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LAIMINO TUOS, KURIE IŠ
RADO TUOS VAGONUS. 

' 

Papa Taipat buvo Kalinių 
Kepelionu. 

ROMA, bal. 3. — Balandžio 
1 d., ip jau apie tai prane
šta, Ctiicagos Kardin. Mnnde-
lein su buriu ehicagiečių buvo 
Švei rjįo Tėvo audiencijoje. 
Chieagieėiai ligi mirsiant ne
užmirš tos dienos, kaip jį bu
vo jiems laiminga ir jauki, 
kai}> Šventasis Tėvas į kiek
vieną, jų atskiriai kalbėjo. 

Kardinolas Mundelein Šve-
ntajam Tėvui perstatė Flo-
rence Lowden, buvusio Illino
is gubernatoriaus dukterį ir 
Pnilmnno vagonu "karą-
l iaus" anūkę. Šventasis Tė
vas atsiliepė; 

44 Aš kar tą ' la iminau Pnll-
mano namiškių vardą, kuomet 
buvau Papoa nuncijumi. Tai 
buvo tuo jaus pasibaigus ka
rui su Vokietija. Pirmąją 
naktį Lenkuose aš nakvojau 
Piillmano vagone ir už tai 
buvau daug dėkingas." 

Tai taręs Šventasis Tėvas 
teikė palaiminimą to vagono 
išradėjo anūkei. 

Tai Pershfngo vagonas. 
Kokiu būdu Pnlljuano va

gonas pateko Europon, šian
die tik išsiaiškino. Tas va
gonas ] Lenkija patekęs, tai 
vienas to, kuriuos paskui sa
ve Europon partraukė S. Val
stybių gen. Porshing, kuomet 
prisiųstas vadovauti S. Vals
tybių armijai. Suv. Valsty
bių armijos vadai turėjo visus 
patogumus Europoje, kaip na 
mie. ] išlaidas nebuvo atsi
žvelgta, tik buvo žiūrima, kad 
butų laimėtas karas. 

Kaipir personale. 
Audiencija buvo kaipir per

sonale. 
Iš pasauliniu Šv. Tėvui 

buvo perstatyta dar šie asme
nys: Miss Margaret Enders, 
Mrs. Edward :Thomas Gib-

• i 

bons, abi iš Chicagos, ir Chi-
eagos laikraščio Tribūne ko
respondentas. Šventasis Tė
vas j kiekvieną ši-tą atskyriai 
prakalbėjo. 

Paskiaus buvo perstatyti 7 
Chicagos vaikinai, kurie eina 
mokslus j kunigus vietos A-
merikoniškoj Kolegijoj. 

Kardinolui draugavo mon-
signoru Gualey ir Sheil. Pa
starasis yra Chicagos arkivy-
sknpijos kanelieris. K i tuomet 
jis buvo Cook , apskrities ka
lėjime kapeįionu. 

Šventasis Tėvas tad į mon-
signorą Sheil atsiliepi': 

"Sveikas esi patyręs žmo-

Italija Blokuoja Rumunijos 
w w m 

Uostus 
TUO BUDŲ NORI IšKOLEKTUOTt SKOLAS 

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
bal. 3. — Italijos karo laivai, 
kruizeriai ir destrojeriai, stai
ga pasirodė Rumunijos mies
tu Brindis, San Marco ir 

ak 

Constansa pakraščiais. Tris 
sukėlė nepaprastą siurprizą 
Rumunijoje^ 

Pranešta, kad Italija karo 
laivus pasiuntė užgrobti Ru
munijos garlaivius, ypaė pas
tos tearia iv i ns, plaukiojan
čius tarpe Constanza ii- Kon
stantinopolio. 

Tuo būdu Italija nori pri
versti Rumuniją atmokėti 
skolų S milionus auksiniu Ii-

p-ju, ką yra kalta italams kre-

Suprantama, italai kredito
riai tokia padėtimi begalo ne
patenkinti ir Rumunija pirk
ly biniame pasauly sugadino 
savo visus reikalus. 

Nel>ereikalo premieras Mus-
solini uždraudė ėia pavasarį 
atkeliauti Rumunijos karaliui 
su karaliene viziton. 

Daugelis italų pirklybos bu
tu ties savo ofisu, durimis pa
dėjo tokias iškabas; "Čia ru
munai pirkliai nebepriima-
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tai. Su tais i r kitais turi but 
gražiuoju/ 

Kad Anglija turėtų užtek
tinai darbo, 'valdžia turi tu
rėti gabumų rasti" savo ša
lies prekėms geru turgavie
čių. Tuotarpu šis klausimas 
labai sunkiai sprendžiamas. 

NAUJAS TEISINGUMO 
SEKRETORIUS 

i K 

Pasirodo tad, kad tuščias 
buvo socialistų džiaugsmas su 
laukus san giminingos val
džios. 

ŽEMĖS, DREBĖJIMAS 
IR PIETUOSE 

WASIIIXGTOX, bal. k — 
Vieton d)augherty Teisingu
mo sekretorium (gerterakiu 
prokuroru) Prezidentas Coo-
lidge pakvietė ITarlan Fiske 
Šlbne iš Ne\v Yorko. 
Columbia universiteto 
mokyklos dekanas. 

Tai 
teisiu 

mi. »» 

Turi ir amerikonai. 
Bakhving " L o c o m o t i v e 

AVorks' Amerikoje, iš Rumu-

CĄIRO^ »!., l>al. 3. — Va
kar rytą Čia atjaustas smar
kus žemės nupurtymas. Nuo
stolių visgi nebuvo. 

CLA.BKSVILLE, Tenn., b. 
3. — Vakart, rytą atjaustas 
žemės drebėjimas. 

26 ŽUVO SU TEATRU 
MEXICO CITY, bal. 3. — 

Taeubaya priemiesty krutan-
[ėlųjų i>aveikshj teatre kilo 
gaisras. 26 asmenys žuvo ir 
56 sužeista kilus panikai. 

Didžiuma žuvusia, tai kitu 
sumindžioti veržiantis per du
ris. Kai-kurie žuvo nuo elek
tros vielos, kuri nudribo ant 

, žmonių. 
I 

ro. 

Nebeišeina iš uostų. 
Dėlto, visi svarbesnieji ru

munu garlaiviai iš Constanza 
uosto nebeišplaukia, bijodami, 
kad italai jų nepagrobtų. Gi 
kurie randasi juroje, tie ]>er 
radi o painformuoti saugotis 
italu karo laivu. 

Pirm kelio mėnesių Italijos 
vyriausybė Neapolio uoste už
ėmė vieną rumunų garlaivį 
italu kreditorių vardu. Te-
čiaus garlaivis paliuosuotas, 
kuomet Rumunijos valdžia pa 
žadėjo atsilyginti su visais 
kreditoriais. Dabargi Rumu
nijos valdžia atsisako atsily
ginti su kreditoriais. 

(litoriams ir iš to nieko neda-' » * • 110*a l i « a u t i P in i«N «• 
50 lokomotyvų. Kreipėsi Wa-
shingtonan, kad valdžia duotų 
pagalbos sukolektuoti skolą. 
Bet valdžia atsisako. 

International Harvester Co. 
negali iškolektuoti 400,000 do-
leri,u. 

I domi Rumunijos valdžia. 
Nenori pripažinti skolų ir dar 
savo gyventojams, kurie kal
ti svetiinn Salių kreditoriams, j 
skelbia moratoriumą. 

Tr nestebėtina. Antai Ame
rikos Raudonasis Krvžms 
Rumunijoje paliko galybes vi
sokių daiktų. Karalienė 
tuos daiktus pavargėliams gy
ventojams dalina ir skelbia
ma, kad tai jos "personalės 
dovanos. ^ 

PADUCAH, Ky., baL 3. — 
ičonai ir apylinkėse atjaustas 
trumpas, bet gana stiprus že-
įrtės supur tymas. Kai-knr 
buvęs lengvesnis, kitur stip
resnis. Nebūta nuostolįit. 

40,000 ANGLEKASIŲ 
NEDIRBA. 

STREIKAS SUTRUKDYS 
BRITANIJOS PARODA. 

KAN8AS CITY, bal. 3. -
40,000 anglek**ių nedirba an 
glių kosykl. -Missonrį, Oklajio- įdaibųs: 
ma, Kansas ir Arkansas vals

tybėse, kadangi kasyklą savi
ninkai atsisako daryti kont
raktą trims metams, ko nori 
darbininkai. . ^Savininkai siųlo 

Ivięnerųj, metų kontraktą ir 
nori dar užmokesnį sumažinti. 

Sustreikavo 1,300 darbinin
kų prie namų statymo paro
dai. J ie reikalavo padidinti 
užmokesnį. .Kuomet reikala
vimas nepripažintas, pametė 

.»> 

Nauja Anglijos Valdžia Negrą
žina Gerbūvio 

Jie jokio kontrakto ąngle-
jkasių organizacijos konstitu
cija draudžia darbininkams 
dirbti. 

ISUVALGĖ 75 ORENDžIUS 
IR MIRĖ. 

LONDONAS, bal. 3. — 
Kuomet Anglijos darbo (so
cialistu valdomąjai) partijai 
pasitaikė proga paimti savo 
rankosna valdžios vairą, so
cialistai šaukė, jog ta parti
ja Anglijos darbininkams bus 
tikras palaiminimas. Sakė, 
kad ji tuojaus galės duoti 
darbo visiems darbininkams 
ir grąžins šaliai gerbūvį. 

Darbo partija apėmė val
džią, Jau kelintas mėnuo ji 
vairuoja dideliu valstybės lai 
vu. Bet nei darbo, nei ger
būvio. 

Kaip yra šiandie. 

Šiandie Anglijoje taip blogi 
laikai, kokių dar nebūta, iš
ėmus porą metų tuojaus po 
didžiojo karo. 

Šiandie Anglija skaito 1,-
250,000 bedarbių, ty. neturin 

kavo kun. E testo Buonajuti, 
krikščionybės -istorijos profe-niu prigimtį. Pirm tapsiant 

Vyskupu aš taipat buvau M i - į s o r , u fomos Universitete, už 
lano kalėjime kapelionu.'' 

Ekskomunikuotas 
modernistas. 

Šventasis (Tėvas ekskomuni-' draustos skaityti. 

jo paskelbtas teorijas moder
nizmo klausimu. 

J is yra parašęs daugelį 
knygją, kuriuos katalikams už-

ėiu nei darbo nei duonos. 
(ii tie, kurie dirba, tai daž 

na i streikuoja. Daugelis dar
bininkų nenori jau ir skaity
tis su darbdaviais. I r kokiems 
galams! jie klausia. I r atsa
ko, kad darbo partija yra vai 
džioje, ir ta valdžia patvar
kys visus tuos, kurie nenori 
pripažinti darbininkų reika
lavimų. 

Dėlto visoj šaly kilusios in 
dustrihės suirutės. Streikai 
plinta, kaip kokia epidemija. 
Darbininkai reikalauja dides
nio užmokesnio, geresnių dar 
IK) sąlygų. 

Ką. gi valdžia? 

Bet darbo partijos valdžia 
negali rūpintis vienų darbinin 
kų reikalais. J i turi rūpintis 
visų gyventojų gerove. J i tu
ri svarbesnių valstybinių rei 
kalų už socialistų reikalavi
mus. 

Tai nelengvas darbas. Tuo 
labiaus, kad valdančioji parti 
ja parlamente neturi didžiu
mos. To neturėdama, ji ne
gali savitai visko veikti. 

Valdžiai turi rūpėti ne vien 

Paroda turi but atidaryta 
šio balandžio 23 d. Karalius 

lturi atidaryti. Be streiko 
vargiai butų buvę. ssupėta vis 
ką išrengti. Oi kilus strei
kui, apie parodos atidarymą 
paskirtą dieną negali but nei 
kalbos. 

A. Žmuidzinavičiaus Paveik
slu Paroda Chicagoje 

Senai lauktoji miusų garsaus dailininko p. A. Žmui-
dzinaviėiaus paveikslų paroda jau įvyksta. Jos ati
darymas liūs penktadienį, balandžio 4 d., 3 vai. po pie
tų tame name, kur yra Lietuvos konsulatas (608 South 
Dearborn St. 12 aukštas, kambarių numeris 1243). 

Paroda užims keturias dideles sales, kuriose bns 
išstatyta dalis A. Ž. paveikslų; bet ta dalis yra ne-" 
maža — viso į 1)0 paveikslų. Dailininkas Antanas 
Žmuidzinavičius yra nupiešęs iš viso į pusantro taks-
tanėio paveiksiu. Nekurie jų žuvo karo nelaimėse, ki
ti pasklydo visame pasaulyje. Atsidųrė jų nekurie net 
Japonijoje. Diduma pasiliko lietuvių rankose, mūsų 
muziejuose ir įstaigose Vilniuje, Kaune. Amerikoje, 
ypaė Chicagoje, keletas lietuvių turi laimės būti sa
vininkais tą paveikslų. 

Dabartinė p. A. Žmuidzinavižiaus paveikslų paro
da yra pirmutinė lietuvio dailininko kurinįą paroda 
Amerikoje. (Toji paroda vėl prakalbės į Amerikos vi
suomenę apie lietuvių tautą tinkama kalba, bet kitaip. 
Patys loes ir svetimtaučiai galės pamatyti savo aki
mis, jog lietuvių kultūra ir lietuvių gabumai nėra men
kesnį už kitų tautų, o kas svarbiausia, kad toji mūsų 
kultūra dar vis auga ir jos augimui sunku yra pra
matyti šiandieną rubežiu. 

Kad paroda paliktų tinkamą įspndį ir atminimą, 
rengiama ji yra rūpestingai. Atspauzdinti gražus ir 
Tadeli iliustruoti katalogai. Laike parodos kas di*mą 

l/)N*)ONAS, bal. 3. — Vi
si darbai sustabdyti rengia
mai Britanijos imperijos pa
rodai \Vembley, šalę Londono, j Ims paskaitos apie lietuvįų dailę. P. Žmuidzinavičius 

* tame klausime yra bene geriausias žinovas, nes nuo 
jaunų dienų rengdamas Vilniuje lietuvių dailės paro
das, jis tapo gal didžiausias lietuvių liaudies dailės ži
novas pasaulyje. 

(Viena diena bus specialiai pašvęsta Vyčiams ir 
jaunimui; kuri diena, pranešime vjėliau. 

Cliieagos ponios apsiėmė parodos laike pakaito
mis šeimininkių rolę. 

Paroda tęsis tiktai 10 dienu ir bus atdara nuo 3 
vai. po pietų iki 10 v. vakare kasdieną. įžanga tiktai 
25c. 

20 ŽUVO ISPANIJOJ. 

•' CLEVĖLAND, Tenn., bal. 
3. — W. Craigmales, 17 me
tų negras, nusipirko 75 orend-
žius po vieną centą. Visus 
ant kart suvalgė ir nuo .to 
mirė. J i š jų daug valgęs, 
kad pigų*. 

SURINKTA 480 MILIONU 
DOLERIŲ. 

I i , I I , i 

WASHINCrTON, bal. 3. — 
Paskelbta, kad " insome" tak
sų iiž pirmą Šių metų bertai-
nį surinktą visoj Saly 480 mi-
lionų dolerių arba 17 milionų 
daugiaus kaip perniai pir
muoju bertainiu. 

MADR5DAS, bal. 3. — Ant 
upės Cjuadakjuivir tilto, ties 
Algaba miesteliu, praeitą sek
madienį susirinko daugybė 
žmonių pasižiūrėti, kaip ledai 
upės nešami. Tiltas sulūžo ir 
20 asmenų nuskendo. 

4 ŽUVO GAISRE. 

ORAND RAPltDS, Mich., 
bal. 3. — Gaisras sunaikino 
Livingston viešbutį. 4 asme
nys žuvo. 

Kadangi tai pirmoji, o gal ir paskutinioji tos nj-
šies paroda ne tik Chicagoje, bet ir Amerikoje, tad 
verta, kad visi lietuviai nepatingėtų atsilankyti. At
silankiusieji nepameskite tikietų. Nes tikietai visi yra 
numeruoti, i r / pasibaigus parodai, Žmuidzinavičius 
publikai dovanoją vieną savo paveikslą vertės $150.00. 
L'aus jį tas iš atsilankiusiųjų, kurio numeris bus lai
mingiausias. 

Apie pačią Žmuidzinavičiaus kūrybą, jo paveikslų 
įdomybes pakalbėsime ryt. 

• * > % • 

NUSAKO GERUOSIUS 
LAIKUS. 

'VRIMARY" BALOTAI. 

RAGINA SENATĄ IMTIS 
REALI0 DARBO. 

WAČHINGrTON, bal. 3 . — 
Prezidentas Coolidge turėjo 
konferenciją su senato lyde-
riaisj kuriuos ragino paliauti 
su visokiomis "investigacijo
m i s " ir imtis legyslatyvįų da-
rb(ų. Nea laikas eina i r nie
ko neatliekama. 

' t P r ima ry" balotai Chica
goje bus labai komplikuoti. 
Pav., republikoi^ų partijos l>a-
lotas bus trijų pėdų ilc:as. 
Balsuotojas, norėdamas a-
tatinkamai balsuoti, turės pa
dėti net 84 kryželius. 

Ta t ilgo laiko darbas. Tuo
tarpu balsavimui paskirta vos 
5 minutps kiekvienam balsuo
tojui. 

Tas pat yra ir su demokra
tiniu balotu. 

Chicagos bankininkas Ar-
thur Reynolds gryžo apkelia
vęs kai-kurias pietines ir va
karines valstybes. J i s tvirti
na, kad visur pastebėjęs ir 
matęs gerbūvio ženkjų. Vi
sur, anot jo, visu tempu ei
na ir eis darbai ir "basi
nes*." 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; tempe
ratūra kįla. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Francijos 100 frankų 5.G4 
Italijos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 fr. 17.29 

r^-

Pranelįta, kad pradėjus ge
gužės mėnesiu barzdaskntyk-

darbininkai, bet ir kapitalus- lose kaino** Ims padidintos. 

KABELIUOSE (Gardino 
apskr.) panorėjo vaitas pa
naikinti lietuvių mokyklą. Bu
vo atsiuntęs "galiliejų" len 
kiikos mokykloj į^./igtų, bet 
žmonės jo nepriėmė. Ypae 
savo' teisių gynime pasižymė
jo kainio šaltyčius. 

3E 
Siųskite Savo Giminėms 

LIETUVĄ 
P I N I G U S 

P E R ii 

H 

W 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU-

^ ^ ^ I G A S " siunčia per didžiausią Lietuvos 
W I banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus Mfiit 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drai-

įį | tais ir telegrama. ^ 
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bl pmunnerttą mokaal UkAinu. Lai
kai tottofft nuo ašnijmo dieno*, 
M n o l u j i MM% N orini 

nekaltų vaikų pacferrb žmog- nes kompanija turėjo nuos% 
žud&us, kurie vaškas šaudo, llnį, o p. Vanderbiit fepo g#-
kune tūkstančiams vaikę lei-Įžkefi* karaliam. Ar tšbkį daly 
džia ant gatves speige nustip
ti, yt šunyčiams. 

Visus įsitikinimus, by ko
kį įsitikinime. gaR gerbti tik 
tas, kuris pats įsitikinimų 
pražūties nemato. 

nyti ftdrMą riuda raiku prlnuj-
H it —™* adnMt. Pinigai gMtt- Klaidą gerbti tegali tik tie, 
ari mm išperku* kmojt ar m- \ kurie arba patys kirsta, arba 
peno 'Money Qxd«r" arba įd«Unt {y^ k ] y s t i n o r i 
•taigų | ngfetraott ua**. 

DRAUGAS * F * . 0 0 . 
8334 South OaJLiey A^enua 

Cnicag o, Ililnols. 
teL Eoosevclt 7793 
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ką ir gi reikia gerbti) 

T R U P I N I U K A I . 

Keikia svetimus įsitikini
mus gerbti, nors jie butų 
mums»nepatinkami. Taip kai-'pamylėjo. Ar už nežinojimą 

iMbmet mums sakoma, kad 
klaidos gerbti, žinoma negali
ma. Bet žmones reikia gerbti 
visus, nors ir plyštančius. Ir 
čia sumaišytas supratimas 
taip kalba. 

Kodėl gerbti klystantį? Jei 
kas klysta, klysta arba dėlto, 
kad nežino, arba defto, kad 
nori klysti, kad savo klaidą 

Negalima geroti riei nuomo 
nių visų, «ei ŽBFKHMU visų. 
Galima ir reikia su klaidin
gomis nuombnčmis kovoti ir 
kuo smarkiau, to gerina. Ga
lima ir reikia žmones, kad ir 
klystančius mylėti. Bet kaip 
motina ir mylėdama savo iš 
dykusius vaikus, juos kartais 
ir dažnai išbara ir baudžia, 
taip irN mums prisieina nrasų 
visuomenės klaidintojus ir pa 
klydėlius melagius viešai ir 
kartais smarkiai išbarti. 

Ne mes .kalti, kad jie pa
tys nesusipranta būti pado
riais ir ant žmonių tikėjimo, 
ant žmonių patriotizmo ir ge 
rų darbų nepaliauja sprande. 

jas Lenkijos k a m p u s . Kie& 
teisinga ši žinia, i$siimari?e 
spręsti. GreičiatMal ji prama! 
nyta. Bet pagrindą tfėtn 
1. pirmame Davido projekte 

apie tai buvo kalfeašna, 2. 
p. (ialvanauskas padaręs di
desnių jtfu fcuslleįdihių negu 

BBGĖDŽI? * l3IDl&i - <*<*> vieiHntelis jų atlygini-
N V * * ' *na«, tai suteikti joms vietą, 

', ' feuf jos gfciėtų melstis uį tuos, 

"Jei m mm žiBtttii ko- '**** mitf^o vaikas pri
kiš # a pfffibnttt tarp pirmų ! m e t ė m o k i h t l * i s * *». ¥ ^ 
jų teks^idhrų ir šių laikų ne- sut ikina. Ir tą vieninteli jų 

džiaugsmą ir atlyginimą ao-, va krikšeifenių, tai tėgal tes
kaito "draugą" — rato <YN-

istttisytas f*ojektas Sine. D&u 
te&rtie tiktesnių Matų iš Lie
tuvos. Bet šiandie jau vienas 
dalykas yra aiškus, kaid Klai 
pėdos klausimas nėra baig
tas. 

KATALIKŲ PASAULY. 

ba šiandieną visi. Ir taip 
mums jau tą taisyklę įkalė 
kad atrodo, jog ir priparodi-
nėti jos teisingumo nebe valia: 
dogmatu virto. 

Netikėlių amžiuje gyvenda
mi, mes į žmonių prasimany
tus dogmatus visuomet sker
suojame. Tad išdrįstame ir a-
pie' visų įsitikinimų šventu
mą abejoti. 

Yra toks įsitikinimas pas 
nekurius žmones. 

"Valstybė privalo vaikus 
auginti ir auklėti, nes tėvai 
gaK pagadinti.*' Prieš 10 me 
tų, prieš 5 metus ta nuomo
nė daugeliui atrodė graži. Ir 
šiandieną ją garbina teorijoje 
socialdemokratui, ir 100% 
patriotai šovinistai. Socialis
tai norėtų, kad valstybė vai
kuose socializmą išauklėtų, 

reikia gerbti? Ar už klaidos 
pamylėjimą reikia gerbti! 

Kuomet mūsų socialistėliai 
nemato, kad su savo socia
lizmu jie stumia tamsiąją mi 
nią į bolševizmą ,ar už tai 
reikia juos gerbti! Kuomet 
laisvamaniškieji " tautinin
kai " nemato, kad koliodami 
Lietuvą jie užmuša minioje 
patriotizmą, ar už tai juos. 
reikia gerbti! Kuomet ir so
cialistai ir laisvamaniai prie 
savo tikslų eina rie klysdami, 
bet klaidindami, kuomet jie 
klaidina žriiones -žinodami, 
kad meluoja, šmeižia; kuo
met jie tuos savo šmeįPtus 
vadina "pažanga/' ar ju& 

už tai galima gerbti? 

KLAIPĖDOS KLAUSIMAS 
NtRA BAIGTAS. 

x\nglų laikraščiai praneša 
įdomių dalykų, kaip Ameriko
je daromas biznis dideliose 

šovinistai nori, kad valstybė įjampanijose. P. Vanderbilt 
įkaitintą iki baltumo patrio-!suorganizavo gelžkelių korpo 
tizmą juose išaugintų. Jie to į raciją iš žmonių pinigų. Fra 
norėtų teorijoje, nes praktiko j tiesė gėlžkelį, bet pats savo 
je jiems tik dalinai tepasise- liesomis pastatė du tiltu. Už 
kė prie vaikų pritilpti ir tai kiekvieno vagono pravažiavi-
tik retai kur. Bolševikams mą per jo tiltus ėmė, kiek 
pasisekė tą taisykle, tą savo norėjo. Savo lėšomis pastatė 

New Yorfcė str.;;, ir i.j.o kiek 
vieno vagono ėmė kiek norė
jo. Greta kompmijos vėžių 
pastatė savas vožias. Kompa
nijos vėžėmis prekių vago
nai vilkosi v</liu. rtas norė
jo greičiau prekes pristatyti, 
turėjo samdyt p. Vanderbil-

to vėžės. 
Rezultatai — šėrininkai ne 

gavo iš sudėtų milijonų nei 
cento ir niekuomet negaus. 

Lietuvos laikraščiai talpina 
priimtąjį ištaisytą antrą Da-
vis'o Klaipėdos klausime pro
jektą, kuris turės būti kaipo 
derybų basė tarp Lietuvos ir 
Tautų Sąjungos. Bendraisiais 
bruožais p. Galvanauskas pri 
ėmė tąjį Davis'o pasiūlymą. 
Toliaus eis rjerybos. Kas nuo 
ko ir kiek nuderės, ateitis pa
rodys. Bet kad jau šiuo pro
jektu Lietuva leidžia sielius 
vesti Nemunu Klaipėddn iš 
užimtos Lietuvos plotų, ir gi 
žinoma. Vilniaus Kraštas ir 
taip nualintas kelis kartus 
praūžusio ten karo. Žmonės 
nuvargę, žemė prasta — smė
lis. Vienintelis žingsnis Vii-1 
nijos turtas ,— jos miškai. Ir 

.utinis Eucharistinis 
Kongresas Amsterdame. 

Svarbesnieji Kongreso prog 
ramo punktai. 

Svarbesnieji Tarptautinio 
Eucharistinio Kongreso, įvy
kstančio Amsterdame (Holan-
dijoje), punktai jau skelbia
mi, 22 liepos d., antradienyje 
pavakare atvažiuoja Amster
daman J. Em. Kardinolas 
Van Rossuni, Šventojo Tėvo 
.delegatas. Jisai iškilmingai 
sutinkamas atvykusių Kongre 
san tautų atstovų. 

23 liepos — trečiadienyje 
po pietų StandUrm'e iškimiin 
gas Kongreso atidarymas. 

Nuo .4 liepos iki 25—VII 9 
vaL vakaro gv. tyillibrod'o 
bažnyčioje ir miesto švenčių 
salėje posėdžiai. Šeštadienyje 
2fc—VII iš ryto bendroji Vai
kučių Komunija Stadium'ė. 

nose" Miko* "UMddttiėjes 
KrfMffM^" ir išpila vis& ki 
birą paplavų ir melų ant ka
talike daosnuino, aaft vysku
pų, aat seserų rta^miferieĖų. 

Pamatęs vardus ,tų, kurie 
Seserims Kazimierietėms pa
aukojo $100, jis sako ,kad ka
talikų tarpe "pasitaikius au 
koti tikram reikalui, pav. 
Vilniaus našlaičiams ar pana 
šiam tikslui, nerasi mielašir-
dingo, kuris sulyg Kristaus 
pasakymo: "Kas duos vienam 
is" tų mažesnių, tai man duos" 
— atrkotų šimtą dolerių." 
"N-nų" bedieviškas "kriščio 
nis", kad butų gėdos turė
jęs, butų neišdrįsęs taip rašy 
ti. Nes tie patys katalikai, 
kurie šimtines kloja Seserims, 
tie patys okioda ir Vilniaus 
k Amerikos lietuvių našlai
čiams v i i i tūkstančio dolerių. 
Katalikų Federacija pasiuntė 
Vilniaus našlaičiams iš 16 va 

m u m BBMKTANT. 
Suramino. 
Sutinka Pt-

jus savo ger% 
'dtauga^ 

— Ko Piju-
šai .' nuliu-

i 

dęs? — 
— Kaip n? 

nuliūsi — žmofca įmšrntrrė.— 
Kaip man gaila, kad tavo 

žntorta mirė, o nė mano. — 
Per brangu. , 

Susirgęs gydytojas vartosi 
lovoj ir galvoja: "Kas čia 
darytil Prie kito gydytojo ei
ti— ttedailu, d pačiam gydy
tis — per brangu. 

rėti atimti, tai ne tik ne krik
ščioniška, bet ir nežmoniška. 

s Ei, Grigaiti! Kuomet tu 
pradėsi gyventi į mėnesį už 
£0 dol., kuomet tu su savo zy 
deika persistarši ir imsi už 
savo nuodėmes gailėdamos a-
kmenis skaldyti, kuomet visi 
dirksniai drebės tau iš pavar' 
gimo ir ašaros birs del žmo
nių nedėkingumo, tai ir tuo
met tu dar neturėsi teisės 
tokio pliurpalo talpinti savo 
laikraštyje. Nes tu pasenai _ Tamstą žuldnės peikia, 
savo nuodėmėse ir visi tavo buk blogas chirurgas, 
plaukai nusmuko kartu su ta — Nieko panašaus, brangu 
vo tėvų gerais patarimais. s j s . Na imk ir nusilaušk ko-

Seserys ir rietuvių vaikai ir ją ar ranką, matysi, kaip pui 
mūsų našlaičiai nekuomet tau 
nenusidėjo. O ko loji! Ar gi 
nebėra tavyje niąjco jau žmo
giška? 

TRUMPOS ŽINIOS. 

Hamburgo rinkimai. 

Į Hamburgo savivaldybę rin 
sarto dienos v i r i , ^ m O f o J ^ g ^ , a i m . j o d ^ i e j l n e t 
Labdarių Są-ga našlaičių rei-

kiai aš tau ją sudėsiu — su
taisysiu. 

Lietuvos teisme. 
Teisėjas į plėž&fcą: ~ Tam

sta pasmerktas esi prie sun-
čiau atimti kiek, 10 metų per 
Ar' turi ką pridėti. ^~ 

,— Pons Teisėjau, aš norė
čiau atimti kiek 10 metų per 
daug. 

kalams dirbdama turi keletą 
šimtiį garbės narių, kurie au-
kojo Shntais doleriu. Iš k " - , ^ ; ^ „ 5 5 , ^ 
tafikų žmonių Labdarių naš
laičiams yra surinkta turto, D&ilės paroda, 
kuris šiandieną vertas yrn> 

18 viettj; boBevikai ir Ki lai- L ^ ^ 
mėjo 6 vietas, o sociali: tai nu 
stojo 27 vietų. Socialistų ban 

c i 

įsitikinimą vykinti praktiko
je, visoje pilnumoje. 

Rezultatus to "nekalto" į-
sitikmimo jie patys praneša. 

Paėmė valstybė vaikus nuo 
tėvų ir patalpino valstybės 
prieglaudose. Svetimiems au
ginant vaikai išdyko, ir iš 
valstybinių prieglaudų išėjo 
žmogžudžiai, paleistuviai, va-
gįs ir profesionaliai elgetos 
Bet ne visi išėjo. 

Rusijos komunistinė valsty 
bė negalėjo nuo komisarų at
imti baltos duonos ir blizgan 
čių automobilių. Tad vaikams 
pritruko duonos, pritruko 
priežiūros, prasidėjo badas ir 
ligos. Nešvarumuose daugelis 
Vaikų užsikrėtė nepagydomo
mis ligomis. Buvo šimtai at 
sitikiraų, kad vaikai susirgo 
net arklių liga, vad. rusiškai 
4 lsap." Liga nepagydoma, ' 
maitinti nėra kuom, nėra kam. 
Tad nepagydomus vaikus ko-
rkunistai šaudė. — 

Bet nepatogu vaikus šaudy 
ti. Tad galų gale juos palei-
dd. PaTerlti iŠ prieglaudų pa 
gadinti, nuplyšę vaikai pas*-
khdo Rusijos miestų gatvėse. 
Vienu fcjėneshi Maskvos gat

v ė s e rasta jų 1,200 sušalusių 
negyvai. Priskaityta kuone 
milijonas vaikų užkrečiamo
mis ligomis šct'Ėahčių, nepa
doriomis ligomis. Vaikų pasi
leidimas pavertė Rusiją i So 
domų it Gomorą. . . 

Ketvirtad., penktad'enyj ir $200,000.00. 
šeštadienyje po pietų nuo *: 

1925 m. Paryžiuje bus dai
lės paroda. Anglai ir Šveica-

Seserų reikalas vadinamas rai jau pranešė dalyvausią 
vai. kunigų sekcijos suširin. y r a Seserų reikalu, ^delto, kad .toje parodoje, 
kimai. Ofeeialė bus lotynų kai S o s e r y s v e d a > b e t vis-aS j u ' ^ s i s ė & ė yyifeiMOs. 

* ; l reifca}as ^ n e k i e r t 0 k i t 0 > l Monako vyskupas Bmly des 
kaip tų pačrų vaikų. Vienoje ; V a h n m e s > %&&& i a r c i v y s . Sekmad. 27—VH J. Emin. 

delegatas laikys Iškilmingas tik Chicagoje jos mokina virš kupus, atsisakė nno vyskupi-dabar tuos miškus p. Galva
nauskas sutiko lefsti Nemunu [vyskupiškas Mišias Sta4iu- !gooo vaikučių. Iš viso arti 30 ^^TLI . ICTUT 

. » u % %. * »• •*• •+ r- 3os vaioymo. 
gabenti per Lietuvą } užrube- nre kardinolams, areivysku- 'mokyklų jų yra vedama su 
ži ir tai be jokių maitų. |*nts, vyskupams ir pralo-'kokia 15,000 vaikų. Už tą dar,Turkijos karo išlaidos. 

p. Galvanauskas iš Gene- tams dalyvaujant. bą jos gauna algos i mėnesį' Turkiįos Tautinis susirin-
vos turėjo grįžti Kaunan a-
pie 18—UI ir pranefti apie 
padarytus Tautų Sąjungai, o 
geriau tariant — Lenkams, 
nusileidimus. 

Ateina žinių, kad tie nusi
leidimai yra daug didesni ne
gu kad paminėtame Davis'o 
ištaisytame projekte. Kalba-» 
ma net, kad p. Galvanauskas 
sutikęs, dabartiniam karo sto 
viui esant tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, leisti per Lietuvą 
važiuoti lenkanis užplumbuo-
tuose vagonuose iš \lbrraus į 
Liepojų. Tai butų kaip ir na u 

— i - . ^ 

Kapitonas į kareivj: — 
l4pk nuo arklio ir pasižiūrėk 
karj^ tu blogai sėdi ant jo. 

Veinitt pinMės. 
Sukttsi Velniūkštis apie 

klausyklą; žmones baido. 
— Ką tu čia veiki, vtelnie? 

—. klausia žmogelis . / 

— GrąžimTką paėmiau. — 
— Nežinojau, kad toks tei 

singas. — 
— Matai, atėmiau žmonėms 

gddą prieš nusidedant, o da
bar ją grąžinu, kuomet turi 
išpažįhti atlikt. — 

Po pietų didelė su Šven- 30 dol. ir maitinasi iš tos ai- kimas paskyrė 27 milijonus °*b*™ l kataliką:^ 
eSausiuojii Sakramentu proce- gos. Įdomu, 'ar mėgino kuo- turkiškų svarų pinigų K r a i ' ~~ Zmoįu*• nercik*l»rb-as U-
sija. Po procesijai — iškrlmia ; met ^N-nų" redaktorius, kurs to apsaugai. kejimo. 2mogus g/vena tjk 
gas Kongreso baigimas. Nak- gauna 400 dol. į mėnesį, pra j^ į į^n i ja 

• * A * J 1 Y j * w n / \ 1 1 * * • 1 tyje visas Amsterdamas bus gyventi už 30- dol. į mėnesį. J A .... į . ,̂, . „ _ . I 3L " * ; 
įvairiu spalv, šviesomis bei Ir u ž tai, kad Seserys sveti-1 -^glųoje rn^em .nflue^o, _ ž l „au g e m į Tamsta, kač 
reketomis k v i e s t a s . miem. vailca.ns atsidavusios, j ̂ *™J»: ^ 3os ^ mwre „• m a n o ^ ^ ^ l v g i a i t i i p 

tam, kad valg>Ttų, miegotų, 
liuosai išdykautu.. — 

I per tūkstantį žmonių. apšviesta 
Šio Kongreso adresai: visą amžių jiems pasišventu- Į 

Generalis Sekretoriatas: Spi šios, negaudamos nei pado- Badio patarnavimas, 
nhuissteeg, 4 Amsterdam. raus atlyginimo, įieturėda-' Kuomet radio pagelba bu 

propagandos ir spaudos Ko mos laiko atsilsėti, yra reika vo surastas prapuolęs prezi-
misija. Jacob Slatlstraat, 1*1 lingos savo namus ir poilsio 
Amsterdam. !— koplyčios vietą praplėsti, 

Butų Komisija: M. Dr. Wi- už tai ant jų dergiama **N"-
itėman, Keiisersgfaėht, 232, nose". Vienintelį gyvenimo 
Amsterdam, Irolland. 

»« . • . , . • • . g i .ui —— ^ ^ L . 

dento Coolidge katinas, tuo-
jaas atsihrrrkė daugybė žmo
nių į radio stotj, pranešda
mi savo pražuvusius ar T)a-

j džiaugsmą Seserys randa mal j vogtus daiktus. 
1 y Diip-nniPf m i ! • • • +—* į Į •» i¥t, Į *€ i » J i n ' ! n » i — m m * i & m M + 

gyvena. 
Klausimafi be atsakymo. 

Išvežė motina sūnelį į far-
mą gyvų, gyvulukų parodyti. 
Pamatė mažytis paršiukus. 

— Mama, mama! — ^ 
— Ko, sūneli? — 

—Ar visus žitnos mažyčius 
iškarto garny* atnešė! — 

D ras S. U. 

KRIKŠČIONIŠKOSIOS PARTIJOS 
IR VALDŽIA. 

— • — 

ivaip sau aorito, o mes ne 
galime gerbti tų įsitikinimų, 
kurie- praktikoje vykinant i-: s 

(Tąsa). 

Prekių brangiunas. 

Patys mokesčiai gal ir neta tokie 
baisus, oet litų stoka greitai jaučiasi, kai 
reikia pirkti prekes krautuvėse. Gal tik 
kai kurie dalvkai yra taipat brangis ar 
uėt ir pigesni, kaip prieš karą, o visi ki
ti, ypač rūbai, yra net dvigubai branges
ni. Žirtoma, čia gal dalinai kalti žjfaai, 
kurie mūsų prekybą valdo ii* kainas pa
tys nekliudomai nustato.' Ne vien žytfų 
pirkliai, bet ir mūsų apsileidimas čia kai 
tas. 14* niusų koperativai, kurių tikslas 
papighiti prekes, čia negali daug pftdary 
t i. Mat dabar po karo visoje Europoje 
prekės labai pabrangusios. Labai dejuoja 
tuo žvilgsniu žmdnės Anglijoje ir $vei- . 
larijoje. Pirmiau buvo prekės, krintant 
markei, Vokietijoje pigesnės, bet datfar 
ir ten baisiai brangu, firmiau galėjo 
mušu pirkliai pristatyti ir pigesnių pre
kių iš Vokietijos, bet 'dabar pabrangus no 
teįstengta. 

Javų kainos. 

Jeigu gi žiūrėti į ūkio produktų kai 
nas, tai jie Lietuvoje nėra pigQs. Apie 
Ukmergę prieš karfc taokėdavo «ž pūdą 
rugių ,60—70 kapeikų.. $tat prieš karą ke
letas iiiėtų Lietuvoje buvo grudai nupi-
ge, nes rusai į^ede tam i^Tą gėlžkelių 
vazos tarifą javan^«, kad n^&orikuraVus 
LietuVos javu*,0 greičiau išper&attis Bu 
sijos gritdus. Apart to, Argentinos gru
dai humušdato kainas Europoje. D6bar 
gi aį»ie Ukmergę kaštuoja }>udas i'ugių 
apie 4—4y2 litų, taigi apie S$—•% kapei
kų. Tokios kainos yra buvę Lietuvoje tik 
ankščiau, bet ne Ifeletas metų paskutinių 
prieš karą. Sviestas ir kiti pieniški pro
duktai dabar yra palyginamai branges
ni negu prieš karą. Ūkio Halykai išrodo 
tik pigus, parginus juos su aukštomis 
jjrekių kainomis. 

Pinigų badas. 

Jeigu skundžiamasi, kąd krašte ma- ? 
žai litų, tai ūžnnrštaiha, kad butų mes 
negalime leisti apyvarton, neturint aukso 
at tvirtų svetimų kraštų valiutų jiems 
padengti. Kitds valstybės taip darė: jos 
leidė dpyvartoh popierinius pinigus, jų 
nepadengus. Kas iš to išėjo, visi žinome, 

Bolševikų rubliai, lenkų ir vokiečių mar
kės nuėjo ant Šuns uodegos. Pinigų kri
timu pasipelnė visoki spekuliantai ir žy
deliai, o žmonės prarado savo turtą, sa
vo kruvinu prakaitu sukrautą skatiką. Ii* 
dabar reikalauja leisti Lietuvoje datugiau 
litų daugiausiai tai tie, kurie nori pasi
pelnyti litų kritimu. Kadangi dabar mū
sų prekyba vis di(iėja, į Užrufeežį mes iš 
vežaine. daugiau ir Saugiau dalyką, tai į 
HWisfį kraštą įplaukia daugiau tvirtų 
svethnų valaūtų. fTodel laikui bėgant ga
lėjime mes ir daugiau litų paleisti apy
varton, kai bus kuo juos padengti. Ypač 
šioji žiema taiso mūsų ekonomine padėtį, 
kadangi šiemet mūsų eksportas labai ge 
rai vystosi. 

Ūkininkų padėtis gerėja. 
Čia reikia pažymėti, kad dabar darosi 

ūkininkų padėtis geresnė Lietuvoje. Mat 
šiemet daugiau pradėjo grūdus ir mėsą 
traukti-iš Lietuvos įužrubežį. Daug ge
riau bus Lietuvai prekmuri mėsa ir į i pa ., 
brangs, kai taps Ūkio Banko įtaisytos 
puikiausios mėsos šaldyklos Lietuvoje. 
Ūkininkų sąjunga rūpinasi pargabenti j 
Lietuvą geresnių sėklų ir geresnių gyvu
lių veįslių ūkininkams. .Ir gabena taipogi 
višbĮiiis ūkio padargus ir mašinas. Atei 
naneiam pavasariui užsakė Holandijoje 

Ūkininkų Sąjungos "Centralinis Liaudies 
Bankas" 2000 tonų trąšų (tona turi apio 
62 pūdu). Jau praėjusį rudenį ūkinin
kai daug pasėjo trąšų ir įsitaisė ūkio ma 
šiifų ir prietaisų. Jei taip toliau eis, tai 
g&limc mes laukti geros ateities kaipo 
žemės ūkio šalis. 

v. < 

Pramonė auga. 

Nereikia užmiršti, kad ir tiettrvhi 
Įnramoae pradeda augti. Reikia jfcrgirti. 
kad pramonės ir prekybos pradėjo grie
btis i r tikrieji lietuviai. Mat iki šioliai vi 
sa buvo žydų ir svetimtaučių rankose. 

žemes t&tibm. 
Jeigu gi pažiūrėti žemės reformos ir 

dvarų dalinimo Lietuvoje, tai reikia pas-
lebėti, kad prie žemės ūkio ministerio 
Krupavičiaus pradėjo dvarai tirpti Lie
tuvoje, kaip pavasario sniegas. Nuolat 
skaitai laikraščiuose, kad nauji ir nauji 
dvarai imami dalinimui. Lenkai dv arini n 
kai keikia, kad Krupavičiaus negalima 
papirkti. Jis atidengia jų pinkles, viso
kius sufalšuotns testamentus ir dvar.i 
pardavimus, panaikma neteisėtus tarp 
dvarininkų giminių padalinimus. žem<* 
reforma prie ministerio Aleksos ėjo dau£ 
lėčiau. 

(T-aaa seka). 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
LIETUVIAI, APSISAU

GOKITE, 
Šiomis dienomis pasirodė 

įtartinų apgavystėj plakatų, 
kurie tapo paskleisti iš On-
taria, Kanada. Tūlas asmuo 
M. ĄL persistatytfamas save 
agentu peršasi juose žmonėms 
jog galįs įvairiuose reikaluo 
se jiems patarnauti, girdama
si, jog norintiems keliauti j 
Lietuvi} arba kurie nori at
sitraukti savo gimines iš Lie 
tuvos geriausia ir pigiausia 
ta padaryti per Kanadą. Tas 
pat asmuo giriasi galįs su
rasti kiekvienam darbą, par
duoti ukes labai puikiose vie 
tose ant lengvų išmokėjimų. 
žodžiu, yra aukso žmogus, tik 
ot širdis greičiausiai apgau 
linga, nes sulyg lietuvių pa 
taries — '*pagyro puodas, nie 
kuomet netaukuots. ' 

Tokios rūšies plakatu yra 
plačiai paskleista tarp lietu
vių- po Detroitą, (bet gali but 
jų paskleista ir po kitus mie
stus}. Kuomet tam agentui 
žmogus nurašo laišką, tai vei 
kial* atsil'anko asmeniškai 
koks nepažystamas žmogus ir 
noroditiėja, esą duok jam 
$180.00, o jis tuojaus tavo gi
mines iš Lietuvos parkvies į 
Kanadą, o iš ten jau lengv? 
bus perkelti į Ameriką. 

Apie tą agentą tiek pa t ir-

o 
. ) 

ta, kad jisai yra tas pats as
muo, ką apie septynis me
tus atgal labaį plačiai skel
bė kasyklą šėrus, vežė apro
dyti tas garsias kasyklas 
kun. Krušą i r a. a. kun. Se
rafiną į Arizoną, ir vėliaus 
toms uaukso" kasykloms pa 
virtus tikrai į niekus, staiga 
iš Chieago pats šėrą parda
vėjas, agentas pranyko, nu
nešdamas žmonėms lietu
viams tūkstančius doleriu. 
Tas asmuo štai dabar \ė l 
pasirodo, tik po kita pavar
de; (Ch i (sagoje jis buvo žino
mas kaipo M. A. Mathews). 
Kasgi šiandie gali netikėti, 
jog tasai agentas, surinkęs k e 
ietą šimtų a r tūkstančių do 
leriii del parkvietimo giminią 
nepranyks, kaip tuomet pra
nyko' su kasyklų šėrais. 

Lietuvių parkvietimas i Ka 
mulą yra galimas ir Lietuvo
je, esant darbininkų pertek 
.liui, butu pageidaujamas. Bet 
tuomi privalėtų susirūpinti 
mūsų vadai, asmenys turį ge 
rą vardą, žmonių tarpe žino
mi kaipo teisingi, o ne apuo
kai*. Tik tuomet butą galima 

sudėti reikalingą sumą pi
nigų be abejojimo. 

Susirūpinęs 

C I C E R O J E 

M ^ a — M • • » ~ m* m m»^ • m m am i . » » » » » • • 

{Telefonas Canal 5395 

JOHN 6 . MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chieago, UI. 

TeL L*fayel te 422S 

P L U M B I N G 
Kaipo U et avys, lleravlscns T ba

rtos patarnauju feiogeriaasia 
M. YCŠKA 

SMS West S«-tli Street 

CICEROJE rinkimai, pasi
žymėję kraujo liejimu ir žmo 
gžudystėmis užsibaigė. Demo 
kratai pralaimėjo, gaudami 
8(X) balsų mažiau už Republi-
konus. Lietuviu apgyventoje 

[vietoje Demokratai laimėjo a-
• pie 400 balsais, bet kitose da
lyse pralaimėjo. 

Pirmi tokie triukšmingi rln 
kiniai; daug sužeistų, yra ir 
užmuštu, kitu Demokratų 
darbininku dar nesurado. 

Koresp. 

A D V O K A T A I 
•»*». 

• *DX9mATA* 

"k*n-s"v& ssr- -• 
• p mm m< " ' • • » » l 

ADVOKATAS 
t3C*£T^2sL«t£ir 
7 totth Dearbom Street 
ROOM 1538 T I U p t N E BLDG. 

Telefoną? Randolph 3261 

« 
M M 

: 2151 W<*t 22 tt. 
Hetona^ Canal Į«s7 

G. V. C H £ S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan s ta tė Banko Name 
J j t t W. » n d 6 t Tel. Canal ««»• 

[ i w* BUTKAOSTAT 
A D V O K A T A S 

Ofisas Dldinieatyj: 

29 South La Saile Street 
Kambarls MO 

Telefoną* Central 6390 

Vakarai* 3223 S. Halsted Si 
Telefnaaa: Yarda 4681 

H-ęitm t s V n j v , 
j " f » ' » • 
f * » • M 

i 
• m m m » i ^ m • i 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Onsaa Viduriu lesty je 
CEUCAGO T E M P L E BUILDIHG 
J f T W * t Waahtn*ton Street 

Te!. D e a r b ę r n - M M 
Hyde Park *S1§ 

*ym m m\i • » • '• • » i i ^ • • • < 

jRKai 

. — • 

LIETUVIAI GRABORIAI 

f 
Tetofooa* Boalevara 41 * • 

A. Masalskis 
Grtborins 

ratarnaaju lai
dotuvėse ves
tuvėse, krtkSty-
nėe Ir kituose 
reikaluose. Kai-

prletnamoa. 

NEVVARK, N. J. 
— 

3307 Auburn A ve. Chieago 

S. D. LACHAW1CZ : 

Lietuvis Graborlus 
3314 W. 23rd PL 

Cftcago, DL 
Patarnauja laido

tuvėse kooplR*iausla, 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Ttl . Canal 1171 
•m 

D A K T A R A I 
NAPRAPATB 

> » ^ » » » * » » » i 

Telef. BonJevarcl 0 3 1 * 

Dr. Natalii Žukauskas 
N A P R A P A T H 

3946 S. Morgan SU Cklcago. 
Va landos Paned. Sered. Ir 8 u -

batom nuo 2 Iki 9 vai. vakare. 
4653 South A&nland Avenue 

Vai. Utar, Ketvr. ir Petn . nuo 
S Iki • vai. vakare. 

Mažai tėra rašoma apie 
darbininku šiandieninį klausi 
mų su kuom tenka kiekvie
nam iš mūsų susidurti. Man 
kai po es*čint L. I). K. S. New 
Vorko ir NeW Jersey apskrt 
<*io raštininkui, tenka gauti 
laiškų iš i vairiu Amerikos lie 
tuvių kolonijų su užklausi
mais kaslink mūsų apylinkės 
kasdieninių darbų, judėjimo. 
Kadangi aš neturiu tiek daug 
liuoso laiko atsakinėti kiek
vienam ypatiškai, tai steng
siuos pranešti, tamstoms vie 
Šai per laikraštį kaslink dar
bų Xe\varke ir arjielinkėj. Dir 
btuvių randasi įvairių įvai

riausių. Mokestis paprastai 
pagal darbą ir išsilavinimą. 
Paprastas darbininkas uždir
ba nuo 45 iki 62'/oc. j valan
dą. % Daugiausiai dirba 8 vai. 
į dieną. Amatninkai molde-
'•iai i'andrėse, ne unijos nuo 
65 ir aukščiau.. Bet daugiau-
s-a dirba nuo štukų ("piece 
work). Unijos molderiai gau
na $8.10 į dieną. Karpente-
riaį unijos, gauna prie stu-
bų statymo po 9 dol. į dieną. 

Girdėjau ateityj tlaugiaus 1110 
kės. Ne unijos, taip kaip mol 
deriai, kiek gauna tiek gerai. 
Mašinistai katrie dirba ant 
mašinų gauna nuo 60 iki 7o 
centų į vai. Taip panašiai ir 
kitu šakų mechanikai: vieni 
(langiau, kiti mažiau, liet dar 
bai biskutį sumažėjo. Neku-
rios dirbtuvės buvo net užda
ra ant trumpo laiko. Dabar 
vėl pradės dirbti. Bet daug 
įmonių be darbo yra. Aš pa
tarčiau katrie dirbate, tai lai 
kykitės ant vietos kol page
rės darbai. 

Tai tiek kaslink darbų tuo 
sykilt Kitą kartą plačiau pa 

G H I G A G O J E . 
RGSELAND, ILL. 

kalbėsime iš medžiagiško ir 
moralio atžvilgio kaslink dar j na iš įžymiausių 
bininkų judėjimo. J . S. smuikininkių; jai 

Dainų puoton visi. 
Iioselandiečiai naujai išpuo 

štoje Visų Šventų parapijos 
puikioje svetainėje šį sekma
dienį balandžio 6 d. turės pro 
gos išgirsti nepaprastai pui
kų koncertą, kurį rengia p-ni 
Elena Rakauskienė. Klausan-
tės jos dainų, kiekvienas į-
gauna daug gražaus, neužmir 
štamo įspūdžio. Be p-os Ra
kauskienės programoje daly
vauja p-lė Jadvyga Urbiutė, 
p. A. Zambaeevičius ir p. J-
Sauris. P-lė Urbiutė yra vie-

Olucagos 
griežiant 

U. S. Senator Medill McCormick 
Mrs. Ruth Hanna McCormick 

* 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4201 South RockweU Street 

Telefonas Lafaycttc 8026 
P r i ė m i m o valandos: Nuo 9 ryto Iki 9 vai. vakare 

P r a c a i i m a s sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydą* 
tokias l igas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoja naują ser 
ganč ių gydymui būdą; nesUpnimi l igoniu vaistais, nei operacijomis nevar 
finu. o gydau — K A P R A P A T I J 0 8 būdu. Gydymas i iuo būdu yra sargna 
ttg dar s s A g u m ą teikia. 

Jeigu jau spl&oki&t net keletą gydytoju, pas kuriuos pagelbos ir g 
nseu.-Orftdal. o ee^gt širdies, nervu, ramatij. paralyžiumi, inkstų, ausų ne 
girdėj imo, naktiniais sustflaplnhnai*. ar kitokia sena Ilga. ateik, o a i noris 
nata m a u ^ n . 

McCORMK'K 6E1MYNA VEIKLI BAŽNYČIOJE FAJRMV DISTRIKTE. 
« 

ražo E8tell ine 'Cennett 

Praeitais metais kuomet aš nuvažiavau ant farmų Rock Ilivor apie-
linkėj kaip tik pasitaikė nedėlios rytas, radau McCormick šeiniyną be
sirengiančią važiuoti bažnyčion. "Eik š ia kartu su mumis" ragino, jie 
mane. Tat-gi n ieko ne laukadama sėdau vežiman Ir kartu su McCor-
mikais nuvažiavau bažnyčion. 

nes ikalbant su ponia McCormick sužinojau kad McCormikai kas 
nedėlią lanko bažnyčią ir savo vaikučius pratina prie .šio papročio, nes 
sako, kad ir jie taip užauginti; tatgi nori kad ir vajkai priprastų. 

Middle Creek Presbytęrijonų- bažnyčia kurią McCormikai lanko ne
labai didelė, bet* Čion susirenka viso* apie l inkės ūkininkai. J ie visi la
bai draugiški ypač su Senatorium McCormick ir jo šeimyna. 

McCormikai apsigyvemo Rock Rlver Farmoj 1916 nu-tuose. Senato
rius davė sugestiją pasto.riams dviejų Byron Pavietų kad nedėlios va
karais panutldos but,ų la ikomos lanke va.saros biiku. Sis patarimas pasi
rodė labai geros nes labai daug žmonių suvažiuodavo ir iš tolimesnių 
miestelių. • 

McCormikų šeimyna gyvena labai gražiai su^ visais kaimynais ir 
jagelbsti jiems kiek tik gali. (ApgT.) 

wmuika, publika jau nekarta, 
klausėsi įstabiii muzikos gar
sų. Visuomet turėjo didelio 
patenkinimo. 

Apie p. Zumbacevičių taip 
at reikia pasakyti, jog yra ga 
bus dainininkas, turįs labai 
gražų balsę. Muzikas J . Sau
ris sjani koncerte bus akom-
panišku. 

Apie šį koncerte lieka vien 
pasakyti, jog tai bus vienas 
iš puikiausių koncertų, kokio 
Roselando lietuviai dar nėia 
girdėję. Aišku, bus skaitlinga 
publika. 

Daugeli); jau turi įsigijo ti-
kietus iš kalno. Lai ir kiti ne 
pamiršta tai padaryti. Apsi
lankydami j šį koncerte tu 
rės progos išgirsti begalo gra 
žių dainų bei muzikos garsų, 
ir tuom pačiu sykiu parems 
parapiją, nes kaip žinoma 
koncerto pelnas skiriama5 pa 
rapijai. 

Valio! visi koncertam 
R. Jonas. 

r 
Atlaidai. 

• > t t 

Parapijos vakarienė pavyko 
puikiai. 

Praeitų sekmadienį Visų 
Šventų parapijos svetainėje 
įvyko parapijiečių vakarienė. 
Žmonių buvo daugiau kaip 
400, nors įžanga buvo ypa-
tai $1.00. Svetainė darė labai 
malonų įspūdį, neis naujai y-
ra išmalevota, sudėta nauji 
varsuoti langai, įtaisyta; nau
jos lempos, stage padidintas. 

Roselandiečiai, matyt, myli 
savo parapijinę įstaigų, kad 

Kovo 16 d. Norrli Sidėje bu
vo nepaprasti atlaidai 40 va
landų. Tie atlaidai atnešė 
daug dvasiškos naudos nortli-
sidiečiams, nes per visas tris 
dienas išryto vr vakarais at
silankė daugybė žmonių. 

Beveik visi pai'apijonįs at
liko savO Velykinę* Ypatin
gai paskutinį vakarų tiek 
daug susirinko žmonių, k a i 
pritruko Sėdynių, febgumas 
gavo stovėti. 

P e r tas iškilmes dalyvavo 
daug svečių kunigų: iš Chi
eago Hėigkts, vVaî CHgtan ir 
apielinkės. 

Pamokslus sakė, jurinų va
karų kum Vaitukaitis. Jis ra-
gino visus atlikti išpažintį ir 
eiti prie IHėvo S^llw; Matyti, 
jo įspūdingas pamoktas "atne 
šė šimteriopa naudų. Tą pati 
vakarų laiteė Mišparus vienas 
iš didžiausių Quigloy kolegi
jos pfofėsoiius. Pirmadienio 
rytų pamokslų pašaly kun. 
ttvirskas, Vakare k«n. Pas-
kauskas. Mišparus Laikv gerb. 
kuti. Skripko. 

Antradienio ry t į pan<6ksl$: 
i 

pasakė kun. Linkus, o vakare 
kūti. Čužauskąs. Bet paskuti-
nis vakaras buvo iškilmingiau 
šias, nes tų vakarų laike Miš 
parus MonsLgnor £ureeH, Qu-
igley kolegijos prezidentas. 

Bėto, dar Aidi'mmą įSpiĄ 
ir pagražinimų darė tai gra
žus dviejų chorų sutartinas 

JOSEPH G, SOBOL 
A D V O K A T A S 

Veda bylos visuose Teismuose. 
Eacaminųoja Abstraktus, r a d a r o 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
R o o m >618 Ashland Block 
Telefomks Dearborn 4T66 

Vakarais: 2S41 W. 2S-rrt P lace 
Telefoną* Canal S5S9 
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Central 

STASULANI 
Room 1 

ADVOKATAS 
Vtdnrmiestij 

\ Cliicago 
Wa«hihgton 

mag. 

OICIfiRO Ofisas: Panedel lo 
Į1314 S. Cicero A T . TeL Cicero 
B R I D G E P O R T Ofisas: Kitais rak.1 
S1S6 8. Halsted S t Tel. Doul. f 711 

rrr-rT J. P. V V A T T C H E S 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D . 614—51«—127 H. Dcar-
hėni St. T d . Raiidolph 5W4—«6S» 
Vakarais , M717 
Roseland 

•Aaoipn apg i s » a s t 
.0717 Indiana A ve. • 
Tel. P u l l m s n «177 į 

• m mm » « > • » » » »—mW 

KVIETKINE 
ANT BRIOGEPORTO 

Puikiausios nusikintos kvie-j 
tfeos, vestuvėms bankietairisj 
pagrahams vainikai ir ki
ltoms pramogoms. 
i Patarnavimas mandagiausias, I 
!kainos žemiausios. 

URBA FL0W£R SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Teltfonas Blvd. 2035 

— 

taip jų išpuošė savo darbu ir 
aukomis. Progrmų vedė kun.! g'Ledojiniias, kurui žmonių drn-
P. Lapelis, klebonhs. Choras; sių kelte kėlė prie Dievo. Net 
ir solistai atliko savo užduo
tis puikiai. Valgiai buvo su-
aukuotl mūsų vietinių biznie
rių. Vakarienės vedėjai ir tuo 
terjs darbuotojos puikiai pa- mokyklos mergaičių choras 
sirodė. 

kai kuriems ašar* isViedcjo 
išgirdus graudingas Mišparų 
melodijas, karias giedojo di- j rengia gražų bažnytinį koncėr 
4\Tsis choras prie vargtfnų, o % Lauksime. 

ninkui. 
Procesija sjmfetų taip buvo 

gražiai sutvarkyta, kad dbur 
me&ad taip Northsidfeje nabii 
vo. Vaikai ir mergaitės ė̂ o 
tvarkoje giedodami tų gražia 
giesmę "Garbė iT^^ovė.,, 

Šių visų puikių tjrarkų su
darė naujas mūsų klebcmas 
gerb. kun. Prof. B. Urba. 

Dabar, Velykų 'šekittacrieiiy-
jc, vėl kun. Prof. B. Urba 

prie altoriaus. Už išriroki'niUių. 
Tokios skaitlingos publikos taip gražaus ir }$pu 

ži svetainė dar niekad nebuvo 
mačiusi. 

dojimo temka "garbės 
gio-

p. J . 

Va****. 

Rep. Brazaičiui, parapi|os yargoni-

PLATIKK <'DRAUG4" 
SKAITYK nBRAU«4M 
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KRUVINI RINKIMAI 
CICEROJE. 

Rinkimus laimėjo 
republikonai. 

Praeit;} antradienį Cicero 
jo rinkimai no vion laivo ne
paprastai triukšmingi, bot ir 
kruvini. (Vienas asmuo nu
žudytas rinkimų dienoje, ki
tas vakar rytą. Nemažai 
žmonhj apmušta. 

Nei vietos policija, nei šeri
fo asistentai neturojo jėgą 
patvarkyti galvažudžius. Del-
td pagelbon pakviesta Chiea-
gos policija. 

'Kai-kurie žmonės buvo tie
siog pagrobiami. Daugelis 
piliečiu tad bijojo ir namus 
apleisti ir visai m\jo balsuoti. 
Oal tai ir buvo svarbiausias 
triukšmadarių tikslas — dau
geli žmonių snįaikyti nuo bal
savimo. 

Apskrities autoritetai da
bar 'veda tardymus, kad pa
tirti priežastį, delko Ciceros 
politikieriai taip įsikariavo. 

Iš policijos rekordų patiria
ma, kad daugiausia lenkiško
mis pavardėmis galvažudžiai 
daužėsi po miestelį automobi
liais terorizuodami piliečius 
balsuotojus, kuomet tie pasi
rodydavo gatvėse. 

Rezultate republikonai lai
mėjo. Tai ta pati partija, 
kuri ligšiol valdė miestelį. 

NORTH SIDE. 

šiandien ketverge, balan 
džio 3 dieną šv. Mykolo pa
rapijos svetainėje bus antro 
ji kun. Df. K. Rėklaičio pas 
kaita: "ROMOS BAZILIKOS 
IR VATIKANAS." 

Paskaita bus iliustruojama 
šviesos paveikslais ir įvairi 
narna "moving pietures." 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Nuoširdžiai kviečiame atsi

lankyti northsidiečius į šia 
paskutinę paskaitą apie Ro-
mą. 

Rengimo Komisija. 

VYČIŲ EKSKURSIJA 
LIETUVON. 

D R A U G A S 
nJ" "lV''jįft1.1. 

Ketvirtadienis, baland. 3, 1924 
5 5 » » į 3P • I* » m • M f f* *• 

BRIDGEPORTAS. 

Laikas greitai bėga; ekskur 
sijos.valdybon mažai kas krei 
pėsi. Jeigai kas mano va/iuo 
t į tntitį" suskubti, nes eks
kursijos laivas "Berangeria" 
išplauks iš New Yorko birže
lio 4 d. Laivas "Berangcria" 
yra vienas iš didžiausių per 
Šešias dienas h- pusę perp
laukia Atlantfko vandenvna. 
Jeigu kafc iš Vyčiu manote va 
žinoti, t ųoja us pr i siuskite sa
vo antrašus ir pazymėkit iš 
kokios kp. Chieago ir apylin 
ke> Vyenj kp. kreipkitės prie 
manęs, arba į Grėbliunas Ham 
stead, Pa. Suteiksime platės 
nitj informacijų. .-

Ekskursijos komisijos na
rys, A. Petrulis, 726 W. 18 [į 
str. Chieago, 111. 

t ei jos vardo keitimas. nariu NAMŲ SAVININKAMS. 
vajus, atletai ir t t 

Nariai, ateidami šin susirin 
i | • 

kimąn, stengkitės kiekvienas 
atsivesti po nauja, narį, o mu
gę kp. tokiu lengvu būdu pa 
dvigubės. 

Taipgi kviečiamas visas 
šios kolonijos katalikiškas ja* 
unimas ateiti ir stoti L. Vyčiu 
eilėsna ir kartu darbuotis 
Bažnyčios ir Tautos labui. 

Tad gi dar kartę šaukiame, 
brangusis jaunime, visi vie
nam būrin! tik vienybėje ga
lybe. Valdyba. 

L. Vyčiu 16 kp. mėnesinis 
susirinkimas Įvyks bal. 3 d. 
8 vai. vak. §v. Jurgio par. 
svet. 

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti pažymėtu laiku . 

Valdyba. 

PARDAVIMUI 
TURIU PARDUOTI GREI 

TAI PLAYER PIANAS, su 
suoleliu, kabinetu ir 40 muzi
kos rolių. Kaina $140.00. 

1389 Milwaukee Ave. 
1-mos lubos 

TIKRA KOMEDIJA. 
_ Jvituonwt policija be atatin

kamo Mwaranto" padarė kra
ta Citrono restorane, ties 
Ualsted st. Atrado daug j -
Tairois rūšies svaigiųjų gery-
Vną, kuriuos konfiskavo. 

Citron patrauktas teisman. 
Tečiaus teisėjas jį paliuo-

savo ir policijai parėdė grą
žinti jam visus svaigiuosius 
gervinus, kadangi krata buv# 
atlikta neteisotai. 

Policija rengvsi grąžinti 
jam svaigiuosius gerymus if 
norėjo tuojaus jį vėl areštuo
ti, kuomet jis gerymus pri
ima. ~ ' 

jTečiaus Citron pasirodė 
gudrus. Jis atsisakė keliu 
tūkstančių dolerių vertės ge-
rymų priimti ir ju pilnai išsi- "Kreipkitės 
žadėjo, j 

Tokiu būdu jis paliko liuo-
sas ir nekaltas nei balandis. 

P A R M O S 
E X T R Y K X T R A 

J 15 dienų turi imti parduotos 
tos f a n u o s už pusę kainos 80 akrų 
tgeroH žoinės, arti mi«>sto, 10 kam-
b:uriu stuha, geros barm'-s 4 arkliai. 
5 karves; vištos; kiuulčs; padargai 
$4000. įmokėti $2000. 

X0 akrų, upė hefja, so«las, miškas, 
arti miosto. barnė 36x46 nauja verta 
šiandien $1000. Stuba 7 kambariu ir 
kiti namai katna $2600. Be gyvultų i 
mokėti $1100. 

160 akru gori bmiinkai gera žemė, 
2 mylios j miestą. 2 arkliai; karvės, 
t i i toa; kiaulės; padargui viskas 
$7000. imokėti $3000. 60 akrų pašė 
(a. budinkai; gera žemė $1800 įmo
kėti $H00. Klausk, 

P. D. A N D i t K K r s . 
F«*nt\vater. Mieli. 

PARMOS FARMOS 
Didelis bargenas ant farmu turim 

dideliu ir mažu farmu po v isa i Su
vienytas Valstijas mainom namus 
ant farmu farmas ant nc^nu norėda
mi pigiai pirkti arba •šmainyti ge
ras farmas kreipkitės pos 

C. P . S I R O M S R I S CO. 
itSl Ro. HalMeil Sf. < hieago. UI. 

Te. Boulevard 9fl 1• 

BIZNIS SU NAMU 
PAS1NAUD0K1T PROGA 
Kurie norite pirkti bizniavą narna 

tu groserne; namas beveik naujai , 
karstu vandeniu apšildomas, suvi-
sais moderniškais įtaisymais, geras 
biznis; arba mainysiu ant rtebiznia-
vo namo, ar loto. 

2003 W. 21st Plsvoe. 

ARBTUOTI KETURI JAU
NI PLĖŠIKAI. 

Speeialė geležinkeliu polici
ja sugavo bevagiant prekes iš 
vagonų keturis jaunus lenku-
eiug, kurių vyriausias eina 
vos 15 metus. 

Tai: Jos. Rutkowski, Fr. 
Zaucba, Jus. Babierski ir VĮ. 
Rakoczy. 

Visu levai gyvena North 
Sidėje. Tėvai sako, jie neži
noję, kur vaikai yra naktimis 
ir ką jie veikia. 

Chieagos'namų savininkai, 
kuriems nepatogu važiuoti di 
dmiestin iržsijnokėti savo nuo 
savybės taksus (Property* ta-
xes) del 1923 m. gali tai at
likti METROPOLITAN STA
TE BANKE, 2201 West 2&ad 
str., kasdien iki 1-mos Ą. ISP* 
gūžio, 1024 m,, nuo 9:(f0 vai. 
ryto iki 4:00 vai. vak., o u-
tarninkais ir subatomis iki 
8:30 vai. vak. 

E. Pranelis. 

! 

WEST PULLMAN, ILL. 

Liet, Vyčhj 35tos kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks 
ketverge, balanclzio 3 d. 1924 
8:00 vai. šv . Petro ir Povilo 
par. mokyklos kambary. 

Visi Vyčiai ir Vytės malo-: 
nėkite atsilankyti į šį susirin
kimą, nes bus Jaug svarbių 
dalykų svarstyti. Koresp. 

WESTSIDĖS 

L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos 7-ta kp. laikys susirinki
mą ketvirtadieny, bal. 3, 5. m. 
7 vai. vakare Aušros Vartų 
parap. svet., 2323 West 23rd 
PI Malonėkite nariai ir na
rės atsilankyti ir atsiveskite 
naujų narių. Valdyba. 

BRIGHTON PARK. 

L. Vyčių 3(5 kp. extra su
sirinkimas įvyks ketvirtadie
nyje 3 d. bal., 7:30 v. vak. 
bažnytinėje svet., 4400 »So. Fa-
irfield ave. 

Visi nariai-ės kviečiami at 
silankyti, nes bus svarstomi 
klausimai; kaip tai organiza-

BOARD OF ELECTI0N 
COMMISIONERS 

of the City of Chieago, m. 
Room 308 City Hali 

OFICIALIS PRANEŠIMAS 
Popieros Spalvos Oficialiu Balotu 
Primary Balsavimuose , Balandžio 8. 

1924. 
Sulyg reikalavimo Sekcijos 34 "Ak 

tas pavelijantis laikyti Primary Bal
savimus politišku .partijų, užgirtaa 
kovo 9, 1910 priimtas l iepos 1-ma 
1910." š iuomi yra duodama OFICIA 
LIS PRANEŠIMAS, kad Primary 
Balsavimai {vyks balandžio 8, 1924 
mieste Ohicagos Chieago Heights 
prielniesty Cicero, Summlt, Cook 
Paviete Illinois, Balotai bus atspau
sdinti atskiros spalvos kiekvienos po
litiškos partijos: 
DEMOKRATŲ Rausvas 
REPUBLIKONŲ . . . . žalias 
SOCIALISTŲ ., .. Salmon 

VISI SPECIALIAI blotai bus at~ 
spausdinti ant Mėlyno popiero. 

Kampeliai gaunami Board of Elec-
tlon Commisloners, Room $08 City 
Hali. Chieago Balandžio S, 1924 ir 
potam. 

Fred. V. McGuirc 
Aiitliony Czarnecki 

Harry A. Lip&ky 
BOARD O P ELKCTION COMMISI-

f 1 M r m r k n o / P r ^ O N E R S o p T H E CITY O PCHICA-
l i es i.incoin parku e ž e r e , ^ I R E X _ O P I C I O O P TBE r m 

rasta neidentifikuotos moteri- ov CHICAGO HEIGHTS. PRIEMIE
SČIO CICERO IR SUMMIT, TLh. 

akės lavonas. per JOHN S. RUSCH, 
Jeseph B. Fleming. Advokatas 

Ctile* Klerkas . 
\pproved: 

EDMITND K. J A R E C K I 
Pavie to Teisėjas. 

Chieago, Illinois. 
Balandžio . 1 9 2 4 . Apgat. 

Metinės Atminties. 

A. + A. 
JONO TRAKSELIO 

Mirt- bal. 5 d. 1923 m. pu 
trampoM ir skaudžios Ilgos kur 
mirtis Išplėšė iŠ niusii tarpo. 

Vos MiU'ukes 47 melus . Ki
lo iš Kaimo rėd., Adakavos 
par. GtriĖadii kaimo. Pal ikda
mas dideliame nuliūdime m o 
terį Domicėlę , tris dukterLs ir 
du Minu Ir žentą. Velionis is 
gyveno Amerikoj 52 metu . Gy
veno C'leeroje 17 m e t ų po nii-
mertu 13J4 8o. SOtti Ave. 

Metinės pamaldos įvyks su-
batoje bal. 5 d., 1924; 8:00 vai. 
ryte fcv. Antano bažnyčioje; C*-
tero , IU. Niiošinlžiai meldžiu 
visu g iminių geru šlrdžly pa-
rapijonų ir pažystamų daly-
vauti pamaldose. 

L iekame didžiausiame nuliu 
dJme visa TrakŠellų še imyna 
su didžiausiu širdies skausmu. 

Mažiau Kaip 2 Centu 
Ant Dolerio 

• 

Svvift Kompanijos abelnas uždar
bis per 1923 metus buvo mažiau 
kaip du centai ant dolerio, ant par
davimu. 

Mes tankiai sulyginame uždarbį su 
skaitliumi pardavimų, kad parodyti, 
kiek mums pelno liko ant produktu 
kuriuos pardavėme. 

Priežastis kodėl mes galime par
davinėti su taip mažu uždarbiu yra 
tas, kad mes parduodame labai daug 
tavoro. 

1923 mušu pardaviniy skaitlius 
buvo aštuonis syk didesnis negu abel 

nas skaitlius tavoro, kuris abelnai 
randasi musy stock'e. 

^ u s u uždarbis 1923 buvo mažės 
nis negu 9 nuošimčiai capital stock o 
ir tiktai apie 6 nuošimčiai ant VISŲ 

investmentų kuriuos yra sudėję 46,-
0 0 0 šėrininkai Šiame biznije. 

š i s Ir daugelis' kitų interesingu kitų faktų 
yra pasakyta 8\vift Kompanijos 1924 me lų 
Knygoje. 

Kopijų gali gaut i veltui, parašyk, o gausi. 

Swift & Compan, . * 

Swift & Oc 

l,\ J 

mj)any, l 'ublie 

>. Yards; 

K 

Chieago 

Meldžiu prisiųsti man 
Swift Kompanijos 1924 mc tu 

>lations 

IU. 
veltui 
Knygos 

DepU 

kopiją 

...» 

Buvęs Illinois ffiibernato-
rius Kd. Danne remia Me-
Adoo kandidatūrą. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

rn* 

Praneša, Chicagoje kiauši
niai atpigę. Daugmenomis— 
121 eentaa tuzinui 

m 

Ii 

•• 

Svarbus Pranešimas 
Balsuokite už 

Stephen A. Day 
a n t 

Generalio Advokato 
Vienintelis Kandidatas, kuris yra remiamas 

visi) Draugijų 
Jis stovi už 

RELIGIJINC LAISV? YPATISK4 LAISV? 
Politiškoji Magina turi būti prašalinta iš mūsų Teismų. 

|X| STEPHEN A. DAY 

D A K T A R A I 
l » » » » » » » » » » » » * « » M « » » » i » » » » * * W 

Telefonas Boulevard l t S I 

Dr.SABrenza 
MOS So. Asblaod Arena* 

Ohlcago. 111. 
Tai.: t ryto Iki lf plet: l po 
piet iki S po plet: c i t r&k. Iki 
9 ! • vak. 

- " • 
Telefonas Beeley 74S0 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai v isokias vyrų ir 

motery lytiškas ligas. 
1401 Madjson btreei 

Smmp. Western Ave. — Chieago 
Valandos' 1—4 po pletu 7—9 rak 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chieago, IU. 

Tel. Boulevard 05J7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47- th m. 
Valandos nuo 8 Iki 12 diena, nuo « 
lkl I vai. vak. Nedė l lomis noo 8 

lkl S vai. po pietų. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandom • 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Caururgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 

i 

D—Ps 
t )— B* peilio ir 
t)—Bs knMJs, 
4)—B« j*k>« psT«Jaaa sveikatai, 
R>—Paeljentul nereikia ««rrtl. sa

li tuoj vaisyti. Ir tau e»tl 
I darbą. 

Pasra* 'Gall-stoneo' (akmenio tulžyjo) 
Ir akmenio ilapumo pūslėje be o-
peracljoa, BU tam tikromis moks-
llikomls priemonėm!* bei vaistais. 

apkurtosioms ougT%iina girdėjimą. 
Gydą visokias ligas pasekmingai, Ir Jei 

yra reikalaa daro operacijaa. 
PrafioljBnaU patarnavlms telkia aavo 

ofise i 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S va U 

po plet Iki I vai. vakarą. 
Nedėllomis Ir ooredomlo ofisas 

rytaa. 

Sr. A. K. Rutkauskas 
GY1#VTOJA8 I R C H I U L R O A s 

4442 So. Western Ave 
Telef. Lafayet te 414* 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

^a 

Ofiso Tel. Boulevard' 9693 
Rezid. Tel. Van Buren 0294 

Dr. A . A. R 0 T H 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

C H I R U R G A S 
Special istas Moteriška. VyrtSkn 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų. 

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

Vai.: 10—11 ryto: 3 — * po plet 
7—8 vak. Ned. 1 0 — U d. 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą, po num. 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 vai. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES S EGA L 
P e r k e l t savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Ditovų, Moterų ir Vyrų Ligfj 
Vai.: ryto nuo 1 0 — l t nuo 2—I 
po pietų: nuo 7 - 8 . l t vz-Jtare 
Nedėl lomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 1880 

Tel. Canal 0257 Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgus 
i a * l So. Halsted Etreet 

Valandos: 10 iki l t ryte; 1 Iki e 
po pietų; t lkl t vakare 

P E A R L Q U E E N KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Husu krautuvė—Viena 15 didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. UŽlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, Šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitara k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eile optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAVYSK1 
4032 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVAgD 7309. 

; : . . ' : 
C l '. -4 Į 
' e 

r 

Telefonas Canal 72S3 
PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Hon traktorių* 

D A 2 U 
IR 

POPIEROS 
KKAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų bl inio 

augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumer iams 

patarnavimą. 

2338 So. Leavitt Street 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO, 

i 
809 W. 35ili Si. Chieago 

TeL Bca leyard 9$h Ir 6774 I 
P A D A R O M PIRKIMO IR PAR- f 

DAVIMO R A S T U S . 
Pasekmingai s iunčiam pinigus ir | 
* Parduodam Laivakortėm. Į 

NAUDINGA YRA SKAITYTI PAGARSINIMUS 
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