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įvairiu Kataliku Ba
žnyčios Apeigų 

Pamaldos 
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M a s k v a B o l š e v i k i n ą * * i Y r a Ge- "Saules" Draugijos Vokietija NePiidys viSŲ San 
rkiich eolui j Diiimi Uoiina I tarvės Reikaląvitnų u • • • 

K i n i j ą 
riausia Saliai Rūmai Kaune 

ŠVENTASIS TĖVAS REIŠ
KĖ VILTIES APIE KRIKŠ

ČIONIŲ GRYŽIMA. 

Visa Šalis Gali Greitai Patekti 
L i e p 

* 

s n o s n a 
ROMA, birž. 6. — Šventa-j pr>WTVAa »*:_• r T> > „•. • . . . 

_ . '. .., ' I JUKINAS, birz. i. - Rusa- kų tikslas - svetimšalių inte-
jam Tėvu, re.skus noro Sek- j o s h o l 5 e v i k a i ^ „ ^ ^ I ̂  ^ ^ ̂  » 
m„,ų d.ena šv. Petro Baz.h J n e g i n o s u s o v i e t i n t i v a k a r i n , u i m „ . H R £ , 
koj_ ,vyko iva.rnj Katahku K„ropa, .sugriovus visur kultu tas but, atlikta, tuomet bol-Į 
Bažnycos ape.gu pamaldos. r i n g l ) t v a r k g . j ž a n g i n i a n l Xy. S e v i k a m s K i n i . ^ „._ 

Pirm prasidesiant Didžio-'t*ini iiP r»mirinW» k„ifforno i . * . 
F ^ l u l J ,e Parinko ±>ulganją. ,kras rojus, nes nebūtų kam su 

1 ontitikalems Mišioms Tečiaus visos jų pastangos pc-! laikyti jų propagandos. • -
šioms 
įvyko procesija, kurioje rep
rezentuota graikai-moronitai. 

rniek nuėjo. 
Dėlto, su visa savo propa 

syriae-chaldejai, melehistai, gandą jie atsisuko į Kiniją, 
slaviai, rusinai, etiopai ir ma- į kurią visomis spėkomis pradė-
labarai. Kiekvienos apeigos 
dvasiškija buvo apsitaisiusi y-į ir kitur kiniečių riaušės ir su 
patingais bažnytiuliais rūbais. 

Slianghajuje ir kitur sveti
mų salių militariniai autorite
tai atliko daug kratų ir rado 
dokumentalių įrodymų, ka<? 

—-r 

BERLYNAS, birž. 7. - Pra ląuja, kad vokiečių kariuome-
KAUNAS (per paštą), —'nešta, Vokietija pasiketinnai Į nė nebūtų lavinama, kaip var-

_ i Visiems lietuviams yra žino-'-pildyti kuone visus santarvės 
T AID QAI£i .RMIin? 8TA , i n a "kaulės" Draugija. Ji valstybių reikalavimus, išdč-
***** * ' ' * ^ i!?!nTW t l a " l i n n rlnvA T. iotnvni Hmicr d n r - ' l n s rmKtnrnim nn^ni i&prrms 

BO VmilNINKAS. 

LOS ĄNOELES, Cal., birž. 
| Į.* *— Nesenai &. Valstybių ka 
ro laivynas Pacifike turėjo 

'manebrus, kurie atlikta aplink 
Hawaii salas. Tais laivyno 
manebrais daug interesavosi 

Į Japonija. (Tų manebrų vyriau 
siuoju sprendėju buvo gen. 
Hines, S. Valstybių armijos 
štabo viršininkas. Jis tomis 

toti ginklus. Ministerių kabi
netas yra nuomones, kad tokį 
reikalavimą statvti santarvės 
valstybės neturi teisės. Vo^ 

i jau davė Lietuvai daug dar-tus pastarojoj notoj, išėmus 
bininkų, ne vien mažųjų, bet pora, kuriuos vokiečiai skai 
ir didžiųjų. Jų tarpe yra jau to neturį nieko bencjff su Vcr-jkietija pagal sutarties išlaiko 
nemažai pasižymėjusių. sailleso taikos sutartirni- jmą savo kariuomenę gali |a~ 

"Saulės" Dr.ja švietimo J Vokiečių valdžia ypač prie-jvinti taip, kaip jai tįnkama ir 
darbo nepertraukė ir dabar ,šinga uždaryti ir panaikinti niekas jai to negal uždraust, 
dirbusi. Jos rūmuose veikia 'jrivatiies dirbtuves, kai kad J yMM vaidžia atranda, 
dvi mokytojų seminarijos - Kruppo ir kitas. Ministerių k a d ^ ^ n o t a > T a v a i M . 
-Saulės" ir Zimano Dauknį-,kabinetas nutarė tam reikalą- ^ BmiRrv^ nehntų d a i k t u 

to, mergaičių, gimnazija ir pa vimui gneztai priešintis. Pir-; r e i k a | a i l j a > k u o m e t n e r a n d a 

vyzdinė pradžios mokykla. Vi miauaia dėlto, kad tas reikar ? y a r t ) e s n i u d a l y k y > d e l ^ 
sose tose mokyklose yra virš lavimas neteisingas, antra, J ' prisikabinti. 

~ kad santarvės valstybės tuo i 
būdu nori sugriauti vokiečių; Tai aiškus santarvės išsisu

kinėjimas, kad neevakuoti Co 

kilimai prieš svetimšalius, tai 
Procesijos laiku giedota pa [Maskvos autokratų propagan-v 

mainomis' lotiniškai ir graikiš 
kai.. Mišių laiku po lotjniško 
k* Credo'* graikai atgiedojo 
4 • Credo'' graikiškai. 

šventasis Tėvas pasakė pa 
mokslą. Pažymėjo apie buvu
sias iškilmes, kuriomis minė
tos 1/500 njetų |Visatiiu> Niee-
os Vyskupų .Susirinkimo su
kaktuvės ir nurodė į tai, teaip i voj« 
per Šventosios Dvasios malo 
nc Bažnyčia gjvuoja vieny
bėje. Tą Bažnyčios vifmylię 
pareiškia susirinkę įvairitų a-
pfcigij reprezentantai. 

vlos vaisiai. 
Nemažai kiniečių jie patrau

kė savo pusėn, juos subolševi-
kino ic, taip priruošė, pal 
juos darban skaitlingų minių 
tarpe. 

Vietos svetimų šalių atsto
vybes tik dabar pažadinamos 
ir apsižiūri, kad bolševikai Ki 
n i joje rengia svetimšaliams pa 

logne distrikto. 

,. v iJ TT » V 500 mokinių. . 
dienomis gryzo iš Honolulu. 

Jis pažymi, kad manebrai | (Tuose pat rūmuose yra ir 
jo -raudoninti-. Shanghajuj I b o T ^ ' ^ W ™ ° * į * apsauga.;mergaičių bendrabutis veda-
ir kitnr lrinWi« rUrfp. ^ .„. iprie riaušių ir kovoti SVOtilIl- *"* ^ ^ ^ WP *»" fe" l™*. **' K*ZUmf° ^P*; 

v ,. t vyno manebrai dia turėtų but gacijos seserų. -Savaime tad 
sanus. i . < / • • » 

Pietinė Kinija. Šioj d a i v , k a s m e t i n i u v a J s t y b ė s gyviau- I suprantama^ kad ankštumas 
j • - v . ' , . . v. " siuoju reikalu. * * rūmuose yra didelis, 
dominuoja žinoma kiniečių ra-; J

 #
 J 

dikalų portija "knonuataig".! *«* > ' . manebrai labai-- T a t a i m a t y d a m a -Samės") st.Mary's of the Lake dvasi j Koplyčia, kaip žinoma, semi 
Šiandie ta Rit inė partija yra1 '*^1 damj vertesni negu ne ^^^ vaidyba sumanė padi- ' § k o j S G m į n a r i j 0 j , Mundelein, narijai skaitosi ir yra siela, 

eido | žinoma "kaipo bolševistinė W- ^ ! l f W » atsieiną. Manebrais u i n t i rurat t s? bfii t a m t i k s l u i m y a k a r .^Vyko n f p a p r u s t 0 3 
'iniųiniečių grup^. Ji valdo mies-; į^anms painokos neapibran | n e t u r i n i a reįkalįngų lėšų. Simi jgkilmfe. 

tą Canton. Ši giurx". jau so- • innam0S. (To visa negalima į-' t 0 delegatą Amerikon aukų 

pramone. 
Santarvės valstvbės reika-

ST. MARY'S OF THE 
LAKE IŠKILMES. 

amžinas paminklas jau įku-
nėtas ir vakar koplyčia kon
sekruota. \ 

Šventasis Tėvas toliaus nu 
rodė i naujų šventųjų Jean 
Baptiste Vianney ir Jean Ku 
des dorybes. T(ų šventfųjų g}' 
venimą visi turėtų sekti. 

na i nusistatusi prieš svetimša
lius ir visomis priemonėmis 
kenkia jų interesams. 

Vidurinėj Kinijoj taipat y-

gyti rtndifc** knyga* ar- r ^ y . ^ M dMio t e n ^ 
to žpurtapj. J p M pti- J ^ , . rintdk ^ y ^ į r 

"Baulės , , Draugijai neteko 

Jo Em. Kardinolas Munde-

• 

Karščių laiku perdaug var 
tojama vandens (xhicagoje. 

riamos klaidos, kurijų paskui, į 

prireikus, galima Jąngvai iš 
vengti. 

ra dideli nesmagmr:ai. Ir ai-' "Z£ H . _ į J&l A.A I ^ ^ . „ , .. . . . » Uen. Hayes pripažįsta dide rodo, kad artimiausioi ateitv,i ts . , ^ 2 K n$ Havau salų- ^varbf Suv. 

kin konsekravo seminarijos ifeaiknriė žmonės perdienas lie. 
Hoplyčlą. Bnvo keletas rysBTf ja savo daržus. Tas uldra#-
pų, ^langknnigų ir tūkstančiai sta. Tegul žmonės"" įaugo ja-' 

si. tikinčiųjų: 

Kojlyčiayra daili ir ruimin
ga. Jai panašios nėra Suv. 

• 

kas daug laimėti. 

Taigi nors ir su menku ka
pitalu šį pavasarį vargais-ne 

Vaistybui apsaugai. Anot jo , '* a l a i 8 pristatymo darbas pi a 
tos salo* yra raktas i«e vien d 6 t a s ' i ) a b a r Jau v a r o m i W 

rPacifikan, bet visiems Paeifi- futimeji abiejų sparmj aukš- į į į ^ t y m u i visas lėšas-žmonių. 
ko pakraščiams ir Panamos | t a 1 , davė milionierius Edward P. į 

. . . . t ^ . 

• 

WASHINaTOX, birž. 7.— 
Valstybėse. Pastatymas alsi- ,*Tomis dienomis S. Valstybėse 
ėjo pusę miliono dolerių. Kopjnuo karščių mirė apie ^50 

. Trys Kinijos *onos. 
Abelnai imant, šiandie Ki- ^^ ir;«;;. *„~A X T .. ,. . . . . . . i ̂ sa Kinija turės užsiliepsnoti 

niją galima padalinti , tris zo c i v n i n i u ^ ^ 
nas, kuriose kiekvienoj gali-1 
ma sutikti bolševikų įtakos j P o l i c , i a streikuoja, 
rezultatus. j Sbangbajuj sustreikavo 500, . . . . . . 
.Šiaurinė Kinija, šiems plo- kiniečių policijos, kuri buvo' - P * * * * . . (Praplės t i 4'Saulės'V nimai Hines, savo sūnaus atminčiai.1--.. t ^ 

lįtams grasina civilinis karas, tarnyboje svetimšalių apgyve-[ : **—" . ^ d a u « ^dvemi ir gražės- Tas sunūs žuvo kare E u r o p o - i " 1 1 " ! * 1 ! K u P S a S . 
- Feng Yub-siangr žinomas krintoje nueito daly. Apie pus-į OSLO, birž. 7. — Norve- Įm\ Pirmiau visą įspūdį gadi j e < 

kščionis generolas, randasi bo-
Pa-aliaus reiškė vilties a- įlševikų įtakoje ir jis skaito-

])ie visų kitų kituomet atsime 
tusių krikščionijų gryžimą Ro 
mos Katalikų Bažnyčion. 

mas Maskvos įrankiu. Tcliang 

antro tūkstančio kinieč 
cininkų tečiaus liko 
svetimšalių autoritetams, tik 

PRIMUŠTAS Už TINGĖ
JIME 

ROCKY MOUNT, N. C, 
birž. 7. — Koromerio teismas 
formaliai apkaltino du perdė 
tiniu prie vieškelio dirbimo 
\:ž vieno kalinio negro nužųr 
dymą. 

Tas kalinys su kitais kali
niais buvo pristatytas prie 
vedamo vieškelio darbo. Ka
dangi jis neskubiai dirbo, tad 
du perdėtiniai jį užpuolė ir 
mušdami lazdom nužudė. 

Paskelbus apkaltinimą, žmo 
gžudžiai tuojaus areštuoti. 

Tso-lin, žinomas Manehurijos nežinia, ar ilgam. Autorite-
lordas, yra Japonijos įtakoje. | tai pasirengę visus policinin-
Abudu vadai turi dideles ka-, kus nuginkluoti, jei jie įnėgin 
riuomenės spėkas, kurios arti-; tų išeiti streikam 
moj ateity gali susiremti. Kuo 
met iškils naujas civilinis ka
ras, tais nesat i k imais naudo
sis bolševikai. 

iniečiu poli-^1 vyriausybė kreipėsi į Suv. [ndąvo .nebaigti rūmų priešą-1 "MiKonieritis Hines 1918 me- į 
ko ištikimi f Valstybes, prašydama pagel- kiniai sparnai. Naujuoju pro tais rudenį gavo žinią iš Fra j 

bos pragaišusio / šiauriuose jektu abu syjarnu pamūrija- nei jos, kad jo sunūs leitenan- Į 
Amundseno atieškojime. Įmi trimis ankštais, taigi spar tas mirė. • Sūnaus atminčiai 

nu bus aukštesniu, už patį milionierius Hines 1920 me-
PRADŽIOS MOKYKLA. J rūmų kamieną. • 

STOMBRIAI (Rietavo v.) f 
Dėlto, situacija Shanghajuįe 'čia yra vieno komplekto pra 

eina pavojingyn, nors vis dau*džios mokykla, kurioj moko 

tais paskyrė 500,000 dol. sta-
Frontonui taipat prideda- t o m o s sen¥»arijos reikalams, 

mas vienas aukštas, papuoš- N u t a r t a u* tuos pinigus pasta-

tas Vyskupo M- Valančiaus ir 
giau jurininkų išsodinama iš-f jaunas, darbštus mokytojas rS- Daukanto biustais. Pavy 

tyti koplyčią. Ir štai tasai 

Vakarykščios dienos. 
Lietuvos 100 litų, $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.86 
Franci jos 10Q frankų 4.96 
Belgijos 100 frankų 4.85 
Italijos 100 lirų 4.06 
Šveicarijos 100 fr. 19.:-J8 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
Vokietijos 100 mrfe, 23.81 

itos zonos. 
Centralinė Kinijos dalis. 

f'iv daliai priskaiiomas Shan-
g'\' jus ir kiti pajiirio miestai, 
kur svetimšaliai turi daug sa-
vi, visokių interesų. Bolševi- visur plinta. 

laikyti tvarką ir saugoti sve- B. Palekas. 
timšalių gyvastį iT mantą. ( Mokiniai gerai pamokyti. 

Mieste visoki darbai susto- j Berniukai labai dailiai piaus-
JC* (to įvairius dalykėlius iš me-

Kiniečių paskelbtas boyko-Jdžio; mėngaitės karpo iš po 

kus viską pagal projektą at
likti, tikrai sulauktume Kau 
ne gražiausių rūmų. 

Deja, statymui lėšos jau iš
sibaigė ir baugu, kad prade-

tas japonuj ir anglu prekėn^pie.jj, siuvinėja, klijuoja savo t a s darbas nebūt, mstabdy 
visur plinta. ikarniniu Daveikslus ir daro t f ts. 

FRANCU A IR AMERIKA. 
i 

OLANDAI KANADOJ. 

BERLYNAS, birž. 7. —į MONTREAL, birž. 7. — 
Vietos diplomatai t-virtina, .Praaiešta, kad šįmet ,Kanadon 
kad pastovi taika Europoje kaukiama atvykstant nemažai 

Įpriguli nuo Francijos atmo-| ūkininkų olandų, kurie nori 

(karpinių paveikslus ir daro 
jiems rėmu^us iš paprasčiau 
sių daiktų, kurie visai gerai 
atrodo. Kiekvienas skyrius tu 

Iri savo paveikslą pasidaręs. 
Labai gražiai mokykla šven
tė gegužės mėn. 1 d. Iš ryto 

tas. 
Dėlto, lietuvių visuomenei J 

reikėtų subrusti ir gausiomis 
[aukomis paremiti tą didelį kul 
turos darbą. 

ITALIJA NEMOKĖS KARO 
SKOLŲ. 

kėjimo skolų Amerikai. 
Franci ja yra nuomonės, kad 

jos karo skolas turi atmokėti 
WASHINCfcTON, birž. 7. — Vokietija. Tuo tarpu taip ne 

Po visų derybų ir pasitari- , g a h b u t i r t o d e l taika Euro-
mų, Italijos finansų m i n i s t e - , ^ e n e S a l ė s įsigyventi, 
ris de čtefani pagaliaus pas 
kelbė, kad Italija šiandie ne*| DEN\TER, CoJ., birž. 7. — 

Kanadoj apsigyventi įsigijus 
ūkius. 

BOLŠEVIKAI SMERKAI 
ŠNIPUS. 

PARYŽIUS, birž. ž. — 
mokykloje buvo prakalba, pas ]

: Franci jos valdžia tikisi rifus 
įmi mokiniai ėjo iš mokyklos j nugalėti blokuojant, Morokos 
su vėliavėlėmis išsirikiavę me Į pakraščius, 
diių sodinti. Rėdžius pasodi 

Įnę mokiniai aiuėjo į artimas 
kapinaites, kur pasipuošę ko 
plytelę, atgiedojo gegužines 
pamaldas, kur buvo susirin
kęs įr i š l inkės jaunimas. 

AVASHINGTON, birž. 7.— 
f S. V. "shipping board" auto
rizuotas parduoti 200 garlai
vių tam, kas juos pirks. 

- - , KIEVAS, birž. 7-WSMM 
begalinti pradėti atmokėti jo ^ i a vienas žmogus teismo nu j bolševikų teismas miriop pas Po pamaMų mokytojas pasą 
kįų karo škotų. * [baustas ligi 4 metų kalėjimo;merkė rusų gen. Bieliajevą ir kė gražią prakalba svečiams, 

f įTuo pareiškimu čia nema- I ui turėjimą prietaisų gaminta vieną janną lenkę merginą už|ir paskui į;iek pažaidę išsis į žaibas čia laukuose užmušė 
žai nuostebos sukelta, - alkoholį. . šnipinėjimą Lenkijos naudaį. kiirątė visi į namus. '*m««i •* fin •vin 

PORTALEGRB, Portuga
lija, birž. 7. — Griaustinio 

žmogų ir 60 avių. 

Geresnis Dienos Dar-
' bas Ateinate Laiku! 
KADA pasivėlinat į darbą nepraleiskite 

diena miegindami susigaudyt laika. Nuei
kite į darbą laiku ir pralenkite kitus. Va

žinėdami " L " galėsite tą padaryti ir nereikės 
rupvtis apie laikę. Transportacijos rūpestis y-
ra išrištas - tatgi yra jausmas saugumo kuris 
yra vertas paeiti keletą blokų del susiekimo. 

Taupykite Pinigus šiuo Budų. / 
Kaslptrkite "L" pas* a i $1.25 — Chlcmgo 
-Eranstoo-NUes Contef Pasas $2.00. Va-

* Iteėklto kiek sykiu norite ir kaip toU no
rite per visą savaitę. Neaprybotas-gali šei
mynos narai arba drnagai vartoti pasą. 
Smtaupysitc pinigu ir Jusy transportaciios 
išlaidos bos per puse. Tūkstančiai vartoja 
šios pasus. Galite nusipirkt kiekvienam 
"Ii" stotj. 

CHICAGO RAPK) TRANSIT 
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PASAKOS IR MOKSLAS. 

mokslo 

t 

f 

: 

Katalikų Bažnyčia 
skleidėja. 

(T*sa) , 
Niekas tiek neprisideda prie 

. apšvietos ir mokslo praplati
nimo kaip spauda. Ačiū spau
dai turime galybės prirašytu 
ir atspausdintų knygų. Visie
ms jos užtektinai yra prieina-
mos. O kas išrado spaudą? 
Jonas Gutenbergas, katalikas. 

Kas dabar nėra girdėjęs a-
pie radio ir jo stebėtiną veiki
mą. Badio jau kinkomas dar
ban ir juo jau daugelis nau
dojasi. Kuo jis šiandien butų 
buvęs, jei ne Branly'o ir Ma-
rconi'o išvystymai prie jo pri
taikinti. Gi Branly ir Marco-
ni katalikai. 

Medicina arba gydymo mok
slas yra nužengęs mūsų lai
kuose labai toli. Jis kovoja su 
visokiomis ligomis kosekmin-
giausia. 

Kuo remdamasis jis taip 
drąsiai ir sparčiai žengia pir
myn! Ugi daugiausia Paste-
ur'o išradimais ir ištirimais. 
Gi Pasteur buvo žmogus kata-

. likas, labai gilaus ir gyvo ti
kėjimo. 

Tikėjimas jam ne tikt ką 
netrukdė mokslu užsiimti, bet, 
priešingai jį ragino, jam davė 

' drąsos ir ištvermės dirbU iš 
meilės mokslo ir žmonijos, 
kuriai norėjo daug gero savo 
mokslu padaryti. .Reikia ste
bėtis, kaip bedieviai neatme
ta to kataliko mokslo ir išra
dimų. f 

Matematiką, ypač aritmeti
ką ir algebrą, bedieviai turė
tų su didžiausiu pasibjaurėji
mu atmesti. Na tik pagalvo
kite, kokią čia baisenybę pa
rodo istorija. Ji sako, kad a-
ritmetika kaipo mokslas Eu
ropoje gavo sau pradžią liet 
nuo vienuolio vardu Gerbert. 
Pirmasis algebros veikalas 
parašytas vienuolio Pranciš
kono, Paccioli di Borgo. Tas 
darbas toliau buto plėtojamas 
Vienuolio Kartūzo, Jurgio Kei-
sch. Pascal'is, Caushy, Ad~ 
rianus Romanus, Descartes, 
Hermite ir kiti garsiausi pa
saulio matematikai buvo ka
talikai. Cavalieri, vienuolis 
Jeronimietis, išrišo daug ma-
lematikinių problemų, kurias 
garsusis Kepler ir kiti buvo 
atmetę, kaipo neišrišamas. 

Kunigas Pieard'as pirmuti
nis i atliko tikriausią ženiis 
meridiano išmatavimą. 

Leveme^ kuris sykiu su ki
tu astronomu susekė planetą 
Neptūną ir daug žymių astro
nomijos srityje pastabų pada
rė, buvo katalikas. 

Be Vico, Jėzuitas (o baise
nybė) atrado aštuonias kome
tas . 

Vienas didžiausių Anglijos 
astronomų, kuris Valdžios bu
vo pakviestas atlikti neku-

ir Cortie • StonyhuMte yra 
tarp garsiųjų pasaulio astro-
nomų. . į'.lfV.; 

Jau šimtmečiai atgal Pran
ciškonas vienuolis, Koger Ba-
konas, kalbėjo apie automobi
lius, kad, esą, galimas yra 
daiktas kad vežimas pats sa
ve varys, pavartojant sprog
stamų, degamų gazų. 

Leonardo da Vinci didis 
sculptoriua, tepintojas ir inži
nierius davė gerus pamatus 
phizikos mokslui. 

Jiems nei truputėlio nekliu
dė būti mokslo vadais ir gi
liai tikinčiais katalikais ir 
net vienuoliais. 

POZICIJA IR OPOZICIJA. 
• * * * 

Nikalojus Kuzietis žymus 
matematikoje ir natūralinėje 
filozofijoje buvo katahkas. 
7,000 žvaigždžių katalogas 
prirengtas Piazzi'o, vienuolio 
Teatiniecio. Ir šiandien į jo 
darbą atsižvelgiama kaip į-
rJamatinį. Pirmąjį Kinijos 
žemlapį padarė Jėzuitai. 

Čia išvardinta maža dalelė 
pavienių mokytų katalikų vy
rų, kurie daug prisidėjo prie 
to, kad mokslas darė ir daro 
pažangą. •.. Ą( M 

Jei išvardinti visus univer
sitetus, katalikų {steigtus, 
Bažnyčios valdžios patvirtin
tus, tai ar gali nors truputi 
sąžiningas žmogus kalbėti ar 
rašyti, kad katalikų Bažnyčia 
yra priešinga mokslui ir tam
sybės platintoja. 

Žinoma, jei bedievių išra
dimą, kad tik tas apsišvietęs, 
mokytas, kas netiki į Dievą, 
ir keikia Bažnyčią visi pripa
žintu tikru mokslu, tuomet 
prisieitų nusileisti. Bet tas 
bedievių išradimas su jais tik 
ir pasiliks. 

Jei mes paimsime šias mok
slo šakas, kaip mediciną, fi
ziologiją, fiziką, kemiją, ma.-
tematiką geologiją, geografi
ją, elektriką, botaniką, astro
nomiją ir t t., tai rasime, kad 
šiose šakose pasižymėjo - Gal 
vani, Voltą, Gioia, Ampere, Da 
guere, Niepce, Pare, SpaUan-
zani ir kiti. Tai čia tik men-

Kas ne aklas, ne fanatikus 
ug daugiau. 

Kas ne aklas, ne fanatikos 
tepasižiuri Enciklopedijose ir 
šiaip įvairiose informacinėse 
ir mokslo knygose, o ten su
tiks vardus Torricelli, Portą, 
Kircher, Foucault, D'Aretzo, 
Coulomb, Hauy, Cassini, Gas-
sendi, Boscovich, Copernikus, 
Biancliini, Planą, Biotf, Seh-
wann, GaHleo ir d. Ar jie ne 
mokslo vyrai f "Niekas prolin-
gas neginčys to. 

Gi jie visi katalikai, kiti 
net viennoliaL 

riuos, ištirimus, buvo Tėvas 
Perry,J«uitei 

Musų dienose didžiausiu 
autoritetu saulės ištirime yra 
Tėvas Seechi, Jėzuitas. Vic-
juoliai Jėzuitai Hagen Rymo 

Šie vardai gerai kalba už 
visą katalikų Bažnyčią. Bet 
ar tai gelbės ką nors bedie
viams! Nieko. Jie to nenori 
matyti. Jiems su aiškiausia' 
tiesa visiškai nepakeliui. Kas 
kita jiems pasakos protestonų' 
išgalvotos, bedievių pakarto 
tos ir padailintos ir virtusios 
jiems tilromis mokslo tieso
mis. *« į 

Maža f̂ltties, kad bedieviai 
praregėtų, bet katalikai tai 
turėtų savuosius mokslinčius 
regėti, jų šviesa naudotis ir 
akliems bedieviams tikrąjį ke
lią rodyti. 

Perniai pradėjus sėkmingai valdyti Lietuvą krikščionis-
kūjų partijų kabinetui, visos laisvamaniškos partijos kartu 
su žydais, lenkais ir vokiečiais fcftskelb& savo priešingus Bįti 
sistatymus ir atsistojo griežčiausion opozicijom Opozicija nu 
sprendė parodyti ką ji galinti, kiek Ji mokanti pakenkti ka
talikams ir jų jaastatytal valdžiai. Pasipjrle aitriausia ir la
bai nekultūringa agitacija, melagystės, šmeiŠtaį ir intrygos 
prie| kademų valdžią ir abelnai prieš visą katalikybę. Po 
metų įnirtusio ir |iikto darbo opozicija vis-gi žio*to pasiekė. 
Ji išeėme pozicijos kantrybę ir privertė ją išeiti iš apkasų. 
Opozicija stengėsi visomis išgalėmis įkirėti savo priešinin
kams kademaais ir Šitas nelemtas darbas jai sekėsi. Dabar 
jau aiškėja priešvaldiškos agitacijos metinio darbo rezultatai; 
bolševikuojanti Marijampolės Reale Gimnazija uždaryta, ren
giami kaž-kokie valstybės apsaugos įstatymai, panašus vokiš
kiems, o į žydų, lenkų ir vokiečių valdiškas mokyklas siūlo
ma įvesti lietuvių kalbą, kaipo dėstomąją* Vadinasi, ir po
zicija nusprendė parodyti ką ji galinti padaryti prieš ją 
kovojančiai opozicijai. 

Del Bealės Gimnazijos uždarymo laisvamanija kad ir 
pyksta, bet nelabai graudinasi. Mat ii gimnazija buvo visai 
menkai pastatyta mokyklėlė, su kurios diplomais niekas ne
siskaitė. Galop, juk Lietuvoje liko dar daug laisvamaniškų 
gimnazijų, valdžios užlaikomų. Gi Uždarytoji Marijampolės 
Reale Gimnazija savo menkais mokytojais nedarė garbės nei 
pačiai laisvamanijai. Ji buvo labiausia branginama, kaipo 
centras komunistinės bei socialistinės agitacijos. Tai ir vi*-
L ' Q « 'JT- <•' 
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Apie valstybės apsaugos įstatymą kol-kas sunku ką pasa
kyti, nes jis mums dar labai saujas. O toli gyvenant juk 
sunku numanyti ar drumstas agitacijos perijodas reikalauja 
tokio įstatymo, ar ne. Bet aiškiau galima kalbėti apie ma
žumų mokyklas Lietuvoje. 

LIETUVIŲ KALBA MOKYKLOSE. 
Ligšiol lenkų, vokiečių, žydų, rusų pradinėse mokyklose 

ir gimnazijose visa* mokslas tina lenkiškai, vokiškai, rusiškai, 
žydiškai. Lietuvių kalbos ten buvo mokoma tik 3 ar 4 va
landas į savaitę, kad vaikai išnoktų nors truputį lietuviškai 
susikalbėti. Ir reikia pabriežti, kad beveik visos šitos nelic 
tuviškos mokyklos gauna ii vaidilos pilną užlaikymą. Vadi
nasi, kalbų ir mokyklos laisve Lietuva pralenkė beveik visą 
kultūringą pasaulį ir prilygo net laisviausiam pasaulio kam
peliui, katalikiškai Kebeko provincijai Kanadoje. Tai buvo la
bai gražu iš Lietuvos katalikų pusės. Bet dabar siūloma šias 
didžias laisves susiaurinti, būtent: valdišką užlaikymą duoti 
tik toms mokykloms, kuriose mokslas eis lietuvių kalboje. Už 
tokį įstatymą išsitaria ir amerikietis p. Jonas Keras, "Ryte" 
r a š y d a m a s : ' » . f.:(., i j . . - ; . ,-yv ( j j ! r ^ 

"Pasirodė Seime įstatymo sumanymas, kad valsty
bės lėšomis tegali būti laikomos mokyklos, kuriose mo
kytojai visus dalykus dėstys lietuvių kalba. Tuojau 
kyla nežmoniškas klegesys opozicijos tarpe. "Lietu
vos Žinios" rėkia, kad mes negalį taip varžyti ma
žumų, kad taip daryti nesą demokratiška. 

Čia kiekvienas sveikai galvojąs, kuriam rupi Lie
tuvos ateitis, supras, kad senai reikėjo išleisti tokį įs
tatymą, Kodai valstybes lėšos turi būti skiriamos to
kioms mokykloms laikyti kur vaikai yra auklėjami sve
tima Lietuvai dvasia? Kiekvienam aišku, kad tokiose 
mokyklose vaikai neišmoks mylėti Lietuvą kaip savo 
tėvynę. Žinoma, jeigu socialistai liaudininkai nori lai
kyti Lietuvą Vokietijos dalimi, Lenkijos kresais, So
vietų Bespublikos dalimi, o gal net Jeruzalės kolonija, 
tai jų riksmas yra pateisinamas. Manau, kad tikras 
lietuvis nori matyti Lietuvą laisvą ir nepriklausomą ir 
tam pasiekti reikia, kad Lietuvos busimieji piliečiai 
butų išauklėti lietuvių dvasia, kad jie išmoktų mylėti 
savo gimtąjį kraštą ir jos kalbą. 

Šis įstatymas nevaržo mažumų laisvės. Jie gali 
steigti tiek mokyklų, kiek jie nori, bet, žinoma, jas tu 
retų laikyti savo lėšomis. Kodėl Lietuvos valstybė tu
rėtų savo lėšomis auklėti krašte piliečius kitai valsty
bei! Kodėl Lietuva turi palaikyti savo lėšomis įstai
gas dauginančias tokių piliečių, kuriems lietuvių kul
tūra, istorija, tradicijos yra svetimos ir net chamiškos T 

Jeigu musų socialistams liaudininkams Dievas bu
tų davęs nors ui tris centus proto, tai jie suprastų ir 
opozicijoje būdami šį įstatymo sumanymą paremtų. 
Aišku, kad jie norėdami patraukti žydus, lenkus, vo
kiečius ir rusus užsimiršta esą lietuviai, užmiršta Lie
tuvos reikalus statyti aukščiau už jų partijos reikalus. 

Baigdamas noriu duoti~porą pavyz<Ąių. Ameri
ką, rodos, ir socialistai pripažins kaip vieną rimčiausi} 
demokratiškų valstybių. Tos valstybės mieste Naujor-
ke gyvena beveik tiek Žydų kiek iš viso yra gyvento
jų Lietuvoje. Čia valdžia užlaiko tik tas mokyklas, ku 
riote yra. dėstoma vien anglų kalba. Čikagoje gyvena 
daigiau lietuvių negu Kaune, tietuviai tenai turi net 
kelias savo mokyklas, kuriose vra dėstoma lietuviškai. 
Iki šiam laikui Hetuvių -mokyklos nėra gavusios nė 
cento iš valdžios toms mokykloms laikyti. 

valstybių būtent: SSSB. Kelios lenkų, lietuvių, vokiečių DRAMA "MAGN1FICAT .•» 

-

• ar žydų mokyklos yra užlaikomos Sovietų valdžios pi
nigais! 

Kiekviena rimta valstybė pripažįsta sau teisę duž
ti pinigus iš iždo tik toms mokykloms, kurios auklėja 
jai dorus piliečius. Ir lietuviai pasauliui pasirodytų ne 
tikri tolerantiški demokratai, bet liurbiai, neišmanėliai, 
jeigu Šio įstatymo nepravestų". 

Čia tenka pataisyti šiokia-tokia p. Kero klaidelė. Ame* 
rikos valdžia ne tik neduoda jokių pašalpų mažumų mokyk
loms, bet stropiai žiuri, kad gimtoji kalba neįsigalėtų jokioje 
mažumų mokykloje. Tad Amerikoje visai nėra lietuviškų; mo
kyklų, o yra tik arti šimto parapijinių mokyklų, kuriose 
pavelyta bent 2 ar 3 valandos į savaitę lietuvių kalbos pa 
mokyti. Bet šitos musų angliškos mokyklos (su labai mažučiu 
lietuvišku priedu) iš valdžios negauna nei mažiausios pa
šalpos ar užuojautos. Ačiū tik musų vienuolių pasišventimui 
ir parapijonų gausioms aukoms šitos musų mokyklos visgi 
išmokina bent žymią dalį jaunimo lietuviškai kalbėti ir ra
šyti ir savo mokslu bei dorove pralenkia tokias pat valdžios 
mokyklas. 

Jei bus priimtas naujas siūlomas mokyklų įstatymas Lie
tuvoje, tai vis tiek ten dar liks daugiau laisvės nei Ameriko
je, nes Lietuvoje turtingi žydai, vokiečiai ir lenkai galės lais
va išsipildyti savo žydiškas, vokiškas ir lenkiškas mokykJas 
ir niekas jiems netrukdys nesimokinti lietuvių kalboje. Blo
giau bus tik rusamŝ  kurie yra biednesni ir mažiau pratę or-
ganizuoties. 

w 

Žinoma, geriau butų, kad Lietuva savo laisvumu lenkti-
nuoti ne su Amerika, bet su laisviausiais pasaulio kraštais ir 
butų reiškėją giliausios katalikiškos tolerancijos, kultūrin
gumo ir kuoplačiausių mokslinių ambicijų. Vienok šitie auk
šti idealai atsiduria pavojuje, kai pati pozicija pradeda pasi
duoti opozicijos kerštingai taktikai. 

Visgi jaučiame, kad ne visiems laisvamaniams patinka 
opozicijos nuolatiniai keiksmai ir nekultūringa savųjų agita
cija. Taipgi yra daug labai rimtų ir mokytų katalikų, ku-

• • 

Kasmet musų vieniu ii I ė 
aukštoji mergaičių mokykla, 
šv. Kazimiero Akademija, ren 
gia mokslo metų užbaigimui 
gražią programą. Ir šiemet 
akademikės žada pasirodyti 
su visai nauja programa. Targ 
kit-ko bus vaidinama garsia 
gilaus turinio, drama "Mag« 
nificat". 

Kas sykį buvo matęs musų 
akademikės vaidinant, be a-
bejo norės jas pamatyti ir šį 
kartą. 

Taigi visi Akademijos prie-
teliai kviečiami į šį gražų 
mokslo metams užbaigti va
karą, kuris įvyks antradienį, 
birželio 16 dieną š. ra. 8 vai/ 
vak. naujoje šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyno svetainėje. 

X Chieagoje šias dienas 
baisus karščiai. Tlie Peoples 
Furniture Co. nespėja parduo
ti <<IcebaxiųM — šeinuninkes 
labai perka, kad apsaugojus 
valgius nuo sugedimo. The 
Peoples Furniture Co. parduo
da juos labai prieinama kai
na. 

X Federacijos skyriai uo. 
rieme rupi arčiau sekti Kristaus begalo aukštą, dažniausia liai pardavinėja "Laivo*' pi-
nepasiekianią, laisvės ir meilės idealą. Bet taikos šalininkai kniko tikietus. Piknikas įvyks 
visuomet esti pasyviškesni, negu rietenų ir peštynių megėjai.v National Darže, Bivensidc, 
Štai kodėl abiejų lagerių geresnėm dalim nelengva pačiom su- 111. Liepos 12 d. Šis pirmas 
sitarti ir įnešti ramybės pas savo, įsikarščiavusius kovotojus. "Laivo" piknikas bus vienas 
Štai kodėl ir Lietuvoje tikrai bus sunku pozicijai ir opozici- iš linksmiausių piknikų, nes 
jai susitarti, įtakos sritimis pasidalinti ir labiau' branginti jame pramatoma daug "fu-
tikrosios laisvės pradus bei ramų kultūros ir Tautos darbą. nių". 
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JOS. BUORIK 

3343 S. Halsted St. 
Antra paimkim vieną nerimčiausia demokratišką ttį ' " '' • ĮĮ • ' p ' ; 

KRAUTUVE 
Parduoda Grojiklus pianus, Grand Pianus, Oulbransen Registering Pianus, 

Brunsvvick Radiolas, Jtedios De-Forest, VVorkright, ir Phonografus ant lengvų 
išmokėjimų už teisingą kaina. Didelis pasirinkimas. 

» — _ - HTTT- r 

Gulbransen Registrotas Grojiklis pianas kaina $450 
ir aukščiau. — Smith-Schultz Grojiklis kaina $275. 
— H. C. Bay Grojiklis $350. C. P. Johnson Strau-
be Artonia, Churchill už sumažintą kainą. 

Bay Reproducing su elektra $550 

Naujos'Lietuviškos rolės del planų: 

Aš Dudetes Dudinau,Polka — Dul Dul Dūdele, Daina 
— Kur Paliko Tą Jaunystę. 

GulbrmnMn Ttetfe Mark 

Monopola—Polka, šėriau Žirgelį—Daina, Stasys — Daina. Kareivio Daina, 
Leiskit į Tėvynę, Tu Mergele — Daina. 

» i * 
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Dabar gavome rekordu )š Lietuvos 
Kioro Petrausko ir kitu. 

26026 Dul Dul Dūdelė 
Bernužėli Nesvaijok — Kipras Petrauskas. 

26029 Visur Tyla — Sulginas. 
Oi Berneli Vienturti — Grigaitienė ir Sodeika. 

26030 Važiavau Diena 
Kur bėga Šešupė — Šiaulių Są-gos Choras. ] 

16010 Aš Mergele 
Nesigraudink Mergelė — J. Butėnas. 

16009 Stasys 
Oi Mergelė — J. Butėnas, 

,16007 Svajonė. 
šis Panešamas Phonogra- T ė v ^ ~ Sadauskas, 
f as kaip ant paveikslo ga
lima nusivežt j laukus gro-' 
ja labai garsiai kaina nuo 

$25 iki $45. 
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JOS. F. BUDRIK 
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Chicago, III 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
BR00M.YN, H. Y. 

Geg. 29 d. Didžiojo Ncw 
Yorko Federacijos apskritys 
turėjo savo mėnesinį susirin
kimą. Atstovų iš draugijų at
silankė vidutiniai. 

Kadangi Lietuvos Kraštų 
Yaduotės Komitetas rengia 
milžinišką išvažiavimą, ku
riame žada dalyvauti ir kata
likiškos draugijos, tai daryti. 
Lietuvių Dieną arba didelį, 
bendrą lietuvių katalikų dr-
jų išvažiavimą nutarta kada 
nors vėliau. 

Labai dažnai pasitaiko, kad 
kelios katalikiškos draugijos 
surengia pramogas tą pačią 
dieną ir nei viena jų neat
siekia savo tikslo, tai paduo
tas tapo sumanymas, kad dr-
jos prigulinčios prie Federa
cijos, praneštų kada rengia 
kokią pramogą. Pranešimai 
bus visi surašyti ir viešoje 
vietoje iškabinti. Tuomet dr-
jos galėsiančios geriau orien
tuotis ir kita kitai i kelią ne
pareis. 

Kuomet liko pakeltas klau
simas del nuolatinio šmeiži
mo Lietuvos valdžios iš lais
vamanių pusės per jų laik
raščius, tuojaus visi atstovai 
pareiškė, kad turėtų būti iš
neštas griežtas protestas 
prieš tokį laisvamanių elgėsi 
(Kažin, ar daug tai gelbės 
laisvamaniškoms galvoms. 
Jug jie tam tik ir yra pasau-

, lyje, kad ką nors šmeižtų. At
imk jiems tą darbe, tai jų 
nebėra - "kaput". Red). 

Gyvai svarstytas jaunimo 
ir jo iitautėjimo klausimas. 
Kad tautinę dvasią kiek atgai 
vinus čia gimusių lietuvių tar
pe pareikšta: 1) daryti įtaka-
tą į jaunimą, kad dėtųsi prie 
Lietuvos Vyčių. 2) Kad Vy
čiai visomis prieinamomis, tin
kamomis priemonėmis keltų 
lietuvių vardą, parodytų gar
bingą Lietuvos istoriją ir, ves 
tų prie pamylėjimo viso, kas 
lietuviška. 

Nutarta raginti tėvu$ kad 
jie rūpintųsi, kad jų vaikai 
išmoktų lietuvių kalbos ir ne
mainytų savo pavardžių j ko
kias žydiškas ar amerikoniš-
I v c l S , | j < 
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ti savo kuopos reikalus. . 
Tymas. 
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dyta pasamdyti atskirą bnsą, 
kad visiems butų galima* 

Didžiausios domės mūsų j diauge valiuoti į pikniką. Bet 
pasirodė, tai esą perbrangu 

D A K T A R A I : 
« > * ! * * OI 

vmmmmmm 

Veikliausia Organizacija. 
Mūsų kolonijoje veikliausia 

kuopa kreipia į savo base 
ball tymą. Naujai tik ką susi
tvėrusiai kuopai nelengva yra 
aprūpinti sportininkus visais 

organizacija bene bus Vyčiu reikalingais sportui daiktais. 

PITTSTON, PA. 

ADVOKATAI: 

] JOHN B. BORDEN 
(John Bagdaiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

'6» W. VYashington St., R. 1310 
Telephone Dearbont 8946 

[Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9090 

i Namų Telefonas Republic 9900 

^ > 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

190 North State Street 
Telef. State 3225 

Vakarais Ir nedėlios ryta: 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Yards 9141 

Bylos Tįsiose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimai — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morgičiams. 

Čia gyvena gana daug lie
tuvių. Kone visi jie dirba an
glių kasyklose. Juodas tai iir 
pavojingas darbas. Šį trunku 
darbe dirba veik vieni atei
viai. Čia gimusių retai kuria 
prie jo kimba. 

Daugelis lietuvių jaunimo, 
neturėdami vietoje sau dar
bo, apleidžia tėvus ir ieško 
sau laimes kitur. Daug jų žū
va ir Dievui ir Tautai. 

Lietuviams biznieriams pas 
mus nelabai sekasi. Smukli
ninkai del prohibicijos ir įsi
galėjimo munsaines visur 
smunka; groserninkai ir kito
kį krautuvninkai neišlaiko 
konkurencijos su žydais ir ki
tais. : f** 

Vienas pramonininkas čia 
puikiai žengia ffirmyn - tai 
Leonas šeporaitis. Jis užsidė
jo "Soft Drinks" dirbtuvę. 
Sumaniai, puikiai ir teisingaf 

112 kuopa. Mat, jaunieji yra 
smarkesni ir gyvesni. Tad ne
žiūrint, kad Chicagos karš
čiai visus vargina ir užmuša 
visa norą dirbti, mūsų vyčiai 
reguleriai atlieka savo savai
tinius susirinkimus. Kad ir 
paskutinį penktadienį, birže
lio 5 dien$> kaitra buvo tie
siog nepakenčiama, visgi su
sirinko nemaža narių aptar-

varydamas gėrimų išdirbystė, 
įgijo daug pirkėjų netik tarp 
lietuvių, bet ir svetimtaučių. 
Jo išdirbinio gėrimai plačiai 
jau vartojami. Tokiu biznie
rium - pramonininku galima 

į Keikia daug lėšų. Tad 112 
kuopa susirūpinus padaryti 
kuodaugiausiai lėšų tymui iš
laikyti. Ligšiol įvairiomis pra 
mogomis ir išlaimejimais pa
sisekė sudaryti pinigą, už ku
rį pirkta tymui uniformas.' Amerikos lietuviai stato 

ir nepatogu. Tad sutarta vyk
ti kaip kam patogiau. 
Sunkus darbas. 

Susirinkimas užsibaigė gra
žiame upe. Visi skirstėsi įsi
tikinę, kad atliko sunkų dar
bą, nes per narių skruostus 
prakaitas upeliais tekėjo. 

Draugas. 

lietuviams pasididžiuoti. 
Teužima Leonas Seperaitis k u &***> nelaba^ s e k t l 

Bet dar reikia bolių ir kitų 
reikmenų, Nesenai kuopa 'su
rengė naujiems nariams priė
mimo pasilinksminimų, kurs 
gerai pavyko, tik pelno mažai 
teliko. Tad nariai šoko parda
vinėti Apskričio pikniko šeri* 
jas. I* tai gerai nusisekė. Kuo 
na uždirbs arti $20. Visa tai 
skiriama tymui 
Nenusimena. 

Mūsų tymui paskutiniu lai-

amžiams savo tėvynės meilės 
parniūksią. Tas paminklas -
1 'Ateitininkų rūmai". 0 tu, 
brolau, ar myli Lietuvą? ne 
abejo... 

Dr.A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obe-

tetrikas ir Specialistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be marinimo, 
2)—Be p«ilia ir IM MIUMISIU*, 
3)—Be kraujo, 
«)—Be jokie pavojau* KVetkatni, 
6)—Pacijeattii nereikta *inrii, gmli 

iuoj valgyti, ir gali eiti j darbo 
PAGYDO: "Gal-utofcee" (akmeni* tul-

iyje) ir akmenis Šlapumo punlėj be 
operacijoj KU tam tikromis moksli
škomis priemonėmis bei vaistai*. 

Apkurtusiems sueraiina girdėjimą. 
1 Uyds vinSkktt Miras panekmiairal, ir Jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Profcftijonjdl pataruavima M U a SAVO i 

oflse ' I 

1411 to . 60 A ve. Cicero, UI. į 
Ofisas atidarytas: Kaudien nuo 2 vai. ' 

m p*et Iki • vali vakare. 
Nedėliomls ir tteredorals ofisas nlda-

i i 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS SS CHIRURGAS 
4442 80. Westem Ave. 

Telef. Lafayette 414S 
V _ _ 

&.•» » » » » » » . 

•»»>-

DR. BENEDICf ARON 
Ofise* 8801 «, Kedzle Ave, Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2--0 vak. 
Rezidencija 3*50 W. 53 S t Phone 
Prospect OflO. Valandos iki 10 
ryto, 7 tki 8:30 vakare. 

I < « • « • • ^ t t į 

J*S 

vis platesnes savo išdirbi
niams rinkas! 

MM. 

viimiiiiiimiuiiiiiiHiimuiiHiiiimiiiiti* 
PAMĖGINKITE 

• ^ 

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

11 S. La Šalie st. Room 2001 
Te*. Randolph 1034 Vai. nuo i - 5 

VAKARAIS: 
3241 & Halsted S t Tel. Yards 0042 
7 iki • v. v. apart Panedėlio ir 

FėtnjčioB 
- • • - i . i i 

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

Ofisas Didmiesty!. 

29 South La SaUe Street 
Ram baris 530 

Telefonas Central 4330 
Telefonas Yards 4431 

Vakarais 3223 6. Halsted St 

AUDITORIUM GAFE 
AND 

CHOPSUEY 
i 

Gera Vieta Pavalgyti 
Lietuviškų ir Amerikoniškų? 

Svaigių kur gražiu ir Svariu 
EspeclalI lietuviiki pietų* papras 
S toms kainomis nuo 11:30 ryto 
S iki 2:00 po piet. 

P. A. PAflLULIS 
Savininkas 

s 3200-02 So. Halsted Street e 
Te*. Boaleverd S7SS 

Atdara Diena Ir Nakt| 
xiHHifttirmiiHimiuuiiiiiiiiinufiiHiiF0 

CIEVEUNO, 0H10, 
Gauta cia visiškai netikėta 

žinia: mirė "Lietuvos Sunų 
Kareivių šv. Kazimiero Dr-
ja' \ Likusiejie nariai pasida
lino tarp savęs turtą. Rodos, 
kiekvienam teko po $50.00. 

Daugeliui susišelpimo drau
gijų gresia mirties pavojus. 

Geriausia dabar išeitis iš
gelbėti draugijas nuo žlugimo 
- tai dštis į susivienijimą L. 
R. Katalikų Amerikoje. 

Susivienijimas yra labai sti
pri draugija. Prisidėjęs prie 
jos žmogus liuosas nuo pavo
jaus likti kada nors be pa
šalpos. Be to cia nąra grasi
nimų, kad po bausme turi at
eiti į balių, piknikų, ar kito
kių pramogų. 

Nukentėję*. 

Phone Rooscveit 17#5 

ŪR. L P. MICZOLL M.D. 
23S« S. W estėm Ave. Cor. M st. 

Specialiai Gydau Kuraatizma. 
Va i : Nuo 0 v. ryte iki 1 v. p. p. 
___ , I ' u p 5 v. vak. iki 9 vai. vak. 
Ned.: Nuo 9 vai. ryte Iki 1 v. p. p 

rungtynėse su kitų kuopų ty
mais. Iš karto mūsų tymas iš
lošė du žaidimu, bet vėliau 
pralošė. Bet mūsų sportininkai 
nenusimena. Jie sako, mes 
parodysime dar, kų galime. 
Sezonas tik dar teprasidėjo, 
galas toli. Dar ne vienų senąjį 
tymą. mes suplėksime. Bravo. 
Marąuette parkieeiai! Laiky
kitės ir nepasiduokite, .-a 
Fotografija. 

Per paskutinį susirinkimų 
buvo primintas nutarimą*?, 
anksčiau padarytas, būtent 
kuopai "in corpore" nusifo
tografuoti. Fotografavimui 
nuskirta 17 *>hielio. Tai bus 
graži atmintis mūsų jaunųjai 
kuopai. 
Pikniką*. % 

Pagaliaus, tartasi del bir
želio 7 d. įvykstančio Vyčių 
Apskričio pikniko. 

Veik visi ir visos žada va-
žiuoti į ši piknikų. Buvo ban-

- ! • " • " • % 

VYRAIvOYDYKIT*S 
$50-00 *!*mmJ* S10.00 
Iki pranešimui gvdysti tjtms u i 
immailuta kaina $10.00. fiis pasiū
lymas del Uuinpo laiko. Tatlrl at
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. 

Ar sergate? 
Ar norite iš
sigydyti? At-
eikltcj pas ina 
ne del pilno 
FiBiškos ir La 
batorijos per
žiūrėjimo. Su -
žinokite jueų 
tikra stovi. 

Negai&yklte 
laika pas ki
tus gydytojus. 
Ai vartoju X-
t t a y i r M i e -
roskopą del 
egzaminacijų 
kurie suranda 
t i k r a pr iežas t į 
lig-ų. M a n o 35 
metų pasek-
m ingos praktl 
kos buvo pa
švęstos gydy
mui sergančių 
vyry. Ateikite 
šiandien. Tei
singas ir ga
bus gydimas. 

Dr. 
W. H. Register 
iO» H. l>earboni 
St. 12-to aukštis 
Visų sergančių 
vyrų draugas. 
Mano geriausias 
palludyjlmas yra 
mano išgydyti ir 
patenkinti pa
cientai. 
' 606* Ettropos Reniėdljos * 9 1 4 ' 
^ T I K R O S ir PAGERINTOS 

Sutelktos dei kraujo pagerinimo. 
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientiflikam 
Sydymui. Aš vartuoju mano gy-

ym« naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus. 
Ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo asatkratomas Ilgas i 
trumpa laika. Ateikite - šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki S:S* 
v.,v. Utarninkals, Seredomis ir Su 
ba'tos vak. Iki 8 v. v. Nedėliomls 
nuo 9 vai. Iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. REGISTER 
109 N. Dearborn Street, 

Ghicago, Ui. / 
Paimkite elevaitorj iki 12 aukščio 

DR. CHARLES SEGAl 
PoikaH savo ollsą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Dšrovų. Moterų tr Vyrų ligų 
Vai. t ryta nuo 10—12 nuo t—4 
po pietų: nuo 7—8.31 
Nedaliomis: I I iki II , 

Telefonas MJdway M M 
I i i J I l i i S ^ 

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Beald. Tel. Drezel 9191 

Dn. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS LR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriško, T yriškų 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų. 

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

vai.: i _ | po piot 1—9 vak. Ned, 
Ir Šventadieniais 19—II d. 

—— 

m 
* r v 9957 vak. Prospect • •»# 

DR. P. L ZALATORIS 
Uatnvls Gydytojai h 

cmirmui 
Itcsldencija 9999 S. Artesiaa Ava. 
•alandoe: 19 tki 11 ryta: 1 lkl « 

pa Pietų: • U4 9 vakare. 

Ifamų Telefonas Yards 1999 
Ofiso Tel. Boulevard 59 U 

DR A. J. BERTASH 
1454 So. Halsted S t 
valandos nuo i iki i i 

Pietų ir 6 iki 8 vakare 

— 

DR. SERNER, 0 . D. 
Meto vis Akių Specialistas 

Turėk švarias. Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaud«]ftna, 

9et turi aidų uždegimą. Jeigu akys 
auvarga, silpnos, ekaudsioe arba 
ašaroja Patarimai Djkai. 

Akiniai |5 ir augščian 
Valandos nne 1 lkl 9 vakare. 

NediUomls nuo 19 iki 1 . 
8333 South Halsted Street 

) 

i 

' » » ' * i » M 
Tel. Ganai 1955 

C 4. P A N S I R N A 

8TUDIO 
nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja J visas 
mieste dalie. 1901 S. Halsted S t 

S. D, LACHAWICZ~ 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVI* ADVOKATAS 

» 2 l W. 3 9 a i •«. arta Leevtt* s c 
Telefonas Ganai SS59 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8e-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 9 
• . Veda visokias bylaa visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis lilygo-

>m* » - • JLSJS i • • II J m 

Lietuvis Graborius 
3914 W. 2Ird Placc 

Ohicago, DJ. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, e mane 
darbu busite užga
nėdinti. 

TaL Canal 1971 
9199 

8 CHAS. K. VUOSATIIS 
Didžiauses ir geriausei rinvejei 

B ant West Sides. 
0 Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 

materijų del vyru ir motėm. 
NAUJAUS0S MADOS SIUTU 

Visokiu Stylu 
1 Padarau ant užsakimo greitai ir gtrai c 
• Kainos visiems prieinamos. 
•Kreipkitės pas mane del jcero patarna-
į vimo. Taipgi 
s Valome, dažome ir atnaaiinamo senus. 

į Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. OhipatD, OI 

TeL Roosevelt 8982 
t.aaftHiAatttt.gaaaatgmtf.8avi.*.ttgggitiaaa*a 

25 metu prityrimo 

SIMPTOMAI P A R E U K i a 
AKIŲ LIGAS 

i 

Ar Jame skauda ffalvąT 
Ar Jūsų aky* asarojer 
Ar yra uždeartoef 

Ar skalUnt akys srelt pavaipT" 
9tet 

Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip |t plukančlus 

taikus 
Ar atmintis po truputi mažėjat 
Ar akre opios Šviesuli 
Ar Jauciats kaip Ir emlltls a-

kyset 
Ar yra telkė dėme aai vokųT 

Dr. dan J . Smetana 
190* oe. psunaiiu ave* 

TffftT** 1» S«te99 
Ant trečio augfto viri Platts ap* 
tiekos, kambariai: 14, I i , I I tr 17 
Valandos: nuQ I ryto Iki 9 vak. 

Ned. Nuo 9 A k iki 11:S0 A M 

PASITARKITE SU 
SPECIALISTU. 

Ar Jus esate ser
gantys kuri liga su
ardo sveikata? Kad 
sergate ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
aie Jokių resultatų, 
tai yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 
liga. 
Ateikite pas mus 
ir pavelykite mums 
duoti tikrą egzami
ną, kuris suras tik 
rą priežastj jpsų 
ligos, dei šio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos įtaisas. 
Mūsų X-Kay masina yra viena IŠ 
galingiausių šiame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IR PATARIMAS VI

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtas Lr negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati ilga. 
i*et 28 metus mes sėkmingai gydėme 
visokias Chroniškas ilgas - kraujo 
keblumus, vidurių nssmagusuus. 
Kupros skaudėjimą, rumatismą, km-1 
tlnės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvaitimą lr t. t 

Mes turime naujausius serums' 
"«06" lr "914" sutelktas pacientui \ 
be skausmo. 

THE PEOPLE'S HEALTH 
INSTITUTE 

Dr. GILL Specialistas 
40 North WelU Street 

Kampas WashiogUui 
Vaiandos: Panedėliais, * Ket^rfa is \ 
lr Pėtnyčioras nuo 9 iki • vai. vak. r 
Utarninkals, Seredoms ir čubatoms! 
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 19 iki 1- vai. p. p. 

DR. VAITUSH, 0 . 0 . 
Uetuvta Aklų fiporlirtntsa 

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo pal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata
re, nemlefo, fa* taip tefiaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirsi-
aa nei aklų medikalls mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egsamlnaa elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias Ilgas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muskulinių a-
klų. Akiniai padaryti, kurte pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
se. Nauji stiklai jdedaml l rėmus. 
jei reikalaujama. Stiklai {dėti nuo 
numerio Ii recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
Ilgu, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbiu nervų Ir smegenų vidurių, 
paatasuHų nuo nepataisytu aklų 
Įtempimo, kuomet geras prirlnkl-
mas ir eoUsJlMai akinių paleng
vins padftjlmą. Taipgi arti lr toli 
matantiems pagelbėta. Speclale a-
tyda atkreipta i mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 19 ryto lkl 8 vak. 
Nedėliomls nuo 9 iki 1 po plato 

Tel. Boulevard 7R89 
1945 Wes | 47-th Street 

AKINEI $4 t B ACGSOIAO 

SIMPATIŠKAS — MANDAGUS — GERESNIS IR 
PIGESNIS UŽ KITŲ PATARNAVIMAS 

EUDEIKIAI 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

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

Tel. Yards 1741 lr 4040 
SKYRIUS SKYRIUS: 

4447 So. Falrfleld Ave. 4004 W. 14th Str., acero 
Tel. Ufayette 0727 Tel. Cicero 8094 

9 » » » » » « • » » » » » » » » • » » » • « • < » » » ! 
Tel. Headook S#fl 

DR. J0SEPH K£LLA 
UFTCVIS DENTISTAS 

I 956S S. Western Arą. Ohicago. 
< Vai.: Kasdien nuo 9 v. ryte iki 8 
j v. v. Ned. nuo 9 Iki 12 vai. p. p 
• • • • ! • ! > • > ! » » • • Į Į 

PUBLIŠKA KLINIKA 
Del sergančiu insosilu 

Nereikia daktarui mokėti 
AR JŲS ESAT IŠSIGTDC NUO 

UŽSISENĖJU6IŲ LIOŲ 
Specialistai kraujo Ilgu. 

Kraujo ir šlapumo egsaminecija 
piktai $1 . ' 

Ligoniai moka tiktai a i serumus. 
Čepus ir gyduoles 

MŪSŲ Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu būdu 
Gydome kraujo ligas, inkstus, pu
šie, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, purvinrumą, reumatisme lr 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai 

National Health Clinio 
1667 West Madisou St. 

Kampas Paulina S t 
Valandos nuo 10 ikj 8 vai. vakare 

NedėUoj 10 Iki 1 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Z — Spinduliai 
Ofisas: 2201 W. 22nd St. 

Oor. u. Leavitt St. Tel. Ganai 0999 
Rezidencija: 3114 W. 42nd St. 

TeL tstfayette 4SSS 
Valandos: 1—4 & T—8 V. V. 

Nedėlioj: 10—12 ryte. • 

Z5" Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SABrenza 
4608 SO. A S H L M D AVENCE 

Ghicago, m. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
plet iki 3 po piet, 9:30 vak. Iki 
9:80 vak. 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th St. 
Valandos nuo 8 lkl 11 diena, nne 
0 lkl 8 *aL vak. Kedėlionus nuo 

8 tki 2 vai. f » psetu. 

Dr. A.J. KARALIUS 
PeL beedevard l i e t 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Strat 

HL 

D r . Maur ice K a h n 
Gydytojas ir Oliirurgas 

4631 So. Ashland Ave 
Tel. Yards 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl nuo 10 iki 12 piet 

Tel. Boulevard 3688 

Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3337 South Morgan Street 
Valandos: t—11 iš ryto. 

Vakarais nuo T iki S 
CICERO OFISAS: 

1243 South 49th Avenue 
Telef. (Scero 4676 

Vai.: Utarninkals ir Pėtnvčioms 
nuo 3 lkl B vai. vak. 

Į i • / 

i 

FRANCUZIŠKAS 
DAKTARAS 

Specialistas kraujo, odos, 
k« ir slaptu Ugų 

Ovdo su parelba Baujauelr| 
•setodii X-Ray Spinduliai 

Ofisas ĮSU* So. Ashland Ava. ars 
viršaus IriklssMl State B a i t o 

'TetefjMsas Canal 0464 
Valandos ?:00 lkl 4:S0 lr 8 111 19 
Nedėlioj nuo'2:39 Iki 4:99 po plet 

REZIDENCIJA: 
4201 South Rlchmoad S t 

Tel. Lalajrette SSfS 

! DR. J, W, BEAUDETTE 
i 

/ 
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CHICAGOJE 
SVARBUS SUSIRINKIMAS 

Antradienj, birželio 9 die
ną i. m., 8 vai. vak., Aušros 
Vartų par. mokykloje, įvyks 
Chicagos Federacijos Apskri
čio mėnesinis susirinkimas. 

Bus svarstoma. 
1. 17 geg. komisijos rapo

rtas. 
2. Ateitininkų Atstovų rei

kalas. 
į 3 . "Laivo" ir "Draugo" 
piknikai. 

4. Sumanymai, 
Visų skyrių atstovų prašo

me atsilankyti. 
Valdyba. 

to, jis nębns perkeltas iš ka
lėjimo kokion-nors bepročiu 

• • • * , 

įstai^op. 
Bylos laiku buvo įrodyta, 

kad turtingi žmogžudžiai turi 
but nesveiki protu, jei jie to 
kius baisius daiktus atlieka. 

ąm> ĮMil'iĮ • M^HIM • ••••,' AUM1 * \,.\$\i, fri^lV "—* as ' V . . ' ,.' I1 • . . ' I ' K i i n V V 3B «> «••>"" 

PAŠAUTAS POLICMO-
NAS. 

Policmonas Alverson suga 
vo 3 negrus plėšikus. Kuo
met šaukė patrolinio automo 

Sužeistas poliemouas te-
eiaus vieną plėšiką pošovė, ki 
tą sugavo, gi trečias pabėgo. 

žmonių.' Nežinia, kuomet pia
nai atvės oras. 
• 

NORTH SIDE. 

^.Komisijos susirinkimas del 
parap. 20 metų sukaktuvių 
išvažiavimo įvyks pagedėly 
Birželio 8 d., 8 vai. vakare. 
Malonėkite visi šv. Mykolo 
parap. draugijų atstovai atsi
lankyt. A. B. 

biliaus, vienas plėšikas polic- Praneša, kad automobilių 
moną pašovė ir visi trys pa- mechanikui organizacija taria 
sileido bėgti. 

h 

NAMAI - ŽEMĖ 
PARDAVIMUI medinis 3 

flatu namas. Pirmame fiate 
Crieagoje nuo karščio to- yra 5 kambariai, 2rame 6 

mis dienomis mirė apie^ 20 kamb. k 3*teme 3 kamba
riai Elektros šviesos, gesas 
ir visi įtaisymai. Namas ran
dasi Cicero arti lietuvių baž
nyčios. Randos nešu $110-j 
mėnesj. Kaina $8,700.00. 

Atsišaukite į 
"DRAUGO" Ofisą 

2334 So. Oakley Ave. 

PARSIDUODA medinis na 
mas 6 kambariu. Lotas 28x 
146. Namas pabudavotas 
ant galo loto. Ant priešaki
nio loto galo gtdima statyti 

Vakaruose nuo Gary, Ind., 
vįenas negras užpuolė net 4 
moteris. Piliečiai su polici
niais šunimis užpuoliko ieš
ko. \ 

si sekmadieniais netaisyti su 
gedusių automobiliQ. 

LOEB PASIRODO BEP
ROTIS. 

Milionieriaus sunūs Ifcich-
ard Loeb, kurs už žmogžudy
stę randasi Jolieto kalėjime, 
pranešta, pasirodo bepročiu. 

Jis antra savaitė serga rau 
£lėmds ir daužosi. Nežiūrint 

A. I A. 
KAZIMIERAS ' 

PUPLAUSKIS 
(NKVEDĘS) 

mirė B»rVlk> 4 d. 1925 m., 7 
vai. vakare, 34 metu amžiaus. 

Kilo iš Kauno r*>dyt>os, Šiau
lių apskričio, Vaiguvos parapi
jos, Pav<>itfuvf*s kaimo. išgyve-
DO Amerikoj 18 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 3 
pusbrolius 6 Tnisseseres; Lietn-
vo*e 2 brolin: Juozapa ir Po
vilą. 

Kūnas našarvotas 4501 So. 
Woo»I st. LakloUives Įvvks Bi
rželio 9 d., Vtarninke, iš namu 
r. Va v i* k JO 8 vai. bus atlydė
tas j š \ . Kryžiaus bažnyčia, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio siela. Po namaltlų 
bus nulydėtas f šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame 
visus c imi nes, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamal
dose. 

Nuliūdę: Pusbroliai ir Pus
seseres. 

Lakiotu vems patarnauk* gra-
borius Kudeikis. Telefonas 
VartLs 1741. 

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą 

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
•veika vaido iiiiura ar nau
jausios mados aarčdslai ne
bus patėmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų, Neda-
leiskite, kad t * įkyrus balti 
parazitai gadintų jutu gra
žuma. Naudokite 

Rsffl* 
kaa •skaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 

Ei 65c bonką arba 7dc 
esiog ii laboratorijos. 

P. A D. RICHTER A C O 
Berry & South 5th Sta, 

Brooklyn, N. Y. 

v ; . 

TA 

A. "f" A. 
AUGUSTINAS 

SEREIKA 
mirė Birželio 5 d.. 1925 m., 2 
vai. po pietų 42 metų amžiaus. 

Klk> iš Kauno redybos, Pa-
riapjos, l'szartelos kaimo. Iš
gyveno Amerikoj 19 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moteri I rancišką, no te\als Ku-
nsaitę, du sūnų: Augustina ir 
Mykolą; dvi dukteris Fraiuiš-
nevežio apskričio, Triškavos pa
ką ir' Juzefą; 2 broliu: Jurgi 
ir Vincą; 3 pusbrolius. 

Kūnas pašarvotas 10620 Ed-
brooke ave. Laidotuves Jvyks 
Panetlelyjo, Birželio 8 d. 1925 
m., iš namu M vai. bus atlydė
tas į Visu šventų bažnyčią, Ro-
seland, 111.. kurioj įvyks gedu
lingos namaldos už velionio sie
la. 

Po namaldų bus nulydėtas J 
šv. Kazimiero kartines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose. 

\ul iude: Moteris, Vaikai, Bro 
liai Ir Pusbroliai. 

Laidotuvėms patarnauja gra-
borius EudeikLs. Telefonas 
Yards 1741. 

r - -

MAUDYNES 
• 

Turkiškos, sulfurines 
vanos ir elektrinis 

Dabar naujai iSradome minera
lines, slerines vanas, kurtos yra 
geros nuo visokių ligų: reumatla-
mo, cirkuliacijos, kraujo Ir t L 

Maaaiinls braukymas, elektriniu 
' Ir Švedišku būdu. Su mūsų pilnu 
setu instrumentų mea galime su
telkti 26 skirtingus trea t mentus. 

Namas naujai Ištaisyta ir pa
didinta. Yra vietos del 150 ypa-

• tų. Iš toliau atvažiavę gali būti 
savaite laiko arba taip ligai klek 
reikalinga. 

Moterų skyrius atdaras Utarnln-
kaia- nuo 8 Iki 11 vai. nakties, 

i 
Atdara dienomis ir naktimis 

1657 VVest 45th St., 
s So. Paulina S t 

\ Phone Boulevard 4552 
— 

N A M A I - Ž E M Ė 
VERTA PAGALVOTI. 

Nelaikykite pinigus kur pa
slėpę, arba kur už mažą nuo
šimtį. Įsigykite savą nuosa
vybę, namą, lotą arba uko, 
kur jūsų pinigai neš pelno 
jums patiems i r kartu bus sau 
giausiai investinti. Žemiau pa
duodame tiktai mažą dalį. 
mūsų bargenų. 

LOTAI. 
75x117, trys lotai ant Ashland 

Ave., tarpe $8 Ir 69 Sts., prie tranB-
fer kampo, už $10,000, pusė rash. 

100x110, 4 lotai geroj biznio vie
toj ant Western Ave. netoli 71 St. 

01ZnIdV4 n a m i j , n c » n a m d b transfer kampas, parsiduoda pltfai 
randasi ant Michigan ave. v menes). 

Ęt.b n d , H. I Archer Ave. netoli California Ave., 
P a r s i d u o d a t i k u ž $ 5 , 0 0 0 . 0 0 . 

53x126, 2. lotai kampas Cicero Ave. 
netoli Archer Ave., didelis bargenas 
greitam pardavimui! 

Turime dldelj pasirinkimą, lotų re
zidencijoms ir bizniams prie Mar-
ąuette Parko, apie Vienuolyną; kai
nos $600.00 ir augščiau. Taipgi turi
me daug gorų investmentui arba biz
niui lotų ant 63 St. arti Crawfor»i 
Ave., Cicero Ave. Ir Archer Ave., už 
labai žemas kainas. Turime ir labui 
gerų lotų Brighton Parke, kurių 
kainos yra nuo $700.00 augščiau. 

Kaina $ 11,80C, {mokėti 
$5,000. 

Parsiduoda lotas 30x25 pe 
d v, ant Indiana ave. arti 103 
st. Ir Indiana ave. Kaina $9,-
050.00. 

Atsišaukite j 
"DRAUGO" Ofisą 

2334 So. uakley Ave. 
' -

i • • - . -
• . 

• r— 

ftr-BILIOUSNESS 
vAnTOKITK 

B E B C H A M ' S P I L I S 
p*lt-n«viairtiui Sukict^Jimo 
vidurių, Piktumo. Oftlvo* 

Skaudėjimo ir Paltuos, viduriu 
• I Ava to Odą 

NtRA (AIOMKI 
Pirkite nuo vaistininko 

25c Ir 50c dės* 

BEECHAM'S 
PILLS 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1A1 

BRIDGEPORIPAINTING 
& HARDVVARE CO, 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsirauojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 

Užlaikome maliavų, popie* 
ru ir stiklu ir t. t. 

3149 SO HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 

Ohicago. HL Td. Yards 7282 

_ ^ - --~j — • • - • - • • • • — I i i . _ — _ 

. 

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su garuoja, sanuoju 

Pain-Expelleriu 
Kai tik saatebit ipsireiikimą iaKio, 
tuojaus naudokit ii garsų naminį 
pagelbininka. kad išvengus tolimesniu 
komplikacijų. 
35c ir 70c vaistinėle. Temykit. kad 
butų Inkaro vaiabaienklis ant pake
lio. ~" • 

T T A D r RICHTBR ft CO. 
"Berry ar South 5th Sts, 

•> Brooklyn, N. Y. 

T e l . YardM 6 0 S 2 £ 

I A. K A I R I S f 
M u r i m o ir bu<J«ToJimo n a r n a § 

G E N K R A L I S 

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

gera patarimą. ''• £ 
3811 Sontla Balptcd Street 

Cliicago, m . g 
Home 

o^SSSS Lowe Avenue 1 

• i 

NAMAI. • 
MAHQtfETTE PARKE. 

M E T I N E S 
SUKAKTUVĖS 

NIKODEMO 
VARDAUSKO 

Kuris perslskyn" HU iMfo pa
sauliu Birželio t d. 1924 m. 

Paėjo iš Kauno redybos, Pa-
nevežio ar>skrk'k>. N'aujamies-
čk> valHČlaus, Naukonln sodžiaus 
Metines ramakkM už velionio 
sielą įv: k-s Birželio 9 d., ft vai. 
ryte šv. Jurgio narą p. baž
nyčioje. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažįstamus da

lyvauti pamaldose. Lai tfetsi 
mušu branirus vyras Ir tėvelis 
4*os šalies Šaltoj žemelėj. 

Vžkviečiame visus dalyvavu
sius Į namus 90 namaldų 

Nnliudę: Moteris Liudvika iv 
Sunat: .luozunas ir Augustinas. 

S346 So. Union Ave. 

A. 
ANTANAS PUŽAS 

mirė Balandžio 27 d., 
1925 m. 10 vai. vak. 42 
metu amžiaus. Kilo iš 
Kauno Red. Tauragės 
Apskr. šaukiniii parap. 
Kėdainių Kaimo. Išgyve
no Amerikoie 20 metu. 

Paliko dideliame nuliū
dime Moterį BronisJava 
(po tėvais Įgnotaite) duk
terį Kazimirą S m. sūnų 
Antaną 4 m., švogerkas 
ir švogerius. 

Tapo palaidotas vaulte 
šv. Kazimiero , kapinėse 
gegužio 2 d. kūnas bus 
Serkeltas i familijos lotą 

ubatoj BiržeUo 6 d., 
10:30 vaL ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti. 

Nuliūdę: 
Moteris, Duktė, Su

nūs, ftvorgerkos ir §vo-
geriai 

Patarnaus graborius 
Eudeikis. 

Tel. KepubUc 46S7 

JOHN 6: MEZLAISKIS 
GENERAL CX>WTBACTOR 

AKP BUn.DER 
7020 S. Artesian Ave. Oilcago. 

NAMAI -- m 
KtmrtMs, Birželio t 1925 

įBilJJi IJIMJJIIH . ii ' 'i MIBMl'J - • 

telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plnmeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS UIGOINS 

vSIS 80. Oakley Ave. Cblcago-

PEOPLES PAINT * 
I t^ & 

HARDWARE CO. 
Walter Gregorowicz 

Broliai Sav. 
Užlaikam Maliavą? Aliejų, 
Stiklą, Automobile Sup-
plies, Renkmenių, Plumbe-
riškių daiktų, Popierą ir tt. 

Carpenter Kontraktoriai. 
Pristatom j visas dalis mies
to. Medžio darbus atliekam 
kuogeriausia. Taipgi den-
gem stogns. 
1901 WEST 47TH STRBET 
> Tel. Lafayette 4139 

Chicago. 

Tel. Larayette 4SSS 

PLUMBING 
Kaipo lletnrys, Uetnviams 

U. TTJIKA, 
W M I Mtik Street 

2 flatų mūrinis namas netoli Wcs-
tern Ave. ir 63 St. ant Artesian Ave., 
pirmas 5 kambariu, antras 6 kam
bariu; 2 karų garadžius, steam ap
šildomas, sun parloriai ir screened 
porOiar. Kaina $15,000, įmokėti tik 
$5,000.00. 

2 flatų naujas mūrinis namas prie 
69 St. ir Washtenaw Ave. po 5 kam
barius, vandeniu apSUdoma, ledaunės, 
visos screen tvoros, knygoms ca-
scs, ir visi naujausios mados {taisy
mai, puiki vieta prie parko. Parsi
duoda pigiai tik už $14,500.00, dali 
įmokėti, kitus kaip randa. . 

Bungalow ant CaMfornla Ave. ne
toli Marquette Parko, 5 kambarių 
su dideliu garetu-attlc ir 2 karų 
garadžium; parsiduoda pigiai, tik už 
$7,500.00, jmoknt $4,000.00. 

l)ungalow 6 kambarių ir 4 f gyve
nimo kambariai skiepe, prie 52 St. 
Ir Artesian Ave. randos'neSa $48 p*r 
menes}. Prekė $6,500.00. įmokėti 
$2,500.00. % 

BRIGHTOIC PARKE 
S t o r a s i r 2 f l a t a i a n t 47 St . n e t o l i 

Western Ave., tik vieno meto senu
mo, flatai po 4 kambariais. Randos 
$120.00 per mėnesj. Prekė $18.000-
00. Savininkas priims mažesnį namą 
Ir dalį pinigais. 

2 Storai ir 3 flatai kampinis mu
ro namas, 2 flatai po 8 kambarius, 
kitas 6 kambarių, steam apšildomas, 
turi visus naujausios mados įrengi
mus ir 2 karų garadžių. Kaina 
$27,000.00, Įmokėti $10,000. 

ENGLEWOOD. 
4 flatų kampinis muro namas ant 

57 St. Netoli Hajsted St. po 5 Ir 6 
kambarius, ąžuolo apdallinimai — 
trimlngs; randos nesą $195.00 kai 
nienųo. Preke $23,000.00, mažą dalį 
Jlnokėti. 

VASARINIS 
RESORTAS. 

Puikus vasarnamis Wisconsino Vai 
stijoj prie 3 mailių didžio ežero ir 
cementuoto kelio, 130* mailių nuo 
Chicagos. 4 namai po 9, 7ix 4 kam
bariais su rakandais, didelis boat 
house su 12 laivukų, didelis kluonas 
barn su cementuotu tvartu, 19 gal
vijų, 4 arkliai, 200 viStų, 153 akerlui 
žemės, 100 akerių dirbama, 53 ake-
riai gražaus miftko ir Summer Rt>-
sort. Preke $30,000.00. Savininkas 
priims namą | mainą Chjcagoje. 

Specialiai 
Bargenai 

PARDAVIMUI 
arba 

MAINYMUI 

BRIDGEPORTE 
4 pagvvenimų mnrinis na

mas ankstas cimentuotas beis-
mentas. Kaina $6,500. 

2-j^ pagyvenimų medinjs na-
mas 6 ir 7 kambariai. Visi j -
taisymai. Kaina $5,500. Ma
žas j mokėjimas. 

2-jų flatų naujas mūrinis na 
mas 6 ir 6 kambariai. Visi 
įtaisymai. Kaina $13,000. 
Bandasi ant Union Ave. ne
toli 31-mos. 

2-jų pagyvenimų bizniavas 
namas. Randasi ant 32-ros ir 
Halsted St. Įmokėt $3,000 ki
tus kaip renda. 

4 pagvvenimų mnrinis na
mas po 4 kambarius. Visi įtai
symai. Įmokėt $3,500. Namas 
randasi ant 33-čios netoli Au-
burn Ave. 

2-jų pagyvenimų namas po 
4 kambarius. Jmokčt $500 ki
tus kaip renda. 

SEAL ESTATE 

ITH SIDEJE 

G. P. SUROMSKIS CO, 
Perkam, 

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

t 

3352 So. Hafcied Str. 
Tel. Boulevard 9641 

— 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

^SmJ 

UŽLAIKAU GELEŽINIU 
DAIKTŲ: 

Malevu ir kitų reikalingų daiktų 
prie namų. Geriausios malevos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aS 
suteiksiu teisinga patarnavimą. 

F.J.YANAS 
2805 West 63txl Str. 

P A R D A V I M U I 
Grojiklis Pianas visai ma-f 

žai vartuotas gražiaus riešu
čio medžio sn volelėmis kaina 
buvo $600i Parduosu už $259. 
Turi.but parduota greitai. 

3346 So. Halsted Street 
Barber Shop 

;; PARSIDUODA * 
Player Pianas mažai var

tuotas 25 rolės ir benčius, 
gražiaus Walnut medžio už 
$195.00. 

Upright Pianas Aržuolo 
Medžio už $65.00. 

Phonografas Columbia už 
$28.00. 

FARMOS 

Eadio Setas naujas 5 tu-
bes su didelia baterija ir 

.truba vertas $150.00 už 
($65.00. 

3327 So. Halsted Street 

76 akerlai netoli Benton Harbor: 
Mich., 6 kambarių namas furnaso 
apšildomas, cementuotu skiepu, fferu 
kluonu-barn ir tvartu. Didelis jaunas 
sodas turintis virS 1500 vaisinių me
džių, slyvų, vyšnių, obuolių, grušiu, 
poačių ir* 1% akerio žemuogių 
(trawberries), 40 akerjų dirbamos 
Žemės, 4% akerių dailaus miSko, 
dalis apsėta; 4% akerių žieminių 
kviečių, 4 akerlai avižų, 4 akerial 
dobilų, ir 4 akerlai kornų. Visos mo-
derniš.kos ūkio mašinos, 2 gasolino 
enžinai, 2 sunkus vežimai ir trys 
lengvi vežimai (buggies). 2 arkliai, 
2 karves, 102 vištos. Gera vieta pa
daryti pulkų gyvenimą ir pinigų 
Parsiduoda labai pigiai arba ma1-
no ant namo. f 

JOHN J. LIPSKI & CO. 
REAL ESTATE BROKERS 
4650 S. WESTERN AVE. 

Tel. Lafayette 1914 
Atdara Vakarais iki 9 ir šven
tadieniais nuo 9 ryto iki 3 p. p. 

REIKALAUJAME AGENTŲ 
Išmokti pelningą Eeal Estą te 
biznį; pilną, laiką arba vaka
rais. Galima padaryti ikr^$500 
ir daugiaus p^r mėnesj. Maty
kite John J. Lipski. 

' 

2 pagvvenimų mūrinis na
mas no 6 ir 6 kamb. Visi įtai
symai. Kaina $8,500. Įmokėt 
$2,500. 

2-jų flatų mnrinis namas po 
6 ir o kamb. Visi vėliausios 
mados įtaisymai. Kaina $9,-
500 mažas ^mokėjimas. 

2 pagyvenimų medinis na
mas 6 ir 6 kambariai su visais 
įtaisymais. Kaina $3,900 įmo
kėt $1,000 kitus kaip renda. 

6 flatų naujas mūrinis na
mas. Visi vėliausios mados į-
taisymai. įmokėt $7,000 kitus 
kaip renda. Randasi netoli 
Washington Park/ 

BRIGHTON PARKE 
2-jų pagyvenimų naujas 

mūrinis namas po 5 ir 5 kam
barius. Aukštas beismentas ir 
pastogie. įmokėt $2,500 kitus 
kaip renda. Kandasi ant 44 ir 
Talman Ave. 

2-jų flatu. naujas mūrinis 
namas 6 ir 6 kamb. Kaina 
$13,500 įmokėt $3,000. Randa
si ant 41-mos Maplewood 
Ave. / 

2-jų pagyvenimų namas 4 ir 
4 kamb. visi įtaisymai. Kai
na $6,800 mažas įmokėjimas. 
Randasi ant 42 ir Maplewood 
Ave. 

2 pagyvenimu mūrinis na
mas 4 ir 4 kamb. Kaina 
$6,500. Randasi ant 43-čioš ir 
"Washtenaw Ave. 

MAROUETTE MANOR 
2 flatų naujas mūrinis na

mas 6 ir 6 kambariai. Visi 
vėliausios mados įtaisymai. 
Mūrinis garadžius del 2 auto
mobilių. Įmokėt $3,500. Ran
dasi ant 62-ros ir 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 63-čios. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas 5 ir 5 kamb. Visi vėliau
sios mados įtaisymai. Įmo
kėt $3,500 kitus kaip renda. 
Randami ant Rockwell prie 
Marquette Road. 

Šie visi namai galima but 
mainomi ant kitokių namų. 
Taipgi priimam į mainus pir
mus arba antrus mortgieius, 
farmas, lotus arba bile kokius 
biznius. 

Kreipkitės 

809 W. 35lii SL Chicago 
Tel. BouleVard 0611 ir 0774 

PA PAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RACTUS. 

k'agekraingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

I 
• » • » » » » » » • — » » » 0 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Tnrime didelį pasirinkimą 
geriausia bargenių, viso.i 
Chicago;]. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir j kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg 
zaminoiame abstraktus, da
rome aoviernaštis ir. viso-
kes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

Y, M. STULPINAS & GO 
3311 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 
Chicago, m. 

Notar> Mblic. 

• 

E. J . H E N I F F 
REALESTATl 

LOANS INSURANCE 
General Contractor 6 

Bnilder 

Sn tos rųšies reikalais 
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagi ausis. 

5710 S. Kedrie Avenue 
Chicago, HL 

Restdencljoa 1>1. 
Frospect »101 , 

Ofiso Tel. 
S778 

MORTGEČIAI - PASKOLOS 
g . d . • 

A N T R I M O R G E C I A I 
Sutelkiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morglčiu* 
ir kontraktus. 
INTERJTATIOirAIi HTVESTMEHT 

CX)RPORATIOir 
M04 South Kedzie Ave., 

Lafayette 6738 
g " * - - - - - « - - • - r - i . x 

C P. SUROMSKIS & G 0 . 
Real Estate 

3352 SO. HALSTED, 
ST. CHICAGO 

Tel. Boulevard 9641 
ATDABA NEDALIOMIS Nuo 
9 vai. ryte iki 4 vai. po pietų 

PARSIDUODA Fotografijos *tu<ito 
gerai išdirbta. Randasi teatro nam». 
KarStu vandeniu apšildoma. Leasa 
galima gatit ant 5 metų. Priežastis 
pardavimo turu kita studija kitam 
roj^ete priverstas viena parduot. Ge
ra proga Lietuviui. 

VICTORIA PHOTO STUDIO 
Savininkas J. Prakaitis 

3525 Main Street 
Indiana Harbor, Indiana 

"RTlKTiTNTA" 
Agentų pardavinet Real Es-
tate. AtsiSaukite pas, 
C P. SUROMSKIS & GO. 

3352 S. Halsted S t 
CHICAGO. 

Tel. Blvd. 9641. 
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