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SKANDINAVIJOS VYSKU
PU KONFERENCIJA. 

! 

Konferencija nebūta nuo vi
duriniu amžių. 

COPENHAGEN; bal, 23.— 
Skandinavijos šalin Vyskupai 
čionai, Danijos sostinėje, tu
rėjo ^iiinąją konferencija, ko 
kių nebūta nuo vidurinių ;un-
žiu. Tai didžiai svarbus 
Skandinavijos kataliku gyve
nime įvykis, kuomet penki 
Vyskupai suvažiavo pasi tar t i 
apie Bažnyčios reikalus ii- a-
beina jn kataliku padėti . 

Suvažiavimo dalyvavo: Da
nijos Vyskupas Brems ; Nor
vegijos Vyskupas Smit ; Šve
dijos Vyskupas MuRer; Suo
mijos Vyskupas Buekx ir A-
}>aštalinis Prefektas iš Jee-
lnnd Vyskupas Moulonberg. 

Svarbiausias suvažiavimo | tas po premjero Poineare kon 
tikslas laivo savo šalyse pa
kelti srvvesnę apaštalavimo 

Francuos Spauda Užimta 
Karo Skolomis 

DISKUSUOJA, KOKIU BUDŲ ATSISAKYTI 
SKOLŲ MOKĖJIMĄ AMERIKAI 

• • n . , i • In - I I • mĮį/0* 

* SAKO, TEGUL FRANCUOS SKOLAS PRISIIMA 
•VOKIETIJA. 

REPARACIJĮĮ TEISMAS ™*0™}®SSLSSS' 
REIKALINGAS '' SAVININKUS. 

METAI-VOL 

ANGLIJA PALANKI 
TOKIAM TEISMUI. 

Gaut įkaitusios Paryžiaus 
atmosferos. 

P A R Y Ž I U S . 1). J4. — Krnn-
eu/.ai politikai s taiga iškėlė 
plačias diskusijas apie karo 
skolas. Visi laikraščiai užim
ti skolų diskusijomis. Tos dis
kusijos užtemdė net pati eks
pertu raportą ir visus planus 
apie reparacijų atmokėjimą. 

Karo skolų klausimas iškcl-

ro karo skolų atmokėti tiesio-
ainiai. Sako, tegul tai už ją 
atlieka Vokietija, kuri bilion. 
ir bilionus auksinui markiu 
" k a l t a " F r a nei ja i . 

J)olto franeuzų spaudoje iš
keliami sumanymai, i dan t : 

F».' 

akei ja. 
Švedijos, Norvegijos ir Da

nijos Vyskupai perinai buvo 
dukart suvažiavę. Pirmą kai
tą Gutonberge, antrąjį kar tą 
Golsingforse, kuomet buvo 
konsekruojamas Suomijos 
Vyskupas. • 

Laike suvažiavimo čionai i 
v \ko išorinės kataliku mani-
festarijos, Nežiūrint to, pro-

• 
tes tantai ramiai užsilaikė. 

Šiandie Skandinavijos pro
testantai reiškia daug nusimi
nimo. Didžiuma pasiilgo Ka
taliku Bažnyčios ir tikrojo ti-

ėjimo. 

1. Skolias už Franci ja atmo
kėtų Vokieti ja; a rba 

2. Franeijai butų pripažin
tas morator iumas iki to lai-

fereneijos su reparacijų komi 
sijos pirmininku Barthou. 

Spaudos diskusijomis ieš- įk° . kuomet ji gausianti užtek-
koma būdų, kaip Franci ja ge-j t inai savo karo skoloms pini-

LONPONĄS, bal. 24y — 
Praneša , j og Vokietija, pri
pažindama ekspertų reparaci
jų planus, sumaniusi paduo
ti santarvės valstybėms pro
jektą — įkurti speciali neutra 
lį teismų, kuriam turėtu bnt 
pavesti galutini sprendimai o-
kupuotės iv reparacijų reika
lais. 

Tuo vokiečių projektu be
galo čionai įdomaujama ir vai 
diškose sferose reiškiamas 
j am didis palankumas. Dėl
to, pramatoma, tuo reikalu 
Anglijoje bus sukelta agitaci
ja už to neutralio teismo įstoi-

riaus galėtų a ts ikratyt i karo 
skolų ir visai jų nemokėti, y-
pae Anglijai ir Amerikai . 

Kiek suprantama, francu-
I 

gų iš Vokietijos; 
3. Anglija su Amerika sko

lą at mokėjimo sutar t i s butų 
pavesta revizijai. 

/.ai pripažįsta principų, jo#-vi i Franci jos valdžia džiaugia
mos tikros skolos turi butf a t - ' si karo skolų diskusijomis. J i 
mokėtos. (rėčiaus tas turi nori šįmet skolą klausimu 
but atlikta visoms valstybėms,' kreipt is -j Suv. Valstybių Pre -

gimą. 

savitarpiai susitarius. Ir.idjfcnL Coolklge. J ik is i sau 
Teėians Francija n.'turi no - | t a fWt i palankumo. 

NEBUS FORMALIO KARDI
NOLUI PRIĖMIMO. 

To pageidauja patsai 
Kardinolas. 

* 

NKW YOBK, b. 24. —čio
nai buvo planuojamas didelis 
formai i s Kardinolo Hayes pri 
ėmimas, kuomet jis gryž iš 
Romos pirmomis gegužės die
nomis. 

Tečiaus Kardinolas reiškė 
noro, kad formai io%priėmimo 
planai butu panaikinti . .Ves 
j is tam priešingas. 

Dėlto J o Eminencijai par-
parvykus Įvyks tik papras tas 
jo sutikimas i r pasveikinimas. 
Jokiu ėjimu gatvėmis nebus. 

\ 

ševikai Pramato Pa
voju iš Rumunijos 

MASKVA, bal. 24. — Bol- l jų tą dieną visai nebusią. 
ševikų valdžia patyrė, kad Ru! Bolševikai, suprantama, va-

REIKALAUJA DAUGIAUS 
ARMUAI KAPELIONU. 

AVAHILVGTON, bal. 24.-
K a r o sekretorius "YVeeks Kon 
gresui rekomenduoja padidin 
ti a rmi ja i skaičių kapelionų. 

Tai pat rekomenduoja, kad 
kapelionus butų leista paauk
štinti ligi pulkininko rangos, 
gi kapelionų viršininkui, duo
ti brigadiero-generolo rangą. 

Didesnis skaičius kapelionų 
reikal ingas kareivių dvasi
niams reikalams, sako sekre-
tor ius . 

B E R N E , Šveicarija, b. 24. 
Zurieho i r Milano traukiniai-
ekspresai susidaužė ties Bell-
inzona. 30 žmonių žuvo i r 
v i r š 50 sužeista. 

munija Francijoj perka 4<X) 
aeroplanų ir daug kitokios ka
ro medžiagos. Todėl karo 
komisaro asistentas gcn. F ru -
nze paskelbė karštą atsiliepi
mą į rusus darbininkus, įspė
damas juos pasirengti sovietų 
respublikos apginiman. 

Paskui tas pat generolas 
kalbėdamas čia viename dar
bininkų susirinkime pažymė
jo, kad Rusijos raudonoji ar-
nnja turi but visuomet stip
r i savo raudonąja dvasia ir 
technikiniu išrengimu, t a ip 
kad ga!iėtų bile kokį priešą at
remti ir sutriuškinti . , 

6 6 3 mir iop bausmės . 

1023 metais per 11 mėnesių 
bolševistiniai teismai už įvai
rius prasižengimus miriop nu 
baudė 1,339 asmenis. 

I š tų visų aukščiausias čia 
apeliacijų teismas 663 ištar
mes patvir t ino. I š likusįų 
12o asmenims vieton ilgo ka
lėjimo centraliais pildomasis 
komitetas palengvino bausmę 
t rumpais kalėjimo terminais. 

Žymus skaičius žmonių mi-
r i op bausta u i pri ešbolše visti-

y 

nį veikimą ir už papirkimų ė-
mimą. 

Turės demonstracijas. 
Pirmoji gegužės diana, kaip 

pranešta, Rusijoje bolševikų 
busianti paminima ramiomis 

ru versią visus žmones prisi
dėti prie demonstracijų. Kas 
neklausys, toksai bus skaito
mas neištikimas socializmui ir 
sovietų fedoruotai respubli
kai. 

MEKSIKOJ REVOLIUCIJA 
"SUTRIUŠKINTA." 

WASUIKOTON", bal. 24.— 
Čionai iš Meksikos ambasados 

• 

paskelbta, kad anot žinių iš 
Mexico City, Meksikoj revo
liucija galutinai "su t r iušk in
t a " ir visi sukilimai pasibai-
go. ) 

Oficialiai is Mexico City pa 
žymima, kad Obregono vald
žia visoj respublikoj -grąžinu
si savo autoritetą. 

FILIPINAI RUOŠUSI 
PROTESTUOTI. 

MANJLA, bal. 24. — Vie
tos i r apylinkių gyventojai 
ruošiasi čia atlikti protesto 
demonstracija, atkreiptų pr ieš 
generalį gubernatorių "VVood, 
kurs karo depar tamentu i AVa-

shingtone rapor tavo, kad Phi-
1 i pinų saloms d a r perankst i 
duoti nepriklausomybę. 

Eksper tu klaida. 

Anglijos valdininkai a t ran
da, kad ekspertų komitetas 
daug darlx> atliko, nustatė re
paracijų atmokėjima. jTečiaus 
viename daikte atliko klaidą. 
Padavė planus, bet nenurodė, 
kas tuos jų planus turėtų in-
torperuoti kilus disputoms, 
kuomet Vokietija prasilenktų 
su ta is a r kitais nurodvmais 
atmokėdama reparaci jas . 

Anglija ir praei tais laikais 
dažnai stattV klausi mus, kas į-
vair ias disputas tur i spręst i , 
kuomet Versailleso taikos su
tart ies sąlygos nepildomos 
taip, ka ip reikėtų j a s pi ldyt i . 
Tai ne ambasadorių tarvbos 
darbas . Tam tikslui reikalin-
g a s specialia neutralis 
teismas pačią Versaille-
so sutartį interpretuoti . Toks 
teismas galėtų t a r t i galutiną 
žodį ir kas link Rubro oku-
puotės Jegalybės. 

Falankiauja teismui. 
I r kuomet šiandie iškelia

mos diskusijos apie ekspertų 
rapor tų i r planus ir kuomet 
tas r apor tas ir planai ne i ima 
įvesti praktikon,, Anglijos vie
šoji ' opinija linksta prie įkū
rimo bepartyvio teismo, kurs 
užsiimtų visais technikiniais 
klausimais, koki galėtų iškilti 
vykinant ekspertų planus. 

Nesusiprat imai t a r p Angli
j o s i r Francijos vis dar nesi
baigę. I>ai-kurįe elementai 
da r labiaus mėgina sukurti ne 
susipratimų ugnį. Nežiūrint 
to, anglų spauda pradeda ta i 
visa ignoruoti ir apie tai ar
ba visai mažai arba nieko ne
mini. 

Pasi rengęs akci jon. 

Praneš ta , kad premieras 
MacDonald pasirengęs akci-

Gal du bus patraukta 
a t sakomybėn . 

1 

Koronerio ju ry atliko ink-
vestą, kas link žuvusių 8-iii 
gaisrininkų gesinant gaisrą. 
Ourran hall bute kilus j . 

J u r y apkaltino du asmeniu 
už buto padegimą ir žmogžu
dystę. Apkal t intu Leo UnelI 
i r 8amuel Mopre, kuriuodu a-
pačioje sudegusio buto turėjo 
dirbtuvę vardu Leather Spor 
t ing (i(jxls and Novelty V.o. 

Trečio asmens, Sanmel Po
li nsky, ju ry neapkaltino ir 

nepadavė jokių rekomendncL 
jy- i • 

Dėlto tuodu, ir gal Polins-
ky, ats idurs kriminalin teis
man. Kaltinimas labai sun
kus ir atsakomybė" už tai ga
li Imt didele. 

Miesto autori tetai išspren
dė gaisro kalt ininkus būti
nai nubausti , idant tos rųšies 
tragedijos daugiaus neatsikar 
totu. 

Žinios iš Lietuvos 
POTVMIS KAUNE. 

PRIEŠ AMERIKOS 
LEGIONĄ. 

A S B F R Y , N. J. , bal. 24. — 
Amerikos Legiono George 
AVasbingtono posto, VYasįing-
tone^ narys J . B. Mulford da r 
buojasi, idant Kongresas , dt-
šauktu Legionui duota forte-
rį, nes Legionas iškrypęs iš 
principų, pagal kurių jis bu
vo įkurtas. 

Nežinia už ką tai Mulford 
pašalintas iš pofyo narių tar
po. Bet j is atsisakė išeiti iš 
posto. 

Iš potvinio įspūdžių. 

Potvinis prasidėjo npie IX 
vai., pasiju/linus Neries ledui. 
Paskui Neries ledų ėmė slink-
t i ir Nemuno ledas, kuris lū
žo, eidamas pro Aleksoto til
tą. Bet po 20 min. 'Nemuno 
ii^ Neries ledai susitikę susi-
kir to ir susigrūdo maž daug 
ties jVoršyaįs, užfVenkė upp, 
ledas sustojo ėjęs ir vanduo 
jiasuko atgal, kas buvo matyti 
iš plaukiojančių atgal pakraš
čiais ir pasiliuosavusiu* že
miau tilto nuo ledo upės vnlu-
riu atskiri), lyčių. Pe r valan
dą vanduo pakil6 nuo 3,86 
Wtr„ li^ri 4,74 mtr., t. y. l>eveik 
lM) cent. Sekančią valandą, 
tu r būt, nuo šaudvmo, užkim-
šimą kiek prastume ledas vėl 
keliasdešimt8 a r kelis šimtus 
metrų praėjęs sustojo ir nuo 
1 vai. prasidėjo naujas ^van-
dens kilimas. 

Buvo šeštadienis, žmonių 
pilni Neries ir Nemuno pakra
ščiai. Gyvenantieji netoli 
vandens žmonės (gąsčiojas ir^ 

liejusi pakaklėj namiuką, ų 
Bto rajone lytys laužo *įej 
\>mv\ų tvoras 4* plukdo, rasi 
i r lentas, kurias kabliais stJ 
giamasi sulaikyti. Lentpį 
vės Kęstučio gatvėj (]>ri 
uostą) apsemtas autečiau j ; 

matų trobesys, kuris stovi jį 
čioj K. gatvėj . Jei n% n 
žas pylimėlis — vanduo išį 
lietų į tą gatvę. Plaukia va 
deny ir " S a r o b i " dirbtuv*] 
trobesiai apsemti aukščiau 
pamatų. Laivais tenka plaj 
kti ir Muziejaus gatvės gal] 
kurion vandens priplų/lo JK] 
vandeiis sutekamus kanalui 
Per pusę ,gal tik metro vai 
fbio nesiekia Aleksoto t'ilU 
Vytauto bažn5rčios įeinam< 
šios iš L'osto gatvės dur>1 
apsemtos. Pr ieš stovintin 
man vanduo liejasi per slenl 
sti. 

Apie 3:30 vai. van/luo ii 
slūgti, l>et neilgam. . 4 va i 
rytą. ^ Tosto rajone vanduį 
jis nuslūgsta ligi 482 m., tai 
yra viso 10O centimetrų, l>e| 
nuo 5 vai. vėl ima kilti i r dai 
negirdėto ligi tol maksimuim 
-y o,9 mtr . pasiekia apie 3'v] 

baimingai žiuri į betvinstan- Į a p semin visą Mąjrąpio gatv« 
čią upę. Kuriem^ jiavojo n ė - | ^ a ] ( J j r s i ( , k i a Kostučio, «atręJ 
m — tie stebi* nepapmstojvisa ' buvusio Solomskio oiVkr] 

aHtštę TMuganto gatvėj ii smalsumu* Pirmiausia 
pirmo upių nžtvenkimo nu-

PATARIA NEVARTOTI 
JUODOJO PARAKO. 

\VA8HJN(JT0N, bal.. 24. — 
Vidujinių reikalų departamen 
tas paskelbė įspėjimą, kad a-
teity kasyklose nebūtų dau
giaus vartojamas juodas spro 
gstantis parakas . Nes nuo jo 
iki. šiol įvykę daug nelaimių 
kasyklose. ^ 

• i . » 

W A S H I N G T O N , bal. flkt 
Senate t rukdomas vaikų dar
bo bilius. Biliui yra i>riešin-
gi pietinių valstv'biu atstovai. 

' ' / 

LONDONAS, b. 24. — An-
glai palankiai atsineša į Suv. 
Valstybių Prezidento projek
tuojamą sušaukti nusiginkla
vimo konferenciją. 

LONDONAS, balanflžio 24. 
—Mieste Wembey Anglijos ka 
ralius vakar a t idarė Bri tani
jos imperijos parodą. 

i# 

j au pakar to stovėti sargyboje 
Vokietijos pasieniu ir laukti 

jon kas link ekspertų repara- į vokiečių malonės kas link re* 
c inį j planų. Kuomet visuo
menės opinija palinkusi prie 
specia$o teismo, i t a i premie
ras tu r i dirbti . I r nežkrrint 
to, a r Franci ja sutiks, a r ne, 

. Gatvekarių i r viršutinių ge-
ležinkelijų bendrovės Chicago-
je sutinka savo tas savast is !bet MacDonald tą klausimų 

civilių žmonių demonstracijo- | parduot i miestui. Bet kląu- js tums pirmyn. 
mis. Militarinių demonstraci sia, kas ta i visa kontroliuos? { Angli ja žino, kad Franei ja i lingi v>icinti tuos planus. 

paracijų. Franci ja , sakoma, 
norinti ekonominio Vokieti
jos atsigavimo. * Nori gaut i 

kontribucijos. I r ^ e i taip, tai 
j i tur i sutikti su ekspertų ko 

miteto planais ir kitais nau~. 
dingais projektais, koki reika-

gatvė ir kitos vietos. ; Vąp-* 
duo apsėmė, .Jonavos gatvę, 
namų rūsius, netoliese esai;tį 
tftrtokfy t a ipa t i r tar tokus ap
link Maironio gatvę ir uostų. 

/Tuo t a rpu vanduo vis kyla. 
Stovintieji ties Vytauto baž
nyčia, prie metrinės skalės 
"matuoklės ' aiškiai mato, kaip 
liekviautis vanduo skandina 
centimetrą po centimetro. 
2:30 vai. j au 'matuoklė rodo 
5,2 mtr., 3 vai, — 5,82 mtr. 
Reiškia, per sekamas ^ valan
das vanduo pakyla dar per 
H)8 centimetrus — tai maksi-
inuirias. Kovo 29 d. o J navos 
gatvėj, kurie piliečiai drąses
nį ir nori pa tekti į savo dar 
prieinamus namus sėda į sto
vinčius gatvėj laivus i r plau-
kia> Čią pat stovi sanitarinis 
pagelbos automobilius, bet 
pagęlbos da r niekas nešaukia. 
Is kitų namų žmonės skuba iš
nešti mantų ,ir patys išbėgti. 
Anapus Nemuno, Aleksote, 
žmonių būrelis su , pagaikš
čiais stengias, nustumti lytis, 

Jentpiuvės. Nemuno pakran-
kentėjo zurn rinkau Jonav%sJ^ 0 g a t v ė j kur krantas y n 

akmenimis grįs tas , lytys išme
tamos į gatvę ir sulaužoinį| 
pakrančio stulpeliai, nutrau-
kiamos vielos, kuriais }>alai-| 
komi telegrafo stulpai^ Sla-\ 
bado ir ar t imas ra joms litfka 
be elektros šviesos, tas . I^at 
gresia jr Kęstučio bei Laisvės 
alėjos rajonui. 

.-

Tuo tarpu nesiliauja art 
rijos šūviai, norintieji išsklai-
dvti ledo susikimšima, j 

Kovo 30 dT,*nuo 3 val r fv to , 
i 

susikimšįinas praardomas , le
dai ima pamažu plaukti, van
duo slūgti. 6 vai. ryto j is nu
puola nuo 5į9 ligi 4,3 nitr., t y. 
visais 160 centimetrų, 7 vai. 
— 4.1 nrtr., 10 v. — 3,9 mtr . 
1 vai. — 3,34 mtr . - ' T a r p 2 ir 
3 vai. p radeda eit i leflasį, i r 
prieš A l e k s o tiltą "SUSKUBI-

šimas ^u Neries lejiu dar kar
ta įvyk'sta ixy vanduo vėl pa
kyla pavojingos aukštumos, 
bet t a t a i - j a u paskutinis- e p i 
zodas i r nuo kovo 30 d. va-

« 

karo slugimas pasidaro visuo-
kurios plaujkdamos pro šalį j t inas ir potvinio pavojus pra 
£ali s u g r i a u t r medinį pr is iš- ' ėjęs. 

ANGLEKASIAI KELIA 
PROTESTUS. 

AUBURN, m, bal. 24. r -
United Mine Worke^rs of A-
merica. 4-bjo subdistrikto 500 
anglekasįiĮ. delegatų čionai su
sirinko reikšti formalį protes
tą prieš organizacijos valdy
bą, kuri su kasyklų operato
riais padarė t r ims metams 

kontraktų. iTokio iįgo termi
no kontraktu darbininkai ne
pasitenkina. 

ROMA, bal. 24. — Italijos 
premierui Mussolini suteikta 
Romos pilietybė. »Premieras 
paeina iš Milano miesto. 

• t - - = 

CHICAGO. — šiandie pra-
matomas gražus oras ; kiek 
šilčiau. #* 
f ' • . . J J K - 1 HL1.... ' . 

P I N I G U K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $L00' 
Anglijos sterl . svarui 4^9 
f ranc i jos 100 frankų 6.77 
Italijos 100 lirų 4,22 
Šveicarijos 100 fr. 17.29 
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Ketvirtadienis, balau. 24, 1024 

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

t »> 

mat, sako, jie buvo, bet dabar 
jie vjsai kitoniški. — O kiek 
Tamstų. B-vė verta? Apie 
$175,000.00. — Aha, tai mat 
prie pinigų šilumos visas jų 

JAPONIJA SUSIRŪPINUSI. 

DRAUGAS 
Įu kasdieną išskyrus nedėldieniua 
Metams \. ig.00 [ socializmas ištižo. 
Pttaei Metij 13.001 P. Gudžiūnu;: ant nieko ne 

Priimtasis Washing t o n e 
Johnson'o bilius, varžantis į 
Suv. Valstybes imigracija, su
judino daugelį tautų. Prieš 

i iikatoo. I*i-l beatsakė, tik ' nusijuokė. \*& įstatyme projektą užpro-LU pranmtratą mokasi 
s skaitosi nuo užrašymo dienos, 
* *to Naujų Metų. Norint penuai-

*Hi adresas visada reikia prisius-1 
$ii senas adresas. Pinigai geriau-j tik jie po trupučiuką pim-
*i siusti išperkaat krasoje ar tx-[gais aptunka. Vienas dulvkas 
* o *'Maney Order" arba įdedant p a s i l i e k a , i r p a s socialistus ir 

aaigus x registruota laiska. r % t, 
1 DRAUGAS PUB. 0 0 . ^ ^ . k u s : ta! progresy 

vus bedievukizmas. 
8 2334 So. Dakley Avenue 

Mums, rodos, kad ir bolfevi- t ū t a v o Japonija. Japonijos 
kų karingumas ima tižti, kaip 

mm*—^JJJIB 
ei joj e apsilankė pas Poincare 
neva prekybinįų sutarčių tarp 
Francijos-Japonijoš atnaujini 
mo reikale tyet plačiai Pary
žiuje kalbama, kad ten buvę 
kitoki tikslai. 

« 

Japonija vengsianti dįplo-

I . . . 1 IIUII II — l MfeĮ 
SKOTUOS LIETUVIAI. 

^ W — ^ P * " P 

,1 

Ohicago, Illinois. 
'̂ el. Roosevelt 7791 

i* >a 

P* 
sb 

E U P I N I U K A I . 

Katalikų veikėjai rr katali
kų visuomenė nedirba neapy
kantos augimimui, nedirba 
bedievybės supuvimo daugini
mui: Mes* taip pat nedirba
me tam, kad pinigais nutukti 
ir susilyginti su taukuotais gy 

j Redaktoriams trumpa, Ne-
|€ra pasaulyje ka/ų, nei re-

oliucijii, ne-, šiaip didelių ler ^ į į ^ Mes dirbame, l$ad 
b . Eina pilkas gyvenimas; j ^ ^ ^ h . s a V Q hr6[[ų lai_ 
fei didelių nelaimių, nei dide m e p ^ į j į ^ į ^ Mes dirba-
lų laimėjimų. Nebėra apie kų ^ l i e l l u r S t a n a a i a t e i ^ a i i r 

įlomiai parašyti. Pilko gyve- ^ S i m t o r i o p a i atlyginiiiiui. 

atstovas \Y ashingtone Hani-. 77* • . net ir tuomet Japonija iš sa-nara buvo pasiuntęs protesto l V 1 . ' . v . . , . . . ., , j V . .. , vo šalies išsiųstu visus kmie-rasta < Amerikos valdžiai ir L. . . . - - _ , \ . 
A . , . . v . .v cius, kad saviems darbmin-pavartojo dviprasmi issireis-1. . . , _ . . v. , . T Ikams butų darbo. Kiniečių* 

( rašo *' Draugo'' korė spond.) 

(Tąsa). 

Uždarbiai. 
Veik visi Škotijos lietuviai 

»- * angiekasiai. Yra šiek tiek 
matinijų santykįų nutrai&hno' ir geležies ptabrikuose dirban 
su Suv. Valstybėmis, jeigu čių, tik juose darbai nevisuo 

met eina, kaip pavyzdžiui 
Carnbroe geležies , pabrikai, 

TRUMPOS ŽINIOS 
/ 

ai. 

t 

dmo eisenoje apsnūdo ir vi-
fuomenė žymiai. Rodos talkos 

etu galėtų žmonės mmiai ir 
;yvai — džiaugsmingai dirb-
i kultūros darbą. Bet karo 

Perkūnams nutilus, rodos visi 
pasinėrė asmeniškame bizny-
e. 

Negerai yra turėti karo nc-
Įaimės, ugnį, badą, marų ir 

^tikėtą mirtį. Bet dar nėge-j" Lietuva kaskart-^ina tvar 
iau yra snausti taukuose. Vi kyn. Kaskart naujų žmonių 
uomenei toks snaudimns, tai tenai stoja prie mūsų idealų. 

iniego mirtina liga, tai "pra-

kujį mums žadėjo prisikėlęs 
Kristus. 

Apsnūdus ir ištižus įmisų 
priešams, mūsų proga «Jong-
viau laim/ėtf ir nuveiktųjų da
rbų pasiaukavimo vaisių pa
siekti. Musjų galutinas lai
mėjimas nebetoli. 

• 
našas gyvo supuvimo. 

Kraštas eina domi ir turtin-
gya. Amerikoje visi mūsų 
Šventų idealų priešai baigia 

Nors taika, ne taika, bet '&&&, Dar tnipučiuką, ir 
(karo nėra. Nors karo nėra, j gal iame pasakyti, kad savo 
bet darbo, mūsų gyvybės susj ^veninio užduoti išpildė, ei-
Uprmiiuus laimės padaugini- f s i m o 1 > a s i ^ t i j Amžinąja be
rnui, reikia tiek ir tiek. :ViivL, i žke< B e t k a d r a n u a į j ) a i g . 
nas svarbiausių rekalų, tai | l a m i ^ ^ ( U o n a s . ggfetun* 
Kultūros Vajus. Jo, neturėtų l > a , i d ž i a i t g t i , j o g l i m s u p a 

užmiršti nei vienas lietuvis. 
(Jau mūsų Kongresas nebeto-
; U. Su kuom 'pasirodysime 
! priei vis.ą mūsų tautų? 

Jei neužbaigsime to Ktkftu-
! ro« Vajaus "bus gėda. ! Bet 

skaudžiau uz gėda l)iis suži-
rnoti, kad šimtas moksleivių, 
! gabiausių mūsų tautoje pasi

liko nesušelpti, ir Tautai pa
daryti tapo per tai nuostoliai, 
h* jaunųjų žmonių gyvenime 
įvyko skaudžios tragedijos. 

kimų, kad imigracijos suvąr 
žymas duosiąs blogų pasek
mių. Suv. Valstybių parla
mentas ir senatas tų Japoni
jos atstovo nota. paskaitė 
grasinimu Amerikai, pasinau
dojo kilusiu upu prieš japo
nus ir visiškai uždraudė japo
nams įvažiuoti į Suv. Valsty
bes. Del šio įvykio pakilo 
diplomatų tarpe daug triukš
mo. Japonų valdžia ir visuo
menė pasijuto užgauta tuo į-
statymo pravedimu. Japoni
jos laikraščiai, kaip antai ga

na rinitas "Yomiuro JŠhim-
r 

bum" rašo; "Kongresas iš
juokė japonų tautų viešiausiu 
būdu. Japonija nedvejos j 
tų atsiliepti. Ji panaudos tų 
tautos išniekinimų represijo
mis. " Kokių represijų im
sis Japonija prieš * Amerika, 
laikraštis nesako. Bet iš a-
biejų pusių dabartiniu metu 
diplomatiniai santykiai nėra 
draugiški. Tikimas^ kad 
prezidentas Coolidge įstaty
mo nepatvirtins, pasinaudos 
savo veto teise. 

gi kaikurios darbininkų rūšys 
įsileidžiama Suv. 'Valstybės-
na. Tokiu būdu g*al Japoni
jai pavyktų aprūpinti savo 
reikalus, bet susipyktų su Ki
nija. 

KATALIKŲ I^ASAULY. 

Indija. 

kame apie 30 lietuvių šeimy 
nų gyvena, jau treji metai 
kai neveikia. Anglekasių už
darbiai dabar menki. Pamati^1* a u k ^ i o -
ne anglekasių dienos alga 9— Italijos Išgelbėtojas. 

Dideli 
Maskva giriasi, dovanojusi 

gyvybę trims nuteistiems kon 
tr-revoliuejonieriams Kijeve. 

Nebusią streiko. 
Londonas turis vilties išven 

gti anglių kasyklų streikų. 

Didžiausias varpas. 
Kolno katedros varpas ym 

didžiausias visame pasaulyje. 
Sveriųs 27 tonas; tuįįs 11 pe 

Pasirodžius Milane Musso-
lini'ui, minia šaukė: "Valio, 

Tuomtarpu Japonija jau Indijoje darbuojasi Katali- dalykas. Tokiai sunkiai Ško-

stangos ir aukos nenueis nie-
ffiais, privalome savo darbus 
privesti iki galo ir į savo vie
tas pastatyti kitus,, jaunes
nius. 

ieško sau artyniesnių draugų. 
Japonijos ambasadorius Frau 

moksleiviu reikaui išsiurifinės 

Sulyg paduodamomis stati
stinėmis žiniomis, katalikų 
skaičius Indijoje smarkiai au
ga. S 
, Per paskutiiiuosius 10 metų 
franeuzų, portugalų—Indijoje 
0 taipat ant Ceylon salos gy
ventojų skaičius padaugėjo 
1 nuoš., o Katalikų net 30 
nuošimčių. Taip Francijos 
Indijoje esa 23,000 katalikų, 
Portugaliijos Indijoj 289,000; 
kitoj Indijos daly 2,292,(Xy) ir 
aiit Ceylon salos 364,000. 

Britanijos-gi Indij»je bend
ras katalikų skaičius siekia 
2,291,000. 

10y2 (apde 2 dol. 10c), bet 
daug pasitaiko, kurie ir tos 
negali uždirbti, o viršiaus už Italijos Išgelbėtojas!" 
dirbančių visai nedaug. 
Kokių porų šilingų daugiau 
uždirba prie taip vadinamų 
'' kontrakėrų dirbantieji, bet 
užtat sunkiau turi dirbti. Dir 
bama paprastai vienų savaitę 
šešias dienas, kitas — penkias 
Tokiu tat būdu, kokiai kline 
riai neatsitikus, iš darbo ne-l***isttt laimėjimas. 

Bolševikų fanatizmas. 
Rusų "Pravda" rašo, #kad 

senukas žydas Kanibrovik at 
tikęs .sulyg Moizės apeigų anu 
ko "krikštų", tapęs nubaus
tas už tas apeigas 200 'aukso, 
įublių. 

išlikus, savaitės gale angle- Italijos rinkimuose į Parla 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 
Dievo rūbai. 

- Ei, tu, sveri 
takupri. Te 
dešimtuką. 
Matau, kad 
visas • suvar« 
gęs... — 
- Taigi, tai-
gi, ponas. A-

čiu už gerų širdį.— 
— Sakyk, ar tu taip kvai

las esi ar tik taip išrodai,— 
sėdi visų dienų* prie bažny
čios durų ir poteriauji. — 

— Nežinau, ponas. Laukiu 
kada turtingi pasiųs Viešpa
čiui Dievui rūbus. — 

— Rūbus?! O tu žinai, kaip 
didelių reikia? — 
' — Taigi žinau, nes pasakė: 

Kų padarysite vargšui, man 
padarysite.. — 

Parodė. 
Velykų metu pusiuntė poniu 

tė savo kaiminkai du gar
džius tortus dovanų. Tarnai 

k- i\ 3 4. • nipntn ii <V̂  viMn Mn«qnli t c benesdauia paslydo ir sukasys gauna pustrečio ik|L tri- nientų is doo vietų, MUSSOII- V _ 
dauze viena tortų su lekste j 
akmenis. Grįžta atgal. # 

— O tu nekiauža, atgrub-

jų svarų sterlingų. Bet iš tų! n i ' ° v a l d ž k l l a i m ė « i 0 3 7 5 a t s t o 

reikia atskaityti keletu ši l in-jv u g- * * * * * gavę 4,204,455 
gų jvairioms rinkliavoms: užtaisus . Iš likusių 12 kitų par 
parakę, apdraudai, gjTdyto-
jui ir tt. Tat namon parsineš
ti dar mažiau pinigų belieka. 
Pragyvenimo reikmenims žy-

'tijų didžiausio pritarimo tu-

kų Bažnyčios mokslų skelbda-

miai pakilus, su šeimynomis 
gyvenančių žmonių padėtis 
gan sunki. Reikia tik stebėtis^ 
kaip dar kaikurie išsiverčia 
j <'pawnshopV , daiktų nene-
šę, pas škotus tai paprastas 

nage, žiople, — ėmė barti ja 
'• poniutė: — Kaip gi tu ten 

tijos lietuvių darbininkų pu

rėje katalikų partini, "popu 
lairai". Gavo 645,089 balsus. l m d a r e i l ~ 

| — Ot, šitaip, poniute, — 
Galvoja apie skolas. * i - *. i -

*.. . atsake mergina ir trenkė su 
Belgija nutarusi konsolid-uo _ . « , . • . •. 

• ' ' . . sveiku tortu \ grindi*. 
ti savo užs'-emnes skoLns. •___ 
Moterų teisės. , Važiuoja linksmas žmoge-

Italija suteikė moterims t e i ' l i s i ž Jomarko namon. Parna
se balsuoti, bet uždraudė da- t ė Ž piemenys, 
lyvauti rinkimų mitinguose. mdel D § d e ! ^ ' ] ^ 

mi 3,500 kunigų iš kurių ten-Jočiai esant, nestebėtina, jog 
Šiandieninė moteris. 

Poni Fr. Balfour suko, buk 
gimusiu indiįiečių kunigu vra'dauguma nori Amerikon ke- žiandienin/i jauna moteri«škė 

2,50t>. liauti til^ nėra tam lėšų. 

Katalikų Bažnyčios reika- Gresia streikas. 
..ebužilgo 16,000 laiškų >iems , u g t v a r k ( ) 2 8 ^xųvx[ i S ^ 
žmonėms, kurie Federacijai 
yra žinomi. Darbas pats sa
vai mi nelengvas, tiek laiškų 
išsiuntinėti. Tegu kiekvienas, 
kurs gaus tokį laiškų, atsi
lieps su pagalba Tautos atei-

Mes visi, kurie dar gyvybės čiai,« moksleivių reikalams, 
įrvapą turime, visas pastan- mes jau galėsime vienais mė
gus turim dėti, kad mokslei- tais sušelpti į pusantro šim-
vių reikalai butų aprūpinti, 
kad sau įpėdinių Tautės dir
voje paliktume ir gabesnių ir 
skaitlingesnių. 

-

to moksleivi^. 

rių 6 yra Indijiečiai. Arki 
vyskui>as yra Iivdijietis. 

sėmiau stovinti už visų laikų 
moteriškes, nes ji šiandie e-
santi vien pudros kalnas. 

gerai ratai, ratai!... — 
— Tpru... kumelaitės. Ko 

norit? Kas ratam?— 
— liūtai, dėduk sukasi, — 

atsake pabėgdami piemenys. 

"Gera knyga, tai išminties 

I 
Ne męs vieni apsnudome. 
Bolšev i k ų hii k rašoi ų korės 

pondeneijos* į akis metasi to 
kfe pranešimai. New Yorke 
buvo susirinkimas narių at-
fcilankė mažai; Roselande bu 
vo koncertas, publikos nnažai; 
Bayonne, N. J. nieko negali
ma ,sun»ngti*, Philadeiphijojc 
nesiseka, pešt>"nes; Sioux Ci
ty bolševikų kuopa turi 3 na-
Hus; Kenoshoj šauktas bol-
totvikų susirinkimas neivyko, 

#
 ,kiš priežasties narjų neatsi-

gausi tokį laiškų, ueužkietink 
savo širdies. Ir pats nuo sal
ves siųsk aukų ir kitus para-

Daug Škotijos lietuvius sii 
vargino anglekasių streikas 
11)21 metais, tęsęsis 13 savai 

Kataliku gvvenimas patrau 8*4.5 n u o J° ^ a r *r dabar dau-įkasykla, šviesa ir maistas du 
kia į save stabmeldžių širdis, 'guma negali atsigriebti. Bet jšiai/dorybių auklėtoja, tyriau 
Jie ieško tiesos, ir tiesa ran- "esame dar tikri, kad greitu jsio užsiėmimo ir paguodos šal 
da. Kristaus Karalija a n t ! m i k u v^1 anglekasių streikas Ainis, žmonijos geradėja ir 
žemes žmonių širdyse s inar-:n e k i l t o - P e r e i t o sausio mene- draugė, žodžiu ncapkainuo-

tas iždas. " Visas raštas Die-^ 
vo įkvėptas, naudingas yra 
pamokinimui, pabarimui, pa
taisymui, auklėjimui teisybė
je, kad Dievo žmogus butų 

kiai auga. 
Katalikai metai i metus 

:sį anglekasių vadai pareiškė, 
jog padarytų ja 1921 metais 
su kasyklų savininkais sutar 

Tad brolau-lictvvy! Kai * * * ka»P į * W *&"{* 17 balandžio laikyn „utrau visame pasaulvje. Ir Kata- 1 . . . . . . . . . . .. . 1 r T jkta w* jei iki tam laikui nau 
likų Bažnyčios išganinga įta- ^ s u t a r t i s nehw i ž d i r b t a ? i r 

Federacijos- Sekretoriatas gink. 
ka, nežiūrint priešų užpuoli- Yel gali kilti anglekasių strei 
mo, stiinėja kasdien. I kas. (Bus daugiau). 

— — — — — — — — — — — — — — — — ^ — 

Krautuvėje. 
Pasiuntė žmonelė savo sū

nelį krautuvėm 
• — Ko nori, vaikyti! — 

— Medaus į puodukų už tO 
centų. — 

Pripylė jam medaus pima 
puodukų. 

— O kur pinigui! — 
— Puoduky ant dugno, — 

atsakė vaikutis. 

Tarp draugų. 
— Sveikas. Kaip Tamstos 

tobulas, prirengtas kiekvie- į žmonelė laikosi? — 
nam darbui.'' (Tini. III. rG— 
17). 

— Puikiai, ačiū Dievui, — 
ji amžinybėje. — 

—-. — -~ 

TEISINGASIS JUOZAPAS. 

lankymo;'' Iš lludsono "Lais 
šimtatukstantiniui'' V O <<r. 

fondui prlduotii...$5. / 
Tokios žinios paduodamos 

pačių bolševikų. Ir tuos savo 
*'laimėjimus*' skelbdami bol-
šęvikėlrai rašo: "darbininkų 
neapykanta anga. , , 

ISTORIKĖ DRAMA. 
Septyniuose Atidengimuose. 

Paraše 
Kun. Juozapas -2ydanavičius 

Amsterdam, N. Y. 

. 
• 

. 

"Rubo" B-vės pirmininkas 
J. Gudžiūnas atsiuntė mums 
pranešimų,apie savo vedamos 
b-vės stovį. Paklaustas, kas 
dabar tų B vę veda Lietuvo
je, ar dešinieji 'ar i kairieji, 
jis ab«ikė, kad dešimejL — O 

, kas tokie? — O gi p. Glem-
^a, Grigaitis, Lekeckis, — Na. 
gi, juk GE^mža kuone sotial 
revoliucionierius, Grigaitis su 
IVk ec k i u soeialdemok ratą i; 
kokie* jie dešiniejif — Tai, 

SCENA II. 
SIMEONAS (broliams išėjus): T a i 

iš dešimties vos tik penki belikome. Liud 
mi man darosi... Jaučiu kokį tai nesmagu
mą. 

LEVI: G|d mūsų tėveliai nesveiki? 
Gal papuolė j kokių nemirtai : •% 

JUDA: Vargas muiris, kad taip toli 
f)Ositrauktine nuo narnų. Už "tat gi sun
ku kų nors apie juos sužinoti. 
* IZACHAKASf (rodydamas i rytus 
su nusistebėjimu kalba garsiai ir grei-
ČBHU): .Broliai! O kas ten.' ar jus mato
te! (Rodo). Ana toli, toli matau lyg kas 
eina — artinasi link mūsų! Ar nebus tas 
žmogus ftuo mūsų kra*tot Jis galėtų ži* 
noti 'apie mūsų tėvus ir pribuvęs, papa
sakoti, kas su mūsų tėveliais dedasi. 

ŽABULONAS: T .̂krai, eina mus^ 
link. Aš jo hvukiu. Ateis,, prpasakos, kaip 
mūsų tėvams einasi. m * 

• ^IMECMfAS (rodydeimas): Broliai, 
atydžiai žiūrėkite; rodo* aus jau netoli 
mūsų brolių. ' 7 

I J E V I : Teisybė. Štai už valandėlės 
susitiks su juomi... Bet gi atrodo, kad 
vieni kitų nemato. Tarpe jų ilgokas kal-

f nelis; na ir vis'as tas plotas medžiais ir 
krūmais apaugęs » 

JUDA: Pribuišis kas Jiart vis aiš
kiau matomas. Žiūrėkite, ar tik ne mū
sų jauniausias broliukas (visi žiuri). 

1Z ACH ARAS: Ir man-rodos, kad tai 
Juozapėlis ateina. Vargšas negibi jo jo nei 
taip didelės kelionės. Bet kų jis <ieša ant 

-
pečių? 

ŽABULONAS: Aš-dabar jau aiškiai 
matau. Tai jis! jis!! Žiūrėkite, gnu bro-
liai, jį pamatė!.. Jau ir jis brolius pa-' 
matė! SJtai, skubiai jis bėga prie jų, o 
Jie visi prie jo!.. 

SIMEONAS: Dabar (visiems vis žiū
rint į vienų šonų) nebėra abejonės, kad 

. tai mūsų Juozelis. Štai, kaip karštai jis 
su broliais sveikinasi. \ 

LEVI: Matau, matau ir aš dabar ge-
rai. Aeju Viešpačiui; tuojans pasimaty
sime su juomi ir mes! 

JUDA r Žiūrėkite, mūsų broliai išsi
dalino, persiskyrė. 'Trys eina toliau, o du 
grržta su jauniausiu, nwisų broliu. 

IZACHABAS: Tai jiedu veda Juozą 
pėlį pas musr o kiti eina bandas apžiūrė
tų. 

ŽABULONAS: Kiek kartų aš pažiu-' 
riu į mūsų brolį Juozapų, tiek kartų at
simenu jojiapoaa ir tiek kai'ttj prisiiue-
navmusii kalbėti apie jį mūsų užmanymai. 

SIMEONAS: Kokie gi užmanymai? 
2ABULONA&: O gi ar neatsimena

te! Keli mūsų brolių, kalbėdami apie 
Juozelio sapnus, sakė, kad jeigu jie išsi
pildytų, tai būtume pažeminti ne 'tik mes, 
bet ir mūsų tėvai. Juk negalima to ra
miai laukti kol viskas išsipildys. Keli 
mūsų nutarė jį nužudyti, o tada pama
tysime, kaip tieji jo sapnai išsipildys. 

LEVI: Baugu net svarstyti tokius da 
/Jykus; bet jeigu daugumas nutars tų at

likti, tai ir kųf... \ 
JUDA: Užtrauktume didelę nešlovę 

savo vardui ir didelį sųžinės neramumų, 
IZACHARAS: Didelę nešlovę, didelj 

nrramum'ų užtrauktume!.. Kas link nešto 
vės, tai tas neteisybė! „Kas atsitiktų su 
juomi, tai niekas-, apart mūsų vienų, ir 
nežinotų. Kas ffrnV sųžinės, tai jau kitas 
dalykas. 

ŽABULONAS: Kad busime nera
mus, tai ar anų nudėsime ir neramus bu
sime, jeigu jisai gyvens, neti jo sapnai vi
sados stovės mums mintyje. Iš tų dvie
jų blogumų reikia išsirinkti mažesni, blo
guma. 

-SIMEONAS: Tai kaip jus manote, 
broliai: ar bus mums blogiau, jį nužu-
džilos ar meauiudiias? 

LEVI: Manau, kad mažiau turėsime 
neramumo, jeigu nužudysime. 

JUDA: Būti paieiniatu vienų kartų, 
tai da siekis. Bet, kas žino, kiek kar
tų tas pažeminimas galės atsikartoti! O 

gal kasdienų per visų visų mūsų gyve
nimų! 

IZACHARAS: Gal jo vergais reikės 
mums būti f O būti per vbsų visų mūsų 
amžių, tai jau to perdaug!.. 

ŽABULONAS: Jeigu žinotume, kad 
tikrai vergauti, tai, mano nuomone, ge-
riaus kad jis valandėlę nukentėtų, nei 
mes visų savo amžių ir tai visi del jo 
vieno turėtume kentėti. 

SIMEONAS: Taip protaujant, nau
dingiau butų, jeigu vienas nukentėtų del 
visų nei visi del vieno. O kaip gi jums 
tas išrodo*? T* 

VISI: Ir mums tas taip išrodo, nors 
gaila Juozelio. 

SIMEONAS: Ir man gaila. Užtat 
mūsų nutarimų arba surrrairymų išpildy
ti geriau nesiskubinkime. Ateis kiti bro
liai, tada visi pasvarstysime. 

LEVI: O ^aila man Juozelio! Jis 
vargšas nei nemano, kų mes apie ji svar
stome ir kalbame. 

JUDA- Gana jau tų kalbų! štai ir 
jis beveik čia-pat jau mūsų. 

IZACHARAS: O kaip gražiai jisai 
išrodo! (ir žiuri į tų pusę; iš kur Juoza
pas ateis). s 

ŽABULONAS: Gražiai išveizdi! Ve* 
gšas pavargęs benešdamas kų tai ant pe 
v« ~ * •*• 
cių. 

(Įeįna Juozapas, su juomi Gadas ir 
Aseras)'. 
i (Bus daugiau). 9 
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I LIETUVIAI AMERIKOJE 
^ • * ^ * -. BU. 

"RŪBO" B VĖS REIKALE. 

G*H>. ' 'Draugo'* redakcija: 
Į p . Grabausko laiške, ku

riame aš kaltinamas, buk nu 
sipirkes už b-vės pinigils Lie
tuvoje dvarelį,, negaliu rea
guoti b isme, nes šiandieną iš 
važiuoju Lietuvon. Malonėki
te tad patalpinti šį mano at-
sakynuj. 

Nei vieno tiesos žodžio G ra 
bausko Laiške nėra. 

I Amerika atvykau ne pini landė mane sulaikė Jo laiš-
gų rinkti, bet sutvarkyti B-[kas, buk aš esąs bolševikas, 
vės užsilikusius Amerikoje ] r tįk Amerikos konsulo Kau 
raštus ir paskaitas. Vandens j n e užtarimas išliuosavo mane 
nuversta užtvanka B-vė patai \ > 0 gQ diemi nuo deportavi-
sys šį rudenį. Jokio dvarelio | m o # 

kalinga paaiškinti, ka ip ga
lėjo panašus negražus melas 
Grabauskui į galvą ateiti. 

J . Grabauskas, gyvenantis 
Lietuvoje, Tauragėje, man iš 
važiuojant prašėsi, kad aš ji 
pasiknciati sau už sekreto
rių, nuteikdamas jam tokiu 
būdu galimybės įvažiuoti A-
merikon. Nenorėdamas šmuge 
Ii u užsiimti, nesutikau, tuo
met Grabauskas man pasakė, 
kad "atsi lyginsiąs." EJlis Is-

nei sau, nei savo pačiai nesti 
pirkęs Lietuvoje, nei savo pi 
nigais nei B-vės. Manau rei 

ATSIDARĖ NAUJAS 

PAINT storas rCICEROJ 
Užlaikau geriausios 

rūšies maliavų prireng 
tu, ir neprirengtų ma 
liavojiniui, taipgi tu
riu a'lejaus, galionais 
ir pusgalionai.s. gražių 

sienoms išpuošti poplcroe ir viso
kių smulkių geležinių reik
menų. 

STANLEY BUKAUSKAS 
144J S. 50th Avc. Cicero. 

iš užpakalio 
Phone Cicero 8003 

(Jruodžio 28—lil) d. buvo pa r 
duodamas i£ varžytinių Jau-
įiių dvaro centrą^ ties Švėkš
na. Manęs buvo prašos p. Ta 
das Strazdas, kad aš jam nu* 
pirkčiau ta dvarelį, bet pini-

i STŲ nepristatė. Varžytinėse 
tad paėmiau visą atsakomy

b ę ant savos, bet dvarelio cen 
t ras buvo užpirktas jo ne ma 
no vardu, ir pinigai turėjo bu 
ti sumokėti iki kovo 10 d. Ta 
das Strazdas, gyvenęs Amo* 

jrikoje, tuos pinigus. $1100.00, 
pasiuntė pe r Juozą Urbą (101 
Oak str. Lawrencef Mass.) 
mano žmonos vardu. Pinigai 
tapo sumokėti. Ir Tadas Stra-

D A K T A R A I 
m t Telefonas Botilcvard 1039 

Dr, S, A Brenza 
4608 SO. ASIILANO AVENUE. 

Chic-ago, 111. 
Vai.: • ryto iki 12 plet: 1 po 
piet iki 3 pu piet. 6:30 vak. iki 
0:30 vak. 

Telefonas Seeley 7480 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

motom lytiškas liga*. 
1401 Madisoo Street-

Sjunp. WesteriK Are. — Chlcago 
Valandos: t—4 po plotų 7—0 rak. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcngo, III. 

1*1. Houierard 0617 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th bl. 
Valandos nuo S Iki 12 dieną, nuo C 
Iki t Tai. vak. Nedėllomls nao I 

iki 1 Tai. po plotų. 

1 

l 

Dr. Maurice Kahn Į 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandai r j 7 ? 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p ie t 

Tel. Boultvard 3686 

P R A N E Š I M A S 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA T0NSILUS — 
D — Bm muurinim; 
•)—Ba peilio lf b* l t — ^ 
* ) — B« kraują, 
«)—Be jski* pavojaus įTrlkatal, 
R)—Pacljeatal nereikia «lr*tl, ga

li tuoj T*1TJU, Ir gaU eiti 
PaCTde 'Gall-stones* (akmeni* tal lyje) 

Ir akmeni* Šlapumo pūslėje be o-
peracljos, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sutratina girdėjimą. 
QyOa> visokias ligas pasekmingai. Ir Joj 

yra reikalas daro operacljaa 
Profeeijonalt patama\ lm« teikia savo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, I1L 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo I vai. 

po piet iki v vai. vakarą, 
Nedeltomls Ir šaradomis ofisas 

rytas. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telcf. Lafayctte 4146 

l 

Ofiso Tel. Boulevard 0603 
Reiid. Tel. Vau Boren 0204 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Valkų Ir visų chroniškų ligų. 

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

Vai.: 10—11 ryto: 2—t po plot,. 
7—8 vak. Ned. 10—U d. 

•n 

zdas g$g. 3 d. s. m. važiuoją 
apimtf savo žemes Lietuvoje? 
ir tenai apsigyventi. 

Mianau, kad Ta'das Straz
das, tai ne aš, k ne. mano 
žmona. 

' R ū b o " B-ve yra sukėlusi 
4-merikoje į $61,000. Lietu

voje, nukėlė anuomet 2,000j000 
markių. Pirkimo jgga tų mar
kių buvo .gana didele, taip 
kad sudėjus amerikiečių, ir 
Lietuvos kapitalą, dabar B-
ves turtas yra vertas $175,-
000.00. Bet pelno kol kas ne 

a *. 

gauname tiek, kad galėtume 
šerinink'ams mokėti dividen
dus. Tauragėje fabrikas neuž 
baigtas, vandens išneštoji UŽ 
tvanka sutrukdė darbą. Bet 
ateitis yra mums jau užtik
rinta. 

Kaune turime didelę t iu- i 
vykią, kurioje dirba 00—80 
žmonių. Ta dirbtuvė yra maž 
ne vienintele, kuri. valdžios 
kariuomenei siuva rūbus. Tau 
ragėje' turime elektros stotį, 
taisoma išardytoji užtvanka 
ir baigiama statyti didele ver 
pimo-audimo fabriką, kurioje 
dirbs 300 žmonių. Supranta
mas dalykas, kad pvnigų plė
timui darbo pritrukome. Lie
tuvos bankas tad garantavo 
mums iš Anglijos paskolą 
$25,000 ant G metų po 3 r ; . 
Mitinome, kad šį rudeni turė
sime ir užtvanką, ir fabriką, 
ir mašinas tvarkoje. 

B-vės reikaluf prižiūri Ke-
vizijos Komisija iš 3 žmonių, 
kurios raportai yra svarstomi 
visuotiname susirinkime, per 
žiūrimi ir tvirtinami Finansfį 
M i MI i s t e r i j o s R i n k l i a v ų D e p a r 

tamenjto. Apie kokias nors su 
ktybes prie tiek daug akių ne 
•gali būti nei kalbos. 

Šerais kelti kapitalo nebe
manome. Sąskaitos yra veda
mos tvarkoje. Kaip tiktai pra 
sidės nusistatytas darbas pil
numoje, tikimės galėsią mokė 
ti dividendus išpradžių bent 
bankų paprastą nuošimtį. 

Amerikiečių sudėtas turtas 
než-vo, o norintieji artimes
nių informacijų ^kreipkitės į 
" K u b o " B-včs sekretoriatą: 
Kaunas, Laisvės ai. '14. 

Prie progos turiu išreąkšti 
" D r a u g o " redakcijai mano gi 
lią padėką, "kad patalpinda
mi (irabausko laišką davėte 
man pnogos iškelti tiesą į švie 
są ir ypač už tai, kad pri-
dėjote nuo savęs pririeša, ko 
nepadarė nei vienas kitas lai
kraštis. 

Prašau priimti mano gilios 
ir tikros pagarbos žodžius. 

' Jurgis Gudžiūnas, 
Kubo" B-vės pirmininkas. 

O R A U O A 8 
mm 

si nariai kviečiami atsilaiįky sdamas savo sveikatą ir kitą 
patikus nelaimei sušelpi, bet 
ir del pakelinio apšvietos 

t i, nes bus keletas svaroių 
pranešimų, taipgi, kviečiame 
naujų nurių pribūti, ypač, ku 
rlo mažai kur priguli arba 
niekur nepriguli, nes prigulė
ti yra labai svarbu ne tik ką 
pats sau naudą čiarai ,apdrau 
Wll l l " • I ' i i r - — * " 

daug nuveiksi, taigi visi svei
ki vyrai iki 30 metų senumo 
kviečiami atsilankyti 

L. Vyčių 25 kp. statys sce
noje istorišką veikalą "Liur 

- - . - • • • -. -u"=-= 
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DR. JONAS P. POŠKA 
GVDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: ^—12 iš ryto 
Voo % vai. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėlo savo ofisų po muserin 

4729 S. Ashland Are. 
SPECIJALISTAS 

D Ž I O V Ų . M o t e r ų ir V y r ų LUraj 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t—f 
po pietų: nuo 7—8 SI ra.kara 
Nedėllomis: 10 lkl 1. • 

Telefonas Dreiel M89 
u^* 

Tel. CanaI 0257 Vak. CanuI 2119 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandoe: 10 iki 12 ryte: 1 lkl % 
po pietų; 6 Iki 9 vakare 

Į . « » 4 * M » » Į M « < M 

IŠ CLEVELANDO. 
D. L. K. Vytauto draugys

tės susirinkimas įvyks sekma 
dienyje, bal. 27 d. ^2:30 po 
pietų Lietuvių svetainėje. V*-

i 
' i 

?0 
L A I Š K A S . 
"AJB varto

ju Pe-ru-na 
savo Šeimynoj 
p e r paskuti-* 
B i u s 25 m . d e l 
Šalčių tr kosu
lio. Mes nebū
tume vartoję 
Iki Šiol Jeigu 
nebūtume ga
vo geru rezul
tatu". >^ 
Oeo. Cafesi<fy. 

Standish Mlch 
Pf-ru-aa yra 

vartojama Am. 
per pask. 50 
m. šcimy«.Par 
duod. vtear Ta 
Metu »r Skys-

įtlmo formoj. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER ('DRAUGĄ" 6IE ASMENJB: 

Šiaulys Juoz. 
Raudonis Simonas x 

Kazlagiene Ona 
Spetyl'a Ant. 
Baskis Ad. ^Harvey, III.) » 
Saunoriene P. 
Vargon. F. (Westvilie, UI) 
Montvilas Pr. 
Virkutis Ant. 
Staiauskiene O. (8t. Loul^, Mo.) 
Varakas K. (Cary, lnd.) 

- Kasiulis J . ^ 
Btirakau»kas P . f 
llav. J . Čaplikas 
Rudinskas Ant. 
N ; N. 
Radonskis (Jeo. (Cicero, 111.) i 
Žalimas Juoz. 
Kazlauskas D. 
Jonikis Kaz. 
Jusas K. (Cicero, 111.) 
Davidonienė Teod. 
Us*as St. 

• Žvirgždynas Stanisl. % 
Stasauskiene O. 
Balčiūnas S. 
Radzevičius St. 
Poškaitė Julija (Cicero, 111.) 
Sutkus Ant. \ 
Jurg. Vinajiskas 
Masiokiene Julija ^ 
Indrele P. * ^ i 
Dr. AL Račkus • 
Kesniinaite Kaz. (Cicero, 111.) 
S tockusPe t . (Roseland, 111.) 
Bagdonas Mikas 
Juknaite Paulina ^ x , 
Masiunas K. , x 

Jonelis Jonas, (Cicero, 111.) 

DRAUGO PINICg SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ava Ttl. i m c r t i ; fTov 
AW.wa,ą k«s4ien ,̂ išskyrų^ gvęvPt̂ dĴ nius UP 8 v. •. 

do Stebuklai" 4 gegužio, 7:30 
vakare 6v. Jurgio parapijos 
svetainėje. Veikalas yra įdo-
yius. Clevehintliečiai turi prb' 
gos po gavėnios laiko pirmu 
kartu pamatyti Si veikalą. 

Lošimas susideda iš vienų 
merginų, kurių dalyvauja 22. 

Korespondentas. 
— 

GERIAUSI cigaretai, kokie 
yra išdirbami tai Chesterfie-
lds cigaretai. (Apgr.). 

B 5 r * * * i » < » * * » » a » # a r * * ^ * ' » » * » * ^ 

PARDUODU, MAINAU ir 
, PERKU 

Namus, lotus,, farmas, bučernes, 
/fiįroserius, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namu ant pardavimo Ir 
mainymo visos Chicagos dalyae, y-
pač prie Vienuolyno (Marąuette Ma-
nor) kur yra punoausi Chicagos ko-
lonija dabar lietuviai apsigyvena. 
Norintieji pirkt, parduot ar mainyt 
kreipkitės ypatlSkai, ar laiškų, gausi
te greita, teisinga patarnavimą. 

cJL NMOM 
RE.\L. ESTATE 

2418 W. Marųuette Rd. arba 07 Blvd. 
Arti Westem Ave. Ctiicago, IU. 

Tel. Rrospcct 8678 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO 

IPuikiausios nusikintos kvie-į 
[tkos, vestuvėms bankiėtams,] 
ipagrabams vainikai ir ki-
itoms pramogoms. 
\ Patarnavimas mandagiausias,* 
[kainos žemiausios. 

URBA FL0WER SHOP 
a 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

I L - J . ' ' " • " " " • 

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

ANT HAU0OS. 

S.L. FABIONflSCO. 

/ V 

Telefonas CanaI 72S3 
PETRAS CIBUI-SKIS 

MallaToJImo ^ootraktorlu^ 

D A Ž Ų 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 
' Nepaprastas 

anūkų biznio 
augimas raiš
kia aąilniSka 
Koatumeriame 
patarnavimą. 

2338 So. Leavitt Street 

809 W. 35th S t . Ctiicago 
Tel. Bouletard 061X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR P A R - 1 
DAVItfO RAfirrUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus i rk 
• Parduodam Laivakortes" * 

. 

p — l 

Michael Jasnauskas & 

REALESTATE 
Perkame ir parduodame 

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

tarnavimai užtikrintas. 
Kreipkitės žemiau duotu 

**<*»: 2.259 W. 22nd %\\, 
Phone CanaI 1295. 

Ohicago, UI. 

Dr. M. S t a p u l i o n i s 
4201 South IU»ckareU fttreet 

Telefonas Lafajette 8026 
y . . Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakarą 
* Ffraneiiinas sargautiems. Turiu garbes pranešt Tamotai, kad a i gydą* 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju naują aor 
gančių gydymui b*4#: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar 
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas iluo bodu yra sargus, 
jis dar smagumą teikia. 

Jeigu jau aalaoktai nst keletą gydytojų, pas kūrinos pagalbos ir gt 
nesuslradai, o sergi iirdiea, narvų, ramafų, paralyžiumi, inkstų, ausų na-
girdėjimo, nakttntals susHiaplnimais, ar kitokia sena liga, attik, o a i noriai 
oatarnauslu. 
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PRISIPAŽINO IR PASI
DARĖ GALĄ. 

V\ 

Chicttgoje areštuotas .La-
nes De Joy, kaltinamas už 
savo pačios nužudymą. Jo pa 
£os lavonas bal. 12 atrastas 
liversulėje, Kilikuose. Gerkle 
uvo perpianta. 
Užvakar vakare jis areš

tuotas Chioagoje po ilgo ie>-
ojimo. 
Detektivii biure kuone per 

lakti jis buvo kamantinėjn-
s. Pagaliaus prisipažino, 

mžudęs pačią. Ja įtaręs tu
rinčią su kitais santykių. Iš 
įrėdęs ja. j laukus ir perp
lovęs gerklę. Ten užklojęs jos 
fcvoną laikraščiu, medžiu la-
*tis ir prislėgęs dar senais 
entgaliais. 

Po to jis išvykęs j St. Pa
ul ir nesenai gryžęs Chiea-
?on. 

Pagaliaus prisipažino, kad 
jo tikra pavardė yra James 
Petrm-ei ir jjs Chicagoj aplei
dęs savo tikrą pačią su tri
mis vaikais. 

Po tos išpažinties vakar ry 
te detektivų biure, trečiame 
aikšte, ties X. La Salle st., 
žmogžudį s norėta nufotogra
fuoti. Su juomi buvo trys de-
tektivai. Kuomet jam liepta 
atsistoti tinkamon vieton, 
žmogžudis nei klibas šoko 
prie artimojo lango, su gal
va išdmiže Lango stiklą ir iŠ 
krito ant šaligatvio. 

Tuo jaus jis paimtas ambu-
lansan. Tečians vežant ligoni 

Uien mirė. 
Taip baigė gyvenimą tas, 

kurs gyveno apgaulybėmis, 
mylėjo miesto linksmybes, nie 
ko nedirbo, bet iš svetimų 
mito. 

PRANEŠIMAS. 

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų extra susirinkimas į-
vyks ketverge, bal. 24 d. šv. 
Kazimiero Vienuolyne 7 vai. 
vakare. 

Visų kuopų nares malonė
kite kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti, nes yra labai svar 
bių reikalų apsvarstymui. 

Valdyba. 

BRIDGEPORTAS. 

Pakvietimas. 
Sulig L. Vyčių 5 seimo nu 

tarimo 24 d. bal. yra priimta 
kaipo L. Vyčių organizacijos 
diena, kurioje Lietuvių Tau
ta atgavo savo spaudos lais
vę. 

Tad L. Vyčių 1(» kp pildy
dama savo organizacijos nu
tarimą yra pasirengusi tą 
garbingą Lietuvių Tautai, die 
ną kuoiškilmingiausiai pami
nėti. Tame vakare gros i i 12 
muzikantų orkestrą vedama 
p. L. Krekščirmo. Kalbės tik 
ką sugrįžęs iš rytinių vals
tijų <kVyčio" redaktorius M. 
Zujus ir i tą vakarą kviečia 
me visų L. Vyčių Cbicagos 
kuopų narius-res .atsilankyti 
ir drauge pasilinksminti ir 
praleisti smagiai laiką. 

Vi išminėtas vakaras įvyks 
bal. 24 d. 8 vai. vak. sv. Jur
gio pa r. svet, Jžanga 25c y-
patai. 

Kviečia L. Vyčių 16 kp. 

KREDITORIAI MAŽAI 
GAUS. 

Iškilmės. 
'Šv. Kryžiaus bažnyčioje kas 

metą Velykų iškilmės vis gra 
žesnės.* Pastebėta keletą at
mainų* įvykusių prie švenčių 
pagražinimo darė didelį įspū
dį. Pradėjus nuo Didžiosios 
Savaitės, trečiadienio vakare 
iki šeštadienio buvo 'atlikta 
1' Tenebre'' įvairus skaitymai 
ir giedojimai sukelianti liūd
nas mintis — liūdna valan
da ateinančia, tarytum juo
di debesiai išsiskleis ir visos 
linksmybės dings. Tos pamal
dos priminė mums kaip Jėzus 
meldės Alyvų 'Daržely paskui 
viens po kitą apaštalai išbė 
giojo, tos degančios žvakės tą 
liudijo, ir tas baisus triukš
mas, beldesis ženklina Jėzus 
sugautas. Ketvirtadienio die
na džiaugsmo, nes Jėzus Kri
stus per Paskutinę Vakarie
nę įstatė Šv. Sakramentą — 
Komuniją. Visas vaizdas bu
vo linksnias, altoriai gėlėso 
paskendę, viskas atrodė ba+> 
tai. 

i 

Iškilmės begalo brangios 
kaip Jėzus kalėjime įdėtas ir 
į grabą paguldytas, gražiai 
ceremonijos pritaikintos. 

Velykų ryte penktą valan
dą varpai gaudė, šaukdami 
tikinčiuosius susirinkti į Die 
vo namą. Ir ištiesų tiek susi
rinko į tą didžiulę bažnyčią, 
kad. kitiems prisiėjo Jauke 
stovėti. Prasidėjo ceremoni
jos, gerb. kleb. priėmęs Mon
stranciją, kuri buvo grabe j-
dėta, atsisuko į minią ir savo 
gražiu balsu užgiedojo "Per 
Tavo šventą Prisikėlimą" ir 
lydžiam* procesijai eita tris 

Vai io! * Šv. Kryžiaus ? para"̂  
pija. 

Omega. 

LABDARIŲ VEIKIMAS. 

gšui," perpjovė savo ploščių pu 
siau ir davė pusę. Sapn£ pa
matęs Išganytoją apsisiautusi 
su jo puse ploščiaus nesigai
lėjo davės. Labdarybėj Ityos 
kp. susirinkimas įvyks bal. 
27 d. 2 vai. po pietų. šv. Jur
gio mokyklos kambary. t . 

,Visi, prašomi ateiti ir prisi
rašyti prie kp, \ , 

Vincukas. 

— 

Bridgeport. ^r labdarybės 
5tos kp. susirinkimas įvyko 
kovo 23 d. Šv. Jucgio mokyk
los kambary. Atidarius sus-
mą sekė komisijų raportui. 
T. Alelunas pranešė kas link 
vasarinio išvažiavimo į Mar-
ąuette Parką. B. Sekleckis 
pranešė, kad f rancifcka Mu
rauskaitė užbaigė mokėti 100 
dolerių priduodama $50.00. 
Pranciška Murauskaitė dabar 
yra garbės harė\ 
Nutarta rengtį vakarienę po 

šv. Velykų; išrinkta komisija 
iš sekančių narių: U. Freiti-
kienė, M. Vainauskienė, Kun 
cienė, Sekleckienė, Smagu! ie-
nė Griironienė \strauskieno *Vilkav- »ar- Smii&ių *•'. viikav 
ne, uilguiilllll, .\SliaUhKieilt, J u 0 2 0 r i . i I p a j č l o Panevėžio 

PU RITA N 
MALT 

f 
tXTRACT 

RŪKYTOJAI būtinai roika 
v 

ftiuja geresnės rūšies cigare*-" 
tų, gi rūkydami Cbesterfields 
kaip ta ir pfauna. (Apgr.) 

,i 

I E Š K O 
ĮPAlĘįKAV Magdės Bendorait ie-

nės, OSkinų par., Šelmių k.. Viikav* 
apskr. Petronėlės Blumeraitienosk 

Pražuvusio garsaus suk
čiaus Leo Koretz kreditoriai 
už savo sukimštus jam mili-
onus labai mažai jcuis atlygi 
nimo. 

Pranešta, kad gal kiekvie
nam kreditoriui teks ?* ligi 5 
nuošimčių to. ką jie įdėję. 

Tuo tarpu Koretz kažkur 
švilpauji su m i lionai s. Bet 
jis ieškomas. Tr bus surastas, 
jei tik yra gyvas. 

Vyčių susirinkimas. 
L. Vyčiu 16 kp. svarbus su 

sirinkimas įvyks ketvirtadie-
nv, bal. 24 d. 7:30 vai. vaka-
re šv. Jurgio par. svetainėje. 

Tode] visi nariai ir norin
tieji prisirašyti prie L Vyčių 
organizacijos, malonėkite at
silankyti pažymėtu laiku. Po 
susirinkimo bus šokiai. 

Valdyba. 

B. M'ajauskienė ir Ag. Ado
maitienė. -Šios moterys dirba 
labdarybėj visa širdimi, pasi
žadėjo net per biznierius per 
eiti, parinkti aukų. Mūsų biz 
riieriai geros širdies neatsa
kys joms. 

Prie kp. prisirašė sekantie
ji nauji nariai: O. Knekinskio 
ne, P. Mačiulis, Frank Myer*, 
Al. Astrauskaite, R. Astraus-
kas, K. Krutulis, Ag. Smogu-
lienė. 

Mėnesinių aukų įplaukė 
$35.70. Kadangi vasario 24 d. 
s. m. atsišaukė į L. Sagos 5ta. 
kp. I. Ališauskis, 828 \V. 34 
st., jam tuojau^ duota $10.00 
pašelpos. Ant sio susirinkimo 
prašė pagelbos (berods našlė) 
Sabą, 654 W. 31st st. Jai na 
riai su'aukavo apie $10.00. Del-
tolimesnės paželpos teikimo 

kaitus apie bažnyčia. Paskui Įtrinkta" komisija: CJerb. kleb. 
choras jautriai užgie<lojo k u n Knh^ Caruckas, Sek-

par., 
Steponų k.. Vilkaviškio apskr. 

Malonėkite atsišaukti sekan<*ii> ad 
resu: 

Marijona Pil ipairhitr (po vyru* 
MattisevtflrnA) 

S47 Flfth avo. at • st. Iliookl wi. N. Y. 

P A R D A V I M U I 
PIJANAI 

P L A Y E R P I A N O RARGENAI 
• $700 player pianas, suolelis kabi

netas Ir 100 muzikos rolių. Paau
kuosiu už | J 2 5. Garantuotas. 

3324 JC. Marshftold Avo. 
1-mos lubos 

P L A Y E R PIANO B a r o n a s . 
Parsiduoda $700 Player Pianui pir
mos k'iesoH sjtovy, su 90 muzikos 
rolių, roll k a b i n e t a i suuolelis ir la>n 
|;a. Paaukuosiu u2 $145. Ant ifimo-
kes^io. 

13A9 MiKraukco Avo. 
I-mos lulms. 

Kuomet perki Malt Ex-
traet — apynius kodėl 
nepirkti geriausias, kad 
feautum užganėdinima? 
Puritan yra goriausios 
ruSies. Sultingi ir Stip
rus. Pirmas Išmėginimas 
j u m s ta parodys. 

Norint gerų rezultatų vi
suomet vartok — Purit-
tan apynius. 

Dviejų rusių — Plain 
Puritan Malt Extraot, :i 
uncijų pakchs apynių ir 
Puritan H o p * — Cukrinis 
Syrupas 

P U R I T A N 
S%MALT^-
Pas r a c t 

Flavored su 
Su«ar .šviežiais 
Syrup V|»niais 

Aue-švlausios Rusios 

A D V O K A T A I 
T«:lofonas Yards 2390 

F. P. BRADCHULIS 
A D V O K A T A S 

(Buvęs Vilniaus ir K a u n o Apy
gardų Teismo' Tefsėjas) 

Veda bylas v isuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus . 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
3112 S. Halstod St. Chicago, Iii . 

_ i— 

s. w. 
A D V 
79 W. 

Room 904 -
Vai.. Nuo 9 

B A N E S 
O K A T A S 
Monroe Strcot 

- Tei. Raiulolj)Ii 2000 
ryto Iki f> įto plotų 

Vakarais 3203 So. Halstcd Str. 
Tolef. Yards 1015 

Cltloogo. 

JOHN I. UGDZIONAS 
ADVOKATAS 

VmOm bylaa ritame Teltunumr. Birtaml 
ouoja Abstraktus. Padaro pirkimo Ir 
pardarim* Dakcmestos Ir traUojlma* 
7 South Dearborn* Street 
ROOM 1538 T R I B Ū N E BLOG. 

Telefonas Rando! ph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas CanaI 1667 

i ii 

. . . . • • • « 
Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, HeruTtafns vtsa-

rtos patarnauju lcuogeriausia 
M. YUAKA 

8228 West 88-tto Street 
^t 

LIETUVIAI GRABORIAI 

GIEDRININKŲ SUS MAS. 

GAISRININKAS STAIGA 
MIRĖ. 

Užvakar laidojant vieną žu 
'Vusį ^gaisrinink.-}, ties bažny
čia lydint karstą staiga krito 
ir tuojaus m i re vienas 
rininkų. 
• Pripažinta širdies liga. 

tfais-

Artinasi gegužės 1 d. Clii-
eagoje daugybė šeunynij }x̂ r 
sikels iš vienų vietų i kitas. 
Kraustytoji} sąjunga tuotar-
pu kuone dvigubai pabrangi
no perk raus tymus. 

TOWN OF LAKK — Pra 
šoine visų (Jiedrininkų atsi
lankyti į sus-mą ir taipgi tie, 
kurie nepriklauso malonėsite 
atsilankyti ir prisirašyti, nes 
ta organizacija vienintelė, ku
rion studentai gali prisirašyti 
ir ją palaikyti. Žonoma, yra į-
vairių org., bet ton visokių 

žmonių priklauso. 
Sus-mas įvyks penktadie

nyje, bal. 25 d. 8:00 vai. vak. 
par. mokyklos kamb. CJerb. 
kun. A. Mari inkus plačiai pa 
pasakos 'apie Giedr. tikslą ir 
tt. Kurie priklauso ir neprik
lauso prie šios org. prašome 
atsilankyti punktualiai. 

.Valdyba-. 

"Linksmą dieną.'' 
(Jerb. kun. J. Oižauskas at

našavo iškilmingas šv. Mišias, 
(ierb. kleb. A, Skrypko pa
sakė interesingą pamokslą, 
galop sveikino visus parapi
jomis su Šv. Velykom ir lin
kėjo' nuo Dievo visokių malo-' 
nių. 

&v. Cieilijos dioras vado-
vystėje varg. y: Daukšo gię-
dofįo pirmą kartą, naujai išmo 
kintas Mišias. Daug laiko 
reikėjo pašvęsti pakol chorą 
išlavino. Didelė £arbė prik
lauso varg. V. Daukšai, kuris 
su choru prisidėjo prie iškil
mingų ceremonijų. 

Tas mus trauke tankiai ap 
lankyti bažnyčią per tas die
nas — tai kalėjimo, grabo, 
altorių papuošalais Mūsų ger. 

Seserys Nazarietės (artistiš
kai) estetiškai papuošė sup
rantama, gerb. Seserys svar
bią role atliko. Parapijonai 
labai dėkingi gerb. Sesutėms, 
už triūsą, didelį pasišventi
mą. 

Norint viską, suprasti, rei
kia pačiam žmogui matyti ir 
persiimti ta dvasia. 

N A M A I . 

A. MASALSKIS 
Graborius 

Tcl. B M 4139 

Patarnauju lai
dotuvėse, vestu
vėse, krikštyno
se Ir kituose rei 
kainose. Kainos 
prieinamos. 

,3307 Anbnrn Ave. Chicago 
14 _ j 

— Jįm.._ • II - ~ * ' ~ * • 

C. 
• - T " 

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

Metropoli 
2201 

tan MBte Banko Name 
W. 22nd St. Tel. CanaI 6699 

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

Ofisas Dldmlest jJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 620 

Tele fonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

- ; — ' - L 

A. A. S lakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmlestyje 
CHICAGO T E M P L E l i l j II. 1)1 M G 

77 West WasblriKton Street 
R o o m 1726 Te!. Dearboru 9057 
Namu Tel. Hyde Park »»95 

lerkis, A. Stapoflaviče ir Vai 
nauskien^. Komisija teiks pa-
selpą sulig reikalo. 

Geriaus duoti, ne prašyti. 
Kas duoda vargstantieins, tas 
nesigaili davęs.. ftv. Martyna i Atsišaukite pas savininką; 
oeiuredamas nieko duoti varįf! \ m ^ W p p A v e 

• y — — — — ^ — 

P A R S i n r O D A medinis namas 2 
flati; po 5 kambarius. Baig iamas 
Ktatytl pagal naujausios mados jfai-
.symals. N a m a s randasi Brighton 
park 4404 So. Maphvvood Ave. At-
slsaukito pas savininką: 

P . SHAl ' IJTIS . 
4322 So. Maplewood A\ej 

ANT PARDAVIMO namas' 
% flatu ir namelis užpakaly, 
po numeriu 2308 S. Leavitt A. 

v. 

S, D, LACHAWIGZ 
Lietuvis Graborius 
SS 14 W* SSrd PL 

Clcago, HL 
Patarnauja laido- | 

tuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu bu«lt« užga-
nėdintl. 

Ganai 1271 
1199 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Cnicagoj 

P E A R L Q t E E N KONCERTINA 

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

negausi. MaSinėliu Jaiškaim» drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus a taškančiu i. 

Taipgi užlaikau pilna eile optiškų dalykų. 

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

Telefonas BOULEVARD 7309 

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

Veda bylas visuose Teismuose . 
Examlnuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
R o o m 1518 Ashland l i lock 
Telr;f/«ias IM'arborn 4786 

Vakarais: 2341 W. 23-rd P lace 
Telefonas CanaI 358» 

l ei. Central «8(»0 

AE 

STASULANI 
ADVOKATAS { 

Vldtarmlestij orisan 
R o o m 1703 Chicago Temp le Bldg 

77 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedė l lo vak. 
1314 S. Cicero A v. Tel . Cicero 5036 

r iRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3236 S. Halsted St. Tel . Boul . 6737 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
DJen.: D. 514—516—127 N. Dear-
born St. Tel. Randolph 5584—5585 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Rosebind Tel. Pullm&o «S77 

(Telefonas CanaI 5395 

' JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktorim, 
statytojas ir senų namu 

taisytojas. 
2319 West.24-th Street 

Chicago, Dl. . 
— - -c 

THE GEEVUM GIRLS 

Water prat. Chicagoje pra
platinimas ir pagerinimas už
tikrintas. Atsieis virš 22 mi-
lionu doitTių. 

BRIGHT0N PARK. 

Lietuvos Vyčiu 36tos kuo
n e susirinkimas įvyks bal. 
24, 7:Š0 vah vak. Po susirin
kimo bus žaidimai* Visi na
riai kviečiami atsilankytL . 

Valdyba. 
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