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• ' D r a u g a s " tebūnie kiekvie
nam lietuviui katal ikui Ame
rikoje jo gyvenimo draugas! 

i • 
Kad tarp mus, kat&lilttj, ftnfų 

daugiau vienybes, meilės Ir susipra
timo ir kad daugiau galėtumą nu
dirbti naudingi; darbų, naudokimės 
katalikiška spauda Ir ją platinkime. 
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UBgarijfls Priimtas | s p a n j j a Protestuoja Už 
Kunigų Deportavmą Kardinolas Bus 

Eucharistiniam 
Kongrese 

BUS SKAITLINGA UNGA 
RŲ D E L E G A C I J A 

TAKSŲ MAŽINIMO BlLIUS 
PRAVESTAS 

Meksikos Arkivyskupas Pas
kelbė Atvirą Raštą 

MEXICO CITY, vas. 14. - juklusnybės autori tetams. 
Atvyks I r Portugali jos 

Vyskupų 
Vietos Ispanijos pasiuntinys iš ' 
kėlė protestą Meksikos val
džiai prieš deportavimą iš Me-

WASfflSTGlX>N, vas. 14.— 
Senatas pravedė taksų mažini -
1110 biliij ir taksas da r daugiau 
sumažino, negu žemesnieji rū
mai. 

š ie rūmai per metus taksų ' 
sumažino 32fli milionus dok, gi 
senatas — 456* milionus dol. 

Taksų biliu* dabar bus išly
gintas abiejų rūmų komitetų 
bendram susirinkime'. 

Meksikos diktator iaus Ua-
lles valdžia išsprendė, k n. I 
svetimų šalių kunigai Meksi
koje nogtili eiti savo bažnyti 

ARKIVYSKUPAS U ž MODI 
FIKAVIMĄ 

agas flele- Meksikos valdžia atei ty pasi- , sikos. , j Sentinel paskelbtas vietos ar- ^ a n t ligoninė.) po atliktos 
Tarptauti- rodytų daugiau kultūringesnė, f * Valdžia šiandie smarkiau- kivysknpo Messmer pareiški- .operacijos mirė įtariamas bom j 
n Kongre- Je i kuriuos ispanus norės pn-Lfa puola vietos arkivyskupą ' n ,as prohibicijos klausimu. jbininkas J , M. Sangerman. | 

CHICAlIO. vas. 13. — .lo ksikos ispanų; kunigų tik (iel 
Eminencija Jonas kardinolas to. kad jie yra svetimšaliai. \mų pareiga. Kunigai nepak-
C'sernocli, l 'ii^a rijos Pr imatas . Pasiuntinys reikalauja, kad ,! kuisė. VA tai išvaromi iš Mek 
bus ungaru skaitlingos cleie- Meksikos valdžia atei ty pasi- fsj|<os 
nacijos priešaky 'I 
niam Eucharis t iniam 

— j — . _ - w , t 

se Oiicagoje birželio 20—'2-į. šalinti iš Meksikos, tiems žroo- »tvirtindama, buk jis maiš tus 1 

anot gautu žinių iš Budapešto, nėms turi but duota atat inka-
Ta delegacija bus sudaryta iš nias laikas savo reikalus pat-
virš vieno tūkstančio žmonių, vaikyt i , bet neužklupus tuo 

Žinių; apie tai gavo vysku jaus ir deportuoti, kaipo ko- I 
pas Hoban. Pažymima, kad kius kriminalistus. 
kardinolui Csernoch draugaiv Meksikoje štai komunistai 
keletas Ungarijos hierarchijos tur i nemažus lizdus. Komunis 
narių, būtent : | tų didžiuma yra svetimšaliai. 

Alba-Ragin vyskupas Otto- ' J i e skleidžia didžiausią, bet-
ka r Probaszka; Sabaria vys [varkę. Tą pačią valdžią kovo-

CHICAGOJE 
Italijos konsulis protestuoja 

Italijos generalis konsulis 
Funini Chicagoj iškėlė prote: -
tą prieš tai , kad u i įvairias 
piktadarybes, Chicagoj atlie
kamas, kaltinami vien Sicili
jos ateiviai a rba italai atei
viai ir iškelta kampanija juos 
deportuoti. 

Konsulis nepatenkintas tuo, 
kad už piktus darbus kalt ina
mi daugiausia Italijos valdi-

jniai. O juk visų ateivių tarpe 
yra kriminalistų. 

Briand Laimėjo 
i 

MILVVArKHE, Wis., vas. Į t a r i a m a s Bombininkas Mirė 
14. — Laikrašty Mihvaukee 
Sentinel paskelbtas vietos ar-1 C r a n t ligoninėj po atlikto* 

PARYŽIUS, vas. 14. — Vfe( Pasitikėjimo klausimas iš-
dar diskusuojant finansinius j keltas debatuojant kai-kurių 
projektus parlamente, praeitą taksų klausimu. Kuomet pre-
penktadieni premieras Briand miero reikalavimams imta 
pagaliaus del visako reikalą- priešintis, jis tuojaus paprašė 
vo reikšti jo Valdžia pas i t ikę-ba lsav imo, 
jimo ar nepasitikėjimo. Pasit ikėjimas tnotarpu reik-

Jvyko baisavimai. Premie- jštas, Bet nežinia, kas bus tų 
ras laimėjo 327 balsus prieš | ilgų debatų rezultate. Kas bus, 
192. Tai stiprus juo pasitikę-! jei antgalo jo remiamas visas 
j imas, ko jis pats nelaukė. I projektas bus palaidotas. 

LIETUVOJE 

kelias šalies įstatymams. 

Tomis dienomis arkivvsku-

Arkivyskupns stovi iržiVols- k l i r s ro daugeliu kitų b u v o ' ^ 
Aerodromas Panevėžy 

ja. Bet valdžia su jais sėbrau
jąs i ir jų nedeportuoja. 

Kas-kita yra su kun iga i s 

kupas Jonas grafas de Mikės; 
Esanad vyskupas Ju l ius (Jla-
t tfelder; Veszprem vysku pas 
Ferdinandas Kott ; Vacz vys- jkurfe platina Dievo ir a r tymc 
kupas Steponas A. Hannauer ; meile ir tikinėiuosius mokina 
Kalocsa vyskupas sufraganas 
Viktoras Horvath . 

Delegacija iš Budapešto iš
vyks Amerikon gegužės 20 d. 
Ki grupė bus skaitoma kaipo 
oiicialė ungaru delegacija. 
Bet gal susidarys dar ir kit,a 
tokia pat grupė ir a tskira i at
vyks Eucharis t iniu Kongre
sui . 

LISBONA. — Tarp tau t i 
niam Eucharis t iniam Kongre
se birželio 20—24 d. Cbicago 
je portugalu:: reprezentuos 
Braga arkivyskupas Alvesma-
tos ir Angra de Heroism, A-
zorų sahi, vyskupas ( 'asiro 
Mevrelles. 

Be to. arkivyskupas repre
zentuos Portugal i jos hierar
chiją, gi vyskupas — portu
gališkai kalbančias šalis, ine 
mus Braziliją. 

pas paskelbs atvirą raštą, ku
riuo įrodo, kad jis neturi nei 
mažiausio pasiketinimo prie
šintis is tatymams. Bet kuomet 
valdžia neteisotai puola Baž-
nyėią ir persekioja kunigus, 
arkivyskupas priešinasi. 

Visa Meksikos kunigija ir 
visi katalikai stovi arkivysk ' -
po pusėj ir smerkia valdžios 
nusis tatymą ir jos priešbažny-
tinius įstatymus. 

teado įstatymo modifikavimą. 
Priešingas saliunų grąžinimui, 
bet stovi už alaus ir vvno 

grąžinimą žmonėms. 

DU ŽUVO A U D R O J E 

SAN FRANCISCO, Ca! . 
vas. 4. Pacifiko pakrn" 

pa t rauk tas kriminaliu teis
man. 

Sangerman sakėsi nekaltas. 
J i s buvo Master Barbei**' a 
{•sociation "bus iness ' agentas. 

Išsuko rankas 

ėius kely, užpuolė 5 kaukėmis 
užsidengę plėšikai ir paliepė 

| iškelti ranka? aukštyn. Gyven 
1 as~ j tojai,vietoj iškelti rankas pra-

omis dienomis krašto ai J- i-- • ±- cr •* i 
*p } e j 0 ^ i n t l < Susišaudyme vie-

saugos ir susisiekimo•niinisto-1 i»«»i v »/ . , 
o rc**uiu imiuMi i n a s pi ( , s ,kas užmuštas ir <\i 

njų atstovai apžiurėjo Par.e- s u n k i a i g ū ž e i s t i S i m k i a i ^ 
vėžy karo metu buvusio a- į j ^ į ^ j r 

erodiomo vieta. 
Šio apžiūrėjimo tikslas ras- Sugavo plėšikus, i^nevėžio 

vienas užpultųjų. 

t i parankesnę vietą, kur ga 

s-

Xewberry pu))liškos pradi
nės mokyklos viršininkei, Mrs. 

ėiais nuo ėia į pietus siautė j Mary B. Fellows, 50 m., Mrs. 

lėtų pastatyti aerodromą ko- banditus, kurie praeitais me-
leivių, paštų ir karo aeropla
nams sustoti. Surastos dvi a-
tatinkamos vietos. 

kriminale policija sugavo 

tais pasikasę po Biržų kalėji-
imi pabėgo. 

GAL P I L S U D S K Į IR V ± L 
VADOVAUS L E N K Ų 

A R M I J A I 

Gen. Zeligowski Tam Nėra 
Priešingas 

VIEXXA, vas. 13. — Anot 
žinių, lenkų maršalas Pil-u-
dski ar t imoj atei ty a r t ik ne-
gryž aktyvėn lenkų armijos 
tarnvbon ir neims tai armijai tuo reikalu daugiausia pasi 
Vadovauti . 

š iandie vyriausiuoju armi-

158,000 ANGLEKASIŲ 
A T N A U J I N S DARBUS 

P H I L A D E L P l b A , Pa. vas. 
14. — Kuomet streikuoją an-
glekasiai susitaikė su kasyklų 
operatoriais, padarydami keta 
riems ir pusei metų sutartį ei
nant senuoju kontraktu, už tai 
tuojaus imta aukštinti Darbo 
sekretorių Davis, kuris buk 

baisi audra. Pakrašėių miestai 
nemažai nukentėjo. Pranešta , 
.) L' asiuenm žuvę. 

PUOLĖ KOKSŲ SANDELI 

NBW YORK, vas. 14. -
Del kuro stokos šimtai vyrų. 
moterų ir vaikų puolė ėia Co
nsolidated (jas Co. koksų san
delį. Nemažai riaušininkų siu 
žeista policijai juos malšinant. 

Anna Lloyd, 1710 Moluuvk st., 
išsuko abi rankas. 

Mrš. Lloyd su viršininke su 
sibare del savo 10 metų vai
ko, kuriam skaudėjo dantis, 
gi viršininkė neparupino vel
tui dentisto. 

Audra. Budvėto kaime (K>e \US° ū &]»"«"*< kur jie buvo 
tingos apskr.) audra nuvertė >m™mn išsiųsti ir atvykę Lie-

M E N K I JAVŲ DERLIAI 

jos vadu yra gert. Zeligouski . 
š is nesipriešina Pilsudskio 
cryžimui tuo pagrindu, kad 
gal jis galėsiąs sumažinti ar
mijos išlaikymui išlaidas. Iš
laidų mažinimo reikalauja 
Varšuvos seimas. 

darbavęs. 
Teėiaus taip nėra. Už susi

taikymą, reik padėkoti ne kam 
kitam, kaip tik F . ( i rantui iš 
Clevelando, kurs v ra keletos 
kasyklų savininkas. J i s tuo 
reikalu daugiausia pasidarba
vo, bet ne kas ki tas . 

Suprantama, prie greitesnės 
taikos prisidėjo ir senato re-

MASKVA, vas. 14. — Bol
ševikų valdžia naujos baimės 
apimta, kadangi apsižiūrėjo 
turinti nedaug javų savo san
deliuose. Kaltinami menki ja
vu derliai. 

J A P O N I J O J E PRAMATO 
MAS P O L I T I N I S K R I Z I S 

Tą Krizi Iškeliąs Taksu 
. Klausimas 

TOKYO, vas. 13. — Atei
nančią savaitę valdžiai p a m a 
tomas politinis krizis, kuomet 
par lamentas gaus komiteto ra
portą taksų reformų klausimu. 

Praneš ta , kad opozicijos par 
t i ja seiyukai vienijasi su nau 
j a dokokwai part i ja . Pas taro
j i v r a a t sbk i rus i nuo kitos 
par t i jos . * 'V* 4 

Tos ir kitos part i jose atmai
nos ir sukels valdžiai krizį. 

Lenkija Šiandie armijos iŠ-
~~. .-••• . -v, . r . 7 A .. zoliucija, kuriaja prezidentas Iaikvmui išleidžia 70 nuosim- *' . t J l 

v . ny • ,buvo autorizuoiamas isimaišv-
eių visų pajamų. Tai nepap- j . '' 

. v. *.v, . , <ti streikan. 
rastos tos rųsies išlaidos. 

EKSPORTUOJA SVAI
GALUS 

Taksos Eina Aukštyn 

Cook apskri t ies klerkas Rc-
bert M. Sweitzer praneša, kad 
šjmet ('liicagos piliečiai už 
pernykščius metus turėsią mo 
keti aukštesnes taksas. Imant 
aplamai, taksos aukštesnės 
bus 7 nuošimčiai*. 

Taksos metai i metus kįla 
ir galas žino, kas toliaus bus. 
žmonės nepatenkinti . Bet tie 
patys žmonės nereiškia viešo-
įo protesto. Tad bepig politi
kieriams didinti išlaidas. 

Minėti banditai 1916 m. pa-

seną namą, po kuriuomi mir
tinai prislėgė to namo savinin
ką ūkininką Jackevičių ir stin 
kiai sužeidė jo seseri. 

ruvrni iš rusų i r vokiečių be
laisvių buvo suorganizavę •plė
ši kų gaują. 

vai. 

Sušalo. Kely t a rp Jonavos 
ir Kėdainių, laike pastarųjų 
šalčių, rasta sušalusi 60 metu 

Vilkai. Rumšiškių 
(Kauno ap.) miškuose vilkas 
iržrm^iA »,.,n., i^i 4 f amžiaus mdteriskė užpuolė malkas bekertanti 
žmogų ir ji suplėšė. 

GBNEVA, vas. 14. — Pra-
Kautynės suplėšikais. Sau- 'nešta, T. Sąjungos taryba tu-

sio m. 9 d., kakių ap. du vie- rės susirinkimą kovo 8 d. Vo-
tos gyventojus, nevažiuojam kietija bus pri imta Sąjungom 

1 

OSLO, Norvegija, vas . 14.— 
Norvegijoj proliibieija vos lai
kosi. Nemažai alkolio ekspor
tuojama Švedijon, Lenkijon ir 
ki tur . 

P r a n e š t ą kad jei Pilsudskį KO MUSSOLINI S I E K I A ? 
bus kviečiamas gryžti a tga l ! • 
tarnybon, j is re ika la is , kad j INXčvP>Ri;CK, Šiaurinis Ty-
jam butų pavesta pilna armi- rolius, vas. 13. — Vietos lai-
jos kontrolė. Gi politiniai jo krašt is klausia, kodėl Vienna 
oponentai to labai bijo. Nes tyli, kuomet premieras Musso 
kontroliuodamas armiją gates lini puola Vokietiją del Tyro-
žino, ką jis galėtų at l ikti . Gal liaus nacionalių mažumų pade
da r pasiskelbtų diktatorium, ties? 
ko Lenkija labai reikalinga. I r atsako, kad, matyt , Aus

trijos valdžia neįsivaizduoja 
kokius Mussolini t ikslus turi . 

KARALIUS BUS AME 
RIKOJ 

A-

KURS PAVYZDINGUS 
ŪKIUS 

CTJTVELAND, O., y i s . 14. 
— Ties Monfpelier, O., ižu v o 
pastos lakūnas Smith, skric-

Sako, šiandie j i s pavergia Ty- dąs iš Chicagos New Yorkan. 

P.ARYŽIUS, vas. 14. -
not žinių iš Madrido, Ispani
jos karalius Alfonsas ateinan
čiais metais žada, aplankyti 
Kubos salą ir piCtine Ameriką. 

Del automobilių vogimo 

Policija painformuota, kad 
žinomas galvažudis Martin 
Durkin prieš atlikimą žmonių 
žmogžudysčių y ra pavogęs ir 
pardavės du brangiu automo 
biliii mieste Indianapolis. 

Motoristų organizacijos nu
samdyti detektivai susekė, kas 
tuos nuo jo vogtus automobi
lius pirko. Dabar darbuojama
si juos atgauti . 

į rolių/, o gal rytoj ims savm-
COPENHAGEN, vas. 14. — tis jau Vienną. 

Turkijos ats tovas Danijai sa- Anot laikraščio, diplomati-

Aeroplanas smoge į medį ir 
užsiliepsnojo. 

vo valdžiai Angoroj pa tar ia nė ofensyva būtinai reikalin-
LONDONAS, vas. 14. • l s - j Turkijoj įkurti pavyzdingų n- ga, nes pramatomi napoleoniš- cija būt inai 

pani ja ir Brazili ja reikalauja kių. Sako, t ik tuo būdu fur- ki metai. Tai patvir t ina f ašis-j bolševikai c 
vietų T.. Sąjungos taryboje. kijoj bus pakel tas žemės ūkis. tų laikraščiai. H 

GENEVA, vas. 14. — Fran-
nori, kad Rusijos 

dalyvautų nusigin
klavimo konferencijoje. 

Du žmogžudžiai pakar t a 

Praei tą šeštadienį Cook ap 
skrities kalėjime pakar ta du 
plėšiku galvažudžiu, kurie per-
niai liepos 29 d. su kitais tri
mis savo sėbrais užpuolė Dra-
ke kotelį, ir tai dienos laiku. 
Buvo nužudytas hotelio kasi
ninko asistentas. 

Užpuolimo laiku du plėšiku 
policija nukovė, du suimta, gi 
vienas pabėgo. Suimtu dabar 
pakar ta . Tai J ack Woods ir 
Joseph Hoimes. 

\ J 

*» 

T e i s i n g a s Patarnavimas 

Sitjskite Savo Giminėms 
i 

LIETUVĄ 
PINIGUS 

P E R 

DRAUGĄ 
Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun 
čia per didžiausia LIETU
VOS VALSTYBES BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia Pi
nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais ir 
Tel egrama. 

"Drangas" Pnb. Co., 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 

Telefonas: Roosevelt 7791 • 

» * • 
- • ~—y 
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PASTABĖLĖS. 
Chieagos socialistėliai labai 

sielojasi, kad Lietuvoje yra 
net du kunigai ministeriai: už
sienių reik. ministeris kini. 
prof. M. Reinys ir Žemės U-
kio Ministeris kun. M. Kru
pavičius ir klausia, ar kas kur 
girdėjęs, kad kitur kur kimi 
£ai ministeriautų. 

Gelbėdami naujieniškių re
daktorių nežinojimą, primin
sime jiems Austrijos buv. mi-
nisterį pirmininką pralotą S' i-
pelį; dabartini Vokietijos der-
bo ministerį kun. Braun ir 
Čekoslovakijoj beministeriau-
jantį kun. Šrameck. 

Amerikos Vakarinių Valst. Lietuvi ų Katalikų Trečiasis Seimas Bus Vasario 2 1 Dieną Die
vo Apveizdos Parapijos Svetainėje, 18th ir Union Ave..9 Chicago, III. 

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

~ ^ -

bankas 
pinigų gauti 

Lenkijos emisijos 
norėtų daugiau 
-iš užsienių, bet tie lenkams 
nepasitiki ir reikalauja 55%' 
>-isų akcijų (serų) sau, taip 
pat teisės savo nuožiūra skir-
ti banko pinnininką ir •kon
troliuoti Lenkijos finansus. 
Lenkai kol kas kratosi tu są
lygų, nes žino, jas priėmė, 
Lenkiją, paveda svetimiems 
globoti. 

Laiminga Lietuva, kad pas
tačiusi tvirtą krikščionišką 
valdžią, sutvarkė savo finan
sus ir nėra nuo niekieno pri
klausoma*. Katalikų valdžiai 
Lietuvoj priklauso padėka ir 
nuopelnų pripažinimas. 

tas nusistatęs prieš Lietuvą, 
ir nori grįžti prie Vokietijos, j 
kad Klaipėda grynai Vokie
čių kraštas ir t. p. pats aiš
kiai žinodamas, kad taip įiė.'a. 
Tuo tarpu 15 Sausio Klaipė
dos .krašto prisijungimo su
kaktuves minint, klaipėdiškių 
veikėjų kalbos ką kitą, rodė. 
P. Lėbartas tarp kit ko pasa
kęs: . "Ta i šventė lietuvių 
karžygių. J ie atėjo pas mus, 
kad Klaipėdos kraštas butą 
laisvas, nepriklausomas nuo 
visokių priešų, kad laisvai 
galėtum atsikvėpti laisvoje 
tėvynėje. Ištarkim tad jiems 

j širdingą padėką. O dabar ir-
Įgi tykoja Įvairus priešai mu
ms kuo pakenkti. Tad aabo-
kime, ką. turime ir žiūrėkime 
apginti tėviškę nuo pavojaus. 
Mes, Lietuvos vaikai, stove -
kini vienaširdžiai!" 

LIETUVA IR VATIKANAS. 

Pinigų falsifikatoriai ir 
žmonių turto vagys tol būna 
protingi, kol jų nesugauna. 
Sugauti beregint prisimeta 
priekvailiais, idiotais. Supran
tama, negi pamišėlį teismą-
smarkiai baus už nusikaltime I 
Iš Vengrijos pranešama, kad 
garsus pinigų padirbėjai pu
siau pamišo. Pas Nadossy tai 
apsireiškė smarkiau, o pas 
princą Windischgraetz'ą kiek 
silpniau. 

Stebėtis tik reikia, kaip I > - fra parašę 

Lietuviškieji socialistai sa
kosi nekpvoją prieš tikėjimą, 
o tik prieš kapitalistinę tvar
ką. O Chicagos socialdemokra
tai net šv. Kaštą pradėjo, ži 
noma savaip, dėstyti. Arba jr.u 
pas mūsiškius socialistus so
cializmas yra išgaravęs, arba 
jie yra paprastieji veidmai
niai. Kadangi prie pirmo jie 
nenori prisipažinti, lieka ant
ras. Štai kaikurių socializmo 
tvėrėjų ir jų dabartinių vadų 
nuomonės. Bebelis sako: "k r i 
kščionybė ir socializmas yra 
kaip vanduo ir ugnis", o Vo
kietijos seime jisai viešai pa
reiškė: "ka i del srities vadi. 
narnos tikvbine, tai socializ 
raas siekia -deizmo (bedievy
bės)" . Socializmo tėvas Mar
ksas sakė: "Kiek mes panai^ 
kinsime tikybą, liaudies įsivai
zduotą laimę, tiek mes prisi
dėjime prie jos tikrosios lai-
įiuės". O Vanderveldas, dabar-
jtinis belgų socialistų vadas y-

Buti kartu ka-

Visa kairioji Lietuvos spauda, socialistinės partijos ir 
laisvamaniškos šluptarnių grupės norėtų Lietuvoje suskaldy
ti katalikus į dalis, atitraukti nuo katalikystės centro, nuo 
Vatikano ir, patys nepalyginamoj mažumoje būdami, valuy-
ti 7o—80% katalikišką Lietuvą. 
• Nieko sau, dideli *ų norai. 

Prie užsibrėšto tikslo siekdami, jie naudojo visus jiems 
prieinamus ginklus: bauginimus, pašiepinnu:, prasimanymus, 
šmeižtus. 

Dalis katalikų, neapsiiiurėję, pasidavė ją įtakai. 
Sukeltoji tautinė ambicija neatskyrė grynai tikybinių 

klausimų nuo grynai politinių. 
Didžiausis kairiųjų ir katalikystės priešų buvo laimėji

mas, kuomet del nevykusios Valdžios notos Vatikanas papra
šė atšaukti savo atstovą prie Vatikano. 

Iki tam laikui laisvamaniai ir kiti katalikų priešai, ieškojo 
patogios progos suardyti Lietuvos ir Vatikano santykius, at
sikreipė prieš tą pačią, Lietuvos valdžią^ geriausiais katalikais 
prisimesdami. Šio manevro tikslas buvo kuolaoiau pažeminti 
katalikišką valdžią •žmonių akyse. N 

Negalima neigti, kad tas jiems bent dalinai nebūtų pavo
kę. Apsiniaukė Lietuvos politinis dangus. Tikrą, garbingą 
išeitį iš tos keblios padėties tikrai sunku buvo rasti. 

Tuo tarpu iš Lietuvos katalikai lenkai šaukė prieš L. 
valdžios neva daromas jiems skriaudas. Be abejo, tuo irgi 
uoliai stengėsi Lenkijos Ambasadorius prie Vatikano pasi
naudoti Lietuvos nenaudai. Viso to nepaisant, Vatikanas pat-
pirmas ištiesė Lietuvai ranką, sulaužė priešų sudarytas pink
les, pasiuntė visoj Lietuvoje gerai žinomą Vyrą, Vilniaus kan 
kini, J . E. arlv Jurgi Matulevičių į Lietuvą kaipo Apaštalini 
Vizitatorių su įgaliojimais įkurti Lietuvos Bažnyčios pro
vinciją su arkivyskupu priešakvje. 

Tikrai negirdėtas istorijoje įvykis. 
Prašvito šviesesnių lietuvių-katalikų akjs. 
Padėkoti šv. Tėvui už taip didelį Lietuvai palankumą^ 

bilietus užimti vietas netoli šv. Tėvo So*to kartu au dų- se, ir iš surenkamų statistikų 
lomatiaiu korpusu. 1 patiriame, kad laisvos mer-

Tokių skirtinų pažymėjimų kirų tautų-delegacijos nesusi- guitės, kuriom neatsiklansiu-
laukė. Brangi, matyt, šv. Tėvo širdžiai lietuvių tauta. šios tėvų susituokia, neturi 

Lietuvos katalikų priešai, nepagalėję sukiršinti Lietuvą laimingo gyvenimo-
su Vatikanu, dabar imasi naujos taktikos, — kiek galint ii- Protinga laisve. 
giau nori nutęsti juridinį ir faktini susitaikinimą. J i e pradeda Neteisingi yra priekaištai 
kelti įvairias nesąmones, drumsti visuomenėje, bet ir čia ne- Europos tėvams, kurie buk 
^aug laimėdami, pradėjo pulti patį šv. Tėvo Vizitatorių ark. į dominuoja ant savo dukterų, 
Matulevičių, primesdami jam, kam jis iš Vilniaus išėjęs, ko-!kurie D u k P***8 "*•* duktė-
del nelaukęs, kol lenkai su skandalais butų jį išmetę. 

Į tą, Bažnyčios nedraugų priekaištą kun. J . Norus taip 
atsako "Tesos kelyje": "Ka ip tik to paties norėjo ir lenkai, 
kad vyskupas Jurgis išeitų iš Vilniaus su skandalais, nes ta
da galima butų buvę skelbti, kad jis susikompromitavęs. Vys
kupas Jurgis, kaip visi gerai žinome, neturėjo Vilniuje jokių 
malonumų, jokių garbių: teko jam gyventi nekartą kaip ko
kiam pragare; nekartą grasinta jam, kad jį užmušiu J i s I.cl 
matė, kad galima ir reikia, drąsiai, nieko nepaisydama:., ėjo 
savo pareigas. Jei dabar pasitraukė, tai už tai, kad: nuatė, 
jog ilgesnis jo buvimas guli tik žalos padiaryti Bažnyčiai, daug 
kliūčių ir sunkenybių Apaštalų Sostui, o ir pačiai Lietuva;, 
jei ne žalos padaryti, tai jokios naudos neatnešti; ir ką darė, 
tik, be abejo, nedarė be sutarties su tam tikrais autoritetingais 
asmenimis ir išėjo kaip tik tuo metu, kada buvo galima gar
bingai išeiti. Iš to išėjimo nauda pasidarė ne lenkams, o Lie
tuvai". 

Nuoširdžiai galime pasidžiaugti, kad Vilniaus kankinio, 
j . E. ark. Matulevičiaus, nuolatos jam lenkų ruošiamieji Vil
niuje nemalonumai laimingai pasibaigė. 

Turėdamas didelio pasitikėjimo pas Šv. Tėvą ir karšiai 
mylėdamas savo brangią tėvynę Lietuvą, J . E, ark. Matulevi 
čius, monome, mokės katalikystei ir respublikai daug pasitar
nauti, sutvarkant Lietuvos Bažnyčios gyveniina. 

Bažnyčios nedraugai visur bandys raustis, nes katalikvs-
tts Lietuvoj stiprėjimas, — tai laisvamanybės ir socializmo 
žlugimas. 

Jų pastangos pakenkti katalikams visiems suprantamos. 

. . 

siunčiama prieš Kalėdas nuo Lietuvos vyskupų i r Kat. Veik. I p ^ - /•. , , L -7 " " l c t "" c " u o W ^ U 1 * *«P™*w* 
n * i x> , i - , T CM ' įteikia tik, kad tą panorėtų suprasti ir Lietuvos valdžia 
Centro delegacija Romon. Ją sudarė: vysk. J . Skvireckas, j — — į į Į į g ^* .mm. \aiu^<i. 

DIVORSU SKAIČIUS FA-

tuvos pažangiečiams noras į- italiku ir socialistu tai ne vien 
siskverbti valdžion, apdumia į protinis priešginumas, bet ijmės. 

"tautinę sąmonę ir jie kliedi,! tai yra ir praktiškas negali 
patys nenusimanydami to se- imumas". 
;kmių. 

Pažangietis Voldemaras i jau išsižadėjo savo " tėvučių 

prof. Pop. prei. A. Grigaitis; prof. kan. K. Saulis, prof. K. 
Pakštas ir studentas Juozas (jrigaitis. 

Bet ir čia lietuviams padaryta kitas išskirtinas malo
numas ir pažymėjimas. 

2o Gruodžio 10:30 vai. ryto buvo paskirta Lietuvos dele
gacijai audiencija pas šv. Tėvą. prieš diplomatinio korpuso ir 
kardinolų priėmimą Kalėdų šventėms, nepaisant to, kad tą 
dieną pašaliečiams nebuvo visiškai teiktu audiencijų. 

Pasibaigus audiencijai pas Šv. Tėvą, kuri tęsėsi daugiau 
pusvalandžio, Lietuvos delegacija buvo išlydėta iš šv. Tėvo 
rūmų pi-© eiles čia jau laukiančių diplomatinio korpuso, kar
dinolų ir Romos dvasiškijos, įdomiai lydinčių akinus praei
nančią lietuvių delegaciją. 

Kitą dieną, 24X11, buvo Jubiliejaus Metų uždarymo iš-

SIDVMNfS, 
j tėvai. 

Mergaičių palaidumas. 
Kuomet rašoma apie Ame-

j rikos mergaičių laisvę, tai tei
singai rašoma, čia 16-os ar 
15-os metų mergaitės yra ta ip , 

Angliškuose dienraščiuose 
ir magazinuose (žurnaluose) 
dažnai padedami entuziastiniai d a u g P ^ 3 ^ &*** jos įpratu-1 n ! 

straipsniai apie tai, kaip Ame-
likoje jaunos mergaitės nau-

rims parenka busimus vyrus. 
I r tenai mergaitės yra laisvos. 
Bet tarp tos laisvės ir ameri
koniškų mergaičių laisvės yra 
didelis skirtumas. Tenai lais
vės pagrindui vartojamas pro
tas, čiagi — jausmas. 

Senovės laikais Europos ka
raliai ir princai savo dukie 
rims parinkdavo vyrus, daž
niausia politiniais atžvilgiais. 
Bet šiandie tas paprotys jau 
baigia nykti. Karalaitės susi
tuokia su savo tėvų valdiniais. 
tečiaus ir šiame atsitikime jos 
nesako tėvams, kad ne jų 

^"business" , bet išmeldžia tė
vų leidimo ir sutikimo. 

Profesoriaus žodis. 

Cincinnati Universiteto pro
fesorius Enbank sako: 

" P i r m dvidešimts metu A-
merikoje jauni vyrai ir jauno s 
mergaitės neturėjo įpročio pu-
tys vieni pasirinkti žmoną a r 
vyrą. Visuomet buvo atsiklau
siama tėvų patarimų ir nuro
dymų, 

" J a u n a duktė kreipdavosi i 
tėvus ir atsiliepdavo: " K n jus 
manote apie tą jauną vyrą. 
kurs nori mane vesti V * 
1 " J e i tėvai nurodydavo kliu-

jčių, tėvų žodis buvo gerbia-

"Šiandie duktė i tėvus at-

HOB sakyti nekieno " h u M - i S l l i T a : A* e l B U v e s t l t ;> i r 

Vatikanas ir čia lietuvių delegacijai padare malonią iš-

ness , su kuom jos vedžiojasi 
dojasi nepaprasta laisve. \ ; i r s u k u ( > m s ^ t u o k i a . Nekal. 
pač pažymimas faktas, kaip b a n t **u •*** &us ituokimų bu 
čia pačios mergaitės teta* * * totS r y š i e s l a i s v i * "**«**-
jasi savo ateitimi, kaip jos ^lU ^ t o o k i i n a i dažniai:^* 
vienos, be savo tėvų žinios, n e l a i m m g a i baigiasi. Pagyve-
pa s i renka vyrus. 

ir po to4 
Ir ū*hmm 1 H ė n e s i ~ k i t ^ _&& kai 

?mti, būtent, J . E. vysk. J . Skvirecką ir kan. ftauE pakvietė i t t t i s ? • * « • straipsniais pa-j i& l* v i e n u s m e t u s 

I v . . . . — divorsai 
Ar naujieniškiai redaktoriui i eiti procesijoje vyskupų tarpe, o prel. Grigaitį 'sudaryti pro- ; s i eP r arni gyvuoją papročiai 

" cesijai asistenciją šalia Šv. Tėvo, kaipo Jo pralotas; prof. 'Europoj, kur buk mergaitėms 
tvirtina, kad Klaipėdos kraš- mokslo? Abejotina. Pakštui ir stud. Grigaičiui mgr. Pizz'ardo davė diplomatinius v y r u s dažnai nurodą patys čiais paduodamų laikrašči 

tą, ir man negalvoję, ką jas 
apie tai manote. Aš \\uluo-
juos savo širdies jausmais" . 

"Tėvų protestai pasilieka 
be reikšmės. Del savo silpno 
charakterio jie nebetenka au 
toriteto. 

"Margaitės, kurios paikai 
susituokia, nėra daugiau pui
kesnės už savo motinas, kuo-

l s valdiškų žinią, retkur- |met tos buvo jaunos. Tėčiaos 
uo- (Tąsa ant 3 pusi.) 

PENKTASIS JUBILIEJINIS LIETUVIŲ 
KATALIKU KONGRESAS, 

m 

; ' (Tąsa) 
,lymo ir kergimo punktų, kredito banko, 
iajM-upina ūkininkus žemės ūkio mašino-
"mis, trąšomis ir tt. Apskričiuose turi sdvo 
- agronomus. 

4. L. K. Blaivybes Draugija gyvuo
ja nuo 1908 m. 1922 m. draugija buvo 

". reorganizuota abstinencijos pagrindai.:. 
Turį 160 skyrių. Užlaiko 10 priešalkoho-

•linių biurų, kurie visoj Lietuvoj atlieka 
.svarbų kultūrinį darbą, ruošdami priešai-
!koholinius kursus, paskaitas ir t. t. l a i 
džia du savo laikraščius ir šiuip įvairios 

* priešaikobolinės literatūros. 
5. K. Moterų Draugija įkurta 190 f 

m. Dabar turi įvairiose Lietuvos vietose 
.100 skyrių su 20,000 narių. Draugija rū
pinasi moterų ekonominiu, kultūriniu bei 

l doriniu gyvenimu. Laik mergaitėms ūkio 
. i r namų ruošos mokyklas; išlaiko dau 

tuvių: audimo, nėrimo, karsimo ir tt. Lei- Draugija, Šv. Juozapo-Darbininkų Drau- aktingumas yra dvejopas: vidaus ir • v 

įso-
džia savo laikraštį "Moter is" . gija, Lietuvos Darbo Federacija, Krikš-

6. L. K. Mokytojų Sąjunga įsikūrė j čioniškos Meilės Draugija, Tretininkų D>> 
1920 m. Turi patraukusi savo eilėsna žy- I ju, Jėzuitų Kongregacija, Marionų Kon 
niią dalį pradžios ir aukštesniųjų mokyklų | gregacija. 
mokytojų. Jos veikimas pasireiškia dau
giausia organizavimu mokytojams įvai
riausių kursų, visokių ekskursijų, steigi
mu savų knygynų, skaityklų ir t. t. 

7. Lietuvos Gimnastikos ir Sporto 
Federacija įkurta 1922 m. Federacijos ti
kslas skleist racionalę kūno kultūrą Lie
tuvoje. Turi daug pasisekimo mūsų atei
tininkuose ir pavasarininkuose. Visoj Lie-

I 

tuvoj turi 60 skyrių-kliubų su 3,000 na- /dėmesio kreipkime į mūsų jaunimą ir mo 

3 

rių. Visi skyriai turi įsigiję reikalingus 
sportuoti įrankius ir daugelis skyrių turi 
savo nuosavias aikštes. 

8. Šv. Kazimiero Draugija įkurta 
1906 m. Leidžia knygas, laikraščius ir t. 
t. Turi savo spaustuve, kelis mūrinius na
mus. Narių 4,000. Taip pat savo srityje, 

Pasirodo, kad praėjus Didžiojo ka
ro audroms, kurios atnešė Lietuvai lais
vę, katalikai visose srityse ėmėsi energin
gai darbo. I r per taip neilgą laiką, kada 
dar beveik visos mūsų geriausios jėgos 
reikėjo pavesti valstybei tvark'yn*osi rei-1 
kalams vis tik suspėta ir kultūros srityje 
tolokai pažengti. Dabar turime daugiau 
dvasios sritimi-susirupinti. Daugiausia j 

teris. Jei turėsime gerai išlavintą, išau
klėtą, jaunimą ir tinkamai stovės mu^u j 
moterys, tai ir mūsų tėvynei ateitis šviesi 
bus. 

KUN. F. KEMĖŠIO PASKAITA. 
Po šito plataus, apibudinančio visą 

Lietuvos katalikų gyvenimą be.i veikimą, 
dar be šitų organizacijų veikia: " S a u b V , pranešimo eina Dr. Kun. F . Kemėšio *pas-
Di augi ja, Šv. Vincento a Paulo pavarde- kaifei " Aktualmgas -Katalikas' \ Norint 

prieglaudų; turi savo knygynų, skaityklų, . liams šelpti Draugija, L. K. Moterų Kul- . eiti į visuomenę, reikia tam būti tinka-«' 
svetainių, viešbučių; taippat įvairių dirb n turos Draugija, Šv. Cicilijos (muziko*) . mai pasiruošiusiu^ aktingu veikėju. Bet 

rės, kuriuodu abudu lygiai reįkalingu riin j 
tiems veikėjams. Kad pasiektume vidaus 
aktingumo reikalingas stiprybės šaltinis, 
kuriuo yra Šv. Komunija, maldos. Šių 
dienų lietuviui katalikui veikėjui tenka 
dirbti sunkiose apystovose. Tenka paste
bėti, kad žmonės pradeda mažiau belan
kyti bažnyčias, apsileisti kitose tikybos 
'pareigose. Visuomenėj jaučiama pasireiš
kiant doros smukimas. Švietimas, daugu
moj, ateistų rankose. Antireliginė litera
tūra drauge su kultūra vis giliau kas*? 
į moksleivijos bei liaudies sielas, šian
dien kooperacija svarbas gyvenimo 'Veiks
nys, bet ir šis veiksnys daugumoj sočia- I 
listą rankose. Katalikai tik nesenai susi
griebi' ir susirūpino juoju. Nurodė* šiuos 
ir daugiau mūsų bažnytinio ir visuomeni
nio gyvenimo trukunus, gerb. referentas 
duoda ir būdų visam tari taisyti, kol dai
ne vėlu. 

Pabaigus Dr. Kun. Kemešiui kalbėti 
prie paskaitas, kįla diskusijos, kuriose da
lyvauja prof. Reinys, Dr. kun. Česaiuis 
ir kiti. Šiuo šios dieaos posėdis 9 Vai. va • 

karo baigiasi. 
SEKCIJŲ DARBAS. 

vSausio 4 dienų Kongreso dalyviai iki 
pietų dirba pasiskirstę sekcijomis. Oia gi
liau svarstoma atskiros sritys, kaip: 

1) Auklėtoju sekcija nagrinėja mušu 
mokytojų-pedagogų darbo sąlygas. Išklyu-
soma kun. V. Mažono paskaita "Koeduka-
c i ja r ir auk!ejimo padėčiai išnešama r,-. 
tatinkami rezoliucijų projektai. 

2) Katalikių motinu sekcija gvildc-
na-opų šiandien Lietuvoje šeimynų klau
simą. Išklausoma dvi puskaiti: Dr. Kal
vaitytės — "Motinų Pareigos" ir p. E. 
Gvildienės — "Apie šeimyna". 

3) Bažnytinės muzikos ir dailės sek
cija ieško* būdų atgaivinti jau kai kur 
Liet«voje užmii-šta masinį liaudies gicdc-
jimą ir bendrai svarsto nausų fcožnytirčs 
muzikos ir dailės reikalus. Išklausoma 
trys paskaitos: p. V. BiSuuo, kun. A. t> -
baliausko — "Muaikos nieaas bažnyčioje" 
ir kun. Marcinkevičiaus — "Artymieji 
darbai bažnytinės muzikos s r i ty" . 

(Bus daugiau) 

-
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
BROCKTON, MASS. lietuviui parėmė katalikiška 

įspaude būtent — Vieni jųjų 
.įsirašė j Šv. Kazimiero Dv-

Doros spaudos rėmėjai. ĮJ0S n a r i u s t i k s i u g a u t i s a v a . 
Šv. Roko liet. par. svetainė- ja kalba dorų knygų, kiti ja-

je 24. I. vak. vai. 7:00 įvyko šias pavedė giminėm Lietuvo
je, kiti vel jiems užsakė po 
laikraštį. Štai jųjų pavardė^: 
Petronėlė Kildišiene įmokėjo 
$50.00 Liet. Boną; Antanas 

CHICAGOJE 
BRIDGEPORTAS. 

mitingas, kurį turininga pra
kalba atidarė vietos klebonas 
gerb. kun. J. Švagždys. Mitin
go tikslas — paskleisti dorų 
knygų įr laikraščių, ypač šv. 
Kazim. Dr-jos leidžiamų. Ka
talikiška spauda, šios vysku-jir K. Jermalavičius po $-1.00;! pasižadėjo mokyklos, vaiku 

Vajus. 
Vasario 6 d. &v. Kazimiero 

Ses. Vienuolyno Eemėjų 2-ro 
sk. laikytame susirinkime nu
tarta šioj kolonijos Vajų lai
kyt Kovo-March 7 d. 

Tikietai jau išspausdinti. 
| Didžiai gerb. mūsų sesuo 

Tautkus ir Viktorija Pranai- Liudvyna, mokyklos viršiuin-
tė po $33.00; Tadas Kubilius'kė, paėmė visus tikietuš ir 

bes šventę minėsim Vasario tėvų autoritetas, kuriuom vai-
16-tą diena. kai seniau vadavosi. 

Iškilmės įvyks šv. Antano 
parap. svet Pradžia 7:30 vai. 
vakare. 

Visi vietos lietuviai tą die
ną" susirinkime minėt Lietu
vos laisves ir nepriklausomy
bės 8 metų sukaktuves. 

F. Strelčiunas 

pystės ganytojo mintyn neli
ko be paramos, nors aukų ir 
nebuvo rinkta. Šiame sekma
dienyje Ganytojo raštu skati
nami vietos parapi jonys — 

ADVOKATAI: 

Tel. Randolpb 4243 
J O H N T. Z U R I S 

LIETUVIS- ADVOKATAS 
105 W. Monrou bt. Chk-ago 

I Res. 6029 Champlain Avenue 
Midway 66S9 

Rea. VaL 7-8 vak. Ofisas Vai. 8-5 
i -* 

f JOHN B, BOROEN 
(John Bagdzlunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

• • W. Washington St., R. 1S10 
Telephone Dearborn 8044 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt -OO0O 

• a m ų Telefonas Republlc 9600 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. lUuidolpti 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
1241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
T iki f v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios 

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

Ofisas Dldmlestyj 

89 South La Salle Street 
Kambaris 586 

•aiefoaaa Central e s t t 
telefonas Yards 4M1 Į Vakarais 3223 S. Halsted St. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

3221 W. 22nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas tanai 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj 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 nior-
gičiaus lengvomis išlygomis. 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

ItO Morta State Streel 
Telef. State 1125 

Vakarais ir nedėlios rytsji 
3335 S*. Halsted St. 

Telefonas Tardą 0141 

Bylos vtaiose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojlmal — Pas
kola pinigų 1 ir S morglčlama 

* J 
* m 

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

ROSELANDO OFISAS: 
10717 So. Indiana Avenue 

Tel. Piillman 6377 
MIESTO OFISAS: 

127 N. Dearborn Street 
Ruimas 1430 Tel. Dearborn 6006 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose-
lande po pietų ir vakare. 

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

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

19037 Normai Avenue 
•Telefonas Pu H man 7099 

Pylos viaose telamuoaa —« ' 

Pranas Adomaitis $3.00. . 
Po $2.00: P. Voveris, D. Va

itkevičiene, O. Razumieiiė, 
J. Jaskelevičius, K. Balsevi
čius, R. Radzevičiūtė, J. An 
driejaitieiiė, T. Poškus, J. M ei
ni kaitė, O. Rail ienė, O. SLir-
montienė, V. Zolatarienė, B. 
Taniuleviėius, VI. Baronienė, 
M. Kilk'iene, B. Ligeikaitė, M. 
Kašetienė. 

Po |1.00: S. Voveris, S. SUK 
tona, Pr. Rakauskas, Alf. Po
cius. 

Užrašynėjimo darbe daug ir 
labai daug man gelbėjo gerb. 
klebonas, kurs laike pertrau
kos gražių ir įdomių žmonėms 
istorijų paptasakojo. Man teko 
dviem atvejajs kalbėti. Antru 
atveju bekalbėdamas buvau 
palietęs kultūrinį ir dvasinį, 
kai kuriu Pavolgyje — Rusi 
joje gyvenančių tautų stovį, 
palyginant su kitomis, ypač 
.<u lietuvių tauta. Nors pra
kalbos buvo užsitęsė iki 11 

vai. susirinkusieji atydžiai 
klausėsi. 

Prie šios progos pranešu, 
kad man laikinai apsistojus 
pas svetingąjį kleboną Juškai -
tį, dar įmokėjo iš Cambridge, 
Mass.: Ant. Vaisiauskas $.3.00; 
Kaz. Saulutienė $4.00; Ag. Tu-
lienė $2.00. Po $1.00: M. Rad
vilaitė, P. Valentas, M. Sun-
dukienė, J. Bueeviėienė, M. 
Gedzienė, O. Lipienė, P. Ki
sieliene, A. Biionaitė, T. Peni-
kaitė iš Dorchester. 

Iš Brighton, Mass. Po $2.00: 
B. Ajauskas, K. Kudarauskie-
nė. K. Kudarauskas, V. Se
reika. 

Visiems išvardytiems doros 
spaudos rėmėjams, ypač gerb. 
klebonui kun. J. Švagždžiui, 
kurs greta kitokios pagalbos, 
malonėjo mane iš Cambridiu*. 
Mass. nuvežti ir atgal iš Brock 
ton, Mass. parvežti, — tanu 
dideliausia mano padėką. 

Su pagarba, 

(Tąsa iš 2 pusi.) 
jų motinos turėjo motinas, ku
rių autoritetas buvo gerb. 
ir susituokė su tokiais vyrais, 
su kuriais drauge ir ligi "šiuii-

eiams išdalyt, kad išnešiotų die laimingai gyvena". 
tėvams ir šiaip geros valios 
žmonėms išparduoti. 

Visos rėmėjos paėmė tikietų 
knygutes. Turim daug dova
nų lioterijai. Jas padovanojo 
geros širdies žmones. Gerb. 
pralotas kun. M. L. Krušas do
vanojo "Silvei Set". Poni Te-

i 

kle Petkienė — rankų darbo 
langų užlaidas. Poni A. Kub
iliene rankų darbo kamodos' 
uždangas. Ražancavos dr-ja 
per p. Jonaitienę pridavė per
lų karolius ir vyriškiems mar 
škiniams sagutes. Poni S.-Leš-
ėauskiene — rankų darbo ne-
Vinį. 

Nutarta kviest įžymius kal
bėtojus, būtent, adv. B. Mas-
tauską ir p. Ant. Nausiediene. 
Taip pat nutarta užprašyt 
dain. solistę p-lę Garuckaitcv 
Mūsų vargon. p. Rakauskas 
pasižadėjo su choru dalyvau
ti. G<»rb. sesers žadėjo sudaryt 
gražų programėlį iš Vaikučių 
numerių. (Jerb pralotas pasi
žadėjo pakalbėt ir vesti pro
gramą. 

Vajaus Rengimo Komisija 
susideda iš darbščių narių: 
Nadvarėnienės ir A. Oilienės. 

Nutarta Kovo 7 d. stovėti 
su skrynelėm prie bažnyčios 
durų ir iš kiekvieno prašyt 
aukos. ' < 

Dedama visos pastangos) 
Vajų padaryt sėkmingu. 

Komisija. 

Amerikos mergaičių laisvė 
šiandie tautai nieko kita ne
duoda, kaip tik divorsns ir 
šeimynų suirimą. Per kelioli
ka praeitų metų šioj šaly di-
vorsų skaičius pasidvigutino. 
Ir tas skaičius kas metai au-

• 

Reikra nemiršti to, kad Ka
talikų Bažnyčia Moterystės sa 
kramentą saugoja kaipo vieną 
brangiausių dalykų. Susiluo-
kusi pora negali persiskirti 
be didžiai svarbių Ųiučių. Gi 
persiskyrus negali vesti, kaip 
ilgai abudu bus gyvi. 

Prie tų Bažnyčios įstatymų 
visi geri katalikai prisitaiko. 

Begalo didžiai garbinga 
bus ta diena, kuomet į ameri
koniškus namus išnaujo gryš 

Aguona. 

"Gamta yra Dievo dailė". 
Browne. 

" Dailė yra gyvenimo žvil-
gintoja" 

Milton. 

#<Kur teisės pasibaigia, ten 
dranija praaidedn,". 

Chatham 

Tel. Ca«al 6574 

DR. F, C. TAUTKUS 
CHIKOPRACTORIUS 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 iki 9 

DR. J, M. FINSLOVV 
Lietuvis Chiropracto* 

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

Valandos: Nuo 2 iki 8 vai. vak 
Nedėliotai* 10 iki 12 vai. ryte. 

d / 

D E N T I S T A I : 

DR. A. H. LAURAITIS 
D E N T I S T A S 
3201 Wcfet 22nd Street 

Tel. Lawndale 0705 
Vai.: 9 iki 12 p.. 2 iki 5 ir 6 iki 

9 vakare. 

Į . . - • • • • - • • » » » » » » » 

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

4454 So. Western Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto lkl • vai. 

vakare. 

DR. C. Z. VEZELIS į 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 S. ASHLAND AVE. 
Arti 47tos *atvėa 

Ofiso Telef. Boolevard 7841 

D A K T A R A I 
Tel. Cicero 845» 

Dr. S H E R M A N 
GYDYTOJAS IR CIURURGAS 
1643 S. acero , Ave. Cicero, 111. 
Valandos: 1 iki t va i po plet 

4: M iki 9 vakare 

f 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų ir Vynj Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12, 

Telefonas Mid\vay 2880 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4144 

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

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

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

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Morgan Bt 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nue I ikj T:St vai. vakare. 

Dienomis: Cana! 
Telefonai: t i l t . Nakti 

Dreiel 0950 
Boultvard 4186 

3235 South Halsted St. 
• • A : t — l t A M. Ir po f v. vak. 

V* 

DR. S, B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — SplndnMal 
Ofisas: 3201 W. S9nd SC 

Cor. S. Leavitt St. Tel. Ganai 4288 
Rezidencija: 8114 W. 42nd 84. 

Tel. Lafayette 4988 
Valandos: 1— i A 7—t T. Y, 

Nedėliok: l t—1 1 ryta. 

Telefonas Boulevard 1839 

Dr.S.A.Bnenza 
4«08 SO. ASHLAND AVENCB 

Cnlcago, m . 
Vai.: t ryto iki 12 plet: 1 po 
piet lkl S po piet, 6:30 vak. Iki 
9: St vak. 

Tel Boulevard 8180 

Dr- A J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Cbicago, M. 

Tel. Boulevard 9597 

D n. Manya 
Dowšat-Sass 

170^ WEST 47th ST. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
4 lkl 8 va!, vak. Nedėliomis nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų 

CICERO, ILL. 

MŪSŲ kolonija ruošias priu 
Vasario 16 Šventes. 

T^ Lietuvos Nepriklausomy-

_ Lai PAIN-
KXPELLERIS 

Praveja Skausmus! 
iH!i! l e £ r e h* taiP' kad lis »++įmm hniracnta. perai.unktų P*r ąd, , p a t tą ^ 5 J ku4 
paeina nesmagumai 
Pain-Expellaris palencviaa kraujo 
sukcp,mą l r atsteigia normali 

S4r 1 ,« k r ^ «*«J*«M Bdomi. . l 

35c ir 7©c vaistinėse. Timykite. kad butu 
Inkaro vaiibaienklis ant pakelia ^ 

P. AD. RICHTER 4 CO. 
Berry 4 South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

' KRAUJO EGZAMINOS 

Kun. Stasys Pavilanis, 
Šv. Kazimiero Dr-jos įgalio

tinis Amerikoje. 
Antrašai; 41 Providenee St., 

Worcester, Mass. 
41 Pr>>vidence St., 
AVorcester, Mass. 

Phooe: 
Boulevard 4353 

Atdara 
Dieną lr Naktį 

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

DABAR NAUJAI IŠRADOME mineralines, sierlnea vanas, bu
rtos yra geros nuo visokių ligų: ruraatizmo, cirkulacijos, kraujo ir tt. 

MASAŽ1N1S BRAUKYMAS, elektriniu ir Švedišku būdu. Su 
mūsų pilnu setu instrumentų mes galime suteikti 25 skirtingus 
treatmenuts. 

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

MOTERŲ SKYRIUS atdaras Utarninkals nuo t lkl 11 ral. 
nakties. 

1657 WEST 45TH STREET 
Kampas South Paulina Street 

ii-

|o*i£? 

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, |bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon. 

Rafjffes 
yra pleiskanų mirtinuoju priešu. 

Pažiūrėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, neeu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plauku slinkimo. 

Pirkite bonką Ruffles ui 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos. 

F. AD. RICHTER St CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklya, N. Y. 

Klinikas Veltui 
TIK DEL VYRŲ 

Gydytojui Kerelkla Mokėt 

"606" ^ T "914" 
Pacientai tik stoka maža dali už 
vaistus. Mes Išgydomo visokioj 
ligas Kraujo, Odos, Kepenų lr 
inkstų. 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

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

Nedėlioj 10 iki 1 

Sustabdo 
Šalčius 

Geriausiai žinomas būdas šalt j su
stabdyti yra Hill's Cascara-Broraide-
Quinino. Milionai ta įrodo kas žicm%. 
Jis šaltį sustabdo j 24 valandas. 

Daug tūkstančiu žmonių kasmet mir
šta nuo Šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taiffi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu. 

Vartok Hill's kaip tik šaltis praside
da, šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda HilPs. 
Tikrai Gauk ^ l § i f e Kaina 30c 

CASCAty | y UININE 
Raudona D ė ž ė ^ O M ^ ' su paveikslu 

PR. VA1TUSH, 0 . D. 
Lietuvis Akių Specialistas. 

Palengvina akiu Įtempime. 
yra priežastimi skaudėjimo i 
roa, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tuuio, skaudančius lr užAaprusAna 
karščius akiu, kreiviu akiu, kata* 
ro. namiego, ir taip iollaus. b* 
•aisty arba skausmo. Neperviril-
na nei aklu medikalia mokslaa 
Visuose atsitikimuose daromas 
•gsaminaa elektra parodantis ma-
iiausiaa klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muakullniu a-
kių. Akiniai padaryti, kuria pri
taikomi sunkiausiuose atsitlklmno 
M. Nauji stiklai Įdedami 1 rėmus. 
Jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 
numerio ifi recepto duoto visiems 
ligoniams, lr rekordas laikytas vi
sų atsitikimu Netikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip
iama palengvinimui visu nervu 
ligU. kurios paeina n no ersinlmo 
svarbiu nervų ir smegenų vidurių, 
paeinaiičlų nuo nepataisytu aklu 
Įtempimo, kuomet geras priiinki-
mas lr nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta, fipeclalė a-
tyda atkreipta 1 mokyklos valkus. 
Valandos-, nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėnomls nuo 0 lkl 1 po piety 

Tel. Boulevard 75S9 
1545 West 47tn Street 

AKINEI $4 m ALG6ČIAT7 

Ofisas Tel. Boulevard 0095 
Rezld. Tel. Dreiel 9191 

Dr. A. A. ROT H 
BUŠAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chronškų ligų 
v O F I S A S 

3103 So. Halsted St. 
Kampas Slst Street 

Vai.: 1—3 po piet 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

Tel. Amiitagc 2822 

DR. W. F. KALISZ 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
1145 Milvvaukee Avenue 

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

DR. BENEOiCT ARON 
Ofisas 3801 S. Kedzle Ava. Phone 
Lafayette 0075. Valandos *—6 vak 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0010. Valandos lkl I f 
ryto, 7 lkl 8:50 

Tel. Boulevard 3686 

D P. J . P . Poška 
GYDYTOJAS IR CHTRU^GAA 

3133 So. Halsted St. 
Valandos; t—12 IŠ ryto 

Vakarais nuo 7 iki • 

Rez.: 6504 S. Artesian Avi. 
Tel. Hemlock 2374 

Vai,: Utarninkals ir Petnyčlomia 
nuo I lkl 9 vai. vak. 

r -v 

Di». A. Rackus 
Gydytojas. Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijaiistas 
Elektroterapa*. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be nuuinima, 
i)—Be P«UM II sa -*TTian 
»)—Bt kraują, 
4)—Be j * k l a pav«j»iu sveikata*. 
0>—IVcijettuil u»r«aiiM airsti, smJI 

_ . *««J »»JaTtl, ir gmU eiti | d«rb« 
PACYDO: "iimi-itoatm" iuluneuio tui-

*7je) it autmeaia tlapouM pt^lej o* 
•Iteracija*, *u uuo tikromis mokali-
ikoaais i>rie«nosiėtali bei raistais. 

Apkurtiittiemis t>u*rotina Kirdėjiiuą. 
iifdo vlmklm iiatM pasekmlncai, u Jat 

yra reikalas darą operacijas. 
Pratesi j—aŲ paaaraaiTiaia isiaia aave 

attat 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: Kai^Uen n ia S T«L 

po piet iki S vai. vi 
Nedeltonūg lz 

ryta*. 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665» 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas Ir Ckirurgas 

1821 Sonth Halsted St. 
Rezidencija 6000 B. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryte Iki t po platu; 

6 iki 8:30 vakarą I 

'"V*' 

Ofiso Tel. Canal 1912 
Ramo Tel. Fairfax 0353 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare 

• 

Namu Telefonas Yanls 1609 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

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

Ofiso valandos nuo 1 iki S po 
pietį; ir 6 iki 8 vakare 

Phone Lafayette 8568 

DR. A. J. NORMANTH 
LIETUVIS NAPRAPATHA8 

4454 S. Western Ave. Chioago 
Vai.: Nuo 2 iki 6 p.p. 6 Iki 8 vak. 

Phone: Hours: 9 A.M. to 9 P.M. 

Ofiso Tel. Boulevard 7065 
Rcz. Tel. Lafayette 5793 

DR.A. JOVAIŠ B.SC.M.S 
Gydytojas ir Chirurgai 

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

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 
Tiktai Vakarais 

Ofiso Anti-ašas 3133 S. Halsted St. 
Rcz. Antrašas 4449 So. California 

Avenue 

Rep. 7812 Sat. 6 to 9 P. M. 

DR. F. A. MANELIS 
NAPRAPATHAS 

•117 So. Talman Ave. Cbicago 

Dr. Maurice Kabn 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 So. Asaland Ave 
Tel. Tardi 0994 

Rezidencijos Tel. Hyde Park 400* 
Valandos: 

Nuo 19 Iki 12 piet 
Nuo 2 Iki 8 po piet 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl. nuo 10 kl 12 plet 

pritaiko akinius — felifuoti 

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

Egzaminuoja akis • 
stiklai ant vietos. 

1053 Milvvaukee Ave. 
Ant Xelowskio aptiekos Tel. Arniitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną. 

l l 

f»aO I E L / A K i r i D A GYDYTOJAS, CHTRTTR-Wn. u* r• nvnivrM GAS u AKUŠERIS 
X-SPINDULIAI. GYDO VISOKIAS LIGAS GREITAI IR 

PASEKMINGAI. 
Specialls: Gydymas Vyrn. Moterų ir Valkų taipojri Aklę, Ausiu, 

Nosies r Gerklės naujaosiomii, geriausiomis prieanonėmia. 
Ofisas 1520 W. Division St., Kampas Blilwauke« te Diokaoa 04 
•a i . : 19 — 12 priešpiet, 2—4 po piet rr 0—8 vak. Sekmad. 19-12 

Telefonas Armitage 6145 

y 



D R 
kriokimas, šv. Antano parap. delną plojimo. Ačių gerb. kun. g 
>v(4*. Kam laikas pavelys ir A. Martinkūi už atsilankymą. 
kam vra nors kebirk&tėlė ar- Bot mums labai malonu ma-

I limo meilės, lai ateina i susi-.tvti ii atsilankant dažniaus i 
I ^ " i » 

linkima ir prisirašo prie kuo- įnusu susirinkimus. 
pos. Įstojimo nei jokio, o nuo Vyčių 13-ios kuopos SUM-. 
iv'ninos dienos vra duodamos rinkimai vra laikomi kiekvie 

i 
pilnos balsavimo teisės. Ateiki na sereda aštunta valandą 

CHICAGOJE 

2iniii-žinelės. 
X Vaičkaus Dramos Tea4 

ras ruošia rnieagieeiams malo
nu surorvza. Sreitoie statvs *® n o r s V'(,I1«J kartą pasiklau-'vakare, Davis Square l \ u k 

j ' i r i i i * i i * • • 

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

NAMAI - ŽEMĖ i 

Pirmadienis, Vas. 15 d., 1926 

NAMAI -- ŽEMĖ 

žinomo lietuviu jx>eto Putino i sv f l» N «**"! Ubdarybės kuo svetainėj 
Valdovo 'pa veikia. veikalą klasinį 

$ l l i m s " I Jus išduotas raportas iš 
Veikalo pastatymai TVat.-a> Vcntm, iš Xamo statymo ko-

mano pasirinkt vien* gražiau- ™*W*> taip pat bus išduota-
siu (liiea-os saliu. raportas, kiek sušelpta netui | padidino užmokesčius 

X Petras Cibulskis, ž inomas . 1 ' 1 1 ^ **»>*nq.. J nuošimčiais daugiau. 
AVe>t Sidės kataliku darlmo- ! ' Koresp. 
tojas, kontraktorius, S. m. 141 R e c L P a s t a b a ' V a s a r i e 2 I ( L 

diena krikštino savo dukrele. įvyksta U K a t . V. V. 3-sis Sei-

K. B. 

NEPAPRASTA PROGA 
LIETUVIAMS. 

Kas P irmas Tas Laimės. Parsi-
duoda 6 kambariu nauja bunpralow. 
cementuotas beismentas, dldolė pa*-
togv, porciat apdengti stik'.ais. Ar-
•/.naAo uabalfftmaa, viskas moderniš
kai jrenpta. Vienas blokas nuo Lie-

Geležinkelį darbo boardas !nvi*k™ J^'*1"" l r ^ K S Vcx" 
! ' * tas $8.000. Parduosu už $0,000 

Pullmano vagonu porteriams 
S 

• Apartamontiniuose namuo
se, 3951-61 CottatfP (Jrovė a-

J. JANKAUSKY, 

12345 Emerald Avenue 

West Pullman, IU. 

NAMAI -ŽEMĖ 
Del greitų 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
singa patarnavimą kreipkitės: 

V. B0HACHEWSKI 
Real Estate Brokeris, 

4233 Gennantown Avemje 
Philadelpli la, Ta. 

Vardas - Genovaitė. 13 kurnu m a s - A r « e v e r t < ^ U1)<1- H v e , kilo gaisras. Apie 100 ae-
buvo Petras Insoda 1922 na- - o s 8 k ^ * a v o susirinkimą Į ̂ ^ h i r e j 0 8 p r u s t i .a tV(-.n . 
tai> lenku ištremtas iš Vii n t l k e 1 1 ' k , t a d k * * 
niau>. kaip 'ietuvių darinio-1 Vasario 21 d. visu Chicago 
tojas 

Cook apskrity šįmet jau ar-
ir aplinkinių katalikiškų dr- t i S i m t a s a f į , a i U ( ) m o b i -
• i - * _ _ - * _ i . _ . _ * J.-.. 

Mažai Genovaitei tėvai "siir N d o m g u"*{x* ^^neentruotis ' , j a i s n u ž u d v t a 

I • šalip >avo/ ;I , i o Seimą. 

T0WN 0F LAKE. 

] įyzą padare. 
tmvusįos krautuvės nupirko 
porą gretimu namų (Lef iv i t t 
ir 23r«l PI.). 

Pažanga visais žvilgsniais! Lietuvos Vyčių 13 kuopa 
-Poni Cibufckienė po visų t.i laike susirinkimą Seredoj. Va-

'->urprvzŲ" jaučias sveika i r s a r i o 1Q diena. Nors i susirin-
Jinksma. k ima neperdangiausia atst-

I 

"X Holstrvtis želabnom v«>- lankė, ln»t susirinkimas buvo 
liavom pasikaišęs. Vienas man į«°iHUs ir gyvas. 
dagiausių laisvamanių į lieilcį P o susirinkimo buvo pasi-
papuolė. Ir susimislyk tam.linksminimo valanda, ir sur-
Mgaspadoriui" net iš " k m - F1?*** kurj suren-ė mušu pa-

jaus atvažiuot "p rovo t i , " : >ittnksminimo komitetas. 
Laikas smagiai ir srra/Jai X To\vn of Lake "pedlio-

r i a i " irgi šneka apie 'Radio ' F * * * * * * I Ij susirinkimą ut 
stotį. Tuomet nekeiktu plėšt nhinkr- M- „HIMI .laumnu, , , . ] , . 
brangiu sius u pf'kšf'iomi • t 
išnešiojant žinias, ' •pliotkas" 
iš vienos Įstaigos i kitą. 

Tuomet įdomesnės žinutės 
pasiektų ir mušu dienrašti. 

X Į mūsų dumuotų Chiea-
g-<\ vėl atsilankys dainininkas 
J . Babravičius, Žmonės šneka, 
kad jei jis hutų visas toks ca-
ea. kaip dainininkas, sako, mrs 
ji ant ranku nešiotume m. 

Rap. 

telis, vietinio klebono <isisten-
i 

tas gerb. kun. A. Martinkus, 
kuris pakalbėjo kelete žodeliu 
apie mūsų kuopą ir jos i»y-

:vuotę. Kalbėjo ir apie Vajaus 
'svarbumą. Xors jo prakalbėlė 
buvo trumpa, bet visiems ]i;i-
tinkanti ir iššaukė gausaus 

CICERO, ILL. 

KIMBALL PIJANAI 
Dol tobulumo savo įtaiso yra pa-
myl.'ti ir di<l?.iai išgrirti per pa
garsėjusius artistus ir muzikos 
ekspertus. Vien tik su Kimba!I 
grojikliu pianu galite grajiti gai
das teisinga] ir girdėti geriau* 
šiai Ištobulinta piano muzika. 

Partliioilani ant lengvų i -mo-
k t ' j i į v i 

PIJANĮi KRAUTUVES 

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

4318, So. Talman A ve. 
(Antros Lubos) 

» — — : .1 

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

Vasario 28 «!. š. m. Lai K h, 
i iri', >> Są-^os .') kj). rengia va-

%arę. Vaidins puikų veikalą 
— •'Pražvdo Nuvytusios (ič-
li'S . 

Tas veikalas buvo vaidintas 
porą kartij Cliieagos lietuvi i 
kolonijose, bet Ciceroje Tai 
pirmą, kartą. Todėl visi vaka- j 
ran, nes neapsivilsite. 

Be šio veikalo bus ir kito-
kiu ivairumu. ; 

fžanga nebrandi. 

Pradžia 8 vai. vakare. 
P. S. Veikalas bus statomas, j 

vaikams 4 vai. po piet. Prašo- | 
ine gerbiamii tėvij išleisti sa
vo vaikučius i tą. Labdariu ' 
rengiamą vakarą. 

Berods, Vasario 21 įvyksta 
labdaringos Są-gos 3 kp. su-

OOMiNiKAS DAUNYS 
Mirė Va>aii<> 11 dieną. 1!>2«» m. 
ndMdifn SS nirtu nni/.ian>: ,»-
ncM /.alK'ki.i kaimas. I»api'r> 
\al><".. šianliu mpmkr. Laiko ka-
i > i \ i a \ i n i o l . S. Himijoj siivir-
S<* ir no t i n k i n s il»«>s liff»> mi
rė r iuin Slat*' l igoninei. |>aiik-
(inmas (lidclianu- luiliudinic ^H-
vo mylimno>r(iK Ir m>liiu"-iii>-. 
Amerikoj** pusbrolį I'raiK i-ku 
Žukauską, o l-ieravojo M — N tv 
MIS. d \ i sevei ls ir brolf. D.ihar 
randasi prirengtas j paskutinę 
kelkmy. nanmoM' 949 W. M^.'t 
I*la«v. 

l .a ido lu \ės įvyks 1 taininke. 
Vasario 16 dieną. 9 \ u landą ry
to iš namu i šv. Jurgio para
pijos l>ažn.vėlą, kurioje i \ vks 
BnMnapoa i iamaldos u/, velk)-
nk> sirlą, <> iš ten bus nul> dė
tas Į šv . Ka/.imiero kapine-. / 

Visi A. A, Dominiko g imi- -
uė>. draugai irpažystami esa
te nuoširdžiai kvicėiami daly— 
\aut i laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinj patarnavimą ir atsis
veikinimą. 

Vuliude l iekame. 
Pusbrolis Praneiškus Zaikauskas 

l a i d o t u v ė s e patarnauja yrab. 
Bidkus. Tel. Caual 3161. 

AUDITORIUM CAFE 
AND 

CHOPSUEY 
Gera Vieta Pavalgyti 

IJetuviSkų ir Amerikonišką val-
grią kur gražiu ir švariu Specia
li lietuviški plotus paprastoms 
kainoinis nuo 11:30 ryto iki 12:60 
po plet. Orchestra trečiadieniu, 
Šeštadienių lr sekmadienių va
karuose. 

P. A. PALLULIS 
Savininkas 

3200 02 So. Halsted Street 
Tel. Bcnlevard 6786 

PARDAVIMUI 
Bučerm'" ir crrosernė preroj Liciu-

viu apgyvtntoj vietoj. I'arduosu ar
ba mainysiu a*t kito biznio. Kadan
gi turiu du bizniu. 

Atsišaukite tuojaus. 

PAUL P. BALTUTIS 
901 W. 33rd Street 

Tel. Yards 4669 

PARDAVIMUI ffrosernė ir bnfer-
nė. Parsiduoda labai pigiai. Parduo
d u už pirmą teisingą paslulimą. Vieta 
geru. biznis g<*rai išdirbtas. 

Atsišaukite tuojaus: 
KOSLAK 

2233 \Vest 2!st Street 
Cbi<ago. IU. 

MERGINOS 
Reika' ingos mokytis "Commercial 

telegraphy". Mokama $18 iki $23 j 
savaitę ir teikiame mokslą. 

Matykite 

Miss SAGON 
36 South Stale St. 

Ruimas 1902 arba 
Mana?ierhj 1tuiWias 625 

82 W. Washington i s . 

V. M. STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais i Lietuva ir kitas 
šalis. Pinigus išmoka arti
miausioj pastoj arba ban
ko.]. 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 namu b^i lotij. 

Atstovania Lietuviu Pre
kybos Bendrove ir Lietuvos 
Tarptautinį Banką visuose 
reikaluose. Visad kreipki-
ties pas: 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 So Halsted Street 

Chicago, UI. 
Telefonas Yards 6062 

Notarį Public. 

VYRAI — VAIKINAI 
Reikalingi mokyt is "Comnierolal 

telftfraphy". Mokame $20 iki $35 J 
savaitę ir te ikiame mokslą. 

Matykite 

Miss SAGON 
36 Scuth State St. 

Ruimas 1902 arba 
Managierin Hufmas 625 

82 W. Washington st. 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
ANTKI MORGICIAI 

Suteikianti ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morglčlus 

lr kontraktus 
INTERNATIONAIi INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzlc A T C 

I.afayette 6738 
i l / i 
731 

(VAIRUS K0NTRAKT0RIAI 
/•— 

^BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Llcensed 
Balsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, IU 
Viskas k is reikalinga prie pa-

grabu- Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame 1 
to l imesnes vietas už tą pačią kai
ną. Leiskite m u m s pagelbėti jums 
nuliūdimo valandoje. 

Telefonas Canal 8161 

r— 
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| NEPRALEISKITE PROGOS VISI J 1 

| MASKARADOS BALIŲ I 
Kurj Reneria 

| ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGIJA | 

Utarninke Vasario-Feb. 16 d., 1926 m. 
| Chicagos LietuviŲ Auditorijoj 3133 S. Halsted Street | 

l ius duodama $500 dovanoms pavienėms ir grupėms. 1-mas *20, E 
Pradžia 7:00 vak. įžanga Suau&nskfris 7.M-. Vaikam.s tAc I 

Muzika Chapman's Orkestros H 
2-ra.s $15. S-čias $10, 4-tas $5. Kviečiame visus kuoskaitl ingiausia S 
atsilankyti nes turime labai puikiu, dovanų »lel persimainymo dra- S 
panų ant galerijos rumij. 

Kviečia ŠV. PETRONĖLĖS DR-JA. = 

illllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllll||||||||||||||H||||||||||||||||||||(i 

S. M. SKUDAS 
LIETUVIS 

Graborius lr Balsamotojas 
1911 CANALPORT AVE. 

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

Telefonas Roosevelt 7532 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis GraoorfcM" 
8814 W. 2Srd Plaoe 

Chicago. nk 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel . Ganai 1171 

1188 

Simpatiškas 
Mandagiu 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. , 

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

Didysis Ofisas: 

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

SKYETUS 
4447 So. Falrfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
4804 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094 

Tel. PALTSADE 4 819 

G. B. CZEPUKAS 
4201 N. Marmora Ave. 

KONTRAKTORIUS 
Budavoju naujus «r taisau a»-

nus namus. lVrtikrinlmul galite 
penšiur«'ti mano budavotus namus. 

. • — J 

PAVASARINIAI 
BARGENAI 

PARDAVIMUI 

Naujas mūrinis namas 6x6 
kambarių, aržuolo baigimai, 
karštu vandeniu apšildomas. 
Įmokėti $4,000, kitus kaip ren 
da. Namas randasi 6734 So. 
Maplevvood Ave. 

Naujas mūrinis namas 5x5 
kambariai, aržuolo, baigimai 
karštu vandeniu apšilodmas, 
vanos ir visi parankumai. 
Cash $3,500, kitus kaip renda. 
Namas randasi 6643 So. Falr
field Ave. 

Naujas kampinis 4 pagyve
nimų muro namas, flatai po 5 
kambarius. įtaisyta pagal vė
liausios mados. 4 karų gara-
džius. Namas randasi netoli 
Marąuette Parko, 6556-56 S. 
Whipple St. Cash $10,000, 
kitus kaip renda. 

Naujas 4 pagyvenimų mūri
nis namas, visi flatai po 5 
kambarius. Įtaisyta pagal vė
liausios mados. 4 karų garą-

=i 

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 į nusų 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 

džius. Namas randasi netoli $500. 

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

ELECTRIC SHOP 
Parduodame Visokius Elektrinius 
Daiktus. Elektrini Darbą Atl ieka

me Kiiogeriausa. 
2215 West 22 St. Chicago, IU. 

Tel. Republ lc 4537 

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

A N D B U I L D E R 
7018 S. Campbell Ave. 

P A V L A V I Č I A 
Undertakers Co., Inc. 

Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms ir t. t. 

3238 S. HALSTED ST. 
Phone Boule\ari l 7667 

'Rezidencija Boulevard 9828 
Chicago, IU. 

Tel. Yards 8089 

A. K A I R I S 
Marinio lr budaTojlmo n a m o 

G E N E R A L I S 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas m a n e daosa 

garą patarimą. 
8811 South Halsted Street 

Chicago, DL " 
H o m e 

8859 lx>we Avenue 

I. J . Z 0 L P 
GRABORICS DR LAIDOTUVTŲ 

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

Tel. Blvd. 5203 

Nul iūdimo valandoje kreipkitės 
prie man-js patarnausiu s impatiš
kai. .. mandagiai , garai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 
dykai. 

1 

BRIDGEPORT PAINTING 
k HARDWARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, OI. Tel. Yards 7282 

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 puse bloko nuo karų 
linijų. Namai randasi 2441-43 
W. Peshing Road. Cash $1,800 

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

Gražius mūrinė bungalow. 
Elektra, vanos visi paranku-
mai. Garadžius. Lotas 37x125 
pėdų. Labai graži vieta tik pu
sė bloko nuo karų linijų. Na
mas randasi 5607 S. Natchez 
Ave. Cash $1,500. 

Medinis cottage 5 kambarių, 
augštas beismentas, didelė be r 
nė. 2 po 30 pėdų lotai. Namas 
randasi 5538 Kostner Avenue. 
Cash $1,500. 

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

BIZNIAVI NAMAI 

Naujas namas. Krautuve su 
5 kambariais užpakalį ir 6 
kamb. flatas. Karštu vandeniu 
apšildomas. Aukštas beismen
tas. Cash tik $4,000. Namas 
randasi 4324 S. CaHfornia Av. 

Naujas kampinis bizniavas 
namas. Graži krautuvė prie 
kurios yra flatas. Yra kitas di
delis flatas ir 3-jų karų ga
radžius. Randasi Erighton 
Parke. 

šios visus namus parduosi
me pigiai arba mainysime už 
kitą, namą,, biznį ar lotus. 

O jei Tamstos neišsirinktu
mėte vieną, iš mūsų namų, tai 

2 flatų mūrinis namas. 6-6 
kambarius, 3-jų automobilių 
mūrinis garadžius, įmokėti 
$8,500. Randasi ant Union Av. 
netoli 31st.St. , 

W1ST SEDE. 
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. Įmd-
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 bungaloWi 

parsiduoda labai pigiai. Įmo
kėti $1,500. 

4 pagyvenimų naujas mūri
nis namas, 4-4 kambarius, šty-
mo apšildomas, kaina $28,000, 
įmokėti $5.000. 

SOUTH SIDE. 
2 flatų mūrinis namas, 5-6 

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

GO METO PIRK ŠIAS 
FARMAS 

Parsiduoda už 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 

me kreiptis prie mūsų, o mes 
stengsimės Tamstas patenkin
ti. 

PARDAVIMUI Restaurantas par
siduoda lietuvių apgyventoj vietoj 
10822 So. Michigan Ave., Roseland. 
Biznis iftdirttas. Kaina $2,200. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon. 

P a s a u k t o : 
Pullman 6995 

^ T ^ t a T S t y s l m T k ^ H ^ " ^ 1 2 ^ ^ ' 
kį norite. Kurie manote p i r k - ' į ^ > ^ \ ™ J ^ . £ * 
ti ar budavoti namą meldžia- £ ™ f « £ ™ uųąrt!. IU latei 

mažai pinigij arba savininkas 
mainys ant bile kokio namo 
Chicagoje, taipgi priims lotus 
už pirmą jmokėjima. Meldžiu 
atsišaukti kuogreičiausia nes 

JOKANTAS BRUS ̂  SUROMSKIS & co. 
4138 ARCHER AVE 3352 SO. HALSTED 

ST. CHICAGO 
Boulevard 9841 Tel. Lafayette 7674 I 
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