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““*■ ■ Kariuoraens BAISI VĖTRA CHICAGOJ
Pranešimas

DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ 
MALDININKŲ JAU

ATVYKO

Visų Kontinentu Kataliką
Tautos Bus Reprezen

tuojamos

Pilsudskį Darbuojas Už Sąjungą So 
Pabaltos. Valstybėmis

CHICAGO, III., birž.. 15. —
Visą žemė* kiMiibiKUiih laitu-1 
tiku mulos Ims reprezentuo
jamos XXY’III Tjirptiiurininiii 
Eilch. Kongrese Chicngoj bir 
želiu 2*1 24 <1. Daug iiuil,li
niuku jnu atvvko iš Azijos. . >, i.-‘ J • 'dinti. fokui tm Pilsudskį,
Pietą Amerikos*, Europos, A n-i ... . .. . ... , nnhmruie progranui.
Ktrnlijosj ir iš kui-knrui dalią
Šinur. Amerikos- Tai pirmo-j Politiniu atžvibęiu Pilstels. 
xios grupės. Paskui ja- vyk.- k« nepasitenkinu vienos Lci

U)XI)()XAS. Birž. 15. —-nurodymais. Jis nori. kud l.cu
Iš Varšuvos koresiHmdeiitai • kija visas laikus išlaikytą kilo 

I
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1 . ..............„......
I

Kitliolllet

jos vmlu ir inspektorium, iš-l.i’5 sU l,’<|l$U armija ėjo paiiu- 
spremlė perorganizuoti arini-1 b Kijevo. Norėjo užkariauti 
ją savaip ir žymiai

praneša, knd Lenkija giiikluo1 didžiausią armiją, knd visuo- 
‘inet Imtu pasirengus karau-

Maršalas Pilsudskį. kurs1 Pilsudskį bėgai,, bijo Kusi 
yra vyriausiuoju lenką nrmi-jj*K ^ojJetijos

BERLYNAS
Birželio 2b -I. l\"okielijoj į-1 --------- ~~
vyks gyventoji/ balsavimas Vena baisiausią vėlią Clii ; 

į įpjausimu, ar kaizerio ir prin-,,-ngoj laivo praeini sekmadie-1
vai,ir ji,.„H „į vnknr... „a-v,...... 'i'|a[mj'riinla. f; patj vaka;., |ygįai '«. | j |)US Gary IndiaM

pr.gulu.v.ns-ava-l.s k„i ,5 K,,,,,,.- v,. pas.lkys |la,noks|a ;r st,lciks susjrink/,
jiems palikti, ar suvalsiylnu- (sam mieste muilu ru-ys ūž
ti. Tas savastis sudaro dide-i|i,,|„g> Vienas žmogus žaibo 
Ii dvarai, miškai, daug pilių, užu piktas, nemažai “užeisią, 
ir rūmą. Vėdrn palietė ir aplinkine:'

Miiuai'i'lii'l.'ii lam balsai i vni.-t t hc.-.
mui griežtai priešinosi. Jie-----------------------

bijo, kad buvęs kaizeris ir, Uždarytos kalėjiman
visa eilė princą neprarastą

Ryloj, birželio 16 dieną, trečiadienyje, Jo F.kscelcnct- ( 
ja Arkiv. J. Matulevičius lankysis Indiana Ilarbor, vakare 

| bažnyčioje lygiai 7 vai. pasakys pamokslą ir suteiks pa-

taipgi pasakys 
siems palaiminimą.

Kun. K. Bičkaus!

uiueiiu Paradu New Yorke
Pagerbtas Legatas. ......... šeštadieni Cook

IU snvnsfiH. ITaiii I.rinšiunsi ir .i(i,.L  .........,į. Inrv, „.
pr-zirlnnlns v,u,  ........ .. ,h
•lis pažymi, k,ui j,s „npnsirn.,pri|(|i

Ludi-'s’ (iaruieiil \VoYkers ii 
nijiii. 1924 metais jos teismo 

Kalbama, kad dėl to pi e. '|.|I|,„U»(1IS kalėjimu įvairiems 
židinius gali Imt paša'iutns i.- , jr,ųjį “irijunction” 
užimamos vietos. i peržengimą streiko laiku.

Jaimąjai \ okietijos respu- j •|,Uo jMlf. j»| loikii kalėjimu 
riuomeiię taip supliekė ir jj j Mikai ši. problema spręsti y- j,- pį„igi;hi pabau-la nubausta 
patį taip išgiizdino. kad m ra liegalo sunki. Tautoje ga- j.į |(.j|,-i„itikė< ir slr-ikiuiii- pagerbiąs.

Ii snkelti aitrius nesutikimus. j<nį. Tomis dienomis kalėj imnn 
Ims paimta ir kiti.

šysias išsprendimo, jei bus 
nubalsuota siivalsti liinti.

Praeita

i ją pn«Ii-į Ukrainą. Turėjo noro pasiekti 
Pilsudskio Juodosios juros pakraščius.

Bet Ikdševiką raudonoji 
Hlija Pilsudskio vedamą

a r- 
ka-

h. kiton. Ir Afrika riunrin -pk-ania. .lis .larbu„ja. . 4;al(),iv j,,
maldininką būrį. Iš Algiero.^i Rifederuoti arba sąjungom
Afrikoj, ntvy&stn arkivysku- patraukti Pabaltos vaistytas. į oficialiai
pas Leynnud.

Apskaitoma. Eai šiandie 
Cliicagon jnu nuvykę apie 40,- 
000 maldinbikiį ir virš 1,0001 
dvnsiškijos. I'ž j Miros dieną 
čia suplauks jau šimtai tnks- 
tnneiu mnldininką.

Iškilmės
Kongresas formn’iai prasi

dės sekmadienį. liet prieškon- 
gresinės iškilmės — nteiunii- 
tj ketvirtadienį, kuomet Clii- 
eagon atvyks Šventojo 'levo 
Legatas. .b> Eniin. kardinolus 
Bonznno. Tai bus- danginusia 
pnsnii’.inio ebarektetio iškil- 
mėg — priėmimai, pokyliai, 
mnss-mitingai ir kt.

Su Legatu iš Xew Yorko 
sakomą (lietuj atvyks ir kiti 
Euro|His salią kardinolai — 
Austrijos kardinolas Piffl. 
Franrijos kardinolai Buliais 
ir Clinrost, Ispanijos kard. 
Cnsanovn. Uagarijos kard. 
Cgcrnoyli ir Airijos kardin. 
O’Banmdl. Bus ir New Yor
ko' kardin. Ilayes. Be to, tą 
pačią dieną ir paskiau atvyks 
Šimtai arkivyskupą, vyskupią, 
nmnsignori? ir kunigą. Ją di
džiuma šiandie vrn Xe\v Yor
ke.

Prnmrša. kad įtartu su Le
gatu Cliicngepi atvyks dar ir 
Bostono ir Pliiladelpliijos kar 
diuolai. i

( M paduoda
Tn„ lifoln j„ „gontai jau v.-, |ijti 3(w0(X)
,la propaganda liygoj, Irar, |vilJ skai.;u ,„,ri
Iruknam .langiau prieinama, ,žy,nj|li
uvgu kitą vnlstybią sostinės. • , , lf , ... -

juo tarpu Maskva j tm vi-
Pilsudski nesiskaito Lenki-j tėuiijasi su dideliu atsidė

jus diktatorium, liet jis yra jimu. Bolševikai tvirtinu, kml

ŽYDAI TURI RESPUBLIKĄ

.M.NSKjVA. birž. 15. — I k 
rainoj, Ckersono provincijoj, 
žydams {kurta autonominė

Po nubaudimo iškelia >iį>* 
Uncija, liet nieko negelbėjo.

Šerifą: kalėjime

niilitariuis diktatorius? Šalies 
administracija dirba vien jo

ne viena Franci jn. bet ir An
glija •gundo lenkus guiMuotį>.

7 ŽUVO GARY, IND.

Illinois Steel Co., ’iary, 
Imi., vakar eksp<iodavo kok
są pečius. Žuvo 7 darbininkai.' 
12 kitą jmkliuvo į dirbtuvės 
griuvėsius. Jie sužeisti.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 
7 ŽMONES

VfEN'AL* Graikija, birž. 
115 — Trys žaudarmai, knsic- 
rius, du bankos darbininkai ir 
šoferis plėšiką aut vieškelio 
užpulti ir visi nužudyti.

Jie iš ėia automobiliu į Ja- 
jiina liauką vėžė 15.UtH),()(H) 
i drachmą (LSdb.bbb dolp. Tai 

(ilvN’LY A, Šveicarija, birž. plėšikai pagrolM’-?

Cook apskrities šerifas lloff- 
respublika.*’ Bolševikai tikisi,J,lUin praeitą šeštadieni užihi- 
knd tą resĮmbliką Amerikos ,.V|„S j>H pngT. apskrities kn- 

lėjiman Jtl-iai dieną. Tą pačią 
= diena Cook ajiskrities kalėji

mo bnviii-is viršininkas West- 
Inook uždarytas I>e Kaili a|>“
1 rili-.- C.Jojjiu.'in I it-ms uiė- 
liesiani“.

|**i>deralis teisėjas M'ilker- 
sou juodu kitiiomot nubaudė 
kalėjimu už teismo įsakymu 
UepildMiią sąryšy su •'lioo’lc. 
gėriais”.

žydai remsią. doleriais.

An-štuota Mari<* Keime-ly, 
22 iii., kuri važiavo i«ivoctii 
automobiliu.

Cook apskrity, kuriai pri
guli Chieagi), šįmet nuo auto 
mobiliu žuvo 34<i asmenis.

SOCIALISTŲ RIAUŠĖS 
GENEVOJ

15. — Amini sociclistai čia 
sukėlė denioiHt racijas prieš 1 
fašistus italus. Keletas italą 
įsimaišė j demonstracijas. Ki
lo'nemažos riaušės ir nništy- 
iA’-h. Areštuota pora italą — 
T. Sąjungos sekretorin Pas
kiau pnJiuosnola.

Tas incidentas iškėlė ėia di
plomą t i nes kornpl i kuri jas.

NAUJAS FERSŲ KABI- 
NETAS

TEIIEKAN, birž. J5. — .Su
darytus naujas Įiersą laiuis- 
terią kabinetas atsistulydjims 
Snleinian Minui Farouglii ka
binetui.

rie reprezentuos kiniečius ka-, Paradai 
tnlikusz
Priėmimai

Jo Kiniu, kardiuohis Mun- 
deleiu, Chicagos arkivysku-

Kiniečiai katalikai
Praeitą šeštadienį Chicflgon 

• atvyko Sir Josepli Lo l’a 
llong, kinietis kapitalistas, 
katalikas ir įžymus filantro
pas. Jis Raitosi turtingiau
siu kiniečiu. Ift Kinijos ji« ftt- 
vcž£ nemažai įvairių Imžtiy-

fiinų brangy# rūbą, kuriuos 
pagamino kiniečiai katalikui.
Tie rūbai bus vartojami Kon

greso laiku.
Su juo kartu Kongresan

atvyko ir būrelis kiniečių, Im- <Ua

Ketvirtadienį Šventojo Tė
vo Legatas Chiengoj bus did- 

ižiaį iškibningai geležinkelio 
stoty sutiktas. Jvyks didelis 

L/ ,. , . jniradns. t ūkstančiai žinomą
ims dalyvumą. neskaitant dauKasdien turi atvyįkusią Koiig 

resnu dvasiškiu ir pasaulinių 
priėmimus. Jo Eminencija 
priimn kiekvienos maldininką 
grupės vadovus. Kai-kurią 
dieną įvyksta keletas priėmi
mų. Be to, kardinolas turi 
daug kitą užsiėmimu. Įvai
riausius Kongreio reikale 
darhus direlrinoja.

Atvykus Arentojo Tiro Le-

gvbės dvnsiškijos. Dalyvaus 
nemažai katalikišką organiza
ciją. Legatas bus nulydėtas į 
kard ii A>l o Mundelein rez.idcn- 
ėniimą. Atvykę kardinolai ap
lankys snvo tautą parapija*.

Penkiadienio vakare Coli- 
aeimie įvyks masinis Chicagos 
kataliką susirinkimas, klirin

gai ui ir kitifms ksHiaolaiąsu kro, sveikinamas Arentojo 
musą ganytojui (Urlms padi-'Tėvo Legatas ir kiti knrdino. 

| ” |lai svočiai.

Proliibieinini agentai Irijosi 
vietose atliko “reidus”. Rado; 
daug įiuotiią gaminti alkoholi, j Šaudo praeivius

Ties l.al’lin ir Tnylor gnt.
Chicagos Medikui? mokyklą Įpoliviuonns Comiors keletą 

baigė -lt! studentai. Guvo gy-|kartą Šovė į jiergieitai vužiuoį 
dvtoją laipsniiąi. jaučius automobiliu ir ,MiŠovė

Amerikoniški vokiečiai t Iii- pnioimiučius vyrą ir moleriš- 
cagoj mini antniją metinę |J(».
“vokioėią dieną,*’_______________

Nuomiiojanią knuilZurią. mi
muose. 93. Windsor avė., de- 
tektivai rado ispanišką kul- 
knsvnidj, -veriantį kelis šim
tus .svarą. Ieškomas snvinin- 
kns. kurs laivo nuomavęs 
kambarį.

Vakar iškilmingai ininėla 
veliavo> diena. Didis skaičius 
piliečių iškilmėse dalvvnvo.

Fašautas, mirėi
I Stantori nvo. policijos stoties 
poli,‘Ulonas .Miilcahy pirm 

jVieticriu metą tiogro plėšiko 
in,šautas nepergyveno žaizdos 
ir aną dieną mirė. Liko našlė
u 7 vaikai-.

Paskirtam sjMH’ialiain proku 1 
torui McBonald. kurs tyrinės 
žmogžudystes Cook apskrity, 
pogelboii eina (Htlicija.

Brazilija Išėjo Is Tautu Sąjungos
GENTA’A, birž..15. — An- yru nuomonės, kad nei vielini 

dai Brazilijon atetovns T. Są-Į Amerikos vnlstylwi negali 
jungoje pranešė, knd Brazi- Imt vietos Sąjungoje, 
lija ftph‘isinn|i Sąjmigi). Ispanija tnipnt nerimsta. Y-

Aiiuidic tn* pranešimas yra-ra žinoma, kad ji irgi apleis 
įvykęs fakta«. Brazilijos nt- Sąjungą.
stovas formaliai painforma 
to T. ^ąj’1»»goę geno^alį «•*- 
retortą, knd Brazilija už dvie- 
ją motą apleidžia Sąjungą ir

• I ■- «

Kuomet nei viena Amerikos 
ival.'lyluė neprigulės Sąjįmgai. 
pastaroji tuomet lies vien Kn 
ropoa reiknlus-

NK\\ YORK. birž. I5. — ėdis l»e >kiybėliu. saulės spįtt- , 
Praeini soknuuliiąii ėin įvyko daliui užgavo, 
iškilmės, kokią N'ev Y'-rkns Sporinio giar-liją sudalė 
nebuvo larėjęs. Kolumlm Vyriai,
šventojo Tėvo Legatas i |i< r- liieinnnl knti-drnu Lcgntą 

smailis atstovas! Eiicliaii-ii- suliko ir •veikim, katedros re
niu Kongresam Jo Km. kar-l. ktorius. nimi.-ignoras Landlo.

Katedroj jį sveikino kardino- ’
Iš kardinolo llay,N'mv Im- Ilavos ir Kataliką* Kliu- 

Vorko arkivyskupo, lezi-ienci bo prezi,įmins Martin Con- 
joy Legatas dideliu parmlu l”»y. šiam pa-tarąjam siiteik- 
keliomis puošni-iiuis gatvė- Iii privilegija Legatą sveifcili- • 
mis nulydėtas šv. Patriko ka- ’i pnsaiilinią kataliką vardu, 
tedroii, kur įvyko pamaldos. Legatas siijauiliaauėin'P ftt-

Iškilmingoje procesijoje bu- sakė svcikiiitojnins ir stt,eikw 
v,, ušltioiti kardinolai, dange- šventojo Tėvo |uiluirniniiuą— 
lis arkivyskupu, vyskupu.
liionsignoruĮ ir kunigą.

Ėjo Ht.UUG kareiviu, kadetu 
ir katalikišką organizaciją na

’l Uo larpo apie pusė nulio 
lio žinomą b,n o -us ii inkę ap 
Imk katedrą ir kitus,1 pašali- 
tlė.-e gatvėse.

K,-lems tllksiJIIirill pulic.
Uloną tvarkė minias. Ir .-tai i 
iieįvvku nelaimi ilgu atsitiki ‘ 
mą. Tik kelis žmones, stoviu- i

Pinigų Kursas

Vakarykščios dienos

T

l.nlm ui imt Itin Sll>M(f 

Ainihin Z l'iL •('. . .-S-f‘ 
/•'ii/inijut imt fitin,:iį $-7.28 

H-h/ijiK lUII /l/lliilU '

liuliĮtIS JUH ! i lt

sieiiitt i/u.> imt f f. Xl9J7 

]’ul, ii-iij/is- iiui mm k. S29J91 

/.i aki jus lim zlnlii Slo.flO

T e i s i n g a s Patarnavimas

Siųskite Savo Giminėms

I
LIETUVĄ

PINIGUS
PER

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 
Telegrama.

“Draugas” Pub. Co.,
2334 S. Oakley Avė

Telefonas: Roosevelt 7791

p J
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**D R A U
tnuir

A S
■oAdam

nui#, yjudingni L. \ yėim, tu- J. Eretus yru didis sporto ine- 
ičs progos susipažinti su Lie- gėjus. •
tavos juutiimu s(torlu, nes Dr. Feder. Sekrctorijata3.

J. E ARC. J. MATULEVIČIUI PAGERBTI VAKARIENĖ ATVYKSTA PROF.
JUOZAS ERETAS.

Lietu
vos konstitucija.

Iš mokyklų religijos moky
mą pasalinti teisėtu budu, ne
pakeitus Lietuvos konstituci
jos, negalimus dalykas.

Lietuvos konstitucijos SO , 
Miko: “Religijos mokymas 
mokyklose yra privalomu#, iš
skyrus mokyklas, įsteigtas 
vaikams, kurią tėvai nepri
klauso jokiai tikybiniu! orga
nizacijai. Religijos privalo bū
ti mokoma pagal reikalavi 

tos tikybinės orgunižaci-

** ii’tūuug susipažinę tu

Om Tmt ............M.OO
■tz Montha ....................... a>«0tOt SKW#-ferXA*«D# *c- A UOFY 

draugas rcnLisinjio co., iao. 
la OalUer A iru, Clikaco, UI.

Trl. Hnoievell 7"tl

PASTABĖLES

. Džiaugiasi “N-nos” imu jo 
ministerių kabinetu Lietuvo
je sulaukusiu.#, į kin į įeinu 5 
Vai#, liaudininkai ir 2 »ue-de
mokratui. Tris vietas miiiistc-
rių kabinete apėmęs pats šie- ,,,,1S *”» v*«
ževičiu.s, nes tinkamu tom#. kuriui priklauso muki
Vietoms Savo žmonių neturi.
būtent jis yra ir M misteris 
pirmininkas. ir teisingumo ir 
)ž#ienią reikalu ministeris.

Karu ministeriją valdysiąs 
fapočkis, vidaus reikalą inin.

L-deiu. Požėla, žemės ūkio 
m. Kukšciuna#, lman.-Us 
Alb. Kimku, Kvietimu nrin. 
prof. V. č’upinskus (soe.- 
dem.) ir susisiekimo miu. .Juk 
nevičius.

Visi naujos valdžios mini-- 
teriai. išskyrus premjerą, nė
ra Seimu nariai. Du soe. deni. 
užėmė svarbiausius vidaus gy
venimo vietų#: u pš vietą ir 
vkl. reik. ministeriją.
. Kol kas nėra žinią, ar soe. 
demokratą ministerius Šleže 
viriui davė s.-d. (tartija, ar 
pats p. AI. Šleževičius ją įpra
šė apimti tus garbingus ir at 
Sukoutingas vietas.

Valdžios sutvirtėjimo dėlei 
gali kartais miu. pirmininkas 
pakviesti į užsienio reikalą 
luinisbuius taip trokštantį 
valdžios p. Smetoną.

Iš susidariusio ministeriii 
kabineto daug dideliu darbu 
nėr ko tikėlis.

Soe.-demokrulai visuomet 
laikys vai. liaudininkus val
džios kryzio jtavojuje ir nau
dosis jąją silpnybe.

nv#’

(’!>«)

Laike istorinė# Chicagie-

Keletu# Cliieugos socialde
mokratą, pasivadinę garsiu 
vardu “L. S. S. Pildomasis 
Komitetas”, savo organu pa
reiškiu savo reikalavimus 
vieiuiimeiiuns s-d. Lietuvoje, 
ragindami juos įeiti vul iŽmu 
ir mokyklas puliuosuoti “nuo 
klebonu ir špilolninku glo
bos”. ‘

Keikia tad pirmiuu pažiūrė
ti. ur yra galimybės pakeisti 
Liet. konstituciją, o jau pas
kui vieniui nė i ums siūlymus 
daryti.

Konstitucijos-gi keitimo nu
manymą gali iškelti arba pu’.- T
Seimas, arba 50,000 piliečių, 
turinčią teisę rinkti į Šeimą. 
Liet. Konstitucijos 103 \ taip 
saku:

‘‘Iškeltąjį Konstitucijos pa
keitimo arba papildymo su
manymą priimu šeimas trimis 
pcnkduliui# visą atstovą balsą 
dauguma.

.Seimo priimtas Konstituci 
jus (Mikeitimas ar |Hipildymn# 
atiduodama# spręsti 'rautai v: 
šuoliniu l/ulsuvimo keliu, jei 
per tris mėnesius nuo jo pas
kelbimo dienos to pureikuluus 
Respublikos prezidentas, ar
ba ketvirtoji dalis visą atsto
vu. arba 50,000 piliečiu, turin
čiu teisės rinkti i Seimą”... 
Ir toliau: “Konstitucijos pa
keitimus ur (Hipildynius, kai j 
Seimas priimu keturiais jienk 
daliais visą atstovų balsą dau 
guma, įgyja galios nuo jo pas
kelbimo dienos”.

Esamomis Lietuvoj sąlygo
mis dabartiniam Seimui, net 
ir autonominio Kluijiėdos Kra 
što atstovus skaitant lygiatei
siais respublikos konstitucijos 
papildymo sprendėjais, pa
keisti Konstituciją, išmetant 
iš moky klą religijos dėstymą, 
nėr galimybės.

Konstitucijos pakeitimo ar 
]>upildyuio sumanymą turi 
pats Seimas praimti (>0% vi#ij 
atstovu. Už religijos dėstymo 
išmetimą iš mokyklą balsuotą 
soe-deiu.. liaudininkui ir tai

čiaiu# lietuviams Jo EI:#c. ur- 
eiv. J. Matulevičiau# priėmimu 
vakarienės ilgesnę kalbą (ui 
#al <• kun. kiiii’Hinu.lm Alaeie- 
jiiii#l:as.

Džiaugėsi ji.'Jii šioii
mė’iiis ir gautąja proga nu
rodyti knip daug Aniei ikieė’iai 
lietuviai katalikai prisidėjo 
prie savo Tėvynės atstatymo. 
Ypač jam buvo smagu padėko
ti Cliiougieėiums už suteiktą 
|iernai gausią paminą Švėkš
nos gimnazijai ir nukentėju 
#iam nuo ugnies miesteliui.

Kaip čia Amerikoje pažan
gus ir muksiu keliais einant 
siekia katalikai prie tautinės

■ tuvos, kuri buvo suskaldyta,
Išdalinta, išskirstyta.

Dabar jau matome ką kitą.
Ir dažnai, kur istoriku.# sus
toja priežasč'ų beieškodamas 
delei ko stebėtina* geri laubii -jhij„jn 

1 pasidarė įvykiai ir net urėdu- |i«-tiiviu
.......... . uias imtlegiiiiOiii jnisuuly turu

ukil ... . . ......i.'iiiskiuiiiio, tikniiio z.iiiogaii# 
akimi pniuulo, kad ir malda 
daug pagelbėjus tautai nepri
klausomybės siekti.

Nors tiedu priulai -- tikybi
nis ir tautinis yra labai skir
tingi, kaip skirtinga yra žmo
gau# siela nuo kūno. bet vie

Dirželio 15 d., Wliite S,ar 
Line laivu Olympic Amen 
koii atvyksta Cliicugus Eh-į 

Koiigrei.au *
jaunimo prictelius,, 

Kauno Universiteto profeso-| 
liūs. Lietuvos l'nva#ariiiinką , 
Sųjįingos Pinųininkns Dr.! 
Jiio/us Eretu#.

Pasibaigus Eucharistiniam 
Kongresui Chicugojc, gerb.' 
profesorius a plunk y# didesnes’ 
Amerikos lietuviu kolonijas!

Jei jums yra nusibodę
paprasti

litu Iii t lie jimo grynmim

Alanouie, kad soc-dcM. ur- i gal nevisi. 1 k. Partija, gal
ganu# neragina vieiumneniš 
tai atlikti perversmo fašisti
nių budu, bet paturiu lai pa
daryti teisėtu budu

...» luinu, nesipri-Jinu, o tik S* I“'-1“-'1-“'“ ...... . Jjetuvo.
| Utį leda. jaunimo veikimą, taipgi pa-

Alvylu, jvni,nu. I,u„„už,„„.',l‘"?:» I'1""! pnuM-Sinų I-’ck- 
racijos ir Ja Vyčių Kongre
suose tVnterbiiryje.

nią Imrys iš Lietuvos j šį 
JNNVIII Tarptautinį Euebori#
lijox kongresą jaigitblt Jėzų

,.žinikjn,„ ir tui Sllkr„„„.„lc j,
„Ui,.kuinu tojo tnoknlo „r.tyj ^ivo nia,(|(u( at„^.luli vita. 
beserą Kuzimieriečių ir ku-
uigų Marijoną Kongregacijų, 
taip Lietuvoje, kur dabar di
desnis socializmo pavojus grę 
si, tos |Aičius musą kongrega
cijos (vikiu savo jėgas išga
ningam Lietuvos darbui. Džinu 
ginsi gerb. kalbėtojas, kati 
jam tas tenka pareikšti pu 
gerbiant Jo Eksc. are. J. Ma
tulevičių, Lietuvos Ajuištalinį 
Vizitatorių ir kunigą Marijo
ną. Tyrinusįjį Vadą.

.Sekantis kalbėtojus, didž. 
gerb. kun. d-ras Pr. Buėys, 
Lietuvos Universiteto profe
sorius ir teologijos filosofijos 
lak u lieto dekanas, buvęs U li
to Lektorius ir dalrnrlinis Ku
nigu Alurijonų Provincijolus 
savo jautrioj kalboje apibu
dino Lietuvos dalyvavimą 
turptuutinėje plotmėj, beiul- 
ruujunt žmonijos kulturiniuose 
reikaluose, besiekiant Lietu- 
vui prie savystovio gyvenimo 
o tuipgi nepriklausomybę įgi
jus.

1912 m. vienas lietuvis vys
kupus dalyvavo Vielines Eueli. 
kongrese, bet jisai tuomet ne
begalėjo atstovauti visos Lic-

tii'iii. Ui. Eretus gimimu

yra Šveicarus, Lietuvon at
vyko su Knudunojo Kryžiau#
• Irgnaizaeijo# reikalais, kuo
met Lietuva smarkiai kovojo 

Toliau gieda Jonas Komu-j už savo nepriklausomybę. Dū
lias “Šventas Aliestas” A-’durnus laisvos šalies pilietis, 
tlams’o. Keikiu pripažinti, kad tgilini įvertino Lietuvos jau- 
fi. Komiiuo ImJsa.' buvo skar-Liuolią fMisišvvntimą, pats sto-.

gahui uz savo ir savu 
nė.# reikalus.

O’.

Tėvy-

du.#, galingas, jaut rus ir ma
žinu buvo jaučiama jame bū

damas savanoriu į eiles kovo
toju už Lietuvos nej»riklaiL#o-

kėliam#, soe. tiem. visiem#, ku
rie ncprikluuso prie tikybiniu 
organizaciją, furėti savo mo
kykla#. kuriose religijos mo
kymu#: neimtą privalomas.

Lai laisvamaniai sau #lei 
ginsi #iivo mokyklas ir ten 
mokina savo vaikus, bet hii

Inisvamuniai žydai ir |>užau- 
gieėiai. Sunku jiems butu su
daryti nors 50',į visą balsu.

Kita vėl, L. Konstitucija'nesikiša į katalikiškas mo
Del šiame atvejuj (»a#tioilo leidžia laisvamaniams, lieti- kyklus ir ją sutvarkymą.

vu#ią netobulumu. Del to ir'mybę. Lietuvai apsigynus nuo 
publika nesigailėjo jam “ ka-. išlaukiniu priešą, Ur. Eretas' 
lučių”. jnpsigyvcvo Lietuvoje priim-'

Visos vakarienė- žymiausio-jdaimts Lietuvos piliet\bę. Da-! 
ji dalis buvo Jo Eksc. arei- bm geri*. Dr. Eretas prol’csn- j 
vvskiijM) Jurgio Matulevičiau# riauja Lietuvos Universitete 
kalki. Jam atsistojus kalbėti, <lė#tyJaina# franeuzų ir vo- 
\i.#a šulė kaip vienas žmogus kiečiu literatūra. Išmoko ge- 
pugurlios delei sustojo, audriu ui' lietuvių kalbos bųidatu.*.# 
gai sveikindami delną ploji- navyzilžin daugeliui Lietuvo# 
ma:.#, ir lik paprašius Jo Ek- piliečių, kurie nors gimę ir 
seeleaeijai susėsti, pilnutėlė■ augę Lietuvoje, bet lielnviš- 
ziuonią švelnino- netoli 41X1 kai kalbėti neišmoko, 
žmonių 'atydžiui klausėsi Jo
Ekscelencijos kalbus. — Uru
liui Kunigai, ir Kroliui Pasau
liečiai, — pradėjo .Jo KUsec-,'? 
leneija ■— jaučiu. J1W geidžiate 
:’gjr#t i #iandie liepa,mist u da
lyką. Dėt aš, sujiunlinta# į- 
gytaisiais (Kisitikiuio, ju>ą uiei 
lingu priėmimo įspūdžiui#, ne
bežinau, ur surasiu žudžią ;>a- 
dėkoti.

Širdingai kaip moku ir ga-j 
liu dėkoju uz. gružą, meilingą 
pasitikimą, priėmimą. Tokią 
iškilmių nesitikėjau. Iteiškiu 
broliams pidėką. i

Sveikinu ju# visus kuošir-! 
ilingiausiai \ i#os katalikiškos 
Lietuvos vardu. Lietuvos 
vyskupai įguliojo mane svei-i 
kinti jus ju vardu. Kartu #u 1 

(Tąsa aut 3 pusk) ’i

Anicrikos lietuviu jauni

Petrus Biržys.

BALANDĖLIAI,

(Tą#a)

Kiek čia ją buvo?
Kur be#uskuity#i. Tiek ją daug būvu. 

kiek lietuvio vargo dienų, verguvės ,»rie#- 
jMUtlo# ir kančią laikais.

D iMilaiulčlhti... 'Jukins kaip ju# tik'.ii 
svajonėse, #a,»ne galima regėti, t) čbi n* 
#u,mus. Kegimė visi. ltcgimė.

Dulti-už bultą baltesni. Švuriičiui-i'ž 
švarumą švaresni. Meilučiai, jog nėra pa
saulyje (mnašio# meilės’. Draugin iai, jog 
nėra niekur tokio turto, kud nors vieną 
j#igyli.

Bet skyrėsi nuo kitą try# pirmieji, 
kurie ir nutiųiė ,arčioj gurbiilgiausioj vie
toj, — “LAISVEI” aut #narną. Tie try# 

I truputį dirk'fui. negu kiti buluudelim.

Slin|M'litiu#<' jie laike jk> žalią sakelę lau
rą. l’riskrido atsargiai šakele# jutberė po 
jut t “LAISVES” kojom is.

Tiek ir tebuvo skirtumo.
Visi gi lutlaiidčliai turėjo jierlą, dei

manto, at kokiu kitą bi’angciiyhią #mi(H'- 
liu#.

Uį. kaiį) giažmi spindėjo siuųn'liu- 
kni.

Kojytė# laiuloiuitč# kraujo lašo spal
vų#... Ta# raudonumas, to# kojytė# tiki# :r 
širdis musą verte vėrė.

Kiekvienam Imbimlėliui 'ant galvutė# 
VYTIS. Spindi ir žėri VYTIS.

Ant ją kaklelių saulė# spindulio švie
sumo siūleliu priraišioti laužyčiui vaq**- 
liukui. Kiekvienam |w vnrpeliukų.

Mačiau miškuos iu«*|#\a> gėlyte#. Jų
jų žiedeliui žemyn pasvirę. Atrodo jie 
kaip Mir,lėliukai. Vadina juos, tiesiog, 
varĮwJ;ni’1.

PaiuiŠu# varpdiukui buvo prikabinu 
bdiindėlinuis. Tik, nesulyginamai jie gru-

M

AIP lik sykį ilEI.MAR daailytčs Jūsų 
lupu. jus busit laimėtas!

Ir juo ilgesnė paiintis, tuo tvirtesnis prie 
prie ju prisirišimas.

Todcl. jei jumis paalsino paprasti ir norė
tumėt gauti tikrą įuonict

Susipažinkite Su

Karaliene Žymiausių Cigaretų.

Įlipkite Laivan New Yorke
lo lipkite Klaipėdoje

JEIGU JUS NORITE VYKTI LIETUVON 
Rūdaitės ir prisidėkite prie AN TROS 

Milžiniškos vasaros ekskursijos

TIESIAI 'J KLAIPĖDĄ

LITUANIA” Liepos 17.
Ekakararjn Rengia BALTiC AMERICA LINE tr Kuria Palyd#, Pa*k>i Kcajpanij.so Afetovu 

Męs AR JŪSŲ AGENTAS PASIRUPIN S1JI IŠGAUTI TERMITUS IR PASUS
R< įkuluudsitni KiiuilLi'-iuij liiiiii ii įii i.irimu oę tii-ipkii. * | v) temini j jirnij uptidiiiJu'-jr •iį;«,n 

Ii), urliii lii'im j:

BALT8C AMERICA LINE,
120 N. La Šalie Str., Chicago, ilk 312 Second Avc. S., Minneapolis, WIsc.

že.#ui ir švuresiii ir švelnesni. Skuistučiui ' 
vaiįieliukai... įvaiiijisjmlviai: melsvi, raus
vi, gelsvi, žalsvi... ir visokią.

Pasiklttustti-vaijieliai skambina... din, 
din, din... lindi, lindi, lindi.. Dal.<«*li'ai tie- 
šiai širdin, tiesiui širdin lėkė. Dar nieka
dos lininis negirdėta# balsas ir skamliėji- 
nias- 1‘oks malonu#... Net glosto, rodo#, 
širdį. Ir |>alaiuią Ir ilžiuugsiiią ir vilties, 
pasiryžimo, meilės ir... visko geru skani- 
liiuiuuis teikė. 'Cik klausyki#, tik atverk 
ausis ir širdį.

Visų šitąt lialaudėlių nuo švelnią mik
lią s|»arneliiĮ lašėjo ašaros... Pažįstamus, 
girdėtos ašaros. Tai ašaron tėvų. #e#*dių, 
kūdikių, jog žuvo karo artimi, jog žuvo 
širdžiai įmingąs.

Ir krito ašaros j minių... riedėjo la- 
š.t# |m» lašą per musą veidu#.

Dabar tik me# |«ijutome, supratome 
ka# džiaugsmas, ka# gnilestis, kas nšu.'b 
ka# ramia. Supratome, pairnemr riedan 
e,n.» i? Imlandėlią ašum# ir n:n#ą. Paži- 
p.uu'e ir boJundelius. Pirmieji trys: LUK

ŠYS, JUOZAPA\ IrlUS, EIMUTIS. Kili 
vi#i, lai karo žuvę :nti.są broliai.

Paguodė mus. Me# juos pugurhi.'iotuc, 
pagei Itėiii.

Paskėlė pinui trys didieji balandėliai. 
Sparneliai.# suplusiiojo... Padarė devynias 
ratu# apie mažėją, apie mu.#, ir pasikėlė 
į aukštyl#’#, kur žvaigždelės mirga. P-"- 
kili juo# greitai nusekė ir visi kiti. Kaip 
baltas debesėli.# (alkilu., sumirgėju... dingo 
erdvėse.

l’iu-iiiu'ldėin. Nuleidom vėliavas. Su 
ntaišu (mlydėjom karo invalidu#. Skirstė- 
i les kas sau.

Kiekviena# jautė, kad jo šinlis šiun- 
«lieną kitaip jputė, širdis kitaip plakė, 
kitaip viqiėjo.

Dažnai mu# kur m* kur rūgimi, kvie- 
ėix Luikrušty rašo, ragina. Dažnai tik n*-, 
ma Įname kur musą laukiu, kur mes tiJ: 
esam reikalingi.

' Čia !!'.»•.# -kubini atėjome. Karo Mu
zėjaus todnnn mes saitsrikimšiui subėgo-
mv. ' »

\ i

Net g įtvę uzlv iikėm. Net jau neb 
buvo kur be dėtis, lbitKciis;.-, spdudėmi 
\* i žemės jais Paminklų.

Mat pašaukė mus Buluudėiiui. Bubu 
•lėliai šaukė užtat mes skubinome#, liėgoi 

štai “LAlSVfcS VARI’AS” gnml* 
ir raudojęs jau aprimo, \ isas kuilius,'pi 
sveikinimus, ajs'ign# atlikome. Užlmigti 
Praėjo viskas ką Siųmo vakare ketini 
me sulikti. Nei tos valandėlės tiek |n 
guorlo# teikusios, n<>i balandyčių ju 
iielM'grąžin.#ime. Ėjo nuėjo, skrido iii,
kr ido.

Tamsą# nakties sparnui pridengė nu 
su giliu# sapnus.

Rytų žvaigždelė (Kimažėl, tyliai i 
bailiai palydėjo musą džiaugsmų su su 
• Kinis sapnai# supintų.

O Lietuva, |«ilaimiuta atskridusiais i 
AM^l.VVBliS BALANDfcLIAJS, DA> 
KAUS BAJLANDfiLIAlH, naują, kiliui 
didžių ir galingų jėgų kupina, pradės la 
mingų, naujų, giedrių dienų.

i (Pabaiga)

Koiigrei.au
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(Tųsa ii 2 pn*T.) je, kur kaipu vyskupas turėjo bud goVu* anuos 6 trukumus.
i.uaia> ir (nuo km.ig.it ,u|,‘nli uuu* KikalB./^tonu.
atvyko į Tarp. Euch. Kongo- *Sbvu Iu?tu ’| taJ ir n^Idury* ncat-

vių. baltgudžių, ukrainiečių, urzgamas mazge*. Kas kPaj

LIETUVIAI AMERIKOJE BIRUTĖS DAKTARAI:

DETROIT. MJCH.
rų nemažas būrelis žmonių 
iš Lietuvos viao 46 pu«uulio-
iiv» itnoova. gyventi 7 nr 8 valdžius. Du Tai bilc žiopla* gnu utlil • t.

kartu buvo Imlševikų valdžių Lt imliem* ntd’toli vii, ; Norime intuili |mu|,‘ko* /.<>• 

j‘

lenkų ir kitų tautų. Teko p»*r-• kritikuoti ir griauti valdžią.1
Padėka 6v. Petro Parapija*.

Salaiatatai ikr*dr-"i |« |ir<»««a»
Ja a i f ji SAiaai^A <.*ui| atmaiA » 

mm ir prUoniv Miklul. 4
• >1 yilUI|-<tK4 fcr>u1i4tex

I »rhMp« UU4 f pikniku Ir UajI'4 
r>nf'>uJii« |»*rk4ivl d»u|Uu dan
tiniu rmnl.itj.)

DR, A. K. RUTKAUSKAS

lullltll ilu I*ikr4*'d«'ile|jit i». 

reišk* j*H>idiuzju\ imu ir tižiau 
gviuo n u veiklu i.šiuo, lietui 
Amerikiečių dariau*, tiek me-
■ leginėe. .tiek dvasine? kultu

•. Buto iiioiip'idų, kud gyvy. ūžion i r-iš t-arti visus tuos pii.į^l K‘*l'b. kun. •,',iinu-iut n 
Itvi g.-eu* dideli* jaivojun. Gy-jžadu*, kuriais jie (sociidiidui) puNipijnuunm n/, ■ nu -n* r.u 
venti vi/ienu žmonėms, k’ini- 'aidžių kritikuodami žmonėm*. l-a“- kurio* bin » -.iiinkfo* Ji. 
gailis ir Jo Ekscelencija i Vii- žadėjo. tai jau *mi« kitas |wrapijvje. ftimtn - i»« *ig:»il. 
iiiuje buto larjKU* labai tur- klausima.*, Čia tai ir jai-iro- *•»'*» piwg" *.«d tik |ki

Kruuluv* Atifjir.i ka»lirni|:

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

OVbTT'klAM IK CUIllt KO.tfl
4442 So. Western Avė

Tclcf. LafarrUs 4114
. — z

I.l į«nl. M >4.-

*-

Dr. A. Račkus
Gydytojas, Chirurgus Obs- • 

tetrikaa Ir SpėrijalisUa

io» antyje. Ilaug <lirl«o jot
Amerikiečiai riagimiai, _ ..
laimn laimi d m >■ L -ti|u imiuuis, gaudamas kur- tybė. Kusi j o* bolžev’kai n».-*u-Į<u

; i; r t,./. • t ' • tai* asmeninių aukų iš Ameri- >i|>ratu*iam burliokui irgi nu- ‘ "I ln»inn« I*’“I"p»mim* h/.

. - l..n.— • i-, kitčiu prus i imti tunu mi, ken- k*» kalnus žadėjo, Inl bu

. . . . i,.* Jo Ekscelencija Vilniuje, įstatymo prie Meni..: bado ir po.Padėka DraOgijoiur, šv. Jur
stj jainslys |«OM«aIiui Pluki- . , - • . • - • ■ i.II..-; . k I • . kol huite*. kad JO tenai būvi- litine* vergijos, nieko linu Hn Para nno ir<b Ijihijo* jairodO. o dvasinė* .. ' . , • . , , ‘, . ... . . nam \ra naudingus kaip vvs-'giaua negavo. laetuvojc kol.
kulturus i&sivystvina irodt* . • ... ................ . skinti-ria-t.*. šx lur.-i.. ir,kupijus katalikams taip ir I*le- kas sorudiatilics diktatūros. D e • - I

T . .. , . .. .. Invai. Bet taip susidėjus apy- jvesti m-galA. liet įvairių s<>- 1 *‘P,JMJ»?*r*"“L• ')’• flt».t«J \n
P" tarpt. Eucliarišlijo* Kori- . . _ ... ■ iiiuolvnui ir Le to'os Buki*'r lovoms, kad ilgesnis Jo Ek.*e. ci«li*umų išbandymų jie inc-j • _

jaisilikinias Vilniuje butų giu* pravesti, kas, žinoti n, ’>*“ ^‘'P-8* pri'i'lejo pnskir

du ta*- r**,,di vienuolynų. kuri* y raku. liet Amerikiečių brolių «ijr* visa socialistų pažadų - • • .
• • ........................ - • tlur skolose. T'«b * *11 •lili'.'Ji u

DENTISTAI.

DR. C, Z. VEZELIS
MI.II Vis OI Vll»l IS 

icn SO ASHLAND AVENUT 
(iO*a IrUr llaulr.anl 1012

už. *nvnites įvykstųs Chirag 
jc Tarpt. Kūrinti išlijo* Km 
gieaas. Kimiai tukstanėiu |i<>

OR. L, P, SLAKIS

tuvių .Amerikoje stojo j kol
vien iihi(>«<<s žalos Vilnijos Iii?- 'skaudžiai atsilieps dėl Lietu- • h.nio* is savo iždo $10.111. šir

l» »; \ T 1 *• T A *
4454 So. VVestcm Avenue
ValatMlu*: Nuo |U r»lo Iki > 'įl

inka rv

DR. A. J. JAVOIS
Cit OVIOJ.V* |»t CKIIII Itl.A* 

jizj sa. Kal»l«<l <us«i 
TrL Ikab-iant TO4-. 

ValArjM — l IMt ir. — < Iki * 
Mu: 4(19 v* ( A»,«ur

Trl. 1C»5

DR. HERZMAN
I S RUSIJOS

Elektroterapas
1) — He marinime,
I > ll»|,«illn Ir l,u •kauamo,
l» -ll* kraujo.
( i Hm Jokio patojnun rv ai k Alai. 
!• ' I 'J.'IH-Iltut li*yr|kl« MriOb 

ra I Iu«,| ir fa JI rlll 1 darot
1 li.li*,1 '<ial.*tao*a<* lakntasila
e. XI ir alri.rj.1. tlasuirai pur-
l.j ba nserarljoa. ru tikromla
» I.l » >< t I. m> rr. ne. O, >a bat

Askurtiivt^ri. ..rrilla*
f. rl arr t <i)4) «-l.r.hia« i :ia
*-i’ r ,r* rHka'aa da
ro *'t—rarl^oa

1‘rt.r.Mjonall palamu VI1-14 tat* 
kl.» *a * r, nfl-..
1411 So. 50 A ve. Cicero, UI.
• ifi.*, oll.luriljc k»..,irn lutu 3 
'ai pi, t iki -j vai vakar,.

N-linu, I,. tr tecrtnlornla ollaaa 
ul.lan (aa.

I UI I Ii J I lu I bų I .l-'lm UU j
gerų. vnrdų. imgurLis juo. a
inerikierins. Todėl Jo Eksei*- ,, I », ,»,iM.riLi«*-ini lu-«uvi,ii '>kobi.*. Mes nrkunim t ncimnur . .. . , • ri-iMiblikai. jisai lusitraukc Al«*. amonis iečiai Iieuniui, i
b nrij;ii majorui \ ra sveikinti .... . ■ , , | • ,siiit<* to iu*u dno-numo..... . is užimamos vietos tuo n a-tu, katalikai, \isadas stov-dnliu .
.»me n k įer iuš lietnvias auks- . , , • , • . _ , , I $v Pisnciškzus Seserys. . u . , . , knoim-t dar buvo galima gar-; >«rgy Im.j IjHuvno nukalu. * * 47**w-* r*u*
tos kulturu* itiiso-ku.* lok . . I.- .... ... ____________________________...................... 1 . , bmg.li pasitraukti. i>»u<> įvykiu turim* lubinu su- =
uo-degutej, lo'k mokslo. Liek

iluvnuns, Katalikų liuzuyu»u, por pihci hj. jb t kalalil.
o gal net ir puiriai Lietui os į liuli už tai negalės.

ii i,.u
• ’i’i'/ni iiiiii • r -ui ii- n • r

Grrnl bc-lutlanis Ontinma IX
Bitllj luU|o t>a<»r.« nll’i'Z* 
Chlrurm ir O'.t-m

(l»4c r-aicka..^. rt.rer.Uha* ll(w 
c r ■*. tnet • r~9 Ir r» i k y p*S> I K a u

m-(r.tu« X lk«r U kili.klba 
r kk, r,a, p, i, 'aUii>

o Laharalarljjt: l«ti W 
I®Ui M. Morgan M.

VAI^N7M)«: Nuo 10—12 plrlj 
Ir nuo C Iki t.30 v«|. vakar*.

lUrnoml* f'nnnl 
Trlrfoi.al' 3110. Nnkl)

Tel. Boulcvard 3686

Dr. J. P. Poška

ku.*. kurios vi- iiuiziiia niu-ii
DR. P. G. LUOMONS 

iiitiii* i»Kvn«fTV* 
2201 WEST 22nd STREET

7.1 <anai «222
Vaiaoilau » -U r,’®: 1 ’ oU/-

, . . Jo Ek.»rtde.neija reiškiu di 'sirupinti. negu iki sioiini. ne* IĮ ir iit<akumingų dubu: b,i
or ngumo, ti< tikybini j . ri Į2Įallbj(j NIVO padėkų. L. K. K. lie. kurie bandė Lietuvai lfy- ku.* prtidėti svur.-tyti. kaip OPTEMITRISTAI 
*J<** l-’eib-riicijai, kuri wivo auko- numso projektų užtraukti ir į

rulinu .Io Ek.*eeleneija |vi- mpukukė \'ilniuje ir ŠJven- unijų »u lenkais suvesti, da-
gei'iinis pašilai iim u* tėvynei r 
ir Iai|*gi susiriipiuti ir *a\>*

jkteukojo apie *uvo nc|Kivy- lietuviu mok-<!o '..«dai-1 •«*«■ jiems \ ivniems valdžių ?.i. likiinu, ne* ir mii*ų i*l:nilė:i
I ■ ■ - | • • • I

detmų bu\u*ių |vidėt; Vilnių- ų*įų Ą|IM»rik 
-------------------------------------------dėka Vilniuj,- gyT

iečių lietuvių rar.ko-na |<iėtnus, jie vi*-,tiM> k-iiiua nriiuižr.iu* jw\o 
rvava gituRn- ko gal Miinųstyti ir IJeltivų jiugn. kaip La lutai Iix

ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
(Jutui Hvliliiiu. lUtrilrn)

ADVOKATAS
T •- UCJUUUMIM ST, ItOOAI 1X311 

Trlrpbooc ItaiMhJpij Z2»l
Vakarais: 2151 VVest 22 St

TrkrpSooe ttoo*rvrlt WM
Irir-fcna, lu-public Meo

/ij;i. moky tojų S-minarija. pražntin į*liiųiti. Tod.-I šių ma.». Taigi rimini n-ngkitiv > i 
šxeiiėioiiių giiuiuiziji ir visus melų kedenicijos Kongu-a.* Eederurjjos Kotigre-ų. 
prndžio* mokyklų tinklas. turės rimtai Įsigalvoti, knip Fcder. Sekretoriatas.

ir kokiu budu suteikus meru- ‘ — -----------
lės, jei gulinai, ir mutoriulčs!Priimkite, broliui, — kalbėjo 

Jo Eksreb-iiciju, - - niiskriau ,
-tųjų \'.'ltiiečių valda tikrai Įmgnllios Lietuvos katalikams

.... ... .. .... kad jie ,ej('-gtų apginti «un-
brolt*kų ivulekų. Aeįi/Jiurski- ............... . , • . »-

. . .. *. ikiai iškovotų Lietuvos

liouln nr.J 11 it
3235 South Halsted St.

♦—-0 A. M. Ir j'C I t. tak

I.VUHiUtv ik l IIIIII RGAS
3133 South Halsted St.
Valanda*: j — 13 ui ryto 

Vaknrala nuo T Iki •
Rez.: 6504 8. Arte^lnn Avė. 

Tel. tieudock 2374
l laminkala Ir I", toj .‘lomia 

nuo i Ik] » »<|. rak.

Tel. IkMiU-iard MM 
Tel. Urrarl 9191

Dr. A. A. ROTH
KINAM UVHVTOJAN III 

Clllltl IIGAN
Npr-1 iaIMmm UolrrliUių. Vjrllkų 

Vaiky Ir »l»,| •limnlhų llcų
u f i ■ a s

DR. S. BIEZIS

T»l. |taiNl.,l|,li (313

JOHN T. Z U R I S
(Jt.Tl V (s 4HVOKA I AS 

luj IV. MaMiruu Sb lli).«tn 
IU*. »U2V < liai»|4ala Ainiui’ 

Mfctmy M39
lira. VaL T-l *a* (J.'loii VaL 9-1

te jų ir toliau. Jūsų gaivina
mi. stiprinami jie gy vi užsi- 
laikys kol nušvis su vi-a l.ie- 

dienn! —tuvn susijungimo
Dar asmeniniai Įudėkojęs 

už. suteiktų \'ilniuję luiromų, 
Jo Ekscelencija baigia savo 
karštų, jausmingų ptakalbų.

kbitlsoiiivbe.

Tnigi. lietuvi katalike, jau I 
įnikus- pradėti nmgties j dide-

A. A. O L I S
ADVOKATAS 

11 S. La Šalie st. Boom 2001

\ 6u.*(ojtt \i*u .-ūk. Pasigirdo 
Ikiiilo* himnas. LSužibo dziau-

TcL lUadalph UU4 VaL nuo 9-3 
VAICVILUN:

U«« H. IU1'W K». TcL Tarti* 0043 
1 DU • ». ». apart raor-ikUo Ir 

Piuoifct

V. W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

Ofisti Didmiesty 

29 South La Šalie Street

g.-iuo ušurėlč daug kam akyse. 
Visi Ih; skirtumo ]mtenkinti 
Jo Ekscelencijos kalbu, o br.j- 
na žodžiai griausiiiiugui skani I 
Ita toli jau |mj pustauiutk'To 
didžiulėj salėje. ISugiedanm I 
dar Amenkos himnų ir para-l 
kinu* Jo Ekscelunrijui sušuk- • 
ti Iri.* kart Valio Amerikie-1 
ėiniiin lietuviams, tuiigiamos 
:škilmėN.

4ti .<a*ii:< «rr v .vai a.iu 
CaannvtBrnt --tka.ae** 
ju arLa K|iaabu(t -
lartanM rsf-iklu tallat. ><.«*>! — 
ll.M, 10 r-*» Iki t !•* t K.ta(•
Litk« !*><*: iitarUI

II2O S*k m. lma.n,I Mm l

Katnbarla L34 
taa OuatraJ 4X94 

rUcZoMa Yartla 4441

▼akir&is 3223 S. Halsted St

Iškilmių dalyviui L: io su 
s-tnka Uis kart vu'ioL Jo Ek>- 
telencijai ir ima *kn>tytis na- 
n*o jau netoli 1 vuL naktie*. 
Ku* tik iškilmė.*., dalyvavo, 
cžiuugia&i upsiluuk**-.

JOHN KUCHINSKAS
UKTFVM ADVOKATAM 

3991 vr 33H.1 KI. arti Lx«tlu Hl.
TtieTtoMk, tanai 2iil 

▼alaadaa: 9 n ta Iki 9 vakaro Cn- 
r»4o) Ir PotnjCtol bos 9 r. Iki • 
3. Ta4a **aokiaa kr-aa tUttnsa 
tatamaoa* 9^maioooja AMtrak- 
tna Ir padirba rtaokloa Doktunan- 
toa. perkant arba par4u*4aat 
Lataa. Namu*. Fartnaa ir Ulini na 
•kolina n n ir** ant pirmo mor- 
dZ.laua lanrvomla Ulrcoml*.

LIETUVOS RINKIMAMS 
PRAĖJUS.

j, P. WAITCHES
ADVOKATU
ROMX.twno otulvu 

10756 So. Michipua Areane

MUCVTU ort&AM:
127 H. Dearbora Street

l«H4 TN Doarfcnn 
aa: Mietfa UU p***u: O**- 
*• plat« Ir vakaro

K.,.1 UciMinU-
KATARU

PŪSLES

Santai Midy
IO>luh pa |.ns«e 

nu d->'< -m-1

|'.lnliH*U IUI. 
V a|.|l<n-Je

r—’--------------__<l Trl. I,afa>rtlr IK,9i

H j E. V. KR

<>ulbrati*en Hegistrring 
Grojiklis *. ianas yru viene

tinių pianait kuria groja 

Roles su ju-ų įmėių išrviš 
kimu. Kuilio* $295, $450 ir 

uukščiuu.

Pumulykite po.*:

JOS. F. BUDRIK
PIANV KBAUTUVr. 

3343 So. Halsted St.

B0HEM1AN
APYNIŲ
SKONIS I

KRUKAS

I*hnor: Tloar>: • A-M. lo H I* M ' 
llrp. <919 kai. 4 to B P ii

DR. F. A. MANELIS
A V ne* P AT kam

4111 Bo. IiJMa k»*. CMRa<n

<»<!-»» Trl. Ii|j;rlli< 423

DR. S. L FRIDUSS
oiImi*: Im># W. 41lli Mm i 

Jti'O«|r«i< i|a: I74į l:. oūlli Mini 
TrM-luaa- Praaa 3020 

Valan.lu* 12 Iki 2 p |. T iki 9 T 
Nr«|, Uotus 11 tylu Iki I |* i

SALIN PLIKUMAS'
Ypral Ir n 'ao*: Jum* Mrri-D 

Imi Ii n.i(Ut« M
luri't •l*t>**llni| l.iifti <t*'l ttZuusi- 
uUiu, Miauki

Aleiklfn Ir i^ralUkrlnklL 
kiniu. rT«l>li,9 l.lulu* Irtll'tfl MII. 

MtlSkMIlui |,lauku*. aiulll.iliia 
|.tauk<j Lakti «. inaBalinn Ik pianky 
plrtakalia* ūkui |*-**»Lil Bin
kį to* ir įkll-ii-u juo. Utaul (iarx.il

Dr. W. Yoaikievviez 
1407 Mtlwaukte Ave^ 2 fl.

ltr«. Trl Ao-IMt 30*0

Akinii, 1’rllttiU.jinMi Vlnno 
2i VII H 1*111 iv KIMO

l’ifz.,iiUnu,,i i Iii iifltulko nUI-
iiIur — AtlfnoO .UlUlul unI \lrto*.

DR. JAN J. SMETANA
oritiMi.TUisrAs 

IMtl SonMU A-tiian I A„«ur 
h*,np** IK t-Al*,’* 

Trkf.rfut, t'(UMl Aū23
Atl tr*»k» aiiaZto * irt l*U »9- 
t> &*». k-ituloriut lt IV 11 Ir 1 . 
V -i*.,■>..* bu* > 3* rj’* Iki • - 
»u*. «►:*«• ui.tao'a* .S.-JJnotbta

3103 So. Halsted Si
Kamra* SlM Mrrrt

Vai ; J— 1 po pt*(. T—I rak Xa-J 
tr Meatadlrolaia 19—11 d.

s.

Trl. Annlia^r 2hJJ

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1143 Kilvvaukee Avenue

Valinio*- Ka>ll«n nuo 1? iki ' ir 
ano < iki 9 rak ar*. luL,rua *ak- 
B*-a4,.r.iua Ir A*-ftCa-lIm Iiaa Tro- 
Ciail.vOLaia takarau ul'Larrta.

DR. VAITUSH, 0. D.
OPTEMITRISTAS

DR. BENEDICT ARON

1*^1. i>t.>|,ia aki'j |i^.i|4iua ku
ri. »-4 |.r|. j4Ua Cui»,» u.aU’1*- 
j. >* ^.giliui, aki | a|.(«uil 9:0.
tu rt uulukaaa. ULla-Unu aki', kar
ki. Am.lk.ii kmt^a akis nuima 
rakaraatua. .ktltaiaa . truutV »*xy- 
• I, I, tunu* t<>-t^

Lietuvis Akių Specialistas.

l’nnu,,'i l*|atn<a( ak.rtlua »1- 
a«>—. „1 .,t xiun,it.- k^kauilnatIrnaa
4,f*na» a., r Irk (ra Mn'*--*L-*b* 
Uuinuii u ut klaida.*.

h'p.rliil,> .«tt.lt n 11.1111' lu iii b ino- 
k)klu* X ulk'i. lalua.

Vilab’ln* n>i» !b r; lo Iki » va
kare N'-l-iktuaia buo" J, r> to lk 1 
I l-o pld1.

TcL Boalcvard 75S9 
1543 VVEST 47th STREET 

Akinei $4 ir augščiau

AKYS
b. l AišvšivS

<»fl-a« 3*01 S. tarai,!.- Air l'lumr 
La/a>nir 0025 X alau4..- 2-4 aak. 
■(•.Hlratalja 31241 U. 42 M_ IImmk 
fr.».pr»t U4I(* ' X a ta n, k r. Iki |U 
Olų. 2 iki k.20 aakarr.

Trl ratui 4321

DR. f, C. TAUTKUS
(runom uionti >< 

2019 Caaolport Avenue
Valandoa: Nuo < Iki j

PILNAS EGZAMINAS 
$3.00 TIKTAI $3 00

UTuvroJAA m rnutiTULU 
X — epln.lullal 

Ofisam KOI W. 331«1 gi.
Cor. N. I,ratili ni. Trl. tunai 4333

Uraklrtirija: ai 14 W. 43u4 HL 
Trl. Iztlairtle IIM 

Talaadoa: 1—4 a T —■ T. T, 
Radr-lloJ: 1»—11 ryta.

l-k^aą, lloulnlrd 1939

Dr.S.A.Brenza
♦aua *o AMILAttn AVĖ. 

Oil.aco, IU.
Vai.: B nrlu iki 13 plal: 1 po
pl*( Iki ■ po plat, 4.11 rak. IMI 
l II vak.

Trl Ibtola-aartJ 3140

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytoju 

3363 South Morgan Street
ctu’in. m.

Trl. Tanai 0237 II na. PnMprrt 493H

DR. P. Z. ZALATORIS
Gvdytojas Ir Chirurgai

lkJI M.lh Halatnd ML 
Krrkk-ia. tja caoo *. AntMaa Ar*. 
Va^.M»a II ryla Iki I p« platu: 

t Iki 1:19 raaa--4

Iri. IkMilr.Nrtl 9341 J

Dr, Marya 
Dowiat-Sass

iš priežasties nicako Lie- 
tuv<)c> piliečių susipratimo, 
-oriulistam* Į ui vyk o , <ixa da i * 
apsukti žmonėiiiN galvas ii

z rinkimus luiuiėti. Noru sočia- 
listmia* juivyko 7 ul>toviu, 
gauti dauriaiL* už katalikus, 
tad jie v išvien ! unuterių ka- 
hineto sudaryti neguli, nes iš 

|S5 Seimo atstovų teturiu so 
riolisluičN (nrtijos teturi 
37 ntHtonif.

Kad sudaryti valdžių, Im
tinai reikalinga 4*1 atstovų fu 

sitnritno, tokiu budu sočia- 
Lstinča partijos tori Uilk.ie* 

į Uutinių mažumų (egalboj. •

šuriTan
Malt

DR, SIGMUND MANN

nirosout'-
irrtPRlAl Kl.lN UKniAtMAM

UYUTTIMU* Ir ( IIIIII IIC. V» 
Z-*p(n*liiU(, Lathaiorlja 

3144 »l>r tilt. NTKITl.T 
(NMa. TrL I aandalr pu.*) tr 

( k<ro Juo
ValaaHo* J — 4 * * ttakin. oi 
*MTT«|a<rla tr X«4£tM*M, l‘an<*r l«. 
Vt*r*lakr Ir Krtvvtc* 2 — t »aX

A* llltll 43 M».‘TI •* TVTV KIMO
Talei nr »iu«*i mini. H. I«*l eikit 

Ilki;, apariu l|»t ,. r.r f... kuki
ll•l■.t1t■ i/ Tikina *|uu 14 ut«,. nr 
l.,X |tr<i(''andUa. lirkl.niB Jhmi, k4» 
juni'i kt-tiktit. ur k-jr akainlu, l,rl 
tMautky* |*n luino :-<«.*uit-
bailino. Jų* aulau|')al! lad>* Ir 
t-lnic i* l-ai.4* ka kl!i, daktaru 
b. C.l-Ki |Mk* It-u t ;urr.a Urltb. kad 
pa aunu raikatinru j*a')tin'«. »-a- 
la.lt airi 3M*aua kr tiX.*.-iUKf-inkM

Mano iLadu* — h. op- — ftaesk. 
A-I^ar Lo»! i,-fui A|*arataa tr *1- 
aatkaa Luaktrr w*,'-v4J r**Bttal*a- 
kini* a knauio alt.latifa man Jaaų 
Ukraa n»e-.-n*. m. Ir j-Asu a* Pa
lu,.lu in* |Qil)tl, lai Ju»tj *,.įkala 
Ir rivtinia* augt?t jum, taip kaip 
lui.o pirmiau Jr.su krni lul ntiu 
IlS'J al.iNlo, J-irn’j, liik*ti|, odua, 
ketu m*, nnv'j. llrilitM.. i-Pniiiit. 
Taiti* 1.1 r TT* • ?" *7. ■*« o i,r«, ,t *<1*
imi, plau/lu. arba jeiro turtl ko
kia ur>**aB'-j*aa-a. (Mk-I-'MM,. 
rhtMttaks U<a. kuri r-(**.•-!,ir 
art r*lua*i aaimrno* c*drtn,ux, 
ttanl M« lto* •» aralkr , aa man*

DR. C. C SINGLEY
M"» i IAII*T Vi

Kūmai Inij _ |u|3 — loi«
20 UI-*T JVkU»X Rttl 1.1.1 Aliu

Arti Man- (Oiittn
ufnn vatun.l.v.' Nuo lo rt(n u.i 
I pn pirty Vakarai* BU© i Iki T 
K«4ri|u(uia n'a* 19 r; to iki t

po pMCt,.

it*j tt ixt 4:n» >»riti.et
T. a u*.M r 40 * Ik) 12 'tiru*. n«* 
( ikt < »» rak Nr-l-ibitnla au*

* tkl 2 «*L pn prrtų

Kam© Trlrlona, Tania 1499 
(Hkao Trl. lloula.anl 3911

DR. A. J. BERTASH
3141 Nn. UaUirtl kirr*4

Oluo aa'andoj nuo 1 Iki 1 po 
PIK', Ir 4 Iki I vakar*

DR. CHARLES SEGAL
l**Tkrla a*«o on-4 po *•'

4729 S. Ashland Avc
SPECIJALISTAS

lUki* p. Unlrrų Ir Tinj U«4 
Vai: ryto auo 19—1S euo 1—4 
pu p,a t * Uuu T—3.21 TS1—-*
Ncd'llnrtil* 19 Iki 17.

Trtrtoaaa Mkdaaay

Df. Maurice Kalio
Gydytojas Ir Chirurgai 

4631 So. Ashland Avė. 
Tet Yardi 0994

r-vr t

Kemkite tuos profes-’iona-
los, biz^eras kone garo
naci “Draugo” dienraityt

llraklrn. Ihw TH. ■)<*• rark 
Txkf4«a:

Nuo 19 Iki 19 9>aC. 
N>,*» 1 Iki J pn P'*L 
Nuo ? tkl » nktr*.

K>4*l a*.© lt kl II *(•<.

DR. A. WARCHALOWSKI 
OPTOMETR1STAS

C<a*mlnii«J* al»l« — prilaiko akiniu* —• illf'toll 
•Ūkiai ant »W«

1053 Milvaskec Avė.
Aat X*>**akla apt'*ka* T*l AfBkg* 3*4*
»** «S r)2» £2 «:tt 23 Slsr? V- • Iki 9

1*9 11 Iki U

DR. J. F. KONOPA GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

■^k

V_D A <l)d« *)rr», mota,n, Ir **II>«| ll<aa Tktp«t koala, akla.
nnai ir **rklf hautnuHa bodu Ojdn »tkaa Ura. rrrltaL

on**a: 133® * IH.tM.*, M. Kampa. MMaaaaalka^Axr. ir tMakao* ML 
Vaaclaa 19-12 4We* 2-4 po P«*19- <-> rakara. S*da4»«J 19-12 

TU- AIUUTAUE 41U

i.

km.ig.it
iarx.il
Jr.su


GRABORIAI:=r CHICAGOJE,,/, C' ?.'S- ' »m X*m»in;ė, čy-. 
.v po* :nv:ern-«Qjnngi«'-1

ĘMDOETO/.?.
I

EP.IOHTON PARKO SA. 
JUNOIEdlU DOMEI.

AE ŽINAI KAD NAMAI -- ŽEMĖ

BUTKUS UNDERTAKINO 
Co., Ine.

F. B Hollar. lJr»oa«l 
Kal^JDbtO|O.

710 W. 13 St., Chic&go, IIL
Vt*k*a U« raita'trr* pri* to- 

grab'j TiLainiva k*in>.« <larloi». 
ai*. palartutait*.*. V* lino h»tr> • I 
tuHini«nr, .1*1** ■>( t, l-.ta'l, kai. 
h* l.*l«kll* pinto. pugrll-.1l | Uu« 
liialludluio .alaiidoj*.

Vlilirti*! (anai JIM

•*.« anj*- d.irbnotoja 'maginu Iš A. R. D. 2 skyriaus darinio-, 
•...k.'tiįja 1-,tižia Naujoji- An- tės. (

Lietuvoje Kazimieras Kuka- 
šiuomi inkau r». kri-li-1 v'ckas 70 **»-

J. F. RADŽIUS
flrUit-ia- Iktuth 

C Iii* Clu**)**

' r-'KuK , Ir (ncUii »• rutf _ • kili. I«xlel, I . I
K ^*1 pri k laiip.nl ,.*, i
* a . I CTOl.i, |(allrt>>al< a 

t>l‘‘,<l.-»
UI VVr-l IM St.
T-l <•-»-,si (IT t
• k’TI’IKI TTSM 
— i lljl-l. I '<
7.1 U.».l «0il

S. M, SKUDAS
LIETUVIS

Graborius ir Balsarnotojas 
1911 CANALPORT AVĖ.
pa» ajYiau )*i el^n man-

*>A<ut Ir Au1*«rr»MU.ižAl
nom« |r II

Telefonas Rooserclt 7532

"A
Simpatiškus —
Mnndagu* ~
Geresni* Ir Pi 
ge«ni« Už Ki 
tų Patamavį. 
maa.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VKPftJAI 

IJIalyala <>riaa.a:

460507 S. Herraitage Avė.
TaL Tania IVtl Ir «Q«0 

SKYItlI'S
«t? Ko. PklrtlrM Attom 

T»L LAtaralie 0TI7

SKYKII’S
141* t»ll« Omrt

X»l. (7r»m ’TOt
tK YRIUS

3201 Atit>nm V«<-ni«r 
Tat lilv.l 3:ul

S. D. LACHAWIGI
Orimi. Gntmrla.
UI4 W. avm ruea 

uuc*n. m. 
PaUra&oJa I*l4o

taa*a« koopl<tMvala 
Raikai* meldi,u at 
alteukll. o mano 
darbu bualta ul<a 
ntdiMl.

Tai. Ganai llll 
SIU

I. J. Z 0 L P
CRAnoiiirs m i.aiim»titiv 

vr.bfj v<
1650 West 46th Street
Kanijua. laili Ir |-aulliia Sla. 

Trl. lUiil. 02O3

Kuliui, l«no sa'an.lnla kreipkite* 
»rla m»B'- ealarnau'lu .impatlV. 
kai. man*,Aviui, karai ir e*n>*i 
oacn kitur Ku|U, *la *,», Farm.n., 
d, kai

Itnulrinnl <1 19

A. MASALSKIS
GRAB0RIUS

Vlo-n talatraunui |j|.|..«ua>w 
,r kukiam r.lkj,J*. .I.uoiu.i «.i* 
■nnlinluraa ir rt.lrar-ru«. •«*• l 
kad

3307 AUBURN AVĖ.
Clikactt. |l|.

FlMuie tl<Milr,ar>t 7314

L O V E I K 1 S
KVIETKININKAS

NUSKINTOM KV1ETKOA 
Vest.T*ir:s. Rii-F-irTa-ia ir

Pj<r»* ama Vainikai 

l*r*,|MI»n>r | t I-a. V,tr-l<» llalla

3316 S. Halsted St. Chicago.

<1m tinujn malimą kuris grli i
i-o vandenio i»- '•nu i Pirmą penkti,>li«nio vakaru, ’iau m-iit kkueoDin f, knd trr

i. iii.. įvyko A. B. I). n/neri-’ruwii*nio inkare, birželio JG b<>r.tro.uo,i 
r..-l-Ii., „-tikėtai “>-innkiw. Nariu mn/ri j. U v*-<h kuopos narės re>Į- an^

h Mi l-tn m- tiktai ‘-'•••Žb bet ka*l ir kelio* ra- rinktų į šaukiamą eitu *u- '* ‘ gėriai sja# NKNt p -
„ . . I, .irink.. n-nrfjtt rrnž., a«r^^iri..kinq |«n.pij.»«lfj...

hull /j.HhiHii.. Inr,. Hij.rMii .loii-b*. m*„.n i ii-iii- n,.m m-. ■ '| . ' •" . , -i IIeilini r Tlirkiikunee -i-,*- 1
«!;.„•/ ,1 rinohiu iria.......i,. («^«bnež« nudirbt, mii.-ų mv. name reik-s įkalbėt, kuopos .....• ,

Iiini) Senučių Knzirnierieėii) itni/vumn“ Enrlinri^tinuiin ‘ • u- g

I 1 k*. 1 I et,;. ..rn f.’nln

l.i.il/i'ih- l.o'i;. K«nsm-w».

• Pin.-ifą ti-.b'»i;; .\«tr?«-l»tį 

p.iil.M ž.ii-ii.iivi" įvyko Iki

-m I. \ 1 >"• i ii I Ii ii-ii i-o

iiuiii. Iiuf.'iit 4 i, .'Ui kine*,' !

> */nu... kntr;i. I\iii«i- Imt i i l
I

■n i>

j | : i • ' >. • » V , r« ų, j> -1 , H' 1H , 11

! 1. «l• • lir> lik. )». k'llil lllfil’i • 1 

I iil.'iiiik.' »«!itu.,. l.i.Iii l.tjfj.

, k;i<l I.Vtftt' ii-lurnt rialik 

I-I«. |iuiii«*tij. kiula ir kur •

\ \ tu žiii'liilui ,iį-n.

f REIKALAUJANTI 
KAkANDU

luinkllut.* didžini|-i:l- l.u-. 
tuvių Krantui. ( lii.-n"oje 
TUK I I.n,‘Lt.S I I l.’NI.
ii I a I*. ! t PI’. I I I. Alu-e kini,

t II. ........ .1II • vi' linini t r.l'ite
jilate-iii. pu' 11 iiil.iii'.'i liuli 
jait-ii) miniu. j-, r imt in j j,, 
liurlini., l.'.iLiiTidn, Pijam1, 
Kailiu, Kainų I'.-.'ii, ir vi-ų 
kili, iiamnm-> r< įknu-mi ir 
|niiz*alti, K.iina- /. m--1*, jia- 
tariiavima' mand:i"ii«.

Lengvi mėn. mokesčiai
IK i dideles Kmiitiivės

j pri- IStli Pforr 
1922 32 S. Halsted Street 

4177 83 Archer Avcnue

Kumpi- Ifiehmnrid St.

Hir <> i-mzi:n» i ,»*,' 

.Ilk .1 . I iiki‘1 *• g' iž«. rui-

•a , -. -llll**

V ienuolyno naujai. Knd “nn- 
titiginiiiviK*' kukt* vasarop.

»• . • , . . 'vertės ei gurėtus.bongTese, Imp parodoje, luuji r
ir dvasinėje puotoje, t. y. In-u
•uoje ftv. Komunijoj.nutarta - u rengti “leiv-j j<,r

I • ♦•Ii* C b lt »!£,*•• *1’ I • • | • stif>*l* • “4*1 1 a
ty -kiriaus iždininkes p. O-j Iteiku, jmzyrnefi, knd tuo/jei

tllllll., I * * 1117 II, I• » l.l-.lIlilU . ,,«•« I- I •* • , , ~~ , — I “. . nu* S-kbt-ktrnt-- namuose, |,-- nu reikalu buvo suukin-tias
Z i Iii i. I i i i | kili lllli tu ir

I<-Il2imn J t
»r- v

11 <1.. trrriudi.-nio vakare. 
Kud .'limuzinu- i-laidas, i.i- 
lii tiis jKulnrya p. A. Vnrdntiz- 
ka*, sk. rušt. Bilietui bus jn» 

.-ino .-ui,, pniizų gražinusių bu« 
daug. “Buneo ,virty’’ komi-i- 
.*•11 .* j1*- j*j». I. *- •■in,*1,.'. 

m -. IU- rtoiu .Inr ,nti;\, Kriniekimė (ne “Krivie-
tiijnnų -u 1 n«-!n. rijkienė”. kaip •,I)r.” tankiai

'kii-.il arli J«i yra p»t 5 tf-l^potniso”.^ Rep.) ir p. A. 
|.*ozub.nti Okniidijo'. Yiirdiniskn.'’. Skyriaus pirrni-

|ka u.iu |«u'ki/ burilo pr< zideli Į|,įnkė A. Gili'Uiė bilietų par

davime žadėjo visas •‘subv- 
t i liti”. Musų skyrius nori vei
kti. kad luisinuuiH* A. R. I>.

Vnluno |Mira|iiji—, (’b.roji- 

liauju- bnzliveiu- JiU*I''Iii 11*10 
i- I ill'lė*.

i I iiiiiImiIiI j arka ■

•i • t . t oi t iriL’ni -lažu

I ,i l.vn.’iii I liii.iuu.'- ži n,n'.- 

i; tiiiikili Mivniii; linu la.ld 

|-irk.i i, |k->-iL?-i*ti A>iki."i:tn

' IU Jo - tl . i > ll III. S. iiiM- galėtų jnsirodyti fu 
P ;i' l>..l.r<»Yo1»ki«. kurii (gražiu raportu ir “subytinti”

(i .ilgimu, pi dulktu krinitiivi jin didžiuli ir Veikloj) lown of j 
'uiuhi-i pi ,.* 23 Piure ir l.ej, |,Jlke 1 skyrių.

pilt, j.iii dnug metu kui .-ek-j 
i-iingai uiit.ii'iobiliii važinėju. I 

l«t ledelio- važiui i,no nk'i
, |.< j-ulnii-iii-. .Ji- buvo li'll * . ę- i 

vi'-To- Vartų Jani,ujo- mo- 

I t loja- v u*nil«ili** t u* • J*s»r

Reporteris.

T0WN 0F LAKE.

Birž. 9 <1. Lietuvos Vyčių 
13 kimjMis įvyko Misirinkimas, 

l.a’i i Im mhų Clii.-r.go- |4.,aji.|, kurį atsilankė gana daug 
......kiklų mnkyto.ii-M—«*ru gie-(jaunimo. Susirinkime buvo

susi rink ii,um .praeitų M-štadiv- 
nj. Vienok tik trečdalis na
rių mate reikalo siisiriiikiinnt, 
atvykti, nieko nebuvo
galima nutarti. Tad šiuo sv’< 
i Miku n vimtn narėms lu,tirai* 

.' i V- f vi ’ • r - - ’ ■ 
bu- iižri-kordnotn* protokole. 

Sofija Sakalienė,
Kp. pirmininkė.

REIKALINGAS Vyras ar-j 
l>n vnikimts pastovus ir geni* I 
įlaribninkns dirbti j»i»-niny«’io ' 
j»- (dniry). Atsišaukite:
Sam Lemer <fc Sons Dairy Ine

1057 59 West 14 Street

• iių jiml.lik:;. Siko. i |i:i,Ki. 'Vur-tninn npie Encluiristiiiį 
Kongn-sų, busimų kp. vaka
rų — šokius ir hnskct pikni
ką. Pit-kui išrinkta ntslovni j'< 
Aj.-kriėio su-irinkimų. Po su-

»a.invui, • nii-žen i.', o i* pnr- 'Kongresų, busimų kp. vaka- 
k i vaiub niu. Tik dėkn geram irų — šokius ir liuskct pikni-I^
jo automobiliui iwjui-’n-j, 
k ir nor- gatvėje ariui po ?,l-

■ tu vundtny -ii't-ai. kuij» «i- j-irinkiiuo nariai pavaišinti lie.1
• -tini laivo Atsitikę, ir šauktis (tin iškurni- slibiainėmis. kurių 

kitų j«;g"ltw»*. (dovanojo 13 tai kuopai p. V.
Vukurykšėi.., ’ ••Drau-Į M- Stulpinas. Jo kniutučė mu J? 

.*•• nui.n iy Imi.. jiiui.ešta. P' --I' *»•

knd IjiImIu,ingodiK Sąjungos
(•iilni' inniio rengti antra

A. A,

ADOLFINA
YIIKNIIITĖ

m«r>- IlinH-ifci •!
C:^«i t *»l nl** ll n* <<i -augliu- 

«IhI« tUM»> HtklalllhlH*’
hi?t, rr»*ttiuv. h n 4 Iii
Ir l*r*.UM> ir *1*1 *«•*«»» ttm te
te*«e«freeti.

Kuiitis |wtwirt i»lie« IJJ^l 
Itifli Xk«* . < hvni 1» •

|4>lk« Kelt IrMelh lt e I4e irllo 19 
ei . I* uflinit !>:<*(• ««|. n (e* imi* 
talle*l< l<«» I lajlim-
• t III lktet+»»| |t»L*
C«*leelfttt<w*> • ui r»» e L !• r» itj 4«‘l*e 
m—

IV ewiiek«lab( l«e«» ihU>iL-<^ | 
«k* ls»a4M4*. \OHk-tN.
eliuii kMt«
<Jr&atKe<« Ir |*AIplk*WH»
II l«ltel>i(iik e ■*<- a* Mtit iMI
iMi-ktit m) i-aMrvtue tni.t.

\«ilhe(|»' Teini l»<k»hnl Ir 
Se-*k*r» ».

I Mhliiitn* n i-a, (Mlurti.kit »n cmle. 
J. I'. lUutiJti'k. T« I. 1 rtuel £|?l

(K-riau-ias laikas už-iša
kyti jin v uraiiniit* ir eva»ari- 
niu< a,»r»’i|jlns.

Taipgi išvnlom ir siitni. 
roni. Kainos prieinaminiisi<*«

FRANK MICKĄS 
TAILOR - CLEANER 

4146 Archer Avė. Chicago.

AR NORI BŪTI 
TURTINGAS? PIRK 
SIUOS BARGENUS!

NAMAI - ŽEMĖ

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1A1

PE0PLES > HAR D W AR E ' 

AND PAINT C0.
SAVININKAI

GREG0R0WICZ BROS.
t*tlalkaaa»:

Maruto*. Alkia. S*lllw. Auto r»lk- 
| ra'Si u. Indų Ir klIoU.ų n*.

tnliil*, r.UuiMncu rrlktnrnu.
Turima plumblnh] Ir elrklroi 

rrikmeny.
IMI VVFNT 4»lli NTREKT

Telefoną* l-iifajeiin 4I3U 
(Tileaso, IU.

C A S H
Už Jusu

Išrendtiotns Namus
Arba

Lotus 

J 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

BRID0EP0RT.
4 pagyvenimų naujas mūri* 

*nis namas, ra visais jtaisi- 
; uuua, Rcaaa $210.00 j mtaevj, 
| įmokėti $2,500 kitus kaip ren- 
da.* Iisimaino ant namo, f&r- 
mo arba bianio. Savininkas 
priims lotds už pirmą įmokė- 

' jiraą.
1 2 pagyvenimų namas, 6-6 
1 kambarius, su visais įtaisi- 
mais, 2 automobilių garadiius, 
kaina $4,500 įmokėti $1,000.

2 flatn mūrinis namas, 6 6 
kambarius, su visais vėliau* 
sios mados įtaisymais, Kaina 
$8.800, įmokėti $1.500.

6 kambarių mūrinis namas, 
su visais įtaisymais, augžtas 
baseine n tas, įmokėti $700.00 

.kitus kaip renda.

PRIE VIENUOLYNO

TH. KrpakUc 4^37

JOHN 6. MEZLA1SKIS
, CENETVAI. COMTRACTon 

AMD B(TU»Tl 
70,• H. Ouapkrll Are.

Illll-le-l St.

Ka*. Bartkus.
i|ikttikn ,iitfjuin’in 22 d. ka- 
•u.iiigi buvę. jukn.«le! Uo
gai,* on>. ,i<-,ln\ė I.*1*1,1,iam* 

; lllllldo' tiek. kiek l'kij<l'i. Iki- 

,luir tenka jmtirti. kad šv. Ka
zimiero Akademij'i' Rėmėjų
Hr-jo.s ('liiengo. Aj»-kri,ys t.i 
I .iėią dieną. t. y. rugpltiėio 
22 d. Mnn,lieti- juirko ir-g, 
,< ngin didelį nik*»ik.\ ir jan 
bilietu' '•-nni jianlnvinėjc.

Brangi iiiuii,- vnt ,nl*larin 
L. . ..Sąjunga, „eimizinr. brangi ir 
šv. Kazimiero \l:. Kūrėjų dr- 

įja. helio ne. i norėtų irntyti. 
kad di i gražios prnmogn>, 

'dviejų idėjini,, draugijų Ri- 
jl'uhų tą jtaėia dieną. Tad l-nl». 
S. Ji.r.go: * hireklarinta* «"vn 
-U'irinkirne tą įlalykų turėtų 
paimti domėn, ypaė, kad Akn- 
demijo. lėmėjo' nuo šelmi 
jiiie -avo |»n,mogn* n-ngiii'i ir 
bilietu* uoliai punlnvinėje.

NOftTH SIDE ŽINUTES CONTRAKTORIS

IS-rVani ir |«r.,»w»t*«n Ala* ••»-*. 
— -Mriua. tr attirn- n*ci 

• nr*. įlota, «J*nar tunu- M«la,Voaw- 
i n u Ina*. l.-»nw bUny 15 melų.

TH. v Alins n*n:j

A. K A I R I S
Mūriniam Ir bu-U,oJUim, naaiij

6950 S. Halsted St.
kaoif^a- 7»th ir llat-ar.1 sircr-t 

Trl. MM,M VI. Iltut—llni

EXTRA NUPIGINTOMIS 
KAINOMIS

Jauna,i.lltam- ir i|-A-k, I linais,m,,l t'.a- 
itilm-tl IKi.mmo*

t'Haikuu |vulrliu«t>l nuUOnlų dutkt'J — 
tnlhru<b >i>i IinU. aptikt,, plunkant,. br»co 
kiti. .Uu* nl’i, rrlkmt nu Ir ». L

T-III-I e -Illdlkitu GrojUlnj l*ljan<| ,r vlao- 
l|.( Ij.'ui iU.’i Ir AnsIMMiti Uoliu pIjMiaitia 
• , M*ki'-4 Ik kor-l’i IJ'tu,1lk*i Juoaa,-o ll,ti
rą-. t.-..

JUOZAPAS A. RlZGEN

3X1 SO. HALSTED ST.

Tel. Blvd. 6561

Hvažiarirnaa pavyko.
šv. Mykolo jtiirupijoM Gcgit Į 

žinia išviizijivitiuis gerui j«i- 
vvmi. Žmonių suvnžiuvo dik- 
ėiui. Pažni'tu. |uuhiinuotn, gnr 
• Ižiiii „i'ikii'ta ir jiarnpijni 
virš jcnl.iryta pelno. Tu* Į 
aiškini jsinalo, kad vj'i pnrn- 
l'ijnnni dirbu iirienn. O Kur 
Meiįvbė, ten ir gnlybė.

Vaikučių pirma Bv. Komurija

Netlėlitij, ti d. birželio buvo 
viiikiiėių jiiiiiia Šv. Komunija 
liurelis ' nikiukų ir invrsaiėių. 
gražini g»-rb. *cM-n.j-mokytoj», 
jriiengti ir išmokyti tvarkini 
nrtinosi prie Dievo aukuro, 
pirmu kurt jiriimti į savo ne
kultus širdeles Viešjfintj ir 
Dievą švenėitittsiame Sn^rn-l 
mente. l*R.'kiii juos sekė jų t**- j 
vėliai ir kiti. Gražiai papuošti j 
gyvomis plėinia altoriai, ln-i
njašvie'ti įvairių spalvų km- =—- - — -- ~-------------- I
imti mis ir žv.ikfmis. prilnikin 
ti tni iškilmei pomokinimni 
ir gie«niė« kelte kėl$ skaitlin
gu', Mi'irinkiiidų tikinčiųjų šir 
dis prie Aukščiausiojo. Rep.

Al-llank)kliu pa, nian* (laa-la 
frrt l«iarinta.

3411 So. Ital-ml S4rret 
Cltk-asu, III. 

llume
S.l.lfl lame Att-ittie

Trl. It.-pubJlc MI4

J. SLIČKUS
CESKILVIJM KO.VTILVKTORIIT 

7019 ta. Vlaplraot.l A.rnur 
Turtu fx.nla, tai ui nau).-» ; na-

Oi namu lal|><i k,t*j namij ku
riuo* malny*lu ui automatui,, lu
ina Ir II. Klatau iiaoklua n tunu t 
anl ulmkymo.

BRID6EP0RT PAINTING
& HARSWARE CO.

Malarojime, dekoruojame, 
kalsimnojame ir pomeruo- 
jamo nnmns. Pndnromo 
dnrbn greitai ir pigiai. 
Užtaikome malinvu. popie- 

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

Pres. Ramandonis 
Chicago, HL Tel Yards 7282

TH. llraOorA SM7 Ir tirpu 3«M

JOHN YERKES
b I E T v v » a 

I*1ambrr1« .-OMlraMlnrliM 
IHrbua Ou*ran,uolia 

3479 VVrM «9,h Klrre«

MORTGEČIAI-PASKOLOS

MĖNESINIAI
MOKAMI

Kontraktai Reikalingi
Bile Koki — Bile Sumos

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

Atdara Vakarais

National Property 
Conipanv 

501 Roanoke Bldg.

11 S. LA SALLE STREET 

Tel. Central 4757

AVTIll VIORGICIVI 
Sutriktam! ant <rį palūkanų. 

Talpai parkam* Tr-Zlua MoryKloa 
Ir koarrik-nr

IKTEKKATIOKVI. INVrsTMEJIT 
COKroitATlO.V •

>3*01 Mimn Krtlilr- Avmaa 
lararnie «7M

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
I?** DvyWt» Nuotončiu moka Ukjo Bankas už in
dėlius metams. Suma ir nuošimčiai išmokami dole
riais. Pinigus siųskite per bankus. Gavę pinigus at-

| siųsme knygeles. Adr. Kaunas, Laisvės Alėja 31 Nr.

1 .
PARDAVIMUI BIZNIS.

2 flatų naujai mūrinis na
rnoj, sn visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Randasi ant 66 
ir Tolman Avė., įmokėti $2,000 
kitus kaip renda.

6 kambarin bungnlow, sn vi
sais įtaisymais, randasi ant 66 
ir Artesian Avė., Įmokėti $2,- 
500. ‘

4 flatn naujas mūrinis na
mas. ra visais įtaisymais, par
siduoda labai pigiai. Savinin
kas mainys ant mažesnio na
mo nrba fanuos. Randasi ant 
65 ir Talman Avė.

sout; hside

2 flatn naujas marinis ta 
vėliausios mados įtaisymais, 
Savininkas mainys ant 
uio namo arba biznio ir pri
ims lotus už pirmų jmokėjimų. 
Įmokėti $1,000.

BRIGHTON PARK

2 flatų po 4 kambarius, sn 
visais įtaisymais, augštas ce- 
mentotas basementas, randasi 
ant 44 ir Artesian Avė., Kai
na $7,800.

2 flatų po 6 kambarius, nau
jas namas, sn visais įtaisy
mais, augštas cemcntotas base- 
mentus, Kaina $10,300. San-

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

2 flatų naujas marinis na
mas, 4-4 kambarius, įmokėti 
$2500.00, kitus kaip renda.

dasi ant 44 ir Rockwell Si.
0 GERIAUSIOS FARMuS. 

ant pardavimo arba mainymo, 
Michigan, Indiana arba Wis- 
consin valstijoje. Kas nori ge
ru firmų pigiai, pirkti arba 
gorų mainų ginti, kreipkitės j 
mošų ofisų,

REIKALINGA 100 LOTŲ
Ohicagos apylinkyja Mel- 

džin pranešti telefonu arba 
laišku.

<T<-EKO. ILL.
I**r»*'f«o,4 ,*• rrvoo, pa-'or, ha« 

I rUm> ’-lp«i laikoma krsdtl*. el- 
t-1 —. l *. w i«ė*-
rxu. ano,*. Ma.toinkaa HvabooM 
l.**ta*>in Mailntnb^ callina taat;tl 
Hi« k*<,4.

J. X.U.AGKXA*
1441 K. M .Vib. TH. t'lcrro arus

C. P. SUROMSUS & CO.
)}}2 SO. HALSTED
ST. CHICAGO 

TA Boolenid MU

laiip.nl
l.i.il/i%27ih-

