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METAI-VOL B 

KARD. HAYES APĖMĖ 
SAVO TITULARE 

BAžNYčiA 
ROMA, bal 5. — New Yor-

ko Kardinolas Hayes vakar 
apėmė savo titularo bažnyčia 
— Santa Maria Via Lata. 
įTuo bndu Kardinolas tapo 
Romos parapijos kunigu taip, 
kaip ir kiti Kardinolai. 

Ši bažnyčia pastatyta try
liktam šimtmety. Joje ran-, 
dasi aPnelės Marijos paveik
slas, kurs čia didžiai garsus. 
Kituomct ta bažnyčia buvo 
titularo bažnyčia Palaiminto
jo Kardinolo Bellarmino. Ba
žnyčią aptarnauja Marijos 
Tarnautoj,u kongregacija. 

Kardinolą Haves bažnyčion 
įvedė parapijos kunigai ir į-
žymieji pasauliniai parapijo-
nys. Buvo nemažai ir paša
liniu svočių. 

Po tam tikru apeigų, Kar
dinolas llayos trumpai kall>ė-
jo itališkai, kiek ilgians ang
liškai. Choras atgiedojo Te 
Denm, ant galo Jo Emimuiei-

"ja susirinkusius palaimino. 

Po viskam Kardinolui Įtei
ktas legali s bažnveios vaidv-
rao aktas arba "rogito." 

Italija su Rusija .Grasina 

MUSSOLINI REIKALAUJA 80 MILIONU AUKSO LIRŲ 

RUOŠIASI KO-
m KARAN. 

RYT. GALICIJA PASIRENGUS REVOL1UCIJON 
PRIEŠ LENKUS. . 

VIKNNA, Kvą dieną Ttali- sižada tų skolų, bet ministo-
jos premieras Mussolini pa- riai nebepriima pas save pul-
sinntė ultimatumą Rumunijos kininko Greble. 
valdžiai. Reikalauja arti-1 pulk. Greble |yra buvęs yie-
miausiomis dienomis atmokėti nas prezidento Tafto palydo-
80 milionų auksinių iir#. Tiek Y(1]. Jį8 y r a g e n . iflreble su-
Humunija yra skolinga Itali- rms. 
jos kreditoriams — bankams.! 

Paskui la ultimatumą Juo- KumuiUJOS sJpnumas. 
dojon jūron pasiųsta italų ka
ro laivai ekonominei blokadai 
Rumunijos uostų. 

Italijos atstovas Bukarešte 

Kuomet Italija grasina Ru
munijos pakraščiams, yra ži
nių, • kad Rusijos bolševikai 
grasina rumunams Besarabi-

paini'ormavo rumunų valdžių,'joj. 
kad italų vyriausybės ultima- Patys rumunai šnipai iš 
t urnas nėra koks paprastas i Rusijos savo valdžiai Bukare-
šjmsas. * Tai reiškia 'Mnisi-jstan praneša, kad šį pavasa-
n o s s V Rumunija turi pri- !

rį bolševikai žada pakelti o-
silaikinti prie reikalavimu, fensyyf ir atimti Besarabija.' 

Kitas bolševikų tikslas — 
atmušti nuo lenku Lvovą, ryt. 
Galicijoj ir tuo būdu atkirsti 

Kitaipgi jos laivai bus užgro
biami. 

lai daugiausia atkreipta 
prie} Rumuniją. 

PAJIYŽRJS, bal. 5. — Spe-
eialėse depešose iš Romos 
skelbiama, jog Italijos vy
riausybė studijuoja priemo
nes, kokių turės 'imtis prieš 
Rumutiiįą, jei Bukarešto val
džia išspręs boykotuoti Itali
jos prekes. 

Nesutikimai su Rumunija 
kilo, kuomet pastaroji atsisa
kė mokėti skolas Italijos kre
ditoriams. 

Praneša, kad Italijos pre-
maeras yra- palankus sumany
mui blokuoti* Rumunijos uos
tus Juodoje juroje.. Tuo tik
slu jau pasiusta ten koletas 
karo laivu ir tie jau veda ak
ciją sų tikslu pagrobti rumu-
rjj garlaivius, 

iTaipat premieras palankus 
Italijon neįsileisti jokių Ru* 
munijos prekių ir italų pre 
kių nesiųsti Rumunijon. 

C H I C A G O J E . Poincare Baramas, Bet 
UŽ "LAISNIUS" {PLAUKOS 

SUMAŽĖJO. Reiškiama Pasitikėjimai 
.Chicagos miesto taryba jąu 

patvirtinusi 1924 m. miesto^ 
biudžetą, kurs yra didesnis už 
praeitų metyi biudžetą. 

Tuotarpu per pirmuosius 
tris šių metų mėnesius už 
"laisnius" surinkta virš 300,-
000 dolerįų mažiau, negu por-
niat tuo paėiu laiku, kuomet 
biudžetas buvo mažesnis. 

Tos gi pajamos už "lai-

» 

ISPANIJA REIŠKIA IŠTIKI
MYBE VĖLIAVAI. 

Tat nauja tautos šventė, ku
ri jau įvyko. 

> 

MADRIDAS, bal. 5. —Ne
seniai Ispanijos direktoriatas 
paskelbi' naujų naoionalc šve
ntę, kurią pavadino "Prisio-
gos Vėliavai Diena." Aną
dien ta diena pirmukart visoj 
Ispanijoj buvo švenčiama. 

Didžiausios iškilmės įvyko 
čionai, Madride. Tvvko ka-
rkiomenės paradas, kuriame 
dalyvavo apie 20,000 vyr(ų in-
fanterijos, artilerijos ir raita-
rijos. 

Ta kariuomenė coromonia-
liu maršavimu praėjo šali
mais karaliaus ir susirinkusių 
direktoriato narių. 

Tą dieną naujokai karei
viai prisiekdinti. Saliutuota 

Reikalinga S. V. akcija. 
x> 1 , r .• it- 1 Lenkija nuo Rumunijos. 
Balthvin Loeomotive \vorks J* J 

reprezentantas, pulk. Greble,! Rytinė Galicija pasirengus 
taipat darbuojasi, kad romu- revoliucijon prieš lenkus. Be
nų valdžia atsilygintų už jai sarabijos gyventojai nerims-
anais metais pristatytas loko- ta, nepatenkinti žiauria rumu-
motyvas — keletą milionų do- nų valdžia. Bolševikų armi-
leriu. ja tad lengvai galėtų sutrins-

Pulk. Greble darbuojasi, i- kinti Rumuniją, 
dant Suv. Valstybių valdžia Ir kuomet Italija bendrai 
pakeltų bent kokią akciją. Nes su Rusija suspaus Rumuniją, 
tas reikalinga. be abejonėsj ji turės pasiduo-

Tečiaus rumunų valdžia nie ti. Bet ir lenkams tuomet 
ko iš to nedaro. Ne vien iš- eis pragaištis. 

SOFIA, bal. 5. — Bulgari
jos valdžia išardė savo *aly 
komunistu organizacija. 

SENATO KOMITETAS PER- NANSEN ŽADA KELIAUTI 
SIKELS I OHIO. 

WASHINGffON, bal. 5. — 
Senato komitetas, kuriam pa
vesta tyrinėti Teisingumo de
partamento darbus ir buvusio 
generalio prokuroro Daug-
berty elgimąsi, išsprendė vy
kti j AYashington Court Hou-
se, Ohio. (Tenai jis nori per
žiūrėti Midland National 

I ŽEMGALI. 

MASKVA, bal. 5. — Pra
nešta, kad garsusis norvegas 
keliauninkas, fh\ Fridtjof 
Nansen, žadąs keliauti į šiau
rinį žemgalį su rusjų lakūnu 
Rossinsky. 

BUENOS AIRĖMS, bal. 5.— 
Argentinos darbininkai atsi
sako mokėti 5- nuoš. iš savo 
uždarbių senatvės pensijos 
i'ondan. 

snius" skaitosi visų miesto 
pajamų barometras. Reiškia, 
biudžetas priimtas be stip
raus pagrindo, be įsitikinimo, 
kaip daug pajamos atatiks iš-
latdoius. 

Kad taip, tai bus ieškoma 
naujų versmių pajamoms. Ne
reikia nusiminti, politikieriai 
ras priemonių, 

PARYŽIUS, bal. 5.—Fran-
eijos parlamentas 408 balsais 
prieš 151 reiškė pasitikėjimo 
valdžia, kuomet premieras 
Poincare pagrasino, kad jis 
atsistatydinsiąs, jei jo vald
žios nusistatymas kas link 0-
kupuotų Vokietijos plotų par
lamente bus kvestionuoja
mas. 

RUOŠIAMA VIENO MILIO-
NO DOL DOVANA. 

BERLYNAS, bal. 5. fc- Pe
rinai daug vokie^hj emigravo 
į užsienius. Vokiečiu, vyriau
sybė imasi priemonių sustab
dyti išeiviją. 

L I E T U V O J E . • . . » 

Jo Eminnecijos Kardinolo 
Mundelein priėmim«ui planai 
vis daugiaus vystomi. 

Be reprezentantų, kurie va
žiuos New Yorkan pasitiktų 
Kardinolą, be ruošiam,ų rece
pcijų ir kitos rųšies pagerbi
mų, dar planuojama Kardino
lui surinkti vieno -miliono do
lerįų dovaną. '*" 

Tas nriHonas nebūtų perso
nale dovana Kardinoliui, bet 
jo steigiamai (St. Mary's of 
Lake dvasiškai seminarijai. 

Nes Kardinolo troškimas tą 
seminariją padaryti vieną di
džiausių ir garsiausių pasau
ly tos rųšies įstaiga. 

RASHINIAI. — 1924 m., 
vasario mėn. 7, Kauno Apy-* 
gardos r Teismas j Raseiniuose 
nubaudė tūlu Kazį JVerdingo-
vą (Vergnopą) ketveriais me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo, 
pripažindamas Verdingovą 
priklausiusiu prie 1918 metais 

suorganizuotos plėšikių gink
luotos gaujos, kuri, užpuolus 
Cegelerės palivarką, Tytavė-

KIRVIAIS SUSKALDĖ 
"SEIFV -

, Premieras gavo pasitikėji
mo labiausia del to, kad jis 
parlamentui žadėjo, jog fran-
euzų kariuomenė neapleisian-
ti Ruhro teritorijos, kaip ii-
^ai Vokietija noatmokėsianti 
karo kontribucijos. 

Poincare dar pridūrė, kad 
šįmet jis iš Vokietijos išgau-
siąs vieną bilioną auksinių 
markių. Tad Francijai Rub-' 
ro okupuotė apsimokėsianti. 

Parlamentas sutiko. 
Parlamento atstovai klau

sydami tų ir kiU) premiero 
pažadėjimų, turėjo pradžių-
gti ir sutikti su jo nusista-
tvmu. 

J)elto, kuomet jo valdžia rei 
kšta pasitikėjimas, tai leista 
jam Ruhro ir Vokietijos klau-

Atakos premierui. 
Pirm balsuosiant pasitikėji

mo klausimu, premierą ata
kavo E. Herriot, radikalas, ir 
Andre Tardieu, buvusio pre
miero Clemenceau mokinys. 

Jiedu statė premierui inter-
pelacijas paskui interpelaci-
jas. Jiedu išrodinėjo jo val
džios tinkamus žygius. 

Premieras išpradžių atsaki
nėjo. Teciaus paskui nebete
ko kantrybės, kuomet Ruhro 
klausime atakos padidintos. 

Tad premieras pakilęs atsi
liepė, kad jei parlamentas ir 
toliaus jį vaišins aštriomis in-
terpelaci jomis, ypač Ruhro 
klausimu, jis išnaujo atsista
tydins. 

• Didžiumai to užteko. Dis
kusijos sustabdytos ir sekė 
balsavimas. 

Rinkimuose pavojus. 
Premieras Poincare ilgas 

laikas laimingai išsisuka, kuo
met jo pusėje stovi svarbios 
aplinkybės, nepalankios šian
die keisti valdžią. 

Bet eina parlamentariniai 
rinkimai. Žinovai tvirtina, 
kad Poincare nelaimės tų rin-

simu veikti taip, kaip jis ma- *imi»Į- I š k i I « n a u J a franeuzų 
no, kaip tinkamiausia. V D o n a t e valdžia, kurios prie 

šakv atsistos senos datos po-
Leista jam pasirinkti vieng, Htikai 

iš dviejų — arba ekspertų Į M t o Poincarei lemiama 
komisijos raportą pripažinti; valdžios priešaky būti ne il-
arba atmesti. giaus trijų mėnesių. 

4 UŽDARYTA KALĖJ1MAN. 

bankos knygas. Tos bankos 
vėliava arnotų šaudymais. jprozjdentu yra buvusio gene-

Direktoriatas darbuojasi pa ralio prokuroro brolis. 
<v-ią kariuomenę daugiaus su-
clemokratinti, arčiaus ją supa-
žindinti su civiliais gyvento
jais. Nes ikišiolj jokios pa
žinties nebūta. 

Jis pranešė, kad artimiau
siomis dienomis cia atvyksiąs »» vaisiaus, nužudė jo savi 

ninkus, tokiomis aplinkybė
mis: plėšikai pareikalavo lei
sti juos vidun. Atsisakius 

ilgi metai kaip jis neužsiima ^ ^ V e r p e t i n g k u i į s i l e i s t i > 

pasitarti apie tą kelionę. 

Dr. Nansen vra 63 m. Jau 

• kelionėmis į tolimus šiaurius. plėšikai išmušė langą ir viens 
Bet klausimas, ar komite- Karo laiku jis buvo atsidūręs į W s šautuvą 

BOLŠEVIKAI TAKSUOJA 
SVETIMŠALIŲ FIRMAS. 

COPENHAGEN, bal. 5. — 
Danijos užsienių reikale mi-
nisteris patyrė iš Maskvos, 
kad Rusijoje operuojamos 

svetimšalių firmos bolševikų 
valdžiai turi mokėti 20 nuoš. 
taksų iš savo pelno. 

as prieis prie bankos knygų. 
Buvusio prokuroro brolis 
kartą pareiškė, kad jis nie
kam neduos peržiūrėti knygų, galininkas. 

Karo sekretor. \Yeeks rei-; 
kalaujamus komiteto dokume
ntus iš karo departamento 
pasiuntė komitetui. 

KONGRESAS RAGINAMAS 
IMTIS DARBŲ. 

AVASHINGTON, bal. 5. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Franci jos 100 frankų 5.64 
Italijos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 fr. 17.29 

norėjo 
šelpimo darbui Europoje. Po ^ V o r p e t i n s k i s > b u v o 

karo tarnavo Tautų S « u n - I d ^ ^ i & t r a u k ė „ p l ė . 
gai. Jis didis šios Sąjungos *« . v . , . . 

šiko rankų šautuvą ir kirto 
kirviu jam per galvą. * Tuo
met kiti plėšikai, apsupę na
mus, ėmė šaudyti ir nušovė 
Praną Verpetinskį, paskui su
lindę į vidų, degino Verpetin-
skiams peduą, n«o ko Tamo
šius Verpetihskii ir Verpetin-
skienė mirė, 

Vomaris D-ys. 

ŽEMES DREBĖJIMAS PACI-
FIKO PAKRAŠČIAIS. 

SAN FRANCISCO, CaL, b. 
5. — Californijos pakraščiais 
anądien atjaustas lengvas že
mės supurtymas. Supurty-
mo visas -centras buvo Stock-
tone, už 7(5 mailių į rytus nuo 
San Francisco. 

Stocktone ir East Oaklande 

Keli piktadariai įsilaužė 
George iT. Watson, dažų pirk
lio, ofisan, 52 West Lake st. 

Kirviais ssukaldė "sei fai 
ir paėmė 500 dolerių. \ 

Susekta, kad vidun jie įlin
do per užpakalinį langą ket
virtajame aukšte. 

EKSPU0DAV0 BOMBA. 

kimams niekas* negali nei to
kiu nei kitokiu būdu kenkti^-
Jo priedermė tai * prižiūrėti. 
Ir suimti teroristai turi but_ 
laikomi kalėjime. 

cijos. 

Cook apskrities teisėjo Ja-
reckio parėdymu keturi vyrai 
uždaryti kalėjimam Jie kal
tinami už dalyvavimą terore ] Teisėjas visiems keturiems 
Ciceroje per buvusius rinki- paskyrė 162,500 dolerių kau-
mus. 

Tai John O'Brien, Hugh 
McOovein, John ir Harry 
Madigan. 

Areštuotai advokatai dar
buojasi juos paliuosuoti. Jie 
tvirtina^ kad apskrities teisė
jas neturi autoriteto tuos 
žmones kalinti, kad jie butų ir 
kalti, , ' CMICAGO, — Šiandie va-

Tony Manzella namų rūsy, j T e ^ i a u s apskrities teisėjas kare pramatoma oro atmai-

Union Stock Yards^Jfcnter-
national Amfiteatre' gegužės* 
9 ir 10 d. įvyks armijos arklių 
paroda. / 
m '"' = = g ^ = i1 11 i n • 

O R A S . 

Antrukart vakar Baltuose 
Rūmuose viešėjo pakviesti 8 
senato vadai. 

Suprantama, Prezidentas 'daugelis žmoniją iš namų išbe-
$1.00 ragino senatorius paskubinti *go i gatves. San Jose teatre 

legislatyvius darbus, metus 
šalin įvairius tyrinėjimus. 

pertrauktas vaidinimas. 

j6 ir daug langų stiklų sutru-
REMKiTE SAVUOSIUS, ko. 

Visą laiką Iietuvos Bankas 
iš įvairių kraŠtjj, pav. iš Dan
cigo, Karaliau6iaus, gauna 
stambius dolerių notyj pasių-
lymus, bet perka labai atsar
giai. Mat, daug yra falsifi-

Monterey laikrodžiai susto- lcuotų ir greitai galima but 
prįgautaht. Kauno biržoje 
taipat ift gana daug siųloma. 

1151 Larrabee st.. eksplioda-
vo bomba ir padarė apie 200 
dolerių nuostolių. 

Manzella negali išaiškinti 
policijai, kas ir kaip tą bom
bą ten įmetė. 

^ 

Kalėjiman ligi gyvos gal
vos teismo nubausta du žmog-
žudžiu-plėšiku: Rufus Young, 
25 m., ir Henry Fleming, 18 
metų. 

kitaip supranta tuos dalykus, na; temperatūroje atmaina 
Jis pažymi, kad apskrity rinvVmaža. T 

Už mergelių užkabinę j imą 
gatvėse areštuotas Rob. King, 
6211 Wood St. Areštuotas 
jau buvęs dukart kalėjime. 

Chicagos gatvekarių bend
rovė skelbia, kad gyvento
jams patarnavime padidinan
ti 12 nucfšimžių. 

SKAITYKIT K PLAUNKIT 
"DRAUGĄ" 

^T: 

Siųskite Savo Giminėms 

LfĖTUVA 
PII N I G U S 

P E R 

DRAUGĄ • H 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drai-
tais ir telegrama. 

— i m\ — — z 
sJ 
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Šeštadienis, baland. 5. 19*24 

LIETUVIU KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS n 

kaadfoDt iiskyroi ne<UIdi«nim 
Matomi 16.00 
PIMI lieti) $3.00 

Oi pranaotrAią motai! lakamu. Lai 
ta* akaitoai BOO ttiiaaymo dienot, 
t t nuo Naikją Metę. Norint permai-
tytft adreaą riaada reikia priaiųa-
H k m a t adreaaa. Pinigai geriao 
ciai aiųati iaperkant kratoj* ar ex-
iroo "Monoy Ordei" arba idadant 
rtnigna i regiatmoU WA>A 

DRAUGAS PU*; 0 0 . 
South Oafciey A?eoui 
Ooicago, Uilnois. 

Tel. Roosevelt 779) 

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

Atvažiuoja Chieagon daug į-
domybių paskutiniu laiku. Iš 
Andų kalnų atvyksta paukš
tis, kuris bliauja asilu balsu1; 
atkeliauja antis, nemokanti 
lakstyti; bet svarbiausias sve
čias — tai gorill, milžiniška 
beždžionė, stipri kaip jautis, 
žiauriausias visu žvėrių. 

Eis žmonės tų retenybių 
pamatyti, bet eis VISAI be rei
kalo. Mūsų tarpe gana yra 
paukščių su asil# gabumais, 
gana galvų nemokančių minti
mis lakioti; o tokių gorilų, 
kurių visa išmintis kumštyje, 
rasi ant kiekvieno kampo. 

jėga, kurie ne tik mažiesiems, 
bet ir didiesiems, ir visiems 
nepajėgs uždrausti neteisybes 
daryti. , Ą 

Yra tokia jėga pasaulyje, 
bet niekas jos nenori. 

Anglų laikraštis iš New Jer-
ser/, " T h e Monitor" apie tų 
jėgų parašė didelį straipsni— 
'Ignoring the only Ęeal "VVbrld 
Court ." I r nurodo, kad se
iliaus tarptautinio pasaulinio 
taikos teismų ėjo Katalikų 
Bažnyčios galva, Krikščiony
bės Tėvas; jis vienas ir šian
dienų tų reikalų tegalėtu pa-
sėkmingai įvykinti. 

Mes taip nemanome. Mums 
atrodo, kad pats vienas šv. 
Tėvas šiandienų negalėtu bū
ti pasaulio tvarkytoju ir tai
kintoju. Bet mes aiškiai ma
tome, kad be jo dalyvavimo 
taip pat niekas neišeis. 

Bet Romos ,Vyskupų atsto
vo nėra nei Tarptautiniame 
teisme, nei Tautų Sąjungoje. 
O juk Baltasis Senelis kalba 
U00 milijonų vardu, kalba 
taip, kaip nebeišgali nei vie
nas pasaulio valdovas šiendie-
na bekalbėti: jo žodžiaį pildo
mi nebaudžiant. 

Taika galėtų pasaulyje įvy
kti tuomet jeigu sisidėįų į 

Gyvuliai neveidmainiaujai daiktų pasaulio fizinė jėga su 
Je i paukšlis b\iauja asilu, jei 

# nemoka lakstyti, jeigu gori
los visa gudrybes kad jis tarp 
pirštų akmenį sutrina, tai jie 
ir nemėgina nieko apgaudinė-
ti. Nei tas asilinis paukštis 
duos koncentų, nei ta antis 
nemėgins aeroplanu virsti, nei 
gorila nestos jokio laikraščio 
redoktoriauti. 

moralia. Jeigu bent žymi da 
lis valstybių susitarusios vy
kinti teisybe gautų pritarimų 
ir Kataliku ir kitų Krikščio
nių ir Mahometonų bei Žydų, 
jei galima, tuomet sujungta 
pasaulio fizinė jėga su mili
jonų ir milijonų sųžinės val
dytojais galėtų moderniška 
kalba pasakyti tai, kų seiliaus 

FRANOUZŲ AKIMIS 
ŽIURI. 

KATALIKŲ PASAULY. 

"Ne\v York Tribūne*' pa
talpino straipsnį, peikiantį S. 
Valstybių Valdžių už pagelbų 
Vokietijai apsiginti nuo ba
do. 

"VVashingtone nutarta duoti 
Vokietijai 10 milijonų- dole
rių maistui. Į tų tikrai gai
lestingumo darbų minėtas lai
kraštis, pažiūrėjęs Francijos 
akimis, užmiršta visa, kas kiĮ 
nu, gera, reikalinga. 

Visam pasauliui yra žino
ma, kiek daug šiandie vokie
čių tauta kenčia, kiek vargs
ta. Dalis to vargo — tiesio
ginė pralošto karo pasekmė, 
bet didesnėji dalis — tai fran 
euzų militaristų beprasmis 
spaudimas Vokietijos liaudies 
tiek okupuotame Ruhro kiaš 
te, tiek. visos Vokietijos. 

Francuzai l t franeuzų drau 
gai norėtų apie 70 milijonų 
skaitančių tautų badu numa 
rinti. Tas neatsiekiama, tai 
negali būti atsiekta, nes ra-
sis visuomet geros širdies žmo 
nių, geros širdies tautų, ku
rioms koktu, nemalonu, skau 
du žiuryti į kitos tautos var

gus. • 
Amerika kilnų darbų atlie

ka. Už ta pagelbų privalėtų 
patys francuzai Amerikai dė 
koti, nes atsigaiveliavę vokie 
čiai išgalės- ir daugiau jiems 
reparacijų — atlyginimo su
mokėti. 

4 * Palaiminti gailestingi, nes 
jie gailestingumų apturės." 

: -^Katalikystė stiprėja 
Italijaje. 

Nuo 1911 m. Italijoje buvo 
pasidarę nesusipratymų tarp 
tikybinių ir valstybinių šven
čių šventimo. Mussolini tam 
nenormalumui padarė galą, 
nutaręs, kad sekmadieniai. 
Nekalto šv. M- P. Prasidėji
mo šventė, o taip pat šv. 
Petro ir Povylo apaštalų švėn 
tė butų administracijos už
laikomos. 

Švietimo ministeris Gentili 
išleido teisykles, kaip reikia 
Valstybės mokyklose dėstyti 
tikybą. Sulyg tų teisyklių, 
reikia, kad mokiniai pLižintų 
visų Išganytojo gyvenimą iš 
Evangelijų. Speciali* tiky
bos kursas, kuri-! paliekama 
1 lisvai pasirinku i r dalyvau
ti jame, apirrn Katalikų Ra
tnyčios istorlig ir įtakų, ku-
-IOS Krik^či >..' i» t-m'j į ci
vilizacijos išsivystymų. 

Yra patariama mokyto
jams, kad vengtų dalykų, ku
riais butų galima vien gin
čus įšaukti, priešingai, rei
kalinga teikti mokiniams po-
zityvį mokslą, — kiek toliau? 
jie sužinos užrnetimas kai 
jau bus išmintingesni ir mo
kės kritiškai pažvelgti į už
metimus. 

Tokiu būdu viešasis kata
likų gyvenimas ltalijeje su
derintas su Bažnyčios moks
lu, — katalikystė stiprėja. 

Mūsų "a r t i s t ams , " mūsų! sakydavo taip: " A n t prade 
visuomenės vadams," -mūsų • dėmuo jo 

redakcijoms kartais neprošalį Tuomt.tiktai butų galima ir 
gražių gyvulių taisyklę atsi
minti. 

Dievas!" * • 

mažuosius peštukus suvaldyti 
ir didžiuosius smaugikus ap
malšinti. 

Bok pragarsėjo su savo tai
kos planu; ne tiek dėlto, kad 
jo planas geras kiek dėlto, 
kad už tų planų jis riebiai už
mokėjo, net $100|XK). P. Bok 
žada dar labiau pragarsėti. 
Net Amerikos valdžia ima ti-
rinėti, iš kur jis gavo $100,-
000. Pasirodo, kad visas sky-
mas buvo darytas Tautai Sų-
jungai Amerikoje paremti ir 
buvo daromas daugiausia tų, 
JftfrTe^lkSfo metu buvo vokie-
čiams palankus. 

Amerika turT\ savo priežas
čių prie Tau^ų ?5ųjungos ak
lai nesidėti. , 

\ 

Kol taikų vykins tie, ku
riems svarbu vra ir taikos ir 

• 

karo metu iš s lipnesniųjų pra
kaito gyventi, negali būti tai
kos. Katalikų Bažnyčia ypa
tingai gali būti nešališka. J i 
yra gana nepriklausoma, kad 
stipriųjų pagelbos nereikalu-
t i ; nebūdama pasaulinė valst. 
ji neturį ir negali turėti po
litinių nei ekonominių intere-
s,ų, kad kų nors butų pagun
dos skriausti. 

Iiodos, ramiai mųstančiam 
žmogui tai yra aišku, kaip 
dienų. Bet negalintieji lak
styti, ir asilams giminingi 
paukščiai to nesupras. O 

vienas iš jų visuomet patai
kydavo. Senis Maųšas did
žiavosi ir kaimynams pasako
jo, kad jo šeimynoje atginiu 
si seninu pranašų karta.... 

*\V-n,ų' 25 Xo. paskelrTrar 
kad tų dienų busianti *'apsi
niaukę, bet giedra." I r ne-

Laikraščiuos plačiai ' kal
bama, kad generolui Primo 
Riverai paėmus Ispanijoj di
ktatūrų, katalikų gyvenimas 
priėmė naujų daug vilties 
duodančių išvaizda, — kata
likystė Ispanijoj naujai at
gimsta. 

TRUMPOS ŽINIOS. 
* 

,, •. 
'Pabaltijos valdybių » kope-

ratyv,ų konferencija įvyks š. 
apsiriko *'geros informacijos'm. kovo -8 ir 20 d., Rygoj. 
laikrašt is:" tų dienų negalėjo 
Imti kitaip, kaip tik arba ap
siniaukę, arba giedra. 

Nežinau, ar Grigaitis turi 
kokį Srolkę su Joškiu. Bet 

Konferencijoj dalyvauja Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos Ce
ntro Koperaeijos Organizaci
jų atstovai. Iš pradžios buvo 
kilusi 'muitis ir Lenkų kopera-

Atvvko Amerikon Berfrand 
Busscl\ kalba a p i e 4 a i k o s j ^ prigimties po-
nus. I r jis pažymi 
gu jis butų amerikieti 
Tautų Sųjungų, nesidėtų. Mes 

•taikos pfįa-r" * ** j***™***. F « -
ai, kad jei^J :* i t i a i a i £ o n l o s niekuomet ne-
detis, tai į N * * 1 * ^ 1 8 i šventuosius. 

manome, kad jeigu jis butų 
lietuvis, tai jis taip pat prie 
jos nesidėt,ų. Nes dabartinė 
Tautaj Sąjunga, tiesa mėgina 
įvykinti taika, bet nemėgina 
įvykinti teisybės. Teisybės 
nevykinant negalima laukti 
taikos. 

Užraukta, bet nepagydyta 
žaizda, gali būti paslėpta, bet 
ji greičiau už atvirų įvaro 
gangrenų ir mirtį. 

Bertrand Kussell sako, 
kad taika gali būti įvykinta 
tik tuomet, kada atsiras pa
saulyje jėga, kuri mažiesiems 

gorilos tinka didžiųjų vals
tybių politikai vesti. Jie tin
ka kartais ir bolševikų laik
raščiams redaguoti. Nes nie-
kas taip "žvėriškai nemoka ko-
liotis, kaip jitVs. Laisvamanių 
gi ir socialistų spaudai to ne
galima pritaikinti. 

" N - n o s " pasigyrė ir kelis 
kartus, kad jie esų labai ge
ros informacijos laikraštis. 
Kalbant apie Klaipėdų, jie 
nusismukino. Dabar čia dar 
pavyzdėKs. 

Bet pirma negu apie pavyz
dį pakelbėsime, pasakysim 
I>asaka. 

girdamas savo laikraštį jis vi- j tyvus kviesti į šių konferen-
sai tapo panašus į senąjį j ei ja, bet Lietuvos Koporatyvų 
Mauša. /Tarybai pasisakius prie Len-

kų dalyvavimų ir ki^ų Pabal-
Tas Maušas praneša ir k i t ų | t i j o s v ; i s t y b i ų k o p e r a t y v a i at-

^gerų informacijų," kad k u n . ; ^ ^ 11U0 s a v o s u m anymo 
Tomas Žilinskas apsivedęs su ^ ^ Į į Lenkus. Konferenci-
savo gaspadine. I r klausia : j o j L i e t u v o s koperacijų atsto-
kų " D r a u g a s " ant to p a s a - ! v a u s p §alčius, Ed. Šulčys, 
kys! O mes nieko. M e s t i k ' s t > Dį, ; r } % y . Zakarevičius, 
tiek žinome, kad kun. Žilins-1j# Aleksa ir J . Pledžinskis. 
kas yra Lietuvoje. Bet j e i - , j 0 į e } ) u s SVarstomi be gnmai 
gu jis butų Amerikoje, tai L ^ ^ koperaeijos klausi-
Grigaičiui su kun. Žilinskiu 
būti ta pati istorija, kų "San-

m,ų, dar ir visa eifė ekonomi
nių v klausimų, suderinimas 

da ros" Šliakiui su kun. G a r - i p ^ ^ k o K r a t ^ veikimo, 
v t 

uz ' mu: Grigaitis atsitūptų 
šmeižimų prieš Grand Jury. 

už perkant ir parduodant už
sieniuose prekes bei produk-

Naudotis.tuom, kad žmogus ^ Konferencijoj bus pla-
toli budauuis negali savo gar
bės apginti ir ant jo spiaudy-
ti ir loti, yra jau nebe asilų 
ir gorilų darbas, bet šunų iš 
patvorio. ' 

peštukams galėtų pasakyti j Buvo senas žydelis ir ture-. 
smarkiai " š a r a p . " Kodėl i jo du sunu. Vienas iš jų vi-
įnažiesiems |>eštukams, o ko- suomet atspėdarO neklaidin-
del ne didie*ienw smaugi- gai. Kuomet Srolkė sakė, 
kams? Pasaulio taika tol ne- kad ryt bus giedra, tai agentų teisume apgynėjas bu-
jvyks, kol neatsiras pasaulyje Joskė sakė, kad nebus. I r vo. 

Butų geriau, kad Grigaitis 
parašytų apie tai, kaip jų šta
bo- smogus /Tony Vilis už a-
gentavimų žurikams Žitkui ir 
Maratsui i.r nusukimų žmo-
niems tūkstančių, atsitūpė į 
kalėjimų. 

Bet vanias varnui nekirs į 
akį. O ir negražu prisipa
žinti, kad tai jų prietelis bu
vo. Dar gali prie progos at-
sLminti ir amžinos atminties 

čiai gvildenama žemės ūkio 
produktų pardavimo klausi
mas ir žemės ūkio kukuros 
reikalai. 

Klaipėdos radio 'stotis pra
nešinėja Klaipėdos meteoro
logijos tėmijimo stoties davi
nius du kartu per dienų. Tai-
pat pranešinėjamą apie ledo 
stovį. 

y i privačių pranešimoj sekretas 
nekenkiant kartu kitiems spau 
dos ar pvrekybos praneši
mams. To aparato pritaiki
nimų demonstravo Chicagoje* 
per metinį ge$kelių elektro-
tekiiikų susirinkimų. 

Nauja Dratųįj*. 
Londone susitvėrė nauja 

"Francijos Draugų' ' Draugi
ja. Jos pirmininkas marsha-
las French. 

Kur daugiausia popieros ga
minama? 

Austrijos popiera smarkiai Holandija g a m i n i daugiau 
brangsta. už kitas šalis popieros. 

Liudendetrfas nekenčiamas. 

Ludendorfas nustojo Vokie 
t i joje gero vardo. Daug mies
tų pįrmiau jį buvo paskelbę 

Irlandijos nesutarimai. 
Nepavyko nustatyti ribų 

tarp Pietų ir Šiaurės Irlandi
jos. Derybos nutrauktos. 

A 
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§ Asmeniškas Patarnavimas Del Mūsų 
Lietuvių Kostumerių v 

ME. ŠUKYS, VBDĖJAS KaMUGROIlTIO DBPAR 
TAMENTO šio banko turi daug draugų taapps mū
sų lietuvių kostumerių, nes jis niekuomet neapvy
lė j c ir visuomet no ra i jiems patarnauja visolriuo 
se dalykuose, taip kad jie jaustųsi čionai kfrip na
mie. 

J is tai užėmęs atsakomingų vietų, bet jis niekuo 
met neatsisako pasidaryti sau dar ir daugiau nau
jų "draugų. Ateikite ir susipažinkite su Mr. Šukiu; 
pasikalbėkite apie bankinius reikalus jūsų prigim
toje kalboje. Lai jis pagelbsti jums. Sandarbinin-
kauja su Mr. Šukiu, čaikauskas, Bagdžiunas ir 
Šimkus 

1 

Užmokėkite savo Real Estate Tax'us 

dioaai — taupykite laik% vaduojant į 

didmiestį; 

3 
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CENTRAL MANUFAGTURING DISRICT BANK 

A. State Bank 

1112 West 351h Street 
RESERVP VIRŠ DEVYNIŲ MILIJONU DOLERIU 

ring House Bank 
*#į\JS 
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TEGUL JUSy KŪDIKIS GEREJASI TYRU ORU 
IR PAVASARIO SAULĖS SPINDULIAIS 

* i . 

Daddy will find it 
,» iv perrect 1 

Užprašom motinas ateiti į .mūsų krautuves ir pasjrirti vežimėlį (6o Cart) del 
savo kūdikio. 

čia rasite šimtus skirtįngų madų ir spalvų, čia mokėsite mažiaus. 
Lloydo padirbimo, pilnos mieros vežimėlis ((io Cart) visavs dailiai 
nupintas, pasirinkimas sldrtingų madų ir spalvų. Vertė 
$25.00, pas mus po 

i 

"biznieriaus" Jurgelionio va
rdų. 

Juk nebereikalo jis Bisho{o 

Monaca. 
, Amerikos contr-admirolas 

Nil)laek yra ivšrinktas Mona
ko tarptautinio hydrographi-
nio biuro direktoriumi]. 
Nori sosto. 

* < 

Radio pažanga. 
Yra išrasta naujas radio pa. 

tobulinimas. Su nelijo, apa
rato pagelba apsaugojama 

Gražiausi Strolerei, puikiai pinti po 

AntAdviejų ratų sulkiesj labai puošnus ir turinti viršų 1*>*W 7l į 

I r daugybės kitokių augštesuių. ir žemesnių kainų ir gatunkų. 
Krautuvės atdaros vakarais Utarninke, Ketverge ir Subatoje. 

Paminkite mūsų vardų i r te^utevių adresus. 

^* ir*- : 

1930̂ 32 S Halsted St. fSS!^^^ 4177-79 Atchf Avt. 
and General Household Goods 

a- ~~a 
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Sesono pradžia, 
sietuvos Vyčių Lygos sezo 

nas bus atidarytas gegužio 11 
d. Vyčių Lyga priėmė Na-
cionalės Lygos įstatus, kuVie 
turės būti Užlaikomi ir piijdo 
mi atletų. Visos Vyčių kuo-
pos yra įstoję Lygon ir yra 
pasiryžusios laimėti oampio-
natą. 
Vyčių Atletų darbuotė Cice-
roje. 

Manageris Bladas Jennška, 
pranešė kuopai, kad jis gavo 
jauną vaikiną, — Joną Gre-

binį̂  kuris eioeriefiams pa-
gelbės laimėti čąmpionatą. R. 
Krenciaus ranka sveiksta. Už 

JOSEPH F. HAAS 
***?*•*>•:•.• 

Svarbiausia vieta visoj Cook Pa
viete aftt kurios jus turite balsuoti 
tai Reeorder of Doeds, kandidatas 
ant Mos vieto»s yra dabartinis Ro-
carder of Deeds. 

Žmoaiės kurie moka tax'us žino, 
kai* reiškia jo išrinkimas jiems. 

A. f A-
STAN. STASULAITIS 
po sunkios ligos mirė bąlami. 
S; 1*24 nu 6 vai. ryte R2 me
tu amžiaus. Kilo iš Kaono rė-
dyb. Raselui,, apskr. Kražių 
parap. Jautokiškiu kaimo. 15-
g>\eno Amerikoj 31 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Ona ir vaikučius Jero
nimą 28 m. StanKI. 16 m. 
BronLsl. 14 m. dukteris Albina 
12 m. Rronislava 10 m. 2 bro 
liūs Benediktą ir Mikalojų. 
Lietuvoj 2 broliu Juozapa ir 
Joną ir seserj Prancišką. 

Kūnas pašarvotas 1813 AVest 
45 st. Tj»i<lotu\«-s Įvyks pane-
dėly. balandžio 7 d. Iš na
mų 8:30 vai. bus nulydėtas 
į i r . Kryžiaus bažnyčia, kurioj 
Jvyks gedulingos paynaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas j 8v. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visu* 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Laklotnvėms patarnaus gra-
borhis I. J. Zolp — RlTd. &203 
Nuliūdę moterLs Ona ir valkai. 

^^m 

savaitės jis jau salos metyti 
svaidini. Tai Cicero turi ketu 
ris gerus metikus — Jonas 
(Jivbinis, R. Kreneius, S. Pe
trauskas ir J. Bukauskas. 

Cieerieeiai jau praktikuoja, 
už savaitės mano jau žaisti, 
jeigu oras leis. Nortlisidieeiai 
4urės susirinkimą bal. 19 d. 
Mibatoje po pietų, su Ciceros 
Vyčiais. Tas žaidimas tik bus 
praktika. Ciceros Vyčiai At
letai turės svarbu susirinkimą 
bal. 8 d. pusė po septynių va 
kare, svetainėje. Visi atletai 
yrą kviečiami būtinai atšilau 
kyti, nes bus renkamas ko
mandai kapitonas. 

Spartas mokyklose. 

Suv.Vals. Katalikį Aukš- ReiSkia aumažinimą tax.ų. 8umaiI_ 
tesniuju Mokykln (**ampiona»inlmas tax'ir.reiskia sumažinimą run 

•; * d,ų ir pigesni pragyvenimą. 
tą laimėjo Spalding Instituto 
iš Peoria, 111. Spaldingiečiai 
suplakė Marquctte Higb is i vertc 

Mihvaukee, turėdami 21 pnn «1U18« bcl ****** 
ktą prieš Marquette 7. 

McCurtby ir Kaiser, abu
du padarė tris "baskets" ir 
po kelis "free throws," C. 
Dunn iš Marąuette padarė! 
"besket" ir kelis "free tro-
ws." Vyskupas Hoban apdo 
vanojo Spaldingiečius didele 
vaza už laimėjimą čampiona' 
to. St. Mel mokykla viena iš 
penkių Cliicagos Kataliku mo 
kyklu, kurios buvo tomame-
nte išbuvo iki galo. St. Mel 
mokykloje dabar turi "hand-
tall", tarnamentą. Quigley 
Prep. Sem. ateinantį pirmad. 
žais base ball prieš llibbard 
lligb, Lincoln Parke, Cbica-
gos Katalikiškos mokyklos a-
tidarys savo sezoną, bąlanti. 
11, penktadienyje. 

Šeštadienis, baland. -5, 1924 
ft'-ifc 

T e l e f o n u s C a n a l 7 2 3 3 

PETRAS CIBULSKIS 
Mfiliavojimo iiootraktoritis 

D A Ž Ų 
IR 

POPIEROS 

KRAUTUVE 
Nepaprastas 

mūsų blsnlo 
• 

augimas reiš

kia sąžiniška 

Kostumerlams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

Tūkstančiai draugijų, kllubų ir pa 
vioniai žmonas romia Pono HAAS 
kandidatūra nes jis pi'nai to yra 

Žmonos jį išrinkę nrapsi-
(Apg.) 

Tcl. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, Uetavlafns visa-

dos patarnauju kuogeriansta 
M. YCSKA 

8228 West 88-th Street 

Remkite tuos biznierius, ku 
rie dažniausiai garsinasi dier> 
ašty "Drauge". 

TAVO TAXAI 

REMKITE SAVUOSIUS. 

S A L U T A R A f c į B I T T E R S 
Kas tas "Salutaras" Pite

ris" per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialia-J 
tua — chemikus, kuri su-
drutina nervus, pagelbl ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų. 

M ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesu<t 
ir išmatas nereikalingas Žmo 
gaus systemal ir priduoda 
stiprų, drutinantl velkama 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame išimtinai vieni 
visoj Amerikoj ką rekomen
duojame savo šaknis — ne
karštas kaipo geriausias gy
duoles. Tai dryštame atsaky
ti kad mes esame šaltines 
sveikatos. 

72 
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K a p o patirta gyduole, nes Jis yra labai pasekmingas plačioj A-
<jj merlkoj. bet taipgi ir J-uropoJ. Taipgi Tamlstos nepadarysite klai

dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros Ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptlekoriaus. o jeigu negausite tai reikalauki
te tešlai iŠ mūsų. D 

J 
< 
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SALUTARAS DRUG & CHEMICAL C0.f Inc. 
sd 

•• 

Gali būti užmokami mūsų banke. Kam gi gai-

sinti savo brangų laiką važiuojant į didmiesti (Down 

Town) ir stovėti eilėj kol prieisi, jei gali užmokėti 

savo tax'us čia pat mūsų banke. 

Mūsų noras patarnauti savo kostumeriams man

dagiai ir greitai, padarė šį banką didžiausiu banku 

šioje apielinkėje turtų ir skaitliumi depozitorių. 

y 

PEOPLES 5TOCK YARD 
STATE 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 <r Ashland A ve 

Chicago. 
Žiuėrk ant iškabos "P E 0 PL E S" kuri randasi 

ant mušu bankos. 

1707 So. Halsted Street 
\ 

S A L T T T ' A R A S 
Chicago, Illinois. 

B T T T K H S 
SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ" 

— — 
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PRANEŠIMAS LIETUVIAMS BALSUOTOJAMS 
Ant Rspub l i kon i ško T ik ieto 

• 
VYRAI IR MOTERYS BALSUOKITE UŽ ŠIUOS KANDIDATUS 

• 

Balsuokite už 

1*1 

Balsuokite už 

Balsuokite ui 1-

ffi 

WILLIAM W. SMYTH 
Republikonų Kandidatas 

ant 

Board of Assessoriaus 
Primary Balsavimai Ba-

S landžio S, 1024 
• j j i s turi 30 metų prityrimo 
S įvairiose tax'ų divizijos 

skyriuose. 

9 

VVILLIAM F. 

MTJLVIHILL 

Balsuokite ui 

Balsuokite už 

Tmstee, Sanitary Distrikto 
(3 turi būti išrinkti) 

Jis turi ilgu metų prityri
mo kaipo Patarėjas šio Dis 
trikto, tat-gi jis pilnai ata-

tinka šioj vietoj. 

WILLIAM H. WESBEY 
\ 

Republikonų Kandidatas 

ant Sanitary District 
• 

Trustee 

Jis yra prityręs ir teisin

gas žmogus yra buvęs Supt. 

of Lincoln Parko 

V7ILLIAM E. DEFFLEIt 

Republikonų Kandidatas 
ant Klerkos OirtJuit Teismo 

Cook Pavieto. 
Sis Jaunas vyras yra kaip 
tik tinkamas užimti šią vie 

ta, nes jis turi gerą 
prityrimą. 

Balsuokite už 

Balsuokite už 

EMIL A.W. JOHNSON 

Republikonų Kandidatas 

ant 

Klerkos Superior Teismo 

Visiems gerai žinomas ir 

teisingas žmogus turintis 8 
metų prityrimo šiame 

užsiėmime. 

CHARLES J. PETERS 

Republikonų Kandidatas 

ant 

Baliff Municipal Teismo 

Chicagoj. 

GEORGE F. L0HMAN 

Republikonų Kandidatas 
S Board of Review 

Jeigu nori įcerą ir teisingą 

patarnavimą, tai atiduok 

už jį savo balsą. 

I 
NEUŽMIRŠKITE BALSAVIMO DIENOS BALANDŽIO 8,1924 
ilHlllilIlIEIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIHipilllllllllffllIlIlM^ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE] 
C I C E R O J E 
Gražus vakaras. 

Draugystė ftr. Motinos Die 
vo Sopulingos rengia labai 
puikų ir negirdėta teatrą 
"Lietuvaitės". Teatre atvai
dins Lietuvos Vyčių 36 kuo
pa ir Šv. Agnietės choras ne
dėliok bal. 6 d. 1924 m. &v. 

Į kapitalą. Juo daugiau kapi-
Įtaio, tno geriau eina biznis ir 
geriau galėsime užganėdinti 

Įsavę kostumerius. 
Jonas Mikolainįs, vienas iš 

direktorių. 

dy sektinus pavyzdžius kovai PARDUODU, MAINAU ir 
už katalikų tikėjimą. PBJtKtt 

PAtf lr f inn t n i n sumintu J Namus, Jotus, farmas, bučernes, 
patartina kaip seniena, g ^ ^ ^t^^^ „ WUlf ^ 

taip ir jauniems Šj veikalų f^^^^^^^^^ 
matyti. 

- r — 

nius. Turiu ntmii aM jau-da-vimo fcr J( 
mainymo visos Chie&gos dalyse, y - , 
pač fti<le Vienttoljjio (Marąuette Ma-

Da»gel žmoni, aeaori ga- [?%)^ĮZ P l S ^ . S E ^ ' ; , 
V P T l i f m l o i l ^ £ > A l f l —.-—.A • » - . « . o.A.» >' '* l I ' r tr4n*lo<t i-.Jt.lrt r>« > / ^ r M l <o» i » « < l l l r i i I 

Amerikos- Lfetatic Mokykla 
3106 So. Halsted Str. 

Mokinama; Anglų ir Lietuvių kai 
| bų: Aritmetikos, Knyfvedystės, 

Giedrininkų 16 kuopos svar 
bus susirinkimas įvyks nedė-
lioj, balandžio 6 d. 1:30 vai. 
po piet, šv. Antano parap. 

Antano parapijos svetainėje, (mokyklos kanibaiy. 
Komisija kviečia visus kuo' Visi nariai prašomi atsi-

skaitiingiausiai atsilankyti i lankyti. Svarbus reikalai. 
šį puikų vakarą. Prasidės 7: Valdyba. 
30 vai. vakare. 

Komisija. CICERO Lietuvių Koopera 

tymų. 
Prie progos pažymime, kad 

viršminėtas veikalas, kaip tik 
yra pritaikintas šiose dienose 
vaidinti. 

a n t p e i s t i l - dorintiej i pirkt, parduot «r. tstaipyt 
kretokitea yf>atlškai, ar lai*tfV gausi
te ffcelta, teisinga pe^arnavima. 

.. 
jcijos, valgomų daiktų krautu 

i _ T f v . • • s 
Šv. Antano Lietuvių Parap. •*• »us visų šėrininkų su

sirinkimas i>anedėly, bal. 7 d. Budarojimo Paskolos Bend
rovės reikalai. 

Pirmadieny, 7 bal. 7 vai. 
vakare ši bendrovė atidaro 
8-tą seriją. Bendrovė yra sau 
gi ir dėlto lietuviai jai pasi
tiki. 

Yra prie jos ir svetimtau
čių. Nes ši bendrovė yra vie
ta kur žmonės savo pinigus 
gali taupyt, padau&int geriau 
kaip pas Bišopą. 

Jei prisieina reikalas issi-
imti savo sutaupytus cente
lius, tuojaus išmokame ant 
pirmo pareikalavimo. 

^ Reikia patėmyti, kad yra 
tėvų, kurie moka i mūsų ben 
drovę už savo mažus kūdi
kius kaipo inšiurinimą pagal 
savo išgalę. Užaugs sunūs ar 
duktė sykiu ir pinigai. 

Taigi kviečiami yra visi lie 
tuviai prisidėti ir padauginti 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO 

[Puikiausios nusikintos kvie-i 
rtkos, vestuvėms bankietams.l 
jpagrabams vainikai ir ki-[ 
[toms pramogoms. 
> PaUarnavimaa mandagiausias,* 
'kainos žemiausios. 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 I 

7:30 v. vakare. Lietuvių Liuo 
sybės svet., 49 Ct. ir 14 str., 
Cicėno. Malonėkit visi atsi
lankyti. Kurie negalėsit bifti 
susirinkime, prisiųskite savo 
antrašus prot. rast. J. Tarvid, 
1334 So. 48 Ct., Cicero, 111. 

WESTVILLE, ILL. 

Piloto Duktė" bus "atvai
zdinta du sekmadieniu bal. 6 
ir 13 d. šv. Petro ir Povilo 
svet. 

Ar lis ar snigs, bet jau ei 
siu pamatyti. Aš. 

Stenografijos, Typewridssg, JPlrk-
lybos Teisiu, Laiškų Raiymo, Su 
vienytų Valstybių Istorijos, Abel-
nos Istorijos, Geogfrafijoo, Poli-

|<J«iės Ekooomijos .Pilietybės,. P a l r | 
| | lrašystėsi Grat»atU*w, Litej?s*u-

s*s, Retorikos Etinaalojgljos Ora 
torystės. 

MOKSLO LAIKAS: I 
Kuo 8 iš ryto iki 4 po piettj. 
vakarais nuo 7 iki 9;30 g f l 

REAL ESTATE ^ M ^ 
1!418 W. Marąuette Rd. arba 47 Blvd. i 
Arti Westem A ve. 1 tileago, III. " 

Tel. Prospcct $B78 

j į^JHJUuai I I ; 

flMafoM 11SS 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORIf H IR 
Baissmnotojaj 
Tnrlų automo

bilius visokiem* 
Mikšiams. Kalus 
prieinama. 

3819 Aubum 
A ve. Obicago. 

|! M. E. ZALDOKAS 1) 
ARHTEKTAS 

rel. Off. Humboldt 48!t 
Ras. Humboldt I t t l 

1263 N. Paulina St. 
Ksmp. MUwaukee Ava, 

M I Z A R 
KaroUtts naikinimo Reumatizmo 

Garantuotos gyduolės 
išgydymui reumatizmo 
skaudėjimo rankų, kerjų, 

1 pečių, nugaros ir kruti
nės. Sutinimo sąnarių, 
kojų, galvos 8kaudėji-

| mo, sustyrimo kolų, vL 
šokių sutinimų, asthma. 
Visi tokie skausmai bus 
prašalinti po trijų sykių 
vartojimo MlZAR. 
Didelis sio- me% s p 
vikas kainuoja tfUi L%i 
Mažas slovi-
kas kai nuo j, 
Ulsisaky 

AMERIKOS DOLERIAIS 
AR LITAIS. 

Išmokame kiekviename Pasle Amerikos Dolieriais 
ar Lietuvos Litais. 
TELEGAFtT 

Siunčiant telegrafu atpiginta kaiaą. Siuntusiems 
pirmiau per mūsų jstaiga ^ra 50% pigiau. Klauskite 
informacijų laišku ar ypatiškai. 

AFFH)A VITUS ir kitus lega&škus dokumentus 
padarome atsakančiai. 

LAIVGKARTfcS ant visu linijų.. 
Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 

REGISTRUOTAS NOTARAS 

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

Chicago, Ulinois. 
Telefonas yards 4669 

< < Piloto DuJrtė" scenoje. 

Senai laukiama westvillie-
ėiams dieną, galop artinasi. 
Tai yra 6 bal., kurioje, vie
tos Vyčiai statys tų gražių j į 
,5 aktų veikalą* "Piloto Du-! 
ktė". Lošime dalyvaus 30 y-; 
patų. j 

Seėnerijos ir kostiumai pri 
taikinti Romos laikų. 

Teatruose ant scenų sten
giamasi atvaizdinti išsiduo-
daneius žmogaus gyvenime 
bruožus* Tik, deja, vietoj 
gražių pamokinančių, blogo
sios valios žmonės neretai 
teikia kenksmingus. Gi prie
žodis sako: "Pavyzdžio ga
lybė didesnė, negu 'žodžių.'' 
Tad apvertinkime gražius pa 
vvdžius. 

w 

Gražiausį ir kilniausi pa
vyzdį mums teikia. Išganyto
jas ir pirmieji krikščionys. 
Tai amžini pavyzdžiai. Taigi 
šis veikalas "Piloto Duktė" 
supažindina mus arčiau su 
amžinąja pasaulio Tragedi
ja, ir perstato scenos veidro-

CUNARoD 
AR MANOTE ATSIIMTI OI 

MINE8 I AMERIKA? 
Lietuvos kvota jau yra pasibai

gus, bet dabar laikas prisirengti 
prie naujos kovotos, kuri prasidės 
liepos 1 d., 1924 ra. 

Mūsų ofisas Kaune pagelbsti iš
gauti pasportus, vizas ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn. 

Nėra reikalo laukti tiems, k*ir!e 
turi Cunard tikietus. Mūsų laivai 
išplaukia iš Europos kiekvieną sa
vaite. # 

Cunard Ukietai yra geri del ke
leivio ant AOT'ITANIA, B E R E N K 
GARIA ir MAURETANIA. Grei
čiausia jurų patarnavimas pasauly. 

Del informacijų kreipkitės prie 
mūsų vietinio agento arba prie 
mūsų ofisų. 

Cunard Line, j \ 
140 H. Dearbom 

ne
iti Į 

VELYKŲ DOVANAS 
SIŲSKITE GIMINŽMS TUOJAU 

Pinigus siunčiame LITAIS arba DOLERIAIS į 
Lietuvą, Vilniaus kraštų, ir kitas šalis. 

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

Pasportus, doviernastis ir kitus dokumentus pada
rome pigiai ir greitai. Esame registruoti Notarai Lietu
vos Atstovybėje, Washingtone. 

Visais reikalais kreipkitės pas: 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ 
V. M. STULPINAS. Gan. Agent. 

Phone Yards 6062 

3311 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account ra mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai griausiąs 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
ami atsakantis savo vertė. 

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

CICER0#BANK 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO. ILL. 

vi 

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomrt jie yr% labai J«unl ir dar 
eali kalbėti, toomet i«j *ays ksttfc 
j»io»—tik (Matebfckit lu:ip j»« ufcitd^a 
dii-uga»iu, ktKNŠėt mofiim paima bocką 

Ing. a V. PaL Biurą, 
r»(rtrbflcit Jy paatanraa n"ryti Httį aha> J 
piuDei \idnrji| p* Liomotoa, kokiu tik 
kuomet ne aig^Tp pitLirvuki. Ir jig yra. 
ler?ii»<:s'», tl^ifik Vf:kia pa'-ekminpiau-
siai! fifotirtca—jųs n#iUt>ot« to ttn«an>mo 
Jausti milutuma, visitii.ėMuin ir u^si-
mnMininu), iii jim nrnauUojato BAMBINO, 
kuomet kūdikis piaidnro neramiu, »ier-
lintii, piktu—tai rra tik-i #eklal vidurių 
užkietėjimo. Miecok Šiąnakt ramiai, uee aa 
auALančiu rytu kii'iikia v'-la bus linksmas 
kai risuomH. UAUMIMO aSiUtM eavo darbe 
Ir atliki grndl 

P. AD. RICHTER A CO. 
104-114 So. 4th ««. fireeltrrn. N. Y . 

k- " l ' tf '• 

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

negausi. Mašinėlių laiškams dmkuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, Sliubinius ir deimantinius; gramo
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiSkų ir prūsiškų iždirbyseių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikaliįkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalyku. 

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

Telefonas BOULEVARD 7309 

BARGENAI! BARGENAi! 
• NoiĮnt duoti progų mūsų kostumeriams nusipirkti savo plum-

ibing materiolų pigiai mes nutarėme padalyti šių savaitę- bargėnų 

savaite. 

IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA PANEDĖLY, BAL 7 ,1924 
IR BAIGSIS BAL. 14,1124 (TAIPAT IR NEDĖL. BAL. 13) . 

Jeigu norite ^auti proga nusipirkti pigiai turite būtinai atsineš

ti skelbimų iš *fc> laikraščio su Ifavim. Prieš pirksiaat būtinai pasi-

atykite1;su mumis pirma, del savo gero. Jus tikrai nustebins.' 

Bukite Tikras Žiūrėkite Tikro Vardo 
Ir Vietos 

MUSŲ VIETA YRA DIDELIS MEDINIS NAMAS SU DIDELE 
&*' . : •* r I§KABA ANT VIRŠAUS. 

allsb V X 
KAMPAS STATE IR 22-ROS GATVIŲ 

Telefonai Calumet 0645—1692 
Atdara vakarais iki 7 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų. 

Mes kalbame lietuviškai. 
ss>»sMSs»^aBs»aaMse«Bee>s>»«ias|s»aQ«BMMs»aiM ^ į m ^ 38 • 11 ..i 
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ICHICAGOJE. t 
ROSELAND. 

i l M m m » i 

P-os E. Rakauskienės kon
certas rytoj. 

Rytoj, bal. 6 d. Visų Šven
tų parap. svetainėje įvyksta 
vienas puikiausių koncer
tų. Koncertą, rengia p-ni E. 

WEST SIDE. 

Iškilmingiausia Vakarienė. 

gal šv. Ba&iyčios įstatus ve
lykinę išpaiktį įr priimti šv. 
Komuniją. Tai yra gražus ir 
dievobaimingas dalykas. Nes 
juomi išpažįstame, jog esame 
Kristaus pasekėjai ir pildome 
Jo mokslą. Kad išpildyti šią 

visi <in corpQre" eisime į baž ..Moterų S%-gos 2iinos kuo- f ' " " ' ! " ' ' " ","',' l n l9#^9 
nyčią ant šv. Mišių ir priim- . , , , . , ' * 
sime šv. fcomunįja. ^ & mėnesinis susmnkmias 

Valdyba, j bus rytoj, bal 0 d. 3 vai. po 

Sekmadieny, bal. 6. d. 6:30 j g r ažią priedermę Mergaičių 
va), vakare, Meldažio sverai 

VISŲ ŠVENTŲ paželpi P***1*' š v Kry%us parapi
nės dr-jos bertainiirf^ su.siriit'jos mokyklos kambaryje. 
kimas įvyks sekmadieny, bal. I 

~ yaHyba. 
Dr-ja Nekalto Pras. Š v . M i \ ' * d- X V*L P° ^ * **• * » 
savo susirinkime n u t a r ė , ^ 0 P " ^ 8V<* V ^ i u Um~\ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^H Ua^^^^a^a^a^a^^^^^^^^^Ki •« « 

į atlikti išpažintį subatos vaka 

nėję,, 2244 VV. 23rd Pląee, į-
vyks iškilmingiausia vakarie 
nė, kurią rengia Westsidės re> balandžio 5 i. ir eiti kor 
moterys Aušros Vartų pąr. p o r e p r įe ir. Komunijos ne-

• IT" T I ,1 '.".»! 

KakaųskienėT J i pildys žymią i n a u d a i - f°ie ^ a k ^ ė j c bus dėlioj, bal. § d., 7:30 vai. ry 
programo dalį. Turėdama 
stebėtinai gažų, malonų bal
są, jį suteikia klausytojams 
begalo gražaus įspūdžio. Be-
to, Mam koncerte dalvvaus 
p-lė J . Urbiutė. J i yra viena 
iš gabiausių smunkininkių; 

nevien skanus valgymai, bet 
ir vienas iš gražiausių prog
ramų. 

Viena tūkstanti dolerių. 
Rengėjos yra nusistačiusios, 
žut-but padaryti gryno pel-

te. 
Visos narės" atlikt šv. išpažintį 
Jei kuris negalėtų savo baž
nyčioj, tai gali atlikti toj baž 
nyėioj, kuri yra jam arčiau. 
Tiktai kad butų visi korpore 

bary. Valdyba, f-- «*•»»« m 
" N0RTHS1DE ' TOVVN OF LAKfl 

™ J .* -m * • ~ - . * Šiuomi pranešu Gerbia 
Federacijos 7-to Skyriaus {! • . ..•*. , ' , 

9 J '•miemg tautiečiams, kad pas 

i t 

jos griežimu kiekvienas bus, 
užžavėtas. P-as A. Zambace- |P m k i l n i J užmanymą. Tad visi 
vičius taipgi savo gražiu dai i r e . m k i m c « vakarą- * • * akai 
navimu suteiks daug malonu 

no $1^000. Josios ištik'rųjų i r į p r j e šv. Komunijos nedėlios 
dirba, kad įvykdinus savoj iytą. Iš to .bus Dievui didės 

mo. Šio koncerto akompanis 
tu yr§ą. p.J. Sauris, vienas iš ga 

%biaųsių lietuvių muzikų CIii 
cagoje: Gerb. klebonas kun. 
P. Lapelis bus šio grąžau* 
vakaro — koncerto vedėjas. 
J is sakys įžanginę kalbą. 

Vienu žodžiu, šis koncer
tas bus tikra dainos puota. 
Užtat mes, roselandiečiai,-vi
si pasirūpinkime į koncertą 
rytoj atsilankyti. Busime pi!-J 
niausią i patenkinti. 

tlingu atsilankymu. Kas atsi
lankys, bus pilnai patenkin-
tas. 

Sekmadieny, bal. 6 et dau
gelis mūsų draugijų eis "iii 
c^pore" į "VVestsidės moterų 
rengiamąją Aušros Vartų 
par. naudai vakariene. Neku-
rios draugijos tam .tikslui net 
extra susirinkimus laikė, kad 
tinkamai parėmus šį svarbų 
darbą. žvalgaitis. 

nė garbė, nes iipildysime Kri 
staus paliepimą bei pasaky 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
balandžio 6 d., pusė po pir
mos po pietų, šv. Kryžiaus 
paraj?. mokyklos kambary. 

gis susirinkimas yra labai 
svarbus ir neatbūtinai visos 
draugijos privalote prisiųsti 
delegatus. Valdyba. 

Šv. K. A. Rėmėju; 1-mas sk. 
turės mėnesinį susirinkimą 

Kur W du arba trys . 1 b a h 6 d ' 2 v a L P° * i o t u S v -mą: 
susirinka mano vardu, ten ir 
aš busiu," ir organizacijai iš 
to bus geresnis vardas ir di
desnė garbė. 

Dvasios vadas. 

Kryžiaus parapijos mokyklos 
kambaryje. Valdyba. 

= = 

A D V O K A T A I 

P R A N E Š I M A I . 

BRIDGEPORT. 

Kiekvienos katalikiškos dr-
Roselando Onytė, stės yra priedermė atlikti pa-

D A K T A R A I 
•i ą» ą» a» •» 1 — * fc»i«i W 1 » w | l 

| relefonjM Boulevard i t» f 

Dr, S, A Brenza 
«#** 8o. Ashland A vena* 

Chfcago. m . 
• a i . : • ryto Iki lt pl»t: 1 po 

! piet Iki 1 po plet: • :•§ »ak Iki. 
1 » t# rak. ^ _ _ _ . 

» i > i a a a ia»î â »>«aa — ̂  i MI aai a* ^ — ^ aa * 

Telefnoaa tteeley 74Sf 

D r, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai rlsokla* ryrų ir 

motorų lytiškas Ūgius. 
1401 Madlson Street 

aLanip. Weatern A»e. — Ghlcago 
Valandos* S—4 po platų T—9 rak. 

I>>l .'V>ole\»rd «r»»7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

17«7 W. 47-th Ht. 
| VaJandoa nuo t Iki 12 dieoą* nuo f 

Iki a vai rak. Nedėllotuia nao f 
Iki t vai. po pteių 

r Tel. Boulevard 2 ISO 
DR. A. J . KARALIUS 

^ Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, m . 
J 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
Tel Yards 0994 • 

Valandc-t-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nno 2 iki 3 po piec 

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

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-
i tetrikas ir Specijalistas 

Blektroterapas. 
IŠIMA TONSILUS — 

1)— B« mariniai*, 
t)—B« prilio iv b« tamacaM, 
D—B* kraaja, 
4)—B* j«ki« paToJaas irdkatal, 
fi)—Faeljentttl a«ralkta ilrrtl, ra

li tuoj ¥%lrrU. lt sali eiti 
1 darbą. 

Pacraa 'Gall-steoe^ (ajcmcoia tulirJe) 
Ir akir.enjs šlapumo pualėja be o-
peracijoa, ra tam tlkromie moke-
Itikomis priemonėmis bei valstala 

Apkiutosiem* sugražina girdėjimą. 
iijrdei rlaskia* ligas pasekmingai, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Prafeoijanal! patarnavimą telkia savo 

ofiso: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, IU. 
Otlsas atidarytas: kasdien nao I TSL 

po piet iki 9 vai. vakar*. 
Nedaliomis ir serodomis ofisas 

rytas. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
U Y k ^ l O J A S I R CHIULROAtt 
4442 So. Western Ave. 

relef. Lafnyetto 414« 

Noithside. — šiuomi pra
nešame, kad Labd. Są-gos 
6-tos kuopos vakaras įvyks 
bal. G d. 1924 m. Sv. Mykolo 
parap. svet. 1644 AVabansia 
ave. 

Tad kviečiame visus atsi
lankyti ant minėto vakaro. 

Renginio Komis. 
Balandžio 6 d., sekmadieny, 

tuo po pamaldų, įvyks mė
nesinis susirinkimas Labd., 
Sąjungas' 6 kp. Sv. Mykolo 
parapijos svet. Visi nariai e-
sate kvieeiami skaitlingai at
silankyti. ' Bitantas, sekr. 

• * • • " • • - ^ f c - * ^avSJSSOMk. * ^ M _ _ • ' * « M O » „ » 

Labdaringos Sąjungos Dire 
ktorių susirinkimas įvyks še
štadienį balandžio 5 d. 1924, 
2 vai. po pietų, Aušros Var
tų parap. svet. 23 PI. 

Valdyba. 

! ? • > • > • * > . . < • • ,• m m i j į į i i i wj<k m* • » » » » • • • » » « • • • • » • * • • 

8 W. B A N I S 
ADVOiATAM 

1 
• M 

!i<»om »<14 - Tetef. Haa<Jon»a 
• a i : Nuo t ryto rkl B po pimtų j 
Vasarais. » t t a 80. HaMtei Htr 

relef. Tan*s ! • !» 
Ch»oa»o. 

1 ' ' 1 • • " - ^ 3 v. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

paraMvlmo nsfcayimtiie Ir Igatfajlaiaa 
7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TIUIIL'NE BLDG. 

Telefonai Raiulolpb 92(11 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

F 

mane galite nusipirkti Ve
lykinius visokius aprėdaJus. 
.Turiu vyrams marškinių, 
kepurių, kaldaraijačijj ir tt. 
Moterims dresių, kvartukų, 

f jmnčiakų, šilkų, vaikams 
siutįu, kepurių ir čeverykų. 
Mergaitėms čeVerykii ix vi-

| šokių dresįų. Todel<ci pra
šau visu atsilankyti, o ypael 
katalikai remkite katalikus-1 

{kas įstaigas. 

A. NAUSĖDA 
1024 Center Slr. 

1 

/n merų pfiiynnio 

II 

a ^ a » ^ a » ^ ,*>. M f t * * ^ •^is^is^is^is^a^a^a^a^a^a^a^BiBBBBBBBBss^ 

ar juaia aaaoda f Ar»» T 

uagipa 3 o f a t l t 
Ai »a»«A»t akys »r«t» » * * * * 

•tat 
ax kni»».» «Al.fa? 
ax tSatot Uote itafp lt sriakaočlaf 

. • . j į h . i i . a . 

ax atstot i* p* trnput| ma**>at 
Ar altya opios ftvMpaff 
Ar Jauftata kaip fr smiltis ak» 

• E aat 
Ar yra balta 6ėmA ant vokii? 
kx turit katarakta^ 
Ar turi Jhralraa aklsf 

Dr. Jan J, Smitam 
AKIMIP gpRCIAIiTHTAsI 
1801 So. AsMaod Asm 

rtSThpas K gatvės 
Ark trečio aug#to nrS Platto ap
tiek os. kambariai K . 15, 11 Ir 17 
•s isrc'oj i nno • rvtn Hcl t vakare 

Nedėliomis uždaryta. . . 
V i f i, •• 

PIRKTI, PAR0UOTI AR MAI-
HYTI VISADOS KREIPKTTftS 
PAS MUS, TAS JCMS RUS 

AUT NJTOJ0S. 

809 W. m % CNcago, 
Tel. BbaltVArd 0611 ir <ft74w | 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-1 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
f s Parduodam Laivakortes. 

n IMT i • *•»" sr A a a * i 
•TTl TlJ 1 f Į f • I I 

LIETUVIAI 6ĖJLtok£u 
• 
Įtelefosiaa boaleTarsl 

- P . 

• — r — 

'leJeforiaM Canal ' 

• ^ i * ^ ^ ^ ^ ? ^ " ^ ^ 

•SW«»«*i 

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

Alt-trupolitan Stato Banko Ifame 
8*01 W. ĮSnd St. Tel. Ganai (1098 

h 

JOHN 6, MEZLAISKIS 
Generalia Kantraktodus, 
statytojas ir senrj namo 

taisrtojas. 
2319 West 24-th Street 

OhieafP, JH. j 
* ! • • 

DR. 0, VAITUSH, 8, D, 
uurn vis AJuru «Hcn^i8iA« 

Paianrrttm šiai* 
akly tsmplma 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t5fel akau«Jlmr 
ralToa, srajfullo. aptsmrmo, o«rn> 
tumi, -kandančhis Ir u*«W*ru#iue 
karšrtu akla knri™. altys katarak 
to. hemlaglo: netikras iMla Indadam 
Daroma agaaminaa elektrą parodau. 
tla magiausias klaida* Akiniai pri 
taikomi teisingai, tol) ir eiti matan-
tietna pa»elbyta. Beraukite aaVs re
gėjimo rr vaAiua *tns.n<Mus mokyk 
lon. Valandos: nuo l t iki I rakaro 
Nedėliomis nuo l t lkl U . 
1646 W 47 St. b Aahland Av 

4188 

i . Masalskis 
Graboriiui 

irataraauju lai- j 
dotarSse »ea-
tasėae. krttotfy-
nee Ir kituos* 
reikatoose. 

(3307 Aaonm Are. Chicago, Į 
Jpįlę^^sMPajf^a^—^a^ssa^^a^ina^į^aa aa *a^> p # a m *m^ • 

& D. LACHAWICZ 
Iik*«Yfs Oraboriua 
8814 W. 2Srd PI. 

CScago, IH. 
Patarnauja laido-

tuvėee kuoplgiauaia. 
Reikale meldžiu at-
ataaukti, o mano 
darbu busite ui 
nėdlnti. 

TeL OSSMI 1971 
8188 

f-^ 

Ifl WEST PULLMANO. 
Atradimo Švento Kryžiaus 

Draugija eis išpažinties 5 d. 
bal. vakare, o nedėlios ryta 
grupoje prie Šv. Komunijos. 

Broliai, minėtos draugijoj 
pasistenkite atlikti katalikiš
kas priedermes ir daryvauti 
nedėlios rytg. korpore šv. Ko
munijos priėmime. J. Kilas. 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

Ofiso Tel. Boulevard 8*** 
Reald. TeL Van Buren 8884 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku. 

Valkų Ir vlsij chroniškų Hįfų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas Slst Str. 

Vai.: 10—11 ryto: 2—S po plet. 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėlė savo oflsa po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
•SPECLT AUSTAS 

Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 8—6 
po pietų: nuo 7—8.20 •Kkare 
Nedėliomis: 10 lkl 1. 

Telefonas Drexei 8SSO 

BRIDGEPORTAS. 
L. Vyčių 16 kp. narių domei. 

Sulyg L. Vylių 16 kp. nu
tarimo šiais metais Velykine 
išpažintį atlikti visi kuopos 
nariai eisime šeštadieny, 5 d. 
bal., o prie Šv. Komunijos 
eisime nedėlioj, 6 d. bal. 

Todėl visi kuopos nariai 
malonėkite atsilankyti nedė
lioj, 7 vai. iš ryto į Šv. Jur
gio par. svet. i Vyčių kam
barį, ten gausite po gėlę ir 

• i a y a.„".•#•• .aui m » • r - ^ w - - •• • — ••"• . •;• i • » » • ^ • ' ' įm'is m • — 

D A K T A R A I 

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

Oflsaa Didmiesty j : 
* 

( 29 South La Salle Street 
Kambaris &20 

Telefonas CeutraJ 6880 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Vards 4981 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmiestyje 
OHIOAGO TEMPLE BlILD1HO 

77 Weat Wa^hU»rtw gireet 
B o o n 1738 Te!. Dcarbocu »Of7 
Namu TeL Hjde Park 8888 

« % ^ » » » » i w i p » 1 ^ » ^ x 

M . JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofis$ po num. 

3337 So. Morgan Str. 

VALANDOS: 9—12 iš ryto 

tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
į s a i 60. Halsted Etreet 

Valandos: 10 iki 12 ryte; l lkl 8 
. j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ - ^ - J Po pietų; « iki t Takare L 

Nao 2 vai. po piet iki 9 vak. ^ „ U , J M — Ą 

relef. Boulevard 0818 

Or, Mataiti Žukauskas 
8TAPRAPATU 

j»248 9. Morgan 8t. OIMca«o. | 
Valandos Paned. Sered. Ir Su- ( 

batom nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
4869 South Ashland A*enue 
Vai. Utar, Ketvr. ir Petn. uw> 

3 lkl f vai. vakare. 
„ • • • i • » » » • » • • » ! • ••«• » »» m**~ * * # '• 

• • • 

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

Veda bylas visuose Teismuose. 
i Kx;uninuoja Abstraktus. Padaro 
•f pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
Room 1518 AslOand Block 
Telefonas Dearborn 4708 

Vakarais: 2841 W. 28-rd Place 
Telefonas Canal 8588 

Ceht 

STASULANI 
ADVOKATAS 

VidurmiestiJ Ofisas 
1703 Chirago Temple Bidg\ 

7 W* We^ingtop St. 
J i i m .i • •*—'^r'»» » ' * 1 

ICCRO Ofisas: Panedolio vak.| 

i i&lt S. Cicero A v. Tel, Cicero 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak.| 

138 S. Halsted St. ±&. fiotil. 8731 

r J. P. VVA l tCa i tS 
U i y e r 

LIETUVI* A|)VOKAf A# 
9te*.: D . 5t?*-408V-127 f . Dea?-
lx)rn St. f e l . Raodolph 5584—5583 

f Vakarais 10717 Indiana Ave. 
I BU^eland Tel. Pullman 8877 

8k!l<8i — • • • aa • • » • * • * • • . w 1 • • - • l 

^ ą̂̂ ^ «̂ > I I M 

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

Telefonai Lafayette 8020 
Priėmimo valandos: Nuo 8 ryto lkl 8 vai. vakare 

Pranešimas aeripuitteras. TuritL gftjrbea pranešt Tamstai, kad aš gydau 
tokias ligas, kuriqs buvo pavadini** Bebettgydomoraia. Vartoju naują ser* 
gančiw eydymui būdą: nesilpąinų ligoniu vątątaia* net operacljoml* nevar
ginu, o gydau — NAPRA.PATIJOS būdu. Oydymas iluo būdu yra sargua 
Ils dar smagumą teikia. lar smagumą teikia. J r Y ! Tfi l l lu' TT f* A rP^r,^a•Il^i, V ' l 

Jeigu j*u aplankia:! net kalstą gydytoju, paa kurUąps pageibos I r J i j I *• I J U f l W , n - \xAlūRB£iX \ 
stradai. o sergi širdies, nervu, ramaiy. pafaJytiun>i, ialtstų, aasu ••• T T T D A v i r n v n A rr A nr-ng 
bjlmo. naktiniais susimi apinlmals. ar kitokia sena Ilga. ateik, o e* norla*i Iv L l L bU \ AJLi> 1 b A : IM 

JeaustradaJ 
girdėjimo, naktiniais suai^lapinimals. ar kitokia 
oatarnsusiu ^^^^^^^^^^^^^^^^* 

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS COOK PAVIETO BALSUOTOJAMS 
Mes LicUiviai-Piliečiai Nariai Rebubliko niško Pašelpinio Kliubo Cook County-Pavie-

to! Po nuoįatinitais tiriaėjimais ir svarsty n mis apie dabartinius Kandidatus, kurie sten 
giasi bttti isoalsuoti Utairniuke Balandžio April 8 d. 1924 m. ty. Primary-Nominacijos die
na. Tai^i nesant savo viefeo sitsirinkimo gi vienbalsiai nutarėme balsuoti ir darbuotis už 
tuos Kandidatus, kurie mums jau gana žinomi. Tąi&i malonus Pilieti turime sau už gar

bę ir vilti, kad ne busite ant mūsų rūstingi ir tikimės, kad ir pabalsuosite už šiuos Kandi 
datus, o »epavydėsite ir mums su politika bovvtis, nes mes jau pabudome iš to ilgo nuo
latinio politiško miego irgi pradėjome vyti politiška botage o gysime per sererigą tuos 
PolitiSkUs Ožius, kuriuos ^au susekėm sulindusius avių kailiuose, o bliovė ir vebleno nuo 
latiniai ir dar nepaligjima. biiovę nekaltu Avelio balsais, taigi mes ir nepaisom—nedre-
Imm nuo ka+kurių Republikonų nei jų sėbrų, ir jų Politiškų^Jį^utiių. kurie skaniai peni-
m mūsų taxsomis ir mum* nuolatiniai pasiūlo uostyti jų poluikos PATENTO C1YDUO-
LT(2S, beveik priverstinai grūmodami Politiškais KUXX)KA3B ir mums įkūnyti AB KVE
PIA! Klausimas kas do priežastis, kad ^eri teisingi žmonės negalėtų būti išbalsuoti 
su mūsų lietusių ctoraina, ypat ingi Gerbia mas mūsų buvųsis Gubernatorius Charles 8. 
Deneen taigi jisai pinuutinis pripažino, sušelpė, pakėlė, Lietuviška tauta politikoj, jojo 
galybe* buvo pastatytas pirimitiius Lietuvys ant tikieto/ir iai jisai prisidėjo prie mūsų 
mažo tada būrelio,* kad išbalsuoti Lietuviu KomisoriiiBi Cook County-Pavieto, taigi mes 
nemanom ir nemokėsim bloga jam bloga užmokesti už jo gerus darbus mūsų Lietuviai ne
gana to, žvilgterėkim ant dabartinio Godotino Gubernatoriaus pasielgimo ir turi neblo 
gas, kad net šešias, dešimtis tūkstančių įvairių Unijų Darbininkų prižadėjo už jį balsuo
ti ir jų laikraštis jį garbiną, tamogi ij* verti Kan<lidatai jųjų Organizacijos tinkamai ir 
gero pasielgimo ir yra verti išbajsavimo su mūsų lietuvių parama. 

FOR DELEfiATES TO NA FOR STATE CENTRAL 
TIONAL NOMTNAT1NG 

CONVENTION 
State at Large 
(Vote for Eleven 

rxi įpBJt a p " 
rXl F. JAMISON 
[XI W. A, EODEN 
TX1 CHARLES W. VAIL 
TXI SUMNEE S. 

ANDERSON 
ALTERNATE DELEGATES 
TO NATlONAli NOMINA-

.TINO CONVENTION 
State at Large 

(Vote for Eleven) 
[XI WM. S. BRADDAN 

FOR UNITED STATES 
SENATOR 

(Vote for One) 
fX] CHARLES S. DENEEN 

FOR GOVERNOB 
(Vote for One) 

fX] i m >gMAXį 
FOR UEUTENANT 

GOVERNOR 
(Vote for Onę) 

rXl FRED E. STERLING . 
FOR ATTORNEY 

GENERAL 

fXl 0 
for One) 

CARLSTROM 
FOR REPRESENTATATI-

VES IN CONGRESS 
Stat« at Large 

(Vjote for Two) 
fXl HENRJ.į.. 

RATHBONE 
rXl UCHAgP YJHįjj 
FOR DET^aAiTĘg XQ N̂ V-

TIONAL NOif&lATfNa-
CONVENTION 

4th Congressional District 
(Vote for Two) 

fXI JAMtS L. PERRY 

COMM1TTEEMAN 
Fourth Distiict 

(Vote for One) 
[XI HERMAN VOBS 
FOR SEPBESENf ATAtlVB 
IN GENERAL ASfcEMBLY 

Ninth District 
(Vote for One. Two or Threel 
rXl DAVID E. SHANAHAN 
FOR MEMBERS SENATO-

RIAL CO^MITTEE 
Ninth Oistrict 
(Vote fpr Tliree) 

TXI ROBERT E. RODGERS 
fXT F R A N K J . OTTO 
r x i JOHN KUCHINSKAS 
FOR TRUSTEES OF THE 
SANITARY DISTRICT OF 

CHICAGO 
(V^te for Tliree) 

rXI FRANK J. LINK 
TX1 WM. H. WBSBEY 
TX1 W».. f. MM.VIHILL 
FOR STATE'S ATTORNEY 

(Vote for One) 
[X] GEORGE B. HOLMES 
FOR RI^CORDER of DEEDS 

(Vote fo iOne) 
f XI JOSEPH F. HASS 

FOR OLE&K OF THE 
CIRCUT COUBT 
(Vote for One) 

fXl WM. E. DEFFtOa 
FOR CLERK OF TU® 

SUPERKU COURT 
(Vote for Onei 

fXl EMIL A. W. JOHNSON 
FOU CQBO#m 

(Vote for OiRe) 
f XI WBt G. W*ĮIBWAT 
FOR MEMRERS OF THE 
BOART) OF ASSĘSSORS 

(Vote for Two 

gi įgytom* 
JŪOCAJS ; ADOM! 

FOR MEMBER OF THE 
BOARD OF REVIEW 

(Vote for One) 
| X 1 GBORGB F, I.0HMAN 
FOR COUNTY SURVEYOB 

TVote for One) 
| X 1 BBN H. &UHR 
FOR CHIEF .JUSTICE OF 
THfi MUNICIPAL COURT 
(For Full Term of Six Years) 

(Vote for One) 
FX1 HARRY 0LS0N 
FOR ASSOCIATE JUDGE 

OF THE MUNICIPAL 
COURT 

(For Full Term of Six Years) 
(Vote for Twelve) 

FXI GEORGE A. CURRAN 
fX] JOHN J. LTTPE 
fXl DANIEL P. TRUDE 
FX1 HARRY G. KEATS 
rXl EDGAR A. JONAS 

,TX1 JOHN R. McCABE 
trX!PACX. F. B. KOENIG 
fXl J. SOOTT MATTHEWS 
fX TSAMUEL HELLER 
FX1 ETTGENE STEWART, 
fX] DONALD H. 

. McGILVRAY 
fXI GEORGE R. JENKINS 
FOR ASSOCIATE .TUDGE 
OF THE MUNICIPAL 

COURT 
(To Fili Vacaacy) 
(Vote for Tbree) 

rXl JOSEfrH J. SUUJVAN 
rXI j a 6 E * H F. MALL 
fXl KAREL E. RADA 

FOR CLERK OF THE 
MUNICIPAL COURT 

(Vote for One) 
TX] JAMES A. KEARNS 
..FOU BATT.IFF OF THE. . 

MDNTCIPAL COURT 
(Vote for OmO 

fXl CHARtalS J. i>BTERS 

J. LABANAUSKAS, 
rast, 

:"' « 
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šeštadienis, baland. 5, 1924 
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Mrth .1 V)ena. - M •^JBf f i JB f f iT 
Hrlraarj Balsavimai Ral 

Balsuokite iii 
8, 1024. 

LOUIS J. SUP 
B E M O K K V T r KANDIDATO ant 

State Representative in 

Rengdami vakartis su per
statymais, jeigu norite bent 
kokiomis naujenybėmis juos 
papuošti, atsiminkite jogei da 
bartiniu laiku Chieagoj vieši-
si K. S. Urbaitis, tarp svetim-
taueiu žinomas kaipo Chas. 

•* Generalal Assembly K. Urban, Stebukladaris ir 
19 Senatoriai Distrikto 

iMstrikta* — I vafcanis mio U'cstorn 
Ave \ » a s h i n g t o n Blvd.. | žiemius. 
Drainago Kanalas į pietum numaut 
<Serro, Ber\*>n ir Rlv.e«sldo. 

NEGADINKITE M1NUT0S 
LAIKO ANA VAKA

RYKŠČIOS. 
Didysis Amerikonų filoso

fas Kalph AValdo Emerson 
pasakė: "Ką turi padaryti 
Šiandien, padaryk- Beabejo 
klaidos įvykstk bet jas reikia 
užmiršti. Rytojus tai jau 
nauja diena; pradėk ją gerai 
i r gražiai ." Jeigu padarei 
klaidą vartojime negeri) vais
tų del viduriu paliuosavimo, 

%tm pradėk su šia diena varto
ti tinkamus vaistus. Šiandie 
uttsipirk buteli Triner's Bit-
ter, nes tai geriausias vaistas 
viduriams. Jeigu turi blogą 
apetitą ar irazą viduriuose, 
tai vartok jį tuojaus. &is vai
stas yra vartojamas per pas
kutinius 34 metus, visuomet 
turėk butelį Triner ,Vyno ant 
lentynos. Jeigu negali gauti 
p | s savo vaistininką, tai ra
šyk mums staeiai. 

Apgr. 

rainejg Skaitytojas, taipgi pa 
si žymėjęs anglų dramose ir 
judamuose paveiksluose. 

Susipažinimo dėlei del lie
tuviu pasirengęs visokiuose 
teatrališkuose reikaluose pa
tarnauti. C. S. Urban. 3856 
Archer Ave., Chicago, Jll. 

P A R D A V I M U I 
— • 

N A M A I 

MOTERIMS PRANEŠIMAS 
ftitas tavoras parsiduoda 

žiemą ir vasarą. Vilnonės 
gijos nerimams, visokiu kai
nu matkas 4 oz. 28e. 35r. 40c 
Marškonės — šilk linen gijos 
mezginiams ir siuvinėjimui. 
Kaina matkas 10c. 1;>. 20c. 
25c. 35c. 50c. — 1522 vardu. 

Atdara visas dienas ir sek-
tnadieinais visa dieną. Kreip
kitės tuojaus: 

F. Salimanavičius 
504 W. 33rd Str 1-mos lub 

JOS. AUGAITIS 
B K A I . KKTATK 1 * VKST5IESTS 

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

Insurinamo (apdraudž iame) : na
mus, langus automobil ius , jvairius 
rakandus ir žmonių gyvast i s į di
džiausius Suvienytų Valstijų Kompa 
oijas. 

Todėl m^s kviečiame kad ate i tu
m ė t e pa» mus ir pasirinktumėte, 
kokia kas norite kompaniją ir su 
numažinta kaina. 

8u visais reikalais kreipkitVa že-
miaus duotu adresu, o gausite grt-i-
ta »r teisingą patarnavimą 

751 \V. 31st Street 
P t o n e Yards 9296. 

A N T R A N O O S 
KAMBARYS ant Randos 

del vieno vyro, turime kam
barį ant randos bet turi but 
geras katalikas ir blaivus 
žmogus. Atsišaukite: 

ant antro aukšto 
1518 So. 49th ave. Cicero, I1L 

REIKALINGA. ~ 
REIKALAUJAM Lietuvių 

Dramos Artistų prie vaude-
villio ir judomų paveikslu, vei 
kimo. Atsišaukite per laiškus 
paaiškindami savo gabumus. 

Aisi ši ūkite "Drauge" , 
2334 So. Oakley Ave. 

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

. ANT PARDAVIMO 
5 kambariu rakandai, geram 
stovy. Atsišaukite šiuo ant 
rašų: 

Mrs. Mickevicz, 
6729 Chappel Ave. 
Tel. Midvvay 4568 

TĖMYKITE, ŠIE YRA GE
RI IR LENGVI PIRKIMAI! 

1. 4 flatų muro namas, 6-6-6-C 
kambariai, aržuolo tr imas kiaurai, 
maudynės , elektra, 2 karam g-ara-
džius; kertinis lotas 50 pėdų; prie 
parko ir arti gntvekarių, Rendos 
l mėn. nefta 1216.00; išlaidų nėfa, 
Šildomi pečiais. Kaina f2l,&6o.0O 

?. 2 flatų mūrinis namas po 4 
kambarius, pi lnas beismentas, namas 
apie 6 metus senas. Kaina $10,400.00 

3. 2 nauji mūriniai namai, po 2 
flatu su "sun parlors," apatinis fin
tas Šildomas karStu vandeniu, virSu 
tinis pečium, aržuolo tr imas ir vi
si moderniški Įtaisymai. Labai geros 
pirkimo išlygos su nedideliu įmokė* 
jtmu. Kainą po $14,500.00 

4. 3 lotai po 26 pėdas pločio, 
ant greito pardavimo — kaina nu
mažinta l ig $750,00 už kiekvieną. 

B I Z N I S 
PARDAVIMUI krautuvė, 

groseraė, ir visokiu daržo-
Mų, keturi kambariai pragy
venimui užpakaly. Liga, par-
.'avimo priežastis. 
1439 S. 49 Ct. Cicero, UI. 

skersai lietuviu bažnyčios 

NAAL£ T I R I PARDUOTI 
groaern^, fixtures ir stock'a. N a m a s 
.mūrinis su 5 kambariais 2 karam 
ramdžius, biznis išdirbtas per 13 
metų. Savininkė gralima matyti ne-
dėlioj per visa diena. 

6<K)0 S. IxK>mis Blvd. 

PARDUOSIU A R D A MAINYSI!. 
burernė ir (crost-rnė ant Automobi-
liaus Fordo ar f'h.-arolet 5 sėdynių 
arba ant mažo groserto. Kas pirk.* 
gaus teisingą pasiųlyrną. Kreipkitės 
telefonu Prospcet 1266 Nuo 7 ryto 
iki 6 vai. vakare. 

L O T A I 
PARDAVIMUI 2 lotai prie daikto 

Rrjghton Parke 44 ir Fairfield Ave. 
arti Lietuviškos bažnyčios; vieta 

lietuvių apgyventa. Atsišaukite: 
3341 A u bu in Ave. 

3 litbon i-i užjmkalio. 

NAMAS 

Knglevrood'e 
1. 3 flatu mūrinis namas po 7 

k:4mbarius, garo ši luma arti orinių 
karu ir gatvekarių, rendos į mėn. 
neto 1200.00, Kaina $14,000.00 tai 
yra tikros dovanos. 

2. 6 flatų 2 po 5 f 4 po $ k a m 
barius; garu ši ldomas, rendos neftn 
j metus apie $5,000.00, Kaina $28,-
000.00; įmokėti reikia n u o $8,000.00 
l ig $10.000.0(7. 

3. 2 storai ir 4 flatai, naujas na
mas ant Halsted arti1 89-tos, ren
dos j metus nesą $0,000.00. {nesti 
reikia apie $10,000.00. Kaina $46,-
000.00. 

Daug kitų pigumų po visą floulh 
ttide nuo 2 l ig 24 flatų. 

Padarau visokius notariškus raS-
tus prie pirkimo ir pardavimo nuo
savybių. Darba atl ieku gerai, tei-
.'ingal ir už prieinama kaina. N o 
rint gerai at l ikto darbo, kreipkitės 
pas mane: 

P. ZABELLO 
4414 S. CaUfomia Ave. 

Ofisas atdaras vakarais nuo 
6 lig 10 vai. 

Telefonas Lafayette 5976 
Dieną mane rasite po num. 

347 W. 63 st. 
First National Bank of 

Englevvood. 
DIDŽIAUSI PAVASARIO 

| 

ANT PARDAVIMO 
namas labai pigiai, nes savi
ninkui reikia pinigų. Namas 
mūrinis 2 flatų po 6 kamba-
rius, elektra, gazas, vanos ir 
visi įtaisymą] sudėti ir apmo-

Mano vyras Pranas Visko- kėt\; a u s t a s cementinis beis 

I E Š K O 

BARGF.NAI 
2 ankstu muro namas T»—5 kam-

l»ar. ir 4 kambarių r a t a s beismen 
tas. 2 mašinų garadžius, saulės kam 
bariai; kieto medžio užbaigimai., 
kandasi gražioj vietoj Brighton 
karki-, Als namas yra 2 metų senas 
ir vertas mažiausia $14,000.00, sp<-
riale kaina trumpam laikui $12; -
600.00. Atsineškite rankpinigius. 

Antras Bargenas. 
2 pagyvenimų medinis namas 4-4 

kamb. kandasi Brighton Parke. Ti
ktai $0,000.00. 

Trevla.* Bargena*. 
2 auk.šti.i akmenio namas 0—0 

kamb. gražioj vietoj Brighton Par
ko tiktai $12.000.00. 

Penktas Rargena*. 
2 augstų muro namas 5—8 kamb. 

"furnace" ir pečium apšildomas,, 
vienas extra Jotafi, v ienam karui 
Ka r adžius, kandasi gražioj vietoj 
prie 63eios ir Kodzie ave. 

NortKlaral pasinaudokite virS mi 
t J «'• tais barg*»nai°s matykite John Pa
kalnį ne.dėlloj tarpe 9 ryto ir 4 po 
pietų. 

4455 So. Talman Ave. 
2-rns aukštas arba te lefo-

nuoklte I<afayette 3475. 

PARDAVIMUI 
nauji mutiniai namai budavojami 

ir užbaigti po 6 ir 0 kamb. Darbai, 
ir paramkumai pagal v«*llauslos ma 
dos v a t a l ietuviam gerai žinoma tar 
pe 65 ir 60 Roekwell ir Tolman ave. 

2. 2 pagyvenimų mūrinis namas 
po 4 ir 4 kamb. maudynės, elek 
t.ra namas geram stovy, kaina" $8,-
500.00. 

. Mūrinis namas 2 pagyvenimu po 
5 ir 5 kambarius bevelk naujas 
randasi Brighton purk. 

4. Bevelk naujas 4 pagyvenimų 
medinis namas po 4 kamb. įtaisytas 
pagal vėiausios mados parduosim pi 
g ia t 4538 \S . Fairfield ave. 

5. 2 pagyvenimų po 6 ir 6 kamb. 
medinis namas ant e imento ir lotas 
šalę tuščias graži vieta Brighton 
Parke. 

6. 2 pagyvenimų mūrinis namas 
ir 6 kambarių namas geras ir gali 

PARDAVIMUI 
F A R M O S 

Aa furiu ištaisytas farmas ant par 
davimo ant lengvų išlygų, Taipat mai 
nysiu ant miesto prop*rtes. &los far 
m o s yra labai geros, žemė pulki 
Wisconsino Vajptijoj. 

F R E D MARTIN. 
M f i l ^ O f t D WISC. 

R. R. No . 2. 
TAYLOR COUNTY 

^ • " ^ ^ i m . i i . - ' • 

NEGIRDĖTAS B A R C E N A S . 
Pardudu farma VYiaconsino vals 

tijoje 119 akrų žemės su mokykla 
ant farmos i* arti geležinkelio su bu 
dinkaia ir gyvuliais ir padargais, la
bai pigiai, nes būtinai turiu parduoti 
,i trumpa laika arba mainysiu ant 
uarųo Chicagoj, galiu pridėti pini
gais $2,000.00. Savininkas 

^O. LUILAS 
1821 Nebraska Ave. 

Telef. Spatilding .3651 

~EXTRA" • "~EXTRA 
I 15 dienų turi būti parduotos* 

tos farmos už puse kainos 80 akrų 
geros žemės, arti miesto, 10 k a m 
barių stuba, geros barnės 4 arkliai, 
5 karvės; vištos; kiaulės; padargai 
$4000. įmoki ti $2000. 

80 akrų, upė bėga. sodas, miškas, 
arti miesto, bar nė 36x4 6 nauja verta 
.šiandien $1900. Stuba 7 kambarių ir 
kiti namai kaina $2000. Be gyvulių i 
mokėti $11Q0. 

160 akrų geri budinkai gera žemė, 
2 mylios i miestą. 2 arkliai; karvės, 
vištos; kiaulos; padargai viskas 
$7000. įmokėti $3000. 60 akrų pašė 
ta, budinkai; gera žemė $1800 Įmo
kėti $800. Klausk. 

P. Th ANDREK1TS. 
Pentnater . Mieli. 

FARMOH FARMOS 
Didelis bargenas ant f ar m u tu Hm 

dideliu ir mažu farmu po visa1* Su
vienytas Valstijas mainom namus 
ant farmu farmas ant nojmu non'Jn-
mi pigiai pirkti arba į m a i n y t i ge
ras farmas kreipkitės po s 

C. P . KFROMSKIS CO. 
SS&2 So. Halsted Si . Chicago, 111. 

Te. Boulevard M 1 1 

PASINAUDOKIT PROGA 
Kurie norite pirkti bizniavą narna 

su groserne; namas beveik naujas, 
karštu vandeniu apšildomas, su vi
sais moderniškais {taisymais, geras 
biznis; arba mainysiu ant nebiznia
vo namo, ar loto. 

Kreipkitės. 
2003 W . 21 st Place. 

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

1389 Milvvaukee Ave. 
1-mos lubos 

N E P A L E I S K IS SAVO MINTIES 
N O R Ė D A M I Pirkti parduoti arba 
mainyti n a m u s farmas, lotus arba 
bile k o k i u s biznius, kreipkitės J mū
sų ofisą v i suomet busite užganė
dinti padarom greitai , pigai Ir gerai. 

C. P . 6 C R O M 8 K I 8 CO. 
bS52 So. Hals ted St. Chicago, 111. 

Te. Boulevard 94141 

^ -
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Principų Paskelbimas 
Pirmutinė ir geriausia savo rūšies Graborystės Įstaiga Chicagoje. 

ntas apleido rcane praeitą pa- menfcs.^kilbynes. Kaina "$9,-|ma p i r k t l su m a ž a i vlnigų-Atvažiuokite ir pamatykite tuos nedėly, palikdamas mane su 5 650.00 C âsh reikia $4,500.00,' v isus n a m u s , o mes p a r d u o s i m e p i -
vaikais. Viena vaikę su sa- jei kas turi lotus Marquette eiai ftr mainysime ant lotų ar ma-
vim pasiėmė. Kas apie jį ži- Manor priimsiu mainais. ,žesniu namu. 

uote , praneškite šiuo adresu: 
Mrs. Ver. Viskontiem'>, 
45V) S a Whir>ple Str. 

Atsišaukite pas savininką: JOKANTAS BROS. 
4418 So. Troy Str. 4138 Archer Ave. 

Telef. Lafayette 5276. Telef. Laffayette 7674 

P A G E R I N T O S l 'Ki:8 I R ANGLĮ f 
ŽKMtS 1I.1.1NOJAI-N VALSTIJOJ!; 

Ant pardavimo 80 akrų. mūrinis 
namus su beismentu dideli kamba
riai barnė ir kiti budinkai. Visos 
anglių teisės pavedamos. Kaina $S.-
000. Mainysiu arba parduosiu u i 
rash. Norint pilnu informacijų rasv 
kitę tuo taus Manager. Hoom 10 
l l ? _ _ N ^ I J L K « , «L» ! | - d i i e a g o . III. 

P A R M A 
Parsiduoda puikiausia farma ko

kia tik gali būti. 100 akrų 2em«s 
bevnik s v i sa dirbama. Visi budinkai 
pirmos kLesos. Stuba mūrinė 8 kam
barių. Skiepas su cementu florų. Stu 
ba "furnace" apši ldoma, elektros 
•viešos, viskas taip kaip mieste, nes 
ir ta farma beveik taip kaip mies
te arba sakant Muskegane, Apart 
to dar ir pulkus gyvuliai: paukAČIai 
Ir jvairios masinos, kokios tik yra 
reikalingos del apdirbimo ukea ir 
visai pigiai parsiduoda. Platesnių ži
nių klausi kitę per la»*k$: 

J. I/. Rox 2§4 Muflkcgan 
I le ights Miehlyaii. 

BOARD OF ELECTION ~ 
COMMTSIONERS 

of the City of Chicago, m. 
Room 308 City Hali 

b r i C I A U S PRANEŠIMAS 
Popieros Spalvos Oficialiu Balotu 
Prlmary įkiltavlmuos**. Balandžio H, 

1»24. 
Su.yg reikalavimo Sekcijos 84 "Ak 

tas pavelijantis laikyU Primary Bal 
savimus polit iškų partijų, užgirtas 
kovo 9, 1910 priimtas l iepos 1-ma 
1910." ftiuomi yra duodama OFICIA 
LIS PHANEftlMAS, kad Trlmary 
Balsavimai jvyks balandžio 8, 1924 
mieste Cbicagos Chicago Hcights 
priclniesty Cicero, Summit, Cook 
Paviete Illinois, Balotai bus atspau
sdinti atskiros spalvos kiekvienos po
litiškos partijos: 
DEMOKRATŲ . . . . Rausvas 
REPUBLIKONŲ . . . . žalias 
SOCIALISTŲ . , .. Salmon 

VISI SPECIALIAI klotai bus at« 
spausdinti ant Mtlyno popiero. 

Sampeliai gaunami Board of Elec -
tlon Commiaioners, Room 308 City 
Hali, Chicago Balandžio 3, 1924 ir 
potam. „ 

Fred. V. McG«l»c 
Anthony t'zarae« ki 

Harry A. Llpsky 
B O A R D O P ELECTTON COMMISI-
O N E R S O F T H B CITY O FCHICA-
GO I R E X — O F I C I O O F T H E CIT? 
O F CHICAGO HEIGHTS. P R I E M I E 
SČIO CICERO I R Sl'MMIT, ILL. 

per J O H N S. RU8CH, 
Joseph B . F leming. Advokatas 

Chlef Klerkas. 
A p pro ved: 

F.DMUND K. J A R E C K I 
Pav ie to Teisėjas. 

Chicago, Illinois. 
Balandžio 1924. -. Apgar. 
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J . F . Eudeikiu kompanija, firma su
rišta šeimynos ryšiais, kuri rįžosi pakel
ti savo profesiją, pradėjo 18 met(ų tam 
atgal, turėdama idoala. Aiandion ji y-
ra seniausia ir geriausiai aprapinta lie
tuvių organizacija. < 

Pastaruoju laiku mes remontavome 
didi jį ol'isą po nr. 4(y05-07 So. Hennita-
ge Ave., nes su mūsų žymiujij hanki-
nink,u, advokatij ir kiinigij finansine pa-
gelba, mes ant galo pasiekėm savo tiks-

IMrma, aprūpindama naujus Laido
jimo Kūmus gerinusiomis naujovinėmds 
laidojimo Įmonėmis, daiktais ir ištaisy
mais, nesigailėjo nei laiko nei lėšų. 

Kemontavome savo įstaigų del, ge
resnio patarnavimo visuomenei. 

Firma gali pasigirti puikiausiais 
motoriniais vežimais pas lietuvius. Mo
torinis įtaisymas susideda iš trijų kara
vanų (lavonvežiinu|), visi specialiai pa
dirbti, ir devynių pasažierinių automo
bilių geriausios rūšies. Dažnai tenka 
girdėti, kad kiekvienas gali lengvai pa
žinti Fiiideikio šermeninę procesija pa
gal vėliausios mados automobilius ir sti
liaus vienodumų. Mus,ų kostumeriai at
virai pasakoja- mum*? apje mūsų puikų 
patarnavimų, kurį mus^i prityrę žmonės 
jiems visuomet suteikia. Šita firma tei
singa, aėiu mūsų pilnam jos aprupini-
į m i i . . 

Kidainas gatve pro Eudeikio Laido
jimo Namus, tuojaus matai švarumų ir 
bažnytine išvaizda, esančių viduje. Gra

žus - piešto stiklo langai į | lauko pusės 
suteikia erdvumų, ramumų, pagarbų 
tiems kambariams, kurie tarnauja pas
kutine pasilsio vieta; taipgi vieta susi
rinkimui atsiskyrusių draugams pasi
mirusių kūnus pamatyti. Eidami pro 
įstaigų žmonės dažniausia nedaug nenu
mano, kas yra už durų, ar kų tie žmo
nės daro jų naudai. Atidaręs duris pa
matai po kairei gražų priimamąjį kam
barį. Vidus ėia yra gražiai papuoštas. 
Lubos ir sienos yra tamsiai palšos spal
vos penkiomis spalvomis ranka rašy
tais kraštais. (Takas išklotas ir išrašy-. 
tas gražiais raštais. Nuo aslps per še
šias pėdas sienos visuose kambariuose 
išmuštos dailiai poliruoto mahogėno ra
šytomis lentelėmis. 

PriimJlCmsis kambarys tai vieta, kur 
atėjusį su reikalu mandagiai priima, o 
jei reikalas but$ privatus, to toliau yra 
tam patogus, gražus Privatinis Ofisas. 

Po dešinei nuo Priimamojo k Kam
bario yra mūsų ruiminga artistingai iš
puošta Koplyčia, kur gali susėsti suvirs 
150 žmonių. Čia vidaus išdarymas yra 
gražus. Cm papuošimai yra tokie kaip 
Priimamam Kambary, tik lubos yra gau
btos su dviem eilėm žiburių romiškojo 
aukso išvaizdos. Visoje įstaigoje asla 
išklota kilimais pusės colio storio. Ko
plyčioje, dešiniame šone trys langai go
tiško stiliaus rašytu stiklu ir su pageL 
ba sumaniai nustatytos šviesos atrodo 
lyg kad saulė šviesių per juos. 

J. F. EUDEIK1S CO. 
MAIN OFISAS, 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE CHICAGO. ILL. 

Pbone Yard.s 1741 arba 4010 

Brighton Park, 4449 Fairfield Ave. 
Phone Lafavette 0727. 

B = 

Cicero, 4904 W. 14th Street 
Phone Cicero 8094. 

J 
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Naujas 
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ĮOK»ĮW^dM|BttM^ 

IŠKILMINGIAUSIA 

Ųniversal State Barimo 
Nejudamos Nuosavybes Skyrius 

(Real Estate Department) 
* * , • 

Ųniversal State Bankas šiuomi turi garbės pranešti apie atidarymų ne
krutamos nuosavybės skyriaus, abelnasis nekrutamas nuosavybės ir apdrau-
dos reikalais, būtent: Apdraudos, Kr kimo, Pardavimo ir Mftinymo Namų, 
Kznevų Nuosavybių, Ūkių ir Lotų. 

Mes kviečiame Chicagos Lietuvius kreiptis pas mus visais savo nekruta
mos nuosavybės ir apdraudos reikalais, vis viena, ar Tamsta nori pirkti, ar 
parduoti pasimatyk su mumis, arba pašauk mus per telefonų SOULEVARD 
0700 , Chester G. Kflkis, Skyriaus Vedėjas. 

ŠIO BANKO TURTAS APIE 

.. • 

Bengiama 
W E S T S I D Ž S M O T E R Ų 

NEDĖLIOJĘ, BALAND.-APRIL 1924 
MELDAŽI0 SVET., 2242 WEST 23rd PL 

Visas pelnas Aušros Vartų Parapijos Naudai PRADŽIA 6:30 VALANDĄ VAKARE. 
Bus puikus programas. Dalyvauja pp. Saboniai, St. Bagdoniutė, G. Bagdžiuniutė, A. Šiauliute, Vilkhitė, 

ir Fiieriutė. Taipgi dalyvaus ir mokyklos vaikai. 
Atsilankykite kas gyvas. Visus kviečia Rengėjos. 

-• » f : U - $3,000,000,00 

Saugiausia Vieta Lietuvių Pinigams 
Geriausia Agentūra Pinigų Siuntimui 

UniversalsTATEBank 
3252 SOUTH HALSTED STREET 

.*»-*, >*• v 

CHICAGO, ILL. 




