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•'Drangas" tebūnie kiekrier 
nam lietuviui katalikui Ame
rikoje jo gyvmimo draugas! 
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Kad turp mų9, katalikų, Bnl^ 
daugiau Tienybės, meilės Ir susipra
timo Ir kad daugiau Kalėtum* nu
dirbti naudingu darbų, naudokimės 
katalikiška spauda ir Ja platlnklma. 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 
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m s m u Maskvos Valdžia-lškelia 
" m Protestą Latvijai t 

LIETUVOJE CHÎ GOJE g g g y j g , Įffl-

REIKALINGA TK MUZJ-
KA; PASKELBTAS 

KONTESTAS 

PABALTES MAŽUMŲ 
KONFERENOPA 

RYGA, vas. 7. — A|nt Mas-, dėjo pabėgusius piktadariui 
i I 

[kvof-Rvgos geležinkelio už 20 Į surasti ir nubausti. Latvijos 
'mailių /nuo Rygos keturi kau-! vyriausybė pažymėjo, kad tas 
įkuoti plėšikai užpuo'ė trau- [užpuolimas atlietas ne kokiais 
kinio vagono vjeną komparta-1 politiniais motivais* bet tiks-

08 I ta į g r o b t i pinigų ir l»a.«gT'-1 ! ( > n k a i B m k i n s k į . 
o l nybiu. * J 

ŠIMONIO PARODA RYGOJ 

• CHICAGO, — Parplauti- j mentę, kuriam buvo Rusijos Įln 
niam Kongreani himnas jau boBevik# du karjeru. Jied 

KAUNAS (per pasta). — 
— I Pabaltai valstybių ma
žiam) konferenciją, įkuri pra
sidėjo Rygoje sausio 16 d., '9 metų. 
Lietuvos mažumos' pasiuntė 
savo atstovus: žydai atst. P in 
kelšteiną, vokiečiai Kinder į ir 

Vaikui pripažinta 25,000 
dolerių 

iTeisėjo Holdom teisme pri
siekę teisėjai 25,00(J dolerių 
atlyginimo iš miesto Chicago 
pripažino Ed\vardui Quinn; 

paradytas ir muzikos komite- s u 8 a v j m v o ^ \ kokius tai <lo- Nežiūrint to, bolševikų vai
to pripažintas. Himnui reika- "kunientus. ' džia iškelia Latvijai aštrų 
linga tik muzika. Tą himną; Kurjem iškėlė kovą užpuo- Į protestą, reikalauja aukštos | KAUNAS (per pastąj). — 
Kongreso laiku, birželio 20- [Ūkam. Hienas ju nušautas, H- Į kompesatos, #i raudonieji ,'šiomis dienomis Rygon išvy-

! I 

Ima Pulti Bažnyčią 
1924 metais tas vaikas ant 

vienos viršutinio geležinkelio 
n l o f ( . ^ ^ „!„+•• iv. Jiems kadi r viešas pamaldas 
platformos palytėjo ankstos r , m v . .; , ., l + 

MEXICO CITY, vas, 7. — tega, žinoma, diktatoriaus Ca-
' Meksikos valdžia senai spau- lies direktuojamas. 
dė Katalikų Bažnyčią ir per- Meksikos konstitucijoje y-
sekiojo katalikus, drauzdama ra padėta priešbažnytįnių 

24 <!.. giedos milionas žmonių. į ta* pažeistas. Tečiaus žuvo ir , laikraščiai naėgma išjudinti įfo dailininkas Šimonis kurs 
1> v 4 - * i * ' i . » . i ! 1 v t^iamos. 

arašyti lumnin ntatmkamą ( | u plėšiku. Kitu d« pabėgo. į padanges, Sako gana tų zu- r u o š i a ten savo kurinių paro
dymų. Bolševikų agentai vi 

voltos elektrizuotai viela ir 
nuo to susirgo. Gydytojai pra 
nešė, kad jam nervai suardy
ti. I r tas įvy^o per miesto 
apsileidimą, kuomet tos rųšies 
vielos atatinkamai ncužden-

muziką paskelbtas kontestas 
kurs baigsis kovo 5 d. 

Himnui parašyti taijrat bu 
vo paskelbtas kontestas. Mu-

s Jokių dokumente neatimta. 
Tuo pačiu traukiniu vyko i sur žudomi ir kaltininkai 110-

v kitu šalių karjerai. Tie iš-! baudžiami. 
girdę šaudymą savo kompar- Bolševikų laikraščiai nuro-

Suprantania, miestas ape-
dą. Išviso išsivežė 73 paveik- I iu ( )K -y U) „ e t a t a i 1]Q^ino_ 
sius. 

likos komitetas praneša, kon~ j tamcntuose užsibarikadavo. do, kad to«< pušies žudynės 
toste dalyvavo keli tukstnn- Latvijos vyriausybė už tą į Latvijoje ne pirmiena ir ra
čiai kntc<tantų. Iš 3.000 para 
Šytų himnų išrinktas viena?. [kvos 
Himnas užtyrdintas "Tautos 

REDAKTORE NUBAUSTA 

; nemalonu jvykj tuojaus Mas-[gina valdžia imtis griežti;, 
valdžios atsiprašė ir ža- priemonių. 

Pinigyno Sekretorius Nori 
Atmainii Prohibicijoje 

FaSveptiiros" - - The Natio-
n's Conseeration." Pripažin
to himno ai.tone yra Angelų | 
sesuo vienuoV' Mary, angliš

kos kall>os instruktore &\\ 
Pranei.^aus Ksavero kolegi-j w A Sl i IN( jTON, vas. 7— , Volsteado įstatymui modifi-
JOJ. Chicago. Į Volsteado įstatymui nusako- kavimas, bet dar griežtesnis 
Kiti pratzai mi kažkokį svarbus pakeiti- (prohibicijos- vykmimas. 

"saus ie j i " rali 110-

KAUNAS (per paštą). — 
"Lietuvos* Žinių" redaktorė 
nubausta dviem savaitėm a-
rešto ir pinigine bausme už 
padėtą šių metę penktam nu
mery įžangini straipsnį "jTal-
dančiųjv. Partijų Užkulisai." 
Bylą buvo iškėlęs finansų mi-
nisteris. 

im. 

Mirė pažymėtinas žmogus 
Chicago j mirė Tom Grief, 

77 metą, kurio saliune .(54 
YYest Lake sU) 1886 metais, 
gogu&vs 4 d., anarchistai su
darė sąkalbį. To sąkalbio pa
sekmėje įvyko tais metais ži
nomos apiarchistvi Haymarket 
riaušės. Panuesta keletas bom-

iTečiaus ilgas laikas j i su 
tuom kaipir slėpėsi, nerodė 
savo ilčių. 

Šiandie jas jau ima rodyti. 
Vietos arkivyskupas Jose 

Mario Moray del Rio, kurs 

straipsnių, kuriuos valdžia te-
čiaus savaip interpretuoja, 
kad tik atlikti didesnę nuos
kaudą katalikams ir Bažny
čiai. 

Pav., valdžia draudžia stei
gti privatines mokyklas reli-

valdžios vedamai kovai smar- Į giniais pagrindais. Nurodo, 
kiai priešinasi, ar tik nebus:kad mokyklose vaikus religi-
traukiamas ^t ieson," kaipo Įjos iuokytų nei kunigai, nei 
'•poržeingėjas'* Meksikos įs- [vienuolės, tik vieni pasaula-
tatymų. jniai. Juk tai .absurdas, kokį 

Apie tai paskelbi, vidujinių 1 vargiai rastum ir Rusijos bol-
reikalų ministeris Romeo Or-[ševikių valdžioje. 

Nešiojos, pagaliaus prarijo , ' idealo Savaitė" 
Leonardo Haiul, 21 m., 7-j A m e r i k o ^ T d ( i a l ° » ~ « * 

339 Kimba* ave., pirm v i e - ! 0 h i c a g o j I> r a ^ l d ^° P r a e i t ^ 
nerių metų mirė motina. L e o ^ : e ž t a d k ^ ' k u o x t t L l , 1 < ? o l n 

j parke prie A. Lincolno sto-

,Sesuo Maiy pelnė pirmą niai, kurie esą reikalingi, kad 
praizą. Antras praizas ]>ripa- prisitaikinti prie naujų vyki-
žintas Stellai Niagara iš Ne\v nimo sąlyąi}. 
Yorko, kuri pasirašiusi M. C , 
O. S. F. Trečias — Šv. Kd-

Tuos pakeitimus sustatęs 
prohibicijos vvkinimo virši-

wino seserei iš Šv. Juozapo ; n i n k a s A n d r e w ^ i r j u o s S i .k . 
sem :parijos, Kankakee, 111 
Keliems autoriams ir auto
rėm^ prij)ažįnta pagarba. 

Eucharištinio Kongreso oi'i-
cialis himnas lietuviškani ver
time toks: 

Kuomet 
ja už griežtą prohibicijos vy-
kinimą, neatsižvelgiant į vi
suomenės sentimentą, ••drėg
nieji" vienijasi prieš Volste
ado įstatymą ir pasirengę 
kongrese iškelti kovą už įsta-
tvmo modirikavima. 

Tuo pačiu laiku gyventoji;, 
tarpe auga reakcija ir de'i tos 
••sausųjų" eilės ima skaldy-

Kiek sužinota, nebus jokis tis. 

retorius Mellon patvirtinęs, 
Artimiausiomis dieniomis tas 
reikalas busiąs įduotas kong

resui. / 

RUSIJOJ ŽMOGŽUDYSTES VOKIETIJA T. S^JUNGON 
PIGIOS 

MASKVA, vas. 7. — Vie-

O Krikščionys, pakelkite savo šir-
(dis. 

Ak, aukštinkite savo gimimą; 
Pieva* iš to patiea kraujo sutverė 
Visus tuos. kurie gyvena žemčje. 

Visa garbė mušu įCucharistiniam 
(Karal iui : 

Visa garbe mušu Eucharist iniam 
(Karaliui! I ną 19 metų (komunistą, vietos 

O-alybią Viešpatie Dieve, dirstelk. | n o l Š e v i k u t e i s U M S l i u b a i l d ė 6 
Ka Kiis taus palaiminta malda a t - ' 

(liko: 
' M a n o Tėve, tegul jie bus 
"Kaip mes esam, Tėve, vienas." 

Visa garbe etc. 
.Mes savo gyvastis pašvenčiam. 
Kiekviena tauta, raš€ paskui rasę; 
Ak. gal mes susirinksim ir vel 
CJi«doti prie* Tavo VHdą. 

Visa garbe etc. 

Milionas vizitorių 
En?haristinio Kongreso 

transportacijos komitetas an
dai turėjo susiriiJumą, ku
riam buvo gaunami plakai 

tvarkyti milžiniškĮii Kongre-
san suvykusjų žmofiiij minių 
judėjimą. Birželio 24 d. Kon
gresas bus turimas miestely 
Mundelein, Lake apskrity. 
Šimtai tūkstančių žmonįų iš 
Chicagos ten vyks specialiais 
traukiniais ir automobiliais. 

Traukiniais vykti nebus di
delių simkenybių, reikės tik 
parūpinti daug traukinių. Bet 
tūkstančiams automobilių rei
kalinga vieta juos sustatyti. 
Komitetas yra nuomonės, kad 
iš Chicagos į Mundelein bir
želio 24 d. važiuos apie 100,-
000 automobiliu, ^varbu tad 

mėnesiais kalėjimu už kito ko
munisto nužudymą. 

Netoli Eihvardsville, III, 
vienoj farmoj rasta nužudyta 
konstabelis Hochett su savo 
a&istejutu. Jie savarankiai da
rė " r e i d u s " pas "moonshi-
aerhl*." Policija ieško žmog
žudžių. 

4r 
PARYŽIUI, vas. 7. Vo

kietijos ambasadorius Franci-
jos premierą Briand painfor
mavo, kad vokiečių vyriausy-
lx̂  įstoti T. Sąjungon aplika
ciją įteiks rytoj. 

ŽUVO 6 KAREIVIAI 
HONOLl LU, VVrawaii sa

los, vas. 7. — Mirė 16 amieri-
koniški kareiviai išgėrę kaž
kur gautų degtinės-nudų. Po 
to įvykio visi kareiviai pasi 
žadlėjo nevartoti jokios "moo-
nshinės." 

AGRONOMŲ SUVAŽIA-
VIMAS 

KAUNAS (per paštą). - ^ 
8ausio 23 d. čia žemės ūkio 
ministerijos rūmuose įvyko 
Lietuvos Agronomjų Sąjungos 
visuotinas susirinkimas. 

Darbų tvarka buvo tokia: 
L Valdybos pranešimai; a) 
tolimesnio veikimo planas; b) 
agronomų kursų klausimas; 
c) agronomų literatūra ajiru 
pinimo klausimas; d) biudže
tinis ūkininko ūkio tyrimo 
klausimas; 2. ūkininko ūkio 
reikšmė visuomenės ekonomi
niam gyvenime — p. J . Ale* 
ksos referatas; 3 Mitseherli-
cho faktorių veikimo įstaty
mas — p. J . .Tonkūno refera
tas ; 4. valHybos narių rinki
mai ; 5. revizijos komisijos na
rių rinkimai; ir 6. sumany
mai. | # | V 

{nardąs iš susirūpinimo nebe 
toke Matant protp. J is nu*i-iv>' l o s P 2 1 * ^ I'anūnklinė len 

bų į poliemonus ir nemažai .pirko nuodų ir kuone ištisus t e e* 

v S 

pastaruig žuvo-
Riaušių laiku 5 anarchistai 

ngau%a . i r paskui j>akart4i. 
Jrr lavortal palaidoti Wald-
heim kapinėse. ! 

Miręs tomis dienomis Tom 
Grief tai]>at palaidotas tose 
pačiose kapinėse šalimais 
įaudonųjų, kurie jam kituo-
met daug negarb<>s iškėlė. 

metus nešiojosi ki^eniuj. No
rėjo pasidaryti galą, bet vis 
atidėliojo. j 

Aną dieną- pagaliaus nuodu 
prarijo. Paimtas ligoninėn, 
kur, sakoma pasveiksiąs. 

Policj jos seržantas ^ a l s h 
naktį prieš sekiuadienį snga-
vo ii' areštavo 5 plėšikus. 

— . • . — 

AVashingtone serga kongre-
smonas Madden iš Chicago, 

ŠVENTOJO TĖVO AUDI-
BNCUOJ 

pampinti jiems viotos ir pat-,domi svarbiausi 'vieškeliai iš 
vaikyti taij>, kad vieškeliai Chicagos į Mundelein ir iš ki
rs ebutų užblokuoti. t,ų miestr. į Chicago. 

Transportacijos komitetui Komiteto nariai yra nuomo-v 

pagelbon eis miestelių ir ap- ' nės, kad Eucharistinis Kong-
skričių autoritetai, supervizo- ; resas Chicagoje, j>irmiikart 
riai, konstabeliai ir kiti. Lake S. (Valstybėse, bus vienas di-
Countv Land Association, ku- džiausiu. 
ri reprezentuoja daug žemės 
savininkų, šalę Mundelein vel-

Pirm keletos mvtyi (Tarptau 
tinis Eucharistinis Kongresas 

K()AL:\, vas. 7. — Šventojo 
Tėvo audiencijoj priimta ke
liolika karininkų iš ameriko
niško karo laivo Pittsburgh, 
kurs sustojęs Neapolio uoste. 
Kai-kurie (karininkai buvo su 
žmonėmis. 

Artimiausiomis dienomis 
audiencijon bus priimti to ka
ro laivo jurininkai. 

Plėšikas nušovė šunį 
Plėšikas užpuolė N. Label-

sohn, siuvėją, jo 'businessV 
vietoje, 513 West North ave. 
Pagrobė 20 dol. ir dūmė lau
kan. 

Paskui piktadarį tuojaus 
leidosi siuviėjo šuo, pavijo ir 
pagriebė už kojos. Plėšikas 
pamatęs,, kad tuo bųdu jis ga-
Ii papulti, nušovė šunį, p a -
1 mosavo koją ir pabėgo. 

Zolp'o 
" 

RUSIJA TURI 1,015,000 
BEDARBIŲ 

! l r Kanadoj. Ten buvo 750,000 
tui paves dide])ius plotus au-|buvo laikomas Monh-ealiuj, 
tom»obiliams sustatyti 

Keliu žemtapis 
Transportacijos komitetas 

pampins vizitoriams vieske-

MASKVA, vas. 7. — Bol
ševikų valdžios statistikos ro
do, kad Rusijoje šiandie yra bėgo. 

ivizitoriųi Tad Chicagj šįmet 1,015,000 bedarbių. 
Eucharistinio Kongreso laiku | Turi but aišku, kad Rttsi-
vizitorių skaičius turės siekti,'ja turi keletą milionų bedar-

Plėšikas Nepataikė 
Andrew Chase, 514 Noble 

s t , įtariamas p^'šikas nejoa-
taikA per langą įsikraustyti į 
svetimus namus, nežinodamas, 
kas juose gyvena. 

J is krabakždinosi per lan
gą į /namus ir pataikė, kur 
miegojo policijos seržantas 
Brandt, 1241 Noble st. 

Seržantas išbudo, pagriebfe 
revolverį ir šovė. Chase pa
šautas nusirito. Paimtas ligo
ninėn. 

• 

J 

L i e t u v ą ir A t g a l 
žemomis kainomis, didžiausiu pasaulyje laivu 

VVhile Star Lineriu 

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

IŠ NEW YORK'O J SOUTHAMPTON'Ą IŠPLAUKS 

SUBATOJ GEGU2ES MAY 15.1926 

Sugautas vaikas 
Trys vaikai laužėsi mėsos 

krautuvėn, 1952 W. Madison 
st. Užėjo policija. Vienas 
vaikas, Lawrence Zanzaro, Į 
sugautas, kitu du vaiku pa-

Pietinėj miesto daly nušau
tas Charles Pepe, Mike Vi nei .1 

lių; zemlapį, kuriam bus paro- dviejų miliomj. bių. svainis. 

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

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

John J . Zolp 
REAL ESTATE 

4059 So. Paulina Street Telef. Yards 0145 
• 
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Amerikos Vakarinių Valst. Lietuvi ų Katalikų Trečiasis Seimas Bus Vasario 2 1 Dienr} 
vo Apveizdos Parapijos Svetainėje, 1Sth ir Union Ave.., Chicago, III. 

Amerikos L. R. K. Federacijos skyriai, Kataliky draugijos ir darbuotojai rengiatės Seiman. 

UŽ POLITINIŲ KULiSŲ. 
1925 metų pabaigoje laike 

vedamų koronerio tardymų 
Chioagoje nušautas * vienas 
liudininkas. Cook apskrities 
valstijinis prokuroras Cro-
we tuomet pradėjo 
smarkiai akėti koronerį Wolff 
už tą betvarkę. Žadėta dirs
telti giliau į koronerio ofiso 
rekordus. Tuomet koroneris 
mažai atsikirto. Bet reikėjo 
laukti koronerio atsimokėji-
mo prokurorui 

I r tas įvyko. Koroneris da-

• 
t e - %4 
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KOVA SU MELO IR sMEIzTO EPIDEMIJA. sieny. Tuos šmeižtus gaudo ir platina visi, kam tik nemaloni baudžiamąjį statutą ir jį tuo žvilgsniu pakeisti. 

Prie mūsų tautos silpnybių gulima priskaityt pavydą, 
apšnekėjiino (pliotkavimo) ir šmeižto vartojimo ypatybes. 

Pavydas stumia mūsų žmogų nuo lietuvio profesionalo, 
amatininko, biznieriaus pas kitatautį profesionalą, amatinin
ką, ir biznierių. Mųs žmogus su pasitenkinimu gal žiūrėt, kaip 
aplink jį lobsta kitatautis, tik, neduok Dieve, ne jo brolis lie
tuvis! Kad jam pakenkt neretai! paleidžiama nešvarus prasi
manymai, šmeižtai, pliotkai, kurie eidami iš lupų į lupas ir 
ausis sugadiaa tojo asmens vardų ir žmpnių pasitikėjimų. 

Taip dedas čia, Amerikoj. 
O Lietuvoj dabar, artėjant rinkimams į Seimų, pakilo 

šmeižto audra. Socialistai negalėdami nieko tvirtesnio nusi-
bar skelbia kad praeitais tri-1 t v e r t pgį& katalikų partijas, kurių programos pilnai atatinka 
mis metais 388 autoistai uz j a U g l i m o s nusistatymui, griebėsi šmeižto priemonių. Pirmi 
žmonių suvažinėjimų buv<* g m e i ž t o žuvį.ai taikonu į partijų vadus, valstybės vairuotojus. 
pavesti grand jury. Ir iš jų T a i p b u v Q n u t e r į a t a s Dr. Purickis, o dabar mėginama smeiz-
vos keli pateko prieš grand to jforiįfc n u t e r i o t V. Petrulį, buv. Ministerj pirmin., Finansų 
jury ir tik trys nubausti. Minister. ir dabartinį šeinio Pirmininką, ir I>r. Pr. Karvelį, 

Tai priežastis, delko šiandie ^ ^ pnang^ Ministerį. Šmeižto gaminimui opozicija tur įtai-
ta ip daug žmonių žudoma y i u s g e r j^ ka{v^ k u r g n i e k o s u k a l a "^MM^M! faktus", da 
Chicagos gatvėse, sako koro-. D į a u r e s n i u s šm e jžtus ir melus. "E ina gandai'*, "žmonės šne-
neris. Žudoma, nes a r e š t u o t i | k a teip i r teip„ Vadinas, melas ir šmeižtas paleidžiama taip, 

kad už jį nereik nei atsakyti, arba gudriai praeinama pro 
baudžiamąjį kodeksą. 

Pastaraisiais laikais teis- Jau Lietuvoj pradeda atjaust melo ir šmeižto pasekmes, 
man patrauktas ir nubaustas ; Liaudis, girdėdama tiktai tų, kad valdininkai, pradedant že-

Lietuvos nepriklausomybė ir jos sėkmingas bujojimas, Su 
didžiausiu pasitenkinimu tuos šmeižtus persispausdina lenki] 
ir vokiečių spauda darydama sau palankias išvadas, kad Lie
tuvos ateitis tamsi ir liųdna. 

Bet aršiausia tie melai ir šmeižtai slegia vilniečių dvasią. 
Jie, stovėdami lietuvystės sargyboj okupuoto j Lietuvoj, kur 
lankas visu Įnirtimu stengias sunaikint visas jos šaknis, nori, 

Šis receptas gal but neblogas. Vieni juokai dabar ima. 
kai už nuplėšimą gero vardo, už moralę (žmogžudystę, teismas 
paskiria dvi dieni "naminio arešto", na, kartais ir daugiau. 
Šmeižikas atlikdams "bausmę" širdyje jaučia pasitenkinimą, 
o apšmeižtasis dažnai tur ilgai kentėti, kol išserga morales 
kančias. 

Šiuo klausimu privalo ir visuomenė kelti Savo balsą. Vi<>-! 

kad Lietuvos vardas but tyras, kaip krištpolas, skaistus, kaip~šoji opinija, kaldama prie gėdos stulpo šmeižto ir melo sklei-
ledas, tas jiems duotų moralių jėgų vesti kovą, o priešui iš- dėjus, butų tuo skaudžiuoju botagu, kurs greičiausia tam blo-
muštų iš rankų galingą įrankį niekint Lietuvą, jos valdžią ir gui kelią užstotų, 
visą jos gyvenimą. Sąmoningoji visuomenė tenepraleidžia kiekvienos progos 

autoistai netraukiami teisman 
ir nebaudžiami. 

autoistas Joseph \Vebel už 
vieno žmogaus suvažinėjimą. 
J is patrauktas atsakomybėn 
dėlto, kad ta autamobiliaus au 
ka buvo prokuroro gero drau
go giminailis. Už tai autoisto 
nesigailėta ir su juo greitai 
apsidirbta, 

Koroner is vVolff paduoda 

Del to vilniečiai neiškentė nepakėlę balso. Jų balsas nera
mus, skrupulingas. "15 tolo Kauno gyvenimą observuojant, 
sako vilniečiai, gana keistai atrodo tos jųsų nesiliaujančios 
rungtynės, kas daugiau pamazgų ant politinių priešų gal
vų trumpiausiu laiku sugebės išpilti". " Jums sunku, be abe
jojimo, įsivaizduoti, kokius smūgius jųs mums užduodate sa
vo vaidais ir barniais. Jųs mus dezorjentuojate ir net prade
dat skaldyt". "Lygiai demoralizuoja mūsiškius ir visi tie jūsų 
"a t idengimai" tas vagis, tas vagis, tas kyšininkas... Verčiau 
ateikit ir mietu mums per gaivą suduokit". 

Šitas vilniečių balsas nenuskambėjo balsu šaukiančiu ty
ruose. Oficiozas "L ie tuva" atsiliepdamas į jį rašo: "Vivos 
voco!" Gyvus šaukiame! Tie, kurie jau visai apsvaigę rietc-

kovai su savo, tautos ir valstybės silpnintojais bei griovikais. 
Per spaudą, susirinkimuose, seimuose tekelia ji savo balsą. 

Amerikiečiai privalo sekt vilniečių pavyzdžiu. Mums ir 
lengviau širdy ir didesnis noras* ima darbuotis del Tėvynės, 
kai iš jos plaukia gryna patriotinė dvasia. J i ir mus gaivina, 
tuo tarpu kai šmeižto ir melo audros tik slegia ir tolina nuo 
Lietuvos. 

M. Z. , 

VILNIEČIŲ PADŽKA UŽ I naudosis — mūsų vargdienė-
FEDERACIJOS AUKAS. 

miausiais, baigiant aukščiausiais, gaudo kyšius, vaginėja val
stybės pinigus, pradeda žiūrėt ir į Lietuvos valdžią bei val
dininkus, kaip seniau žiūrėta į rusų. Tuo būdu ryšys tarp val
džios ir žmonių eina silpnyn, valstybės pamatai irgi silpnėja. 

Del tų šmeižtų Lietuvos vardas prade<ki nukęsti ir už-

leido pirmyn ir staiga vėl at->roma. 
gal ir ratai išnaujo perėjo per ' Štai ir svarbiausioji prie-

Žemiau paduodame Vilnie-
nų garuose, kurių tautinė sąmonė suparaližuota partingumo ' čį0 j iUn. K. Čibiro laišką, r"a-
uuodų, kurių kerštu pasruvusios akys, jau nebeatskiria tei- §ytą Fed. sekretoriui dėko- niaus krašto lietuviai, gyve 
sybės nuo melo, kurių apmirusi sąčinė jau nebereaguoja į j a n t už suteikta Vilniečiams name šiemet labai sunkius lai-

lių — tariu Tamstai ir vi
siems aukotojams ir tiems, 
kurie pasidarbavo aukas rink
dami, nuoširdų ačių. Mes, Vil-

etikos ir padorumo principus — tie yra mirę ir vargu kada pagalbą, 
jie beprisikels. Bet ne visi mirė. Daug da yra gyvų. Gyvi J Fed\ Sekretorius. 
išgirs vilniečių balsą". " J i e jau nebegali ilgiau pakęsti t o ! Sausio 2 d. 1926 m. 
apsisplaudymo, apsi teršimo, susibiaurojimo, koks yra varo- JQ. Malonvbė Jonas K. Krū
mas pas mus" . Todėl ir vilniečiai šaukia mums pilnu despe- žinskas. * Didžiai gerbiamas l kesčial neproporcingi su pa-

kus ekonominiu žvilgsniu, 
nėra darbo, nėra pinigo. U-
kio dalykai palyginamai pi
gus, pramonės brangus, mo-

parblokštą kunigą. 

racijos balsu. Verčiau sužeiskit mus žiauriausiu būdu fiziniai 
("Verčiau ateikit ir mietu mums per galvą suduokit"), bet 
išvaduokit nuo moralių kančių, kurias mums darote apnuo
gindami, apspiaudydami mūsų tautą, mūsų Tėvynę didžiau-

žastis, delko Chicagos gatvė-' sio priešo akyse". "Mes privalome gerai prisiklausyti tani 

Pone! jamomis, — visa tai slėgte slė-
Cekį 300 dol. vertės, Tams- g i a mūsų ūkininkus, o su jais 

tos siųstą mano vardu esu ga-jį r visus gyventojus. Nežiūrint 
v e s - į tai jaunimo auklėjama sa-

toki įdomų atsitikimą Chica-I Tuo momentu Western ave. se autoistai kasdien žudo žmo-| balsui, nes tai yra Gedimino, Algirdo, Kęstučio, Vytauto bai
go j : i, įgatvekariu važiavo policmo- nes. 

Rugpiučio 5, 1921 mfctais^nas. J i s pamatė, kas veikia- Kaip prokuroras, taip koro-

Pinigus padalinsiu tarp 

katalikų kunigas Kearny. au-
tomobiliaus «suvažinėtas ir 
tuojaus* mirė ant kampo Har-
rrson St. ir Western ave. 

Tėvas Hearny 8 vai. ryte e-
jo pas ligonį, kuomet taxicab 
jį parbloškė ir mašinos ratai 
keletą kartų perėjo per nelai
mingą kunigą. Taxičab šofe
ris Lewis Jonės pasirodė gir
tas, jis važiavo ne ta gatvės 
puse. Parvažiavus kunigą 
tai icab srnogė į kitą automo
bilių ir abudu sudaužė. 

Kuomet šoferis parbloškė 
kunigą., taxicab sustabdyta ir 
vienas užpakalinis ratas atsi
rėmė tiesiog ant aukos. Šofe
ris kažkodėl automobilių pa-

si, išoko iš gatvekario ir su-jneris į tuos ofisus piliečių 
riko į šoferį. Tuomet šoferis balsais renkami. Kuomet gi 
vėl pirmyn paleido automobi- iškeliami tos rųšies faktai, a-
lių ir trečiu kartu mašinos ra
tai parėjo per gulintį kunigą. 
Bet tuomet taxicab atsidaužė 
į kitą stovintį automobilių. 

Sužeistas kunigas greitai 
mirė, gi šoferis Lewis Jonės 
areštuotas, pavestas grand 

sas. Tai balsas einantis nuo tų brangių šventų mums pelenų, 
kurie ilsis Šventaragio slėny". "Paklausykime to balso!" 

Apskritai imant, del to liųdno apsireiškimo, kurs silpnina 
Lietuvą, iš vidaus ir žemina jos vardą užsieny, pradedama vis 
labiau susirupint ir ieškoma vaistų to apsireiškimo naikini- i n e katalikiško jaunimo keletą1 Tardamas dar karta 

draugijų, kurios katalikiškoje, kimės išaugus naujai kartai, 
dvasioje auklėja ir šviečia jau 
nimą. Manau, kad Tamstoms 
rupi ne vien medžiaginis jau-

vo įstaigose gana daug ir ti

nimo šelpimas. Mes čia turi- mums padeda. 

turėti daug šviesesnio ir tvir-, 
tesnio tautinio gyvenimo. Šia
me darbe Tamstų aukos daug 

tėjus rinkimams piliečiai pri- mui. Čia vėl garsiausia ir griežčiausia balsą kelia oficiozas 
valo gerai apsižiūrėti, ką ren-1 "Lie tuva" . Š. m. sausio 11 d. Xr. 7-me visas įžangos straips-
ka, už ką balsuoja. f nis pavestas išrodymui šmeižto juodosios galybės, kurs, Be-

Kas koronerio skelbiama a- aumarchais žodžiais kalbant, iš pradžių' pakyla tyliu šiugždėji-
pie prokurorą, tai skelbiama m«u, šnabžda pianissimu, ir skrisdamas visur sėja nuodingą 
tik faktai. Neteisybės niekas I sėklą. "Žmonių lupos renka tą sėklą ir piano, piano leidžia 
negali paduoti, nes už tai j jų kitų ausysna. Piktas jau pasėta. J is dygsta, jis šliaužia. 

anų ir 
draugijėlių, kurios dabar su- reikšdamas vilties, kad Tam-
siburusios į krūvą pradeda lei-' stos ir toliau neužmiršite mu
šti savąjį laikraštėlį "Jauni - Į s u reikalų, pasilieku. 

jury ir apkaltintas. Tečiaus! prisieitų atsakyti. 
ligšiol teisman nepatrauktas. Kuomet politikieriai tarpu 
Jis sau laisvai važinėja mies-|saviai ima peštis, nauda yT& 
to gatvėmis ir toliau žmones 
žudo. 

Tos rųšies atsitikimų yra 
šimtai Chicagoje. Prokuroro 
priedermė tuos žmogžudžius 
traukti tieson. Bet tas neda-

jis didinas ir inforzando eina iš lupų luposna, kaip aitvaras ' ' . 
Toliau oficiozas pastebi, kad šmeižto audrų visur pasi

taiko, bet lietuvių tautai jos vilto kasdienine nelaime. Šmeižtą 
nors ta, nes visuomenė pati- uraganai pakilo nuo pat valstybės įsikūrimo dienos ir jie 4ku-
ria, kas veikiasi už politinių žža, gaudžia, drasko, plėšia, griauna be pasigailėjimo, be at 
kulisų, kaip dalykai stovi, vang-os... Užtat pas mus nebėra vadų, nebėra autoritetų, ne-
Tas visuomenei duoda didžiai bėra nesuterštų vardų". 

Tarp kitų receptų gydymui šiai epidemijai, oficiozas siū
lo paaištrinti bausmes. Tuo tikslu Seimas turėtų peržiurti 

mo Draubą". Tikiuosi, kad Ta 
mstos nepyksite, jeigu aš iŠ 
tų pinigų 100 dol. pavesiu tų 
Hraugijėlių ir jų spaudos rei-1 
kalama. Ten ir aš dirbu. Ki 

brangaus pamokinimo ateičiai 
Darbiu. 

Su tikra pagarba 

Kun. K. Čibiras. 

"Buk išmintingesnis už ki-
rus atiduosiu Centro Komite- tus, bet nesakyk jiems t o " , 
tu į kuris bendrabučius lai- Chesterfieid. 
ko, ten reikia drabužių ir kny-1 
gų našlaičiams ir beturčiams! '*Kvailys g^ali daugiau uZ-
moksleiviams. duoti klausimų per valandą. 

Džiaugdamasis gauta suma negu septyni išmintingi ga-
visų vilniečių katalikų Vardu[lėtų atsakyti per metus" . 
o ypač tų, kurie ta pašalpa Senas pasakis. 

Kun. Pr. Vaitukaitis. 

KELIONĖ PO EUROPA IR ĮSPŪDŽIAI. 
(Tąsa) 

Aplanke šventos Zuzanos bažnyčią, 
kur tėvai Paulistai suteikė mums reika
lingų žinių apie minėtąją įstaigą, jos pra
džią ir svarbesniuosius dalykus, visi vy
kome aplankyti vadinamą "Cimitero dei 
Cappuccini". 

Tokios įstaigos kaip "Cimitero dei 
Cappuccini — kitaip sakant, Chiesa dei 
Cappuccini" kitos nėra pasaulyje. Tai 
yra švento Felikso bažnyčia, ši ta bažny
čia yra vienuoliu kapucinų globoje. Ne-
taip didelė, bet labai gražių bei didelių 
dailės šventųjų paveikslų ir skulptūros 
kurinių — stovyhj. 

Altoriuose sudėta bei palaidota kelio
lika šventųjų kūnų. Pirmas altorius, ku
riame įandasi kūnas (relikvijos) švento 
Justino filozoi'o ir kankinio. Šalę vieno 

kuriame šventas Feliksas palaidotas. Ši
tas kambarėlis yra atvestas iš kitur — 
nepažymėta iš kurios vietos bei šalies. Bet 
patžymėta, kad tame kambarėlyje Išgany
tojas buvo šventam Feliksui apsireiškęs. 

Apačioje tos bažnyčios yra trys ko
plyčios kurios padarytos iš keturių tūks
tančių mirusių Kapucinų bei jųjų arti
miausių prietelių ir geradarių kaulų. Čia 
randasi Princesos Barbarini ir dviejų jos 
sūnų kaulai šitoje koplytėlėje. Jos galvom 'Santa Maria Maggiore bazilikoje. Bet 
kankolis įpintas bei inrištas pačiame vi
duryje lubų tos koplyčios ir josios dviejų 
brolių kaulai aprėdyti kapucinų rūbais 
stovi iš šalių. 

Tų trijų koplyčių grindys supyita iš 
Jeruzalės parvestos žemelės iš juodų smil
čių. Tą smėlį suvežė tenai patys kapuci
nai. Kiek kartų Kapucinai apsilankė Je
ruzalėj, tiek sykių namo gryždami vežėsi 
pundą bed našulį žemelės, kuria Kristus 
savo prakaitu ir krauju pašventino. Ta že
melė, nevien is Jeruzalės bet ir iš įvairiu 

altoriaus kambarys, vadinasi "San Feli- , Palestinos dalių čia atvesta ir tos trys 
c e " ir šiame kambarėlyje yra altorius, I koplyčios išpyltos. 

Šalę minėtųjų trijų iš kaulų sustaty- piyčios yra labai įdomios. Jos yra labai , nrynos paeinančių šioje vietoje vra palai-
tų koplyčių yra ketvirta nekaulinė. Bot artistiškai iš žmonių kaulų subudavotos. f doti. 
joje randasi privilegijuotas popiežaus Ta daugybė kaulų sutaikinta bei sumie-
Urbono altorius i r tanie altoriuje, nuo mota ir su vielomis iš vidaus suversti. 
Barberini laiku, yra palaidota Princo va- Į Kur galvų kaukuoliai, kur kojų, rankų ir 

pirštai suderinta, kad sudaro tikrą ar-dinamo Ursinus, širdis. Princas Ursinus 
taipgi nešiojo Kapucinų abitą. Šita koply- tistišką grožę. Nors ten yra ir nejauku 
čia yra dedikuota "Santa Maria Ma<*- būti, nes tą visų matant, rodos kiekvie-
giore", bažnyčios vardu. Sakoma, kad mi
nėto Princo (Ursinus.) kūnas palaidotas 

jo širdis čia, nes jisai šią vietą buvo la
biausiai pamylės. 

Viriui minėtų kaulinių koplyčių įstei
gėjas yTa vienas iš., Kapucinų kuris tame 
bažnyčios skiepe buvo uždarytas kalėti. 
Taigi minėtasis asmuo, bebūdamas užda
ryta*, suradęs cteug sausų grynų mirusią 
jų kaulų, juos dratais krūvon surišo h* 

nam mirtis akyse. 

Viduje tų trjų kaulinių koplyčių ran
dasi keliolika sustatyta žmogaus kaulų ir 
su kapucinų rūbais apvilkti. Vieni kam
puose sustatyti, kiti pasieniais suguldyti, 
turinti rankose po medinį kryželį. Vieni
ję iš minėtų koplyčių palubėje ant sie
nos, yra šitokis parašas: "Nors butų ir 
garbės takai, vienok nuveda į kapus" . — 
Galvos kaukolės tjel Visi kaulai čia ran
dasi — "turtingųjų didžių politikų, ka-pradejo statyti tas kaulines koplyčias. 

• zz , . ., . , ,. „ rahskų bei aukštos kilmes žmonių. Kartu 
Kada minėtasis kalinys tapo pauuo- ' ' , . ¥. . 

, . , . . , , : . , . . . , su kaulais beturčių, nemokytų ir pras* 
suotas, 30 pradėtą,}} darbą, po su atsuieji- t # "f * " * * 
mu apmąstymo, vienuolyno viršininkai Į č i o k 6 l i u į g u l d y t a " . Reiškia mirtis suiy-
pripaižiino teisėtu ir nusprendė užbaigti. 8™ visus ir niekas pasipriešinti negali. 

I Ištikiu jų šitos pobažnytnės kaulinės ko- Dešimts Kardinolų iš Barbarini šei-

Švento Felikso bažnyčios zakristijoj 
randasi legendų knygelė. Toje knygelėje 
yra užrašyta gana įdomus atsitikimas. 

Vieną gražų vakarą, jau vėlai, vie
nuoliai vieni rengėsi, kiti jau buvo nuėję 
gulti. Pasigirdo to vienuolyno viršininkui 
begaliniai gražus giedojimas. Minėto vir
šininko kambarys buvo gana 'arti durų 
Šv. Felikso bažnyčias zakristijos. Tasai 
vienuolis užžavėtas tokiu nepaprastai gra 
žiu giedojimu ėjo iš savo kambario ieško
tų kur bei kas taip maloniai gieda vie
nuolyno pastogėje. J am beieškant, kaskart 
giedojimas gražėjo bei malonesnis da
rėsi. Klausė ir po vienuolyno koridorius 
per keliolika minučių vaikštinėjo, bet ne
surado kur tasai choras randasi. Pasku
tine vieta beliko, tai bažnyčia ir zakristi
jos. 

(Bus daugiau) 

file:///Vebel
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
SPRINGFIELDILL. 

Sausio 31 d. Šv. Vincento 

ui vakarienė. Laike vakarie
nės L. Vyčių 48 kp. choras 
išpildė gražų programą po va-

PRANESIMAS. 

parap. svetainėje įvyko gra- Q b u v o § o k i a L 
dovyste p. S. Žyliaus. Po pro-

žus vakarėlis paminėti v̂ v. 
Juozapo draugijos sidabri- ^ b u v o l i n k s m i k u ž -_ 

Žmonių buvo didelis būrys. 

iriau* jubilėjui. Jame dalyvavo 
ir gerbiamas svečias kun. Dva-
ranauskas ką tik atvykęs iš 
Lietuvos. 

Pirmas mišias laikė vieti
nis klebonas Šv. Juozapo dr-
jos intencija. Per sumą ger
biamas svečias sake pamoks
lą pritaikintą iškilmei. 

Su pagelba Moteftj Sąjun
gos 56 kp. buvo pataisyta ska-

ADVOKATAI: 

dinti. Pelnas skiriamas tai dr-
. . 

j a i . Į 

Viskas buvo gerai, tik buvo 
vienas nesusipratimas, kkd dr-
jos pirmininkas pamiršo pa
kviesti vietinį kleboną kalbėtu 
Tikimės kitą kartą bus ge
riau. 

Moterų Sąjungos reikalai* 
.tenka nekurioms šaukti mane 
telefonu. Taigi šiuomi prane
šu, kad. mano telefono nume
ris yra naujas — Cicero 2351 
senas buvo — Cicero 9651. Sa-
jungietes turėdamos reikalą 
šaukdamos telefonu, vartokite 
naują telefono numerį Cicero 
2351. ^ 

Marijona Vaičiūniene, -
Mot. Sąj. Centro Rast. 

.-L fc* *»t 

SHEBOYGAN, WIS, 

TeL Randolph 4242 
J O H N T. Z U R I S 

IAETUVIS ADVOKATAS 
l t 5 W. Mauro* Su Cnicago 
Res. 6029 Champlain Avenue 

Midvtay 8638 
Re* VaL 7-8 vak. Ofisas Vai. 8-5 

Ypatos, kurios turėjote bi
lietų (tikietų) ponios A. Nau
sėdienės sulauktuvru ir iki šiol 
nesugrąžinote nei tikietu. nei 
pinigu; už tikietus, nuošir
džiai meldžiu tuojaus prisiųs
ti, kad butų galima prieiti prie 
tvarkos. Prisiųskite toms ypa-
toms, nuo kurių buvote gavę. Vyčių 51 kuopos buvo lai 

kytas paprastas susirinkimas j nevėliau vasario 14 d 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

• 9 W. Waabington S t , R. 1510 
Telephone Dearborn 8949 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
T r l ^ h n m Roosetelt 9090' 

Telefonas Repnblle 9909 

2 deiną vasario. Per šį susi
rinkimą prisirašė 3 nauji na
riai, gerb. mūsų klebonas kun. 
V. Daunora, p. M. Šuleiuke ir 
p. J . Buivydą. Mūsų gerb. kle 
bonas apsiėmė darbuotis, kad 
sutraukus visą Sheboygano ka 

M. Vaičiūnienė, 
Komisijos Nare. 

GERB. KORESPONDEN-
TAMS. 

Dėkingi esame už prisiunti-
nia korespondencijų, žinelių, 
pranešimų ir t. t. ir prašome 

talikiška jaunimą po Vyčių vė-i. , ,. , , v. ... 
r ,7. . . v. ̂  • ! i r toliau dar daugiau rašinėti, hava. laipgi ir vvciai-tės pn- , , . v v ,. v , 

.„ _ . n . \ • ,. !bet prašome rašyti rašalu, ne 
sizadejo stengtis kaip galint, —^ . . _ • M-

J » r* i paišelio vr ant vienos puses po-

KIMBALL PIJANAI 
Del tobulumo savo balso yra pa
mylėti Ir didžiai išgirti per pa. 
garsėjusius artistus ir muzikos 
ekspertus. Vien ti£ su Klmball 
grojikliu pianu galite grajiti gai
das teisingai ir girdėti geriau
siai ištobulintą piano muziką. 

Parduodam ant lengvi; išmo-
, krjlnj-i 

PtJANįį KRAUTUVES 

L 
1922-32 So. Halsted St. 
4177-83 Archer Ave. 

ntntpAedns AdflH0|fcu 9f9Q tr»nwr^ 

1 N I N i n 6 $ V8VDSV3 
"S<IKH «ponpi«d eoąai^dB SOSĮA 

•BV{B2 snq įnikus nst^iaaS onj ^įsapsad 
snC tustjpiS ' oug; -B^UUI od e^ujainj, 

-i^staia^ 'n12lBS n s n ^ H 83f JI 8*P12P 
•Wd 'OOO'ogi S**A ^gi iw 8ar|8C?atid otjj 
-rsg gi ^auiSB^ -siųmu roiĮiCrBp s}^iB§ 
•imina A AS neriC ^ĮAIBSJB B^ads BTISA^ 
ns 8i£ •fcunii tšiA uuji^TAni — gnunptA 
BConsonirB ;̂ "supūna of y\nv\ Biotag; ^aq 
'lVlB| opąB^sns ^Į^O^I -įBuiid BJ3IJ.9A 

, "SBH9ĮP g Į *du3 OJĮtBins 
BIf -SBpU f̂BA frg \ ^1*8 OpąB̂ SUB 8<1UH 
'(ųvfį %£\>A3 SBpną SB îBigt setsnBn 
-98 ĮBą. pBJ[ 'o^jop 9utnmC)-apTtnoJa-Bl1K> 

8*0 8<UJH 5 a OOO'OOO'į* uioČąjįouĮjii 

D A K T A A I 
Tel. Cicero Mfift 

Dr. S H E R M A N 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1843 S. Cicero, Ave. Cioero, m. 
Valandos: 1 iki t va i po piet 

6:St iki 9 vakare 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CRTRURGA8 

4442 So. Western Ava. 
Telef. Lafayette 41M 

• •• 

įjApąeįsn 
ptsų duiofaųoiuin 
ooodoo'^ 

r-"1 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Rnndolph 10®4 Vai. nuo *-5 

VAKARAIS: 
1341 8. Halsted St. Tel. Yards 0062 
T iki t v. v. npnrt PanedėMo ir 

Pėtnyčios 

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

OttNM DMmleatTj 

tO South La Salle Street 
Kambaria MO 

CelefoaM Central «Sff 
Kelefonns Tardą 4481 • 

/akarais 3223 S. Halsted St. 

kad mūsų vyčiu kuopa išaugi
nus ir pastačius tvirtai, kad 
ne siūbuotų j visas puses, bet 
kad visi gyventų viena dvasia 
t. v. tautai ir Bažnvčiai. Tai-
pogi nutarta sulošti pavasary 
gražų veikaljj- "Avinėlis ne
kaltasis". Valio Vyčiai 1 Dar-
buokitės. 

Naujas. 

pieros lakšto, o ne ant abiejų 1 
Nepykite, jei neprisitaiki il

sių prie to raštai kartais liks 
netalpinti. Tokius raštus per
rašinėti ima perdaug laiko. 

"Dr." Redakcija. 

C I C E R O J E , 

JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. arti Leavltt St. 
Telefonas tanai 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. 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

1*0 Mortn State Streel 
Telef. Btnte M U 

Takarais Ir oedėifoa rytai 
3335 S .̂ Halsted S t 

Telefonaa Vanda 9141 

l 

U 
— A b . ' Bylos vištose tstsmoose — Ab-

atraktai. — I n gal lojimai — Paa- J 
kola ftulgų 1 ir 2 morgičlams. J 

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

ROSELAKDO OFISAS: 
10717 So. Indiana Avenue 

Tel. Pullman «$77 
HIJSSTO OFISAS: 

127 N. Dearborn Street 
Ruimas 142« Tel. Denrborn MM 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose-
laade po pietų ir vakare. 

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

Vieša Padėka. 
Liudėdami A. a. Juozapo Žil 

vičio, kurio laidotuvės įvyko 
subatoje Sausio 30, širdingai 
e^auie dėkingi didžiai gerb. 
kleb. kun. H. J. Vaičunui už 
tokį gražų bei iškilmingą pa
tarnavimą laidotuvių dienoje 
Taipogi gerb. kun. A. Linkui 
ir kierikams Casiunui ir Va-

jlančui, varg. p. Mondeikai, 
kaipgi A. Stulgai, ir K. An-
driejunui už prisidėjimą prie 
giedojimo. Taipgi aeiu gerb. 
Seserims Kazimierietčms už 
papuošimą altorių, gčlių nešė
joms ir grabnešėjams ir ki
tiems prisidėjusiems prie A. 
a. Juozapo laidotuvių. Ypa
tingai esame dėkingi, gimi
nėms ir visiems, kurie lydėjo 
j kapines. Taipgi esame dė 
kingi graboriui p. Syrevičiui 
už mandagia patarnavimą. 

Nuliūdę : 
Moteris — Jadvyga ŽP-

vitienė, Ihiktė — Stephanijc 
Mickevičienė. Žentas — A. J. 
Mickevičius ir Broliai Kazi
mieras ir Vladislovas Žilvičia? 

Remkite tuos profeiiona-
(ns, biznierius kurie ktni^ 
oasi <<Dya.nirQl> dienrašty! 

KIROPRAKTIKA 
(Cbiropractic) 

Budas gydymo ligų be 
vaistų ir vartojant elek-
trikinius prietaisui 

šitas buriąs gydymo yra 
naujas atradimas su ku-
rhiomi tūkstančiais Lie
tuvių šiandien yra palin
ksminti atgaudami svei
kata. 
/ALANDOS: Nuo 2 iki 5 

Nuo 6 iki 9 

DR.F.C. TAUTKUS 
OmBOPRACTIO 

PHYS1CIAN 

kS 
2019 Canalport Avenue 

Plione: Canal 0574 

Tel. Canal 6574 

DR, F. C. TAUTKUS 
CHIROPRACTORIUS 

8019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 iki 9 

DR. J. M. FINSLOVV 
Lietuvis Chiropractor 

1645 W. 47 l t Ohicago. 
Telefonas Blvd. 7006 

v 

Valandos: Nuo 2 Iki 3 vai. vak. 
Nedėliomia 10 iki 12 vai. ryte. 

? 

D E N T I S T A I : 

DR. L. P. SLAKIS' 
D E N T Į S T A S 

4454 So. VVesteru Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 0 vai. 

vakare. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėla savo ofisą p o numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Motėm ir Vyru Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomia 10 iki l t 

Telefonas Midway 2880 

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

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gyjytojaa, 
chirurgas ir akušeris. 

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan 8 t 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nuo • Iki 7:30 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: s i 10. Naktf 

Drexel 0060 
Boulevarl 4133 

3235 South Halsted St. 
• • L : - l t A M. Ir po I v vak. 

Tel. Boulevard 9597 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1787 WEST 47tb ST. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
i iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų 

i DR. C. Z. VEZELIS 

Geras abelaim Raudojimui 
l i n i m e n u j 

Pain-Expelleris 
Kuomet reumatizniaa ar neuralgija 
varfina įut, įtrinkite akaudamat 
rietaa liuo atsakančiu šeimyniniu 
hnimentu k tuojas pajausite paleng
vinimą. 
35c ir 70c bonka vaistinis*. Tėmy-
kite, kad batų Inkaro vaiabaienklis 

F. AD. RICHTER A CO. 
Berry 4 South Sth Sts. 

Brocklyn, M. Y. 

kitę, 

KRAUJO EGZAMINUS 

LIETUVIS DESTISTAS 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Arti 47toe aratvės 
Ofiso Telef. Boulevard 7©4a 

| « 

K 

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą 

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados apredalai ne
bus patemyti, jfcigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda-
Uiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintu jusu gra
žumą- Naudokite 

Rafff> es 
kas vakaras per dešimt dient; 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo ji*. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
pa 63c bonka arba 73c 
tiesiog ii laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South Sth Sts. 

BrookJyn, N. Y. 

•P" 

J 
A, L. T H O M A S 

U E T U T I 8 ADVOKATĄ* 
110*7 Kormal Aveoae 

•elefoisM Pullnuui 70tT 
Byloa vlaose teiemnosf i-« 

Phooe: 
Boale\artl 4353 

Atdara 
Dieną ir Nakt| 

A. F. C Z E S N A H O T E L 
TURKIŠKOS, SULFURUTĖS VANOS IK ELEKTRINIS GYDYMAS 

DABAR NAUJAI Iš RADOME mineralines, sietines vamae, ku
rios yra geros nuo visokiu ligij: rumatizmo, cirkulacljos, kraujo Ir tt. 

MASAŽ1NIS BRAUKYMAS, elektriniu ir švedišku būdu. Su 
mūsų pilnu setu instrumentų mes galime sutelkti 2$ skirtingus 
treatmenuts. 

NAMAS naujai ištaisytas ir padidinta. Yra vietos del 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai klek 
reikalinga. 

MOTERŲ SKYRIUS atdaras Utarntnkals nuo f Iki II u i . 
nakties. 

1657 WEST 45TH STREET 
Kampas South Paulina Street 

Klinikas Veltui 
TIK DEL VYRŲ 

Gydjtojui Nereikia Mokėt 

"606" ^ "914" 
Pacientai tik moka mala dalį už 
vaistus. Mes išgydomo visokias 
Ilgas Kraujo, Odos, Kepenų Ir 
inkstų. 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

Kampas Paulina St. 
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Nedėllo] 10 iki 1 

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO 

AKIŲ LIGAS 
SIMPTOMAI PAREIŠKIA 

Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 

Ar matote kaip ir plukančius 
tajskua 

Ar atmintis po truputj mažėja? 
Ar akys opios šviesai? i 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 

Dr. Jan J. Smetana 
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18 Gatvės 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio augšto virš Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 8:80 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomia 

OK. VAITUSH, 0 . D. 
Lietuvis Aklų Specialistas. 

Palengvina aklų Įtempimą, kaa 
yra prlasaatiml skaudėjimo gal-
'oa, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusia* 
icarsclus aklų, kreivių akių, kala 
ro. nemiego. Ir taip toliau*, be 
vaistų arba skausmo. Nepervtrsa 
na nei aklų medikalis mokslaa 
Visuose atsitikimuose daromas 
egsamlnaa elektra parodantis ma 
ttauaiaa klaidas, taip pat kali 
risokiaa Ilgas arba nenormali pa 
dėjimą, silpnybę muakulinlų a 
kių. Akiniai padaryti, kuria pr 
taikomi aunkluuslucae atsitikimai) 
se. Nauji stiklai Įdedami | rėmu« 
jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuc 
numerio iš recepto duoto vtaletns 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri 
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
Ilgų, kuries paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
Įtempimo, kuomet geras prlrlnkl-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti Ir toli 
matantiems pagelbėta. Speelalė a-
tyda atkreipta 1 mokyklos valku*. 
Valandos: nuo l t ryto iki 8 vak 
sfedėllomls nuo 8 Iki 1 po pletę 

Tel. Boulevard 7688 
1545 West 47th Street 

AKINKI $4 IR AUGSČIAU 

Ofisas Tel. Boulevard 8881 
liezid. TeL Drcrel 8181 

Dr. A. A. ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS EB 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų ehronškų ilgų 
O F I S A S 

3103 So . Halsted St. 
Kampas Slat Street 

Vai.: 1—S po piet 7—8 vak. Ned 
ir šventadieniais 10—18 A 

Tel. Armitage 2828 

DR, W. F. KALISZ 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CMTRUROAS 

K — ĮisailnllBst 
Ofisas: 8801 W. 88ad f t 

Cer. S. Leavitt St. TeL Oanal 6288 
Bealdendia: 1114 W. 48a i M. 

Tel. Lafayette 4888 
•alandos: 1—4 A 1—8 • . V 

Nedalioj: 18—18 ryta, 
T 
Telefonas Boulevard 1888 

Dr».S.A.Bi*enza 
4868 SO. ASHLAND AVENOB 

Chlcago, m . 
• a i . : 8 ryto iki 12 piet: l po 
piet Iki 8 po piet, 8:88 vak. ikt 

Tel. Boulevard 2180 

Dr. A J . K A R A L I U S 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cuicago, m . 

TeL Boulevard 3686 
Dn. J. p. Poška 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 So. Halsted St 
Valandos: 8—18 i i ryto 

Vakarais nuo T SU 8 
Eez.: 6504 S. Ajtesian Ave. 

Tel Hemlock 2374 
V a i : Utarninkais Ir Pėtnyčlomls 

nuo 8 iki 8 vai. vak, 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, (Thinireas. Obiv 

tetnkas ir Specijalistai 

IŠIMA T0NSILUS -
D—»* —Į-tntma, 
*)~-Bt p*Ui« Ii 
»)—B« kraują, 
*)—B< JisftJa p t 
S>~-»SMt>asttitl s>siutfcla ata«(i, g** 

*y je) Ir sartnfla šlapumą pualaj (M 
•perncij**, »u tmm tiaratnle %akaB-
ikomls prlesoMsaasla bc« Tnlsląją 

apkurtuaieimi ni inąliaa utt^tjtmm 
tiyd* vimtkkma Ugma psMekmlaaml, tr Jai 

yrm reikalu* dmra epersMrtJaa, 
PrafesijasMOj p«/u«rnarira« SaSasa sa*s 

aatas 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI 
Ufuaa atHtorytasi &aa<*ico B M I i g 

l»o p M iki t ral. vakare. 
Nedeilmnis Ir 

Tel. Oanal 0857 Ras. >tuepool a«st 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas Ir Chirargas 

1881 South Halsted 88. 
Rezidencija 8800 B. Arteslan Ave 
Valandoe: 11 ryte iki S po paeSe 

8 iki 8:88 vakare. 

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS 

DR. BENEDIGT ARON 
Ofisas 8801 8. Kedzfte Ave. Pfaona 
Lafayette 0078. Valandos 8—6 vak 
Rezidencija 8180 W. 88 88. Phooe 
Proepect 0810. Valandos iki 18 
ryto, i iki 8:88 vatose 

DR. G. SERNER 
Lietuvis akinis specialistas 

3265 So. Halsted Street 

Vai. 10 ryte iki 8:80 vak. 
Nedelioj 9 iki 12 ryto 

Akiniai 95 ir augšeiau 

Ofiso Tel. Canal 1812 
Namo Tel. Fairfaz 835S 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CRIRURGA8 

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

vakare 

Hamų Telefonas Yards 1688 
Ofise TeL Boulevard 8818 

DR. A. J. BERTASH 
3444 So. Halsted Street 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
į pietų ir 6 iki 8 vakare 

Phone Lafayette 8588 i 
DR, A. J. NORMANTU 

LIETUVIS IfAPRAPATHA8 
4454 S. AVestem Ave. Chicago 
Vai.: Nuo 2 Iki 6 p.p. 6 Iki 8 vak. I 

Ofiso Tel. Boulevard 7065 
Rea. Tel. Lafarette 8T88 

DR.A. JOVAIš B.SG.M.S 
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos 9—12 ryto 7—9 vakare 
Nedelioj 10—12 ryto 

{Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 
Tiktai Vakarais 

Ofiso Antrašas 3133 S. Halsted St. 
Rez. Antrašas 4448 So. CalifornJa 

AvesHie 

r 

• - = = £ =«: S 

L> 

DR. A. V V A R C H A L O V V S K I 
OPT0METR1STAS 

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

1053 MilvTaukee Ave. 
Ant Xelowskio aptiekos Tel. Armitage 3988 

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

aaa 

Phone: Hours: 0 A.M. I« IP.M. 
Rep. 7818 Sat. 6 to 6 P. M. 

DR. F. A. MANELIS 
NAPRAPATHAS 

6117 So. T ai man Ava. Ohicago 

• • • 11 

Dr. Maurice Kam 
Gydytojas ir Okirurgai 

4631 So. AsUaiid A i * 
Tel Yards 0984 

Rezidencijos TeL *yde Park 
Valandos: 

Nuo 16 !kl 18 p iet 
Nuo Z Iki Z po p iet 
Nvo 7 iki 9 vakarė. 

Nedėl. nuo 10 U 12 plot i 

) 

1 

\ 
DR. J. F. KONOPA ^ V S T 

X-SP1NDUUAL oroo ^EŠŠ^J**"" m 
Bpecialrs: Gydymas Vyru. Moterę Iv Vaiko taipogi Akiq. Aasim, 

Nosies r Gerkles naujausiom*I, geriaosioniis prlessonesnls. 
Ofisas 1880 W. Drvision St., Kampas Mlhraukee Ir Dlduosi 84 
VaL: 16 - 12 priešpiet. 2 - 4 po piet rr 6.-8 vak. Selunad. 16-12 

Telefonas Armitage 8148 
a*f 



D R A U G A S " Pirniadieois, Vas. 8, 1926 

CHICAGOTE., •*"!' k8rtB ,n"s",;p'p!Uli"! 
v-*x uv^i ivjv/ji-i dėjo trinus naujomis narėmis,] 

Imtent: prit- L. Vyčių 16 kp, 
BRIDGEPORTAS. prisirašo Si. Petrauskaitė, SI. 

1 Šerai kaitė ir P. Xorbutaito. 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS, 
Kapitalas penkiolika milijonu litų. Padėtieji pinigai JA 
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju 1 
tur tu . 'Adresas : Kauna s , Laisvės Alėja, 31 Nr. 

NAMAI -- ŽEMĖ 

Jau artinas laikas, tik kelto-? l inkėt ina naujoms narėms pa 
Įtienos beliko, i kį puikaus v a ' sėkmingai 'darbuotis L. V. ar-. 
karo. kuri rengia Moterų Sa-!^anizaeijos labui. 

* ! ,v . v f • T > , I • v_" , w B . vM Bianls įS.hrLtas. Kaina $2,200 S-< 

jungos pirma kuoi>a. Lietuviu1 1* mtfannfl žymėtum yrasie^einas JS l abn/.es valse, Jin/ij- vininka.s va* iuoja Llctnvon-
Auditoiijojr, ;nr> S. Halsted, 0 Nutarta gavėnios laiku (Pasvalio apskr. Amerikon at-
- i . Vasario 10 diena. Baijrian *!<> susirinkimų turėti progra- vykęs prieš pasaulini karą. 

!tė> šokiu sezonui Moterų Sa mėlį, kuris *usidė^ iš paskaitų, -) Bra/.icki>, Sivias, gyv(-
s pirma kuopa sumanė savo ' prakalbų ii' eilių. Visu tuo ru- nes New York<\ Chieagoje tf 

I^eriems draugams ir drau pinsis valdyba. [Newark, X. d., po šiuo antra 

P A I E Š K O M A PARDAVIMUI Restaurantas par-
į s iduoda lietuvių apgryventoj vietoj 

1) Simanavičius, Pranas, pa-h0*22 so. M.ehigran AVP., Roseian 

Pašaukite: 

Pullman 6995 

Del greiti* rezultatų perkant, par
duodant ir mainant namus ar kitas 
prapertes, skolinimui pinigų ant pir
m ų ar antrų morgičių, arba padirbi
mui dokumentų ir kad gautumėt tei
singą patarnavimą kreipkitės: 

V. BOHACHEWSKI 
Real Estate Brokeris, 
4233 Germantovrn Avenue 

Philadelpli ia, Ta. 

geriems 
•ms surengti puikią vakario-j -) nutarta rinkti prenume-

l.nę su ]>asilinksminimu. Miisų "'aiii Lietuvos K. Jaunimo or-
Iveikli komisija pranešė, kjel^anui "Pavasar iu i" . Tam tik-

bilietai eina labai sparčiai ir ^ l l l i >Ta išrinkta komisija iš 
matyt, kad publikos bifs daug. dviejų asmenų: P. Čižausko ir 
Mat, visi gana gerai žino, kadi1*- Uriteno. Kiek teko patirti, 
sjįjungieėių vakarai buvo su- .Jau yra gavę 7 prenumeratas. 
rengiami gražiai. Kas lankėsi 
visuomet buvo patenkintas. 
Taip bus ir dabar. 

Korespondentė. 

Atomas. 

NORTH SIDE. 

Lietuvos Vyčių penktos kuo
pos mėnesinis susirinkimas į-
vyko praeitą sereda Vasario 3, 
Nauja valdybai užėmus savo 
[vietos, kaip žiūrint, atsirado 
Huug Įvairių sumanymų, iš 
kuprių kuopai bus galima ne
mažai pasipelnyti. 

Buvo nemažai kalbėta apie 
mūsų dabartinį naujų narių j 
vajų, nors ir nemano laimėti ' 
pirmą dovanų narių prirašy
mu, bet nepraleis šios progos 
padidinti savo nariu skaiėiu. 

Hių seredą vasario 10, įvyks 
penktos kuopos narių ir jų 
draugų šeimyniškas su užkan-

Įdžiais ir muzika vakaras. Tą 
(vakarą manoma nemažai nau-j c 

jų narių prirašyti. 
Taigi prašoma visų narių 

j atsivesti savo draugus, ku 
Iriuos tik bus pramatoma guli
ma Įrašyti i mūsų organizaci
ją. Viskas bus veltui. 

Agatonas ir Jonukas. 

A. "f" A. 
FRANCIŠKUS 

STULPINAS 
mirf* Vasario 5 <1. 192U m., 
10:45 \a l . 5S medi amžiau>. 
Kilo iš Telšių rttlynos, Kai-
nių anskrirki. Telšių |>arapijos. 
Iš«*y\ono Amerikoj 25 metus. 

Paliko didel iame nuliūdime 
moterį Tekle, sunūs: stasi ir 
Vimij, dukteris: ZOHJJĮ. A l e \ a n -
drą. Apolonija Ir sn-fanlją. 

Telefonas So. Chieajro 5101. 
b M M i>ašai\otas si» t f IIous-

toit Ave. Laidotu\es Jvvks An
tradieni, Vasario 9-tą diena, iš 
namų N:.1U \al . bus atlvdetas 
i š \ . .Ino/aito liažnyėią. So. Chi-
etųcoj, kurioj įvyks Į.1 dwllĮ.lMi 
pamaldos už velionio nirlą. 

i'o pamaldų bus nulydėtas į 
sv. kH/imiero kapines. Nuošir
džiai k \ i ee iame \ isus g h n l r n , 
draugus ir |»a/.|stantus dalyvau
ti šiose pamaldose. 

>'iiliu<lc: Moteris Teklė. Su-
nai ir Ihikter:•«*. 

l .a idotmenis patarnauja yra-
boriits Kad'du>. 

šu: 303 — lot h Av—enue. Ne 
wark, X. J . 

3) Bartkus Antanas, iki 
1917 melų gyvenęs St. Louis. 
Mo. 

Ieškomieji arba kas apie 
juos žinantis prašoma atsi
liepti šiuo 'antrašu: 

Lithuanian Consulate, 
38 Park Row, 
Xew York, N. Y. 

AUDITORIUM GAFE 
AND 

CHOP SUEY 
Gera Vieta Pavalirytl 

Lietuviškų ir Amerikoniškų vai-' 
giii kur gražiu ir švariu Speela-
11 lietuviški piottjs paprastoms 
kainomis nuo 11:30 ryto Iki 12:00 
po ptet. Orehestra trečiadienių, 
Šeštadienių Ir sekmadienių va
karuose. 

P. A. PALLULIS 
Savininkas 

3200 02 So. Halsted Street 
Tel. Boulerard 6788 

r.VUHN'DAVIMI [ kambary* .su vi
sai* v.Miau.sios ma4oa Haitymais. ['a-
•; Idaujama vfMiu.si pora be vaikų, s u 
I •;11.i.lis arba bo baldu, ."tafyti g;ui-
tlia visada. 

P. WAITAITIS 

4949 West Quincy Street 

R E I K A L I N G A 
• MERGINOS 

Reika' ingos mokyt is "Oommereial 
telegrraphy'\ Mokama JI 8 iki $2 5 j 
savaitę ir teikiame mokslą. 

Matykite 

Miss SAGON 
36 South State St. 

Ruimas 1902 arba 
Mnna^ierių Ruitna* 625 

82 W. Washington bv. 

PARDAVIMUI Grojiklis pia
nas ir velour seklyčios setas 
visai mažai vartuoti. Turi par
duoti gfreitu laiku už teisingą 
pasiulijimą. Galite matyti va
karais ar nedelomis prieš pie 
tus. 

4318 So. Talman Ave. 
(Antros Lubos) 

LIET. MOKSLEIVIŲ 
Į GRUPELĖ. 

Sausio 31, E. 11. S. lietuvių 
moksleivių grupele padare nu
vykimą i Art Institute of Clii-

leago. 
Apžiurėjo kiek skulptūros ir 

pk-činių, kurių yra daugybe 
ir dau^r kg reiškianeių trečia 
|valandą nuėjome i Art Insti
tuto auditoriunia, kur teko iš-
girsti dvasią gaivinantį kon
certą. Koncerto pildytojai vi-
rl savo amato masteliai; or
kestro vedėjas Mr. G. Dasli. 

Įspūdis labai m'alonus: pub
lika matyti rimta, ir visokio 
amžiaus žmonru, matvt vis^i 
idealistai-ės. Tad linksma to
ki laiką ten praleisti. 

Trio. 

r 

Del Smagumo 

VYRAI — VAIKINAI 
Reikalingi mokytis "Oommereial 

tel^grraphy". Mokame $20 iki $35 j 
savaite ir teikiame mokslų. 

Matykite \ 

Miss SAGON 
36 Scuth State St.-

Ruimas 1902 arba 
Mnnagieriij ltuiįmas 025 

82 W. Washington St. 

V, M. STULPINAS & GO 
Siuneia pinigus Litais ir 

Doleriais i Lietuva ir kitas 
šalis. Pinigus išmoka nrti-
miausioj pastoj arba ban-
koį. LATJDroh.V laivakor
tes ant visu linijų ir į e i t a i 
atveža gimines iš Lietuvos. 
Padaro legalius poperiug ir 
dovernaštis. Pardaoda na
mus ir lotus ir maino far-
mas ant namų b<u lotų. 

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

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

Chicago. IU. 
Telefonas Yards 6062 

Notarj Public. 

NAMAI -- ŽEMĖ I NAMAI - j E M Ė 

PAVASARINIAI ' 
BARBENAI 

/-«-

Simpatiškas 
Mandajtrus 
Geresnis Tr Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
P A G R A B Ų VfeDftJAI 

Didysis Ofisas: 

4605-07 S. Herinitage Ave. 
Tel. Tards 1741 it 4040 

SKYRTlfS 
4447 So. Fairflcltl Avenne 

Tel. Lafayette 6727 
S K Y K I l ^ 

4904 West 1 Uli SI.. Cicero. 
Tel. Cicero 8094 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
i fNTRI MORGICIAI 

S\iteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiuc 

ir kontraktus 
INTERNATIONA!; INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 S0111I1 Kcdzic Ave. 

I>nfayctte 6738 

"L" 
Važinėkite Rapid Transit 

traukiniai eina r 
luriai nustatytu laiku 
ir apsaugojami signa

lais. I*rivatiAkos pCatformėfl ir 
užtikimi sargai.1 apsaugoja. 1/ 
I>asuži<rius" nuo paprastij m i i -
sto važinėjftno nelaimų. Jus 
palite v isuonut tikėtas kad 'L' 
nuvei Jus j paskirt;/ vietą sau
giai ir laiku. 

Vaikai kurie lanko mokyklas 
visuomet yra apsaugojaini va
žinėjant "L". Klauskite btle 
"L" stotyje mūsų specialu 
Savaitinių Pass kainų del vai
kų. 

Va/.inėki»<* klek «v-
kii.i nori U' ir kaip 
to!i įioiii*' per t i 

są savaitę n/. 
* lL*d£i%£ 

Nusipirkite "I." l*a-
>-ą — Ju> ir .lu*-u 
žciniy— ^ali var-
Hiot btte ka»la va
žinėt blle kur. Ma-
lysi le k iek Mitau-
Dysite važinėjimui 
I daviką ir taip va
karais. 
Cliicago—- Evans ton 

ir Nile« Center 
Passai $2.00 

CHICAGO RAPID TRANSIT 

-

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvi H Gra bortus 
SS 14 W. asrd Place 

Chleago, TtL 
Patarnauja laido

tuvėse kuopi^iausia. 
Reikale meldžiu at-
si.^auktl, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1371 
8 1 M 

r" 

BRIDGEPORTAS. 

L. Vyrių 16 kp. laike savo 
susirinkimą 28 sausio d. Šv. 
Jurgio par. svetainėje. Buvo 
patiekti įvairių komisijų ra
portai. Paaiškėjo, jogei vie
nas komisijos veikė gyviau, 
kitos l'abai lėtai. 

S. M. SKUDAS 
LIETUVIS 

Graborius ir Balsamotojas 
1911 CANALPORT AVE. 

Patarnauju simpatiškai, man
dagiai ir pigiai. Automobiliai 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

Telefonas Roosevelt 7532 

A l A 
ONA MAKAVECKIENE 

Mirė Vasario 5, 1926m. 1 vai po pietų virš 60 metų 
amžiaus. Kilo iš Kauno Rėd., Šiaulių Apskričio, Ža
garės miesto. Amerikoj išgyveno 19 metų. 

Paliko didelame nuliūdime 3 sumuš: Vincentą,, An
taną, ir Edvarde. 3 dukteris: Veroniką, Genėtą, ir 
Francišką, Amerikoie, gi Letuvoje dukterį One ir sū
nų Juozapą. 

Kūnas pašarvotas 4435 So. Talman Ave. Lai
dotuves įvyks Utarninke, Vasario 9 d.. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėta į Dievo Apveizdos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti šiose ladotuvėse, 

Nuliūdę Sunųs ir dukterys. 
Laidotuvėse patarnauja grab. Eudeikis. Yards 1741 

PARDAVIMUI 

Haujas mūrinis namas fciti 
kambarių, aržuolo baigimai, 
karštu vandeniu apšildomas. 
Įmokčti $4,030, kitus kaip ren 
da. Namas randasi 6734 So. 
Maplevyocci Ave. 

i 

Naujas mūrinis namas 5x5 
kambariai, aržuolo, baigimai 

| karštu vandeniu apšiiodmas, 
j vanos ir visi parankumai. 
iCash $3,500, kitus kaip renda. 
i Namas randasi 6643 So. Fair-
field Ave. 

Naujas kampinis 4 pagyve
nimų muro narnate, flatai po & 
kambarius. įtaisyta pagal vė
liausios mados/ 4 karų gara-
džius. Namas randasi netoli 
Marąuette Parito, 6556-56 S. 
VVhipple St. Cash $10,000, 
kitus kaip renda. 

Naujas 4 pagyvenimų muri-
nįs namas, visi flatai po 5 
kambarius. Įtaisyta pagal vė
liausios mados. 4 karų gara-
džius. Namas randasi netoli 
Marąuette Parko, 6554-56 So. 
Whipple St. Cash $8,000, ki
tus kaip renda. 

2-jų flatų mūrinis namas po 
7 ir 7 kambarius. Karštu van
deniu apšildomas, vanos ir vi
si parankumai. Cash $2,500 
kitus kaip renda. Namas ran 
dasi 5422 S. Carpenter Str. 

2 mediniai namai, muro fu-
damentai, aukšti beismentai. 
Gražus porčiai iš fronto ir už
pakalio, maudynės, elektra, ge
zas ir 2 karų garadžius. Lotai 
37x125 pėdų. Graži vieta tik 
vienas blokas nuo McKinley 
Parko ir pusė bloko nuo karų 
linijų. Namai randasi 2441 43 
W. Peshing Road. Cash $1,800 

Medinis namas 5 kambarių. 
Graži vieta. Įmokėti tik $1,500. 

Gražius mūrinė bungal?w. 
Elektra, vanos visi pa-ranku-
mai. Garadžius. Lotas 37x125 

2215 west 22 st. ciiicajro, m. j pėdų. Labai, graži vieta tik pu-
v ^ z. sė hloko nuo karų linijų. Na

mas randasi 5607 S. Natchez 
Ave. Cash $1,500. 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

Tol. PA LIS A D E 1813 

C. B. CZEPUKAS 
4201 N. Marmora Ave, 

KONTRAKTORIUS 
Budavoju naujus ir taisau se

nus namus. 1 Vrtikrinimui galite 
peržiūrėti mano budavotus namus, 

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

ELECTRJC SHOP 
Parduodame Visokius Elektrinius 
Daiktus. Elektrinį Darbą Atl ieka

m e Kuogeriausa. 

Tel. Republ lc 4537 

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

A N D BI'TI.DER 
7018 B. Cnmpl>ell Ave. 

—-' 

NAUJI METAI - NAUJI 
BARGENAI 

Pas 

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

ant farmų arba farmns ant 
namų. Taipgi kas turi lotus 
arba bile kokius biznius, mel
džiu priduoti į 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, 6-6 kambarius, įmokėti 
$500. 

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

W E S T S I D E . 
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, 

PAVLAVICIA 
Undertakers Co., Inc. 

Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms i r t. t. 

3238 S. HALSTED ST. 
P h o n e Boulevard 7667 

. Rezidencija Boulevard 9828 
Cbicago, 111. 

Tel. Yairij 6062 

A. K A I 
Mūrinio ir burta* o j lino namu 

GEJFERAIAS 

G 0 N T R A G T 0 R 1 S 
Atsi lankykite I«LŠ mane dar>. i 

gera patarimą. 
S&ll Soutb Hftl.oted Street 

Chloago, I1L 
H o m e 

S356 L o w e Avenue 

Medinis cottage 5 kambarių, j parsiduoda labai pigiai. Įmo-
aagštas beismentas, didele bar (keti $1,500, 
nė. 2 po 30 pėdų lotai. Namas 4 pagyvenimų naujas mūri

nis namas, 4 4 kambarius, šty-
mo apšildomas, kaina $28,000, 

randasi 5538 Kostner Avenue. 
Cash $1,500. 

Naujas 7 kambarių bunga-
lov/, karštu vandeniu apšildo
mas, aržuolo užbaigimai. Na
mas randasi 2441 W. 43rd St. 

įmokėti $5,000. 
SOUTH SIDE. 

2 flatų mūrinis namas, 5-6 
kambarius, visi vėliausios ma
dos įtaisimai, štymo apšildo
mas, 2 automobilių garadžius. 

j Įmokėti $1.500, kitus kaip ren-
Naujas namas. Krautuvė, su Ida išsimaino ant lotų arba bi-

5 kambariais užpakali ir 6 | i e kokio biznio. Randasi ant 
kamb. flatas. Karštu vandeniu j 70 ir Aberdeen St. 

BIZNIAVI NAMAI 

r~ 

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

VEDĖJAS 
1650 West 46th Street 
K a m p a s 46tb ir Paul ina Sts. 

Tel. Blvd. 5203 

Nuliūdimo va'andoje kreipkitės 
prie man^s patarnausiu s impatiš
kai, mandagiai , gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 
dykai. 

r-
BUTKUS UNDERTAKING 

Co., Inc. 
P. B. Hadley, Llcensed 

Balsamotojas 
710 W. 18 St., Chicago, I1L 

Viskas kas reikalinga prie pa-
grabg. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas, Važiuojame } 
tol imesnės vietas už ta pačią kai 
na. Leiskite m u m s pagelbėti juras 
nuliūdimo valandoje. 

Telefonas Canal SI61 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, Dl. Tel. Yards 7282 

-j 

J E I NENORI MATYTI BLO^ 
GO METO PIRK ŠIAS 

FARMAS 
Parsiduoda už pusę kainos 

arba savininkai mainys ant 
namo mieste: 

70 nulių nuo Chicagos 80 

BIZNIS P A R D A V I M U I 
Turiu du bizniu. ^ Vieną noriu par
duoti. Dailiai įrengta valgykla ir m a 
ža "Road Hcuse" kuri .randasi ant 
104th Street ir Keane Ave. Vieną iš 
tu turiu parduot j trumpą laiką. 

Atsišaukite: 
S202 South Halsted Street 

(Ant antro aukšč io) 

PABDAVIMUI Bueernė ir 
grocerne geroj vietoj. Kampi
nis namas. Biznis išdirbtas.' 
Arba parduosu pusę Gera pro
ga įstoti biznyje. Pašaukite: 

Lafayette 8117 

apšildomas. Aukštas beismen 
tas. Cash tik $4,000. Namas 
randasi 4324 S. California Av. 

Naujas kampinis bizniavas 
namas. Graži krautuvė prie 
kurios yra flatas. Yra kitas di
delis flatas ir 3-jų karų ga
radžius. Randasi Brighton a k e n u žemės, 6 karvės, 3 ark-
Parke. \]is^ ** visokių kitų mažų gy-

vulių ir paukščių. 
šios visus namus parduosi- į60 į**™* ^ e m ė ? ra?<kf* 

me pigiai arba mainysime už!?11* P*?. *f™ kranto atrodo 
kita namą, bizni ar lotus. I ^ P . t l k . ^ u v i š k a s *\*™> 

i puikiausi įtaisimai, 4 arkliai, 
O jei Tamstos neišsirinktu-19 * " ? • ' ir J g ? " * ^ &; 

mete viena iš mušu namu tai I™1"* i r P * 1 ^ ^ 1 ^ 1 trokas, 1 
mes Tamstai pastatysime ko-1 automobilis 1 tractorius, i r 
kį norite. Kurie manote p i r k - \ ! ^ J S S S \ S S S ^ u ! 
tf ar budavoti narna meldžia- J į ™ » « f ^ !SS^StJSSt 
me kreiptis prie mušu, o mes » ± * . P ^ l i S ^ S ! l , ? ? M 

stenxrsirnpq Tamstai nAtunkin m a i n y s **& hūe kokio namo stengsimės Tamstas patenkm i c ^ ^ ^ ^ g p r i i m s l o t u s 

i už pirmą įmokejimą. Meldžiu 
{atsišaukti kuogreičiausia nes 

ini/AI'TAO n n n O t 0 l d ? ^^^mų ant farmų ne-

JOKANTAS BROS BTTSUROMSKIS & co. 
4138 ARCHER AVE. i 3352 SO. HALSTED 

T I T f „ MA ! s T - CHICAGO 
Tel. Lalayette 7674 Boulevard 0641 


