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TAUTŲ SĄJUNGOS TARY
BOJE P. DAVIS 0 PROJEK

TAS PRIMTAS BE 
PATAISŲ. 

Anglijos atstovas lordas | 
Parmooi ir Lietuvos atstovas 
p. Galvanauskas pasirašė pri
imtąją konvenciją. 

Francija, Italija ir Japoni
ja pareiškė pasirašysiančios 
konvenciją vėliau. 

Sugrįžęs Amerikon p. Da-
vis liet. laikraščiu redakto
riams džiaugsmingai prane
šęs : kad 

1. Klaipėda pavesta Lietu
vai; 

2 . tarp Lietuvos ir Lenki
jos karo stovis nepanaikin
tas, nors lenkai to reikalavo; 

3 . Klaipėdą valdys trijų 
komisija: vienas nuo centra-
linės Lietuvos valdžios, ant
ras nuo Klaipėdos Krašto, o 
trečias bus Tautu Sąjungos 
atstovas; 

4. Klaipėdos uoste pada
ryta "laisva zona;' 

5. Dabartiniu metu Lenkija 
galės vien tik Nemunu miš-, 
kus plukdyti (sielius); 

6 Lietuvos gelžkeliais' p r o k l j m u o t a r c v o K u c i j p 

Lenkija neturi teisės naudo-

Rusijos Valstiečiai Atsisu 
ko Prieš Bolševikus 

IŠ SODŽIŲ IŠVARO IR ŽUDO KOMUNISTU AGENTUS 

SOCIALISTAI NUGALĖTI 
BAVARUOS RINKI

MUOSE 
BAIGIASI JIEMS DIENOS 

V<WITJ0JE. 

4 ŽUVO KOVOJE SU 
KLUXERIAIS. 

BERLYNAS, bal. 8. — tjk-
rainoj ir Uralo distriktuose 
valstiečiai atsisuko prieš bol
ševiku valdžią, anot apturimu 
žinių. 

Odessos, Podolsko ir Vaiki 
provincijose iš daugelio sod
žių valstiečiai išvaro komunis 
tų agentus ir draudžia j i e m 
gryžti. (Jryžusieji be atodai
ros žudomi. 

Tokiu būdu valstiečiai jau 
nužudę keliolika politinių ko
misarų. 

Podolsko proviniijoj tarpe 
sausio ir kovo laikotarpiu mi
ndyta 11 komunistų komisa

ru ir arentų. 
Permės komisaras telegra

fu šaukiasi Maskvos pagelbos, 
kad palenkti valstieeių opozi-

1 eijų. 

tis. 
Tokie, trumpai sumetus, 

yra Lietuvos "laimėjimai/1 

Lietuva priėmė patiektąjį 
Davis'o ir T. S. projektą, 
kad baigti vieną kartą Klai
pėdos ginčą, o kita, sąlygos, 
nors negeros Lietuvai, bet 
vis pakenčiamos. 

Lietuva priversta buvo nu
sileisti Klaipėdos uosto su
tvarkyme, padaryti "liuosą 
zoną," leisti lenkams oku
puotos Lietuvos miškus pluk
dyti Nemunu. 

Liętuv,?, laimėjo: 

1. Klaipėda juridiniai a-
tiduota Lietuvai. 

2 . Sustiprės dėlei to tarp-
tauiinė Lietuvos rolė Euro
poj; 

3 . Galės griežčiau imtis 
Vilnių vaduoti. 

Metai iš metų Lietuvos 
padėtis eina geryn. 

Kažkokia nauja orcanizaei-

valai, kurie kitnomet sukėlė 
Kronštadto revoliucija. 

Naujos valdžios programan 
padėta: sugriauti komunizme, 
duoti spaudai laisvę, religijai 
laisvę ir gražiuoju būti su ru-
s,ų bajorija. 

Nėra žinoma, kaip didelė ir 
stipri ta organizacija. 

Opozicija armijoje. 
Politinio biuro Maskvoje 

vedlė jai begalo susirūpinę del 
kilanėios armijoje opozicijos. 

BERLYNAS, bal. 8. — Vo
kietijos socialistams ir komu
nistams jau nukaitytos gyva
vimo dienos. Tas parodo, 
kad pastaruose Bavarijos rin
kimuose tie* ir kiti nebeteko 
net 65 nuošimčių balsų, paly
ginus su pi nubuvusiai s rinki
mais. /Tik vieni moderati-
niai socialistai nebetekę 50 
nuošimčiu balsų. 

Socialistų ir komunistų bal
sai tad turėjo tekti daugiau
sia monarehistams ir kraštu
tiniams nacionalistams. 

Visoj Vokietijoj monarrchis-Nesenai centralio sovieto! 
susirinkime biivo disknsuota, t a i a^mū < ¥ i a i , ^ m o l a i m ė 

idant armiją, pakreipti vald
žios pusėn, padaryti ją pil
nai ištikima. 

Sakyta, kad raudonajai ar
mijai reikalinga labiaus naci
onalistinė ir patriotinė dva
sia. Nes i k iš i oi ji turi inter
nacionale dvasią, sakoma, ji 
stovi viso pasaulio revoliuci-

jus Bavarijos monarehistams. 
Jie sako, kad Bavarijos rinki
mai turi Imt visai vokiečių 
tautai pamoka. 

LILLY, Pa., bal. 7. — Ku 
Klux klano organizacija pra
eitą šeštadienį iš Johnstono 
čionai prisiuntė specialį trau
kinį paimti savo organizaci
jos narius nakties iškilmėm 

Kuomet burvs kluxerm sti 
baltomis jupomis ir kaukėmis 
ėjo geležinkelio stotin, vietos 
žmonių minia kluxerius pa
sveikino „ šaltu vandeniu iš 
hydrant,ų. 

Kluxeriai tuojaus atsakė 
šaudymais. Prasidėjo kova. 
Kluxeriai traukiniu pabėgo su 
keliais sužeistais savaisiais, 
nužudę keturis vietos pilie
čius. 

Žinios iš Lietuvos 
UETUVOS PREKYBOS 
AKCINE BENDROVE. 

• Sausio mėnesy š. m. "Nau
jienos" paskelbė, kad Lietu
vos Ak-nė B-vė subankrutiju-

jsi. Tą "Naujienos" padarė 
tam tikrų tiksįų vedamos. Jų 
melus atantrino socialistinė ir 
laisvamaniškoji Amerikos lie
tuvių spauda. Pačios "Nau
jienos" vesdamos biznį, melo 

manymus skleisti padėjo Bos
tono "Keleivis" ir visuomet 
iš socialistų "patikėtinas" ži
nias semianti '\Sandara.*' 

Rašyti apie tai, jog J. Ro
mano bankas Lietuvoje neuž
sidarė ir jo visi kiti bizniai 
nežlugs, nėra prasmės. To
kiais vardais veikiančių įstai
goj Lietuvoje nebuvo ir nėra. 
Gi Lietuvos Tarptautinis 
Bankas, apie kurį savo "pati-

ja vardu "Sujungtų Rusų' jos priešaky. 
Respublikų sovietas" Petro- Tečiaus Stalin pasipriešino 
grauV proklamavo revoliuciją toms atmainoms armijoje ir 
ir naują valdžią. ši ir lobaus pasilieka kaipir 

WAHINGTONE "SAUSIEJI 
REIPAI." 

Paslapčia platinamuose pa
mfletuose pažymima, jog ga
na Maskves valdžios jungo. 

Matyt, veikia iie natys gai-

internacionalė. 
Tai bus pipirų, kuomet ta 

armija atsisuks prieš bolševi-
stinę Maskvos aristokratiją. 

Italijos Rinkiniuose Mussolini 

SMARKIAU PROHIBICIJA 
VYKINAMA. 

SPUTNTrFlFJJT), 111., b. 8. 
S. V. distrikto prokuroras 
Tbomas YVilliamson praneša, 
kad šiandie Illinois valstybėje 
prohibieijos įstatymas 100% 
smarkiau vykdomas, negu 
pirm kelerių*met,ų. Tai to
dėl, kad prie vykinimo pilnai 
prisideda valstybės, apskričių 
ir miestų autoritetai. 

Tečiaus to vvkinimo rezul-
tatai nekoki. 

BIUDŽETAS BUS SU
MAŽINTAS L o . 

tt 
Majoras Dever peržiurėjo 

Chicagos biudžetą,, kurj priė
mė miesto taryba. Ir prane
šė, kad jis jo nepatvirtinsiąs.Jko g 1 ^ 1 parlamentam nors 

ROMA, bal. S. — Parlamen-
tan atstovų rinkimai Italijoje 
praėjo kuoramiausia. Gali
ma sakyti, tai pirmu kart to
ki ramus rinkimai buvo per 
visą praėjusią eilę nrotjų. ^Sct 
pačiame Romoj neįvyko nei 
mažiausių suiručįų, nei men
kiausio triukšmo. Po pietų 
smarkiai lijo. Nežiūrint to, 
žmonės ėjo balsuoti. 

Milane, Bologna, Oremoną 
ir Turine taip didis skaičius 
žmonių suėjo balsuoti, kad 
balsavimo vietos perdėm bu
vo užsikimšusios. 

Premieras Mussolini nuvy
ko Milanan ir tenai išpat ry
to balsavo. » 

• 

Fašistai laimėto. 
(Tikrų balsavimo davinių iš 

viąų vietų dar neturima, bet 
i skalno žinoma, kad fašistai 
visur laimėjo. (Tik šiandie 
pradės eiti raportai apie rin
kimų pasejanes. 

D'Aosta kunigaikštis iš Tu
rino nuvyko ^Neapolį balsuo
ti. Tečiaus kiti įžymieji as 
menys susilaikė nuo balsavi
mo, kuomet staiga sig. de Ni-
eola paskelbė, kad jis atsisa-

Buvusiame parlamente^ jis 
buvo pirmdninku. ^ 

Palankus raportai. 
Premieras Mussolini iš Mi

lano jau gavo raportą apie 
rinkimų rezultatus. Rapor
tai palankus fašistams. So
cialistai su komunistais labai 
mažai balsų gavo. 

Oficialiai . paskelbta, kad 
Tivoly tuojaus po rinkimų i-
vykusį kova. /Vienas žmogus 
nukautas ir 8 sužeista. Parė
dyta pravesti tardymus. 

MANILA, bal. 8. — Dvi fi 
lipinu politinės' partijos -7 
Collectivista ir Nacionalistą, 
abidvi priešingos gen. Wpod 
administracijai, susivienijo 
kravon, kad posekmingiaus 
veikus nepriklausomybės tiks-

KONGRESAS SVARSTO 
ATEIVYB6S BIUŲ. 

WASHINGTON, bal. 8. — 
Kongreso žemesniuose rumuo 
se svarstomas žinomas atsto
vo Johnsono ateivybės bilius. 
Eina karštos diskusijos. 

WASHINGTON, bal. 8. — 
ičonai policija ir prohibici-
niai agentai jau kelinta diena 
atlieka "reidus." Daugelis 
asmenų areštuota. Daug deg-
Vinės konfi»taao*a. 

JOHNSTON, Pa., bal. 7. — 
(Traukinį su kluxeriais čionai 
sutiko stiprus policijos būrys. 
25 areštuota. Atimta virš 30 
revolverių. 

Policija spėja, kad daugelis 
klnxerių važiuojant traukiniu 
per vagono langus turėjo iš
mesti savo ginklus. 

DVI FILIPINŲ PARTIJOS 
SUSIJUNGĖ. 

LAKŪNŲ KELIONE 
SUSTABDYTA. 

iš tų melų pačios "Naujie
nos" laimės, — ateitis paro
dys. ,'Tuom tarpu Kaune 
spazdi namas katalikų dien
raštis "Rytas" šiuo klausimu 
deda redakcinį straipsnį; 

Kreivai nudūrė. 
Amerikos lietuviai socialis

tai visuomet buvo gabus iŠ 
menkučio šipuliuko priskaldy
ti vežimų malkų. Jei audra 
kur namo stogą šiek tiek pa
ardė, pas juos tuojau visas 
namas griuvo; jei žmogus su 
švariais batais į purvą patai
kė, pas juos visas žmogus su 
sipnrvino ir tam panašiai. 
Tokį triukšmą pakelia, jog 
žmogus nepratęs prie "drau
gų" socialistų, iš ties, gali 
pamanyti, jog "draugai" so
cialistai teisybę sako ir raš\). 

NUSIŽUDYMO PRIEŽASTIS. lA"vorikoK l io tav ia i soe ia l i s ta i 

kovoje su savo priešais sten-
Kd. Snydcr nuo namų saviA' i a»j savo nu°gą ir menką 

ninko gavo pranešimą, kad/^asią įvairiausiais apie juos 
gegužės 1 d. išsikraustytų 'prasimanymais pridengti. 
kur kitur gvventi. I Cfcįcągos lietuvių socialistų 

Snyder buvo vedęs, turėjo l e i b o r ^ a n c "Nmijienose" 14 

M1RE SENAS IND10NAS. 

FARMINGTON, N. M., ba
landžio 8. — Navajo rezerva
cijoje mirė indionas "Navajo 
Pete" eidamas 11 (i metus am
žiau*. -. 

PRINCE Rl'PERT, B. C, 
bal. 8. — Iš Seattle, AVasb., 
čionai pagaliaus atskrido S. 
Valstybių armijos lakūnai, 
kurie leidosi aplink pasaulį. 

Pranešta, kad aeroplanai 
sugadinta ir todėl čia ims ne
mažai laiko juos pataisyti. 

Iš čia lakūnai turi skristi 
Alaskon. 

PAGALIAUS PAŠTŲ SEK
RETORIUS SPAUDŽIAMAS. 

ALBANAI NUŽUDĖ DU 
AMERIKONU. 

Sako, mažiausia pusė miliono ir esąs fašistų kandidatu. 
dolerių turi but sumažinta, Delko de Nicola prieš pat 
nes ir taip perdaug esą iš)ai-'rinkimus atsisakė gryžti par-
< $ * i lamentan, kol-kas nebežinoma. Yorko. 

WASHINGTON, bal. 8. — 
Senato komitetas, kurs tyri
nėja atliktas suktybes su val
diškomis žemėmis, pagaliaus 
ima nagan paŠt,ų sekretorių 
Hays.. 

Nuo seu»to komitetą kiu«« 
die visiems tel ka. 

mažą bernaitį. 
šeštadienį ištisą dieną jis 

ieškojo naujo pagyvenimo. 
Rado kelis sau atatinkamus 
butus; bet su vaiku nenorėta 
priimti. 

Gryžo namo vakare apilses 
ir pranešė pačiai, kad nieko 
nelaimėjęs. 

Pati paliko jį su vaikiuku 
namie, suramino ir jinai išė
jo ieškoti pagyvenimo. 

pagelba panorėjo pagadinti 
, . , . , ! . , . . rr. ,, ketinose žiniose Naujienos lietuvių bendrovei biznj. Kiek . J 

irgi mini ir Amerikos Lietu
vos Prekyvos Ak-nės Benro-
vės įstaigos Lietuvoje ne tik 
neįmanė užsidaryti, b e t 
laimingai pergyvenę Lie
tuvos piniginį krizį, toliau gy
vuoja ir gerai veikia. . Apie 
tai gerai žino ir pačios Nau
jienos" ir visi tie, kurie "pa
tikėtinas" žinias iš Lietuvos 
"Naujienoms" siuntė. Ai5-
ku, jog melas buvo padarytas 
tiksliai ir nesunku bus atspė
ti, kame randasi to tikslo 
priežastis. "Naujienos" yra 
savo rūšies konkurentas Lie
tuvos Tarptautinio Banko 
Lietuvoje ir "Litjruanian Sa
les Corporation" Amerikoje. 

Juk "Naujienos" užsiima 
pinigų siuntimu j Lietuvą, rei 
škia, daro panašias, kaip įr 
tos įstaigos, pinigines opera
cijas. O kadangi "Naujienos" 
yra socialistinės, tai ir palei-^ 
do baubą savo konkurentams 
ir išsivaizduotiems priešams 
diskredituoti. Tik vargiai pa 
leistas baubas duos "Naujie
noms" teigiamų pasekmių. 
Lietuvos Akcinės Bendrovės 
tas baubas nesubankrutys ir 
jų neuždarys, o "Nauji 
noms" nesmagume jis gali 
padaryti. • 

Melo, kaip ylos maiše, ne
paslėpsi, o kadangi "Nanjie-

numery šių mefyi ^sausio įmėn. 
17 dienos pirmam puslapy 
stambiomis, juodomis raido
mis paleista toks klyksmas: 
"J. Rgmano bankas Lietuvo
je užsidarė," o žemiau maže
snėmis: "Žlugo ir visi J. R. 
bizniai." Po to seka paaiškini 
mas, kaip tas viskas įvyko. 
Ir kas juokingiausia, tam pa
aiškinimui "Naujienos" gavę 
žinias; "iš Lietuvos pilnai 
patikėtinų šaltinįų." Reikia 

Gryžusi namo rado vyrą su' s p ( . l t i ) j o g t i e ^patikėtini Sal-
vaikiuku užtroškusį gazu. A- l in ia i>> t a i p a t y r a 80Cialisti-
budu nebegyvu. 

PAVASARININKŲ 
VAKARAS. 

- » • * -

nio pobūdžio, nes niekas ki
tas tokio pikto juoko nebūtų 
drįsęs krėsti ir tuo, lietuvių 
skaitančią visuomenę suved-

nn" melas yra net kriminaliu 
prasižengimu, tat nereikės nei 
kiek stebėtis, jeigu paliestos 
to melo įstaigos padarys ata
tinkamų žingsnių * Naujienų* 
plačią burną suvaldyti. 

" Nauji enos * kreivai nudū
rė ir pačios kaltos, jog dūrė 
ne tenai, kur reikia." 

KORESPONDENTŲ PRASI
MANYMAI. 

ROMA, bal 8. — Kai-kurie 

ROMA, bal. 8. — Visoj Al
banijoj paskelbta kpro padė
tis, kuomet nežinomi piktada
riai kalpuotoj šalies daly, ant 
Tirana-Scutari vieškelio nu- korespondentai paskelbi 
žudė du amerikonu pirkliu, [nių, buk Šv. jTėvas pirmukart 

Nužudytu yra: Robert L.japleisiąs Vatikaną būtent 
Colman iš San Ftancisco ir 
George B. De Long iš New 

zi-

dalyvausiąs Kolumbo Vyčių 
vieno butd atidaryme. 

<Ta žinia oficialiai užginta. 

VlttŠVIENAI. Čia kovo 
2- d. įvyko Pavasarininku va
karas. Vaidino Telšių artis
tai: "Ant bedugnės krašto." 
Publika labai- patenkinta. Ar
tistai susilaukė didžių ovaci
jų. Pelno liko apie 100 li
tų. Jisai paskirtas knygy
nui ir kitiems reikalams. 

J. V—s. 

CHICAGO. — Šiandie ap
siniaukę, nepastovus, oras; vi
dutinė temperatūra. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

BRIUKSELIS, bal. 8. — 
Pranešta, kad pavojingai su-

žiotl "Naujienoms" prasi- sirgęs Belgijos karalius. 

• 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 

$1.0i 
4.29 
5.64 
4.22 

Šveicarijos, 106 f r. 17.29, g 

^=^c^ • x ; 

Siųskite Savo Giminėms 

LIETU VĄ 
P I N I G U S 

"DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun

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

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-dral-
tais ir telegrama. 
i y m — — M 

1 i n i 

file://'/Sandara.*'


' 
D R A U G A S 

assa 
Antradienis, 8alftwž. 6, 1S24. 

UBTUV1Ų KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

DRAUGAS 11 

kAsdiens. išskyroj Beuaidianfta 
tf stsjns 18.00 
Pūgai Meti) t 13.00 

. rounmeratą mokasi lšcauu. Lai-
m jkattou 100 uiraajmo dienos, 
tt atto Naują Mtts. Norint perinai-
ajti adresą visada reikia prisiųs
ti Ir ienas adresas. Pinigai geriau
siai truasi iaperkant kraaoje ar ez-
freao "Money OrdeT*' arba (dedant 
•luitus i rstristmota laja>a 

DRAUGAS FU£>. CO. 
J334 South Oaiciey Arenu* 

Chicago, Ililnois. 
T t l Roosevelt 779) 

7. i 

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

šo visi, 3aug ir socialistai ir 
laisvamaniai ir bolševikai ir 
katalikai. Dėlto, kad amžiny 
be. Hečiantieji dalykai amži
nai bus įdomus. Kol žmogus 
mirties neapgalės, tol įdo 
maus, kas gali būti po mir
ties. Prof. Čepinskis, nors so
cialdemokratas, Lietuvos- Uni 
versitete išdėstęs fizikos ir 
chemijos neišrišamus klausi
mus, taip užbaigė: "Gamtos 
mokslas daugiau nieko nebe 
žino; jeigu norite daugiau su 
žinoti, eikite j teologijos fa
kultetą.' ' 

Teisingas žmogus, nors jis 
nepajėgtų tikėti, visuomet pa 
sakys, kad i' amžinuosius kla-
usimus tegali atsakyti ne 
gamtos, bet tikybos mokslas. 
Ko gamtos mokslas negali pa 
sakyti, kas yra žmogui skau 
džiausio ir reikalingiausio, 

KUK. VINCAS MIELSšKA. 

MLaivo'' kontestas pratę
stas iki liepos 1 d. Nauju 
"Laivo" platintojų skaičiui 
daugėjant ir darbiu jsilinguo 
jant pratęsimas kontesto 
duos daug naudos. "Laivo' ii-a s v įS I l pasaulį judina, kuo 
platintojams bus duota dovo- m į kiekvienas žmogus, žmo
nų už $300.00. Bet didžiausia |gU S nesugyvulėjęs, rūpinasi, 
dovana ir džiaugsmas pasiš- _ t iJ duoda "Laivas." Ir ga-
ventusiems darbuotojams, 
kad jau dabar yra nutarta 
"Laivą'' padvigubinti. Iki 
šiol buvo duodama už $L")0 ( } ) l l o s 

lės jis duoti brangiausios 
tiesos tuo daugiau, kuo dau
giau jo platintojai pasidar-

j metus 832 puslapiai spau 
dos. Dabar už tą pačią kainą 

Žmonių pasidarbavimu "Lai 
vas" — pinigiškai pigiau 

( t 

galėjome taip stengėmės a-
nais laikais dirbti ir gaivinti 
lietuviu dvasių ir kultūrą. Bu
vo iš mušą sunkaus darbo 
džiaugsmo ir naudos; ir Pa
nevėžy, ir apylinkėse nitisų 
draugijos benas buvo plačiai prieštarauja... 
žinomas. jTame darbe sten-J .— 
£*aus p r i g e r t i ir spėkas dė- Mokykloj. 
jau Mek galėja*. 

1014 m. pakvietė mumis su 
mošų orkestrą j vestuves. Va
žiavome į Pumpėmį miestelį 
ir tenai įvyko su manim did
žiausia iiiano amžiaus nelai
mė: Paskutinį vestuvių, diena, 

/ - f c L vxOMJ f c 

bus duodama į metus 1604 pu sįas laikraštis taps. 
Brangiausias turiniu. 

KATALIKŲ PASAULY. 

slapiai. 
Tokiu būdu "Laivas" pa 

sidaro ne tik Amerikoje, bet 
visame pasaulyje pigiausias 
lietuvių laikraštis. A r T ^ T • T 

^___ J. E. Molinevo arkivvsku-
Kiek melo, kiek šventva- ,pas j . F". Cieplaikas paliuo-

giškų blevizgų, kiek abejo- suotas iš kalėjimo. Kad bol-
jimų telpa bedievių spaudo sevikų čekistams nedavus pro 
je, negalima neį suskahli. gos jėga seneli arkivyskupą 
Liūdna pirmenybė Amerikoje ištremt i -iš jo vyskupystės, 
tenka "Keleiviui" ir bolševi- Lenkijos atstovas .Maskvoje 
kų "Laisvei." Viename tik pasiūlė J. E. arkivyskupui 
bolševikų laikraščio numery- užvėją Lenkijoje. 
je radome tokius melo perlas. Pernai metais kovo m. pa< 
Lietuvos Seimas ir valdžia pw??įBJ3£>je -bolševikai nuteisė ar 
siuntusi delegaciją Lenkijon kivyskupą mirtin. Bet visas 

Katalikų Veikįmo Centro pirmininkas. 

Gimęs 1893 m. sausio m. 21 Be to, nežiūrint didžiausių 
d. Paliepių kaime Ariogalos bolševikų persekiojimų, slap-

valščiujc. Mokslus ėjo Pet 
rapily, iš pradžių gimnazijo
je, o paskui PetrapiHo Dva
sinėje Akademijoje. 

Dar tebebūdamas Dvasinėj 
Akademijoj, dalyvauja Lietuj 
vių Seime, kuris įvyko 1917 
m. Petrapily. 1918 m., atsi
darius sienai į Lietuvą sku
binasi grįžti į tėvyne. Laimiu 
gai pereina sieną, tečiaus pa 
matęs, kad kitiems lietuviams 

ir visos pastangos dedamo:*, 
kad Lietuvą lenkams parduo 
ti; prikoliota ant Krikščiony 
bes Tėvo. Šventieji išvadinti 
paleistuviais. Kad tamsuolius 
įfikinti, paduodami šventųjų 
vyrų ir popiežių vardai ir ją 

civilizuotas pasaulis užprolfs 
tavo. Bolševikai^ nors su nie 
ku nebuvo pratę skaitytis, pa 
bugo visgi, ir mirties baus
mę pakeitė 10 metų kelėjimu. 
Sunkus vargas spaudė sene
lį arvyskupą — kalėjime. 

tremtiniam* ne taip yvksta,- . . . . .v. , ., . 
,. .. i/^r kaime zmoniu maisto sulaiko 

pereiti spygliuotoji vokiečiu • ,. . . . 
v . -__ ," nuo to nusprendimo vykmi-

siena, sugrįžta į Kosenevską 

gyvenimo metai. Kiekviena-j Prie jo prierti beveik niekam 
me savo numeryje su pasi- j nevyko, nuo viso pasaulio at 

.gerėjimu, prisidengdami svei 
kata, rašo tik apie lytinius 
dalykus. 

Žodžiu, pas juos rasi tik me 
lą, šmeižtą ant gyvų ir mirų 
sių, rasi šlikščiausias blevyz
gas ir spiaudymus ant šven-

skirtas, Maskvos kalėjimo ur 
vuos uždarvtas, skurdo tie-
sos kankinys ištisus metus. 

Antru kart bolševikai nu< 
silenkdami prieš pasaulio vie-i Panevėžį, % visas parapijos ir 

ją ir ten ties pačia siena su-
organizuoja tremtinių grąžini 
tuo punktą. Ten dirba iki 19-
18 m. lapkričio m., kaipo Lie 
tuvos Valstybės Tarybos įga 
(iotinis. Sustabdžius tremti
nių grąžinimą, grįžta Lietu
von, o Eksc. Žemaičių vysk u 
pas i>askiria, kaipo kunigą į 
Panevėžį. Ten energingai dar 
buojasi oidamas svarbias pa
reigas. Užėmus bolševikam? 

tai organizuoja savanorius į 
Lietuvių kariuomenę. Juos iš 
siunčia į. Kėdainius, kur bu
vo organizuojama Panevėžio 
batalionas. 

Neužmiršo ir katalikiškųjų 
organizacijų. Slaptai suorga
nizuoja Krikščionių demokra
tų partijų, kuri, vėliau bolše
vikus išvijus plaėiai išsivystė 

fcAIV'O" Š O U f E S J i l . m* * * aiakatyvais atgifeimo 
_ ^ . taefeis, aš m*fc savd jėgę pri 

Pigiausias Amerikoje lfeiu *&&* P * ^ t u r i n i o <iarbo. 
vių laikraštis yra paskelbęs Turėjome ehotą, rengėme va-
kontestą, kuris dabar yra pra karelraą olftoizavome sv. 
testas iki liepas 1 dienos. I Juozapo Draugiją Panevėžy-

Kontestan stojo kol kas 12jJe i r orkestrą įsteigėme 
veikėjų ir gražiai pasivarė 
pirmyn. Pasekmės yra tokios, 
kad administracija nebeužil-^ 
go "Laivą" padvigubins. 6 
žmonėms, kurie daugiausia už 
rašys "Laivai^ skartytojų, 
bus duotos dovanos. Pirmoji 
dovana yra vertes $120.00. Vi 
so dovanų yfra Už $300.00. 

Kontesto stovis šią savai
tę yra paskelbtas toks: 

turi balsų. 
1. J. Jozapaitė . . . . . . 3325 
2. E. Trakinaitė 2670 
3. VI. Cibulskis (nauj. 

kontestantas) . . ..1900 
4. J. Sefeltaitė . . 1420 
5. P. ZimitraVičius . . 1125 
6. A. Kaminskaitė . . . . 875 
7. J. Žukauskas 700 
8. G. Minotienė 670 
9. A. Pampikienė . . . . 600 

10. J. Juška 450 
11. V. Jareckienė 150 
12. V. Čapanonis 150 

•Reikia pažymėti, kad skai' 
čius "Laivo" platintojų nuo 
lat auga. Yra jau jų netik 
Chicagojc, bet ir Pittsburge! 

ir Pbiladelphijoje ir kituose 
miestuose. Bet Visiems atida-
ros durys. 

Kad stotų "Laivo" platin 
ti 100 žmonių, galėtume pa
sidžiaugti nauju laimėjimu 
labai didelės reikšmės IUUKU 
visuomenei ir įsigytume lai
kraštį netik kaina pigiausią, 

DANTIS BEKRARTANT. 
Tautininkų kapuose. 

Sakyk man, 
Mikai, kodėl 
tas nuliūdęs 
vyras našlys 
taip įsiple
pėjo, .— dau
giau valan
dos kalba! -

Naudojasi proga varg 
šas, kuomet žmona jaai ne-

— Kaziuk, pasakyk man, 
koks gyvulys taip jaukus, 
kad jisaį stačiai prie žmo
gaus prikimba 1 —r 

,— Dialė, î ons mokytojnu.-

• 

Iš "Keturių Vėjų" litera 
privargę, sunkiai sušilę^ nuė-L ^norėjo susipažinti su 

Bolševikai nuolat darė kra hiit i r t l i r i n i u gižiausią, 
tas, tardvmus ir pagaliau bu V i g i l i e č i a m i į darbą ir 
vo nusprendę nužudyti. Tik < I o v a n u ^ u t i - Norintieji sto

ti kontesran, tuojau parašyki 

jome gulti ant dtėgn,ų šiaudų 
ant žemės. Man teko atsi
gulti ties durim, kurias nuo
latos varstė įeinantieji ir išei 
nantieji ir man bemiegant mia 
ne paralyžius ištiko. Nuo tos 
dienos gydžiaus kiek tik galė
jau, bet mažakas tegerbėjo.l^^j 
Kankomis duoną šiek-tiek už
sidirbu, bet pavaikščioti visiš
kai negaliu. 

Kreipiuosi į ALRk. Pėde-, 
raciją, kad man pagelbėtų nu
sipirkti vežimėlį, su kuriuom 
aš galėčiau iš vietos į vietą 

garsiuoju Lietuvos poetu. 
Šiaip taip pasiekė tikslo. 

—' Aš taip daug girdėjau 
apie Jus, — sako jisai, bei 
niekad neteko pamatyti. — 

— O aš Tamsta matau, 
nors neteko apie Tamstą gir-

Tas tikslo nepasieks, ku
ris išanksto visiems pasako
ja, k$ darytų, Jeigu atsiek
tų. 

Draugiškumas. 
Senų automobilių savinin-

burų, kad galėčiau iš vietos i 
vietą kilnotis. Geros širdies 

te "Laivui," o jeigu* jau n 1 - j ž n W ) n ė s k i e k &*** pageibėki-
rite gavę jam skaitytojų, tai t e- ^ ° - 0 0 J u m s ^didelė su 

važinėti. Federacija man d a - i k a i ^ ė ^ 6 t a skolinti draugams 
vė $30.00, bet vežimėlis kai-t s a V o automobilius, o už suga 
nuoja $70.00, o vgauti man iš dytus ratus reikalauti $100. 
kur nebegalima. Prašau, su-; Tikri diaugai. 
simildamieji, fjasigailėkite* ma' 
nes. Man jau 45 metai, jau *x^so virtd«. 
senatvė nebetoli. Vienatinis ] I^ina ot'isan (kantoran) 
džiaugsmas mano gyvenime Į jaunas vyrukas. Dairosi, su

kinėjasi. 
—Tamsta vietos ieškai! — 
— Taip, ponas. — 

tuojau siųskite jų adresus ir 
prenumeratų pinigus tokiu ad,1111110 džiaugsmas. 

mo. < 
1920 m. lieka išrinktas nuo 

Panevėžio apvguruos į Stei-
ciamąji Seimą. Būdamas ».**** ^Laivas," 2334 So. 0- Lafttoiu iš Jūsų broliai A-
Seime dirba Ekonominėje ir " * % ^ Cliicago, 111. jmenkiečiai pagelbos, nes iš 

Reikni žinoti, kad 'Laivas'.kitur jokios vilties nebėra 

— taig i čia kėdė, — sės-
ma, o man vienintelis gyve- k l s* ~~ 

tekainuoja metams tik $1.50. 
Žemės Reformos Komisijoje. 
Neapleidžia ir katalikiškųjų 
organizacijų. Dirba Katalikų 
Veikimo Centre, Bv. Juozapo) Xra vienintelis Amerikoje lie 

šąją nuomonę, paliuosavo se 
nelj arkivyskupą iš kalėjimo, 

tybių, rasi tiesioginį ir netie bet paliepė jam apleisti Rt; nigui Mieleškai. Griežtai pa-
siogini palei stuvybės, platini
mą. Ir sunkiasi per jų raš
tus į žmonių širdis gyvulišku 
mas. Kas jį sustabdys ? 

visuomenės darbas tenka va
ryti vienam dar jaunam ku-

sijos ribas. Rusijos katalikai ' sipriešina bolševikų pastan-
džiaugiasi, kad jų dvasios va'goms išmesti tikybą iš mo
das, nors ištrėmime, bet yra j kyklų ir kitiems bolševikų 
laisvas. persekiojimams. 

O turiniu ir savo pigumu ji* Aleksandras JailinskiSi 

Darbininkų Draugijoje ir kt. 
organizacijose. 1922 lieka iš
rinktu į I, o 1923 m. į II Lie-' 
tuvos Seimą. Seime vra.vie-
nas darbščiausių atstovų. Pa 
sižymi savo griežtumu ir tvir 
tais savo nusistatymais. Nuc 
1922 metų yra Kauno Bv. 
Kryžiaus bažnyčios klebonu. 

1923 m. rudeni buvo išrm. 
ktas Liet. Katalikų Veikimo 
Centro pirmininku. 

:uvių laikraštis. 
"Laivo" kontesto komitetas. 

ATSIŠAUKIMAS U PA-
NEVĖŽIO. 

gauti. 

Panevėžys, Lietuva. 

Prierašas: Šį atsišaukimą 

r— Sveikas. Kur gyveni!— 
— Kaune. — 
— Ar savo namuose! — 
— Kaipir savo. — 
—Kaip tai f— 
— Jau trys metai gyvenu 

ir nieko nemoku. — 

Dvasiškis. 
A. Jasinskas prisiuntė Fede-| Vargonininkas į špitolniką: 
racijai, kad patalpintume 
laikraščiuose ir aukas jam pa-

j siųstume. Jei km galėtų pa-
• aukoti, prašome siųsti pinigus Brangus Brokai Lietuviai: 

Aš Aleksandras Jasins- j 5 i»° adTesa: 
kis iš Panevėžio, kreipiuosi j ftcV< Br. BUmsas, 2201 W. 
pas JH^ SU p^asynru didėlėje 

i22ud St.f Clucago, BĮ. 

Kitokio vaisto būti negali, 
kaip tik gera spauda. "Prieš 
melą mes turime pastatyti tie į 
są, prieš blogus raštus, gerus, 
prieš blogą spaudą, dorą." 
Taisyklė sena, bet vis gyves
nė darosi, kuomet žmonių do 
ra kūno ir sielos sveikata, ir 
amžina gyvybė atsiduria pa
vojuje del tokių, gadinančių 
raštų. Padidėjus "Laivui" ki 
ctejams padidės tik dvigubai 
darbo, bet jeigu reiktų ir vi
siškai už dyką dirbti, jeigu 
reiktų i r visas išlaidas pakel
ti, jeigu reiktų iŠ visuomenės 
aukų tam laikraščiui gyvent, 
nagai ima "Laivo'' panaikin-
•a . 

Nes ''Laivas" vra vienui-
• r 

tėHs liet n VIŲ laikraštis, k.irs 
vienintelį tikslą pasistatė: ne 
siginčijant, ]>ozityviai aiškin
ti krikščioniškąją tiesą, ku-

nelaiiriėje. 
ftuo pat mano jaunųjų die-j Federacijos ^Sekretoriatas. 

i i j imnr'iijhni «>r nsfgisinifiit _ifįĮfri,r,t^i 

— Ar žinai kame, jau bloga, 
pradeda ir dvasiskiją, imti. 
Štai ir mano sūnų vakar ka* 
rittomenėn paėmė. 

Abudu kalti. 
Kaltas vilkas, kad karvę 

papiovė, 
Kalta Ir karvė, kam miške 
Subliovė. 

r: TLLujLJsrr m. i . 

M. J—tis. 

B A L T 6 U D Ž I A I . 
(Tąsa). 

Atgimimo centras. 

Minskas virsta tautinio baltgudžių 
atgijimo centras iš tos Baltgudijos pu
sės, kuri yra lenkų valdžioje. Matyti tyol 
ševikai nori baltgudžius patraukti, kad 
vėliau,.jiems padedant, pagrobus ir iš
tenku likusius baltgucfeius ,o gudrus bal
tgudžių veikėjai nesnaudžia ir sunaudo
jo tą padėti savo tautiečių labui.' 

Lenkų slėgimai. 

Visai kitaip yra pas lenkų užimtus 
baltgudžius. Jų dauguma yra katalikai, 
tai juos lenkina lenkų kunigai bažnyčio
je. Baltgudžiai negali sau iškovoti net 
baltgudiškų pamokslų. Lenkai kolonistai 
siunčiami Baltgudijon ir ten apgyvendi
nami. Žiauriausieji lenkų žandarai ir vai

rios nežinojimas yra taip dij dininkai valdo kraštą. Mušimai be jo-
delis, taip pragaištingas. t kios kaltės, kareivių grobimas, tai pap-

% , ,— rasČiausias dalykas. Kitose valstybėse po 
Apie tikėjimo klausinius ra] licija ir valdininkai supūtų kalėjimuose 

u6 tokius darbus, o ten lenkai yra už 
tai valdžios apdovanojami ir apgyvendi
nami. Mokyklos varžomos panašiai kaip 
ir lietuvių. Baltgudžiai išnuomavo savy 
kultūros reikalams nuo pravosjavu.arkijo 
rėjo Vilniuje šv. Trejybės vienuolynų. 
Ten jie įsisteigė gimnaziją. Bet nesenai 
gavo jie nuo lenkų komisaro Vilniuje pra 
nešimą, kad jie turės greitu laiku iš ten 
su gimnazija išsikraustyti, nes vienuoly
nas esąs reikalingas lenkų valdžiai. To
kiu būdu norima uždengti jų gimnaziją, 
nes mieste sunku gauti kitą namą, Ne-
persenai jie -vieną baltgudžių gimnaziją 
jau uždarė. 

Baltgudžių spaudos vargai. 

Per vienus metus lenkai spėįo nu
bausti ir uždengti arti dešimties baltgu
džių laikraščių. Jeigu sodiečiai balgu-
džių laikraščius užsisako, tai dažnai len 
kų pastos viršininkai jų neatiduoda ir 
sunaikina. 

Veikėjų persekiojimai. 

Baltgudžių/ veikėjai yra skundžiami 
kaipo valfiybės išdavikai ir ftbIŠevikų -se 

ferai. Daug jų pusta nuteisti figiems me
tams kalėti. Ypač Gardino kalėjimai už 
rašys lenkų tautai prakeikimą istorijoje. 
Ten kankinama baltgudžių patriotai. 

Kovos pasekmės. 

Bet tie persekiojimai ti!k labiau gai
vina baltgudžių dvasią. Dabar jau balt-
gudys sodietis nebesivadina * * • tuteisuJ', 
bet jau žino, kad jis ne lenkas ir ne ru
sas, o baltgudys. frors jie vieni fwavos-
lavai, o kiti katalikai, bet tautybės rei
kaluose eina išvieno ir moka altskirti tau 
lybę nuo tikybos. Baltgudžiai girdi apie 
žemės dalinimą Lietuvoje bežemiams ir 
mažaŽemianis, todėl laukia jie žemės ir 
•>avo teražte. Prie lenkų turi didžiausią 
neapykantą. Rašė, viena mokytoja. lenko 
Viteiaus laikraštyje, t a d lenkinimas mo
kykloje visa* nevyksta, kad baltgudžiai 
žiuri tik kaip isavo mokytoją išnaudo
jus: jai visa brangiau pardunda nejgu 
kitiems. Practeda fie visur jau garsiai 
reikalauti sau baltgudiškų pamokslų. 
Lenkai klebonai už galvos griebiasi, ur 
nesiartina jau tik pasaulio,galas, kad ir 
tie paniekmti baltgudžiai atbunda. Balt-
gndžiai pradeda reikalauti, kad jifems 

siųstų ne lenkus mokytojus, bet baltgu 
džius. 

Kerštai. 

Nesulaukdami žemės ir matydami, 
<uad i dvarus gabenami lenkai kolonistai, 
i » i s a i įširdo ant lenkų valdžios. Daug 
jau tokių kolonistų triobelių susiliepsno-
jo, ir tie apsidairę vėl parvažiavo, is kur 
atvyko. Atsirado plėšikų bandos. Bet 
tarp tų plėšijeų yra ir stebėtinų. Jie turi 
net kulkasvaidžių, degina dvaras, užpul
dinėja lenkų žandarus ir net kartais iš
vaiko nedidelius kareivių garnizonus iš 
miestelių. Vadinamiems *<plėšikams" len 
į v a pasislėpti, nes Baltgudijoje yra la
bai didelių miškų. Bijodami užpuldinėji
mų lenkai dvarponiai bijo sėdėti savo 
dvaruose, dauguma jų sėdi 'Gardine, Vil
niuje ir t<idoje. Nusmukę per karą dva
rininkai nebefstengia atsigauti. Kiti gi 
lyčia nebesitaiso gerų >gyvirtių nei ukro 
padarų, nes ko tai bijo. Tik visi vieUą 
politiką Veda: pardavinėja kūogreiemu-
siai šimtais dešimtinių miškus užsienio 
pirkliams, įr taip «6H galutinai nuskur
dinti neturtingą baltgudžių ki-aštą. 

(Bus daxigiau) 
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Giedrininku Susirinkimas. 
Daug naujų narių prisirašė. 

Balandžio G d. (j iedrininkų 
16 kuopos įvyko labai skai
tlingas susirinkimas, kas na
riuose kėlė didesnio upo bei 
pasirįžimo darbuotis, atgaivi
nant save naujoms, tik ką 
pražydusio jaunimo jėgomis. 

Susirinkimui pirmininkavo 
gerb. kun. A. Linkus, ku

ris kaip seniaus taip ir dabar 
nenuilstančiai darbuojasi (Jie 
drininkų labui. Neklystu pa> 
sakęs, jei (Jiedrininkai kiek
vienoje kolonijoje turėtų toki 
sau artimą, draugingą prie-
telį kaip kun. Linkus Cice
roJG, aišku, Giedrininkus skai 
tytume tūkstančiais ir jų bu
tų kiekvienoje lietuvių kolo
nijoje, o ypač ten, kur yra pa 
rapijinė mokykla ir yra 
ją baigusio jaunimo, oinan-

veviėiutė, Sta&ys Petrauskas, 
Pfetras Juneins, Juozas Kinas, 
Ptetras Šlauteris, Vyt. Litvi-
oavičius, A. Petrauskas, An
tanina Monkaitė, Ona, Kas-
nrauskaitė, Albina Sesnaus-
kaitė, Ona Šiteikiutė, Ona 
Skiriutė. 
Rengimui įvairių pramogų 

išrinkta taip vadinama Drau 
gijinė Komisija. Jon įėjo: p-
lės RekoSiutė, Šileikiutė, Ski 
riutė ir p. Petrauskas. 

(iiedrininkų Organizacijos 
vardo klausime ar grąžinti 
senąjį vardą - Moksleiviai ar 
palikti dabartini vardą — 
Giedrininkai 16 C iedrininkų 
kuopa skaičiuje 2T) susirinku
sių narių vienbalsiai užgyrė 
dabartinį organizacijos vardą, 
būtent, (Jiedrininkai. 

Kūjuos valdybon Teina šie: 
dvasios vadas — kun. A. Lin
kus, A. Rakauskas — pirm. 
L. Jučaitė — rasit, kun. A. 
Linkus — iždininkas. Pirmi
ninkas išrinkta šiam susirin 

kun. Linkų atkalbėti maldą, 
ir tuomi susirinkimas baigė
si. 

Valio! 16 kuopos Giedri-
ninkains. Malonu jumis ntgim; 
stančius d-raug su auštančiu 
pavasariu pasveikinti. 

Reporteris. 

N Ė R A J A U 

ėio vidurines, bei aukštąsias 
mokyklas ir universitetus, kime į vietą atsisakiusios 
Šiame susirinkime raštininką pirm. p-lės Vasilaifės. Bai-
vo p-lė Skiriutė. (1 iedrininkų giant susirinkimą, valdyba 
16 kuopon prisirašė šie nau-.buvo pakviesta užimti vietą. 

Bal 6 d, draugystė šv. An 
tano laikė mėnesinį su-mą. J 
dr-stę įstojo vienas naujas na 
rys, dr-stė auga, nariais, ma 
noma, kad per šiuos 1924 m. 
skaitlius narių sieks 250, tai, 
butų viena iš didžiausių drau 
sijų. : 

Yra daug parapijonų, kū
ne dar nepriklauso prie drau; 
gijos, tad per ateinantį drau
gijos su-mą, pirmą sekmadie 
nį gegužio kiekvienas para-
pijonas lai prisirašo. 

Gražų įspūdį darė draugi
ja eidama "in korpore" prie] 
Šv. Sakramentų praeitą sek

madienį. Kuomet jos skait
lius sieks 250, tuomet dr-jai 
ir parapijai bus garbė turint 
tokią didelę draugiją. 

i 

ji nariai; 
Frances Bašinskas, Anta-

Naujas pirmininkas, pakvie
tęs visus narius prie nkti-

nas Gerdžiunas, Bennett Ju-jvaus darbo tolesnei, paprašė 

D A K T A R A I 
" 

• — 
Į telefoną* Bonlevard l t t f 

Dr.S.A Brenza 
Chlcago. m . 

Tai.: t irto Iki 11 plet: 1 po 
plet iki I po plet: I M *ak. tkl 
» • * • r a k . 

Telefoną* Beeley 74S9 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* rjrų ir 

motery lytiška* Ilgas. 
*40l Madisoo Street 

l u a p . Weatern a»e. — Ch*ca*o 
Valandos: 1—4 po platų 7—t rak. 

i. ' N 
l-Tel. Boulcvard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, IU. 

r 

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. 

^j 

r*L Boolerard 0587 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1797 w . n-th m. 
•alandos nuo 8 lkl 12 dieną, nuo • 
lkl t vai. vak Nedaliomis nso 8 

Iki t ral. po pietų. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D - B « SMsksiąs, 
t)— B« pelito Ir 
! ) - B « knMJe, 
«) — B« J A I * pa 
R)—FaeUMtal acrafkla rirsU, ka

li tuoj Talsrtt. I* «mU ettl 
I darbą. 

Facye* •Q*n-*ttmt*f (akmeni. tuliy}«) 
Ir akmenis šlapumo puaiAJa be . o-
paracljoa, an tam tikromia molu-
llftkomia priemonėmis bal raletala. 

ApkiirtDaiema augrr^žina »(rdėjlmą» 
Ct7da> visokia* lira* pa»e km Ingai, Ir jai 

yra reikalaa daro oparacljaa. 
FrafcaUanaU patarnavimą taikia aaro 

ofiaa: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, IU. 
Oflaaa atidarytas: kaadlen nas S vaL 

po piet lkl t vai. vakarą 
Nedallomla tr aaradomla 

ryta*. 

-Vyčių 14 kuopos atletų tsii 
smukimas įvyksta šiandie, 
bal. 8 d. 7:30 vai. vakare šv. 
Antano parap. svet. 

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti 

Koresp. 

ŽINIOS Iš DETROITO. 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

rr 
Dr. A. K. Rutkauskas 

GYDYTOJAS IR C U IK r RG AB 
4442 80. Westeni Ave. 

Telef. Lafavette 4141 

/ ^ 
Ofiso Tel. Boulevard M M 

Reild. Tel. Van Boren 02M 

Dr. A. A. R0TH 
RISAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų ligų. 

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

Vai.: 10—11 ryto: 2—1 po plat. 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

4-to Federacijos skyriaus 
extra susirinkinits įvyko ko 
vo 30 d., tuoj po pamaldų. 
Atidaręs susirinkime pats 4-
to sk. pirmininkas, pranešė, 
jog yra gautas iš mūsų Fe
deracijos Centro Valdybos 
dideliai svarbiais reikalais 
laiškas. Raštininkas tuoj per 
skaitė gautą laišką, ir Centro, 
Valdybos pranešimai visiems 

[paaiškėjo, jog prašo su žinia 
visų klebonų pasitarus suren
gti vietą, busiančiam Federa* 
cijos Kongresui. Laiškas bu
vo priimtas. Tada plačiai bu 
vo apkalbėta šis svarbus rei 
kalas su daug įvairių minčių 
ir rasta nemažai kliūčių, bet 
klebonas nebuvo išsykio atė
jęs, tai visgi neviskas buvo 
aišku, kaip kas1 bus iš jo pu 
sės, (tai tik tada geriau su
prasti galima iš to paties lai
ško). Klebonui atėjus, pirmi
ninkas perstatė šio susirinki
mo svarba ir tikslą, prašyda
mas patį kleboną, į pagelbą 
bei nuo savęs ką nors apie 
tai pasakyti. Gerb. klebonas 
pasakė, jog jis apsiima prisi
dėti prie šio reikalo ir pasi* 
darbuoti ką, jis galės. Visi ta-

l 

DR, JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHHOJRGAS 
perkėlė savo ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 

VALANDOS: 9 - 1 2 i* ryto 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

f>ik>vu, Moterų Ir Vyro, Lijo 
VaL: ryto nuo 19—12 nuo 2—S 
po pietų: nuo 7—g. S t vivkars 
Nedėliomls: 10 iki 1. 

Telefoną* Dreiel 1880 

(Skiriu Silvai §.) 
Ei praslinko vasarėlė 
Jau nėra saulutės, 
Tik mėnulis kaitaiB ftaktį 
Žiba pasipūtęs. 

Vasarėle tu Šitoji 
Kam taip greft baigiesi, 
Kam trumpai pas mus viešėjus 

, Traukies į pavesjl. 
Mes taip mylim, trokštam, geidžiam 
Tavęs išsilgę, 
O tu skubtnies, tad mums salta, 
Medžiai net nuplikę, 

*- Ei brojiukiti ir ftfc6teM», 
Vasara atsako, 
— Jums Teikėjo jak naudotis, 
Nestovėi antjfcafeo. 

šilta būva ir malonu 
Laikas pasidžiaugti, 
Nereikėjo pramiegoti, 
Kito ko sau laukti... 

v 

Ei praslinko jaunos dienos • 
Kur linksma jaunystė*... 
Jau galva žila kaip mėnuo, 
Niekas nepažįsta. 

Ta Jaunyste, tu greitoji 
Kam tu šuoliais bėgi, 
Kam senatvė #tave vejfcs, 
Stok, Štai — pasilsėki. 

Mes taip mylink, tave glostau, 
-r- Pasilik su mumis, 
Pasilik ilgai, jaunyste, 
Žilė nesiskubins. 

— Ei sesytės ir broliukai, 
Taria mums jaunystė, 

* Viskas keič-ias margam sviete, 
r— Bėgu nematyste... 

• * * , j 
Štai praslinko vasarėlė, 
Daug ruduo prilyjo... 
Jau nubėįo jaunos dienofc, 
Žilė nusivyjo... 

II -=^!V' 

»«*e* -V 

W. 

Draugai 
Tautiečiai! 

9—XI. N—kis. 

reiškė gerb. klebonui. Tuo j 
patini užbaigta nutariant, 
kad cia Kongresui vietą ren- J& žinai? 
gti ir kreiptis į Šv. Antano 
parapijos kleboną, kun. Bo-
reisįir į Šv. Petro kleboną 

SI0UX CITY, 10WA. 

Jau didelė Midland skerdy 
kla dirba. Priimta daug žmo
nių. Da prims daug daugiau, 

kun. J. Jonaitį. Išrinkta ko- Sekasi. Privažiavo daug žmo 
misija jau pradėti darbą i§ 
K. Daunoro, K. Abišalos ir S. 
Stepulionio. 

Vienas iš Federacijos sk. 

KUNIGŲ MARIJONŲ 
MISIJŲ TVARKA. 

Į - - — 

Brooklyn, N. Y. — 7 — 
balandžio. 

Cambridge bal. 13 — 
bal. 

13 

20 

Lawrence bal. 28 — 4 ge^. 

Westfield, Mass. — 5 — 11 
gegužės. 

frashua., N. H. 5 — 11 Ge
gužio. 

Ansonia g^g. 12 — 18 geg 
da susiramino ir padėką iš- J OJeveland geg. 20 -

= 

1 birž. 

•g*r . 
1 

-AUu. 
\-\ v --ii 

mažas yaikiis išdykavo, todėl jo 
iikė, kad jis negaus nė 

§— — 
IS 

motina parei 
truoačio. 

BAMBINO 
iNf. 8. V. t»«t. Kūra 

Mttftl k% Pį daro! 
PaWk, kuomet j] Sugaus motina! 

Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, ilputimą, viduria
vimą—Aliokite jiems Bąmbino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomą"! pranyks 
t*tp greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių pklmdušuotojaa. 

KŪDIKIAI itfSGSTA JĮI J į E N E T PRAŠO D a U O I A U S ! 

• ' ' II — — — II i >m~. M U — — — — — 

3 

I Kaina 35c . 
I •"•Hafclia. 

m 

Tr*. Omai 0237 Vak. Canal 2118' 

DR. P. Z. ZALATORIS 

^ # 1 So. Halsted Etreet 
Valandos: 10 iki 12 ryta; 1 tkl t 

po pietų; f lkl 9 vakarą 
Nuo 2 vaL po piet iki 9 vak. J| „ , . „ , . . . , , . , , „ 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chiirorg^s 

M 

a k a r * t r 
l'urck Svarias, svclkaa ak 

Jeigu akys apvar 
gę, idati. dQgą ar 

ft'*^'* tf*~ll\\ ekauda tuojaus 
" f t j Į | | K | U vartok Murinę. 

Atgaivina. Palengvina, .Saugfc mažiems 
ir Buauguaiems. Visose VaistlnyCloM. 

reikalauk knyg. 

y t e 

K t 
,«i ^ 

t OM» St,. CkleaSo 

nių ir lietuvių. Lietusfiai ra 
Šo nori čionai atvažiuoti — 
u come on. 

Jau bazaras prasidėjo. Se
kasi. 

6v. Cecilijos choras rengia 
Velykų vakare perstatyti MI 
ko Četrausko operetę "Con-
cillium Facultatis." Laukia
me. . -

Tuojaus prasidės spaudos 
savaitė. Padėkime. Skaityki
me gerų knygų, laikraščių. 

Nelaimė. Stukonių duktė, 
Mrs. Murpliy išėjo iš proto. 
Nuliūdimas tėvams ir gimi
nėms, y 

Šiomis dienomis bnvo išriii 
k tas naujas majdras, Sfewart 
Gilman, ir nauja miesto val
dyba. 

vGerb. mnsų kleb. neužilgo 
pradės rinkti aukas ant pas
tatymo klebonijos. Padėkime 
visi. Boosteris. 

WORCESTER, MASS. 
Pranešimas L. Vyčįų Sfaujo-. 

sitis Anglijos Apskričio 
Kuopoms. 

Branfcųs broliai ir sesutės, 
turiu už garbę pranešti kad 
metinis suvažiavimas. įvyks 
geužės 4 d., 1924 m. 1-mą 
vai. po pietų, Ž2 Daveriey st., 
WpTcester, Mass. 

Tadgi \ gerbiamieji vyčiai ir 
Vytės ropškitės iš anksto į 
minėtą Bjuvažiavimę ir išrin-

I kitę kuo ̂ augiausia atstovu ir 
sumftnykrt daug gerų įneši
mų, nes fko suvažiavimas bu 
na skaitlingesnis, tuomet bū
na ir gyvesnis, nes gana yra 

''Tūlas laikas atgal pradėjau ru 
kyti HELMAE. Nuo tada esu 
bandęs ir kitokias rūšis, bet re
gis visad grįžtu prie HBLMAR 
Aš dafcar suprantu Įrodei HEL 
MA& yra Amerikos didžiausia 
brangenybė cigaretuose.,, 

JoMs tabakas negali save suly
ginti su Turkišku tabaku, o HEL-
MAR yra daromi iš 100% gtryno 
Turkiško tabako. 

HELMARS 
yra absoliutiškai grym — 

• 4 

HELMAR supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad neluštų. 

v 

Mnajjgjįį^ 
Gamintojai augSčlaustos 

rųsies Turkiškų ir Egyptiškų 
cigafctų pasauly. 

OXESoflOor20 

L1SH 

duoklių į apskritį, tai turi
te atsilyginti už pereitus me
tus kai nekurios kuopos ir-gi 
nemokėjo, tai aš labai prašy
čiau, kad visos kuopos užsi
mokėtų, nes maža mokestis 
tik 5c. nuo nario į metus. 

Dar kartą primenu, kad pri 
būtumėt į laiką, neš daug tu 
rėsini darbo. Beikės naują 
valdybą rinkti. Taip-gi teikės 
išrinkti komisija gegužinei 
(piknikui rengti*, kuris įvyks 
liepos i d. š. m. Palangoj, šv. 
Pranciškaus parapijos par
ke, Lawrence, Mass. 

Kvieela Širdingai suvažiuo
ti L. Vyčių Naujosios Ang
lijos Apskričio Pirmininkas, 

V. T. Savickas. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AB MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FA610NAS 00, 

809 W. 35th St.- CMeilD 
Tel. Boulevard C6U ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- f 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. -» j 

rnsst. 

UETŪVIAl GRABOEIAI 

; a Ė ž i * A l / k a D 
^>ulyg paduoto census 1920 

buvo 336,600 Lietuviu šioj sa 
ly ^ kuriu 154,37Ž cia'^imot 

Ar žinai, kad Helmar Ciga 
retai yra padirbti i§ grynai 
Turkiško tabako ir parduo
dami pi labai prieinamą kai
ną? (Apgr). 

f 

3807 Auburn Ava. Ohicago. 
i I I • » » » i 

Telefdnas Canal 6395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Oeneralis Kontralrtorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
itmg svarbiu reikalų aptarti Į 2319 West 24-th Btr«et 

Tkmi nemirskit k a s l i n k L , ^ ? * » $ ? ' , W; 

fi 

B > » m^mm% 

S, D. LACHAWICZ 
Llrtu»ts Graaortos 
3314 W. 2trd Ift 

Oioaco, BĮ. 
Patarnauja laido-

tuvėae kuoplglausia. 
ftetkaU maldtlu at
sišaukti, o mano 
darbu buslta už«a-
nodinti. 

T«L Oaoal 1ST1 
« a # 
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CHICA GOJĘ 
A. ž l M A t č l O PAVEIKSLŲ' 

PARODA. 

ŠIANDIE "PRIMARY." R9SELAND. 

« 

Balandžio 6 d. Visų Šven
tų parap. svetainėje p-ni R-
lena Bukauskienė surengė 

Šiandie yra "primary" ba
lsavimai. Kaip piliečiai, taip 
pilietės šiandie privalo atlik-, kcmoertą. Programoje dalyva 
ti savo* pilietines priedermes, 
privalo eiti balsuoti už sau 
tinkamus kandidatus. 

Nemirskite, kad per 4'pri-
mary" balsavimo vietos yra 
atviros nuo 6:00 ryto ligi 5:00 
po pietį]. 

KARDINOLAS DĖKOJA 
CHICAGIEČIAMS. 

. Kardinolas Mundelein iš 
Romos prisiuntė Chieagos ar
kivyskupijom administratoriui, 
Vyskupui Hobanui, kablegra-
ma. 

Per Vyskupą Kardinolas 
dėkoja visiems ebieagieėiams, 
katalikams ir nekatalikams, 
kurie aną dieną pasiuntė jam 
sveikinimus su velijimais. 

Dėkoja Kardinolas ypač 
arkivyskupijos administraci
jai ir kunigijai už reiškiama 
jam ir Bažnyčiai ištikimybe. 

ŽMOGELIS NUSILAUŽĖ 
SPRANDĄ. 

Namuose, 324 East 116 st., 
netikėtai žuvo Paul Stankus, 
41 metų. Eidamas paslydo 
trepais, pūkštelėjo žemyn ir 
nusilaužė sprandą. Tnojaus 
mirė. 

Sakoma, tuo laiku namuose 
buvęs koks linksmas susiėji
mas. Paul Stankus kur tai 
skubinosi. Angliški laikraš
čiai sako, kad 4<moonshinc" 
parsinešti. Ir įvyko nelaimė. 

Svečiai nesulaukdami jo 
gryžtant išėjo pasižiūrėtu ir 
rado tik jo lavoną. 

UŽPUOLĖ POLICMONU. 
• 

/Ties bravaru, Ashland ave. 
ir 15 gat., nuolat stovi du po-
licmonu. 

Užvakar pravažiuodami au
tomobiliu keli vyrai stabtelėjo 
ties bravaru ir pradėjo šau
dyti j policmonu. 

Polįcmonu atsakė šaudy
mais, bet piktadariai greitai 
ir vėl nudūmė. 

PASIKASĖ IR PAVOGĖ 
BRANGENYBES. 

I š pašalinio buto piktada
riai aną naktį po žeme prasi-
kase urvą išlaužė dvi rusių 
"sienas, inėjo Empire Jewerly 
krautuvėn, 049 No. Ofcirk st., 
IT išnešė 50,000 dolerių vertės 
brangenybių. 

Iš krautuvės ofiso njsin su
nešta keletas kėdžių. Polici
ja spėja, kad piktadariai gro-

:biu pasidalinę. 

vo: p-ui liakauskienė, sopra
no, p-lė J. Urbiutė, smuiki
ninkė, p. A. Zambaeevičius, 
tenoras, p. J. Saulis, akompa-
įrištas. Buvo puikiai išpildy
ta labai gražus dainų ir mu
zikos kuriniai, kuriais susi
rinkusieji buvo bagalo paten 
kinti ir reiškė džiaugsmo, 
kad ateityje juos ir vėl aplan 
'v.vtų. 

P ni Rakauskienė roselan-
iliečiams dūlei patiko ir po 
kiekvienos dainos ją apipylė 

[gausiais aplodismentais. Apie 
p-le. J. Urbiutė reikia pasaky 
ti, jog tai gabi smuikininkė, 
ji taiput daug katučių aptu 
rėjo. Mėgo publika ir p. Za-
mbaeevičių, ypač jam gau
siai plojo po Dul, dul (Vana
gaičio). Žodžiu, koncertas iš 
pusės programos dalyvių bu
vo išpildytas kopui kiaušiai. 
Kaikurie iš publikos apgailės 
tavo, kad nedaug atsilankė, 
nos anot jų, esą čion papras 
tai su įvairiais progromnis 
publika būva nuvarginta, ir 
todėl netikėjo šiam koncerte 
ką tokio ypatingo išgirsti. 
Tečiaus taip manydami labai 
apsiriko. Sako, tai dar pirmu 
kartu ši svetainė tokį puikų 
koncertą mačius. 

Raporteris. 

—y*? l i-'" i — 

Nežiūrint į daugelį visokių 
kitų progų, praėjusi sekma
dieni parodą po pietų, o ypač 
vakare aplankė didelis bū

rys lietuvių ir svetimtaučių. 
Pažymėtina, kad lietuvių bu 
vo atvykusių specialiai tik 
parodą pamatyti ir iš tolimų 

kolonijų, kaip daleiskim iš 
Ūary, Indiana ir Mieli įgano 
valstijų. 

Teko patirti,, kad iš dauge 
lio paveikslų publikai ypatin 
gai patinka *'Rytmečio Gie
smė/ ' M Keistas Rytas'*, 
"Skaistus Vakaras," "Para-
dise Lake," uGintarų Kraš
te" ir kiti. 

Kaikurie paveikslai jau ta 
po nupirkti. 

Primename, kad šiandie, t. 
y. antradieny, 8 vai. vakaro, 
paveikslų autorius A. žemai 
tis darys parodoje apsilanku 
šiems pranešima apie lietuvių 
dailės atgimimą, apie lietuvių 
moterų reikšmę mūsų dailėje, 
apie pakraipas mūsų dailėje 
i r t t . 

Paroda telpa vidumiesty 
Transportation building, 608 
So. Dearborn st. ant 12-tų lu 
bų, ir atidaryta kasdien nuo 3 
iki 10 vai. vakaro. 

[savo draugus ir drauges, ka
dangi pamačius mūsų puiku 
jaunimą, i r jų veikimą, tuo-
jaus ^norės Imti Lietuvos \Ty 
čių 4-tos kuopos nariai-rės. 
Tik nepasivėluokite r 

Koresp. 

WEST PTJLLMAN. 

Svaidininkai. 
West Pullmano svaidinin

kai su nekantrumu, laukia a-1 

GS st. and Ąsnland ave., Chi-
cago, 111. 

2. F. Veriga, 4539 So. Mar-| 
sbfield ave. Chicago, 111. 

3. A. Bu+kevičius, 4637 Her 
mitage ave. 

Maršalka, B. Sekleckis, 34-
27 Aubum ave., Chicago, III. 

A N T R A N D O S 
TURIU KAMBARĮ ant ran 

jdos vienam vyrui, galima var
toti virtuve, kaina nebmngi 
$7.00 į mėnesi. Atsišaukite: 

819 W. 3ith Place. 
1 floras iš užpakalio. 

IEŠKO 

AB ŽINAI, KAD 
S. V. Valdžia išleidžia kas 

^ mėnuo 650,000 čekių 42,000,-
teinaneio sezono ir šilto oro, J000 ex—kareiviams, kurie pri 

ATITAISYMAS. 

IŠ L. V. CHICAGOS APSKR. 
VEIKIMO. 

Apsvarsčius beganei uosi u < 
reikalus, pereitame L. V. 
Chieagos Apskr. sus-me, ku
ris įvyko kovo 23 d. š. m. 
MeKinley Park salėje, pradė
ta svarstyti apie busimąjį pik 
niką ir tradieijinj išvažiavi-
mą. 

Piknikas įvyks 1-ma d. bir 
želio š. rn. National (Jrovė 
darže, Riverside, 111. Surengi 
mui šio pikniko išrinkta j ko 
misijų vyėiai: St. {šimulis ir 
A. Alureika, kurie vra neimi-
žai pasidarbavę Apskr. labui. 

Tradicijinis L. V. Chieagos J 
Apskr. išvažiavimas įvyks 
kaip paprastai liepos 4-tą d., 
bet kur, tai dar nėra tikros 
žinios. 

Iš komisijos, kuria sudaro 
vyėiai A. J. Valonis, B r. Ja
kaitis ir Š. Žibąs, girdisi, kat\ 
ji nori surasti tinkamą vieta 
kur dar nė viens ehieagietis 
nėra buvęs. 

To mes senai trokštame, ir 
chicagieėiams vyėiams hutų 
linksma kad tas troškimas 
§į metą išsipildytų. 

« « • Draugo*' 79 No. tilpo šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno 
koplyčiai statyti aukų sara^ 
ftas. 

Tame sąraše tarp Iv. Jur 
gio parapijonų aukų buvo 
įdėta ir gerb. Antanas ir O 
oa Janušauskai, aukavusieji 
koplyčios statymui $25.00, o 
turėjo būti patėmyta, kad p 
nai Antanas ir Ona Janušaus 
kai iš ŠV. MYKOLO ARK. 
PARAPIJOS (North Sidės) 
aukavo $25.00. 

idant galėtume praktikuoti ir 
žaisti su Chieagos Vyčių ty
mais ir laimėti eampijonatą. 
West Pullmąnas žada duoti 
visiems chicagieėrams "surp-
rizą." Manadžieris yra Vin
cas Kalecins, gerai žinomas 
darbuotojas Vyeių tarpe ir 
Antanas Stankus, kapitonas. 

Ir mergaitės neatsilieka 
nuo sporto. Manadžierė Joa
na Useliutė sako suplieksian 
čios visus tymus kur jos žai
siu. Tik Joana nori žinoti ar 
bus apponentų jiems. 

Valio! West PnHmano spor 
tininkams ir sportininkėms. 
Darbuokitės ir toliaus. Tegul 
Dievas jums padeda jūsų dar 
buose del tėvynės ir organi
zacijos labo. 

P. Kale/ 

laikė savo insuranee? Taip-
pat užlaiko 30,000 veteranų, 
kuriems užlaikymas ir ligon-
butis duodama veltui? Šis už
laikymas Valdžiai atsiena 
$()0,OOQ/>00 kas metų. Ar ži
nai, kad Helmar turi savyje 
kokybę — gi paprasti eiga-
retai kiekybę t (Apgr.). 

LIET. R. K. PO. SV. ANTA 
NO GLOBA CENTRO V AL 

DYBA 1924 METŲ. 

REIKALINGA. 
TAIEAKAU merginos ar moteries 

prie nam,ij ruošos pas naslj. še i 
myna visa suaugusi, vaikų mafų nė
ra. 

Atsišaukite pas Joną zvirbi j , 2012 
S. String st., ant Mitrų lubų iŠ už
pakalio. 

MHLROSK PARK. — Tar 
pe aukavusiu Seserims Kazi-
mierietėnjs kovo 30 d. paskel 
bta buvo šios pavardės klai
dingai: P. Ueuslauskas, — 
Pit. Raszftnas, S. Urbanienė, 
J. (iarbažauskienė, gi turėjo 
bnti Šiaip: P, Valuekis, Pe 
ter Raganas, S. Urbalieno ir 
Jonas Garhašauskaš. 

J. Z. 

ASTUONIOUKDBČIŲ 
BUNCO PARTY. 

• 
• i • i I I • • 

Liet. Vyčių 4-ta kuopa lai 
kė trumpa sus-m^ ketvirtadie 
nį, bal. 3 , k m., parap. svet. 

Ketvirtadieny, bal. 10 d. vi 
si Vyeiai ir Vytės, taip-gi ki 
tu kolonijų kuopos esate ma
loniai kviečiami atsilankyti į 
Dievo Apveizdos parap. svet. 
7:30 vai. vak. ant "Buneo 
Party, , v su gardžiais užkan
džiais ir taip linksmai laika 
praleisime. 

Ypatingai, neužmirškite. 

Dvasios vadas. Kun F. Ku
dirka, 2334 So. Oakley ave. 
Chicago, 111. 

Pirm. J. Petraitis, 4454 S. 
Artision ave., Chicago, 111. 

Vice-Pirm. A. Nausėda, 10-
24 Centor st., Chicago, UI. 

Prot. Rast. M. Česnavieius, 
1622 So. Halstetl st., Chicago, 
111. 

Finansij Rast. B. Nenarto 
nis, 4541 So. Trpy st., Chi
cago, UI. , 

Ižd. Kun. F. Kudirka, 23-
34 So. Oakley ave. Chicago, 

l/u-
Kasos Globėjas, 1. J. Ogiu 

tas, 1521 So. 50 ave., Cicero, 
m. 
. 2. J. Sunanavif-įus, 2342 W. 
23 PI. Chicagd; UI. 

Garbės narių Rast., J. Mi-
kolainis, 1529 So. 50 ave. Ci
cero, UI. . 

Korespondentas, P. Vitkus, 
Agitatoriai: l. J. Dimša, 

METŲ SlIKAKTIVfcS 

A. f A. 
KAZIM. RANDIKĖS 

mirusios ItalantlžVo 10 UL 182H 
Pamaldos už jos <hisii> j%yks 
balandžio 10 d. 8:30 vai. ryto 
ft\f K r j i i a u s bažnyčioje su t g -
u >k vijomis, antros Mišios bus 
Aušros VartŲ bažnyčioje 8:00 
vai. ryte. Jau metai prasl inko 
ka ip balsioji mirtis atskyrA 
Kazimiero nuo įnašu mažo 
būrelio nuskynė \ h-Špats Di<*-
YAA Iš musu Mirdžių žydinčią 
kvletkelf. Kur H I M nieko ne -
iCalime padovanofl ka ip tik 
Mišių malda. Tegul ilsis musų 
branfrioji Kazfte šaltoje i * m c 
Iėje ntes pas ja nueis ime, o ji 
pas m u s neparei*. 

Prašomo Ainlitų;al v isas g i 
mines , pažystamus ir draugus 
dalyvaMU pamautose. I 

Pas i l iekamo nuliūdę tėvai Ir 
du simai. 

J I E š K A U brolvaikio Antano Rim 
koa, kuris gyveno Calif, Antanas 
i t imkus paskutinj karta man ras^ 
1915 motais iš I^os Angelos Anta
no Rimkaus tėvas, Juozas, mot ina 
' Ona Gerulaič-iukč, metų Antanas 
Rimkus turi apie 38—40 amžiau*. 

Nu nekantrybe lauksiu žinių. 
Su augfita pagarba, 

JONAS RIMKEVIČIUS 
Antrašas: 
Kaunas, senas miestas, Vandens 

gatvė. No . 3 Jonui Rimkevičiui . 
I . . Į I — I . , 

J o n a s Alekna vedęs Barbora Ka-
zokąityte mano tikrą seserj, Jonas 
paeina is Telšių aps., I lakių valse1. 
Židikų parap. Etrel išklų kaimos. 10 
metų kaip išvažiavo j Amerika, ir po 
Šiai dienai jo nežinome ar gyvas ar 
mJres ir adreso jo taipgi neturim*. 

Jis pats arba kas apie jj žinote, 
praneškite š iuo adresu: 

L. VAIVADIENfc, 
Jonaičių Kaimas, 

Aiaudinčs Pastas , 
Papi lės Valšė., 

filaulių Apskr. 
Kauno Rėd., 

LITHUANIA 

A D V O K A T A I 

l 
8. W. B A N K 8 

A D V O K A T A I 
19 W. Monroe 8troe< 

R o o m M 4 - Telef. Rando lpk t i M 
Tai: N u o 9 ryto lkl B po pietų 
• a k a r a l * . MOS So. Hafe te i gir. 

Taetfi l t l l 
Chicago. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS i 

Tada toylas t l a m TelsmaMe. Brutml 
na«j» AlMtraktua. VmOmr* pirkimo k 
p+r4mrim0 DaknoMatas Ir Į f l U J I — Į 
7 South Dearborn Street 
ROOBf 1538 TRIBL'NE BLDQ. 

Telefonas R a n d o lph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 St 

Tele fona i Canal 1—7 

P A R D A V I M U I 
TURIU PAKDUOTI GREI 

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

1389 Milvvaukee Ave. 
1 mos lubos 

PARDUODU, MAINAU ir 
PERKU 

Namus , lctus, farmas, bučernes, 
groserius, automobil ius ir kitus biz
nius. Turiu namu ant pardavimo ir 
mainymo visos Chieagos dalyse, y-
pač prie V ienuo lyno (Marquette Ma-
nor) kur yra puikiausi Chieagos ko
lonija, dabar lietuviai apsigyvena. 
Norintieji pirkt, parduot ar mainyt 
kreipkitės ypatiškai , ar laiSkų, gausi
te greita, teis inga patarnavimą. 

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

Metropolitan State Banko Name 
2261 W. 22nd St. Tel. Canal 6699 

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

Oflsaa Dldmiest jJ: 

20 South La Salle Street 
Kambarls BSO 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

O f i s u Vldnrmlestyje 
| CHICAGO T E M P L E BUILDING 

77 West Washlngton Street 
R o o m 1726 Tel . Dearborn 9067 

. Narna Tel. Hyde Park S395 

METą. Kl'KAKTI^VfcS 

A. f A-
VER. JONAITIENĖS 

mirusios IrfUandžio 8 <1. 192:1. 
Jau metai praslinko kaip žiau 
roji mirtin atskyrė iš mušu 
tarpo umsŲ brangia motinėlv, 
kuri g>veno po mini. 3228 Lo-
Wf Aire. 

MetinAn i>amaldos už jos 
dūšia t>us balandžio H d. 1924 
ft». Jurg io bažnyčioje. Nuoftir-
džtai kvieč iame g imines ir pa
žystamus dalyvauti Stose pa
maldose. 
Nulfcidc 

Vyras ir duktė Jonai, lai 
3228 liO>ve Are . 

REAIi ESTATE 
2418 \V. Marouette Kd. arba 67 Blvd. 
Arti TVestern Ave. Ciiieago, 111. 

Tel. Prospeet 8678 

TeleffMias Canal 7233 
PETRAS CIBULSKIS 

Mallavojlmo B,ontraktorin» 

0 A Z Ų 
IR 

POPIEROS 
KHAUTUVE 

Nepaprasta* 
mušu btanlo 

aug-lmaa raiš

kia sažlnlSka 

Kostu merlama 

Apskr. R. Pranelis, jkaip eisite, sykiu atsiveskite 

NUSIPIRKITE LIETUVOS 
ŽEMLAPj 

Turėdami Lietuvos ŽEMLAPĮ matysite Lietuvę kaip 
aut delno. Iš Žemlapio pamatysit kiek Lietuva turi dabar 
geležinkeliu^ plentų, Apskrities mietų, kiek lenkai "pra
šu pane" turi okupavę Lietuvos plotų. Žodžiu sakant — 
pamatysite visa Lietuvą, taip aiškiai, kad patys būtu
mėte pervažiavę skersai ir išilgai. 

> Kaina tik 45c. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Ave. Chicago, BĮ. 

ii 

JOSEPH G, S060L 
A D V O K A T A S 

Veda bylas visuose Teismuose. 
Kxaminuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
R o o m 1518 Ashland Blocfc 
Telefonas Dearborn 4760 

Vakarais : 2341 W. 23-rd P l a c e 
Tele fonas Canal 3589 I 

Tel. Oeiitral «800 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vidnrmlestlj Ofisas 
R o o m 1793 Chicago Temple Bldg. 

7 7 W. Wpshington St. 

^^^^^^ 'patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street I 

n • » » • • < • 
Tel. Lafaje t te 4223 

P L U M B I N G i 
Kaipo lietuvys, l ieturlanis rlsa-

doa p a u r n a u j u kuogeriaosla 
M. YDAKA 

3128 We*t 88 - th S u v e i 

CICERO Ofisas: Panedėl io vak. 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5034 
B R I D G K P O R T Ofisas: Kitais vak 
3236 S. Halsted St. Tel . Boul. 673 ; 

' J. P. V V A I T C H E S 
L a w y e r 

L l t T L VIS ADVOKATAS 
Dlen. : D . 644—610—127 IT. Dear
born St. Tel . Randolph 5584—6585 
Vakarais 10717 Indiana Are . 
Roee land Tel . P n l l m a n 0877 

DAKTARAI 
NAPRAPATB 

• < » • » » . 
(Telef . BooJerard 0813 

Or, Natalii Žukauskas 
H A P R A P A T H / 

824f 8 . Morgan 6 t (Įkbmm 
Valandos Paned. Sered. I Ir Su- I 

I batom nuo 2 Iki 9 vai. vakaro. \ 
4052 South Ashland A t e n u e 
Vai. U tar, Ketvr. ir Petn . nuo j 

3 lkl f vai. vakaro. 

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

Telefonas Lafayette 8026 
Pr iėmimo valandos: N u o 9 ryto iki 9 vai. vakare 

PraneSlmas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai. Kad as gydau 
tokias i lgas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis . Vartoju naują ser
gančiu gydymui būda: nesilpninu l igonių vaiątais. nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus. 
jis dar smagumą, teikia. . | 

Je igu jau aplanklal net keletą gydytojų, pas kurtuos pagelbos Ir gi 
nesuBtradai, o sergi širdies, nervų, sąmatų , paralyžiumi. Inkstų, ausų ne-
girdėjimo, naktiniais sUsHlapinftnais. ar kitokia sena liga, ateik, o a i norias 
patarnausiu. 

THE GEEVUM GIRLS 
RASTI DU UŽTROŠKĘ. 
Namuose, 2607 W 23 place, 

rasta gazu užtroškę dn asme-
•niu — Louts Ma»;nsin, 52 m, 
ir Mr8. Mary Kowal8ki, 36, 
pati Stanley Ko\valski, 2338 
So. Whipple s t 

Swjama, bus tai "moon-
«T^V » 

ihiIle^, aukoa. 

IMI SKV Ą K D - n g t D 0FWASHINC 
D i S H E S ! - IM GOING TO GET A 
HU S|5AN2> S O I WON'T HAVEf 

GO TO IT. S I S ! 
i f c t f B i r l T H l S IS LEAPi 

Y E A R , y 0 U '""m r 4 :MV 

Policija areštavo 28 nepri 
'įuglius, kurių didžiuma len
kučiai. Jie sudarė gaują ir 
BŽsiimdinėjo plėšimais ir va-

rgys44misr - \\. 

h - - A N D 1VVANT 
VOU TO B E MINE 

^ IIEĄPYEAR 

T A K E M E j , 
MISS <^EEVUM!| 

1 CAN PlCTURE YOU IN OUC LITTLEĮ 
HOME,PRECIOUS,-IN YOUR TlNY L-., 

WHITE APRON ,v¥ASH!N0n 
J B E DlSHES AND U 

MAWINC THE DUST[ 
n v y 




