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METAI-VOL Vffl 

KATALIKAI PAGROBĖ 
K I M R I U MITINGĄ, 

KLUXERIS KALBĖTOJAS 
NIEKO NELAIMĖJO. 

Apie 500 žmonių atsiliepė 
prieš kaukuočius. 

FLORAL PARK, N. Y. bal. 
28. — Ana vakarą čionai K u 
Klux klanas surengV mitinga. 

^Kalbėtojas mitingo buvo ba
ptistų pryčeris ir Dalias, Te-
xaso, kažkoks Dr. Moore. Iš 
toli jis čia atvyko sakyti pra
kalba. Tikėjosi nemažai žmo
nių patraukti kaukuočių orga
nizacijom 

Kuomet sukviesta publika 
susirinko, atėjo sajėn ir kele
tas Kolumbo Vyčių organiza
cijos narių. Jų priešaky bu
vo katalikiško laikr. "Brok-
lyn Table t" redaktorius Pat-
rick F . Scanlan. 

Dr. Moore užsilipo ant pla
tformos ir pradėjo savo pas
kaita apie Ku Klux klaną. 

Redaktorius veikia. 

Redaktorius Scanlan pašte-

už Prohibjcijos 
Vykinimą 

LIETUVOS BONįl PARDA 
VINĖJIMO KLAUSIMU. 

LAISVĖS PRAKALBOS, BIGOTAS IR TAMSYBIŲ APAŠTALAS 

Karšta Darosi Generaliam 
Prohibicijos Komisionieriui 

TAS KENKIA IR REPUBLIKONŲ , 

SPRING VALLEY, III. r -
Ryt, balandžio 29 d., 7 vai. 

WASHINGTON, bal. 24.' Vakare, bus Lietuvos Laisvės 
(LIB). — Ilietuvos Finansų, p r a k a l b o s Kalba kun. A. 
Prekybos ir Pramonės Mini-į L i n k l l s . Programa: muzika, 
sterija yra padariusi sutart į , 'dainos, deklamacijos. \i 
kad tolimesnis Lietuvos Lais- | KENOBHA, Wis. — Gegu

žio 2 d., 7 vai. vakare prakal
bos. Kalb>to»jas kun. A. Briš-
ka. Beto gražiai paįvairinta 

WASHJNGTO.N, bal. 28.— .kad pastaraisiais laikais į 
Prezidentas Hardingas gami- j Baltuosius Rūmus ateina dali
nasi pradėti didelę kampani- gybė laiškų, kuriais aštriai 
ją prieš "munšąinerius" ir kritikuojama prohibicijos vy-
"butlegerius, ' kurie, nežiu- kinimfo sistema. Laiškuose 

vės Paskolos I>onų pardavinė
jimas, o taipat prinokusių ku 
ponų apmokėjimas yra per 
duotas Baltic States Bankui,' p r 0cr rama. 
New Yorke. Lietuvos Lais- j DKTROIT, Mich. — Gegu 
vės Paskolos bonai perduoti ž i o 6 d i < m ą > į v a } v a k a r e p r a _ 
tam bankui balandžio 25 d. 

. 
BRANGESNĖS VEDIMO 

LAISNĖS." 
— 

SPRINGFIELD, 111., bal. 
rint gyvuojančio prohibicijos daugiausia nurodoma, kad 28. — Žemesnieji legislaturos 
įstatymo, ir tolesniai veda'prohibicijos agentų tarpe sto- • rūmai priėmė Cari Muellerio 
plačią degtine pirklybą. 

Seniaus prezidentas keletą 
kartų buvo pažymėjus, kad 
jam didžiai nepatinka šiandie
ninė prohibicijos vykinimo 
sistema. Tuo klausiniu jis 
salo*' prakalbas. Šaukė konfe-
rencrjon gubernatorius. 

Artimi prezidentui žmonės 

bilių, kuriuomi Cook apskri-

bėjo, kad susirinkime nėra tvirtina, kad šiuo kartu prr-
pirmininko. Tad jis tuo jaus i zidentas nusprendęs nuodug-

ka tinkamųjų ekzekutyvių au 
t o ritėtų. 

Dėlto pasirodo, kad ekzeku 
tyvė prohibicijos vykinimo si- iki £ dolerių. Šiandie moka 
stema niekam tikusi. Tad s u . m a tik pusantro dolerio, 
prohibi'eija čia einasi vis blo-

LASKER ATSISTATYDINA. 

kalbos. Kalba "Draugo ' 9 re
daktorius kun. dr. Lgn. Česai-
tis. Dalyvaus ir kiti kalbėto-
. . jai, garsusis Detroito choras, 
solistai, pianas. 

C H I C A G O J E 

pakilo, nuėjo ant platformos 
ir prelegentui patylomis pra-

^nešė, kad toksai mitingas ne
gali apsieiti l>e vetttjo. Jei 
kaip, tai jis pats, redakto
rius, gali apsiimti Imt vedė
ju. 

Kol Dr. Moore gavo progos 
pamintyti, ar sutikti, ar ne 
su pasiūlymu, redaktorius 
tuojaus į publiką prabilo su-
pažiiidindamas ją su Dr. Mo
ore ir pranešdamas, kad jam 
malonu bus pirmininkauti to
kiame svarbiame mitinge, 
ypač kuomet Dr. Moore kal
bės apie "svarbius dalykus." 

Redaktorius dar pridūrė, 
jog " D r . Moore čia atvyko 
net iš Texaso mums papasa
koti, kaip reikia but geru a-
merikonu ir duos mums pat
riotizmo pamokų.'" 

Po to Dr. Moore, tipinis 
pietų krašto pryčeris, pradėjo 

' savo paskaitą. Kalbėjo visą 
valandą. Keletą kartų iš pu
blikos mėginta jam pertraukti 
paskaitą. Bet pirmininkas 
tuojaus pranešė aptilti, klau
syti "moksliškos" paskaitos. 
Juk daktaras tokį kelią kelia
vęs, tai žino ką ir pasakyti. 

Atėjo svarbus momentas. 

P i rm baigsiant paskaitą Dr. 
Moore prašė pirmininko leis
ti padalinti blankas susirinku
siems," kas iš jų nori įstoti 
kluxerių organizacijon. 

Redaktoriui - pirmininkui 
prisiartino kritingas momen
tas. Tad jis tuojaus pakilo, 
išsitraukė iš kišeniaus išank-

' sto pagamintų pluoštą doku
mentų ir pradėjo prakalbą. 

i ) r . Moore tik akis išpūtė. 
Patylomis apleido platformą 
ir įsimaišė publikon. ,Tuotar-
pu redaktorius išdėjo melagi
ngą Dr. Moore paskaitą ir 
tuos visus melus dokumenta-

niai ištirti visą padėtį ir viso
mis priemonėmis atnaujinti 
prohibicijos vykinimą. 

Tąm tikslui, kaip sakoma, 
prezidentas turis naujus pro
jektus. 

Sistema kritikuojama. 

Kongreso atstovai, kurie 

giau. 
Kenkia partijai. 

Tokia betvarkė labai kenkia 
pačiai republikonų partijai. 
Kįla įvairiausios komplikaci
jos, kurios 1924 metais labai 
skaudžiai gali atsiliepti. 

Taįgi, prezidentas pakels 
kampaniją už prohibicijos 

tis autorizuojamas už vedinto f APIE ALAUS GRĄŽINIMĄ. 
" la i snes" padidinti mokestį 

Ohicagoje vieši "Mothęr 
Jonės ," žinomta anglekasių 
organizuotoje. J i tvirtina, 
kad už vienerių, metų S. Val-

I stylx'»ms bus grąžintas alus ir 
* vvnas. 

"Mothcr Jonės" eina 04 m. | 
amžiaus. 

\YASiTING0X)X, Imi. 28.— 
"Shippįng lioard" pirminin
kas Lasker atsistatydina lie
pos 5 dieną. 

. i 

Tai Ku Klux klano kaukuotas viršaitis naktį laukuose 
priima ton organizacijon naujus narius ir juos prisiekdi
na. Taip atrodo visi kluxeriai, kuomet jie susirenka kur 
į savo iškilmes. Visi laisvės gerbėjai prieš juos kovoja. 

(Kliša iš laikraščio "Tolerance") . 

. 

ŠOKIŲ REKORDAS. 

SAX ANTONIO, Tex., lial. 
vykinimą ir tunės pakeisti vi- '28. — Ilgiausio šokio rekordą 

1 • • • 1 T"% * 

PRAMATO NERAMIUS 
LAIKUS. 

Loyolo universiteto alium
ini susirinkime kalbėjo sena-

są vykinimo sistemą. Rasi, "čionai pasiekė A. C. AVatson. j torius AValsh iš Mass. J i s 
išasdieninis geenralis komisi-' j j s j 0 k 0 112 valandų. Kas 7- nusakė neramius laikus Ame-
onierius bus pakeistas kokiu j į08 valandos jis 3 minutas il-
energingcsniu valdininku,' sijosi. I r sveikas. 

IR ITALIJA PRIEŠ CHESTERIO KONCESIJAS 
TURKAI NENORI LIKVIDUOTI VOKIEČIŲ 

SAVASČIŲ TURKIJOJE. 
•~<\ 

nesenai kalliėje su prezidentu! kurs tokius dalykus supran-
prohibicijos klausime, sako, | ta. 

BOMBOMIS ARDOMI 
GELEŽINKELIAI. 

Tuo geležinkeliu daugiausia 
važinėjo okupantų kariuome
nė. 

PERTRAUKIA VOKIEČIŲ 
IŠTRĖMIMĄ. 

DUESSELDORF, bal. 27. 
— Praeitą naktį Ruhro teri
torijoj net penkiose vietose 
bombomis suardyti geležinke
liai ir tuo būdu francuzams 
sutrukdytas susisiekimas. 

Bombų ekspliozija visose 
vietose sunaikinusi telegrafų 
ir telefonų vielas. 

Kilus suirutei, vokiečiai 
mėgino iš Ruhro daug prekių 
perkelti neokupuoton Vokieti
jon. Xe visuose atshikimuo- j 

BERLYNAS, bal. 28. -
Vokietija su Čekoslovakija 

Francuzams ir belgams ims'priėjo prie sutarimo, kad pa-
keletą dienų sugriautus gele-| staroji iš buvusių vokiškų te-
žinkelius pataisyti. Tuo lai- Į ritorijų tolesniai neištrems 
ku nebus galima jokia trans- vokiečių, 
portacija. . 

Tai pirma tokia didelė be
tvarkė pasitaiko okupantams. 

Be abejonės, vokiečiai gy
ventojai bus baudžiami. Bet 
maža bus iš to naudos. 

VĖSULA SUNAIKINO 
MIESTELĮ. 

• 

se jiems pavyko. 

FRANCIJA NENORI DE
RYBŲ SU VOKIEČIAIS. 

HENRIETJTA, Tex., b. 26*. 
— Šį miestelį palietė baisi 
vėsula. Kuone visi namai ap
griauti arba sugadinti 200,-
000 dolerių nuostolių. . 

ROKIŠKlfe. — Kirus Sei
mui, mušu žvdeliai iš džiaugs-

Su viena ekspliozija sunai- P A T ? V ? T F £ hnl 9fi M f l ' , • * , . . 
. v. , ,. ! 1 A U U i t & , uai. z». — t i a m o p i o j a raTikomis ir mano, 

fantu Relez.nkehs tarpe Dne,. o f i ^ ^ g f e r o s e t v i r t i n a m a , k a d š i t t o g H a i m g Ž y d a i 
* u h r o . ! j o g F r a n c i j a a t s i s a k y s v i S o - ' i r s o c i a l i s t a i , a i n * s i r t u o m e t • | kiij derybų su vokiečiais, kaip. j i e p11ikiai gyvens. Lig šio 

lėta kartų pasipylė iš publikos j l g a i o f i c i a l ė Vokietija pilnai i a i k o „ „ , v a idžia labai juos 
nepasiduos Francijos nvalo-;g e rhe i r j į e m s d a v ^ tokia pat 

I 

j lyffynf kaip & s a v o piliečiams. 
Bet laikui bėgant, pasirodė, 
kad jie už gerą atsimoka pik
tu. Komunistai^ i r trokšta 
paniekinimo krikščionybės. 
Dabartinės Lietuvos betvar
kės kaltininkai yra žydai i r 
jų laižerankiai socialistai. 
Tad gėda mums lietuviams, 
kad tarpe savęs vaidijamės ir 
duodamės už nosies jiems ve
džioti. Taip gyvendami už
grobtą savo kraštą neatgausi-

rikoj del nuolatinio milionų 
žmonių varžymo. Tie milio-
nai nori politinės ir ekonomi
nes laisvės. J i e tvli. Bet 
ilgai taip nebus. Dėlto, .ga
na lų varžymų. 

— i < 

800 PAŠAUKTA TEISMAN. 

Vakar ] municipalius teis
mus pašaukta net 800 autois-
tų, kurie peržengė parėdy
mus vidumiestv su automobi-
liais. 

LAUSANNE, bal. 28. — sliingtono instrukcijų. Neži
nia, ką jis- pasakys . pakėlus 
debatus. 

Prieš Chesterio koncesijas 
Turkijoje be Francijos ir An
glijos pakilo ir Italija. Apie 
tai paskelbta, čia oficialis Ita
lijos delegato Montagna pa
reiškimas. 

Tas delegatas pareiškime 
pažymi, jog Italija nemažiaus Svarbiausioji vokiečių 
u i kitas santarvės valstybes vastis, tai geležinkelis Berli-
interesuojasi atsiektomis sau nas-Bagdadas. Tas geležin-
teišėmis Turkijoje. kelis driekiasi išilgai Turki-

Italija kaip ir Amerika sto- > s / J * n o r i P a i n v t i M T O ž i" 
vi už atviras duris Turkijoj. 

Turkai nenori likviduoti. 

Turkai atsisako likviduoti 
vokiečių savastis Turkijoje i r 
jas pavesti santarvei. 

sa-

AUTOMOBILIUJ MIRĖ. 

Earl Porter, 5202 Prairie 
ave., rastas besėdi s savo auto-
mobiliuj miręs. Tai esanti 
širdies liga. 

NORĖJO GERTI IR KRITO. 

aplodismentai. 
Redaktorius įrodė, kad K u !

 neį# 

Klnx klan nėra amerikoniš
kas, visiems žmonėms ir viso
kiai gerovei pavojingas, sun
kenybė šaliai ir tikras politi
ni:-' bumbugas. 

Frank Vanicek, 45 m., ped-
liorius, saliune 1829 Allport 
ave., pakėlė prie lupų stikliu
ką " 1 ^ 0 ^ 1 1 ^ , " sudribo ir 
tuojaus mirė. Sakoma, buvus 
širdies liga. 

12 ŽMONIŲ ŽUVO GAIS
RE NEW YORKE. 

NEW YORKE, bal. 28. — 
Sudegė čia, ties East 109 gat
ve, apartmentiniai namai. 

'Pasmerkti kluxeriai. 

Paskui redaktorių kalbėjo 
dar vienas Kolumbo Vyčių 
i arys. Ant galo padaryta re : Dvylika žmonių gaisre žuvo. 
zoliucija ir vienbalsiai priim- Apie/20 kitų sužeista 
ta, kad šiame mieste Ku Klux 
Manui nėra vietos. 

SERGA KONGRESMANAS. 

Plaučių liga pavojingai se
rga kongresmanas John W. 
Rayney, demokratas. J is y-
ra Šv. Bernarde ligoninėj. 

Mitingas uždarytas Ameri-
liai įrodė. Jam kalbant ke- kos nacionalin himnu. 

MADISON, Wis., bal. 28.-
"\Yisconsino legislaturos sena- me, bet greičiau ir tą prara-
tas nubalsavo alaus grąžini- sime, kuriame dabar gyvena
ma, me. 

FLATINKIT "DRAUGĄ." 

O R A S . 

Tečiaus ta pati Italija koope
ruoja su santarve, kad se
iliaus Turkijoje pripažintos 
koncesijų teisės neturi but 
naikinamos. 

nybon santarvė, kaipo kontri
buciją. Tas įrašyta net Ver-
sailleso taikos sutarty. 

Turkai į santarvės reikala
vimą naiviai atsako: Imkite, 
jei norite tą geležinkelį. Be$ 

Francija puola Chesterio Turkija neprisidės prie to 
koncesijas ir grasina turkams likvidavimo, 
del-to, kad žymi dalis tų kon-! . 
cesijų seiliaus buvo pripažin
ta francuzams, gi šiandie tur
kai tas pat koncesijas pave
da amerikonams. 

PINIGU KURSAS. 

Turkai prisšmasi. 
Ar turkai pasiduoda kiek-

nors Francijos norams, a r S. 
Valstybės gins Chesterio kon
cesijas, tikrai dar nežinoma. 

Tik žinoma, kad turkų val
džia Chesterio koncesijų ne
nori atmainyti. I r ją, turbūt, 
prisieis varu priversti nusi-

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.65 
Francijos 100 fr. 6.56 
Italijos 100 lirų 4M 
Vokietijos 100 mrk. .0039 
Lenkijos 100 mark. .0020 

w~ DRAUGO PINIGŲ SIUN-j 
TIMO SKYRIUS < 

leisti. Jei Suv. Valstybės ne- Atdaras kasdieną (išskyras 
gins tų koncesijų, supranta
ma, turkams truks spėkų 
priešintis santarvei. Bet jei 
Suv. Valstybės stovės už ame
rikoniškus interesus >Turkijo-
je, tuomet turkai neturės bai
mės. , 

Suv. Valstybių neoficiali s 
CHICAGO. — Šiandie ne-1 atstovus konferencijoje, am-

pastovus oras; maža atmaina j basadorius Grew, kaip patir-
temperatoroje. ' ta , tuo klausimu gavo iš Wa-

šventadienius) nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. 

2334 So. Oakley Aventre 
Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Nortnt kad pinigai butų Lietuvoj 
Išmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 

file:///Yisconsino
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DRAUGAI 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I 8 

"DRAUGAS" 
Bina kasdien* išskyros nadėldiinius-

Pusti Mttty. . . • ••• • • • • • • • fS.00 

Vi prenumeratą mokai iškalno. Lai
kas skaitosi nio užrašymo dienos, 
ue nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiūa-
II ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siusti išperkami kraaoje ar ei-
preae "Money Order" arba. įdė
t u s pinigus į registruota, laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 South Oafcley Avenue 

Chicago, Illinois 
T• i. Ro ose vett 7791 
asccrrzcczci 

FLIRTAS IR MOTERYS. 
• • ^ ; 

Įvairus istorijos laikotarpiai 
% (epokos) turi. savotiškus var

dus, sulyg įžymesnių juose į-
vykusių faktų. Kaikurios epo
kos, pavyzdi n, pasįžymėjo dva
sinės kultūros kuriniais, jos 
pravėrė pasauliui plačius regi
nius j mokslų, meno, literatū
ros sritis ĵ  kitos pasižymėjo 
socialėmis revoliucijomis ir 
perversmais; šios epokos kito
kiais nepaprastais atsitiki
mais kurie gyvai suįdomino 
pasaulį. Ką. pasakys apie mū
sų epoką penkiasdešimts metų 
vėliaus, dar tikrai nežinoma, 
bet nėra abejonės, kad mūsų 
įp>diniai neperdės aptardami 
šia. epoką kaipo griežtų kraš
tutinumų epoką. 

Ar ne keista. 
0 

Kad įsitikinus į šį tvirtini
mą, užtenka truputį susitelkti 
ir pastebėti kas darosi ap
link mus. Mažose ir dideliose 
scenose, kiekvienas stengiasi 
savo gudriais ir paikais pasi
elgimais nustebinti pasaiiH^^sa^fiymu-
vo fantastiniu originalumu 
stengiasi sudaryti ' 'kraštuti
ne individualybę". 

Ką manyti, pavyzdin. apie 
kvaitulio šokikus, kurie vilk
ta automatiška mašina i 3 ą 
epidemija susirūpino Cuv. Val
stybės. Vienas šerifas grasina 
tokiems šokikams ir žada ga
benti juos į bepročių namus. 
Tris. keturias dienas šokti, be 
paliaubų, štai tikras kvaitulys, 
pamišimas kurio istorija dar 

dėsnio kraštutinumo! 
Butų įkyru skaičiuoti vi

sus mūsų epokos kraštutini! 
mus prie kurių puolasi įmo
nės, ieško originalumo, bando 
atkreipti domt>s į savo "išim-. 
tina individualybę'V o kuria 
gėrisi sensacijų ištroškusi mi
nia. Pastebėsime vieną, sensa 
cinį mūsų amžiaus kraštutiny 
bių reiškinį, kurs juo labiaus 
kreipia mūsų domės, nes jie 
rodo mūsų laikų auklėjimo 
yda. 

Fhrjo anketa. 
Suv. Valstybių Socialės Hi

gienos Biuras, įsteigtas gazo
lino karaliaus sūnaus, sumanė 
ištirti kokią įtekmę daro flir
tas į mergaites ir moteris. 

Įdomumo dėliai, išimnree 
kelis klausimus iš to naujos 
rūšies plebiscito. Biuras stato 
klausimus, a) Mergaitėms: 
Kelerių metų tamista pradė
jai flirtuoti? Kokią įtekmę 
flirtas padarė į tamstos cha 
rakterį? Kodėl tamsta dar ne
si ištekėjusi? Ką labiausiai 
myli pasauly ? l>) Moterims jau 
ištekėjusioms: Ar tamista esi 
laiminga, jeigu ne, kodėl? Ar 
jauni vyrai tamista vilioja, 
ir kaip? Ar tamista flirtavai 
prieš ištekėsiant?, ir t. t. 

Jeigu klausimai \ r a įdomus, 
tai nemažiau įstabu kaip Biu
ras drįsta tokius klausimus 
statyti ir reikalauti sąžinės* a-
pyskaitos iš mergaičių ir mo
terų. Biuras pramato tą "ne
taktą" ir aiškina, kad tos in
kvizicijos tikslas esąs — turė
ti davinių su kurių pagelba bu 
tų galima geriaus orientuoti 
mergaičių auklėjimą! 

Xe vienas gal spėja, kad j 
tokius klausimus nebus atsa-

T uo ta rpu t u k s tane i a f 
tokių atsakymų plaukia Biu
ram Moterys labai rimtai tą 

mmm =E 
Šeštadienis Balam 28, 1023 

5 = 

Išeštadie 

5^-,F 

išimtinai su savo sužiedoti-
niais. 

Kitas paragrafas sako: 691 
iš ištekėjusių moterų yra di
plomuotos didžiųjų/ auklėjimo 
įstaigų; 47 tik dalinai mokslus 
išėjo; 41 turi aukštųjų arba 
normalinių, mokyklų laipsnius, 
it 12 privačių mokyklų. 

Butų labai įdomu sužinoti 
mergaičių atsakymus, bet So
cialės Higienos Biuras žada 
tik vėliau juog paskelbti, nes 
dar nesuvedė galų. Jie esą taip 
skaitlingi, kad reikės kelių mė
nesių juos betvarkant. 

"Ne visi namie". 
Kokią išvadą tenka padary

ti iš išteisėjusių moterų atsa
kymų? Dr. K. B. Davis, vy 
riausioji Biuro sekretorė nie
ko aiškaus nepasako. "Atsa
kymų skaičius gan apribotas, 
jos nuomone, ir anketa (klau 
simai) buvo pasiųsti tik pa 
rinktai visuomenės • klasei: 
aukštos kultūros moterims. 
&i vienok studija, priduria ji, 
iškelia svarbias problemas ir 
rodo reikalą toliaus tęsti šį 
darbą". 

Anketa bus aplama, l>et 
flirto klausimus siuntinės vi
sų socialių sluogsnių mote
rims ir mergaitėms. Nuosek
liai praplatins šią keistą ir 
kraštutinio mąsto inkviziciją 
(tyrinėjimą), ir gal but prieis 
prie išvados, kad flirtas yra 
divorsų instrumentas, tai yra 

KATALIKIŠKA MOKYKLA 0UKRAU8 PRAMONt 
IR MOKINYS. LIETUVOJE. 

Retkarčiais šiaudinis kata
likas nusiskundžia, kad Baž
nyčios įsakymai yra persun-
kųs. Kodėl, jis klausia, Baž
nyčia reikalauja, kad katalikų 
vaikai eitų į katalikiškas mo
kyklas ? Kodėl ji draudžia lan
kyti vaikams nekatalikišką 
mokyklą? Ar gi reikia dar 
sunkinti katalikų gyvenimą 
steigiant 'kiekvienoje parapi
joje katalikišką mokyklą? 

Atsakyti į šiuos klausimus 
nesunku. Turime pripažinti, 
kad toks įsakymas yra sunke
nybė, bet taip pat^ tiesa, kad 
ir tikėjimas yra sunkenybė, 
ypač šiuose laikuose, kada ti
kyba yra persekiojama. Baž
nyčia reikalauja kad katalikų 
tėvai siųstų savo vaikus ka 
talikiškon mokyklon, nos ji 
žino, kad toje mokykloje kur 
tikėjimo nemokinama, vaiku
čiai yra išstatyti pavojun ne
tekti tikėjimo. Jei kas sakytų 
kad toks įsakymas varžo žmo
gaus laisvę, tai reikia atsimint, 
kad ir kiekvienas įsakymas 
vienaip ar kitaip varžo. Tas 
tik skirtumas yra, kad vienas 
įsakymas varžo — riša gerai, 
dorai elgtis reikalaudamas, ki
tas varžo —*rfša blogai, ne
dorai elgtis reikalaudamas. 
Įsakymas įsakymu palieka. 

Turbūt nebuvo tokio svar-
1 aus laikotarpio Bažnyčios 

Lietuvoje iki šio laikp nebu
vo nė vienos cukrinės dirbtu
vės. Cukrus importuotas iš 

klausimu. Todėl ir Lietuvos U-
kio Bankas deda visas pastan
gas, kad greičiau šią pramonę 
išplėtojus. Pastaruoju laiku 
prie Lietuvos Ūkio Banko yra 
sutvertą komisija, kuri rupi* 
naši ištobulinimu praktiško svetimų šalių, atseina labai 

brangiai. Dauguma Lietuvos auginimo cukrinių burokų Lie-
gyventojų ypatingai iš darbi-! tuvoje. Visais reikalais vado-
ninkų klasės, yra priversti j vauja Lietuvos UkiO Bankas 
vartoti "sachariną," vietoje 
cukraus. Todėl cukraus pra
monė yra reikalingiausia ir 
patogiausia išplėtoti Lietuvo
je, nes Lietuvos žemė yra labai 
derlinga ir cukriniai burokai 
auga labai gerai. Labai j rra su

dalyvaujant specialistams. Te 
chnišką dalį reikalų veda, iu-
žineris teknologas J. G. Ber-

jo kelionės yra, kad-šį rudenį 
iV 

suorganizuoti ir susitarti N u 
užsienio firmomis perdirbimą 
į cukmi lietuviškų burokų ir 
atgal atvežti gatavą cukrų Ir A 
sirupą, Lietuvos Ūkio Bankai 
visoj Lietuvoj įsteigia prak-_ 
tiška bandymą auginime cuk
rinių burokų, savo lėšomis, jau 
iš rudens pereitų metų yra 

• * 

išarta ir prirengta apie 80 d& 
šimtinių žemės. Be to dar in
žinieriui yra įgali&ta išrišti 

I 

golcas ir ūkio reikalų techni
kas Jankauskas. Šiomis dieno- j e i ^ kit*J klausimų sąryšyje su 

mis vienas is komisijos narių i į te ig imu cukrinių dirbtuvių 

priešingas socialei higienai j istorijoje kuriame but buvęs 
(visuomen-s dorinei sveika-1 reikalingesnis katalikiškų mo
tei), antras kraštutinumas, 
kuriuo jau pragarsėjo mušu 
amžius. Taigi tie ir kiti mūsų 
laikų kraštutinumai (ekscen
triškumai), bene Jik ir .cha
rakterizuos mūsų amžTų,*" kai
po kraštutinumų amžių arba 
vulgariskai kalbant, paikumo 
amžių. Nes kame nėra saiko. anketą ima. 325 iš jų tarpo 

prisipažįsta flirtavusios pr ieš ' ten "no visi namie". 
ištekėsiant su kitais vyrais, j . 
ne sužiedotiniais; 280 tik su 
ravo sužiedotiniais! 389 sako-
si nesinaudojusios tais vai-

inkais žaislais. 

kyklų patarnavimas. Matome 
prieš katalikų tikėjimą kovoja 
visos tamsios galybės susita
rusios. Taigi reikalinga, kad 
kiekvienas kūdikis nuodug 
niai suprastų savo tik'jimo 
principu*. Tadą nesuklaidins 
jo bedievukai nei kiti neišma
nėliai. Čion gal kas pasakys, 
kad tėvas, motina gali savo 

J . G. Bergolcas vra koman-1 Lietuvoje. 
sirupLnusiLietuvos liaudis šiuo diruojamas į užsienį. Tikslas Lynas. 

*** 

Kadangi visi Valstybiniai Bankai kas 3 mėnesius turi priduoti oficialius state-
mentus Illinois Valstijos Auditoriui, šiuomi pranešam Lietuvių Visuomenei, kad mūsų 
Bankas taipgi kas 3 mėnesiai tokius oficialius statementus skelbs* ir Lietuvių kalboje 
kad Lietuviai galėtų matyti kaip šis Didžiausias ir stipriausias^ Lietuvių Bankas 
sparčiai auga ir geriausiai stovi. 

Dabar jau nėra reikalo lietuviams dėti savo pinigus į svetimtaučių Bankus. 
Visus Bankinius reikalus, kaip taupi mo, paskolų, mortgečių. apdraudos. Pini

gų siuntimo, laivakorčių ir kitus G1&EIAUB1A1 GALIMA ATLIKTI SAVO LIETU
VIŲ BANKE — UXIVERSAL OTAJTK BANK. 

BTATEMENTAS BANKO STOVIO 
Kaip priduotas State Auditoriui Balandžio' 3, 1923 

RESURSAI ATSAKOMYBĖ 
Paskolos $1,200,708.20 Kapitalas . . . 
Užaugęs nuošimtis 25,022.10 Perviršis . . . 
Kostumer. Kreditas (overdrafts) . . 37 . '3 Nepadalintas grynas pelnas 
S. V. Valdžios i r kiti bonai . . . . 919,073.99 
Banko namas ir žemė 90.323.00 
Rakandai, vaultas ir t. t 26,579.72 
Pinigai ant rankų ir Bankosc . . 428,310.67 

J200,000.00 
. . 90,000,00 
. . S7;203.4G 
. . . 5,850.04 
2,265,261.38 

VISO RESURSŲ $2,696,994.47 

vaiką išmokinti tikėjimo. Tas 
Neronas padegė Romą —ir į labili gerai skamba, bet įvtai 

pasakė, kad tai krikščionių j atsitinka, kad vaikas mokina-
darbas. Imas viešose mokyklose liktų 

Lietuvos socialistai padegė geras, pavyzdingas katalikas. 
Anketos raportas kalba dau- j Valstybę — ir rėkia, kad tai 

giaus. Iš S72 ištekėjusių ir lai katalikai padarė. 
mingų moterų, 41 iš šimto — , 

Neatskirtas nuošimtis 
Depozitai: individualiai 

Depozitai: Lietuvon Bankų 18,249.23 
Rezervas 60,452.23 
Apmokėjimui bilų 19,978.13 

VIST/ATSAKOMYBĖ . . $2,696,994.47 
i -

ŠIANDIEN BANKO TURTAS JAU VIRS $2,700.000.00 
BANKO VALDYBA 

Joseph J. Elias, Pres. 
James P. Doody, Vice-Pres. 

Andrew H. Nowak, Vice-Pres. 
Wm. M. Antonisen, Cashier 

S. V. Valanchauskas, Ass't. Casnier 
C. S. Pavietas, Ass't. Cashier 

Wm. M. Antonisen 
John I. Bagdsiunas 

Otto H. Beutler 
Paul K. Bruchas 

James P. Doody 

Anthony A. šlakis. Banko Advokatas 
DIREKTORIAI 

Joseph J. Elias 
Kasimir P. Gugis* < 

Mathew Kezes 
Mike A. Meldazis 

Andrew H. Nowak 
Anthony A. šlakis 

— 

South Carolina valstijoj 
medvilnių audinyčių darbi-

neflirtavo. 39 iš šimto flirtą-' Paryžiaus tarnaitės dabar 'ninkams užginta dirbti ilgiau 
neužregistravo. Ar'bereikia di- vo be rezervos, ir 22 iš šimto išleidžia savo laikraštį. j kaip, 55 vai. į savaitę. 

NIVERSAL STATE BANKAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, UI. 

KRIKŠČIONYBĖS PERSEKIOJIMAS 
SOVIETU RUSIJOJE. 

M ^ « * ^ • " 

BEŠALIŠKAS LIUDININKAS PASAKO
JA APIE TEISMO PROCESĄ TEISIANT 
ARKIVYSKUPĄ CIEPLIAKĄ, VIKARĄ 

BUDKEVIČIŲ IR KITUS 
KUNIGUS. 

Angliškų laikraščių korespondentas 
McCullagh, smulkiai aprašinėja visa. at
sitikimų, kurs sukėlė viso pasaulio dvasi
nę ir pasaulinę Vyriausybe, kuomet Sovie
tų Rusijos teismas nagrinėjo katalikiškos 
dvasiškijos bylų. 

Prieš atpasakosiant įvairius proceso 
atsitikimas arkivyskupo Cieplak/ir sep
tyniolikos jo dvasiškijos narių, rašo kores
pondentas, aš turiu pasakyti, kad aš vis
ką mačiau ką. aprašysiu. Al dalyvavan 
visuose teismo posėdžiuose nuo teismo pra
džios ligi užbaigos* 

Proceso pradžioje. Užsienio Reikalų 
Biuras sovietų vyriausybės uždraudė į-
leisfci korespondentus, nors jis mielai duo
davo leidimus dalyvauti raudonosios Ar
mijos paraduose ir s ovietų susirinkimuo
se. 

Gerai pažįstamas laikraštininkų taa-
pe, aš gavau leidimą, dalyvauti procese; 
kiti korespondentai vėliaus gavo taipat 

nepažinau nei vieno lenko Maskvoje. 
Priešingai, nuo kelių metų lenkų po

litika neturi manyje simpatijos ir pareiš
kiu, kad aš negavau jokių informacijų 
iš lenkų pusės nei neturėjau ryšių su Len
kijos Atstovybe Maskvoje. Aš taipat netu
rėjau pažinties su kaitinamais kunigais 
ir aš drįstu tvirtinti, kad jeigu jiems but n 
įrodytas sumoksiąs prieš Vyriausybę Len
kijos naudai, aš patsai bučiau tuos ku
nigus išdavęs. 

Persekiojimas. 
• • 

Bet, išklausęs visus daromus kunigams 
kaltinimus, aš esu įsitikinęs, kad jie netu
rėjo jokio sąmokslo pirieš valdžių. Jie bu
vo persekiojami, nes jie katalikai. Tai 
pradžia pildymo programos, kurios tiks
las panaikinti krikščionybę Rusijoje. 

Krylenko, kurs vadovauja tam per
sekiojimui, ir Galkin, teisėjas ir proceso 
prezidentas, savo nusistatymu įrodė tai 
ką as tvirtinu. Visų kaltinamųjų kunigu 
jie klausinėjo ar kunigai mokino vaikus 
katekizmo: visi kaltinamieji atsakė taip. 

Tuomet Krylenko ir Galkin skaitė bol 
sevikų įstatymus kurie sako, kad kas mo
ko katekizmo vaikus neturinčius 18 metų 
turi būti baudžiamas. J ie klausinėjo ar 
kaltinamieji gavę liuosybę ir totiaus mo
kins vaikus katekizmo. I r vėl kunigai at
sakė mokinsią; jų atsakymas buvo grie
žtas, ir dažnai su šypsena... pasigailėjimo 
šypsena prieš tų žmonių ignoranciją sta-

per penkerius teroro metus dar stipriaus , ir motiną kuri mokintų savo vaikus. Tai
gi švenčiausios tėvų teisės yra pamintos. 

Procesas buvo religinis procesas, o 
susirišo su tikinčiaisiais. 

Mišios. G 
Džiaugsmas spindėjo iš arkivyskupo 

Cieplako" veido kuomet jis atsakinėjo tei
sėjams, feale sėdintis jaunas kunigas Ed
vardas Junevičius klausiamas ar jis pil
dysiąs bolševikų įstatymus ir liausis rinkdamiesi į diecezines konferencijas, Pe. 

leidimų. Aš turiu pareikšti, kad aš netu
rėjau jokių sautykių su kaltinamais ir aš iant panašius klausimus ganytojams kurie 

mokinęs katekizmo. Jaunas kunigas atsa-
kė: ne. 

Tas atsakymas buvo tokia drąsa ir 
džiaugsmu pareikštas, kad trys teisėjai, 
kurie tuomet rūkė cigarėtus, pakėlė gal
vas ir, nustebę, nudavė nesuprantą, atsa
kymo. , 

Toliaus teisėjai klausinėjo kaltinamų
jų iar jie laikė šv. mišias kuomet Vyriau
sybė uždarė bažnyčias. Taip, tie kunigai 
skaitė šv. mišias ir jie linksmai pareiš
kė, kad kiekviena dieną, šv. mišių klausė 
150 — 200 asmenų. Neapgyventuose na-
jnuose jie laikė šv, mišias. Petrogradas 
"pusiau ištuštėjęs ir yra labai daug tuščių 
namų kur, nepaisant žiemos šalčių, buvo 
laikomos Šv. mišios. 

Kaltinamieji, labai teisėjus nustebinę, 
neprižadėjo šv. mišių Aukos neatnašauti. 

Visos tikybos persekiojamos. 

Bolševikų įstatymai ne vien liečia ka
talikų tikybą, bet visas tikybas, net žyd*i. 

Sulyg bolševikų įstatymų yra prasi-

ne politinis procesas; tai išvada prie ku
rios prieinama nepaisant kad valdžios 
advokatai ir stengėsi tam protestui duoti 
politinės varsos smerkdami kaltinamuo
sius. Tie, advokatai stengėsi įrodinėti kad, 

trogrado katalikų kunigai, tuomi pat kėlė 
kontr-revoliucij$. 

Tai buvo kvailybė. Raštai kuriuos bol
ševikai rado pas Vikarą, Budkevičių liu
dijo, kad konferencijose diskusiiojamt 
klausimai lietė vien dvasiškiją: ^Kokią 
poziciją užims kunigija prieš naująjį <U 
vorso įstatymą?" "Pr ieš Bažnyčios nuo 
Valstytbės atskyrimą V' "Pr ieš įstatyimj 
atskiriantį Bažnyčią nuo Mokyklos?" 

Prokuratorius Kry lenko įrodinėjo, 
-

kad vienas su kitu susieina ir diskusuoja 
sovietų valdžios dekretus yra kontr-Tevo-
liucionierius. Žiūrint bolševikų akimis, 
Krylenko turi tiesą. Gera kad Anglai ir 
Amerikiečiai žinotų tą faktą. 
Jis trokšta kraujo. m 

• 

Verbų sekmadieny, vidurnakty, pra
dėjo skaityti mirties dekretą. Teisiuo salA 
buvo prikimšta daugiausiai bolševikais. 

Iš visų tų laukinių gyvulių, kraujo iš
troškusių, Krylenko man išrodė didžiau
sias kraugerys. Mažo ūgio žmogus apie 40 
metų • .amžiaus, nuolankios išvaizdos. .Te-kaltimas mokinti tikybos tą kuriam dar 

nesųkakb 18 metų: įstatymas net liečia čiaus, jo šypsena, kuomet aš jį-^pirmu 

kartu mačiau, mane užgavo ir blogą įs
pūdį padarė; bet kuomet aš į mačiau nak
ties posėdžiais, svaidant savo neapykan
tos žvilgsnį į nekaltąsias aukas, tuomet 
aš pagavau to laukinio gyvulio jausmus. 
Jo akys pilnos neapykantos ir piktadary
bės, nuolat buvo nukreiptos prie Vikaro 

/ Budkevičiaus. Jo figūra turėjo ta pačią 
velnišką šypseną kuomet kaltinamųjų ad
vokatas Babričif Puškin gynė kunigus. 
Kuomet advokatas savo gynimo kalboje 
pasiekė įspudingiausio momento ir visas 
pastangas dėjo kad teisėjui pasigailėtų, 
Krylenko žiurėjo advokatui akysna, šyp
sojosi ir savo neapykantos šypsena sten
gėsi sunaikinti ginamosios kalbos pasek
mes. 

Bet tai nebuvo jo paskutinis ištek
lius ir nieko negalima prilyginti tai ener
gijai kurią, jis vartojo reikalaudamas pas
merkimo ir kraujo. 

Visose šalyse, valstybės atstovas yra 
valdininkas ir atlieka savo pareiga griež
tai reikalaudamas pasmerkimo kaltinamo
jo, kurs jo nuomonė yra kaltas. Bet pas 
Krylenko kraujo troškimas visas ribas pe-. 
rėjo. J is siuto kaip laukinis gyvulys, sar 

vo troškulį kraujo jis stengėsi perduoti 
teisėjų protui ir širdžiai. Būdamas mo
kintu žmogumi, jis turėjo žinoti kad jis 
neįrodė kaltėse visi kaltinamųjų atsakymai 
turėjo jį įtikinti. Bet kraujo troškulys bu 
vo stipresnis už visus argumentus. 

(Bus daugiau) 
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"BIRUTE" stato ffl 

DAKTARAS 2-se veiksmuose 
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Bal. - Apr., 29, 1923 - 8:15 vai. vak. nauju laiku Aryan Grotto Temple - 8-th VVabash Ave. 
NORA GUGIENE, DALYVAUJA GERIAUSI SOLISTAI-ARTISTAI Dr. K. KLIAUGA 
MARIJONA RAKAUSKAITĖ, ANTANAS B. ARLAUSKAS, A. P. KVEDARAS, AD. MICEVIČIUS. 
SALOMIJA CHERRY POVILAS STOGIS, J. PUIŠIS, 
Bilietai ant vietos nuo 6:30 v. v. Kviečia BIRUTĖ 
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Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A 

JAUNAMEČIŲ VEIKIMAS. | Vyčių 24 kuopos Jaunamečiu 
!>kyriaus svaidininkų ratelis. 

S. Žil>o i r V. Andrijausko Katlangi *is ratelis tapo su-
pastangomis tapo sutvertas L. įtvertas žiemo* laiku tadgi ne-

- galėjo daryti treniruotės iš-
| sykio, bet kada dabar atėjo 
| šiltos dienos tai ir pradėjo da
lyti praktikas. Per šį praei
tą mėnesį jaųnamečiai prakti
ka vos, ir galop sutvertas ra
telis iš ši ii jaunuolių: M. fTa-
rulis 1B; R. Meldažis 2B; B. 
(irigulas S. S.; .1. Jaukštis 
:)\); V. Vinskunas L. F. ; S. 
Valas C; J . Kaminskas P.; A, 
(; t M I rai ni s P ; A. Vai rinskas^ 8. 
Zaura, J>. Sventeckis, A. Lu-
kušiunas, pagelbininkai. 

Iš tų .1/ Kaminskas yra ka
pitonas, J . Jaukštis manage-
ris. 
""šiame tyme yra visi vaikai 

nuo 12 ligi 16 metų. J ie via 
pasiryžę supliekti visus savo 
metu tymus. 

Bile koks tymas norintis 
žaisti su jais kviečiamas at
sišaukti j P. Jaukštis 21.17 W. 
23-rd St. 

We^;t Sidės Vijurkas 

Waukeganiečiai, kurie turi 
gėrę patyrimą ir didelį laimė
jimų nuošimtį iš praeito se
zono, spėja, karti jie pagriebs 
šio sezono visas garbes. 

Brightonpark iečiai girias, 
kad, jie turi daugiau svaidi
ninkų negu jiems reikia ir visi 
geri. Bet jie atsisako skolin
ti bent vieną, svaidininką ki
tai kuopai. Matyt jie neteps 
savo metėjai pečių su lini 

MERGAITES REMIA 
ATLETUS. 

Waukegan, UI. — Bal. 18 d. 
L. Vyčių 47 kuopa turėjo mėn. 
susirinkimą kuriame padary
ta daug svarbai nutarimų. 

Be kito ko, daug svarstė a-
pie Vyčius svaidininkus, ir 
visi vienbalsiai nutarė remti 
savo svaidininkus visomis jė-

j gomis, kaip finansiniai taip 
mentu, nes vienam metikui >* g r a l i a i . Vytės ypatingai 
pavargus kita statys į jo vie- ****** prielankumo kuopos 

tą. 
F. Gelgaudas managerius 

VYČIŲ SVAIDININKAI 
RENGIAS PRIE ATI

DARYMO SEZONO. 

Chicagos Apskričio Svaidi
ninkų lyga smarkiai ruošia^ 
prie atidarvm© bas^balh sezo-

- JUOZAS MILERIS. 
Lietuvos Vyčių Centro Sporto Sekcijos Pirmininkas. 

«* Kuomi m a ^ ^ i e r i a i ' t< 
1 ka geriausias ir patyniF'us 
| spėkas. Atrado kad šitame 
j sezone bus smarkus susirėmi-

mai. 

K) kuopos basebolininkų slap
tai veikia su savo armija. Už
klausk jo ka jis mano apie ŠĮ 
sezoną, jis tuojaus atsakys, 
kad jam kompeticijos nebus. 
(Jirdėti kad jis renka net iš 
kitų miestų svaklininkus ku
riems svetimtaučiai užmoka 
•;erus pinigus už kiekvieną 
•..aidimą.. Sergėkitės "YVaukega-
niečiai kad. nepaspniktų sida
brinė vaza. 

Cieeriečiai, Westsidiečiai, 
\rortlisidiečiai, ir Town of la-
kieėiai tapogi rengias, prie se-

svaidininkams, nutardamos 
j taroje savęs surengti vakarą 
nuo kurio pelnas visas eis pa
dengimui reikalingų lėšų, kaip 
va: uniformoms ir kitiems 
įrankiams. 

L. Zupkaitė ir O. Burbdutė 
buvo išrinkta ę komisiją va
dovauti visam darbui. Valio 
NVauke^ano Vvtės. 

Tuo tarpu svaidininkai jau 
rengias stoti rungtynėsna, pir
mas susirėmimas su priešais 
įvyks bal. 20 d. Wire Mill 
darže su llound Lake teamu. 
Antros rungtynės įvyks su 
Norlh Sid-ės Vyčiais, kuriuos 

čio Baseball Lygos susirinki
mas įvyks sekmadieny, bal. 29 
d. Šv. Jurgio par. svet., prie 
33 ir Auburn ave., 2:30 vai. 
po pietų (naujuoju laiku). Su
sirinkimas bus svarbus. Kons
titucija bus priimta ir nauja 
i-aldyba renkama šiems me
tams. 

Kviečiami ypatingai koman
dų manageriai bei jų kapito
nai atsilankyti. Kuopos, kurios 
dar nėra pilnai prisirengusios, 
bet norinčios įstoti Lygon, y-
ra kviečiamos dalyvauti šiame; 
susirinkime. 

Pr. Paliulis, pirm. 

AR TURI GIMINIŲ ATVA 
ŽIUOJANCIŲ AMERIKON 

Suvienytų Valstijų Konsulas Kau 
ne dabar priima aplikacijas del 
pasportų visų kitų metų "ąuotos. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
O m a r d bilietais neturi laukt ilgui 
del to, kad Cunard laivas aplei
džia Europa kas keletą dienų. 

Cunard" Linija turi padarius su
tart i Lietuvoje del pagelbėjimo pa-
sažieriams per jų pačių, darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką, ir išlai
das del to, kad priveda pasažie-
rius prie pat laivo, šis patarnavi
mas veltui. 

Del tolesnių informacijų kreip-
Jdtės pas bile laivų agentą., a rba : 

Cunard Line, 
140 N. Dearborn i 

St. Chicago. 

^ono. Bet man neteko sužinoti peniai Waukeganas supliekė 
.apie jų veikimą. Pranas. | -1 prieš 3. Koresp. 

_ 

VARO. STASYS ŽYLIUS 
ŽAIS SVIEDINIO ŽAI

DIMĄ. 

VYČIŲ SVAIDININKŲ 
DOMEI. 

MES KVIEČIAME TAMSTA 
Atsi lankyti Ir pradėt i Taupymo Account 'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
mvestmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO BANK 
48 th Avenue and 25 th Place CICERO. ILL. 

-r 
L. Vyčių Cbicagos Apskri-

Ar Tavo Giminės Lietuvoje 
Reikalauja Pinigų? 

N 

Tai siųsk Jiems per didžiausią Valstijinę Banką STTOCK YAR-
DŲ Distrikte. 

Pinigai dabar pasiunčiami Lietuvon per šią Banką yra das-

latomi tenais GREIČIAU, NEGU KAD PRIEŠ KARE. 

Jeigu negali ypatiškai atsilankyti į (Banką tai rašyk reikalau-

damas informacijų pas ponus GRĮŠIU SEDEMKA, MACIKA> 

Brighton OPark. — L. Vyčių 
.'!'»-tos kuopos base-ball tymas 
bus labai stiprus šį sezoną, 

Manageris Juozas Petravi
čius praneša, kad jisai yra ga
vęs gerus -žaidikus. Jisai turi 
vilties, kad jo metikas A. Zu-
l r i s šita sezoną dar geriaus 
atsižymės negu praeitą. 

Tymas turi moksleiviu 
pmmberių, automobilistų, ii 
taipgi šios parapijos vargoni
ninką lmtent Stasį Žylių. Jisai 
7>areiškė noro žaisti base-ball 
šiame tyme. Net jisai yra 
pasirįžęs būti "2-nd base-mo 
nas" . Nori užimti Jono Gajau 
sko vieta. 

Gajauski, "lo'ok-out". 
Mokinys. 

M.E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

r«l. Off. Humboldt 48M 
Re*. Humboldt S89t 

1263 N. Paulina 81 
Kamp. Milwaukee Are, 

:: 

L. VYČIŲ 5-TA KUOPA UŽ 
BAIGĖ BASKET BALL 

SEZONĄ. 

SALUTE BITTERIS 
Yra geriausia gyduolė 
nuo galvos skaudėjimo, 
neturint apetito, o labiau
siai užkėtėjimą vidurių. 
Galima gauti aptėkose Jr 
saliunose kaina $1.00 bon-
ka 12 bonku $9.00 kaip 
vartoti nurodyta ant bon
ku. 
SALUTE BITTER MFG. 
616 W. 31-st. Chicago. 

Tel. Boulevard 7351 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ 
SIUNČIA Pinigus Lietuvon DOLERIAIS IR LITAIS. 

LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų. No
rinti gimines atitraukti Amerikon kreipkitės pas mus. 
Nuo 1-mos dienos Liepos atsidaris kvota. Kas pirmiau 
padarys affidavitus ir pasiųs Lietuvon tas pirmiau 
gaus viza va*žiuoti Amerikon'. 

PAStPORTUS ir legalius dokumentus padarome 
pigiai ir greitai. 

1NŠIUR1NAM namus, rakandus, ir automobilius 
nuo ugnies ir kitu nelaimiu. Visokį patarimai dykai. 

Visais reikalais kreipkitės j musij agentą savo 
kolonijoje arba tiesiog į 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St. Chicago, I I I , 

Telefonas Yards 6062 

-:•: 
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STOCK YARD 
STATE 

DIDYSIS BANK AS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave.j 

Chicago. 

BANK 
W i 

iva\ 

J* i C A 

; North Side. — Šitoje koloni
joje yra kubai smarkus atletų 
būrelis. Šitas atletų būrelis y-
ra labai atsižymėjęs base-bal11 
srityje. Net jie turi sidabrinę] 
taurę išlaimėję per praeitą st j 
zoną L. Vyčių Cbicagos Base 
ball Lygoje. 

Nevien base-ball srity bet 
taipgi ir basket-ball jie smar
kiai muša. 

Vadovaujant A. Daugardu? 
ir P. Beržinskui jie išlaimė-
jo iš 25 žaismių 18 žaismių. 

Smarkiausiai susitikdavo 
rungtynėse su 'Pulaski Stars ' 
•basket-ball tymu. 
' Kada nežaisdavo su svetim
taučiais tai jie žaisdavo tarp 
savęs, nes jie turėjo tris ty
mus. Nugirdęs. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicago] 

PEARL QUEEN KONCERT1NA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 

Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

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

Taipgi užlaikau pilna eilę optiskų dalykų. 
Steponas P. Kazlawskt 

4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO. 
Telefonas BOULEVARD 7309 

/ 



Šeštadienis Balan. 25, 1923 0IXUCX3 

M 

• 

-

-

• — ^ • ^ ^ ^ ' " F »—-
» l > f ! > • » > n »^—M>*> - » » » • P »m ••-

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
*nę. daug nuveiksimo* :r niekam 

Bal. 23 d. vakare, užbaifiant riebus persunku. 
Šv. Jurgio sšventę, kun. Juoz. Dabar beveik kas sekmadie-

f W J * l l » i » M * M K > | • i l » t l > n < i » WT' 

GEGUfclO HO DIENĄ. 

picfiro, UI. — Giedrininkų 
16-ta kp. rengia iš visų mar
giausi koncertą. Tame koncer
te dalyvaus žymesnieji Ciceros 
artistai, k. t. S. Lauraitienė, 
K. Račkienė, L. Juciutė, J. 
(»ūdas, P. Mileikaitė ir kiti 
žymesnieji artistai. 

Taipgi girdėtis, kad už
trauks lietuviško, suktinį, ant 
"balalaikos" ir gitaros. Tik 
artistai girdėt bijo groti smar
kiai, kad stygos nesutrukinė-
tų, paskui ne kas gali išeiti. 

Nors 10 d. gegužio yra ket
virtadienis, bet jis išrodys, 
kaip sekmadienis, nes t$ die
ną pripuola į dangų žengimo 
V. J. K. šventė. Tai pirmą sy
kį bus Giedra Ciceroj. 

10 d. gegužio. 

m i pradėdamas šv. Jurgio 
šventę švęsti. Žmonių buvo 
pilna bažnyčia. Per mišparus 
kun. Klepinskas, iš Goaldale, 
pasakė įspūdinga ir pilna pa-
mokinimij pamokslą, Ajškiai 
i j nuosekliai įrodinėjo Šv. Jur
gio narsumą ir tvirtą pasiryži
mą kaipo Kristaus kareivio. 
Užbaigiant savo pamokslą pa
ragino žmones omenyje visad 
turėti Šv. Jurgio tvirtą tikė
jimą ir ištikimybę; ir kad 
žmonės neužmirštų — kaip a-
nuose Šv. Jurgio laikuose bu
vo sugedusios širdies žmonių 
ir persekiotojų Katalikų Baž
nyčios — taip ir šiuose valan 
luose yra visokių 'blogos va
lios žmonelių, piktos širdies ir 

Baštutis, iš St. Clair, savo 
puikiai skambančiu ir išlavin
tu balsu pradėjo mišparus. 

Žmonių — senų ir jaunų — 
suaugusių ir mažų — pilna 
b^nyčia. Kun. Pius Česna, iš 
Malianoy City, tvirtas ir ne
nuilstantis kovotojas už Šv. 
Bažnyčios teises, rimtai ir nuo 
sekliai išaiškino kokia turi 
būti valdžia Katalikų Bažny
čioje. Aplamai įrodinėio iš kur 
Bažnyčios regimoji galva ap
turėjo teis# vajcjyti Bažnyčią 
ir delko vyskupai per Šv. Tė
vą ir parapijos klebonai per vy 
skupus valdo bažnyčiose ir 
saugoja Katalikų Bažnyčios 
teisėsi 

Procesija ir palaiminimas 
Šv. Sakramentu. Žmonės iš-

TAUPUS ŽMOGUS Tartu 
$14,000,000 

• i 

ŠVENTE. — IŠKILMĖS. — I 
PAMOKSLAI. 

tais varosi ir veikia prieš 
katalikų tikėjimą — prieš mo-
<yklas. 

Bal. 23 d., iš ryto gerb. 
kun. Ig. YuJančiunas iš Gi-

Shenandoah, Pa. Bal. 22 rardvilles, jausmingai užgie-
d. š. m 7 vai. vak. kun. Gu-jdojo sumą. Po mišių, kun. P. 
daitis, iš Tamaąua, su^asista Gudaitis, kalbėdamas apie švie 

minties Ku-Klux'ai ir maso-1 siajĮdratė pilni dvasiškų pamo-
uai, kurie nenuilstančiai ir kinimų apturėtų per savo foaž-
neteisingais budais ir šmeiž- nyeios riobėjo šventę. 

Katalikas. 

iškilmingai užgie/.loio mišpa
rus, Šv. Jurgio parapijoj, tuo 

sybę Kristaus, įrodinėjo pa
saulio tamsumus ir neteisingu-

REGULARIAI TAUPO IR 
INVESTINA IŠMINTINGAI. 

nt yra rengiami vakarėliai, ant 
kurių susirenka pilna svetai
nė žmonių, nemažai pelno lie
ka. 

Gegužio 6-tą ir 7-tą, 13-tą iv 
14-tą turėsime parapijos įbaas2" 
rą. Taigį bes proga visiems pa 
sidarbupti. Reikia mums tik 
noro. Visi tad ateįjdme į ba-
zarą aukokime ką kas galime 
irvkiek galime. Dirbkime visi 
išvien, o tokiu būdu padarysi- j 
me parapijai didelį pelną. 

Šiomis dienomis sužinojau, 
kad mūsų vargoninkas p. Si
manavičius apsimainys vieto
mis su p. Šlapeliu, iš Forest 

. i Narys Jrederal Reserve 

S 5 £ £ X E '^.f iSNli. 'BK TrisHiiSiaifs meti) įimrtHH Yrimu fanto 
Veikėjas. 

Kaspar State Bank 
1900 BLUE ISLAND AVJ5V RAMPAS U9-TOS OAT. 

0HIGAGO - IULINOM 
» 

KAPITALAS Ift PERVIRŠIS 
$ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 * 
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KLEBONIJA. — BAZARAS. 
VARGONINKAS. 
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S A L U T A R A S B I T T E B S 
K u tas "Salutaras" Bite-

ris" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-
drutina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesus 
ir išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemai ir priduoda 
stipru, drutinaati veiksmą 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką rekoroea-
duojame «avo šaknis *— wt\ 
karstas kaipo geriausias gy
duoles. Tai dryštame atsaky
ti kad mes esame šaltini 
sveikatos. 

Kapo patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merikoj, bet taipgi ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te tešlai Iš mūsų. 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
1707 So. Halsted Street Chicago, Illinois. 

S A L U T A R A S B I T T E B S 
^ p * ^ * 1 

DOLERIAIS LIETUVON 
Gavome žinių iŠ Lietuvos, jog yra padaryta sutartis 

su Lietuvos Valstybės paštų, jog Amerikos dolerius 
galima išmokėti paštu be jokių trukdymų su pilna 
gvarancija — DOLERIŲ. 

Taipgi mes persiuntime PILNAI GVARANTUOJA-
ME dastatyti į vietą laike 24 — 26 dienų paskutinia
me pašte. 

Čia yra proga pagelbėti savo giminėms, kuriems 
galite pasiųsti per mūsų kontorą tiesiog^ artimiausį 
paštą 

AMERIKOS DOLERIAIS 
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą 

ir iš Lietuvos. Duodame patarimus del atsitraukimo 
savo giminių iš Lietuvos DYKAI. 

Apdraudžiame nuo ugnies ir visų nelaimių. 
Parduodame namus, lotus, farmas. 
Padarome visus legališkus dokumentus, pirkimo ir 

pardavime, ir t. t. 

Paul and 
Du Offisu 

901W. 33fd Str. 4600 S, Wood Str, 
TifefMas Tsittoas 

Yards 4669 LaFayeite 62S6 
Chicago, UttBMf. 

Sie<ux City, Iewa. — Jatf 
laikas šiai kolonijai veikli — 
darbuotis parapijos ir tautos 
labui. Oras gražus. flfcgpjfl 
dabar daugiau uždirba. Taict, 
seni ir jauni, visi į daj bų. Sl.cn 
gkimės kuogreieiausui atmo
kėti parapijos sfeola ir » asti-
t>ti, mūsų klebonui ranią — 
kleboniją, kad nereikėti jai.i 
važinėtis kasdien iš katedro0 

į mūsų bažnyčią. 
Tiesą, tuAme gražiu inuriae. 

bažnyčią ir beveik viską ka.% 
.jai reikalinga. Tiuir.n kur su
sirinkti Dievą pagarbinti ir iš
girsti lietuviškų pamok?ni įm. 
Turime nemažą svetaine v i i * 
lėliams. Turime visą bloką že 
mos, vasaros laike pi lankant, 
i:* kur bus galima, jsiiru Die
vas duos susilaukti, pastatyt* 
kleboniją ir mokyki*], 6icj ko-
lonijoj yra suvirs 100 šeimy
nų, yra net ir turtingu mūsų 
brolių tautiečių. IvodeJgi meu 
negalime pastatyti k'eljoni-
jos? Mums tik rei-v'a išvien 
dirbti — visiems dirbti, tacla 

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS j 
Abiejose The Peoples Furniture Co. Krautuvėse • 

KAINOS NEGIRDĖTAI žKMOf l 
Išpardavimas Prasidėjo April, 29 if faif visą Savaitę \ 

Lietuvių Rakandu Korporacijos Krautuvės turi privilegija apreikiti šiu^s dideliu* fc»i»| ju^aanuame ant pa- • 
vasario del priežasties, kad lietuti, visuomenei nereikėtų ieškoti barpanu po kita* kraut,**, bet kadl p # t , eja I 
pat atpirkt i sau narnama reikalingus daiktus ant pavasario su .kj^ p l o t ma*«uswu»e įdvdonu. ^ors v holą- m 

sale kabios dabar labai pakilo, bet mes duodame didelius užsakymus daug wwm>i atgal u mduni pusę metų lai
ko del prisirengimo prie šio išpardavimo, mums yra daleistina parduoti už atettiMi ĮflĮM 1»>BM. • 

Jei tamsta reikalauji rakandų, meldžiu nepraleisti šios progos. Nėra skirtumo ar f»tim masau *r daug, BET ^ 
DAUG SUCBDYSI. v . . J . . • . . . . .. . . . , . - • 

Tavorai yra pilnai užtikrinti (gvarantuoti) kiekvienam neužsiganedinufiiam «u pirkimu galima išmainyti pir- m 
kinius arba i»grųžinani kiekvienų įmokėti} centų be blogu jausmų. a 

P R A N E Š I M A S ! 
20 metų prttyri-Q! 
mas plačiai pagar
sėjęs fotografas A. 
Voltkevlčias pagrrj-
*o i i Lietuvos ir 
savo name 63« W. 
U t h S t , Chicago, 
111. atidarė pikčer-
n?. pagal nauiau-a 
šios mados. 

Nepamirškit M 
riakio. 

3 Šmotai Seklyčios Setas 
Tai yra labai dailus setas. Aržuolo medžio, 
puikiai paliruotas, tikra oda apmuštas, sė
dynes aprūpintos dubeltavais springsais. 
Šis aukštos rūšies setas yra vertas du sy-
kiu tiekį Mes parduosime už JC^ gJJ 

Day Beds 
Plieniniai romai, walnut 
baigimo, aprūpintu su tvir
tais springsais ir vatiniu 
matrasu, su dailum viršų, 
tai yra verta $30.00; pas 
mus jmrsiduoda P° J 1 7 Q5 

$250.00 vertės 3 šmotoj ve!our iškimštas 
(overstuffed) seklyčios sėtai. Su liuo-
soms sprendžinu sėdynėms, sprendžiau 
užpakalių ir apačia, labai brangus viršus 
įvairiose spalvose didelis pasirinkimas. ' 
Dabar yra proga pirkti už $ 1 4 8 0 0 

I 1 • • • ! » • • ! • • I » Į | 

Nalure Cure Institute 
DR. S. Ą. VELOlfIS 

Osteopatbes, Ohiroprmtas 
Katoropcthas 

Gydau Įvairias ligas, ą ypatin
gai ažslsenėjusiaa, be rtJstų Ir 

operacijų, — naujausiais na 
dalą 

4294 Archer A v. Brlgfaton P»»k 
Theater Bldg., 2-«os lab9S. 

Valandos: nuo 9 iki l t diena. 
Nuo 6 iki 8 Tai. vak. 

Nedėldieniais nuo 9 lkl l t . 
Tel. Lafayette M«8 

35 dolerių vežimė
lis, kuris yra išdir 
bta» garbiausi s A-
merikos vaikams 
vežimėlių dirbtu
vės "Lloyd" la
bai smulkiai nupin 
tas pilnos mieros 
įvairiose spalvose, 
dabar yra tamistų 
proga pasirinkti 
110 $17,95 

Gesiniai Pečiai 
Plati vieta kepimui 
ir boileris. Su bal
tu priekuru, turin
tis laimi dailią iš-
veizdą ir pilnai už
tikrintas. Nupigin-

H* {39.75 

Gibsono Ledaunės 
Šiltas oras čia pat ir laikas prisireng
ti. Mūsų krautuvėse Tamistos rasite 
desėtkus skirtingų ledaunių už že
miausias kainas. 

Su 2 durim po 

Su 3 durim po 

Ir augščiau 

{12.50 
{19.50 

Kamodos ' 
Negirdėtai že
mos kainos 
ant kamodų. 
Tikro aržuolo 
medžio po 

$13.90 
Walnut baigi
mo po 

{27,50 

Karpetai 
Mūsų krautuvėse galite g 
rasti didžiausį j)asirinki- Q 
ma, daug skirtingų rųšių 0 
įvairiose spalvose. Akso- • 
miniais (Velvet) karpetai J" 
9x12, kurios yra vertos r 
$45iK) mee šioje savaitėje j 
parduosime vtiktai po 

LIETCVYS GRĄfiOmim 

14 
Patarnauju laidotuvėse kopigiausta 

Reikale meldįiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
Telefonas Caaal 1271—2199 

į i 2814 W. 2Srd Plaoe Gblcago. HL 

• 

Negirdėtai nu 
žeminta kaina 
ant gramafo-
nų. Šis naujas 

Columbijos 
gramafonae, 

kuris *\Tisur 
parsiduoda, po 
$100.00 nles 
parduodaine 

* $67.50 
Sykiu duoda
me 12 rekor
dus dykai. 

Parduodam ui pinigus ir duodam ant lengvų išmokėjimų. 
Tavoms pristatofti veltui į visas miesto. Krautuvės atdaros vakarais iki 9 va 

landą. v 

Nepadarykite klaidos eidami į mūsų krautuvės, įsitėmykit gerai mūsų Kor 
ppracijos' vasdą, ir krautuvių adesus. 

/ 

rmmu* 
Ina 

1^30-32 S. BaJsted st. <hm*ĘHrt,1tvuįS. Stovės, Sevln^Hachbves. 4177-79 Archer Ave. 
Arti 19-th Place 4sttkjntf MacKineSo 1>i<mos, Ctc, Kamp. Eichmond st. 

J. A. NAKEOSIS, Gen. yedėjas , iU KESĄS, Vedėjas Bri^hton Krautuvės 

Pilnas Lovos 
Įrengimas 
Susidedantis 9 

iš pilnos ruie- ą, 
ros plieninės ^ 
lovos, tvirti 9 
springsai, gva m 
rantuoti ant ^ 
20 metų ir jf 
kombinacijos 0 
matrasas. Visi ^ 
3 šmotai už _ 

$19.50 

r 
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Sfc. 
D R A U G A S 

Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nartai. 

I 

t Tel. Blvd. 7042 

( Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVEXl'E 
arti 4 T-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

r 
4 -

CHICAGOJE. 
• • • • • » X »*•!»»»»" 

18-TOS KOLONIJtB 
K M A S . 

Akademijos Rėmėjo*. 
Bal. 22 Sv. Kazimiero Aka 

denujos Rėmėjų kuopa turėjo 
mėn. susirinkimo. Narių at
l a n k ė vidutiniškai. Mat %4e-

Dr.M.Stupnkkij 
3187 So. Morgan Street 

CHJCAGO, OLJLmOII 
retefnoa* Vardą &0»t 

aiaadoa - t lkl 11 U rytoj 
oo pietų I Iki t vak. lt edėllomJa , 

risa# nsdarytaa. 
Į _ m m m . • • • • • • • • • • » į 

/ 

~—T"-n Į tinė kuopa dar nepersenai su-
sior^anizavusi, o narių jau 
skaitoma apie 70. Čia gaubė 
priklauso gerb. klebonui kun. 
Afbavičiui, pirm. Bartkaitei, 
vice-pirm. Sasnauskaitei ir 
rast. A. Petroniutei. 

Susirinkimas nutarė siųsti 
atstoves į seimą kuris bus u 
birž. Šv. Kazimiero Vienuoly
ne. Atstovėmis išrinktos Šios: 
Balsiutė, Benaitė, Sasnauskai
tė, Lukoševičienė, Radavičie-
nė ir Stasiulienė. Tikimės, 
kati vietinė kuopa greitu lai^u 
išaugs į labai didele, nes na-
i''s rimtai ir sumaitintai varo 

Tel. Boaievard M M 
DR. A J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Btrsst 

Chhego, OJ. 

par. sve t , 7:30 vai. vakare, 
nes bus labai puiki programa, 
kuria rengia Katalikų Spau
dos Dr-ja. Šis vakaras bus 
vienas gražiausių ir puikiau
sių, nes jame" Cicero Vyčių ar-
tistai-ės suvaidins tragedija 
"§v. Akvįlinos, Kankinės Mir
t is". Tai begalo gražus veika
las perstatontis vienos jaunos 
kankinės mirtį, kada ji už Kri
stų drąsiai guldė savo galvą 
po žiauraus budelio kirviu. 
Taipgi šiame vakare kalbės 
kun. V. Kulikauskas. 

Visi ateikite laiku, nes pro
grama prasidės lygiai 7:30 v. 
vakare, pagal naujo laikrod
žio. 

Visas pelnas skiriamas Aud
ros Vartų par. naudai. 

Rengėjai. 

PRANEŠIMAI, 
i _ 

BRIDGEPORT. — L. D. S. 
29 kuopos extra susirinkimas 
įvyks sekmadieny, bal. 29 d., 
2'vai. po pietų, Šv. Jurgio par. 
mokyklos kamb., ant antrų lu
bų. 

Visi nariai būtinai atsilan
kykite, turime daiįg svarbių 
dalykų aptarti. Vaidyba. 

BRIDGKPORT. — - š v . Ma-
teušo dr-ja rengia balių su 
programa, šeštadieny, bal. 28 
d. š. m„ Mildos svet., 3148 feo. 
Halsted St. Pradžia 6 vai. vak. 
Įžanga labai pigi. Visi draugi
jos vnariai turi būtinai pribū
ti. Rengimo komisija. 

29 d. i. m., Sv. Kryžiaus par. 
svet. Visi nariai malonėkite su 
si rinkti. N. K. imt. raJt. 

TOWN OF LAKE. — Teat
rališko Kiiubo "Lietuva" 
draugiškai vakarėlis įvyks 
šeštadienv, bal. 28 d., 8 vai. 
vakare, J. Elias svet., 4600 B. 
Wood g-vė. Visi draugai-ės 
dalyvaukite šiame vakarėly, 
nes tai bus vienas puiki ausin.. 

Rengimo komisija. 

rr0WK OP LAiCE. ~ fcv. ifwan«BWs 
Kazimiero Karalaičio dr-joi 
10 metų gyvavimo •ukaktuvit, 
vakarienė-pokHU įvyki Šešta
dieny, bal. (April) 28 d. 8. m„ 
8 vai. vak., Petro Lukoševi
čiaus svet., 4581 So. Paulina 
g-vė. Įžanga veltui. Kiekvie
nas narys privalo pribūti i Sį 
vakarą, be pasiteisinimo, Kvie. 
cia 

Rengimo kom. ir vaidyba. 

Šeštadienis Balan. 28, 1923 
1 , " I I I I ) I1 'aia 

m 

ac - • i — t -

DB.A.LY I )sXAH 
1900 So. Halsted Str 

Tel. CanaJ 81 18 j 
Ofiso ra!.: 10 ryto Iki 11 po pteft 

i lkl 7 vai vakaro. 
vai.: 8 iki 4 po platu 
41M Arenta- A ve. 
Tel. Lafayetfe SS9S 

fel . Onnai 167. Vak. Ganai 1118 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirurra* 

-** 
GRA2I PROGRAMA. — 

RI KALBĖTOJAI. 

tą darbą. Adelė. 

BRIDGEPORTIETJĖS LAI 
MĖJO PRAIZUS. 

1111 Soeth B*l>f»<1 Km** 
•»«an«lo« 1* 'kt 11 ryta: 1 lkl 

v n«»tu • »ki • vakaro i 
211<M Tel. Blvd. 5t52. Nakt. Canal 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3261 So. Hiil>tetl St., tfiirago 

Valandos: Nuo 10 iki 12 dien^, 
nuo 1—3 po pietŲ, nuo 6—9 vak. 

Nedėliorris 10 iki 12 dieną. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

71 \V. Monroe Street 
Room 104 - Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Ual.sted Str. 

Telef. Yards 1011 
Chicago. 

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

m i a i i m 
Oftsa.4 Didmiesty j : 

29 South La Sali e Street 
Kambarį* 530 

Telefonas: Central 1391 

[Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Vardą 468 J 

Bridgeport. — Buvo skelbta 
"Drauge", kad Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos narės, kurios 
isparduos daugiausia "Vaka-
rienbucio" bilietų gaus nuo 
Sese n] dovanas. 

"Vakarienbutis" nusiseka, 
h publika pilnai patenkino 
ir pelno berods duos koply-
eiai suvirs $1,500. Ir nėr ko 
sielotis. A. K. D. narės visos 
dirbo išvien gražiausioje su
tartyje. Bet daugiausia bilietų 
"Yakarierabuėio" ]>ardavė p. 
Zofija Lešcauskienė sav. Bri
dgeport Fliarmacy. Ji viena 
pardavė bilietų už visą $100. 
Ji, žinoma, laimėjo ir pirmų 
praiza — puikius siuvinius. 

Antrąjį, praiza laimėjo ži
noma veikėja p. B. Naugže-
mienė, Ji pardavė Vakarien-
bueio bilietų už $67.00. Daug 
narių A. R. I). pardavė po ke
li asdešimts bilietų, be to vi
sus vakarus svetainėje dirbo. 

Lai s gyvuoja prakilnioji A. 
K. D. ir josios darbščiosios 
narės! 

Dulkė. 

Garfield Park. — A. i * / & 
K. labdaringos Sa-gos 24 kuo-

! po rengia gražią programų ir 
prakalbus seknuulienyj, bal. 
(April) 29 d. s. m., 2:30 va). 
po pietų Liberty Hali svet., 
3420 W. Roosevelt Rd. (12-tli 
St.). Prakalbos bus nepapras
tos, visiems svarbios ir Įdo
mios. Kalbės geriausi Cliica-
gos lietuviai kalbėtojai, k. t. 
Dr. Al. M. Raekus, l)r. Jonas 
Poška, ir Stasys Jucevičius 
kuris yra nemažai pasidarba
vęs Lietuvos labui, labiausiai 
labdarybės srityje. Be lo dar 
bus graži programa: dekleina-
cijos, dainos ir piano skambi
nimas. Kviečiami yra visi lie
tuviai, lietuptg ir -lioiuvai'ės. 
Ateikite patys ir atsive-'-.ite 
savo draugus. Įžanga veltui. 

Adele. 

DTEVO APVBIZDOS PAĮt, 
— 6v. Jono Evangelisto dr-
jos mėn. susirinkimas įvyks 
sekm,, bal. 29 d\, 1 vai. po pie
tų, Dievo Apveizdos par. mo
kyklos kambary. 

Visi nariai yra kviečiami 
atsilankyti. Turime svarbių 
reikalų aptarimui. 

G. R. rast. 

NOBTH- SIOE. — Rpžaneia-
vos Dr-jos mėn. susirinkimas 
įvyks rvtoj, bal. 29 d." š. m., 

GE- mokyklos kambaryj, tuoj po 
mišoarų. Visos nafės atsilan
kykite, nes yra svarbių reika
lų aptarimui. 

O. Sinkevičienė, rast. 

NEPAPRASTAS VAKARAS. 

i 

VISI Į VAKARĄ. 

TOWN OF LAKE. — Labd. 
Sąj. 1 kuopos mėn. susirinki
mas bus rvtoj. bal. 30 d.,, 4 vai, 
no pietii, Šv. Kryžiaus narapi-
jos svet. . Valdyba. 

• m n i I I . • • i i 

, T 0 W N OF LAKE. — G. D. 
L. K. Vytauto mėn. susirinki
mas įvyks sekmadieny, bal. 

. _ . .. „ *.*.m xnm'm' • n .• — j • " 
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l>-ro RAČKAL'8 Is l lVOIM \ s 
I]g&; laiU% Dr. Račkiu galvojo, tru-

at-. išiado ir itbandd geriausius vaistus 

PLAUKAMS 
Tie vaistai tai nAra kokie patentuo

ti humliukal. bet daromi po prieilura 
D-ro Ra^kaus Ir jie veikla ant plau
ku štai kaip: 

D-l'inruša mikrobus, kurie ėda 
plaukų šaknis. 

2)-Su.stipriiia plaukų šaknis. 
S)IšJudina kraiijs^ galvos skalnoje 

ir priduoda plaukams daug ji j -
\ umo ir jifffii. 

4)-SnstalHl«> plauku slinkimą. 
.">)-.ViiKina piookus. 

Kurie nori pjauti tų vaistg; tai ta* 
' ri piiaiifsti safjjyisteu: -~- savo eniiiu. 

I outą. nu»«iiiiUrfWų plaukų Ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat aausi ar 
riebus, Ir ar yra pleiskanų, tlų vai
stų optifkoM* nrjrmitflt. KrelpkttlM tle-
alo(C prie inunų FIRMOS. 

KAINA |5.00 ui vaistus Ir tai pa
tarimus kaip ullaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus sių-
sidt«) liuo adresu: 
l>lf. KACKIS Medicinai 1.nl>oratory. 

•1411 So. 50th A v e . Cicero, III. I 

M S H 

Pirk moša saugias Morgičius 
6% Pirmo Morgičio Auksiniai Bondsai parduoda

mi šiame banke yra absoliučiai saugus. Kuomet no
ri investinti pinigus tai eik į tokią instituciją, kuri 
turi pasitikimą reputaciją. % 

Vertę investmento galima spręsti sulyg charak-
teriaus banko ar institucijos, kuri tą pasiūlymą da
ro. Pirk ii šios bankos, kuri siųlo jums tiktai ge
riausios rūšies morgičius ir bondsus. 

Norint uždaryti savo 
Real Estate Deal'a 

Geriausia tą galima padaryti mūsų bankos pri
vačiam kambary, kur be jokiu kliūčių galima pasi
kalbėti, pasitarti, gi Ponas Czaikauskas su midų 
noru jums pagelbės kas Imk taxų, insurance ir ki
tų reikalų, kurie prie namų pirkimo pasitaiko. Tas 
jums nieko nekainuos. 

"Džiaugiuosiu gavęs vėliava" 
taip sako kiekvienas, kuris įsigijo mūsų vėliavą. 
Tas labai lengva gauti — tiktai atidaryk taupymo 
accountą įdėdamas $5.06 ar daugiau. 

Ateik ir pasiimk — bankas atdaras visą dieną 
nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare. 

Pnnfrn f MANUFACTURING 
UBIiira I DISTR1CT 

1112 W. 35th Steet 
Bank 

53X5535 

PINIGUS UETUVON 
Nuafa&Sia 
- par -

'Resiogin, Snsisiekymą 
Doleriais Ir Litais 

Pi^suiUl ir OwičiAuiiaL 
Vumomot Siųskite per 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

U12 W. S6-th St COiioafo. 
Turtas viri $7,000,000.00 

WS- = 

Clearing House 
Banką 

Turtas Viri 
$7,000,000.00 

«-»•»• 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai ezamlnuojarol, pinigai 
ant real estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Blda; 
1IS W. Wa»blngton Street 
Talaf. Franklin 117i— 494B 

VAKARAIS 
1236 So. Halsted Streeft. 

(Eagle atuslc Co.) 
IVlef. Boiile\ard «7S7 

Kaadotph 475a 
A A S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas viduinlestyje 

ASSOOIATIOM BLDO. 
i t i o o t b La Salle Street 

Room ISOS 
Valando* t ryto lkl B po pletųj 

Namg Tel. Hyde Park S19S 

West 8itio.— Kytoj, bal. 29 
d. visi ateikite j Aušros Vartų 
* ^ * y ^ T * * * ; ^ ^ * - — — * - - — — — _ i n 

Dr. O. VAITUSH. O. D. 
LUCTUV1S AKTŲ HPiOOIALISTAA 

Palengvina n#a 
aklų tempimą 
kaa yra prležaa 
tinsi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo 
tuma. akaudančiuu Ir užsldeg*uslu* 
karačiu akių kreivos akys katerak-
to. nemiagio: netikras akio indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
ti* mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan 
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk Ą 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėltomis nuo 10 lkl 8 vai. vakare 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av 

Turininga programa. — Įžan
ga veltui. — Jokių ko-

lektų nebus. 

Brighton !Park. — fteštadie-
ny! bal. 28 d., Nek Pras. Sv. 
P. M. par. salėje, L. Vyeiu. 36 
kuopa rengia gražų, vakarą. 
Programa suski">s K rimtų ir 
juokingų dalykų.Dalyvaus Sv. 
Agnietės choras, galbiausi kuo
pos monologistai ir komedian
tui. Vakaras baigsis nepap
rastais kontestiniais šokiais. 

Visas Brighton Parko jau
nimas, su savo tėvais, kvie
čiamas atsilankyti. Pradžia 
7:30 vai. vak. Kviečia 

Komisija. 

Illl̂ EJlUIIIIEIllIÎ lIlIIIIIIiilIIlIî UIlll IBBlHtlllIllllÎ linillllIlIlLSlllllllinitlL^DillllllUlllî lIlIlIlIllllal̂ lllllIlllltlIS^ 

Pirkite Plumberystes ir šilumos (taisymus nuo 
Firmos kuriai galima pasitikėti. 

Ką parduodam yra gvarantuota 
Grąžinam jums pinigus, jei neesate užtektinai užganėdinti; arba permainom 

pirkinį. Skolinam įrankius išbaigimui darbo be atlyginimo. 

\< 
j . P. WAITCHES 

a w y er 
fjEam7VI8 ADVOKATAS 

Dtea.: R. 514-516-127 N. Dear-
born Mr. Tel. Randolph 5584 
Vakarais t 107S4 B. Wabeali Are, 

Tel mi lman M f ? 

DR. MAURICE KAHN 
•VDYTOJAi IR OHIRITatOaa 

MSI B* Aenlaoe A»e. 

Tel. TarSa t t f 4 
OFISO VAX-: 

• — l t v. ryto, 1—t Ir »—t • . e. 
Hedillomls: nno 10 W. ryte lkl 
1 vsl. po platvj. 

- V 

^-Literaturos Teorija" vado 
vėlis augštesniosioms mokyk* 
loms. Parašė K. Bizauskas. 
Kaina 60c. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Ava. 

Chicago. Ui. 

Real d. tel. Ten B are o 1104 
Otleo tel. Boaievard II»I 

Dr. A. A. R0TH 
nnsAR OVT>VTOJAB tr 

CHIRURGAS 
tpoctallsraa MoterlAka. VyrlAku 
Valini tr rlną chroniškų Ug% 

Ofisas: ISS5 8. HaUtted St. 
vpl.; i t — u ryto; 1—8 po 
plet. 7—Ivak. Ned. l t — I I S. 
Rea. 11 l t Independenee Blvd. 

Cbteafo. 

MOKYKIS G 2 R 0 AMATO 
kuris moka nuo |35 iki |50 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių [r ir liningo 
dirbėjai, Kotų ^reeseriai ir elektra 
siuvamu mašinų operatoriai. Leng
va išmokti, diena ar vakarais, ge 
rai apmokama 

JOS. F. KASJJICKA, Principai 
MASTER TAILORING aCHOOL 

lOONoitli State Street 
Kamp. lAke Str. 4 floor. 

» * ^ - I « « » » » » » » » » » « I 

Tel. Lafayettc 422$ 

PLUMBING 
Kaipo lict'uvys. lietuviams visa
dos patarnauju kuogeriuusia. 

M. YLŠKA 
3228 West 38-th Street 

Telelouias Yards 0994 
ANNA M. UONDZINSKI 

Bcatity Sbop 
Veido Ir Skalpo Gydymas 
Plaukai Taisomi, Dažomi, 
Ir Siarcell Garbiniuojami 

Manicuring 
CoLumbia College Metodą 

4681 SjDUth Ashland Avenue 
Atdara: Utarninko, SeredoJ, Ket 

verge ir Subatos Vakarais. 
TĘmm m m m sisiisi<sa m i a i • • • • » • > * » 

80 me 
Akinių ymo mene 

KIUPTOMAI PARE16K1A 
Akli} Ligas 

Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukančius 

taškus ? 
Ar atmintis po truputi malėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar j-učiate kaip ir smiltis aky

se? 
Ar yra balta dėmė,ant vokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi i vairas akis? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
IMI So. Ashland Av*. 

Kampas 18 gatvė.a 
Ant trec-lo augšto viri Platto *p-
tieUos, kambariai 14. 15, 18 ir 17. 
Valandos nuo t ryto iki t vakare. 
Septintadienlals t r. iki 12 dienos. 

i . Micbnievicz-Vidikiene 
AKUeERKA 

101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatve 
Facme Yardi 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

jPaing. 
Sąžiniškas pa-

jtarnavimas prie 
gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

j Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nuo 
Į I lkj 9 vai. vakare. 

K**"* ! < » » • < • • • • • . • — ^ • • • » ^ i niii n iel 
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Valentine Dreasmaklng 
8407 W. Madlson Street 
Telefonas Seeley la-tS 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bianiul Ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai* Mokslas lengvais at-
mokejimala. Kleeos dienomis h 
vakarais. Reikalaukit knygelės 
Biznio tr Naminiai kursai Bkrybė 
įių Taisyme- Norint informacija 
rašykite ar telefonuoktte. 

SARA PATEK, pirm. 

Pirk syki pas 
mus, paskui vi
suomet pas mus 
pirkaite. 

Dr. Anelė Kaushillas D. G. 
CH1ROPRACTOR 

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kronlškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
susišlapinime. dusuli ir viaaa kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. 
2159 W. 21 St., kampas Ix?avitt St. 

Telefonas Rooeev<It 81SS 
Valandos: 2:00 lkl t p. m. Nedėlloj 

8 iki 12 a, m. 

Telefonas Vards 118* 
BTAKLEY P. 

I « « . » » . • > • » • 

Pabandyk mošų išdirbinius, o persitikrinsi 
KALBAME [LIETUVIŠKAI 

Levy St Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

Tel Calumet igo? 

iiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiira^^ 

ĮįĄgĘįgA 
ORABOBTUS EB { 

Balss arnoto jas 
Tūrių automo- I 

Milus visokiems • 

prieinama. 

3S19 Aubnrn j 
(ShiOaSsTO. 
^a"Ba*wSP*^p*SSBa^ ^r « • 

» • • • • • • • • - » • 

1 •Telefonas Boaievard 4189 

A. Masalskis 
tkftboiiiis 

=r ty&eee Ir kttue-j 
ag relkal soes; i . 

abnrn Ava. Cbica^o J 

t i . t I SJS 

Remkite tuos biznierius, Iru* 

dažniausiai garsinasi 

tJ "Dimoca'1 | 

•šansam 
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AKVILINOS KANKINES MIRTIS 
Trijų veiksmų tragedija 

RENGIA 

LT 

K a t a l i k ų S p a u d o s D r a u g i j o s 14-ta K u o p a 

Nedėlioję, Balandžio •• April 29-tą dieną 1923 m. 
ii 

':-. Aušros Vartų Par. Svef 2323 W. 23-rd PI. 
Vaidins L. Vyčių 14-tos kp. artistai iš CICERO, ILL. 

• 

S* 
SKIRIUTĖ, Akvilinos rolėje 

GERBIAMIEJI: — 
Šis veikalas perstato pirmųJŲ krikščionių gyve

nimą, kada krikščionys slapstėsi požemyje-Kata-
kumbose, nuo žiaurių Rymo imperatorių, kurie vi
sokiais budais kankino nekaltus krikščionis. 

Šioji drama parodo tuos laikus, kada nekaltų 
krikščionių kraujas upeliais liejosi už tiesą ir Kris
taus meilę. 

' . 

iJ8pC|9Q|BC|9QpS(QC5tj *Vt&ĮX&&&&&^ 

Šiame veikale pamatysite, kaip jauna mergai
tė isižada del Kristaus visų linksmybių ir deda savo 
galvą po žiauraus budelio kardu, kad parodžius 
savo Išganytojui meilę. 

Šioji drama begalo graži ir verta kiekvienam 
pamatyti. Taigi ateikite visi ir pamatykite, nes re
tai galima tokių veikalų pamatyti. 

Taipgi kalbės KUN. V. KULIKAUSKAS 
Svetainė bus atidaryta 7-tą valandą vakare, 

Programa prasidės lygiai 7 : 3 0 vai. 
I Po naujam laikrodžiui. 

VISAS PELNAS SKIRIAMAS AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS NAUDAI, 

įžanga: 75c, 501 ir vaikams 15c. 
Kviečia KOMITETAS. 

i) 
2 
S 
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NEMIRŠKITE LAIKRODŽIU SUNKUS INKSTU DARBAS [telį i r jaučiuosi daug sveikes
nis. Tavo vaistinykas turi pil
na eilė visų Triners vaistų. 
Joseph Trinor Company, Chi 

(Apgr.) 

Inkstu -darbas žmogaus ku 
ne tai išvalyti k ra n j a nuo vi-

Rytoj Chicagoj prasideda'šokiu nuodijančiu ncreikalin-
šviesos taupymas. Šiandie gų materijų. Tai yra sunkus eago. UI 
išvakaro nemirškite nutaisyti i da r ias : apie 1,700 kvortos J=sr"-— — — *• 
laikrodžius viena valanda!kraujo perplaukia per abudu GREITAI IšMOKiJO. 
pirmyn. Kas to neatliks šia-, inkstus į L>4 valandas, gi :>0 A. a. Jonas Juška gyvenau 
ndie, tai rytoj būtinai turi tą kvortų nereikalingų dalykų tis po innn. 4420 8o. Ilermi-
padaryti. Nes kitaip pirma-Į tampa prašalinta. Ar gi ne tage A ve., mirė balandžio 19 
dienj galima susivėluoti dar-, pareiga yra gelbėti ir mažinti d. 1923. Velionis prigulėjo 
ban. Taupymo laikas oficia-;jų darbą? Triners Bitter Vy-įpric draugijų ir taipat mokėt 
Iiai prasideda 2 vai. naktį nas užlaiko vidurius liuosus jo inšuranee Globė Mutual 
prieš sekmadienį. Kaip yra ir tokiu būdu palengvina ink- Life Inšuranee Kompanijoje 
2 vai., tai laikrodžiai tuojaus stams darbą. Tai šeimyniškas aiA $l,(MK).(K). Buvo mokėję> 
pastumiami 3 vai. .vaistas geriausioj formoj. Mis** per 1 metus i r 10 mėnesių. I V 

j IVeatriee Duffany, iš Selie mirtino $1,(MX) ir prcmium $51 
PUIKUS VAKARAS. nectady, \ . V. štai ka rašo ko- atmokėta balandžio 21 d. 1923 

vo 19 d.: "Aš i r kiti nariai jo žmonai Onai Juškienei, 
ii)ttsti šeimynos vartojame fTri-Į Ši kompanija atmoka grei-

Iners Bitter Yyna ir raii<kui*c tai ir be jokio vurgo. 
j : kaipo geriausiu vaistu vi Globė Mutual Life Insurance 
dūriams". Tuo pačiu laiku M r. Co. 
Jolm Kolar iš Xew Buffalo,; T. S. Barry. Vedėjas 
Mieli, rašo: "Aš suvartojau 431 South Dearborn Street 

XQRTH STOK. — L. ĮVV-
oių 5-tos k]>. Atletai rengia 
puiku pasilinksminimo vaka- " 
ra su programa ši vakarą,! 
balandžio 28 d., š. m., Šv. My
kolo parap. svet, 7 :•'>() v. vak. 
Kas nori linksmai praleisti ! 

laiką ir paremti atletus, ne- ' 
pamirškite ši vakarą ateiti 
į parapijos svetainę. 

Xorthsidict. 

PATE&KAU gero baiėerio ant 
" cas l i " biznio, dera alga. 

Atsišaukite tuojau: 
J. Žilevičius 

219 East 115-th Street 
Telef. Pullman 4306 

— i 11"'m į i I I i . i Į - M . . - . . . . , . , . Į Į Į — ^ s j — B 

I'AIKftKAU Antano Suko, girdėjau 
gyvena Chicagoje, bot nežinau koks 
adresas. Turiu svarbų reikalą, no-
rtV-iuu n juo 6iisiraSyti. Jis pats, 
arba kaa Apie jj žino praneškite ftiuo 
adresu, už ku busiu dėkingas. 

JONAS XIKARAS. 
1117 Rnuulywtaic Str. 

1'lillHdripla. Pa. 

PARDAVIMUI. 
ANT PARDAVIMO G kam

bariu rakandai geram stovy. 
Parsiduoda iš priežasties savi
ninko išvažiavimo, kitan mies
tan. Atsišaukite 
3402 Auburn Ave. Chicago. 
EKSTRA" B^RGENrAS,~Pa7-
siduoda bueernė yir irroeemės 

BARGENAS PRIE VIENUO- RIDELIS TEATRAS 64O sėdinių su 
visais v-MiausIos mados jtais imais,— LYNO 

2 flatu naujas mūrinis namas po 
6 kambarius visi j taisymą i, lotas S 7 
ploėio. garadžius del 2 automobil iu, 
Vertas $15,000. Kaina tik $12,500. 

C. P. SUROMSKIS 
3346 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 9641 
ANT PARDAVIMO 2 farmos viena 

120 akrų kita 40 akrų. Atsišaukite 
pas savininką 

D A N I E L T O P E R C E R 
5921 South Troy Strrct 

Cliieago, m . . 

biznis Išdirbtas - metų, — renda 
pigi. Savininkas priverstas parduoti 
Į trumpa laika: — neauk geresnes 
progos. 

M. J. K I R A S . 3316 So. Halsted Str. 
Telef. Yards 6894 

DIDELIS RAUGENAS OICEROJ, 
2 pairyvenimu mūrinis namas po 5—6 
kambarius Jtalsyta viskas pagal v ė 
liausios mados. Parduosiu už $7,500. 
Atsigaukit 

4922 So. Ashland Ave. 
Klausk J. P E T R A I T I S 

DIDELIS GARADŽIUS 

Pardavimui ar išmainvmui 
ant namo. Garadžius yra sta-

visokių " f ix tu res" už labai « t y t a g a l l t 2 k a j ) d i ( J e l i lo_ 
maža kaina. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FA8I0NAS CO. 

W < | — < — | W » — i > f « tšL 

I OR. A. K. RUTKAUSKAS 
^YDVTOJAB rB C H I R U R G A I 

4441 8o. W(MM« A**mm* 
Telef. Lafayette 4 1 M 

f aaotfoe: 9-11 ryta is 1-1 po 
pietų Ir 7-1 vakarala. Medėldle-
olaic ttlrtaJ po plstu t iki I rmi 

l 

809 W. 351h St., Chicago 
Tel . Boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R -
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmineai s iunčiam pinigus Ir 
* Parduodam Laivakortes . • 

Jurgis Šnekutis 
8823 Commercial Ave. 

DIDELIS 
BALIUS 

R e n g i a 

VYTAUTO BENAS 
NEDĖL BAL. 29,1923 
DIEVO APVEIZD05 PAR. 

SVETAINĖJE, 
So. Union Ave. ir 18ta gatv. 
Pradžia 6 T. V. 

įžanga 25c ypatai. 
Kviečia visus atsilankyti. 

A. A> "• 

KAZIMIERAS KLIMAS 
mirė balandžio 26 d. 1923 
12 vai. dienk 

Paėjo iš Kauno redybos 
Šiaulių apskričio Kolainių 
valsčiaus Pabutkalniukų 
caimo. 

Paliko dideliame nu
liūdime Lietuvoj moterį 
Ona ir 2 sunūs Petrą ir 
Stanislovą ir seserį Oną. 

Laidotuvės įvyks pane-
dėly, balandžio 30 d. iš 
namų 1422 So. 48 Court, 
Cicero i Šv. Antano baž
nyčią. Po pamaldų bus nu 
lydėtas i šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus ir nažįs-
tamus* dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdęs: 
Giminaitis 

W. Zajauskas 

1999 
l 

DIDI I FS IIARCfFAAS 
Parsiduoda 3 lotai prie Sv. Kaži-

Bitter Vvno viena bu- Telef. Harrison 1998 į mitra vienuolyno, netoli Marquette 
l 'arko. luotai arti Bu'.varo pločio 
3»xl2G. parduosiu po- įviena arba vi-

( \ l > l T ) HUM 3 kurtu. SavlnJnk|a icaliraa ma
tyti vakarais nuo S Iki 9. 
4S5» Ko. M a p l e v o o d Ave. 

! Tol. iAfayet to 0S2S 
ANT PARDAVIMO 

S. W. kampas 70-tos 
ashtenaw Ir Marąuette 

Road ir 66-tos St. Atsišaukite pas 
savininką. 

MltS. M. O'CONNOR. » 
7044 S. l.ooniis Str. t 

Telefonas Steuart 3457 

tŲ ir daro di<lelį biznį. Noro-
(l-ami pirkti ar mainyti ant 
namo kroipkitios pas v 

Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Ave. Chicago. 

REIKALINGA 
Iš priežasties padidinto bianio %&£££% 

reikalaujame. 

100 MERGINŲ IR MOTERŲ 

A. t A 
NIKODAMAS ATROŠKA 

mirė balandžio 26 d. 6 vai. vak. 35 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Kauno Rėdybca, Ežerėnų Aps., Rimšos parap. 
Čižunų kaimo. Amerikoje išgyveno 16 metų. Su motere 
išgyveno 9 metus 8 mėnesius. 

Paliko dideliame nuliiHiime moterį Teodora, pus
brolį Stanislova, dėdės Gabrielių ir Augusta Paukš
čiui., švogerka Adolfina,- Lietuvoj broli Antaną seserį 
Emilija. Laidotuvės įvyks utarninkę gegužės 1 d. iš 
namų 4325 So. Artesiaji Ave. į Nekalto Pras. šv. M. 
P. Bažnyčia 9 vai. ryte. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame giminės, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: moteris Teodora Atroškienė ir visi giminės 

tuojaus itel pastovaus darbo, 
švarus Lr lengvas fabriko dai
lias. (Jeros darbo sąlygos. Nuo 
štukio duodama dirbti; Mūsų 
merginos uždirba nuo $15 iki 
$21 .dirbant 5 dienas savaitėj. 

Ateikite prisirengę darban 
bile rytą 7:30 valandą. Valan
dos nuo 7:30 ryto iki S vai. 
vakare. 

Atsišaukite. 
820 So. Kildare Avenue 

tarpe Harrison ir Roosevelt Rd 

SPAULDING & MERRICK 

A N T P A R D A V I M O 
Cpra ncišdirbta 2em«% I l l inojaus Oor't 
Beit — skyriuj . Traktai po 40 ake-
rių ar daugiau. Labai žemos kainos. 

W m . SEVERlfK. 
38 S. Dearborn Str. 

ANT PARDAVIMO 
Naujas dviejų flatų namas po 
5 ir G kambarius, štimų šildo
ma arti 63-čios ir Sacramento 
Ave. Atsišaukite pas savinin
ką 

JOS. KRAL 
2444 West 67-ta Gatvė 

Telef. Prospect 1364 

ANT PARDAVIMO 
ar raudos "slioe-shine" parlor 
Visos naujos mašinos, 
vieta. Atsišaukite: 

KAS NORIT GREIT PAR
DUOT PIRKT AR MAINYT 

I Š I M U TONSILUS 
Tobuliausiomis mokJo priemonėmis: 

I ,—be peilio, 
S.- rbe kraujo, 
S,—-be marinimo 
4 ,—oe skaosmo, 
6,—be Jokio pavojaus sveikatai . 

[Po operacijos, pacljentas sa l i tuoj 
[eiti } darbą, sali tuoj valgyti: dai-
[nlnlnkų balsas tampa malonesnis , 
j visa sveikata geresnė. Kuriems 1S-
[ėfniau tonsilus, yra pilnai užganė 
[dinti. 

Ligonius su Įvairiomis l igomis 
jprlj imu:— 

Kasdien nuo S vai po pietų Iki 
|9 vai. vakare. 

Nedėl iomis lr seredomis ofisas 
(uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKU8, 
GVDYTOJA8, CHTR1JRGA8 DR 

OBSTETRIKA8. 
|I411 8o. 50th Ave. Cicero, III 

Dr. J , Van Pa ing 
SPECIALISTAS 

Per daugel i m e t ų vidujinių, 
kroniškų ligų, vyrų lr moterų. 

Ne imki te patentuotų vaistų, ku
rie grali but ne nuo tos ligos. P a 
sėkmingas išgij imas priguli nuoj 
suradimo tikros priežasties l igos 
Pilnai egzaminuoju kraują, šlapu
mą su Exray. Gydau su radlum. 
serum ir elektra. 

Ofisas ir Laboratorija 
3101 South Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4 po pietų 
nuo 7 iki 9 vai. vak 

Nedčl iomis: 10 iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

I lU|t CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą p o numeriu 

47 M SO. ASHJLA1TD A V K Y U B 

SPECIJALISTA8 
Džiovų, Moterų tr Vyrų Ligą 

Vai.: ryto nuo l t — l t : nuo t — f 
po pietų: nuo 7—8: l t vakare 
Nedėl lomis: l t Iki 1. 

i Telefonas Oresel 38*0 

Namus , lotus, farmas. bučernes, 
groaernes automobil ius ir kitokius biz 
nius. Jeigu turit kokj namą i * n o k ė -
ję, galiu tamstoms išmainyt ant di
desnio namo, lotus, bučernes, groser-

°*era n e s ' automobil ius mainau ant namų. 
I Dar kas ieškot pirkt turiu visokių 

namų didžiausius bargenus pasiskyri-
Vi 

REIKALINGI 
Leiberiai ir Pagalbininkai, 

prie foundrės, įauni vyrai ku
rie norite mokytis, čionais ge
ra progą — darbas pastovus. 

Atsišaukite: 
LINK BELT 

329 W. 39-th Str. 
2 blokai į vakarus nuo Went-

worth Ave. 
REIKALINGI foundrės lei-1 ~DIDELI~BARGENAI! 

bėriai prie bas inės fandrės I 
4 9 ^ valandi} savaitėje. 

Sloan Valve CJompaay 
4300 West Lake Street 

2 2 0 5 W . 2 2 n d S t . , O h i c a g f O . m u l ^ i s ° s e Chicagos dalyse. Pas ma-
^ ^ ne greitas, teis ingas patarnavimas. 

Mūrinis namas ant parclavi-1 of^a atdaras nuo 9 vai, ryto iig 
1 • • ^ _ . *' 1.1 18 vai. vakaro. Septlntadieniais nuo 9 

mo ant dviejų r^o^yenimij. K-, lįg , v a l a n d o a p o p i e tų . 
lektrika, gasas ir visi \taisy
mai. Parsiduoda pigiai. Prie
žastis -— išvažiuoju ant farmų. 
2249 W. 24th St. Chicago. 

BIZNIERIAMS DIDELĖ 
PROGA! 

Pardavimui naujas bizniamas muro 
namas su trejiais storais Brighton 
Parke ant Archer Ave,; labai gero 
biznio v ieto; kaina $25,000; pusę 
turėdamas gali pirkti: ne5a 12<2fc. 

Pardavimui naujas bizniavas muro 
namas; Storas apaclo lr 6 kambarių 
flatas virSui; namas yra Brighton 
Parke ant Archer AVe. Kaina $15, 
500 apie $4,000 turėdamas gali pirk
ti. Kreipkit ies pas 

Brighton Realty Co. 
4034 Archer Ave. Chicago. 

808 \V. 33-rd PI. netol i Halsted St., 
Tel. Boulevard 1550 

REIKALAUJAMA DAKTARO. 
Geras sąžiningas l ietuvys daktaras, 

su valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie D-ro Rač-
kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės lai.%-
ku prikergdami savo CuriculJum 
Vitae 

DR. AL. M. RAČKUS 
1411 So. 50-th Ave. Cicero, IU. 

Pardavimui 2 aug&tų muro namas 
po 4 ir 5 puikius kambarius; viskas 
pagal naujos mados; namas randasi 
pusę bloko nuo McKinley parkų; kai
na $7,500 pusę turėdamas gali pirkti. 

Pardavimut beveik naujas 2 augš-
tų m u f o namas 2 flatai po 6 kamba
rius; karštų vandenių š i ldomas yra 
2 boileriai; kaina 110,000; vertas 
$12,000. Atsišaukite pas 

Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Avenue 
Prie Califoriiiai Ave. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resų savo pažįstamų; ir pač-
tos markių už 2 cento, — tas 
£aus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
M. Račkus. Ta knygutė sučė-
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
DR. AL. M. RAčKUS 
Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, UI. , 

v 

IŠKILMINGAS RAIHIC 
PAVASARINIS DMLIUO 

Rengia 
Dr-ja Ražamdavos Panų ir Moterų 

NEDĖUOJ, BALANDŽIO — iMPRIL 29, 1923 
Sv. Jurgio Parap. Svet. 32-nd Place ir Auburn Avenue 
Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 35c. Ypatai 

Gerb. publika! Nepraleiskite šitos progos, nes gal ki
tos tokios neteks matyti ir linksmai pasilinksminti kaip 
ant šito baliaus, nes muzika bus partraukta net iš New 
Yorko, kuri gros vėliausios mados Šokius prie kurios 
jaunuomenė galės linksmai praleisti laiką. Užtikrinain, 
kad kiekvienas atsilankęs bus užganėdintas. 

% Kviečia KOMITETAS. 

PK f* 
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IŠKILMINGAS PAVASARINIS j 

BALIUS 
• Rengia ^ — 

Draugystė šv. Jurgio R. K. 
NEDĖLIOJ, BALANDŽIO-APRIL 29 D., 1923 

Mildos Svetainėj 3142 South Halsted Street 
Pradžia 6:00 vai. vakare 

Šiame vakare nauji nariai bus prijamami į Sv. Jur
gio Dr-ją be įstojimo mokesčio. 

Kviečia KOMITETAS 
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