rrioto valdžia atsidūrė ant į Iš (ienevos 

susibendrauti su 

gi pranešta, 
kryžkelių ir šiandie jau nebe-
žino, kurion pusėn pasukti, 

Vyriausiu kalbėtoju buvo j kur link palinkti 

kad Anglijos užsienių reika
lu sekretorius Chambcrlain 

! stipriai laikosi savo užbrėž-
Itiehard Schmits, parlamento 
atstovas, kurs k i tuomet buvo 
prelato Seipel kabineto nariu. 

"Viennos ir Austrijos kata 
likai kai vienas stovės defen-
syvoj ," kalbėjo atstovas ,Sc-
bmits. Mes turime dirbti ir 
kovoti ligi paskutinių savo 
spėjau už Bažnyčios ir tikėji
mo laisvę, už politines katali 
kų teises religinės akcijos rei 
kale. .Mes nenukentėsime, jei 
del tos savo akcijos turėtu
mėm atsidurti atgal į kata-
kumbas. Mes pasiliksime ne 
vien savo bažnyčiose, bet bu-
siine visuomet ir visuomenės 
gyvenime. Socializmas yra 
viena didžiausių klaidų, jei tą 
turėtum interpretuoti kaipo 
laiku ženklą. Socializmas ne-
beturi jo!:ios ateities prieš sa 
ve. Tai tik viena žmonijai pra 
gaištis, kuri tečiaus yra lai
kina. Nes Kataliku Bažnv&a, 
kurią socialistai taip labai 
kovoja, yra ne vien stipri, 
bet ir vienatinė žmonijos atei 
ties vi l t is ." 

WASHINGTON, kovo 14. 
— Ar S. /Valstybių preziden
tas savo paskirtus nustaty
tam terminui valdininkus ir 
senato patvirtintus gali be lai 
ko ir be senato sutVvimo_.pa
šalinti? 

Ši klausima artimiausioj a-
teity išspręs Aukščiausias 
Teismas. Prieš ir už argumen 
tuoja įžymiausi šios šalies ad 

Jei Anglija taip daug re- |ios programos — daryti ga-
mia Vokietijos garantijos pro rantijos taika su Vokietija, 
jektą, tai aišku, kad ji dau- įTon su (Vokietija sąjungon t u ; v o k a t a i . Vieni tvirtina, kad 
giausia dirba nuosavais inte-j ri ineiti penkios valstybės: prezidentas be senato sutiki-
resais. Tai gerai supranta rAnglija, Francija, Belgija, I- [mo « r b a 3° ž i n i o s n < ? S a l i Pa" 
franeuzai. Herrioto valdžia talija ir Vokietija. Oi Lenki- *abnti valdininkų. Kiti sako. 
dėlto yra nuomonės, kad Fra- ja ir kitos volstybės tegul ži- kad gali. 
ncija gali but įtraukta į ko-'uosi. Tegul pačios rūpinasi Konstitucija *pie valdinin-
kius-nors spąstus. 'savo likimu. Tegul jos su kai k ^ akyrimn. kalba. Bet apie 

Tad Francijos užsienių rei niynais draugingai sugyvena, pašalinimą nieko nepasa-
kalų ofise eina tuo klausimu kitos kitių neskriaudžia, tuo-
karštos diskusijos. Tą klausi- Imet turės taiką ir ramybe. 

Kaunas. 10. Ifl 25. — Kovo 
men. Kaune ir provincijoje i-
vyko dideli protesto mitingai 
prieš Vatikano pasirašymą ko 
nkordato su lenkais. Priimto 
ji rezoliucija. Kaune reikalau
ja atitaisymo, arba atšaukti 
Lietuvos atstovą iš Vatikano 
ir Vatikano delegatą iŠ Kauno. 

Nepaisydama policijos įspė
jimo dalis minios aplinkiniais 
keliais prasiskverbė priemon. 
Zeechini'o buto ir, jam neišė
jus, svaidė kiaušinius. Tuojuus 
atvykusi policija išsklaidė mi
nią. (ELTA.) 

PARYŽIUS, kovo IT). -— ginti re'iginę laisvę, kurią so-
Francijos katalikų protestai, cialistai kovoja, norėdami p'a-
atforeipti prieš premiero Hcr- naikinti. Socialistai nori tik 
rioto valdžią, duoda gerų re- vieni naudotis visokia laisve, 
zultatų. {Kaip premieras, taip bet kitus jie kiekvienam žings 
pati valdžia .jau aprimsta ir n\ mėgina spausti, 

tiesioginiai neatakuoja kata
likų. 

Be to, socialistuose nukai
to piktas kraujas, kuomet 

Bet ta pati valdžia prade- , , , .. , . . 1U. 
.1 * r rancijos vvskupai paskelbė 

da netiesioginiai veikti prieš 
Kataliku Bažnyčia. Herrioto 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS. 

pasekėjai parlamente, socia
listai, podarė rezoliuciją, i-
daut valdžia vvkintu senovės 
pri(fšbažnytinj įstatymą, neat 
si žvelgiant į pasekmes. 

Socialistai ragina ir kitas 

anci.jos 
atsiliepimą į visus tikinčiuo
sius, ragindami juos organi
zuotis ir ginti savo teises. So
cialistai tvirtina, kad tas vvs 
kupų atsiliepimas esąs aiškus 

gyventojų kurstymas civilin 
aran. Bet patys jie Į savo 
p'ktus darbus neatsižvelgia. 

K 

» 

. . . 

Kruvinai Baigėsi Vokiečiu 
Komunistu Kiauses 

JIALLE, Vokietija, kovo 15. ypatingas. J is ki tuomet buvo 
— Vokiečiai komunistai vez- !Amerikoje ir gyveno kaipo 
danui prežidencialę kaminui ją | paprastas valkata. Komunis-
sukėlė riaušes, kurios baigėsi j'tai jį stato savo kandidatu 
kraujo praliejimu. 

ti komunistai nukauta 

kyta. 
Yra vienas iš 1876 metų įs

tatymas, kuriame pažymėta, 
kad prezidentas-gali pašalin
ti valdininkus tik senatui su
tinkant. 

Prezidento Clevelando lai
kais tas klausimas buvo i>ftel 
tas, kuomet sakomas prezi
dentas pradėjo pašalinti dau 
gelį valdininkų. Tečiaus klau
simas nebuvo galutinai išsp-

parlamento partijas prisidėti 
prie to ju žygio. Bet vargiai i Nebe priežasties socialistai 

Atvyko į Ameriką Lietuvos 'J i o £ a u s paramos. ^ iškelia akciją. Jie gerai žino, 
Ateitininkų Organizacijos at- I Socialistus apima didelė kad kuomet milionai katalikų 
stovai: Kun. St. Kiškis ir stud. baimė matant ir girdint, kaip susiorganizuos, tuomet viso-
A. Tvlenis. Atstovu atvvki- Francijos katalikai stropiai kietus raudoniesiemjs gaiva-
mo tikslas supažindinti bro- organizuojasi didelėn naciona lams Franci joje pasidarys an 
liūs amerikiečius su Lietuvos lčn tVderacijon, kurios tikslas kšta. 
visuomenės gyveniniu ir gauti _.*_ - ; 

VYKSTA NAMO. pritarimo ir pažibos katalikų NUŽUDĖ 4 SAVO VAIKUS. 
studentų Ateitininkų namams 

P" s t a t-V , i- . ! KAXSAS. CITY, Mo., kovo PARYŽIUS, kovo 14. 
N * 

KAIP LIETUVOJ NEPRI
KLAUSOMYBĖS DIENA 

MINĖTA. 

Ii). - Arti Nortli Kapsas Chy (Garlaiviu Berengaria vyksta 
kažkoks (libson kirviu užka- Amerikon Jo Eminencija kar 

'pojo keturis savo vaikus -- 7 .dinoias Mundelein. 
I metų, dvynukus, 1 5 metu ir 1 
pusantrų metų. 

i Pa sk i aus pats susižeidė kir 

Kaunas. - Lietuvos Neprik- v i l u i k *&&* T* j° »ai-
lausomvbės septvniu metu su- s a u s < J a r b o P r i ^ s t i ^ ***«»-
kaktuvių iškilmės vasario 16 nia. 

ir 
virš 30 asmenų sužeista. 

Komunistų partijos vadai 
ruošė demonstraciją šiame 
pramonės centre, kur yra 

svarbiausias komunistu liz-

KAI-KURIOS TAKSOS |<la
I
s
 1WW t . .. 

» i i n i r I r 1922 metais šiame mies-• KAUNE. • , , . . ' . . ! 
te autoritetai turėjo daug ne-

K A I N A S . Kauno mies- smagumų su komunistais. 

ręstas. 
A . , , . .. I. .v, j įdieną čia taip buvo minimos:1 
Sis klausimas įsnaujo įskel 717 . 

Šiuokart komunistų progra 
moję buvo padėta Taeblman-
no prakalba. Šis žmogus yra šovė į komunistų grupę. 

w , . . paskelbtas mokyklų naudojamą ūkio ir uždarbio ;x 

reikalams — 80 lit., už arklį! 
naudojamą asmeniniam važi
nėjimui 200 lit., už resorinį 
vežimą ūkio uždarbio reika
lams 50 litų, už resorinį ve
žimą, naudojamą asmen. važi 
nėjimui, 10*) litų. 

Mokesniai imami už šunis 
ir už dviračius. lTž pastaruo
sius mokama 15 litų metams. 

Už šunis taksos metams $, 
10 arba 20 litų. 

į Vokietijos prezidentus. 
T- i- •• i - * v i v-j -• ^^r^ j v • i lOiiii) iškilmingos pamaldos 
Policija leido šiam kandida tas 1920 iųetų pradžioje, k u o ^ ^ . , . ^ . A r ; vf F

i " 
tui kalbėti. Bet kuomet ang-n ie t prezidentas VVilsonas jia-
las komunistas mėgino šaky- šalino Portlando, Ore., paš-
ti prakalbą, policijos viršinin tos viršininką Meyers. 
kas jam už/lraudė. Bet jis ne ! Meyers pastos viršininku 
klausė ir tuo būdu sukurstė " D U V 0 paskirtas 1913 metais, 

'prieš iM>liciją susirinkusią mi"ftfciaiį 1917 metais išnaujo 
nią, kuri ėmė nerimti. fpaskirtas kitam keturių me-

Tris kartus viršininkas kai *ų terminui. Bet 1920 metų &*™> ^s i ja . 
'bėtoja ispėjo nekalbėti. Ket- Pėdžioje Paštų departamen-' . Kaip 4:30 pne ka ro muzie-
virtu kartu policija papliūpa tas pareikalavo jo atsistaty- ^ u s pagerbta ***** uz Lietu-

dinimo. Meyers nesutiko. P ra '' • » • * 
ė us dešimčiai dienjLj j>rezi- | Vakare pramogos ir pasilin-

' dento \Vilsono parėdymu jis ksminimai įvyko: Valstybi-
PASKELBTAS MOKYK- K A R D ! N 0 L 0 MUNDELEIN pašalintas ir jo vieton pade T,iam teatre, ^Tautos l a t r e , 

I HCC 0TDCI¥A0 ' " DOVANA. tas paštų inspektorius. | Liaudies teatre, Tilmanso teat-
LUOL Olnt lKAOi ,j ,Tuomet Meyers kreipėsi i '.re, miesto rotužėj ir kinema-

ROMA, kovo 14. — J o Era. ' . A . ., , , J ' t n m i ( 1 i ' n „ c o 
i . n prezidentą remcalaudamas uz- togiatuose. 

STRASSBOURU, kovo 15. \kardinolas Mundelein, Clnca- ; n W ) k e s l l i o u ž k e t u r i n wetų t e r | . . 
- V i e t o s vyskupo B u c h p a i ė - ! ^ s arkivyskupas, pirm ap- - . g g p ažvmėda- 5T^v°* i • f ^ f f ^ ° " 

miną 1,000 aoi., pazymeua m y D e s d l e n a taipat įškilmin-
mas, kad jis nelegaliai paša- g a i m\m:tiX. P a t s Klaipėdos 
lintas. 1921 metais tos algos m i e s t a s buvo nupuoštas velia-
atgayimui jis kreipėsi teis- vomis. Buvo daug matoma ir 
man. Federalis teismas jo svetimų šalių vėliavų. Pusiau 
skundo nepriėmė sakydamas, dieniu buvo iškilmingos pamal 
kad jis pervėlai jį padavęs dOs kareiviams, kurie su mū

ri ENKVA kovo 14. — T. 
'Sąjungos tarvba šiandie svar 
•stė Graikijos su Turkija ne 
sutikimu klausimą. 

1NIGŲ KURSAS 
I ,A AVRENCEVILLE, III., 

bazilikoje. Mišias celebravo k ( ) V 0 lf)- " T a r I ^ Cairo ir Dan 
Žemaičių vyskupas P. Karevi- v i l l e^Big Fonr" pasažierinis 
(

v . j u s # traukinis sudaužė skersai bė-
Bazilikoje buvo rezervuotos ^ hJ pravažiuojantį automobi-

vietos vyriausybei, seimui ir U * G asmenys'žuvo, 
diplomatams. 

1:00 dieną įvyko iškilminga 
LONDONAS, kovo 15. — 

Anglijos valdžia vis šaltai at 
sineša i Mąafevos valdžia. 

V akai Atsčios Dienos . 
Lietuvos 100 litv $1^.00 

Anglijos 1 sv. sterl. 4.78 
Francijos 100 frankų 5.15 
Italijos 100 lirų 4.08 
Belgijos 100 frankų 5.07 
Šveicarijos 100 fr. 19.28 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 

to valdyba posėdy vasario 
mėn. nutarė, kad visi auklių 
ir vežinuj savininkai, esantie 
ji Kauno mieste ir priemies
čiuose, privalo užregistruoti 
miesto valdyboj finansų sky
riuje savo arklius ir vežimus 
ir ^auti nustatytus metalinius 
ženklus. 

Mokesnis: Už lengvus veži 

mus metams po 80 l i t * rf provincijoj' «««•»« ^ m a Vatikanui -
Knnkms m ht«. arki, i S v e n t ą j a m Tėvaii, dovanojo 

vaiku 
streiką.* 

s t re ikas įvyks įvairiose vie
tose pradieniui. 
Tai bus protestas priešfran 

euzų valdžią, kuri imasi čia 
jvalstybinti mokyklas, kuriose 
I neturi but vaikai mokinami re 

ligi jos. 

i radio-foną. Instrumentas did 
žiai dailus, dekoruotas su 
Dante ir Da Vinci atvaizdais.' 

KASYKLŲ OPERATORIŲ 
SUSIRINKIMAS. 

LONDONAS, kovo 14. -
,Kovo 12 dieną ~cia pasirodė 
šimet šalčiausia diena. 

PAPIGINTI MILTAI. 

MINNEAPOLIS, Minn., k. 
15. — Didieji miltų gaminto
jai žymiai papigino miltus, 

ir negalima atgauti. 
Tuomet Meyers kreipėsi 

Aukščiausian tTeisman. Šis at 
CLEVELAND, O., kovo 15. r a d o > k a d t k l a u s i m a s v r a s v a r . 

- Minkštųjų anglių kasyklų ' b u s i r s u t i k o i š k l a u J y t i a r g Q 

operatoriai iš valstijų Ohio> ' m e n t u ' 
Indiana, Illinois ir vakarinės ' 
Pennsyhvanijos tomis dieno-1 ^ ^ Y 0 R r v , kovo 15. i 
mis čia turės susirinkimą. , C i a parduotas už 38 ir pusę pii 

Operatoriai užgina, kad jie 
kuomet įkvieeiams kaina ėme tartusi apie kontrakto su ang 
pulti. lekasiais padarymo laužyme. 

lioho dalėrin, Eąuitable butas, 
kurs skaitosi didžiausias pa
sauly ofisų buMs. 

zika maršavo per miestą, 
Vakare gi įvyko rautas Lie 

tuvių kliube, kur buvo apie 
120 asmenų. Buvo ir krašto 
gubernatorius Budrys ir kiti 
aukštieji viršininkai. Buvo į 
Latvių, Anglų ir Vokiečių ko-
nsuliai. Pasakyta visa eilė 
prakalbų. 

Tą patį vakarą 7 pulko švie
timo komisija statė scenoje A-
merika Pirtyje. 
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L I E T U V Ą 

PINIGU S 
P E R 

ii 
DRAUGĄ" 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus htais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

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

Telef. Roosevelt 779! 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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D R A U G A S 
Published Daily Exnept Snndayi 

Ona Year $8.00 
8iz Month* $3.00 

AT NEWS - STANDS 2c A COPY 
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc. 
8334 So. Oakley Ave., Chicago, I1L 

TeL Roosevelt 7791 
l ud . Tel. Roosevelt 2919 
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DARBO DEPARTAMENTO 

PRANEŠIMAS. 

P ft ft U C « 9 
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Pirtoadienk, &>Vo 16, 1925 
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LENKIJOS KONKORDATAS SU VATIKANU. 

Darbu Sekretorius Davis 
praneša, kad dabartiniu lai
ku, Darbo Departamento Na
tūralizacijos Biure randasi 1,-
960 aplikacijų tų, kurie nori 
tapti piliečiais, ir kurias prida 
ve svetimžemiai nelegaliai at
vyko į Jungtines Valstybes. 
šios aplikacijos priduotos nuo 
mgpiučio 15, 1924 in. ir apli-
kantai tvirtina, kad jie atvy
ko į Jungtines Valstybes lai
kotarpy nuo birželio 3 d., 1921 
iki birželio 30 d., 1924 m. su-
lyg imigracijos 1921 ir 1922 
m. kvotų nustatymų. Iš tų 
visų aplikacijų, 1,735 priduo
tos Imigracijos Biurui, kuris 
ištyręs dalykus išduos depor
tacijos įsakymus, ir su lieka
moms aplikacijoms bus taipat 
daroma. 

Tie atsitikimai parodo, ko
kius budus ateiviai panaudo
ja, kad užbėgus už akių imi
gracijos įstatymams. 1,249 at
sitikimuose ieškojimai laivu, 
manifestuose ir imigracijos re 
korduose neparodo, kad atei
viai butų buvę legaliai įleisti. 
412 atsitikimuose, aplinkan-
tai atvyko kaipo laivų darbi
ninkai ir buvo įleisti arba 
laikinai, kad persėdus j ki
tų laivą, arba buvo užrekor-
duoti kaipo pabėgėliai iš lai
vų. 280 atsitikimuose, apli-
kantai buvo įleisti laikinai, 
kaipo svečiai. 7 atsitikimuose, 
aplikantai buvo buvę pirmiau 
neįleisti, bet vėl įvažiavo be 
jokios inspekcijos. Trys apli
kantai įvažiavo klastingai ir 
keturi buvo įleisti kaipo kvo
tos įstatymų nepaliesti, kaipo 
svetimų šalių atstovybių na
riai. 

Iš 7,033 aplikacijų pareiš-
kiančių norą tapti piliečiais, 
101 iš jų po ištyrimo atrasta, 
kad neteisėtai įvažiavę; 92 iš 
jų buvo jurininkai, kurie tu
rėjo persėsti į kitus laivus ar
ba pabėgo, ir 60 buvo svečiai. 
Tos visos aplikacijos perduo
tos Imigracijos Biurui, kuris 
išduos deportacijos įsakymus. 

F. L. I. S. 

Konkordatu vadinama Vatikano sutartį su kuria-nors 
pasauline valdžia. Tos sutartys paprastai liečia ekonominę 
bei teisinę Bažnyčios padėtį santykyje su valstybe. Konkor
datų su Vatikanu yra padarę kelios dešimtys katalikiškų ir 
laisvamaniškų valdžių. Dabar ir Lenkija jau padarė (tik dar 
neratifikavo) konkordatą su Vatikanu. Iš Vatikano pusės jį 
pasirąžė Kardinolas Gasparri, o iš Lenkijos puses — delegatai 
W. Skrzynski (nuo kairiųjų) ir St. Grabski (nuo dešniujų). 

Lenkijos konkordatas yra labai nepaprastas, daug kuom 
skiriasi nuo kitų valstybių konkordatų tuomi, kad jis griežtai 
pritaikintas " k r e s ų " (pakraščių) ir koridorių ne tolerantinga i 
valstybei. Susideda jis iš 27 paragrafų. 9-tas paragrafas da
lina visą Lenkiją į 5 bažnytines provincijas. Vilniaus pro
vincija susideda iš Vilniaus arkivyskupijos, Lomžos ir Pinsko 
vyskupijų. Vadinasi, Vilniaus bažnytinėn provincijon įeina 
visos lietuvių ir gudų žemės, Vytauto laikais priklausiusios 
Lietuvai. 

Kadangi Vilniaus kraštas neimamas tiesioginėn Vatikano 
globon, o įskiriamas Lenkijos provincijų eilėn, tai reikia ma
nyti, kad Vatikanas nesipriešina Želigovskio sudarytai pa
dėčiai. Žinoma, nieks ir nematė, kad Vatikanas grąžintų Lie
tuvai Vilnių, vienok jis galėjo imti Vilniaus glnčyjamą kra
štą savo tiesiogįnėn priklausomybėn, nepavesdamas Vilniaus 
vyskupo Lenkijos prezidento malonei. _ , „ 

Kaip šį konkordatą įvertina Lietuvoj, galima matyti i r iš 
p. Vygando (spėjame: eks-min. Dr. Purickio) straipsnio, til-
pusio valdžios oficioze "L ie tuvo j " (vasario 28 d.). Žinią to 
straipsnio dalį pravartu ir čia pacituoti: 

1 'LIETUVOS' • NUOMONŽ. 

I \ Vatikanas ne tik "priėmė susidariusią padė
tį", sutikdamas inkorporuoti Vilniaus vyskupiją lenkų 
bažnytinėn organizacijon: jis pozitingai sankcionavo 
Želigovskio smurtą ir išdavė Vilniaus lietuvius lenki
nimui. Nes Vilniaus arkivyskupo paskyrimas konkor 
datų priklauso lenkų valdžios ir negalima dvejoti, kad 
dabartinį vyskupą Matulevičių greitai pakeis koks nors 
lenkizmo apaštalas. 

Bažnyčia praeity lenkams buvo galingiausiu įran
kiu Lietuvai lenkinti. Konkordatas tą įrankį lenkams 
grąžiną, ir negali būti jokio dvejojimo, kad jie šitą taip 
sėkmingą ir senai išbandytą įrankį pradės vartoti su 
dviguba energija. 

/ Lietuviams katalikams Vilnijoj ateina juodos die
nos. 

Lenkai triumfuodami šaukia: "Š ta i ne tik Santar
vė, bet ir aukščiausias pasauly moralis autoritetas, Va
tikanas pritarė mums ir sankcionavo mūsų smurtą. Lai 
gyvuoja brutali pajėga! lai gyvuoja smurtas!" 

Vatikano organas, * * Osservatore Romano' ' vieną 
kartą kalbėdamas apie Mussolini, yra pasakęs: "Niki! 
violentum stabile" (smurtas negali ilgai laikytis). Taip ; 

ir mes tikime, ka4 Vilniaus smurtas nepaisant Santar
vės ambasadorių, nepaisant i r paties Vatikano sankci
jos, ilgai negalės laikytis. 

Nėra ko ir kalbėti, kad Vatikano poelgis su Vilni
ja yra sunkus smūgis ne tik Vilnijos, bet i r visos Lie
tuvos katalikams. J i s sudaro net nemažą pavojų pa
čiai katalikybei. Ne tik katalikybės priešininkai steng
sis šį faktą panaudoti savo agitacijai bet ir ne vienas 
katalikas susimąstys ir susirūpins. Ne vienas iškels 
sau klausimą: " jeigu Vatikanas šitaip elgiasi, tai kur 
gi rasti toji teisybe? Kas gi reikia manyti ir apie visą 

išsirinko tam tikslui ir. valdy
bą: pirmininku Rupainį, iždi
ninku J . Kairį ir sekretoriumi 
mok. K. Puleikį, o į revizijos 
komisiją: mok. S. Baltutį mok. 

priežasčių pirmininkas pakei
stas - išrinktas L. Petrošius. 
Susirinkusieji nutarė prisidėti 
prie Naumiesčio vartotojų 
bendrovės " Ū k i s " , įsteigiant 
Teneniuose jo skyrių, nes len
gviau, patogiau ir pigiau gau 
ti i r pargabenti prekes, be to, 
lengviau abįem išsilaikyti. 
Tą pačią dieną užsirašė apie 
10 pajininkų, sudedami apie 
800 litų. Pajus -*20 litų, į s-

; 

LIETUVOJE 
TENENIAI, TAURAGĖS 

APSKR. 

Nauja krautuvė. 

Ligšiol Teneniuose krautu
ves laikė du žydu ~ Ickus 
Furmanas ir Gutke Berma-
nas. Pastarasis po Naujų Me
tų savąją uždarė. Liko vienas 
Ickus. Šis/ pasijutęs laisvas 
rankas nuo konkurento betu
rįs, tuojau pakėlė kainas sa
vo prekėms: lupo nuo pirkė
jų, kiek tik galėjo. Žmonės ė-
rnė nerimti, tartis, kaip išsi
gelbėti nuo lupiko žydo. Su
tarė įkurti vartotojų bendro- tojamasis nario mokesnis - 2 
vės skyrių. Vasario mėn. 2 d. lit. Nariais pajininkais jau 

todėl butų neteisinga už visas Vatikano kurijos klaidas 
versti atsakomybę Popiežiui. Dar labiau reikalinga ne
maišyti Vatikano tikybinių ir politinių funkcijų. Kata
likų mokslu tik patsai Popiežius ir tiktai tikybos klau
simuose tam tikromis aplinkybėmis turi absolutų au
toritetą. Politikos ir visais kitais, ne tikybos bei doros 
klausimais, ne tik Vatikano kurija, bet ir patsai Po
piežius jokio ypatingo autoriteto neturi. Tečiau istori-

v ja užtektinai rodo, kad visos Vatikano politinės arba 
kitos klaidos skaudžiai atsiliepdavo ir tikybos srity. 
Todėl ir ši sunki, labai sunki politinė klaida skau
džiai turės atsiliepti tikybos srity ne tik Lietuvoje, bei' 
ir kitur. Net ir pačiuose Lenkuose, kurių naudai Vati
kanas šią klaidą yra padaręs, jo autoritetas turės nu
kentėti. >r 

Lietuvos valdžia turi prie Vatikano savo atstovybę. 
Vatikanas turi Lietuvoje tik bažnyčios reikalams at
stovą, kuris, rodos, nors formaliai nėra akredituotas, 
bet iš dalies eina ir diplomatinio atstovo pareigas. Ar 
po šio Vatikano žingsnio verta dar toliau palaikyti dip
lomatiniai ryšiai su Vatikanu - tenka labai abejoti. 
Šio klausimo išsprendimas pareina nuo mūsų valdžias, 
ir mes čia nenorėtume jai užbėgti už akių. Bet reikia 
pažymėti, kad po šitokio nedraugingo Vatikano žings
nio tie santykiai beveik savaime įra. 

Baigiant, reikia pažymėti, kad nereikėtų nusimin 
ti del šio, kad ir dideliai mums nedraugingo Vatikano 
žingsnio. 

Tiesa, tai skaudus faktas, bet jis turėtų kaip tik 
sužadinti mumyse didesnę energiją ir veiklumą Vil
niaus klausimu. Kad vyriausias pasauly moralis auto
ritetas atsistojo Vilniaus byloje ne teisesnio, bet stip
resnio pusėje, tai mums tik parodo, kad jokie pasau
lio autoritetai ir teismai mums Vilniaus negrąžins. Vil
nių mes galime atsiimti tik energingu visapusišku sa
vo veiklumu. Jeigu šitas naujas diplomatinis smūgis iš-

. trauktų mus iš pasingumos ir pastūmėtų prie realaus 
darbo Vilniui atgauti, tai šio smūgio padariniai nebūtų 
baisus." 

yra lig šios dienos (vas. 16 d.) 
apie 30; pajų suma siekia a-
pie 1240 litų. Pirmosios pre
kės atvežta vas. mėn. 10 d. 
Per 5 dienas išparduota už 

J . Stragauską ir J . Agintą. 350 litų. Butų daugiau buvę 
Vas. mėn. 15 d. del kai kurių įplaukų, bet daug reikalauja-

ketina su krautuve rimtą kon
kurenciją varyti; net iš Šilu
tės pats vesiąs savo krautuvei 
prekes, bet vargiai jis iš to 
ką peš. Perdaug įerzino mūsų 
žmones ir iš toli dabar jo kra
tosi, ne be to, kad ir jį pa
laikančių ' ' pr ietelių'', neiš-
manelių žmonių randasi. 

Tikėtina, kad naujai įsteig
toji vartotojų bendrovės krau 
tuvė gyvuos, nes prekės par-

" J v a j $ į d u i e " -- 5 etos., iš vi-
so - 71 ejez. 

Laikraščių margumynas dį. 
delis - nei 23 atskiros rųšyą 
bet ekzemplioriu skaičius nien 
kas. Kiekvienam 100 gyvento
jų tenka 3,5 (trys i r pusė) 
ekz. laikraščių. 38 ekz. visų 
laikraščių tenka šviesuomenei 

mų prekių trūksta, nors ir 
parvežta už 3400 litų. Žmonės 
labai noriai perka ir palaiko] (mokytojams ir kunigui), o 32 
savo krautuvę, kai tuo tarpu 
pas Ickus tik vienas kitas 
pirkėjas teužeina, nors jis kai 
kurioms prekėms net 50% 
kainas nužemino. Matyti, jau 
ir Teneniškiai supranta, kad 
vienybėje galybė. Ickus labai 

ekz. kaimiečiams. 
Neskaitlingas laikraščių 

skaitymas galima aiškinti tuo, 
kad Teneniškiai per mažai 
apsišvietę ir neįpratę juos 
skaityti. Iš senesniosios kar. 
tos vargiai bebus sulaukta 

nusiminęs: save ramindamas, didesnio laikraščių skaitytoj Ų 
prenumeratorių skaičiaus. Už 
tat iš jaunimo galima pasi
džiaugti (ypač iš to jaunimo, 
kur lanko mokyklas): šie jau 
dabar noriausiai skaito kny 
gas ir laikraščius, gaunamu:? 
iš mokyklų knygynėlių. Tik* 
tuo būdu ir tebus galima jau
nimas įpratinti skaityti kny
gas ir laikraščiai. Visa bėda, 
kad ir tie mūsų knygynėliai 
neturtingi knygomis - yra 
vos po vieną kitą dešimtį kny-duodamos t a ^ pačia kaina, 

kaip ir Naumiestyje, o pačios gučių, ir viskas, 
prekės - geros, saidas ir sva- žmonių blaivinimas. 

taip pat. ras 
Krautuvė patalpinta var

gom VI. Andruškos namuose. 
J i s ir pardavėju yra. 

Prieš karą čia irgi gyvavo 
Kvėdarmos vartotojų bendro-

Kelinti metai, kai čia įkur
ta klebono kun. Bučnio "Blai
vybes" draugija, bet blaivi
nimo darbas jai sunkiai eina: 
per daug giliai turi įleidusi 
savo šaknis girtuoklybė. Bai-

vės skyriaus krautuve, kuriai s į a į girtuoklybė Teneniškiuo 

Visai nesistebėsim, jei Lietuvos katalikai ir valdžia pro
testuos prieš šį konkordatą. Vienok Lietuvos katalikybei šis: 
konkordatas vargiai galės pakenkti, nes kiekvienas šviesesnis 
lietuvis šiandien jau moka savo religinius reikalus atskirti nuo 
politikos. Bet pačiai Lenkijai jis privirtų neskanios košės, o 

Vatikano skelbiamąjį mokslą!" Nesileidžiant j gilesnį j ypač pakenktų bažnytinės unijos reikalams^ Ukrainoj ir Gū
sio^ klausimo gvildenimą vis tik reikia pažymėti, jog 1 dijoj. Bet apie religinę konkordato pusę teks prisiminti ki-
butų klaida indentifikuoti Popiežių su Vatikanu. I r tame " D r a u g o " numery. K. P. 

puikiai sekėsi, tik karas ją 
sugriovė, sunaikino. 

Tuo būdu žmonės po trupu
tį kratosi nuo išnaudotojų ir 
kuria savas įstaigas. Teneniš-
kiuose tatai didelė naujiena. 

Laikraščių skaitymas. 
Šiemet į Tenenių parapiją 

ateina šie laikraščiai: "Atei
t i s " -- 1 ekz., " B a r a s " - 1 
ekz., " D r a u g a s " (iš Ameri
kos) - 2 ekz., "Ganyto jas" -
1 ekz., " G a r s a s " (iš Ameri
kos) - 1 ekz., " K u l t ū r a " -
1 ekz., "L ie tuva" - 2 ekz., 
"Lietuvos Mokykla" - - 1 ekz., 
"Lietuvos Ūkininkas" -- 4 
ekz., "Lietuvos Žinios" - 1 
ekz., "Pavasa r i s " - 3 ekz., 
" S a r g y b a " - 5 ekz., "Social
demokratas" -- 1 ekz., "Šiau
lių Naujienos" - 1 ekz., " Š v i 

Pranciškaus Varpelis" - 8 
ekz., "Švietimo Darbas" - 3 
ekz., " T r i m i t a s " - 1 ekz., 
"Ūkin inkas" « 1 ekz., "Vie
nybė" (iš Kauno) - 23 ekz„ 
"Vienybė" (iš Amerikos - 2 
ekz., "Žiburėl is" - 3 ekz ir 
5 S 5 5 5 

se išsiplatinusi: geria tą siuar 
vę " b r a n č k ų " (denatūruotą 
spiritą) seni jauni, didi maži, 
vaikinai merginos, vyrai, mo
terys. Geria prasigeria - ki-
tasis nebeturi už ką valgyti 
ar apsirėdyti nusipirkti, o 
geria, įgavęs iš kur lituką! 
Baisus įpratimas! Ūžta u t 
"b rančkaus" nešėjai puikiai 
lobsta: paprastas įnamys, dar
bininkas, nešdamas iš Mažo
sios. Lietuvos slapta "branč
k ų " net arklį vežimėlį įsigijo 
iš uždarbio! Yra viena bobe-
lė Tenenuose, kuri iš to pati 
su buriu vaikų neblogai pra
gyveną, neturėdama jokio ki
to darbo, nė žemės 

Bet vargiai bebus galima 
nublaivinti senoji karta, ne
bent jaunoji karta paklausys 
išmintingo "Bla ivybės" žod
žio - bus blaivi. 

Teneniškiai ir blaivus bū
dami neturtingi, o girtuokliai! 
darni visai nuskurs, pražus 
Bet gal ir jiems išauš blaivus 
rytas!., 

Seirijų Juozas. 

MIKUTIS IR GENUTĖ 
Trijų Veiksmų Komedija 
(Teatrelis vaikams lošti). 

(Tęsinys). 

MIKUTIS: Na, žiūrėkite. Štai dedu 
pinigus čion pat už jūsų pečių. Jųs nuo 
čion turite nubėgti į kitą pusę iki užbriež-
tai vietai, paskui apsigrįžę vėl bėgti į ši
tą ve vietą, iš kurios pradėsite lenktyniau 
t i. Bet atminkite, kad prieš pat vietą, kur 
pinigai sudėti nevalia pult ir paskui ištie
sus ranką gulint jų paimti. Reik dabėgt 
lygiai iki užbaigtai vietai ir tada išloš tas, 
kas pirmas prie ženklo pribėgs. 

JANKELIS : Ny, ar ne vis viena? 
Kas pirma paims, tas išloš. 

MIKUTIS: Taigi -ne, -- tas ne vis 
viena. Tas butų neteisingai, nes Jankelis 
pats ilgas ir turį ilgas rankas ir todcl 
galėtų tyčiai pulti ir greičiau už Jonuką 
4>inigus pagriebti. Ar gi ne taip? 

VISI : Taip, taip. Tai butų neteisinga. 
MIKUTIS: Na, o kaip? Ar užteks 

tik vieną kartą, kas greičiau perbėgs ten 
ir atgal, ar iki trijų kartai? (Čion galima 
atsakyti pagal lošėjų norą — ar kartą ar 
tris kartus. Arba galima pasakyti iki 
trijų, bet jeigu kuris jau du kartu išloš, 
tai nereikės trečią kartą bėgt). 

VISI : Iki trijų, iki trijų kartų. 
MIKUTIS: Na, lai būna taip. Bet jei 

pasirodys, kad kuris nors iš jų dabėgs 
pirma du kartu, tai «k jau nebus tikslo 
bėgti dar trečią kartą. Jeigu gi du kar
tu bėgs ir kiekvienas turės po kartą iš
lošta, tada bėgs ir trečią kartą, nes nuo 
to paskutinio karto priklausys, kas išloš 
lenktynes. 

JANKELIS: Nu, lai ir taip būna. 
MIKUTIS: Aš sakysiu viens, du tr* 

ys. Išgirdę žodį " t r y s " pradekite bėgti. A r 
suprantate ? 

JANKELIS ir JONUKAS: Supran-
tame. 

k l K U J I S : Taigi ruoškitės! Tuoj pra 
dėsime. Klausykit: viens - du - trys! 

JANKELIS ir JONUKAS: (Skubiai I 
pradeda bėgti. Beskubindaiui, gali tai 
vienas tai kitas puldami daryti juokų. 
Galima pirmą kartą jeigu bėga tris kar
tus, duoti žydui išlošti ir tada žydas pa
griebęs pinigus bando atsisakyti daugiaus 
lenktyniauti. Tada žydas sako t a ip ) : 

JANKELIS : Ny! ar aš nešalčiau! 
Aš sakiau kad mano bus pinigai. 

JONUKAS: Palauk, palauk. Tai dar j 
nežinia: Padėk pinigus atgal. 

JANKELIS : Ny, Jonuk, kam tau rei
kia pinigų. Aš bėduas žydelis. Aš tur iu ' 
didelę, didelę šeimyn,*}. 

JONUKAS: Čia laižybos. Dabar už
miršk apie šeimyną. 

JANKELIS: Nu, aš nepykstu. Tu 
jaunas, tu dar nebuvai tėvas, tu nežinai, 
kas tai yra tėvas. Bet, kad būtum tė
vas, tai negalėtum taip sakyti. Aš tu
riu 12 vaikų, aš negaliu užmiršt (šluosto 
prakaitą ir pradfeda gravi dintis). 

JONUKAS: Neverk, neverk! Nieks 
tau nepavydi. Gali turėti *>au nois ir dar 
12, bet kas laivybos, tai laivybos. 

JANKELIS: Nu, kaip visi sakot, ar 
aš galiu jau paimti šitus pinigus? 

VISI : Tai dar ne. Įieik išloš t pagal 
sutartį. 

JANKELIS: Ui, kam Jonuką kan
kinti? J is dar apsirgs. J i s dar gali nu
mirt. Kam to reikia? Lai jis sau geriau 
gyvena be pinigų. Aš visvien išlošiu. v 

MIKUTIS: Na tai dar kartą, ^eigu 
ir šį kartą dabėgsi pirmas, tai jau pinigai 
bus tavo. Taigi skubinkitės: viens, du, 
trys! 

JANKELIS ir JONUKAS: (bėga). 
JONUKAS: (pradeda pralenkti Jan

kelį). 
JANKELIS: Jonuk, neskubink - nes-

ER-; 

aš tuoj atbėgsiu, tik bįskį palauk. 
JONUKAS: (stoja ant vietos). ' 
VISI : (ploja į delnus ir juokiasi. At

sistojęs ir Jankelis greta Jonuko sako) : 
JANKELIS : (žiuri į Jonuką piktai ir 

atsikreipęs į jį sako): Nu, Jonuk! Ar tu 
vaikas ? 

JONUKAS: Tai ką ? Kodėl klausi 1 
JANK&LJS; Nu, ar jau tu poterius 

moki? 
MIKUTIS: Ar tai Jankelis nori pra

dėt poteriaut? čion gi lenktynės 
Kaip pabaigsite lai darysite kas jums 
patinka. 

J A N U L I S : Kv, jųs nežinot, kodei 
aš Jonuko klausiu. Dievo Įsakymuose pa-

kubink! (paskui ve) Jonuk! Ar tu nori i sakyta, kad vyresnio reilria klausyti o 
Jonukas neklauso. Aš žaukįau, Jonuk, pa
lauk! JonuV nėskubiuk, o jis neklausė. O 
jųs žinot, kodėl aš taip sakiau? 

V I S I : Kodėl gi? 
JANKELIS: J au jįs vįeną kartą ne

gerai jiadarė, ka$ vyresnio neklausė, bet 
aš bijau, kad jis ir paties Dievo nenus
totų klausęs. (Bus Daugiau) 

galą gaut, kam tau reikia pinigų. 
JONUKAS: Jankei, greičiau! grei

čiau, nes praloši. 
JANKELIS: Parpuola ir skubiai ban 

do keltis. »- • i ; J 
JONUKAS: Jankei, Jankei aš jau ar

ti! , > 
JANKELIS: Nu, nu palauk - palauk 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

WORCESTERl MASS. 
1 d. kovo čia įvyko nepap

rastas šv. Kazimiero parapi
jos susirinkimas. Susirinkimi> 
atidarė gerb. klebonas kun. J. 
J. Jakaitis. Gerb. klebonas pa 
aiškino, kad parapijos stovis 
yra labai geras, bet dar yra 
reikalinga surengti didelis ba 
žaras, nes baigiant statyti mo
kykla ir užbaigus Vienuoly
ne, kur mokytojos seselės gy
vena,, liko biskutis skolos. Už 
ją reik mokėti nuošimčiai. 
Tai-gi surengimui bazaro iš
rinkta komitetas gerb. kim. J. 
J . Jakaitis direktorius, pirm. 
- J. Svirskas, pagelb. J. (Jii 
gas ir V. Panulis, rast. - M. 
Kazlauskas, ižd. -- J. Reinikis 
ir J. Vaitkus, iždo glob. - P. 
Lingirnas ir V. Mažiukna, 

T e l . B o u l e v a r d 3 3 0 2 

BRIDGEPORT STUDIO 
Jei nori turėti gražųr natų ralį 

paveiksle, tai Tamsta nieko 
nelauk, tikatelk | 

BRIDGEPORT STUDIO 
O Stankus Su Savo Prielanku

mu Ir Geru Darbu Tamsta. 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Haisted Street 

tvarkdariai - Tautins ir A. 
Junevičius, koresp. - P. Vilei-
kiutė. 

Čia turiu pažymėti, kad mi
nėtą valdybą sudaro geriausi 
ir smarkiausi veikėjai. Tai
gi tikimės geru; pasekmių. 

Jau darbuojas. 

-

WEST PULLMAN, JLL. kas, V. Dambrauskas (akomp.) 
P-lės Lukošaites, S. Pocaitė, 
Norbertaite, Jucevičiūte ir 
Puekoraite. West Pullmanas 

Kovo 1 d. W?st Pidlmjan'e. 
Sekmadienio vakare, kovo 

systemą. Komisija pranešė ii 
įteikė planus $1,375,000.' 
Artistai protestuoja. 

Vienos, Austrijoje, operos 
w ' p ,, turi gražaus priaugančio jau- artistai pakėlė protestą prie* 

1 nimo, mergaitės gražios kaip radio, prašydami valdžios* ap-man Parko svet. įvyko gražus 
vakaras su programa, naudai 
šv. Kazimiero Vienuolyno. 
VVest Pullmane neseniai atgi
jo A. B. D. 7 sk. Jame dau
giausiai darbuojasi pp. Mes 

lelijos, malonios ir talentuc- saugos nuo radio, kuris išne 
tos. Visa vakarienė darė malo-.sioja jų balsą, į visus šonus, 
naus įspūdžio, viskas buvo j Danzi^e. 

ikauskiene, Piktuziene, Norber Cia kiekvienus metus visos i _ ' • . ' 
tiene, p. femcilla ir kitos. Jo-katalikiškos draugijos prisi

deda prie parapijos bazaro. 
Taigi ir šį meta jau nekurios 
Miiarkiai darbuojasi, reiškia 
lenktyniauja. Kuri daugiausia 
uždirbs, tai tos bus įrašytos į 
parapijos knygas ir bus laiko
mos atmintyje. Taigi kurios 
draugijos dar neprisidėjo, tai 
malonėsite pasiskubinti, nes 
laiko mažai, o darbo labai 
daug. Bazaras prasidės jau 19 
dienų balandžio ir tęsis šešias 
dienas. Reporteris. 

šios tai ir surengė šių gražių 
pramogų ir skanių vakarienę, 

prirengta ir rūpestingai su 
skoniu išpuošta, scena, stalai^ 
valgiai gražiai prirengti. Vi
sas maistas buvo sudovanotas 
vietinių biznierių. Paskui sekė 
prirašinėjimas narių A. R. D. 
Vakaras užsibaigė su malda gražiai papuose .stalus gėle-.. 

. . ,_ v. , . i ir visi išsiskirstė patenkinti mis ir sukvietė svečius bei i, ¥. .;,. 4 , , 
l ir gražiame upe. Aciu A. K, 

programo dalyvius. 
Vakarų atidarė p. Meškaus

kienė prašydama gerb. klebo
no kun. J. Paškausko sukal
bėti maldų. Pavakarieniavus, 
prasidėjo programa, kurią | " j į į į " ~ j ^ ^ ' į " Į 
vesti p. Meškauskienė persta 

• T i ej i a -

WAUKEGAN, ILl. 

i 

Pranešimas. 
Pranešame gerbiamiems &v. 

Antano Draugijos nariams ir 
visiems ^Yaukegano Lietu
viams, kad norintieji užsirašy 
ti dienraštį "Draugų*' ktejp-
kitės pas F. Kapturauską, 817 
S. Victory St. Waukegan, IU 
6v. Antano Dr-jos įgaliotinis. 

D A K T A R A I : 
Narni i Telefonas Yards 169» 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR A. J. BERTASH 

3464 So. Haisted St. 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare 

I DR. S. BIEZIS 
PHYSICIAN A SURGEOIf 

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

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 6223 
Residence: 3114 W. 42nd SU 

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

Sun. 10-12 Noon 

Telefonas Boulevard 1 
' * 

^ . 

Dr.SABrenza 
4308 SO. ASHLAND AVEHCH 

Chlca^o, m. 
Vai.: • ryto Iki 12 plet: 1 po 
p*et lkl 3 po piet, 1:30 vak. Iki 
9:30 vak. 

TeL Boolevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th St. 
I Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
I 6 iki 8 vai. vak. Medėliomis nuo 
I 8 iki 2 vai. po pietą. 

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

Telef. Lafayette 4146 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs-

tetrikaa ir Specijalistas 
jElektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—B* marinimo, 
>)—B« peilio ir be skjia»ra«, 
*)—Be kraujo, 
4)—Be jokio parojau* erelkatal. 
B)—Paclientul nereikia niršti, f e -

11 tuoj Tuljnrti, ir galt eiti l 
darbą. 

FHgyilo 'Gall-Mtonee' < akmenis tulžyje) 
tr akmenis ilutmme pūslėje »i«- • -
peracijee, sn tam tikremts moks
liškomis priemonėmis bei Tiiiokata. 

Apkurtusiems sugražina girdėjimą. 
Gjde visokias ligas pasekmingai, ir Jei 

rra reikalas daro operacijas. 
Profesionali patarnavimą teikia sarę 

•flMI 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po piet iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir seredumis aflaas ntda-

tė p-nii) Piktužienc. Pirmiau
siai pakviestas kalbėti gerb. 
klebonas, kun. J. Paškauskas, 
kuris labai palankiai atsine
ša į A. R. B. ir skatino narės 
dar uoliau darbuotis mušu 
brangiosios įstaigos labui, šv. 
Kazimiero Vienuolynui. Gerb, 
kun. J. Paškauskas yra dide
lis rėmėjas Kazimier iečių ir 
vos tik įsišventinęs į kunigus 
aukavo gausiai tai įstaigai ir 
berods jau yra trigubu am
žinu nariu, t. y. tris syk au
kavo po $100.00. Gerb. kun. 
J. Paškauska. mūsų visuome
nė žino kaipo prakilnų visuo 
menės darbuotoją, gera orga 
nizatorių ir išmintingą ir 
darbštų kleboną, kurs netik 
yra mylimas ir gerb. savo pa 
rapijoje, bet ir visų tų, kurie 
turi garbes arčiau jį pažinti: 
Paskui sekė kalba rimta ir 
protinga V. Lukošiaus, kalbė
jo ir A. B. D. Centro pirm. iš 
Bridgeporto p. A. Nausėdienė 
apie A. R. D. reikalus. Tarpe 
kalbų programą puošė daini
ninkės, dainininkai, monologai 
bei muzikai. Šie asmenys puo 
šė programą: pp. K. Pužars-

1). 7 sk. už surengimą šio 
žaus cakaro 

Vienas trukumas. 
Viskas West Pullman'e gra 

žu ir malonu. O kuomet gražu 
ne

nuobodu gyventi, o kuomet ne 
nuobodu gyventi, tai reiškiu, 
kadvten netinginiaujama, žmo 
nės, euctugijos, kuopos visi 
veikia kruta, pramogas ren
gia, bet žinių iš jų mažai vi
sai mažai matome "Drauge". 
West Pullman'ui reikia kelių 
gąyiv korespondentų — iš jau
nimo, iš moterų ir iš vyrų bent 
po vieną, kurie visais įvykiais 
savo kolonijoje dalytųsi su vi
suomene, mums visiems bulų 
malonu žinutes skaityti ir pa-
tvs "VVest Pullnmnieėiai labiau 
praplatintų "Draugą'' ir dau
giau interesuotusi savo kolo 
nijos veikimu. Taigi "VVest 
Pullman visko turi, bet ko
resp. būtinai privalo įsigyti ir 
beabejo, tai padarys. 

Viešnia. 

, Slaptos vokiečių orgamza 
cijos išėjo viešumon, kilus ne 
sutikimams taip Dancigo i) 
Lenkijos. 
Vagys. 

Leipzige, Vokietijoj, polici
ja sugavo tarptautinių vagiu 
gaują. 
Pirieš bolševikus. 

Iš Rumunijos pranešama, 
buk valdžia imsai smarkių 
priemonių kovoj su bolševiz-
mu. 
Mirtis. 

Šveicarijos generolas, Wit-
le, kuris laike karo tvarkė re-
spublikos kariuomenę, mirė 
Zuriche eidamas 77 metus. 

TEIRAUKITĖS PAS MUS 
KLAUSKITE KITŲ 

Veltui Sampelis Schy-Man-
Skis Naminės Remedijos 
Kad tamstos sergate, slabnas ir 

pailsės, skauda tave visa kuna, kad 
jau buvote pas gydytojus, arba vi
sai nebuvote, tai turite suprast kad 
visi skaudėjimą _p*iklauBO nuo krau
jo ir turi but prašalinti per kraują.. 

Helen Schy-Man-gkis Remedija pa 
stiprina systemą, sujudina apetitą, 
pagerina ir iščystina kraują, tvarko i 
ir sutaiko vidurius skilvj, širdį, mus- j 
kulus ir nervus. Mūsų patyrimas ir 
pasekmės parduodant šią remedija 
yra Burnos, įš Burnos rekomendaci
ja per 20 metų. Tai įsigykite/«Mrs. 
Helen Schy-M;an-Skis Namine Reme
dija del sugrąžinimo sveikatos. 

Išpildykite šį kuponą,. tuo jaus del i 
sampelo, pamėginimo arba regularės 
bonkos arba pas jūsų vaisthiiuką. 
HELEN SCHY-MAN-SKIS HOME 

REMEDIES OO, 
1869 N. Robey Cor. Cortbuul 

Armiuigc 4913 Chicago, IIL 

Iškirp Šį kuopan ir prisiųsk šiandien 
Sdhty-Man-Ski Home Remedles Co., 

1869 N. Robey St., Chicago, 111. 
Gentlemen: 

Send |[ ] Free Sample S. M. S. 
Trial Si«e 75c. C. O. D. 
Regular Size C. O. D. 

Name 
Address 
City '. State 

i.'adčk X į Laug-okn 
L. D. 

ADVOKATAI 

»r M 

Tamsta6 , l i" Sveikas 

TRUMPOS ŽINIOS. 

r 

Dr. A.J. KARALIUS 
T*L Boulevard 1160 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chicago, IIL 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytoja* ir CtaimrgM 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Vfciaodon; J ii*! 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

)fiso Tel. Boolevard 9699 
Reald. TeL Drezel 9191 

Dr. A. A. ROT H 
K131AB GYDYTOJAM IR 

OHTRURGAS 
•peclallstaa Moteriškų, V jrthkų 

Valkų tr visų chroniška Hgų. 

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

Vai.: 1—t po piet. 7—^ Yak. Mad. 
ir Šventadieniais 19—11 d. 

DR. SERNER, 0 . D. 1 
Lietuvis Aklų Specialistai 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, a 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akys i 
tuvargf, silpnos, skaudžios arba; 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1 
3333 South Haisted Street 

V , 1 " -—T-

Paskola. 
Paryžiaus miestui valdžia 

leido pasiskolinti 500 milijo
nų frankų požeminiam susi
siekimui patobulinti. 
Brangus vanduo. _ 

Quebec,o miestas paskyrė 
žinovus ištirti kiek kainuoti] 
miestui patobulinti vandens 

Ar sergate T Mes jums pagelbė-
slme. Patarimas dykai ar jųs čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
ilga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus'? Ar 
turite skilvio ilgą, gasų, rugitumų 
Ir nesijaučiate gerai po Valgio T 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemorpldus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbslimu Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nernlgė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvi? 
Prašaiinkit nervingumą —- apsi
saugoki t neurastenijos, ji silpnina 
visus nervus.. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Armitage 4419 

1112-1114 Mirvvaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
pietų, €-8 vakare 

Nedėlloj nuo 10 IK i 12 dieną 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos Ir šlapumo ligų. 

Tel. Canal 2655 
C. J. P A N S I R N A 

Fotografas 
PAKSIRNA STUDIO 

Tolumas nedaro skirtumo 
Šaukiamas, važiuoja į visas 

mieste dalis. 

OULBRANSEN 
V-JThe Tiegistering Piano 

^ationalb/ Price/L 
-Branded i n the Back. 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

127 N. Dearborn Street 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 U? 5585 
Vai.: Kasdiena, išskiriant Su-

batos ir šventės, nuo 9 iki pietų 
ROSELANDO OFISAS: 

10717 So. Indiana Avenue 
Telefonas Pullman 6377 

V a i : Kasdiena nuo 2 iki 9: 
Subatomis visa diena, šventomis j 
lkl pietų.-

SPEGILISTAS ant egzaminavo-
jirao abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

;dziunasBorden 
Liettvis Advokatas 

69 W{_Washington St., 
:oom 1310 

Teloplibnc Dearborn 8946 
rakaraįfe: 2151 VVest 22 St. 

T e l e p h o n c K o o s e v e l t 9 0 9 0 
Namu Telefonas Canal 1667 

I 

GRABORIAI: 

TVh<tr Hou»c CauntrvSe*i Suburban OomnrjidQ| 
Model Moud Modei Modd 

*700 *615 *530 H30 
Tai yra geriausi pianai 

pasauleje parsiduoda už 
Fabrikos nustatytą kainą 
ant lengvu išmokėjimų. 

jos. F. BUDRIK 
Pianų Krautuve 

3343 So. Haisted St. 
3327 So. Haisted St. 

Chicago. 

•' K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn St., Room 1117 
Telef. SUrae 7321 

Vakarais Ir nedėlioo ryt%: 
3S35 So. Haisted St 

Telefonas Yards «141 
Bylos visuose teismuos*. — Ab
straktai. — Ingaliojima* • - Pas- J 
kola pinigų 1 ir S mjrgičiama. Į| 

Us J 

- i 

Telefonas Ganai 7288 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojlmo Kontraktorlus 

Dažų ir Poperos Krautuve! 
2888 SO. LEAVITT ST R. 

JOHN KUGHiNSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavitt l t . 
Telefonas Canal 2852 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Be-
rede ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
• . Veda visokias bylas Tisuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba Tisoklou Ddku-
mentus. perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Fsjrmae Ir. 
Bisnius. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčlaus lengvomis SUyso-
mla 

' ? < ' 

•wm •• 
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TtL Boolevard SeSt 

Dr. J . P* Poška 
GYDYTOJAS 

CHIRURGĄ* 
I 

•aiaados: 9—12 11 ryte. 
Vakarais nuo 7 lkl 1 

x CICERO OFISĄ**: 
114J Soatb 4»-tk A I L M I 

Telef. Cicero 487f 
Valand.: t — t : i 9 r. • . kaauleif. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
j SPEOIJALISTAS 

D ž i o v ų , Moterų, i r V y r ų L i g ų 
• Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 

po pietų: nuo 7—8:39 vakare 
Nedėliomis: 10 Iki 12. 

Telefonas UJdvcay 2880 

1 Utarninkals ir pėtnyCioms pae 

l iki 9 T*L 

Tel. Canal 0257 vak. Prospect 0650 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Haisted St. 

Rezidencija 6800 S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 lkl 12 ryte: 1 iki I 

po pietų; * iki 9 vakare 

Nesigarsinsį - tavo bizni 
mažai kas žinos. 
Profesionalai, biznieriai gar

sinkite savo biznius dienrašty 
Drauge a it 

DR. VA1TUSH, O. D. ' 
Lietuvis Aklų Specialistas. 

Palengvins akių Įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karkiu? akių, kreivių akių, kata
ro, nemieg-o, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirši-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa-1 dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti; kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai Įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai jdėti nuo 
numerio 18 recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Speciale a-
tyda atkreipta j mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietv 

Tel. Boulevard 7589 

• V 
Tel Lafayette 8588 
Dr/ A. J- NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4464 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 2 iki 5 8 Iki 8 P. M. 
Chicago. 

Akinių pritaikymo mano 
25 metų prityrimo 

U!B <*\ 

r 
S. D. LAGHAVVIGZ 

Lietuvis Graborius 
9814 W. 28-rd Flace 

Cnicago, m . 
Patarnauja J*ido-

iuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Ganai 1271 
1199 

įmmmwmimmmmmmmmm*mmmm—mmmwm 
Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris. darbą at 

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS H1GGINS 

2813 So. Oakley AVe. Chicago.. 
» •• • I • 'J, / 

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

11 8. La Salle st. Room 9001 
TeL Randolph 1884 VaL M O M 

VAKARAIS I 
8801 8. Haisted st. TeL Mv*. 8Tf 1 

8—8, T. v apart Pane4eito t» 
Fetoyčlos 

i * n 

i 
»»»•»»»«« 

! 
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•rv 

i 
1845 West 47-th Street 

A&TBTCI «4 IR ACGfiČIAU 
mii 

SIMPTOMAI PARKMIUA 
AKIŲ LIGAS 

Ar jums skauda galvą T :įJ, 
Ąr jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos T 
Degina ar niežti T 
Ar skaitant akys greit pavarg 

•ta? 
Ar kvaišta galva T 
Ar matote kaip ii plukandus 

taškus 
Ar atmintis po truputi mažėjat 
Ąr akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė aat vokų? 

Dr. Jan J. Smetana 
1801 So. Ashland Ave, 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto viri Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, 19 ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:80 A M 

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8279 
• CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborius 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Firmos Klesos 

Į^a89jpee 
P r i v a l ė A m b u -

įance 
Llcensed Emb. 
F . B. l'alacs 

i ^ — • ' * ' • • 

1 L 

Mes Taisome Smalos 
ir Žvirgždy Stogus 
Gilsinoid asfalto stogai 

padengti ant senų stogų. 
Mes einame visur 

ir 
Veltui apkainojame darbą 

Telefonai 
Crawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing: SC 
Supply Co. Inc. 

5300 W. 22nd St., 

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

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

Kambaris 580 
j Telefonas Central 6599 

Vakarais 3223 S. Haisted St. 
Telefonas Yards 4881 

^ = 

rr̂  
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Remkite tuos prolesijoiia-
lus, biznierius kurie m** 
naši dienrašti ^Drauge". 

CHAS. K. VUOSAIUS g 
r! 

o 
o 

Didžiauses ir geriauses siuvejes 
Z > ant West Sides. 
% Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 
g materijų del vyru ir moterų. 
; NAUJAUSOS MADOS S JUTŲ 
I? Visolau Stylu 

Padarau ant užsakimo greitai ir gerai 
Kainos visiems prieinamos. 

• Kreipkitės pas mane del gero patarna-
o vimo. Taipari 
e Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

i : CHAS. K. VVOSAITIS 
g * Lietuviu Kraučius^ 
2 2337 So. Leavitt St. Chicago, HL 

Koosevelt 8962 
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APIE SAVO SVEIKATA 
Pasikalbėk Su Mumis 

Mes turime virt 19 metų moks
liško patyrimo, apie žmonių svei
katą. Mes gydome pasekmingai 
užsendintas ligas, kurių kiti ne
galėjo išgydyti. Mūsų geriausi e-
lektriniai ir be vaistiški gydymai 
yra daugybei pagelbėję. 

Patarimai dykai. Atsilankyki S 
TRAIUIS HEALTH INSTITUTE 
8327 So. Haisted Street 

Vai.: Nuo 9 iki lt |š ryto Ir 
nuo 5 iki 8 vakare. 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems ' r 
parduodantiems, darbe ir darbininke, 
j ieškantiems — 

— visiems "Drauge" garsintie 
moka. 

Jei laiko neturi palauk: 
Tel. Roosevelt 77U! 
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CHICAGOJE 
DAUG ŽMONIŲ SERGA, 
NEMAŽAI MIRŠTA. 

Influenza Chicago j e plinta. 

Influenza Chicagoje plinta 
Daug žmonių serga, nemažai 
įniršta plaučių uždegimu. 

Pakilęs tomis dienomis šal
tis mažai gelbės. Sveikumo 
komisionierius tik* vieną prie
mone mato epidemiją sustab
dyti. Tai valyti — plauti mie
sto gatves, visuomet vėdinti 
gatvekarins, sales ir kftas vie 
tas, kur daug žmonių susiren 
ka. R J J ĘPĘ 

Kuomet nevalomos gatvės 
nudžius, vėjas iškels dulkes 
su intluenzos perais ir tuo
met bus toli blogiau. 

Nes šiandie gatvių purvy
ne daugiausia ligų perai lai
kosi ir dauginasi. 

tais ir be didelės kaltės iš
braukiamas. Taigi dabar yra fttai vakar North Sidėje not 
jau reiig. atgaivinti čia taip keturios draugijos: šv. Myko 
puikiai kadaise gyvavusią 163 
kuopa. Yra renkami nariai, 
kurie norės persikelti į šią 

jų .sakramentų "in corpore'V su Toweha Kliubo narėmis ir 
taipgi paremsite labai naudin
ga, visuomenės darbą. 

lo, šv. Juozapo, Dievo Moti 
nos Aušros Vartų ir Šv. Kazi
miero, iškilmingai ėjo prie'šv. 

Nare. 

kuopę. Tuom užsiima P. G ai- Komunijos. Gražus pavyzdys 
liūs ir A'. Balanda 0412 So. kitoms draugijoms! 
California Ave. Norintieji per
sikelti atsišaukite. Paskui bus 

18 KOLONIJA. 

sušauktas susirinkimas. 
V. Balanda. 

L. Vyčių 4 kuopa laikė mė-
North Sidėje vakar pra- nešini susirinkimą kovo 5 d. 

sidėjo 40 valandų atlaidai.' s. m. Protokolą perskaičius, \lo 
pamaldas lankosi daugybėpa-
rapijonų. Daug eian prie Sv, 
sakramentir. 

X Brighton Parkieeiai su
judo. Rengia didelį vakarą su 

Pasekmingas Vakaras. i prakalbomis kovo 29 dieną se-
Vasario -4, tą dieną 1925 serų Kazimieriečių naudai. 

BRIGHTON PARK. 

m. buvo surengtas nepapras
tas vakaras, kuris įvyko Mel-
dažio svetainėje. Tai buvo va- pasekmių* 

Visos draugijos susispietė į 
vienybę. Tikimasi labai gerų 

AREŠTUOTAS SHEP̂  
HERD. 

Valstijiuio prokuroro parė 
dvmu areštuotas AVilliam 

w 

Sheplicrd su žmona, kurie :ui 
rūsį jauną milionieriuką Mc-
Clintock išaugino ir kuris i ta 
riamai jų namuose mirė, kuo
met sulaukė 21 metų ir turėjo 
pats valdyti sau tįvų palik
tus turtus. 

d i namie ji Užgavėnių šokiai, 
nes jie įvyko prieš pat gavė
nią. Šokiai buvo labai pasek
mingi, davė gryno xK'mo 7ie-
inaža. 

.Šokius rengė Šv. Agnietės 
Choras ir Lietuvių Vyčių 3b* 
kuopa. Choras ir Vyčiai išsiun 
tė pakvietimų į kitas koloni
jos. IŠ kitų kolonijų buvo su
važiavę pusėtinai svečių. Cho 
ras ir Vyčiai taria ačiū už at
silankymą i šokius. Mes gi 
Brighton Parkieeiai nešikailė-

X Marąuette Park koloni
joje šeštadienį plėšikai užpuo
lė nakčia šv. Kazimiero seserų 
mokyklą Kapela n i joje. Išmušę 
langą įlindo į kambarėli -
sandėlį, kur buvo vaikučiams 
skiriami reikmens ir saldai
niai. Išvogta saldainiai ir kiti 
mažmožiai. 

X Gauta žinių, kad kun. ftr. 
Tg. Česaitis, b. "Draugo" re
daktorius, Vyčių C. Dvasios 
vadas, atvyksta į Chicagą ba
landžio 12 d. Iš Chieagos gi 

kius ar 

X "Žinių — Žinelių" rašyto
jas buvo kuri laika aptingę; 

Tardymais prieita prie to, j a i ir nesimatė "Drauge" tu 
kad buk Shepherd studijavęs 
apie šiiliii'v-s perus ir buk vie 
noj mokykloj pragaišę keli tų j r vėl teikti "Draugo" skai-
perų buteliukai. 

Pranešta, šiandie Shepherd 
bus statomas prieš grand ju-

tytojams Įdomių įdomiausiu 
zinehu. 

c 

Vakar nepriklausomos 
Cieeros parapijos bažnyčioje 
užsibaigė misijos. Žmonių lan
kėsi į misijas minių - minios. 
šv. Antano dabartinė bažny-

Chicagos transportaeijos I čia negalėjo visų sutalpinti. 
aiestinimo rėmėjai argu- Misijas vedė žinomas pamoks-

IDOMŲS ARGUMENTAI. 

sim nuvažuoti į Tamstų šo- vyksiąs i Lietuvą. Dr. Ig. Šo
kit us vakarus. saičiui rengiamos ehieagiečių 

Bitutė. išleistuvės. Centralinės orga-
ŽINIU ŽINELĖS. nizacijos Vyčių, Federacijos, 

Rėmėjų ir Moterų tariasi del 
išleistuvių. 

X Federacijas Chieagos Ap 
skriejo vakaro rengimo komi
sija tįsiojo jau vieną savo po
sėdį. Xustatyta vakaro pro
grama, laikas ir kiti dalykai. 

X 1* Vyčių 112 kuopa di
deliai džiaugiasi, kad jos my
limas draugas J. Pentis svei
ksta. J. Pentis buvo įkirtęs 
per neatsargumą sau ranką. 
Padaryta* skaudi operacija. 
Dabar ligonis eina geryn. 

visų mėgamųjų iinoliu. Bet da 
bar rašytojas žada pasitaisyti 

mentuoja, kad jei piliečiai" sa
vo balsais atmes snmiestini-
mo planus, tai po 1927 molų 
gyventojams prisieis mokėti 
keturis "fares" už važinėji
mą. Nes gatvekarių bendrovė, 
kaip numatoma, suskils į 4 
dabs. 

lininkas kun. Dr. J. Navickas. 
Ciceriečiai matvdami. 

kad jų bažnytėlė permaža, pa-
sirižo šiemet naują erdvesnę 
statyti. Jau planai gatavi. Tr 

jis buvo vienbalsiai priimtas. 
Prie kuopos prisirašė trys 
nauji nariai. 

Iš protokolo paaiškėjo, kad 
knygų peržiūrėjimo komisi
ja nebuvo atlikusi savo dar
bo. Jos vieton išrinkta kita 
komisija: J. c/edraitis ir M. 
Brataitė. 

Mergaičių sportininkių ra
telis pranešė, kpd turėjo jau 
tris repeticijas.*. Bet mažai 
sportininkių atsilankydavo. 
Reikšta pageidavimo, kad pri
sirašiusios prie ratelio uoliau 
lankytųsi. Kitaip prisieis ra
telis likviduoti. Bandymai į-
vyksta kiekvieną pirmadienį 
ant 14 ir Union ave. miesto 
parke. 

A. Brazaitė raportavo apie 
siuvinėjimo kursne. Ratelis 
gerai veikia. Rengia daug siu 
vinių ir mezginių parapijos 
bazarui. Vytės labai dėkingos 
p. Pansirnienei, kuri leidžia 
siuvinėjimo rateliui naudotis 
jos svetingumu. Siuvinėjimo 

{darbeliai atliekami jos namuo 
se 11)01 Halsted S t 

Jonui Macui reikšta dėkin
gumas už jo pasidarbavimą 
"Bunco Party". Jisai suteikė 
gražią dovanėlę "Bnneo 
Partv". 

• 

S. Šimulis, pirm., pranešė, 
kad Vyčių 4 kuopa, kaip pa 
prastai, taip ir šiemet eis "in 
eorporc" prie šv. Komunijos 

ROSELAND, ILL. 

KVIEČIAI DAR LABIAUS 
PINGA. 

To\\*cha Kliubas rengia di
deli "Bctaco Farty" Utarnin-
ko vakare kovo 17 diena, 
1925 m. Visų Šventų parapi-

pavasarį jau prasidės staty-j jos svetainėje. Pradžia bus 8 
mo darbas. Linkime cieerie- vai. vak. Visas pelnas šio Va
ciams pasistatyti puikų Dievo j karo yra skiriamas Labdary-
namrt! 'bės naudai. Visi Roselandie-

21) d, kovo. 
Baigiantis susirinkimui pra

nešta, kad "Klaipėdos Julė" 

X Oavėnios laikas - atgai
los laikas. Gražus yra papro 

čiai ir Cbicagiečiai yra kvie
čiami kuoskaitlingiausia atsi-

Chicagos pirklybos boardę 
k v i e č i a m s C<r<-,'iri*ž»-.s m ė n . ) k a i ' 

na dar daugi aus nupuolė. 
Duodama jau tik $1.G9 buše
liui. 

Pirm keletos dienu buvo 
•* 

121AC. brangesni. 

tys katalikiškųjų draugijų ei 1 lankytį į šį vakarą, nes turė
ti Gavėnios metu prie šventų- ,site geros progos susipažinti 

Niekis neili būti palyginama, kaip 
ištrynimas su fcruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu 
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit ii garsų namini 
pagelbininka., kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų. 
35c Ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaixbaienklis ant pake
lio. 

F.^DrRICHTER A CO. 
Berry & South 5th Sts. 

^Brooklyn, N. Y.. 

Pavasarį Chicogoje bus*pra 
dėta statvfi visa eilė nauju 
publištyi mokyklų. 20 milionų 
dol. skiriama tam tikslui. 

Chieagos policija ieško plė
šikų, kurie apiplėšė i£Roose-
velt" teatrą. 

IŠ MARQUETTE PARKO. 

Kitąsyk šioje kolonijoj gy
vavo S. L. R. K. A. 163 kuo
pa. Bet kaip viskas pasauly 
sudyla taip ir jos jau nesima
to senai. Gi šios kolonijos 
žmonės prigulinti prie S. L. 
K. K. A. turi važinėti į kitas 
kolonijas į susirinkimus ir. 11, 
Dažnai pasitaiko, kad netu
rint laiko nuvažiuoti arba 
tam panašiai Susivienijimui 
palieka kaltas ir žmogus kar-

Ar JŲS P i n i g u s 
Taupote Taip? 

Daugelis Chieagos gyventojų išrado nauja 
taupymo systema. Daug sykių per savaitę jie 
važuoja per miestą, su bizniaus reikalais ir del 
pasilinksminimo smagiai ir greitai. Tik už 
$1.25 į savaitę! 
Pamislykite - neapribotas važinėjimas ant 
Rapid Transit Linijų, kada norite į bile koke 
vietą kiek sykių norite - už $1.25. Daug sykių 
norėtumėt nuvažuot į miestą į teatrą - ant 
specialų išpardavimų - pas giminės arba drau
gus - 'bet kaina transportaeijos per aukšta 
tad turėjote pasilikt namie. Dabar galite va-
žnot Rapid Transit systemu už dalį kainos ki
tų systemų. 

Įsigykite "L" Pass šiandien 
Nusipirkite "L" Pass už $1.25 bile kokiam "IV stotyjo. 
<;alite neapribotai važinėt per visą savaitę, ant Rapki, 
Transit Linijų, visa šeimyna gali vartuot. Tas pats grei
tas, parankus, smagus važinėjimas kaip kiti "L" važinė
to ja » perka — bet pigiau. Pamėtykite šiandien. 

Chicago Rapid Transit 

lS 

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą 

C 

atvyksta i mūsų kolonija 22 
d. kovo. 

Po susirinkimui buvo "Bun 
co Party". Visi ir visos links
mai praleido vakarą, p. K. 
•Tonikiute laimėjo gražių, do
vaną. 

Pastaba. Pranešu, kad tikie-
tai uKlaipėdos Julei" galima 
gauti iš anksto klebonijoje ar
ba pas p. Šimulį, Vyčių 4 kp. 
pirmininką. 

Balandėlis. 

i 

Brnick-Radiola 

Pagarsėjęs Pasauleje Ph-

onografas ir Radio Krūvo

je. Radiolas, De-Forest, 

VVorkrite, Crosley parsi

duoda už teisingą kaina 

nuo $25 ir aukščiau ant 

lengvų išmokėjimų. Gausi 

muziką iš oro muzika iš 

žvaigždžių muziką jūsų 

mylimo rekoido. Dykai 

pristatome j namus išban

dymui. 

JOS. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 8167 
Chicago 

u* 

RENDAVIMIT 
Kambarys del vaikino arba mer

ginos. Reikalinga kad butų doras 
katalikas 

Atsišaukite pas 
M. Ž. 

5604 So. St. Louls Ave. 
Chicago, IU. 

I E Š K O 
PA1EAKAU Sesers Anelės 

Petuliutės kuri gyveno po nu
meriu 563 W. 18 St. Chicago 
apie 4 metus atgal. Girdėjau 
kad apsivedius. j i pati arba 
kas apie ją žino meldžiu pra
nešt man už ką busu labai dė
kingas. 

Vincentas Stankevicz 
13614 Eureka Ave. 

Detroit, Mich. 

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
•veika veido išiiura ar nau
jausio! mados apredalai ne
bus patėmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda-
Iciikite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žuma. Naudokite 

Ruf/Jes 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo ju. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos. 

7. AD. RICHTER k CO 
Berry & Souf.j 5tb Sts. 

Brooklyn, N. y . 

P A R S I D U O D A 

# PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marqnette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys išgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67-th Street 

Tel. Prospect 1364 
• • • • — i • • . • • • — — i • I Į . i — — n • , psasaąsnaaj 

PARDUODU AUTOMO
BILIUS 

Norintieji pirkti gerą ir gra 
žų automobilių meldžiu pate-
lefonuti man. Mano patirimas 
toje srytyje suteiks Tamstom 
tinkama patarimą bei patar
navimą. 

MYKOLAS M. DŪDAS. 
3137 West 38 Place 
Tel. Lafayette 1360 

TURIM VIRŠ 
1000 NAMU 

DEL PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 
PO VISAS DALIS 

MIESTO. 
Norint Namus, Lotus, Biznius 
ir 1.1, pirkti, parduoti ar mai
nyti, del greito ir teisingo už-
siganedinimo, pirkite per 
Rozenski-Lemont 8C Co, 

Teisingas patarimas platiną 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarimo 
Real Estate. 
Užganėdinome kiekvieną, ku 

ris pirko, pardavė ar mainė 
per mus, tikriname kad ir ta-
mista busi užganėdintas. 

ŠIČIA YRA KELETAS 
MŪSŲ BARGENŲ: 

Geroj apielinkej, 7 kamb. 
rezidencija, puikiai įtaisyta; 
lotas 50x125. Įmokėti reikia 
tik $1,000, likusius lengvais 
išmokėjčimais. Kaina $6,500. 

2 flatų mūrinis, naujas na
mas, netoli vienuolyno, mo
derniškai ištaisytas, 6 ir 6 
kamb., karštų vandeniu apšil
domas, du boileriai, skyrium 

j del kožno flato. Kaina $16-
! 750. Parsiduoda ant lengvu 
! i^ygu. 

2 flatų naujas namas 6 ir 6 
kamb., vėliausios mados. Beis 
mentas ispleisteriuotas. Labai 
geroj ir sparčiai augančioj vie 
toj. Kaina $10,500. Cash terei
kia $4,000. 

Naujas mūrinis namas, 4 
flatų, su Sun Parloriais, 3 po 
4 kambarius ir 1 penkių; iš 
taisytas su Bookcases ir fire-
places, garu apšildomas 2 ka
rų garadžius. Lotas 48x125. 
Rendų neša $326.00 i mėnesį. 
Geriausioj apielinkej ant So. 
Sidės. Gatvekaris nuo namo 
tik vienas blokas. Kaina $25-
000. Savininkas prisiims į mai 
nus bizniavą namą. 

7 flatai: Pastaba: Kadangi 
savininkas priverstas gyventi 
Floridoj, jam neparanku ši na
mą turėti; jis f sakė mums nu
žeminti kaina nuo $40.000 iki 
$35,000 del greito pardavimo. 
Mūrinis kampinis namas. 1-8, 
1-7. 2-5. 2-4 ir vienas 2 kamb. 
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkej. Randasi neto
li Garfield Blvd. ir 3 blokai 
nuo Halsted. Rendos $5,400 į 
metus. 

10 flatu. visi pagyvenimai 
po 4 kamb.. kamninis mūrinis 
namas, moderniškas. Prie pat 
parko. Pečiais apšildomas. 
Rendos per metus $4,836.00. 
Savininkas prisiims į mainus 
mažesnį namą pridedant mažą 
dalį pinigais. Kaina $42.500. 
Nepraleiskite Progos. 

13 flatų, mūrinis namas ge
roj apielinkej. 3 po 5 ir 9 po 
4 ir 4 kamb. beismenter varu 
apšildomas rendu neša $732.50 
i mėnesį. Kaina $52.000.00 ar
ba savininkas priims į mainus 
mažesnį. 

2 flatų mūrinis namas. Bri
ghton Parke, 6 ir 6 kamb. su 
maudyklėmis, elektra, augštas 
beismentas. Su įmokėjimu $2,-
000. Savininkas patsai pada
rys paskola, taipoei priims į 
mainus bučerne ar groserne. 
Kaina sutaikysite su savinin
ku. 

3 flatai už $18,000. Puikus 
mūrinis namas, 2 PO 7 kamb. 
ir vienas 6. ireroj apielinkėf 
ant South Sidės, gani anšil 
domas. Rendu neša $225.00 i 
mėnesį. Įmokėti reikia tik 
$8000. 

Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 
kasdiena. Ned. nuo 9 iki 3 p. p. 

REAL ESTATE 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darb§ atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

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

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS ū 

m M. m SL Chicago 
Tel. JJoulevard MII ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

.'asekmkigai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. * 

— * 

NAUDOKITĖS! 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime didelį pasirinkime 
geriausių bargenių, viso.j j 
Chieagoj. Siunčiame pi- J 
nigus Lietuvon ir į kitas} 
šalis ir parduodam laivą-j 
kortes ant visi) linijų. Eg-j 
zaminojame abstraktus, da-j 
rome doviernaštis ir viso-i 
kes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

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

Telefonas Yards 6062 
Chicago. UI. 

Notary PublicJ 

E. J. H E N I F 71 
- • 

REAL ESTATE 
-

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa-
1 tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, I1L 

R e z i d e n c i j o s T e l . 
P r o s p e c t R101 

O f i s o T e l . 
r rospec t 5778 

ĮVAIRUS KONTRAKTOR1AI 

Rozenski-

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murtao Ir baduvojlmo namu 

GENERALI8 

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

gera patarimą. 
SSftS 8o. Halsted Street 

Chicago, m. 
Home 

8S56 Lowe Avenue 

&Co 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 2102 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Malavojime, dekaroojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis I 
Chicago, IU. Tel. Yards 7282 I 

Tel. Lafayette 4 f t t 

PLUMBING 
Kaipo IfetUTya, lletnviams 

i 

» 

Y 


