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Sveikiname Švento Kryžiaus Parapiją
SIDABRINIS ŠV. KRYŽIAUS PARAP. JUBILĖJUS.
Pirm suorganizavimo Šv. zleikos ir kun. Ed. Stefano- 

Kryžiaus lietuvių R. Kat. pa- wicz atsilankė pas kun. A. j 
rapijos, jau vasario 6 d., 1902 Skrypko, AVestville, lll., ir į- 
metais, tapo sutverta Šv. Vin- ’ teikė jam arkivyskupo raštų, 
cento Ferr. pašelpinė draugija kviečiantį jį į Cliicagų paimti 
pietinėje Chicagos miesto da- naujos parapijos organizavi- 
lyje, vadinamoje “Town of mo darbų, o ir patys asmeniš- 
Lake”, lietuvių tariamoje kai kvietė jį paimti tų taip 
“Tonleka”. Toji draugija ir svarbių užduotį.
pradėjo rūpintis naujos para-j Kun. A. Skrypko, išklausęs 
pijos organizavimu, kad ant arkivyskupo ir delegacijos 
vietos aprūpinus savo dvasi- kvietimo, sutiko vykti i eili
nius reikalus, nes iki to lai- cagų, užimti siūlomųjų vietų 
ko visi lietuviai katalikai pri- ir didelį darbų parapijos ku- 
klausė prie Šv. Jurgio para- rime, bet savo keliavimų tu- 
pijos Bridgeporte ir visais sa- rėjo atidėti iki atvažiuos iš 
vo tikybiniais reikalais tenai Lietuvos jo pusbrolis kun. K. 
kreipdavosi. Skrypka, kurs turėjo užimti

Šv. Vincento draugija siun- Petro ir Povilo parapijų 
tė savo delegacijų pas J. E. Westville, III.
J. E. Ųuigley, D. D., Chica- Susilaukus kun. Kaz. Skrvp 
gos arkivyskupų prašyti lei- kos, kun. Alex. Skrypko at- 
dinio — kurti naujų lietuvių vyko į Chicagų birželio 16 d., 
R. Katalikų parapijų aukš- 1904 ir užlina naW ku- 
eiau minėtoje miesto dalyje, riamųjų lietuvių parapijų.
'Tas neatsiėjo taip lengvai —j Birželio 30 d., 1904 m., J. 
radosi visokių kliūčių, kurios, r ark. Quigley formaliai pa
gelų gale, tapo nugalėtos ir, gkyrg kun. A. Skrypko klebo- 
po keletu atsilankymų pas Jo nu įr davė parapijai vardų 
Ekscelencijų, gautų leidimas.' “švento Kryžiaus” (Holy 
Sausio 7 d., 1904 m., delegaci- Cross) Lithuanian parish, ku- 
ja į kurių įėjo pp.. Vincenturįos rįbOs ėjo; Šiaurėje: 39 
Milasevičia (Milaszewiez), ! gatvė, pietuose 84 gatvė, ry- 
Kazimieras Stulga ir kun. Ed. .tuose Michigano ežeras ir 
Stefanowicz, gavo arkivysku- j vakaruose city limits. Nuo to 
po laiškų, rašytų Į kun. Alex.|iaįk0 kun. Al. Skrypko uoliai 
Skrypko, Šv. Petro ir Povilo įr energingai darbuojas dva- 
parapijos, Westville, III., kle-! ainiuose ir finansiniuose pa- 
bonų, Peorijos diecezijos, kvie1 rapijos dalykuose.
čiantį jį Chicagon organizuo-į
ti naujų lietuvių parapijų Atvykęs kun. A. Skrypko į

Gražioji Šv. Kryžiaus bažnyčia, kurioj rytoj įvyksta parapijos sidabrinio jubilie
jaus iškilmingos pamaldos, dalyvaujant J. E. Vyskupui B. SHE1L.

Per kaikurį laikų k’ 
Skrypko darbavosi pa

“Town of Lake”, ypatingai. Chicagų apsigyveno žydo na- j
muose ant 46 ir Ashland Avė.tarp gatvių 43 ir 47 ir tarp .

* . t • i x Misiąs, xaip darbo dienomis,Ashland avė. ir Lincoln st. . r ... ’ ___________
i, • • j • - v taip ir šventadieniais laiky-kur lietuviai danginsią ta. * gv J ir atlaikytos pirm0810s 5v. M,
vo apsigyveną. Mat, c,a yra šios.
didžiausios pasaulyje gyvu bą J ’ ... , „ I Lapkričio 12 d., 1905 m.,
skerdyklos, kuriose lietuviai ’ . . mokykla ir laikinoji bažnyčia
gaudavo sunkiausius darbus ' • ’ , buvo iškilmingai J. G. Arki-
dirbti. Nors ir nelengvi dar-'kas nna’°ma relkalln6a be at-
bai, bet vis-gi daugelis lietu-‘ k* lietuviai

• • v • r • v. i labai dėkingi, nes kaimynasviii ir po šiai dienai čia gyv.! J
Atsimninus aplinkybėms, dar'ilenk” klcbonas ša
bai pagerėjo, žmonės išgudrė- teikti Iipt"viaras bažnyčios, 
jo, kaikurie praturtėjo — įsi- Spalio 1 d., 1903 m., kun. 
gijo savastis, sudarė gražias A. Skrypko persikėlė į p. S. 
lietuvių šeimynas, kurioms, Marcinkevičio namus 4549 S., 
kaip tiktai ir buvo reikalinga llermitage avė. ir tame sam- 
parapija, bažnyčia ir mokyk- dytarne name išgyveno lig 
la. i bal. 10 d., 1909 m., kada išsi-

Kada arkivyskupo leidimas 1 kėlė į naujai pastatytų klebo- 
buvt) gautas, Šv. Vincento dr-'nW ant 46 ir Wood str. 
ja pasirūpino suradimu baž- ' Rudenį 1904 m. pradėta kas 
nyČiai vietos ir nupirkimu t i pamatas naujai laikinai 
tam tikslui žemės. Pati dr-ja' bažnyčiai ir mokyklai “Brick 
iš savo iždo $250.00 davė, ki- , Combination Bldg.’’ frontu į 
tus reikalingus pinigus ($8,-|Wood Str. dviejų ankštų: a- 
000.00) paskolino kaikurie patinis — mokyklai ir seserų 
parapijonai ir dalį — Ameri- mokytojų gyvenimui, viršuti-, 
can Trust and Saving Bank, nis-gi laikinai bažnyčiai. Pla- ( 
kurie savo laiku turėjo buti nus pagamino architektas J. j 
atmokėti. Flizikowski.

Sudarius reikalingą pinigą1 Gruodžio 18 d., 1904 m., J. j
sumą, draugija vasario 1 d„ E- »rk- Jam08 T- Qni8ley P“’ j 
1904 m., nunpirko 10 lotą Šventino ir padėjo kampin, 
žemės ant 48 gatvės tarp »kmc"i Sv- Kryžiaus
llermitage avė. ir Wood str. mokyklai ir laikinąja! bažny- 
Tnda delegacija, susidedanti ,,nl

vyskupo pašventinta. Pasta
tymui mokyklos ir laikinosios 
bažnyčios buvo pasiskolinta iš 
Northwestern Mutual Life 
Ins. Co. of Mihvaukee $25,000

ir iš American Trust and 
Savings Bank $5,000.00.

1908 m. vasarų buvo pra
dėta statyti mūrinė dviejų 
aukštų su beisnlentų ir 1909

m. užbaigta statyti klebonija, 
į kurių klebonas su savo asis
tentu kun. A. Ežerskiu įsi
kraustė balandžio 10 d., 1909 
m., ir apsigyveno pastoviai.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS KLEBONAS, ASISTENTAI IR KOMITETAS.

Šv. Kryžiaus parapijos, Chicago, Illinois, Kunigai ir Komitetas, 1929 metų. 1-oj eilėj sėdi, iš kairės: Jonas 
Kaniušėnas, Kun. A. Deksnis, Kun. Kleb. A. Skrlpko, Kun. A. Linkus, Vincent Aieksandravičia; 2-oj eilėj: Juo- 

iš pp. Ant. Beržinsko ir Juo-( Gegužio 7 d., 1905 m., buvo zas Lesauskas, Mik. Paukšta, Kon. Kupetis, Jonas Zelevas, VI. Kraučunas, Kaz. Sokaitis, Kon. Cichanauskas, Jer. 
zo Kuszlcikos ir antra sykį iš užbaigtas statymo darbas, pri Urba,; 3-čioj eilėj: Ed. Jotka, Kazin!. Valkauskas, Jonas Bacevičia, Pran. Levickis, Onufras Rastainis ir Antanas 
pp. Vinc. Milaczewicz, J. Kus- vačiai pašventinta bažnyčia ' Jakiniauskas.

nas. Keletu mėnesių v 
pagelbininku a. a. kun. Pr. 
Serafinų, paskui a. a. italų 
kun. Ant. Marchesano, kurs 
šiek tiek pramoko lietuviškai.

Laikui bėgant, parapijom} 
skaičius didėjo, laikinoji baž
nyčia ir mokykla pasidarė 
per maža, negalėjo sutalpinti 
žmonių bažnyčioje ir vaikų, 
mokykloje, taigi būtinai rei
kėjo pradėti galvoti apie nau
jos, pastovios bažnyčios sta
tymų.

Buvo sudarytas kontestas 
naujos bažnyčios planų pada
rymui. Kovo 11 d,, 1913 m., 
tapo parapijonų priimtas pla
nas architekto Jos. Molitor. 
Liepos 12 d., 1913 m., pradė
ta kasti žemė pamatui naujos 
bažnyčios ant šiaurės — va
karinio kampo 46 gatvių ir 
Herinitage avė. Spalių 26 d., 
1913 m., J. E. arkivyskupas 
J. E. Quiglev pašventino ir 
padėjo kampinį akmenį nau
jai Šv. Kryžiaus bažnyčiai.

Rugsėjo 26 d., 1915 m., nau
joji Šv. Kryžiaus bažnyčia bu
vo užbaigta statyti ir iškil
mingai pašventinta J. E. vys
kupo A. J. McGavick. Bažny
čios stylius vadinamas “Ro- 
nianesųue”. Joje sėdinčiųjų“ 
vietų virš 1500 žm. Su viduji
niais Įtaisymais: altoriais var 
gonais, sėdynėmis ir k. kai
nuoja $181,668.00. Vargonai 
turi 29 “stops”. 5 altoriai at
sakanti bažnyčios styliui (me 
diniai), 6 klausyklos, mūre į- 
taisytos ųžuolo medžio, gra
žios stacijos, bažnyčioje su
virš 2,000 elektros šviesų.

Kadangi nupirktoji žemė 
pasirodė bažnyčiai per maža 
— neužtektinai vietos, tat 
reikėjo dapirkti daugiau že
mės. Taigi liepos 28 d., 1908 
m., nupirkta lotas su mažu na
meliu prie Wood ga.' ale 
mokyklos nuo p. Ant. Bund- 
zinsko už $2,900.00. Liepos 20 
d., 1909 m., da nupirkta 2 lo
tai ant Wood st. nuo p. Stan. 
Marcinkevičio už $2,500.00 
šalę pirmiau nupirktojo loto. 
Bal. 11 d., 1913 m., nupirkta 
da 2 lotu su mediniais na
mais ant llermitage avė. tuoj 
prie bažnytinių lotų už $12,- 
500.00 vienas tų namų su 2 
mažais nameliais (cottages)r 
buvo parduotas iš varžytinių 
(auction sale) 24 d. bal., 1913 
m. Antrasis-gi, geresnis, na
mas buvo nustumtas per “al- 
lev” ir pastatytas ant tuščio
jo loto prie VVood st. ant mū
rinio pamato ir pertaisytas 
seserų mokytojų gyvenimui 
(convent), paskui prie to na
mo primūrytas kitas namas, 
kuriame telpa “commuinty 
room” ir graži koplyčia, ku
rioje karts nuo karto laiko
mos Šv. Mišios.
Šv. Kryžiaus parapijos parapi

jonų skaičius, jų laipsniš
kas augimas ir mažėjimas.
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Sidabrinis Sv. Kryžiaus Parapijos 
Jubiliejus.

Šv. Elzbietos įkurta sausio • P. Vincentas Milaszewicz,

(Tųsa nuo 1 pusi.) 
Parapijai įsikuriant, parūpi 

jonų buvo: apie 480 šeimynų 
ir viso apie 2,000 žmonių. 
1919 metais buvo 1,135 šeimy
nų 1 '’pie 7,000 viso parapijo
je žmonių. Sustojus imigraci
jai ir musų šv. Kryžiaus pa
rapijos parapijonų skaičius 
pradėjo mažėti. Paskutiniais 
laikais šeimynų skaičius nu
puolė lig 700, o visų parapi
joj esančių žmonių, t. y. su 
dideliais ir mažais lig 4,000.

Šv. Kryžiaus parapijos 
Asistentai-Pagelbininkal
Knn. F. B. Serafinas iš Da

lias, Texas diecezijos, labai 
darbštus kunigas ir geras tė- 
vynainis-patriotas buvo pir
masis šios parapijos asisten
tas, bet tiktai labai trumpai 
čionai darbavosi — rugp., ru
gsėjo ir spalių mėn.-, 1906 m. 
Iš čion tapo iškeltas i naujai 
susiorganizavusių Visų Šven
tų parapijų, Roseland, III.

Nuo liepos 5 d., 1908 m., li
gi birželio 1911 m., buvo kun. 
Antanas Ežerskis, darbštus, 
gero ir linksmo būdo, žmonių 
mylimas; iškeltas į Šv. Anta
no parapijų, Cicero, III., ku
rių jis pats suorganizavo.

Nuo birželio 15 d., 1911 m., 
ligi rugsėjo 15 d., 1914 m., a- 
sistentavo kitu. Ant amas Brič
ka, dabartinis Nek. Pras. P. 
Š. parapijos klebonas.

Nuo . rugsėjo 1914 m., ligi 
^spalių 9 d., 1915 m., asistefc; 
tu buvo kun. Petras Lapelis, 
naujai įšventintas kunigas, 
geros širdies ir gero būdo žmo
gus. Jis tapo iškeltas į Visų 
Šventų parapijų, Roseland, 
į kun. F. B. Serafino vietų 
jam persikėlus kitur.

Nuo spalių 9 d., 1915 m., 
ligi spalių 13 d., 1917 m., asis
tentu buvo kun. Jonas Stat
kus, apsukrus, iškalbus ir da
rbštus kunigas. Iškeltas į Ro- 
ckdale, III.

Nuo spalių 13 d., 1917 m.p

ligi bal. 1 d., 1J)18 m., asisten- 
tavo kun. B. Urba, Chicagoje 
gimęs, malonus, švelnaus bū
do, darbštus kunigas.

Nuo vasario 25 d., 1917 m., 
jau buvo du asistentu. Antras 
asistentas tuo laiku, t. y. nuo 
25 d. vasario ligi 2 d. kovo 
m., 1921 m., tapo paskirtas 
klebonu į Cliicago Heights. Jis 
sutvėrė Alųmniečių draugijų.

Rugpiūčio mėn., 1918 m., at
vyko per Japonijų iš Sibiro 
(Rusijos) kariuomenės kape
lionas kun. Dominikas Mikšys 
ir tapo paskirtas laikinu asi
stentu šioj parapijoj. Nebe
jaunas žmogus. Pasaulį apva- 

Įžiavęs, daug matęs, geras ir 
i darbštus kunigas, bet nemėg- 
stųs vienoje vietoje ilgai gy
venti. Jis apleido mūsų para
pijų gruodžio paskutinę , die
nų, 1920 m. Nuo sausio 5 d., 
1921 m., ligi birželio 22 d. 
1928 m., buvo malonios išvai
zdos, linksmo būdo, darbštus 
kun. A. Martinkus. Jis pas
kirtas į Šv. Jurgio parapijų, 
Bridgeporte.

Nuo birželio 9 d., 1921 m., 
ligi birželio 15 d., 1927 m., 
buvo kun. Juozas Čužauskas, 
tvirto būdo, didelės energijos 
kunigas. Jis iškeltas į Chica
go Heights klebonu.

Nuo gruodžio 21 d., 1927 
m., ligi dabartinio laiko yra 
kun. Ant. Deksnis iš Schanec- 
tady, N. Y., nebejaunas žmo- 
gus,-, bet pilnas energijos ir 
gyvumo. Turi gražų balsų te
norų; gieda kaip lakštingala; 
gero ir malonaus būdo, my
lintis draugijų.

Birželio 15 d., 1928 m., at
važiavo čia kun. Anicetas Li
nkus iš Cicero, Ilk, kurs užė
mė kun. A. Martinkaus vietų 
ir po šiai dienai uoliai dar
buojasi. Ypatingas mylėtojas 
jaunimo. Jis suorganizavo 
jaunų mergaičių Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiau
sios sodalicijų ir jaunų vai-

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS TRUSTISTAI IR KLEBONAS.

Iš kairės j dešinę: V. Kraučunas, Kleb. Kun. A. Skrypko ir J. Zalevas.

kinų Šv. Vardo j(Holy Name) 
draugijų. Nenuilstantis visuo
menės veikėjas ir darbštus 
kunigas.

dama ligi pastatymo naujo 
namo mokyklai ir bažnyčiai. 

Nuo rugsėjo 1 d., 1904 m., 
Šv. Kryžiaus klebonijoje, ligi rugsėjo 30 d., 1905 m., se- 

dažnai galima sutikti svečių' serys-mokytojos gyveno tame 
iš Lietuvos atvykusių, kurių' pačiame name, kur buvo pir- 
vietinis klebonas daug pažjs- moji mokykla. Tas namas bu
tą. ,vo p. Stan. Marcinkevičiaus.

paskui kaikurį laikų jame gy- 
, veno, lig naujos klebonijos pa- 

Nuo 1906 iki 1908 m. komi- statymo, kun. klebonas.

Bažnytinis Komitetas.

tetais buvo: Stanislovas Mar- 
cinkevičia, Antanas Bondzin- 
skis ir Kazimieras Stulga. 

1909 — 1912 m.: Vincentas

22 d., 1913 m. 1725 W. 47th St., “Notary
Šv. Pranciškos Rymietės į- Public” ir žymus real estati- 

kurta sausio 19 d., 1913 m. įlinkos. Daugiausia pasidarba-
Šv. Veronikos įkurta birž. ivęs parapijos steigimui ir tos 

11 d., 1916 m. parapijos per kelis metus bu-
Saldžiausios Širdies V. Jė- vo bažnytinis komitetas. Žmo- 

zaus, Catholic order of Fores- gus lengvo budo ”slow būt
terš. Paskutiniais laikais

Lietuvių R. Kat. Moterų nepasisekimų pagautas ir bi-
Sųjungos 21 kuopa.

Lietuvių Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų 1 kuopa 
(maišyta).

Šv. Pranciškaus Seserų Re- 'nj<as ir 
mėjų 3 skyr. (maišyta).

Lietuvos Vyčių 13 kuopa 
(maišyta).

Lietuvių R. Kat. Susivieni
jimo 85 kuopa •(maišyta.)

Labdaringoji Sųjunga l sky
rius (maišyta).

Šventojo Vardo Jėzaus Dr- 
ja vaikinų.

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. Mergaičių Sodalicija.

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenč. Moterų ir Mergai
čių draugija.

skiltį susenėjus turėjo pasi
traukti iš viešo gyvenimo.

P. John Budginas, 4549 S. 
Hermitage avė., real estatini- 

‘Stationary Store”. 
Žmonėms patarnauja knygo
mis ir kHomis smulkmenomis.

P. Zacharias. Urbeuov/icz 
j 4852 S. Ashland aye., įotogra- 
! tas .r labai populiarus žmo
gus toje srityje, kurio vietų 
šiandienų užima p. Michacl 
Želgewicz, pas kurį daugiau
siai lietuvių ima fotografijas, 
nes jis jiems gerai ir sųžinin
gai patarnauja.

Dr. Sil. A. Brenza, Gaili 
eld Bulvd. 923, kurio ofisas

kiu būdu ta mokykla buvo ve- Visos išmintingos ir rimtos
seserys.

1903 — 1904 m. vaikučių 
skaičius buvo (samdytame na
me) — 80. j 1 jį

1905 — 1906 m. — 160. '"
Kaip mokinių, taip ir Sese 

rų-mokytojų skaičius laikui
bėgant, augo. 1919 m. jau bu
vo 831 mokinys ir 13 seserų

Angelų Sargų mokyklos randasi 4608 S. Ashland avė.
vaikų draugijėlė. ' ’ šiais laikais Jau > ra

..T, ..... „ gydytojų mūsų parapijoje;Nekalto Prasidėjimo Fane- jJe garsinasi oDraugc., kur
lės Švenč. mokyklos mergai- sužinoti jų vardai jr

j adresai. .čių draugijėlė.
Lietuvių R. Kat. Fedcraci

jos skyrius.
Visos draugijos darbuojasi 

bažnyčios ir tautos labui.

Svarbesnieji biznieriai 
parapijoje.

Bučernių ir grosernių yra 
daug. Jas vietiniai žmonės ži
no ir remia.

Duonos kepyklų yra kelios, 
Pivorūno, Urbelio ir Marozo.

P. A. Česnos pirtis moder
niškai ir gerai Įrengta. Gali-mokykloje. i p joseph j. Elias, 4600 So

Rudenį 1924 m. mokytoja-1 IVood, real estatininkas ir rna gerai issivanoti. Rods kad
vimo darbų užėmė seserys ^v. ^‘Notary Public”, žinomas dar yra ir kita kur. 

ti 4 kambariai naujame mo-i Kazimiero Kongregacijos, pa- darbuotojas politikos srityje, 
kyklos name, o gale namo pa- ,prastai vadinamos Seserys Kuo lapkr. 1906 m. ligi 1910

Rugpiūčio 1905 m. atidary-

P. John J. Eudeikis, Jr., 
4605 S. Hermitage aVe., gra-

Milasze^ Jurgis Brazaus-'‘aisyti. ^mbariai saaerų Kazimierietėa Jų buvo 13 su bttTO County (Joramissio- borius> kurio ,ėvas tail,„CT 
, . . T „ 7 , ,. j gyvenimui, i kurj jos ĮSikrau- naminėmis, tat turėjo gauti ner įr Reai Estate expert for r™hnrin« D nnr 3expert

į pagelbų 2 pasaulines mer- the State of Illinois nuo gruo-
gaites: Ona Andrulis ir Ve-'džįo 1910 ligi bal. 1912. Per ka|„ sąžinįngai patarnauja, 

taisytas vienas mokinimui ka ' ronika Bukontis. Abidvi iš 3 metus buvo bažnyčios komi-
mbarys iš seserų kambario, o Waukegano. Rudenį 1925 me- ' tetu, ypatingai pasidarbavęs A’ Ezerskls» 4o’)7 He'
Seserys išsikėlė į mažų Sale į tų jau mokykloje buvo visos bažnyčios statymo laiku savo 17111 ta»e_ave;’ graborius, taip 
mokyklos namelį, pirktų nuo vienuolės-niokvtojos Haičiu-; praktiškais ir naudingais pa-
A.. Bondzinskio, sujungtų su mi 16. įtarimais. Dabar Universal

per mokyk- j Pirmoji Šv. Kryžiaus mo-, State Bank prezidentas, po ku-

KUN. ANICETAS LINKUS.
Šv. Kryžiaus parapijos vikaras, vienas žymių visuo

menės veikėjų, didelis jaunimo prietelius ir mylimas va
das. Daug pastangų deda, kad išjudinus apsnūdusias 
kolonijos di^ugijas į bendrą katalikiškąjį veikimą.

kis ir Juozas Zalondauskis.
1913 — 1915 m.: Joseph J.i

Elias, Jonas Viskont ir Jo-j 
nas Eudeikis.

1916 — 1917 m.; Stanisl.
Marcinkevieia ir Mykolas 
Šiaučuvėnas.

1918 - 1919 mj, JuT =
Brazauskis ir Benediktas Je
sulaitis.
1919 — 1920: Alfonsas Pana
vas ir Pranas Birgiola. . . . ... . , . .

19221 m..- Benedikta. Jcsu- iky‘“J?S "T?’ ValklJ " Zm°n”
pertaisytą is vieno is nupirk- mylima.
tojju medinių namų, kuriame > Pirmieji, kurie užbaigė mo- 
ir po šiai dienai tebegy vena. tykios 8 skyrių 4 vaikinai .Tai

1923 m..- Vincent Šeputis ir.?^ngl. SeS6rU skalčlUs pa' , buvo 1916 metais. 1917 m. - 
OT% ftln5n?s dlde)°’ tai^ Prie t0 namo 8, 1918 m. — 19, 1919 m. -

1925 m. tapo pristatytas n&u 40 Paskui kas met baigdavo 
jas mūrinis dviejų aukštų aia_ Į apįe 40 bernaičių ir mergai

Vladai"*8’ kuriapi° telpa kopl>čia čių sykiu.
. _ _ . 8, ir “Community room”.

Kraučunas ir Jonas Želvas. • . ...1916 m. visa mokyklos apa-
Kaip ekzekutyvis komitetas,',. . 1 »‘ ...... . . čia tapo pertaisyta 1 mokvk-

taip ir visi kiti komitetai do- , , , ■, , . , į,1 los kambarius, tuomi mokykla
ri, darbštus, pasišventimu da- v . . ..... , - .’ . . .. . , žymiai padidėjo. Kada nau-i rbuojasi visliose parapijos rei . .. , x . .... , . „ 1 1 • joji bažnyčia tapo pastatyta,kaluose ir užmanymuose, bt> . . . , *,.... .. . . .tai antrasis aukštis, kur pir-uokio medžiaginio atlyginimo, t , ...... v ..• t. , . . , ,T •• ma buvo laikinoji bažnyčia,žinodami, kad V. Dievas jie-1,.. . , x. xI , . , likosi tuscias, taigi 1919 m.ms atlygins savo malonėmis• . . v. ivasarų visas virsus tapo per-luz jų vargus ir nesmagumus ,. . ... . . .1 , . t? v v . . dirbtas į mokyklos kambarius! pakeltus Bažnyčios gerovei ir , , , . . . . ., f. _ . dėl lengvesnio sutalpinime

I Dievo garbei. * m y...................... 1 1, 1vaikučių, einančių } mokyklų Į Antano įkurta lapkr. 17 
Nuo pradžios įsteigimo mo- d., 1905 m. 

kyklos lig vasaros 1924 m. j šventų Petro ir Povilo į- 
lietuvių katalikų parapijos seserys - mokytojos buvo iš kurta 1910 m.
Town of Lake lietuvių kolc-> Vienuolijos (lenkų) Šventos j Catholic order of F 
nijoj, jau buvo įsteigta (1902 šeimynos iš Nazareto (The įkurta 1910 m.
— 1903 m.) maža mokyklėlėj Holy Family of Naznreth)j gVt Kazimiero Karai. įkur- 
4549 Hermitage avė., kur at- kurių prityrimas ir išmintin- įa saus. 26 d., 1913 m. 
važiuodavo pora seserų iš gas vadovavimas pakėlė mo-' gv Jono įkurta 1915 m. 
Bridgeporto, Šv. Jurgio para- kyklų ant aukšto laipsnio, su j -gv Jurgio įkurta spalių 19 
pijos, mokyti vaikučių sese- teikė pilnas teises viešųjų mo- d. 1915 m. 
rys iš vienuolijos Šventos Šei- kyklų — tapo įregistruota į 1 ’
mynos iš Nazareth’o. Pirmoji pilnateisių mokyklų skaičių. ! Motery ir Mergaičių 
Sesuo buvo Justina, o jos pa-' Pirmoji perdėtinė buvo se- ' Draugijos,
gelbininkė-postulantė. Vaiku- šuo Justina, antroji — Ray-- šv. Agotos įkurta sausio 13 
čių skaičius buvo apie 80. To-' munda, trečioji — Tharsylla.; d., 1910 m.

stė mėnuo vėliau.
Rudenį, 1911 m., buvo per

graborius ir per 3 metus bu
vo bažnyčios komitetas. Rei-

pat stengiasi žmonėms gerai
patarnauti.

los langų.

laitis ir Steponas Slušnis.
1922 m.: Vinc. Šeputis ir 

Ben. Jesulaitis.
1923 m..- Vii 

Step. Slušnis.
1924 m.: Vincent Šeputis ir 

Ben. Jesulaitis.
1925 — 1929 m.:

Parapijos M,okykla.
Pirm įkūrimo Šv. Kryžiaus

P. Ig. Zolp, 4559 So. Pau- 
kyklos seserų perdėtinė buvo rio priežiūra bankas labai ge- liną Str., graborius, stengiasi

Kovo 4 d., 1914 m., Šv. Ka- įr po šiai dienai tebėra sesuo rai verčiasi, 
zimiero dienoje Seserys mo- Gertrūda, tyki, rami ir rūpes-

Pašelpinės Draugijos.

Šv. Vincento Ferr. įkurta 6 
d. vasario 1902 m.

Šv. Stanisiovo vysk. kauk. 
įkurta 1903 m.

Gvardija D. Liet. Kunigaik
ščio Vytauto įkurta lapkr. 21 
d., 1904 m.

Šv. Kryžiaus įkurta 1995 m.
Šv. Juozapo įkurta rugp. 4! 

d., 1907 m.

Yresters
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Bažnyčia Kulturiniu Atžvilgiu. kurios nebūtų globojusi Baž-j vien amžinosios, bet ir liglai-Idonųjai valdžiai ištikrųjų ru-j 
kinės, žemiškosios! pėtų, kaip ji sako, Rusijos

Štai, kų Bažnyčia duodavę 1 ekonomiška padėtis, ji nebūtų
nvcia.

Tačiau, šis yra niekai, su
Mūsų įvairiausios rūšies 

laisvamaniai šaukte šaukia, 
jog Bažnyčia yra sutrukdžiu
si žmonijos kultūros vystymu
si.

Mano straipsnelio trumpu-
tik jie mokindavo ir auklėda
vo jaunimų. Šitų švietimo da

mas neleidžia man plačiai iš-irbų jie varo ir šiandienų, 
dėstyti, jog yra visai priešin- į Kas, jei ne Bažnyčia pabai
gai; togidel aš čia pamėgin-

šalies valdyme klausytų žmo
nių balso.

čionybę, bet daugiau užsiimtų 
valstybės atstatymu. Paliuo
suotų jie iš vergijos darbi
ninkus, visiems gyventojams 
duotų reikalingos laisvės ir

D. C.
kai mažas vaikas. Nerūpėtų 
naikinti neišnaikinamų krikš

Mo
kslo, meno, agrikultūros, lab
darybės, socialiu gyvenimo 
žvilgsniu Bažnyčia visados 
stovėdavo ir šiandienų dar 
stovi pasaulio priešakyje!

SnaiKialiti.

lyginus su taurai, k,, Bažny- ir gial,di™ dnr ■‘uKikiu!erer); lygiai Oksfordo ir ki
ti. Visi vienuolynai, kaip va:lčia yra padariusi labdarybės 
benediktiečių, jėzuitų, KRIS-1 žvilgsniu. Ji iš pat pradžių 
T AVS Brolių ir t. p. ir vieni imdavo savo globon neturtė

lius ir pavargėlius. Jau Apa
štalų laikais šiuo tikslu buvo 
paskirti septyni diakonai, ku
rie rūpindavosi pavargėliais 

ir išdalinėdavo jiems surink-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

f? S

kė mokslų ir menų? Ji pati
siu, kad ir trumpoje saugiau-:lavinosi ir lavino kitus. Ne-'tusias aukas. Pirmąsias sene- 
doje, pasiremdamas istorijos, į kalbėsiu čia apie pasaulie-|]ių prieglaudas buvo įsteigu- 
parodyti, jog R. K. Bažnyčia I čius, Bažnyčiai prjklausan-! sį Bažnyčia, liepdama, kad 
nuo pirmųjų savo gyvavimo čius mokslo vyrus; priminsiu' prie kiekvienos bažnyčios bū-
šimtmečių buvo tikroji auklė-, čia tik keletu atsižymėjusių! tų trioba vargdieniams pri-; Rusijoj įvestas naujas darbi 
jimo ir kultūros globėja. savo išradimais dvasiškių: | žiūrėti ir jie slauginti. Jau G j ninkams kalendorius. Panai- 

R. K. Bažnyčia yra ne žmo- Diakonas, Flavio Gioje yra' me šimtmetyje buvo įsakyta I kinta
nių, bet paties JĖZAUS išradęs magnesų ir kompasų' kunigams, kad jie privalo na- 
KRISTAUS įsteigta. Kuriuo (1300); Veit’as, Arezzo vie-'kvinti keleivius, o jei neturi 
tikslu? Gi žmonėms šviesti, nuolis išrado muzikos dėsnius! kuomi, tai bent aprūpintų rei 
Tas matosi kad ir iš anų KRI- ir harmonijos (sutartinės); [kalingiausiais dalykais! Tik-

KOMUNISTŲ DARBO PAT 
VARKYMAS.

Kaip žinoma iš telegramų, 
raudonųjų gaivalų valdomoj

Kniost Krartmse Geriausia Pirkti Radio? 
Tai Yra Dabartinis žmonią Klausimas

STAUS žodžių: “Eidami tad domininkietis Spiria — aki- 
po visų pasauli apsakinėkite nius; Pranciškietis Selnvarz 
Evangelijų... mokydami juos — paraku (1300); jėzuitas

sekmadienių ir kitų 
krikščioniškų švenčių šventi
mas ir i dirbtuves įvestas 
nuolatinis darbas. Anot žinių, 
Maskvos gatvėse kalbama, 
kad tas kalendorius yra ko-, 
munistų “Bezbožnikų” (Be
dievių) organizacijos darbas. 
Ši organizacija pasidarbavo' 
įvesti darbui naujų kalendo
rių. Jos vadai tvirtino, kad 
kuomet bus įvestas bedieviš- 

prieglaudų ir ligoninių, tai šis kas kalendorius, tada Rusijos 
i yra Bažnyčios dėka, kadangi i ekonominė padėtis busianti 
ji visuose kraštuose, visose pagerinta. Dabar gi apie tai

Kiekvienas žmogus, kuris pirko radio, patars jums eiti į pilnai 
atsakančias krautuves

rosios ligoninės buvo įkurtos 
Kryžiaus žygių laikais; jos 
vystėsi ir toliau, kol nepriėjo

laikyti visa, kų aš jums įsa- Kircher’is — garsių žvaigž- iki mūsų laikų moderninių li
goninių ir prieglaudų.

Jei šiandien ne katalikų 
pavyzdingi]

Nes šios krautuvės dėl palaikymo savo gero vardo visuomet su
teiks jums geresnį radio, pilną užtikrinimą, teisingą kainą, veik

lesnį patarnavimą ir lengvesnius išmokėjimo budus

kiau.” O visas Jojo mokslas džių sistemų (1507); jėzuitas 
remiasi dviem įsakymais, bū- Cavaliere — baltosios šviesos 
tent; “Mylėsi DIEVĄ už vi- sudėtį (1647); Ispanijos bene- vajstvpAs 
sa, o artimų, kaip kad pats diktietis Pontius — būdų ne- 
save!” DIEVO meilė sulaiko biliams ir kurčiams mokyti 
mus nuo ištvirkimo ir vien-' (1570); jėzuitas La,na — bfi- 
kart liepia mums artimui da- dų akliems mokyti skaityti ir 
ryti gera. Šio paties įsakymo rašyti (1687); jėzuitas Secchi 
atsirėmusi Bažnyčia verste! (1878) yra daug išaiškinęs a- 
verčia visus išnaudoti savo ta- pie saulės dėmes; paskutiniais 
lentus, t. y. gabumus. Gi kų laikais, kad ir domininkietis 
tai reiškia, jei nežengti kulrū- Calandoni yra išradęs “type- 
ros keliu?! ■ setter” — raidėms sudėti.

se vra

valstybėse yra pravedusi lab 
darybės takus.

Kas labiau rūpindavosi pa-

Štai, Bažnyčia, įdaigindama ■ Tiktai Bažnyčia yra išsau- 
žmonių širdyse Dievo ir ar-. gojusi nuo pražuvimo svar- 
timo meilę, ragindama žmones į blausiuosius senovės mokslo 
išnaudoti savo talentus /ga-' veikalus. Viduriniųjų šimtme- 
bumus) ir varo kultūros dar-, čių vienuoliai darydavo spė
tų. Įcialius senovės filosofų ir is-

Kas, jei ne Bažnyčia švietė torikų nuorašus; ir jei šian- 
jaunimų? Atskleiskime istori-i dien kų turime jų, tai tik de
jų. Iš pat pradžių, dar prieš ka jiems! Didesnieji vienuoly- 
DidĮjį Karolių, mokinta vai- j nai ir Popiežiaus knygynas 
kai prie katedrinių ir parapi- išlaikė daugelį brangiausiųjų!
jinių bažnyčių; Karoliams D. mokslo liekanų! Čia turiu pa-' gyvenimų? 
laikais jau įsteigta panašios žymėti, jog vien benediktie-,lr m°tinų.

daug abejojama, kadangi dau 
gelis darbininkų neturi dar
bo gi dirbu turi trumpas

lengvinti vergų būklę? Gi Ba- Jvalandas, perdaug ilsisi.
žnyčia. Ji iš pat pradžių ra- j Vienas dalykas aiškus, kad
gindavo krikščionis paliuo-į sovietų valdžia visas laikas
suoti vergus, darydama įtakos ( kovoja krikščionybę. Kadan-
nekrikščioniškiems valdovams si tas neturi pavykimo, ji

i ir verždama savuosius, užde- kas-kartas suranda naujų prie
dama bausmes ant žiauriai su , monių. Ir štai šiuokart pri- į
jais besielgiančiais. • sidengia ekonomiškos pade-,

tj- , -v, -v, ties gerinimu. Komisarai nėraKas moteriške yra įskeles i . . . ; u-• v ... v. • t°ki paiki, kad jie svajotų a-įs paniekinančios jų būkles? . . ¥
mo froiimo aItati Amicl.’o T?noi

*

pie galimų ekonomiškų Rusi-

te savo žmonas, kaip kad Jft- jos iSMlim«> kada darbinin 
ŽUS yra numylėjęs Bažny- kai ?ra Perd,i™ PavcrK°' ka

Gi Bažnyčia. “Vyrai mylėki-. l.X., i < I

da jie sau nieko negali ga
minti, bet visų savo sveikatą

Kas nesirūpina ,k visk* ^v«sti KomisariJ 
į mūsų liaudies mokyklos; pir- čiai yra palikę mums šešioli-' savaisiais, o ypač namiškiais, ^erovei.^Jei Rusijos darbinin
masis Paryžiaus universitetas kų tūkstančiu autorių nuora-'tas >'ra b'g pagonis ir netikė- 1Kani;5 <U. n ų a y£inama

• • i • • lis ir iame nėra leisvhės ” nors geresinU gyvenimu, pasu, o jėzuitai, sulvgmaniai ns lr Ja,ne ntia leisyms. i. . . . . 1, ’ ... , i loginis gyvenamais namais ar
trumpu laiku, dvylik® Inkstą-1 H tikrųjų šv. Augustinas kitokiais patogumai5. Jie 

sukrušti į senus laužus, kur

yra tiktai Popiežių rūpesniais 
ir iškaščiais įsteigtas (Scbnu-

Kas sutvarkė šeimos
“Gerbk savo tėvų 

n u

&

s
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SIDABRINIS ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS JUBILIEJUS.

oru,tini alsuoti sušvinkusiu 
kur nėra nei mažiausio 
gili privatiškumo. Ko geres
nio vergams juk ir nereikia. 
Jie turi pasitenkinti tuo, kas 
raudonųjų valdovų jiems tei- 

dirbti ir nieko

žino

nčių! Turėjo teisės pasakyti: “Kad
Tiktai Bažnyčia yra davusi i Bažnyčia būtų buvusi įsteig- 

didžiausio akstino dailei. Šv. į ta tiktai žmonijos gerovei di
Petro Bazilika, Cologne kate-1 dinti, tai ji nebūtų galėjusi 

(Tąsa nuo 2 pust] j dra (pradėta statyti 1249 m. daugiau gero padaryti žinoni-
neužsileisti kitiems, suteikti baiSta 1880> ir daugybė kitų jai, kaip kad iki šiol yra'pa
greity ir sąžiningų patarnavi- Kumpoje, ir Amerikoje, ir A- dariusi.
mų reikalui atsitikus. |zij°je’vir ki_tose ^lyse įrodo, O Leonas Popiežius turėjo kiama. Turi

Šv. Kryžiaus parapijos Va-J>a^n-(^08 y?Pesni architektu- teisės išsitarti; “Tai Bažny- neturėti.
rgonininkas p. Vladas Dauk- roR žvilgsniu! j čia prijungė laukines tautas' Einant nauju kalendorium,
ša tas pats nuo pat parapijos , K P®t pradžių Bažnyčia ir suteikė joms žmoniškųjų į- vįgį darbininkai turi pakakti-
įsteigimo. Jis yra gabus var- •palaikydavo artistus. Grego- statymų.” 'nai atsjisįOi Tai dėlto, kad
gonininkas ir fchoro vedėjas, rianiškųjų muziką mes esame žmonija ieško naujų obal- nėra ko jiems dirbti, kad dirb
Jis savo chorą pastatė ant au- Kav? ks sv. Ambroziaus (397) sių savo būklei pagerinti, o tuvėse mažai darbo. Jei rau-
kšto laipsnio, žinoma, turint ’r sv. Grigaliaus I). (|6O4). čia pat pašonėje nemato jau ,_______________________ -i'___________ a____

gerų balsų. Popiežiai yra davę akstino to-, nuo 20 šimtmečių geriausiojo
Pirmasis zakristijonas ir kiems artistams, dailininkams, gįū0 tikslu obalsio: “Mylėk 

džianitorius buvo Antanas į kaip va: Palestrinui (1594); DIEVĄ ir artimą!” Jei šito 
Daukša, senasis; antrasis — nukovojo ikonoclastus (naiki- Bažnyč ios balso klausytų visi,
Jonas Šerpetis, trečiasis — A- narčių paveikslus prezijų Ni- tai nebūtų buvę vargšų, tai 
ntanas Šėdis, kuris nuo pra- kėjos Santaryboje 787 m. ir skurdas ir žmonių širdgėla į 
džios vasario, 1912 metų, lig Trento 1563); šitokie dailini- būtų beveik išnykusi iš žemės 
šiol darbuojasi. Yra gabus nkai, kaip antai; Leonardo de paviršio; tėvai rūpintųsi vai- 
vyras prie visokių darbų. .Vinchi, Rafael, Michel Ange- kais, vaikai mylėtų ir klausy-

Dar randasi ir daugiau vi- 1°> Correggio, C'anova už sa- tų tėvų; darbdavys užtikrinti] 
šokių biznierių, kurie bus pa- vo pragarsėjimų privalo dėko- darbininkui gerą būklę, o dar- 
talpinti tam tikroje knygoje, ti tiktai Popiežiams. bininkas kaip pridera atliktų
kuri bus išleista vėliau, nesi Tiktai Bažnyčia yra padėju savo darbų; valdovai rūpintu- 
laikraštyje visko sutalpinti ne- si pamatus agrikultūrai, t. y si pavaldinių gerove, o valdi-
galima. Taigi laukite knygos. į žemės išdirbinėjinmi. Benedi- ninkai kaip reikiant atliktų

Kas čia parašyta, yra pa- ktiečiai ir cistercijiečiai plėš- savo pareigas; nebūtų apgau
rašyta ant greitųjų visiems, davo dirvonus, raudavo krū- lės; valstybė gyventų santai-

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijoną i tis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė. 

AGITATORIAI
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avt.
A. Valančius

1226 S. 50 A v. Cicero, iii

kurie įdomauja šios parapijos mus, akindavo miškus, apgy- koje su kaimynais, ir nereikė- Dimšo
žiniomis. vendindavo žmonėmis, mokin- tų kraujo upėms tekėti; išnv-j >3221 Li’.ne Street.

Ad mojorem Dei gloriam et davo juos ūkininkautų. Šitą ktų paleistuvystės namai, do- ( M. Šlikas
Beatae Virginis Mariae liono- patį misionieriai ir šiandien ra pradėtų .žydėti, o prnkil-J 10555 So. State St.
rem. A. D. 1904 — 1929. daro. nūs jausmai ir kopimasis auk- Visokiais Labdarybės rei

.Atsiprašome už klaidas, jei Nėra tokios naudingos žmo- štyn mokslo ir meno laiptais knlais kreiptis į valdyba arba 
kokios atsirastų rašinėlyje. nėms mokslo, ar meno šakos, privestų visus prie laimės ne agitatorius.

1
s

Nelauk toliaus! Nes neturėdamas radio savo namuose praleidi 
daug žingeidžių dalykų, kuriuos turėtum išgirsti per radio! 

Ateik arba pašauk Peoples Krautuvę ir užsisakyk sau

RiDIO
įmokėk tik $5.00 arba kiek išgali, o liekančius apmokėsi per 1 
metų mėnesiniais mokesčiais, be palukų ir jokių carrying charges 
— mes jums tuojaus nuvešime Majestic Radio j jūsų namus vie
ną iš 3-jų skirtingų modelių, kurį jus pasirinksite. Jų kaina yra

žema ir prieinama visiems:

MODELIS 91 be tūbų kaina....................$1 37.50
92............   $167.50

181 kombinacija radio ir Majestic elektros gra- 
mafonas be tūbų........... $265.50

įrengimas jūsų namuose veltui

Krautuvės atviros antradienio, ketvirtadienio ir šeštadienio va
karais. Atsilankykite arba užsisakykite per telefoną —

Hemiock 8400

Didžiausios Lietuvių Radio ir Rakandų Krautuvės Amerikoje

lįMUg) su

2536-40 W. 63rd St.
4-— -----4.-------------į
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Šventoji Rita.
(Gražus pavyzdys moterims), uos tylėjimas vyrą dar labiau 

erzino. Bet pamažu ji savoŠventos Kitos vardas Lie
tuvoje yra beveik nežinomas. 
Tačiau ji kitur labai garbina
ma, ypačiai kaipo “Gelbėto
ja sunkiose gyvenimo valan
dose.”

Šv. Rita yra kilnus pavyz
dys kataliku moterims. Ji bu
vo ištekėjusi. Aštuoniolika me
tų išgyveno su vyru. Kaip

kantrybe nugalėjo vyrą: įsi 
tikinęs, kad jo žmona visokias 
skriaudas net ir kūniškus už- 
gavimus, kantriai nukęsdavo, 
pradėjo tvarkytis. Bet dar il

gai negalėjo galutinai užslc 
pinti savo pykčio ir užsikars 
čiavimo. Kai tik jis pajusda
vo savyje kylanti pyktį ir ka-

. ... . rštį, jis tuoj išeidavo iš namą
žmona, ji labai pakilo dory- ...... -v, , - -’ J ...... .ir tik tada sugrįždavo, kai jau
bėse ir verta sekti kiekvienai . . ...visiškai nusiramindavo.
katalikei moteriai. f m , • , -.j Tokiu budu Kita savo sve-

Ji gimė Italijoj, 1381 me- , ...® d . Inumu pergalėjo savo musei-
tais. Savo jaunystę praleido . . ," • . . ką ir karštakraujį vyrą. Be a-
šventam nekaltume. Labai mė- . • .....! bėjo, ir šiandie ne vienas vy-
go maldą ir vienatvę, mokėja ‘ ras jci jo žm01,„

J’- turėt.) tiek kilnios meilės ir 
pasiaukojimo, kaip šv. Rita. 

Rita turėjo du sūnų. Deja,
bdarybe. Visai nemanė tekėti 

Ji troško stoti i Augustini-
jonių moterų vienuolyną. Sa-! 
vo sumanymą ji atidengė tė-Į 
vams. Tačiau jie jokiu būdu 
nenorėjo pritarti savo dūk-! 
terš tokiam sumanymui. Norė
dami su šaknimis išrauti tas 
mintis iš jaunos Ritos galvos, 
privertė ją greit ištekėti. Pra
džioj Kita priešinosi tėvų va
liai. Bet, supratusi Dievo va
lią, paklausė savo tėvų. Rita 
nusileido ir susituokė su vy
ru, kuri tėvai jai išrinko.

Tuoj po vestuvių Rita pa
matė, kad moterystės luomas 
bus jai nelaimingas. Jos vy
ras buvo karštuolis: dėl men
kniekių užsidegdavo ir nega
lėdavo susivaldyti. Savaime 
aišku, kad toks vyras buvo la
bai nemalonus jaunai moteriš
kei. Bet Kita mąstė: “Dievas 
uždėjo man šitą kryžių ant 
pečių, dėl to turiu kantriai ji 
nešti.” Ji nepykdavo, neko- 
liodavo savo vyro, — net nė 
žodelio neprasitardavo savo 
piktam vyrui. Pradžioje žmo-

šitie ne į motiną buvo panar 
šūs, bet buvo irgi karštuoliai, 
kaip ir jų tėvas. Dėlei to liūd 
na buvo jų šventai motinai
'Ji labai prašė Dievą, kad Jis 
sergėtų jos vaikelius nuo blo-z
gų darbų.

Kartą atsitiko visai netiko 
tas dalykas. Šv. Ritos vyrm- 
tapo žmogžudžio ranka nužu 
dytas. Kokia ji pasirodė kilni

IMK T. A. D.
’ Del Prašalinimo Šalčio

Kas yra tas T. A. D.?
T. A. D. yra liuosuojantis,

valantis ir taisantis vidurius 
vaistas, T. A. D. tūkstančiai 
žmonių vartoja, o milionai 
dar nežino.

Jeigu arti nėra galima gau
tai, tai kreipkitės po num.

5221 So. Halsted Street1 Chicago, Iii.
Tel. Boulevard 6631

mės. Kai atsigavo, jos širdis 
buvo paskendusi liiidesio ir

skausmo jūroje.

to, kad jos vyras visai netikė
tai atsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Labai buvo jai skaudu liktie 
jauna našle, su dviem nesu
valdomais sūnumis 1 Bet ji ra
do nusiraminimą Dievuje. To
je didelėje nelaimėje ji pasi
rodė esanti labai tvirta mo
teris. Ji kantriai nešė kryžių 
paskui savo Dieviškąjį Išga
nytoją.

Štai gražus pavyzdys! Juk 
visko pasitaiko šeimynos gy
venime! Kiek daug skausmų 
užgauna dažnai motinos širdį! 
Nelaimė su gyvuliais, laukuo
se ar gal net šeimynoj. Gal 
būt vaikas serga — guli išti
sus metus, — kaip skaudu! C 
gal kuris nors vaikas jau pa
šauktas į Amžinybę? Gal vy
ras susirgo ir mirė...

Čia tad pasirodo, ar mote
ris iš tikrųjų yra religinga. 
Moteris, kuri yra persiėmusį 
šventuoju katalikų tikėjimu, 
net ir didžiausioj nelaimėj ne

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
specialistas

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrą, specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
.pasakys pats. po pilno išegiaml- 
pavlmo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
uegalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su- 
rai'ytnui žmogaus kenksmingumų.

Mano Kadio — Scope — Raggl. 
X-ltay Roentgeno Aparatas ir vi- 
hiBkaa bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, lr Jeigu afl pa- 

i imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
’ lr gyvumas BUgryS Jums taip kaip 

buvo pirmiau. Jeigu keučtat nuo 
ilgų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, Alrdles. reumatla- 
t-io, kirminų, uždegimo žarnų, sll- 
p. ių plaučių arba jeigu turit ko
kią. u tsiaen ėjusią, (atkerėjusią,
chronišką Ilgą. kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatfdėllokit neatėię pas mana.

Dfc. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Išėjimas Rūmas 101S
(• VV. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 1# ryto iki 
X po pietų. Vakarais nuo 6 iki T

Nedėliomis nuo 1» ryto iki 1 
po pietų.

pasiduoda juodam nusimini- nD's aP*e vienuolyną. Ir is ti- 
mui. Ji, kaip šv. Rita, drą kr°, P pasiekė savo tikslą. Ji 

greit įstojo į tą pati augusti- 
nijonių vienuolyną, į kuri dar 
jauna būdama norėjo įstoti. 

Vienuolyne ji labai pavyz-

į šiai eina per gyvenimo sun
kenybes.

Bet dar vienas baisus ban
dymas ištiko šventąją. Jos a- 
bu sūnūs, turėdami, kaip bu
vo minėta, karštą, neramų tė
vo būdą, žūt būt norėjo krau
ju keršyti savo tėvo užmušė

jams. Jie sakydavo, kad tol 
I nenurimsią, kol neužmušiu n- 
' ną galvažudį. Tuo laiku krau
jo kerštas Italijoj buvo sava 

, rankiškumo, karžygiškumo že-j 
aiklas. Bet, žinoma, tai ne Die-» 
vo leista. ‘ ‘ Neužmušk! ” —

, šito įstatymo jokie tautų pa- 
pročiai negali panaikinti.

Dienų dienas šv. Rita dre
bėjo iš baimės. Kiek vieną die
ną, kiekvieną valandą galėjo 
jai pranešti, kad jos sūnūs 
užmušę žmogžudį. J<ą gi tad 
daro šventoji moteris? — Ji

VLADAS DAUKŠA.

Athater
Kent

Screen-Gmd

Rad i o
Gabus muzikas, Šv. Kryžiaus parap. vargonininkas, 

sėkmingai veda Šv. Cecilijos chorą. Yra visų mylimas, 
moteriškė ir šiame atvėjuje? Jau 25 metai kaip vargonininkauja šioje parapijoje ir 
Gavus žinią iš didelio susijau- vadovauja Šv. Cecilijos chorui.
dinimo krito be žado ant že-

meldžia Dievą, kad verčiau dingai gyveno. Ji dažnai ap
mirtų jos sūnūs, negu kad su- j mąstydavo Kristaus kančią, 
teptų savo rankas žmonių ! Kartą, išgirdusi labai graudų

Ji labai liūdėjo ypačiai del!krauju ir„sav0 pražudy. apie Kristaus kančią pamoks-
tų. Ir... išklausė Dievas jos 
maldos! Abu sūnūs apsirgo ir 
mirė.

lą, ji prašė Dieviškąjį Išga
nytoją, kad Jis duotų jai nors 
vieną erškėtį iš savo vainiko.

Krikščionių motinos! Ar ga-: Vos tik ji pabaigė savo mai-{ 
li būti didesnė auka?! Jauna dą, jos kaktą sužeidė aštrus j 
našlė aukoja abu savo sūnų!.. i dyglys. Be to, šv. Rita pajų-j 
Iš tikro, baisi auka! Ji labiau to tokį kūno skausmą, kad ji 
troško amžinų dalykų, o vis J be sąmonės puolė ant žemės. Į 
ką žemišką laikė tik kaip prie Rita per visą savo gyvenimą 
monę siekti amžinybės. , našiojo šitą žaizdą ir per tai

Ir pas mus yra daug tokių 
motinų, kurios ramia sąžine

daug iškentėjo. Turėdama 72 
metu amžiaus, ji sunkiai su

žiūri į savo sūnus ir duktė-' sirg°- Liga tęsėsi keturis me- 
ris, kurie ištisus metus gyve- ^us> kol pagaliau mirtis 1457 
na nuodėmėse. Tūla motina metais išliuosavo ją iš tų ka- 
net leidžia savo sūnui ar dūk- nenb
teriai įeiti j nekatalikišką mo
terystę ir džiaugiasi, kad jie

Jai dar gyvai esant, dau-J 
gelis žmonių ją garbino kaip'

ms sekasi. Bet 
1 Deja, dažnai nepagalvoja a- 
pie tai mūsų motinos.

Mirus vyrui ir vaikams, Ri
ta liko vienų viena pasauly. 
Nors ji buvo dar jauna, bet 
jai niekuomet neatėjo mintis 
apie naujas vedybas. Priešin
gai, joje vėl pabudo senos mi-

amžinybė?.. i šventąją ir šaukėsi jos užta
rymo. Ypačiai po jos mirties Į 
tikintieji būriais plaukė prie 
jos grabo ir meldėsi. V. Die
vas pagarsino ją daugybe ste
buklų. Del to ji pavadinta 
‘ ‘ Globėja sunkiose gyvenimo 
valandose.” Geg. 22 d. — jos 
šventės diena.

Sulietuvino St. šerkšnas.

Remkite tuos Profesionalus, 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty] “Drauge”.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną, pasauly. lfiplaukimai 15 Now 

Yorko | Southampton kas Sereda vienu ifi milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui saužemlu ) Kauna,
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai Į Londo

ną. kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
klejos laivakortės 1 abu ga-

CUNARD LINE

lu IS New Yorko J Kauną $203 
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis. mandagus tarnavimas. Del 
kitų Informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba raitykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd. 

Chlooco, m.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas įienkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

i užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur- 
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

MtadieuU, Spaliu 12 d., 1929

NAUJI MODELIAI KAINA SU 

VISKUO SU TŪBOMIS

s159«
Lengvus Išmokėjimai

3417-21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705
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Trys Kvailiai.
Meknėje gyveno kartų to- dėjo net spardytis kojoms, ta-

Roland Marguier. Bet antrasis kreipėsi į jį sa-lgėdusiai žmonai kaip liūdinin-Į 
kydamas: Į kus.

Sultonas ėmė juoktis ir ta
rė:

— Viešpatie, aš esu 
kvailesnis ir už jį!

dar

kie trys “individai,” kurie lupytis už ausų, smarkiai dau- Ar tikrai? Tarė val-
— Štai. dar geresnė istori

ja nei su kiaušiniais. Tu esi
dienu dienas nieko dau- žvtis ir rauti plaukus. Žmo- dovas. Nagi papasakok man j dar didesnis idiotas už savo I 

... . .. . *...................................................

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6641 South Albony Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

^’Yl p

giau neveikdavo, vien tik sė- nės jas išskyrė, ir jos baisiai savo istorijų, 
dėdavo vasarų pavėsyje, o verkdamos grižo namo, sku- _ Ot, štai; Vienų kartų aš 
žiemų — saulėje; plepėdavo bedamos apie tą atsitikimų praleidau dvi dieni nevalgęs. į trečias individas pusi
nei šį nei tų ir pasakodavo į- pranešti savo vyrams. Trečių dienų iš Dievo inalo- artino ir tarė:
vairius atsitikimus apie mies-' Šie sekančių dienų rytų su- nės radau truputį pinigų, už Kad Dievas prailgintų
to gyventojus. siejo į savo įprastų vietų ir kuriuos aš nusipirkau avino i viešpaties gyvenimų! Ne, tai

Vienų dienų sultonas Mou- nutarė, kad toliau esu nega- galva ir keturias kojas. Tų man skirta ta garbė, štai dėl
lay’as Sliman’as, grįždamas iš Įima leisti moterims peštis, niėsų aš tuojau nunešiau savo ko: Prieš tris dienas mono mo-
medžioklės, keliavo pro juos. Jie nusprendė: “Reikia aiš- žmonai, kuri jų išvirė ir pa- jteris išvirė kukulių bliūdų, ir
Jis pamatęs juos parpuolu- kiai ištirti dalykų: tučtuojau šaukė mane valgyti. Tada aš mes jau sėdenie prie stalo,
sius ant žemės prieš jį, links- reikia eiti pas sultonų ir jį pastebėjau, kad trūksta vie- kaip, štai, žmona man paste-
mai tarė jiems: “Sveiki!” paklausti, kurį iš jų trijų jis nos kojos: ant stalo stovėjo bi, kad durys į gatvę atdaros.
Sugrįžę namo visi trys “indi- pasveikino. Tada kitos dvi tik galva ir trys kojos. “Kas “Jei jos liks neuždarytos, tai
vidai” iš džiaugsmo negalėjo |moters bus priverstos nušilę- tai yra?” tariau, “juk aš pa-,mus žmonės matys nuo gat- 
daugiau nieko pasakyti, tik iš-'nkti ir nurimti.” rnešiau galvų ir keturias ko-;ves
didžiai gyrėsi kiekviens savoj Su tokiomis gudriomis išva- jas. Kur yra ketvirta?” — 
žmonai, kad sultonas jį pa- ,domis jie nuvyko pas sultonų, “Tu parnešei tik tris kojas,” 
sveikinęs ir saldžiai nusišyp- puolė jam po kojų, pa pasako- jį man atsakė, “aš verdu tai,

“Ne, keturias

draugų, ir tikrai aš tai tai- 
|kiau savo sveikinimų.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki 

dieną. Ir 6:80 lki 9:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

Huite k09 1579 Mllvrsukce Avė
Tel. Brunswlck 9639

Valandos; nuo 3 Iki 7:39 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai 

j po pietų.

Netoli 46th Streot Chieago. III.
C

Re*. Tel. Mldvray 5512 'I

DR. R. G. GUPLER p
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1
Oakley Avenue lr 24-tas Streot

Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 liti 4 p. p. Panedėlials 

lr Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Til. Lafayette H9»

OR. A. L. YUŠKA į DR. J. J. KOVVARSKIS į
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS,

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER A VE.

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimą

į Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. lr Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. AKTESIAN AVĖ.

Antro Of. Vai.; 
Utarn. ir Subat. 

adienials pagal

Nuo 3-6 po

sutarimą.

Tel. Canal 07 G 4 Rcpublic 8400

sojęs.
Kitų dienų susitiko

trys moters, ir kiekviena iš jų norėjęs pagerbti, 
ėmė pasakoti savo draugėms:

jo jam tų atsitikimų ir prašė kų turiu.” _
visos!jiems pareikšti, kurį iš jų jis parnešiau. M “Ne, tris.” — 

Kaip sau nori: arba tu man
Sultonas tuoj pamatė, kad pristatyk ketvirtų kojų arba 

“Sultonas praeidams pro ša- jis turis reikalo su trimis,aš mirsiu” — “Mirk, jei tau 
IĮ ypatingai pagerbė mano vy-J kvailiais, ir jis pasileido juo-j patinka mirti.” Aš atsitrau- 

kais, — taip kvaila jam pasi- kiau nuo stalo ir sekančių die-rų.” Visos ėmė ginčytis, kad 
tas pasveikinimas buvo skir
tas tik jos vienam vyrui. Gi
nčas vis augo. ir moters pra-

rodė jų. kalba.
— Kas jūs esate ir kų vei

kiate? — paklausė jis juos.

nų, kaip buvau sakęs, iš tik
rųjų numiriau. Aš nustojau 
kvėpavęs. Iš visur prisirinko

ADVOKATAI:

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5850 ir 6377

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 ir 935 
Tel. Franklin 4177; **"■ r____

Telephone Central 6926

F. W, CUERN AUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vak nuo 6 lki 9 vai. vale.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Rooin 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

— Mes esame vargingi mie- žmonių, mane aprengė laido- 
sto velniūkščiai, — jie jam at- tuvių rūbais, įvyniojo į paklo- 
sakė. — Mes nesame tokie iš- J dę, uždėjo ant neštuvų ir ,ne- 
mintingi, kad galėtume turėti šė mane į kapines, giedoda- 
kokį nors užsiėmimų. Mes per mi; “Nėra kitų dievybių, kaip

— “Tai gerai!” atsakiau, 
“eik ir uždaryk.” — “Ne, at
sakė ji, “aš esu labai nuvar-Į 
gęs. Juk aš tau atnešiau mil- į 
tus, mėsų ir viską, kas reikia. 
Aš jau daugiau negaliu nieko 
daryti.” — “O aš užminkiau 
tešlų, padariau kukulius, iš
viriau maistų. Jau man to už
teks.”— “Tai gerai,” sušu
kau supykęs “aš prisiekiu tol 
nevalgyti, negerti ir nekalbė
ti, kol tu neuždarysi durų.” 
— “Ak šitaip?!” atsakė ji, 
“tai gerai! Aš taip pat pri- j 
siekiu nevalgyti, negerti ir ne
kalbėti tol, kol tu neisi durų 
uždaryti.” Tada mes sėdėjom

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

dienų dienas sėdime plepėda-’ tiktai Allah’as ir Jo pranašas nejudėdami ir nekalbėdami
mi apie kitus žmones įvairius įMahamet’as.” Kai procesija 
dalykus. !ėjo pro krautuvę, kurioje aš

Sultonas sulaikė savo juokų 'į§ vakaro pirkau avino galvų 
ir tarė jiems neva rimtai: j ir keturias kojas, mėsininkas

— Žinote, kuriam aš iš jūs išėjo pro vartus ir paklausė: 
taikiau savo pasveikinimų? “Kas mirė?” Jam atsakė: 
Gerai! Nagi jis buvo taikomas “Kvailys Mohdmmed’as.” — 
visų kvailiausiam. “Vargšas velnias!” sušuko ji-

Tada viens iš jų sušuko: sai. “žiūrėk, kaip keistai at-
— O Allah’e, tai man buvo sitinka pasauly! Ir sakyk tu

taikomas tas pasveikinimas!, man, o aš juk dar vakar jam 
pardaviau avino galvų ir ke
turias kojas.” Tai išgirdęs, aš 
pašokau ir strikt, atsistojau 
ant žemės gyvas, net nešėjai 
sustojo nustebę. Aš tariau mė
sininkui: “Tai dėl ketvirtos 
kojos aš numiriau. Tu būsi 
man liudininku.” Nešėjai ir 
visi procesijos dalyviai ėmė 
juoktis ir sakė: “Jis ir mes 
visi esame tavo liudininkai.” 
Tada mes grįžome namo, ir 
aš juos pristačiau savo susi-

Valandas; prieš pietus pagal sutartį 
'Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v

prie stalo. Netrukus atėjo el
geta. Jis pasibeldė į duris, pa
matė mus ir paprašė valgyt. 
Kai jam niekas neatsakė, jis 
palūkėjo, pažiūrėjo į mus nie
ko nesuprasdamas ir, paraga- 

(Tųsa 6-ąjam pusi.)

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 Weat 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9] 91

DR. A. A. ROTH

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

i 2130 WEST 22nd STREET
į CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠRusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halstel St. Chieago , Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 
arti 31st Street i____

Office; 4459 S. California Avė.
Valandos: 10-11 ryto, 3-4 po plct, 1

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6911

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 S. WALLACE STREET

7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12.

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. S. BIEZISI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeU Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. Map!ewood 

Avenue Tel. Repuhlic 7868 
Valandos I — S&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

JOHN B. BORDEN
(John Uajdziunns Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephone Randolph 6737 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telcph®ne Roosevelt 0090 

Kanale: 8 iki • ryte Tel. Repub. 9000

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wcst 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sered mūs ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)
ADVOKATA8

4631 S. Ashland A ve. (2 lubos)
Talef. Boulevard 3806 

RESIDENCIJA: 
6518 80. Rockvvell Street

Telef. Repuhlic 9731

Aš esu kvailiausias!
— Ar taip? — tarė valdo

vas, — tai papasakok, dėl ko 
gi?

— Štai dėl ko; — sakė jis: 
— aš turiu dešimt vaikų. Dar 
moteris, dar aš pats, — tai 
visa sudaro dvyliką burnų va
lgyti. Jau gal pats Dievas rū
pinasi mūs išlaikymu. Vienų 
dienų aš grįžau į namus tuš
čiomis rankomis. Netikėtai 
viena gera moteriškė Da dova
nojo man dvyliką kiaušinių. 
Aš juos padaviau savo žmo
nai, o pats išėjau paieškoti 
truputį druskos. Sugrįžęs pa
mačiau, kad visi jau buvo su
valgę savo kiaušinius ir likęs 
tik mano vieno. Man jį pada
vė, ir aš jį cielą įsidėjau bur
nom Tuo tarpu atėjo mano 
geroji žmonelė ir tarė man:

— Labų vakarų! Kų tu čia 
turi burnoje? Vaje, gal tau 
dantį skauda, kad taip suti
nęs veidas.

Aš jai papurčiau savo gal
vų, bandydamas greit praryti 
savo kiaušinį, bet nesisekė. Ji 
prisiartino prie manęs saky
dama:

— Palauk, aš išimsiu tau tų 
gumbų iš burnos.

Ji įkišo pirštų burnon, ir 
kiaušinis iškrito ant žemės. I- 
šėmusi ji tarė: “Garbė Die
vui” ir jį suvalgė. Aš gi li
kau alkanas.

Sultonas nusijuokė ir tarė:
— Iš šitos pasakos matau,

kad tu iš tikro esi tikras kvai- ■
lys. Tai tur būt tau aš taikiau 
savo pasveikinimų.

«■■■■■■■■■■■■
; Riumatizmassausgėlė ■

Neslkankyklte savęs skaus- 1 
mat*. Heumatlsmu, Sausgėle, ■

■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g g — raumenų sukimu: nes skau- 
_ dėjimai naikina kūno gyvybę ■

lr dažnai ant patalo paguldo, g 
CAPSICO COMPOUND mo- _

■tis lengvai prašalina viršmi
nėtas Ilgas; mums šiandie dau- ■ 
gyhė žmonių siunčia padėka- g 
vonea pasveikę Kaina B0o per 
paštą 66c arba dvi už 81.86.

Dukart tvirtesnė 76c. ■
1 Knyga: "ŠALTINIS 8VEI- | 
| KATOS" augalais gydytis*, kai- . na 19 oentų. ■

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

Justin Kulis
19119 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
IIIDRHaišlž

INDIGESTION
BLUES

Paskirk 3 dienas 
bandymui

D Y K A R
Nusiminimas jr susmukimas, 

kurr gaunamus nuo nevirškini
mo nėra tai dalykai, kurie gali
ma pritaikinti muzikai. Jam ar 
Jo i džiaugsmai virsta paniūra; 
Jokia maistas nėra jam nei gar
dus nei gražus. Jei rimtesnė li
ga ir neapima, tai gajumas ne- 
a psl reiškia per dienų dienas ir 
dažnai seka namiegas, gesai, gal 
vos skaudėjimai tingumas pro- 
įto lr kūno.

Mes norime, luad visi šio lai
kraščio skaitytojai žinotų geru
mą Trinerio Kartaus Vyno pa
lengvinimui ir gydymui ne vien 
nevirškinimo, o ir sukietėjimo Ir 
todėl tą pasiųlymą darome tik 
trumpam laikui.

3-Jų dienų bandymo butelis 
(vertės 25c) to Išbandyto lak- 
satyvo — kombinacijos Kalifor
nijos vyno lr medikalių žolių —

bus Jums pasiųsta visiškai dy
kai, Jei tik atsiųsi išpildęs žemiau 
paduotą kuponą. Neatldėllok. 
IMdells butelis, $1.25 — visose 
aptiekose.

DABAR ISSIŲSK NEMOKAMO SEMPELIO KUPONĄ!

Jos. Trincr Co., Dept. 1333 So. Ashland Avė., Chieago, III.
Atsiųskit dykai, apmokėję jmSto išlaidas, 3 dienų bandymo butelį 
Trinerio Kartaus Vyno.

Vardas .................... ................. ....................................................................................

Gatvė ......................................... Miestas ........................... Valstija .................

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

D E N T I S T A I

Office Boulevard 7042

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 
Valandos. 11 ryto Iki 8 po pietų

6 iki 8:30 vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kurta 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste tr tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 lki 9 vakare

Tai. Bmnswick 1614
DR. A. J. OUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1379 MILVVAUKEE AVENUE

Valandos- 3-13, 1-3, 6-8:39
■•km adienials Ir trečiadieniais

pagal susitarimą.

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenoe
Platt Bldg., kamp. 11 8t I aukštai 

Pastebėklt mano Iškabaa
Valandos nuo 9:38 ryto Iki 1:39 va
karo. baredomle nuo 9:39 Iki 11 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phona Ganai 9ii< j

Tel. Lafayette 6839

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X BAY 
4193 Archer Avenuą

Boulevard 7589
Rcz.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:80 vakaro 
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MIDYVAY 2889

I
Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
I Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. 

7—9 vakare
P.

Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto iki t vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

| Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

i

1025 WEST 18 STREET
j VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų lr 
[nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
! Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Phors 
2288, arba ltandolph 6800.

Phone Cicero 721

DR. HELEN M. WISNOW
LIETUVE DENTISTfe 

X-Ray
2137 S. CICERO. AV. CICERO. ILL 
Valandos; 9-13 A. M. 3-6. 7-9 P. M.

Trečladlena pagal sutarkna

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną.
Nuo t Iki 9 vakar*.
Nuo 10 Iki 12 dieną, j
Nuo 3 Iki 3 po pietų, jJ

i
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PER VĖLU.

(Gydytojo pasakojimas.)

Prieš keliasdešimt metu vie
ns turtingas pirklys L. iš Be
rlyno, nukeliavęs kuriam lai
kui į pietų Vokietijų, vedė te
nai vienų turtingų, išauklėtų 
jaunų meragitę. Apsigyvenę 
Berlyne, juodu pasidavė ištai
gingo gyveninio sūkuriui. Jau
noji moteris pirmiau uoliai 
rūpindavosi, šelpdavo betur
čius ir vargšus ir tvirtai lai
kėsi tikėjimo. Tačiau, pasida
vusi savo tikėjime atšalusiam 
vyrui, padėjo j šalį savo mal
daknygę ir rąžančių ir, pasi

gavo gyvenimų dar labiau su
trumpinsi.

Ji gulėjo asloje. Gelžkelio 
tarnautojai susuko jos apsiau
stų ir padėjo jai po galva, vie
toj pagalvės.

— Kų, daktare, sakai? Aš 
jau tik vienų valandų gyven
siu?

— Tai yra mano labai skau
di pareiga atidengti tamstai 
šitų rimtų paslaptį.

Ji sunkiai atsiduso.
— Taip, vadinasi, jau tu

riu baigti! Kas gi man dau-
.... . , . , giau belieka pasauly?! Visairėdžiusi pagal paskutinę ma- , , , , ,. -v, nedaug, pone daktare! — ka-dų, beveik kas savaitę uzda- ...... * v. . v .

.. lbejo ji, kurčiai sypsodamosi.vo įvairiose draugijose, teat-1 ,, . ... , .°. . Vyrai apleido kambarį. Asre, koncerte ar baliuje. v. . , ...... ,uždariau duris, kad jai nieks 
Prieš kokius 10 meftj ji be Mkiiudytų.

savo vyro, viena leidosi toli-! „ . , .. ... ..... .. . A Kuių laikų ji gulėjo tyliai.mon kelionėn. Kelyje atsitiko j ’ , ,1 Po to pratarė dar labiau su
sijaudinusi:

— O, kiek aš būčiau galė
jusi gero padaryti! Visi pini
gai ir laikas, kuri!.. Kiek aš 

no pergyvenimas. Aš turėjau 8a^3au ligonių ir vargšų su- 
jai pasakyti baisų žinią, - šelPti! Dabar jau P®r vilu! 
kad ji tik valandą gyvensian-' valanda!..
ti. Ji nejautė jokio skausmo. Susijaudinimas darėsi sma 
Tik iš to buvo galima pažint, rkesnis.

baisi traukinio katastrofa: ji 
buvo mirtinai sužeista. Nune
šė jų į stotį. Pirmųjų pagelbų 
teko man suteikti.

Tai buvo skaudžiausias ma

kad ji buvo sunkiai sužeista, 
jog visai negalėjo pasijudinti. 
Del to ir nenuostabu, kad ji 
nė nenorėjo man tikėti, jog 
jai gręsia rimtas pavojus.

— Aš turiu vykti namo, — 
sakė ji, — į Berlynu.

— Ne, ponia, visai negali

— Ponas daktare, — šaukė 
ji, — aš norėjau blizgėti pa
sauly, norėjau kitus nustelb
ti. Didis Dieve, — mados... 
kiek kvailų išlaidų!.. Jau man 
liko tik valandėlė... Jau per 
vėlu...

Bet jei jau nė tiek nebeli-
ma. Jei tamsta pasijudinsi, tai'ko: širdies sujudimas buvo

z
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TRYS KVAILIAI.

(Tąsa nuo 5 pusi.)

vęs iš garuojančio bliūdo (du
bens), atsisėdo ant žemės ir 
pradėjo valgyti. Taip jis iš
valgė visų bliūdų kukulių. Po 
to, būdams labai patenkintas 
tokiu laimikiu, jis ėmė juok
tis. Dar labiau pralinksmėjęs, 
jis sugalvojo šposų; išvijo ga
lų botago, paėmė didelį kau
lų ir pririšo jį man prie barz-

kalbėjai, taigi tu privalai už-Įsideda odos išbėrimais, bet
! daryt duris, ir kadangi tu da
bar esi ten žemai, tai ir užda
ryk jas tučtuojau vietoje.” 
Aš tai ir padariau.

pavojinguose atsitikimuose o- 
da lieka kaip stora raupuota 
pluta, kuri panaši į sudžiuvu- 
sių žuvies juodų žvynų. Ser-

rantinos praktikų. Jis tyrinę- Į išvysčius kuoplačiaūsių visa- 
jo, kaip gyvulio parazitai už- ko gamybų.

jo nė žodžio ištarti — taip jis 
širdingai juokėsi. Pagaliau jis 
prašneko:

— Iš tikrųjų, jau visi pa
sakys, kad tu esi didžiausias 
galvijas iš visų trijų, ir dėl 
to 'niekas neginčijo, kad aš 

dos. Jis pats išėjo garsiai juo- tau taikiau saT° pasveikinimą

Sultonas valandėlę negalė- gantieji dažnai negali varto
ti kojų ir rankų, ypatingai 
kojų; klejoja ir galų gale 
tampa gyvais išdžiovintais 
lavonais. Ištikro, tai yra vie
na baisiausių ligų. 1927 m. 
apie 170,000 žmonių Ameri
koje sirgo kokia nors šios li-

puola žmogų.
Dr. Goldbergerio gyvybę 

pakirto tas, kad kūnas buvo 
pavargęs, sergantis, kankina
mas visokių bandymų, ngealė 
jo atsilaikyti.

Kada žmonės daug visako 
savo gyvenimui sunaudoja, 
daug visako perka, tus ir va
dinasi aukštuoju gyveninio 
laipsniu.

Tai ir viskas.
Tik keliais metais prieš) Pramoninkai pripažįsta, kad

šioj šaly visako gamyba yra 
labai didelė, kada gamybai

mirtį jis vos pasveiko nuo 
šiltinės, kuria užsikrėtė Mek
sikoj, kuomet tyrinėjo tų Ii-1 naudojamos mašinos. Ir štai 
gų. Buvo paskirtas tyrinėti į daugumų tų ir kitų gaminių 

gos forma ir apie 5,000 žmo- geltonųjį drugį New Orleans į sunaudojama namie. Tai auk-
nių mirė. i mieste ir vėl labai susirgo, vosjštas gyveninio laipsnis.

Dr. Joseph Goldberger drų-1 išsisukdamas nuo mirties. Tek Į Klausimas, ar daug darbi- 
siai stojo kovoti šitų ligų ir sas valstijoj jis ir-gi pasida

vė karščio eksperimentais.

kdamasis ir palikdamas duris 
atviras. Netrukus atbėgo ma
žas šunytis. Jis pradėjo šoki
nėti po kambarį, išlaižė bliū
dų, parinko trupinius ir, pa
stebėjęs kaulų kabantį prie 
mano barzdos, užšoko ant sta
lo ir nutvėręs kaulų ėmė trau
kti į save. Man labai skaudė
jo, ir aš buvau priverstas 
šliaužti paskui jį keturiapės- 
čias. Atėjus ligi durų, jis sma
rkiu šuoliu šoko pro duris ir 
išlupęs kaulų paspruko su pu
se mano barzdos. Aš net su
staugiau iš skausmo: “Pra
keiktas žvėris!” Su šiais žo
džiais pasikėlė mano žmona 
ir tarė: “Štai, tu pirmas pra-

Iš prancūzų kalbos vertė 
St. šerkšnas.

DR. JOSEPH GOLDBERGER

Dr. Joseph Goldberger bu
vo garsus mokslininkas. Kiek 
laiko jis buvo Suv. Valstybių 
Viešos Sveikatos Tarnybos 
chirurgu. Jis mirė laivyno li
goninėje, Wasliigntone, nuo 
nežinomo užsikrėtimo, kai- 
kuriais budais buvo panašaus 
į pellagrų, kurių ligų Dr. 
Goldberger tyrė per paskuti
nius penkiolika metų.

save pasidavė visokiems ban
dymams. Šis kankinys bandė 
įrodyti, jog liga nėra gema
lais perduodama ir nėra už
krečiama, kaip daug kitų gy
dytojų manė. Dr. Goldberger, 
su keturiais savo pagelbinin
kais, ligos gemalais apsikrėv
tė ir net davė Įleisti į kunus kyrė 
kraujo pavojingai šia liga ser 
gančios moteriškės.

Jie neapsirgo. Net septy- 
nius kartus Dr. Goldberger 
pasidavė tokiems bandy-

ninkų naudojasi tuo apšaukia
mu aukšta gyvenimo laips-

Paskutinėje jo ligoje netniut Reikia spėti, kad tik tie, 
kurie turi aukštus uždarbius. 
Gi šių neperdaugiausia.

'20 gydytojų siūlė kraujo, ti
kėdami, kad tuo budu perga
lės anemijų, kuri buvo jį 
suėmus. Mirė sulaukęs 50 m. 
amžiaus.

Kongresas jo žmonai pas- 
pensijų.

F. L. I. S.

AUKŠTAS GYVENIMO 

LAIPSNIS.

a PATRICIJA” WEST SIDE.

Joseph Goldberger buvo 
atvežtas Į šių šalį šešių metų mams, versdami pasaulį pri-

per didelis. Tuoj po šitų žo
džių ji mirė.

— Joks pamokslas, — bai
gė pasakojimų gydytojas, — 
nepadarė man tokio gilaus į- 
spūdžio, kaif) šis nusiminimo 
šauksmas: “Jau per vėlu!”

Iš vokiečių kalbos vertė 
St. Šerkšnas.

Sveiki, M. Klebone, Visi 
Parapijanai ir Parapijomis 
Sv. Kryžiaus Parapijos, 
Sulaukė Savo Parapijos 

Sidabrinio Jubilie jaus!

amžiaus. Tėvai paėjo iš Aus
trijos. Jo tėvas buvo groser- 
ninku New Yorke garsioj 
“East Side”. Ten jaunas Juo 
zas užaugo ir užsidirbo pini
gų' kolegijos mokslui. Po dvie 
jų metų privatinės medikalės 
praktikos jis prisirašė prie 
J. A. Valstybių Viešos Svei
katos Tarnybos ir visų laikų 
tyrinėjo pellagrų.

Pellagra yra žinoma, kaip 
baisi odos liga. Ji užpuldavo 

(pietų Europos šalis, net šios 
šalies pietinės valstybes. Pra

imti jų įrodymus.
Kuomet Dr. Goldberger ra

do ligos priežastį, tuomet jis 
žinojo kaip jų gydyti. Rado, 
kad išdžiovintos aludarių mie
lės sėkmingai kovoja ligų. 
Kai 1927 m. Mississippi upė 
užliejo apielinkę ir visur pel
lagra plėtojosi, mielės kaipo 
vaistai, buvo vartojamos.

Dr. Goldberger rado, kad 
tymai tik ligos pradžioje už
krečiami ir ne bile kada, kaip 
visų buvo manyta, ir tas jo j 
įrodymas visiškai pakeitė kva i

Dažnai girdime kalbant ir 
matome laikraščiuose pažy 
mint, kad šiandie Amerikoj— 
šioj šaly — žmonės gyvena 
aukštuoju gyvenimo laipsniu, 
ko nesama visam pasauly, ko 
niekad praeity nebūta nei A- 
merikoj.

Aukšto gyvenimo laipsnis 
yra surištas su ekonomija.

Kas yra ekonomija?
Tai pastangos, kad šaly

West Side. — Kas neatsi
mena “Liurdo Stebuklų”, ku 
riuos anų' met lošė West Si
de Nekalto Prasidėjimo Pan. 
Šv. draugija?

Taigi, šįmet draugija pra
dėjo mokintis kitų gražų vei
kalų, keturių aktų dramų iš 
krikščionių persekiojimo lai
kų, “Patricija” arba Nežino
moji Kankinė.

Veikalas labai gražus. Bus 
statomas gruodžio 8 d. Pra
šome * visų įsidėmėti.
Nek. Pras. Pan. Šv. Dr-ja.

PATS SKAITYK IR KITU? 
PARAGINK SKAITYTI

“DRAUGĄ”.

i .

Šiandie man ir jums, mieli broliai ir seserys, yr.a viena iš 
maloniausių mūsų gyvenimo dienų. Sulaukti savo parapijos si
dabrinio jubiliejaus yra didelė laimė. Juo didesnė laimė yra tų, 
kurie nuo parapijos įsisteigimo prie jos darbuoj.asi. Tokiems dvi
gubai šis jubiliejus yra malonus. O tokių town-of-lakiečių tarpe 
yra nemažai. Malonu pabrėžti, kad tokių laimingųjų tarpe yra 
šios parapijos įkūrėjas, jos augintojas ir didžiulės gražios baž
nyčios statytojas dvasios Vadas Kun. ALEKSANDRAS SKRYP
KO, dabartinis klebonas. Toliau prie tokių priklauso p-nas Dauk
ša, parapijos vargonininkas.

Kaip visiems tovvnoflakiečiams yra gražiai žinoma, buvo man 
lemta jūsų tarpe gyventi, darbuotis ir biznj vesti. Todėl Šv. Kry
žiaus parapijos gyvavimas, jos stiprėjimas ir auginimas buvo 
man artimas dalykas ir svarbus reikalas. Maloniai sugyvenda
mas su gerb. klebonu kun. A. SKRYPKO, parapijai būdavau vi
sada rūpestingu talkininku. Šv. Kryžiaus parapijon įdėta daug 
mano triūso, rūpesčio ir aukų. Per tai toji parapija yra man ar
tima, brangi ir šioje valandoje, kuomet apvaikščiojame sidabrinį 
jos jubiliejų manė džiaugsmas liejasi su džiaugsmu visų Šv. Kry
žiaus parapijos parapijonu, nors nuo keleto metų jau aš darbuo- 
juos kitoj kolonijoj.

Lai Dievas laiko savo Apveizdoje Šv. Kryžiaus parapiją, jos 
Dvasios vadus, parapijonus ir parapijones ir lai bus Dievo valia 
tokia, kad šiai parapijai sulaukus auksinio jubiliejaus, tebeskam
bėtų jos bažnyčioj lietuvių kalba.

Joseph J. Elias
BUVĘS PIRMSGDIS ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS TRUSTISŲ.

I

Vibra- 
Control

Yra atsakymas yra d i 
džiausiąs dalykas dėl 
radio!! Tikras tonas 
yra gaunamas tik per 
Fada setų, išvystytų 
per metų metas Fada 
inžinierių. Pagalios, 
tikra reprodukcija 
gaunama be gadini
mo, južimo ir čirškė
jimo.

Screen Grid Vibra 
Controlinojanti Fada 
25 su dynamic spyke- 
riu.
$165 be tūbų

Mes betinanie $100, kad tamstos negausite geres
nio radio už Fada niekur. Del persitikrinimo pašauki
te mus telefonu Lafayette 6195, o mes mielu noru pri
siusime į jusų namus ii- įtaisysime Fadų dėl išbandy
mo dykai. Jei nutarsite pirkti, tai galėsit mokėti cie- 
lus metus, be jokio procento. Mes garantuojame musų 
radio dviem metam. Tūbas garantuojamą šešiem mėne
siam. Pirkite sau radio iš lietuvių Radio expertų. nes 
iš mus pirktas radio laikys ilgiau ir veiks geriau.

GENERAL RADIO STORE |
3856 Archer Avė. Chicago, III. |

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JUSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairus 

patarimai ir visi rašto darbai.

KELIAUK | LIETUVA PER

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariant pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo

mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase........................... $107.00
Trečia klase j ten ir atgal,

tiktai ............................... 181.00
Turistine trečia klase,

Main Deck ................... 129.50
Turistine 3-čia klase j ten ir

atgal, tik ....................... 216.00
Cabin....................................... 147.50

“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant j Europą — 

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o j Ameriką nuo 
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

Sekanti laivai išplauks iš Nevv Yorko,

“Polonia” Oct. 12 I ‘Polonia” Nov. 16 
“Estonia” Oct. 26 Į “Estonia” Nov. 30

Del visų Informacijų kreipkitės | vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chicago, III.


