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ARKIVYSKUPAS ĮSPĖJA 
PRIEŠ NAKTIES KAU-

KUOČIUS. 
PAŽYMI, KAD RENKAMAS 
GUBERNATORIUS BUTŲ 

AMERIKONAS. 

Vokietijos Visa Viltis 

Susirinkime ginamos parapiją 
mokyklos, 

NEVY ORLEANS, La., geg. 
S. — Gegužės pradžioje oi a 

turėjo metinį suvažiavime, 
Louisiana valstybės Kataliku 
Draugijų Federacija.- Viena
me suvažiavimo atvirtame mi
tingo kalbėjo ir vietos Arki
vyskupas Sba\\. Tspfijo kata
likus piliečius apie ateinan
čius gubernatoriaus rinkimus. 
Busimoje valstybės politinėje 
kampanijoje, sakė Arkivysku
pas, katalifai turi dalyvauti. 
I r katalikų priedenrj* žiūrėti, 
idant į gubernatorius nepate
ktų koks bigotas, kuriam rū
pėtų vientik varžyti religinę 
laisvę, kuria piliečiams ga
rantuoja konstitucija. 

Saugotis kaukuočių. 

Bet Amerika Turi 
Reikalus 

ANGLIJA NEPATENKINTA FRANCUOS 

" P i r m turėsiant mums ki-' naikinti skolų. Tai žino Fra 

BERLYNAS, geg. 9. — Ne-1 Čia pripažįstama, kad Fran-
palankiame Vokietijai Franci- cijos sugestija panaši lordo 
jos su Belgija atsakyme vo-jBalfouro pernykščiai sugesti-
kiečių vyriausybė įžiūri vii-i jai, kuomet šis sumanė panai 
ties spindulį. Turi viltį Fra-j kinti Francijos skolas Angli-
ncijos paduotoj sugestijoj — jai, jei Anferika ])anaikintų 
jei Amerika panaikins Fran- Anglijos skolas, 
cijai skolas, tai Francija su-j Tečiaus tas sumanymas pa-
liks sumažinti Vokietijai kon-| liktas be nieko. Nes tuojau* 
trihuciją. po to Anglija su Amerika pra 

.Vokiečių vyriausybė tad ir dėjo derybas skolų atmokėji-
pažymi, kad jei Amerika pa- mo klausime. 
links prie tos sugestijos, tuo- -
met Vokietija atnaujins Fra- LONDONAS, geg. f). _ 
nei jai pasiūlymus. j Anglijos vyriausybė didžiai 

Amerika nenori visai pa- nepatenkinta Francijos pasi-

UETUVOS LAISVĖS 
* V A J U S . 

i 
Per kun. Dr. Ig. česaičio 

prakalbas: 

DETR0IT aukojo 4300 
LEVELAND „ : $110 
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AN&LTJA Ifc PROHIBfCIJA 

fą —• 
Debatai tuo klausimu 

parlamente. 

LONDONAS, g. 9. — Aną
dien Anglijos parlamente pa
kelti debatai apie amerikoniš
kų prohibiciją. 

Koloniįų ministeris į inter-
pelasciją atšaldė, kad Anglijos 
vyriausybė pasidarbuos su-1 

laikyti svaigalų kostrahandą 
Amerikon iš Vakarų Indijų. 
Tai viskas, kų vyriausybe ga
li. 

Bet jei Amerika pradėtų 
konfiskuoti angliškus gailai-

Žinios iš Lietuvos 
VALSČIAUS NELAIMĖS. 

A. a. KLIERIKAS JULIUS 
ČEPUTIS. 

ZAPYŠKIS. — Nuo pas
kutinių mūsų tarybos rinkimų 
jau išrinktas ketvirtas va s-

I ei aus viršaitis. Vienas už pa
sų dirbimų jau antri metai f£-
di kalėjime, antras, nemokė
damas darbo atsisakė, trečias, 
betarnaudamas, pamėgo lai
škus iš Amerikos su doleriais 
ir su jais lankės į Dievogalos 
miškelį ir po samanomis slė
pė. Šis tai pat atsisakė ba
landžio 8 d. Dabar turim ke
tvirtąjį... Gal bus visų tų 
nelaimių šaltinis — degtinė, 
alus i r pati taryba, kaip daž 
nai sakoma: "koks molis, to
ki ir puodai." 

tą panašų susirinkimą, kaip 
kad šiandie," sakė Arlnvys-
kupas, "mes jau žinosime, 
kas bus sekančiu Louisiana 
valstvbės gubernatorium. Mes 
visi įdomaujame, kokios rų-
šies bus tasai žmogus. Mes 
nenorime tokio, kurs turėtų 
slėptis po naktinių kaukuočių 
skraiste. Mes norime, kad 
busimas gubernatorius butų 
tik tikras amerikonas, ameri
konas krauju ir kaulais ir vi
siems teisingas. Mes norime 
tokio vyro, kurs visiems bu
tų lygus. 

Nedaug kandidatų. 
k 'Man teko skaityti laikraš

čius ir teko pastebjėti, kad į 
gubernatorius. . nebus daug 
kandidatų. Tečiaus ir tie 
neskaitlingi kandidatai įvai-
riuoja ir kiti kitus daboja. 

"AŠ nestoviu už tai, kad 
kandidatu į gubernatorius bu
tu katalikas. Tai duodu su-
prasti aiškiai kiekvienam. Nes 
nesvarbu, kokį jis tikėjimą iš-
pažįs. Bet svarbu, idant ji
sai butų doras ir teisingas. 
Nes to reikalauja ta atsako
mi nga vieta. 

"Kuomet kuris vyras norės 
patikrinti jūsų balsų, jųs tu
rite reikalauti jums parody- Keagan. "Mes neturime jo 
ti, kaip jis atsineša į reikalus,] kios kovos su publiškomis 

jis, u ne-

ikeija. Todėl ji paduoda su-
i 

manymą, kad Francijos sko
los butų perkeltos ant Vokie
tijos. Tokiame atsitikime A-
merika skolų klausime netu
rėtų nieko bendra su Franci
ja, tik su Vokietija. 

Tai ypatingos rūšies tran
sakcija. Vokietija su tuo su
manymu sutinka, kad tik at
sikratyti franeuzu, kad pa-
liuosuoti Rubro teritoriją. 
Bet ar Vokietija galėtų pas
kirtu laiku atmokėti Amerikai 
skolas, tai sunku pasakyti. 

To negana. Vokietija be 
to turi dar kitą vargą. Rei
kia jai rūpintis gauti tarptau
tinę paskolą. Klausimas, ar 
gautų tokią didelę, kokios ji 
nori. *• 

paliečiančius jūsų, kaipo pi
liečių, teises. Aš pats bal
suosiu už tokį žmogų, jei ži
nosiu, kad jis bus teisingas 
visiems. Į partijas atsižiū
rėjimas yra blogas daiktas iš Hginėj atmosferoj." 
paties principo." 

Louisianos Katalikų Pasau
linių sąjungą Arkivyskupas 

WASHINGTON, geg. 9.— 
Suv. Valstybių administraci
ja ir Kongreso nariai nepa
lankiai atsineša į visas Fran 
cijos sugestijas skolų klausi
me. 

Tuo klausimu šalies virši
ninkai nenori nieko nei kalinė
ti. Tik pažymi, kad Fran
cijos su Belgija notos Vokie

tinimu. Tą pasielgimą vie
nas aukštas nnglų vyriausy
bės narys vadina "nemanda
gumu/ ' 

Francija atsakydama Vo
kietijai į jos taikos pasiūly
mą talkon pasikvietė tik vie
ną Belgiją. Gi su Anglija 
visai nei nepasitarė atsaky
mo klausime. Tik painfor
mavo, kad ji siunčia atsaky
mą ir viskas. 

Dėlto Anglijjos ministerių 
kabinetas atlaikė specialį po
sėdį. Buvo uždarytomis du
rimis. Tad tarimai nežino
mi. Tik žinoma, kad nutar
ta pasiųsti Vokietijai atskiria 
atsakymą. 

Kiek žinoma, Francija to
kiu pat būdu ir Italiją s u ig
noravo. Tad ir Italija sky
rium atsakys Vokietijai. 

Po tokio atsitikimo, rodos, 
Anglijai užtektų įsitikinti a-
pie nepaprastą Francijos pa
siputimą ir atmainyti savo 
"neut ra l į " nusistatymą. 

— : j — 

vius, tuomet Anglija elgtųsi 
pasiremiant tarptautinėmis 
teisėmis. 

AR TIK NENUSKENDO 
VALTIS. 

jiems priteistų. Kovo 29 d. 
buvo keliamas balius traktie-
riuje tarybos nariams (žino
ma, ne visiems), kurs siekė 
iki dainų, tik kai-kuriems su 
gėdinus, kad, girdi, kas per 
dienos, nustojo. Velykų 
trečią dieną gal ne mažesnį 
balių rengė namuose, kada 
atvyko į raktinę du minimų 
ūkininkų vežimai vežti apžiū
rėti sienas ir kapčius. Tad 
buvo ir naujai išrinktas vir
šaitis, keli tarybos nariai, vi
so 8—9 žmonės, važiavo j 
kaimą; kaimo gale susirinko 
priešingoji pusė, kuri jau se
nai žinojo, kas turės būti, ir 
pastojo kelią su įnagiais. Tuo 
būdu kai-kuriems / važiavusių 
teko patirti nemalonumo. Kuo 
visa tai toliau baigsis — ne
žinia, ą 

NAUMIESTIS, fcakių aps. 
—Šakių apskrity daugely vie
tų plačiai serga vištos; išpu-

Balandžio 3 d. buvo toks į-

Karštas lietuvis-patriota.;' v>' lds- T i P , i u k- t a r P s t a m " 
uolus Vyčių ir Giedrininkij ] ) i u ūkininkų, mažažemių ir 
darbuotojas, gegužio 6 d. 4 / a i **kroi« eina ginčas del ser-
po pielu važinėjosi ant ežero, ! v i t u l l i S^iavos, kur ukinin-
Area, 111. ir, apsivertus- laive- k a i n o r i v a u Pasisavinti go-
liui, nuskendo. į ™wi **•*• £aba l$> ° neturė-

Jfc pašarvotas savo sesers | ( l a m i **"* įrodymų dokumem|va kepenos, skiaute* nubąla, 
namuose, 2958 S. Lowe Ave. I l a i s ' k a d J i e m s ™ n i e m s t a i , Šlubuoja ir gaišta. 1 kimn-
Ketverge, geg. 10 d. 5 v po P r i k l a u s o > n o i n a i <**«*> ° , k a į t u r i d i d o l i u ™ostohų. 
pietų, jo kūnas bus- nulydėtas d a r o r e i k a l l l s t i k s u valsčiaus Šia užkrečiama liga vištos se-
i šv . ' Antano para^. bažnyčia," t a r>' 1 ) a i r v a Myt»> k a d i į ' r ^ -iau t r e < ^ « m e t a s -

KBY AVKST, Fla., gog. 9,j* ffi Q ^ ^ ^ J 
Gegnes (J dieną jūron i š r | g n i ž i o n ± į v y k g ^ j o g i Ą 

plaukė armijos motorinė vai- p a m l d o g g v A n t a n o b a ž n y . 
tis Q-15 su 7 žmonėmis įgu
los ir pragaišo. Iki vakar 
apie įgulos likimą neturėta 
jokių žinių. 

ITALAI TURI KUO 
PASIGIRTI. 

ROMA, geg. 9. — čionai 
oficialiame pranešime pasa
kyta, kad italai Tripoli tani jo j 
vienoj kovoj pakloję apie 200 
sukilėlių, įveikus jų 1,500. 

čioje. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines. 

Platesnis aprašymas apie a. 
a. Julių čeputį tilps vėliaus. 

0HICAGOJE BUS GATVE-
KARIŲ DARBININKŲ 

STREIKAS. 

nės, nubalsuos streikuoti ir 
turėsime naują streiką. Dau-
geliui prisieis ir vėl pamušti 

i kojas. 

BISMARCK, N. D., geg. 9. 
— Užvakar po smarkaus lie
taus pradėjo snigti. 

KRUFP NUBAUSTAS 
KALĖJIMU. 

_ 

\VFJI1)KX, Vokietija,. ^ . 
9. — Franeuzu militarinis tei
smas Kruppo įstaigų galvą, 
G. Krupp von Boblen nubau-

ETNA UGNEKALNIS 
VERŽIASI. 

Cliicftgoje pramatomas gat-
vekarių darbininkų streikas, i 

Penki tūkstančiai gatveka- \ 
rių konduktorių ir motorine-
nų pirmadienio vakare ture- CATANL\, Italija, ^ec^. 9 
jo susirinkimą. Vienbalsiai — Etnos kalno senasis ugne 
nutarta pareikalauti bendro-; kalnis pradėjo smarkiai ver-

# s padidinti užmokesnį iki 
80c. valandoje. 

Šiandie maximum užmokes
čio 15-ai metų kalėjimai! ir uis yra 70c.. valandoje. Su-
1(X) milionų markių jiabauda. j sirinkime nutarta pareikalau-
Keturi direktoriai taipat nu- j ti 10 centų daugiau. 

Iki perniai vasaros prad-

žtis, - Lava liejasi per dvi 
maili aplinkui kalną. 

MINNESOTOJ SNIEGAS. 

bausti ilgiems metams kalbėji
mu. ^ 

KINUOS PLĖŠIKAI LAIKO 8 AMERIKONUS 
REIKALAUJA UŽ JUOS DIDELIŲ PINIGU-

SHANGHAI, Kinija, ^e.įi;. kam s išmokytų reikalaujamą 
9. — 15 svetimšalių, visi vy-

SULAUŽĖ LEGISLATUROS r a b i š J« 8 amerikonai, kinai 
X 

TEISES. ! plėšikai turi pagrobę ir ne
paleidžia. Kiti pagrobtieji 

AUSTIN, Tex., įrog. 9. — 
ti.jai tekstas gautas. Tai vis-; mMrn „ n U 1 , , . , 

i l exas valstvbės legislatyvis 
kas. 

nuo plėšikij pabėgo. t 

P|ėšikai tuos žmo3ie«| pak-
te robė' užpuolę ties Sucbow 

t raukinį, važiuojantį i i&f i Peki
no, rį ?'Užpuolimo metu kilo 

kalėjimu 20-iai dienų Young-
blood iš San Antonio, Tex., 

mokyklomis," saldė jis, "ne- "<* Sis šaukiamas komiteto \}°™ ^ i c , » a s A n « U J o s , v a , d i - . 
paisant mums daromu tuo ' tardymus ne vien nėjo, bet.;">'* » V l e n a s nežinomos pa-
žvilgsnin priekaištų. Bet mes ' P"tj komitetą kritikavo. I vantes amerikonas žuvo ko-
jaučiamės turime šventą prie- Kriminalis apeliacijos tėis-
dermę savo vaikus auginti re- mas parodė Youngblood pa 

i f Vaistas netolerantijai*'. tas legislaturos komitetas 
temoje kalbėjo M. B. Red- neturi teises žmones bausti 
mam. Palietį įvairius žmo- kalėjimu. 

voje. . • • « ••. 
Paskui plėšikus. A Kinijos 

T J~' / i valdžia pasiuntė kariuomenę. 
Iiuosuoti. I r nusprendė, kadi ^ " l J , a ^ 

Bet kuomet kareiviai nori j 
juos šaudyti, piktadariai pri 

išpirkimą. 
Jei kartais Kinijos valdžia 

tuo klausimų mažai rūpinsis, 
tuomet Amerika vsu Anglija 
pakels militarine akciją Kini
joj. Prie šių valstybių, be 
abejonės, prisidės ir kitos. 
Tuomet tokia akcija Kinijai 
brangiai atsieis. 

ST, PAUL, Minn., įreg. 9.— 
Čia užvakar gerokai pasnigo. 

žios konduktoriai su motor- Sniegui draugavo smarkus 

ragino, kad jos nariai kam- ( gaus veikimo ruožus, bet sva-
panijos laiku gintų" ne vien rbiausia religinėse atmainose, 
katalikų, bet ir kitų žmonių Kuodaugiaus katalikai susi-, 
laisvės teises. i pažįsta su savo tikėjimu, tuo-

KOLUMBO VYČIŲ SUVA
ŽIAVIMAS. » 

sidengia pagrobtaisiais žmo-
n^mis. 

WASHINGTON, , ^ . 9. — 
Kaip S. Valstybės, taip An

glija išvien veikia kinų plėši-

PEKINAS, įre:o;. 9. ,— Ties 
Suclmw kinai plėšikai užpuo
lė traukinį pagrobę 19 vyrų. 
Paimtą ir keletas moterų. 
Bįet (tos visos paskiaus pa-
liųosųotos. Tai įvyko sekma
dienio rytą. v 

menais turėjo maximum 80c. 
Kuomet bendrovė paskelbę 
nepasitenkinimų, darbininkai 
pakėllė streiką. Susitaikinta 
su 70c. pasiremiant tuo, kad 
per metus atpigs gyvenimas. 

Tuotarpu kyvenimas iki šio 
laiko neatpigo. įvairių pra
monės šakų darbininkams už-

mokesnys pakeltos. Dėlto, ir 
konduktoriams su motorme-
nais gyvenimas pasidarė ne-
pnkenčiamas. 

Konduktorių ir mok)rmenų 
unijos prezidentas tą ir kitus 
reikalavimus įdavė bendrovės 
prezidentui. 

Be užntokesnio padidinimo 
darbininkai dar reikalauja 
vienos dienos savaitėje liuo-
sos ir panaikinti visus vieno 
žmogaus operuojamus gatve-
karius, kurių vis daugiams čia 
i vedama. 

vvjas. 
/ 

O R A S . 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras, bet šalta; rytmetį 
šalna. 

PINIGU KURSAS. 

Plėšikai už pagrobtuosius Kai-kas tvirtina, kad bend-
reikalauja vieno miliono da-lrodį nesutiks su tais reikalą-
l i e r m - j vimais. Kuomet reikės didin-

Pranešta, kad piktadariai ' ti užmokesnį, j i nonės dau
sų savo aukomis labai bruta- glaus gauti už važinėjimą. 

• Gina mokyklas. 
mi jie labiaus naikina netole- Į QUINCY, 111., geg. 9. • -Va- kų reikale. Abi valstybi rei- j liai apsieina. Kuomet juos. Bet nepigu tas atsiekti, 
rahtiją. Visas vargas, kad 

Katalikų mokyklų klausi- daugeliui katalikų tos pažin-
me mitinge kalbėjokun. O* lies trųksta. 

kar čia prasidėjo 25-as meti- kalauja plėšikus išgaudyti ir varėsi nuo traukinio, tai mu- Taip įvykus, konduktorių ir 
nis Illinois valstybės Kolum- Į nubausti, Taipat reikalauja, šė ir spardė tuos, kurie nesu- j motormenų uniją balsuos 
bo Vyčių suvažiavimas. ! idant Kinijos valdžia plėši-1 spėjo greičiaus eiti. streiko klausimu. Be abejo-

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.65 
Francijos 100 fr. ,6.56 
Italijos 100 lirų . 4M 
Vokietijos 100 mark. .0029 
Lenkijos 100 mark. .0020 

« - - • • - ' 

DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus j 
šventadienius) nuo 9 vai. Į 

ryta iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų LieturoJ 
išmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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LllSTUV'HI KATALIKŲ 
D I E N E A S T I 8 

U DRAUGAS" 
feias kMdiesą ttskyrai nedilditnltn-

H«UBU ie.oo 
P u d Metų |3.00 

01 prenimeratą mokai iakalno. Lai
ka* tkaitosi nuo užrašymo dieno*. 
•* nao Naajij Motų. Norint pamai
nyti adreaą risada reikia prisiųs
ti Ir tonas adresai- Pinigai geriau
sia siųsti iiporkant kraaojo ar tt-
proto "Money Order" arba įde
dant pinigui i registruot* laJtk*. 

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 South Oakley Avent» 

Chicago, Illinois 
T t l RooaaraK 7711 
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ATUIVYBfi AMERIKON. 

Ateiname k* s< metais Suv. Vai 
tybėse Įvyks politinė kampa
nija. Tai prezidento rinki
niai. 

Kaikas sako, kad toje kam
panijoje svarbiausią, vietą uz-
jnis Tarptautinio Tribunalo 
klausimas, kuriuo šiandie daug 
darbuojasi republikonų parti
jos administracija. 

Tečiaus taip nebus. Žinovai 
tvirtina, kad politinėj kampa
nijoj pirmoje vietoje stovės 
prohibicijos ir ateivybės A-
inerikon klausimai. Nes tai gy 
viausi šiandie klausimai. Tuos 
klausimus pirmiausia svarstys 
ir Kongresas, kuomet susi
rinks šių metų pabaigoje. 

Reikia spėti, kad politinė 
kampanija pasidalins į du la
geriu: vienas ' ' sausas" , kita* 
"š lap ias" . Kuri pusė turės pa
sisekimo, tai bus galima nu
manyti iš gyventoji] balsuoto
jų nusistatymo. Kolkas per-
anksti čia -dėti spėjimus. 

Ateivybės gi klausimu to\U 
pat bus smarki politinė kova.* 
Visi pramoninkai senai rei 
kalauja panaikinti arba nors 
žvmiai sumodifikuoti ateivvlę 
Talžančius įstatymus. J ie sa
ko, kad trūksta daugelio pa
prastų darbininkų. 

Tečiaus už ateivybės varžy* 

die jfe negali to. daryti. Netu
ri r po ra^nka pigių darbininkų. 
Bėt*fca1p; tik ateivybės'vaižy-
mas butų^pana&rntas, jie tuo-
jaus keltųs kovą^organizuoteun 
darbui. 

Kai-kurie pramoninkui sa
ko, kad*laikas Amerikai gry-
žti į prieškarinį normali gy
venimą, gyvenimas čia bran
gus, nes darbininkai brangiai 
apmokami. Pagamintų prekių 
negalima parduoti užsieniuose. 
Niekas neperka, jos brangios. 
Kitose šalyse pigiai darbinin
kai apmokami, ten pigiai tad 
gaminamos prekės, pigesnis 
gvvenimas. Tos šalvs tau su 
savo gamyba užkariaus visas 
visur turgavietės. Suv. Vals
tybėms nieko nebeliks. Ir jie 
dar pažymi, kad kuomet pi-
giaus darbininkai bus apmo
kami, bus pigesnis ėia gyve
nimas. 

Organizuoto darbo vadai 
tvirtina savaip. Jie pigesnio 
gyvenimo laukia. Bet nenori, 
kad butų panaikinta šiandie
ninė ėia standarinė darbinin
kams užmokesnis. 

Dėlto, ateivvbės klausimas 
busimoj politinėj kampanijoj 
užims vieną iš svarbiausių vie
tų. Kapitalai susirems su dar
bu. 

NEPAPRASTA MOTERIS. 

Viena amerikietė kuri suį
domino mokslininkų pasaulį, 
iškeliavo Europon, kur ji tai-
pat bus kvočiama įžymiausių 
medicinos žinovų. Ta moteris 
neturi palytėjimo jutimo. Ga
lima ją badyti, deginti ligi 
raudonumo įkaitintomis gele
žimis, ji nejaučia. Dar dau-
giaus. Jos organizmas atsis
piria visokiems nuodams ir 
mikrobams. Aršenikas, poia-
šas, tifo, choleros, džiovos 
bacilai jos nekerta. 

Vis^ šitą istoriją reiktų pa
tikrinti. Bet, jeigu tiesa, ši 
moteris turi labai būti prati

mą stipriai stovi ort?anizr.o- mai nuskriausta. Ji gali kal-

KUR GERIAU? jiauzdinama, 
i Visuoįfe «miestuose r siau &v, 

. Lehki&spaudaiapieĮLdetuv^ ^įtuks^anjcfli 
ir lietiiVius paduoda-visuomet žmonių neturi duonos. Tai pa
inei agingii žinių. Be\ kito,^len
kai apie Lietuvos respubliką 
atsiliepia t ik . su pašaipa. Ki
tokio vardo Lietuvai nevarto
ja, kaip tik "Kauno Lietuva/'. 

Lenkams, kaip jie tvir$na, 
esą begalo skaudu, kuometįlie-
tuvių autoritetai "barbarin-
g a i " apsieina su lenkų pavar
dėmis. Sako, visos lenkiškų pa 
vardžių galūnės " s k i " ar " i č " 
pakeičiamos " s k a s " arba "»-
č ius ' \ Dėlto, girdi, šiandie 
Lietuvoje lenkas negalįs nei 
savo pavardės pažinti. 

tvintma;jAmerikos pramonin
kų komisija, nesenai aplankiu
si Vai'šavą. 

Lenkuose tik vieniems po
nams ir valdininkams kiek ge
riau gyventi. 

(J i1 jei atkreipsime domės į 
faktą, kad Varšavos Lenkija 
ligi ausų paskendusi skolose, 
tai stoja prieš mumis bemaž 
bdlševistinis vaizdas. Skurdas, 
badas ir svetimšalių teroras. 

Tnafapifolfrtifap: 1) Lin
dynes Įtvaras; ^riĮklausiusis &-
nitaui Meištąvičiui, Panevėžio 
—; Velžio valsčiuje; 2) Kuni
giškių dvaras, priklausiusis 
Kostui — Pelickiui, Kupiškio 

DVARAI DALINAMI. 
T - * -

vaiščiujear priklausė Juzei — Marijampolės apskrity: Kv-
Teklei Kobusienei; 2) v Juozą- ietišfcio majoratmis dvarą*, 
pavos inVenuosavos d y / s u ^ i e KvrįgMšio * ^ , 2) j, Mi^almos 
kicmr&is;tImbrado va}šč.Į;'pri 
klaus. Michalinai Ka^vJBie 
n€į. kių kaime, Tarpučių kaime. 

leda in ių apskrity: • 1) Pa- Trakių apskrity: Kalvių dv., 
gojų dvaras su Paryžiaus ir Kolosąučiznos, Skarbiškių ir 
Karalinavos palivarkais, Ario- Komansuvkos paliv., Plašku-

kiemnuis-v Imbrado valšč.į į r i - ^ lv . ^u^odkopas inės pa^v'., at
skirais žemės sklypais Katiliš-

ir l iaekiui , Piniavos valsčiuje. 
Seinų apskrity: 1) Staidarių 

dvaras, kurs yra lazdijos 
valšč. ir priklausė Jonui Smi
tui; 2) Šilėnų dvaras, kurs yra 

valšč.* 3) Fermos dvaras, prl 
kiausiusis generoluičaikauskuifgalos valšč., priklaus. Julijo-jnų, Flionijavos ir Linkavo> 

nui Lozino — Lozinskiui; 2) \ienk., 
Pašušvio dv. ir Našų paliv.. 
Pašušvio vai., priklaus. Česlo 
vui Puzinui. 

Šiaulių apskrity: 1) Žarėnų 
Budvėčio valšč. ir priklausė ir Kresų — Bagatelių paJiv., 

Varšavos ponai daug prabai... E<lvardui Golčiui. 
to sunaudoja Lietuvos i r lie
tuvių juodinimui. Jei jie tą 

Kitas lenkams nemažas bereikalo aikvojamą energiją 
skausmas, kad Lietuvos ad- pavartotų savo liaudies švieti-

NUSAKO ŠALTĄ VASARĄ. 

Uarsus Amerikoj saulės ty
rinėtojas Dr. Abbot nusako, 
kad šįmet vasara ne vien bu
sianti vėsi, bet ir šalta. 

Per pastaruosius penkiolika 
mėnesių ypatingos atmainos j -
vyksta su mūsų saule/pažymi 
jis. Per tą i visą laiką saulė 

tas darbas. Darbas sako, kad 
kaip veik čionai suplauktų dau 
gybė ateivių, taip veik darbi
ninkams butu sumažinti už-

bėti apie šilumą ir apie šaltį 
kaip aklas apie spalvas. Ar 
ji neturi kaikurių patogumų? 
Šioje žemės pakalnėje kur tiek 

ministracijoje nesama nei vie~ Tam, tuomet butų daug ismin-
no lenko. Esama lenkų tik tingesni, 
armijoje. Bet ir tie "psubra-
t y " atsisakę lenkystės. Pa
keitę net pavardes. Antai, tok
sai Panevėžio apskrities ko-
mendantas Chodakowski pa
sivadinęs Chodakatiskas. 

Točiaus trečiasis ir didžiau
sias lenkams sopulys, tai tas, 
kaip jie patys tvirtina, tai 
Lietuvos armijos rūpestingas 
lavinimas. Kas aršiausia, kad 
tą armiją laviną vokiečiai in
struktoriai. Jie vokiečių labai 
bijo. 

Anot lenkų, Lietuvoje siau
čianti didelė brangenybė. Jo 
kios pramonės. Kuomet lietu 
viai baigs kirsti miškus, tai 
tuomet ateis valiutai katastro
fa. 

Kai}> matome, tie visi lenkų 
tvirtinimai yra melagingi. 
Nes Lietuvos autoritetai varu! 
niekam nekeičia pavardžių, 

įvaru svetimų tautų žmonių ne-
naeionalizuoja. 

Yra gryniausias melas, kad 
vokiečiai lavintu Lietuvos ar-
miją, lygiai kaip tikras melas, 
kad Lietuvoje butų didesnė 
brangenybė kaip Lenkuose. 

Jei Lietuvoje yra tiek daug 
blcga, kaip tvirtina lenkai, tai 
kokiems galams jie nori, kad 
Lietuva jnngtųsi su Varšuva? 

Mūsų priedermė pažymėti, 
kad Lietuvoje ekonominė pa-

Rase&nių apskrity: 1) J u r 
harko dvaras, Jurbarko mies 
to činšo teisėmis valdoma ze 
mė, jPaliekių pieva prie Ne
muno, AleksandraVos — Kli 

Kuršėnų va i , prikl. Jurgiui 
Gruževskiui; 2 Želvių dv., Už
venčio valšč., prikl. Julijonui 
Bondzkevičiui. . 

Sakių apskrity: 1) Gudlan-
kio, Anapolio, Pajoti jos ir 

Kalvių d v. ržoras, 
Žiūronių, L'ėpavos. Kolonijoj 
Lipišfcių ir Frcčiakavos ūkiai 
ir Paulenkos kaime daržas, 
Kronių valsčiuje. 

Tauragės apskrity: Konga-
Hų palivarkas, kuris priklau
sė Sergejui Vasilčikovui. 

šių palivarkas, Jurbarko ma .Klerapolio dvaras, Gelgaudi? 
jorato plecininkams išnuomuo-
ta žemė ir Paliekių ir Pašven
čių tvenkinių vietos, priklausą 
Sergejui Vasilčikovui; 2) Bro-
linskių — Pasaličių dvaras .su 
Suntrakių sklypu ir Slinų pie
va, Raseinių valšč., priklau
siusieji Vincui Mickevičiui; 3) 
Pamitnvio dvaras, Raudonės 
valšč., kurs priklausė Ignui 
CĮirapo viekui. 

Vilkaviškio apskrity: 1) Si-mums siunčia mažiaus nuo 3 
iki 4 nnoš. šviesos, taigi ir ši-'meneliškių. Kisiniškių, Osijos 

kio vai., priklausiusieji Medar
dui Komarui; 3) Panemunė— 
Fergiso dv., Paežereiių vai., 
prikl. Tamošiui — Konstanti
nui Žanui. 

Utenos apskrity: Burleiškiu 
dvaras, kurs yra .Anykščių 
\a l . ir priklausė Danieliui 
Venslavavičiui. 

Ukmergės apskrity: 1) Bu
konių dv., Panatėrų vaL 2) 
Šaukavos dv. su Pasiemiu, 

lumos. Dėlto šįmet turime ne
paprastai šaltą pavasarį. 

Anot Dr. Abbot, ir praėjusi 
žiema <W1 saulės buvus ypa
tinga Amerikoje. Kuomet šiau 
rinėse valstybėse neturėta di-
dėlių šalčių, tai pietinės vals
tybės turėjo praleisti šaltą žie
mą. 

Dr. Abbot tvirtina, kad sau
lė mažiau išleidžianti iš savęs 
šviesos ir šilumos, tai ir at
einanti vasara busianti šalta. 
Bet ateinanti žiema, tai tik 
rai pasižymėsiant i nepapra.-
tais šalčiais. 

Dukštinos, Oškaragių, Vėrei-
ir Paežerių dvarų žemė, Alvito j Yių, Man-eliškių vienkiemiais 
valšč., priklausiusieji Onai įr Bimunų kaime žemė, Uk 
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Gavronskienei; 2) Didvyidžių 
dvaras prakopolės palivarku, 
Žaliosios valšč., priklaus. Vac
lovui Murauskiui; 3) Konstan-
tinavo, Augustavo ir Senojo 
jvolikvarkų žemė, Kybartų v., 
priklaus. Liudvikui Gramads-
kini; 4) Gūželių dv. su Tad-
zino palivarku, Alvito Valšč., 
prikl. Liudvikui Delabrujerui; 
5) Gutkaimio A ir B dvaro 
žemė, Kybartų valšč., prikl. 
Karoliui Baldamui; 6) Vem-
brių Kumečių ir Viktorinos 
dvarų žemė, Lankeliškių valšė. 

ANTROSIOS APYGARDOS 
KANDIDATŲ SEIMAN 

SĄRAŠAI. 
• mw- .i • • • 

Sąrašas Nr. 3. 
Darbininkų, bežemių, mažaže

mių ir naujakuriu. 
(Darbo Foderaeijos). 

1. Kadzevičius Petras, visuo
menės darbuotojas. 

2. Anibrozaitis Kazys, vi
suomenės darbuotojas, ma 
žažemis. 

o. Jočys Petras, visuomenės 
darbuotojas. 

4. Valaitis Jonas, darbinin
kas. . % 

f). Širvaitis Juozas, darbi
ninkas. 

6. Borkertas Juozas, miško 

Amerikos meteorologistai 
^•i« • *«i ^ rw prikl. Marijai Ogulevičienei^ 

nors nepilnai sutinka su Dr. i' • 
Abbot o išvadomis, tečiaus jie sprendžia, jog ateinanti vasa. 
ia g^li bu t panaši 1816 metu 
vasarai. Tais metais viduva
sary buvo kilę šalčiai. 'Ūkiuo
se padaryti neapskaitomi nuo-

darbiai. Kiltų streikai ir ne-1 tenka kentėti, gal ir laiminga 
darbas. Darl)as tvirtina, kad t ta moteris. Bet mes jai nepa-
darbininkai jokiu bndu nesu- vydime reikalingų jutimų sto-
tiktų griauti šiandieninius kos. Tamista turbūt su mumis 
uždarbius, del kurių tiek daeg sutiksi, 
ir taip ilgai kovota. 

dėtis šimtą kartų yra geresnė I stoliai. 
kaip Lenkuose. Lietuva turi 
savo valiutą, turi užtektinai 
duonos ir darbo. 

Gi kaip yra Varšavos Len
kijoj? Finansiniu žvilgsniu ji 
žengia bankrotam. Lenkiškos 

Kad pramoninkai nori n\a- Šeštą dalį įeigų taksų New \ markės užsieniuose neturi nei 
mažiausios vvertės. Tuotarpu 
kasdien vis daugiaus jų ats-

žinti (larbininkams užmokės- Yorko valstybėj sumokėjo mo-
nius, tai iiėra abejonės. Šian- į terys. 
i i i i I I . i 

Dr. Abbot per dvidešimts 
metų tyrinėja atmosferinius 
(oro) apsireiškimus. Ir, anot 
jo, savo nusakomais patyri
mais niekuomet neapslvilia. 

Kaikurie mokslininkai, be 
to, šaltą temperatūrą žemėje 
priskaito kilusiems juodiems 
taškams ant saulės. Tie Juodi 

7) Alvito dv. su Vanaginės 
paliv., Skardupių, Čižiūnų, 
Versnupių, Itumokų, Suklių ir 
Vasiliškių dvarai, priklaus. ,Ta 
dui Vaičinskiui. 
Ežerėaių apskrity: 1) Milium 

cų dvaras, Miliuncų ir Mer-
šaniškių palivarkai ir Janiros 
vienkiemis, kurie yra Imbrado 

mergės vai.; 3) Bečių dv. su 
Labdonių, Evelingofo, Aleksan 
dravo,Marino, Ilgabradų, Eka-
teringofo, Mikoliškių I ir TI, 
Križuokos, Bečių — Papievių, 
Paježiorkų, Vankovo, Mikutiš-
kių, Ovisiejavo, k I^ambertavo, 
Vaši levo, Vulfavo, Paramo 
— Žarėnų, Zarėčių, Ša
kių I ir I I ir Upnikų pdivar-
kai ir kitomis žemėmis ir tur
tu, kuriuos Al. Stolypines įgi
jo iš K. Romerio: 4) Suviškiu 
dv., Želvos valšč.; 5) Vaitkuš-
kio dv. su Alkanų, Valnamis-
lio, Skominėlių, Antakalnio, 
Antakalnėlio, Garbariškių, Jo-
zafuvkos i r Genlaviškių pa
liv . Kosakių ir Navosėlės 
vienk., Pabaisko v. 
Mažeikių apskrity: 1) Plink

šių dvaro dalis; 2) Daubiškių 
dv., Viekšnių valšč. 

Alytaus apskrity; 1\ Rau
donosios Alovės dv. su Bogu-
šiškių paliv., Prusokuvkos 
vienk. ir Alovės okolicos pa- J 
iiv., Alovės valšč.; 2) Bertku-

sargas. 

taškai idarosi vis, didesni. Jie 
reiškia, kad mūsų saulė pa* 
kngva eina vėsyn. Daug sa- niškio dv. ir Kieliškių paliv, 
vo šviesos ir kaitros energi
jos ji išleidžia kitoms plane
toms savo sistemoje. ' 

Ūdrijos valš,. 
Telšių apskrity:. Gaurilių 

dvaro žemės dalis, Navarėnu 

7. Ratkevičius Antanas, vi
suomenės darbuotojas. 

#. Kosarskas Kaliksa?', inži 
nierius. 

9. Anninas Matas, darbi įlin
kas. • 

10. wtančiauskas Vincas, dar
bininkas. 

• 11. Kijikevičius Jonas, dar 
bininkas. 

12. Stankevičius Juozas, dar
bininkas. 

13. Beržinskas Viktoras, 
šaltkalvis. 

14. Kasparaitis Juozas, dar
bininkas. 

lo. Behekemitls Juozas, dar
bininkas. 

10. Mažeika Juozas, darbi
ninkas. 

17. Valaitis Petras, dezinfek-
torius. 

18. Lenkaitis Juozas, darbi
ninkas. 

19. Perednis Julias, mokyto
jas. 

20. Laskauskas Vaclovas, dar
bininkas. 

21. Uckus Kosta^ kurpius. 
22. Matusevičius Kostas, dar

bininkas. 
mmmm A M M H U « ^ 

^s»;ym:-mi<zmi(MLKm&ym. ^moasm j no Dieve, kaipgi aš galėsiu Tavo angelįš-
Hse von Stach 

JAUNASIS KANKINYS. I 
•«• » :«• :of- :«s »:- m 7m&*& <«• -J« 

Trijų veiksnių drama iš katakombų laikų. 

I. VEIKSMAS. % 

M ' (Tąsa). 

PLACIDAS: Benedictus, benedietus... 
$ FELEKSAS: Qui venit... 

MORKLTS: Qui venit in riomine^. 
DIAKONAS: In nomine Domini... 
VISI: Ozanna, ozanna Aukštybi*ų Vie

špačiui! (Visi grupuojasi apie altorių, kur 
popiežius kloja komunikantus į Morkaus 
atneštą tabernakulą). 

SIKSTTAS (pusbalsiai): ^ I r Jį pa
guldė j naują karstą, kuriame dar niekas 
aebuvo gulėjęs", (garsiai) O, Dieve ir Iš
ganytojau, Tu parinkai mums šit naują 
buveinę, kur priešų kerštas negreit mus 
pasieks, š ta i pernešiau Tave slaptuoju 
iel iu į šį požemį. Kol gyvi mes čia skelb
dini Tavo žodį ir garbinsim Tave sn ti
kinčiaisiais, nublat stiprindamiesi Tavo 
Švenčiausiuoju Kūnu ir Krauju... Bet, ma-

kįja duona paguosti tuos brolius bei se
seris, kurie dabar kalėjimuosna nugrūsti, 
taip trokšta Tavo sustiprinimo?.. Juk Ro
mos stabmeldžiai jau kadai tai tyko išplėš
ti mano gyvybę. I r jei tik aš pasirodyčiau 
mieste nešinas Tavo paslaptinguoju Ku
rni, persekiotojai mane tuo jaus pažintų ir., 
(krikščionys nerimauja). 

TARZICIJUS (prisiartinęs prie po
piežiaus šnabžda): Šventasai Tėve.. 

SLKSTTAS: Broliai, kol dar mūsų bū
relis nėra visiškai išsklaidytas, pagar
binkime Dievą.(Visi suklaupia. Tik Siks
tus pakeltomis dangun rankomis stovėda
mas meldžiasi): Garbiname Tave Amži-
nasai Dieve, mes s trapus Tavo tvariniai. 
Garbina Tave ir pievų gėlės, liūliuojan
tys jėvai ir šlamantieji miškai! Tavo 
garbę 9kelbia linksmai čiurlenąs upelis, 
gaivinantieji saulutės spinduliai ir visa ža
li umynuos paskendusi gamta. Tepagarbina 
Tave kalvos ir kloniai. Tenulinksta prieš 
Tave ir išdidusiųjų stabmeldžių galvos. 
O mūsų liežuviams leisk "ištikimai Tave 
garbinti ypač šiais baisių persekiojimų 
laikais. Suteik; mums, o Dieve, stiprius 
tikėjimo sparnus, kad mes nepažeisti ga

lėtume perskristi audringas gyvenimo jū
res ;Tavo Meilės viešpatijom Pasigaįlėk 
gi nuisų gailestingasai Kristau — Kirie 
(paskutinius žodžius vyskupas ištaria pa
keltu balsu, panašiu | giedojimą). 

VISI^ (rankas pakėlę) Kįrte eleison. 
SIKSTUS: Chrisfc eleis * 
VISI: Kirie eleison... 
SIKSTUS (rankos mostelėjimu palie

pia visiems atsistoti): Mylimieii broliai, 
• * 1 * v * f • i i 

>'.:>; 

vienas piemenėlis šiandien slapta man 
atnešė suimtųjų kalinių laišką. Norėčiau, 
kad ir jųs. išgirstumėt jų*karštuosius tros-
kimus. (Jis išsiima laišką ir nori skai
tyti, bet negalėdamas kreipiasi į diakoną 
sakydamas).' Brolau diakone,-pavaduok 
mano nusilpusį balsą. 

DIAKONAS: (skaito) ilMes Si 1 vanas 
ir Lucijus ir Priscilla dėlei ciesoriaus pa
liepimo suimti ir mirtin pasmerkti,, o iš 
Dievo malonės liuosi ir gyvi siunčiame 
šį 'laišką Kristaus Bažnyčiai Romoje ir 
visų tikinčiųjų tėvui žemėje. 

v 

- " T e Dievo ir Jėzaus Kristaus meilė 
bei raniybė pasilieka su mumis. Garbė 
Viešpačiui, kurs mus ausiminūsius paguo
džia »ir liūdesius išblaško. Tesuteikia Jis 
mums-ir toliaus jėgų, suraminti ' ir kitus 

brolius, kurie dėlei Kristaus tnri nekaltai 
kentėti. 

" A k nenorime mes, broliai, slėpti nuo 
jūsų savo liūdesius bei vargus, kurių naš
ta mus taip prislėgė. Mes esame sugru
sti tamsiame požemyje. Artimiausiais kai
mynais yra plėšrieji liūtai bei rainiai, ku
rie yra tokie pat belaisviai kaipir mes. 
Bet šventųjų giesmių aidai, susipynę su 
išalkusiųjų žvėrių staugimu, nuolat stip
rina mūsų nemirtingas sielas. I r kas gi 
mums daugiau beliko, kaip tos giesmės 
ir Dievui pašvęsti mūsų kūnai. O kada 
atsivers mųs tamsaus kalėjimo durys ir 
Dievo kankiniai susitiks su laukiniais 

, į žvėrimis, tada jau Dievulis amžinai nura-
r mins ir pasotin.j mūsų troškulį. Bet kol 

dar mes esame gyvi dvasios be amžinojo 
gyveninio duonos, kuria mes jūsų tarpo 
būdami taip dažnai stiprindavomis. Dėl
to ir dabar mes prašyte prašome jūsų, kad 
ir šį paskutinį kartą pasirūpintumėte mu^ 
pavaišinti ta angelų duona. '' 

"Mylimieji broliai ir sesers, tiesiog Į 
jūsų širdis mes norėtume įrašyti šį mel
dimą. Tikime, kad jųs išgirsit šį mūsų bal
są. I r tardami jums paskutinį "sudiev .'5 

turime tvirtą r iltį, kad dangaus linksmy

bėje mes vėrpasimatysini ' ' . 
VISI: Amen. Amen. Amen. 

SIKOTAS: (mušdamosi krūtinėn) Bro
liai, mano širdis iš skausmo plyšta pagal
vojus apie tai ką mes atsakysime ten 
mirštantiems krikščionims. Juk mano ran
kose yra Švenčiausioji Komunija, kurią aš 
įteikiu kiekvienam kurs tik jos trokšta. 
I r jie alksta tos dangaus duonos, bet man 
nieku būdu nepavyktų gyvam ir nepa
žintam prasiveržti į baisųjį Nerono cirką.. 
Na o jei sykiu su mano neverta gy^vybe 
žvėriškos stabmeldžių rankos išniekintų j r 
tą brangiausiąją mūsų šventenybę?! 

DIAKONAS: Šventasai Tėve! Leisk 
man tą garbingą pareigą atlikti. 

SIKSTAS: Ne, drauguži, — tu kadir 
labiausiai norėtum atlikti tą šventą žygi, 
teciau irgi negalėsi tai įvykdinti. Juk dar 
visai nesenai ant Palatino kalno tu pri
žiūrėjai tokius ligonius, kurie savo artimų
jų apleisti ir ' išmesti vaitojo nuo raupų 
ligos. J a u tąsyk stabmeldžiai ant tavęs 
rėkė, buk krikščionys įpykinę dievus ir 
užtraukė ant Romos tą baisųjį marą. 

(Bus daugiau) 
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D R A U G A S 
aflbas • m 

įVeciaclieTiys Gegužio 0 d. 19Ž3 

DIDBLž NELAIMĖ. -GAIŠ- iriai rūbai. 
RAS BAŽNYČIOJ. [i kur kilo gaisras sunku 

pasakyti. Zakristijos lubos pir-
Klicr. Dama&us apdegė begel-; įmausią pradėjo degti. 

bedamas. j Išgelbėjimai švenčiausiojo 

Newark. N. J . i pasiskubino klebonas kun. Iir, Js gegužes j * . . . 
•> - 1 OA i 4- i i : Kelmelis ir klier. V. Damazus. 

- j 3 u. s. m. 1:30 naktį, kilo n e ;aisras Sv. Trejybės bažnyčios 
zakristijoj. 

Nuostoliu padaryta 25,000 
(fol. Sutirpo brangi monstran
cija ir indai, sudegė baznyti-
— W ^ m m m m m m m M p — a a a a a a a s a a a i • a » » — ^ ^ M a s ą 

Lieiuviai Daktarai 

Klier. V. Danmšus smarkiai 
apdegė kairią ranką, kuomet 

/norėjo uždaryti zakristijos da
lis, nes liepsna buvo pradėjus 
muštis per zakristijos duris į 
1 ažnyčios vidų, bet kuomet už
darė duris liepsnai nebuvo 
progos griebtis prie didžiojo 
altoriaus ir liko igšelbėtas šv. 

ei imas už nutraukimą ir da
vimą, progos matyti išeiviams. 
Ulęto Paroda Kaune. 

i -U i 
Pereitą metą vasarą laikraš-

ciai plačiai rasė apie buvusią 
parodą Kaune, bet tas darbas 
čia buvo matyt judamuose pa
veiksluose. Net iš Anglijos nu
tukusių gyvulių butą atga
bentu, i Lietuvą. Parodoj buvo ,' 

I matyt milžiniški Prekybos B- PataMlnas 

skins tiems žmonėms, kurie 
myli savo prigųtitą kraštą ir 
aOri j. palaikyti^ tįįflneilę- tpl^sj, 

Mm. Tie paveikslai primena 
tėvyne -i r \ iįeifis ^kurie jau se
nai yra apleidę gimtinę ša
lele ir pradeda užmiršti ją. 
Publika. 
. Paveikslų pažiūrėti prisir ik 
ko taip daug žmonių, kad ne
beužteko visiems sėdvniu ir 
daugelis turėjo stovėti visą var 
karą. O keli ir namo sygrįžo, 

.(= * = 

nes nebuvo kur ir stovėti. 
Buvo ir kitataučių, k. t. ru? 

sų, s.Jo.vakų ir k... ,. ,, 

:«.«V O 

• • • • > 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

Tcl. Blvd. 7012 j 

Dr. C. Z. Vezelis 

Sakramentas. X. 

NULIŪDIMAS. 

4712 
UETCVIS DENTISTAS 

aO. ASHLAND A V K M E 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo v9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

• • • » • -

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

« . - , - - , - - - - . • • . . . . B i ]v( 

CB1CAGO, ELIJMOIS 
Telefoną* Vardą M)SS 

falKodoe — S Iki 11 ls ryte 
po pietų I iki t vak. Hadėliomta 
>flaaa uždaryta*. 

T e l . B o u l e v a r d 24 « • 

DR. A. J . KARALIUS 
Lieta vis Gydytojai 

3303 South Morgan Straet 
Chicago. IU. 

Waukegan. IU. — Nesenai 
mirė Petraškų jauna dukrelė, 
Bronė. ,Ji buvo viena pavyz
dingiausių šv. Baltramiejaus 
mokyklos mokinių, užtai jai 
paskutini patarnavimą, sutei-

vist mokyklos mokiniai 
(ės) tvarkiai prirengti šv.Kaz. 
seserų, po šv. mišių Ivdė'o i 
kapines. 

Mirė F. Petkus, vienas įžy
miųjų parapijonų. J is gyveni
mą vedė rimtai išaugindamas 
dvi dukreles. Laidotuvės i v v-
ko gegužio o ii. (iražų patar
navimą suteikė gerb. kun. J". 
B. KI ori s. Bijūnėlis. 

vės automobiliai vainikais ap
krauti. Taipgi For.dsonai, lau
kų arėjai. Kaikurie žmonės sa
kydavo, juk Lietuvoj nėra jo
kių mašinų, o judamuose pa
veiksluose pamate pradeda ti
kėti, kad tai tiesa, ką laikraš
čiai rašo. 

Toliau rodė durpių industri
ją netoli Šiaulių miesto. Šian
die Lietuvoj jau įkinkyta* ma
šinerija su kuria nusausina 
balas ir iškasa durpes kurui. 
Račiūnas aiškindamas paveik-
sls priminė, kad žydai pama 
te lietuvių gudrumą už barz
dos grivbdavosi, už savo žioplu 
mą ir nepaėmimą tos išdirbys-
tės i savo rankas. 

Lietuviams išeiviams-patar
tina lankytis į p. Račiūno ro
domus paveikslus, o atsilankę 
nesigailėsite, nes didesnė nau
da iš matymo savo tėvynės 
krutamuose paveiksluose, ne
gu iš paveikslų rodomų miesto 
teatruose, kurie dažnai yra ir 
visai menkos vertės. 

Matęs. 

V 
S& 

s.«« 

» \* 

l E I tavo Kūdikis gauna: tinkamą: 
** maistą, tai jis augs stiprus ir svei
kas. E a gi e Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams per 6 3 metus ir išau
klėjo tūkstančius kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus Kei moteris. 

Jei .nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šįtą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas. Kūdikių Knygą ir kįtokiaa 
brangias informacijas, dykai. 

T H E B O R D E N C O M P A N Y 
BORDEN BUILDING NEW YORK 

LIETUVOS GYVYBEI GEL 
' RĖTI VAJUS. 

DR. A. L, YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

Tel. Ganai 1118 
Ofiso Tai.: 10 ryto lkt II po plas. 

I lkl 7 ral vakaro. 
Re*, vai.: t lkl 4 po platu. 

41*3 ArcLer Ave. 
Tt| . Lafayett© M98 

PAVEIKSLAI I š LIETUVOS 

Tel. Canal IB7, Vak. Ganai 9118 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1*31 South Halsted Street 

falandos: l t !kl l t ryta: 1 lkl 4 J 
po platų: 4 lkl t vakarą 

i - - • - — a 
Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3261 So. Halsted St., Chlcago 

Valandos: Nuo 10 iki 12 diena, 
t u o 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. 

Nedėllomis 10 iki 12 dieną.. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

S. W. B A N E S j 
ADVOKATAS 

78 W. Monroe Street 
R o o n 904 — Telef. Randolpli 2000 
V a i : N u o 9 r y t o ik i 5 p o p i e t ų 
V a k a r a i s : 320.1 S o . H a l s t e d S t r . 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

Indiana Harbor, Ind. — 
Bai. 2(j d. Ivano svot. A. T. 
Kariūnas rodi*' krutaniuosius 
paveikslus iš įvairiu Lietuvos 
vietų ir veikimo. Pirmiausiai 
{•arodė skaitlinga lietuviu bū
relį ant laivo apleidžiant Ne\v 
Yorka, grįžtančius Lietuvon. 
Lietuviai, mylį draugiškumą, 
visi susirinkę prie vienos vie
tos linksminasi sulaukę tos va 
landos keliauti gimtinėn. 
A. T. Račiūnas nuvykęs Kau

nan ir pastebėjęs Amerikos 
Lietuvių Prekybos B-vės iška
bą, sveikinančia lietuvius ame
rikiečius sugrįžusius Lietuvon. 
Stebėjosi tuomi, nes tai tik 
viena panaši regykla teikian
ti smagumą naujai parvyku
siems lietuviams. Toksai pas
veikinimas labai pagirtinas ir 
vertas pagyrimo žodžio T. Ka-

Palango-s reginiai ir Baltijos 
jura. 

Malonų įspūdį žiūrėtojams 
teikė matant Palangą kuri 
taip lietuviams yra branginti
na ir net istorijoj minėta, kaip 
senovėj Birutė ten gyvendavo 
ir šv. ugnį dabodavo. Per ilgus 
metus Palanga buvo svetimų 
rankose, o dabar jau vėl ten 
plevėsuoja Lietuvos vėliava ir 
Lietuvos valstybės valdininkai 
vasaros -atostogas tenai pra
leidžia. 

Įdomus. 
A. T. Račiūno rodomi iš Lie

tuvos paveikslai yra labai įdo
mus ir svarbus pamatyti vi-

Kad lenkai netemptų Lietu
vos į Varšuvą,— 

Kad bolševikai badu jos ne
numarintų, — 

Kad socialistai Lietuvos be-
dievybė nesupudytų, — 

Kad žydai jos sau į kiše--
j nių nesuk ištų, — 

Kad lenkai, žydai, bolševi
kai ir soeialistai-bedioviai, be 
tampydami Lietuvą, jos nenu
draskytų, — 

Ka(i Lietuvai vaidyti butų 
išrinkti Lietuvoje katalikai 
žmonės, savo prakaitu ir krau
ju pastaėiusieji bepriklausomą 
1 ( vyne, — 

Amerikos lietuviai katalikai 
jau sudėjo per tris savaites —. 
5,000.00 dol. 

Surinkta paskutiniuoju lai
ku: frpĘ| 
Klizabeth, N. J $125.00 
AYoreester, Mass. . . . . 130.00 
Pliiladolpliia, P. t S. 121.00 

T*Tw^lvn M V «i «1 6 5 7 2 K a j P augščiau rašyta, dažnai pasi-
i>r00Kl>n, JN. 1 . D. O. •• ^ - ' ^ I t a i k o , k a d motinos neįstengia žu»dy-
llarrison, N. J 43.00 
Bavonne, N. J .'. 40.00 

Nuo 22 pavienių asme

nų gauta 37.00 
Wilson, Pa! S. L. R. K. 

A. 215 kp. 23.00 
Torington, (>nn. \ .,.«... 30.00 
New York City 26.00 
C. Brooklyn, N. Y 11.50 
Lewiston) Me. N. P. P. 

feV. 1/1*. . . . . . . . . . . . . . . O.^O 

Viso $GG0.4? 

Pirmiau paskelbta $4,438.51) 

Labu $5,099.06 
Tegyvuoja katalikų vienybė 

ir susipratimas! 

priklausoma Lietuva! 

NAUJASAI AGITATORIUS. 

Dr. 0 ; VATTUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina r\aų 
akių tempimą 
kas yra priežaa 
tlml skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma. skaudančius Ir užsidegusius ' 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis lndedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk^ 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro* 
Nedėllomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

1\I. lK-urborn 9057 f 

A A S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
( l i i r . U J O TKMt»LK VIIlDI.Vr, 

77 West Wa>diiiiKt»>ii Street 
H « M i i n ! : • .*« 

Valandoa 9 ryto iki 6 po pietų I 
Namų Tel. Hyde Park SS9S 

•Į '"":i ' - y «• 

i 

l 

J. P. WAITCHES f 
L a w y e r 

LIETUTIS ADVOKATĄ* 
Dlen.: R. 514-5U-127 N. Ve*r-
borą Str. Tel. Randolph 5584 
Vakarais: 107S4 B. Wabaah Ave. v 

IŠIMU TONSILUS 
Tebtiliaeslafliis mokilo prieffleflėfflis; 

1,—be peilio, 
2, -be kranjo, 
S,—be marinimo, 
4,—ue skausmo, 
K,—be jokio pavojaus sveikatai.] 

[Po operacijos, pacijentas gali tuoj] 
[eiti į darbą, gali tuoj valgyti; dai-1 
Įnlninkų balsas tampa malonesnis,! 
[visa sveikata geresnė. Kuriems 15-j 
(ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti . 

Ligonius su Įvairiomis Ugoml 
>rijimu:— / 

Kasdien nuo S vai. po pietų lkl] 
[9 vai. vakare. 

Nedėllomis Ir seredomis ofisas] 
į uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKTTB. 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS, 
So. 50th Ave. Cicero, 

y 

Renikite tuos biznierius, ku-
is dažniausiai garsinasi 

• • • ' >••«<•" 
Tei Fuiimaii §wi dieurašty <<Drauge , , . 
• • • • • • • • • • • • • • M 

Labdaringos Sąjungos agi
tatorius 8t. Jucevičius va
žiuoja Lietuvon. J i s todelei at
sisakė tolesniai veikti Labd. 
Saj. Gerb. Jucevičius yra daug 
pasidarbavęs našlaičių labui, 
pildydamas agitatoriais pa
reigas per keletą/ metų. Fer 30 
pasidarbavimą daug naujo; 
kuopų suorganizuota ir tas at
nešė gražų pelną labdarybei. 
Taigi, Labd. Saj\ vardu linkiu 
laimi ingos kelionės j l'ėvyne. 

Dabar į jo vietij, agitatoriu
mi yra išrinktas P . A. Ma
žeika, 1377 E. 57 St., Chicago, 
111. ; 

Su agitacijos ir prakalbų 
reikalais meldžiu kreiptis 
prie p. I^ažeikos. J is yra ge-1 

\ 

• r 

P. A. Mažeika 

ras, pasižymėjus veikėjas 
jis visuomet patarnaus. 

M. česnavičius; Centro rast. 

G e r i a u s i 
Cigaretai! 

ti savo kūdikių ir tada reikalinga pa
rūpinti jiems kitokio pieno. Geras gry
nas, sveikas karvės pienas, tinkamai 
irru-aldintaa, genimsiu cukrumi, ir at-
miežtas reikalingu kiekiu va"hdens įįp.-
rupina motinos pieno vietos užėmgją. 
•Joriausias mišinis parinkto pieno ir 
do Dordens Brand Pieną. Per tris 
gentkartes Aftnerlkos^ motinos atsid<\io 
ant šito puikaus pieno. Penint suJyg 
•fiTirodymų, jis duoda argiausį panašu 
mą j motinos pieną. 

liorden's Eagle Pienas šiandien au
klėja daug kūdikių, kurių tėvai buvo 
.įuo išauklėti, ir kurių tėvų tėvai buvo 
tuo pačiu pienu išauklėti C0 ir 70 
metais ano šimtmečio. Kada apsvąrs-
tai, kad Borden's yra pienas vartoja
mas per tris gentkartes ir vis labiau 
vartojamas didesnio žmonių skaičiaus, 
tai siikai tam; turi būti priežas
tis. O priežastis ta, kad jis pasirodė 
esąs patenkinantis ir saugus per tiek 
laiko kaxl žmonės jame turi pasiti
kėjimo. 

Nežiūrint kur eisi Šitoje plačioje 
šaly ar Kanadoje, visur gausi tą pu-
tj šviežią Borclen's Eagle Pieną be
veik kiekvienoje krautuvėje. Visai at-

L a i gVVUOJa k a t a l i k i š k a , n e - 1 žvilgiais, tai yra saugiausias pieną* 
kūdikiui, kada motinos pieno nėra. 

Kada prisieina jūsų kūdikius išau
klėti J stiprius sveikus vyrus bei mo
teris, niekas nėra taip svarbu, kaip 
maistas pirmose dienose. Todėl žmo
nės jau senai pametė bandinėje. Iš
mintingi žmonės nerizikuoja. Jei mo
tinos pienas išsenka jie nepuola į 
rūpestį, bet pastato kūdiki 
ant Borden's Eagle Brand Plono. Pa
sinaudok prityrimais tiek milijonų 
vaikų paskutinių trijų gentkarčių. 
Skaityk šitus straipsnius kas savaitę 

ir pasidėk ateičiai 

= 

Yra geriausia gyduolė 
jmo galvos skaudėjimo, 
neturint apetito, o labiau
siai užkėtėjima vidurių. 
Galima gauti aptėkose ir 
saliunose kaina $1.00 bon-
ka 12̂  bonku $9.00 kaip 
vartoti nurodyta ant bon
ku, 
SALUTE BITTER MFG. 
616 W. Sl-st. Ghicagt). 

Tel, Boulevard 7351 ii •m^^mmmmm • H l 

D-ro RAČKAUS IŠRADIMAS. 
IlKą la ik» Dr. R&čkus -palvojo, tru 

1 4ė, iSrado ir išbandė ger iaus ius va i s tus 
> 
I 
I 

_ 
jie veikla ant plau 

kų štai kaip: 
l ) - l ž n m s a mikrobus, kurte ėda 
plaukų šaknis. 

2)-Su stiprina plaukų 

nė, ISrado ir išbandė geriausius vaistus 

PLAUKAM^ 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humbukai, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus Ir i le veikia ant plau-

šaknis. 
3)Išjudina kraują galvos skalpoje 

ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir jiegu. 

4)-Sustabdo plauku slinkimą. 
5)-Augina plaukus. 

Kurie nori gaati tų vaistų; tai ta
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nuslinkusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar " 
riebus, ir ar yra pleiskanų. Šių vat-

. žmonių mums dėkavoja. Pinigus sių
skite šiuo adresu: 
DR. KACK18 Medicinai I-aboratory. 

1411 So, SUth Ave., Cicero, III. 

"•KŪDIKlv w 
rEROVčs SKYRIUS' 

rTT^^^ . . . . * f ' 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.J 

šiane skyriuje mtt Ulku 
noo biko (TiMensiai* rei
kalus įdomios bOsUniiom* 
motinoms ir tnolmonu jaa-
•V kfidikif. 

Kūdikiu aprūpinimas ir •«-
nijimas yra dalykas g> TOS 
svarbos šeimynai ir tautai 
ir Mes jaučiame, kad ta] 
yra dalykas, kurj mos tu
rimo rttuBariikals Uiko-
Urmala atrirai ir miavai 
mtratildcaU. 

STRAIPSNIS XIX 
Kūdikis Turėtu Mankštintis 

Jaunas kūdikis nejučiomis mankšti
nasi kada mėto rankutėmis ar kojo
mis, niaužydamas delnus, voliodama
sis pc lovutę. Net-verkimas yra man-
kštinimosi forma ir tedel mes sakome, 
kad kūdikis kuris niekados neveikia 
nėra normai iškas. 

Dienos metu, budint.kudikis nuola
tos kruta. Svarbu pridaboti, kad jo 
drapanos nebūtų perankštos, nes ki
taip jo krutėjimai bus varžomt. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti priseg
tą prie augštosios kę/iukės, arba prie 
lovqs, kad jis negalėtų vartytis. 

Pasijudinąs gardelis yra geriausia 
proga kūdikiui mankštintis. Jų gali
ma pirkti įvairių rųšių. Vaikštiko ne
rekomenduojame pirkti kadangi jau 
na kūdikį nerei.kia akstinti stovėti 
ant kojų. Del to daug kūdikių gau
na išklaipytas kojas, nes jų kūnas 
d lr nestiprus vaikščioti. 

Tkarietukę reikia parinkti atsižvel
giant j kūdikio parankumą, o ne ma
dą. Tai turėtų būti keturių ra
tų, gerų sprendžinų, su geru apgaub-
sty, galinčiu apsaugoti nuo saulės ir 
vėjo. JI tuntų butl ruiminga su už
tektinai vietos palafcns, kad ypatingai 
šaltame ore kūdikis butų gerai ap
saugotas mio klimato. Sulankstomos 
karietukės irgi yra geras paranku-
mas, ypatingai jei kūdikį reikia vežti 
trumpą kelią. Vienok nereikia kūdi
kio palikti jose ilgam laikui, nes da
žnai jie neparankus ir kieti. 

• ;-r 

Tcl. Lafayettc 4223 

PLUMBING 
Kaipo lietuvys, lietuviams TI**-

| " dos patarnauju kuogcrlansia. • 
M. YtSKA 

S228 \Vcst 38-tli Street 

i » » » » » m m » « » » » » J K » « ' Q « » į 

8. D. LACHAWICZ 
LIETUTIS GRABORIU^ 

2814 w. ss-m pi. obJoacfe, m 
Patarnauja laidotnvėaa kuopl-

ęla"-** RaikaJe meldžiu atalftan-
ktl, o mano darbą busite aitra -

I nėdintl. Tek 1 3 7 1 — 3 1 » 9 

20 metų prityrimo 
Akinių pritalsymo mene 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akiu Ligas 

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

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančius 

taškei s ? 
Ar atmintis po truputį mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jgučiate kaip Ir smiltis aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto viri Piatto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, 1« ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

L Michnievicz-Vidikiene 
AKUŠERIU 

101 & Halsted St 
Kampas 31 gatve 

hone Yards 1119 
Viename ofise «n 
Dr. J. F. Van 

•Paing. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
•shgimdymo.Vlaoki pa 

Express' Patarnavimas 
E U R O P O N K 

/ 

# 

n EGULABIAI 

F^ 

,*•>»-> 

> -

plaukia kas suba-
*- ta. Laivai apteidžia 

prieplauka 3 ir 4 
Hoboken. Uldell 
greiti laivai. Geras 

-a/algis — ruimingi 
> kambariai. Norint 
patogią kelionę va
žiuok U. S. valdžios 
laivais. 

Hardinę , Gcguž. 12 
vVashingtoii Geguž. 19 
Roose%-elt Gregu*. 96 
America lMrš. 2 
l i l lmpre * Jliri. e 
Arthur . Birž. 1« 

Norint informacijų apte dienas AT tt, 
ratyk 

UNITED STATES LINES 
45 Ihroadway New York Citj 

Manąsias Operators for 

U. S. SHIPPm0 BOAED 
•aaai 

1 " U! ' 1 
Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. « 

• i i — 

yra mirtinu priešu pleiskanų. fTik ketla 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

.galvos odos ir gražių žvilgančiu plaukų, naudokit Rn/Hes. 
Kaina €5 centai aptickesft, arba už 75 centus* prisiunciame 

tiesiai i3 labaratorijos. 
F. AO. RtCHTBKA CO. , 

104-114 So. 4«i 5t. Brooklyn, N. Y. 

patarimai dykai 
Valandos: noo 7 ryto, iki 12, nuo1 

6 iki 9 vai. vakare. 

Valentine Dressmaklng Ooilege 
S407 W. Madisoo ««reet 
Telefonas Beeley 1«43 

Moko Siuvimo, Patternų klr-
[pimo, Deeignlng bizniui Ir na-
Imama Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-

I mokėjimais. Klesoa dienomis ir 
carais. Reikalaukit knygeles 

JBlanlo Ir Naminiai kursai Skrybė 
jilų Taisymą. Norint informaclj\ 

rktta ar telefonuoki te. 
SARA PATEK, pirm. 

f Telefonas Yards 11SS 
STANLEY P 

MAŽEIKA 
«RABORlU8 IR 

-m 

Tūrių automo
bilius visokiame 
reikalams. Kaina 
prieinama. 
S319 Aūbum \ 

Ave. Chicago. 
i • < > » i ^ » w m/m »mmmmim »t* «<N 

KilevaKI t l t t 

A.Masalskis 
OimboriūB 

j 3307 Attbnrn Avt. Ohictgo { 
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TTeruadierivs Gegužio 9 d. 1923 

eiai pirks sau uniformas ?vai
ri i ninkij tymui. Marijona. 

iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiimiiiiiiiimmimii 

ADMINISTRACIJOS PRA
NEŠIMAS. 

GIRDŽIATE! "ŠIENAPIU-
T Ė " ARTINAS! 

DIEVO APVEIZDOS KOLO 
NIJOS ŽINELĖS. 

Rytoj šventė į Dangų Žen
gimo (šeštinės). "Draugo" 
Ofisai; bus uždarytas. Laik
raštis neišeis. 

niiiiiiiitiiiiiiiiiimmuiimimiiiiiiiiimii 
BEPROČIO DARBAS. 

Peter Kozak, lenkas ilgas 
laikas dirbo prie akmenų ska
ldymo "Rolėse and Shepard" 
firmoje, La G range, 111. 

Gegužės 7 diena naktį stai
ga paniurto, su kirviu nužudė, 
kita darbininke, padegi na
mus, kur darbininkai miegojo 
ir patsai pabėgo. 

Namai prigulėjo firmai ir 
^isai sudegė. 4 darbininkai 
smarkiai apsvilo. 

Kozak areštuotas. Bet ne
lengvai jis pasidavė keliems 
poliemonams. 

Gaisrininkai tvirtina, kad 
liepsnose butu žuvo 10 žmo-

I 4. «. 

nių. Bet iš pašalinių namų 
laiku gaisras pastebėtas ir 
degančiuose- namuose miegą 
darbininkai pažadinti. Kai-

Jaunimo pasilinksminimas. 
L. Vyčių 4 kp. jaunamečiai 

bendrai su priaugusiais Vy-
Gegužės mėnuo, tai gal k i- čiais rengia didelį, gražų t a . 

Uis pamanys kad ' Šienapjūtė' vakarę, gegužio 9 d. paivisv*}-
rtar toli. Bet juk žinote, Cbi-
cagoje Įvyksta toki netikėti 

'j.4Hkl( tainėje. Tai bus progą 'pajot i * S. Pooius. ir J . Sauris. 
k a veikia mūsų jaunimas'."¥at-

.dalykai, kad po įvykimo turi dine gražia komediją "Kjmiu-
visi stebėtis. Taip bus ir su t ės . " Beto, bus moloAogvĮ,''so
čia kalbama "Šienapiute". Ti
krai įvyksta gegužės mėnesyj, 
2i> d. Vyrai sumanus, taiso 
dalgius, mergaitės grėblius, vi
si ruošiasi, nes "Šienapjūtė'7 

čia pat. * 

Miko Petrausko Opera 
"Šienapiutė'*. 

Tie vyrai ir mergaitės kurie 
taiso daigins, ir grėblius, tai 
V'yčių apskričio choro daini-
ninkai-ės. Jie taiso savo bal
sus, kad atvaidinant M. Pet
rausko "ftienapiute" nustebin 
tu visus Chicagos lietuvius. 
Pasitaikė man užeiti ant choro 
painoku, matyt besimokinan-
čius viršminėtą "Kienapiutę". 
Aš tapau sužavėtas milžiniško 

«•. 

i 

vės P. Bonais ir pinigais t a s 
SnaukotU $496.34. Aukotojų sjrį 
r.\*mJiim .kita^kgrią 'lįgHĮĮp 

P. Ctritenas, 

r-

Pagalidus tapo vienbalsi 
y^iiinta topzoliucija, ir renką-? 
įįms ojikos Lietuvos gyvyl)^ 

lų, duetų, kvartetų ir daug ki- gelbėti.-> Aukų Lietuvos Laifį 
tų įvairumu. "Programa bus be
galo turtinka ir įvairi, o įžan 
ga visai .pigi. Mat rengia g|o 
del biznio, bet parodyti visuo
menei ir savo draugams ką 
Vyčiai veikia. , 

Šįmet turbūt jau nebus dau
giau tokių puikių vakaru. Už
tart visi žmonės kviečiami at
silankyti. Taipgi įvairių kolo
nijų Vyčiai kviečiami atsilan
kyti. Draugiškai pasilinksmin
sime. 

BALIUS NAŠLAIČIŲ ŠAU
DAI. 

Tėvynę aplankys. 
(ier. 9 d. feU Chieaga atsi

sveikina ir tėvyne aplankyti 
važiuoja Juo*. Šlažas, Ii. Vy
čių 4 k p. narys. Jis mano ko-

choro išsilavinimu ir solistų j kius tris mėnesius paviešėti 
nepaprastais balsais, k. t.: vie-. tėvynėje H* sugrįžti. Laimingos 
nintėlio Chicagoje tenoro J. 
Ramanausko, mūsų garsaus ba 
ritono K. Sabonio, taipgi mūsų 
mėgiamos soprano Al. Berec-

kurie turėjo šokti per langus. į kaį t eS ) 5r v j s o s eilės kitų ir vii 

kelionės. Balandėlis. 

Nuodėguliuose atrastas nu
žudyto darbininko lavonas. 

Ar tik tos tragedijos prie 
žastis nebus "moonshine." 

MIRCS KONGRESMONAS 
PALAIDOTAS. 

Vakar Chicagoje palaido
tas andai mirusio kongresma-

no Rainey lavonas. 
Laidotuvės buvo didžiai iš

kilmingos. Dalyvavo apie 5,-
000 žmonių. 

Už mirusio dūšią pamaldos 
įvvko Šv. Agnieškos bažnv-
ei oje, 39 ir Roekwell gat. Pa
maldose buvo 
Hoban. 

parinktųjų. Tai vra mūsų vie-
tiniai. " impor to" jokio nebus. 
1̂  smalsumo užklausiau choro 
\vdėjo, komp. A. Pociaus, apie 
pasekmes surengime operos 
"Šienapjūtės". .Jis su pasidi
džiavimu man atsakė: "E*m 
pilnai patenkintas mūsų choro 
(jainininkais, ypač solistais. 
Jeigu reikėtų ieškoti "impor-
tuoti ' dainininkų tai visai 

ĮVAŽIAVO EŽERAN. 

nestatyčiau šitos operos 
Aš toki malonu įspūdį ga

vės, neiškenčiu nepasidalines 
su "Draugo" skaitytojais, ir 
turiu pažymėti, kad Chieagos 
lietuviams katalikams garbė 

ir Vyskupas 'yra turėti savo tarpe tokiu 
: «olistu dainininkų-ių, ir išla-
i *" 

vintą milžinišką chorą, kuriais 
lidžiuojasi žymiausias chorve-

Rudolph Kuef, 5733 South 
Peoria st., virėjas, mokės au-

•Ivs. 
Tai mums lieka tik Įvertinti 

ju darbą, pasišventimą dailei. 

važiavo tiesiog ežeran 
Municipal prieplauka. 

J o mokytojas, kažkoks Rus-
sell, suspėjo laiku išokti iš 
mašinos. Oi virėjas nuva
žiavo ir vos išgelbėtas. 

Paskiaus ir automobilius 
ištrauktas. 

tomobiliu važiuoti ir vakar į-1 atsilankymu skaitlingai ant jų 
ties rengiamos operos "Šjenapiu-

tės"w kurią scenoj statys sere-
doj, geg. 23 d. 1923 m. C. S. 
P. S. salėje, 1126 W. IS-th st. 
Tikietų galima gauti pas visus 
choro narius, ir visose žymes
nėse įstaigose. Dul dul-dudelė. 

VOS IŠGELBĖTA. 
IŠ VYČIŲ VEIKIMO. 

Namuose, <S47-40 West 59 
s t , kilo gaisras. Policmonai 
.vos-ne-vos išgelbėjo iš lieps
nų vieną senelę ir keletą vai
kų. 

Sakoma, nuostolių padary
ta apie 25 tūkstančiai doleriu. 

SU DINAMITU ŽMONES 
PAŠALINA. 

Išvažiuoja tėrynėn. 
Gegužio 9 d. (Iiieagą aplei 

džia St. Jucevičius, .1. Šliažas,j 
.;. Braunis ir dar vienas- kurio Į 

Visos draugijos rengdamos 
balius-šokius, garsina juos 
taip, girdi, "busiąs toks ir 
toks balius, gros puikiausia 
muzika ir tt. Jei katras ne
ateis į mūsų balių, tai pas
kui gailėsis ir t t . " Bet kuo
met nueini į jųjų balių tai 
nieko panašaus, muzika groja, 
kiti šoko ir viskas paprastai. 
Mūsų žmonėms balius, tai jau 
nenaujas dalykas. J is yra vi
siems žinomas ir paprastas. 

Nors mūsų rengiamas balius 
našlaičių naudai nebus nei 
kiek prastesnis už kitų, bet 

i mes jį garsinsime* ir stengsi-

*.. TUVĖS. 

tojų karštų kalbų. KLIERIKO CEPUčIO šER 
Pertraukų tarpe mūsų dai- MENYS IR LAIDO 

nininkės p. M. Janušauskienė, 
p-lė 'E. Jovaišaitė ir p. J . Ra
manauskas, savo maloniais, 
žavėjančiais balsais padaina
vo kelias gražfas daineles ke
liančias žmonių upą ir žadi
nančias prie Tėvynės * meilės. 
Jiems akompanavo muzikai A. 

KAS PRISIUS MUMS 

Klierikas Julius Čeputis da
bar yra pašarvotas pas seserį 
ir švogerį, Jasučius, 2958 So. 
Lowe ave., Bridgeporte. 

Ketvirtadienio vakare, ge
gužio'g] 0. d. bus atlydėtas į 
Šv. Ajftahp bažnyčią, Cicero, 
]]]. (~Ą et. ir 15 g-vė). Ten 
bus per naktį. Penktadienio ry 
te, 9 vai., toje pačioje bažny
čioje įbus pamaldos ip po jų 
pakasynos Ims šv. Kazimiero 
kapinėse. „ 

REIKALINGAS va^kynas ar m e r . 
trina suvirs 16 motų arba senyvas 
žmogus dirbti muzikos krautuvėj. c,e- savo tikrą adresą; ir porą ad 

ra v ieta t inkamai ypatai. 
Atsišaukite: 

E A G L E MFSIC CO. * 
3230 So. Halstcd St. ChirnRO. 

V Y R A I 
Reikalingi, prityrimas nerei

kalingas prie operavimo maži
nu kurios uždeda gauna ant 
d rato, algos geros. 

Atsišaukite 

BELDEN MFG. CO. 

2300 So. Western Ave. 

REIKALINGOS operatorkos. Mos 
turime vietų moterims ir merginoms 

' kurios moka «iuti ant mušu po\ver 
i maSinų. Jos uždirba nuo $17 iki $30 

j savaitę. Darbas pastovus. Atsišauki-
Jo idėjos draugai, vpač Vv-, te: 

Cia i \f ( į i e d r i n m k a i , t u r e l ų l K a m p a s 2:Wios ir Sawyer Slr. 

skaitlingai lankyti jo šermenis Į t>lokas ' v a k a P l l s įį K c d z i c Av<?-
ir dalyvauti laidotuvėse. i REIKALAUJAMA DAKTARO. 

Geras sąžiningas l ietuvys daktaras, 
V y t i s i r G i e d r i n i n k a S . su valdiškomis' Uto6mt^ yra reika

laujamas už asistentą prie l ) -ro Rač-
kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės laiS-
ku prikergdami savo Curleullum 
Vi ta e. 

DR. AL. M. RAČKTJS 
1411 So. 50-th Ave. Cicero. 111. 

GIEDRININKŲ KONCER 
TAS PERKELIAMAS. 

resų savo pažįstamų; ir pač-
tos markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingų knygutę i 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

T,*} knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
M. Raekus. Ta knygutė sugė
dys jums turto. • 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DR. AL. M. RAčKUS 

Medicinai Laboratories 
1411 So. 50-th Ave. 

Cicero, UI. 

PARDAVIMUI. 
L O T A I 

d. New York e s v. I a buvau ir 
per Klaipėda, važiuoja savo 
gimtinėn. Jiems pataxpinin-
kauja agentas Aleks". Danris, 

Aštuoniolikietis. 

PRAKALBOS IR AUKOS 
TĖYYNEI GELBĖTI. 

West Side. Oegužio 3 d. 
Aušros Vartų pa r. svet. įvy
ko L. Vyfių 24 kp. mėnesinis 
susirinkimas kurį atidarė 
pirm. J. Judickas. J sus-ma na 
rių atsilankė neperskaitlingai. 
het viskas buvo svarstoma gy
vai. Nutarė surengti šeimvniš-
kjĮ vakarėlį, geg. 17 H. Tam 
tik komisiją išrinko. Taipgi, 
mūsų kuopa gavo iš Apskri
ties pakvietimą rinkti pagar-' 
>inimus "Šienapiučiui" kuris 
Įvyks gog. 23 d. Kuopa nu!ar< 
savo kvotą išpildyti. 

Žibąs išdavė raportų iš jau-
nameėių Vyčių veikimo. Iš ra 

mės kviesti publika kitoniški; 
lavardės nepamenu. (Jog. 12 | | ,U ( i u < n ( l g u k m U I K , S { J .^ 0 , 

" kj>. balins įvyks su dovano
mis auksinio laikrodėlio, šeš
tadienio vak., 12 d. geg., 8v, 
Jurgio par. svet. Visas uždar
bis bus našlaičiu naudai. To 
d<'l, grebiamieji, atsilankyki 
to i minėtą vakarą del idėjos 
ir paremkite naudingą darbą. 
Mes daug sykių einame į pra
mogas ne deltp, kad tenais 
pelnyti kąnois, bet kad atlik 
t;

( naudingą darbą. Ir gerai 
darome, nes geras žmogus — 
inteligentas jei jis turi progą 
sušelpti kitą nelaimingą žmo
gų, tai jis jaučia sau už di-
• lėlę garbę. Dar mūsų žmonės, 
kai-kurie pradėjo išsikalbinėti, 
girdi, "ką ten eisi į balių, ir 
ką ten veiksi? Šokti nemoku'* 
Arba, "esu jau persenas, iš 
stailės. jau išėjęs, nebepritinka 
man šokti. ' ' Šiuo sykiu taip 
nekalbėkite, bet ar mokate 
šokti, ar nemokate, visi atei 
kitę į balių. Kurie norės šokti, 
galės šokinėti, o mes senesn* 
pilėsime susipažinti, pasikal
bėti, pasišnekučiuoti. Įsigersi-
ine minkštų gėrimų, pasimylė
sime, tuomi atliksime gerą 
darbą i r bus mums rami aus 
ant sąžinės. Tadg-i, kviečiame 
visus geros valios žmones, atši

ls priežasties- netikėtos mir 
ties kuopos nario, klier. Ju
liaus- čepučio, ir jo šermenų 
tuo pačiu laiku, Giedrininkų 
16 kp. (Cicero, 111.) koncertas 
su baliumi yra perkeliamas iš , 

Ant pardavimo 2 lotai ant Mozart 

Ketv. gegužio 10 d. į seredą,,' st. po 25x125 lab.ai ž ema ka ina . 

gegužio 16 d. vakare, šv. An
tano par. sret. Kurie turįte nu
sipirkę tikietus į Giedrininkų j ̂  už l a b a l ž e m u k a i t l a 

T r Atsišaukite pas 

16 kp. pramogą, pasilaikykite, JONĄ RMXA 

nes jie bus geri geg. 16 d. Ne- 1 f H •* < a , i f o r n l a *** 
užmirškite permainos ir die
nos. « Rengėjai. 

Ant pardavimo lotas 25-125 ant Ca-
lifornia bulvaro priešais bažnyčios 
daržo, lotas nefta $96.00 jeiRų per me- 1 

L. VYČIU CHICAGOS APS 
KRIČIO KUOPOMS. 

Bridgeport. - - Bal. 15 d. šv. 
Jurgio par. svet. A. L. R. K. 
Federacijos 26, vietinio sky-
liaus pastangomis įvyko svar
bios prakalbos. 

Prakalbu tikslas buvo supa
žindinti šios kolonijos žmones 
MI BIOK dienos svarbiais Įvy
kiais Lietuvoje ir suteikti Lie
tuvos krikščioniškoms parti
joms moralę ir materiale p*i-
V'lbų. Kalbėtojais buvo kun. 
Br. Bumšas ir Dr. J . Poška, 
kurie vaizdžiai ir nuosekliai 
nupiešė dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir tji kaip Lietuvos be
dieviai' — socialistai, neatsi-
žiurėdami į taip svarbų Lie
tuvos valstybei momente, su 
pagalba žydų ir bolševikų, pa 
si kvietę lenkus, (tai tų brolius 
kurie su ginklu rankose no
rėjo pavergti mušu Tėvynę) 
ir su tų pagelba, socialistais su 
griovė Lietuvos valdžia, — iš
ardė Lietuvos Seimą. 

Žmonių į prakalbas p r i s i r i n k ] a n k > ' k i t o * m u s u ] )a l i l* ( l e l l 

miai ir ramiai klausėsi kalbf-
ko pilna par. svetainė/ Jie do- ' ( U> i o s ' r J W ? * ^ n a į K ] i n ^ 

5darb(J.nd • R e p . i V 

5af 
r*m2 

. . i t ' 

i . 

Po num. 2444 AVest 2") gat. 
pamesta dinaminiuė bomba. 
Tuose namuose gyvena juo
dųjų šeimyna. Tad ją nori
ma pašalinti iš baltųjų tarpo. ( p o r t o p o š k ė j o , kad jaun,ame-

čių skyrius labai puikiai gy 
MASKVA, g. 9. — Iš Pe

trogrado pranešta, kad tenai 
bolševikai sulaikė visokį Ang-
Hjon prekių eksportą. Tai 
dėlto, kad pramatomaB santy
kių su Anglija suirimas. 

vuoja. Geg. 27 d. Aušros Vai
tų par. svet. įvyks jų v a k a 
ras su marga programa. Ti-
kietai jau pardavinėjami, iš-
kalno. Manoma padaryti daug 
pelno. Iš tų pinigi| jauname-' 

J u l i u s C e p u t i s 
.seuiinaiijos auklėtinis . m i | v ae«;ii/io ė cf.'54' vai. po pietų, 26 m. 
amžiaus. Gimcs Žagarės par, Siaulivi aps . Kanmo rcd. Išgyveno 
Amerikoje 21 n u t u s , i>astaKioju laiku Cieei-o, III. Pal iko d i d e l ^ m e 
nultudime dvi seserj Julijona Jasut ienę / fmą, Smilgicinę pusbroli 
K. deputi, dvi pusseseris, ir vieną p;»^>»Pl|. 

Jul ius čeput is , 1915 m.jsfofo i Šv. Be<lo Kolegiją, Peru, 111, ir 
1921 metais ją pabaigė. Jausdamas pasaukimą į kuoilgyslė« luo
mą. |stojb J St. Marys of the l iake seminariją 1921 m. Jis priklau
sė prie Ii. Vyėių 14 kp., "Giedrininkų" 10 kp. ir kitų idėjinių or-
•i-a n i /ariju. JLs nors Amerikoje bravo augęs, bet buvo karStas l ie
tuvis — patrijptas. 

Jo kainas pašarvotas po mim. 2958 So. Lowe Ave.. ketyerge, 
geg. 10 d. 5 vai. bus išlydėtas | fiv. Antano par. bažnyėią, Ci-
eero. m . O pėtnyėios rytą įvyks pamaldos už nabašninko (hišią 
9 vai. o iš ten bus nulydėtas į 6y. Kazimiero kapines. 

Visus gimines ir pažįstamus širdingai kvieė iame dalyvauti jo 
laidotuvėse. 

N-aliudę: Ser'uo Jnlijo.ua Jasutienė, ir visi g iminės . 

PRANEŠIMAS 
SERGANTIEMS 

Sveikata, stiprybe Ir energija 
brangesni už auksą. Jeigu esi ser
gantis eik ir pasitark su DR. VA N 
P.MNG. Ne imk patentavu voi.it.i 
.įes j ie negelbsti . 

Pasitark su specialistu, kuris tu
ri i lgu metij prityrimą chronišku 
ir \ idur in iu ligų 
Duok ifttirti savo liga ir išeg-
^aminuoti kraują, š lapumo ir Ex-
^ay. Gydau lytiškas ligas ir krau
jo užnuodijima, su serurn ir elek-
t r"i 

DR. VAN PAING 
OFISAS IR LABORATORIJA 

3101 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4 po pietų 

nuo ? iki 9 vai. vak. 

Nedėl iomis : 10 «M 12-

Telefonas Yards 1119 

m 
( l i i eago. 

S T O R A S 
l'.nrornfs biznis ant IJridgeporto iie 

tuviais apj?yvor.!oj vietoj i.-ir.slduod.i 
u>. $2,r»00. 

N A M A I 
Ant pardavimo medinis, 4 kamba-

Riramdienjo ' 'D raugo" nu-
m e r y paskolbomo, kad L. V y 
riu CTiicagos A])skri(v-io a t s to 
vu SUVaŽiaVlIUrlS JVV'ICS Sekliui- ri11 v » c n o pagyvenimo, namas aukšlas 
( l i c n v , TOfflliiO L3 d. J m a i l t ( | 0 . I »^semontas m guraUžiiiml del dvie-

• * i i i i* • • i -i ! ju karų arti Lietuviškos bažnyčios, 
ni'n.,ka<l sokiimdicuiais beveik j k: l ina l a b a i plRl. 
visu kuopų jvvksta basehall i 
ž a i d i l H O nVO»TaiUOS k u r S U e i l i a I A n t ^«^™» » « * I Į | Kambarių 
i »• i - ¥• • i v ! namas, neto i naujai s tatomos mo-

daimvhs \ yciu narių, tad šiuo-1 k v k l o s K1<>ara> r.a,;as ir v a n L k<lin:i 
mi pranešame, kad voikianrio- $3,500.00. šios Apskričio komisijos nu
tari 11111 Apskričio atstovu su
važiavimai yra perkeliami iš 
nedėldieoio j subatos vakarą. 
Šis kuopų atstovų suvažiavi
mas įvyks gegužio 12 d. 7:89 
vai. vak., Aušros Vartų i>ar. 
mokyklos kambary, \YYst SUle. 

I<r. Sakalas, pirm., 
Alb. C. Alaburdaitė, rast. 

T()WX OF LAKK. - Gey. 
9 d. 8:40 vai. vakaro, Davis 
S(|iiare Parko salo.je, L. Vyrių 
13 kp. laikys mėnesinį susirin
kimą. LiauViama skaitlingo su 
si rinkimo. 

Korespondentą':;. 

Ant pardavimo medinis n a m a s dvie 
jų pagyvenimų po B kambarius ce
mento fondamentas, eleetra ir BUMUI 
piiepat ietiivi.Škos ba;":n\ Oios Ui pilfik 
kaina. 

Ant pardavimo 2 •.»»*»**,i *nuto na
mas C ir fi kambarių; viskas pagal 
naujos mados; namas randasi netoli 
šv. Kazimiero vienuolyno; kaina $l.r>,-
200. $7..r>00 inortRage ba:anoaa ant 
išmoke.šCio. 

Pardavimui penkių kambariu vieno 
aukšto namas; aukštas basementas iš 
kurio gralima padaryti pagyvenimą; 
vana, elektra ir grasas. N a m a s ran
dasi Hriprbton Parke netoli nuo IJe-
tuviškos bažnyčios; kaina $5,700. 

Pardavimui 2 aukštu taurinis na
mas po 6 kambarius, vanos, elektra 
ir pasas, š i ldomas furnaee ši luma. 

DIEVO APVEIZDOS PA1C!«*"»« ****m** *am $11.500. 
— h Vv(y'iu 4 kuopos mėnesi-1J^0 0 n ' ° f ; f " a , n a s rtimhxrA a n t 

• • . , ' . . ' , , . ./ i $4-tos netoli Kedzie ave. 
uis su;-innkimas.jvyks ketvir-
tadiotiy, geg. 10 d., parap. svet. 
rx) namaWu. Visi rariai-' 's esa
te kviečiami atsilankyti, nes ff,m.«t. 
turime daug reikalų aptari 
niui. 

Valdyba. 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeri n 

4729 KO. A S H L A N D A V K N U E 

SPECIJALISTAS 
l> i io \ų . Moterų ir Vyrų l.i^rų 

Vai.: ryto nuo l t — 12: nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8:tt vakare 
Nedėliomis: l t Iki 1. 

Telefonas l)rexel 2K80 

Resld. tel 
Ofl»o tel 

VaD Buren t2tt 
Houlevard t t t t 

Dr. A. A. R0TH 
m h A K ( i V I i V T O J A B l t 

( H I R I H G A 8 
Mpeciallataa Moterišką, f yriškų 
Valkų to Tisų rhroniAkų M g * 

OMtum: S8S5 8. Halsted St. 
f ai .: i t — 1 1 ryto; l—S t » 
plat. 7—Ivak Kad. l t — 1 1 d 

11 t t Indspandanve «'»* 
Chtoafo 

OR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAI I R CH1RI ROAJ 

41S1 84 AskUnJ Ave, 
wei TajfAi 99Ą 

Tel. Tar4* aa»4 
OFISO TAJL.: 

• — V i • . ryto, 1—1 Ir 7 — t T. T. 
Nedėl iomis: nno l t v. i r t a Iki 
1 vai. po platu 

Pardavimui bizniavas medinis na
mas; geras salimui su svetainė, ran-
dos neša $100.00 j mėnesj , kaina 

Pardavimui b u č e m e s biznis su na
mu ar be, netoli lietuvių bažnyčios 
Brighton Parke. Parsiduoda labai pi
giai. 

REIKALINGA 
VYRU 

AT YDAI! 
Gerai apmokami .darbai. 

Pardavimui mūrinis 2 aukštu na
mas po 6 kambarius, basementas. fur 
naee ši luma, lotas 33x150 ft. kaina 
$13,500.00 mortgage $5,000.00 namas 
randasi ant 14-tos ir Cl^st ave. Cice
ro, 111. 

Pardavimui 2 aukštų mūrinis na
mas po 6 kambarių ant Campbe'.l 
ave. netoli v ienuolyno $14,600, mort-

( l i e n o m i š a r n a k t i m i s g a l i m a ' g a g e $7,000 balanre kaip pirkėjui 
tiks, cash ar išmokėjimu. pairti. 

WESTERN FELT WORKS 
4115 Ogden Avenue 

Near 22-nd St. & Crawford Av. 
Chicago, 111. 

Pardavimui 2 aukštų namas po 4 
kambarius pečiai ši ldomi; namas ran 
dasi Brighton Parke netoli \yes tern 
ave. kaina. $7,800. Atsišaukite pas 

JONAS KLIMAS 
4414 Sonitli Califoniia Ave. 

Telef. Lafayette 5976 

P5 

l l.'i 

m 

1 
y 

1 

' < r ^ ^ ^ ^ . * - - '-^^^^^gS*-'*" ~-"%^^^^?-""" "-^-^M^gL^" ' -r^ 
Bį> -<?^PC%.- - ^ 

m 

Įvairus Vakaras 
Teatras, Dainos ir Kitokį Įvairumai 

Bendrai rengia parapijos naudai 
Lietuvoj Vyčių 4-ta Kuopa Ir Jaunamečių Skyrius 

SEREDOJ, GEGUŽIO (MAY) 9 D., 1923 M. 
Dievo Apveizdos Parap. Svet. 18-to& ir Uniosn Arenue 
PradMa 8 ?al. vak. Po Programos žaislai ir šokiai 

Nuoširdžiai visus kviečia atsilankyti ' 
RENGĖJAI. 

J 
OR. A. K. RUTKAUSKAS 

GYDYTOJA* FU f l H I H H K G * * 
4441 8o. Wes«arB A * w » * 

Telef. Lafayette 414« 

• a a o d o a : t -11 rytais. I -I po 
plotu Ir 7-8 T&kir&ii ifedaldla-
įlak* Mkta.1 po pUtg I Iki f T»1 

i l 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS GO. 

809 W. 35111 SI., Chtcap 
Tel. Bculevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RACTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
•* Parduodam Laivakortes. • 

XM E S P I R K S I M E ! 
( U N Ii I ^ l E D 

II 11 iiįJh""~iMir~TMMr—iMi.r': 
I 

SECURITIES, 
STOCKS, BONOS 

IR 

ANTRUS MORGICIUS 
ATSIŠAUKITE 

1316 Kimball Bldg. 
25 E. Jaokson Blvd. 
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