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"Drangas** tebūnie kiekvie
nam lietnvini katalikni Ame
rikoje jo gyv muno draugas 1 

Kad tarp mų», katalikų, butų 
daoflau vienybes, meilės Ir ousipra-
tlmo Ir kad daugiau galėtumą nu
dirbti naudingų darbų, naudokimės 
katalikiška spaudą ir Ją platlnklma. 
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mjįem lahijos Premieras Už 
T m T ' Pataitės Valst. Sąjungą 

DUBLINAS, saus. 31. — 
Airiu Liuososios Yalstvl>ė< 
reprezentacija Kucbaristi-
niam Kongreso Cbieagoj bir
želio 20— 24 d. paskelbta. Bū
rys bus sudarytas iš 50 ar 
dangum asmeniu Jo priešaky 
bus kardinolą* O'Donncll, 
Cashei arkivyskupas l larty ir 
kiti vyskupai. Birželio 4 die
ną garlaiviu President Roo-
sevelt išvv'vs Amerikon. 

Airiai Suv. Valstybėse iš
bus 24 dienas. Birželio 18 di< 

PRANEŠA, FEDERALIŲ 
TAKSU DAUGIAU 

SURINKTA 

— 

Lenkai Nebeteko Įtakos 
Latvijoje Ir Estijoje 

AYASHINGTON, vas. 2. — 
Taksos už 1924 metus buvo 
sumažintos. Tečiaus 1925 me
tais l'ederalių taksų surinkta 

i daugiau negu J 924 metais. 
Daugiau virš C> milionu dol. 

CHICAGOJE 
PRIEŠ MIRSIANT IŠPAŽI
NO BUVĘS ŽMOGŽUDŽIU 

.RYGA, vas. 2. — Latvija 
Amerikoje gauna 10 milionų 
dolerių paskolos. Tuo tikslu 
derybos jau senai buvo veda
mos ir tik dabar baigtos. La t-

, vi jos bonai Amerikoje bus 
[parduoti » Guaranty Tmst 
[Co. ir Kulnį, I^oeb & Oo., 
Xew Vorke. 

1925 metais už 1924 metus 
l'ederalių tak^ų surinkta 2,-

! (594,257,246 dol., gi 1924 mc-
r imanis daugi tais už 1923 metus 2,682,045,-l 

Policijos pašautas joliete, 
J l l , tomis dienomis mirė O-
sear Otto Johnson. J is įsilau
žė į vienus namus. Pašaukta 
policija. Kuomet jis mėgino 
pabėgti, jis mirtinai pašau

ktas. 

Šiandie Francijos Valdžia 
Prilipa Liepto Galą 

PARYŽIUS, vas. 2. — Šian \į& jis nesidraugautų su kai-
die prėmiero JBriando valdžia riaisiais, kad iš kabineto kai-
susiduria su didžiuoju krizių, rieji ministeriai butų pašalin-
Šia<ndie parlamentas žada bal.t i ir jų vieton pašaukti cent-
suoti reikale finansinių pro- • ro partijų vyrai. 

| L a t v i j o s f i n a n s ų m i n i s t e r i s 
aą d a g a u s kardinolo Mnn- | B h a n b e n r p ^ , , ^ k a ( , ,„,„. 
dėlei* recepcijoje. Chicagoj k o | a g w m i l t a ū j | B j l l l Latvi jos 
išbus l igi birželio 25. 

Premieras 
darbuojasi tikslu sudaryti e-j620 dol. 
konominę uniją tarpe Pa bal
tės valstybių Latvijos, Ksti-
jos ir Lietuvos. 

Kadangi Lietuva yra nesu
tikime su Lenkija del Vil
niaus, Pakaitės valstybes lig-
šiol neturi jokio bendro są-
r \s io . 

VIENO MĖNESIO BIUDŽE
TAS PRAVESTAS 

Prieš mirsiant policijai jis jektų, kurių yra du: finansų Kiek žinoma, Briand nela-

Pas i baigus Kongresui bū
rys aplankvs Detroitą, Phila-* 
delpbią, \Yasbingtoną, IJosto-

nmitais, kurių per metus su
renkama apie 9 milionai dol. 

Latvijos premieras Ulma
nis tvirtina, kad paskolintais 

Pastaraisiais laikais Lenki
ja nebeteko daug įtakos Lat
vijoje ir Bstijoje, dėlto Lat
vijos premieras darbuojasi, 
kad šios trys respublikos pas-

PABY2IUS, yas. 1. — Pra
eitą šeštadieni parlamentas 
pravedė vasario nemesi ui biu
džetą. Kas mėnesis biudže
tai pravedami, kuomet parla
mentas negauna progos prave 
sti visu metu biudžeto. 

ną ir \e \v iorką. Liepos ^įpjnjgaįfl valdžia pagerinsianti įkirtų spocia'es komisijas tik-
geležinkelius ir sodžių ir nrie-|slu panaikinti Pabaltijoje e-
stjii pramonę. [konomines ir politines sienas. Ta kelionė kiekvienam as-

meniui atsieis apie 800 dole
riu. 

ISPANAI LAKŪNAI PERS
KRIDO ATLANTIKA 

NAUJAS ANTIOCHIJOS 
PATRIARKA 

Bolševikai Nebežino Kur Dėti Rusijos 

/ 

JKIM ZALtf. — Antioehi 
jos graikų-melcliitų patriarka 

Caru Brangenybių 
^lAhjKYA, vas. 2. —' Bol-imis iš Amerikos įsigyti že-

išrin':tas Zahle vyskupas, Jo'šovikų valdžia (nebežino kur I mės ūkio mašinų ir visokių 
Mal. Cyrillus Mogabgad, kurs Lė t i Rusijos carų brangeny- įrankių, 
užima mirusio patriarkos De-jbhfc kurias ji sukolektavo iš 
metrius Cadi vietą. 

Patriarka Cadi mirė peleniai 
p inu išvyks i ant Romon, kur 

MADRIDAS, vas. 2. — Is
panai lakūnai dideliu hydro-
planu perskrido Atla/ntiką ir 
randasi piafe Amerikos pak
raščiuose. 'Skrinda į Rio de 
Janiero, 

jvainų rūmų, mirusių carų 
karst.ii ir kitų vietų. Sakoma, 

ATRASTA DAUG 
. RADIBM0 

STOCKIIOLM, vas. 2. — 
i Ties Vastersol sodžium atras-

Jie protauja taip: dalį braaiįt* didelis radiumo depozitas. 
geaybiy parduosią privati- [Ekspertai tvirtina, kad' tai 
niams asmenims- Gi už kitas įvisi°.i Europoj didžiausias de

pozitas. tu branigenvbiu vertiė siekian-
^ * ' i nupirksiu žemes uknu žagrių, 

jis buvo pakviestas pontiti- ti 250 miilonu amerikonišku . , . . . x. 
., ,,.v. T. i» • * traktorių ir įvairiu mašinų. 

kuoti graikų Misiąs Sv. Pet-;<]01. 
ro bazilikoj minint 1600 metų j Tos rųšies didelių brange- | Girdi, per šimtmečius ea- j 
Nieeos Yys'aipų San ta rvės .nyb ių jokios privatinės fir- ; r a i valstiečių darbu ir prakai j 

išpažino, kad jis praeito gruo
džio 12 d. nakčia nužudė Ba-
lavia, UI., bankininką Henry 
\Y. Jeske, jo žmoną ir jų 6 
metų vaiką. J i s įsilaužęs į jų 
namus farmoje. Kuomet ban
kininkas su žmona ir vaiku 
parvažiavo automobiliu iš Ba-
tavitf vėlai šeštadienio vaka
re, Johnson juos visus su
šaudė ir pabėgo. 

•Toliau jis išpažino, kad vie
ną žmogų Xew Yorke nužu
dęs. Paskiau paimtas bepro
čių prieglaudon, iš kur pabė
gęs. J i s turėjo 51 metus. 

Policijos viršininkas sura
šė jo išpažintį ir norėjo, kad 
Jobnsoai pasirašytu. B e t ' j i s j 
negaV'jo pasirašyti. Greitai 
mirė. , i 

ministenoDomner ir kairiųjų | j ) a i p a i a n k u 8 t a i eQnirQ p a r _ 
atstovų g r u ^ s . Tad šiandie faįį diktatūrai. Bet jis visgi 
premieras Briand turės v i e - j t u r i s k a i t y t i S j j e i n e n o r i p r a . 
sai pasisakyti, ar jis eina i š - . r a s { i daii^\U> stipriu, šaliniu-

k i r ar vien su kairiuoju bloku, 
jam priešinasi. 

Centro partijos .premierą 
I^ainformavo, kad jos remia 
ministerio Doumer projektą. 
Bet tos partijos nori, kad pre 
maeras ir joms butų ištikimas, 

Pi rm balsuosiant finansų 
ministeris Doumer žada par
lamentui pranešti, kad jis sa

vo projektą modifikavęs ir 
Uj. modifikavimą plačiai išaiš
kinti. 

DIDEUS GAISRAS 

SOITTH B?]XD, Lid., vas. 
2. — čia gaisras smarkiai 
paliete "business 'o" distrik-
tą. Nuostoliai skaitomi virš 2 
milionų dolerių. 

5 ŽUVO, 3 SUŽEISTA 

EN6USH, I,xl.. vas. 2. — 
Traukinio sudaužytas automo 
Dilins, kuriuomi važiavo .8 as
menys. 5 žuvo. 3 sužeista. 

5 GAAZU UŽTROŠKO 

! BKLMONT, Mass., vas. 2. 

se namuose rasta 5 a.smenys Įduoti federaliai laisniar ga
minti "near-beer. , , 

Sausio mkėnesiu Cook aps
krity nuo automobilių žuvo 69 
asmenvs. 

DEPORTUOTAS IR NUGA
LABINTAS 

sukaktuves 
Nauja 

sivadino 
mes Ain—Zahaltat, Saida dio 
cezijoj. Mokslus i«jo Propa
gandos Lniversitete ir Grai-
kų kolegijoj Romoje. 

Pirm karo būdamas vysku
pu jis buvo išvykęs Pietų A-
merikon aplankyti ten graikus 
katalikus. 

[mos negali, ir gal nenori, įsi-j tu įgijo tas brangenybes. Tad S A X AX|TONl.(), Tex., vas. 
jas patriarka, kurs pa-jgyti. Tuo tarpu bolševikams Įjos toguį valstiečiams dabar j 2 _ j g g Valstybių Meksi-
10 (Vri^us IN, yra gi- ])migai reikalingi. Dėlto jiejgryžta kitokioje formoje. J i e ; k ( ) l l deportuotats meksikonas I)ongai 

sugalvojo tomis brangenylK'- |džiaugsis 

• 

Byla Vedama Pašaukus 
Tarnybon 1,000 Kareiviu 

' revoliucionierius 1 )emet rio 
įTorries. Meksikoj jis tuojaus 
;nugalabintas. Ten [nereikalin
gi nei teismai. 

LKNINGTON, Ky., vas. 2. 
- Šiandie čia prasideda vie-

SAX FRANCISCO, Cal., tnam negrui žmogžudžiui by-
vas. 2. — Čia ties katalikų la. Kad baltųjų minia nenž-
Švriitųjų Petro ir Pauliaus paltų teismo buto, nepaveržtų 
Kažnyčia suplaišinta bomba, j žmogžudžio ir nelinčiuotų, gu-
Keturiolika bažnyčios langij bennatoriaus parėdymu pri-
stiklai sutrupėjo. 'siųsta 1.M0 valstijos karei-

Policija veda tyrinėjimus, vių, kihie apsiginklavę sau-

NAUJAUSIOS ŽINIOS 

goja teismo butą ir patroliuo 
ja visus į čia vedančius ke
lius. . | j 

Pirm šešerių metų čia buvo 
teisiamas irgi vienas negras. 
Teisino butą saugojo kariuo
menė. Tečiaus minia puolė 
butą ir kareiviai buvo priver
sti jon šauti. Žuvo (j minioje, 

j Tad bijoma, kad nauja tra
gedija neįvyktų. 

14,500 INDIONŲ GRASINA 
BADAS 

MASKVA, vas. 2. — Bolševikų pinigą spaustuvėje 
Petrograde praeit*} kovo mėnesį pavogta 180,000 rublių. 
Areštuotas įtariamas. 50,000 raibių pas ji rasta. 

BERLYNAS, vas. 2. — Cologne zona pilnai evakuota. 
Gyventojų džiaugsmas neapsakomas. Yakar zoną apleido 
paskutiniai angtyi kareiviai. m 

MASKYA, vas. 2. — Bolševikų valdžia darbuojasi už 
visų skoLų, kokias Rusija skolinga panaikinimą. 

Šiandie teisiamas žmogžu-
dis negras yra nepaprastas 
savo žvėriškumu. Tai Ed. 
Ifarris. J is įsilaužė į vienus 
namais. Nužudė tjėvą su dviem 
vaikais ir užatakavo motiną, 
kurią baisiai sužeidė. 

Iš ten jis nuėjo į kitus na
mus ir pasisakė, ką atlikęs. 
Paskui paliego. Iš pastarųjų 

MINNKAPOLIS, Minu., 
vas. 2. — 14,500 Chippewa 
indionų badauja del autorite
tų) apsileidimo. Apie tai pra
nešė senatorius King iš V-
tali. i 

ŽUVO MOTINA SU 2 
VAIKAIS 

Kentueky valstijoj yra dvie
jų rųšių mirties bausmės. Už 
atliktą žmogžudystę žmogžu
dį s elektra' nugalabinamas, 

(namų painformuota policija W rnoterų atakavimą — ka-
CHICAGO, vas. 2. — Teisėjas Korsten išnanjo gryžolir piktadaris greitai sugau- namas. Viena trj) bausmių 

BOSTON, Mass., vas. 2.— 
Hyde Park distrikte sudegė 
namai, kuriuose žuvo Mrs. 
Mary Chase, 45 m. ir jos du
ktė 21 m. Ir sunūs 20 m.. 

kriminalin butam bylas vesti. tas. 
(MH«.S1 

teks negrui. 

Nušautas triukšmadaris 
Nežinomi galvažudžiai C b i - I ^ Z ^ Z d l s t n k ^ ° v i enuo-^ 37 brayarams Cliicagoje 

cagoje nužmlė taipat galva-
žll(|Į " T e d " St.in. J i s n u v i l i o j a ' " " ž t r o ^ -
tas vienon vieton ir sušaudy
tas. 

Prieš mirsiant Stein dar 
sugebėjo policijai pranešti, | 
kas jį sušaudė. Policija ieško 
Louis Smitli, triukšmadario 
'•bootleger'io. , , 

18-

Apiplėšta užeiga * 
Trys plėšikai vėlai vakare 

užpuolė užeigą, 5613 "\Vest 12 
st., Cicero. Pabė/go su 7(X) dol. 
grobiu. 

Areštuoti 3 vaikėzai' 
P o l i c m o n a s H a r r y Jolijnson 

areštavo 3 vaikėzus — J. Se-
rino, 15 m., Mart. Zugay, 1*3 
m. ir St. Menders, 10 m*. 

Juos visus policmonas su
tiko einant apsikrovusius 
drabužiais, kuriuos pavogė iš 
vienos krautuvės. 

Zolp'o Ekskursija 
r- ' •*— • JĮ — — — — — — — — — 

Lietuvą ir Atgal 
žemomis kainomis, didžiausiu pasaulyje laivu 

VVhite Star Unerlq 

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

IŠ NEVV YORK'O I SOUTHAMPTON'Ą IŠPLAUKS 

SUBATOJ GEGUŽES MAY 15,1926 

Ant tvoros lavonas 
Ties Flournoy gatve rastas 

per tvorą nusviręs moteriš
kės lavonas. Identifikuota 
kaipo Mrs. Adą Akrens, 3329 
\V. Jlarrison st. 

Lavqfne nėra jokių ženklų. 
Tad spėjama, gaJi ji bus nu-
nuodinta kur kitur, atvežta ir 
pakabinta ant tvoros. 

Policija veda tardymus. 

Herman Gratz, 20 m., 2444 
Logan boulv. vienam restora
ne valgydamas pašlijo ir mi-j 
re. 

! 

CHICAGO IB APYLINK. 
— Šiandie išdalies apsiniau

kę, šalčiau. 

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

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

John J . Zolp 
REAL ESTATE 

4659 So. Paulina Street Telef. Yards 0145 
IMU 

* 
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Amerikos Vakarinių Valst. Lietuvi ų Katalikų Trečiasis Seimas Bus Vasar io 2 1 Dieną Die
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 rengkites Seiman. 
**r-
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Lietuviai Katalikai Amerikoje. 
Lietuviai katalikai ateiviai 

I 

» atliko ir da atileka didį darbą 
| " čia Amerikoje. Šimtai bažny-
| čių, kelios dešimtys mokyklų 

— tai gražus paminklas, kurį 
7~sau ateiviai pasistatė. 

Be to paminklo yra da ir 
daugiau jų, kurie taippat liu
dys lietuvių ateivių veikimą, 
pasilikę jų istorijoje, šiais pa
minklais yra didžiosios, stip
rios organizacijos, kurios lei
džia savo organus — laikraš
čius, taippat m'ažesnėsės dr-
įos, kurių veikimas turi nema
žą reikšmę. 

Tai lietuvių ateivių darbas. 
Čia gimusieji. 

Reikia susirūpinti visų tu 
paminklų ateitimi. Ateivių 
skaičius mažėja, naujų beveik 
kaip ir neatkeliauja. Kas tu
rės stoti jų vieton! Jų vaikai, 
čia gimusieji. 

Taigi, rodos, jau beveik lai-
Jtas, kad čia gimusieji pradė
tų daugiau dalyvauti parapi
jų veikime. Reikia, kad jų 
patektų į parapijų komitetą, 
kolektorius ir komisijas įvai
riems parapijų reikalams ap
rūpinti. 

Galima pastebėti, kad daug 
čia gimusiųjų lietuvių nukly
sta prie svetimtaučių parapi
jų. Taip dalykams einant to
lyn, pradės: trukti lietuvišku

oju parapijų palaikytojų. Tai-
- gi mūsų gražiausi paminklai 

pradėtų griūti. : 

Organizacijoms ir draugi
joms taipat laikas savo padė
timi susirūpinti. 

Visiems laikas galvoti su-
fr rasti perėjimo tiltą, kuris vie

nytų ateivius ir čia gimusius. 
Nuo nekurio laiko ateiviuo

se ir čia gimusiuose galima 
] pastebėt i savotiškos rųšies šo
vinizmą. 

Nekurie ateiviai nelabai 
nori čia gimusiųjų prileisti 
prie kokio nors, kad ir men
ko vadovavimo. Čia gimusių
jų dalis viešai skelbia, kad 
'ateiviai jų nesuprantą; kiti 
net storžieviškai pareiškia, 
kad ateiviai, net dvasios va-

•m——m* 
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DIDIS PAMINKLAS. 
Simboline tautos įžado bažnyčia. Prancūzų pavyzdys. 

Panteonas. Mirusiųjų gerbėjai. Vieta nenutarta. Dvide
šimties taryba. 

Visi Lietuvos mylėtojai, didžiai brangindami savo tėvynę, 
rūpinosi ir rūpinasi ne tik jos gerove, bet ir jos garbe. 

Kad joje viešpatautų gerove, jie viduje praveda į vai
riausias reformas, remia tinkamiausias Įstaigas, skleidžia 
šviesą, kelia šalyje visapusišką kultūrą. Kas iš užsienio yra 
naudinga Lietuviai ir tai rūpinasi geriausia sutvarkyti. 

Sale gerovės rupi jiems ir Lietuvos garbė. Jie ją rūpinasi 
apginti užsieniuose ir palaikyti viduje. 

Kadangi lietuvių tautos visapusiška nepriklausomybė y-
ra jos didžiausia garbė, tai jos laimėjimo atminčiai sumanyta 
amžinas, nemarusis paminklas. Kadangi i : amerikiečiams lie
tuviams tas sumanymas turės būti interesingas ir jie prie jo 
įvykinimo daug prisidės, tai čia jo projektą paduodame. 

Sausio dešimtoji diena bus minima didžio nepriklau
somos Lietuvos paminklo, simbolines Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios, istorijoje. Tą dieną pusiau ketvirtą valandą po 
piet Baltosios Gulbės salėje įvyko pirmas didesnis kviestos 
rinktinės aukštosios inteligentijos tuo reikalu susirinki
mas. Organizacinio komiteto vardu susirinkimą sukvietė 
kan. J . Tumas ir kun. P . Vaitiekūnas Žaliojo kalno para
pijos klebonas, kurio rajone ši bažnyčia manoma statyti. 

{Susirinkimo piniiininku išrinktus prol. A. Tumėnas, 
sekretoriumi kim. P . Vaitiekūnas. 

Pradžioje kan. J . Tumas plačiai^pauiškino susirinki
mui, kad būtinai reikalinga tautai pastatyti toks pa
minklas, kurs visa meno sričių pilnybe atstovautų tau- Į 
tos dėkingumą Dievui už nepriklausomybės atgavimą. J is 
randa, kad toks visapusis paminklas turi būti Tautos 
Šventykla — bažnyčia pastatyta lietuvišku stilium ir lie
tuviškai ornamentuota, kurios pastatymas reifrštų lietu
vių tautos religinę ir tautinę dvasią. Tik statė klausimą 
ar tauta pati viena pajėgs tokį paminklą tinkamą pastatyti. 

Prof. Pr. Bučys kan. Tumui pritarė pabrėždamas, 
kad irgi tik bažnyčia tegali tinkamai toks paminklas būti. 
Nes jei iškalt kad ir didį skulptūros kurini, tai vis bus 
tik skulptūros kūrinys — paminklas ir tiek. Nupiešus Te
veiksią, bus tik paveiksią*. Vis tai Lutų tik vienos ku
rios meno šakos kuriniai. Jei "bažnvčią statyti, tai čia 
dalyvaus ir architektūra, & skulptūra, drožyba, tapyba, 
ir muzika, giesmes, — žodžiu visos meno šakos. 

Paskui priminė prancūzų tautos Įžadą — bažnyčią, 
kuri pastatyta tautos išsigelbėjimo atminimui Paryžiuje. 
Ta bažnyčia pastatydinęs galima sakyt vienas laikrašti
ninkas. J i s būdamas redaktorium savo laikraštyje, kuris 
turėjo apie milijoną skaitytojų, kasdieną vis priminė ši
tokios bažnyčios reikalą ir moralinę jos pastatymui au-

dai, nesikištų per daug į jų daug ambicijos turį asmenys, 
reikalus. Čia jau atsiranda ! kurie duoda kreivą kryptį vi-
priešingTunaJ 

I čia gimusi 

siin jaunuomenės būriui, ku-
I . 

| vadus, kaip riam vadovauja. 
kur nekur tenka pastebėti,! To viso išdavos gana liud-
prasiskverbia nedaauklėti, o l nos, o gali būti dar liūdnesnės. 

koti prievolę. Ta ip dai'e kasdien per 20 in. — ir stojos 
puiki visos tautos garbei bažnyčia. Pats gi sumanytojas 
pinigais nepa'aukojo ne vieno franko. I r sakė, profeso
rius, kad jei ir lietuvių tauta panašiai darytų, irgi galė
tų panašų darbą amžių atminimui padaryti. Bet čia rei
kia, kad ir mūsų laikraštininkai tam darbui savo plunksna 
pritartu ir padėtų. Kitaip sunkiau butų gerų pasekmių ti
kėtis. 

Be to prof. Bučys abejojo del lietuviško stiliaus: jo 
mes neturį, išskiriant kryžius, ornamentiką ir juostų raš
tus, taip kad tuo atžvilgiu busią sunku. 

Generolas Galvydis Bikauskas aiškina, kad Lietuvos 
nepriklausomybes iškovojimas ir susitvarkymas panašus 
nepaprastam stebuklingam atsitikimui, o tokiam stebu
klui paminėti irgi tetinka statyti tik bažnyčia. 

Generolas Nagevičius įrodinėja, kad nereikia per 
daug rūpintis, kad lietuvių paminklinė bažnyčia butų 
didelė. Prisimindamas užsieny matytas kitų tautų pamin
klines bažnyčias, kurios nėra didelės, bet architektūros 
atžvilgiu gražios, stiliškos, gen. Nagevičius, kaipo arche
ologas, ir siūlė statyti nedidelę, bet kiek galint gražią tau
tišku stilium ir papuošimais ir kad toji bažnyčia butų 
kartu ir mūsų, panteonas, kur specialiai papuoštuose pože
miuose galėtų ilsėtis mūsų tautos karžygių, tautos Vadų ir 
šiaip didvyrių kūnai. Nes lietuviai esą dideli ir gal per 
daug dideli mirusiųjų gerbėjai. 

Tarp kitų pavyzdžių paminėjo šitokį — didelį ir ne
gerą — reiškinį. Lietuviai savo didvyrių, kol jie gyvi, 
nemoka ir nesistengia įvertinti, pagerbti, jais rūpintis, 
jiems padėti, bet kai numiršta — o, tada visa tauta su-
kyla ant kojų, pasipila nekrologai, vainikai etc. Kol bu
vo gyvas prof. K. Būga, jis buvo toli gražu ne sulig savim 
neaprupintas, neįvertinamas, o numirė" — iškilmingos lai
dotuvės, 53 puikus vainikai ant karsto, ant kapo... Prof. 
Jablonskis ilgai vargo ilgus metus tinkamai neaprupintas, 
o ir dabar ne kažin kaip.. Kai daktaras Basanavičius karo 
ligoninėj gulėjo, buvę telefonu (gen. Nagevičiui) pakluu-
simų tikslu, jei kokiam atsitikime, kad galima butų pasi-! 
rūpinti., vainiką nupirkti. Tuo tarpu, kai dr. Basanavi- . 
čių jmsveikusi i Vilnių išleisti reikėjo, jis tinkamų dra-1 
bužių neturėjo; tai dailininkai nupirko kailinius, o invali- • 
dai įtaisė drabužių eilę. Kiti gi., mūsų aukštuomenė... nie-1 
ko. 

P . Lapinas tikrina, kad lietuvių visa tauta ne tik gra- į 
žią, bet ir didelę paminklinę bažnyčią sugebės pastatyti. 

P . V. Bičiūnas įrodinėja, kad paminklinė bažnyčiai 
reikia statyti lietuviškame stiliuje, kad nors ir nėra iš
dirbto lietuviškojo stiliaus, bet jam medžiagos ir pavyz
džiu esą pakankamai. Reikia tik pradėti jis derinti, da
ryti patiems. Nes jau ir taip lietuvių stiliaus nemaža pa
sisavinę ir lenkai ir vokiečiai, priderindami juos saviems 
stiliams. Jei mes nesudarysim tobulo stiliaus, kiti jį išto
bulins. O laukti kaž kokio geniaus, kurs iškart mums pa
ruoštų pilnai atatinkantį stilių, butų mažiausia netikslin-

! 

I 

Visi kiti palaikė iniciatorių siūlymą — Žaliąjį kalną; 
tik buvo skirtingų nuomonių del vietos. Vieni siūlė toj 
pat vietoj prie Ukmergės plento ir Zanavykų gatvės kur 
dabar yra bažnytėlė, prel. Olšauskas — dabartinėj ar
klių rinkoj, inž. Jokyrnas ir prof. A. Tumėnas — Minties 
Rato centre. Inž. Vizbaras nurodė, kad Minties Rate esą 
negalima, nes ten esąs pilnas drėgmės durpių požemis, 
geriau tada esą dainų šventės aikštėj statyti, o vienas 
miesto Valdybos narys aiškino, kad ten busią, gerai, nes 
šiems metams tos miesto srities nusausinimui esą paskir
ta 50,000 litų ir gal dar kitiems metams tiek pat. 

Aš gi siūlyčiau vietą paminklinei bažnyčiai, kurį pui
kiai butų matyti ir atplaukiant Nemunu, ir važiuojant 
traukiniu, iš miesto ir iš visų pusių nuo tolimo, horizon
to ir jungtų dabartinį jį miestą, su visu Žal. kalno nauja
miesčiu — tai lig šiol buvusioji parodos vieta, šalia Vy
rauto kalno. Gražesnės vietos juk nerasime. O kol Minties 
Ratas atsidurs ar neatsidurs naujamiestyje, tai mūsų ne
dideliam ir nepramonės kraštui dar ilgokai teks palaukti. 

Bendrai imant susirinkimas patvirtino, kad tautos ne
priklausomybės įžadas arba paminklinė bažnyčia turi būti 
statoma grąžiusioje Kauno naujojo miesto dalyje Žalia
jame kalne. Galutinai nustatyti vieta atidėta kitam kartui. 

TARYBOS RĖKIMAS. 

Simbolinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios statymo 
taryba išrinkta iš 20 asm. kurion įeina: J . E. vysk Skvi
reckas, susis. min. inž. Sližys, prel. Olšauskis, gen. Nage
vičius prof. Šaulys, prof. A. Tumėnas, kan. Tumas, prof. 
Dovydaitis, inž. Morkūnas, inž. Jokyrnas, inž. Frikas, inž. 
Maciejauskas, inž. Alb. Brinkevičius, daii. A. Varnas, dail. 
A. Žmuidzinavičius, dail. P. Galaunė, rašyt. V. Bičiūnas, 
tcclin. Blynas ir tos bažnyčios klebonas kun. P. Vaitiekų 
nas. 

Toji taryba iš savo tarpo išsirinks vykdomąjį komite 
tą iš penkių asmenų, kurie imsis visų paruošiamųjų dar
bų. 

Visi, kas šiai kilniai ir didžiai idėjai pritaria, kvie
čiami visais budais kuoplačiausiai paskleisti Lietuvoje 
žinią, apie šios paminklinės bažnyčios statymą ir siųsti 
Kaunan Žaliojo kalno bažnyčios vardu sulig išgalėmis au
kų. Tai bus visos tautos paminklas, religinės ir tautinės 
dvasios atgimimo paminklas." 

Just. Strimaitis. 
"Lie tuva ' ' 

BRIGHTON PARK. 

ga. : 
VIETOS KLAUSIMU. 

Gen. Galvydis Bikauskas siūlo nugriauti dabartinį ca
ro statytąjį Soborą, kaip mūsų žiaurios religinės ir tauti
nės priespaudos paminklą ir ant jo pamatų pastatyti tau
tos paminklą gatvių kryžkelėj. 

šv. "Agnietės" Choras. 
Į šios draugijos susirinkimą 

teko man atsilankyti. Mačiau 
čia daug gražaus jaunimo, ku
ris labai rimtai ir tvarkiai 
laike savo susirinkimą. 

Brighton Parke, kaip girdė
ti yra daug jaunimo. Reikėtų 
jam dėtis prie Šv. Agnietės 
cloro. Pars choras ' pasirįžo 
rasti priemonės kodaugiausia 
jaunimo prie savęs patraukti. 

— • " • i i . i 

Kun. Pr. Vaitukaitis. 

KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI. 
; (Tąsa) 

Šitie šventieji Laiptai, priklausė pa-
lociams Poncijaus Piloto, Jeruzalėj, kaipo 

! -teismo vietoje kur mūsų Išganytojas buvo 
teisiamas bei mirties ištarmė nuspręsta 

- Kristui. Taigi Jėzus tais laiptais keletą 
„kartų turėjo lipti bei vaikščioti. Tarp ki-
-tų Išganytojo kančios atminimo dalykų, 
Romon nusiųstų, Šventa Elena, motina 
Konstantino didžiojo, nusiuntė ir šituos 
Kristaus krauju pašvęstus laiptus, kurie 
ir dabar tebėra. 

L'žrašų knygose paženklinta, kad 
popiežiai Pelagius antrasis, Šv. Gregorius 
Didysis, Sergius pirmasis ir Steponas tre
čiasis, minėtuosius laiptus didelėje pa
garboje laikė ir įvairiomis relikvijomis tą 
koplytėlę apdovanojo bei ten sudėjo. 

J is mano surengti daug te
atrų, konceitų, šokių ir kito
kių įvairių pramogėlių, ko
kias jaunimas mėgsta. 

"fcunco Party". 
Sausio 20, Gramonto svetai

nėje, choras turėjo "Bunco 
Par ty" . Į šią pramogą prisi
rinko tiek svečių, kad beveik 
vietų truko. 

Reikia tikėtis, kad S v. Ag
nietės choras atsieks savo tik-
i* 

Svečias. 

ptais basas lipdavo ir apsiašarojęs Kris- ir prakalbės į ten susrinkusius žmones, koplyčiose meldėsi, Šventų mišių klausė, Įėjo naująjį tikėjimą kuri 
taus kančią apmąstinėjo. Sv. Gregorius 
septintasis, su didžiu dievotumu tais laip
tais keliais lipo ir kiekvieną, laiptą bu
čiavo. Dabar minėtaisiais laiptais kasdie
ną daugybė iš visų pasaulio dalių suvažia
vusių kataliku keliais lipa aukštyn, tam 
>kyrtas maldas kalbėdami. Užlipus 28 
plačius marmurinius laiptus, viršui .ran
dasi grotelės, už kurių yra sudėta įvai
rių brangių relikvijų. Sakoma, ten esą 
tie sandalai, kuriais Išganytojas nešiojo 
gyvendamas ant žemės. 

Prie Šventųjų Laiptų, pirmoje salėje, 
randasi labai gyvoje išvaizdoje nukaldy-, 
tos stovylos: Išganytojas prie stulpo nu
plakta, Judo pabučiavimas, Išganytojas 
stovi atvestas prie Poncijaus Piloto ir 
paskutinė stovyla išreiškianti Kristų ir 
Juda kartu stovinčius, vienas nuo kito 
kiek į šąli. Šitos stovylos atsižymi nepa
prasta dailės grože. Ypač šių dviejų sto
vy! u reginys — Kristus ir Judas. Kristus Popiežius, Šv. Leonas trečiasis, tan 

k ia i a t e i d a v o či'a a p m a s t y t i ap ie K r i s t a u s į išveizi n e p a p r a s t a i r i m t a s , nus ižeminan t i 

Priešingai, Judo išvaizda — pilna Įnirti
mo, nemeilės, pagiežos ir rodos, kad vi
sas suimtas bevilčio gyvenimo. 

» 

Atvykome aplankyti Katakumbų, ku
riose, suvirs pusę dienos praleidę, jautė
mės kaip kad būtume tik tai ten išbuvę 
keletą minučių laiko. Či'a tikrai yra labai 
įdomios .vietos ir brangus kiekvienam ka
talikui reginiai išvysti bei apie juos pa
mąstyti. 

Katakumbos yra tai pirmųjų Krikš
čionių bei šventųjų kapinės. Bet yra nuo 
paprastų kapinių skirtingos tuomi, kad 
paprastose kapinėse yra laidojami miru
sieji, įkasant žemėn išviršaus, karakuni-
bose buvo numirėliai laido janu giliai iš
kastuose požeminiuose skiepuose, kur iš 
žemės paviršio nėra- jokio regimo ženklo, 
kad kas net galėtų manyti ten esant tokių 
dalykų po žemė kaip katakumbos. 

Tuos požeminius skiepus, kelius ir dau 
gybę koplyčių patys pirmieji krikščionys, 
t^n iškasė bei išbudavojo. Ten jie tais po-

ir šalimis iš iškastų takų sienose numi 
rūsius laidojo. Čia toji vieta, kurioje pir
mieji krikščionys, laike persekiojimų ra
do sau suraminimą, pasitarimą ir paguo
dą per tris šimtmečius iki 313 metų, ka
da imperatorius Konstantinas suteikė lais
vę Krikščionimis. Bažnyčiai apturint ra
mybę, katakumbos liko tiktai krikščioniu 
kapinynu. 

tus į šį pasaulį; kurie netiktai suteikda-
. vo vietą savo žemėje laidoti tikinčiuosius, 

bet taipgi ir lėšas palaidojimui ir kapinių 
: palaikymui. 

kančią. Leonas ketvirtasis tankiai tais lai- ant veido maloni mina, rodos tiktai ims žeminiais keliais bei takais vaikščiojo, 

| Nuo 313 metų ki 850 metų, katakum
bos nebuvo vartojamos laidojimui arba 
kitiems panašiems dalykams — tapo pa
verstos vietomis dievmaldysčių ir įvairio-

Į mis koplytėlėmis, kuriose šventųjų kanki-
Anų laikų turtingieji Romos gyven- nių relikvijos buvo didžiausioje pagar

boje laikomas. Potam minėtųjų šventųjų tojai iškasdavo savo privatinėje žemėje 
katakumbas ir su didelėmis religinėmis 
iškilmėmis savo mirusiuosius laidojo. 
Tas įvyko šeimynoje Caecili, Corneli ir 
turtingoje šeimynoje Pomponi, kurio nuo
sava žemė randasi prie via Appia gatvės, 

kankinių, daugybė relikvijų buvo išdali-
ta Romos miesto bažnyčioms. 

Po trečiojo šimtmečio Romoje politi
ka žymiai persimainė. Krikščionie skaJ 
čius žymiai pasidaugino, nes kiekviena kur dabar katakumbos tebėra. Acili Gla- j ,• 

brioni šeimyna pradėjo katakumbas, ku- ' į e M . P ? r ^ c « t a P^ek io j ime dvigubino 
rios užvardino* šv. Priseilios, siekiančios į I * ™ * ™ s k a ^ ų , tai ir pačių katakum-
via Salaria gatve, šeimynų Flavi prade- hU ^ ^ ^ ^ ^ 
jo bei įsteigė katakumbas prie via Ar-
deatina gatvės, kurios dabar vadinasi ka-
takunibomis Domitilla. Minėtosios ir ki-

\ (Bus daugiau) 
tos anų laikų, turtingosios šeimynos my-

-», 

• 
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IŠ LIETUVOS. osnori'ais į sietuvos kariuo
menę, p. Daukšys trumpai at-

Redak. Pastaba. Mielai dedame žemiau telpančia kores-j s akė > būtent, socijalistai esą 
pondenciją iš Lietuvos. J ą branginame dėlto, kad ji -nušviečia 'nusistatę prieš visokį milita-
prieškrikšcioniškivjų partijų politiką, jų labai svyruojančią iš- rįziną, dėlto ir nestojo. Jteiš-

socijaldemokratai nestojo liu- ką užvertė sniegu. Už kelių 
dienų atsisuko šiltas pietų ve
jas su lietumi. Lijo apie pus
antros paros, ir taip su syk 

tikimybę Lietuvai, jų parsidavmą žydams ir Kusijos komu 
nistams. 

Antra vertus, mums malonu pastebėti, kad Lietuvoje yra lTg Lietuvos nepriklausomybę 
jau daug tokių žmonių kaip šios korespondencijos autorius, įr ateity negins tos nepriklau 
kurie nuosekliai galvoja, žiuri sveikai į politikierių darbus ir 
ne šauksmų ir pažadų partijų klauso, bet žiuri, kurios ir kaip 
Lietuvos žmonių naudai dirba. 

Koresp. autorius ir kiti panašus yra darbininkai žmo
nės, bet neapsvaigę nuo socialistų "giesmelių 

kia, jie Ir apsigynimą nuo prie 
šų laiko militarizmu, nekovojo 

somybes. 

f y 

TAURAGĖ. , . 

ADVOKATAI: 
Tel. Randolph 4243 

J O H N T. Z U R I S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monrou St. Chicago 
Res. 6029 Champlain Aveuue 

Midway 8639 
Res. TaL 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-5 

m. rusų revoliucijos ir lietuvių 
didžiojo Vilniaus Seimo. Tu-

K'alėdų antrąją dieną, čia j lėdamas laiko ir aš užėjau pa
buvo socialdemokratų neva t u r ė t i , kaip atrodo Lietuvos 
paskaitos paminėjimui 1905 • socijalistai. Įėjus i svetainę, 

^ .į visupirma puolė į akis paka
bintas scenoje raudonas skar
malas su užrašu, "Proletarai 
\ isų Šalių vieninkites". Pub
lika — tai tikrai visų žalių 
proletarai, nes kalbėjosi žy-

| diskai, rusiškai, vokiškai ir 
I lietuviškai. Nors ant sienos bu 
vo parašas " rūkyt i griežtai 

'draudžiama", tačiau rūke ir 
buvo tiekdumų, kad net akis 
ode. Matyt, Tauragės prole
tarams toki parėdymai išro
do buržuiški, diktatoriški, tai
gi ir nepildytini. Netrukus ant 
scenos pasirodė vakaro vedė
jas, kuriam, matyt, durnai pra-

Antras, kalbėjo Serbentą, 
liaudininkas, kaip jis pats pri
sipažino. Išniekinęs krikščio
nių bloką, visa gerkle šau
kė, kad šiuose rinkimuose bū
tinai nuversti klerikalus, bal
suojant visiems už socijalis-
tus. 

Gyvendamas Cliicagoje visai 

paleido visą sniegą ir pakilo 
didžiausi tvanai, kokių ir se
niai neatmena. Upe Jura įsi
liejo į laukus, Tauragėj apsė
mė elektros stotį ir Gitkino 
ir B-vės lentpjūvę su malūnu, 
nuvertė užtvarus ir nuplovė 
nemažai medžiagos. Užlietas 
lankas apnešė smėlių. Kur lau 
koše rugiai žaliavo, dabar nai» 
tuoja apkloti smėliu. Pagra-' 
m'ančio parapijoj kelis malū
nus vanduo apgriovė. Pasako
jama, Šaukėnų kaime vieno 
ūkininko klėtį vanduo nusu 
kęs ir javus iš mygu išplovęs. 
Nemažai tiltų nunešė, o kitus 

Skiemoniečiai, sukruskite! 

Kurkliai, Ukmergės Apskr. 
Kadaise Kurklių bažnytinis 

choras buvo garsus apylinkėj: 
net Kovarsko choras negalėjo 
su Kurkliečiais susilyginti. 
Dabar, nežinia kodėl, Kur
kliuose trupučiuką nebe taip 
gražiai gieda. Nepersenai, sa
ko, ir išviso negiedoję. Jei 
taip — tai Kurkliečiams bizū
no reikia. 

Ickaus bernas. 

A K T A R A I 
Tel. Cicero S469 

Dr. S H E R M A N 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
1849 S. Cicero, Ave. Cicero, Ui. 
Valandos: 1 iki 8 vai. po piet 

4:39 iki 8 vakare 

-

kitokios nuomonės buvau apie, apgriovė. Dar žinių nėra, kiek 
Lietuvos socijalistines parti-1 žmonių žuvo, tik žmonės pasą-' 
jas, nes * ' Naujienos'' susi- j koja, kad Klaipėdos krašte ant 
riezdamos šaukė, kad, tarp so-, Nemuno laukų radę lavonų a-
cijaldemokratų ir kamunistų p i e 20 išplautų. 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziimas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

68 W. .WashJn«ton St., R. 1810 
Telephone Dearborn 9948 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9090 

•amo. Telefonas Repabllc 9800 
- — J 

yra toks skirtumas, kaip tarp 
ugnies ir vandens, o liaudi
ninkai tai paprasta buržuazi
nė partija. Pargryžęs Tėvynėn, 
susipažinau su vietos veikė
jais. Man užklausus apie soci-
jalistinių partijų skirtumą, 
visi vienaip sako, sunku ats
kirti vienus nuo kitų. Negali
ma susekti, kur baigiasi liau
dininkai ir prasideda socijal-

Ex-Chicagietis. 

Tel. Canal 0574 

DR, F. C. TAUTKUS 
CHmOPRACTORIUS 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 iki 9 

- • 

DR. J. M. FINSLOVV 
Lietuvis Chiropractor 

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

Valandos: Nuo 2 iki S vai. vak. 
Nedėllomia 10 iki 12 vai. ryte. 

? 

KAS GIRMTI TĖVYNĖJ 
LIETUVOJ. 

Spec. " Draugo " korespon
dento pranešimas). 

Skiemonys, Dienos apskr. 
Skiemonyse ir 'apylinkėj yra 

gražaus jaunimo su dailiais 
balsais, tačiau /bažnyčia kur-

D E N T I S T A I : 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
1241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7 Iki t v. v. apart Panedėiio Ir 

Fėtnyčios 

dėjo kirsti į gerklę, taigi pa
prašė draugu nerūkyti, ir per

pras 
komunistai. Taigi ir šios pra

stute kalbėti Seimo atstovą i kalbos patvirtina, kad visos 
socijaldemokratą Daukšį. Dau. t rys socijalistines partijos 
kšys pradėjo savo kalba, nuo taip kaip "ruskaja t ro ika" 

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

Ofisas Didmiesty! 

89 South La Salle Street 
Kambarls 530 

telefonas Central 9398 
relefonas Tardą 4081 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

r** 

JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. arti Iieavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyeioj nuo 9 r. iki 6 
T. 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. 

msų revoliucijos 1905 m. Vi
su pirma užkliuvo už dvasiš-
kijos, buk dvasiskija Lietu
vos stojusi už caro valdžią, 
leidusi aplinkraščius į žmones, 
kad žmonės nesikėsintų prieš 
"Dievo pastatytąją valdžią,". 
Toliau priėjo prie Vilniaus 
Seimo. Nupasakojo, buk tame 
Seime socialdemokratai vado
vavo, nes krikščionys nenorė
dami stoti prieš caro valdžią, 
atsisakę (Mcl'agis). 

Toliau pareiškė, kad dabar 
Lietuvę valdąs krikščionių 
"šeskomas' ' , tai esą šeši as-

vieną vežimą veža, nes kaip 
minėjau liaudininkas Serben
tą savo kalboje piršo klausy
tojams balsuoti už socialde
mokratus. O kad iš publikos 
jam prikišo Trockį ir komu
nistus, rai ta« kalbėtojas švel
niai atsakė, kad, komunistai 
truputį klaida padare, par-
greitai norėję socijalizmą 4-
vykinti. Kad socijalistai ne
kovojo už Lietuvos nepriklau-
somyl>7 ir ateity negins Lie
tuvos nuo priešų nes gynimą 
savo šalies skaito militariz
mu, ir kad socijalistus palai-

menvs, nuo kurių visa L i e tu - | k o i r r e n i i a v i s o k i s v e t i m l 

1 os valdžia priklausanti. Esą' • * , J i W — * J " H rusai, vo-
dabar, taip krikščionių blokas k i e č l a i i r k i t L T a i ^ k ^ l a k I a u 

demokratai, ir kur baigiasi so 
cijaldemokratai ' ir pras ideda." a " R c t k a r < ' l a i * n o r s i r gieda-

ma, — tai jUu nepakenčiamai. 
Kas čia kaltas? Je i vargoni
ninkas, tai tegu klebonas pa
ieško geresnio muziko. Vargo
nai vėl niekam tikę, na, 6 prie 
vargonų sėdi lygiai "puikus*' 
vargonininkas. Mat "koks ar
tojas, toks ir a rk l a s , \ Kiek 
girdėti, šiuo dalyku permaža 
susirūpinę. Vertėtų Skiemo-
niečiams į tai rimčiau pažvelg
ti, juk muzika bažnyčioje tu
ri begalo daug reikšmės. Tat, 

- - - - - - g 

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

4454 So. Western Avenue 
Valandos: Kuo 10 ryto iki * vai. 

vakare. 
S J ^ » » » » » » » » » - » » » » » » M » • • • • m M 

DR, C, Z, YEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 S. ASHLAND A VE. 
Arti 47tos gatvėn 

Ofiso Telef. Boulevard 7041 

DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė saro ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave, 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:80 vakare 
Nedėllomia 10 iki 12, 

Telefonas Midway 2880 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per l t 
metų kaipo patyręs gyiytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Oydo stalgias Ir chroniškas liras 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas Ir Labaratorija: 1035 W. 
I8th St., netoli Morgan St, 

VALANDOS: Kuo 10—12 pietų 
Ir nne • iki T:80 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 8110. Naktį 

Drerel 0860 
Boulevard 4188 

3235 South Halsted S t 
Vai.: f—10 1 E Ir po l T « • • 

DR. A. R. LAURAITIS 
DENTISTAS 

S201 Wėst 22nd Street 
Tel. Lawndale 0705 

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

Tel. Boulevard 9597 

D p. Mary a 
Dovviat-Sass 

1707 WEST 47ih ST. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
I Iki t vai. vak, Nedėliomis nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų 

įsivyravęs, kad jei dabar rei
kėtų žemes reforma pravesti, 

sirttes ar gali geras tėvynai
nis ramiai -/iureti į šiuos rm-

K. JURGELIONIS; 
ADVOKATAS 

199 lTorth State Streel 
Telef. Štate S K 5 

Vakarais Ir nedėlios rytai 

3335 S*. Halsted S t 
Telefonas Yards 0142 

Bylos vtslose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojfanal — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiclama 

tai jie nei jokiu būdu n e p r a - j k i m u * ' k l l ™ o s e socljalistų 
leisti]. Kalbėtojas kvietė visus | " t r o i k a " t r u m P a i n o r i * ™ * 
ateinančiuose rinkimuose nu-į l 1 L"*uvos vairą is krikščio-
versti klerikalu valdžia, b a l - | n i u ? Kas ^ali .užtikrinti, kad 
Miojant už socijalistus. |socijalistai,^ paėmę Lietuvos 

A.. -p, , „, , !t i 'valdžios v a i r a i savo rankas, 
visa p. DaukSio kalba bu- .V1 ., . v * _ . "1 : 

. , ,. , , išlaikys na nepriklausoma? Gal 
vo vien miglos pūtimas klau- . . 

pasuks ta vairą ten kur soega-
lizmas \Ta praktikuojamas? 

j . P. VVAITCHES 
A D V O K A T A S 

ROSELAITDO OFISAS: 
10717 So. Indiana Avenue 

Tel. Pullman 0377 
MIESTO OFISAS: 

127 N. Dearborn Street 
Ruimas 1420 Tel. Dearborn 80H6 
Valandos: Mieste iki pietų: Roae-
lande po pietų ir vakare. 

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktu ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus. 

Reikėtų ir amerikiečiams lie
tuviams katalikams susirūpin
ti. 

Ex-Chicagietis. 

sytojams į akis. J u g laikraš
čiai nesenai aprašė paminėji
mą Didžiojo Vilniaus Seimo. 
Kas skaitė, tas rado, kas tame 
Seime vadovavo: didžiuma pre 
ridiumo narių buvo krikščio
nys. Kas link žemės reformos 
pravedimo, tai kaip tik soči- TAURAGĖ, 7 d. sausio. Sį-
jali.stai buvo priešingi dvarų jmet pas mus žiema labai ne-
clalinimui, o šiandien, kad | pastovi. J i pasirodė labai an

ksti — 18 d. spalių užsnigo 
sniego lig 5 colių storumo. 
Ūkininkai buvo nusiminę, nes 

SKAUDA GERKUS? 

TURPETINAS 

PERSISUNKĖ 

GREITAI 

Greičiausias žinotnas palengvinimas 
dėti skaudančios gerklės tai yra tur-
pentinas. Patrintas ant gerklės jis ' 
pereina per t>dą ir prašalina sukle-
tėjima Ir išvaro skausmą. Jis pra
deda gydantį darbą kada yra pasli
dintas kūno. Cįrkulacija gero krau
jo tuojaus pereina per gerkle. Bet 
neišdirbtas turpentinas degina ir 
nemaloniai kvepia tai degimas ir 
kvapas išdirbtas neišimant jo geru
mą, šis naujas išdirbtas produktas 
yra žinomas kaipo "TURPO — 
Turpentino Mostis." Laikykite Turpo 
sustabdyt skaudančią gerklę arba 
šaltį pirmame pasirodyme. VELTUT 
sampelis bus prisiųstas. Rašykite 
The Glessner Company, I'indlay, 
Ohio. Dėžutes 85c. Ir 70c. 

B* 

A. L T H O M A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

13037 Normai Avenue 
Telefonas Pullman 70*7 

Bylos visose teismuos* <—* 

krikščionys valdo Lietuvą, tai 
ir dvarai jau biagiami dalinti 
bežemiams. 

Buvo paduotų klausimų raš
tu *p. Daukšiui, iš kurių tik į' 
porą šaip taip atsakė p. Sei
mo narys, o kitas "negalėjo" 
išskaityti — "visai prastai 
parašyti" . Į užklausimą, delko 
socijalistai protestavo prieš 
nuteisimą sušaudyti žydą No-
chimą, kuiis nužudė lietuvį 
kareivi, p. Daukšys daug pa
sakojo, bet niekaip neatsakė 

Santai Midy 
Tuojau* 

Palengvinu 

Skaudy 
Nusišltpi-

nimą 
Išvengti 

Imttmi.jij 
Žiūrėkite žodžiu 

".Midy" 
Hilo Vaistinėje 

DR. VAITUSH, 0. D. 
Lietuvis Akių Specialistas. 

Palengvins aklų Įtempimą, 
jra priežastimi skaudėjimo gal-
ros, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tuuvo, skaudančius ir u^egUslns 
karščius aklų, kreivių akių, kata* 
ro, nemlego, Ir taip tollaus, t>s 
vaistų arbk skausmo. Nspervlrsl-
na nei aklų medlkąlls mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą. Silpnybe muakullnlų a-
klų. Akiniai padaryti, kuris pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo 
ss. Nauji stiklai Įdedami į rėmus, 
jsl reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 
numerio U recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys prt 
taikytos. Speclale atydą atkreip
iama palengvinimai visų nervų 
ligų, kurtos paeina nuo ersinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paelnaačlų nuo nepataisytų aklų 
Įtempimo, kuomet geras pririnki. 
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Speclalė a . 
tyda atkreipta į mokyklai valkus. 
Valandos, uiio l t ryto iki 8 vak 
Nedėllomia nuo 9 U i 1 po pltttt 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 4tth Street 

AKINEI $4 IR AUG6ČIAU 

Ofisas Tel. Boulevard 96tS 
Rezid. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir visų chronškų ligų 
O F I S A S 

3103 So. Halsted St. 
Kampas Slst Street 

Vai.: 1—3 po piet 7—8 Vak. NeA. 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

Tel. Armitagc 2822 

DR. W. f. KALISZ 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
1145 Milwaukee Avenue 

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

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS U i CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4149 

'JL 

DR. S. H O i S 
GYDYTO*A8 IR CHIRURGAsl 

X — Spinduliai 
Ofisas: 9901 W. IPnd S t 

Oor. s . Ueavitt St. TeL Ganai M M 
ResMencUa; 9114 W. 4lsjd C4. 

Tel. Lafayette 4PM 
Valandos: 1—4 * T—I Y. Yi 

Nedėlioj: 19—19 ryte. 

Telefonas Boulevanl 1939 

Dn.S.A.Bnenza 
*•©• SO. ASHLAND AVENCB 

Cnlcago, m . 
»Tto iki U piet: 1 po 

PO Piet, t:S4 Vak. iki 
Vai.: 9 
piet Iki t 
1:89 vak. 

Tel. Boulevard 2i«o 

Dr. AJ. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, m . 

TeL Boulevard 3686 

Dr. J. p. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 So. Halsted St. 
Valandos: 9—12 0 ryta 

Vakarais nuo f flu » 
&*.: 6504 S. Artesian Ave. 

TeJ. Hemlock 2374 
Vai.: Utarnlnkals Ir I^etnrfflomta 

nuo 1 lkl » TaL 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas Ohirojpui. Obt-

w t r i ^ » 1 i r SpecijaUstas 
Eiektroterapas. 

IMMA TONSILTO -
1)—B« marioim*, 
9)—BV peili* Ii ag 
*)—«€ k n M j * 
*)—B« jokit, P » T « J M H 

t j j e ) lt MUMOIII Ms0ttu« paalSJM 
•prrttclj»», IHJ ton Ukromia -nirfmH 
skourfs priemoaėcab be) M t S k 

apkurtnidenu M C T « S I S « BlrS«jims 
Ujnlo T U O U M UgM pmaekmimnO, ir M 

yra reikale* dar* ap«r*eiJaa. 

1411 So. 60 Ave. Cicero, III 

• T 

Oflaaa atidaryta.: SkasSasS au« 
l>o piet Iki • vai. 

Kedenanti! n 
I raJ. 

i , . . 

DR. BENEDICT ARON 
^ 

Ofisas 8801 8. fceAtfe AT»\ 
Lafayette 0076. Valandos 
Rezidencija 8150 W. 98 81. Pbone 
rrospect 0910. Valandos Ha 19 
ryto, 7 Iki 8:89) 

DAUG PAGELBĖTAS. 
D. K. Georgieff, Chilco, Idaho, 
ražo: — "Malonėkite prisiųst 
man tris dėžes Bulgariškos Žo
lių Arbatos tuojaus. J i yru pa~ 

dauguma bulvių ir daržovių S e l b ė J u s m a n e " D u o d a ^ e i t a 

nekasta sniegas užklojo. ]STeil- P^leai^inimą viduriams. Bul-
gai trukus, sniegas nutirpo i r ' S a n « k a ŽohųArbata parduo 
ūkininkai laimingai pabaigė 
šakniavaisus valyti. Apie pra
džią advento, gerai pašalo ir 
iš kelių atveju storai užsnigo. 
Prieš Kalėdas 'atšilo ir su ly
tum sniege visai paleido. Per 
Kalėdas vėl pašalo, i r antrą j 
Kalėdij dieną i r naktį užėjo 

dama visose vaistinėse 35c, 
75e. ir $1.25. 

I klausimą, Į klausimą delko toks sniego šturmas, kad vis-

Ofiso Tel. Canal 1912 
Namo Tel. Fairfai 8353 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS tt» CfiGfRTfRGAS 

1724 S. L00MIS STREET 
Vai. 10 iki 12 ryte 2-4 ir 7-8:30 

vakare 
• • i J i 

Pitone 
*n 

Lafayette 8568 

DR. A. J. NORMANTU 
LIETUVTB NAPRAPATflAS 

9454 S. Wcstern Are. Chicago 
Vai.: Nuo 2 Iki t p.p. « Iki 8 rak. 

> • • • i » / 

-=JS.—rhstrTr-rrf"' ** * • -mutfafiftr. a a 

Phone: Hoors: 9 A.M. to 9 P.M. 
Rep. 7818 Sat. I to I f . M. 

DR. F. A. MANELIS 
NAPRAPATHAS 

0117 So. Talman Ave. Ghicago 

Tei. Ganai 0267 Res. Prospect 8959 

DR. P, Z. ZALATORISI 
Gydytojas Ir Chimrgaa 

1821 South Halsted St. 
Rezidencija 8000 s . Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryte iki 8 po platu; 

8 lkl 8:30 vakare. 
i » ^ » • » » • • • • • , 

. • • 

^ lTamn Telefonas Yards įfcfs 
Ofiso Tek. Boulevard 6913 

bR. A. J. BERTA^H 
8484 So, Halsted Street 

Ofiso valandos nuo i Iki t po 
pietų ir I iki | valfiVe 
• a * 

Ofiso Tel. Bouleverd 7086 
Res. Tei. L8f»rėttt 67*3 

B U . JOVUIŠ fcStaS] 
Gydytojas ir Chifurtas 

Valandos d—12 tfto 7—^vakare 
Nedėlioj 10—12 ryto 

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 
Tiktai Vakarais 

Ofiso Antrašas 8133 S. Halsted St. 
Roz. AntraSas 4449 So, CaUfomia 

A^-enne 
^ — • -

- * * ^ * H 

Dr. Maurice Kaho 
Gydytojas ii* Chirurgą* 

4631 So. Ashland Ave 
TeL Yards 0894 

Rezidencijos Tel. Hrde Park 
Valandos: 

Kuo 19 Iki 14 piet 
Nuo 2 iki 8 po plst. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. nuo 10 1d 12 piet 

DR. A. W A R C H A L O W S K I 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius —• šlifuoti 
stiklai ant vietos. 

1053 Milwaukee Ave. 
Ant Xelowakio aptiekos Tel. Armitage 8988 

balandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 4 iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną. 

• • i • i *a*u 

Dfc. J. F. KONOPA T J ^ ^ S T 
X-SPINDULIAI. arDo VK0^i1Š^Š>£BEIIM m 

Speeialis: Gydymas Vyru, Motera ir Vaikų taipogi Aklų, Analų, 
Nosies r Gerklės naujansiomit, geriausiomis priemonėmis. 

Ofisas 1620 W. Divislon S t , Kampas Mi!waukee ir Diokson S t 
Vai.: 19 — 12 priešpiet. 2 - 4 po piet rr 4 - 8 vak. Sekmad. 14-12 

Telefonas Annifage 6146 
a a M ^ M — > • • aas. Jt 



CAGOJE paklausysime, gražaus koncer- kutinį boną. Visi pradekime 
to ir pasižmonėsime", sakau šį nauja, meta su nauju pasi-

i * • • 
aš. Ir dar tiek priduriu, kad ivžimu šelpti, kiek išgalime, o 

BRIGHTON PARK. j taip seniems kaip ir jauniems tai darydami padėsime sesu-
j reiktų būtinai 'atsilankyti šion tems jųjų vargingame gyveni-

įįeru Sąjungos 20 kuopos pramogoa, nes tai bus viena'me. 
Įsido- Sv. Mateušio dr-ja auk. $5.00 

Antradienis, Vas. 2, d., 1926 

U E T U V O S ŪKIO BANKAS, 
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju 
turtu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr. 

NAMAI - ŽEMĖ 

• • • •> • 

g a n i s susirinkimas Įvyks gražiausių sto sezono. 
Hadtenio vakare vasario 3 ^ k i m : p-nios Onos Pocienės 'Moterų Sąjunga 

. .K-- , koncertas įvyks sekmadienvje. Šv. Petronėlės dr-ja 
>aicje. I • * *u 7 

M$s narės vra kviečiamos vasario 7 d. 8 vai. vakare, Lie- Šv. Martino 
mik'vti, nes'vra daug svar- t u v i l i Auditorium V prie llals-
dalyku aptarti. Taip pat UMI K"ves-ĮOHH' sumažint i hi lėtus, 
pmigus nuo atsibuvusio 

fero LO d. Sausio. 
įvieeinmo iaij: pat ir įlan

ka t aliki u mot erų prisi-
i mus u tarpa. Dabar eina 

ingos vajus kaip tik ge-
įsia ir patogiausia proga 

BRIDGEPORTAS. 

lankėte į surengtų Šventos Ag-
10.00 nietės choro, Bunco Party, 
10.00 Gramonto svetainėje, Sausio 

. . . . 8.65,20. 
Monika Krinickienė . . . . 5.00 Tariame aėiu visiems už to-
Taipgi už punch board 20.00* ų skaitlingų susirinkimų ir 

Šv. Petronėlės draugija va- pašelpimų mūsų. 
jaus knygelių pardavė net 5-

!kias. Antanas Tvarkius pasi
žadėjo auką sesutėms $50.00. 

P. šimutis, pirm. 

A. L. R. K. Moterų Sajun- j Nauja Valdyba 1926 nu 

tirašvti 
M 

eos. 
prie Moterų Sa-

rio 11)26 metais ftv, Ju rg io sve 
tainėje 32 PI. i r Auburn Ave. 

'< paprastame kambaryje. Visos 
sajungietės malonėkit atsilan-

Valdyba. Ikyti, nes >ra rengiamas šokis 
jir užkandžiai 10 vasario 1926, 

KONCERTO — ŠOKIAI.' Lietuvių Auditorijoje ant Hal-
Uted St. Visos .atsilankykite, 

[logus išklausęs dainų, mu- nes bus daug reikalingų daik-
s, kaikada jautiesi lyg no - !m apsvarstyt i ir kurios nori-
jpasikaubėti — įspūdžiais jte įstoti į pirmąją kuopą ma-
idalinti, apie tai ką gi rdė- , lonėkit nueiti pas kuopos d'ak-
Nejauku tuoj po pramo- tarę, Konstanciją Abraieiuto, 
— mauti namon. — P-nios 3332 So. Morgan St., an t ant-

1 Pocienės koncertą, va - j rų lubų; ten gausi t aplikaciją 
d. žada sekti šokiai, Sįr atėjusio- busite sąjungietė-

ai iki vėlybam laikui. I mis. 
bent paužšhne" sako 

gos pirmos kuopos susirinki-1 Dvasios Vadas : J o Malony-
mas įvyks trečiadienį 3 vasa- jbe Palotas kun. lf. L. Krušas , 

pirm. Juli jona Pukelienė, rast . 
X. N., kasierka,' Agnietė Gi-
lienė. 

Nemalonu 
Mums labai y r a nemalonu, 

kad mes netekome pereitų me
tu ktosierkos Rožės Maziliaus-

•r 

kienės. Atsisakė nuo savo pe
reigos, apleidžia šią šalį ir ne
užilgo žada važiuoti j Lietuvą. 

Petronėle M. Smilgiutė. 

i žmonės, " t a i bent paklau 
Įime malonaus balso mūsų 
uisios dainininkes" , sHko 

[zikos mylėtojai, " t a i bent 

N O R 1 P I R K T I 

Noriu pirkti vieną ar du lo
tu t a rp 70 ir 71 ant Maple-
\vood arba Rovkwell gatvių. 
Praneškite laišku į " D r a u g ą 
Box 200. i 

• * 

Pažymėkite loto numerį. 

Iš 18 KOLONIJOS. 

TOWN OF LAKE. 

Vyčit trupinėliai. 

KRAUJO EGZAMIN0S I I 

I 
Klinikas Veltui 
TIK DEL VYRŲ 

Gydytojai Nereikia Mokėt 

"606" E
T3" "914" 

*tentai tik moka m a i a dal( už 
au>. Mes išgydome visokias 
a Kraujo, Odos, Kepenų Ir 
stų. 

National Health Clinic 
*$57 West Madison Street 

Kampas Paul ina St. 
alar.dos nuo 10 iki S vai. vakare 

Nedėlioj 10 lkl 1 

VYRAI GYDYKITĖS 
Gydimas 

50 » $10 
pranešimui gydysn vyrus u i 

mažintą kaina f 10.00. ftis pastų-
maa del trumpo laiko. Tauri at

likite šiandien atldėUojuvaa yra 
.fojingaa. 

Ar sergate? 
Ar norit* t i -
aigydyti? At
seikite paa ma 
n e d e l - p i l n o 
f i z i š k o s Ir La. 
b a t o r i j o s p e r -
Murejimo. Su
žinokite jūsų 
tikrą stori. 

Nemaišykite 
laika paa ki
tus gydytoju*. 
A* »artojų X -
Kay ir Mle-
roakopą del 

W. R. Register egzaminacljų 
+nm. » »». i. kurie suranda lOt N. D e a r b o r n t

K
i k r a p r l e ž a B t < 

Hl. 12-to aukštis Ugų. Mano 15 
r-raata? m e t " Pa»«K-
•erganYiu "**" «"»*« . * 4^ . hnvo oa-

Choras. 
Ii. Vyčių IV-tos kuopos prie 

Dievo Apv. parapijos choras 
auga didyn, ir nėra abejonės, 
k a d į t rumpa la ika bus įžy
miausias choras Chicagoje. 

Choro vedėjas p . K. Sabonis 
X Yv.-ia 13 kp. iSsirinko [onergingai ėmėsi darbo pr ie 

nau j* e n e r g i n e vaUyb.-};!0110™' * Jo tas darbas eum 
veik visi čia gimę ir augę įėjo 
valdybom Daro jie pl'anus del į 
didesnio ir smarkesnio veiki
mo. 

X Vvčui 13 kp. nar iai jau 
s. Žada len-, P**10*•>*' M a t > d a b a r y r a t i k r a 

darbymete chorui. Bū ten t : 
kun. V. Mikaičio primici.ffl Va-

PEARL QUEEN 

Concertinos 

AUDITORIUM CAFE 
A N D 

CHOP SUEY 
Gera Vieta Pavalgyt i 

Lietuviškų ir Amerikonišku 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. Bonlevard 6788 

j ; Kampinis 9 flatų muro na
mas $52,000 turi but parduo
tas. Kiek pasiūlysite? Visi fla-

j tai po 6 kamb. kietmedžio ir 
riešučio užbaigimai, moderniš
ki įtaisymai, pečiu ir furnasu 
šildomas. Kendos neša $5,040 
į metus. Randasi arti Kedzie 
ir Lexington gat šis yra tik
ras bargenns? Ateikite peržiū
rėti. Veikite greitai. 
BROGNI & BROGNI, Inc., 
4403 W. Harrison Street 

NAMAI -- ŽEMĖ 

•ant naudos, nes visi choristai-
tės y r a patenkinti , ir ko to-
l iaus vis daugiaus naujų na
rių rašosi p r ie choro. 

Sausio 26 d. buvo choro ro-

j ruošiasi pr ie vajau 
ktvniuoti . Vaiio Vvėiai - lai 

Į kuopa 13 numeris nors Kai-ku-
riu sakoma nelaimingas i r ne-
pa'sekmingas numeris b u n a ™ tik h a ž n y « 0 j giedojimu 

Dol greitų rezultatų perkant, par
duodant ir mainant namus ar kiias 
prapertea, skolinimui pinigų ant pir
m ų ar antrų moVgičių, arba padirbi
mui dokumentų ir kad gautumėt tei
s inga patarnavimą, kreipkitės: 

. V. BOHACHEWSKI * 
Real Estate Brokeris, 
4233 GcrmanUnvn Avenue 

Pliilailelphia, Pa. 

R E I K A L I N G A 

Yra geriausia, rekomen
duota ir vartota geriausių 
koncertinos muzikantų ir 
mokytojų. 

Taipgi turim visokios rų.Mes 
kitų muzikaliski) Instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos del Concertlnų, Orkes
trų ir Plano Solams. 

Parsiųskite mūsų 
katalogą dykai 

Vitak - EIsnic Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Ohfeago, 111. 

sario 7 d. Choras turi išmokti 

: vienas iš geriausių - laimė-
»tojų vajaus metu. 

X Štai Liet. Vyčių 13 kp. 
narys klerikas Pranas Jurgai
tis pervažiavo atostogoms. Vy
rių 13 k p. džiaugiasi susilau
kusi svečio. Kler. Pr Jurgai
tis žada atsilankyti trečiadie
ni susirinkimam Visi lauksi-
me mušu svečio! 

X Susirinkimai labai skait
lingi, tik džiaugkis ir gerekis 
iš jų veikimo bei darbštumo. 
Po kiekvieno susirinkimo se-| 
ka šokiai, žaislai ir ki t i mar
gumynai. 

Vytis. 

Ar 
Visų 

draugas. 
geriausias 

vyrų 
Mano 
palludyjimas yra 

kos buvo pa
švęstos gydy
mui sergančių 
vyru. Ateikite mano išgydyti tr j j ^ į j ^ T e l . 

patenkinti 
cientai. 

p a " s ingas Ir g a -
uos gydimas. 

606 Europos 
Remėdijos 914 

TIKROS Ir PAGERINVDS 
Suteiktos del kraujo pagerinimo 
Ligos kurios buvo negal ima Išgy
dyti pasiduoda š iame scientlf lškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme uaujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, baktennus, 
Ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo neatkratomas l igas \ 
trumpą laika. Ateikite Šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto lkl 5:S0 
v. v. Utarnlnkals, Seredomis Ir Su 
batos vak. iki 8 v. • . Nedėliomia 
nuo 9 vai. lkl 1 vai. p. p. 

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

Paimkite elevaitorj iki 12 
aukščio 

Cbicago. UI. 

BRIDGEPORT. 

Paskutinis Paaiškinimas. 
Šv. Pranciškaus Draugija 

laikė susirinkimą Gruodžio 27 
dieną. 1925 metais. Pe r susi
rinkimą, kuomet generalė at
skai ta tapo padaryta , pasiro-

,de, kad I-mo skyriaus spėko
mis tapo Sesutėms Pranciškie-
tėms prisiųsta dvylika šimtų j 
devyniasdešimta dolerių i r ke-} 
lėtas centų. Vajaus 'atskaita 
buvo patalpinta dienrašty 

Drauge" , bet nekurie, ką 
toliaus minėsiu buvo per klai
dą nepaskelbti. Priežast is y ra 
tame, kad generale a tskai ta 
nebuvo priduota raštininkei. 
Klerikas "VValter V. Smilgius 

laukojo $50.00 boną Sesutėms 
jpranciškietėms. Nors netur
t i n g a s moksleivis baigiantis 
mokslą, o vienok matydamas 

i a 

bet taipgi reiks ir į svetaine; 
per bankietą išpildyti progra-| 
mas. Toliaus reikia prisiruoš 
t i prie KL Federacijos Seimo,! 
kuris j vyks Dievo Apv. par. j 
svetainėje, dėlei hi visų ap-1 
linkybių choras turės laikyti 
repeticija.s du kartu į savaitę.1 

Daug upo pridavė. 
Laike pertraukos repetici

jos atsilankė mūsų gerbia
mas klebonas kun. Ig. Albavi-
čius. Visi jautėsi dėkingi ir 
dži'augėsi, kad musij chorą 
gerb. kun. Ig. Albayičius ar
čiausią laiko prie širdies, ir 

,jo veikimu įdomauja. Prakal 
bėjęs j chorą primindamas, 
kad i t rumpą laiką j au pra
dės baigti s ta tyt i naują baž
nyčią, kurioje turėsim i r nau
jus vargonus. Taipgi pr ie na u 
jos bažnyčios bus vienas kam
barys kuriuomi naudosis 
vientik choras. 

Praė jus repeticijos per
t rauka i imta vėl mokintis. 
Mūsų klebonas atsisėdo prie 
tenorų, bet ka ip užgirdo kad 
p . Sabonis šaukia bassu " v y 
r a i dabar g i e d o s " ta i t ik žiū
r im jau mūsų klebonas sėdi 
prie bassų. 

Beveik išmokus kelis vei
kalus, repeticija baigėsi 10 
vai. Sekančios repeticijos į-
vyks antradieniais ir penkta
dieniais. 

PAVLAVIOIA 
Undertakers Co., Inc. 

Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms ir t. t. 

3238 S. HALSTED ST. 
P h o n e Bou le \ard 7667 

Rezidencija Bonlevard 9828 
Chlcago, )ll. 

MERGINOS 
Reika' ingos mokytis "Oommercial 

telegraphy". Mokama $18 iki $25 j 
savaite ir teikiame mokslą. 

Matykite 

Miss SAGON 
36 South State St. 

Ruimas 1902 arba 
M;« i i n ; i » i i i i Rul te ins 6 2 5 

82 W. Washington &*. 

VYRAI — VAIKINAI 
Reikalingi mokyt is "Oommercial 

telegraphy". Mokamo $20 iki $35 J 
savaitę ir te ikiame mokslą. 

Matykite 

Miss SAGON 
36 Scuth State St. . 

Ruimas 1902 arba 
Mnnagicrių l lufruis 625 

82 W. Washington St. 

BUTKUS UNDERTAKING 
Oo., Inc. 

p. B. Hadley. Llcensed 
Bališamo to Jas 

710 W. 18 St., Chicago, VU 
Viskas kas reikalinga prie pa-

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame J 
tol imesnės vietas už tą pačią kai
ną. Leiskite m u m s pagelbėti jums 
nuliūdimo valandoje. 

Telefonas Canal 3161 

arg;." 

L J. Z O L P 
G R A B O R I I S IR LAIDOTI VIV 

VEDĖJAS 
1650 West 46th Street 
Kampas 46th ir Paul ina Sts. 

Tel. Blvd. 520JS 

Nul iūdimo valandoje kreipkitčs 
pr ie nian..'.s p a t a r n a u s i u s i m p a t i š 
ka i , m a n d a g i a i , g e r a i i r p i g i a u 
n e g u k i tur . Kop lyCia de l Š e r m e n ų 
d y k a i . 

— «> 

S. M. SKUDAS 
LIETUVIS 

Graborius ir Balsamotojas 
1911 CANALPORT AVE. 

Patarnauju simpatiškai, m a n 
dagiai ir pigiai. Automobiliai 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

Telefonas Roosevelt 7532 

Dul-<rul-dudelė. 

BRIGHTON PARK. 
I 

Šiuomi norime padėkavotij 
Sesučhj reikalą paaukojo pas- visiems svečiams, kurie 'atsi-

A. I A. 
ONA EINIKIENĖ 

mirė sau.sk> 30 d., 1926 m, 
6:50 vai. ryto 41 metŲ amžiaus 
Ki lo iš K a n n o Red . Rasemių 
Apskričio Kražių Parap. P a d -
varninku Viensledžlo. Išgyveno 
Amerikoj 23 metus . 

(Paliko didel iame nuliūdime 
vyrą Kazimierą, dukteris Sta
nislavą, Antanina ir Sofiją, sū
n ų Vladislovą Ir vieną seserį. 
O Lietuvoje brol | Ir seserf. 

Kūnas pašarvotas 2521 West 
45th Place , Tel. Iiafayette 3858. 
l a i d o t u v ė s |vyks Seredoje Va
sario 3 dieną. Sš n a m u -8:00 
vai. bus atlydėta j Nekalto 
Pras idėj imo P . Sv, bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingos pa
maldos Ui vel ionės sielą. . 

P o iMftnaldu bus nulydėta f 
Šv. Ka/ imiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines , 
draugus i rpažjstamus dalyvau
ti š iose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Vyras, Dukterys, 
Sunūs ir Sesuo. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. 'Mtp, Tel. Blvd. 6203. 

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

J. F. EUDEIKIS KONIP. 
P A G R A B Ų VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 

4605-07 S. Hermitage Ave. 
Tel. Yards 1741 Ir 4040 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
4004 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094 

V Į " 

Y. M. STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais i Lietuva ir kitas 
šalis. Pmigus išmoka arti
miausioj pastoj arba ban-
k o į PARDUODA laivakor
tes ant visų linijų ir greitai 
atveža gimines iš Lietuvos. 
Padaro legalius poperius ir 
dovernaštis. Parduoda na
mus ir lotus ir maino far-
mas ant namų b<n lotų. 

Atstoyauja Lietuvių Pre
kybos Bendrove ir Lietuvos 
Tarptaut in i Banką visuose 
reikaluose. Visad kreipki-
ties p a s : 

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

Chicago, HJ. 
Telefonas Yards 6062 

Notarj Public. 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
A N T R I MORGICIAI 

Sutelkiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

Ir kontraktus 
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Ave. 

Lafayette 6738 
I 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1A1 
Tel. PALIS A D E 4819 

C. B. CZEPUKAS 
4201 N. Marmora Ave, 

KONTRAKTORIUS 

L 

Būdavo j u naujus ir taisau fe
nus namus. I'ertikrinimui galite 
perž iunt i mano budavotus namus. 

- • 

Tel. Canal 2501 
M E T R O P O L I T A N 

ELECTRJO SHOP 
Parduodame Visokius Elektrinius 
Daiktus. Elektrini Darbą Atl ieka-
' m e Kuogeriausa. 

I 2215 West 22 St. Chieago, 111. 

Tel. Republ lc 4537 

JOHN G. MEZLAISKIS 
G E N E R A L CONTRACTOR 

A N D BTJILDER 
7018 S. Campbell Ave. 

Tel. Yards 4062 

A. K A I R I S 
Hurtano ir budavojlmo narna 

G E N E R A L I S 

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

gera patarimą. 
3311 boutn Halsted Street 

Chlcago, DX 
H o m e 

3356 Lowe Avenue 

NAMAI - ŽEMĖ 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumerls , arba at

l ieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

2313 So. Oakley Ave. Chlcago. 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Grabortus 
M 1 4 W. 23rd P lace 

Chlcago, 10. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoptglausia. 
Reikale meld i iu at
sišaukti, o mano 
darbu Imsite užga
nėdinti. 

Tel. Canal H 7 i 
S l t t 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Cbicago,UI. Tel. Yards 7282 

NAUJI METAI - NAUJI 
BARGENAI 

Pas 
C. P. SUROMSKIS & CO. 

Kas nori išsimainyti namus 
ant farmų arba farmus ant 
namų. Taipgi kas turi lotus 
arba bile kokius biznius, mel
džiu priduoti j rausų ofisą. 
Mes jums pritaikysim geriau
sius mainus. Meldžiu skaityti 
toliau.-
«. BRIDGEPORT. 

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

2 pagyvenimų medinis na
mas, 6-Q kambarius, {mokėti 
$500. 

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

WEST SIDE. 
2 pagyvenimų bizniavas na

mas, galima pirkti su visu 
bizniu. Biznis yra valgykla. Į-
mokėti $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, k i tus ka ip ren
da išsimaino ant lotų arba bi
le kokio biznio. Randasi an t 
70 ir Aberdeen St. 
JEI NENORI MATYTI BLO

GO METO PIRK ŠIAS 
FARMAS 

Parsiduoda ui pusę kainos 
arba savininkai mainys ant 
namo mieste: 

70 milių 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, įmokėjima. Meldžiu 
atsišaukti kuogreičiausia nes 
tokių barmenų ant farmų ne
matėte. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO 

Bonlevard 9641 
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