
v 

4 

umu n- 111 r n t ir II 

: "DRAUG 
Pnblished Baily Exca»t Smdaji 

On§ Year ffl.OO 
Six Months $3.00 

AT NEWS - STANDS 2c. A COPY 
DRAUGAS PUBLISHIN9 0O.( Ine. 
2S34 So. Oakley Ave , Ohicago, IlL 

TeL Roosevelt 7791 
v. 

No. 130 
— 

(LITHUAN1AN DAILY FRIEND) 
' j i n / 1 ' 

— - * > was« "'•*• JC 

KAINA 2 CENTAI 
- » » • 

PRICE 2 CENTS 
J 

• CHICAG0, ILLINOIS, i BIRŽELIO (JONE) 2 D., 1924 M. 
E U T E R E B hS SECOND-CLASS MATTKR MARCH 11, l t l « . AT OHICAGO. ILLINOIS UNDER T H E O F AOT OF MARCH t . t81t 

METAI-V0L K 
i ' — • i i S i m *Su* S i i 

Turčių Vaikai Prisipažino Žmogžudystėje 
NORĖJO IŠGAUTI NUO 

VAIKO TiVO 10,000 DOL 

Negirdėtas Chicagoje šių 
dienų įvykis. 

Chicagos poliei.ja, ieškodama 
žmogžudžių, kuri e andai pag
robė ir nužudė įnilionicrinns 
Jacob Franks 13 metų vaiką 
Robertą einantį namo iš mo
kyklos, susekė kanu priguli «-
kiniai, kurie rasti prie pa
mesto Roberto lavono. 

Akiniai priguli Nathanui 
E. Leopold, Jr. if> metų. miii-
onieriaus sūnui, Chicagos u-
niversiteto studentui, gyve
nančiam pas savo tėvus, 4854 

.Greemreod ave., arti Harvard 
mokyklos, kuria lanke nužu
dytas Robėrt Franks. 

Areštuotas tuojau s Nathau 
K. Leopold. Su juo areštuo
tas ir įo drangas, 19 m., Ri-
ehard Loeb, taipat milionie-
riaus suims, lankąs Chicagos 
universitetą, kurio tėvai gy
vena arti nužudyto Roberto 
Franks tėvu. 

Areštuotas Leopold be sun 
kenybių pripažino, kad jai jo 
akiniai rasti netoli Franks la 
vono. Bet kuomet jis juos pa 
metęs, tai pats nebežinąs. 

Prisipažino. 
Leopold, kaipo akinių savi 

ninkas, daugiausia imtas na-
gan detektivų biure. Tečiaus 
jis visko užsigynę. Akinius, 
sakė, galėjęs pamesti senai. 
{Tą vieta, kur rastas Roberto 
Franks lavonas, jis lankos 
daug karti). Mat, jis stndijuo 
jas gamtą, paukščius. 

iTaipat sakė, kad tą vaka
rą, kuomet pagrobtas Robert 
Franks, jis savo automobilio 
su draugu Loeb važinėjęs po 
miestą. Buvęs parkuose, už
eigose, vartojęs svaigalu, bet 
nebuvęs ten, kur rastas Rô « 
berto lavonas. 

Bet Leopoldo namu šoferis 
paliudijo, kad Leopold tą die 
ną nevartojo nei vieno nami
nio automobiliaus. 

Paskiaus palygintas jo ra-
štas su raštu, rašytu ant vo
ko, kuomet per paštą nuo Jo-
cob FranU, reikalautas išpir
kimas. Pasirodė panašus Tas 
tas. 

Po ilgų kvotimų tečiaus 
Leopold ir Loeb pagal i aus iš 
pažino, kad Roberto Frank 
nužudytuos, tai jų darbas. 

Kaip tai atlikta. 
Einantį iš mokyklos Rober 

tą jiedu pasivijo ir pakvietė 
automobilun. Neko bloga ne
jausdamas vaikas įsėdo. 

Už penkų minutų vaikas 
buvo nužudytas. 

Nužiudymas planuotas per 
praeitus 9 mėnesius. Nebuvo 
jokios priežasties. Tik dėlto, 
kad jie neturėjo jokio užsiė
mimo, per dienų-dienas išdy
kavo, gyveno didžiausiame pa 
gileidime. Važinėjo automobi-

Liberalai Išgelbėjo 
Socialistų Valdžią 

_ 

DUOTA DAR VIENA PROGA VALDŽIAI PASITAISYTI 
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PREZIDENTAS Už INTER-
NACIONALj TEISMĄ. 

•• * » - . • • i 

Teeiaus Teismas tori but at
skirtas nuo T. Sąjungos. 

LIETUVYBĖS VETERANAS 
CHICAGOJE. 

"DECORATION DAY" CHICAGOJE. 
• B 1 1 ' * 
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ALGŲ MAŽINIMO MINISTERIAMS PROJEKTAS 
A T M E S T A S 

LONDONAS, geg. 31.—An- darbo ministerį. Taigi pro-
glijos parlamentas MacDo- jektas, beveik be diskusiją at-
naldo socialistą valdžią pade- mestas. 
jo probacijai (davė progos Kadangi už pasitikėjimą 
pasitaisyti). Pasitaikius par- balsąfviums turėjo Įvykti, del-
mąjai progai, socialistu vald- to paimta kitas klausimas — 
žia vėl bus pastatyta i kvoti- nedarbo klausimas. , 
mus. Jr jei pasirodys nieko Pakeltos diskusijos. Pa-
gera šaliai neatlikusi, nors sirodė, kad nedarbo klausimu 

\VASHl&G$ON, birž. 1. ~ 
Decoration dienoje Preziden
tas Coolioįce pasakė prakalbą 
Arlingtono kapiniu amfiteat
re. 

Gegužes 30 dieną Chicagos tose trumpus pamokslus sa« 
atsilanko šeštadieni geg. 31).. . . . ., , . , . . , J> _ „ „ 

(4<n ,, .'. lietuviai švente savo kapine- ke gerb. kun. B. Bumšas. Y-
se. Yra dvejos lietuvių kapi- patingą Įspūdį padarė, kuo-biamas kun, A. Milukas. Jis 

yra žinomas tuom, kad per 
ilgus metus buvo vienas iš tu 
neskaitlingą žmonių, kurio 
platindami lietuviškus raštus, 
kėlė susipratimą lietuvių Tau 
toje. Jo vardas lietuvių isto-

daug žadėjusi, jį eis sveika socialistų valdžia ligšiol nieko 
laukan. /neatlikusi. Šimtai tukstan- r oti nieko bendra su T. Są-

Šiuokart, kaip ir pirmiaus, >.įu bedarbių varge vargsta, junga, Jnnri neatatmkama 
socialistu va lg ia išgelbėjo li-| ^ ^ ^ ^ p r i . tfW* mrptantmius rotaln*. 
beralai. Liberalas Lloyd Ge- . ,. , , 7į_ . c . 

. . . . ., . sipazmo, kad tuo klausomi jo 
orge balsavimo laiku nebuvo , , „ . . . . . . . . ~ t „ , . valdžia esanti bejėge. Sako, 
parlamente. net buvo As- . . " • 

,A1 , . v . , . ... pirm ainmsiant valdžią, soei-
oiuth. Sis pranešė, kad hbe- \ . . *, , . - , , . , •» 

. . . . *. v . J v . T alistai planavę didebus daik-
ralai balsuoją už valdžią. Ir , * . . . . . ... . 

. . . . . ' tus. iTeorgoje ne mate vie-
pazvmjeio, kad tai darvsią , , . . . _ w. . 

į y ną gerbuv) ir visus darbuiin-
kus olirbancius. Bet prakti
koje pasirodė kaskita. Jo
kiu būdu negali panaikinti ne
darbo ir sušelpti darbininkus. 

Kai-kas <lar atsiliepė, kad 

Prakalba svarbi tuo, kad 
Prezidentas pritarė senatui, r i j a j o n o t m s parnįrg tas niekuo 
kurs palinkęs, idant S. Vals
tybės pripidėtų prie Tnterna-
eionalio ,Tribunalor l>et kad 
tas Tribunala^ nieko bendra 
neturėtų su T. Sąjunga. 

Pasirodo, kad Prezidentas 
Coolidgo tuo klausimu žengia 
prezidento Hardingo ir vals
tybės sekretoriaus Hughes 
užbriežtuoju nusistatymu. ' 

Tas nusistatymas — netu-

paskutiniu kartu, jei šor
tų valdžia nepasitaisysianti. 

Bet konservatistai be jokio 
pasigailėjimo socialistams sto 
vėjo prieš valdžia? Jie dėjo j 
pastangų ją kad ir tuojaus' 
sugriauti. Bet kuomet libe
ralai davė pa&elbbfl so(*ialis-
ta»ms, konservatistams truko 
balsų nuversti .MacDonaldo 
valdžią. 

Pinu keletos dienų praneš
ta kad socialistų valdžia bus 
pastatyta ant svarstyklių iš
kėlus projektą sumažinti so
cialistu miiiisteiiams algas. 

Pasirodė, kad tas algų "su-

socialistų valdžia nesenai val
do valstyl)ę, dėlto nesuspėjo 
visko antkart aprėbti. 

RUHRO ANGLEKASIAI 
ALKSTA. 
• i < 

Nežiūrint ta negryžta 
darban. 

BOC1IUM, Vokietija, birž. 
L — Anglekasių streikas Ru-
hro kraite nesibaigia. Kele
tas šimtų tūkstančių darbi
ninkų Jau kelinta savaitė ne
dirba. Neturi maisto, alksta 

,sn Hoimynoims, teeiaus atsisa-

met. 
Nors jau senelis, bet nenu

ilstamos energijos, jis ir da
bar rengia 20 metų spaudos 
atgavimo paminėjimui knygą 
didelės istorinės vertės. Gal 
nėra Amerikoje kito žmogaus, 
kuris galėtų tokį darbą tin
kamai atlikti, nes gerb. ktn. 
A. Milukas ir pats dirbo ir 
liudyto jum buvo kitų daibo. 

Sveikiname retą svečią mu 
su gadynėje, kaipo gnrbingą 
mūsų tautos kovų veteraną. 

RUMUNIJA PALIETE DIDE
LI NUOSTOLIAI. 

nės Chicagoje. 6v. Kazimiė- met tukstantinjė minia, kaip 
ro * kapinės, katalikų, didelės, j vienas žmogus sukluupdavo 

| gražiais medžiais apaugusios, pasimelsti už mirusius — 
gražiais takais išvadžiotos, Kristaus Bažnyčios vadus ir 

mokytojus, už tėvus, ^gimines 
ir visus tuos mirusius, kurie 

gražiais paminklais apstaty
tos. Ir antrosios nekatalikiš
kos, nedidelės kur ĝuli visi I su šiuom pasauliu persiskyrė 
tie, kurie Dievo nenoųėjo, mel | Ifristaus viltį turėdami. 
stis nemokėjo, prieš krikščio
nybę kovojo; guli jie tenai pa 
laidoti greta, tų, kurie mun-
šainės prisigėrę dienas pabai-

Paskutiniame pamoksle bu 
vo pažymėta skirtumas tarp 
katalike ir nekatalikų tapą; 
tapo nurodytas katalikų džiaa 

gė pasikorusių, arba nusišo- jgsmas, kad mirus Kristaus 
vusių ir kitokių enlaimingųjų, | tikėjime ir turint užtarėją 
kurie gyvenime r a m y b e ne- | šimtų milijonų katalikų mal-
galėjo surasti, tikėįiano būda- dose mirtis pasidaro nebaisi. 

;ko gryžti darban. kitas ekspliozijos, taip k a d . ^ / ^ 7??£Z1 
Tuo remiantis liberalai su-| -. Kiną kova už trumpesnes Į v i s a s s a n a c h s pavirto į griu-' } l a c l 0 j e a f t . ^ e ū&mkm i r 

minkštėjo ir stojo valdžios 
pusėn. J vyko balsavimai. Ir 
tik 48 balsais gauta pasitikjė-
jimas. 

Taigi, liberalai išgelbėjo so 
cialistų valdžia. Bet ta val
džia trumpoj ateity turi įro-

mažinimas" liečia tik vieną dyti, kad ji tikrai pasitaisy. 

Rumunija 
jos Akcijos? 

BUKAKESiVab, birž. L—)pati Rumunija ir rumunų vai 

(Tąsa 4 pusi) 

Ji.gialavijos (serbų) valdžia 
paskelbė p .*« •*( į mą momentą 
l.ui pakelti i-oaf'ralo armijos 
tuobilizacij,., •*• bolševikų .ra a 
donoji armija įsibriantų Be
sarabijos ])rovincijon, kurią 
po europinio karo pasisavi
no Rumunija. 

Tai mobilizacijai generalis 
štabas jau sudaręs planus. 
Lauks tiktai vyriausybės įsa
kymo planus vykinti. 

Jugoslavijos premderas Pa 
sič, kurs nesenai išnaujo gry 
žo valdžion, pažymi, kad 
bolševikų isibriovimas Besa-
rabijon sukels naują karą Eu 
ropoję. 

Jugoslavija tiki, kad Len
kija pasiliks ištikima Rūmu-, 
nijai apsigynimo klausime. 
Prireikus*, Lenkijai gelbės 
Franci ja. Tokiu būdu gaus 
paramos ir pati Rumunija. 

Jugoslavijos akcijos bijb 

džia viešai reiškia baime. Sa
ko, Jugoslavija gana nedrau
gingai atsinežanti į Rumuni
ją. Ir jei serbai sumobilizuo
tų armiją, tai pirmiausia ji 
užimtu ir savintųsi Rumuni-
jos Bananą, taip kaip .jie nori 
pasisavinti Salonikus ir Bu
lgarijos anglių kasyklų plo
tus. 

Rumunijos ir lenkų Šnipai 
(slapti agentai) paduoda in
formacijų, kadi ,Rusijos bolše 
vikų raudonoji armija rtėra 
taip skaitlinga ir baisi, kaip 
apie tai patys bolševikai gi
riasi. Agentai sako, tinka 
mai išlavintos ir apgmkluo 
tos kariuomenės turi ne dau 
giaus 100 tūkstančių vyrų. 
Besarabijos pasieniu bolševi-
kjų kareivių skaičius nebus di 
dėsnis, kaip 30 ^ukątanclų. 

Kad Jugoslavija pasirengu 
si mobilizuoti armija, nieko 

VIENNA, gog. 31. — Ru
munijos sostinėj andai įvyku 
sioa ekspliozijos amunicijos 
sandely šaliai padarė milžini
škus nuostolius. Netekta 400 
milionu doleriu vertės i vai-

4. a. 

rios rųšie^ amunicijos. 
Sandely kilo gaisras. Iš 

to pradėjo kilti kitos paskui 
kitas ek 

mi siipnaus. 

Katalikų kapinėse. 
Nebuvo skelbta nei laik

raščiuose, nei bažnyčiose. Ne j 
buvo rengtasi iš kalno. Atėjo 
diena, atėjo ir žmonių iš pat-
ryto minių minios. Tą. dieną 
šv. Kazimiero kapinėse buvo 
nemažiau 15 000 žmonių. Die 
na pasitaikė neapsakomai 
graži, saulėta, ne karšta. 

O visas gyvenimas yra tiktai 
kelionė į nuolatinį džiaugsmą. 

Po pamaldų ilgai dar žmo
nės nesiskirstė, lankydami sa 

jvo mylimųjų kapus, puošda
mi juos gėlėmis ir vėliavo
mis, melsdamiesi už savo my 
limuosius. 

Kas buvo lasvamairįų ka
puose tą dieną daroma, ne
svarbu. Ar jie šoko ant savo 
kapinių, ar benas griežė, ar 

10:30 vai. paaukštintoje e * - ^ ^ o h D e t e k o 

t rado j e, dalyvaujant kuone 
visiems Chicagos lietuviams 
kunigams prasidėjo pamaldos. 
Sutartinas dvasilkijos ir lie
tuvių vargonininkų skaitlin
gas choras sutraukė minias 
prie altoriaus tūkstantines. 

sna-

xlarbo valandas dienoje. Dar
bininkai nori 7 vieton 8 va-
landįU- darbo dienoje. Kasy
klų savininkai nesutinka. 

Streikininkų maitinimui vi
sur įkurta pubiiškos virtuvės. 

Francijaį ir Belgijai anglių 
siuntimas pertrauktas. Mi-
litariin&į franeuzų autoritetai 
grasina konfiskuoti visas an
glis, kokios yra ištekliuje. 

vesi u s. 

BOLŠEVIKAI PRISIIMA 
SKOLAS. 

JAPONAI IGNORUOJA 
AMERIKONUS. 

LONDONAS, birž. 1. —At
einantį trečiadienį įvyks plc-
narė taikos konferencijos se- r 

sija anglų su Rusijos bolševi
kais. Pranešta, kad bolševi
kai žada pripažinti prieška
rines Rusijos skolas. Bet ne-
žinia, kokias jie paduos sąly
gas prisiėmę tas skolas. 

TOKYO, ^ . 31. — Šian
die amerikoniški fakunai iš 
įTokyo apylinkės skrinda to
linus. 

l̂ akuuji} nepriėmė princas-
regentas, kaip buvo planuota. 
Aną dieną keletas japonų pri
ncesių lankėsi aeroplanų sto
vyklom Tečiaus atsisakė ma
tyti amerikonus lakūnus. 

Tai japonų ateivių išskyri-

28 PORŲ AUKSINES 
VEDYBOS. 

DAUG SNIEGO 
WYOMINGE. 

toli, ant kalvų visur matyti 
nesuskaitomos galvos vyrų, 
moterų ir vaikių, veidai rimti, 
susimąstė', maldingi. 

ftv. Mišias laikė gerb. kun. 
P. Lapelis asistoje su gerb. 
kun. Albavičiu ir gerb. kun. 
J. Paškausku. Ceremoniaro 
pareigas ėjo gerb. kun. Čįu-
bcrkSs iš .Indiana Harbor, 
Ind. Chorą iš parinktų giedo 
rių vyrų vedė miusų žinomas 
muzikas p. A. Pocius. 

Pamokslą po pamaldų pa-
sakjė gerb. kun. J. Martinkus. 
Paminėjęs mirštančios šv. 
Monikos žodžius4 savo sūnui 
didžiajam Augustinui: "Ne
užmiršk manęs savo maldo-

^se", gerb. pamokslininkas nu 
rodė,pareigą gelbėti krikščio
niškai tuos, kuriuos čionai gy
venančius mylėjome. Graži iš 

noti. 
T<*t vienas- dalykas visuo

met jiems atsitinka tas pats* 
jų paminėjimo dienose nek

viečia prisikėlimo viltis, jų 
paminklai mirusius slegia kie 
ių akmenų šalt" paminklai. 

OGDEN, Utah, birž. 1. -
Iš Evanstono apylinkių pra- k a l b a n(įvienam~ į ^ p ^ d ė aša 
neša, vkad tenai nemaža! pri- \ ̂  ^ a ^ n ^ . 

Milijoniška Procesija. 
snigo. Po snigimo kilusi ne
paprasta vjėtra. I 

BRIUKSELIS, I>irž. 1. 
Nivelles miestely aną dienai 
28 belgų poros turėjo auksi
nes vedybas. Tai retas toks 
atsitikimas viename ir tame 
pačiame mieste. 

PAŠAUKĖ LAVINIMAN 
ATSARGAS. 

Paskui buvo procesija. Ži
bąs saulės spinduliuose paau
ksuotas kryžius, tarp dviejų 

—— auksuotų žibintuvų gražiai 
PARYŽIUS, b. 1. —Fran- parėdytų tarnautojų lydimas 

cija vieno mėnesio lavinimui lengė priešakyje, visiems pri 

= — sargas. 
šaukia 1920 metų klasės at- mindamas mūsų prisikėlimo 

vilti. Skaitlingas choras susi
jungęs su dvasiški ja ir minia 
giedodami gedulingą ir gran
dą "Dieną rūsti" ėjo gra
žioje tvarkoje, o aplinkui iŠ 
visų pusių tūkstantinės mi
nios. 

įdomaus. Ji senai nori mobi-| —. 
lizacijos. Tas reikalinga mal-' ŽVIRGŽD2IAI, šakių ape. 
sinti kroatus ir kitas serbų — Oia steigiama pieninė, jau 
valdomas tautas. nupirkta ir pradėta vežti mu-

Bet kad Bumunija bijotų riniui namui medžiaga, išnuo-
Jugoslavijos akcijos, tai vie- muota sklypas žemės, išrupin-
ni plepalai. ta kreditas. 

ŠIANDIE RINKIMAI CHI
CAGOJE. 

Šiandie, birželio 2, Chica
goje įvyksta rinkimai. Pilie
čiai šiandie renka: 

Teisėją aukščiausian Illi
nois teisman. 

Teisėją aukštesnin apskri
ties Cook teisman. 

Teisėją apskr. Cook apiru-
bės teisman. 

.Tris municipalius teisėjus. 
Be to, piliečiams bus duo

ta balsuoti bondsų išleidimo 
reikale. Daqg milionjų dol. rei 
kalinga įvairiems mieste pa
gerinimams. 

Tik vienų Dailės Rūmų Ja-
ekson parke pertaisymui rei
kalinga f) milionai dol. Tuo 
reikalu balsuos tik pietinės 
miesto dalies piliečiai. 

10 ŽUVO KASYKLŲ 
GAISRE. 

OYIEDO, Ispanija, birž. 1. 
— Arti čia vienoj anglių ka
sykloj kilo gaisras. Patirta, 
10 darbininkių žuvo. Kitų 
likimas dar nežinomas. 

P I N I G Ų K U R S A > 

Lietuvos 10 liti, 
Anglijos sterl. svarui 
Prancijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 

4.30 
5.10 
4.34 

Sustojarit procesijai 4 vie- Šveicarijos W f r. 17,78 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedeldieniua 
. Metams $6.00 

Pwwi Metų |8.00 
Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ex-
prfso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oaklej Avenue 

Cbicago, Illinois. 
TeL Boosevelt 7791 

tuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu 

TRUPINIUKAI 

vaikus, bepročius milionierius šininkai. 
Lr beprote Lenkija muius tu- Pačiame* Changbajuje kata. 
n rūpėti tie įvykiai, kurie įim' likystė ima žydėti. Vitfiia *po 
sų pučių gyvybe daugina, ar- kitai auga kataliku, kulturi-
ba mažina. Mūsų visuomenes 
veikėjai mums yra branginti
ni. Naujos pajėgos, stojančios 
j darbą, yra karštai sveikin
tinos. Mūsų stiprybėm, upsireiš 
kiniai mums džiugina širdi iv 
skatina prie naujų darbu, prie 
naujų laimėjimų. • 

Tad palikę nuošaliai sveti
mas beprotybes ir smulkes
nes mūsų pačių nelaimes, mes 
su meile ir dėkingumu lydime 
Tėvynėn gerb. A. Bacevičius, 
Su džiaugsmu ir pasididžiavi
mu sveikiname pirmąjį Ame
rikoje lietuvi, kun. pralotų ^f 
L. Krušą, su pasididžiavimu 

I - * - * 

Dienos įvykiai ateina viens 
po kito stumdydamos tarp sn 
vęs be jokios* pagarbos prie j ^ rė jamės tais tūkstančiais. 
viens kito. 1 , ; u r * e Chicagoje buvo susirin-

į- . , . . . . . . ko kataliku kapinėse katali-
Ateuia svaroųs, dideli atsi- . ; . v , • g 

,..-. . . v , diskai savo mirusiu paminėt?. 
tikimai, "ateina mažiukai, ne 

nes įstaigos. Suvažiatintas 
pradėta Zi-Ka-Wei bažnyčioje 
pamaldomis. 

Šiuo metu Kinijoje yra 57 
vyskupai. 

Japonija. 

Įvykusioji pernai metais 
smarkus žemės drebėjimai, pa 
dariusieji daug nuostolių Ja
ponijai turėjo irgi gerų pasek 
mių: pradėjo žmonės dau
giau galvoti apie savo dva
sinį — religinį gyveninių. 

Taip Saporro miestelį 50 
šeimynų priėmė katalikystė. 
Katalikų skaičius Japonijoj 
auga, katalikų gyvenimas sti 
preja. 

ANriUkS iA6BVI«WS 

Pirjm^iepjik^ birž. ,2 , 1D24 

lANTIŠ MUMttTMn. 

Katalikams katalikybėje au 
gant ir mirtis nebaisi, nes per 
katalikybe jie žengia į amži
ną gyvybę. Ten keistas gy
venimo mišinys pasibaigs, še
šėlini pranyks, ir mūsų džiau
gsmas bus pilnas. 

daug reiškiantis. Bet dažnai 
mažiukai atsitikimai .ateina 
pirma didesnių ir užlenda už 
akjų. 

Kuomet gyvenimas, savo ke 
liu eidamas, nesiklausiu reda 
ktorių jokio leidimo, pašilta-j 
ro tikra bėda. 

Keikia iš atsitikimų mišinio 
išrinkti svarbius ir naujus ir 
apie juos parašyti. O kaip čia 
juos išskirsi, apie kurį pir
miau. O žmonės yra tokie, 
kaip tie kasdieniniai įvykiai: 
vra maži ir dideli, o visi i-j« in t kilIll<> Ofjhel, Jeruzolimo-
vairus, kitoniški, kiekvienas I J* J ^ a i Paneša , kad atrasta 

KATALIKU PASAULY. 
Jeruzolima. 

Prof. Mae. Alister vadovau 
ja archeologų tirinėjimams 

kitaip norėtų. 
Sunku i tikt i. 

Katalikystės pažanga 
Holaadijoje. 

Hollandijos katalikai per ke 
lis šimtus metų buvo protes
tantų niekinami. Jų skaičius 
buvo nedidelis. Paskutiniais 
laikais, smarkiai sukrutus ku 
nigams ir pasauliečiams kata 
likams, visoj Hollandijoj da
rant apologetines — moksli
nes misijasrkatalikų skaičius 
jau beveik susilygino su pro
testantais. Dabar katalikai tu 
ri 1,184 parapijas, kurias ap
tarnauja kunigai. 

4L mažąją seminariją su 
4,793 mokiniais ir 42 didės-
nes seminarijos su 1,708 auk-
letinrais. 

ftos dienos įvykiai, paėmus iMer t i i ig *^ug amžių prieš 
juos neskirstant, yra tokie: j M e l i t ų atėjimą į ją. Dovy 

Vaikas 12- metu pasipjovė, Į d a s Jabusistus pašalines 
nes mama liepė jam eiti anK* t u s v l e t o s ' k u r t u n ' i o * k i I t i 

sti gulti. Lenkai kaltina Lie-

Jcbusitų tvirtovės prieš Kri
stų. Jabusitai paeinu iš Kaino 

. . _ . . * ,. 192J metais turėjo katali-
.irinunes ir buvo apgyvendinę i, . ___ .. . T T , - , 

. , _ . * j k a w 0 J vailuj darželius su 71,-
SSJ) vaikais; l,5i)7 pradines 
mokyklas su 29o,501) moki
niais; 33 vidurines mokyklas 
su 8,121 mokinių. Be to Ho-

Jeruzalės rūmai. 
llandijos katalikai užlaiko į 

tuv« už tai, kad Vilnijoje bal Prof. Muc Alister prie to 9r*\y&ių technikinių, komėm-
tgudžiai prieš lenkus sukilo ir neša, kad tuose griuvėsių iš 
Rusija matyt pradeda g r ^ i n - kasimuose rasta egiptiečių ; 
ti lenkams karu. Chicagos mi-j vairių imlų iŠ Xll-sios dyna 
lionierio Franks'o 13 metų įvijos ty. apie. 2,000 metų 
sunūs nužudytas greičiausiai 
prisidėjus dviem kitiem milio 
nierių sunam. Japonija pro-
testuoja prieš uždarymą ja
ponams Į Ameriką durų; kai-
kas spėja, kad ankščiau, ar 
vėliau tarp Amerikos ir Ja
ponijos kils dėlto karas. P. 

\ Antanas Bacevičius, Chicagos 

prieš Kristų. 

Kinija. 
Kinijos vyskupai suvažia

vo į Cbangai. į pirmąjį Kini-
jos vyskupų susirinkime. 
duos visus sukvietė Apaštali

nių bei pramonės mokyklų. 
To viso katalikų išsivysty
mo ir mokslo pažibą Hollan
dijos katalikai padare įsteig
dami pirmąjį katalikų Univer 

:sitetą Nimegue, kur pereitais 
(metais jau studijavo 150 sl'i 
dentu. 

Europos ir Amerikos bedie 
viai pradžiugo, kad Francija 
ir Vel pradėjo 'slysti kaifėn 
pusėn, kaip •bttta setii&us,, 
p lnnicaro . Parlamento rittki-
mais laimėjo* radikalų parti
ja ir socialistai. Dėlto, Fran
ci joj busią atnaujinta senoji 
gadynė. 

Taš buvo pramatoma. Be
galo žiaurus, karas smarkiai 
atsiliepė į franeuziį jausmus 
ir patį protą. Pokarinė bedie
vių valdžia, vieton palengvin 
ti žmončms gyvenimą, dar 
labiaus juos prispaudė. Ap
krovė neatkeliamomis mokes
čių naštomis. Gyvenimas pa
sidarė tiesiog nepakenčia nitas, 
valstybės Išlaidoms nenusta
tyta jokių ribų, arti vieno 
miliono jaunų vyru. armiją 
reikia išlaikyti, apdengti ir 
apginkluoti. 

Kad nusikratyti tos nepa
kenčiamos valdžios, žmonės 
griebėsi kraštutiniausių prie
monių: Imtinai pakeisti ją ki
ta valdžia, nors ta kita butų 
ir blogesnė. 

Per paskutinius rinkimus 
parlamentan taip ir įvyko. Iš
rinkta daugiausia kaiYiujų at
stovų. Kairieji yra žinomi 
kaipo profesionaliai negalimų 
daiktų žadėtojai. Norėdami į-
sigauti valdžion jie viską ža
da. Ypač liaudžiai ir durtiniu 
tams siulvte siūlo ne vien ro • 
j U . bet .Uir ir aukso kalnus. «**?>** ^ 1 Kryzm,. K.h iiritlg l t }%*™J** 

- K a d jau, 
vyreli, ir nu-

i 

A Žinai, du 
žele, kvaila 
galva neplin-
ka. — 

Toks takį patiko. 
— Taigi ir aš stebiuosi. - -

Paslaptis. 
Mokytojas: — Vaikučiai 

j pasakykite, kodėl Patriarchai 
taip ilgai gyvendavo? — 

Gydytojo sunūs: — Nes tuo 
met nebuvo hei vaistinių nei 
daktarų. — 

Katalikų Federacijos, Cliicagos Apskričio pirmi-
nvfic&S, nenuilstantis katalikų visuomenėje veikėjas, di
delių" nuopelnų vyras. 4 birželio išvažiuoja Lietuvon. 

Utaminke" birž. 3 d. vakare North Sidėje p*ra-
pi jos svetainėje jam rengiamos išleistuvės. Kiekviena--, 
k u r - supranta visuomenės darbo svarbą privalo atvy
kti į tas išleistuves birž. 3 d. 7:30 vai. vak. 

• i •' ' '•• I I { " ' ' "' ' = TT 

šiuo Taigi, ir frarieuzai 
kartu prikibo prie jų meške
rės kablelio ir viliugiams mes 
keriojimas pavyko. 

nauji persekiojimai 
Kaii'iųjų laimėjimas, tai 

nauji pavojai katalikams 
Iraiieuzanis. 

[}L:t toks kairiųjų nusista-

litikojf susilauks kur-kas 
(langiaus vargų ir nelaimių. 
Bus daugiaus vargo, negu 
šiandie turima. 

Bet (sveikas protas žmogui; 
n * i ix i* „ •• — tvnias ilgai *ietvers. Po karo 

diktuoja, kad) 1* runcija is • l J n b 

i^ t. , . . - . Franciios katalikai įjjitvarki^ 
tos atmainos vidujinėje jio- J l u , , l v - ' u . *• 

savo dvasinius reikalus ir, 
kiek žinoma, tų reikalų neap
leis. Kors kils vargai, ir ne
laimės, nors bedieviai tikin
čiuosius spaus, bet pastarųjų 
ištvermė padarys galą savo 
j riešams, franeuzai katalikai 
jau suprato tikėjimo laisvės 

Hollandijos katalikai turi 
kuo didžiuotis. J ie dirbo 

atimti tikėjimo luisve. Mužif. 
ma spaus didžiumą. Bedieviai 

Radlkahj ir socilaistų va 
dai, kurie tikisi trumpoj atei
ty paimti savo rankosna val
džia, iškalno šaukia, kad jųį 
valdžios programon 'tarp kit
ko ineis— atšaukti iš Vati
kano ambasadorių ir su Apa
štalų Sostu pert rinkti viso
kius santykius. Tas reiškia, 

nis Delegatas J. E. tituliaris smarkias nesigailėjo nei tru-!,.adiK-alų-socialistų valdžia pa 
Theodosijos arkivyskupas Co-Uo, nei vargo, nei aukų ir štai fc0|s j v - o v 4 Katalikų Bažny-

lietuvlų veikėjas išvažiuoja Instantlni. Suvažiavime daly- Įgali jKisidžiaiigti pasišventi- čvii ir katalikams pasikėsinę 
Lietuvon. Lenkai savo lopo- Nauja taipgi visų katalikiškų lino vaisiais. Sektinas pavyz 
mis finansams pataisyti ieško !augštųjų mokslo įstaigų vir-j dys. 
visur 100 milijonų dol. pasis 
kolinti ir nebegali gauti. Kum 
Praloto M. L, K ruso ?,š kil
mingu instaliacija praėjo gral 
žiai ir įspūdingai. Decoi'aton 
Day šv . Kazimiero kapinėse 
lietuvių buvo susirinkę j LV 
0CK) lr vieha mergaitė suvaži
nėta automobilio. " Laivas*% 

pigiausias lietuvių savaitinis 
laikraštis, kurio kontcsta-5 bai 
ginsi ll-pos 1 diena, šią sa
vaitę pradeda eiti dvigubai 
didesnis. I r taip toliau, ir taip 
toliau. 

—~ 

ratą už jo atspauzdininią di
delio veikalo: "Corpus įium-
morum italicorum." 

Nauja sutartis. 
P a r a š y t a nauja pn'kybiii'~» 

sutartis tarp Anglijos ir Aus
trijos abiem pusėm geromis 
sąlygomis. , 

Prieš fašistus. 
ffumunijos valdžia ima mi

gau fašistus, veikiančius prieš 
"Mažąją Kntentę." 
Arkliai užkariauja automobi 
lvtts. 
* Londono turtuol'bii prade
da mesti automobilius, o jų 
vietoje ima važinėti arkliais 
karietose. 

Draudžia prekyba. 
Centralinis bolševikų komi

tetas Maskvoje užgynė priva
liems asmenims užsiiminėti 

lieikė karaliui Viktorui !C- dtrugmenų prekybų. Daugybė 
manueliui "honorks causa' ' fi krautuvių uždarvta. 

svarbą, prieš kurią kėsinasi 
Francijos viai. 

TRUMPOS ŽINIOS. 
•JUL 

Naujas daktaras. 

Neapolio rniyersitėtas su-

Pasakė tiesą. / 
Sena moteriškė klausia mir

štančios kaiminkos ar pažys
ta ją. 

— Pažįstu, raganos šluo
ta. — 

— Brangioji, dabar nelai
kąs juokus krėsti. — 

— Taip, bet laikas tiesu 
pasakyti. — 
Teisme. 

— Už plėšimus esi 10-ai 
mėtų kalėjiman nuteistas. l\ą 
turi pasakyti? — 

— Šviesiausis Teisme, de
šimts jierdaug, — užtektų 

vieno meto, o be to prašyčiau 
atsėdėtus 11 mėnesių priskai 
lyti. — 

Draugai. 
— Kodėl Tamsta taip dumi 

vieną pyp^kę po kitai? — 
— Žinai, kad rūkyta mėsa 

gardesnė. — \ 
— Tai imk ir pasikark ka

mine. — 

Skirtumas. 
Girtuoklis; — Negeriu deg 

linės, jeigu neturiu. — 
Blaivininkas: — Negeriu ai 

kolio, jeigu niekas nepasiųlo. 
Abstinentas: — Negeriu al-

kolio, nors pinigų ir vaisių 
daug turiu. 
Mūsų vaikai. 

— Jonuk, tu didžiausias 
mokykloj tinginys. — 

— Nežinau. — 
— Na, o kas nieko nevei

kiu, kaip kiti rašo? — 
— Mokytojas. — 

Priežastis. 
— Ei, tu, ilgasnapi, ko taip 

kelki. NedaUu. — 
— Mano vade, 'aš ruošiuosi 

į karininkus. — 

Anthony Matre. 

ROMA VALERIJONO LAIKAIS. 
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matutis. 
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Tąsa. 
FABiJUS: Užtenka, mano kūdiki; 

Kvintilijus paliks čia su tavim ir manim. 
Jis bus mano sunūs lr mylimas tavo vy
ras. J is yra kilniausias jaunikaitis Ro
moje smndietią ir visų Romos mergelių 
jis yra gerbiamus. Atmesdama jį, tu at
meti mane! Paniekindama ji, tu {minėki 
n i mane, tavo tėvą! . 

NOI5IL1JA: Mylimaa tėveli, mano 
j žadas tai nekaltybės įžadas ir jis negu* 
Ii būti sulaužytas. Vai, varge, neversk 
manęs ištekėti už Kviiitilijaus ir neda-
leisk, kad tuiėviau dalyvauti tot<o šventva 
giškos<\ kurios (hrylų mane neištikimi:. 
Krislui, mano Sužieduotiniui ii" Mokyto-
jn;-

Kdilorialai rašomi tam, ka 1 
is dienos įvykių padaryti nriu 
dingas išvadas, žmonėms pasi 
mokinimą. Is čia paduotų fak 

tų pamokinimų norite, ger
biamieji ? 

Pirmiausia, kai mama lie
pia eiti anksti gulti — r4ti. 
nėra jokio reikalo pasipinuti. I AB1HS- (jnirtttsuu): Tatai, Selauk! 
•Lybiai taip pat nėra'jdkio rei Į Laukan iš šių namų, neištikimas kūdiki; 
kalo kaltinti Lietuvos, kuo
met persivalgius užspringt! 
svetimu kaulu, kaip kad atsi
tiko Lenkijai, užspringus sve
timom}- tautomis. 

Palikus nuošaliai bepročius 

tavo užsispyrimas daugiau nebebus per
galėtojam šičia! Tuojau išsinešk iš čia! 

(Nobilija pasirengusi išeiti) 
FABIJUS: Tečiau, dar užsilik. I>UCKIU 

t.-iu progos apsisVarstyti. (Bėga link du-
\rų v pdačlui atidaro jas. Muzika nutilsta). 
Ei! .draugai — Kvintilijlis ir Tiburcijus 

šičion! (\ 'isi sueina vidun). Tik žiūrėkit 
i šį nepaklusnų kudvkį. — J i yra vergė 
Kristui Nazariečiui. — J i išdrįsta la
biau mylėti Jį negu priimti tvvo iiieile.— 
J i išsižada t'avęs, Ti burei jau, kaipo my
linčio jos brolio; kaipo ištikirtu) jos drau
gų. — Kvintilijau, nungi belieka tik tau 
išvaduoti ją. Paimk ją už savo šužiedo-
tinę. J i turi sutikti! Jos tėvas taip nori! 

NOBILIJA: Kvintilijau, tėveli,brdli, 
draugai! Pasigailėkit manęs, pasigailė

kit! Aš esu kito sužiedotihe! 
k V l N T i į j J Ų S (nustebės): Ką gi sa 

kai? Esi kito^sužiedotinė? 
FABIJUS: Neklausyk jos, Kvlutili-

jau! Tai tik toks kvailas {irižadas. Na
zariečiui. Tai tik toks kvailas krikščionių 
i žadas. 

NOBILIJA: Žinokite visi* jog daugis 
kasis Sužieduotinis vra mano ir J i s qe-
galo yra gražus. 

KVINTILIJUS: ta ig i , meldžiu pa-
.-•akyk man, brangioji lelijčlc, kas gi yra 
tas dangiškasis Sužieduotinis ? 

NOBILIJA: J is yra vienatiniai tik
ras, gyvasis Dievas, kurs sutvėrė pasau
lį ir visą sutvėrimą. J i s yra amžinasis ir 
iš Savęs gy\onąs Dievas j kurs gyvena au-
gštybese iškilmingame majestote. 

KVINTILIJUS: Nobilija, aš tiesiog 
stebiuos, kad į dievu, tarpa tu priskaitaį 

tą Kristų, kurio .gyvenimas susidėjo vien 
tik iš vargų ir skurdo. J is gi negalėjo net 
išgelbėti s&vcs nuo mirties. 

> -NOBILIJA: Kvintilijau, žinok; kad 
mano DWvas myli mus visus. Ant Kalva-
rijos kryžiaus, kabąs,-tarp dviejų latrų, 
J i s ' t a ip nusižemino, kad karčiu savo mi
rimu atpirko sį pasaulį, kad ir vėl atida
lyti daugaus varius, kuriuos buvo užda
riu* Adomo auiodėmc ir, delkogif — del 
žmonijos meilės."— O, Ji* yra utano rii^ 
mylėtas ir aš esu ,fc! 

FABIJUS: : Nustok pasakojus tokius 
kvailumus! T)aUgiau nebenorju jų klau
syti! Eik suKvihtil i jum, ' tubjau, į iškil
mingus apeigas, kurios .įvyks Junonos 
šveiitlnyeiojei ir ten prisirengk priimti 
ji \& savo vyrį. 

» 

NOBILIJA: O, numylėtasis mano 
Sužieduotini, ir tu, Angele, mano Sarge, 
atiduodu save j justj globai 

KVINTIMJUS: Draugai, pi'asiždlin 
kimč ir palikime ją vtilahdčlei, kad ap-
sisvarstytų. (Priskirtina prlė Nobilijos ir 
prikla upia prieš J j į ) . O, Nbbili ja, dievo
ta ir ištikimoji mano širdis, gur ios kiek
vienas suplakimas yra tavo, kurL noriai 
išlietų -dcl'tavęs "paskutinį kraujo lašą; tą 
širdįMu niekini, .atmeti? 

NOBILIJTA (į šal į ) : Brangusis, my 
l̂ mas Ifvintilijau, kaip mano sįela Uudi 

dol tavęs. Ar gi galiu atmesti tokią išti
kimą ir dievotą širdį, kaip tavo? — Ar 
gi galiu?— Žmonijos Išganytojau, pri-
gelbėk man mano pasirinkime. (Garsiai). 
Kvintilijau, tėve, suteikite man laiko ap
mąstymui, kdd galėčiau duoti galutiną 
atsakymą; po apsvarstymui gal ir sutik
siu,, kad ištrikštų laimės versmė mums 
visiems. 

KVINTILIJUS: Nobilija, aš lauksiu 
tavo atsakymo, tečiau, atmink, kad feavo 
rankosi gludi mano likimas del gero arba 
blogo. Jeigu paimsi mane tai mano šir
dis liks paklusni tavo įsakymams. Jeigu 
atmesi mane, tai į pasaulio bangas įmes-
sužeistą nlarto sielą, nehtimlogą esmę ir 
mano gyvenimas bus vargingas ir prakoi 
ktinas. — Nobilija, neužmiršk manęs! Ne, 
ne, aš busiu tavo ir tikėjime ir išpaži
nime; neatmesk manęs nuo savęs. — T e 
čiau, tėmyk, kaip mano likimas kruste
lia tavo lupose; kaip tavo akys skęsta a-
šarosc; ka ip mylinti tavo širdis kenčia. 
A, laimės valanda! Dievai sužadino tave! 
Nobilija, tark tik žodį! 

NOBILIJA: Bet gi tas žodis (iAw-
vai ' : sukelia manyje priešingą jausmą. 
Niekad nebus tarta Nobilijai, jqg ji turė
jo žemiškąjį sužieduotinį, kurs buvo ver
gas tokiems demonams, kaip šie stabai-

(Bus daugiau)-. 

• " 
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AMSTERDAM, N, Y. 
Lietuviškas lenkiškai į t i n a i ; tik švelnumo — aį>-
koncertas. dailinimo tdainoje nebuvo, su 

Gegužio 18 d. 1924 m. A. rėkimu atsižymėjo. 
L. Kliubo sandariečių lizdas Šio koncerto žvaigžde tai 
nurengė koncertų savoje sa- buvo lenkas Kupčinsky. šio 
Įėjo pasi.kinkę ex-vargoninin- tipas nors nekoks atrodė ant 
ką su lenkiška uodega. . A.estrados, bet basso balsų turi 
Grzegorzewski. gana tvirtą. Dainavo anglų 

Šis ponas vėjo pučiamas, kalboje, duetų su p-le S, Pu-
lig Čigonas — kokios vieros nute. Taipgi solo dainavo: 

tokios saliu būti. Po j "Šėriau žirgelį," neva ih\ i im

tume* O jei kas mėgintų cho kaip klebonas taip i r visi pa
rai kenkti atkalbant nuo jo rapijonys yra labai jam d£-
narius, nukreipkime visas sa- kingi. ~ / 
yo iegas priešais priešininkų, • Binž. 15 bus parap. pikni-
o kovų laimėsime i r nekliudo- kas par. darže. Birž. 16 tuo-
mi toiiaus darbuosimgs. Bu- jaus po pikniko pradės kas-

pjaujasi - žviegia lig... Vė- mc net 5 pasisavinęs lenku t k i m e v i s i *«***>& rr suti- ti fundamente del naujos tfitt-
liaus dainavo vyrų choras, j daineles. Žodžius pritaikinti j k i m % ? e s . t l k hon s a v o ^^r^J3^^; 
šie sudainavo neblogai pu- dainai, tai tuomi nepavii*sta • bc pažinsime. 

nori. 
Nauju Metu atstojęs nuo šv.įvo lietuviškai, mokintas , tik 
Kazimiero par. vargonininko pamėgdžiojo mušu dainą su 
vietos susibliūliavo su kliu-
bieėiais — sandarieMais. Xu-

•radinta ištarme. • 

ta 

Tolinus dainavo solo V. Ba-

komposicija, vertėjo huosovy-
bc. Taipgi: "Ant marių kraš
to" , vyrų chorui, pasisavi
nęs Grigoraitis. O tikrenybė 
j e, yra Kačenausko kompozi
cija. Toki.ij šposų sveiko pro
to žmonės nedaro. Juk tai 
svetima gaTbė pasisavinti yra 
vagystė. Amsterdamo Uršė 
duoda $100 jeigu ponas G m 
gorze\vskis yra nors muzikos 
teorija baigęs. 

Nors prograniai bUvo išda
lyti publikai, bet kiekvieną 
numerį perstatė sandariečių 

šermukšnis. 

įHiiirt 

tarė tverti chorą. Kad pakenjnkauskaitė; " K u r bakūžė," ir tėvas p. Kubilius. I r po kiek
iais bažnytiniam chorui, su- fMMotus>Jte miela" jau tre- vieno numerio su ašaromis iš 
manė lapės pėdomis privilio-; ėias metas vis tą pačių dainą verkė po ilgę prakalbę. Ką 
ti iš bažnytvnio choro narių kankina.. O kad jos tikra mo- ten kalbėjo, negalima surišti 
prisidėti prie jų darbo. Bet ; tušaitė mietą Lietuvoje, žino- galų. tik girdėjau kartojant 
apsiriko. Bažnytinis choras į tu, kokiais keliais dukrelė va- j nuolat bažnytinį eliorų — pa-
nusistatė griežtai preiš jų to- žiuoja atsimetusi nuo' bažny-1 mpiją. Minėjo, kad ašaros by-
kį darbą, tik pore aklų ave- linio * choro, su sandarieciais j rančos jam; tur but dėlto, 
lių tegavo. j biėiuluiojasi, tikrai apsiverk- kad visa parapija ir choras 

Nuėjus į rengiamąjį kon- ! t n -
certų, pasirodė ant estrados 
tas garsusis choras susidedąs 
iš senbernių bei bobelių su 
mergaitėmis, iš apie 2G ypa
tų. Užtraukė: " G i r i o j " lig 
Varnių ubagai — klyksmas 

Galutiivii dainavo duetą S. 
Puriutė ir iV. (irigorže\vsky 
"Saulutė tekėjo;" sudainavo 
silpnai, neatatiko įstojimų... 

Kas dar stebėtina, kad 
greit p. A. Cirzigorzewski< 

nežmoniškas, moterų balsai tapo kompozitorium. Progra-

D A K T A R A I 
T Telefonas Boulevard 1950 

Dr.S.A Brenza 
4 « 0 8 S O . A S U I J A N D A V E N l 10. 

C h i c a g o , I i i . 
V a i . : 9 r y t o ik i 1 3 p t e t : 1 p o 
p i t t i k i 3 |K) p i e t . C .30 v a k . ik i 
9 : 3 0 v a k . 

Tetefotisui Seeley 74S9 

Dr, 1. M. Feinberg 
Oydo specialiai visokia* r y m tt 

moterį] lytiškam Ilgas. 
9401 Madiaon Street 

SLamp. WMtera Are. — Chlra^o 
•atandos S- -4 po piety 7—9 vak. 

J 

T ei . B o u l e v a r d 2 1 9 0 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 0597 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th fert 
•alandos nuo 8 Iki 12 dieną, nao C 
Iki I vai. rak. Nedėtlomis bao 8 

Iki 2 Tai. po pietų. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8 . 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 p ie t 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir S pe ei j a lis tas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1 )—Bs marinime, . 
• )—B« peilio Ir t>« • » • • • • • , 
• ) — Bs Imtojo, 
• ) — B s Jskis porajoas sveikata*. 
R)—Pacljentui atrolkia rir»tl. f a -

U tuoj w%lgjU, lt fii siti 
1 darbą. 

Paardo 'Cmll-stoaos* (akmenis tal iyjo) 
ir akmenis šlapumo pūslėje be o-
peracljoo, su tam tikromis moks-
Uikomls priemonėmis bei valstala 

Apkurtusiems sugrįžta* girdėjimą. . . 
Gydo visokias liras pasekmingai, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Pvsfesljsaall patarnavimą telkia savo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, IU. 
Ofisas atidarytas: kasdien nao 1 vai. 

po plet iki t Tai. vakarą 
Nsdėllomis ir ssredomls ofli 

rytas. 

nešoka palei jų muzika. 
Kam verkti, juk nekurie y-

ra jūsų tarpe iš parapijos šu-
lai, net ir tą vakarą buvo u/ 
maršalka. Kada vienas A. L. 
Kliubo narys norėjo po kon
certo jsitraukęs mušti Grzigo-
rzewsky, maršalka nuramino 
išliko sveikas kailis dalikat-
no pono. ( 

Nors buvo rengtasi, beveik 
puse meta prie šio koncerto, 
bet iš didelio debesio mažas 
lietus. Buvo tikėtasi geriau 
išgirsti. Žmonių visai nedaug 
tebuvo: Tiri smarkybės mūsų 
kliubiečių. 

Uršė. 

Pas vyskupų. 
20 gegužio J . M. Vyskupas 

E. lleelan, buvo pas save fra-
siš.aukcs parap. komitetą su 
klebonu, kuriuos labai gražiai 
priėmė, ilgai ir gražiai su vi-

P-lė Hudgins, birželio 6 d. sais šhekuČiavo, baigdamas' 
rengia konvertų lietuvių sve- kalbėti J . M. pasakė, kad la
la inėje. J i yra dramos moky- bai esu užganėdintas iš gerb. 
toja, ir ta pati, kur Labda- kleb. kun. J . česttbs, i r iš jūsų 
riams patarnavo prisidedama visų, kad taip gražtoi visi 

darbuojatės iš viefio su savb 
klebonu. Ta užbaigęs J . M. 
pavelija statyti klebonija ir 
pats J . M. paaukavo $100.00 
ant naujos klebonijos. Klebo
nas su komitetu, padėkavę J . 
M. už gražią auka, fcplei&e" 
J . M. rezidenciją. 

Karesp. 
, — — 

pne programo. 

IŠ SI0UX CITY. 

RACINE, WIS. 

/ -

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Tole f . L a f a y e t t e 4 1 4 6 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

>Cfso Tel. Roulcvanl 96»S 
Re^id. Tel. Drevei 9191 

DR.A.A .R0TH 
R L 8 A S G Y D Y T O J A S I R 

O B I R U R G A S 
S p e c t a l l s t a s Moteri .škij . V y r i o k ą 

T a l k i ] Ir v i sų c h r o n i š k ų ligų. 

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

Yal.: 10—11 ryto: t—S po plat. 
7—8 vak. Ned. l o — l t d. 

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

3S37 So. Morgan Str. 

VALANDOS: 9—12 iš ryto 

% oo 2 vaL po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėla savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPBCIJALISTAS 

Džiova, Motery Ir Vyra Liga 
Vai.: ryto nuo 1"—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo T—S.-» vakare 
NcdOUomis: 10 IU 12. 

Telefonas M.hvay 2880 

Senai jau buvo rašoma a-
pu\ ši«j kolonija laikraščiu 
skiltyse. Gal kas ir manp, kad 
Raeine kolonija taip ir, miega 
saldžiai, nesidarbuoja. Kiek 
galėdami. *clirba, tik nenori 
girtis. Gali žmogus numany
ti, kad dirbo išsijuosę; jau 
net du teatru po Velykų su
lose šv. Cecilijos choras, del 
Iv. Kazimiero parapijos. Pa
rapijos reikalai puikiai sto

vi; skohį baigahnc mokėti. 
Tai. garbe gerb. kleb.. kun. 
Balinskui už jo gerus, naudi n 
gus patarimus; taipogi garbė 
darbuotojams komitetams, ku 

rie be poilsio dirba; lygiai 
garbė priklauso šv. Cecilijos 
chorui už jų darbuotę ir pa-
sišventimą. del parapijos ir vi
siems parapijonams už skait
lingą, atsilankymą, ant pramo-
m< 

Gegužio 11 d. bažnytinėje 
>aleje šv. Cecilijos 'choras per 
statė veikalą "Katr iutės GLn 
tarai ." Žmonių buvo puseti-
vni tai ir pelno gražaus li
ko. Girdėjau skirs pusę para-
j i jai. Aktoriai, gerai savo ro-

a t liko; žmones labai gere-

Gegiužio 25 d. šv. Cecilijos 
choras po vado v. mūsų ga-
baus muziko varg. p. E. Šla
pelio perstatė scenoje šeši n 
aktų dramj} "Mariute Vargo
nininko Duktė" ; visi savo už 
duotis atliko kuopuikiausia, 
nes visi. buvo gerai išlavinti 
p. E. Šlapelio. Lošime daly
vavo sekanti: vargonininko 
rolėj — J . Grigaliūnas, jo 
dukters — A. Strazdaitė, Vir 
pšienės — A. Gečienė, Ado-
muko mokinio — L. Urbo 
nas, Pliuškinsko — V. Bir
žietis, Skaistučio* — A. Juo
delis, Piršlio — K. Baranaus
kas, Žydo Joselįo — J. Bil-
Uevičius, Viršaičio — A. Ži
bąs, Felčeriaus S- K. Mocke
vičius, Laiškanešio — A. Ska 
i nulis, Režisierius ir mokyto
jas p. E. Šlapelis, vakaro ve
dėju moksl. J . Zabulionis. 
Gerb. klebono nebuvo ant šio 
vakaro, nes buvo išvažiavęs 
j So. Omaha, ant 40 Valandų 
atlaidų. Publikos buvo nema
žai atsilankę Lš ko galima 
spręsti, kad ir pelno del pa
rapijos nemažai liks. Iš vaka
ro visi buvo labai užganė
dinti, nes visi prisijuokė iki 
nenorų, nes veikalas yra rim
tas ir pilnas juokų. Už tai vi
si yra labai dčkingi gerb. var 
gon. E. ŠlapcHui, kuris su di
džiausiu pasišventimu darbuo 
jasi del parapijos labo. 

Praeitų. ;nedėldienj, 18 gcg. 
p. E. Šlapelis su Marijos Vai
kelių dr-ja perstatė scenoje 
labai, gražų ir rimtų veikalų, 
keturių veiks, operetę "Snie
go Karalai tė." Aut lmos bir
želio rengia vakarų su gražia 
programa moksl. J . Zabulio
nis, o aut 8-to birž. vėl ran
gia gerb. varg. K Šlapelis su 
M. V. dr-ja mažuoju choru 
gražių programų, kuri bus 
gan įviairi ir įdomi, nes susi
dės iš daugelio įvairių šmo
telių, k. t. lošimėlių, dainelių, 
smuikos šmotelių, piano skam 

I 
binlnio, ir kitokių dalykėlių," 
kad bus ko pasiklausyti i r 
pasigerėti. Vietos lietuviams; 
netik galybė turėti tokį gabų: 
ir darbštų vargonininkų, bet; 
ir laimė, kad darbuojasi def 

OB 

AKRON, 0H10, 
— r 

Linksma visiems parapijo-» 
nams ir visi. džiaugiasi, kad 
gavom atgal gerbiamų kun. 
M. Cibulskj. Nors buvo šv. Po 
tro parapija suvisai pakriku
si ir nesrtikėjom, kad mes lifc-
luviai turėsime laimSs turėti 
lietuviškų parapijų, bet su 
Dievo pagelba, su žmonių pa
sišventimu, stojos viskas ant 
kojų. 

&ekmadieny? 11 d. gegužio 
išgirdom linksmų naujieną, 
kurių mūsų gerb. klebonas iš 
sakyklos pranešė, kad S. L. 
E. IC. A. 178 kp. perka nauja 
altorių puikiausi altorių, ko
kio apylinkės maldnamiai ne 
turi. Kainuos kelius tukstan 
čsus dolerių. 

Garbe S. L. H. K. A. 178 
kuopai! 

Parapijonas. 

• Columbia % 

^r-.5r». 

bia Plumostanh'*8 # o d e 
Ujp 420. icaliia $1««. l>Wfe 
ColtfmMa krautavinfttk* 

kad jums parodytu. 

mx\ m HolkatKaa 
fJSsfSRriimB-

Uraph'Al. « • modalia 
620, kaina 1121. 

artistai Geriauja 
daro rekordus del 

rlškiaAtfl rinkimai, yra crott fr..*"igff . J J J * 2 j ° ^ - i . 
nTkordai tetip »« vkw»m*t dtteJU friivm i j l a j -

tuomet gali ąa ty t .«»• * ? ^ w « S r t « J S S - » *T pirk 
Eik šiandien pas C^himbia ^ ^ ™ ? * J ^ „ J S 

ąlttefe puikios ivftujttB rektirdųa. kiekvienai yra tikrai 
dulkiausiai — igrota arba idatauota taip Kaip 1«a toy-
1« columbia. Jla Juma «&nei nata* UOkainFDt }JWJ »a 
J O T S 2 rekordu-. * « ^ plrkjtt d*t* f riau ne*u 

10 — Oėėį tt§. 
(MadraUca Polka 

ĮOUUOJ! ( S tanialaw Bae;d*ynski. «»««w^ 
(Armohfkde 6olo. 
(VesturiŲ MarŠis 

l C Ann«i (Rlenseio Polka 
1UOVZZ ( C o l u n x b i a Uciuriu 

(Orkestrą. 
(ŠTintant AuSrelel 

• CStfUm *lrt^U 
1 6 0 0 i r ( J < > n a 8 Ramanauakaa, 
? CTėnoraa. 

( | n o r i y n ą E l n * f ) n s 

16000F( Vtvall*TO BiHĖ°tA 

(LakmaU Šokikai 
(J. Pliėniunaa ir P. Lu-
(anakojtt. 
(Komigkaa Dialogas. 
(Wl»yTte iCėlafesVeJ© 
(Lekcija i i BlblDo* 
(J. PHeniunaa ir P , Lu-
( 6 n * k o i U . . 
(KTohirekaa Bial«ykas. 

(sflilAta Sau latfreBa. 
(Ajį. Įrtvllkctaa C%ooo 

(Salom. Btaniuliut* ir 
(Ona l ludauitaltėBlai ia 
( £ * Moclolo PadarcL 

(Ona Rudauakaitč Bieaia 

KTodB 

(Kastas Sabonis 
( Baritonas. 
(KeUot^ iš VlrUipkos { ^ ^ į ^^^^ 

E7868 (
(5c.^tii ir P. Lui«W8 «^a-* «***-

(oskęjia. (Brooklyn'o ttiaras 
( k o m i k a s ©uėtas. t*varietai . 

CdlAJMBL\ r f t t t H t b o t l A l į GOHPAJTT, Inc., HĮBW YO«Jt 

Iš GLEVELANDO. 

Korespondentas. 

SHEBOYGAN, WIS, 

Iš jaunimo darbuotės. 

Kituose laikraščiuose dau
giau telpa žttiių. iš Clcvelan-
do> l>et " D r a u g e " neperdau-, 
giausiai. Todėl prie progos 
prisidėsiu ir aš parašyti apie 
Vyčių veikimą. Aš manau 

žiai lošė. MaJyt, kad nrttsu x išvažiavhnį 8 d. biržeEo. Mū-
vytes mergaites, labai myli lonu butų aiat j i i visas VJr-
teatrus lošti. Ant galo p. Pra- eiua ir V^ytes tame išvažiA-
na« Urbšaitis atloše monolo- vime. 
gą, /Ponas M u r d y s / ' I^ra«as 
Urbšaitis ištikrųjų žmones 
j)rijuokino tiek, kad ircvixj-> 
iiam iš juoko ašaros išpuoš. 
Pranas yra Amerikoj f imęs i r 
augęs ir nuo pat }&ELWĮ die- "" 
nų jis su Vyčiais darbuojasi. Oeguįio 4^1. Mteim Moterų 
Garbė nfums Vyliams turėki;Sąjungos kp: |wrapijos sv,e-
tokius veikėjus kaip Ųrbšai. t*iuėje buvo surengus labai 
£iaj gražų vatearų. "Sulošė teatre 

!r)b vardu 'Httolinos Širdis.** 
Rudeniop bus atvaidinta* Vakarą* £eM įMjto.-Ufo. 

istoriškas veikalas ? S N * £ ; į į į kiekviemis saro Tdlės # 
t i s . " J a u ^-auiylos Joles Į ^ , ^ g ^ ^ H o t h l 6 8 w 

k i n a s l - . ttje r>nia ^mcmenS - rMBai 
Vyčiai buvo surengę "Card pasiroSė; už kų v ^ t a r>a*gy-

» • » » • ! • » ^ y 
IVl. Canal 0257 Vak. (anai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Va±iKluB- 10 iki 12 ryte: 1 iki 6 
po piety; 6 iki 9 vak&j* 

ne- kaip pradėjo, tai be pert-
josi. Po teatro buvo sudainuoj raukos kas nedėldienis vis kų! 
ta keletas lietuviškų liaudies 
dainelių ir Lietuvos himnas, 
vedant S. TaujenuLPo to bu
vo žaidimas iki vėlybos nak
ties. Visi linksmai išsiskirs
tė namo. 

Chorui, gražiai pasidarba
vusiam, priklauso padėka. 
Prie progos noriu pastebėti, 
kad ir toliau panašiai d'arbuo-
lumės^ir tarp savęs artimiau 
sius vienybės ryšius palaiky-

Vyčių suloštų veikalų "Liur-
do Stebuklai." Geg. 4 d. Vei
kalas buvo atvaizdintas kuo-
geriausiai. Šiame veikale emė 
daly.vumų tik vienas mergi
nos, jų buvo net 21. Dalyva
vo šios: Bernadetės rolėj — A. 
Baltrušaite, Kožes — U. BOr; 
niidaite, Elenoros — F. Sa
kalauskaite, Cecilijos — O. 
Urbšaitė, Gertrūdos — A. Si-
monaitė, Lydijos — O. Tu-
kiuskiutė. Ma»n>e, Mase — K; 
Simonaitė, Mme. Dozons -~V. 
B.lmonaitė, Mele Verze — Ag. 
Jonušaite, Bronės — M. To-
lauskaitė, Morijonos — Zl 

nebus pro^alį parašyti apie P a ^ ' \ ^ b a kazirdvimu ^^^^ 

rssssst .L4-...JA 

Bakalauskiute, Luizos — P. 
parapijos labo netik dienx)-|Urbšaite^Fozefinos 0 . Kuz--
mis, bet ir vakarais. Velyko-

nors/ nepapnisto rengia. Kai 
kada ir moksl. J . Zabidionis 
priduria, bet daugiausia dar 
buoj.asi. p. E. Šlapelis. Taipgi 
ir ant ateities jau turi planus 
išdirbęs, kada ir kokioj nc-
delioj kas bus veikiama. Kaip 
Lietuvoje geras ūkininkas iš 

* f 

mauskaite, Amelijos — V. Sa
dauskaite, Alenos — U. Au-
^hstaite, Onos — O. Urbšai
tė, Ajitonijos — Žukauskiutė, 
Teresės — J . Beržįnskiutė,. 
Elzbietos — J, Kučinskiutė,, 
Laurindes — V. Kučinskaitėj 
Agnieškos — Alaburdaite. 

Labiausiai atsižymėjo loši-, 
nie p-lė A.' Barušaitė, pieme
nėlės rolėje. Antrų vietų uže-

anksto turi suplanavęs kur į mė U. Domidaite, aklos mei'-
kokių dirvų kokių sėklų se- gėlės rolėje. Trečių vietų — 
ti, tai taip daro ir mūsų gerb. F. Sakalauskiutė poniškoje 

arg. Už tokį darbavimosi volėje. Jvitos visos lobai gra-

karų. Girdėjau, kad pasisakė Daugiau tokių vakarų rėA-
ir pelito liks. Dabar V ^ i a i y- gkit ' ^ j t t B p ^ s . Na, jauni-
ra nutarę turėti Seinl^tu&ų mas ir nepasiduoda. &nt t&r-

žetio 15 dienos Jaujaimo Dra-
m m - m- n Į-, » • 

lu^s draugija Vaidins teot t į 
po vardu M6mM%&^eliona,M 

VBtaras parengtas bus Bouth 
Sidės katalikų svetainė — 
bm Hali, South 12 str. k i ek 

! patėmyta, 'aktoriai j au gfcmi 
^išs^avijrę. Teatras labai gra

žus. Patartina aėi Vienam ^iė-
je, j tų valuriį irt 

R>uom«t jus ****ia» &*oėn*t*t* 
»umati«ky sk»o»s»y, ar uttaoU « « Į -
ralrija, stt«ndisg«c. sUufemi • » ; 

F riaiU^ muskiUri^Vttto'*W|«««Hr • ,»aI«^iSto*» BAtirismi trlrtoi P«tri-
nA&t su 

'. ITH. 8. V. Ifst. %iuiė. 

ir iuojuu p*i»uCi4ąii rtate.msi de-
feinsaU *Uu«i4 bcsiią^JiViąVPp * " ? " 
dama vifctą. kuri «Qt*ikia «a»»n\l sm»-
Kum, ! ViššfcaJ D/W reikalo .ksflkinti. 

miem tukstsa^iim. įmonių pet -ejs^llį. 
Tnrtų. VisUBtnrt. Itfkyilte jo s*nk% 
parankioje , Kietoje. . 

83c. Ir 70c. vJ fcoak* M t i t a 

bilankyti is ko bas daugiau 
energijos ir daugiaus noro rnu 
siii Jaunimui darbuotis. 

La 

. Jaunimo Bramos braugija. 

Keporteris. 

Puikiai 
PMirėdęs Jaunikaitis. 

Ka-l«kiwn alšdlikime Ipajivir^i a>ic î ;« )*&•> p? ' 
tinifoš, pa<Wr>M mm »it>f«»ijs. m& W^ Jci 4! 
ir bdrstvli n^Ndriaa pleiskaSaa 

te*: 

K«-lokiwn alslUkiiue piwfįT~a^iė į\x )UTJ ^ i n ^ l i į*vc\t "• " r% VJ*J M| -
->«*;•, Wtf« Wkaį j d J^*; ' l ' W t e W*n i *-'>0 *tdv* ikanaa po *i*t k4h»bjri. . 

T>1«UkmJta t(i?r(,taiuj prif^aj i;tlalkyk}r oave , 
ktt gWvwn •*ą,Wa)vi..na \aK»n J ? * . 1 * % 
{Alinus rttinriinti tavo iž}p<U;Jo(Mle k»ur« 

Ir uaiigijfl ni tuurtfet ^Smtį-JtĘ'fi^ m 
' t as * ' 

•9 

si 

Ūvputiu patrift--

F . A T > . 

10. Kvkd kkirioiJtas' Xuo«iBt b 
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CHICAGOJEi 
• . i • • • i i 

MHJONIERiy VAIKAI PRI
SIPAŽINO ŽMOGŽUDYS

TĖJE. 

(Pabaiga nuo 1 pusi.) 

liajs, kur norėjo, turėjo užtek 
tinai pinigui, lankė kabaretus. 
Pasileidimas, tai jii visas už-
trėmimas. Nesuprantama, kaip 
§iedu galėjo lankyti dar iini-
Ihttsiteta. 

Primnžę ir pasmaugę ir 
antgalo eteru užtroškinę vai-
fca, jiedu ilgą laiką važinėjo 
Ctt lavonu po miestą. Paskui 
Bvažiavo Į laukus, lavoną iš 
iengė ir įmetė pelkėn. Drabu 
tins vaiko sudegino, gi ava
lines ĮkaHh** žemėn. 

Tai visa atlikę jie gryžo 
miestan ir dar koki laika 
trankėsi. Automobiliu turėjo 
nusisamdę. 

Norėjo 10,000 dol. 
Robert buvo nužudytas, bet 

Leopold su Loeb parašė jo 
Uvui laišką, Imk vaikas gy
vas ir n% jo grąžinimą rei
kalauja 10,000 doL Jie sako-
m noivję išgauti tuos pini-

LoopoM atvirai prisipaži
no, kad jis yra ateistas. Vi
sas laikas arokantiniai prieš 
policiją laikėsi. 

Ix)eb pasirodė silpnesnės 
dvasios, dėlto policija ši la-
biaus spaudė. Ir šis pirmuti
nis išgiedojo, kaip tai visa i-
vyko. • Leopold paskui Leob'o 
išpažinimą patvirtino. 

Tai nepaprasta Chieagoje 
sensacija. Tuo labiaus, kad 
jie planavę ir kitu milionierių 
sunūs pagro})ti ir nužudyti. 
Tas paaiškėjo iš ju pasakoji
mą. 

. ^ n i . — * .ii-ii i ui" m.iifc<,»i » į "HMM 
» . •• • * » " ' i i ni I I l . \ » 

irio* LietuTostev^e^ "dvasios liii^ d / į į ą s ę kolonijoj, k^o-
ir įdealij gaivintoja, pa, negalėdama įi. V. Ch. Ąp. 

Jaunntė KorespaBdentė. 
T T 

NORTH mm 
APLEIDO CHICAGĄ. 

"DECORATION" DIENOS 
IŠKILMĖS. 

Chieagoje 4' I)eeorat ioii'' 
diena labai iškilmingai pami
nėta. Parado Michigan gat
vėje šjm«'t dalyvavo dangiaus 
karu veteranij, kaip kitais mo 
t a i s . P r i s t o l ė j o s k a u t a i i r pji-

triotinės organizacijos. 
Parado iškilmėms daug gel 

bėjo giedri, saulėta nešalta 
diena. 
. Chicagą i tad netrūksta rei

kalingo patriotizmo. 

Bridgeportas — šiomis die
nomis apleido Chicagą žy
miausias lietuvių kompozito
rius ir pijanistas, pagarsėjęs 
netik Chieagoje, bet ir viso
je Amerikoje tarpe Lietuvių, 
visi) gerbiamas p. Antanas S. 
Pocius. Mūsų gerbiamas kom 
pozitorlns išvažiuoja Lietu
von ant laivo "Berengaria" 
birželio ė d., 1924 m., sykiu 
su Lietuvos Vyčio ekskursi-
ja. Chicagą apleido Imą die
ną (birželio, o /ant laivo sės 
birželio 4 d. 

P. A. 8. Pocius, nuvažiavęs 
Lietuvon, m'ano surengti ke
letą koncertu, Kaune ir Klai-
pėdoje, ir kituose Lietuvos di 
dosniuose miestuose, ir mano 
sugryžti į Chicagą ant ru
dens. 

Mušu gerbiamas kompozi
torius, per dvidešimti metu 
darbavosi Chicagos lietuvių 
tarj>e, muzikos srityje, vi-
sur keldamos lietuviu vardą 
t«:iriH» svetimtaučiu. Visur kur 
t i k-tai būdavo rengiami svar
besni apvuikšėiojimąi, koncer 
tai arba vakarai, visur buvo 
galima matyti p. Pocių pinni-
ninkaujant ir vadovaujant lie
tuviu chorams arba koncer-
tams. Taipgi jo pasidarbavi
mo buvo įkurtas Chicagos 
Lietuvos Vyčių Apskr. Cho
ras, ir iki šiam laikui nenu
ilstamai darbavosi Vyčių Cho 
r o gerovei. 

Jvsai jkure pirmutine Chica 
gos lietuvių muzikos mokyklą 
"Beethoven Conservatory of 
Musie," 1!H4 metai-'. Iki šiam 
laikui jisai pasekmingai pirmi 
ninkavo minėtoj mokykloj ir 
daug lietuvių mergaičių ir 
berneliu išlavino netik tinka
mais pianistais, bet ir rimtais 
mokytojais muzikos. 

» ••! > i 

išleistuvės 
Birželio 3,, 1924 Ir. Mykolo 

parapijos svet. Įvyks išleistu
vės A. Bacevičiaus į Lietuvą. 
Ponas Bacevičius ir jo darbai 
Vyčiams ir visuomenei, yra 
gana gerai žinomi; ir tikimės, 
kad kiekvienas lietuvis neuž
mirš 'atsilankyti; bus begalo 
gražus vakaras. .', 

piknike užimti jai prie dar
bo paskirtą vietą, nutarė pa
siųsti laiške U Y, Ch, Apskr. 
pikniko r^ngi&itiajai komisi
jai, kad | i jtotastį kuopai pas
kirtą kartui vieta; užpildytų/ 
kitais. . 

Šiame suą-toe prie L. V. 16 
kuopos prisirašė1 Šie asmenys: 
H. Vaitukaitis, J. Možuraitis, 
J. Gaižaitis ir M. Žerogulaite. 

Korespondentas. 

šv. Kazimiero Akad. Bem. 
3 skyr. susirinkimas įvyko 20 
d. gegužes, 1924 m. Narių at
silankė labai mažai, nežinia 
iš kokios priežasties. Svarstė 
bėgančius reikalus. Pasirodė, 
kad serijos dar nevisus sug
ražinta, bęt kurios sugryžo, 
visos išparduotos. Daugiau
siai Moterų Sų-gos narės pa
sidarbavo liškiol pardavime 
žaneavos Draugijos, kad tu
rėjo surengus vakarą 21 d. bą
lanti š. m., šv. Rožančiaus dr-
ja padare pelno $18.00 ir vi
sus paaukojo Seserų koply
čios labui Gražus darbas šios 
draugijos. 

ftv. Juozapo draugija sumo
kėjo 10 dol. kaipo motino mo
kestį. Ji prižadėjo per 10 mo
tų mokėti iki sumokės $100. 

Raportas iš Apskričio susi 
rinkimo: kad būtinai visos kp. 
turi prisidėti prie pašventini
mo kortinio akmens. Mūsų 
kuopa rengiasi neatsilikti, da
lyvaus tose iškilmėse. 

Taipat pranešė, jog tikietai 
jau pardavinėjami ant apskri 
ėio pikniko, kuris įvyks birž. 
15 d., 1924 m. Nat tanai daržo, 
Riversidėj. Mos turime tų ti-
kietų 50, 

Kviečiame visas rėmėjas pa 
sidarbuoti, kad nereiktų juos 
sugražinti atgal. 

A. V. D. rast. 

P R A N E Š I M A I . 
"H1 . ! , ' %''».' •'• t ' , 

WfiS? S j M . 
Mergaičių Nekalto Prasid. 

Žlv. M. P. draugijos susirin
kimas įvyks pariedėly, birže
lio 2 d., 8 vai. vakarė Auš
ros Vartų parapijos mokyklo-

Nuoširdžiai kviečiame vi
sas nares atsilankyti šin susi-
rinkiman, ne*s yra labai s\ar-

jbių dalykų .svarstyti. Taipogi, 
kurios dar norėtumėt prisira
šyti, malonėkite atsilankyti. 

Valdyba. 
* • • I Į . I • 1 , 1 ' 

l i e t . Vyčių Chicagos Ap
skriejo Rasebolininkų Lyga 
laikys savo mėnesinį susirin 
kima, birželio 3 d. 1924, 7:30 
vai. vak. Dievo Apveizdos 
parapijos mokyklos kambary. 
Šis susirinkimas yra labai 
svarbus ir yra pageidaujama, 
kad visi susirinktų ant laiko. 

Frank L. Savickas Pirai., 
Kas. P. Baltikauskas, Rast. 

L. Vyėių 5tom&uopoir mė
nesinis susirinkima,s įvyks bir 
želio 4, 1924 sv. Mykolo pa
rapijos svet. 7:4£- val< vak. 
Visi nariai ir narės prašom 
atsilankyti, nes yra keli svar 
bus dalykai apsvarstyti 

Agatonas. 

"920 Cerapienė Barbora 
927 Daliola Juozapas 
928 Bainelis J. 
982 Drutenis Julyaras 
943 Gapseieienei Mafijai 
947 Gizitis Ant. 
950 Gurėne Elsbieta 
952,DomieeJi Guskienė 
957 Jaksis Kazimiera 
958 Jasianowie7 Kąziih. 
959 .telis Mate 
961 Jųven*as Viktoras 
963 Jurgiui Gudžiūnui 
964 Jurgutis Paul 
965 Kaciusas Stanislovas 
967 Katiliunas Adomas 
978 Lovonas Jonas 
990 Naujienas Kautis 
992 Norkus J. 3 
995 Peciukenas Juozas 
996 Pelaitis Antanas 
998 Petraitis Jobn 
1000 Poel Julius 

I T I I . < r » • • • >, R i • » • i i •• m t * \ • i u i . 

UI NAMAI A D V O K A T A I 
ANT PARDAVIMO namas 

su 2 storais 4—6 kambarių f La 
tai ant 24tos arti Oakley ave., 
P^r^uosiu greitai, pigiai. Ąt-
sr^aukite: 

2415 So. Oakley Ave. 
arba telefonuokite Koosevelt 
2825 po 6 vakare. 

B A R G F. N A S 
PARSIDUODA jnuro namai bun-

galow 6 kAmbariy. Elektra, vanos 
ir V|si modernlftki Jtaisyroai. Taip
gi parsiduoda medinis namas 4 ka
mbariu. Visi įtaisymai ir* elektros 
šviesa. AtsiSaukit© pas savininką: 

390e W. tond Str. 

Telefonas Tards 2S90 

Į. P. BRADCHULIS 
A D V O K A T A S 

(Butęš Vilniaus ir Kauno Apv-
$ĄTĄU Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
SI U 8. Halsted s*. Cliicago, lll. 

B I Z N I S 

'.r-

BRIDGEPORTAS. 

PAUL. SANDARIEM 
Mirė nelaiminga mirčia 
automobi liaus užmušta 
geguiio 30 d. 1924 m. 3.15 
vai po pietų 53 metų am
žiaus. Kuo iš Kauno Red. 
Panevėžio Apskričio Kre-
kinavos parapijos. 

Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Juozapą, duk
teris: Ona, Brorislavą B-
leną, Teofilią ir Prancišką 

Kūnas pašarvotas 2826 
W. 40 Place. Laidotuvės 
įvyks uta.rninke, birželio 
3 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Nekalto Pras. 
Sv. M. P. bažnyčią, kuridj 
įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. 

Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šio. 
se laidotuvėse. Laidotu
vėms patarnaus graborius 
J. Budeikis — Yards 1741 

Nuliūdę vyras Juozas 
ir dukterys. 

P-nas A. SL Pocius yra tiek 
(iauir pasidarbavęs laike Lie
tuvos Nepriklausomybes rei
kalavimo nuo Amerikos val
džios, ii- Lietuvos Laisves bo-
HU panlavime, kad tiesiog bu 
tų sunku viename straipsnyje 
vitką aprašyti. Vienu žodžiu, 
p. A. S. Pocius, pasirodė ne-
vien artistas savo profesijoje, 
bet tnipo-i ir tikras laetuvos 
sunūs — patriotas ir visur 
prisidėjo prie veikimo dol la
bo Lietuvos tėvvnės. 

Visavi kelionės reikalais 
Lietuvon po«ą Pocių aprūpi
no Lietuviu Prekybos Bendro
vės generolu* agentus, V. .M. 
Stulpinas, 3311 So. Halsted 
str., Oueagos TU. 

Nors labai gaila yra mums 
atsiskirti, kad ir laikinai su 
gerbiamu kompozitorių, bet 
žinodami, kad jisai važiuoja 
Lietuvon sustiprinti savo dva 
îą ir pasisemti daugiau pat

riotišku idealų ir minčių apie 
Lietuvos dailę ir muziką, taip 
kad sugryžes galės šimtus nau 
ių veikaJų sutverti ir vėl link
smins mumis eliieagieeius sa 
vo naujais kuriniais ir stip
rins mūsų pailsusią ir kasdie 
niniais biznio reikalais nuvar 
gusi?j, dvasią, ir kels mūsų sie 
\ą prie daugiau gerbimo ir 
darbavimosi Lietuvai -»- tėvv 
nei. Todėl tegul būna šita ke-
lionė del jo ne vien tik pasi
linksminimo ir atsilsio vaka-

, 
Iš jaunimo darbuotes. 

* 

IA Vyeių Ifitos kuopos sa 
v'aitinis sns-mas įvyko geg. 
22 d., vyčių kambary, ftitas 
sns-mas buvo Įdomus ir reiks 
mingas, nes buvo svarstoma 
daug Įdomiu ir svarbių daly
kų. 
Basebolo organizavimo kom. 

narys, P. čižauskas pranešė, 
kad hasebolininkų organizavi
mas eina labai sunkiai. Ne
žiūrint nekuriu praeito meto 
buvusių basebolininkų opozi
cijai, vis pasisekė tymas suor 
ganizuoti, kurie neužilgo pra 
dės los-ti. 

Kuopos pirmininkas P. Gri 
tėnas pranešė, kad parapijos 
extra suseno, kuris įvyko ge
gužės 19 d. bus svarstoma 
kaip iSkilmingjaus priėmus 
Jo PJnunencija/ Kardinolą ?.• 
Af nndelein, kpris . atsilankys 
pas mus birž. 1 dieną. Para
pijos sus-mas pavedęs vy» 
čiams visą dekoracijos darbą; 
išpuošti bažnyčią ir svetaine 
gėlėmis ir vainikais. Dvasios, 
vadas gerb. kun. J. Skripkus, 
paaiškino kaip tas darbas tu
rės bnti 'atliktas. Kuopa ap 
siėmė pavestąjį jai darbą kuo 
geriausiai atlikti. 

Valdyba įgaliota, kad laike 
iškilmių, prie patogiausios 
progos įteiktiį * pasveikinimą 
mūsų kuopos garbingam na
riui, gerb. Pralotui kun. (M. 
L. Krušni nuo L. V. 16tos kp. 

Iž priežasties tokių didelių 

REIKALINGA. 
— 

REIKALINGA. 
PAtE&KAU moters prie 

namų darbo. Atsišaukite po G 
vai. vakare,, ant pirmų rnbų 
iš užpakalio. 
1441 So. 46th Ave. Cicero, 111. 

ANT PARDAVIMO gro-
sern§ ir buČernė geroj vietoj. 
Turiu ledui ir pjovimui ma
šiną ir 3 naujas svarstykles. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite 
tuojaus; 

5358 So. Cobey Str. 

ANT PARDAVIMO groser-
nė, saldaijiės ir fruktų krau
tuvė taipgi, laikome cigarus 
ir eigaretus. Randasi geroje 
apielinkeje. Atsišaukite : 

5039 So. Halsted Str. 

s. w. 
A tf V 

Room 004 -
V«L. Kuo 9 

B A N E S 
O K A T A 6 
Monroe Street 

- Tel. Randolph 2000 
ryto Iki 5 po pietg 

Vakarais S208 So. Halsted Str. 
Telef. Yards 1015 

Gblcafo. 

PARDAVIMUI 

OHICAGIEMAI ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS 

P I A N A S 
PLAYEE PIANO OUTPIT 

Player pianas $750.00 ver-
eios su visu įrengimu suolelis, 
lampa, kabinetas ir 76 roles, 
parduosiu už $125. Atėję rei
kalaukite : 

MRS. DOEPKE'S PIANO 
3324 N. Marshfield Ave. 

lmos lubos. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

v«*ą byla* r l« i«M TcinsoMe. 
na*j* Abfctr&kt oa. P«dar» 

7 &outh Dearborn Street 
ROOM 1638 TRIBŪNE BLDG 

Telefonas Randolph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Ganai 1667 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. 22ad St. Tel. Ganai 0699 

809 H. M SI. Cbicago 
Tel. Bonlerard 061* ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. * 

JALYS F. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybes Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Name 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Ganai 6699 

ehieAfro* paJte (Tidnm!«tyį 
prie Adam* ir Dearfcorn gatvių 
randaai atAje> ii Lietuvei Uifltot 
Jemiari į vardytiems asmenims, kn 
•«fp dėlei Adremti} persikėlimo j 
kiton vieton arba kitokiu p n e ž a s į 
*\ų ianefiotojai negalėjo saraiti j 
l4uflrtii galima ataiimtj prie Ge- , 
leral Delrvery (\s Adama itatvė* 
•eju« po dešinėj pusėj), pri* 
pirmo, langelio, ant kurio viršaus 
paraajrta ADVEBTI8BD 

Prašydami lai&o paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laifika auraa natų an pavarde 
904 Anzulas Petras 
911 Binkis T. A. 
917 Bukauskui Stanislovui 
918 Bukauskui Antanui 
919 Chesnfc S. 

PURITAN 
M A L T 

Duoda tikrus reaultatus 
JUH rq«itc kaU jis * 

Sultingas Stiprus 
o.-riausiaa koki »-si var 

to.les. 
Nėra reikalo turėti pri 

tyrimą, kuomet nusiper
ki PurHah. 

Dviejų ru^iu — Maln 
P.iritan Malt Eztract, 3. 
uncijų pakelia apyniu iv 
Pu ritau Hop CukrlnlN 

PURITAN 
MALT Hop 

Hyiupas. 
Flavorm 
S*nw»* -Syrup 

Playn 
Kxtr«ot 

sa 
šviežiais 
Apyniais 

Aukščiausios Rūšies 

r 
20 metų Prityrimo 

Akiniu pritaikymo meno 

VIEŠA PADĖKA. 

į ei ja, bet taipgi-ir SHstipfini4škib»rUrr kokios * 4vyks ibiri. 

» 
MARIJONA LIUTKIENĖ 

Tariame nuoširdžiai ačiū dalyvavusiems laidotuvė 
se mmų mylimiausios motinėlės Marijonos Liut-
kienės genulio 29 d. Tariame ačiū gerb. ideb. kun. 
H. J. Vaičiūnui, kun. A. linkui, kun. V. Kulikauskui 
ui taip gražų ]»taimvim$ bažnyčioje. Taipgi taria
me a&u dalyvavusioms draugijoms, grab. p. Radžiui; 
visiems grabneiiams, giminėms, visiems pažystamie
ms Ciceros žmonėms ir visiems tiems, kurie prisidėjo 
>ile kokiu būdu prie pagražinimo laidotuvių mūsų 
mylimos motinėlės. > 

Nuliūdę šeši sunai Liutkai. 

SIMPTOMAI PAREIfiKlA 
Akiu lAį&s 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar uiežtiT 
Ar sltaitant akys greit paya^rg--

xta ? V • 
Ar kvaišta galva? 
Ar mato^J kaip lf plukančius 

. taftk.u*. 
Ar atmintis po truputį mažėja? 
Ar akys opios šviesai?' 
Ar jaugiate kaip ir smiltis a-

itys.;.? 
į Ar .yra balta dėmė ant vokų? 

Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIU HPECIAIJSTAI* 
ISOt So. ^\shland Avo. 

Kaiupas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai: 14, 3 r,, 16 i r i ? 
Valandos: nuo 3 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis uždaryta. f 

DR. 0. VAITUSH, 0. D. 
UUGTIJVVfi AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
^ta« yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
f.o, bemiegio; netikras akis jdedam 
Daroms egzaminas elelttra parodan
tis mažiausiau klaidas. Akiniai pri
taikomi teiangai, toli ir arti matan
tiems pagėlbsta. Sergėkite, savo re
gėjimo ir vaikus einančiua mokyk
lon. Valandos: nuo 3 0 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 S t ir Ashland Av. 

A. A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
S301 S. Ralstetl *t. Tel. Bivd. 6775 

8̂ —6 v. v apart Panedėlio ir 
Pėtnyčlos 

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

Ofisas Didmiesty]: 

M South IA Salle Street 
Kambarį* 630 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yard> 4681 

A. A. &laki5 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldanalestyj* 
HJv AtAJ TEMPLh; BI71LD1MG 
11 West 1%a>hlagton Street 

ttoom t f t6 Tel. Dearborn 9057 
Namu Tel. Hyde Park saOR 

Tel. Central 6200 
A. E. 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vfdurmiestyje Ofisas: 

Room 911 Cbicago Temple Bldff. 
7 7 W . Washington St. 
CICERO Ofisan: PanedėUo vak. 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3230 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737 

1 « » » > * » > « » » « » Į » | 

J. P. W A I T C H E S 
L a w y e r 

S. D. UGHAVKICZ 
_^_ Metu vi» Graborin> 

i «*14 W. SSrd PI 

•f" ^Ęį 
•K** m 

Cloago, m. 
Patarnauja 1al<1'-

tuvėae kuopiglauaia 
Reikale meldžiu at 
•įšaukti, o mano 
darbu buatta niam 
nAdlnU 

Vii. OaaaJ 1171 
- 9199 

»\' » » » » m • > p 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Oeneralis Kontraktorim 
statytojas ir senų mmų 

taisytojas. 
8319 West 24-th Street 

Gbica^or H i ^ . . 

LIETUVIS ADVOKATAte 
Dksu.: D. fii4—516—127 lf Deat 
born St. Tel. Randolph 6584—558* 
Vakarais 10717 Indiana Ave.-

Tel. Pu) 1 man 6S7 

• eiefooi^ Ganai TSSS 
PETRAS CIBULSKIS 

Haliavojinv R.o«»tmktortoj. 

0 A Z U 
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POPIEROS 
KRAUTUVE 

Napapraatae 
mušu bumioj 

augimą* ralfi j 

t u aaUnlaki 

Koatumariam 

patarnaut TU r 
2338 So. Leavitt Str#^f 

'*•• ' • • • ! « • • • i « i 

1*1 Lafajette 423S 

P L U M B I N G 
Kaipo UeutvjN llc^irlafn^ vis* 

doa patarnaojų kno«erlaasi» 
M. VTJiKA 

M M W«at 88-tn screec 
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