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TINO IŠTARME 

Valdžiai 
V I K X \ A , saus. 2li. Ka-

pABY2IU$, saus. 26. — 
i- 'ra nei jos parlamente šiandie 

tulikų hierarchija Jugoslavi- gedamos diskusijos finansų 
joj paskelbė bendrą ganytoji- .klausimu. Premieras Briaud 
nj raštą, kuriuomi iškelia pro- Į j m , neteko pasitikėjimo soeia-
testą prieš serojĮ valdžią už!jj<tais ir radikalais^kurie Mh 
kataliku persekiojime Jugos 
lavi.jo.j. 

daio i>arJamento didžiumą. 
Jis tad jau m»lH*paiso. ar ii-

Vyskupai nustato planą. ,.. l I ls l, ministerio Doumer fi-
kuriuom einant katalikai turi i.ansinis projektas bus atmuš
imi suvienijami vienon stip- tas ar priimtas, bet kovoja už 
riou organizacijos tikslu gin- ' . ; jV ( ) kabineto likimą ir už ])re 
ti savo teises. miero vieta. 

ro socialistai ir radikalai, 
parlamentui įduoda nuosavą 
finansini projektą, (kuris toli gOS 

skirtingas nuo finansų minis
terio projekto. 

Spėjama tad, kad tą projek
tai parlamentas ar tik nepra
veš- Taip įvykus, finansjų md-

uisteris Doumer jausis nepa
tenkintas ir gal išeis iš kabi
neto. Bet jei jis nenorėtri iš
eiti, j>ats premieras reikalaus 
jo atsistatydinimo. 

WASHINGTON, saus. 27. 
Su pulkininku Mitohell 

[greitai jau apsidirbta. Prezi-
jdontas Coolidge.jau patvirti
no mtilitarinio teismo ištar
mę. Tik atmainė, kad pulki
ninkui butu mokama pusė al-

Tad jo nubaudimas yra : 
penkeriems metams suspen
duotas iš armijos ir tuo lai
kotarpiu įam bus mokama, pu
sė algos. Militarinio teismo iš 
tarmėje ir visa alga buvo sus-
penduota. 

CMCAGOJE 
Iškeliamas senas klausimas 

Cook apskričiai viena mi-
iionierė dovanojo apie 80 ak
rą žemės plotą tikslu Įkurti 
ten moderninį žvėryną ir pa
vadinti jį žemės aukotojos 
vardu. 

To žvėryno įkūrimas turė
tų but atliktas piliečiu lėšo
mis. Tas atsieitų keliolika mi-
lionų dolerių. Už tas išlai
das piliečiai nieko nepelnytų. 
Norėdami pamatyti žvėryną, 
turėtų mokėti už inėjimą. 

Anais metais 

Kardinolo Mercier Palaiką 
Grąžinami Briukselin 

BRIUKSELI& saus. 27 
.Mirusio kardinolo Mercier pa 
laikai šiandie ir v£l grąžįna-
mi iš Malinęs šion belgų sos
tinėm šv. G udulos katedroje 
rytoj įvyks gedulingosios pa
maldos. Tai bus valstybės ir 
visos tautos pagarba. Pamal
dose bus karalius su namiš-

tas k iaus i - ! k i a i s ' k a m n e t o nariai ir dip-

Kinansinis projektas jau ir 
Kašte pažymima, kad Jugo- Pranešta, kad jei parlamen-

slavijoje visas laikas vedama, i , didžiuma finansinį projek-
' lv>va Kata'ikn Bažnyčiai ir ;ą atmes, jis pasirengęs finan taip perdaug užvilktas, ^uo

los Bažnyčios priešai savo ti- RIJ niinisteii pamainyti kitu, 
!;sh. atsiekimui pavartoja vi- kad tik pačiam ir toliau pa
sas jiems p:ieina;na< priemo- silikti vietoje. 

i 

n<>- Pai laminto finansinio ko-
Kroatų tauta yra katalikiš- į iiieto didžiuma, kuria goda 

j * 

ka. dėlto katalil i priešai • ~~ SBS 
prieš kroatus ir kreipia savo ' 
l/iaiu ia.usias ir smerktinas j 
;>r:onM>ncs. (Tečiaus vys.'; u pa i 
reiškia dau r'pasitikėjimo kro-i 
;.tai<. kurin t'kėjimas tai»>! 

met valdžiai reikalinga turėti 
piniijų 

Socialistai su radikalais no- j 
ii kapitalui užkrauti aukštas j \YASHrXGTON, saus. 27. 

J is nubaustas už karo lai- Imas buvo pavestas apskrities 
V\no ir armijos viršininkų piliečiai referendunmi. <8umr.-
viešą kritikavime: Tuo būdu 'minas griežtai atmestas. 

Dabar apskrities )>oardas ir 
vėl atnaujina tą klausimą. Gir 
Ii, vel žmonės bus klausiami 
per referendumą. Matyt, dar 
permaža taksiu tmonėg išmo
ka. 

prasižengęs armijos draus 
m< i. Viršininkai visuomet tu
ri but gerbiami. 

t h-matai. 
iš geležinkelio stoties į ka

tedrą gatvės bus nustatvtos 

TRIBUNOLO KLAUSIMU 

gja 

kareiviais. Po taip vadinamų 
nacionalių gedulingųjų pamal 
du kardinolo palaikai bus gia 
žinti į stalines ir ten Šv. Rp-
mbauto katedroje palaidoti. Į 

Kaip Malinęs mieste, taip 
čia. belgų suplaukiraas labai 
skaitlingas. Visi iš tolimiaiS-
sių Belgijos kraštjų vyksta a-
tiduoti paskutinę pagarbą 
Bažnyčios kunigaikščiui ir ka 
ro iaykųt karžygiui, kuo buvo 
miręs kardinolas. 

— 

taksas. 

Pripažįsta, Kad S. V. Negali įvykinti 
stiprus, kad prieini nieko ne
pelnę utrės pasitraukti. / 

!• 
P r o N i b i c i j o s 

j — Senate didžiuma balsę im-
: I balsuota sutrumpinti kalbas, 
[atkreiptas prioš Tarptautinį 
Tribunolą. Tribunolo priešai 
savo ilgomis kalbomis mėgino 
sutrukdyti pravedima rezoliu 
cijos S. Valstybėms įstoti T. 

UŽREGISTRUOTAS ŽE
MES DREBĖJIMAS 

JAPONAI PRIMUŠĖ 
AMERIKONĄ 

\K\V TOK K, saus. 27. — tina, jog VYashingtono val-
Ji.goslnvijoje, kurią valdo i Trys aukštieji t'ederalini va l ;dž ia negali nusausinti šalies 
ribai stačiatikiai, nuolat '(liniukai, kurie stovi prohibi- Į gyvuojant šiandieninėms sąly-

,-mučia nan.inės suirutės. Ta \ 
suirutes, kelia ir palaiko ne 
katalikai, bet paty< stačiati
kiai, kurie visoj valstyl*\j no
ri užimti domi nuo jaučią rolę. 
persekiodami Katalikų Baž-

Jie sako. kad foderalė ma
šinerija vykinti Volsteado įs
tatymą tiėra atatinkama. Ir 
j( i norimą toliaus vesti tą 
dailia, būtinai reikalinga visu 

nyrią ir sp:.uzdami pačius ka-
ta'ikus. 

PIRMU KARTU NEW YOR-
K0 ISTORIJOJ 

cijos vykiuimo priešaky, nu- goms. 
k rankas mreiškė, kad ,,. . , . ' . Al ,, 

. ' rinigyno sekretorius Mellon 
prohibicija neivv.Ainama, ka l į .v v. .. -. ,-, ,, 
' J * P tai įspa/.mo savaitrašty Coll-
įos negali ivvkmti fedcralė.j , . r n ,. - • i i 

n-r s \\eekly. J is pazvmi, kad 
valdžia, kad tuo reikalu tegu, , ., • • . . . ' . , . 

n ;]»rolnbicitjos vykinimui adim-
rupinasi kiekviena valstija. L , . ,. ,.^ 

mstracijos centralizacija V\ a-
shingtono jau išnykus. Admi
nistracija paskirstyta į 24 at-

Iskitas t'ederales grupes ir te-

Po prieangiu lavonas 
Joseph Stoscl, 1212 W. 0-

hio s t , parėjo namo iš dar
bo, žiuri po namų prieau-m 
lio^so kokio tai žmogaus ko-
jos. Ištyrus pasirodė po pi-] -
angių pamestas lavonas. 

PRAHA, saus. 27. — Geo-
fizikaliam institute užregis
truotas labai stiprus žemės 
drebėjimas, kurs turėjo labai 
tolokai įvykti. 

MADRIDAS, saus. 27. — 
Franci jos maršalas Petain 
vasario 8 atvyks čionai kon-
feruoti su ispanais Įkas link 
kampanijos Morokoj. 

JOKYO, saus. 27. — Vieic 
amerikoniško garlaivio juriČ' 
ninkas, John Bornham, miejB 

| te Hakodate susibarė su ja
ponu perkalbėtoju ir pastara
jam uždrožė į pakaušį. 

Tuomet susibėga jtponai 
jurininką taip apmušė, kad 
tas į antrą dieną mirė. 

fnbiuiolan. HBVO kalliomis jie 1 n . . . , A^ , , 
m.-^;« •• v Ii IV.skiau identifikuotas, kadi 
mėgino į s ė l i n t i visuomene, r ,, ,, .., 

1 tai Harry Parsons lavonas, ^ 

ik 

Bet štai jiems užrištos bur
nos ir tomis dieuomis gal i-
vyks galutinas senate Alsa

vimas. Tribunolo savininkai 
pradžiugę, kad jie laimėsią, 
kaip laimėję burnų užrišimą. 

. \ ' 

• — 

\VaItor Singalo, 55 m., gM. ' CjnCAGO IJ{ APYLINK. 

PUSRYČIAI BALTUOSE 
RŪMUOSE 

(M m., 814 So. Francis<»o av«\ 

:at<kinj valstijįų kooperuo+ė. 
\K\V VOKK (per paštą), j ', i(l aukštįeji valdiįilinkai y 

su malda. Tas yra pirmu kar
ti: miesto istorijoj. 

Xew 

Italija Su Anglija Susitaikė Karo Skolų 

— Šio miesto aldermonų bo- ,. j>įn;^yiio sekretorius Me-
ardo sesija šįmet atidarytTi l | ( ; l u u(1], Andmvs ir (S. V. 

kalti nto jas-advokatas 
iVorke Buckner. 

Maldos atkalbsimo suma- j Andre\\s su Buckner toir->vykiriin»i 
nymą iškėlė boardo preziden
tas J . \ ' . -McKee. Maldą Hit-
kaMv'.jo kun. Cashin iš Sv. 
Andriejaus bažnyčios. 

Kitus kartus maldas atka^-j 
l'.'*ti bus pakviesti protestam j 
tu pryeeris ir žydų rabiną s. 

L()XIX)XAS? saus. 27. — 
Italija su Anglija pagaliaus 
susitaikė karo skolų klausimu 
ir sutartis jau sustatyta. Vien 

<)<! TA\\ A, saus. 27. «—Ka-1 ekspertai baigia peržiūrėti, ir 
nados parlamente konservatis j ̂ a l ^įaiHiįe, ar rytoj sutartis 
tai iškėl'* projektą pačioje Ka = |,Us pasirašyta. 

AVASMLVGTON, saus. 27. 
gu- jos žinosi. į l j į Prezidentas Coolidge va-

Gen. Andrews, kurs . stovi | k a r Baltuose Bumuose atga i -
prohibicijos vykinimo priešą- l :

v i n o paprotį, kuomet prezi-
pažymi, kad jis prohibi-,Vi 

cijos nevykinąs. J is esąs tik 
kaipo poliemonas, kurs pri
žiūri, kad prohibicija butų 

K l a u s i m u 
KANADA APSTDRA0~ 

DŽIA S. V. 

kad tas klaidinga. Reikia im
ti, kas skjloma. Nes jei per
daug bus reikalaujama, kar
tais galima nieko negauti ar-
ha visai mažai. 

dentas į vaišes pakviečia kon 
greso narius, savo 'šalininkus. 

Vakar pusryčiautų pakvies
ta speakeris ir nemažai kit»] 
kongresmon.ų republik. Tuo-
budu norima su jais susiar-

gus darbus. 

DAR DAUGIAU IŠPAŽINO 

nadoje atidaryti daugiau ang- l talija Anglijoj laimėjo 
SERGA JAPONIJOS, PRE

MIERAS 
l:ii kasyklų ir tuo būdu s a l a i - Į f j | i p ; k a i [ ) - ] a i i n ^ j 0 Ameriko-
kyti didelį anglių importą iš 
S. Vaistybiją. 

Ligšiol Kanada iš S.vVaK 
tybių importuoja anglių kas I i | ) r a ( l ž i u p o r k e l i s m e t u s m o_ 
metai PK) miilonų dol. vertėsi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

~ 7 ^ m « - . . ^() su dalinu moratoriumu. 
ATLANTIKO PAKRAŠČIAI 

TOKYO, saus. 27. — Su-
Pnuiešta. kad Italija atmo-jsirgo Japonijos premieras 

kės tik 17 nuošimčių sfcojų. |Kato. Kada-gi premieras bū
tinai reikalingas parlamente, 

PALIESTI AUDROS 
Arjrlija išpradžių buvo nuo 

monės, kad I tal i ja negalinti 
XK\V YORK. saus. 27. laukti s^imytėjimo. Sakyta, 

tai kabinetas premiero parei
gas eiti paskv^rė naminių rei
kalų? ministerį TVakatsuki. 

, PHILADKLPHIA, Pa., sa
usio 27. — Sąryšy su Miss 
Dietrich nužudymu areštuo
tas David L. Marshall, •chi-
ropraktoris, pagaliaus pilnai 

Užeita alkoholio distilernė 
Prohibiciuiai agentai paka

baus užklu}>odidelę alkoholio 
distilernę, 202̂ 5 Lumber st. 

Patirta, kad kasdien buvo 
pagamiaiama 3,(H)0 galionų al
koholio. Ta produkcija duoda
vo 39,000 dol. savaitėje. 

I \\>st -Jo" <t.. staiga mirė ;— Šiandie pramatomas ne-
namie. Sakoma, labai girta- pastovus oras ir daug šal : 

^ęs. čiau. 

Bombinfnkas nubaustas 
Vienas Chicagos bombinin-

kų, Joseph Avenzi, teismo nu
baustas nuo 1 lagį 10 metų 

imu. 

ZoiVo 

Apskrities kalėjimas saugo
jamai 

Cook apskrities kalėj ime 
tinti ir bendrai dirbti naudin-Įvra 9 kaliniai nubausti mi-

riop. Šerifas Uoffmian išper
tas, kad kai-kurie kaliniai ga
minasi išsilaužti iš kalėjimo. 

Miesto policija su užtaisy
tais šautuvais saugoja kalėji
mą. , 

Lietuvą ir Atgal 
, žemomis kainomis, didžiausiu pasaulyje laivu 

YVhfte Star Ltaeriu 

"MAJESTIC" 
Kuris sveria 56,551 toną ir yra 956 pėdu ilgumo 

IŠ NEVV YORK'O I SOUTHAMPTON'Ą IŠPLAUKS 

SUBATOJ GEGU2ES MAY 15,1926 

Apmušė poliemoną, suimti 
Keturi jauni ])iktadariai ap 

kuroro. 
Marshail pasisakė, kad jis 

Miss Dietrich pasmaugė, pas
kui kūno narius nukapojo ir 
juos paslėpė. 

išpažiuo, anqt valstijinio pro- mušė policijos seržantą Mich-, 
ael O'Connor, kuomet Šis no-! 
rėjo tuos išklausinėti. 

FARMERIŲ SUVAŽIA
VIMAS 

BELLEFONiTE, Pa., saus. 
Atlantiko vandenymo pakraš-kad ji turi atmokėti viską ir j27. — 3 negrai plėšikai, ku-
čiai paliesti baisios audros, tai su riebiais nuošimčiais. rie nužudė vieną žmogų, čia 
Nemažai žmonių turėjo ž ū t i ' Tečiaus paskui įsitikinta, kalėjime elektra nugalabinti. 

JOLIKT, Iii., saus. 27. — 
Čia yra dar vienas farmerių, 
komų augintojų, suvažiavi-
mas. Galybės farmerių daly
vauja. Šiame suvažiavime ous 

Tečiaus greitai atvyko po
licija ir piktadarius suėmė. 
Tai pietinės miesto dalies 
triukšmadariai. 

Koroneris AVolff parėdė 
tardymus pravesti, kaip apsi
einama su pacientais apskri
ties ligoninėj. 

Nuo apsisutinimo verdan
čiu vandeniu mirė Theodore 

nutarta, kur dėti kornų per- 'Spula, 2 nietų, 4342 Ro. Ho-
teklių. nore st. 

Norintieji prisidėti prie šios ekskursijos, meldžia
me kreipties tuojau, idant turėtume užtektinai laiko 
priruošimui pasportų ir pavelinimų grįžti atgal. 
Del platesnių informacijų, kreipkitės pas patį Zofpa. 

Mes siunčiame pinigus j Europą, prirengiame viso
kius galius raštus, darome visokius.apdraudimus ir par
duodame visokias nuosavybes. 

John J . Zolp 
REAL ESTATE 

4559 So. Paulina Street Telef. Yards 0145 
* 
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POLITIKOTIKOŠT 

Amerikos Vakarinių Valst. Lietuvi ų Katalikų Trečiasis Seimas Bus Vasario 2 1 Dieną Die- g 
vo Apveizdos Parapijos Svetainėje, 1 8 t h ir Union Ave.., Chicago, I I I . 

Amerikos L. R. K. Federacijos skyriai. Katalikų draugijos ir darbuotojai rengkitės Seiman. 

Š&3&8. 

Vargas tautai, kada ji ne
turi savo inteligentų — šviesiu 
žmonių. J i panaši, neregiui. J i 
eina, bet aiškiai nenusimano, 
kur eina ir ar tikim keliu ei
na. Tauta be inteligentijos, 
tai kaip silpnas kūdikis, ku
ris pradeda tik vaikščioti. J is 
eina svyruodamas, strapinėda
mas. 

Nebereikalo kiekviena tau
ta, sulyg savo išgalių, rupina-
s^apšvietą pas save kelti, jos 
"semti, kiek tik galima, ir iš 
kitur ir tokiu būdu prirengti 
kodaugiausia savo inteligente 

nių, tik pinigu, suktybių ir 
apgavysčių valdžia. 

Politika sugadina ne tik po
litikierius, bet per juos ji ne
ša Į liaudį savo sugedima. Ar 
gali išganingai veikti į liau
dį nuolatiniai šmeižtai, įtari
nėjimai, neteisingi priekaiš
tai? Tie nuolatiniai plūdimai 
aukščiausios šalyje valdžios 
asmenų, t i e tiesiog, gatviški 
bjaurojiinai valdžios darbo, ar 
negimdo anaehizmą, ar nevei
sta įstatymų laužytojų skai
čiaus — vagių, plėšiku, suk
čių, suvedžiotojų* Ar ne pri

jos 71 veda daugybę žmonių prie 
£ Tauta iš inteligentų" laukia l d a rbų, "ž kuriuos tenka jiems 

sau pagalbos. J i norėtų maty- i l ^ l d u r t i kalėjime, 
ti inteligentu žmonių kiekvie- Vienok, įsikarščiavo inteli-
name savo kampelvje, kuria- - e n t ' a i ~ Politikieriai to ne-
me kiek nors daugiau žmon ių . m a t o i r ™novi »»tyt i . Savo 
'susiburia, kaip tai, hažnytkie- a u k Y lavonais ir galvomis 
miuose, miesteliuose, miestuo- g r i u insi pirmyn, 
se, netik sostapylėje. ! T a nelemtoji politika veikia 

Vienok, tauta, susilaukus j d a b a r Lietuvoje pilname savo; 
daugiau inteligentijos, susi-; išsiplėtojin.e. v Jds aukų yra i 
laukia nemaža įvairių neinalo-Jd a uS i r d a Augiau bus. j 
numų, ypač, kuomet ta inteli- -Lietuvos liaudį politika 

-gentija yra įgijus ne vienoda j d a u S apgadino ir da daugiau 
išauklėjimą ir įsigijus įvairiu 'gadins. 

į|>asauliažvalgų. ' j T o vaizdelį galima sau su-
Gi aršiausia pasidaro, joij^aryti iš sekamo straipsnelio,' 

inteligentija, padėjus į š a l į ! i m t o š i o LJetuvoį dienraščio 
mokslą, moksliškus tyrinėji
mus, mokslo darbą ir savo 
tikrąją profesiją, mano es'an-
i i pašaukia politikos klausi
mus rišti ir tautos politinį gy
venimą tvarkyti. 

Juo daugiau tokių inteligen-
- politikom tuo daugiau tautai 
^ateina vargo, tuo daugiau po
litikos aukų. 

Politikierių Sąžinė. 
Politika gana greitai atima 

.sąžiningumą ir teisingumą iš 
savo gerbėjų. 
. Politikieriai dažnai eina; 
prie savo tikslo net nešva
riausiais keliais* Nekartą rasi1 

an t tų kelių ne vieną kruviną 
auką, o kiek dorinių auka, 
tai niekas nesuskaitys. 

i Demokratija gražus, geras 
daiktas. Kur yra demokrati
ja, ten esanti žmonių valdžia. 
Bet ar ištikrųjų visuomet taip 

"Įvyto". 
"Šmeištą Sūkury". 

Pereitais metais mūsų- vi
suomenė buvo liudininku 
vieno skaudaus fakto. Teis
mas, išnagrinėjęs Dr. Pu
rickio bvlą, rado ii nekalta. 
Bet ar jautėsi esą nekalti ir 
p. Toliušis, sustatęs kalti
namąjį aktą, ir visa taip de
šinioji taip kairioji opozici
jos spauda, per trejus me
tus su panieka valkiojusi ir 
šmejžusi visą eilę vardų? 

Ne! P. Toliušis pateko 
Seiman ir turi garbingą vie 
tą garbingų kolegų tarpe, o 
opozicinė spauda tarėsi di
delį patriotiškai partinį dar 
ba atlikusi. Po tokio viešo 
bankroto opozicijos spauda 
savo taktikos nekeičia. Pas
kutinėmis dienomis ji uža-
takavo buvusį premjerą ir 

Ii. Pasinaudodama p. Petru
lio išvažiavimu užsienin 
del jo žmonos ligos, kairio
ji ir dešinioji opozicijos 
spauda, paleido visą eilę 
prieš jį šmeižtų. Matyt, no
rima sudaryti visuomenėje 
tam tikros nuotaikos ir ei
ti Dr. Purickio bylos ke
liais. Ką teismas po kelių 
.metu dei p. Petrulio bylos 
pasakytu — tas šmeižikams 
nesvarbu. Svarbu, iškėlus 
bylą, pavalkioti spaudoje ir 
rinkimų mitinguose dar vie
ną vardą. Bet p. Petrulis, 
aprūpinęs sergančią žmoną 
užsieny, grižo Kaunan ir 
traukia teisme atsakyti ne 
tik mūsų opozicijos spaudą, 
bet ir vokiečių spaudoje 
viešai pavarde pasirašiusį 
Dr. &all'į. Šitokia priemonė, 
manau, būs tiksliausia. Ta
da pasirodys tikrieji kalti
ninkai ir 2,000,000 litų, 
Prekybos ir Pramonės Ban-
lūii duotų ir kitų, p. Petru
liui daromųjų, priekaištų. 
Pirštinė iš pažangininkų ir 
kairiųjų yra mesta. Mes ją 
paimame. Lig šiol tylėjome 
del visos eilės taip pažą n-

L K. J, "PAVASARIO" SĄJUNGA. 
^ ^ — — • 1 1 p — P — ^ Į — m ^ ~ * * m 

\riena didžiausių idėjinių organizacijų Lietuvoje yra 
"Pavasa r io" Sąjunga. Jos uždaviniu yta organizuot jauni
mą, jį šviest, lavint, auklėti tvirtais lietuviais, dorais katali
kais, sąmoningais valstybės piliečiais. 

"Pavasa r io" Sąjunga įkurta 1911 metais — rusų valdy
mo laikais. Tada jaunimui nevalia buvo viešai darbuotis. Iki 
1918 metų Pavasarininkai gyveno, kaip ir visos kitos iietuvią 
tautinės organizacijos, katakombinį gyvenimą. Tik Lietuvai 
tapus laisva ir nepriklausoma prasidėjo liuosas priruošiamasis 
darbas, kurs tęsėsi iki 1924 m. visuotinojo Sąjungos kongreso 
Šiauliuose. į\ 

Dabar organizacija padalyta į 4 regionus, 28 rajonus ir 
visą eilę sekcijų, kurių svarbiausios yra šios: abstinentų, spor-
*to, visuomenininkų, teatro, kooperatyvų, spaudos, muzikos, 
eucharistininkų. Regionai yra Aukštaičių, Dzūkų, Suvalkų ir 
Žemaičių. 

1925 m. gruodžio 28, 29, 30 ir 31 dienomis "Pavasario 
Sąjunga Kaune laikė visuotina skyrių atstovų konferenciją. 

(iruodžio 28 diena įvyko organizacijos vadų ir rajonų 
valdybų narių susirinkimai pirmoj vietoj aptart grynai tech
nikinius Sagos reikalus. Vakare buvo suruošta bendra vaka-

delto nutarė atsiust pasveikinimą. Vyčių Centro Valdyba, 
matyt, pavėlavo. >• v g . |£j 

Iš Sąjungos valdybos narių pranešimų, matyt , kokia jos 
padėtis. Sąjungos pirmininkas Dr. Eretas nušvietė, kad Są
jungos siekta: a) įsamonint nariuose organizacijos principus 
ir pagilint narių pasaulėžiūrą. Tuo tikslu steigta prie kuopų 
įvairios sekcijos, vakariniai kursai, įkurta "Liaudies Uni
versitetas "Pavasar i s" , užlaikoma Kaune suaugusiems gim
nazija; b) siekta Sąjungą didint, organizuojant jaunesniuo
sius Pavasarininkus, sendraugųs būrelius, miesto jaunimą. 
Sąjunga tur 469 kuopas su 50,000 narių; c) užmegzta santy
kiai su užsienio jaunimo org., kaip vokiečių, prancūzų, italų 
ir etc.; d) siekta kuo tobuliausia sutvarkyt Sąjungos aparatą 
įtraukiant visą eilę bendradarbių ir darbininkų iš kurių su
darytas " š t a b a s " Są-gos Centrui padėt darbą varyti. 

^Pavasar io" redaktorius tsud. J . Kęlivotis, apsiskundęs 
kad vis dar atjaučiamą stoka susipratimo skaityt laikraščius, 
stoka bendradarbių ir lėšų, išreiškė- viltį, kad ateity šios kliū
tys bus nugalėtos. Jau yra ir ženklų rodančių šviesesnę padė-

"Pavasa r io" redaktorius stud. J . Kęlivotis, apsiskundęs 
trukumus ir painumus, kuriuos jam tenka sutikt. "Pavasa
r i s " tur prenumeratorių skolingų apie 5,000 litų. 

C Valdybos iždininkas stud-. J . Citvaras pranešė, kad nuo 
1924 m. 1 dienos iki 1925 m, gruodžio 1 d. pajamų turėta 42,-rienė. ( 

Gruodžio 29-tą 10 vai. ryto Zitiečių salėj įvyko plenumo- 687 lit. 05c, išlaidų 39,4831it. 20c. Centrui lieka 1,141 lit. 65c, 
posėdis. Atidarymo iškilmėse dalyvavo J. E. Arcivyskupas ^"Pavasar io" adm. — 821 lit., stipendijoms — 141 lit. 
Matulevičius, buv, V i l i a u s vyskupas, l)i\ L. Bystras, Minis-j* "Pavasario ' gimnazijos direktorius kun. J . Sitavičius 
teris pirmininkas ir Krašto Apsaugos Ministeris, ir eilė kitų i pranešė, kad gimnazija jau tur visas 8 klases. Mokslo metų 
įžymių valstybės bei visuomenės darbuotojų. Dr. J . Eretas, j pradžioje buvo 427 mokiniai. Gimnazija stengias duot galimy-
" Pavasario" Są-gos pirmininkas, nusakęs Sąjungos kūrėjo j bės išeit vidurinį mokslą tiems, kurie del šiokių ar tokių kliu
kini. Dogelio nuopelnus, pakvietė jį konferenciją atidaryti, j čių turėjo jį nutraukt arba galėjo jį pradėt tik suaugę. 
Kun. Dogeliui išreiškus džiaugsmo del organizacijos augimo i V. Bičiūnas pranešė apie Valančiaus Liaudies universite-

gininkų taip kairiųjų pa- ir bujojimo, Dr. Eretas sveikino J . E. Are. Matulevičių ir Dr.! tą, kurs buvo atidarytas 1925 m. kovo 1 d. Lektorius buvo 
darytų aktų. L. Bystrą, kurie buvo pakviesti užimti garbės prezidiumo Liet universiteto profesoriai, lektoriai, studentai ir visuome 

Mums buvo skaudu kelti vietas. Konferencijos dalyviai jiems kėlė gausių ovacijų ir f nės darbuotojai. Veikia šie skyriai: pasaulėžiūros, gamtos mo-
viešumon tas, kas kompro- didžiausiu susikaupimu išklausė jų kalbų: " Jųsų uždavinys | kslų, literatūros istorijos, visuomenės ekonomijos, kūno kul-
mituoja visą eilę priešaky; yra didelis — sakė J . E. Are. Matulevičius — tasai, uždaviny s i turos, ūkio narų ruošos, meno. Provincijoj veikia 12 skyrių. *' 
stovėjusių dabartinės opozi- suburti po katalikų vėliava ir tąjį jaunimą, kuris šiandien j Dabartinis universiteto senatas: V. Bičiūnas, rektorius, Dr. 

tamsybių keliais vaikščioja. Jųs eikit su savo obalsiu į kiek-: K. Pakštas, prorekt., stud. J Kuodis, sekretorius, 
vieno lietuvio jaunuolio širdį ii>raginkit stoti po katalikų baž-1 Be plenumo posėdžių, įvairios sekcijos laikė atskirus savo 
nyčios ir katalikiškosios Lietuvos vėliava". Baigęs kalbėt su- posėdžius, kurie taip pat buvo gausiai lankomi, ėjo su upu. 

yra? Ne. Dažnai yra ne žmo- Finansų Mirtisterį p. Petru-

cijos žmonių. Skaitėme, kad 
daugiau valstybei žalos bu
tų tuos Ii minus faktus iškė
lus, negu juos nutylėjus. 
Bet kada tų liūdnų faktų 
kaltininkai dedasi persekio
jamais krišpolo tyrumo ken
tėtojais, kada spaudoje ir 
viešose paskaitose, savo pra 
eit į 'užmiršę, akiplėšiškai in 
kriminuoja sau priešingų 
pažiūrų asmenis, visai nepai 
šydam i, kaip toki šmeižtai 
atsiliepia viduje valstybės 
ir užsieny — atskleisime ir 
mes netolimos praeities do
kumentus ir parodysime vi
suomenei tikrąjį veidą tų, 
kurie taip mėgsta kitus kal
tinti. 

i 

ir 

teikė palaiminimą. 

Paaiškėjo, kiek dalyvauja konferencijoj: 613 atstovų 
1£() svečių. Erdvi Zitiečių salė pasidarė perankšta. 

Be minėtų asmenų į garbės prezidiumą da išrinkta J,. E. 
Vysk. Karevičius, Konferencijai vesti išrinkta tokių asme
nų prezidiumas: Kleopą Matuzaitė (Žemaičių), J . Matulio
nis (Dzūkų) Oželis (Aukštaičių), Sekretoriatas: M. Maraz/ii-
tė (Kapsų), Galvanauskas (Aukštaičių), Meškauskas (Že
maičių). 

entuziazmu, kaip ir plenumo. 
Konferencija i r išoriniai buvo iškilmingai apstatyta. At

laikyta pamaldos už mirusius Pavasarininkus, Valstybės Te
atre pastatyta Sof. Čiurlionienės-Kymantaitės garsusis veika
las "Aušros Sunūs", laikyta iškilmės pas Karo Muzėjų prie 
Paminklo žuvusiems del Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės, baigta koncertu,ir bendru sutikimu Naujų 1926 Metų Ba-

. i • i • . * • 

Šitaip išrodo trumpoj apžvalgoj paduota "PaVasar io" 
T v A Ar t i *v • TX T xa i u Sąjunga, jos darbuotė, uždaviniai i r priemones savo orinei 

Po to J . E. Are. Matulevičius ir Dr. L. Bvstras buvo pas- . , „ .. . K J**\O prmej-
! . . . . c . , . , . ' I Pas gyvenime skelbti ir vykdmti. 
kelbti Sąjungos garbes nariais. , *. . , 

I Žiūrėdami j tą .judėjimą, mea galim pasidžiaugt tėvynės 
Pasipylė sveikinimai — raštu ir žodžiu. Sveikinimai nuo jaunimo tikru išbudinai, jo pasiryžimais ir darbais ir tuo 

visų įžymesnių, partijų, organizacijų, draugijų, asmenų,Į pačiu pagailėti, kad mųs, išeivijos, gausus jaunimas netur to
jų skaičiuj ir nuo Am. L. Katalikų Federacijos, ir nuo apie j kios patogios atmosferos ir apystovų organizuotis ir tautinei 
12-kos užsienio katalikų organizacijų. Nesimatė ir nesigirdė-j^dvasioj darbuotis. J is stovi ant svetimos žemės 'apsuptas sve-
jo tik nuo bendraminčių Vyčių, kuriems Pavasarininkai vis Įima atmosfera. jyj 7 — t • '»»• 

Kun. Pr . Vaitukait is . u gražiu marmuru išviršaus. Viduje, zdas perstato "Tėvynės Tev»»" įvyko paskutinis didelis speklaklis 523 

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI. 

- t, 
(Tąsa) 

Via Alessandrina gatvė, iŠ antros pu-
>s Trajono Forumo, dalinasi Caesalo 

nuo Augusto forumo. Čia matomi palai
d a i ; žiūrint į via Bohella, trijų kolumnų 
fsventklos, senovės Korintiečių vadinama 

"Marš Ultor". Minėtoji šventykla ap
supta didelėmis sienomis, apie pusantro 
šimto pėdų aukštumo. Tos sienos pada
lytos iš taip vadinamo peperino akmens 
šmotelių. Iš kitos pusės apstatyta bei iš 

-akmens iškalta stovyio>. •praeities laikų 
Romos didvyrių. 

Netoli nuo tos šventyklos, yra palai
kai iŠ pagonų laikų "Forumo Nervą". 
Šitas forumas buvo pradėtas statyti Do-
micijono ir baigta> ~ novės vadinamojo 
"Nervą" . Čia yra nutiestos ilgos sienos, 
bet siauras išvidaus uždarymas susidė-
tantis tiktai iŠ šimto septyniolikos per-
trisdešimts devynis metrus. Minėtos sie-

daug gražių kolumnų, kurios įvairiais pra 
eities laikų padailinimais turiningai iš
braižytos. Pačiame viršuje, randasi Mi
nervos figūra, labai gražiai išpuošta, kai
po kokia scenerija perstatanti "Ramy
b ę " arba taiką. Kitas vaizdas iškaltas 
akmenyje, reiškiantis moteriškę verpen-
čią iš linų siūlus ir kitą šalę pirmosios 
moteriškę tuos siūlus vyniojančią ant 
ketvirtainio akmenėlio į kamuolį. Čia 
taipgi yra didelis senovės liokstus vadi
namoje vietoje "Pi'azza uelle carrette", 
kurį pastatė Kiccardo Conti — brolis 
popiežiaus Inocento trečiojo. 

M M 

Xuo čia nepertoliausiai vra Viktoro 
Emanuelio antrojo tiltas. Šis tiltas yra 
nuo senų laikų užsilikęs, bet per tūlą 
laikotarpį buvo ne vaito jamas, apleistas. 
Tiktai 1911 metuose tapo atidarytas, Til
tui yra tuonu* vertas paminėjimo, kad 
nepaprastai gražiai išdekoruotas įvairiais 
iškirtimais bei nukalimais vaizdų. Vie
nas reginys atvaizduoja — Romos politiš-

Dabar vykstame aplankyti "Flavio metais, kurį išpildė anų laikų vadinamas 
Ampheteatrą" arba Coliseujn. Ši vieta y- j Anicius Maximus. 

žiauriais budai? 

ką triumfavimą, kitas "Ištikimybę Tei-
nos pabudavotos iŠ peperino ir apvilktos • sems", militarinę vertę ir paskutinis vai

rą tarp Pal'atino ir Esąuilino kalnelių, 
kur Neronas buvo vadinamą "Vespa-
siano" ežerėlį užvedęs, o, Neronui mi
rus, toje vietoje prasidėjo statymas Am-
pbeteatro. Titus tą pradėtąjį darbą tę
sė toliaus ir 80. metais, užbaigęs statyti, 
atidarė su didžiausia iškilminga paroda. 
Toji paroda tęsėsi net per šimtą ištisų 
dienų. Tame laike daugiau negu 5,000 
įvairių rusių laukinių gyVuiių bei žvėrių 
minėtoje vietoje tapo nužudyta. 

Tas Koleseum, buvo smarkiai apdegęs 
217 metais. Severus ir Heliogabalus at
naujino bei perbudavojo tvirtomis muro 
sienomis ir išvedžiojo plienu bei kitu 
tvirtu metalu vidurį ir iš lauk^ minėto 
namo sienas. Dabar nuo senovės užsili
kęs kaipo vienas iš Senojo Romos miesto 
paminklinis bttdinkas, kurio pačios sienos 
yra rodos suakmenėjusios — kaip kokia 

uola. Atrodo, kad tai, taip senai atmin
ties p/aminklo vietai yra lemta per am
žius pasilikti, iki pabaigai pasaulio. Čia 

Del specialių 'aplinkybių, šioji vieta 
buvo praminta kaipo Arena. Kadangi čia 
daugybė žiūrėtojų visuomet rinkdavosi, 
kuriuos visus, nežiūrint kiekybes, šitas 
Ampliiteatras sutalpindavo. Taigi čia bu
vo perstatomi gana tankiai įvairus gla
diatorių mūšiai tarp savęs ir su viso
kiais laukiniais žvėrimis. Būdavo įvairių 
įvairiausių vandens sp>orto žaidimų, ko
kių mūsų laikais visai nėra žmonijai 
'žinoma. Visoki triumfo pokiliai ir įvairus 
linksmybių apvaikščiojimai čia būdavo 
atliekama. Ypač kada valdė Imperatorius 
Pilypas 249 metais. 

. ^ 
Viršui menėtoji senojo Romos miesto 

įstaiga netiktai atsižymėjo įvairiais link-
smy bių spektakliais bei parodavimais. 
Bet ta pati žemelė ir sienos to Coliseum 
Ampliiteatro, Krikščioniu krauju buvo 
aptaškytos. Čia toji vieta kur dešimtimis 
tūkstančių pagonų pripildydavo aukštą
sias to 'apskrito didelio namo galerijas. 
apačioje sugaudę suvesdavo pirmuosius 

krikščionis ir įvairiais 
juos kankindavo. 

Abiejų lyčių, jaunus ir senelius, čia 
suvesdavo ir išleisdavo plėšriuosius žvė
ris prie jų, kad sudraskytų. Didžiosios 
minios įnirtusių pagonų, matydami ne
kaltus krikščionis žvėrių draskomus, 
krikštavo ir tą visą, taip liūdną reginį, 
sau laikydavo kaipo už kokį pasilinksmi
nimo vaizdą bei teatrą. Tėvai verkė sa
vo vaikelių, o vaikai tėvelių, matydami 
juos žiauriausiais budais kankinamus, čia 
nevienas tėvas iš būrio žmonių išbėgęs 
ant sulaistytos vietos - krauju jo tikro 
sūnaus, žvėrių sudraskyto — griebė saują 
kraujuotos žemės ir prisipažino viešai e-
sąs tikru Kristaus pasekėju. "Mano ne
kalto sūnaus pralietas kraujas, sujudino 
širdį ir suteikė drąsą prisipažinti kuo 
esu — krikščioniu ir pasirengęs esu mir
ti tokiu". Tokių ir panašių išsitarimų 
randasi ten įrašytų bei iškirstų akmeni
niuose paminkluose. 

> 

I (Bus daugiau) 
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CHICAGOJE 
MOTERŲ PARODA CHICA 

GOJĘ. 

bet esame pažangi tauta, sų St. 
kuria, dar uiažai kitos tautos 
yra apsipažinusios. 

Merginos ir moterys sū
ri rusk ime ir parodykim savo 
darbu, kad esame lygios su 
kitų tautų moterimis. 

Keik'alinga veiklių mergi
nu ir moterų prie šio milži-

"Woman's World Fair" pa
rodos, kuri bus Chicagoje at
einantį balandį. 

Ta paroda bus vien moterų 
atsi'žy mojimų. Mes ir turime 
atsižymejimų. Mes ir turime 
daug žymių mūsų moterų 
darbų ir galime didžiuotis 
musij lietuvaičių gabumais. 
Verta pasirodyti ir 'kitoms 
tautoms, kad mes įieapmirę. 

Mark AVhite svetainėje 
Sausio 18 buvo Chicagos mo
terų ir merginų susirinkimai, 
kuriame pradėtas darbas n i S k o d a r b o s u r a s t i medžiaga 

ir surengti Lietuvių skyrių 
toje didžioje parodoje. 

Surengimas šios išdirbinių 
parodos reikalingas daug iš
laidų ir valdyba renka aukas 
nuo pavienių ir draugijų, kad 
padengus tas išlaidas. Tiki-

Beethoven Konservatorijoj 
3259 So. Halsted Str. 

Auditorium Tea Room 3131-
-33 So. Halsted Str. 

Town of Lake, 
"Vyčio'> Redakcijoj 4736 S. 

Wood Str. ~ 
V. Stancik 1543 W*. 46th Str. 

18 Apielinke. 
"Naujienose" 1739 So. Kals-

ted Str. 
Dargis Real Estate 726 W. 13 
Baltutis 901 W. 33rd Str. 
V. Stulpinas 3311 So. Halsted 

West Sidėje. 

LABa CENTRO SUSIRIN. 
KIMAS. 

TOWN OP LAKE. 

Šį vakarą Sausio 27 d., $. 
m. Aušros Vartų parapijos 
svetainėj j vyks Labdarybės 
Centro metinis susirinkimas. 
Susirinkimo pradžia 7:30 vai. 
vakare. Šis susirinkimas yra 
metinis ir yra labai svarbus, 
taigi visi kuopų ir draugijų 
atstovai atsilankykite. 

Valdyta, 

ADVOKATAI: 

Tel. Randolpu 4242 
J O H N T. Z U R I S 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Moorou St. Ctaioago 
Res. 6029 Charoplain A\enue 

Midivay 8639 
Res. Vai. 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-5 

mes, kad vi^i kurie intere- Į "Draugas*' 2334 So. Oakley 
suojasi tautos gerove ir mo
terų atsižymėsimais, nepa
mirš ir mažų ar didesnę auk$ 
prisiųsti. <ę + 
Pinigus priduokite sekančiai 

valdybai, o pilna atskaita ir 
darbo raportas bus atspau-
dintas laikas nuo laiko. 

O. Biezis, pirm., 
31U 42nd Street. 

S. šlaMs, rast. 

Ave. , *" • H 
C. V. Česnulis 2201 West 22 

Brighton Park. 
Maplewood Pharmacy 4358 S. 

vMaplewood Ave. 
R. AndreliunaB 4414 S. Cali-

fornia Ave. f 
Cicero, Iii 

Grant Works Pnurmacy 4849 
W. 14th Str. 

G. D. L. K. Vytauto meti
nis sus-mas įvyks nedeldienį 
31 d. Sausio (J'an.) 1926 pa-, 
prastoje; svet. 2 vai. po piet. 
Visi nariai malonėkite pribū
ti laiku, taiposgi malonėkite 
atsivesti naujų narių prisira
šyti į Gvardiją. 

N. Klimas, nut. rast. 
r i i i , 11 ^m Mii i I I I 

D E N T I S T A h 
SUŠTABDYKITBiaiUPĄ 

Į 15 MINUČIŲ. 
i a — • - _ • • » v - -

Krupas dažnai užeina greitai — 
vidurnaktyje — be persergėjimo. 
Bukite prisirengia atdaryti pavojingą 
užkimšimą gerklės. Turėkite gatavai 
»i gydytojų .receptą kuris palengvi
na į 15 minučių — be vėmimo. Var
tuota milijonų Šeimynų per 35 me
tus. Greičiausias žinomas palengvi-
nraas Šalčių ir Krokulio. Kad turite 
vaikų šeimynoje lakykite bonkutę 
Dr. Prake's Gleeaco savo namuose. 
Tik 50c. bonkutė bile vaistinėje. 

DR. L. P. SUKIS 
D E N T I S T A S 

n 

4454 So. Westeru Avenue 
i 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vai. 
vakare. 

D A K T A R A I 
Tel. Cicero 845» 

Dr. S H E R M A N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1843 S. Cicero, Ave. Cicero, 111. 
Valandos: 1 iki 3 vai po piet 

6:S0 iki 9 vakare 
L. -

6733Cranden Ave. I Ir pas -'Birutės" lianus' 

JOHN B, BORDEN 
(John Ragdzlunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

• f W. YVasbJngtoo St., R. 1310 
Telephone Dearborn 8846 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 8080 

M tunų Telefonas Republic 8400 

"Dainos choro*' narius ir< 
kitus. 

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

11 S. La Salle st. Eoom 2001 
TeL Rando! ph 1034 Vai. nuo »-5 

VAKARAIS: 
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0082 
7 iki 8 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtuyeios 

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

Ofisas DidmlestyJ 

29 South La Salle Street 
Kambarls 330 

telefoną* Central 0388 
telefonas Yards 4881 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

VAIČKAUS DRAMOS 
TEATRAS/ 

M. Elias, izd. 
10540 Sangamon St. 

Sekantis didelis susirinki
mas bus vasario 1 dieną, 8 
Vai. vakare. Mark Whiteysve-
tainf.je 29 ir Halsted SU Nedėlioj Sausio 31 a*., HulI 

Visos moterys ir merginos j House Teatre 7:30 vakare Te 
ateikite ir savo drauges atsi-| atras stato labai idonm vei-
veskite j sią didele (mass mee-įkala i* šeimyninio gyvenime 
tingą) SUėlgą, kurioje plačiau!"Amžiaus balsas". Toliau.-? 
bus svarstytas visas parodosfTeatras vaidins kiekviena sek 
darbas. 

Valdyba. 

BENDROS KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS. 

JOHN KUCHINSKAS 
- LIETUVIS ADVOKATAS 

2231 W. 22nd S t. arti Loavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja .Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus. Namus,- Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mor-
gičiaus lengvomis išlygomis. 

1 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

1M Morta Stata gtreot 
Telef. State 8223 

Vakarais Ir nedėlios rytai 
3335 •*. Halsted St, 

Telefonas Yards 0141 

Bylos vlalose teismuos* — Ab
straktai. — IngaliojimaJ — Pas
kola pinigu. 1 ir 2 morgičianis. 

Visiems yra žinoma, kad p-
nia Ona Pocius sugryžo i Clii-
r**» po ilSu trijų „.etų. Ji r

b a l a n d ž i o . 
dainavo Lietuvos operoje ir 
visi su nekantrumu dabar lau 
kia jos koncerto Chicagoje. 

Štai pereitą pėtnyčią, Sau
sio 22 d., buvo sušauk tas su
sirinkimas Į Mark >Vhite 
Parko knygyną. Į susi rinkima 
atsilankė būrys muzikos my
lėtoju, kad bendrai pfasitarus 
apie rengiamą Onos Pocienės 
operos dainininkes koncertą, 
kuris įvyks Vasario 7 d. Lie
tuviu Auditorium 3131-33 So. 
Halsted Str. 

Susirinkimas atidarytas A. 
Misevičiaus, kuris paaiškino 
>iisirinkrmo tikslą. Jo kali1-

niadieni iki 21-mai dienai va-
Bario. Tą dieną Teatras pas
tatys direktoriaus gerb. J. 
Vaičkaus 20-ties metu. scenc& 
darbuotojau*; jubiliejui "Val
dovo Sunų". Po to važiuoja 
į Lietuvių kolonijas Ame riko 
je ir gryž j Chicagą 15 dieną 

nooo.ooo 
užmokėjome kad 

sustabdyti 
Šalčius 

Užmokė jom $1,000,000 ui Hill's Cas-
cara-Bromide-Quinino dėlto, kad tai ge
riausias išrastas būdas gydyt šaltį. 
Hill's sustabdo šaltį į 24. valandas. Jis 
sulaiko gripą į 3 dienas. 

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį, 
bet išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėka atgaivint jūsų gyvenimą. 

šaltis dalvkas rimtas. Kasmet iš šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Pra
dekite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski- Į /" 
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill's. 

VYRAI GYDYKITĖS 
Gydimas 

$50 - $10 
Iki pranešimui g?tiršti vyrus ui 
numažintą kainą $10.00. Ms pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi at
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. _ __ 

Ar sergate T 
Ar noriu i i -
aigydyti? At
eikite pas ma 
ne del piluo 
Fiaiskoa ir La 
batorijos per-
MurėJImo. 8u-
iinoklte iuaų 
tikrą stovį. 

Negalšykite 
laUa paj ki
tus gydytojus. 
AA »artoju X-
Kay Ir Mle-

Dr. roskopą del 
W. R. Kegister egaaminacljų 
ma -K i w , i u . P n kurie suranda lOt N. D e a r b o r n ^ , ^ p r l e ž a s t < 
bi. U- to aukštis ng^ Mane 86 

Ar s e n a t a i »•*»» P * 8 ^ : 
Fian aer«au«5lų mingoa praltU 
vy^J d r f u ^ | o s buvo pa-
Mano geriausias «v«f«>8 *£Jf* 
paliudyjimas yra m u l s e r f * ^ l U 

patenkinu . p a - g ^ l r ^ 
- c l « H ^ 'buiT «ydimaL 

606 Europos 
Eemėdijos 914 

TIKROS ir PAGfciRINVOS 
Suteiktos del kraujo pagerinimo. 
Ligos kurios buvo negalima išgy-
oyti pasiduoda štame sclentiflškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo neatkratomas ligas | 
trumpa laiką. Ateikite Šiandien 
del patarimo kuris b«is suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 5:30 
v. v. Utarnlnkais, Seredomis lr Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomls 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. REGISTER 
109 N. DEARBORN ST. 

Paimkite eJevaitorį iki 12 
aukičio 

Gnioago, m . 

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 S. ASHLAND AVE. 
Arti 47tos gatvės 

Ofiso Telef. Boulevard 7043 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave, 
SPECIJALTSTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7*—8:110 vakare 
Nedėliomls 10 iki 12. 

Telefonas Midway 2880 

"̂ •N 

DR. A. R. LAURAITIS 
DENTISTAS 

SŽ01 WcKt 22nd Street 
Tel. Lavmdale 0705 

Vai.: 9 iki 12 p., 2 iki 5 ir 6 Iki 
9 vak. 

KRAUJO EGZAMIN0S 
$1.00 | B *i£9 

Klinikas Ve l tu i 
TIK DEL VYRŲ 

Gydytojui Nereikia Mokėt 

"606" EZS "914" 
Pacientai tik molia mala dalĮ už 
vaistus. Mtsj išgydomo %-r3okias 
ligas Kraujo, Odos, Kepeni} ir 
inkstų. s 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

Kampa* Paulina St. 
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Nedėlioj 10 iki 1 

DR. H E R Z M A N 
I S R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gyJytojaa, 
chirurgas Ir akušeris. 

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

Ofisas ir Labaratortja: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan Bt. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
lr nuo C lkl 7:M vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: SI l t . Naktį 

Drezel 0950 
Boulevard 4136 

3235 South Halsted St. 
Tal. : f—10 A M. Ir po t v. •ak 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Westeni Ave. 
Telef. Lafayette 4140 

•s 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — Spinduliai 
Ofisas: 2201 W. 22nd « . 

Cor. S. Leavitt 8t. Tel. Ganai 6222 
Rezidencija: 8114 W. 42nd M. 

Tel. Lafayette 4088 
Valandos: l ~ 4 & 7—0 • . Y« 

Hadėlioj: 10—11 ryta, 
— • 

Tel. Boulevard 0587 
"N 

i 

Dr. Mary a 
Dovviat-Sass 

1701 WEST 47 Ui 81 . 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomls nuo 

8 iki 2 vai. po pietų 

J. P. WAITCHES 
A D V O K A T A S 

ROSELANDO OFISAS: 
10717 So. Indiana Avenue 

Tel. Pullman 6377 
MIESTO OFISAS: 

127 N. Dearborn Street 
Ruimas 1420 Tel. Dearborn 0004 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose-
lande po pietų ir vakare. 

SPECIALISTAS eg-zaminavojime 
abstraktu ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus. 

sukėlė atsilankiusiems gerą 
upč), kad kiekvienas kuris da
lyvavo susirinkime, apsiėmė 
dirbti. 

Pirmininku išrinktas Alex i 
Micevičius, sekretorė Sopiiic 
ivrasnauckas, kasieriai Ant. 
Nausėdienė ir P. Gasiunas. 

Spaudos komisija* hi 
L Iiakis, Ant. Nausėdiene, 

L). Gustaitė, V. Stancikas, 
Adv. česnulis, Alex. Mieevt* 

Muzika Šokiams parūpins 
komp. A. S. Pocius. 

Taipgi buvo išrinkti darbi
ninkai kurie dirbs laike kon
certo. > 

S. KLrasauckas, rast. 

Turėkite po ranka. Kuo groiŽitu jūs 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. | 
Visos aptiekos parduoda Hill's. 
Tikrai Gauk - « « l ».- Kaina 30c 

CASCARA 
Eaudona Dgže 

ININE 
su paveikslu 

K 
\ 

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą 

kV;v 
1 

Atsargiai priiiurimi nagai, 
sveika veido isiiura ar nau-
ausios mados aprėdalai ne-

je _ 
bus pilni pleiskanų. Neda-
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintu just) gra
žuma. Naudokite 

č us patėmyti, jeigu plaukai 

A. L. T H O M A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Mormal Avenue 
CeJefonaa Pullman 70t7 

Byloa visose telsmut 
AlMtrakal. 

P-NIOS ONOS POCIENĖS { 
KONCERTO TIKIETUS 

GALIMA GAUTI SE
KANČIOSE VIE

TOSE. 

Brkigeporte: 
MAdfaroiĮ9) knygyne 3210 So. 

Halsted Str. 

RuffJes 
• k^s vakaras per dešimt dieni] 
I ir pleiskanos tuojaUt išnyks. 

Po to retkarčiais naudo.'ant 
apsisaugosite nuo j£> Ruifl?s 
parduida jūsų vaistininkes 
po 65c bor.ka arba 7ic 
tiesiog ii laboratorijos. 

F. AD. RICHTER * CQ 
Bcrry & South 5 (b Bta. 

' Brooklyn, N. Y. 

Akiniu Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO 

AKIŲ LIGAS 
SIMPTOMAI PAREIŠKIA 

Ar Jums skauda galvą.? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 

Ar matote kaip ir 
t a š k u * • 

plukančius 

Ar atmintis po truput j mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 

Dr. Jan J . Smetana 
1S01 South Ashland Avenue 

Kampas 18 Gatvės 
Telefonas Canal 0523 _ 

Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto Iki 8:30 
vak.. Ofisas uždarytas Nedėliomls. 

DK. VAITUSH, 0 . D. 
Lttotuvls Aklu Specialistas. 

Palengvins akiu t tani pi m į , •"** 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir u^egustu* 
karsčius akių. kreivių akių, kata
ro, nemiegu, ir taip iollaua be 
•alatų arba skausmo. Nepervirft-
na nei aklų medikąlis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egsamlnaa elektra parodantis ma-
žiauataa klaidas, taip pat kaip 
visokias liga* arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę miukuiinlų a-
kių Akiniai padaryti, kuria pri 
taikomi sunkiausiuose atvltiklmuc 
se. Nauji stiklai Įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 
numerio Iš 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 lr smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
Įtempimo, kuomet geras prirlnkl-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjime Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Speelalė a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto Iki 9 vak 
Nedėliomls nuo 9 Iki 1 po pietv 

Tel. Boulevard 75S9 
1545 West 47th Street 

AKINEI $4 IR AUGŠČIAU 

Ofisas Tel. Boulevard 96ts 
Rezid. Tel. Drexcl »191 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų lr visų chronškų ligų 
O F I S A S 

3103 So. Halsted St. 
Kampas Slst Street 

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

Tel. Ąfr i iage 2&-2 

DR. W. F, KALISZ 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
1145 Milwaukee Avenue 

ir Valandos: Kasdien nuo 12 iki 2 
nuo 6 iki 8 vakare, Išskyrus Sek
madienius ir šventadienius. Tre
čiadieniais vakarais uždaryta. 

Telefonas Boulevard 1&39 

Dn.S.A.Bnenza 
4«08 SO. ASBXAND AVENCB 

Chicago, m . • 
9 ryto iki 12 piet: l po 

po piet, 6:1% Tak. iki 
Vai.: 
pie t i k i 
9:30 v a k . 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 Soutu Morgan Street 
Cfcicago, m . 

Tel. Boulevard 3686 

D n. J. p. Poška 
GYDYTOJAS m CHIRUHGAfl 

3133 So. Halsted St. 
Valandos: » ~ 1 1 Iš ryto 

Vakarais nuo T iki t 
Rez.: 6504 S. Arterian Ave. 

Tel. Hemlock 2374 
Vai.: UUrnlnkals lr Pėtnyčjomls 

nuo l lkl 8 vai. rak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, CSiimrgas, Obs-

tetrikas ir Specialistai 
Elektroterapas. 

ISIB4A TONSILTJS ^ 
1)—B« Buuinlms, 
» ) - B « p«Ui« b M 
»)—Be krauj*, 
*)—B« jofcJo paToJatn 
6>—Pucijentai uvreikta airstl, gmM 

o « « ^ « . ^ * * j *****+*> ** «»« elt l iaMiJe 
PAGYDO: "<i*U-«tane»" (ak iunU tal-

t r je) Ir Muneali i ! tpun« piMl«J b* 
•lM-nMij»>, «u tea tikr«mii mek«tt-
ikomki piieaionraili bei vaistėte. 

Apkurtusiems augrųitam rtrdėjim«. 
Uydo viHokiaa ligmm pasekminiral, ir jei 

yra reikato* daro operacijas. 
Pr«feMij«n«Ji paMmavlsa« talkia sava 

• A M 

1411 So. 60 Ave. Cicero, Ui 
OflMM atidarytas; Saa^iea iu« | vai. 

po pic-i iki t vai. vakare, 
NedellAmii te •ar<<laiulg > finai 

» • • • • • • 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66St 

DR. P. Z. ZALATORIS 

> 

DR. BENEDIGT ARON 
Ofisas S801 8. Kedzie Ave. Phont 
Lafayette 0075. Valandos J»—« vak 
Rezidencija 3150 W. 63 8t. Phont 
Prospect 0«10. Valandos iki l t 
ryto, 7 lkl 8:80 vakarą. 

111
 II > 

Puone Lafayette 8568 

DR. A. J. NORMANTH 
LIETUVIS NAPRAPATHA8 

4454 S. Western Ave. Chicago 
Vai.: Nuo 2 iki 5 p.p. 6 lkl 8 vak. 

Phone: Hours: 9 A.M. to »P.M. 
Rep. 7812 Sat. 6 to '9 P. M. 

DR. F. A. MANELIS 
NAPRAPATHAS 

6117 So. Tai man Ave. Chicago 

Gydytojas Ir Chirurgas 
1821 South Halsted St. 

Rezidencija 6600 S- Artęslan Ava 
Valandos: 11 ryte Iki 8 po platu; 

iki 8:30 vakare. 

Namų Telefonas Yards 169S 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASH 
3464 So. Halsted Street 

Ofiso valandos nuo 1 iki S po 
* pietų ir € Iki 8 vakare 

1 

ttil 

Ofiso Tel. Boulevard 7065 
Rez. Tel. Lafayette 5763 

D U . JOVAIš B.SC.M.S 
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos 9—12 ryto 7—0 vakare 
Ned elfo j 10—12 ryto 

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 
Tiktai Vakarais 

Ofiso Antiesas 3133 S. Halsted St. 
Rez. Antrašas 4449 So. California 

Avenue 

i -

DR. J. M. FINSLOVV 
Lietuvis Chiropractor 

1645 W. 47 St. Chicago. 
Telefonas Blvd. 7006 

Valandos: Nuo 2 Iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis 19 lkl 12 vai. ryte. 

Dr. Manrice Kaiin 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 So, AsUand Ave. 
Tel Yards 0994 

Rezidencijos TeL Hyde Park 4099 
Valandos: 

Nuo 19 Iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

.Nuo 7 iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 ki 12 piet 

DR. A. Y V A R C H A L O V V S K I 
OFTOMETRISTAS 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
s t ik la i a n t v i e t o s . 

1053 Milwaukee Ave. 
Ant Xelowskio aptiekos Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto Iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 11 iki 12 diena. 

** •*•*> 

X-SPINDULIA1. 
DR. J. F. KONOPA ^ T T L ^ r 

GYDO VISOKIAS LIGAS GREITAI IR 
PASEKMINGAI. 

6pecialis: Gydymas Tyrų, Moterų ir Valku taipogi Akl^, Ansiu, 
Nosies r Gerkles naujausiomii, geriansiomis priemonėmis. 

Ofisas 1520 W. Dlvision S t , Kampas Mllwaukee ir Dldkson S t 
Vai.: 10 — 12 priešpiet, 2--4 po piet rr 6 - 8 vak, Bekmad. l t - l l 

m Telefonas Armitage S145 
— — — i — i — — — — — ' • ' — — — — L 
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D R A U G A S Trečiadienis, Saus. 27, 1926 

/^»T T T / ^ A / ^ / ^ T E >k*amba k'ftip suaugusių. Taip-
V ^ l T L l V j / m V j V - ^ J C ' g i sudainavo duetą. J). Sule

i s 18 KOLONIJOS. 
' kaitė ir K. Sabonis. Labai ge
rai sudainuota. Daugiaus to-
k i u programų' po susirinkimų. 

Dul-dul-dudelė. 

TOWN Or LAKE ŽINIOS. 

Jaunimo darbuotė. 
LL Vyčių 4 kuopa 14 d. 

ausiu laikė metini snsinnl:*-
ią. Patėmijau daug- gyvumo 
•toje kuopoje. Skaitlingai >i> 
rinko nariu ir rinitai namiiu- ' ' x t l ^ susirinkime. Sausio bo Labdarybės Fondo. 

gražų draugišką vakarą p. Le-
tukienes svet Vakario 6 d. j 
šeštadienyj. 

Rep. 

~ J J _ . 

ROSELAND, ILL. 

L IETUVOS ŪKIO BANKAS, 
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju 
turtu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr. 

Sausio 23 d. 1926, p.]ft J . 
Jueikiutė surengė "Buneo 

šv. "K. Ą. Rėmėjų I skyrius, ĮPa r ty " del "Toweha" Kliu* 

ualvkai >var>tvta. ButeiM: M il ***** r e n S U dangišką-
,Mhuarijo> klausimas, Lab- ****** ** refreshments va-
Mrybea, ir kitos nmsu naudin- »** m e t u - komisiją sudaro: 

į s t a&» i* iH n"inimas. J - ^P**!***, T. Pilipavičienė, 
lems metams v ra išrinkta * P * * * * * * * . R Venskaitie-
iklių narių komisija. »...,.; nė, V. (J amai te. 

Žmonių susirinko daug, no
rs ir prastas oras buvo. 12 vi
so buvo lošta 25 losimai. Ta
da sekė dovanu dalinimas. ^ i l l i m a ' n ^ d y n e i ir viskas. 

Turi kalėjimą, iiėra kalinių 
Ohica.gos priemiesty Lake 

Foresi pastatytas naujas dai
lus kalėjimas. Tam pačiam 
bnh1 yra ir peticijos stotis. 

Kalėjime yra visi kaliniams 
parankumai. Yra centralinė 

>mrsts kad nutarimai butą 
ykdomi. 

Dramos Skyrius. 

Meno draugija Teatrališka J 
KI i ubas "L ie tuva" statvs vei * 
kalą "Kumuėių Rojuje' ' ko

ryta per keletą metų dra-j™ 7 cL S ( ' 1 , o c l H a l 1 **4 
»s skyrius; gal buvo dęltO 
d iš Lietuvos važiavo ivai-

Jau buvo beveik kaip ir aj«i 

Tarp tų, kurie gavo dovanas ' X ^ a U k k a l i n i u - * u o P r a o i " 
buvo p-lė V. Bartauskaitė, k u - | t o M * * # ° U i ! * > M * l l " 
ri gavo pirmą dovaną, o jos r a t a v u s i nei vieno žmogaus, 
brolis, Kazimieras Bartauskas 
gavo paskutinę dovaną varii- PAIE8KAU kambari su val-
namą "Boohy Prize". Po to giu bile dalyje miesto. Atsi
sekė labai skanus valgiai pa- šaukite: 
gaminti p-lės Jucikiutės. 

Ino nuo sio 
Moterų Sąjungos 21 kuopa, W n a i ^ ^ ^ 

s artistai, kurių artistiška- Pusmetiniame susirinkime iš- v a k a r p l i o a t U k s a p i e $ 2 4 M 

įž iūrėdami patys save už- ; l i n k ( > **** * * * * * šiems me- T a ] ] a b a i ~ ^ į^ 

DRAUGO Ofise 
2334 So. Oakley Avenue 

ršon lieko naudi turo ne- t a m s : ~ k a s i o s vadu gerb. 
rengėm. Deja. nei tie impor-

Bartkienę, O. Mykolaitiene. 

kun. A. C. Martiniai, pirm. — 
Mi artistai nieko mums ne- L- Račkauskiene (Tirunaitę), 
Uttde ypatin-ai rimto. Taigi j ^ - p i r m . - J . Čepulienę, I 
ais metais išrinkta dramos j r a 5 t - ~ V - minai tę , H rast. 
ivriaus vedėjas K. Saboniu— E - ^ k s n i u t ę , ižd. — M. 

jKigelbininkas A. Benai- Paukštienę, iždo glob. — S. j 
-. kurie rūpinsi**, kad dra-
os skvriu atgaivinti. 

Programas 
Susirinkimui užsibaigus bu-
> labai gražus muzikaiis pro 
ramas surengtas pastango-
is p. K. Sabonio. 
Dainavo dvi jaunos merga i-
B, kurio* stebino visus savo 
tT<o gražumu TCrina Aitučiu-
tr Sylvia Saboniutė, tai ma

rlės mergaitės, bet jų balsai 
lavinti, kad klausant balsas 

darybės labui. 
Bet ein gandas, kad to vie

no "Bunco P a r t y " neužteks, 
j taigi p-lė Jucikiutė rengi'a ki
ltą, Subatoje Sausio 30 d. ir 
ne Roselando npielinkėje, Wi 
pavo namuose ant Nort.b Si-
<les. Pelnas ir nuo to vakaro 
eis j " T o w e W : Labd. Fon-

AUDITORIUM CAFE 

T. J . Zolp, graborius, persi
kėlė naujon vieton— 1650 W.; *'" . v. . ,. . . _ 
,,, c,. „. . Paminėsiu cia, kad p-le ,)u-
4<> St., vieta patogi, ofisas nu- ., . 4_ , . . į * . . 

. . T . . v. cikiute yra labai darbšti mu-mingas, chapel labai gTa/.i,'1 . , " • • • . . • . , . - . , . _. : na veikėja lietuviu tautos la-veltui suteikiama. Pagrabams , . . ..* . . . .. . ,bui, nors ir vra ji gimusi A-iKitamavimas kur kas tinka-' ., . .menkoie. mesms negu pirmiau. 
Rep. •T. P. Parkauskui, žinomam 

Town of Lake veikėjui, karo 
laiku daug pasidarbavusiam 
Lietuvos re i k'alams bonų par-

= davime, " d r y goods" krautu-
, . . . . . . . .daugel zmonm vazuoti i Sv. 

veje biznis puikiai sekasi. ' „ V . ,T. , c • 
„ , ._ Kazimiero V lenuolvna Sausio 

AND 

CHOP SUEY 
Gera Vieta Pmvaljrytl 

I.ietuviSki; ir Amerikoniuke val
gių kur gražiu ir švariu Specia
li lietuviški pietus paprastoms 
kainomis nuo 11:30 ryto iki 12:00 
po plet. Orchestra trečiadienių, 
šeštadienių ir sekmadienių va
karuose. 

P. A. PALLULIS 
Savininkas 

3200-02 So. Halsted Street 
Tel. Bonievard 578S 

PEARL QUEEN 

Concertinos 

Yra geriausia, rekomen
duota ir vartota geriausių 

| koncertinos muzikantų ir 
mokytojų. 

Taipgi turim visokios rųStea 
kitų muzikališkų Instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos del Concerllnų, Orkes
trų ir Piano Solams. 

Parsiųslcite mūsų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Chieago, 111. 

CICERO, ILL. 

Iš mūsų kolonijos tariasi 

Krautuvė randasi 1839 W. 47 
Rt. Gražus tai paprotys ]ie-! 

tuviams pas lietuvius nueiti 
— savuosius pažinti. 

31 d. nes ta vakarą įvyks mū
sų Gerbiamos veikėjos, ponios 
Antaninos Nausėdienės sulauk 
tuvių puota (vakarienė). Są-

X. A. Pie,J.in.<krai. Peoplos i"***** ^ m ė J<>s ir visi po-
Antaninos Nausėdienės Restaurant sayininkai, persi

kėlė gyventi ant Town of La
ke. Ypaė p. Pieržinskienė y-
ra enei-giško darbštumo mote
ris. Malonu juos turėti savo 
tarpe. 

Sv. K. A. Rėmėjų vietinio 
skyriaus rengiamas vakaras 
su išlaimėjimu jau ėia pat 
Vasario o d. p. p. Pilipaviėių 
svet. Uždarbis ftr. K. Vienuo
lyno koplyėios Altorių Fon
dui. 

Šv. Ceeilijos eboras turės 

mos 
prieteliai kalbami, kad reikėtų 
susirinkti \ ]>arapijos svetai
nę, važiuoti in eorpore, ir u/-', 
imti eieerieciams visa s4avo 
stalą. Sumanymas yra begalo 
gražus, kad ir kitos kolonijos 
darytų tą patį. Aš tam prita
riu. Aš busiu svetainėje, atei-, 
kitę ir visi kiti. Nuvažnosime 
visi drauge. Bus simigiau,! 
Reikia j svetainę susirinkti, 
nevėliau kaip šeštą valandą,. 
nes septintą prasidės progra 
mas. 

Važuosiu Aš Tenai. 

BRIGHTON PARK 
KAM reikia anglių, ateikite . pas 

K>E RrDGALVI 4058 So. Maple-
Įfvoori Ave. Mes atidarėm naują ang
lų yarda Cicero ir parduodam apie 
12.00 pigiau visokias anglis. Mes 
lepriklausom Ohieago Ooal Tardų 
inijon, bo mūsų Coal Tardąs yra 
picero, užtai mes galim parduoti 
rigiau. negu jūsų draiveriai. Kaina. 
Ilack Band $10, Hocking $9.50, 
Ereen Valley $11, Franklin Pounty 
18.50. 

Tel. Lafayette 126» 
Clceriečiai kpeipkitės pas 

' F. RUDGALVĮ 
1334 South Cicero Avenue 

~ !iiniiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiui2l 

| PRANEŠIMAS 
| l J Z O L P | 
| Graborius ir Laidotuvių Vedėjas | 
E žinomi turiu garbės pranešti gerbiamai visuome- = 
E nei, jog perkėliau mano įstaiga iš po no. 4603 S. Marsb-

field Ave. i naujg, geresnę ir patogesnę vietą, po nume-
| riu 1650 West 46th St., Kampas W, 46 ir So. Paulina | 

gatvių. 
z Si vieta yi"a viena iš gražiausių ir moderniškiausi t] 
i įstaigų su koplyčia del šermenų. Koplyčia yra dykai. 
Ė Patarnavimas bus atliekamas simpatiškiausiai, 
[ geriausiai, mandagiausiai ir daug pigiau negu kitur. 
j Musn. karabonas ir automobiliai yra naujinusios mados. 
Į Visi yra kviečiami atsilankyti ir peržiūrėti mūsų 
j naują grąžą įstaigą. 

! !. J 
i 

ZOLP i 
FUNERAL DIRECTOR 1 

i 1650 W. 46 St. - Cor. 46 & S- Paulina Sts | 
I Telefonas Kvd. 5203 
= 3 
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A. + A. 
ANTANAS 

KIRSGALVIS 
Mlr^ Kaiislo 2« * tU, 1»2« m. 
o: 15 vai. ryto 34 metų «ntž. 

Kilo iš Katino Rėd., Taura
gės Apskr., ši laiti Parap.. JAn-
kiškio kaimo. Amerikoje išgy
veno 24 metus. 

Paliko (Uilettame nulmdfme 
5 seseris: Marijona. Kunigun
da, .Oną. Petronėlę ir Kleną; 
brolj Petrą, puseserę VAtlAvią. 
2 pusbroliu: Joną ir Juozapą 
ir gimines. O Lietuvoje tvvų. 
Izidorių Ir seserf Mareijnna. 

Kūnas IMI šarvota s 1814 So. 
Halsted M. I^aldotuvėti jvyks 
Ketverge. Sausio 28. Iš įminti 
8 vai. bus atlyėtas f Dievo Ap-
velzdos e>ar. bainyela-. kurioj f-
vyks gedulingoH pamaldos u Z 
velionio sielą. Po Jtonuildų bn< 
nulydtas | šv. Ka/lmiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę Seserys, broliai, pus-
eserės ir pusbroliai 

Laidotuvėse patarnauja grab. 
F. KudeikJs. Yards 1741. 

BRIGHTON PARKU 
Pardavimui du nauji mediniaf 
namai po 6 ir 6 kamb. Centra
linė šiluma. Kainos -žemos. At
sišaukite tuojaus pas savinin
ke V. PAUKŠTIS j 

4355 So. Rockwell St. 

PARSIDUODA arba mai
nysiu ant loto bueerne ir *gto- Į 
sernę. Biznis labai geras. Ken-
da $40 su 4 kambariais pagy
venimui. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. Atsišau
kite TRANK YUTEL 

3349 South DaUace St. 
Tel. Yards 0711 

R E I K A L I N G A 
—r-

V. M. STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais \ Lietuva ir kitas 
šalis. Pinjgus išmoka arti
miausioj pastoj arba ban-
koj. PARDUODA laivakor
tes ant visi] linijų ir greitai 
atveža gimines is Lietuvos. 
Padaro legalius poperius ir 
dovernaštis. Parduoda na
mus ir lotus ir maino far-
mas ant namu b*n lotu. 

Atstovauja Lietuvių Pre
kybos Bendrove ir Lietuvos 
Tarptautini Banką visuose 
reikaluose. Visad kreipki-
ties pas : 

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

Chicago, EI. 
Telefonas Yards 6062 

Notai-} Public. 

NAMAI - ŽEMĖ 

- j 

MERGINOS ( 
RelkaHniros mokytis "Commprcial 

teleffrurphy". Mok/ima $18 Iki $25 j 
savaite ir teikiame mokslą. 

Matykite 
Miss SAGON 

36 South State St. 
Ruimas 1002 arba 

Mnna^iertŲ Rui*»a> «25 
82 W. Washington b*. 

. - - Į ! • L 

REIKALINGA MERGINA 
Reikalinga mergina, kuri 

norėtų p° kelių savaičių mo
kini mos rakandų departamen
te gftųti nuo $10 iki $25.00 į 
savaitę. Darbas nuolatinis ir 
pastovus. Gera proga. Atsi
šaukite: 

A. L. RANDALL CO. 
525 W. 76th St. Chicaįo. 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
ANTRI MORGICIAI 

Sutelkiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus 
IKTERNATIONAL INVESTUnElfT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Are. 

Laf»yettc 6738 

JUILIJONO 
ANDRUŠUNO 

Kuris persiskyrė su šio pasmi
ltu Sausio 28 d., 1924 metuose. 
12:15 valandą ryte po sunkios 
ligos niauriu uždegimo ir sun
kios operacijos fiv. Antano 11-
gon būtyje. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Kastanciją po tėvais 
Galinaitę ir sūnų Aleksandrą 
1 % metų amžiaus Ir brolj Ka
zimierą. Lietuvoje seną motiną, 
du brolių • ir vieną sese'rf. Ve
lionis paėjo iš Pasvalio Apskr., 
Joniškėlio parap., Turėnių Kai
mo, išgyveno Amerikoje 18 me
tu. 

O l>ieve Mieliausias, duok 
j a m .wio.s š a l i e s š a l t o j ž e m e l ė j 
ramiai ilsietis. Ak ta beširdė 
mirtis išplėšė iš nnisu tarpo 
mylimąjį globėja, suardė gy
venimą. Nors du metai praėjo 
bet musij širdys negauna ra-
mynės, negalime užmiršti ta
vęs. Usiekis brangus vyre Ir 
tėveli laukdamas mūsų. 

Egzekvijos šv. Mišios u i ve-
liomo sielą įvyks ketverge Sau 
sio 28 dieną, Dievo Apveizdos 
bažnyčioje ant 18th ir Union 
gatvių 7:SO valanda ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose liūdnuose pa
maldose. 

l i ekame nuliūdę: 
Moteris Kastancija, stums 

Aleksandras ir brolis 
Kaafmiaras. 

VYRAI — VAIKINAI 
Reikalingi mokytis "Commercial 

telegraphy". Mokame $28 iki $15 j 
savaite ir teikiame mokslą. 

Matykite 
Miss SAGON 

36 Scuth State St. 
Ruimas 1902 arba 

Managterių Kutams (125 
82 W. Washington at. 

BUTKUS UNDERTAKING 
Cov Inc. 

P. B. Hadley, Licensed 
-, Dalūamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, HL 
•lakas kaa reikalinga puit p i -

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame f 
tolimesnės l ietas už tą pačią kai
ną. Leiskite mums pagelbėti jums 

Telefonas Ganai S141 
nuliūdimo valandoje. 

PAVLAVIC1A 
Undertakers Co., Inc. 

Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms ir t. t. 

3238 S. HALSTED ST. 
Pbone Bouletard 7887 

Rezidencija Boulevard 9828 
Chicago, III. 

(VAIRUS K0NTRAKT0RIA1 
Tel. rALTS'ADE 4 819 

C. B. OZEPUKAS 
4^01 N. Marmora Ave, 

KONTRAKTORIUS 
Būdavo j u naujus ir taisau so-

nu8 namus. Pertikrinimui galite 
peržiūrėti mano būdavotus namus. 

Tel. Canal 2591 
M E T R O P O L I T A N 

ELECTR)C SHOP 
Parduodame Visokius Klek trinius 
Daiktus. Elektrinį Darbą Atlieka

me Kiiogeriausa. 
L 2215 West 22 St. Chicago, UI. 

Tel. Republlc 4587 

JOHN G. MEZLAISKIS 
GENERAIi CONTRACTOR 

AlfD BUTLDER 
7018 S. Campbell Ave. 

Tel. Yards #069 

A. K A I R I S 
Murklio Ir budavojimo narna 

GENERALIS 

G O N T R A C T O R I S 
Aullankyklte pas piane dnose 

gei a patarimą. 
M I I Hontn Halsted Street 

Cakaego, DX 
Home 

8SM Loire Avenue 

S, D. LAGHAVVIGZ 
Lietuvis Graborius 
•814 W. tSrd Place 

Chicago, 0L 
Patarnauja laldo-

tuvėst kuopigiauela. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busit* uft*a-
nėdlūtl. 

Tel. Canal 1171 
11»» 

/•*" 
Telefonas Canal 0810 

P L U M B I N G 
Genanislas pluraeiis, arba at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

2S1S So. Oakley Ave. Chicago. 

/ • • " 

S. M. SKUDAS 
LIETUVIS 

Graborius ir Balsamotojas 
1911 CANALPORT AVE. 

. Patarnauju simpatiškai, man
dagiai ir Piltai. Automobiliai 
vestuvėms, krikstynomo ir tt. 

Telefonas Rooeevelt 7532 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekarnorjame, 
kalsimnojame ir popierno-
jame namus. Padarome 
darfea greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Ohieago, UI. Tel. Yards 7282 

SimpatiSkas 
Mandagus — 
Geresnis I r Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas : 
46054)7 S. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So, Falrfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKTRIUS 
4*04 West Utb St. Cicero. 

Tel. acero 8094 
* - • — 

NAUJI METAI - NAUJI 
BARGENAI 

Pas 

C, P, SUROMSKIS & CO. 
Kas nori išsimainyti namus 

ant farmų arba farmus ant 
namu. Taipgi kas turi lotus 
arba bile kokius biznius, mel
džiu priduoti į rausę ofisą. 
Mes jums pritaikysim geriau
sius mainus. Meldžiu skaityti 
toliau: 

BRIDGEPORT. 
4 flatu naujas mūrinis na

mas, ant 2 jų lotų statomas, 
5-4 kambarius, įmokėti $3,500. 

2 pagyvenimų medinis na
mas, G 6 kambarius, įmokėti 
$500. 

2 flatų mturinis namas, 6-6 
kambarius, 3-jų automobilių 
mūrinis garadžius, įmokėti 
$3,500. Randasi ant Union Av. 
netoli 31st St. 

WEST sroE. 
2 pagyvenimų bizniavas na

mas, galima pirkti su visu 
bizniu. Biznis yra valgykla. Į-
moketi $1,000. 

6 flatų kampinis mūrinis 
namas, randasi ant Halsted 
St., netoli 20-tos gatvės. Įmo
kėti $5,500, kitus kaip renda. 

BRIGHTON PARK 
2 flatų naujas mūrinis na

mas, 6 6 kambarius, įmokėti 
$3,500, kitus kaip renda. 

2 flatų mūrinis namas, 4-4 
kambarius, su visais įtaisi-
mais. Kaina $8,500, įmokėti 
$1,500. Kitus kaip renda. 

2 pagyvenimų medinis na
mas, 4-4 kambarius, kaina 
$4,500, įmokėti $1,000. ' 

PRIE VIENUOLYNO 
Naujas mūrinis bungalow, 

parsiduoda labai pigiai. Įmo
kėti $1,500. 

4 pagyvenimų naujas mūri
nis namas, 4-4 kambarius, šty-
mo apšildomas, kaina $28,000, 
įmokėti $5,000. 

SOUTH SIDE. 
2 flatų mūrinis namas, 5-6 

kambarius, visi vėliausios ma
dos įtaisimai, štymo apšildo
mas, 2 automobilių garadžius. 
Įmokėti $1,500, kitus kaip ren
da išsimaino ant lotų arba bi
le kokio biznio. Randasi ant 
70 ir Abeideen St. 
JEI NENORI MATYTI BLO

GO METO PIRK ŠIAS 
FARMAS 

Parsiduoda ui pusę kainos 
arba savininkai mainys ant 
namo mieste: 

70 nulių nuo Chicagos 80 
akerių žemės, 6 karvės, 3 ark
liai, ir visokių kitų mažų gy
vulių ir paukščių. 

160 akerių žemės randasi 
ant pat ežero kranto, atrodo 
kaip tik Lietuviškas dvaras, 
puikiausi įtaisimai, 4 arkliai, 
9 karvės, ir visokių mažų gy
vulių ir paukščių, 1 trokas, 1 
automobilis, 1 tractorius, ir 
visokių įvairių machinų. šią 
farmą galima įsigyti su labai 
mažai pinigų arba savininkas 
mainys ant bile kokio namo 
Chicagoje, taipgi priims lotus 
už pirmą įmokė j ima. Meldžiu 
atsišaukti kuogreičiausia nes 
tokių barmenų ant farmų ne
matėte. 

G. P. SUROMSKIS & GO. 
3352 SO. ftALSTED 
ST. CHICAGO 

Boulevard 9641 
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