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GAMINAMI PLANAI PA-1 
MINĖTI ŠVENTUP IS I 

METUS 

S S — 

PRAMATOMA šlfc 
TŪKSTANČIŲ PILGi 

ROMOJ. 

Kituomet piigrimai tolimas 
keliones atlikdavo pėsti. 

Lenkijos Triukšmadariai 
Nori Vykti Amerikon 

______^ .' 

APIE TAI RAŠO CHICAGOS TRIBŪNE KORESPOND, 

PRANEŠA, KAD G. W00D, 
PASITRAUKSIĄS. PRIPAŽINO EKSPERTU 

RAPORTĄ 

ROMA, bal. 12. — Yatika-
no įvyko susirinkimas vado
vaujant monsignoruį Pizzar-
do su tikslu pradėti gaminti 
planus Šventųjų Motu. V.VS) 
ra., iškilmingajam paini lieji
mui. Nutarta pilgrimams 
pagaminti vienos rūšies vi
siems identines korteles. jTu-
rint su savimi tas korteles pil 
grimams bus papigintas Ita
lijos geležinkeliais va žia vi
ii.as. Su tomis kortelėmis 
piigrimai bus leidžiami Šv. j 
Petro Bazilikom j pontifika
tas audiencijas ir misionierių 
parodom 

Šventieji Metai visuomet 
Romon patraukia galybes pil-

NETEISINGAI JIS ATSILIEPIA APIE LIETUVA. 

YARŠAYA, bal. 12. — Chi-, lenkams pasitvarkyti. Dėlto, 
eagos laikraščio Tribūne ko-'lenkai nori tu triukšmadariu 
respondento žodžiais, naujai atsikratyti pasiuneiant juos 
gimusiose Europos šalyse, y-Į Amerikon, 
pač Lenkijoje, Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje ir Suomijoje, 
kur maišosi įvairių tautų) A l j i o ®MW tautiniu mažu-
žmonės. pastovi valdžia ifebe-l11*! žmonių ir apie 90 nuošim-
žinoma. Ministeriu kabinetai &ų Tankuose gyvenančių žy-

Phitipinų salose Jis pasigami
no sau priešų. PARYŽIUS, bal. 12. — Re-

l fAVTrA k l „ 0 Paraciju komisija oficialiai 
MAMLA, bal. 11. — Suv. • • * . , . , , 

[pripažino tinkamuoju eksper
tų komiteto raportų, kas link 
Vokietijos išgalėjimo mokėti 

Žinios iš Lietuvos 

Valstybių, Kongresui siūloma 
pravesti visa. eile bilių Phili 

Daugybė rengiasi Amerikon. 

pinų saiu reikalais. Tuo j k o n t r i b u o i j l u 

klausima, dirba M.Quezon,vie I K o m i s i j a ' r a p o r t ; } p a s h ] g 

Vokietijai ir reikalaus priim
ti ir patvirtinti. 

Tas buvo pramatoma. Xes 
raportas visais žvilgsniais y-
ra palankus Eraneijai, bet be
galo skaudus Vokietijai. 

LAIKINOJO VILNIAUS LIE
TUVIŲ KOMITETO 

RINKIMAI. 

puola ir vieton anų kiti kabi
netai iškyla. Puolus kabine
tams, nauji rinkimai skelbia-

dų užsiregistravę amerikoniš
kame konsulate — nori kėliau 
t i Amerikon. Bet jei John-

rai. I r taip viskas sukasi j ̂ ono bilius bus pravestas, tai 

grimu iš įvairiu žemės dalių. 
Taip bos ir ateinančiais me
tais. 

Kituomet ėjo pėsti. 
Kenovės laikais, kuomet ant 

Šėmės ir vandens stigo atatin
kamų susisiekimų, daugelis 
pUgrimų ėjo Romon p.*sti iŠ 
atokiausių šalių. 

1350 metais buvo minimi 
antrieji iš eilės Šventieji Me
tai. Tais metais šimtai pil-
grinqu net iš Švedijos atėjo 
pėsti Romon. 

1925 metais ta/l prainato-
mas labai skaitlingas pilg
rimų suvažiavimas. Tr todėl 
Vatikanas išanksto darbuoja
si pri<> atatinkamo patvarky
mo. Pilgrimams bus pam
pintos pastogės. Supranta
ma, prie to turės prisidėti ir 
Romos autoritetai. 

japling be pabaigos. 
Tų šalių kabinetu nepasto

vumą gali geriausiai atvaiz
duoti nesenai ivvkes Yaršavo-

4. a. «. 

je lenk,ų, latvių, estų ir suo-
mi,u užsieniu reikalu ministe-
rių suvažiavimas. 

Suvažiavimas baigėsi be 
jokių rezultatų, kadangi nei 
vienas tu ministeriu nebuvęs 
ofise ilgiaus <> savaičių. 

Amerika? pavojus. 
Korespondentas tolinus pa

žymi, kad tų šalių politikai 
nurodo į Amerikos šiandielii-
nę padėtį. Ir pačioje Ame
rikoje didžiuose miestuose at- ' 

i 
akirios tautos atskirtomis ko
lonijomis apsigyvena. Ir tie 
Amerikos miestai susilauks 
tekių taikų, kokius turi šios ' 
valstvln's, kuomet tautinės! 
mažumos reikalauja sau ypa-1 
tingų teisių. /Taip *busią i r i 
Amerikoje. 

Pažymi, kad Lenki jos * sie
nose šiandie gyvena nemažai 
svetimų tautų žmonių. /Tos 
tautinės mažumos neleidžia 

tiems išeiviams nebus lemta 
matyti Amerikos. 

Korespondentas neteisin
gai atsiliepia apie Lietuva, 
kurios didelius plotus turi 
užgrobė lenkai. Lietuvoje 
valdžia taip dažnai nesikei
čia, kaip Lenkuose. Lietu
va šiandieninėse savo ribo-

nas didžiausių šiandieninio 
salų generalio gubernatoriaus 
gen. Wood priešų. Tie biliai 
projektuojami ,be gen. Wood 
žinios. 

Dėlto, sakoma, kad riors vi e 
nas t/} bilįų Kongrese bus 
pravestas be generolo VVood 
at si klausimo, pastarasis tuo-
jaus atsistatydinsiąs. 

Gen. Wood priešai žino gu
bernatoriaus jautrumą. Dėl
to, jie darbuojasi nors tokiu 
būdu priversti j į pasitraukti 
iš užimamos vietos. 

Kiek žinoma, į^on. \V00d nė 
ra priešingas salų nepriklau
somybei. Bet jis tvirtina, 
kad dar neatėjo laikas saloms 
įgyti nepriklausomybę. Nes 
salų gyventojai apie nepri
klausomybe turį maiaį supra
timo. iTad fiįlipinai politikie 

VOKIETIJOS KAPITALIS
TAS MIRĖ. 

BERLYNAS, bal. 12. —Po 

Šio mlėn. 16 diena įvyko vi
suotinas organizuotos Vil
niaus lietuvių visuomenės su
sirinkimas. Šv. Mikalojaus 
bažnyčios salė prisirinko žmo 
nių pilna, sausakimšai. 

Laikinojo Vilniaus Lietuvių 
Komiteto pirmininkas savo 
pranešime apie m<etinę komi
teto darbuotę plačiai nušvie
tė šio krašto lietuvių padėtį 
apibudino visų lietuvių* drau-

kavimjų, gana daug buvo atsi
tikimų, kad bešalis teismas 
visai nepatvirtino tų konfis
kavimų teisėtumo. Praneši
mo išvada buvo tokia, kad lie
tuviai Vilniaus krašte gyvi ir 
jokie persekiojimai tos gyvy
bės negalėjo panaikinti. 

Komitetan išrinkti abėcėlės 
eilė: 1. Dr. Danielius Alseika, 
2 kun. Pranas Bieliauskas, 3 
kun. Kristupas Čibiras, 4 ūki
ninkas Kazys Gaigalas, 5 mo
kytojas Stasys Kairukštis, 6 
kun. džiak. Klemensas Maliu
kevičius, 7 kun. prof. Skruo^ 

gijų veikimą, paliete opiau-} dyg, 7 Dr. Aleksandras Ry
šius mūsų gyvenimo apsireiš- m a s > 9 D r - J u r f « Šlapelis ir 

keletos vykusių operacijĮų nuo j kimus ir administracijos var- 1 0 kan- D r - V i n ( , a s £ajane-
plaučių uždegimo čia mirė žymus pilietybės teisiu įgiji- k a u s k a s - Tame skaičiuj trys 
žinomas industrininkas kapi 
talistas liūgo Stinne.s. 

Dideli jo turtai valdyti pa
likta mirusio dvįem sunam. 

Vokietija didžiai apgaili 
mirusį .Stinnos'a. Xes tai 
buvo vienas tų, kuris smar
kiai kovojo franeuzų hegemo
nija okupuotose teritorijose/ 

mo gytyje, o ypač švietimo * »p»*™&u (Nr. 4, 6, 7), li-
dorbo varžymo krytyje. Pla-, k l l s i o i i ~ v i s i vilniškiai. Kau
čiau buvo kalbėta apie š v e n - j d i d a t a i s ^ išrinkti (balsų dau-

oidarvmo (5°*°°* eu<e) Stasys Matijošai-

. . . . . . .. riai juos begalo pra<kėtų iš-
se turi labai nvkias tauti-: . . . 7 , 
nes mažumas, neskaitant; 
žydų. Autai, tokia Suomi
ja neturi juk beveik jokių 
tautinių mažumų. Nykus 
lenku skaičius vra ir Lat-
vijoj. rfik viena Lenkija y-
ra sudaryta iš tautinių ma
žumų. Lenkija skaito arti 
30 milionų gyventojai, į-
imant užgrobtus svetimus 
plotus. Arti 15 milionu tų 
Lenkijos gyventojų sudaro 
tautinės mažumos. 

jnau/loti, paėmę savo rankos-
na salų valdžios vairą. 

VVALTONO BYLA AUKŠ
ČIAUSIAM TEISME. 

VVASTITNGTON, bal. 12.— 
ITonduraso revoliucionieriai 
iš oro bombarduoja tos res
publikos sostinę. Yra ten bai
mės ir amerikonams. 

\VAS1IINGT0N, bal. 12.— 
Aukščiausias, šalies Teisinasi 

Tad ir nestebėtina,. jei 
Lenkuose del tų tautinių 
mažumu taip bloga. Nes 
lenkai s«Vii ne savam veži
me. Tas tautines mažumas 
jie žiauriai persekioja. 

Virš miliono pilgrimų. 
Prie Šventojo Tėvo Leono 

XITI Šventieji Metai buvo mi 
nimi. I r tais metais Romą ap 
lankė virš vieno miliono pilg
rimų. Tas skaičius pilgrimų 
sukėlė net sensacijų. Nes 
niekas nedrįso nei pamintyti 
apie tokį skaitlingų kataliku 
sukelia vimn. 

Romos gatvėmis tais me
tais ėjo procesijos paskui 
procesijas iš vienu bažnyčių i 
kitas giedant " I t i s e r e r e . " I r 
visos tos procesijos /Vyskupų 
buvo vedamos. 

Šventųjų Metų pradžia. 
Laikraštis " R o m e " paskel

bė įdomių žinių apie Šventųjų 
[Metyi minėjimo originalumą. 
Baso: 

"Anot tradicinio Apaštalų 
Sosto papročio, šventuosius 
Metus paminėti paskelbiama 
Papos bulla. Tai atliekama 
Dangun Įžengimo šventėje 
prieš Šventuosius Metus. 

' < Dėlto, Šv. Tėvas Pius XI 
šįmet gegužės 29 diena pas
kelbs pasauliui apie ateinan
čius 21-sius iš eilės Šventuo
sius Metus. 

•'šventųjų Metų minėjimo 
pradžia siekia labai senų lai
kų, Mozės laikų. Tais lai
kais pas žydus paprotys bu
vo minėti jubiliejinius metus 
kas penkiasdešimts metų. P r a 
nasas aiškina t«*j įkvėpimų, 
kurs paeina nuo paties Dievo, 
knygoje Leviticus. 

44Katalikų , Bažnyčia pradė
jo minėti Šventuosius Metus 
1300 metais. ,Tai įvyko vieš
pataujant Papai Bonifacui 
VIII. Tas pat Papą parėdė, 
ka/1 Šventieji Metai butų mi
nimi kas 100 meto. 

Įvyko atmainos. 
' * Paskelbdamas Šventuo-

sius Metus, Papą Bonifacas 
VIIF paragino .katalikus ke-

Iliauti Romon ir pagerbti Šv. 
Petro Grabą. 

* 

" P a p ą Klementinas VI su
trumpino Šventųjų Metų mi-
nėjimo laikotarpį kas 50 me-

"Paskui Papą Sikstus IV 
sutrumpino li^i 25 metų ir 
Šventuosius Metus 
1475 metais. 

mis pertraukomis Šventieji 
Metai minimi kas 25 metai. 

" P r i e Papos Leono X I I se
ptynioliktieji iš eilės Šventieji 
Metai įvyko 1825 metais. 

S. V. KARAN PASIREN-
GIMO IŠMĖGINIMAS 

CLEVELAND, O., bal. 12. 
j — Čionai republįkonų naeio-
įnalėj konvencijoj Public hall 

nagri ir ja pašalinto OklaJio-j,)US p a r u o ^ t a r s m S ( V l y m , 
ma valstybės gubernatoriaus 
\Valtono byla. , 

) 1. 

Kaip žinoma gubernatorių 
pašalino kluxerinė legislatura. 
Buvęs gul)ernatorius apeliuo
damas pažymi, kad legislatu
ra neteisingai ir vienpusiai 
veolė tardymus ir byla ir dėl
to neteisingai jį pašalino. 

C H I C A G O J E , 

NAUJI LAIVAI PR0HIBI-
CUAI VYKINU. 

PRAŽUVĘS GARADŽIAUS 
SAVININKAS. 

eiomų gimnazijos 
priežastis, buvo įrodyta, kad 
ne lietuviai var.ė politikų lai
kydami Švenčionių gimnazijų, 
bet gimnazija buvo vietinės 
valdžios uždaryta dėliai poli
tinių motivų. Lenkijos "Sei
mas nepagyrė tos valdininku 
politikos. ' Komitetas stovė
damas ant grynai tautinio pa
grindo ir laikydamasis savo 
veikime legaK-s opozicijos ri^ 
boso, darė visas pastangas, 
kad lietuviams butų taikomos 
visos juridinės konstitucijos 
garantuotos teisės ir nebūtų 
varžomas tautinis, kultūrinis 
ir ekonominis lietuvių vysty
masis. Komitetas gaudamas LONDONAS, bal. 12. Iš 
atatinkamos valdžios leidimų I Varšavos praneša, jog Lenkų 
rūpinosi materialiniu lietuvių f Telegrafų Agentūrų perėmusi 

_. 

lis, Kazys Valeckas, Dr Ve
ronika Alse iki enė ir Povilas 
Karazija. 

fTa pačių diena, įvyko nau
jojo komiteto posėdis, kuria
me be kita ko išrinkta prezi
diumas: pirm. IV. Alseika, vi-
ce- pirm. kun. Čibiras, iždin. 
kun. V. Zajančkauskas ir sek-
ret. St. Kairukštis. 

I visuotinų susirinkimų bu
vo atsiųstas admin. valdžios 
atstovas p. Žilinskis, kuris ra
do reikalinga atsisėsti... susi
rinkimo prezidiume.. \ 

[Liet. Rytai] 

AVASIIINGTON, bal. 12.— 
Prezidento Coolidge adminis
tracijos programoje be kitko 
yra pagaminti 30 greitų laivų 
gaudyti pakraščiais degtinės 
kontrabandininkus, kurie A-
merikon šmugeliuoja svaigino 
sius gerymus. 

Tam tikslui Kongresas pa
skyrė 14 milionų dolerių. Yra 
pinigų. 

be Washingtono autoritetų pa 
atidarė J gelbos. 

J Visgi tai įdomus tas visas 
"Nuo to laiko su kaikurio- planas ir išmėginimas. 

MOTERIS "VEDĖ" MOTE
RĮ; AREŠTUOTA 

JIARITPORD, Conn., bal. 12. 
1— Čionai areštuota ,E. Kim-
bell, 32 m., kuri nudavė vyrų 
ir "susi tuokė" sai Miss Pearl 
Davis iš New Britain, Conn. 

Tos Tįųšies " šposų" Ameri
koj dažnai pasitaiko. 

AVASHINGfTGN, bal. 12.— 
Amerikos didžiausia patriotiz 
mo ir karau prisirengimo de
monstracija įvyks šįmet rug
sėjo 12. Tai bus mobilizaci
jos diena ir ta diena bus na-
cionalė šventė. Visų S. Vals
tybių miestai, miesteliai ir 
valsčiai tų dienų turės paro
dyti, kaip jie daug patriotin
ei, kaip jie sugeba organizuo
tis ištikus karui, jei toksai 
staiga butų paskelbtas: 

Tokius planus pagamino g. 
Pershing, kuris nori pamaty
ti, ar nacija tikrai yra patri-
otinga, ar gali tvarkingai 
trumpu laiku susimobilizuoti CHICAGO. — Šiandie ne 

pastovus oras; pramatomas 
lietus; rytoj pramatoma gied
r a ; maža atmaina temperatu 

Long (jrave garadžiaus 
savininkas, AYiŲiams Delme, 
32 m., nežinia kur pražuvęs. 

Jo automobilius rastas pa
mestas už vienos mailės nuo 
Barrington. 

Automobiliuje rasta mašne-
lė su 1 dol. banknote ir( maši
nos dugne 60 centų sidabri
niais. Tuotarpu anų dienų 
jis išvažiuodamas su savimi 
turėjo 100 doleriai. v 

Policija yra nuomonės, ai* 
jis kus pagrobtas, arba plėši
kų užpultas, nužudytas ir la
vonas kur-nors paslėptas. 

4 PAVESTI GRAND JURY. 

LTž piliečių pagrobimą per 
buvusius rinkimus Ciceroje 
keturi galvažudžiai • pavesti 
grand jury. Apskrities tei
sėjas Jarecki kiekvienam jų 
paskyrė po 162,500 dolerių 
kaucijos. 

SITKA, Alaska, bal. 12.— 
S. Valstybiį armijos lakūnai, 
skrindų aplink pasaulį, lai
mingai atskrido čionai. 

MOTERIŠKĖS LAVONAS 
* EŽERE. 

Ties Fullerton ave. iš eže
ro išimtas neidentifikuotos 
moteriškės lavonas. Paimtas 
lavoninėn, 1625 No. "VVells st. 

roję. 

Eksp^odavo bomba ties na
mais, 2305 West Ohio st. Tai 
juodrankių darbas. ( 

politinių kalinių ir belaisvių 
šelpimu. Kaip tam sušelpi-
mui, taip ir labdarybės ir 
švietimo įstaigoms daugiausia 
aukų buvo (jauta iš Amerikos 
lietuvių. Amerikos lietuviai 
labai užjaučia Vilniečius. Ko-

pati Varšavos valdžia. Taigi 
iš Varšavos visos žinios bus 
lenkiškos spalvos. 

MANILA, bal. 12. —Wash-
ingtone skelbiamos žinios a-
pie generolo Wood atsistaty-

mitetas uš tokią jų. p<wflm<?, j tinimų neteisingos. Nes ge-
iarė jiems keletą kart Vilnie
čių vardu širdingą, padėkos 
žodį. 

Vietinė ypač sodžiaus lietu
vių visuomenė taipat sulig iš
galės remia visas labdarybės 
ir švietimo įstaigas, siunčia 
daug aukų spaudai, kurios pa 
dėtis nebūtų sunki, jeigu ne-

neralis gubernatorius nemano 
atsistatvdinti. 

P I N I G U K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 

$1.00 
4.29 
6.02 
4.22 

butų dažnų laikraščių konfis-j Šveicarijos 100 fr. 17.29 

H 33C^ 

Siųskite Savo Giminėms 

LITTUVĄ 
P I N I G U S 

P E R 

:8 
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NES; "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausių Lietuvos 
bankų — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS^ siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 
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LIETUVIŲ KATALIKO 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
kasdieną itekyrtu nedeidltniia 

Mrtami 16.00 
Pusei Metų 13.00 

(R prenumeratą mok&sl tfkAino. Lai
te Maitosi neo Bšraiymo dienos, 
M nfco Naanj H«tn> Norint permai
nyti adresą Tisada reikia prisins-
tl ii senas adresas. Pinifai genaa 
eisi siųsti liperkant krasoje ar ex-
preso 'Money Order" arba idedant 
atnlgas i registrao«a fcift% 

D&AUOAB t UA. 0 0 . 
*334 South OaJuey Aeeont 

Cnicago, Iliinoia. 
l e l . Roosevelt 779} 

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

> * reda- KATALIKŲ PASAULY. tų persikelti į "N-nų 
kciją. 

Bostono "Kele iv is" nuro- Ketvirtas Tarptautinis Kata-
dė mums ir gi vieną klaida. 
Girdi, Kerenskis, kuris sug
riovė" savo žioplumu Rusiją, 
nebuvęs socialistas, bet ese
ras. Socialistus gi MacDonal-
das Anglijoje, kaip ir visi so
cialistai, ar lietuviai, ar ru
sai, ar kiti esą. "visi jie biau 
rųs šovinistai ir reakcionie-

99 

s t 

* • 
riai. 

Mes visuomet džiaugiamos 
tiesai aiškėjant/o "Keleivis"' 
mums čia pagelbėjo. 

" E s e r a s ? — reiškia sulru 
mpint'as "socialistas — revo
liucionierius ty. smarkesnis už 
paprastus cicilikėiius. Mes vi
suomet buvome tos nuomonės, 
kad kuo pasiutiškesnis sooia-

GRĮž f A P R l i DARBO. A k t o r i u s . * T «, f 

Anglijos profesorius Baker 
darė ilgus tyrinėjimus nore 
damas surasti... sausą vande 
nį. IŠ karto atrodo kaip ir 
juokas, bet rezultatai pasiro
dė netikėtai svarbus. Po iljlistas, to daugiau jis košės 
gų, kai tr ių ir darbščių tiri- ! privenki. į imtą nuošimčių so 
Dėjimų mokslo vytas surado, |Cialistai — tai bolševikai. Ala 
kad saaso vandens nėra, kad cDonaldas Anglijoje yra ga-
vanduo visuomet yra šlapias. 

Profesoriams dažnai pasitai 
ko ilgus metus tirinėti, kol 
suranda visiems žinomą tie
są. 

likų Kongresas. 
Šiais metais rugpiučio pa

baigoje Venecijoje (Italijoj) 
įvyks ketvirtas metinis Tarp 
tautinis Katalikų Kongresas. 
J is yra organizuajama tarp
tautinės katalikų sąjungos 
4 k Ika" ty. internacionale kata 
likų akcija, kurios pagrindi
niai principai yra išdėstyti 

Tėvo Pij*aus XI encikli
koje "Ubi areano Dei" . Są
jungos tikslas — krikščionis 
ka pasaulyje taika. J i eina 
ranka rankon su Bažnyčios 
valdžia, keldama visose ša
lyse brolišką katalikų bendra 
darbiavimą už santaiką, ramy 
bę ir krikščioniškąją taiką 
tautų tarpe, kartu organizuo 
u'uma tarptautinį apgynimą 
Katalikų Bažnyčios nuo prie-
v 

sų. 
Šie metiniai tarptautiniai 

katalikų kongresai duoda 
daug katalikams naudos. Juo 

Darę gana ilgą laiką daug 
trukšmo su visokių, valdiškų 
skandalų ir skandalistų tyri 
nėjimų, Suv. "Cąl. senatas ir 
kongresas grįžta prie pozity
vaus darbo. 

San Francisco apielinkėse 
važinėja von Harry Kessler, 
buvęs Vokietijos pasiuntinys 
Lenkijoj, su% propaganda už 
savo šalį. 

Streikas. 

Uoliai ima svarstyti bilių, 
liečiantį taksų mažinimą. Ma
noma nukirsti net 25%. 

Beto, yra vilties, kad pra
eis sumanymas, draudžiąs lei 
sti bondsus, liuosus nuo val»- j Nenori kataliko. 
tybinių mokesčių. 

14 balandžio pakilsią štrei 
kan Kanadoje visi pašto tar 
nautojai, jeigu valdžia nepa
didins užmokesti. Tai nutarta 
jų Federacijos susirinkime. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

na ramus socialistas, \bet ir 
jis streikams padeda. Mums 
atrodo, kad darbininkų prie- se visi pamato, kaip didelė 
teliams reikėti] ne streikams, yra Katalikų Bažnyčios jėga, 
bet piltiems darbininkams pa 

.dėti. Streikai yra darbiniu -
Prof. Baker jieškodamas jj;ams nekiimė. Bet tame i r ne 

sauso vandens surado ką ki-j laimė, kad socialistai norėtų 
tą. Mat vanduo pasidaro, kuo būti darbo žmonių prieteliais, 
met du gazu oxigenas ir Iii- bet jų socializmo teorijos nie 
drogenas susijungia. Profeso- kuomet jiems to neleidžia *at-
rius tad surado, kad tiedu Iškirti patriotizmo nuo šovi-
gazu jokiu būdu nesusijungia nizmo ir liepia tėvynę mylin-
budami visiškai sausu. Pasi- 'čius kolioti "biauriais fanati 
rodo, kad vandeniui padaryti kais ir reakcionieriais." 
būtinai reikia ne tik tu dvie-į . . . . . . . .. . 

1 Mes skiriame patriotizmą 
TO erazu, bet dar bent kris- . . . y> . . .. 
J V fo ft nuo šovinizmo. Patriotizmas 
leli vandens. % ... v • • 
**** m yra meile, šovinizmas pa t no-t Atsikartoja tad senas klau tinis yra neapykanta. Ne mes, 
simas, kas pimia buvo, ar vis kiti, Tėvynės medę koliojantį 
ta ar kiaulinis, ar vandenį su 4* Keleivį" praminė ' 'Valka-
darantieji gazai, ar pats v u n - t a . " 
duo. 1 

! Univarijonų sektos bažny-
Paprastų žmonių sveikas : r ; 0 j e Xew Yorke "kun iga s " 

protas ir nepametusieji sveiko jpotter pastatys beždžionei 
stovylą ir laikys ypatingas 

kaip būtinas reikal'as verčia 

Pasaulinis (rekordas. 

Francnžų hydroaviatorius 
Rene iškilo su savo lakstytu-
vu 3,500 metrų, paėmęs su 
savim 500 kilogramų vazos, t 
- Tai pasaulinis rekordas:. 

Nuskendo laivas. 

Į pietus nuo Hetteras 50 
mailių nuskendo garlaivis 
"Sant iago ." Norvegų laivas 
"C i s sy" atskubėjęs pagelbon, 
išgelbėti spėjęs vos 11 žmon. 

bendradarbiauti kartu su vi- 24 įgulos vyrai prigėrė. Nus 
somis tautomis, kad pasauly- j kendęs laivas yra 3,325 tonų 
je įvyktų pastovi, teisinga t*Jtti .įtalpom. 
ka. 

proto mokslo vyrai žino, kad 
vištos ix kiaušinio atsiradi- pamaldas pagerbimui žmo-
mui reikėjo Pirmos Priežas- j , . a u s išsivystymo iš beždžio-

uės. Senas yni pasaulis ir dau 

Šiame kongrese bus numa
tytos ir sudarytos specialės 
spaudos konferencijos. Tarp 
kitų bus keliami šie klausi-
siškijos apgynimas, emigran
tų globa ir tt. 

Gficialis Tarptautinis Ka ta ' 
likų Sąjungos ofisą* — biu
ras : " H A " CJrafz (Austria) 
Karmeliterplatz 5. 

Kongreso-gi adresas: M r. 
prof. Pizzi, eamniello Fenizc 
1924, Venczia (Italija). 

Nauja sutartis. 

Iš Londono praneša, kad 
tarp Vokietijos ir Rusijos į-
vykęs susitarimas, kad į Tau 
tų Sąjungą neįeisią, jeigu ne
bus priimta Tautų Sąjungon 
kuri nors 'v iena šių valstybių. 

ties. Pasirodo, kad ir van
dens atsiradimui reikėjo Pir
mos Priežasties. Sveikas pro
tas žino, kad tos Pirmos Prie 
žašties reikėjo vis*airt, kas yra 

gel ko jis yra matęs. Buvo 
garbinami katinai, krokodi-
liai, jaučiai ir negyvi stabu
kai. vBuvo garbinama Paryžių 

pasaulyje. Žmonių kalboje, j e socializmo tėvų merga-pu-
lietuvių kalboje, ta viso esan I leistuvė, kaip proto dievaitė. 

Jie patys save žemiau už gy- "žvaigždžių muzikos/ 
vulius stato. Mes norime ap-. kurią pirmiau tik poetai sva 

čio 'irmoji Priežastis vadi Tad nestebėtina, kad atskilų-į saugoti jiems bent lygybę. 

šieji nuo krikščionybės prote* 
tonai dabar susrabmeįdėjo ir 
grįžta prie gyvulių garbini
mo. 

Stebėtina tiktai, kad kaiku 
rie piktinasi, jeigu mes mo
derniškus stabmeldžius kar
tais beždžionėmis pavadina
me, (lyvuliii garbinimas yra 
jų statymas aukčiau už save. 

Katalikų studeatų kongresas. 

Pasaulinis katalikų studen 
tų kongresas įvyks šiemet Bu 
dapešte vadovaujant J . K. vy
skupui Blattfelder'ui. 

žvaigždžių musika. 

Mokslininkai Ferie M. Jo-
uatust ir majoras Mesny iš
rado būdą paleisti šviesos 
spindulius į girdimus balsįic 
Su patobulinto .aparato pagel 
ba žvaigždės Capelbi šviesa 
(ji nuo žemės šimtus milionų 
mailių atstu) teikia aiškiai 
girdimus barsus. Moksliniu 
kai dirba toliau ir mano, kad 
nebeužilgo galėsime klansytis 

apie 

Nominuotas Anglijos am
basadorius Rusijai James O'-
Grady yra buvęs Rusijoje 19-
17 m. pasveikinti rusų tautą 
nuvertus carą, o 1922 m. bu
vo ten nuvykęs kaipo pagel-
bos teikimo misijos pirminin 
kas. Bolševikai nenorėtų jo 
priimti, nes jisai yra darbi
ninkas ir praktikuojąs kata
likas. 

Totorių respublikoj badas. 

Pakilęs nauju smarkumu 
Rusijoj badas. Badas labiau
siai paliečia dabar totorių re
spubliką. Žmonės šimtais mir
šta. 

AMERIKOS DOLERIAIS 
AR LITAIS. 

Išmokame kiekviename Pašte Amerikos Dolierrais 
ar Lietuvos Litais. 
TELEGAFU 

Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. SrtmtaRiems 
pirmiau per mūsų įstaiga yra 50% pigiau. Klauskite 
informacijų laišku ar ypatrškfti. 

AFFtDAVITUS ir Įeitus legališkus dokumentus 
padarome atsakančiai. 

LAIVOlCAftfĖS ant visu linijų. 
Apdratidžtanfe nuo usrnies ir kitų nelaimių. 

REGISTRUOTAS NOTARAS 

Paul P. Baltutis & Co. 
901 West 33rd Street 

Chicago, nHnois. 
Telefonas Yards 4669 
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CUNARD 
Atiankykltc Lietuvą! 

T v* •• \ 7 • • 

recioji Vasarine 
EKSKURSIJA Į 

LIEAUVĄ. 
ŠUĮ. DkskuraljJl Vadovauja 

C. G. LŪKSIS 
I>lačial žinomas lietuvis kalbėto

jas ir keliautojas 
I šp lauks Iš V* w Yorko 

Gegužio (May) 28 d. 
pagarst-jusiu v isame svlt-to 

E K S P R E S I N I U L.V1VU 

si — Dievas. 

Nestebėtina, kad jieškantie 
j i s'auso vandens profesoriai 
nemato paprasčiausių dalykų. 
Bet stebėtina, kad sveiko 
proto sąvokos nebtekusieji 
" t i l igenta i" savo klajojimus 
vadina 'mokslu", "pažanga.' • ' 

ijojo. 

(45,647 tomj) 
DEŠIMTIES D I E N U LAIKU 

Į LIETUVĄ 
per Southamptoiią 

6 malonios dienos kel ionės jūrėse 
KAlnos: 

TREČIOJI KLASĖ 
I k a u n u $109.60 

I Pi l ia \u $1©«.&0 
f Klaipėda ( M c m c l ) $107.00 

Virš to ^5 muito (karės ) 
Pil iet is Luksis lydės ekskursantus 
FtaCiai J Lietu\*ą ir aprūpins visus 
ir pasi linksmini mus visoj kel ionėj 

Kiti išpaukimai kas Scrcda 
Cunard Line 
140 No. Di-ar 

born Str. 
Olileago, 
l l l i i iois 

! \ 

< 
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S A L U T A R A S R 1 T T E R S 

PRANEŠIMAS VISIEMS DRAUGAMS 
IR KOSTUMERIAMS 

Turime garbes šiuomi pTaneh'ti, kad SALU-
TARAS DRUO k CHEMICAL CO. persikėlė iš 
senos vietos 1T07 So. Hatsted St. į naują, 6%) W. 
18th St., Cbieago, 111. Te]. Caual 0417. 

Visi, kas tik vartojo S a l u t a r o R i t e r į , 
sako, kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvo-s 
skaudėjimo, pilvo sopėjimo ir nuo daugelio kitų li
kų tliip, kad tie žmonės ir šiandie yra labai dėkin
gi nrusų kompanijai. * Taigi prašykite jo savo ap-
ttekoje o jei negausite, tai rašykite i mūsų naują 
vietą eta paduotų adresu, o mes prisitjsmie jums 
k IK >g re i ė i a a šiai. 

Su tikra pagarba, 

SALUTABAS mm & CHEMIGAL CO. 
639 W. la th Str., Chicago, fll. 

S A L U T A R A S ' R f T T E R S 
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MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a musij Baake. 

Taupymo Atvount'as šioj įstaigoj tai g«riausia8 
in*ves*tnientas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Accmmt'us galima pradėti sn $1 .*00 ir aukš^ia* 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICER0# BANK 
CICERO, ILL. 

r tfdi I I i f i > M i i i ' 

48 th Avenue and 25 th Place 
• • ' • 

. — J M I 

Girnius. 

P A J Ū R I S , 
Tauragės apskrities. 

v ( 

Sauso vandens j ieškotoja i 
iš ^N-nų" susirūpino kun. 
Bimišu, kad jis buk tai ga
vęs saktį ir nebesąs "Drau
g o " redaktorių. Kun. Bum-

šas siunčia jiems nuoširdų 
aėiu, kad nepamiršta. Piio 
to "NrUos" norėdamos paro
dyti, kad jos esančios "džen-
tlemoniškos'' ir nesikoliojan-
čios niekuomet, j>arašė, kad 
" D r a u g o " redakcija esanti 
tvartas ir buvusiems mūsų re 
daktoriams sekanti vieta B-
santi stokyarduose. 

Muun atrodo vis'ai pama-
matuoti, kad "Draugo ' ' reda
kcija nėra nei tvartas, nei be 
protnamis, nes mes redakci
jos sąstate neturėjome nie
kuomet nei sauso vandens jie 
škotoju, nei gimusią suly--
Darvino teorijos. Jeigu gi 

Padėtis. \ 
Už 7 kilometrų nuo Tenenių bažnyt

kaimio randamas Pajūrio miestelis.. J i s 
stovi labai patogioj vietoj — prie didelės 
Juros upės, kame Įteka Nemylo upelis. 
Kadangi miestelis stovi pagal Juros, tai 
toji vieta ir imta vadinti Pajūriu. 
Jura. 

Pro Pajūri teka didelė upė Jura , ku 
ri šiai apylinkei yra labai reikšminga. 
Aukšti Juros skardžiai (krantai) apaugv 
krūmais, medžiais, o vietomis — ir išti
sais miškais, teikia nepaprastą gražumą, 
kad net svetimtaučiai juo gėrisi. Vokie
čiai savo laiku buvo išleidę paveikslu ai 
burna, kuriame ir Pajūrį su Jura keliose 
vietose nufotografavę buvo patalpinę. Y-
pač pavasario metu, kai pražysta pievos 
Juros skardžiuose ir* lakštutė Jakžtuoja. 
Pajūris ir jo apylinkė labai įspūdingi: 
tik gerėk U ir uostyk kvapų orą!.. 

Ju ra kasmet plukdoma j P rusus 
daug miško iš Žemaitijos, celiuliozai dir
bti. Tą medžiagą žemaičiai vadina "mė-
teriais." 

kuriam iš mušu eks-redakto-1 Malūnai. 
i 

rrui pasinorėtų pakvėpuoti) Visoj Juros tėkmėj pastatyta nenm-
"specialiu" oru, jiems nerei . m malūną. Ir Pajūrio parapijos ribose y-
ktų eiti į stokyardus: užtek- ra du: Dabkiškiuose — p. Jorudo, ratu 

varomas ir Pajūryje — p. K. Nausėdos 
(Iz. Nausėdos Cliicagoj brolio) turbi 
nu varomas, su 3-mis girnomis, 2-m pik 
liais, 1 tartoku, guntarne, šukarne ir tt. 
Vokiečiai okupacijos metu buvo ji nusavi 
nę savo naudai. 
Tiltas. 

Prieš didįjį karą jokio tilto ties Pa
jūriu nebuvo, nors jis labai buvo čia rei
kalingas. Potvynio metu buvo keltu (ir 
valtimi) keliamasi, o nusekus Jura i — 
lieptas -patiesiamas pėstiesiems pereiti, 
važiuotieji brasta važiuodavo per Jurą. 
Vargas būdavo didelis. I r dar rusų lai
kais gyventojai rūpinosi tilto statymu, 
be f t ik 1915 m., tokieči'ams atėjus į Lie
tuvą, tebuvo pastatytas tiltas ant " o -
žiBy" o 1916 m. — tikras polių. Uitas, 
tik neilgam. 1921 m. ledinės pakirto ir 
ledlaužas ir polius — i r visą tiltą van
duo nunešė. — Dabar kasmet statomas 
tiltas ant "ožių ," kuris prieš didelius po
tvynius atimaiiuis. Nebesant tilto, kelki-
rnasi valtimi. ;— Gyventojai labai susi
rūpinę naujo tilto pastatymu, ir tuo tik-
siu klibina valdžią, net 'medžiagą iš jos 
išgavo kelį jau metai ir suvežė, o tilto 
kaip nėra, nors inžinierius tilto planą jau 
senai nuėmė... Bet yra u'avinią, kad tiltą 
dar šiais metais pradės statyti. 
Apylinkė. 

Del Juros ir jos įtakų (upelių) kran 
totumo, či'a žemės paviršius kalvotas, ne 
lygus. Laukai sausi, derlingi, nors yra ir 
šlapių, nederlingų, bet tokią laukų — nia 

ža. Miškai gerok'ai reretinti, bet vis del 
to jų čia pat dar nžtenkamai yra. Visa 
apylinkė išraižyta Jura ir jos į takais: 
Nemyhi, Kiše, Gerve, Žvėre, Ilgočiu, 
Trumpe ir Teneniu. Yra ir vienas ežerė
lis, 15 liektarų ploto, už Jomantą kai
mo. Prieš karą jis buvo labai žuv ing i , 
tik vokiečiai iš jo daug žuvies tinklais 
įsveze. 
Paiafcalnis. 

Netoli Pajūrio, kur įteka į Jurą Ki-
sės upelis, yra ankštokas, dailus pilia
kalnis, žmonių vadinamas Pilaite. Kas, 
kada ir kuriems galams jį supylė, nė pa
davimai nieko nesako, — matyt, senai jis 
čia stovi. Bet spėjama, kad cia senovėje 
bula žinyčios. Tatai liudija ir artimąją 
kaimą vardai: "Kunigiškiai, Jomantai, Li 
kiikėnai, Vydutiškė ir vienintelė žmogaus 
pavardė Lrleikėną kaime — Vaidelas (t'ar 
laiškai — Vadefcs). 
Lenkmečio kapas. > 

Sentrkai gražiai atpasakoja buvusį 
Pažvėrio kaimo girioje, prie Žvėrės upe
lio, lenkų •maistininkų muši su rusų ka
zokais. Maištininkų tarpe buvę ir kuni
gų. Maištininkus kazokai nugalėję. Kas 
iš lenkelių likęs gyvas, sprukęs per Ju
rą į Džiaagėnus, nešdamas savo gyvastį. 
M'ušio vietoje likę 40 nukautų, kurie pa
laidota vienoj duobėj. Žuvusiems pager
bti, Kvėdarnos bajorėliai per kelis įlie
tus prieš karų pastatė ant žuvusiųjų ka-
l>o kryžių, kuris ir dabar, tebeliudija, kur 
guli lenkmečio dalyviai... 

Senovė. 
Simonas Daukantas savo " Žemai

čių ir "Kalnėnų b u d e " mini Pajūrį buvus 
apskrities (pavieto) centru. Tatai pana
šu į tiesą* nes Pajūrį iš senovės valdė 
turtingi bajorai Valavyčiai. Todėl dar ir 
dabar žmonės dažnai tebevadina Pajūrį 
— Yalavyces Pajūriu. 

Mastelis. 
Miestelis, senųjų žmonių pasakoji-" 

m u, išaugęs pereito šimtmečio pusėje. 
Pirm 100 metų Pajūryje nedaug namų te
buvę. Bažnyčia rjau iš seno buvusi, tik 
ne toje vietoje, kur šiandien stovi, bet 
rinkos viduryje. Ta ketvirtota vieta dar 
ir daba r rinkoje žymu ir matoma, nes y-
ra įdubimas. Dabartinė muro bažnyčia 
statyta vietos bajorų lėšomis 1836 m. Čia 
}>at ir kapinių butą. f#rB ra. lyginant kra
ntą ties bažnyčia, rasta 'žnionią kaulų, su 
moteriškė* plaukais ir šilkų skaros lieka 
nomis. Dabar kapinės vra toliau nuo 
bažnyčios — ant pat Juros kranto, gra-
žyioje vietoje. Dabar miestelis apgyventas 
lietuviais ir Syd'ais. Žydai yra užėmę vi 
sųpatogiausias vietas, o lietuviai gyveno 
užkampiuose. Miestelis didokas, ir šla
piu rudens metu sausas. Nesenai antra-

'dieniais įvesta turgai, o iš seniau yra ke
li triukšmingi per metus. 

Miestelyje yra ir dvikompleklinė pra 
džios mokykla ir nuo perniai metų — žy, 
do vaistinė. 

(Bus daugiau). 
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SPORTAS 
Šeštadienis, Bah 12, 1924 

kus, P . Savickai ir P. Laupy 
| naitis. 

Šokių komisija, kurion į- rašt., P . Paliulis ižd., ražt. 
Veda S. PETRAUSKAS Įeina,: P . Paliulis, J . Martino- Al. Manstavičius buvo paskir 

. jnL% J . Valiulis, J . Rėkus ir tas generalis scorekeeper. 
Vyčių Svaidininku veikimas. Į B. Misevičius, išdavė gražų I skundų .komisiją (sup-

vo išrinktai pirmininkas, J . j Ciceriediai susiorganizavę. .pildyti ir gal galės pradėti 
Rėkus pag., P . Laurynaitis, Manatlžeris Jenuška jau tu [žaisti prieš sezono atsid'ary-

Lietuvos Vyčių Oliicagos 
Affckru-io svaidininku Lygos 
>usirinkįinas jvyko balandžio 
1 d., Dievo Apveizdos para
pijos svet. Atstovų buvo is 
suj kuopų: 4. 5, 8, IS, 14, 16, 
.'5f> ir 36. Susirinkimą atidarė 
Lygos pirmininkas Pranas J . 
Paliulis. Tarpe svarbių daly. 
kų tų vakarų išgvildenta Ly-
irosv Įstatai, pataisymai ir 
priedai 

J konstitucijos komisijų j -
ėjo ir d i rba: Adv. Mastaus-
kas, knn, Prof. Urba, J . Ke

ri 

raportą, pranešdami, kad jie rėme eourt) išrinkta: kun. 
nusamdė vienų iš gražiausių Prof. Urba, gerb. advokatai: 
svetainių Chieagoje — Dre- Masfcauskas ir J . Brenza. 
amland Bali Boom ir kad šo Susirinkusieji vardan visų 
kiai įvyks gegužio 2, 1924. atletų išreiškė padėkų gerb. 

P. Paliuliui, senam Lygos 
pirmininkui už jo veiklų dar
bų kaipo Lygos vedėjų i r or 

Susirinkusieji raportų priė
mė entuziastiškai, prižadėda
mi gelbėti komitetui, kad va 
karos puikiai pasisektų. Bu 
vo nutarta, kad oficialis svai 
lininkų sezonas bus atidary
tas gegužio 11. Užbaigę svar
styti smulkesniuosius reikalus 
eita prie valdybos rinkimo 
šiam sezonui. P . Sivickas bu-

sutvarkęs komandų, kuri 
jau gali pradėti žaisti. Teko 
girdėti, kad jis turės kaipo 
"antf ielders" J . Matonį, A. 
Mickevičių, J . Bukauskų, ar
ba J . Valiulį, " Inf ie lders" 
bus: Jenuška "eatcher" , A. 
Jurgelis "first basenjan," S. 
Petrauskas "seeond base-

ganizatorių. Susirinkimas bu 
vo įdomus, rimtas ir vedamas 
su tvarka. P . Savickas naujas 
Lygos pirmininkas "užfundi-
n o " cigarų susirinkusiems. 
Kadangi neesmi pypkorius, 
nežinau ar cigarai buvo geri 
bet rugojimų negirdėjom. 

NENUSIGĄSKIT— Kaina 35c. 
aptiekoae J I S TIK IEŠKO BAMBINO 

J i s imo kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės. 

BAMBIMO 
Jreg. S. V. Pat. Biure, 

yra nepr.vojingns—pasekmingas—saldaus skonid 
vidurių paliuosuotojas. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie ne t prašo daugiaus. 
Jei jūsų kūdikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 

j uega'i ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jį 
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I kelias 
valandas nemalonus simptomai turės pranykti 

F. AD. R1CHTER ft C C , 104-114 So. 4th U.«eet, BROOKLYN, N. Y. 
V.*»fc ' . J O U ' . 

Svaidininku praktika. 
L. Vyčių 5 kuopos baseba 

11 svaidininkai pradėjo prakti 
kuoti ir pirmas "p rac t i ce" 
žaidimas įvyks sekmadieny, 
bal. 13 d. Lincoln Parke, 2-
rų vai. po 'piet . Bnsirems su 
garsiu ir stipriu Wolwerin 

tymu. Ym tai stipriausias ty
mas North Sidėj. Mums bus 
gera proga išbandyti jėgas. 

Agatonas. 

\> 

i 

* 
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Principų Paskelbimas 
Pirmutinė ir Geriausia savo rūšies Graborystės įstaiga Chicagoje. 

ma utarninke. 
Sportas mokyklose. 

Viešųjų mokyklų basket 
ball čampijonatų laimėjo 
oukton High School. Yra ma
noma, kad Youkton Higb 
School vieša mokykla turės 
susirėmimų su Spolding Ins
titute katalikų mokyklų cam-

man/ J . —Mažintas, "short pilonais. Butų gerai, kad ir 
s top" ir J . Kiškunas " th i rd 
baseman." Metikai bus: Jo-

menean. AVest PuJĮmanąs lai ; fiAjn w««f r>„n™ 
.. . v. n c l ° West Fnfhnano tvmas 

mejo su sekančiu rezultatu: i^i« _„ v.. . . / . 
pter 35s 9. Pan—American. 5. 

M 

IJidąmas gatve pro Budei -
kio Laidojimo Rūmus, tuo
jau matai švarumų ir bažny
tinę išvaizdų esanrius viduje. 
Gražus rašyto stiklo langai iš 
lauko pusės suteikia orumą, 
ramumų, pagarbų tiems kam
bariams, kurie tarnauja pas
kutine pasilsio vieta: taipgi 
vieta susirinkimui atsiskyru
sių draugams imsimirusių 
kūnus pamatyti. Eidami pro 
Ištaigi) žmonės dažniausia ne
daug bemunano, kas yra už tu 
durų, ar kų tie žmonės daro 
jų naudai. Atidaręs duris 
pamaįai po kairei gražu pri
imamąjį kambarį. Vidus čia 
yra gražiai išpuoštas. Lubos 
ir sienos yra tamsiai palšos 
spalvos penkiomis, spalvomis 
ranka rašytais kraštais. Ta
kas išklotas ir išrašytas gra
žiais raštais. Nuo aslos per 
šešias pėdas sienos visuose 
kambariuose išmuštos dailiai 
poliruoto mahogėno rašyto
mis lentelėmis. 

Priimamasis kambarys tai 
vieta, kur atėjusį su reikalu 
mandagiai priima, o jei rei
kalas butų privatus, tai toliau 
yra tam patogus, gražus Pri
vatinis Ofisas. 

Po dešinei nuo Priimamojo 
Kambario yra muąų ruiminga 
artistingai išpuošta Koplyčia, 
kur gali susėsti suvirs 150 
žinonįų. Čia vidaus išdary-
mas yra gražus. Čia papuo
šimai yra tokie kaip Priima
mam Kambary, tik lubos yra 
gaubtos su dviem eilėm žibu
rių romiškojo aukso išvaiz
dos. Visoje įstaigoje asla iš
klota kilimais pusės colio sto
rio. Koplyčioj dešiniame šo
ne trys langai gotiško sti
liaus rašytu stiklu ir su pa-
gelba sumaniai nustatytos 
šviesos atrodo lyg saulė švies
tų per juos. 

Koplyčios užpakaly po kai
rei yra dvi išeinamosios vie-
tos. Viena moterims, kita vy-
rams. Po dešinei nuo jų yra 
du pasilsio kambariai. Jų 
vidus yra taip pat išpuoštas 

. 

kaip ir koplyčioje. 
Šitie- kambariai taipgi gali

ma panaudoti kliubo ar drau
gijos nariams susirinkti ,;aa* j 
maldų laiku. 

Kaikurle nusimanantieji a-
pie dalykus biznieriai ir drau 
gijy vadai sakydavo, kad Bu-
deikis turi ideale vietų tokios 
rūšies šermenims, kur teikia 
daug vietos ir patogumų tam 
tikros rūšies žmonių miniai. 
Mušu Įstaiga tapo įrengta 
kaip tik tokiam tikslui ir žmo
nėms neėmė daug laiko tą pa-
matvti. 

m 

Pasilsio kambariu užpakaly 
yra Operuojamasis Kamba
rys. J is visas išpuoštas baltai 
ir yra labai švarus ir sani-
,tarus. Lavonstalis yra iš 
šviečiamai balto porcelėno. I 
l'ž šito kambario sanitarumų 
mus išgvrė net Sveikatos Skv-
rius. 

Po dešinei nuo Operuojamo 
jo Kambario yra Sandėlis ir 
Aptaisymo Kambarys. Čia y-
ra didelė daugybė rankenų, 
grabų ir visų kitų papuošimų 
grabui Raikoma po ranka pri-
deramoj tvarkoj. Čia taipgi 
prityrusieji darbininkai daž
niausiai aptaiso grabus. 

Skersai priemenę yra mu
sių Grah-ų Parodos Kambarys. 
Čia, reikalui parėjus, galima 
pasirinkti grabas pagal savo 
finansinį stovį. Čia yra iš
dėta suvirs 30 grabų. Kainos 
eina nuo $25 aukštyn. Tie, ku
rie matė šitų mūsų vietų, sa
ko, kad Eudeikis sutaupytų 
nuo vieno trečdalio iki pusei 
šermeninių išlaidu, nes jis da
ro didelį biznį ir perka šer
menims daiktus didelėmis ap-
stimis. 

Malonus skaitytojau, jei a-
bejoji tuomi ir norėtum pama 
tyti musjii stebėtinų įstaigų, 
tai tik pašauk mus per tele
fonų; Yards 1741 arba Yards 
4040, o mes tuojaus pasiusi- . 
me limozinų paduotu adresu 
tamstų atvežti į mūsų vietų 
be jokio mokėjimo tik paro
dyti tamstai tiesų. 

nas Grebinis ir Robertas Kre-
ncas. Su tokia komanda ma
nadžeris Jenuška yra užsitik 
rines, kad ciceriečiai laimės 
čampijonatų. Atletai turės 
praktikų apie trečių valandų 
po pi^tų, šeštadienyje. Cicero 
Avenue i r Roosevelt Road kai 
po "kome graunds." 

Ex—atletas. 

Amerikos Lygos žinios. 

Chicago AVlute Sox ir vi
sos Amerrkos Lygos' koman
dos atidarys savo sezonų ba 
landžio 15, antradienyje, Cbi 
cago Sox turės savo pirmų 
oficialį susirėmimų su St. Lo-
uis Browns Sox Parke. Chi-
cago Sox gavo vienų jaunų 
vaikinų nuo Sboreportv Club 
iš Texas — Watter Dosbie-
11. Chicago Sox turės "ex-
bibition" žaidimų su New 
York Oiants (šiandien) šeš
tadienyje ir (rytoj) sekma
dienyje, Cbicagoje, Sox par-
ke. 

Manadžeris Frank Chouce 
po ilgos ligos užims savo 

darbų kaipo manadžeris. Iki 
šiai dienai, Sox žaisdami "ex-
billition , , žaidimus su Giants 
yra pralaimėję 40 laimėję 3. 

Antradienį Prezidentas Co-
olidge pirmutinis "VVaslungto-
ri'o Parke, AYasliingtone me* 
svaidinį "Wasliington Sena-
tors . , ' Žaidimus pradedant 
Cbarles Hallocber, Cubs "sbo 
rt stopM iš Nacijonalės Ly
gos žada savo kontraktą iš-

taip butų ir katalikų mokyk
la laimėtų Suv. Valstijų bas-
ket-ball čampijonatą. Visos 
mokyklos Chicagoje jau yra 
pradėję žaisti bąseball. 

Visi įdomaujasi sportu, nes 
pportas yna kūno sveikatai 
būtinas reikalas. 

Bąseball yra vienas geriau 
«iu sportų. Yra kuo pasiero* 
žėti. Kiekvienas turėtų lanky 
t i ^aidimus pasižiūrėti. 

WEST PULLMAN. 

Svaidininkai veikia. 
Bal 6, 1924, West Pullma-

no tymas žaidė'su Pan — A-

West Pulhnano tymas ga
lėjo padaryti didesnį "sco-

Prieš žaidimų visi maiui, 
kad West Pullmanas pralai
mės, nes Pan—Americans y-j r e"> b e t ^ b ū v o reikalo, 
ra žinomi, kaipo "professio- V a l i o ! W e s t Pullmanas. Da-
nalsM ir jie buvo miklesni Juoki tės ir toliaus. 
ant praktikos. Bet kaip pra *• ^ a ^ -

VELYKŲ DOVAANS 
SIŲSKITE OIMIir*MS TUOJATJ 

Pinigus siunčiame LITAIS arbų DOLERIAIS į 
Lietuvų, Vilniaus kraštą, ir kitas šalis. 

Laivakortes parduodame geriausiomis linijomis. Jei 
nori giminės atsikviesti Amerikon šį metų, tai tuojaus 
klausk mūsų kų reikia daryti. 

Pasportus, ddviernastis ir kitus dokumentus pada
rome pigiai ir greitai. Esame registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje, "VVashingtone. 

Visais reikalais kreipkitės pas: 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ 
V. M. STULPINAS, Gen. A&ent. 

Phone Yards 6062 

3311 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

TAVO TAXAI • 

J F. EUDEIKIS CO. 
4605-7 So. Hermitage Ave. 4449 flairfield Ave. 

Phone Yards 1741 Phone Lafayette 0727. 
Cicero, 4904 W. 14th Street' 

Phone Cicero 8004. 
~ = " " " a ^ E 3 3 

PER RADIO MES GIRDIME 
TUOJAUS GALĖSIME 

IR MATYTI. 

Vienas Amerikos išradėjas 
sako, kad nž 20 imtų nuo da
bar "television" bus vartoja
mas. Vietoj sėdėti krutaimi-
jų paveikslų teatruose ir ma
tyti aktorius ant drobės, tuo
met galėsime matyti juos 
taip, kad rodos jie čia pat lOr 
šia, taipat kaip dabar, kad 
girdime už tūkstančių mylių 
tolio per radio. Praeitis da
vė mums daug naujįų dalykai, 
ateitis žada dar daugiau. jTri-
ner 's Bitter Vynas yra vie
nas iš didžiausių, dovanų 19 
šimtmečio. J i s yra geriau
sias vaistas vidurinėmis li
goms, bfago apetito, negrumu-
Havimo, galvos skaudėjimo ir 
kitu vidurių negerume. Mrs-
Anna Pieeewicz rašo mums iš 
Maynard, Mass., kovo 4 d. 
"Prisįųkite man 3 butelius 
Triner 's Bitter Vyno, nes 
mūsų šeimynos .daktaras re
komendavo j i . " Kitas dak
taras rašo iš Fitchburg, Mass. 
"Aš visuomet rekomenduoju 
(Triner's .Bitter Wine ir ran
du jį kaipo geriausių tonikjų 
savo l igoniams/ ' Triner 's 
Bitter /Vynas turi būti laiko
mas šaltoj {vietoj arba bent 
tokioj feur temperatūra yra 
visuomet vienoda. Nekuomet 

• nemaišykite jo prieš gersiant! 
Jeigu tavo vaistininkas neturi 
tai rašyk tiesiai j Joseph Tri-
ner Comspany, Chicago, Ui. 

Gali būti užmokami mūsų banke. Kam gi gai

šinti savo brangų laiką važiuojant į didmiestį (Down 

Town) ir stovėti eilėj kol prieisi, jei gali užmokėti 

savo tax'us čia pat mūsų banke. 

Mūsų noras patarnauti savo kostumeriams man

dagiai ir greitai, padarė šį banką didžiausiu banku 
4 

šioje apielinkėje turtų ir skaitliumi depozitorių. 

" 

PEOPLES 5TOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANK 4S ANT 
Kampo 47 »r Ashland Ave, 

Chicago. 
Žiuėrk ant iškabos "P E O PL E S" kuri randasi, 

ant mūsų bankos. 

•39 

^ a Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicago] 
zm 

\-+& 

P E A R I J QUEEN KONCEKTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kaiuą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviukais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysclų. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų, 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVABD 7309 

> 
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G I C E R O J E 

m ciėnai pažymėti: vi-
organiziacijos Seimafc jfa 

Jį saukiamas Baf. 29̂ —30 M. 

Gražiai pasirodė. 

Kov* 30 d. L. Vyčių 14 kp. 
skaitlingai in corpore priėmė 
Šv. Komunija. Visi nariai bei 
narės bnvo prisisegę po baitą, 
rožę. Tą, pdačic cfiem}. kelios 
kitos draugijos taipgi in cor 
pore ėjo prie Dievo stalo. Sa 
dviem jų: Moterų Sąjungos 
vietine kp. ir Nekalto Prasid. 

i 

mergaičių dr-ja keletas Vyčių 
k p. narių dalyvavo, nes ir 
prie jų prikl'ausė. Malonu b a 
vo matyt, kad draugijos tą 

fojė srityje vsiai nebegalimas AMERIKOS MIESTŲ 
VARDAI keikimas. 

Kovo 30 d. buvo pas mus į į ^ ^ New Yorke prime-
parvežti Lietuvos kruta- | m I n d i j o n u d i e n a ^ 1 7 64 m . 

s\Tttdininkai jau netik kad Cambftifce, Mass. Jei atstovo miėji paveikslai. Kovo 29 ir puikininkas Bradstr'eet jo ko 
praktikuoja, bet girdėt, kad i r nega&ttmie sfųsti, tai bent 30 d. buvo lietus, griausmas v o j š su inth'johais pabūdavo-
jau gegužės i i d. žais su pa- s u r ^ t u m e gal kokių su ta r ty - ' -
sižymėjusiaiš svaid!ninkais ~ 
nortfi-sicfiėciafe. Laukiame. 
Beabejo, kad cioeriečMi sį 
met paliks Cliicagos Apskri
ties šampionais. 

Klaipėdos Julė Ciceroj. -

Lietuvos diplomatai laimė
jo Klaipėda Lietuvai. Gegu
žės 11 d. Julė iš Klaipėdos at 
tyk i | Cicero apdainuoti tų 
linksma lietuviams, — o y-
pač patriotams ciceriečiams-
zinia. Su ja atvyks ir daug pa 
togių berniukų ir gražių mer
gai &ų iš L. Vyčių Cliicagos 

vyfe iš savo vietm apgyvena 
vidų. Sekančią ižiemą, Anglų 
šeimyną, kurią hfrdijohai pa-
gavOj girdėjo juos vadinant 
upę Buffalo. Gal todttl,. jog 
rytuose jau pasirodė taurai. 

mų seimui. Antras dalykas, 
tai namo saviniiiko nešvietė 
fcas pakėlimas raridos kuopos 
užeigai, kuri ne kokiam pel
nui, bet visuomenės patarna
vimui yra užtaikoma. Taigi 
tą ir kitus su kp. užeiga suriš 

su (žaibais, o ant rytojaus ša- j 0 Fort Erie skersai upę. Indijonų- apgyventa vieta tapo 
Ina ir sniegas. 

Kaip bus daugiau naujienų, 
tai parašysiu, o dabar užteks. 

Pilvazas. 

P R A N E Š I M A S 

1870 metais Indijonų šeimyna p&Vadinta miestelis ant Buf 
"Senecd" baltų žmonių iš* falo Upės, vėliaus siitrampin-

te i Buffalb AiMtelfr, ir w 
liarf t l BAafo. 

fi&iv^r tfpgft&ho aulbd 
ieskltojfti *815 m. Sekančiais 
metais būva - inkorporuotas 
kaipo miestas sulig laikinolr 
legisliaturos pagerbti Gene
rolą J. W. Deirver kuris bu* 
vo Ransas Gubernatorių. 

•*KVWA <H*-VA ' « * * . * >-ir>rA> 

tus reikalus reikės aptart"!. Vi 
si nariai-ės ir kiti susipratu-
sieji darbirtinkai-ės nori įsto 
ti šion organizaeijott ateikite 
t?ti dieną į susirinkimą. 

Už tinginius. 

Darbininkams reikalai. 

dieną nesivaržė del pirmosio? 
vietos prie Dievo stalo, kaip Ap«kr i t i e s choro. 
dažnai pastebima kas ir upą 
sugadina. Reik už tai nemaža 
kredito atiduoti susipratu- Keletas labai svarbių rei-
sioms draugijoms ir jų išmin kalų L. D. K. S, 49 kp. na-
tingiems vadams bei vado- riams bei narėms susibėgo ir 

kuriuos reikia būtinai greitu 
laiku aptarti. Už tai kuopos 

j susirinkimas yra šaukiamas 
Atletai jau žais. [ateinantį sekmadienį, bal. 13 

L. Vyčių 14 kp. atletai- j d., 8v. Antano par. mokykloj, 

KINGSTON, PA. 

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Narėms-. 

&iut>nii pranešu, kad Cent
ro Valdyba jau nustatė laiką 
del Moterų Sąjungos ' X 
metų Jubiliejinio Seimo, ku
ris įvyks rugpiučib 18-19-20 
d., 1924, Čhicago, III. 

Kadiangi šį metą pripuola 
Mūsų apylinkėje, šį metą Jubiliejinis Seimas ir bus 

Asmeniškas Patari is Del Minui 

vėms. Tas pačioms draugi
joms eis į sveikatą. 

M. J. 

HOME-KIRAS BUILDERS 

REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO. 

3335 South Halsted St. Chicago, Hl. 

Pardavimui Namai 

BRIDGEPORTE 

Morgan Street 
Trejų lubų augšto Įmuro namas, 

B beveik naujas, 3 po 5 k a ^ b a | i u » 
*• pagyvenimai, su augštu skiepe, riin-

da gera, prekė tik $10.500. Narna* 
•* randasi t a rp 33 Ir 34 Morgan Str. 

Aufcurn Avenue 
Dviejų lubų augšto medinis na

mas 3 pagyveniniai ir storas, ir me 
ditiis garadžius. Kandos per mėnesį 
$145.00, prekė tik $12.500, įmokėti 

~ $5000, likusi paskola savininkas ap 
•» rūpins be komissono. Namas . randa

si an t 33rd ir Auburn ave. 

Halsted Street 
Biznio beveik naujas mūrinis na

mas. Storas ir du flatai po 6 kam
barius, maudynės, elektros ir kiti 
vėliausios mados įtaisymai. Prekė 
$25.000, įmokėti $12,000 likusia pas
kolą savininkas padarys eaga l pir
kėjo sulyglmą. Namas randasi did-

- žiame biznio centre amt 33 Ir Hults-
ted Str. 

Tuščias lotas t a rp &4 ir 35 Halsted 
st, 25 ir 130 pėdų. Parsiduoda už 
prieinamą kuiną. 

Emesrald Avenue 
Dviejų lubų augšto muro namas i 

po 8 kambarius pagyvenimai, elek
tros, maudynės, augštas cemento sk
iepas ir kiti vėliausios mados įtai
symai. Du lotai. Randasi 33 ir Erno 
rak i Aye. ši tas namas turi būti par
duotas t rumpu laiku. 

Dviejų lubų augšto muro namas 
4 po 4 kambarius pagyvenimai, aug
stas skiepas, elektra, toletai vidui. 
Namas randasi 3123 S. Emerald A-
ve. Prekė šito namo $11,500, $4000 

* įmokėti likusius kaip randą. 

Union Avenue 
Trijų lubų augšto muro namas 

po 6 kambarius pagyvenimai, maudy 
nės, elektros ir kiti geri įtaisymai, 
du lotai, gražus sodas, tokios pro-

" gos kas dieną negali gauti. Prekė 
tik $12.500. Namas randasi t a rp $5 
ir 34 Union Ave. Kreipkis kuogrel-
čiausiai į mūsų ofisą. 

Lowe Avenue 
Naujas 3 lubų augšto mūrinis na 

mas 3 po 5 kambarius pagyveni
mai, su augštu beismentu. Namas 
randasi tarp 33 ir 34 Lowe Ave. 
Priežastis pardavimo savininkas a p 
leidžia miestą. 

Pardavimui Namai 
BRIGHTON PARK 

Maplewod Avenue 
Dviejų lubų augšto moderniškai 

namas, 2 pagyvenimai, 1—5 ir 1—* 
kambariai, augštas cemento skepas, 
pirmas flatas garu šildomas, namas 
vertas $14,500, bus parduotas ui 
$13,500. Ta prekė bus šiai savaitei, 
Namas randasi 40th ir Maplewood. 

Brighton Place 
Dviejų lubų augšto muro namas 

2 po 5 kambarius pagyvenimai, au
gštas cemento skiepas, pirmas flo
ras garu apšildomas. Prekė tik $14,-1 
."00. Namas randasi ant 40th Bri
ghton Place. 

Pardavimui Namai 
SOUTH SIDE 

Emerald Avenue 
šešių Apt. muro namas 6 po 6 

kambarius flatai. š tymu apšildomi, 
randasi South Side Emerald ave. 
Kandos $3600 per metus, prekė tik 
$22,000. 

Morgan Street 
5 Apt. ir vienas staras, muro na

mas, štymu apšildomas, elektra, mau 
dynės, ir kiti geri įtaisymai. Pandos 
per metus $3600, prekė tik $23,500. 
$7000 įmokėti. Namas randasi prie 
pat Garfield Boulevard ir Morgan 
Str. 

susidarė kuopelė lietuvių, ku 
ri rengiasi važiuoti Lietuvon 
balandžio 23 d. laivu "Beren 
geri ja" . Jie visi yra geri ka
talikai ir geri tautiečiai. Jie 
visomis pajėgomis rėmė Tėvy 
nę. Vieni žada važiuoti rude
nį, kiti kiek ankščiau. Visi 
džiaugiasi pamatysiu Lietuvę 
ir pasigėrėsią, įos laimėjimais. 
Ir šitaip pagryže, tikisi gau
ti daugiaus jėgij ir drąsos to 
Ūmesniam veikimui. 

Pas mus didelis neramu
mas del bendrovių. Buvo eio 
nai visokių rūšių ir labai 
daug žmonės skriaudos prida
rė ir gėdos mūsų tautai. "Ka-
ružiai, Bušiai, Žiūrei, Lope
tos ir kitokie labai kurių dar
bų pasekmės labai pakenkė. 
"Galybės" reikalams; Pats 
žodis "Atstatymo Bendrovė" 
pasidarė baisus. Suvalgius lai 
svamaniams visokiomis bend-

daug svarbių dalykų svarsty 
ti, tai Centro Valdyba pra-
matydama reikalingumą pas
kyrė,tris dienas Seimui. 

Kviečiu visas Moterų Sų-
gos kuopas iš kalno rengtis 
prie Seimo. 

Marijona Jokubaitė, 
Mot. Saj. Centro pinu. 

f 

LIETUVOS MIŠKAI. 
T3endras nepriklauso m o s 

Lietuvos m i š k ų p l o t a s 
siekia 869,875 ha., jų 828,482 
prikjauso Valstybei ir 41,393 
privatinįems asmenims. 

Administracijos atžvilgiu 
Lietuvos miškai padalinti į 34 
urėdijas ir 300 girininkijų. 

Bendras Klaipėdos krašto 
plotas siekia 36,000 ha., ku
rio kasmet kertama apie 78,-
000 ktm. 

Visame Klaipėdos krašte y-

STANLEY SHIMKUS 

Tie nrasf fciatuviar kostumeriai, kurie turėjo 

progą, susitikti su Fanu Stanley Šimkum gali pa

liudyti kokį patarnavimą, jis jiems suteikė, taip 

kad jiems tiesiog malonu yra atsilankyti sion ban 

kon ir vesti savo bankinius reikalus. 

Penas Šimus turi labai atsakominga. vietą šioj 
banko j , gi viena iš jo priedermių tai pagelbėti 
lietuviams visokiuose reikaluose taip, kad jie jaus 
tusi taip kaiu namie. 

Ponai; Bagdžiunas, Šukys ir Czaikauskas taip 
pat šioj bankoj dirba ir jie su malonumu jums vi
suomet patarnaus. 

Ateikite ir susipažinkite su jais. 

ra 6 urįdijos ir 38 girininki-
rovėmis šimtus tūkstančių* ši 'jos. 

ENTRAL MANUFACTMHNG DISROT BANK 
1112 West 35th 

TURTAS SUVIRS DEVYNI MILIJONAI 001, 
A Clearing House Bank A. State Bank 

LM/ <Vt*> r^|w\4įi/v|w> « * * 

Sangamon Street 

VVaUace Street 
Pviejij lubų augšto mūrinis na

mas 4 po 4 pagyvenimai, elektros 
ir namas po re»ra priežiūra. Randos 
JUO per mėnesj pr.ekė jfrl.500. 
Namas randasi tarp 33 ir 3 Ii Wa-
llace Str. 

( . 

13 pagyvenimų 5 po 6-6 po 4-2 
po 6 kambarius pagyvenimai, muro 
namas, štymu šildomas, gražus so
das nuo fronto namo, sun parlorai 
sleepimg porchai, vėliausios mados, 
įtaisymai. Randos per metus $13,-
000, prekė tik $68,000 $20,000 i-
moRėti, ir Ūkusi paskola bus ap
rūpinta. Namas randasi 72nd Ir San 
gamon str. 

Western Avenue 
Naujas gražus pardavimui tik už 

baigtas. 100 pėdų platumo ir 100 
pėdų ilgumo, moderniškas rūmas 
del pardavimo mašinų taipgi ki
ti moderniški įtaisymai del to bhs-
nlo. Prekė tik $45,000, $20,000 įmo
kėti. 

Pardavimui Namai 
MARQUETTE MANOR 

6239 So. Sacramento Ave. 
610» So. Albany Avenue. 

Naudokis "ta proga, nes jau tik du 
liko neparduoti . Netoli Lietuviško 
vienuolyno, tarpe r3-eios, Kedzle*ir 
Western Ave. Dviejų lubų augščio 
muro namai, du po 6 kambar ius 
pagyvenimai, augštas English beis-
mentas, 2 sunparleriai, French du-
rįs, Book kaišai, Porielinės maudy
nės j sieną įmūrytos, aržuolo ir ber
žo, kieto medžio, vidus įtaisytas. 
Kaina $18,500.00. $6000 įmokėti, li
kusios kaip .raiida. 

— 

M. J. 

Home- KIRAS 
-REAL ESTATE 

Builders 

IMPROVEMENT 00 . 
3335 South Halsted Str. Ghicago, UI. 

A f:. 

Planta Dabar ir Sutaupyk 
Begalo didelis reikalavimas šilumos materiiolo. auga. Didelis reikalavimas visuomet reiškia aukštesnes 

kainas. Mes patariame jums pirkti dabar kol mes turime didelį stock'ą boileriu, ir ra c&atorių čia pat. 

TRYS GEROS PRIEŽASTYS KODĖL JUS TURITE PIRKTI NUO MUS; 
t . Mes nekuomet neapgauname jus su gerumu tavoro. Mes 

visuomet, duodame jums už pilną vertę jūsų pinigųr. 

2. Kuomet mes suteikiame jums kainą įvedant šilumos plan-
tį, mes nekuomet nepradėsime darbo kol mes nesame tikri, kad • 
galimeatlikti vien tik gėriausį darbą; mes garantuojame užsildy-
ti jūsų namus nors ir šalčiausiame ore. Mes duodame jums pil
nos verčios materijolą už jusy pinigus. 

3 . Jeigu kokis nots materijolas, kurį perkate nuo mus, ne-, 
duos jums užganėdinimo, mes tą tuojattš pataisysime. 

Jeigu manai įsivesti šilumos plantą saVo namuose šį meta,, 
tai pašauk mus, o mes pasiusime savo inžinierius, kurie apžiūrėję 
duos jums pilną skaitlinę kiek atsieis įrengimas ir materijolas. Jei
gu manai pats Įsirengti, tai mes jums parodysime pianą ir pasko
linsime reikalingus įrankius šio darbo atlikimui veltui. 

Mes taipat turime pilną eilę plumbing materijolo už labai pri
einamas kainas. Duokit mums pirma progą negu kad pirksite 
kitur. 

Jeigu jums yra stoka pinigų ir negalite užmokėti cash, tai 
mes duosime jums ant kredito, mokant mėnesiniais išmokėjimais. 

Jeigu turi seną boilerį savo namuose* kuris nėra užtektinai didelis užšildyti tavo namus, ateik, 
o mes tau apmainysime ant didesnio ir už jį atrokuosimė kiek jis feiis vertas. ^ , 

DARYK TUOJ, 0 SUTAUPYSI PINIGUS 

Bukite Tikras Žiūrėkite Tikro Vardo ir Vietos 
MUSŲ VIETA YRA DIDELIS MEDINIS NAMAS SU DIDELE IŠKABA AtM VlftSAŪS. 

KAMPAS STATE IR 22-ROS CITt i f 
Telefonai Calumet 0645—1692 

Atdara vakarais iki 7 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų. 
EE fc= £ 

/ 

kalbame lietuviškai. 
S S 

/ 
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CH1CAGOJE 
WBST SIDAJE. 

Nepaprastas vakaras. 

silpnjį, nepatyrusi jaunimą 
klaidinti ir \ pražūtį nuvesti. 

Kiekvienas Westsidės jan-
ftytoj — vafcare — nedė- jnuolis, privalėtų atsilankyti į 

Uo* bal. 13, 1924, Lietuvos į j | vakarą ir susipažinti su 
Vy$ų 24ta kuopa rengia Au- organizavimosi, kad 

Mišių ir įirrifnsime Šv. Ko
muniją. Tad tėvų ir motinų 
pageidaujama, kad savo su
nūs ir dukteris paragintų, 
kad nepasiliktų nė vienas ne 
išpildęs savo priedermės. Tai
gi nesi vėluokite nadėliofj, kad 
7:30 vai. 'frisi punktualiai bū
tume svetaitiėje, nes gana 
gerai žinote, kad gerb. p. K. 
Sabonis turi eiti kartu su 

diEDteMsifrfcf fcVAibtrš Į PAfeimtfmj, MAINAU ir 
ŠV%$RltiKttiA&. PERKU 

svarba 7 . . . . .. 
T r . , . .. 'u J • A~ - i - choru, o po tam .turi groti 

sros Vartų par. svetainėje va bendrai atsigynus nuo visokių 
kar$ su lietuviškais kruta-
m'ais paveikslais ir trumpomis prakalbomis. Privalėtų 
kiekvienam vrestsidieėiui alsi 
lankyti, kadangi pelnas ski
riamas parapijos naudai. 

priešų Bažnyčios ir tautos ir v a r S o n a i s - ^ ^ 
viso gero. Tiktai .per vienybe1 IS K j ė m pkite visi diena ir va 
yra galybė. Organizuokimės. 

Bus kalbėtojų, kurie yra ge 
rai patyrę jaunimo klausiamo 
se ir reikaluose, išdėstys kaip 

Apart lietuviškų krutamu geriausia atsiginti nuo viso-
paveikslu bus proga visiems jkių užpuolimų ant jaunimo. 
susipažinti su svarbiausiu 
Westsfdės klausimu ty. jauni 
mo klausimu. Kur yra jau
nuoliai, kurie užbaigė parapi
jinę mokyklą? Ar jie yra vie 
vietinėse organizacijose, ar 
veikia lietuvių vietiniam vi-

Tėvai ir motinos privalėtų 
prikalbinti savo sunūs ir duk 
teris, kad šio vakaro nepralei 
stų ir atsivestų juos. Pratinki 
te savo vaikirs j>ažinti gyveni 
mo klausimus. Kiekvienas at
silankęs j šį vakarą neužmirš, 

landa. Pirm. K. Sabonis. 

suomeniame tarpe? Mažai jų!nes tai pirmas tos rųšies va 
m'atytis organizacijose. Todėl 
reikia apsisaugoti, kad ne į-
vyktų AVest Sidėj, kaip įvyko 
Evanston, 111. kelios savaitės 
atgal, kur Pasifistai prikal
bino jaunimą išsižadėti savo 
patriotizmo del savo šalies ifr 
prikalbino priimti prisiega. 
kad jei priešas užpuls šia, ša • 
lį, tai ginklo neimti į rankas 
gynimui. Dieve saugok, mus 
nuo to. Pasifistai ty. komuniz 
m o s ė k l a a r b a b r a n d u o l y s . 

karas, o gal ir paskutinis. 
Visi busime tame vakare. 

Patriotas. 

V I -p a r a p . s v e t . i š k u r e i s i m e 
kurs tykoja visokiais budais j si rn corpore išklausyti šv. 

Choro nariams. 
Aušros Vartų parapijos cho 

ro laikytame susirinkime bal. 
G, parapijinėje svet., nutarė 
būtinai 'atlikti išpažintį, atei 
naneioj subatoj vakare, tai y-
ra bal. 12 d., nedėlioj išryto 
7:30 vai. visi turite sueiti i 

Vyčiams. 
Kaip jau pirmiaus buvo pa 

skelbta L. V. 24-ta kuopa yra 
nutarusi eiti " in corpore" 
prie j§v. Komunijos Verbų ne 
dėlioj, balandžio 13-tą d., š. 
m. Todėl visi nariai malonė
kite prisirengti ir be jokio iš 
siteisinimo dalyvauti šioje 
mūsų sielai parengtoje puo
toje. 

Nariai kviečiami ateiti Ver 
bų nedėlioj,bal. 13 d., nevė
liau kaip 7:30 vai. ryto j Au
šros Vartų par. svet., iš kur 
visi " in corpore" eisime baž j 
nyčion. Dalyvaudami, išpildy-
sime savo metinę priedermę 
ir pasirodysime tikrais kata
likais. R. Pranas. 

NORTH SIDE. 

D A K T A R A I 
telefoną* B o a l e v a r d I t S f 

'Dr.SABrenza 
4888 80. Ashland Arena* 

OMeago. III. 
**L; » ryto ik! 12 put . \ 
plet lkl t pc plet: « . ! • **k. 
*-*• vak. 

PO f 
ik i 

Telefonas Seeley 7438 

Dr. 1. M. Feinbers 
Qydo apeclali&l visokias ryr\j ir 

(notarų lytiškas lig-as. 
1401 Madisou Street 

l u n p . Wenern ATO. — Chlcago 
TsJanrioa- I—4 po platu 1—9 viak. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, 111. 
1 i 

1V1. Bootcrvard 0 5 S 7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 VT. « 7 - t » Ht. 
Valandos nuo I lkl 12 dieną, nuo I 
lkl I vai. vak. Nedėliomis nac t 

lkl 1 vai. po pietų. 
I I • i 

A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrlkas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . 
Tel. Y arda 0994 

Valandoi* 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet « 

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

^j 

i)—5« 
%)~fU prillo kr 
D—B« krauj*. 
4)—B« J * k i * pa»»J»«« sveikatai. fi)—Parljental Bereikia slrrtl, gm-

ii tuoj val*7«J, Ir r»li eiti 
| darbe. 

Pasyde 'Gell-ctane** (akmenis tulžyje) 
Ir akmeni* Šlapumo pūslėje be o-
peracijoa, su tam tlkromia moka-
llikomia priemonėmis bei valetala 

Apktirtaeiem* sugražina girdėjimą. 
Gydė vieekiae Ilga* pasekmingai, ir Jei 

yra reikalas daro operacija*. 
Prafeaijooall patarnavime telkia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. IU. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S va L 

po plet lkl • Tai. vakarą 
Nedeitonils tr ssredomis ofisas 

rytas. 

Rytoj koncertas. 
Nedėlioj, bal. 13 d. Šv. My 

k o l o b a ž n y č i o j e į v y k s p i r m a s 

bažnytinis arba kaip vadina* 
rrms šventasis koncertas. Jį 

j rengia gerb. kleb. kim. Prof. 
B . U r b a . K o n c e r t o į ž y m i a u ^ k j 

dalį išpildys Švento Vardo 
Kolegijos Choro vadai: gerb. 
kun. Malioney ir gerb. kun. 
Smitli, 5v. Mykole para p. cho 
ras, p. J. Brazaičio vedama^ 
ir kiti. Bus tai vienas iš pui
kiausių koncertų ir gavėnios 
laikui labai pritinkantis. 

Į koncertą kviečiami visi 
northsidieciai )iarapijouys 
kitų kolonijų lietuviai. 

Gtedrininka. Chicagos Aps
kričio svarbūs susirinkimas į-
vyks nedėlioį bal 13 d. Die
vo Apveizdos parap. mokyk
los kambary, 18ta ir tJnion 
ave. Prasidės lygiai 4.'00 vai. 
po pietų. 

Visos Giedrininkų 'Chicagos 
Apskr. ktfopos prašomos šiam 
susirinkime dalyvauti. 

A. C. frfreltikaitė, rast. 

barnus, I6tus, farraas, bufieVnes, 
groserius, automobilius Ir kitus biz
nius. Turiu riamu ant pardavimo Ir 
mainymo visos Chtca^os dalyse, y-
į0ač prie Vienuolyno (Marquette Ma-
nor) kur yra puiKvausi Chicagos ko
lonija, dabar lietuviai apsigyvena. 
Norintieji pirkt, parduot ar mainyt 
krelpkftes ypatiSkai, ar laiškų, gausi
te greita, teisinga patarnavimą. 

BftiDGifcOftf. 

"Bunoo". 

L. iryeių 16 kuopa rengia 
<4bunco party", kuris iVyks 
nedėlioj, bal. 13 d,, 7:30 vai. 
vakaro šv. Jurgio parap. mo
kykloje, muzikos kambary, 
ant antrų lubų. Jiianga 35c. 
Bus daug gražių dovanų ir 
užkandžiu. 

Kviečiami atsilankai vis^ 
kolonijų vyčiai ir padaliniai 
žmonės. 

Rengimo Komisija. 

!!4k8 W. Hlar^o^tle Rd. arba 67 BlVd. 
Aî tl Westcrti AVc. 1 hfcago, III. 

* d . Prospfeėt »«78 
— 

JOS, AUGAITIS 
REAL ESTATE lM*ESTMENTS 

įperkame ir parduodame namus, lo 
tus ir kitus visokius biznius. 

*Insuriname (apdraudžiame): na
mus, langus automobilius, įvairius 
rakandus ir žmonių gyvastis j di
džiausias Suvienytų Valstijų Kompa 
nijas. 

Todėl mes kviečiame kad ateitu
mėte pas mus ir pasirinktumėte, 
kdkia kas norite kompaniją. Ir su 
numažinta kaina. 

Bu visais reikalais kreipkitės že-
miaus duotu adresu, o gausite grei
tą, ir teisingą patarnavimą-

751 W. Slst Street 
Pitone Yards 6200. 

Altorių Puošimo draugija 
turės susirinkime nedėlioj. 
bal. 13 d. po patma4dų baž
nytinėje svet. Visos narės pra 
somos susirinkti. Svarbus rel 
kai ai. t). Kalfta-t̂ ftftfne. 
» * * * » * * * * * * * * * • £ * , * * » * * * * * 
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A D V O K A T A I 
8. ^ . B A II K S 

ADVofcATAfc 
* • W. Mouroe Mtr««t 

Kuom »u# - Telef. Kjuidolph I N « ! 
t ryto lkl S po pi«tu | 

Btr 
Tai: Nuo 
Vakarai*. SSul So. 

**<*. ¥aM» 
Chlcago. 

• * ' • » • • • • fc fc • » w i M a . 

a&i»t«d 
ton 

•m> m ^ • i 

I 
KVIETKINE 
ANT BRIOGEPOHT0 

1 4 

Puikiausios nusikintos kvie-^ 
•|tkos, vestuvėms bankietamsj 
Jpagrabams vainikai ir ki-j 
• toms pramogoms. 
m Patarnavimai oiah dagiausias, į 
įka inos ženiiaublos. 

f URBA mm m 
3324 Auburn Avenue 

| Telefonas Blvd. 2035 

JOHN I. BAGDZHINAS I 
ADVOKATAS 

t » * Kyla* TISUMC Td»mu»«f. Bsrcam) 
au«j» Abktr»ktua. Padaro pirkimo to 
pardarlmo l>ok«m«at<M Ir Uraliojima* 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBLNE DLDO. 

Telefonai RaJidolph 32<11 
Kakarais: 2151 West 22 St 

Telefonas Canal 1007 
i U* I M I n„ J - > 

I 

T - • r — 

Choiristains. 
Antradieny, bal. 8 d. įvy

ko Šv. Jurgio par. MKank-
hų n choro susirinkimas. A-
part kitų reikalų, choras nu 
tarė eiti išpafcintin šeštadie
ny, bal. 12 d. gi prie Šv. Ko
munijos nedėlioj., bal. 13 d.. 
7:80 vai. ryte. Ponas Sauris 
pranešė, kad vakare 7:30 vai. 
bus kintamieji paveikslai a-
pie kanėių, Kristaus. Choras 
nutarė prisidėti su tam tikro
mis pritaikintomis giesmėmis. 

Report. 
i Į l i' I I I Į — — i i 

M 1 Z A R 

Mažas kupstas didelį veži
me verčia, o maža pradžioje 
klaida pasidaro didelė pabai
goje. 

Proto priešas — k.'ailystė 
sn savo draugais; tinginiu, 
jausnungųmu, puikybe, paVy-
du, piktumu, atima visa. pro-
tmgo žmogaus verty. 
, i , ' i • - , a , t i , . „ , , ' j 

t^KAITYKI,TE IR PLATIN -
KITĘ "DRAUGĄ." 

• l 4 l .imi f ' I i ' \t r • T * i Ii . 

I 

rrfjchael dailiausius & Go. 

REALESTATE 
Perkame ir parduodame 

namus, lotus, farmąs ir biz 
nius, skoliname pinigus, in 
šiuriname namus, langus ir 
rakandus į geriausias kom
panijas. 
Prielankus ir teisingas pa 

tarnavimas užtikrintas. 
Kreipkitės žemiau duotu 

Adresu: 2259 W. 22nHtr. 
Phone Canal 1295. 

Chicago, 111. 

C, l G H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 12nd St. Tel. Canal 004* 

A D V O K A T A S 

Ofisas DldmlestyJ: ^ ^ ^ 

} 29 South La Salle Street i 
Ra m baris 530 , j 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. j 
Telefonas: Yards 4081 i 

v*. 

L. Vyčių 5 kuolas nariai 

Karalius naikinimo Reumatizmo 
Garantuotos ffyduoleii 

Išgydymui reumatizmo 
skaudėjimo ranA, kojy, 
pečiu, nugaromji *Įtrutl-
nės. Sutinlfno*%ąnarių, 

i r , kojų, galvos skaudėji
mo, sustyrimo kojų, vi
sokių sutinimų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti p<f trijų sykių 
vartojimo MIZAR. 

ir narės eis " in corpore" $6.25 
$4.25 

Dr. A. K. Rutkauskas 
G I T L Y T O J A S I K C H I I U ' R G A * 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4140 

p r i e Pidellsslo-
c< T . i j • • vikas kainuoja sv. »Sakramentu sekmadienv, i i io i ir- • -A- • i • f Mažas šlovinai. 13 (i. Visi nanai-es kvie- k a s k a i n u o j a 

ė i a m i S U s i r i l l k t i i l l i o k v k l o s f Užsisakykite nuo išdirbėjo 
. • riu siųskite ir pinigus. Adresuokite 

kambarį / :3() vai. ryto, kati asmeniškai: 
JOSĘPH SOKOKOWSK7 

2424 W. Sliperior St., Chhago, III. 

Akli \ pritaikymo mene 
20 metų prityrimo 

^a\Tis ženklelius. . . Valdyba. 
— m * -n 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

Ofl«o Tel. Boulevard 969S 
Rezid. Tel. Van Buren 0294 

Dr. A . A. R 0 T H 
KL8AS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę, Vyrišku 

Vaikų ir risų chroniškų liga. 

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

Vai.: l<r—11 ryto: 1—I po plet. 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

yA 

DR. JONAS P. POŠKA 
6YDYT0JAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: &—72 iš ryto 
Kuo 2 vai. po piet iki 9 vak. 

Dr, CHARLES SEGAL į 
Perkėlė savo ofisą po ouinerin 

4729 S. Ashland Are. 
SPECIJALISTAS 

Ožiovų, Motern Ir Tyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—13 nuo 2—8 
po pfetų: nuo 7—8 St r*Jcar« 
Nedėliomis: 10 Iki 1. 

Telefonas Drexel 1»80 
» ^ — — — • • — • i — • — 

, „ 4'-

Tel. Ganai 0357 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Br 

Ohirurgaa 

i ia*l So. Halsted Etreet 
•alaadoa: 10 iki 12 ryte; 1 lkl I 

po pietų; € Iki s rakara 

i 

amai ir 
Jei manai pirkti ar statyti namą del savęs ar del 

biznio ir netttri Užtektinai pinigu, kreipkis pas mumis, 
o mes sn mielu noru stengsimės Tamstai pagelbėti į-
sigyti narna. Mes darome paskolas —pirmus mogičius 
— ant natnn nž visiems prieinamas kainas. . 

I N V E S T M E N T A I 
0 Jei tienori piirkti namo, bet tik non, kad Tam

stos pmigai neštų didesni nuošimti, tai padėk savo 
pinigus ant mūsų ankštos rustės plrnĄ morįičtu, kū 
rie neša 6% nuošimti į metfts. 

INFORMACIJAS VISIEMS SUTEIKIAME VELTUI 

Siunčiame Pinigrus Lietuvos 

DOLERIAIS ARBA LITAIS 

Metropolitan State Bank 
P 0 VALDŽIOS IR CLEARING H0HSE PRIEŽIŪRA 

2201 W. 22nd K L e ^ f t t S t ree t 
CHfCAGO, HA. 

MMrroBIA] PAKlulUKIA 
Aklų UiHū 

Ar Jarai skauda galrąt 
Ar Ju»ų aky« afiaroJaT 
Ar yra »j«d^*toe? 
L>egin» ar niežti T 
Ar skaitant aky* greit £a*ara 

Mat 
Ar kralata ialvaT 
Ar matot© kaip Ir plak«.n«n« 

taakus T 
Ar atmlritld po truput) n»a*A>A> 
Ar akys opios ftriesai? 
Ar jau«*lo;ė kaip ir smHtle *k> 

i»t 
Ar yra b«Wa domė ant »ek«|T 
Ar turit kataraktą? 
Kr turi žvalraa akis T 

Dr. Ja n t). Snetana 
AKINIU SPECIALIHTAH 
1801 So. Ashland Ar*. 

Kampas 18 gatves 
Ant trailo augsto vir8 PlAtto ap-
tlekoa, kambariai 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos nuo » rvin lkl 9 vakare 

Nedėliomis uždaryta. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KKĖfpKITftS 
PAF Ml S. TAS J'fMS BLTS 

Ax\T NAUDOS. 

, L. FABIONAS CH 

,809 ff. 35« St Cltnilf 
Tel. Bouievard 0611 i , 07Td į 

I PADAROM PfRKIMO IR PAR- j 
DAVIMO R A i M l S . 

I Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
I * Parduodam Laivakortes. 
V i «• i • • II i • i n ml i i II i • 

i ii» I I I u• i • . i . i iKi i in .a « i ž * » < > » 
<!= ! f M.E.ZALDDKAS 

ARKITEKTAS 
rel Ott. HumboJdt 4 s t l 

Hes. Humboldt 3391 
1263 M. Paulina SI. 
Samp. 

— • II i | . » H I I I • • • > • ±=J 

i 

^.t 

DR. 0 . VAITUSH, 0 , D, 
mm'vt« AJLIT; BFKn.̂ T.isTAa 

Palengvins rtw 
aklų templmi 
kas yra priedas 
Įlml skaud^Jimr 

ralvos. svaigulio, aptemimo, nervo-
tumi|. ••kaudan^ini* Ir užrtdefrusiue 
įkarUčin akiu kreivos akys katerak 
to, nemleprlo: netikras akis lndedam 
'Daroma egsaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
laikomi teisingai, toli ir eiti matan 
'tferas pajrelbata. Rersr*kite savo re 
gėjlrrro ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 14 iki 8 vakarop 
Nedėliomis nuo 10 Iki U . 
1545 W 47 St. ii* AsOJa/iH A v 
i j i i t rn r i > n i., m • — — 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontrakterins, 
Btatytojns ir senų namn 

taisyto jas. 
2319 West Ž4-th Street 

Chicagtv m. 
-a 

A. A. Slakisl 
\i ADV0KATAJ3 

Ofisas Vklarmlesfyje 
OHICAGO TEMPLE BLILDINO | 

77 West Washtngton Street 
Įiooin 1720 Tel. Dearborn P067 
K&mu Tel. Hyde Park 8395 

0m » » ! » • • » • • > » » • • • ^m~m^»-^-m-^-»< 

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

Veda bylas vtauose Teismuose. \ 
Examinuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo ookuuieuiu* 

155 North Clark Street 
R o o m 1 5 1 8 A s h l a n d Blocjk 
T e l e f o n a s I>earborn 4 7 « « 

Vakarais: 2341 W. 2S-rd Place 
Telefonas Canal 8589 

STASULANI 
ADFORATA8 

Vldnrmiestlj Ofisas 
Hoom 1708 Cbicago Temple Bl6g. 
77 W. IVashington St. 
C1CJEKO Ofisas: Panedėllo vak. I 
1814 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5086B 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais va*. 
3236 S. Halsted St. Tel. B<MU. 6737 

rr J. P. W A I T C H E S 1 

L a w y e r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dlen.: O. 514—51.;—127 N. Dear 
Itorn St. Tel. Ramlolph 5584—5585 i 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
RoseUnd Tel. PuUman 8877 . 

Trlefonas Canal 7283 
PETRAS CIBULSKIS 

alaliavojlmo a o o t rak torius 

Imerikos Li&tuviŲ Mokykla 
S166 So. Halsted Str. 

Mokinarhą: Anglų ir Lietuvių kai 
bų: Aritmetikos, Knyg-vedystt'-s, 
Stenografijos, Typewrltirrcr. Pirk-
lybos Teisių, Laiškų Rašymo, Su 
vienytų Valstybių Istorijos, Abel-
nos Istorijos, Geografijos, Poli
tinės Ekonomijos .Pilietybės, Dai-
lrašystės, Gramatikos, Literatū
ros, Retorikos Etima'oerijos Ora
torystės. 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų. 
vakarais riyo 7 iki 9:30 vai. 

D A Ž U 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
cnusų bianlo 

augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumeriams 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'patarnavimą. 
2S3& So. Leavitt Street 

LIETUVIAI GRABORIAI 

\ Telefonas BovOevaMI 4188 

A. Masalskis 
Grtfboritu 

Patarnjtajg la i - f 
dotuveee . ve»» 
tavėse, krlksty 1 
mėe Ir kltnoa* 1 
reikaluose. Kai- j 

^ ^ ^ ^ ^ aoa priefeMunoa. 

(3307 Aūbom Ave. Ohicsgt) | 

f Tel. Lafayette 4828 

P L I I M B I N G 
Kaipo lietu vys, llerdviatn* visa

dos patarnauju Irnogerlausia 
M. YlftRA 

8988 West 88-U) Sir»»e» 

S, D. LACHAMGZ 
Lleturte Graborltte 
1814 W. SŠr* *L 

Clcaco, IU. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgtstnia. 
Reikale aaeldfiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Canal 1171 
8198 

— 5T 

I 
I 

-

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
_' 4 2 0 1 Sout l i r t o c k t w * l S t r e e t 

T e l e f o n a s L a f a y e t t e 8 0 2 8 
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare 

Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aa gydau| 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują, ser
gančių gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra aargua 
Ha dar smagtfmą. teikia. , „ • 

Jeigu Mo splaokiai net ke>ėtą gydytojų, pas kurtuos pagalbos Ir p\ 
•lesusiradal, 6 s*rgi iirdffs, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų ne-
girdėjimo, naktiniais susieis pi nimais. ar kitokia sena liga, ateik. 6 Iii noria, 
oatarnausiu ^ ^ 

1189 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUB IR | 
Balsamootojaa 
Tortų automo

bilius visokiems 
1ka.la.ma Kai»4ft 

prieinama. 

3310 ABbnra 
Ave. Chicago.j 

REMKITE SAVUOSIUS. 

http://1ka.la.ma


D R A U G A S Šeštadienis, B a Į 1 2 J 9 2 4 

• • • • i 

CHICA GOJĘ 
» * • » • • • 

IŠ A. ŽEMAIČIO PAVEI-
| KSLĮJ PARODOS, 

Ketvirtadienį p. A. Žemai
čio paveikslu paroda aplankė 
virs dviejų šimtu žmonių. 

Buvo ir £v. Kazimiero A-
kademijos auklėtinės su Sese
rimis mokytojomis. Dail. Že
maitis Akademijos auklėtines 
vedžiojo po parodą ir plačiai 
joms aiškino apie lietuviu dai
le ir jos reikšmingumą tautos 
gyvenime. 

Vakare parodą aplankė ap-
š<"*iai mušu jaunimo, kuriam 
dail. Žemaitis turėjo paskaitą 
temoje — LietuvijU dailė seno
vėje ir šiandie. 

Be anksėiaus minėtų par 
dibOtu paveikslą, p. V. Stulpi
nas įsigijo |>av«'ikslą "Birutės 
Kalnas." 

Šiandie ir rytoj, bal. 12 ir 
13, paroda bits atidaryta nuo 
1.-00 dieną i i f/i 10:00 vakare. 

,l)elto, parodą aplankyti li
ko progos tik šiandie ir rytoj. 
Ir kas jos neaplankė, tegul 
pasiskiibina, nes tos rūšies 
parodą Amerikos lietuviai ne
turėję ir nematę. 

Nemirštkite, kad rytoj vaka
re paroda uždaroma. 

PaTodos adresas: <J08 /So. 
Pearborn st., 12 aukštas. 

BALANDIS SU SNIEGU. 
Kaip matosi, balandis mė

gina sekti kovą. 
Vakar rytą visai netikėtai 

pradėjo snigti ir oras atšąla 
Nežinia, kas bus toliams. 

P A R D A V I M U I 
ŽEMĖ IR NAMAI 

. .iV»u 

P A R D A V I M U 
N A M A I I 

• • " 

3 BIZNIAM KAMPAI 
Handasi Seetlon 

Randasi pilnojo scction linijoj, 
58x125 kiekvienas. Tikrai bargenas 
už ta kaina. Viskas jvesta, suros, 
vanduo ir šalygratviai siitaisyU. Sker
sai gatvę nuo vieno iš puikiausių 
South \Vest apielinkėj, .Netoli nuo 
vieno 1S Baseball, Maudynių Ir Gy-
mnasium 18 skylių Golf kursas, Jei Tamsta turi mažą ar.di 

deli narna nrhi loto ir nori V i o n a L* Dull*iausi« v»^u SioJ apie uui namą anm joią ir nori . Gor iaus ia 1924 t 
greitu laiku parduoti arba 
mainyti, meldžiame atsišauk
ti prie mūsų. 

Mūsų Real Estate skyrius 
suteiks Tamstai geriausį ir 
skubiausi patarnavimą. 
UNIVERSAL STATE^ BANK 

K K AL ESTATE DEPT. 
3252 So. Halsted Str. 

Tel. Boulevafd 0700 

jsigykite. 

Veik tuojau*. 
Išlygos tinkamam žmogui. 

Adresuokite; * 
-Draugas." Publifting Company, 

2334 So. Oa,Uey Ave. 
Box i 

PARDAVIMUI 
PLAYFR PIANO BARttENAI 

• $700 player pianas, suolelis kabi-
not.is ir 100 muzikos rolių. Paau
kuosiu už $125. Garantuotus. 

3324 N. Marshfield Ave. 
i-iiio- lubos 

B I Z N I S 
PARDUODU Grosernė su 

namu ar be namo. Be agentą 
kreipkitės 

3709 S. Halsted Str. 
Chicago, UI. 

N A M A I 

NUŽUDĖ M0TERJ !R PASI
DARĖ GALĄ. 

F A R M O S 
Aš turiu ištaisytas farmas ant par 

j davimo ant N*ngvų išlygų. Taipat mai 
! nysiu ant miesto propertča. £>ios far 
' mos yra labai geros, žemė puiki 
YVlsconsiAO Valstijoj. 

HIED 31 ARTI N, 
MEDFORD, WI8C. 

K. R. No. 2. 
TA Y Lok COUNTT 

Charles /Tat ten, .'$."> m., 54 
"\Vest Snperior st., nužudo sa
vo pačią Myrtle, su kurią ja 
buvo pasimetęs. 

Jis ją kalbino susitaikinti. 
Teeiaus jinai nesutiko, atski-
Tiai gyveno ir viename resto
rane dirbo. 

A'akar Tatten ją einančią 
darban užpuolė, nužudė ir 
pats tuojaus pasidarė galą. 

William Adler, negras, (;(>47 
Jfcose ave., nužudė savo svai
nį MctVuan ir pabėgo. 

NEGHU>£TAA RARfJENAS. 
Pardudu farma Wisconsino vals

tijoje ll'J akru žonu's su mokykla 
ant farmos ir arti geležinkelio su bu 
rlinkais ir gyvuliais ir padargais, la-
rai pigiai, nes būtinai turiu parduoti 
J trumpa laika arba mainysiu ant 
namo Chieagoj, galiu pridėti pini
gais $i!,0G0.00. Savininkės 

C. I,L KAS 
1821 Ncbraska A\e. 

Telef. Kpauhling 3851 

F A R M A 
Parsiduoda puikiausia farma ko

kia tik gali būti. 100 akrų žemės 
beveik visa dirbama. Visi budinkai 
pirmos klesos. .Stūba mūrinė 8 kam
bariu. Skiepas su cementu florų. Stn 
ha "furnace" apšildoma, elektros 
Šviesos, viskas taip kaip miesto, nes 
ir ta farma beveik taip kaip mies
te arba sakant Muskegane. Apart 
to dar ir puikus gyvu vai: paukščiai 
ir jvairios masinos, kokios tik yra 
reikalingos dt 1 apdirbimo ūkės ir 
visai pigiai parsiduoda. Platesnių ži
nių k^ausikite per laiSka: 

M. J. Ii. Box 2«4 Muskegan 
HHghts Mn hiiran. 

NĖRA GERESNĖS VIETOS 
KAIP SAVO NAMAI. 

Bridgeport 
4 kambarii) murinus namas 

elektra ir vanos, 
Kaina $3,500.00 ant išmokėji
mo. 

4 flatu mūrinis namas 2 po 
H kamb. 2 po 4 kambarius ge
riausia vieta pirkti. Elektra, 
vanos, randos neša $1200 į 
metus. Kaina $12,000.00 rei
kia -mesti 4,000.0 

Mes turme gerą- pasirinki
mą namu visose kolonijose. 

UNIVERSAL STATE BANK 
REAL ESTATE DEPT. 

Telef. Blvd. 0700 

3252 So. Halsted Str. 

DIENOS ŠVIESA 

Virtuvėje 

Turėk įsive
sdamas šią 
Na'uJ? Balu* 

šviesa 

Išvarinėk nesmagumus 
įsidėk šia puikia šviesa 
cavo virtuvėn kuri apš
vies visus virtuvės kam 
peiius. Fixtures kabo la 
bai augs t ai taip kad vi 
sai neužkliūva gi švie
sos duoda du syk negu 
paprastai. 

Tiktai 75c Iškabo 
ideda šia mašina šviesa 
Jusu virtuvėn, reikalaukite. kad 
duotu jums veltui demonstracija 
namuose. 
teukit Randolph 1280—Loeal 286 
tommomvealtli Edison ( ompanv 
Ughtin Diviaion 72 VV. Adams Str 

Dviejų Metų 
SUKAKTUVĖS 

A. A. 

ANDR. KISIELIUS 
mirė baland. 14 d., 1922. 

Metinės pamaldos už 
jo dusią, ivyks panedėly, 
balandžio 14 d. 1924 Au
šros Vartų bažnyčioje 
7:30 vai. ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti pa 
maldose. 

Nuliūdę, 
Moteris Ona Kisielienė ir 
vaikai. 

V I E Š A P A D Ž K A 

Ai • Ai 

ONOS KAMARAUSKIENĖS 
Visiems dalyvavusiems laidotuvėse, Bal. 10 d. ta
riame širdingiausiai ačiū gei'b. Tėvui V. Kulikaus
kui, Tėvui F. Kudirkai, Tėvui Pr. Meškauskui, šv. 
Kazimiero Seserims, Mokyklos Vaikams, varg. K. 
Saboniui, p. Sabonienei, Sajungietėms, kurios per vi
są naktį budėjo. Taipgi ačiū grabnesiams ir visiems 
kitiems, kurie tik kokiu būdu prisidėjo prie laido
tuvių. Ačių graboriui p. Mažeikai už gerą ir manda 
gų patarnavimą. Su giiia pagarba, 

Kamarauskų, Bajorinų ir Kulikauskų geimyna. 

STEBĖTINI NAMU SAR
GINAI! 

PARDAVIMUI beveik naujai mu 
ro namas; kieto medžio išbaigimas 
nagai naujos mados; karštu van
deniu Šildomas su 2 boileriais; lo
tas 30 pėdų pločio; vieta apgyventa 
hetuviais yra 2 flatal po < kamba
rius; namas vertas pagal šių laikų 
SI 5,000; savininkas turi parduoti 
greitai; kaina tik $12,000; apie pu
se pinigais, kitus lengvais išmokėji
mais. Šitas namas yra tikras bar-
ginas ir yra vertas pamatymo. 

FARBAVIMn beveik nauja* 2 
augStų muro narna*; 2 flat.ii po 4 
didelius kambarius; randasi Brig-
hton parke lietuvių apgyventoj vie
toj; kaina $9.300; reikia pinigais 
apie |3.000. 

PARDAVIMUI geras 2 augštų me 
dinis namas; 2 flatai po 0 gerus 
kambarius »u gasu, elektra ir mau
dynėmis; namas statytas ant cimen 
tinio pamato; randasi Drighton par 
ke lietuvių apielinkėje; kaina $6,500 
apie pusę pinigais, kitus ant mor-
giėio. 

Norėdami pamatyti viriminėtus 
bargenus atsilankykite diena ar va
karais pas. 

BRIGHTON REALTY 
OOMPANY 

. . J. Yushkevvttz, vedėjas. 
4034 Airher A\-e., prie <^aiifomia 

i«0ivn»e. 

PAIi8U)UODA medinis na 
mas baigiamas statyti 2—5 
kambarius labai pigiai: 

Atsišaukite pas savininką: 
P. SHAULETIS 

4322 So. Maplevvood Ave. 
PAMATYK GREITAI ŠITIOS 

BARGENUS 
šitą mėnesį turi but parduoti be

veik UŽ pusę kainos South Sidėj. 2 
pagyvenimų muro namas 5 ir 6̂  
kambarių naujausi įtaisymai, aržuolo 
trimingai ugneVietės ir knigorn šė
pos Furnisu apšildomas beismentas 
cementinre ir išplesteriuotas 2 karų 
Karadžiu& Randos per metus $1,300. 
įmokėk $5,000, o likusius randos iš
mokės. Kaina $11,500. 

4 pagyvenimų medinis geras na-
inaj* 2 po 5 kamba.rius 2 po 4 grei 
tam pardavimui tik už $4,800 jmo-' 
kėk $2,000, o likusius randos išmo
kės, pamatyk greitai. Klausk 

M. ZACKER 
4656 So. Western Avenuc 

M Ū S Ų B A R G E N A I ! 

PIRK ČIA — 
Bridgeport o Bargenai 
Pelnysi — Visados v • • • — Laimėsi 

Žiūrėk!!! 
Bridgeporto &ifdi3 — Halsted 

Gatvės Geriausi Bargenai. 
1 storas sn 2 kamb. fl. už! 

pakaly, ir 2 flat'ai ant viršaus,! 
Jotas ^enas vertas $5-6000, j 
Dabar parduodame už visai 
žemą kaina. 
Randos neša į mėn. $100.00 
Cash reikia tiktai 3,500.00 
Raina, žinrok!! pus-dykiai 

7,700.00 
Pfeotingaa žmogus pirks- ant 
piniio pajuatymo, nes sauges
nės vietos pinigams nėra kaip 
dėjimas į tą namą. 
2 &TAI IR KGTAS!!! 
Mūrinis bildingas, storas su 
4 kamb. užpakalyje ant vir
šaus 2 fl. po 5 kamb., ir 2 fl. 
po 4 kamb., olek. šviesos, di
delis ba*eiiKUitus, pjtčiam Bri 
dgeporto vidun-, ant iia7st<*f 1 
gatv. 
Dabar })«rduodame tik už 

5,000 cash 
o likusius ant lengvų išmo- \ 
kėjimų. 
Randos neša j mėn. (žemos 
randos dabar) $16*0.00 
Kaina tik 14,500 
3 / SOUTH SIDE 

2 FLATU — MURINTS 
bildingas po 6 kamb. fl. va
nos, elek. šviesos, didelis ba-
sementas, patogi transporta-
cija. 
Ramios neša Į mėn. $70.00 
Cash reikia tik 2/)0(VK) 
Kaina vos tiktai 5,700.00 

YPATIX(iAS BARMENAS 
4. ŠTOKAS TR Z FLATAI 
puikus bildingas. konkrete 
fundamentas, didelis basemen 
tas, di<lolis garadžius. Visai 
orie Bulvaro ir tik pusantro 
bloko nuo Parko. P?iversti y-
ra parduoti del vpntingos prie j 
fcasties, njfc labai ^emą kaina, j 
Riamlos i mėn. neša $145 | 
Cash reikia tik I 7,000 
Kaina labai žema tik 10,500 
Raudomis Išmokama tas Na 

mas į Trumpę, laiką. 
PIRK — PELNYST! 

SKATTYK!!! 

Šv. Mykolo Bažnyčioje 
? t* 

NORTH SIDĖJE 

VERBŲ NEDIELOIENY BAL. 13 
Š V E N T A S G I E S ' M E S 

'SEPTYNI PASKUTINI ŽODŽIAI J 

išpildys 
Šv. Mykolo Parapijos Choras 

ir 

Katedros Kolegijos Choro Vedėjai 
Kun. P. Mahoney, Kun. P. Smith, 

Prof. Dufresne. 
4 

Apie Bažnytinę Muzikę pasakys pamokslą Kun. Klebonas Ig. Albavičius. 

Įžanga su tikietais. 
Pradžia 8 vai. vak. 

NEPAPRASTA NAUJIENA VISUOMENEI. 

TEATRALIŠKAS U B A S "LIETUVA" 
Stato Scenoje 4 Veiksmų, 5 Atidengimų Dramą, 

"DU BROLIU" 
NEDĖL. BALANDŽIO 13, 1924 

Pradžia 7:30 vai. vak. 
SCHOOL HALL SVET. 

48tos ir So. Honore Gatv. 

riiu {domiu. Taipgi turim priminti, kad ir pats veikalo autorius Jonas j . Zolp 
dalyvaus ftiame vakare. Todėl kviečiame visus koskaitlingiausiai atsilankvti. Mes 
užtikriname, kad busite užganėdinti. %^ 

Kviečia visus Teatr. Kliubas "Lietuva." 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmim 

.) 

ANT PARDAVIMO 
PARSIDUODA'murinu* namas ant 

trijų aukštų, su šešiais pagyvenimais 
ant kampo Kitos ir 50 ourt, Cicero. 
Pirmas floras ant. biznio su dideliais 
kambariais, o anf viršaus 4 pagyve
nimai. Viskas įtaisyta: gesas, elek 
tra ir vanos. Viškai dideli del pa-
sidėjimo. Beismentas per visa bil-
dingą. i5ale lotas tuščias, medžiais 
prisodintas kaip' sodas. Aplinkui na
mo dideli medžiai. Geroj vietoj. Krei 
pkitės ant antry lubų Iš užpakalio 
ĮSOl So. &Oth Ct. Cicero, 111. 

HARCIETTE M.\NOR 
Naujas 2.' flatų namas 5—5 kamba
riai, saulės kambariai aršuolu tri-
muota, ugnavietės, buffet, tile vanos. 
Savininką, galima matyti tik nedėlio 
mi& Išlygos duodamos. 

•017 So* Mourt Str. 

BRKJHTON PARK 
Nepaprastas Bargenas. 

2 flatu bildingas, po 5 kamb. 
F1M vanos elek. šviesos, lotas 
ir pusė, 2-JŲ kai-jiĮ garadžius, 
didelis eimentuotas basement. 
Randos neša $70.00 
Cash reikia tik 2.500.00 
Parsiduoda už visai maža kai 
ng, tik' 6\.~)00. 
Geresnio Pirkimo nėra Visam 

Brighton Park ui tuos 
Pinigus. 

NORTH SIDE 
Nauj'as muro namas ant kam-
^o su 6 storais vėliausios ma 
dos. pečiais apšildomas. Mor 
<tfčius $35000 iš 1>ankos. Mai
nysiu ant 2 fl. namo arba lo
tų geroj vietoj. 

P A T A R I M Ą S; 
Mes patariame kiekvienam 

norinčiam pirkti namą, maty 
ti šituos mūsų bargenus, nes 
šitie namai yra daug vertes 
ni negu jų pažymėtos kainos. 
Kadangi kiekvienas navinin
kas turi svarbias priežastis 
del. greito pardavimo, tai to
dėl ir parduodame- taip pigiai 
PIRKfiJTAI NAMŲ, čionai 
laukia jūsų ypatingai gera 
proga, k u r j u į labai lengvai 
galite insigyti sau bizniavus 
namus už labai žemas kainas. 
Turime daug kitų namų vi
sose miesto dalyse. 
OFISAS ATDARAS: ' 

Subatomis iki 9:00 vai. vak. 
Nedėlioję nuo 9:00 vai. iš 

ryto iki 3:00 vai. po pietų. 

S: L; FABIŪNAS CO. 

REIKALINGA. 
REIKAIJNCIA mergina ar mote

ris prie namų darbo, kuri moka 
valgius virft Ir drapanas plauti. At-
siiftaukite ypatiškai arba per telefoną 

Boverly 0611 
1034O iiOiiguofMl Driv«' 

Chuago, IU. 

==f 

A. + A. 
KAZIM. NABAŽAS 

mirė bal. 11 d. 1924 1 vai. 
ryte, 34 metų amžiaus. 

Kilo iš Šiaulių apskr., 
Grufaiių par. Dimšų kai
mo. Išgyveno AmeriKoj 15 
metų. .rauko dideliam nu
liūdime moterį Oną, ir sū
nų Edmunde ir brolį An
taną; Lietuvoj 2 broliu: 
Juozapą ir Klemensą. 

Kūnas pašarvotas 4039 
So. Saoramento Ave. Lai
dotuvės įvyks panedėlyje, 
bal. 14 d. iš namų 8 vai. 
bus nulydėtas į Nekalto 
Prasid. s. M. P. bažnyčią., 
kurioje įvyks gedulingos 
camaldos už velionio sie 
lą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečia 
me gimines, draugus ir pa 
žystamus dalyvauti laido
tuvėse. Laidotuvėms pa
tarnaus grab. J. Eudeikis 
Yards 1141. 

Nuliūdę moteris sunųs 
ir broliai. 

Ant Randos 2 Storu 
Didžiausiam lietuvių centre. Bridgoporto kolonijoj, ant 
Halsted gatvėa, priešais 33-rią gatvę, skersai nuo Tni-
versan Stato Banko, kur tūkstančiai žmonių praeina 
kasdiena. 

Vienas Storas Aptiekai 
Antras Kitam Bizniui 
šitam name dabar randasi Justino Kulio aptieka ku
rios lysas baigiasi gegužio 1-ma. Iš tos vietos bus 
padaryta du storu, vienas aptiekai nes tam bizniui yra 
gerai išdirbta vieta per dau°: metų, o antras storas ki
tam bizniui. Aasišaukit į: 

ELTA COMERCE COMPANY 
3251 S Halsted Street 

I E Š K O A N T R A N D O S 

m 

IEŠKAU brolio • Petro Ambraso 
•Derkintų kaimo ši.ahs parap., Tau- A N T R A N D O S k a m b a r y s 
faffėa aps.. Turiu svarbų reikalą, ^ i i vaikino ar merginos ar-
I^auk8iu žinios kogreičiausiai. Atsi I, V l . . , . 

Sauki te | ba našlei moterei su valgiu ar 
piacida Ambrozaitė, Į be 1535 N. Paulina Str. ant 3 

1843 so. sotb Ave, cicero, m.' hibų iš užpakalio. 
^g<tf i<«Ki i i i i<ni i i«<i<j<fyi< Wi^<i<«itfm3iiirtHiigigmiiiiiKtf 

(hicagojJJ. 

809 W. 35tii Str. 
Tel. Blv4, 0611-0774. 

Didelis Bažnytinis Koncertas 
Nedėlioję Balandžio-Aprit 13 d. 1924 m. 

NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVENČ. PANELĖS BAŽNYČIOJE 
Pradžia 7 valanda vakare. ĮŽANGA 50c YPATAI 

4400 SO. FAIRPIELD AVENUE. 

Programą išpildys talentingos muzikališkos jėgos iž Olvernia Konservatorijos 
ir vietinės kolonijos solistai. 

Visi .Jvviečiami kuoskaitlingiausiai Atsilankyti. ' v 
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