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METAI-VOL IX 

CHICAGIEclAI ŠVENTO
JO TĖVO AUDIENCIJOJE 

JŲ PRIEŠAKY JO EMIN. 
KARD. MUNDELEIN. 

ROMA. bal. 2. Vakar 
Šventasis Tėvas audtencijon 
pr iėmė ebieagieėių bu r j su 
Kardinolu Mundelein prieša
ky. 

'Tai buvo pap ra s t a audien
cija. Šventasis Tėvas palai
mino Įvairius šventuosius dai
ktus , kokius cbieagieriai su sa 
virai atsivežė iš -Amerikos. 
Paskui laimino juos visus. 

Xo\v Yorko Kardinolas Ha-
yes vakar aukštąsias Mišias 
eelebrayo ttv. Pe t ro Baziliko-
je , susir inkus nemažai ame
rikonu, daugiausia iš NY\v 
Yorko. Tai tie, kurie Kar
dinolą atlydėjo Romon. 

Kiek Kontribucijos 
Vokietija Gali Mokėti? 

EKSPERTAI NURODO, KAD PO PUSTREČIO BILIONO 
MARKIU KASMET 

BET KAIP ILGAI? I TAI TIK FRANCIJA GAU ATSAKYTI 

. SENATO IOMITETAS . 
SUTINKA. 
— f < . 

WAKHTNOTON, bal. 2. — 
Žemesnieji Kongreso rūmai 
pravedė bilių sumažinti 25 
nuošimčiais taksas už paja-, 
mas už 1923 metus. 

KAS JVYKO RUSUOJ VA-
SARIO MĖNESIU. 

l a i pasako oficialis cekos 
raportas. 

Žinios iš Lietuvos 

Senato komitetas tą bilių 
pripažinę. 

• r i ; 

PINIGYN0 SEKRETO-
RIUS IŠSISUKO. 

WASHINGfTOX, bal. 2. — 
Senate demokratai pakėlė a-
takas prieš piuigyno sekreto
rių Melioną, karo laivvno sek-
rotor iaus asistentą Roosevel-
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tą ir kitus. Reikalavo, kad ir 
t ie atsis tatydintų. 

Meliono klausime tuo jaus 
paki lo smarki opozicija ir a-
takuojojai nieko nepešė. Bet 
Itoosevelto ats is tatydinimas 
bus svars tomas. 

Kooseveltui daroma prie-
kaišti , kad jis tylėjus apie 
Denby darbus. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS, 

PARYŽIUS, bal. 2. — P r a - ' g a U but at idėtas ligi Vokieti 
nešta, kad internaeionalis ok- | j a finansiniai pakilsianti , ligi 
sportų komitetas, kuriam pir
mininkauja Chieagos banki
ninkas Dawes, jau kuone bai
gęs savo raportą ir šios sa
vaites gale rapor tas bus Į-
dnotas reparacijų (at pildy
mų) komisijai. Xno komisi
jos prigulės rapor to priėmi
mas arba atmetimas. 

Tš skelbiamu iskalno prane
šimų apie tą rapor te y ra žino
ma, kad j is palankus Franei-
jai , l>et begalo skaudus Vo
kietijai. 

Kiek tas rapor tas gali but 
reikšmingas, galima suprast i 
iš to, ka<l jis sustatomas 
vokiečių lėšomis, bet be niš-
kans vokiečiu sutikimo. 

valstybė pasauly. 
tnseio kiauran pilsty- • •..- , 

I I U N I Č H A S , Bavar . bal. 
4 

2. — Už valstybės išdavybę 
te ismas paliuosavo ^vn.- Lu-
dendort 'ią. Hi t t ler nubaustas 
5 metais, kalėjimam Kiti to 
būr io nariai ta ipat nubausti 
kalėjimu Įvairiems termi
nams. Nacionalistai šaukia, 
kad paliuosuotą Ludendorffą 
j ie pasiusią a ts tovu Reiebsta-
gan. 

F O R T L A N D . Ore., bal. 2. 
— Kuomet i'ederalis teismas 
masonų įstatymą, atkreiptą 
prieš pr ivat ines mokyklas, 
sugriovė, to įstatymo autoriai 
p ranešė apeliuosią Aukščiau-
sian Teisman. Tegul apeliuo
j a 

Ką komitetas randa? 
Ekspertų komitetas randa, 

kad už penkerių metu Vokie-
I «. t. 

(ija galės kas metai karo kon 
tribucijos atmokėti po pus-
troeio biliono auksiniu mar-
kiu. 

Toki tai esą galutini eks
pertą apskai tymai . Tr ta su
ma bus padėta raporte . . 

Eksper tams negalvoj, kaip 
ilgus metus Vokietija turės 
mokėti kas motai po pustre
čio biliono markiu. Gana 
to, kad ji galiuti tiek mokėti. 

Be to ekspertu komitetas 
sutaria, kad Vokietija reika
linga trijų metų moratoriu
mo. 

Kiti atmokėjimai. 

jos biudžetas busiąs subalan
suotas. 

Bet Vokietija be jokios per
traukos tur i apmokėti franeu-
zu, belgų ir anglų (pastaroj i 
labai maža) armijas , kurios 
okupuoja Vokietijos plotus. 
Be to, franeuzams ir kitiems 
Vokietija ka ip ir seniaus tu
ri pr is ta ty t i nustatytą kieky
bę auglių ir kitokių daiktų. 

Tuščias darbas. 
&is eksjiortų komiteto dar

bas, tai visai bergždžias dar
bas. Dėlto, kad tai y ra aiš
kus iš 
mas. 

Kkspertų darbas tuomet 
butų naudingas, jei j i s bu
tų nepriklausomai vedamas, 
be jokios pašalinės įtakos. 
Patvs eksportai turėtų but ne 
\ >ri klausomi. 

Buvusį karą teisingai lik
viduoti, reikią viską pradėti 
iš pa t pradži,ų. 

P i rmut in is daiktas — ištir 
ti, kaip daug teisinga Versai-
lleso taikos sutar t is Vokieti
jos žvilgsniu. Tai susekti 
galima tik ištyrus, kas sukėlė 
didįjį karą, kas kaltas už tą 
kaiQ. Tik tuo remiantis ga
lima spręst i , kaip daug Vo
kietija prasižengus, gi F r a n -
eija nukentėjus. 

Kad /Versailleso su tar t i s 
neteisinga, tai įrodiė Snv. Vai-

PERSU A NEGALI * U T 
RESPUBLIKA. 

/ T E H E R A N A S , bal. 2. — 
Persijos premieras paskelbė 
proklamaciją, kurioje pažymi, 
kad Persi jos monarchija ue-
gali but pakeista respublika. 
Tai todėl, kad tas butų prie
šinga islamizmni. 

..» 

S. V. NACIONAUS TUR
TINGUMAS. 

WASTJINGTOX, bal. 2. — 
Cenzo biuras paskelbė, kad 
Suv. Valstybių naeionaliai 
tur ta i , ty. nacionalis šalies 
tur t ingumas yra 320,803,*%-
000 dol. iTai turt ingiausia 

WASTHNGTOX, Imi. 2. -
Kongreso praves ta ir pasiųs 
ta Prezidentui p a v i r t i n t i ; ]>a*-< 
stos išlaidu Kibus 1924-25 fis-
kaliniame metams. Apima 
":!4,413,«)0 dolerių. 

PASKIRTOS PAŠTUI 
IŠLAIDO*). 

KITA FILIPINŲ MISIJA. 

stybių senatas nepatvir t inda-
Eksper tų apskaitymai^ s u ' m a s jos. Nes sutar t i s su-

ta kontribueija nes iba ig ia . ' s ta ty ta nekultūringai, nesi-
Kontribucijos atmokėjimas klausiant Vokietijos. 

as« 

AMBASADORIUS IŠKIL
MINGAI PRIMTAS. 

ROMA, bal. 2. — Sicilijos 
saloje ugnekalnis Stromboli 
p radė jo smarkiai veržtis. 
K r a t e r y įvyksta smarkios ek-
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spliozijos. Apylinkėse nuo tų 
eksplioziju žemė purtoma. 

• • ~ 

ROMA, bal. 2. — Praneš ta . 
kad t rumpoj atei ty .Vatikanas 
pas i rašys naują konkordatą, 
pada ry tą su Bavar i ja . 

[ CALOARY, Alberta, bal. 2. 
,TOKYO, bal. 2. — Japon i - i Bri tani jos Kolumbijos 

jos valdžia praneša, kad ja- 5 į a i l r v t u 0 s e sustreikavo 8,000 

M E X I C O CITY, bal. 2. — 
Naujas Suv. Valstybių amba
sadorius AVarren čionai pre
zidentui Obregonui įdavė kre
dencialais raštus. 

Prezidento rūmuose j is pri
imtas begalo iškilmingai. Pre 
zidento gvardi ja ambasadorių 
atlydėjo į rūmas ir paskui nu 
lydėjo atgal ambasadom 

Ambasadoriui draugavo įo 
štabas. 

TAKSOS SVETIMŠALIAMS. 

MANILA, bal. 2. — Tomis 
dienomis iš ėia i Suv. Valstv-
b*s iškeliauja <&»' viena Phifc-
pinų salų, nepriklausomybės 
misija. Misijai pirmininkau
ja žinomas už* nepriklausomy
be kovotojas Agninaldo. 

m, . • i , _ 

PtJČKORNfi, Valkininkų v. 
— Vasar io mėn. 10 dieną mū
sų sodžiuje buvo vestuvės. 

B E R L Y N A N bal. 2. —.Te
ko pat i r t i apie of'ieialj rapor
tą, kokį pagamino centro val
džiai Maskvoje čekos (erez-
vieaikos) organizacija už va
sario mėnesi. 

Rapor te pažymima, kad tuo 
mėnesiu Rusijoje buvę 76 iš
alkusiu ir neturinčiu darbo 
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valstiečių dideli sukilimai ir 
10 mažesnių sukilimų. 

Ka ip tuos, ta ip kitus su
kilimus malšinti pavar to ta 
raudonoji armija. 

Dar daugiaus. 
Be to, f)2 atsit ikimuose žmo 

nių minios plėšė sandėlius, 
15-oj atsitikimų norėta nu
versti pačios ėekos viršinin
kus ir ĮSnac iona lės milicijos 
agentu. 

Bet rapor te eeka nepaduo
da, kiek daug * žmonių išžudė 
jos agentai ir kiek daug rau
donoji armija. 

Uždaromos d i rb tuvės . 
Bolševiku valdžios vedamos 

dirbtuvės uždarytos Jekate-V 

rinburgo distrikte, Uralo kal
nuose, būtent : o metalo liejy
klos, viena geležies liejykla, 
keturios menižio dirbtuvės ir 
viena ehemikalijų įstaiga. Už* 
da ry ta todėl, non negauta iš 
niekur jokiu užsakvmu. 

Praneš ta , kad Nižnio-Nov-
gorodo gubernijoj agrikullu-
rinis veikimas puola žemyn, 
galvijų mažėjimas nuolatinis. 

Išlaidos propagandai. 
Iš Maskvos oficialiai pas

kelbta, kad išlaidos mažina-
I 

mos propagandai užsieniuose. 
Rytuose propaganda busianti 
sumažinta ligi minimumo, at
sižvelgiant į faktą, kad Ang
lija pripažino bolšcvistinę vai 
džią. 

Zinoviov viename savo pa-

SMARKUS PLĖŠIKAI. 

KYBARTĄ . ~ Vasar. 22 
dieną, 7:30 V<*M. vak. einančias 
]i l . B e r n š t e i n i . ^ ir Litovv-
caitę prie pat namų užpuolė 
plėšikai. J o m s buvo suduota 
per galvą tam tikru įnagiu ir 
a t imtas portfelis, kuriame bu
vo apie 120 tūkstančių litų. 

POLICININKU "VAN 
DRAVONĖS." 

K A N I Ū K A I , Valkin. v. — 
Kaniūkuose, kaipo pasienio 
sodžiuje, stovi policininkai. 
Vieną dieną išėjo du polici
ninku sargybom Bevaikšeio-
damu paklydo ir pradėjo, 
klampodami sniegą, drožti lie-

Kadangi vienas iš plėšikų, šo-Į tuvių pusėn. Visų pi rma at-
kdamas per tvorą paliko snie- ėjo Spenglininkų sodžium 
ge ]>ėdų ženklus, tai kriminale č i a jie paklausė kelio į Ka-
policija ]>er pusę valandos, niūkus, bet parodžius jiems 
visus užpuolimo dalyvius, iš
skiriant vieną, kurs pabėgo 
Vokietijon, suėmė. 

Užpuolimui buvo pasiruoš
ta iš anks to : nupiauta elekt
ros srovės laidai ir nunuod i ri
tas šuo. Vienas plėšikų Ab-
rornsonas bandė nusinuodinti, 
b^t nepavyko. Pabėgęs Vo
kietijon Slavinskas irgi sulai
kytas. Sekseliais ir cediais 
kriminalės policijos surasta, 
iš viso 108 tūkstančiai litų, o 
apie J2,000 litų da r stinga. 

Eina tardvmas. E. 

L I E P O N Y S , Valkininku v. 
— Mūsų sodžiuje y r a lietuvių 
dėstomąja kalba mokykla, kur 
lankosi suvis 50 žmonių. Mo
kyklą įsteigė " R y t a s . " 

Sekmadienyje, vasario mėn. 
17 dieną, buvo surengta šokių 
ir dainij vakarėlis. J vakarė-
lį atsilankė keliolika berniu-
ky net iš Klepočių sodžiaus. 
Visi gana smagiai ir linksmai 
žaidė, dainavo tautines daine
les. 

priešingą jų ėjimo kryptį, po
licininkai nepatikėjo ir drožė 
gilyn Nepriklausomon Lietu
von. " A t v a n d r o v o j o " Sala-
miankon, čia vėl tas pats . To
li aus Gruožnykėliuosna i r 
Cruožnykuosna, kur vietos ša-
ltyšius juodu suėmė i r manda 
giai, kaip ponus nuvežė Onuš-
kės miestelin kariuomenės ži 
niai. Bet čia porą dienų juos 
palaikę atvedė atgal pasienin 
i r paleido su ginklais ir amu
nicija. Tai ta ip mūsų sargy
biniai keliolika vars tų Nepr. 
Lietuvoj " p a v a n d r a v o j ę " vėl 
pas mus sugrįžo. 

Vandravotojas. 

'ii-. 

Nors i r sunkiais laikais, bet 
visgi jaunimas prie progos pa [ r o i S k i m e p r a n e ^ k a d k o m u 

silinksmdnti nori. Žinoma, j n i s t e r į l l ž s L e n i u p r o ' p a . a T 1 ( l a i 
susirinko ir linksminos. T.k b o l & e v i k a i šįmet skirsią ne-

UŽMUŠE. 

P A R Y Ž I U S , bal. 2. — Fra -
ncijos valdžia planuoja tak
sas uždėti visiems Franc i jo j 
gyvenantiems svetimšaliams. 
Visi turėtų mokėti specia-
les taksas, kurie Franci joj iš
būna ilgiaus 48 valandų. 

8,000 ANGLEKASIŲ STREI
KUOJA KANADOJ. 

BELGIJA PARINKS 
IŠEIVIUS. 

B R I U K S E L I S , bal. 2. — 
Amerilcon keliaujančius bel
gus belgų vyr iausybė pa t i 
peržiūrės, kad jie butų sveiki 
ir a tat inkami amerikoniš
kiems įstatymamsV 

staiga vidunaktį pasigirs ta 
pr ie durų balsas " r ę c y do gu-
r y ' * (* * ranka s aukš tyn ' ' ) . 
Mergaitės ir š iaip jautresnės 
širdies žmones tuoj suvirto 
ant žemės iš baimės. Polici
j a moterims nieko nedarė, tik 
visus jaunus vyrus suėmusi 
nuvarė Vaitakarčmin, iŠ tc*i 
Vaikininkuosna ir ten porą 
dienų palaikę vėl visus palei
do. Tai tau ir vestuvės, tai 
tau linksmybės.... 
c • PuSkoriHj Upelis. 

daugiaus 50,000 auksinių rub
lių. 

Visa propaganda bus su
koncentruota Vokietijoj i r 
tam tikslui bus var tojami 
specialiai fondai, pažymi tas 
komunistas, v 

MARIAMPOLE. — Pataš i 
nės kaime, Veiverių vals. va
sario 20 d. pas ūkininką B. 
Krušinską (buvo vestuvės) 
užėjo 5 " X " dalies kareiviai. 
Svečių ta rpe buvo ir t rys bro 
liai Akutavičiai — šauliai. 
Svečiams į kaušus tarpe Aku-
tavičią ir kareivių kilo pešty
nės. Peštynių vaisiai labai 
apverktini . Vienas kareivis 
užmuštas, vienas sunkiai su
žeistas ir vienas šaulys — A-
kutavičius sunkiai sužeistas. 

ŽYDAI ĮSIVYRAVO 
UNIVERSITETE. 

I š patikimij šaltinių sužino
ta, kad medicinos fakultete 
keturi studentai žydai norėję 
sumušti profesorių egzamena-
torių. J ie , matyt i , norėję sa
vo kumščiais įrodyti savo "ž i 
nių/' bagažą. " R . " 

14 METŲ UŽ PAŠ0VIMA. 

ponai radikalai apmalšint i ir 
jų akcijos nė ra ko bijoti. 

CHICAGO. —Šiandie išda-
lies aps in iaukę; nepastovus 
o r a s ; kiek šilčiau. 

anglekasių. 
Anglekasiai nori kontrakto 

t 

ŽMONES TURI PEŠTI EITI. 

SCRANTONpPa . , bal. 2. — 
Vakar ssutreika^o čia <600 

Will'iam A. Sullivan,*20 m., 
praėjusį rudenį pašovė savo 
svainį, Viktorą S\veinbart. 

Už tai teismo nubaustas 
nuo 1 ligi 14 meįų kalėjimu. 

Iš Kauno Katedros-Bazili-
kos prašal inta iki šiam laikui 
bereikalingai užsilikusi pa
maldose lentyį kalba. 

" T e l % . Ž i n i o s " su "Telš ių 
P l iumpiu" pasiskelbusios bū
ti nepart iniai laikraščiai j au 
No. 7 neiškentė nėužkabinę ti
kėjimo ir doros, nepasikolio-
ję prieš katalikus. 

- O vis dar y r a žminių, ku
rie tiki, ka ip Chicagos 
" S k a m b a l a s " pirmomis savo 
gyvenimo dienomis, galėsiąs 
tikėjimo dalykuose užlaikyti 
neutralumą. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 Utų $1.00 
Anglijos sterl . svarui 4.29 
Francįjos 100 frankų 5.64 
I tahjos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 fr. 17.29 

H 

Engle\vood apylinkėje ieško 
mas kažkoks jaunas piktada-
ris, kurs kriminaliais tikslais, 
užpuolė 7 metų mergaitę. 

rims metams su šiandieninė- gatvekarių darbininkų. Apie 
mis darbo sąlygomis. Bet ka- } 100,000 darbininkų turtėjo pė-
sykių savininkai stovi tik u ž . s t i eiti darban. DaUgelis vi-
vienerių metų kontraktą. įsai negalėjo nuvykti darban. 

ČIŽINIUOS (Valkin. v.) 
per vestuves 25 d. vasario at
ėję pašto valdininkai daug 

pr idarė trukšmo, o kuomet 
juos kai-kurie vaikinai sudrau 
d ė, nubėgo ir atsivedė lenkų 
policiją. Daug pridirbo išgą- Einant Sv. Tėvo įsakymu, 
s " e s * iš Kauno išvažiavo 10 lenkių 

vienuolių. Valdžia joms da-

enez 

• 

Siųskite Savo Giminėms 

LIETUVA 
P I N I G U S 

* 

K L E P O Č I A I , Rndzišftių v. 
— Žmonės skundžiasi, kad o-
kupantai uždarė ir neleidžia 
at idaryt i mokyklos. 

vė vieta Kolainiuose. Pasili
kęs Kaune benediktinkų vie
nuolynas y r a dabar grynai 
lietuviškas. 

ii 
P E R 
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DRAUGĄ" 
NES, 4 DRAUGAS'* pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriai: perlaidomis, čekiais-draf-
iais ir telegrama. s 

t 
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*> Jt A t T l A S Treciaidenis, baland. 2, 19^1 
= 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N E A § T I 8 
L»» DRAUGAS 

Siu aaadien% iiakjnu aadeatieaiaa 

• • • • » • 
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FlNi Ketą 1X00 
OI prenumeratą mokiai tAiainu. Lai
kas akaitoei aso aataayaaa dienos, 
•a nuo Ninjų Meto, Norint permai
nyti adresą, riaada reikia priaiua-
II Ii amas adresu Pinigai gerian
čiai aioeti iaperkant krato j t ar ex-
sreeo "Monej Order" arba įdedant 
pinigui t išfiltruota ***** 

DRAUOAS P W . 0 0 . 

2334 Bouin OalUey A*enue 
. Gbicago, Bllnois. 

Xel. Roosevelt 779) 

• • n- •• nj« tr^"" 
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T R U P I N I U K A I . 

New Torko iegišlaturon p. 
Caughlin įnešė sumanyme, 

tt. Šaukia visus dėti pinigus'metų. Pata&vajaus komunisti 
"Sandaros" apsigynimo fon
dui. Ir gavo jau antra $30. 

Visi, kurie pažangą matote 
šmeižime ir koliojime, visi, ku 
rie branginate melavimo lais
vę, esate kviečiami dar pri
mesti "Sandarai" skatiką. 
Nes labai bėdinas tai šutvė-
rimėlis ta "Sandara" ir pini
gais ir sąžine ir protu. 

Nesupranta Grigaitis, kodėl 
komunistai remia La Follette 
į prezidentus, jeigu jis nėra 
komunistas. Grigaitis labai 
daug ko nesupranta. 

Rusijoje Kerenskiui įsigaiė 
ii pagelbėjo irgi bolševikai, 
nes jie visada numano, Kad. 
radikalinių elemantų 
patavimas sutveria (Jirvą bol 
ševizmui. Tik socialistai to' 
niekuomet nenumano. 

kad visi ne anglų kalboje lei ** — 
džiamieji laikraščiai butų ver Komunistų laikraštis gerai 

pastebi, kad laisvamaniai su 
socialistais pešasi ne del prln 
eipų, bet del biznio. Nes ir 
laisvamanių ir socialistų vy
riausias idealas, tai bedievy
bės praplatinimas. Bet ir mu
šu nesutikimus su bedievu-

pat parsekiojamos diberaliriių 
ir neliberalinių buržujų. 

Bet kas kita yra komuniz
mas tikroj to žodžio prasmėj 
ir darbrriiirkų t^ifcalai, o kas 
kita yra Rusijos pagimdytas 
bolševikinis komunizmas. 

eiami talpinti greta ištisą vi
so teksto angliškų vertimų. 
Suprantamas dalykas, kad to 
kiu įstatymu norima privers
ti nepakeliama našta prislėg
ti visus ne anglų kalba lei
džiamus laikraščius ir jiems 
galų padaryti. 

Daroma tai didelių Ameri
kos patriotų, kurie norėtų kad 
visi Ameriką mylėtų. Stebė
tina, kaip apjakę šovinistai 
nesupranta, jog persekiotojų 
niekas niekuomet nemylėjo. 
Rusijos persekiojimai buvo 
daromi taip pat iš patriotfcz 
mo. Jeigu Amerikoje imtų [• 
sigalėti tokie dalykai, tai «ir 
Amerika susilauktų iš visų ne 
apykantos ir galo. 

' 

Francijos premieras *Poin 
care sugryžo prie valdžioslprio revoliucinių darbininkų 
tarp kitų priežasčių ir dėlto, 
kad tenai nebetolimi rinki

nę valstybę buvo įstlįgc vie
nuoliai Jėzuitai. »Kxii<fccttiniJ3- į 
koji Darbo Federacija *Lietu^ 
voje ir kitų šalių darbirtfrikiš 
kos organizacijos kovoja už 

- . 
* OPOLITKOS BKUBtAI ^u^rtos ios armijos pulkus. 

U I E T U m . Seimo 76 posė-l' GįtBgffiJOJE ,paiiarMtite 
dyje Ministetiu. Habineto *ar 
du p. "Telšingunio Ministeris 
Tumėnas davė turiningą, ir 

darbininkų hiimę ir yra taipgana uk^lą atsakymą i torikvj miitta plebiscito keliu. K t t o - L
f e k 

lat3tovų ^paklausimus del len
kų laisvės varomo bftIn.včio- tas. 

šiamas greitu iaiku ple1n*ėi-

se ir "lenkų spaudos varžymo. 
Tasai lertkų atstovų pakrausi
mas davė progos Seimui įsi
gilinti į lenkų darbus ir elgė 
sį Lietuvoje. Iš laikraščių ma 
tyti, kad Lietuvoje tikrai bi: 

Rusijos bolševizmas nieko !yo planuojami nauji įniniste-
, neįvykdė iš komunizmo teori
jų, išėmus krikščionybės per 
sekiojimų ir kruviniausio ci
vilio karo. Apgalėjus kruvi
na kumštimi visus priešus Ru 
sijos komunizmas tdliau žudo 
žmonių gyvybes savo ištižimu. 
Per vieną šit} metų vasario 
mėnesį pačios Leninės žo
džiais atrasta Maskvos gat
vėse 1200 negyvų sušalusių vargas, svetimi spaudžia, — 
vaikų. 900,000 Vaikų Rusijos 
gatvėse yra užsikrėtusių ne
pagydomomis ligomis. Vaikų 
prostitucija pasiekė tenai ne
girdėto iki šiol laipsnio. * v 

Jeigu šaudymai ir korimai 
kais komunistai aiškina tik bi lyra Rusijos komunizmo vai-
znieriška konkurencija. Girdi, į šiai, jeigu krikščionybės ne

girdėti persekiojimai yra dar 
bininkų rojus, jeigu darbinin 
kų vaikų žudymas yra darbi
ninkų laimėjimai, tai mes vi 

rijį kabinetai, ruošiamasi prie 
kokių-tai perversmių. Kol kas-' 
viduje Lietuvos padėtis neaiš t 

ki. 1 
lVOKIEHJA. Ima daugiau 

nusiminti dėlei ekspertų .ko
misijos darbų. ^Piniguočiai sta 
to valdžiai griežtus reikalavi 
mus; Čia jau netoli rinkiir«ai 
i Baicbstagą, šalyje badas* 

vr bedievukų i r mūsų esąs vy
riausias obalsis neapykanta 
prie revoliucinių darbininkų. 

Nors įtarimais ir kolioji-
mais paplūdusi yra komunis
te spauda, bet pakalbėsime [busime priešingi. Bet jam bus 

tas visa labai apsunkina Vo
kietijos vidaus ir užsienių pa
dėtį. 

FRANCUA. Paskutinėmis 
dienomis sulošta Paryžiuje 
savo rūšies -komedija. Buk 
viskas buvę suplanuota iš kai 
no ir gauti kabinetui nepasi
tikėjimo, ir atsistatydinti Po-
incarei ir vėl apąiimti suda
ryt naują Francijai ministe-
rių kabinetą. Poincare išėjo 

monarchija, ipaskėlbta resjuib 
lika. Tąv {parlamento išspren
dimą turės patvirtinti visa 

-'"*§' 
EGIPTAS. Kaire ir Aleks-2 

andrijoje Egipto valdžia pa-} 

darė kratas ir išgaudė šalies 
parazitus — bolševikus. *Ba-' 
mumas visoj šaly viešpatau-; 
ja. * 

• " » | - •" 

TRUMPOS ŽINIOS 

ramiai. 
Katalikų spauda stovi fi

nansiniai stipriai ir konkuren 
ei jos nebijo. Nematyti skirtu j 
mo tarp katalikų ir bedievių, Į 
tai reikia vištakių būti. Net ir 
to bendrumo "neapykantos" 

suomet tokiam komunizmui [pergalėtojas iš tos visos ko
medijos. Jisai dabar jaučiasi 
daug galingesnis negu buvo priešingi ir visi darbininkai, 

kurių bedievybė ir paleistuvy {pirma. Mažiau palankius sau 
bes neapjakino. 

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 

• j 

nėra. Nes darbininkų reika
lais ir vargais katalikai dali

ntai į parlamentą. Taip pat ne , g j a u ug kitus rėksnius rupi-
bužilgo ateina rinkimai į Bei kasai; darbininkų laimėjimais 
gijos, Danijos, Vokietijos par džiaugiasi katalikai visuomet, 

Pripranta žmogus prie vėjo 
šėlimo, ir ,prie žmonių nejau 
trumo. . • 

lamentus. Suprantamas daiy- kuomet jie yra tikri laimėji-
kas ,kad Grigaitis tiki, jog^ mai. 
tuose rinkimuose laimėsią ra- Net komunizmo paties r,:in 

Gyvenimas — tai laiptai į 
Ukslą. Tais laiptais mes eina
me kas kartą artyn prie mūsų 
karsto ir amženybės. 

ministerius pašalino, pasiėmė 
sau tinkamesnių bendradar
bių, sakosi, turįs dabar visos 
'Francijos simpatiją sau. Pa
žiūrėsime. 

ITALIJOJ smarkiai verda 
priešrinkimų partijų Jkovev 
Didelių ekscesų — išsišoki-[^ivų manevrus. Italai nori, 

Savo darbu nepasiliaunania;. 
rašyki į gyvenimo knygą ge-

dikalai su socialistais. Žmo- ieipams katalikams nėra taip ! rus gailestingumo darbus, kol 
gui įgimta yra tikėti; tkad 
nebetekus tikėjimo į Dievą, 
prisieina tikėti į susmukusio 
socializmo prisikėlimą. Btt vi 
sai nesuprantama, kodėl Gri
gaitis spėja, kad socialistams 
pasiekus tose šalyse valdžios 
visi vargai ir pavo.įaį kaip tf džiaugiamės, pav. kad ir Ar-
reakcionierių taip iš bolševike Įgentinos įstatymu, aprupinan 
pusės pranyksią. čiu, darbininkus po 25 darbo 

Pasaulio politika irtvarka 
nesitaiso akymirsnyje utsisė-, 
dus ant sosto, kad ir pačiam 
Grigaičiui. 

jau svetimas. mirtis tavęs neatskirs nuo 
žmonių. 

Vergijos panaikinimas — 
krikščionybės yra nuopelnas. I Kur tvirtas būdas ir pra-
Leono XIII vardas kaipo dar ^ n i šventa širdis — ten pra-
bininkų užtarytojo.pasiliks i„. &QW ir ^enti darbai, 
išdildomas istorijoje. Mes 

Skolų konfiolidacija. 
Washingtone sekretorius, 

Hughes priėmė Jugoslavijos; 
misiją pakviestą tartis duotų 
Jugoslavijai paskolų reikalu. 

Tarptautinė kalba. 
Gny. E. Tripp "Westinng-

house Electric and Manufac-
turing Go." tarybos preziden
tas skelbia, kad išsivystęs ra 
dip duos žmonijai vieną tarp 
tautinę kalbą ,o ji busianti... 
anglų. 
Foch'as Romoje. 

Romoje apsilankė maršalas 
Foch'as su savo žmona. Bu
vo pas Šventąjį Tėvą priva
tinėje audiencijjoe. 

Mirė dailininkas. 
Paryžiuje mirė dagininkas 

Ilorace de Gailias. 
t 

Bolševikus išgaudė. 
Egipto policija Kaire ir A-

leksandrijoje išgaudė sravus 
bolševikus. ' 

Anglijos manievrai. 
Anglijai nepatinka Italijos 

padarytos sutartys su Jugos
lavija ir Ispanija. Savo jurų, 
galybę rodydama Anglija da
ro Viduržemių juroje karo 

Mfefte*. \ 
fRaltiarką '(T*honą ištiko a-

po^ąl«iija. Oyv^bė pavojuje. 
Sutarta. 

Vokiečiai padarė d r a i k u 
mo sutartį su Turkija. 

mmmami. 

i 

Pranešama, kad Lc;iKlonas 
neturįs žinių, ar Rykcvas ,at-f 

keliaus Auglijon,far ne, 

Aus**ija iginUluojaiSi. 
Premiasas p. Bruc nutari 

tuo jaus statydinti kreicerį Au 
*tryGJ, «o Jiita pasidirbdinti 
JVnglį^g. 

Nauja sutartis. 
Vengrįja su Rumunija pa

dariusios ekonominę dr ;pblitii 
nę sutartį. 

Peryfciijc 

PRANEŠIMAS. 

Iiifituvos Respublikos Pilie
čiams ir Užinteresuotiems 

Asmenims. 

Revuliucijos 
nwtu ^įsiutusi 

bedievių mi
nia apipuole 
kun. Mauru 
gatvėje naktj, 

[pradėjo šaukti: ?i*Pakart ji 
ant liktarnoe!" ('žibintuvo). 
Bet sumanus kunigas sušuko 
miniai; — Ar manote, liktar-
na aiškiau švies kaip mane 

pakarsitėl (— 'Pasileido mi
nia juokaią o kun. Mauras 
prasprūdo į tą tarpą. 
Bus svečias. 

— Paslėpk visus brangius 
daiktus, — sako advokatas 
žmonai. 

— KodeH '— 

Pakartojimui ir papildymui 
Lietuvos Respublikos Atsto
vybės S. A. Valstybėms šiuo 
skelbia visų žiniai ištrauką 
iš Lietuvos Konsulario Tari
fo normų, kurios taikomos 
nuo pirmos sausio m. dienosr 

1924 metų. 
Kartu su žyminių* 

mckesčiu. 
2. Užsienio pasas . . #5.00 
8. Užsienių paso „galioji

mo pratęsimas $1.00 
Pastaba. Nepailginusiems 

užsienio paso galiojimo sava 
laiku, paso galiojimo jpratęsi-
mas atliekamas mokesčiu kaip 
už naują užsienio pasą, t. y. 
už $5.00. (Šioji pastaba tai 

mų nepastebėta. Romoje šnai kad Anglija del to pasiaiš-
. . . . , _ , . kmtų, ką tai reiakną. Ma-zai ruoiama ] Anghjos karo lai- . :\ .J . . . . 

0 . -tr-1 v • vieni kitiems pasitiki. i 
vyno manievrus v įdurzemio Iš Europos Amerikon. 

Zeppelinas >*LZ-12^, 

žės mėn. pradžioje lėks iš Eu 
ropos į Ameriką. Jį padarė 
vokiečiai į karo atlyginimo 

Galutinį tikslą matyti tik 
ant žemės ir jsemėje,— tai*nc-
bviltis didžiausia. 

\7iio 
vandenyne. 

RUMUNUOS su Rusais d.e-
įybos Vienoje del Besarabi
jos tęsisiasi. Kuo baigsis — 
nežinia. Bolševikai skelbia,. 
, , -> .. Y., . , sąskaita Suv. Am. Valsty-
kad Rumunija ruos\asi ; ka- ^ "C. ^̂  

• v. bemŝ  Jis turi 6/;> pėdas 11-
frą pnes rusus, siunca , pn-, ^ ^ ^ 
sienj kariuomenę i-uimnoja ^ „ ^ . F r i e ( l r i c h l m t e n > 

Dunojaus įtaką ir tt. -Supran ^ ^ ym d a T o m a s Uks 
tania, bolševikai tą propagan' ^ š v e icariją, Franciją, o iš 
dą tyčia varo, norėdami dau- J t e n ^ j u r e s į A m e r i k ^ . PG!. ^ ^ ^ ^ 
giau>is rumunų išsiderėti, 0 5 ^ dienas perlėks vandenyj 
taip pat pasiteisinti pasaulio t n a . Gali jisai l?e įgulos pri-j 

4. Leidimas iki 6 mėn. (Iš-' 
duodamas kelionei Lietuvon 
vietoje paso neturintiems pil
nų pilietybei įrodyti doku
mentų : ;$5>Q3. 

5. Vienkartinė viza Lietu-

— 'Bus svečias. 
— Kokst 

— Teisme apgymau vagį ir 
teisėjas jį paUuoaavo. Žadė
jo ateiti .padėkoti. — 

Abudu geri. 
— Ar neturite batų parduo 

r&f — klausia įėjęs žrriogelii 
kraut uvėn. 

— p taip, yra. — 
— Bet aš pinigų neturiu.— 

— Tai galima palaukti. — 
— Koks Tamsta geras, kad 

pinigų palauksi. 1— 
— Bet ir sveikas neblogas, 

—batų palauksi. — 
m** 1. 1 ' 

Atiduos. 
— Tamsta, mane »ponas i.rau 

tuv vninkas -atsiuntė pas Tarns-
tą, — kalbėjo pas neregį nt-

1 5 - I V - 2 4 . f ' j C S t a r n a s -
— Gerai, gerai, sūneli. Na, 

o ką? — *• . 
— J i są į ,4 | i^ . f ki t l Tarauta . 

jam kaltas $10. Prašo atiduo 
ti. — 

— Pasakyk tu ponui, kad 
I kaip tik aš jį pami'/vsiu — 

vos Respublikos piliečiams t a i fc a t i d u o s i l l j _ a i , a k A ^ . 
iki b' mėn. Lietuvon ir iit- pegvs 
gal ?$&.00. 

C. Daugkartinė viza Lietu Laisviečiai tariasi minties 
vos respublikos piliečiams ^monopolį įgyja, o ištikto jie 
iki 12 mėn. 426.00 "turi vos vieną mintį — mul-

7. Amerikos pasų viza Iie- **mti nesusipratusiu 
tuvon i r atgal $11.00. 
Tranzito viza $2.00 

8. Af idevitai asmenims 
parsitraukti iš Lietuvos (Tai 

15—IV—24) 
K. Bizauskas. 

— Kodėl bolševiką' su "lai 
svamaniais" daug raio apie 
tikėjimą, amžiną gyvenini:) ir 
tt.?— 

— Matai, broii, $ų sąžinė 
nerami, — jieško ;]ja$i»cisini-

P. akyse, kodėl ir jie traukia Jmti, dar 20 keliauninkų. 
1 1 1 l n t gg 4 i " 1 1 I) JJL.įylZ 

Liet. Resp. Atstovas S.A.V. mų. — 
mm •mmmįm • • • • • 

Stdėjo ant Vokietijos sosto 
socialistinė valdžia, ir šiandie 
ną 'nieko į patingo nenuveiku
si, nuvirto. Sėdėjo Kerenskio 
socialisto valdžia Rusijoje ir 
ne tik .pati nuvirto, bet nnver* 
tė visą Rusiją bolševikams ; 
gerklę. Atsisėdo Anglijoje 
socialistinė vald/ a ir nedali 
nei streikų nunulšiitti, nei Zi 
novjevui uždrauot- komuniz
mo Anglijoje skleisti. 

Soeialistų praktika jau įro
dė, *kad jiems patekus val-
džiotr, jie arba yra greitai 
verčiami lauk už nemokėjimą 
valdyti, arba pagimdo bolše
vizme. Kad valstybių vargus 
prašalinti >negana yra būti so 
cialištu, bet reikia būti spe
cialistu. 

D ras S. U. 

KRIKŠČIONIŠKOSIOS PARTIJOS 
LIETUVOJE IR VALDŽIA. 

"Sandara'' ir visi bedievu-
kai Amerikoje sujudo kaip 
fcirsių lizdas, kun. Garmui 
juos pakybinus. Šaukia gvol-
tos, kad norima suvaržyti.lai
sve, r'ažangą, įvesti cenzūrą ir 

(Tąsff). 

Švietimo komisijos. 
Jie sudaro švietimo komisijas, kurios 

skiria ir atstato pradinių mokyklų mo
kytojus. Švietimo ministerijos atstovas 
apskrityje, būtent pradinių mokyklų ins
pektorius, turi mažiau galės negu švie
timo komisija. Jei apskrities valdyboje 
sėdi daugumoje cicilikai, tai ir švietimo 
komisija4fcus cicilikiška, o už jos pečių ge 
ra i jausis visoki bedievukai. ir socialistė-
liai mokytojai. Todėl atsitinka kartais, 
kad tik per didžiausi vargą pasiseka 
žmonėms iškrapštyti iš pradinės mokyk
los bedievį mokytoją. Taigi, nors pats 
demokratingumas ir savivaldybių įstaty
mas butų ir geras, bet per žmonių nesu 
supratimą, apsileidimą ar nenorą dirbti 
savivaldybėse, ten atsisėda menkos ver 
tės žmonės ir net kliudo valdžiai naudin
gą darbą žmonių gerovei. , 

Miestų savivaldybės. 

Negeriau yra ir su miestų savivaldy 
bėmis. Ten dažnai turi daugumą žydai 
ir sulenkėję miesto gyventojai. Lietuviai 

jaučiasi nustumti užpakalin. O žinoma, 
tokie piliečiai kaip žydai, nelabai rūpi
nasi miesto papuošimu, patogumais ir tt. 
Jiems geriau po purvą braidyti, negu 
mokesčius miesto -naudai mokėti. Todėl 
daug gerų lietimų sumanymu, jie -atme
ta. Nemaža sutrukdo valdžios sumany
mus ir kaikutių ;pįliečių nesusipratimas, 
kurie stengiasi įstatymus ir valdžios į-
sakymus apeiti ir uždėtų sau priedermu.i 
nusikratyti. Juk n^ra paslaptis, kad ,»t 
giranda nemažai sodžių slepiančių žemę, 
kad mažiau išeitų mokesčių-už žemę. Mū
sų pirkliai ir krautuvininkai stengiasi 
paslėpti savo apyvartą ir pelną, kad ma 
žiau reikėtų mokėti valdžiai; mt sąskai
tos daroma taip, kad nusukus žyminį mo 
kestį. Kyšių ėmime kalti ne vien val
dininkai, bet ir tie piliečiai, 4curie tuos 
kyšius duoda. Atsirado net tokiu, ,pilie-
čių^ kutie stebisi, Bet beveik piktinasi, 
^ad valdininkas nesiduoda papirkti. To
kius valdininkus jie vadina nesukalba

mais, biausiais, ir net kvailais žmonė
mis. ^Suprantamas dalukas, kad * valdžiai 
yra sunku ką. gero padaryti, jei piliečiai 
ją stengiasi apgaut i / je i kyšiais gadina 
valdininkus. — 

Sparčiai žengia Lietuva į gerovę. 
• Nežiūrint^ reikia piipažinti, kad i- j 

n)ant visa, Jsas padaryta per keletą įue-
tų neį)iik]ausomoje Lietuvoje, yra dide

lis žingsnys pirmyn. Lietuva šviečiasi: ji 
turėjo praėjusiais metais 23,000 mokslei
vių. Turi *avo universitetą, kuriame mo
kinasi virš 1500 studentų. O tai dar tik 
pradžia, nes universitetas gyvuoja tik 
2 metu. Apie 300 mūsų studentų nrakinosi 
mokslams eiti. Lietuva turi savo pasto

g ė s ginėjų — karininkų. Gyvuoja ir €ukš 
tieji ^karininkų kursai aukštesniems karo 
užriibe"žyje. Turime savo kariuomenę, ku 
r i ne-blogesnė, bet dar gerosnė už mūsų 
kaimynų. Mųsų karo mokykloje mankiti-
nanm būrys jaunuolių, ^busimųjų Tėlvy'-
vius pinigus, tuotarpu kad mūsų '-kaimynų 
lenkų markės niekam vertos pasidarė; ir 
jie krapšto galvą, kaip čia naają valiutą 
įvedus. Tas Lietuvos pinigii |pastovumas 
nėra pripuolamas, bet ačiū krikščionio de 
mokrato Jurgučio, kurs Lietuvos banką 
valdo, darbui ir ^abunianls. iPraėjusiais 
metais valdžia rdaug atremontavo karo 
sunaikintų .valdiškų •triobesių. Atsirado 
nauja gelžkelio linija: dabar jau galima 

-važiuoti iš 'Kauno per Marijampolę, Kal
variją į Afyių. Pravesta 'imiijų rtelefono 

- ir'telegrafo linijų. Tarp Ukmergės ir U-
tenos arrt plento pataisyta -daug sugedu
sių tiltų. Ant -Šventosios prie .Radiakio 
pastatyta 'aukžtas betoninis tiltas, kokio 
dar nebuvo ligšioliai Lietuvoje: ten ga-

Į+m*mmmmmmimĖm>mmmp*m+mmmmm0m*Hmm4M** 

lės ne vien žmonės, bet ir traukiniai va
žiuoti. Daugelyje vietų pataisytos bloges
ni osios plentų dalys. Šiais metais mano
ma tęsti platų gėlžkelį iš Šiaulių per Tel 
sius į Klaipėdą;ir siauresnį iš Ukmergės 
per Uteną į Ežerėnus. Tyrinėjimo darbai 
naujiems gelžkeliams jau žymiai atlikti. 

Mokesčiai. 

'Jeigu patyrinėti skundus, kad' ūki
ninkams mokesčiai dideli, tai -reikia pas
tebėti, kad dauar jie žymiai sumažės, nes 
Seimas panaikino priverstinąjį apdraudi-
i»ą tridbesių nuo Ugnies, už kurį*buvo rei 
kalaujama^ gana aukštas mokestis. Su
mažinta vaidininkų skaičius, kad mažiau 
eitų pinigų algų imnokėjhiiAii. Pagaliaus, 
žemės mokesčiai nėta jau taip. dideliu kad 
negalima butų gyventi. Juk ir prie rusų 
reikalavo mokėti visokius "pozemelnus" 
ir "mirškus", kurią per metus daug su
sidarydavo: A5 atmenu, kaip neturtinges 
ni ūkininkai bėgiodavo j>asiakolinti pas. 

'kaimynus mokesčiams keleto rublių. Da
bar .gi, rodosi, nmžkta bėgioja ir geriau 
,gaU užsimokėti. Mut mes $%m& vargus 
užmirštame, o tik šiaumenius luatoiue. 
l\Iusų kainiynų ealyse: Latvijoje ir Len
kijoje, mokesčiai daug daugiau vargina 
Niurnės, negu Lietuvoje. 

(Tąsa seka). 
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MEROJE i 
-

Mesijų raišiai. 
Kun. Dr. J. Navicko pada

rytos Misijos, atnešė greitai 
vaisių. Sušaukta susirinkimas 
atnaujinti Blaivininkų kp. 6v.' 
Antaao parapijoje. Susirinko 
nemažas būrelis. Žmonių su
sirašė 25 asmenvs. 

Išrinko valdybą: 
Pirm. — Adomas Stulsrinskas 

ST, LOUIS, M . ŽINIOS Iš DETROITO, 
Kovo 21—23 d. lietuvių, pa- Sąjungiečių Vakaras. 

rapijos bažnyčiai buvo 40 va-1 7- T„ 0Q j *r ± c 
i 7 Z- Z , uu ' K o v o 2 3 d- Moterų Są-gos 
landų atlaidai. Neskaitlingai^ k p ^ ^ d u g r a ž i u y e i 

"Liur-
do Stebuklai." Šie veikalai pa 

čia parapija, skaito vos 60 k a l u . « ( k n m m a „ i r 

Nedidelė čia ir ba šeimynų. 
žnytįėlė, bet graži ir švariai 
laikoma. 

Per atlaidus žmonės labai 
" "N, , 

skaitlingai lankė bažnyčių ir 
ėjo išpažinties, naudodami 

Pag. —- Jonas Juincius .[-progų, kad į šiuos atlaidus 
Ižd. r - Jurgis Ogintas b u v o kvykęs iš Chieagos kun. 
Iždo glob. - Emilija Kava- K ^Rėklaitis, Marijona Kon-
lauskienė, Juzefą Strelcienė j g r egacijos. Jis sakė per tris 

'm. raš Ant. Valančius, d i e n a s ^ 0 ^ ^ j u d a 

mas Gavėnios metu atsinau-
'. j i nti dvasia. Jo balsas ne-

Nut. rast. — Feliksas Strel-
ciunas. • <# 

Pirmas susirinkimas bus", p v a s k a m b o j o v e l t u L 1 ) a l l t c c . 
l^seredoje, baland. 9, 1924, po . a t U k o v e I y l r i n c . 

pamaldų av. t Antano parapi- P o p a m a l d ų N e d ė l i o j ] > a v a . 
Priėmimas naujų * * W svetainėje buvo sureng-

tos prakalbos. 
Kun. K. Rėklaitis neperse-

rių, balandžio 11, 1924 po pa
maldi). Kuriems rupi tikybos 
ir tautos meilė, bukite malo-

., , .', . . . . . . . inai atvykęs is Lietuvos papą-
nųs, atsilankyti ir prisidėti I , . . T . . 

. v. * - , šakojo apie Lietuvos vargus 
prie sio naudingo darbo. , . , . . , .. . 

ir laimėjimus per paskutinius 
gyvenimo 

Su pagarba, 
Feliksas Strelčiunas, 

1418, 6 . 48th Ave., 
. • 

Buvo manyta, jog ši vakarą 
baL 1 d. po'pamaldų L. Vy
čiai turės prakalbas, bet ka 
dangi Centras nepristatė kal
bėtojų, prakalbos neįvyks. 

Už Vaidybą. 
^— . l , ' . ! ! 1 a = 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Ghic&go, EI. 
• • • m m •!•» • • * 1 • • • » » 

j savo valstybinio 
metus. 

Po* prakalbų žmonės sudėjo 
aukę Lietuvos Vargdienių Se
selių laikomoms įstaigoms. 

Visi skirstėsi patenkinti ir 
dėkingi svečiui už jo pamoki
nimus ir suteiktas žinias apie 
Lietuvą. 

Dalyvavęs. 

Padėka. 
Per mano prakalbas kovo 

23 d. š. m. parapijos svetai
nė je aukojo Lietuvos Vargdie 

—.— 

ĮTblefonas Canal 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS 
GeneralU Kontraktoriua, 
statytojas ir senų namų j mų Seselįų įstaigoms laikyti 

šie asmens: 
Po $5: kun. klebonas M. A. 

Vitkus, S. Šliauteris ir A. Ši-
laukis. 

Po $2: J. Stanaitienė, J. 
Tomašauskas ir J. Klotrnis. 

Po $1.25: G. Markevičius. 
Po $ 1 : 6 . Rimkienė, M. Ga-

daikienė, J. Jablonskis, A. 
Burtininkas, A. Kasakaitis, J. 
Dukauskas. V. Gudinąs, VI. 
Damaševičiųs, A. Gudinienė, 

f Tel. Lafayette 4S2S 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvy s, lieta T lamas visa-

L rtos patarnauju kuogerlaasta 
M. YUiKA 

S1M W « t SS-tb Street 

LIETUVIAI GRABOEIAI 
• n i 

k m l e m * 41St 

A. Masalskis 
Graboriuj 

Patarnauju l*1* 

kltnoaa 

3307 Auburn Ave. Chicago 

liko gražių įspūdžių. 
Pasirodė gana gabių vaidin 

•tojų, biskį silpniaus, bet abel 
nai gerai išėjo. 

M. Sa-gos 54 kp. visada 
su savo darbais gražiai pasi-! 

rodo, ypač del Šv. Jurgio pa
rapijos vakarus, b*L vakarie
nes berengdHnios. Dėka šau-Į 
nioms Sajungietėms už veik
lumą visame kame. 

Vyčių darbuotė. 
L. Vyčių .79 kp. šiais me-į 

tais pasiryžusi šauniai pasi-
darbuoti. Valdyba jauna, e-
nerginga, kurgi nesiseks dar
buotis. 

Vyčių basbol (Patelis orga
nizuojasi iš miklių atletų. Tai 
pgi L. Vyčių 79 kp. jau ren
giasi prie paminėjimo Vyčių 
dienos balandžio 24 d. Išrin
kta veikli komisija naujiems 
nariams prirašinėti. Jau turi 
keletą, imu jų narių prirašyta 
ir pasiryžę laimėti dovanų. 
Juokų tame nėra, nes Vyčiai 
lengvai gali laimėti, beto, 
gerb. kun. J. Čižauskas visa
da su Vyčiais. 

Diedas. 

Motelių Sąjungos H**, kp., Nttttey. 
N. J 10.00 

Motėm Sąjungos 19-a kp., Pitta-
ton, Pa • . . ifcOO 
Aaikos iš Lftwraices, Mass. Aukojo 
sekantai : 

Klemensas Kikalauskas, . . 10.00 
M. Grudztaskaitė 5.00 
Po 1$1. aukojo: M. Kaladžiunas, 

M. Jsukienė, JanUlevičienė, A. Va
linskas, K. Pinas, Z. Fupalaiffiutė, 
T. S., S. Bmmaltls, Op. Kalena, .F. 
JukneviCiutė, O. Sideravlčiutė, K 
Banevičius, L. Venčlenė, S. Kapčiu-
nas, A. Auriltenp, M. tįulvidaitė, 
Smu^ktate s u r i n k t a |15;~2S. 

IS Pittsburę'o prisiuntė p. Pa«r«-
reekienė 10.00 

J. S 4.00 
PQ $2: M. Simalaučienė, ir M. Je-

kentlenė. 
Po $1 aukojo: Daukšienė, Sinke

vičienė, Bemutavičfenė, Markunienė, 
R e n k o v i e n ė , Kviedar ient - , ir V i n c u -
n i e n ė . 

šv. Pranciškos Rymietės Draugija 
šv. Kryžiaus parap. Chieago 160,00 

Ministrantų ir Angelt) Sargo Pr— 
jos Aušros Vaxtų Mokyklos, Chi-
cago . . N . . . . . . . .100.00 

Aušros Vartų par. Chicago, aukos 
ir vakaro pelnas, (vardai jau pagr.) 

, 334,00 
8v. Kazimiero Mokyklon, prie Vie

nuolyno, mažesniųjų vaikučių kam
barys 1J.S0 

Juazapas Gailius, Chicago . . 1.00 
Svrnto Jtuxio parapljoaų. Cldcaffo. 

fHttkos:-
Pranciška Stankienė . . ..$100.00 
J. Gurinskai 100.00 
Šventos Onos Draugija . . 100.00 

Mag-dalena šalčienė aukojo H * P. 
Baną) 100.00 

M, Cingras (L. P. Bona) . . 50.00 
Ag. Adomaitienė <L. P. B.) 50.00 
M. Strumblutė (L. P. B.) 52.50 
Sv. Rašnrrčlaus pošalplnė Dr. 26.50 
Kun. M. 1J. Krušas . . . . 25.00 
Tretininkių Draugija 25^00 
Apaštalystės Dr. 25.00 

ii. Pajiavjčia 25.00 
J. Evaldas 20.00 
Antanas ir Ona Janušauskai 

25.00 
Po $10 aukojo: Saldžiausios Šir

dies Dr.. ŠT. Kazimiero Karalaičio 
Dr.. K. N".. Visu Šventųjų Dr-1a, P.; 
Andzijauskas, K. ir D. Jonikai. N.' 
K. A. Smagurienė. Kun. J. V. Skrip-

knK. (Bua d;»ujriau). 

JROVES S K V R I U ^ 
T37i».Trti'.iiijtt... ..u..=rriT3 

** > ' ' ' • m * "iiin '• _—— 
• • ..f'l •»'*.lll"lliaf,MJU-lll U.BHB 

SOFIJA UATlOBAITĖ. 

&M 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIU SVEIKATOS.I 

MELROSE PARK, ILL. 
Vietiniai lietuviai, atjaus, 

įlaini Seserų Kuzimuiviečių ko 
plyeios reikaliĮ, kovo 30 d. 
per Sv. Mišias sumetė $60.00. 

Po 5 dol. aukavo: Jonas 
Bružas, Petras liudzevieius. 
Agota Mažeikaitė. Po 2 dol.: 
Kotrina Kivelienė, Marijona 
Morkienė, MiečisLovas Šimans 
kis, Vladas Ritinis, Povites; 
Šakienas. 

Po 1 dol.: Pet. Ražienas, 
P. Veslauskas, Pr. Petravi
čius, Kulman, M. Klimas, T. 

P. Šiškievičius, J. Sužis, J.[Vįlinias, Šiurpas, Vaida, Vai-

•kyrtale 

rri- H 

mųkUikių. 

U4Uą •yrtfteteM Ir f*-
•ijimu m dalyku tr«M 
vuUt Itia/Mi Ir Uotai 
(r M » jMilM*. kad m 
>*• *Jyta». tarj MM to
rte* ngnlferttkftti Ulk*-
toifttab atfirai Ir tatotml 

i 
S. D. LACHAWICZ 

l ie tuvis Qnba*lm 
aau w. *s»d FL 

Cicago, 111. 
Patarnauja latdo-

ruvėae kuopigta*i*4*. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darau buaiU užga
nėdinti. 

' • TO. Omml 1S71 
mKL^BB* u i t 

7 

D A K T A R A I 
KAPRAPATfl 

m~-m 

Telef. 0313 

Dr. Natalii Žukauskas 
MAPRAFATB 

114t B. Morgan 8t. Ghlmf 
Valandos Paned. Sered. ir 8u-

batom nao * *ki • ***• »*J»ra. 
M5J 6ontb AstHand A*enna 

Vai. Vi**, Ketvr. Ir Petn. nuo 
I Iki 8 v i i . Tąkart. 

H _ ~ H 

Siraonavičius, O Moekaitienė, 
O. Vereckiene, P. Pesliakas, 
R. Subata, A. Kudis, V. Dū
da, A. Simonavičius, P. Kaz-
lauskis, P. Litmonavičienė. D. 
Kudienė, B. Bartoševičius, A. 
Ražaitienė, V. Kiškis, P. Ra-
guekienė, »A. Daukšienė, U. 

Smulkesniais — $3.56. 
Kiškienė, M. Burtininkienė. 

iViso labo suaukota — $54.-
80. 

Didžiai gerk. kun. klebonui 
M. A. Vitkui ir visiems auko
tojams šiuomi reiškiu nuošir
džiausia, padėką. 

teatlygina Viešpats vi
siems šimteriopai! 

Kun. Dr. K. Rėklaitis. 
1 1 , 1 • Į M . I I t t 

Pasakyk, ką myli, o aš pa-
sakvsiu, kas esi. 

Nuodėmingos meilės suklai
dintas asmuo nustoja protin
gumo. 

Sielos sveikata — jos dory
bė. 

da, P. Brazas, A. Staškus, K. 
Kontautas, I. Norkevičius, A. 
Urbulis, I. Žvirblis, A. Švil-
j>ausk;.enė, J>. Kontautienė, O. 
Bražienė, S. Urbonienė, M. Ja 
nušauskienė, A. Štorienė, O. 
, Žabalienė, A. Butkienė, ir. 
Simonienė, O. Štirevičienė, A. 
Vaitkevičienė, I. Janušauskie 
nė, T. Pmunienė, I. Sakalaus
kienė, O. Bukontienė, M. Da-
vidavičienė, J. Garbušauskie-

u a.. 
—• 

Dr. M. S t a p u l i o n i s j 
4301 South RocfcwHl Street 

Telefonas *Xafay et te 802« 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare 

pranešimas sergantiems. Turiu garbes pranešt Tamstai, kad a i gydą* 
tokias 1 gaa, kurios buvo pavadinto* nebeišgydomomis. Vartoju naują aer-

Lnėlu «ydymui būdą: nesilpninu ligonių vaisiais, nei operacijomis nevar-
rind. o gydau —- N A P R A P A T I J O S būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargua 
ils dar smagumą telkia. 

je igu ^ a aplaakial net koletą gydytoju, pas .kuriuos pagelbos ir gt 
aesmalradal. o aergi širdies, nervu, rantatu, paralyžiumi, inkstų, ausų oe-
girAa5ftoo/ ngktmtals eu3t1l»»lnikiaia,>gr kitokia sena US*.MM&.J>J*,MIUL 
atatoaujdu 

ne. 
Kitos buvo smulkesnės au

kos. 
K. P. M. 

ŠV. KAZIMHiRO SESERŲ 
KOPLYČIAI AUKOS PEI 

SIŲSTOS NUO KO¥0 9 D. 
IKI KOVO 23-čiai D. 

Sustvienijuiio A. L. U. K. 40»a kp., 
Aukos 15 So. Beston. lietuvių pa

rapijos (vardu naprisiuntė) ld2.&t. 
į4oterų Sąjungos 18-a kp., So. 

Boston, Masą 25.99. 
-.iv. Petro ir I'ftvik) iš£okykies vai 

kettai 15 We»t Pullman, 111. 199.9*. 
»|€. (irupas iš W. Pullman, 111. 2.90 
S. Zubiuto Ir E. Vaitkiutė iš W. 

Pullman, -Iii. -po . . . . 1.99. 
Kun. J. Svirskas, Ckleągo. Heig-

hts, 111 *69r99 
Apaštalystės Drau&ija PkHadelphia, 
Wa 29ta9 
«v. Rąžančiuus Draugija Philadel-
phia, Pa. .̂ J1.W 

II. Kimytieno. Bkil. <9a. • • 5>*9 
M. Auaaltienė Phil., Pa. . • . Jr«df 

K. N. Philad.. Pa 12.99 
M. t^orvaišienė Phil., Pa. . . ..1*90 

N. N. Baltimore. Md J M 0 
Jleva Rukštelienė, Susar, Nothc, 

I»a 10.00 

STRAIPSNIS 96 

Ka» Via Pasaldintas Kondensuotas 
<* Pienas? 

šviežias grynas, su visa sinetona, 
— tai yra pienas gaunamas iš karvių 
del padarymo Bagio Brand Pieno, 
Karvės yra egrzaminuojajnos ,o pieni 
nės inspektuojamos reguliariškai ve-
terinorių. Kondensaunės pastatytos 
netoli pieninių, taip, kad gauna švio 
£ią pieną tik ką su melžta. 

Iš kiekvieno šviežio pieno da-
statomo j kondensaune y.ra paimama 
pavyzdis ir tuoj ištiriamas ekspertų, 
kad suradus mažiausį nukrypim;.i 
nuo tobulumo saiko. 

Perėjės inspekciją, pienas dabar 
>ra aupiliaraas į šildymo Šulinius, 
kur jis sumaišomas su grynu cuk
rumi, pridedamu del išlaikymo. Vi
ta (mišinį tada lieja i bcoriniu.s puo 
dus, ir nuo čia Iki supillmo į kenus. 
pienas neprieina prie oro, ir todėl 
negauna bakterijų nei oksiduotas. 
Šituo būdu auklėjimo ir stiprinimo' 
savybės, esančios piene, nedingsta ir 
šviežias pienas yra sumaišomas su 
grynu cukrumi. 

KenelJ } kurtuos Eaglc Pienas ynas 
supilamas, padirbami Bordeno kon 
densaunės ir Ištiriami beorinėse a-
pystavose del mažiausių netobulumų. 
Tobuli kenai paskui yra sterilizuoja-^ 
mi prie 700 laipanių F., taip, kad' 
gaunama absoliutiškai be bakterijoj 
indas. 

Ploną ipylue, kenai už'i pinami tanv 
tikru būdu, kuris nereikalauja klijų. 

Atmink, kad penint Bagle Braml 
Pieną, kūdikiams absoliutiškai reika
linga viską turėti griežtoje švaroje. 
Taigi ir atidarius keną .reikia jį už 
dengti puodeliu ir laikyti švarioje, 
vietoje, ir apsaugoti jį nuo dulkių, 
musių i> tam panašiai. 

Kad išlaikius tikra miera, relkalin 
pa rupest'ingai pieną saikuoti. Eagle 
Brand Pieną visados pik 15 keno į 
ftaukšta. iki briaunų, bet kad pienas 
nebėgtų iš šaukšto. Suprasi, kad jki 
šant šaukštą i kena negausi uSganė 
dinamčto nusaikavlmo* nes dalis pie
no bus prilipus prie šaukšto siene
lių. Pamokinimai sak<\ kad reikia 
imti tiek ir tiek uncijų vandens? Na, 
o jei bus prilipę pieno, tai negalėsi 
tikrai nusaikuoti pagal pamokinimą. 

L. Vyčių 13 k p. iš Town of 
Lake narė, kuri dar jaunulė, 
vos 14 metų sukakus prie Vy 
čių prisirašius greit juos pa-
mylo ir ipagaliaus persiėmė 
Vvciu d vašia. 
—^» ' ' i". "- ' . . i — - ' ' ' = 

P-lė Navickaitė daug ypa
tingai pasidarbavo prie suren 
gimo Vyeių 13 kp. teatro, j -
vykusio kovo 23 d. Sdiool 
Hali salėje, kur buvo vaidin
ta "Graži Mageliona." įį, 

— 

SPORTININKAI, DARBAN. 

Oras darosi patogus žaidi-
Oras darysis patogus žaidi
mams. Tokioms apystovoms; 
esant, jaunimas veržte veržia
si ant gryno oro. Patsai 
gamtos atgimimas jaunas šir
dis vilioja j save. 

A D V O K A T A I 
f m • • > » • ' • • • » • » » » • i m • • » • » ^ « g 

S W. B A N C S 
ADVOBASpĄg 

?t W. Monroe Street 
Kuoro tt»4 — Tclef. Bandolph 

~*al: Nuo 9 ryto iki S po pietų 
fakara!*. SS9S 'So. BaistMl 

Yekst. Y«^ds lOl i 
Chicago. 

m » • ! » ! • 

"•— »— ... 

JOHN 1. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

¥ • * * byl*n *t«o«we THxniuMe. 
aaeJa AlMtraktun. radaro plrkhiio » 
aa#j>i l i»» IMntaaeiitiifl Ir iraliojhnm 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TKIHI'NE HI.IKS. 

Telefonas Kamlolph 8201 
ĮVakarais: 2151 West 22 8t, 

Telefeam«i flanat l%>7 

I 

G. V. 
A 1 

C H E S N U L 
0 V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Nante • 
2901 W. 22ud St. Tel. Genai Crt98 

: „j 

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

Lietuvos Vyėių -BaseboUr 
Lygiai laikas imti bolę į 
rankas ir ją gerai apžiūrėti, 
ar tebesveika. Parūpinti nau 
jų, jei: yra reikalas. Įtaisyti 
geras bolę mušti lazdafe. Pa-
galiaus ištraukti iš ^klose-
įd" uniformas, pasikaustyti 
čeverykus, kad, ot, štai ryto
jui jau visi butų prisirengę 
stdti lauke j žaidimo ratą. 

Praeitais metais basebolo 
sezonas kaikuriems davė per 
galės ir džiaugsmo, vieniems, 
net teko pirmenybė —\&ampio-
natas, kitiems gi vien tik ne
pasisekimu .prisėjo pasidžiau
gti ir su skausmu širdy augin
ti didesnį pasirįžymą priklau
sančią garbę savo komandai 
šiais metais nuo kovos lauko 
parnešti. 

Ši basebolo sezoną išnaujo 
J nes atgimstame prie kąržygiš 
kūmo dvasios. Bet lai musn 
^irdfs savy pamiršta praeity 
įvykusius nemalonumus, š j 
kart pamėginkime kitokios 
taktikos: bukime visad vieni 

fį, kitiems teisingi — "honesty is 
the tbest policy". Mes juk e-
same spoiiininkai, o būdami 
tokiais, visad privalome pasi
elgti "as sportsmen alway» 
do^. 

Tad su nauja dvasia, nauju 
pasirįžimu stokime visi dar
ban j sportininkų eilės. 

i 

i 

a 

IIAIEO sveikata la-
• biausia priklauso 
nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks
perimentuoti. 

žindyk savo kudik], 
bet |ei del kdkiu 
ners .priežasčių jūsų 
piestas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kurines nesi tikra. 

Borden's Eagle Pie
nas buvo .priimtas 
kūdikių maistas per 
vfrš 60 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekemen-
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose atve
juose. 

Jei nežinai kaip var
toti E a g l e Pieną, 
prisiusk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums peneji-
jimo instrukcijas. Kū
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai. 

THE B0RDEN COMBUIY 
BordenDWg.New\bik 

M 

Oft.sjks Didmiectyj: 
29 South La Salle Street 

t 

Kambarls C30 
Telefonas Central 6S»0 

• 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

-Ji Telefonas: Yards 4981 

"Aš myliu Bažnyčia ir ją 
visomis jėgomis palaikysiu, 
nes esmi krikščionis.'' 

Mažas kupstas didelį veži
mą verčia, o maža pradžioje 
klaida pasidaro didelė patsai-
•goję.' 

Proto priešas — klailygtė 
su savo draugais: tinginiu, 
jausmingumu, puikybe, pavy-

•du, piktumu, atima visą pro-
Sportininkas. tingo žmogau^ vertę. 

mm • • » » « » » » "V" »^»—H 

* A. A. S laki s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidnrmtestyje 
OHICAGO TEMPLE BUILDTNG 

77 We«t Wasiitagtcn Street 
fRoom 1726 Te!. Dearborn 9057 

»*U Tel. Hyde Park 83»S m 

W«lapc«i6Hmas. 
Dažniausia kūdikiai yra perponi-

mi. necu nedapenimi, bet iei vai
kutis verkia atėmus bonkute. arba 
prieš padavimą sekančiu sykii?, tai 
reikia kasdien didinti miftinio stip 
i urną iki kūdikis bus patenkintas. 

Perspėjimas. 
Jei kūdikis neramiai miega, vemia 

dažnai, arba turi liuosus vidurelius, 
t i s rodo, kad jam perdaug maisto 
duodama, arba per dažnai arba kad 
io maistas sipresnls nesru jis grali 
suv«,»-SkiPtt ..Tei vaiką°. žindomas, ta f 
rMkia pailsrinti p**nėjimo tarpa iki 
keturių valandų. I>el kūdikių, kurio 
penimi iš bonkos, reikia p*r pus su 
maiSinti duodama kieki, iki viskas 

mm— 

nt«itais\-s. Jei tas negelbsti tuoj ŠJIU 
Juossas Bani.sauskas, UlisVilie, J/̂ , kkis daktaro 

I. X. T 5,00 
Susivienijimo A. L. R. K. 41-ma 

kp., W6rcester, Mass 10.00 

JOSEPH C. SOBOL 
A D V O K A T A S 

Veda bylas visuose Teismuose.: 

Evaminuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 Narth Glaik Street 
Kuom 1518 Ashland Block 
Trlefonas Dearborn 47«6 

Vakarais: 2341 \V. 23-rU Place i 
Telefonas Canal 3590 

Lietuvos Vyčių Excursija 

Central 6800 

ADVOKATAS 
Vidurmiostij Ofisas 

Room 1703 Chlcago Temple Bidg. 
7 7 W . Wash»nf5ton S t . 
CICERO Ofisas: Panedėlio vakį 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
8236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737, 

M » » » » » » » ^ l » M » » » ^ » » . 

L a w-y e r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dlen.: D.-514—^16r—127 fl. Dejtf-. 
noru St. Tel. Randolph 5584r—5585 

{ Vakarais 101 Vt Indiana Are. 
yk Hitmos strslnsnius kas savai j 1 Roselaml Ttrt. PuJiman t«I7 

tc Ir pasidėk ateičiai. ' Ę* $ m m Į e«wnr " • M " ) i ' . Į ' " , M M l 

J. P. V V A I T C H E S 

Išvažiavimas į Lietuvą 
Exprešiniu Laivu "Berengeria" (Cunard Unijoa), kuris iš

plauks is New York Birželio 4ta dl*ną S. m. j Southampton iš ten 
Kompanijos lėšomis Special Traimas nuvež į Londoną, kur pasitiks 
Lietuvos Atstovybė, ir ktw Kompanija savo lėšomis išvežios po 
visa London'o etc. paskui prirengtas laivas, plauks j Klaipėda-

Prekė 3-čios klesos iš Nevr York j Klaipėdą $107. (107.00). War 
Tax J5.00, viso $112. Antros klesos iš New York į Klaipėdą (152.50) 
$152.50 ir War Tąx $5. 

Tio visi, kurie norite drauge dalyvauti su Vyčiais meldžiame 
ko greičiausiai kreiptis prie mušu nes dar turime parinktu kamba
rių ant laivo, ir antra dalyvausite' vienam programe su Vyčiais. 

Iš Lietuvos atgal sugryšt, (kurie norės) yra paimtas Expresi-
nis laivas ;UcUance, iš Hamburg tiesiai j New York'ą August 5-to. 

Su vi.«ais reikaais Ir informacijomis .kreipkitės prie Kastan Io 
>J. Vaišnoros, Vedėjo Užrubeiinio Skr. 

FRANKU SAVfNGS & TRUST COMPANY, 
{Ooi*. 29th & Penn Avev Piitaburg-h, Pemia. 

= 

Puikiai 
Paiirčdąs Jaunikaitis. 

Oalit• Ąifrbil »a»ij4i «efm«\tii rltit*; StiklfnUl-in«iiči»« teTer+)cmi 
.ri'CTj pi^'M "«i?"i (Mlt'Wtl P«lk»«i tnrv*linwti. Ir lytiat, «va"iai nuskustaa rtidMM, 
Dfet^—jei ju«ų galv* pilna ^pl-isUįi«-u — Urtna hr.(ra>Hiw vii^ą. 

Fą tokiam atatikime pamatiyTTp.e j'g jtimj myli»«ji mnel€^ Xiy* jutų pai- į 
tango*, fia'iarvtl sprą itniursiM. nue»» nirkaie. ji*i h* pt^afeile 
ir barsi;, ti nešvarias pletek.aaa« po Vis* k*n»bari. J.a.:doki; 

kiujyti savo galTą 

G»aa«SM:«p«Aesc| lX&Jj*{ 
« t j 

65c. «ž bonką I 
*~*mmmmmmmm*mmm* 

i 
pViskumj r»irtin.»i? prieki miaikrkit «arr Vtti pagarliojc. Tik v\ tnjpiifiu patrin
ki »..*a!vw».<*o\-r krekvuiKi v*k*r* fxr kok4». <r«v:mt d "U tr įtAįuu a tvikAi juraa 
«<v<lnfi.s iii?s'"<Tmi «»vo *kr\fei'lc--li>k fair. V.'eifikaitea • «>•» *i4*k»i j trnrnn^ Uiką 
ir-po <o. ,|5»fckas k=i «ikte įlaryti, t»i rrtkan'i )•« oafirvti S* vo* v'ą n Mmffl—. 
ir daugriau ni ksimiut plcįftamo* j>> «ek#ukiiis. Kokj tikirtuinos tuomet btta! 
iF.<&D. fUetiTER * C O , 1 0 4 - 1 l » S o . 4 t h S U Broofcl^n, f i . Y. 

f i v .-... +,f . r, i . , . A ~'— 

NAUDINGA YRA SKAITYTI PAGARSINIMUS 

• B C T 

* ~i\ 

•»^ 
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CHICA GOĮE 
• • » > m » i 

TRIUKŠMINGI RINKIMAI 
CICEROJE. 

Galvažudžiai apnyko 
miestelį. 

Sale Chicagos miestely Ci
cero vakar įvyko piliečiu bal
savimai. 

Dar i.švakaro gauja galva
žudžiu pradėjo triukšmauti. 
Kojotas žmonių apmušta. 

Gi vakar išryto, kuomet a-
#darytOK balsavimo vietos, 
Lionas policmonas ir kitas 
politikierius pagrobtas. 

l*>augiausia atakuota demo
kratų partijos kandidatai. 
Beįlo, demokratai kaltina re-
pnblikomis. kad pastarieji 
sau pagelbun žmogžudžius 
parsitraukę iš Chicagos. 

Kad sulaikyti šaudymus ir 
riaušės, pašaukta daugiau 100 
šerifo asistentų. Be to, vals 
tybinis prokuroras ten pasiu 
Dto savo detektivus. Nuvy
ko ir apskrities teisėjas, kad 
Vietoje ištirti, kas ten veikia
mi, kad balsai nebūtų nusuka-
â r arba vagiami, abelnai i-
DŲtnt, idant nebūtų suktybių. 

Nežiūrint to, keletas žmo-
fiitj no vien skaudžiai apmuš
ta, bot dar pašauta. 

Pasirodo, kad jei politikie
riai negali piliečiu, patraukti 
§a*Vo puN'ii atatinkamais ar
gumentais, tai pavartoja gin
klus. 

NORTH SIDI. 

šiandien balandžio 2 d. š. 
m. 7:30 vai. vakare North Si-
dės parapijas svetainėje (16-
44 Wabanaia Ave.) įvyks pir 
moji kun. Dr. K. Rėklaičio pa 
skaitą apie Roma. "SENO
VĖS ROMA ir KATAKUM 
BOS." 

Paskaita bus iliustruojama 
šviesos paveikslais ir įvairi
nama "moving pictures." 

Visus northsidiečius miošir 
džiai kviečia 

Rengimo Komisija. 

: PAŠAUTAS POLICMONAS. 

Ties Polk ir Miller gatvėm 
kilotas italų pb'šikų užpuolė 
praeivius. Tai pastebėjo po-
Ifemonas Bunda. 
~ Policmonas tris plėšikus su
laikė. Kuomet vienam ju 
pradėjo peržiūrėti kisVniiis. 
litas j)ikta«laris šovė policmo-
iroi irngaron. 

Poliomonas parkritęs sus
pėjo pašauti vien^ piktadarį. 
Tnotarpu atvyko daugiau.* 
policijos. 

Kitu du piktadariu pasprū
do, bet neužilgo suimtu. 

Policmouas vargiai pa
sveiks. 

KAD NORI, TAI TURL 

Tėvai, kurie savo vaikus 
leidžia pnbliškon Crogier mo
kyklon, reikalauja pašalinti 
mokyklos viršininkę, kuri, a-
not tėvu, žiauriai apsieinanti 
su vaikais. 
• »J>istrikto superintendentas 
Clark atranda, kad tas tėvų 
reikalavimas nepamatuotas 
ir viršininkė turi būti savo 
vietoje. 

MokykLu gi superintenden
tas McAndrow ]>askelbė, kad 
jei" tėvai mokyklos viršininkei 
neduos ramyl)ės tai ties mo-

vkykla bus pastatyta policija 
^neleisti vidun negeistinų asine 

nu. 
•Tėvai žada skelbti streiką 

— neleisti vaikų mokyklon. 

Kovo 23 d. šv. Mykolo pa-
rap. svetainėje Liet. Kat. šv. 
Kazimiero Brol. ir Seserų Dr 
ja laikė ketvirtini metų susi
rinkimą^ Aptarta daug svar
bių reikalų. Ligonių šiuokart 
nebuvo. 

Šimetą sukanka Pr-jai 10 
metų kaip ji gyvuoja. Suka
ktuvėms paminėti nutarta 
rengti balių. Nesirgusiems 10 
metu bus duodama dovanos. 

Ę 

Nutarimo įvykinimui išrink
ta komisija. 

Išduoti raportai iš Kat. 
Federacijos astovų ir Labda
rų} Sąjungos vienbalsiai pri
imti. Atstovė pranešė kad 
Labdarių 6 kp. rengiama va
karienė kovo 30 d- įvyks tik
tai balandžio 6 d. nes kovo 
30 yra rengiama Vyčiu ap
skričio vakaras. Draugija už
simokėjo savo metinę mokes
tį 10 dol. i Labdarių Sąjun
gos vietinę kuopa. Sulig nu-
'arimo mūsų draugijos nariai 
moka po fi eentus į Kat. Fe
deraciją; visi tą užgiria, tik 
šį kart atsirado vienas prie
šingas mokėti G centus, e.*$ ne 
reikalinga. Kaip sveikas nori, 
l>et didžiumos nutarimus vl-
-ad reikia pildyti, supranti? 

Raparteris. 

Moterys veikia. 
Moterų Są-gos 4 kuopos mė 

nesinis susirinkimas įvyko ko 

"The Confesiom". Šiame va
kare kalbėjo Tėvas' V. Kuli
kauskas ir Tėvas P. Kudir
ka. Vakaro vedėja buvo kuo
pos pirmininkė p-nia D. Gas-
parkienė. 

Daug publikos. Peprastai, 
musKųį publika mėgsta susirin 
Rti taip sakant "lituviškai" 
—pavėluoja apie valanda lai
ko, bet šiuo tarpu, susirinko 
punktualiai. Prieš septintą va 
landą, buvo artipilnio svetai
nė. Paskui prisirinko tiek pu
blikos, kad pirm. p. Gaspar-
kienė pakliuvo į bėdą. Žmo
nės sako, nusipirkome iš jūsų 
tikietą, o sėdynės neduodate. 
Stebėtinai prisirinko daug" 
žmonių, kad pritrūksta sėdy-
uių. 

Pirmin. daug pasidarbavo. 
Reikia pastebėti, kad šis va
karo pasisekimas, tai daug 
priklausė nuo pirm. D. Gas-
parkienės. Ji su didžiausiu pa 
sišventimu dirbo, kad kuodan 
giausiai publikos sutraukti,; 
bet tas pilnai atsiekta. Ji vie 
na pardavė virš penkiasde
šimts tikietų. Taipgi daug 
pasidarbavo kuopos rast Pr. 
Smilgius, p-lė B. Kamaraus-
kaitė, Šiaulienė ir V. Butkie
nė. 

Šiame vakare parduota ne
mažai knygų ir gauta dvyli
ka naujų narių. Tai gražus 
vakaro rezultatas. 

Buvęs. 

— • t ji ' !» » 

BRIHGT0N PARK. 

Šioj kolonijoj yra jaunimo 
daug kaip ir kitose lietuvių 
kolonijose. Yra. ir po Vyčių 
vėliava. Seniaus nrightonpar-
kiečiai labai b\ivp sukibę į 
veikimą ir tą gražų darbą vi 
sad kiliems parodydavo peri 
spaudą. Kaž-kodei pastaruoju 
laiku aptilę, rodos, kad pas 
juos nebūtų gyvybės. 

Yra čion -kas apie jų dar
buotę rašytų, tik ot, nežinia 
kodėl leidžia savo plunksnoms 
rudyti. Vyčiai, pavasaris. Me
tas imtis darbo. 

Vyčių šulas. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - • - - • " ' ' 

TURIU PARDUOTI OREI i PARDUODU, MAINAU ir * 
TAI PLAYER PIANAS, su I PERKU 

i \s i v - *_ • At\ „.-; Namus, lotus, farmas, bucerne*. 
suoleliu, kabinetu ir 40 mum- ' ^ ^ „ 8 , automobiliu* ir kit̂ a bu
kos rolių. Kaina $140.00. _*£ Turiu. namr^Ja^yTe° y-

~ mainymo visos Cnlcajros aaiyse, y-
1 3 8 9 M l l w a u k e e A v e . pač prie Vienuolyno (Marąuette Ma-1-mos lubos 

BRIDGEPORTAS. 

DR. 0. VAITUSH, 0 , D , 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins . vlaų 
aklų tempimą 
kaa yra priežas. 
tlmt skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, ekaudančlu* Ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemiegi o; netikras akis i n dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir elU matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaifcus einančius mokyk 
ion. Valandos: nuo l t lkl 8 vakaro 
Nedėliomls nuo 10 lkl 12. 
1645 W. 47 St. ir Ashland Av 

PARDAVIMUI ARBA MAUSIMU 
2 flatų naujas mūrinis namas visi 

įtalsimai jmokt-t $3,500. liizniavas 
namas su visu bizniu jmokėt $1,200. 

4 flatu po 6 h- * kam b. 34 ir U-
nlon ave. kaina $8,900. 

3 flatų mūrinis visi {taisymai po 
1 kamb. kaina $9,500. 

2. fLatų 5 ir 6 kamb. naujas iriu 

3352 No. Halsted St. Chicago, 10. 
Te. Boutevard 0641 
TAYLOR COVNTY 

T • '-•••• ii w .' > i — . 

ROSELAND 

Koncertas čia f \t„ 
Ar žinai, ka»l Visu Sventn 

parap. svetaine^ n^!j:;uj, ba
landžio 6 d. įvyk na viji.asiš 
puikiausiu kojvvj . j ! Ji da*> 
da viena iš ?ž/T.i'»!sii: dai
nininkių p-ni El?ni ftakans-
kicnč. Dalyvaus p. J. Sauvū 
ir k. Šios rotos progc* nepra 
leisk, nes gailėsies. Negana to, 
rasi rūpink, kad gražaus dai-
navijno turėtų proga išgirst li
tavo draugas. Pasiimk ir jj 
bei \\\ su savim. 

Tikietą i koncertą galimu 
gauti is kalno pas gerb. kl;b. 

wo 11 d. s. m. Buvo gana skaiįkun> R j^^ų. 
tlinijras. Svarstė bėgančius dr- T . , . .*_ . . ngas. ?svarst(i Degant 
jos reikalus. Prisirašė naujos 
narės: P-ni Plečkaitienė ir p-
lė Serbentaitė. 

Vajaus vakarienei sutiko vi 
sos dirbti; vakarienė buvo ko 
vo 23 d. ir labai puikiai pavy 
ko. Publika susirinko laiku. 
Perstatytas veikalas buvo ga 
na juokingas ir pamokinantis. 
Kalbėjo kun. Prof. Urba. Jis 
paaiškino kas yra sąjungie-
tės ir ka jos veikia. 

Buvo dailei; išpildė jas vie 
n i vyrai. Paskui kalbėjo mu-
su. kolonijos ve/ikėjas A. Ba
cevičius. Išaiškino, kad mot* 
rys katalikės turi išvien vei
kti ir viena kitai padėti. Ra
gino, kad mns,Ų kolonijoj rei 
kalinga katalikėms susiorgani 
zuoti ir kartu veikti. MŪSŲ 
gerb. vedėjos nutarė laikyti 
kursus, P-ni E. Maskolaitienė 
apsiėiraė pamokyti siuvinėti, o 
p-lė J. Kriminckaitė mezgi
mo; £>. X. Kregždienė ir to
liau mokins. Prasidės balan
džio 2 d. 1924 m. parap. svet. 
Kas norite pasinaudoti, gali
te ateiti. Pradžia 7 vai. vak. 

Viktutė. 

Įsidėmėkite dar štai ka: 
Koncerto pelnas, klek jo bus 
yru. skiriamas Visu 6ventu 
parapijai. 

Roselandietis. 

Šv. Onos pašei pi nė draugi
ja prie šv. Jurgio parapijos, 
kaip paprastai, kaslmetai, taip 
ir šį met.'Į, nuWė viciibabiai 
užsakyti *t. Mišias ir eiti vi-1'1"1" .na

t
ma« neto,J vienuolyno $12-

^ * *̂ f 900, išsimaino ant farmu lotu arba 
šiems svkiai velykine išpažin , biie kokio biznio 
. . T . . . f c t • . C. P. NIROMSRIS CO. 
t j. Draugijos mvn\\ prasouii 
prieiti išpažinlios š(štndieny, 
bal. 5 d: gi JK'.iê o.į iš ryto 
susirinksime į sv. Jurgo pa
rap. svet. su rr-jos ženklais 
ir iš čion eisiiuf; ba/.r.yrion, 
kaine per šv. M'lįM priimsi-
me Hv. Komunij;j, kad tokiu 
būdu padėkoti Augščiausiam 
už Jo mums teifcis»«as malo
nes. 

Kviečia vbus dalyvauti. 
Valdyba. 

nor) kur*yra jkiiK»«sl Chicagos ko
lonija, dabar lietuviai apsigyvena. 
Norintieji pirkt, parduot ar madnyt 

relpfcites ypatiškai, af 4aiškų, gausl-
e greita, teisinga patarnavime. f, 

Trečiaidenis, baland. 2, 1924 

"1 
S 

Aki* \ 
20' metų prityrimo 

REAIi ESTATE 
2418 W. Marąuette Rd. arba 67 Blvd. 
Arti West«*m Ave. (hieago, IU. 

Tel, Prospect 8878 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
3106 So. Halsted Str. 

Mokinama: Anglų ir Lietuvių kai 
bu: Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewrlttog, Firk-
lybos Teisių. Laiškų RaJymo, Su 
vienytų Valstybių Istorijos, Abel-
nos Istorijos, Geografijos, Poli
tinės Ekonomijos .Pilietybės, Dai-
lrafcystės, Gramatikos, Literatū
ros, Retorikos Etimologijos Ora
torystės. 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 8 ift ryto iki 4 po pietų. 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai 

HMTTOMAI PAREMKIA 
Akla Ligas 

Ar Jums skauda galva? 
Ar Jttsu aky» aMroJaT 
A* 7** uždegtos T 
ueglna ar n le i t l t 
Ar «kana»t »My» f « " pabart 

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matota kaip Ir plakančiai 

taškus T 
Ar atmintis po truputi malėja* 
Ar akys opios šviesai? 
Ar JaučlaU kaip Ir smiltis aky 

Ar yra balta dėmė ant voku? 
Ar turit katarakta? 
ar turi žvairas akis? 

Dr, Jan J , Smetana 
AKINIU SPECIAUtfTAl 
1801 So. Ashland Ava. 

Kampas 18 gatvės 

Į Ant trečio augftto virš Platto ap
tiek os, kambariai 14, 18. 1« ir 17 
Valandos nuo s ryto iki t vakare 

— 

Jis yra vie
nas iš <coriau-
s;.ii Teisėjų. 
Jis buvo prie 
šingas naujai 
konstitucijai 
kuri atima tei 
sos /monėms 
btojsuoti tie-
siai \\A leisi1 

jus. 
Wiliam Richard Brand 

Reptibbkonit Kandidatas ant 
Assoriate Teisėjo of Muniei-
pai Court of Chieago (Termi
nu* <> metii). 

Dvidešimts peflkius metus 
j.raktikhoja Supremė (1oui*t 

S. V. (Ap?:.) 

GEORGE 9. JENKINS 

BOARD OF ELECTION 
COMMISIONERS 

of the City of Chicago. IU. 
Room 308 City Hali 

OFTCrALTS PRANEŠIMAS 
Popicroš Spalvos Oricialiu Balotu 
l»rtmary ItaLsavlinuoM-. Iialandiio 8. 

1924. 
Fulyg reikalavimo Sekcijos 34 "Ak 

tas pavelijantis laikyti Primar>' Bal-
Kiviuius politiškų partijų, užgirtas 
kovo 0, 1910 priimtas liopos 1-m:^ 
1810." šiuomi yra duodama OFICIA 
UIS PHAKEŠĮMAB. kad Primary 
Balsavimai jvyks balandžio 8. 1924 
mieste Chicagos Chicago Heights 
priikniosty Cicero. Summit, Cook 
Pavieto IIIJIHUH, Balotai bus atspau
sdinti atskiros spalvos kiekvienos po-
litlAkos partijos: 
DEMOKRATŲ Rausvas 
REPUBLIKONŲ . . . . Žalias 
SOCIALISTŲ .. .. Salmon 

VISI S PEČIAI J AI blotai bus at
spausdinti ant Mėlyna popiero. 

Bampelial gnunami Poard of Elec-
tion Commisioners, Itoom 308 i'ity 
Hali, Chicago Pulandžio 3, ]f)24 ir 
potam. 

I'reil. V. McGulre 
Aiilhouy CzsriKN'kl 
Harry A. I.lpsKy 

BOARD OF ELECTION COMMTSI-
ONEliH OF THE CIT V O FCHICA-
tSO IR EX—OFKIO OF TITE CITY 
<>F CHICAGO HEIGHTS. PRIEMIE
SČIO CICERO IR SI M.MIT, IIX. 

per JOHN S. R17SCH, 
Joscph . B. Fleming. Advokatas 

Chlef Klerkas. 
Approved: 

EDMI'ND K. JARECKI 
Pavirto Teisėjas. 

Chicago, Illinois. 
Balandžio 1924. Apgar 

D A K T A R A ' 
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' Celefonas Boalevard l t t f 

Dr.SABrenza 
4S08 So. Ashlajnd Avenae 

Ohlcago. IU. 
Vai.: t ryto Iki 11 plet: 1 po 
plet iki S po plet: I : l t vak. lkl 
9:tt vak. 
^,^*m^*mnm • • • • • • • • • • • • — » • > i » * 

Telefonas Seeley 7458 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

motery lytiškas ligas 
1401 Madisoa Street 

Zamp. Weatern Ave. — Chlcago 
Valandos: 1—4 po pietų 7—9 vak. 

Tel. Boulevard 21A0 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, IU. 

Tel. Bonlevard * * ! ' 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 8t. 
Talandos nuo 8 iki 12 diens., n no i 
lkl 8 vai. vak. Nedėliomls nuo I 

Iki 8 vai. po pietų. 

. 

-

TOWN OT LAKE 

Id WEST SIDĖS. 

Chicagos politikieriai iškal-
no nuskaito, kaip daliji pilio-

;• Ątj. balsuosią por "primary." 
" Tai tikra, akiu muilinimas. y a t a m ^ ^ ^ ^ 

* į l , I Sekmadieny, kovo 30 d. An-
JamesNowaeki , l € m r , k n r s , S r o g v & r ^ ^ g v e t K f t t 

^anądien pašovė savo motinos j S p a u d o g D r . j o s u k p b u v o 

sirredžiotoja-,-paliuosuotas po j įrengusi vakarą,-kuriame bu 
25,000 dolerių parankos. |v 0 parodyta gražus veikalas 

Pagerbtuvėfl. 

Kovo 23 d. čion buvo suren 
gta Vakarienė gerb. I;uu. J. 
Čužausko varduvių minėji
mui. Žmonių atsilankė daug, 
buvo pilna p. Krenelaus sve
tainė. Programa buvo j domi, 
svečiams patiko. Prograrncjo 
dalyvavo šv. Cecilijos choras, 
vedamas p. Daukšos. Labai 
gražiai sudainavo "Ii£i a tįsius 
metus'' ir keletą kilę daine
lių. Kalbėjo: Pr. Veryga, kun. 
J. Skripkits ir pagalimus kun. 
J. Čužauskas, kuriam buvo 
suteikta daug gyvų gth'j. Bu 
vo ir daugiau programoje dą 
lyvių, l>et vardų nepamenu; 
atleisite. Visu. kal̂ bô e pasi
reiškė gražių minčių ir linkė 
jimų sėkmingai darbuotis. 

Vakarienės rengime daug 
dirbo p-ni Ceselava, ir už ,tai 
priklauso nųožirdžLos parlė-
kos. 

Viduj, svetainė buvo i&puo-
šta gėlėmis, kas pridavė jau 
kios atmosferos. 

Vakarienė visais atžvilgiais 
pavyko puikiai ir žmonės i5( 

įos išsinešė gražių įspud-žių. 
Krikščionė. 

George B. Jenklns; Rcpublikonų 
Kandidatą* ant Teisėjo Municipal 
Telemo, visa laiką gryv^na Ohicagroje, 
per 28 metus jia praktikuoja advo-
katyste. Jis yra gabiausias ir geriau 
•ias advokatas visame Chicago Bar'o. 

Ponas Jcnkina su komisija suside
dančia ift piliečių planuoja kaip ga
lima butu paatatyti geresnius namus 
darbininkams žmonėms,' kad jie ga
lėtų šiuos namus išsimokėti lengvais 
išmokėjimais. 

Ponas Jenklnaa yra labai gerai ži
nomas tarpe Lietuvių žmonių. Štai 
žmonės, kurie remia kandidatūrą: 
Teisėjas Edmutid, Jarecki Anton 
Cxarerecki, Miss Emily Napieralski, 
F. S. Hajicek, Jos. J. Klenhn, Otto 
Pellkan, Steve Mandich, Anton K.r-
vavica, Anton Kurehar. John Sche-
stek ir daugybės kitų-žmonių. Neuž
mirškite už jj baisą savo atiduoti ? 

<Apgr;> 

Metinės Sukaktuvės. 

A, f A. 

KUOBIJOT KRUPAS UŽEI 
NA NAKTĮ. 

r 

Kuomet tavo vaikutis vidury nak
ties pradeda baisiai kosėti tai pirmas 
ženklas krup'o. Jis užeina labai gjrei-
tai ir reikalauja greitos pagelbos pra
tesimas yra labai pavojingas. Vie
nas mažas dozelis Dr. Drake's Olessco 
tuojaus jam pagelbės - \ penkiolika 
minutų laiko — nuo jo vaikutis ne-
vems. I|rHmtas visų daktarų i* vals-
tininkųy $50c. už butelį — vertaa 
$50.00, 2 vai. ryte. 

KAZ. F. SHLEPOWICZ 
A. a. Kazimiera atsiskyrė nuo 
mūsų Kovo 30 d. 1923 (m. Gi
mė ChJcagoJc. Pamaldos už am 
žiną atilsj Ka/. (vyks Balan
džio 1 d. 5— Ir 7 dd. ftv. Kry
žiaus bažn. 8:00 vai. ryte. Jau 
metai praslinko kaip baisioji 
mirtis atskyrė žydinčia rožele 
Iš mūsų šeimynos. Širdis taiv-
tum per verta î  tokio sunkio 
smūgio. Mes savo dukrelei —-
seselei • nieko negalime suteik
ti kaip tik malda. Tadgi nie
kados mūsų brangios Kaz. ne 
pamiršime savo maldose. 

širdingai dėkojame gerb. kn 
niganis: A. Skrypkui, A. Mnr-
t inkų J ir J. čižauslcul, 6v. Ce
cilijos . chorui,. Teatrališkam 
Klhigni Ir šv. Kryžiaus Ahim-
nams. Graboriui M. A. E-
žcrskhii. Giminėms ir pažysta
miems, kurie kokiu nors badu 
prisidėjo prie a. a. Kaz. pas
kutinio patarnavimo. 

Prašome visų giminių ir pa
žystamų dalyvauti virSmtnėtose 
dienose pamaldose . 

Ilsėkis juodojoj žemelėj ir 
lauk mūsų prie tavęs ateinat. 

Liekame dideliame nuliūdi
me ir skaudžiomis Širdimis mo
tina ir sunūs. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d Ave . 
tel Yards 0994 

Valandcn • 
Nuo K) iki 12 piet. 
Nno 2 iki 3 po piet 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. BUO 10 iki 12 piet 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Eiektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D—B« »»rtn>w, 
t ) — B * peili* iv ba akssaMa. 
» — B a knwja , 
• ) Ba Jakia p*vaj*aa sveikatai, 
R)— Paeijeatul nereikia aiirti, ža

li tuoj •«lZ7ti, l t rali eiti 
| darbą. 

P»c7d« 'Gall-atonea' (akmrala tulžyje) 
ir akmenis šlapumo pualeja be o-
peracljoa, an tam tlkromia moka-
llikomia prlemonemia bei vaiataia 

Apkiurtaaiemfl suzražina girdėjimą. 
Gydą viaokiaa lisaa pasekmingai, ir jai 

yra reikalaa daro operacijas. 
PrafeaiianaU patarnavime teikia aaro 

oflša: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, IU. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vaL 

po plet lkl | Tai. vakarą 
Nadailomla Ir šaradomis ofisas atda

rytas, 

Sr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4442 So. Western Ave 

Tetef. Latayette 41M 

Ofiso Tel. Boulevard 969S 
Resld. Tel. Vau Buren 0294 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS Dt 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaiki; Ir visų chroniškų lipu-

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 10—11 ryto: 2—I po plet 
7—g vak. Ned. 10—12 d. 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofis$ po num. 

3337 So. Morgan Str. 

VALANDOS: 9—12 iš ryto 
j Nuo 2 vai. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 Sa Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—e 
po pietų: nuo 7—8.8« v .kart 
Nedėliomls: 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 

U 

K 

* \ 

Tel. Ganai 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
i a « So. Halsted Etreet 

Valandos: 10 lkl 12 ryte: 1 lkl * 
po pietų: « iki 9 vakarą 

»« 

% 

Telefonas Canal 72SS 
PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kootraktorios 

• 

0 A 2 Ų 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų blsnlo 

j auglmaa reiš
kia sąžiniška 

Kostumeriams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

fm+mm**fmitt, 

NORĖDAMI 
MRKTt PARDUOTI AR MAl-
NYJI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUBOS. 

S. L FABIONAS CO, 

809 W. 351h Sf. Chicago 
TąL BouleTard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas Ir 
* Parduodam Laivakorte*. 

• I 




