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Iš Euch. Kongreso 
Chicagoje 

AUSTRALUOS ATSTOVAI 
1 EUCHAK. K0N0RESA 

! RINKIMAI LENKUOS PREZIDENTO 
Pilsudskis Vienatinis Kandidatas? 

i GINČAI DEl FAR 

ACT OP AAROB S, 1979 
S i **-*- -*=r 

NEPASISEKĖ PLĖŠIKAMS 

VARSA VA. GFe*. 31. i; s 

Sydney arkivyskupas My 
kolas Kelly pranešė vyriau 

n a eina žinios, kad Lenkijos 
prezidentu Ims išrinktas Pil
sudskis, nes jis nematąs kito 

kitos išeities, kaip tik jį nu-
žudyti. 

Bet Pilsudskis negalįs nuo 
tos vietos ats isakyt i . 

» • • • • ' • • • • • ,- \ % 

W A S H I K G T 0 X , D.C., Geg 
31. — J a u s m o senai Jungt . 
Valst. Kongrese kalbama a-
pie pagerinimą farmerių pa-Į Nepapras tas i s rad imas / ap i 
d|ėties. Bet daug išėjo iš to 'p lėš t i M a r s h a l Sųuare State 

', 

PUOLA BALTUOSIUS 
Policija ir Karine Sargyba Daro Tvarka 

nes jis 
sinjai fTarpt. Ktichar. Kong-[t inkamo, kuris galėtų tą vie- J i s padaręs prižadą atgim-
reso Komisijai, kad patsai de- tą užimti ir tinkamai pa iv i - idyt i visą šaSį. Pakelti jąją iš 
lei amžiaus ir sveikatos at- gas eiti, [pažeminimo, vargo i r skurdo 
vykti i ftuch. Kongresų. Chi-j Je i ne jis busiąs^išrinktas, j į kuriuos ją įstūmė partijų 

viso ginču, nuo kurią farn|*>-
riarus nei kiek .nelengviau. 

Vieni norėtą, kad farme-
riams butų duodama piniginė 
parama, kiti, kad butą pada
ryti nekurie palengvinimai. 
Šiandien Pasitarimas 

banką, 3113 W. 22nd str., už SHANGHAI . Geg. 31. — daryt i jokių susirinkimu, ;tai 

sibaigė tikriausiu n e p a s i s e k i - 1 P « r n a į ^ ^ ž ' 3 0 ***** ^ u - komunistiniai gaivalai neišiai 
;dėntai i r darbininkai buvo ei a toė. Padarė savo mitingą ki

mu. 
Mėnesius laiko dirbo plėši- padare didelę demonstraciją. Jniškoje įmesto dalyje. Mitin-

kai tuneli (požeminį taką|) po ^ ° susikirtimai su policija. , ge . suagituota minia pasilei-

i 
neįeisiąs, kad kokis suk-eagon, negalės iąs (nes jau ei- Jis 

na 7b' metus, s iunč ia -du at- 'euis užimtu Lenkijoje aukš-
stovu kun. J a m e s Meany, bu- l iausią vietą. Tokią nuomonę 

i 
vusi vyskupijos mokyklų ins- pareiškęs Pilsudskis part i ja 
jM'ktoriu ir kun. Francišku La vadams. 
wcnt, šv. I atriko pa r. klebo- Eina grasinimai 
ną. 

AbT:du kunigu priklauso 

nesutikimai i r kovos. 

Prezidentas nepartijinis 
Šalies prezidentas turi būti 

nepartijos žmogus. J i s priva
lo būti virs parti jn. J o už
duotis — nežiūrėti, ką parti
ja padiktuos, a r kas jai pa
ti ks, bet jis turis šluoti iš ša-

gatvele į banką iš garadžiaus, 
kuris buvo kitoje pusėje gat-

š iandien įvyksta pasi tar i- j velės. J a u buvo ar t i savo tik-

Pilsudskis jau nuo senai 
gaunąs gras i lančių 'laišku, 

prie X X I X Kueliarit. Kong- J a u buvę pasikėsinimai at im-; l ies visoki blogą, nežiūrint 
reso, kuris įvyks 1928 m. Sy- ti j am gyvybę. Bet d i b a r kuo- ; kokias par t i ja jį darytu . 
ifciey. Sekretoriato. J iedu at- met Pilsudskis užstoja kelia O tai galįs padaryti tik Pil-
stovaus Austral i jos katali kibiems į prezidentus tai nesą sudskis. 
kus i r j)asirupins gauti p rak- ' =^H , — ( • 
tišku žinią, kaip ruošiamas j 
Amerikos J . (Valstybėse. Ku- i mu insvi.ui IIII nimiinif n 
cliaristinis Kongresas-

J iedu apleido Australiją 5i 
gegužės <lieną ir į San l^ran-j 
eimeo atvyks 2~> gegužės. Iš 

ten atkeliaus Chicagon. 
Austral i ja nuo Chieagos y-j MADRIDAS- Geg. 31. — Žiuri kaip į "dyvus" 

ra viena tnlymiausir, pašau- j I ną lą nesusipratimai t a r p j F K Z , (ieg. 31. — Klimui 
Iv saliu. Bet Kuebar. Kong-. Į Kranvijos ir Ispanijoj) <!•'! atkeluv^ant į Fezą susirinko 

mas t a r p senatorių, šalinin- 'slo. J a u prasikalė skylę p e r i 
ką palengvinimo' i r senatorių, grandis tiesiog banko vaulte. 
šalininką piniginės' paramos Liko tik išsprogdinti bąxų du-
pietiniu valstijų farmeriams, :ris i r buįą pasiėmę apįe 
vatps angNitojams. ' m 00,000. Bet štai, jiedėlios r y 

Lauksime, kuo baigsis pa- tą banko kasieriaus asistentas 
nuoigia su nekuriais reikalais 
talkon. J i s at idaro vaultą i r 
žiuri — viduje grindyse dide-

jlė $)cy]i>. Šaukia kasieriu. Tas 

si tarimas. 

LENKTYNES SU MIRTIMI 

lialtųjvi europiečių, policija j.do į miestą i r pradėjo .savo 
nukovta kelis studentus. demonstraciją daužydami ak-

Šįmet tą pačią di,eną kinie- menimis gatvekarius i r "mir 
čiai vėl padarė demonstraci- . s u s " ir pačius svetimšalius. 
ją i r pradėjo mušti baltuo-, • • 
sius. T rys smarkiai sužeisti j FENG YU-HSIANG NUGA-
ir apie 40 lengviau. Į LEJ0 

Daroma Tvarka 
Dabar visas miestas pilnas j P E K I N A S . vGeg. 3 1 . . — 

policijos i r kareivių burių su 'iFengae, vadinamas krikščio-
šarvuotais automobiliais. -Visi niškasis generolas nugalėjo 
tie tvarkdariai rūpinasi išlai- |Chaaig-|Tso-lin ,o armiją i r p r i 
kyti tvarką ir užbėgti už akių ;vertė ją pasi traukti atgal. 

EINA GINČAI DEL PRANCŪZŲ 
s 

Bando Susitarti 

l> .„* OfL, Dil,<,rth>i'"1* * * * ' I * 
60 metų, i« Vermont, 111., su- Folicija Ištiria 
žinojus, kad jos brolis Chiea- Policmonas Juozas Sęvick 
goję a r t i mirt ies po operaci- „ Į i ^ j u ^ o v e r a l l s , ' i r įsi-
jos, sumanė aplenkti mirtį. J i i o i d ž i a į s k y k , K a n d a p 0 Ž e . 
nusisamdę specialį traukinį į l l l l i n i t a k . ^ į : i n a j u ( ) mendn 
3 vai. i r 54 m. padarė 225 mai 
les. J i aplenkė mirtį. Rado 

kitoje ptisėje gatvės garadžiu-
je. Ten randa visą dėžę viso-

iiaujiems puolimams. 

Radikalai Provokuoja 
Nors svetimtaučiu i r vieti-

nės policijos buvo įspėta nt-

Ši traukiasi Įtekino link, b 
Fengas, sakoma, eina pirmyn-
Gal but, kad Fengas paims 
Pekiną. 

JOYCE HAWLEY — TERE-
. SE DAUGĖLAITĖ 

Pinigų Kursas 
Vakarykščios dienos 

broli gvva. Beto daktaras iai S • . , • A.. . 
i , ' i u ,. J , k W Pnetaisų kasti ir sprog-

fmauA, kad jos brolis £***«-Jįįnti 

rese ir ji bus atstovaujama. 

APAŠT. NUNCIJUS FRAN-
CIJAI — MAGLI0NE 

Abd-el-Krinuo likimo. (daugybės žnionių, kurie labai 
Ispanija žiūrinti į jį kaip i norėję pamatyt i tą žmogų, 

•sukilėlį, riaušininką ir reika-!kuris ta ip .ilgai pajėgė atlai-
laujanti, kad jis butą nužudy-. kyti ispanų ir francuzu ar
tas. (Ji Franeija laikanti jį Įmijas ir iiiekartą net jas f>u-
nirgak'tu priešu ir sulyg savo vęs gerai suspaudęs. 

Dabar j au , vargšas, kaip ROMA. ; (paš tu) . Oficialiai i v. . . . . 
.. . . . v . ' p n p « H ^ jam pnpazjs ta ivai-

įjaskelbta, įogei buvęs Apas-i . 
1 " n a s privilegijas, jei JIS j>n-talinis Nuncijus Šveicarijai 
msgr. Luigi Maglione yra pa-

. skirtas Nuncijumi Paryžhin. 

nugalėtas atv>rko į Fezą. 

NAUJI KUNIGAI 

sjegs Marocco sultanui, kad "^ 
niekuomet daugiau jokiu su-
niišin^ą nekels. 

resnis i r yra vilties, kad da 
pasveiks. " įį 

FARMERIŲ SIMPATIJOS 
MAINOSI 

ITALIJOS KAREIVIAI 
AMERIKON 

PARYŽIUS. Geg. 31. — KOMA. Geg. 31. — Italijo-
Ko'iei bus užbaigti visi reika- nai, kurie tarnavo A. K. F. , 

CHICAGO, ilk ^į^. '29. — lai su ispanais, kurių kontro- sulyg tam tikro sutvarkymo, 
J . Kksc. vyskupas K. F . Ho- liuojanmme Marocco K rimas yra įleidžiami ekstra kvotos į 
bau, D.D. įšventino į kunigus taipat kariavo, tai j is bus lai Jung t . Am. \ 'alstybes. J i e at-
S> diakonus. Šventojo Vardo komas Maroke. j keliaus Amerikon Uydimi Itali 
katedroje. J aunų kunigų tar- i Vėliaus jam busią leista įjos karo laivo kaip 
pe y ra 18 vienuolių i r 1 iš j apsigyventi kur nors Frajnci- sargybos. 
Chieagos arei vyskupijos ir 4 joje, kaip ir įvairiems kitiems 
iš Omaha vyskupijos. 

garbės 

. 
rytu nugalėtiems didžiunanus. • Majoras iDever šią savaitę 

paskirs kpmisiję sukelti fondą 
reika-

Krimas norėtų apsigyventi 
BELGIJOS PRIMAS I EUCH. [ t a l i jo je arba Vokietijoje, j ugniagesių sušelpimo 

KONGRESĄ 'B<*t tuomet j is netektųi pasak 11 am s. 
I ]>()<, kurią jam mjoklės F ran - j J a u $11,763.50 y r a suąu 
1 i • •' 

Kardinolo Mercier įpėdinis, 'eijos ir Ispanijos valdžios. įkota. 
arei vyskupas vau Roey, o tai- * 
pgi Antverpeno vyskupas kurie pirmesni bus viešas pa- prie kurią ta ip labai y r a Hn-
Kerkhofs i r miesto majoras {reiškimas visų krikščionių ti-
van Causvelaert atvyksta į kėjimo .į mūsų Išganytoją 6v. 
Tarpt . Euch. Kongresą Ch'i- Sakramente. 

easron. 

kus žmonią silpnybe'*. 
š i e kongresai, įvesti 45 me

tai atgal, duoda katalikams 
Pavienįą žmoniją tikėjimas Tprogos išreikšti viešai /savo 

ir dora daug priklausą nuo tikėjimą į nuvin*ą mūsų Vieš 

KARD. BONZAN0 DEL C H I - / 1 ™ 1 1 ^ 0 8 ' kurioje j ^ %y™- pat ies Eucharisti joje, I p r i 
augina, s t iprina i r palaiko jų 
jėgas gyventi, kaip tinka ge 

Seniau i'armeriai gana sim 
patingai atsiliepdavo apie 
prez. Coolidge, bet / k b a r jie 
daugiau kalba apie buvusį I-
llinois gub. F rank O. Lo,wid€|n 
ir vice-prezideutą Daives. J i e 
i r per prezidento t r inkimui 
1928 m. greičiausia )>anašiai 
kalbės. 

PASIKĖSINIMAS ANT 
J0UVENEL 

. 
Iš tyrus jmsirodė, kad tą ga-

radžiių keli m ė n e į a i a tgal bu
vo nusisamdę du jaunu vyru, 
kurie save vadino "p lume-
r i a i s . , , , 

Garadžiaus samdytojas bu-

Paaiškėjo, kad ^gars ioj i 
mergšė , " kuri išsimaudė vy
ne p a s Kar i KarroVį svečiuo
se, y r a lietuvaitė. Jo s tėvai 
tu r i " b u č e m ę " prie 3953 Sa-
Roclavel s t. Chicago, III. 

Tai ^eur nukeliavo 4< garsio
j i ' ' ar t is te. Galutinai, gal but, 
a ts idurs kalėjime. , 

vo pasivadinęs F . Kowalski. j J i slapta pabėgusi nuo te-
%J Ja romi tyrinėjimai surast i 

• 
" t u n e l i s t u s . " 

i 

MUNICIPAL PIER'O LAN-
KYTOJAI 

vii ir nukeliavusi New Yor-
• •. 
Kan. 

Tėvai jos laukia atgal. J i e 
[sako, kad ji buvusi gera mer
gaitė, tik perdaug mygusi 

P 

Netjėldienyje t apo atidary
ta lankytojams Municipal 
P ier i r aplankė apie 8,000. 
Pąnedėiyje butą jų apie 12,-
000. ' 

Viešosios maudyklės bus ati
dalytos apie puse birželio. 

DIDELE PARODA 

sy> 

CAG0S EUCH. K0NG-
JtESO 

na. 

> . » 
Šiose, demokratijos die

nose, kuomet jėga pereina į 

B E I R U T A S , Syrija. Geg. 
28. — Čia susekta, 'kad buvo 
padary ta sutar t is sučiupti i r 
nužudyti Francijos komisio-
nierijų Jouvenel, kuomet j is 
čia sugrįž iš Damasko i r p i r - j Vakar, pagerbimui kareivių 
miau negu suspės išvažiuoti 'kritusių įvairiuose Amerikos 
Francijon. karuose, buvo labai didelė pa-

Francuzai viską apstatė ką-,1*0**9- Prasidėjo 3 vai. po j)ie-
rine sargyba ir visą sukilėlių ty marša\amu, kuris prasidė-
planą suardė. , j jo pas Chicago ave. j r tęsėsi 

, jMichigan bulvaru iki Roose-
velt road.* Apie 50,000 daly
vavo pačioje eisenoje. 

Eisenai vadovavo gener. 
J ames E . Stuar t , trijjų karai 
veteranas. 

Dvi moters važiuodamos 

"scena.*' 

Mainant $25,000 ūolcriuį ir 
daugiau moka už: 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterL sv. 4.81> 
Francuos 100 frankų $3.-.30 
Belgijos 100 frankų $3.21 
Italijos 100 lirų $3.78 
RveicarijfK 100 fr. $10.-1? 

'• Vokietijos 100 mark. $23.81 
Lenkijos 190 zlotų, $10-00 

Pakilo franeuzųį heicarn 
frankus, biskį lenkų zlotas. 

Nnjntolė belgų, italų pinigai 
Lietuvos, Anglijos tV Vob'e 

t i jos stipriai laikosi. 
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CHICAGO BE NUSIKALTI
MO PER 16 VALANDŲ 

Puikus rekordas. Nedėldie-
nyjfe nuo 8 vai. ryto iki vi-
clurnakčio policija negavo nei 
vieno pranešimo apie koki! 

ram katalikui i r geram p i l i e - | n o > s nusikaltimą Chicagoje 

/ Popiežių Chieagos Tarp t , 'kurių nors vienų rankas, priejčiui , . 
Flucfcaristijos Kongrese šia- gero ir prie blogo, reikalinga j Euchar . Kongresas tur i at-
me mėnesyje ats tovaus J o . y n i nauja jėga, kuri žmonių j n e g t i Jungt . Valstybėms, o y-
Eminencija Kardinolas Bpn- |nriniaa prilaikytų TIUO doriniu ! p a ^ Chicagai daug dvasinės 

puolimų ir gedimo. 
Sv. Sakramentas , jei kas jį | reiškimo ^avo .tikėjimo ir Tnei-j311 Juon iu žuvd (uų« automo 

zrino. 
J i s pareiškęs Chieagos T r i 

būne korespondentui, kad šis 
EucJi. Kongresas , labiau negUjUam išsisaugoti nuo puolimų, jSakrametne. 

palaimos ckft iškilmingo pa 

311 UŽMUŠTŲ 

priima labai gelbti kiekvie- 'lės į Viešpatį Jėzų 8*en*. 

?(automobiliu pr ie 95 i r Muske-
gan gatvių užlėkė ant vežimo 
su pienu. (Vežimas stovėjo ne 

j savo pusėje. Arklys užmuš
tas . Moters sužeistos. 

Coofc apskrityje nuo pi r- ' _^ V 
mos sausio dienos 1926 m. \ Taxi, vėrHaiuas ligonį į ligo

ninį, susimušė su turistų (au
tomobiliu. Dvi moterys sužei
stos. 

tolių del įvairiti su jais atši
lti kinių. ~~ / 

r 
Z 
c o 
00 

ii 
K 

• i 
' ; 

i i , 

I 

• I 

I 

! 
I f 

e i s i n g a s Patarnavimas i 
j 
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LIETUVĄ 
P I N I G U S 

P E R 

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

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

"Draugas" M . Co., 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 

ii 

' * * • • t i m o l f Į 

Telefonas: Roosevelt 7791 
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Kun. Prof. D-rtts J. Vaitkavičiui. 
9! 

Antradienis, B i r i 1 d., 1926 

RELIGIJA PRAKTIKOJE. 
(T«sa) 

> 

Persekiojimu Lie-
' kanos 

t . ' *— 
Anglijos parlamente iškel-

tas smnanymas> greitu laiku 

savo prigimties traukiamas, nuglymj, 110 prieglaudų. 1536 mokyklas, kolegijas ir t. t. 
panorėjo atsiskirti su fcaralie-' m., mirus kar. Katerinai, Hen- VUi Anglijos katalikai ?u 
ue K a t a m a ir paimti antrą rikas VIII liepė nugalabinti | didesne viltimi žiuri į ateit}, 
sau moterį Onę, Bolenaitę. Tą Oną Bolenaitę ir apsivedė su 
savo žygį troško padaryti net'Joanna Seymoura. Šiai po me-
Bažnyčios akyse legaliu todėl 

BEDIEVIŲ LAIME )1(4S sumanymas greitu IUIKU kreipėsi 1527 m. pas Popiežių 
Kaip dabar menkai ir prastai atrodo žmogaus laimė ^ J panaikyti,visus Katalikų Baž- Klemensą VII dispensos, bet 

nyeios gyvenime varžančius tokios negavęs, nes ir negalė-
įstatymus, kurie t jau ir taip jo gauti, slapta apsivedė su 

P A S T A B E L E S 
[lig bedieviškąja tikyba. Žmogui yra siūlomi arba turtai, } 

Vyriausiojo bolševistinės \ arba Valdžia, arba garbė, arba, mokslas. Tie visi dalykai, net 

tų mirus, Henrikas ketvirtas 
ženybas padarė su Ona iš Cli-
vk-n'ų. Bet vos 6 mėnesius cu 
ja gyvenęs, karalius liepė jai 
nukirsti galvą. I r tos žmonos 

Jaučiama, kad artinasi susi
taikinimo laikai, kad ir kata
likai prieš Karalystes įstaty
mus bus lygus su nekatalikais. 

SIS - TAS. 

• 

r. 

* 

« 

Rusijos teismo komisaras Che-
Jiš*ev paskelbė, kad vienas tik 
vyriausis teismas pereitais 
metais pasmerkė mirtin 1,700 
žmonių. Bet kiek tūkstančių 
žmonių sušaudė vietiniai sa
vivaldybių teismai — "ee-
kos", jisai nesiima spėlioti, 
nes tie sušaudymai nebuvo re
gistruojami Vyriausiojo Teis
mo komisariate. 

Šiais 1926 m., sako CLeliš-
čev, nubaudė savivaldybių tei
smai 130,000 žmonių įvairio
mis bausmėmis. Už pasikėsini
mą prieš kitų gyvybe ir prieš 
valdžią buvo teista netoli 15,-
000 žmonių. Daug jų pripažin
ta kaltais ir sušaudyta. 

« 

» 

n ' 

• 

Brooklyno liet bolševikai 
vis nepaliauja Rusijoj "rojų" 
sapnavę. Neveltui jie tai daro i 
Kiek jiems nedamoka Mask
vos valdžią, tą sudeda jų su-
vadžiojami darbininkai 

Jeigu mūsų bolševikėliai 
galėtų, tai visiškai paslėptų ti 
krąją padėtį sovietų Rusijoj. 
Jų nusimanymu Rusijoj šian
die labai saugu gyventi, žmo
gaus gyvybė apdrausta, "če
ko*" nesą baisios darbinin
kams, yra net spaudos, žodžio, 
susirinkimų, tikėjimo, mokslo 
liuosybė. Fabrikai dirba, bado 
nėra, tvarka esanti geriausia, 

77 Taip tvirtina lietuviški ap
mokami komunistai, Maskvos 

* . . . 

.. vergai. Bet toje jų pasakoje 
vos dešimta tiesos dalis. 

. . 

v 

Visoje Rusijoj veikia "..e 
kos", kurios nemalonius sau 
asmenis, įtartus teisia mirtin. 
Maskvoje ir kituose didesniuo
se miestuose didėja bedarbė. 
Darbininkai turi dirbti 10—-12 
valandų į dieną, o užmokesti i 
sumažinta paskutiniu laiku. 
Darbininkai turi gyventi su-
sikimšę o nakvoti ant grindų. 

Gera Rusijoj gyventi įvai
riems komisarams. Jie sau tur 
tus reiškutėmis žeria, ūžia, 
linksminas "darbininkų ir 
biednuomenės" atstovai ir už
tarytojai, 

ir kartu paimti, negali sudaryti žmogaus laimės. 
Negali jos sudaryti turtai. Turtai yra dviejų rųšių: 

natūralus ir dirbtini. Natūralus kaip maistas, drabužis ir visi 
kiti dalykai, kuriais 'žmogus tiesioginiu būdu l palaiko savo 
gyvybę. Dirbtini, kurie tarnauja pirmiesiems, kaip pinigai, 
kasyklos laukai, vandenys. 

Nei vieni, nei kiti negali patenkinti žmogaus troškimų, 
nes turtai yra skirti kūno reikalams aprūpinti. Už pinigus 
gali gauti maisto, drabuži, pastogę, gali pasivažinėt, pasi
linksminti, tai ir viskas, ką gali gaut už pinigus, bet už 
pinigus negausi nei proto, nei doros, reiškia dalykų, kurie 
yra reikalingi žmogaus dvasiai ir kurie patenkina jos troš
kimus. 

NEPATENKINA AMŽINO GYVENIMO TROŠKIME 

Bedieviškoji tikyba, siūlydama žmogui vien duoną, o 
užmiršdama jo dvasios reikalus ir troškimus, be galo žemi
na žmogų, pastato jį vienoje eilėje su neprotingais gyvuliais, 
kurie irgi nieko kito neieško, kaip tik maisto ir dauginimo*. 
Pagalios žmogaus kūnas sęsta ir miršta, todel! mirtis užbai
gia visas žmogaus laimes, kurios buvo surištos su kūno 
gerove. O žmogus nenori mirt, jis nori gyvent amžinai, 
todėl bedievių tikyboje tampa nepatenkintas labai svarbus 
troškimas, būtent amžinojo gyvenimo troškimas. 

Nesuteikia pilnos laimės ir valdžia. Valdžia turi tiks
lo palaikyti visuomenės tvarką, ramybę ir darbo padalini
mą, reiškia .turi rūpintis kitų gerove. Jeigu gi valdantieji rū
pinsis savo gerove, o pradės išnaudoti pavaldinių jėgas, 
tuomet užsitrauks ant savęs pavaldinių neapykantą, sukels 
riaušes ir revoliucijas. Vienu ir kitu atveju valdžia nepaten-
kiną žmogaus troškimų, nesuteikia jam laimės. 

Pagalios visi žmonės turi teisių į laimę, nes visi jos ly
giai trokšta. Jeigu1 laimė butų valdyme, tuomet tik kaikurie 
ją pasiektų, nes visi negali valdyti, turi būti i r valdomieji, 
tai kame butų anų, valdomųjų laimė! Bedieviai tos tiesos 
visiškai nepaiso, jie rūpinasi paimti valdžią į savo rankas, 
pasiskiria ^au didžiausias algas, o streikų metu net dvigubas, 
kuomet darbininkai gauna vos pusę, o darbininkams siūlo 
vis palaukt. 

Garbė irgi negali būti laimės dalyku. Kas yra»garbėf 

rebuvo daugiau gyvenime tai- Ona Bolenaitę, pavaręs savo netekęs, apsivedė su Kata r:-
• ^ • M M M V 1 I • T T t I I 1 C * " * v * I * komi, ,\ «nJtf l ff l [ žmoną, karalienę Katariną 

Reikia žinoti, kad Angliją 1533 m., nutraukė visus ry-
iki 1533 metų buvo ka^alikiš- sius su Popiežiumi ir Bažny-
ka šalis. Protestantizmo ban- čia, pats pasigarsino Anglijos 
gai užpuolus vidurinę Euro- bažnyčios vyriausiu kunigu, 
pą ne bę įtakos pasiliko ir An- išleido žiaurius prieš katali-
glija/Anglijos karalius Hen- kns įstatymus, 
rikas VIU buvo apsivedęs Kaip jisai pasidarė didelis 
1509 m. su Katariną Aragonie katalikų persekiotojas, mato-

a Howard. Su ja išgyveno iki 
1542 m., sutaisė pynkles, kad 
galėtų ją neištikymybėje teis
ti, nukirsdino ir apsivedė su 
Šešta žmona' Katariną Parra. 
Henrikas mirė 1547 m. Toks 
buvo 'anglikonų tikėjimo Js-
ojgejas. 

1547 m. išleistas mirties de
kretas visiems, kurie nepripa-

Bostoniečių "Sandara" la
bai užpyko ant "Draugo", 
kam jisai paskelbė, paėmęs 
iš Kauno "Ryto4 ' 96 n-rio, ži
nutę, kad valst. liaudininkai 
gavę nuo , masonų agitacijai 
varyti prieš Seimo rinkimus 
net pusantro milijono litų. 

Ir visi, kurie nori į komisą- ,trųs tokiuose dalykuose valst. 
rus patekti ir komisarų pa- -liaudininkai iki šiam laikui 
laido gyvenimo paragauti, a (tyli, it žinios nepastebėję nei 
gituoju, prigaudinėja net A- "Liet. Žinios" nei "L . Uki-
merikos lietuvius darbininkus, ninkas" iki šiol neatšaukė* tos 

"Ry to" paduotos žinios. Ma
tyt, nenori tąjį klausimą kel
ti aikštėn, kąd daugiau ne
geistinų jiems 'dalykėlių ne
iškeltų. ' 

Bereikalo "S- ra" pyksta ir 
už kitas "Draugo" redakci
joj turimas žinias. Jeigu ir 
"S- ra" turėtų pakankamai 
savų korespondentų Lietuvo-
je, nereikėtų jai tuomet melu 
vadinti tai, ko pati nesužino. 

te. Toje moterystėje išgyve- me sekamais 2 metais. Atėmė 
no 18 metų, bet nesuvaldomos jisai iš Kak Bažnyčios 640 vieĮ/ins Anglijos karaliaus vyriau 

tiu Bažnyčios vadovu, 1548 m. > 

" Patriotą* ". 
— Tamsta, myli Lietuvą! 
— O kaip gi, žinoma! 
— Ar nori, kad Vilnius pri

klausytų Lietuvai? 
— Apie tai ir kalbos negal 

but. 
— Tanista kalbi, kaip tikras 

patriotas. 
— Tamsta, dusią už Lietu-

\ą atiduočiau... 
f — Susipratęs pilietis esi. 

. 

rp. Toji žinia, juo toliau, juo 
labiau pasitvirtina. Labai jau-

Garbė yra tai žmonių Hudymas apie yCmno gerus darbus, 
ar geras ypatybes. Todėl garbė yra> ne tame žmoguje, kuris 
yra gerbiamas, bet žmonių mintyse, kuomet jie gerai mintija 
apie gerbiamą ji žmogų, todėl pačiam žmogui, kuris ieško 
garbės, garbe neduoda nieko, o jei neduoda nieko, tai kaip 
ji gali suteikti laimę? 

Mokslas yra viena iš laimės sąlygų, tačiau ir jis vie
nas nesudaro laimės. . 

Kad kas butų laimingus, turi pirmiausia pažįti'laimės 
dalyką. Užrašyk tu mažam vaikeliui, lopšy gulinčiam, nors 
ir didžiausius turtus, tačiau jam džiaugsmo nepadarysi, nes 
jis nieko 'apie tai nežino, todėl ar ubago, ar karaliaus kūdi
kis vienas ir kitas yra vienodai laimingi savyje, nes nei 
vienas, nei kitas nežino nieko apie savo laimę. 

NEGANA ŽINOTI, REIKIA ATSIEKTI 

Tačiau vienas (žinojimas nesudaro dar laimės, reikia pa
siekti, ką žinojimas parodo, reikia galėti naudotis pažintais 
dalykais. Tu gali žinoti, kad banko geležinėse spintose daug 
yra pinigų, tariau jie tavęs nešildo, nes tu negali jų pasiek
ti, nei panaudoti. Tuo būdu mokslas, jeigu jis tik parodo 
daiktus, žmogui reikalingus, o jų neduoda, padaro žmogų 
dar nelaimingesni, nes sukelia jo troškimus, o jų nepatenkina. 

Bedievybe daro žmones labai nelaimingus, nes jiems 
nežada laimės tikros kitame pasauly, o vien šioje žemėje, 
sukelia ir sukursto žmonių troškimus, bet neįstengia jų 
patenkinti, nes nieks negali patenkinti žmogaus troškimų 
šioje žemėje, — jie yra perdideli. Duok žmogui nors ir visą 
žemę, iš karto džiaugsis, o paskui, apsidžiaugęs, ims no-
bodauti. Tūkstančiai žmogaus troškimų nėra patenkinti šio
je žemėje; todėl gyvenantieji sulig bedievių evangelija, yra 
nuliūdę, pilni neapykantos, griežia dantimis prieš tuos, ku
riuos skaito savo laimės trukdytojais, ypatingai prieš baž
nyčią ir dvasiškiją, todėl revoliucijų ar sumišimo . laikais 
pirmiausia ant jos išlieja savo neapykantą. 

Štai Ferrero*revoliucijos metu Barcelonojc Ispanijoje re-
voliueininkai pradėjo pirmiausia deginti bažnyčias, pulti sc-

Tokio lietuvio su žvake reik-
.*• . / T "T tų ieškoti. Akyvaizdoi tokio 

Įvesta priverstina moteryste ,v, ., . . J u 

iškilmingo patriotiškumo pa
reiškimo, pasidrąsinu prašyt 
aukos Vilniui vaduoti... 

— Matai, tamsta, tas daly-

anglikonų kunigams, panai
kinti kai kurie sakramentai. 
Kilus 1549 m. sumišimui, ka
talikai kraujuose paskandyti. 

1559 metais karalienė Elz- . * ? ~ M < *" * m i e , u n o r u ' M " ' 
Meta,'Henriko VHI ir Onos.**'' *"""*••;• * * * - netxx*a 

Bolenaitės duktė, pasigarsino 
vyriausia anglikonų Bažny
čios valdytoja. * 

1570 m. E^bicta padarė di
deles katalikų žudynes. Lais
vamanį karalienė panaudojo 
visą valdžios aparatą, kad 
Katalikus išnaikyti, net ėm£ 
vartoti prikryžiavimą. Katali
kai turėjo slėptis kur kas ga 
Įėjo. Persekiojimai tęsėsi ik. 
1603 m. 

1605 m. Jokūbas I nugala 
Lino 30 kunigų. Paskirta do
vanos katalikų išdavėjams. 
Katalikai buvo skelbiami ka
raliui neištikimais, jų turtas 
atimamas, patys nugalabina
mi. Iki 1805 metų Anglijos 
katalikams buvo draudžiama 
susirašinėti su Pbpiežiumi. Tik 
1850 m. viešai įsileista kata
likų Bažnyčios VVestminsterio 
vyskupas apimti sostą. 

Jvairųs draudžiantieji — 
varžantieji Kat. Bažnyčios gy
venimą įstatymai per tuos tri3 
s a viršum šimtus metų veikė 
Anglijoje, bet nevisada vieno
du žiaurumu. Paskučiausiais 
laikais katalikų nepersekioja. 

laiko... "Deitą" turiu, reik 
skubėti.. Ik pasimfatymo. 

Ir šiaudinis patriotas nudū
mė savais, keliais. 

REIKALAUJANTI 

Lankykite didžiausias Lie
tuvių Krautuves Chicagoje 
THE PKOPLES FURNI-
TURETURE CO. Šiose krau 
tuvėse Jus visuomet rasite 
platesnę pasirinkimą nau
jausių madų, geriausio pa
darinio, Rakandų, Pijanų, 
Radio, Kaurų Pečių ir visų 
kitų namams reikmenų- ir 
puošalų. Kainas žemos, pa
tarnavimas mandagus. 

Lengvi mėn. mokesčiai 
Dvi didelės Krautuvės 

sėlių Vienuolynus, jas žudyti ir, pusiau sudegintus lavonus 
tąsyti ir valkioti gatvėmis. Kągi padarė blogo tos seselės? grąžina liuosybę. 
Ugi štai slaugino ligonius, mokė vaikelius, vedė prieglaudas j Bet Valstybės įstatymai ir 
ir už tai sulaukė nuo bedievių tokios užmokesties. Bedie- 'šiandie dar draudžia nešioti 
viams atrodo visuomet, jogei dėlto jie negalį savo laimės vienuolinį rūbą gatvėje, už-
atsiekti, kad yra žmonių, kurie ieško Baimės ne šioje žemėje, • drausta katalikų bažnyčioms 
bet Dievuje. / 

. • (Bus daugiau) 
t , j ! turėti varpus, daryti vienuoli-

nius apžadus, steigti ir vesti 

prie lBth Place 
1922 32 8. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond St. 

• — 

Kun. J. Šeštokas. 

, ' ROMOS ĮSPŪDŽIAI. ' 
Palaiminta Romos žemė; aplaistyta 

Apaštalų Kunigaikščio krauju! Tiek am
žių tu slepi jo kūną šaltuose Vatikano 
urvuose. Tu ir jį gyvą laikai sugniaužus. 
Tai liudija mums tamsus Mamertino ka
lėjimas, kur, nematydamas šviesos, ser-
gėjamas žfaurių kareivių, rengėsi prie 
mirties. Bet ir iš šio tamsaus urvo kilo 
karštos apaštalavimo maldos. Ir tarpe 
žiaurių stabmeldžių, kurie jį- sergėjo jis 
padaro uolių 'Kristaus mokslo pasekėjų. 
Neturint gi jų krikštui vandens, jis ste
buklingai praveria kalėjimo viduryje šal
tini. Tyras vanduo dar ir dabar iš jo try
kšta. Kiekvienas gi maldininkas, lanky
damas šią vietą, turi progą atsigerti šio 
stebuklingo vandens. 

Didžiulės iškilmės, kurios nlan teko 
Romoj matyti, buvo,tai Kanados kanki
nių beatifikacija 21 d. birželio. Šv. Pet-

sti rytą bazilikon pradėjo rinktis pulkai 
žmonių, kad pasimeldus prie palaimin
tųjų ir pamačius beatifikacijos iškilmes. 

Apie 10 vai. ryte prasidėjo procesija 
ir pamažu žengė prie beatifikacijos alto
riaus. Joje dalyvavo daug kardinolų, vys
kupų ir šiaip jau dvasiškių. Atėjus prie 
altoriaus, kiekvienas užėmė paskirtas vie
tas. Tuo tarpu vienas dvasiškis (postula-
tor causae) pradėjo skaityti dekretą, ku
riame Jo šventenybė Pijus XI paskelbia 
Kanados kankinius palaimintais. Perskai-^ 
čius dekretą, tapo atidengtas aukštai al
toriuje iškeltas1 palaimintų paveikslas. 
Staiga užisidėge ir elektros lempos. Iškil
mingas vaizdas. Kiekvieną apėmė džiaug-
snms ir pasigrožėjimas. Ir iš kiekvieno 
žiūrėtojo širdies pakilo prie Palaimintųjų 
karšta malda. . . -

Beatifikacijos dieną po pietų šv. Tė
vas ateina teikti palaiminimo į baziliką. 
Tuomet, norint įeit* bazilikon, reikia turėt 
tam tikras bilietas,~be kurio neįleidžiama. 

Žmonės, gavę iš Vatikano bilietus, 
skubinos į baziliką, kad užėmus geresnes ro bazilika buvo puikiai išpuošta ir vi

duje įtaisyta didelė iiumįaacija. Jau aok-]„vietas. Nors bazilika labai didelė (telpa 

nuo 60,000 ligi 70,000 žmonių), bet kuo
met ten ateina Šv. Tęvas, tampa permala 
tokiam dideliam žmonių skaičiui Atida
rius baziliką, žmonių būriai pradėjo grų-
stis vidun. Bazilikoje ir lauke, ligi kol 
neatėjo Palatino gvardija &v. Tėvo karei
viai darė tvarką italų valdžios atsiųsti 
žandarai* Atėjus gi Palatino gvardijai, 
pastarieji pasitraukė^ Reikia riažymėti, 
kad, kuomet šv. Tėvas ateina į Šv. Fetro 
baziliką, iš jos turi pasįtraukti visi italų 
valdininkai ir kareiviai, nes jie skaitosi 
Vatikano priešai. Taip/ yra daroma nuo 
Romos užgrobimo prie Pijaus IX. Todjel 
ir šv. Tėvas iš Vatikano niekuomet neiš
eina* i 

Žmoniif minios dar vis ėjo bazilikon. 
Viduj jau ir spausti pradėjo. Mat, kiek
vienas nori prieiti arčiau prie tako, kur 
bus pranešamas šv. Tėvas. 

Apie 6 vai. šv. Tėvas, užsidėjęs rau* 
dortą ^možėtą su stul'a, apleido savo pri
vatinius kambarius xir tarnų lydimas atė
jo, į Šv. Sakramento koplyčią. ,Čia jį pasi
tiko kardinolas Merrv del Vai. Šv. Te-
vas, pasimeldęs'prieš Švenčiausiąjį, nuėjo 

į koplyčią, Vadinamą "Cappella della 
Pieta", kur jo laukė susirinkę daugelis 
kardinolų. 

•Čia šv. «Tėvas atsisėdo ant nešamo 
sosto, vadinamo "sedia gestatoria" ir pra 
sidėjo procesija. Priekyje sosto ėjo ka
pelionai, prelatai ir kiti dvasiškiai. Po
piežių nešė, pasirėdę raudonuose rūbuo
se, aštuoni vyrai. Jo sostas buvo ap
siaustas gvardiją Nobile, kurie, gražiose 
uniformose!, traukė ypatingai žmonių aty-
dą. Toliau ėjo kardinolai; p&skutinai — 
gi — Šveicarų gvardija. 

Vos tik išnešė Popiežių iš koplyčios 
della Pieta, pasigirdo dūdų orkestro mar
šas. Nors žmones ir buvo nuvargę belau
kiant, bet, pamatę sv. Tėvą, diodai nu
džiugo ir rodos, visos jėgos atbudo. Pa
sigirdo garsus rankų plojimas ir šauks
mai '{taip visuomet jį pasitinka): Vi va 
ii Papą —̂  tegyvuoju Popiežius, tegy
vuoja Kristaus Vietininkas ant ižemes! 
Išilgai bazilikos nešamas, šv. Tėvas lai
mino susirinkusią minią ligi kol jį atnešė 
prie beatifikacijos altoriaus. 

Po palaiminimo, kurį čia suteigė su 

Švenčiausiu vienas vyskupas, Šv. Tėvas 
buvo nešamas atgal tokia pat tvarka. 

Šios iškilmės sukėlė manyje gilų ti
kėjimo jausmą. Tai pirmutinės mano gy
venime, o gal ir paskutinės. Važiuojant 
Romon aš to viso nesitikėjau matyti, tik 
per naujų palaimintųjų užtarymą man 
Dievas suteikė tokią malonę. 

Apvainikavimas mano vizitos Romoj 
— tai audiencija, kurią teikės mums su
teikti Jo Šventenybė Pijus XI. Apsirūpinę 
bilietais, jau laukėme Šv. Petro bazilikos 
aikštėje paskirtos audiencijai valandos. 
Vatikanas gi stovi šalia šv. Petro bazili
kos. Mano vadovas sugrįžo. Pasukę tiesen, 
priėjome plutų rūmų koridorių, kur vaikš
tinėjo, įsirėdę spalvuotais rūbais, šveicarų 
gvardijos kareiviai. Jiems parodžius įėji
mo bilietus, raus leido eiti tolyn. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CIEVELANO, OMO. * 

16 geg. aplankė šią koloni
ją svečiai, Martynai Jankus 
ir Adontas Brakas. Apie jų 
misiją eia neminėsiu, nes tik
riems tautos mylėtojams yra 
suprantama ir gerai žinoma ta 
misija ir jos tikslas. Nors mu
ms Clevelandiečiams ir nebu
vo tinkamos progos patikti 
rvečius ir suruošti aratinka-
rną vakarą, nes laiko teturė
jom keturias dienas, bet nau
dojomės Takam, kurį buvo su 
rengę Lietuvos Vyčių 25 kp. 
ir čia kartu davė progą ir s ve 
čiams kalbėti. Kalbėtojai mu
ms nušvietė daug dalykų, a-
pie kuriuos mes pirmiaus ne
buvome girdėję ir jų kalba 
pasiliks ilgai mūsų atmintyje 
ir ilgai minėsime svečių atsi
lankyme. 

Publikos atsilankė nedaug: 
viena, kad laikas neleido iš
garsinti, o antra, tai atšalimai 
mu.sų amonių linkui savo tau-
tos. Negalime praleisti n .pa 
minėjus nekuriu mūsų, vadi 
namų tautiečių > ir fanatikų, 
kurie, sako, nėję į prakalbas 

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
(Jobą Bagdslunas Borden) 
• O V O K A T A S 

7 S. DEARBOBN ST., ROOM 1*38 
Telepfeone Randolpb. S361 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telepbone Roosevelt 9090 

l u m Telefonas Republic 9600 

TeL Randolph 4242 

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

105 W. Monroo S t Chkago 
Ros. 6029 Chaiuplain Avenue 

Midway 3639 
Res. Vai. 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-5 

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

11 S. La Šalie st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 VaL nuo 9-6 

VAKARAIS: 
•941 B. Halsted Bt. Tel. Yards 0063 
| Ik) | T. T . apart Paaedėlio ir 

Pėtnyčlos 
K. 

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

0fis€9 Didmiesty 
29 South La Salle Street 

Kambarį* 530 
gaiefooaa Central 9399 
•Telefonas Tardą 4961 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

9191 W. 88od St. arti Lea^ltt St. 
Telefoną* Canal IW9 

Yalandoa: 9 ryto Iki 9 vakaro. Ša
radoj Ir Fėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
!T. Vada visokias bylas visuose 
tsismuoM. Egsamlnuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus. Namus. Farmas ir Biznrus. 
Bkollna Pinigus ant pirmo mor-
fičiaus lengvomis Išlygomis. 

L 

J , P, VVAITCHES 
A D V 0 K A T Ą S 

ROSELAMDO OFISAS: 
10756 So. Michigan Avenue 

Telefonas Puliman 6960 
MIESTO OFISAS: 

127 N. Dearborn Street 
Ralmas 1490 Tel. Dearborn 6099 
Valandos: Miestą lkl pietų; Rose-
lande po > pietų ir vakar*. 

SPECIALISTAS egzamlnavojlme 
abstrakti* ir nuosavybe* teisėse. 
Taipgi veda visokius sudua, 

vien dėlto, kad ten buvo vyčiai 
ir, nenorėdami, duoti progos 
vyčiams pasinaudoti užtai nė
jo ir į prakalbas. Toki pasaky
mai nepateisina jų, tik duoda 
nuprasti, kad žmogus, kuris 
taip sako ir mano, tai yra ne 
kas, kitas, kaip tik didžiausias 
t amsimas. Jug turėjo supras
ti, kad ir vyčiai yra. lygus ki
tiems geros valios žmonėms, 
kad vyčiai turi lygias teiseą 
dirbti tai, kas neša naudą Liet. 
Tautai. Ir šiame atsitikima 
Depriderėjo daryti jokio skir
tumo tarpe draugijų ir ypatų. 
Kartais žmogus varo pragaiš
tinga; darbą- ir jis žinom® kai 
po žemos rųšies gaivalas, ftid 
niekas nekreipia atydos, bet 
kad tokios ypatos, kurių var
dai tenka matyti net laikraš
čiuose, ir yra skaitomi už žmo
nes inteligentus, pasirodo taip 
semi, tai lai pati publika spren 
tižia, koki tie* mūsų inteligen
tai. Jeigu publika žinotų tu 
ypatų vardus, tai turėtų di
delį nusistebėjimą. Bet ką pa
darysi, kad taip yra. 

Nors publikos atsilankė ma
žai, bet aukų visgi.sumetė ar
ti 70 dolerių ir aukavusieji 
buvo linksmi ir patenkinti. 

Aukotojai: 
J. Montvila $3.00; 
S. Ząborskis ir H. Stanevi

čius po $2.00; 
J. Blažkevičiui $1.50; 
Po $1.00: -M. Kazėnas, P. 

bukvs, M. Paliulionis, F. Per-
vazas, J. Ivanauskas, M. A. 
Ruseckas, P. Vasiliauskas, -A. 
Zagreckas, F. A. Žusinas, 0. 
Karpavičienė, K. S. Karpavi
čius, F. Lesnauskas, V. Satu-
nas, V. P. Banionis, J. Aidu-
kevičius, S. Prokapas, J. Pe-
tukauskas, J. Šukys, A. Čiute-
la, J. MLščikas, K. Žilinskas, 
J. Urbsaitis, 8. Greieienė, A. 
Ivinskas, J. Botyrius, A. Smi-
gelskis, J. Jočiu, V. Baltrušai
tis. S. Mikuckis, P. Muliolis, 
A. Buknis, A. Ūselis, A. Sen
kus, P. S taupiem*, A. Kuni-
giskis, J. Spaustinaitis, J. 
Klimavičius, J. P. Gfcrmra, V. 
Jankauskas, J. Sadauskas, J. 
K uzas1, M. V. Ardzis, ,A. Urb
saitis, J. Žiaunius, J. sVens-
lovas, P. Bortnikas, J. Ūselis, 
F. Saukevičia, 

Nors mūsų krūviniai užpra-
kaituoti centai ir aukoti šiam 
taip šventam darbui pasieks 
savo tikslą ir gal atneš naudą 
mūsų tėvynei. 

Martynas Jankus ir Ado
mas Brakas, gyvuokite ir dir
bkit tą darbą ilgiausius įlietus^ 
tol kol nebus 'apvalyta mušą 
tėvyne nuo visokių išgamų. 

M. Garle viskis. 

LIETUVOS KATALIKŲ PA- kus, M. Sabalis, K. Sakalaus-Melstikiene, J. Kasmauskis, 
RAMAI OEBB. KUN. J. 

DAGILIO PRAKAL
BOSE AUKOJO. 

* . 

Westville, BL 
Pv Vafgonąs L. L. P. B. $50.00 
Kua Ii S. Brigmanas 10.00 
B. Daujotienė \....... 5.00 

Po $2.00: P. Strupas, J. Ur
ba, O. Jonikienė; 

Po $1.00: A. Karužis, N.. 
Goodvin, N. N.,- K. Stulgins-

kas, P. Taaiuliunas/P. Valai-
ka, S. Veidrinaitis, K. Varei-
ka, M. Butkauskas, 0. Vasi
liauskiene, A. Zdankus, J. Ba
dys, M. Steponaitė. 

Smulkių aukų $6,25. 
Viso $71.25. , / 

East St. Louis, 111. 
Valerijonas Grynas $25.00; 
Pamakiš* $5.00; 
Po $2.00: Mr. ir Mrs. Su-

gentai, Mrs. Subutas, 
Po*$1.00>P. Kalpenskis, P. 

N. N., E. Bulunienė, Jaučaus-
kis, i S. Jurgilaitis, N! N., *T. 
Janiūnas, J. Poįpcus, J. Baltru 
na*, N. N.'1 ' ! / . 

Viso $95.45. 

D A K T A R A I : 
a-= 

kas, A. Vendelskas, L. Šim 
baras, J. Bagaišis, P. Moe-. Paldunas, J. Pranskus, N. N. 

SO. MOUNTAIN, PA. 
Pa ieškau Juliaus Kerdoko. 

Jis kilęs iš buvusios Vilniaus 
gubern. . Pirmiau gyveno Mt. 
Carmeryj, Pa. Paskiau išva
žiavo kur ten. į Cleveland, O-
hio apylinkes, o dabar neži
nau, kur jis gyvena'. Turiu į 
jį svarbių rėįjvalų, tat ar jis 

kus, V. Baranauskas, B. ČJer-' 
bauskas, J. Ambrozavičius, M. 
Bendikas, A. • Miklonis, S. 
Norbutas, M. Skudrelienė, M. 
Mieiudienč, K. Mičiuda, B.) 
Kluinutienė, U. Lemėžiene, M. 
Rakauskas, O. Lugauskiene, 
M. Rakauskienė, A. Glambie-
ne, O. Šluigiene, A. Mažeikie
nė. 

Smulkių aukų $7.91. 
Viso $103.91. 

Kewanee, BL 
Po $4.00: Kun. J. Baštutis; 
Po $2.00: A. Lekaviee, A. 

Piliponis; 
m Po $1.00: J. Puškys, N. Ži
lius, V. Narutaviče, M. Ladi-
ga, A. Darvainis, J.# Liakutis, 
A. Suklys, A. Krapavickas, K. 
Piliponis, S. Jasiunas, A. Ku-
ledžienė, O. Višniauskienė, K. 
Jasiunienė, O. Pinaitis, B. Šim 
kuš, A. Pocius. 

Smulkių aukų $17.00. 
Viso $41.00. 

Sheboyg-an, Wis. 
Po $5.00: Kun. S. Bystrais, 

J. Gaigunaitis, A. Skierys, M. 
Kavaliauskas, V. Ragaišis. 

Po $3.00: A. Baranauskas; 
, Po $2.00: M. Jegelevičiutė, 
S. Brazaitis, J. Austrevičius; 

Po $1.00: A. Bartkus, A. 
Bartauskas, A. Cinelis, J. A-
bromaitis, P. Grybas, J. A-
doiuavicius, J. Gataveckas, P.1 

čiginskas, J. Drasutis, V. Be-( 

kkevičius, V. Žvinakis, M. 
Žemaitis, A. Pletkus, J. Si-. 
monynas, D. Bukaitis, J. Kai-
tauskas, U Zigmonas, M. Ja-i 
keniavieius, K. Karkazas, O. j 
Mikelaitiehč, *M. Jocien§, K. 
Cinelienė, O. Sulciavicienė, O. 
Aldakauskienė, M. Sinkevičie
nė, S. Rėklaitis, A. Brusokas, 
A. Abromaitienė, O. Šuk'aitie-
nė, O] Simonaite, S. Barkaus
kienė, O. Kavaliauskienė, A. 
Juknelis, A. Stauckienė, V. 
Rutkauskienė, If. Jakinavieie 
nė, J. Ivanauskas, M. Jakine-
vičienė. - 4 

Smulkių' aukų $5.90. 
Viso $77.90. 

Gajy, Ind 
Kun. J. S. Martis $5.00; 
Po $3.00: S. Brazauskas, A. 

Pažiera; 
Po $2.00: J. Juodgalvis, L*. 

Radžius, ,̂. Valėnas; 
Po $1.00: J. Auškalnis) S. 

Atkocaitis, J. Agurkis, A. Ei
nikis, P. Auškalienė, J. Ado
maitis, J. Biedfortas, S. Dau
noras, J. Daunoras, K. Grigo
nis, A. Juškevičius, S. Kibar-
tas, J. Klemanskis, J. Kune-
\as, J. Mikėnas, L. Martinai
tis, V. Mockaitienė, M, Mas-
lauskas, J. ICelionis, Martišiu-
nas; K. Mazonis, J. Norman
tas, K. Pažiera, P. Paukštis, 
M. Prakurotas, O. Prakurotie 

Savinskis , Mrs. Norkus, N". N., 
S. Antanavyče, kernotas; M. 

SRAUSMĄ 
PUSNĖS 

Tuo jaus 
Palengvina 

SANTAL 
MIDY 

Saugpoki.s pa
kaiti} \ 

Tėmyk žodj 
"Midy" 

Parduoda viso
se vaistinėje 

BOHEMIAN 
"APYNI^ 
SKONIS 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

DENUSTAI. 

DR. G. L VEZELIS 
H.IETUV1S DENT1STAS 

4645 SO. ASHLAND AVENUE 
Ofiso Tolei. Boolevard 7042 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western AT6. 
Telef. Lafayette 414t 

DR. A. 
GYDYTOJAS 

Oflisas: «133 
Tel. 

Valandos -
Res: 4449 

TeL 
t 

J. 
IR 

So. 

JAVOIS 
OBTRURGAS 

Halsted Street 
Bonlevard 7065 

- 9 
So. 

iki 12, — 6 lkl 9 
Californla Avenue 

Lafayette 5793 

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

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 vai. 

vakare. 

DR. R G. LUOMONS 
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
Tel. Ganai 0222 į 

Valandos: 9—12 ryto: 1—8 vakare 

PURITAN 
O P T E M I T R I S T A I 

BIRUTES 
SALDAINES (KANDĖS) 

IŠ LIETUVOS 
Jau y.ra galima gauti skaniausių 

ir geriausių Birutės saldainių V. 
M. Stulpino krautuvėje. 

Visi kurie norite patirti Lietu
vos pramonės pažangą, ir išdirby-
stės geruma nusipirkite svarą, ki
ta BIRUTĖS saldainių. Tada yl-
sal kitaip manysite apie Lietuva. 

Perkupčlams, piknikų ir bailų 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaida. 

Krautuvė atdara kasdieną: 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 S. Halsted St. Chicago. 

TeL Yards 6062 
Cicero, Birutės saldainių gausite 
»as: M. J. KAVALIAUSKAS, 

1401 So. 49th Court 

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ FKITYRIMO 

Egzaminuoja akis — pritaiko aki
nius — šlifuoti, stiklai ant vletoa 
DR. JAN J. SMETANA 

OPTOMKTRISTAS 
1801 South Ashland Avenua-

k am pas 18 Gatves 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio aukšto virš Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 16, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak.. Ofisas uždarytas Nedeliomls. 

r^ 

Phone; Hoorsi t A.M. to v P.M. 
Rep. 7812 Sat. 0 to 9 P. M. 

DR. F. A. MANELIS 
KAPRAPATHA8 

•117 So. Talman Ave. Chicago 

Ofiso Tel. Lafayette 8277 
DR. S. L. FRIDUSS 

Ofisas; 1809 W. 47th Stroėt 
Rezidencija: 1763 K. 55th Sti*ect 

Telefonas \Praza 3020 
Valandos: 12 iki 2 p. p. 7 iįd 9 v. 
Nedėlioms: 11 ryte iki 1 p. p. 

i 

DR. VAITUSH, 0. D. 
Į 

OPTEMITRISTAS 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą ku

ris egi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
šti. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą reg>-
8tę Ir tolimą regystę. 

Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egzaminavimas 
dardmaa su elektra parodančias 
mažiausias klaidas. 

Kpecialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. > 

Valandos nuo lo ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 
1 po pietų. 

Tel. Boulevard 7589 
1545 WEST 47th STREĮET 

Akinei $4 ir augščiau 

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

Gerai lietuviams žinomas per 16 
met!ų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydc staigias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Hay Ir kitokius 
elektros prietaisus. 

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 

Dienomis; Canal 
Telefonai.' 3110. NaktJ 

Drezel 0950 ' 
Boulevard 4136 

3235 South Halsted St. 
VaL: 9—10 A. M. ir po 8 v. vak. 

Ofisas ffel. Boulevard MM 
Rezid. TeL. Dreael t l t l 

Dr. A. A. ROTH 
RU8A8 GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriško, Vyriškg 

Taiku ir visa ehronškų Ugn 
O F I S A S 

3103 So. Halsted St 
Kampas Slst Street 

Vai.: 1—8 po piet 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais l t — i i d, 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs-

tetrikas ir Specialistas 
Elektroterapas. 

1)—Be marinimo 
2)—Bepeillo ir be skausmo. 
8)—Be kraujo, 
• )—Be jokio pavojaus sveikatai, 
5)—Pacijentui nereikia sirgtL 

gali tuoj valgyti, Ir gali eiti \ darbą 
PAGYDO: "Gal-stones" (akmenis 
tu'žyje) ir akmenis šlapumo pūs
lėj be operacijos, su tam tikromis 
n oksllškomis priemonėmis boi 
vaistais. Apkurtusiems sugražina 
girdėjimą. Gydo visokias ligas pa
sekmingai, ir Jei yra reikalas da
ro operacijas. 

Prof esijonalj patarnavimą tai. 
kia savo ofise. 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: Vt-sriien KUO 2 
vai. po piet tki 9 vai. vakare. 

Nedėliomis ir seredomia ofisas 
uždarytas. 

Tel. Boulevard 3686 

Dn. J . P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 South Halsted St. 
Valandos: 9 — H JI ryto 

Vakarais nuo 7 iki 9 
Rez.: 6504 S. Artesiau Ave. 

Tel. Hemlock 2374 
Val.: Utarnlnkais ir Pėtnyčlomis 

nuo 3 lkl 9 vai. vak. » 
' < * 

' I DR, S. BIEZIS 
GYDYTOJAS 1B CHIRIR*^ 

Z — Spinduliai 
Ofisas: 2301 W. SSad m. 

Oor. S. Leavitt St. TeL Oanal C2S9 
Bealdenclja: S114 W. 42nd Si 

TeL Lafayette 4988 
Valandos: 1—4 A T—8 • . • 

Ifedėlioj: M — U ryta 

TeL Armitage 2829 

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. BENEDIGT ARON 
Ofisas 8801 S. Kcdzic Ave. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0810. Valandos iki 10 
ryto, 7 iki 8:30 vakare. 

f 

Telefonas Boulevard l f S t 

Dr.S.A.Brenza 
4808 SO. ASHLAND AVE. ' 

Chicago, Dl. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 8 po piet, 8:88 vak. iki 
9:89 vak. 

Tel. Bonlevard 2160 

Dr. AJ. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, IU. 

Tel. Canal 6574 

DR. F. G. TAUTKUS 
CHIROPRACTORIUS 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 iki 8 

pats te&tsišaukia, ar kas nors 
man apie jį praneškite. BusiuĮ™ o ^ į S ^ B ^ ' S i 

Rukienė, J. Kadinskis, T. Ka
džius, J. Širvinskas, Ą. Šim
kus, S. Širvinskaite, J. Šerkš
nys, J. Petravičius, A. Baš-

Junis labai dėkingas. 
Juozas Kerdokas 
State Sanatorium 
So. Mountain, Pa. 

i 

ŠALIN PLIKUMAS! 
.Vyjai ir moterys:' jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turju stebėtiną būdą del užaugi-
flimo plaukų. • 

Ateikite ir persitikrinki^. 
Mano gydymą būdas taipgi su . 

minkština plaukus, sustiprina-
plaukų Šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų siln-
kima ir Užlaiko juos labai švariai. 

Dr. W. Yuszkiewicz, 
H07 Milwaukee Ave., 2 fl. 

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

Efsaminuoja akis — pritaiko akinius — fillfuotl 
stiklai ant vietos. 

1053 Milvvaukee Ave. N 
Ant Xelow«klo aptlekos TeL' Armitage S»88 ' 

Valandos nuo 10 ryto lkl 4:30 po pietų ir„ nuo 6 IU f vakare. 
Nedėlloj nuo 11 iki 11 diena. 

mk 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

AŠ TLRIU 43 METUS PATYKIMO 
Taigi nenusiminkit, ' bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas .kokį 
'nepatyrei}. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzami-
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radi o .— Scope — Raffgi, 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugry* jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisen ėjusią, įsikerejusią, 
chronišką ligą. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane. 

DR. C. O. 6INGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 1016 
20 WEST JACKSON BOULEVARD 

ArU State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7. 

Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 1 ' 
po pietų. 

Remiate tuos profesiona
lus, bizivenus kurie &am 
aasi "Draugo" dienrašty! 

Tel. Oanal 0257 Res. Proepect N H 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

IMI South Halsted St. 
Rezidencija 6600 fik Arteslaa Are. 
Valandos: 11 ryta iki l po platų; 

• iki f : l t Takam 

Tel. Boulevard »5f l 

Dn. Manya 
Dowia t -Sass 

1707 WEST 47th STREET 
Valandos nuo 8 iki, 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 lkl 2 vai. po pietų 
-»«/ 

Namų Telefonas Yards 1619 
Ofiso Tel. Boulevard S91S 

DR. A. J. BERTASH 
6464 6 a Halsted Street 

Ofiso valandos nuo 1 iki • PO 
pietų Ir 6 iki 6 vakare 

• = - % 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numesią 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Liff* 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 
po pietų: nuo 7—1:86 
Nedėliomis I I iki 1*. 

Telefonas Hidway 

z * • 

Dr. Maurice Kabo 
Gydytojas ir Chirurgą 

4631 So. Ashland Ave 
Tel Yards 0994 

Residencljoa TeL Hydc 
Talandos: 

Nuo 16 IU 18 piet 
Nuo 2 Iki 2 po piet. 
Nuo 7 tki I vakarą 

NedėL nuo 18 U 12 plot 

DR. J . F. KONOPA CHIRURGAS 
V ^ D i \ V " Gydo vyrų. moterų Ir vaikų Ilgas. Taipgi ausis, akis, 
^ * " ^ * * "** nosį ir* serkle naujausiu būdu. Gydo visas ligas greitai. 

-Ofisas: 1520 AV. Division St., Kampas Milvvaukee Ave. ir Dickson St. 
Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, S-8 vakarą. Nedėlloj 16-11 

TEL. ARMITAGE 6145 
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BUTKUS UNDEBTAKIH© 

• \ 

60., Inc. 
P. B. Hadley, Llcetised 

Balsamotojas 
710 W. 18 St., Chicago, Ui 

Vtaka* k-ia reikalinga prie pa-
grabŲ. Teis ingos kainom. Geriau
sias patarnavimas Važiuojama 1 
to l imesnės vtetas vf. tą pači* kai
ną. Leiskite m u m s pagelbėti jums 
nul iūdimo valandoje. 

Telefonas C anai S i t i 

Veržiasi ugnialcalnis Kafc^kains įve<&m$ atiacijos J|Q- £ap*a3ta - radio imttitir^ na M A M AI — f F M t 
tkoje. -jati vėl Veržiami' toli- mofcoš, kh*ia$ dist*a lakūnai.! Ltailsiau ir lietial'Vffitaihai ?e- iiAIflAl " " I Lili L 

tQWN OF LA&S. 

J. F. RADŽIUS 
Pigiausias Mctnvla Gral>orius 

ChK agote 
Lafdotuvėse pa

tarnauju geriau 
ir pigiau negu 
kiti. todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbystės. 

OFISAS: 
6«8 V e s t 18 St. 
Tel. Tanai 6174 
SKYRIUS: 3238 

So. Halstcd St. 
Tel. Blvd. 4063 

^ — 

x 

i. 

S 

S, M. SKUDAS 
LIETUVIS 

Graborius ir Balsamotojas 
1911 CANALPORT AVE. 
Patarnauju simpatiškai, man

dagiai Ir pigiai. Automobiliai 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

Telefonas Roosevelt 7532 

s 

Praėjusiomis dienomis išvy-. 
ko į Lietuvą, su ekskursija 
šios kolonijos, visiems gerai 
žinomas, laivokortininkas ir 
Real estate biznierius p-nas 
J. J . Zolp. 

Sykiu su J. J. Zo*p išva
žiavo apie 50 žmonių ekskur
santų iš Cliieaųos. Juos jis 
lydės yptatiškai iki pat Klai 
pėdos- ir Kauno. 

P-nas J. J, Zolp paliko =avo 
vietinį biznį vesti panele" E-
leoai Ruzgaitei, prigelbstant 
V. P. Pieržinskiui ir K. W. « s 
Kynikievimii. I 

P-lė Ruzgai te yra baigius 
Sy, Kazimiero Mergaičių Aka
demija ir yra labai gabi ir 
veikli lietuvaitė. Visi biznio 
dalykai vedami taip pat kaip 
ir visados p. J. J . Zolp mano 
sugrįžti atgal į Chieaga anksti 
Liepos mėn. pradžioje. 

K. B. 

čatkoje. -Jati vėl toržiasį toli 
muose r y t u o s -Kamčatkos 
pusiau^aly^, AVaČino ugniakal
nis. Prieš išsiveržimą Įvyko 
du smarkus žemės drebėjimai. 
£itas ugniakalnis yj-a 3 ki
lom, nuo Petropavlovsko, del 
to iniestui buvo rimto pavo
jaus, kuomet ugniakalnis at
rodė baisia ugnies mase, te
kančia žemyn. Pelemi debesys 

l XrkĖ2. . M' a i a 

mokos, kh*iaš diatfa lakumai, 'brangiau ir hejąa^gifcariiai ge-
Tflo būdu itianoiĄą jąunipliua 
siipažiįidintį su f^gtin<įlij(nai$ 
aviacijos techfcifefis tfalykai*Jrniesto. 
ir kartu įkvėpti jiems aviacUĮ-į 

riau, negu dabar pačiu 
ria*u$iu iš Londono 

ge-
ar kito 

— » - - • J . 

jos pamėgimą, kas labai svar- PARDAVIMUI CIZNIS. 
bu ateities karuose. i . . * . . . — 

' » • ' l ;« > * " 

IŠ LIETUVOS. 

Steigs radiofoninę stotį M i 
gaubia visa, vpusiausalį. Oras Jnisterių Kabinetas" leido iVme-
persisunkęs sieros kvapu, ojiikos liet.'prekyb. bendrovei 
sniegas nuo pelenų pajuoda- įsteigti Kaune radiofoninę ar-
vęs. . ba koncertams ir prakalboms 

Aviacijos mokslas pradžios)siųsti radio stotį. Įsteigus to-

P A R S I P U O D A buįernė , biznis ge
rai išdirbtas. Parsiduoda labai pi
giai. Galiu duoti ant išmokėjimo, 
gor int ie j i turėti gerą biznj, atsi
šaukite tuojatis. 

2933i/2 W. 38th Street 
Chicago, III1. 

mokyklose. Anglijoj pradžios 
mokvklose 12 metu berniu-

kią_stotį visoj Lietuvoj galima 
butu klausyti koncertų visai 

AUTOMOBILIAI 
D. KURAITIS 

IR 

Simpatiškas — 
Mandagus -
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki-
tų Patarnavi
mas. 

J, F. EUDEIKIS KOMP, 
P A G R A B Ų VEPftJAI 

Didysis Ofisas: 

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

SKYRIUS • 
4447 So. Falrfleld A»enoe 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

i n o So. 4 t t h Crafft 
Tel. Cicero 37 94 

SKYRIUS 
3201 Auburn Avenne 

Tel. Blvd. 3201 

A. KASULIS 
S T O > . \ n . \ K F . R AGENTl 'ROS 

SAVININKAI 

S. D. LACHAW1CZ 
Lietuvis Ormbortae 
1114 W. M r d F U K * 

Chleago, DL 
Patarnauja laido

tuvės© kuopigiausla 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga 
Dėdintl. 

Tel. Oanal 1171 
1 1 M 

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

V E D Ė J A S 
1650 West 46th Street 
K a m p a s 46th ir Paul ina Sts. 

Tel. D h d . 5203 

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

Boulevartl 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

* 
Mūsų patarnavimas laidotuvėse 

Ir kokiam reikale, visuomet p.sta 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių. 

3307 AUBURN AVE. 
Chicago, 111. 

KIŠENINIAI VAGYS. 

20 d. gegužės ant 12 ir \Ves-
tern Ave. belaukiant gatve-
kario vagiliai mane nužiūrėję 

į nutarė apiplėšti. Lipant į ka-1 
į ra, vienas jų įšokės į gatve-1 
| karį pirmą, užstojo duris. J is 
[bemokėdamas karferį, paleido 
[nikelį ant grindų, kad davus 
laiko savo pagalbininkus, ap-
k raustyti k išėmus, kuomet 
žmonės spaudės, kiek drūti. ' 
Bet ėia nepasisekė. Nutarė 
bandyt giliuko išlipant ant 12 
ir Blue Island Ave. Pas fron-
tinės duris paleido griiuštę po 
piergalių pasilenkęs rinko, o 
kiti spaudės pro tęs pačias du
ris. Nusistebėjau, kad niekai 
neišlipo. Bet persitikrinau, 
kad $10.00 ir biznio knygutė 
pasiliko jų rankose. Tokį pat 
atsitikimą turėjau 20 metų at
gal. Panašių triksų pamate, 
saugokit jūsų pinigus. 

S. 

Parduodam Ir mainom 
ant 'vartuotų automobiliu 
Studabaker yra v ienai «š 
tvirriau.siu karu. Kainos 
prieinamos ir kompanija 

pastovi. TaipRi turime vartuotų ka
rų už labai nužemintas kalnas. 

MILDA AUTO SALES 
3121 S. HALSTED J3TRFET 

Tel. Blvd. 1685 

Tel. Blvd. 1787 

PAUL NORKUS . 
MOVING & TRL'CK S E R V I C E 

Perk raustom tavorus iŠ vienos 
vietos j kitą. 

Geriausias Patarnavimas 
1704 W. 47Ui St. Clvlcago. 

RŪPINAMASI CHICAGOS 
ŠVARUMU. 

ĮVAIRUS KONTRAKTOMAl 

PEOPLES HARDVVAUE 
AND PAINT CO. 

S A V I N I N K A I 
GREGOROVVICZ BROS. 

Užlaikome: 
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, jrankių, Indų ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

IMrime ptumbinių Ir elektros 
r e l k m e n j . 

l t O l W E S T 47tl» S T R E E T 
Telefonas Lafayette 4139 

Chicago, 111. 

= 3 -

Td. Bmnswick 9303 
Laikrodžių dirbtuvė ir aki 

nių pritaikinimo vieta. 
K. NURKAITIS 

1850 West North Ave. 

CICERO, n^L. 
Parsiduoda Ice cream parlor, ku

riame taipgi a ikoma kendžiij, ci
gare, clgaretų, smulkmenų ir reli-
gious goods. Savininkas išvažiuoja 
Lietuvon. Savininką, gal ima matyti 
bile kada, 

J. ZALAGENAS 
1447 S. 50 Ave. Tel. Cicero »702 

PARSIDUODA balų taisymo šiipa. 
Parsiduoda Rreitai ir pigiai. Vieta 
labai gera ir pelninga- Prie to dar 
yra val imo čeverykų vi«-ta.' 

Atsišaukite tuojaus. 

1446 So. £0 Avenue 

C A S H 
Už JŪSŲ 

Išrenduotus Namus 
Arba 

L o t u s 
I 24 Valandas 

Atsineškite dokumentus 
ir deeds kad užbaigti biznį 
o mes duosime jums ge
riausia pasiūlymą. Atdara 
kiekvieną Vakarą. 

National Property 
Company 

501 Roanoke Bldg. 
11 S. LA SALLE STREET 

Tel. Central 4757 

NAMAI - ŽEMĖ 
2E33P - ^ ~ 

L J 
Cicero, I1L 

PARSIDUODA 

AR NORI BŪTI 
TURTINGAS? PIRK 
ŠIUOS BARGENUS! 

BRIDGEPORT. 
4 pagyvenimų naujas mūri

nis namas, su visais įtaisi-
mais, Renda $210.00 į mėnesį, 

r \ 
Tel. l l e m l o c k 2867 ir H< n. 5688 

JOHN YERKES 
L I E T U V I S 

Ptumbcris ir Contraktorlus 
Darbas (Jua.rdntuotas 

2422 West 6» ih Street 

PASIŪLYMAS Į 
VALANDAS 

5703 So. Mason Ave. 

GERIAUSIOS KAINOS CHICAGOj 
• -

Už išrenduotus rezidencijų namus arba 

lotus. Mes perkame visokias praperčių ren-

priims lotus už pirmą įmokė-
jimą. 

g i 2 pagyvenimų namas, 6-6 
Kas turite lotą prie Vienuo-, kambarius,v su visais įtaisi-

Jyno mainyti ant bučernes ar- mais, 2 automobilių garadžius, 
ba parduoti už cash. Atšilau- j k a ^ H500 įmokėti $1,000. 
kitę 3349 YVallace Street 

Tel. Yards 0711 

> 

dų įplaukas. Prapertes turi būti išmokėtos 

arba pirmo morgicio. 

Atdara vakarais 6:30 iki 8:30 

BANKERS' DISCOUNT COMPANY 
Suite 405 Otis Building 

l O S. LA SALLE STREET 
Franl 

Medinis namas 4 ka*nbarių. Ce- j m o k ė t i $ 2 , 5 0 0 k l t U S * k a i p r e n -
ment in is beismentas. Visi vėl iausios j ^ I š g i m a i n o a n t n a m 0 j f a r . 

arba biznio. Savininkas 
mados įtaisymai. Vana elektra, kar 

"* i Stu vandeniu ap.šildoma. Sykiu par
siduoda 4 lotai. Atsišaukite: mo 

PARSIDUODA ffaradžius 20 karu. 
Siame garadžiuje taipgi yra taisymo 
karų Sapa. Parsiduoda už $12.000.00 
Garadžius randasi 1422-24 So. 50 
Ave. Matykite savininką. 

TIMOTHY KENEALY 
1418 So. 50 Avenue 

Cicero. I!l. 

Perkam ir parduodam visokias nuo
savybes ir p i r m u s , ir antrus morK'i-
c'-ius. Rudavojame nnmus. Sutaikome 
mainus. Esame bizny 15 metų. 

2 flatų mūrinis namas, 6-6 
kambarius, su visais vėliau
sios mados įtaisymais, Kaina 
$8,800, įmokėti $1,500. 

6 kambarių mūrinis namas, 
su visais įtaisymais, augštas 
basementas, įmokėti $700.00 
kitus kaip renda. 

• įklin 4431 • \ . 
i 

r-

P h o n e Boulevard 7314 

L O V E I K l S 
KVIETKININKAS 

- NUSKINTOS KVIETKOS 
Vestuvėms, Bankietaras ir 

Pagrabams Vainikai 

Pr i s tatome j Visas .Miesto Dal is 

3316 S. Halsted St. Chicago. 

-

Chieagds gatvių biuras susi
rūpino miesto svarumu. Neno
ri, mat, milioncM sveriu akyse 
išrodyti tikrais nevalaikomis. 
Be to ir pats sveikatingumas 
reikalauja miesto švaros. 

Todėl ir skelbiamos jų šios 
penkios taisyklės: 

1. Nemesk ant gatvių atlie
kamu popierių;; nemetyk šiuk
šlių ir laikraščiu. Vienas laik
raštis (žinoma anglų), vėjo 
išsklaidytas gali užteršti visą 
kaimyniją. Vartok tam tikras 
vietas, tam tikslui skirtas. 

2. Nešluok krautuvių sąšla
vų ant šaligatvių ir ant gat-
yhį. Surink sąšlavas ir su-
mesk į tam skirtas vietas. 

3. Neversk pelenų, sąšlavų, 
popieru ir kitų nereikalingi)! 
dalykų į gatvelės ir ant tuš-j 
čių lotų, bet j tam tikras dė
žės. 

4. Neperkrauk vežimo ar tro 
ko, kad nepribarstytum. įvai
rių dalykų ant gatvių. 

5. Atmink, kad labai didelio 
nuošimčio nešvarumų gatvelė
se ir glatvese galima lengvai 
išvengti vartojant atsargumą 
ir norą užbėgti už akių nešva-1 

j 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavoiime, dekamoiame. 
kalsimuojame ir jpopierlio-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, IU. Tel. Yards 7282 

Tel. Republ ic 5614 

J. SLIČKUS 
1S 

I 

Juzefą Kavaliauskienė 
Siuvu vyriSkua marSkinus attt už

sakymo nuo $2.50 ir. uugir iau savo 
materljolu. Rankų darbas. Marškinei 
vaikams už $1.25 ir augščiau savo 
materijolos. Kas duoda materijola del 
vyrų kasdieninių marškinių pasiusu 
u i $1.50. Duodu gužlkiis, siūlus ir 
liningus. Taipgi taisau senus mar
škinius. 

K a m reikalinga maršklnų atsi lan
kykite turiu d a u g sefnpelų. 

1306 So. 50th Ct. Cicero, Hl 
Tel. Cicero 3370 R 

Geriausias laikas užsisa
kyti pavasarinius ir vasari
enius aprėdalus. 

Taipgi išvalom ir sutai-
som. Kainos prieinamiausios 

FRANK MICKAS 
TAILOR — CLEANER 

4146 Archer Ave. £lhicago. 

M O R T G E C I A I — P A S K O L O S 
^ * -

fiENERALIS KONTRAKTORIUS 
7019 So. Maplevrood Avenue 
Turiu pardavimui nauja 2 fla-

n i i S r n _ namų ku tų natoą taipgi kiti 
riuos mainysiu už automobil}, lo
tus ir tt. Statau visokius namus 
ant užsakymo. 

— T » 

rūmams. 
— 

Tel. Y A R D S 60«2 , 

A. K A I R I S 
Muriiiimo Ir biulavojinio namą 

GENERALiIS 

C O N T R A K T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosiu 

gerą patarimą. 
3S11 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 
H o m e 

335C Lowe Avenue 

Tel. RepubUc 4537 

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

AlfD B t T L D E R 
7018 & CampbeU Ave. 

* 
-

- — . 

MĖNESINIAI APMOKAMI KON
TRAKTAI REIKALINGI 

i * 

Del Deed 
MOKAME GERA KAINĄ 

.Greitas Veikimas 
Jei JŲS gaunate mėnesinius išmokėjimus 

už parduotą savo name, atneškite savo vi
sus dokumentus ir kontraktus del deed, mes 
užmokėsime geriausią kaine Chicago je už Ii-
kusia neišmokėte sumą pinigų. 

Atdara vakarais 6:30 iki 8:30 

BANKERS' DISCOUNT COMPANY 
Suite 405 Otis Building 

1 0 8 . LA SALLE STREET 
Franklin 4431 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
12% Dvyliką Nuošimčiy moka Ūkio Bankas už in
delius metams. Suma i^ nuošimčiai išmokami dole
riais. Pinigus siuskite per bankus. Gavę pinigus at-
siųsmį knygelės. Adr. Kaunas, Laisvės Alčja 31 Nr. 

6959 S. Halsted St. 
Tel. N O R M A I 44O0 N 

• r 

PARDAVIMUI Moderniškas 2 fla
tų muro namas po 6x6 kamb. , garu 
Šildomas. Garadžius bu 3 kamb. vir
šui. Lotas 30x125. Gatvt ir alėją ce
mentuota. Keikia $5,000 cash. 0023 
So. Troy St. Savininkas 

JAMES J. SMII> 
2701 W. 5!st Street 

ProsTKH't 4452 

PARDAVIMUI 4 kamb. me
dinis cottage. aukštas beis-
mentas. Stiklai? apdengtas por 
čius. Pinigais refaa $1,000. 
Kaina $4,000. Savininkas 
4114 So. Maplewood Avenue 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
t 

MĖNESINIAI 
MOKAMI 

A 

Kontraktai Reikalingi 
Bile Koki — Bile Sumos 

Mūsų kainos yra 5% iki 
15% žemesni negu kur ki
tur Chicagoje. Atsineškite 
dokumentus ir kontraktus 
kad tuojaus užbaigti deal. 

Atdara Vakarais 

National Property 
Company 

501 Roanoke Bldg. 
11 S. LA SALLE STREET 

Tel. Central 4757 

r — % 
A N T R I MORGIČIAI 

Suteikiami a^t $% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

Ir kontraktus / 
I N T E R N A T I O N A I J D fVEŠTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Aveirae 

Lafayette 6738 

= 

SKAHYKITE IR PLATIN-
KITĘ "DKAUGĄ" 

PRIE VIENUOLYNO 
2 flatų naujas mūrinis na

mas, su visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Randasi ant 66 
ir Talman Ave., įmokėti $2,000 
kitus kaip renda. 

6 kambarių bungalow, su vi
sais {taisymais, randasi ant 66 
ir Artesian Ave., Įmokėti $2,-
500. 

4 flatų naujas mūrinis na
mas, su visais įtaisymais, par
siduoda labai pigiai. Savinin
kas mainys ant mažesnio na
mo arba fannos. Randasi ant 
65 ir Talman Ave. 

SOUT HSIDE 
1 

2 flatų naujas mūrinis su 
vėliausios mados įtaisymais, 
Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba biznio ir pri
ims lotus už pirmą imokėjimą. 
Įmokėti $1,000. 

BRIGHTON PARK 
2 flatų po 4 kambarius, su 

visais įtaisymais, augštas ce-
mentotas basementas, randasi 
ant 44 ir Artesian Ave., Kai
na $7,806. 

2 flatų po 6 kambarius, nau
jas namas, su visais įtaisy
mais, augštas cementotas base
mentas, Kaina $10.300. Ran-

2 flatų naujas mūrinis na
mas, 6-6" kambarius, įmokėti 
$3,000.00. f 

2 flatų naujas muilinis na
mas, 4-4 kambarius, įmokėti 
$2,500.00, kitus kaip renda. 

» . 

dasi ant 44 ir Rockwell St. 
6 GERIAUSIOS FARMOS. 
ant pardavimo arba mainymo, 
Michigan, Indiana arba Wis-
consin valstyjoje. Kas nori ge
ru farmų pigiai, pirkti arba 
gerą mainą gauti, kreipkitės } 
mūsų ofisą. 

* * 

REIKALINGA 100 LOTŲ 
Chicagos apylinkyje. Mel

džiu pranešti telefonu arba 
laišku. 

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

Td. Boulevard 9641 

.* . ' T , _ ^ 

3 
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