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Ateivystė Amerikon Perpus Sumažinam 
ZSįSi š Lietuvos Per Metus Bus 
PRALOTAS BUTKEVIČIUS ||flJSt3 3 0 2 AtfilVIU 
NUŽUDYTAS MONGOLO. |IUH)HI U V L. MlUIflU 

JAPONU IŠSKYRIMĄ PREZIDENTAS REIKALAUJA 
A T I D Ė T I 

Kaip kitas kunigas bolševikų 
kankintas. 

XEW YORK, gvg. 7. —At
sivertusiu Kataliku Balny-
čion Sąjungos susirinkimo an
dai čia kalbėjo kuu. Uįr. Kd-
insund \Valsh, kurs peroiai gry 
žo iš Rusijos. Kuu. Dr. 
AValsb buvo Papos šelpimo 
Misijos Rusijoj direktorium. 

WA8HINGT0NTy geg. 7. — i Prez. Coolidg* pirm kele-
Abiejų Kongreso rūmu kon-Įtos dieuų tuo reikalu kreipė-
iVrencinis komitetas paga-Ui į konfereneinį Kongreso ISl-,j0 y^ apsaugos Šiandieninį 

Įstatymais. Bus grąžinta 
monarchijos vėliava. 

Nuo centro priguli. , 
Nacionalistų pavykimas, 

tvirtina žinovai, priguli nuo 
centro (katalikų) partijos, 
kuri Reichstage bus reprezen
tuojama daugelio atstovu. 

Centro partijai dėlto pri
sieis pasirinkti vieną iš dvie
jų; arba stoti su nacionalis
tais arba būti socialistų pu
sėj. Būdama šių pastarųjų pu 

ARGENTINOJ STRtIKAS 
PALIEČIA CHICAGOS 

INTERESUS. 

liaus išlygino kaikuriuos atei
vystė varžančiam biuliuje 
skirtumus ir sutiko, kad pra
dėjus liepos 1 d., š. m., atei-

fTenai ilgokų laikų gyvenda-į vvst((-. į S u v Valstybes per-
mas ir su rusais susieidama* 1>Us s u m a ž ; n n m a . Be to, ja-
jis visko matė ir visko girdA 
jo, kas veikiasi bolševistinia-
me " r o j u j e . " 

(Daugiausia jis pasakojo, 
kaip tenai katalikų kunigai 
kankinami, kaip žmonėse re
ligija naikinama. 

Kaip nužudytas kunigas. 

Knn. Dr. YValsli pirmu kar
tu pranešė, kaip bolševikai 
nužudė kunįgą pralotą Rutke-
viėin, kurs kartu su Arkivys
kupu Cieplaku buvo pasmerk-
tas miriop. Sakė: 

** Kuomet neteisinjra bv'la 
baigėsi, knn. Butkevičių* 
prašė bolševiku, kad prieš 
mirsiant jam Imtu leista jwv 
s i matyt i su kokiu-nors kuni
gu; 

M Papos Šelpimo Misijos 
vienas kunigų per nakti ne
migo laukdamas, a r . kartais 
bolševikai nepakvies jo pas 
pasmerktą miriop kunigą. 
Bet nepakviestas. 

" T ą pačią naktį kunigas 
kentėtojas kalėjime išrengtas 
visai plikai ir iš kambario iš
vestas tamsiau ilgan karido-
riun. Tuo kari dori u jis nu
vestas prie kito kambario du
rių ir durys staiga atidaly
tos. Kambarys buvo nušvie
stas skaisčia elektros šviesa. 

"Kuomet šviesa kunigui pli 
kino akis, vienas mongolas 
budelis iš užpakalio paleido 
kunigo galvon šūvį. Kulipka 
perskiodė galvą. 

••Kentėtojo lavonas tuo-
jans iš ten paimtas ir nežinia 
kur nudėtas. |Tik vienam, ar 
dviem bolševikam yra žino
ma, kur randasi to kunigo la
vonas ." 

Kitas atsitikimas. 
Kunigui Dr. TValsh teko 

nuvykti vienan miestelin, kur 
jis nugirdo esantį prikankin
ta katalikų kunigą. - Nuėjęs 
klebonijon tikrai rado pusiau 
užkankintą katalikų kunigą. 

Kunigas buvo suimtas tik 
todėl, kad jis katalikų kuni
gas ir išvežtas kito miesto 
kalėjiman. <Tenai jis taip 
ilgai buvo torturuotas, idant 
negalėtų kunigiškų pareigų 
pildyti. Pagaliaus paleistas 
gryžti atgal savo miestelin. 

Nelaimingojo kunigo kūno 

ponu ateivystė be jokio klau
simo išskiriama. 

Tai žinomas kongresmono 
John šono bilius. 

Pagal jo, pradėjus ateinan
čio liepos mėnesio per metus 
bus p rimsta nedaugiau kaip 
U>1,(MM) ateivių iš Europos ir 
Azijos su Afrika, (ii pradė
jus liepos H>27 m., tas ateiviu 
skaičius bus sumažintas 
ligi 130,000 per metus. Tai
gi, daug mažiaus, kaip per
pus. S 8 

Suv, Valstvbi u administra-
cija ateivystės varžymui ne
sipriešina. Bet ji reikalauja, 

komitetą. Nurodė, kad japo 
nu klausimas butyi atidėtas. 
Bet komitetas tą prašymą siu-
ignoravo. 

Galutinai patikrintas bilius 
dabar grąžinamas atgal į abu 
Kongreso rūmu ir jis bus sau 
klijuojamas. Tuo nori pa-
si naudoti Prezidentas ir dar 
kartą pasidarbuoti, idant ja
ponu išskyrimo klausimas bu-
tų atidHas. 

Didžiumai Kuropos valsty
bių tas ateivystės bilius tik
rai skaudus. J i s daugiausia 
favorizuoja anglams ir vo
kiečiams. 

Jei Kongresas (užsispirs ja
ponu išskyrimą patikti, su J a , 
ponija galės kilti nesutiki
mai. ' # 

Pagal šio biliaus, iš Lietu-

kanclierį Mare, kurs yra cen
tro nariu. Bet gali but ir ki- Argentinos valdžia to nenori 

BUENOS AIRES, geg. 8. 
— Čionai veda galvijų sker
dyklas žinomos Chieagos ske
rdyklų bendrovės. jTose ja-
taigose dirba kelios dešimtys 
tūkstančių darbininke. Šian
die kuone visi tie darbininkai 
prisidėjo prie streiko-protes-
to, atkreipto prieš pensijų 
įstatymą. 

Įstaigos likusios be dar
bininkų turės but uždarytos. 

Maskva Pertraukia Prekyba su| 
Vokietija 

BERLYNAS, g^g. 8. — J pertraukia prekybą ir viso 
Maskvos valdžios protestą kius pirklybinius santykius, 
vokiečių vyri ausy IK'4 atsakė, Į 
kad policįjos veikimo klausi-

taip. Nes pavojinga su so
cialistais dėtis. 

BOLŠEVIKAMS NEVYKO 
SUSITAIKINTI SU 

OLANDAIS. 

Pastarieji reikalavo pripažin
ti senai skobs. 

kad japonų išskyrimo klausi- vos ateivių per metus Ims į-
mas butų atidėtas nors vie- leidžiama 302. Oi pradėjus 
neriems metams. 1927 m. — 444. 

Vokiečiai i Siekia 
Monarchijos 

w 
-

TURBŪT, SUSILIES SU KITOMIS PARTIJOMIS. 

BERLYNAS, geg. 8. —Mo- Reichstage sudaro 234 bal-
narchijos grąžinimas Vokieti
joj darosi vis ryškesnis, kuo
met virš šimto nacionalistų, 
naujų Reichstago atstovų, at
laikė susirinkame ir nutarė sa 

Įvo pusėn patraukti kitas pa
rtijas arba su jomis susilieti. 

Nacionalistų • vadai turėjo 
susirinkimą su liaudies parti
jos vadais. Sakoma, jog a-
biejų partijų susiliejimas už
tikrintas. 

žinių, kad nacionalis-Yra 
tų pastangose juos remia da
lis centro partijos atstovę, 
fašistu partija, bavar,ų Liau
dies partija ir .bavarų valstie
čiu. Tuo bodu nacionalistai sningai šiauri s išleidžiamais 

sus, t y. didžiumą. 

Reikalaus kanclie-
rio vietos. 

Patirta, kad kuomet nacio
nalistai tuo būdu susilies su 
kitomis partijjomis ir Reichs
tage sudarys stiprų bloką, 
pirmiausia jie pareikalaus 
kanclierio vietos. 

Gavę kauelierio vietą ir pa
ėmę savo rankosna valdžios 
vairą, sako jie, tuoj aus ne
panaikins respublikos. Bet 
pašalins republikonino vėlia
vą ir respublikos formą laip-

BEBLYNAp, gog. 8.—čio
nai vedamos taikos derybos 
Rusijos bolševikų su Olandi
jos atstovais suiro. Olandai 
reikalavo bolševikų atmokėti 
skolas, kokias Rnisija skolin
ga Olandijai*!* pilnai pripa
žinti prieškarines skolas. 
Bolševikai atmokėti žadėjo, 
bet atsisakė principe pripa
žinti prieškarines skolas. 

Derybose svarbiausias klau 
simas buvo skol,ų klausimas. 
Kuomet olandai prispaudė 
bolševikų atstovus prie sie
nos pripažinti visą prieška
rinę padėtį, atstovas Krestin-
^ki, .Maskvos ambasadorius 
Berlyne, tuojams pareiškė, 
kad dervbu tolesnis vedimas 
nebegalimas. 

Olandai skolų klausimą iš
kėlė pirmon vieton franeuzų 
prašomi. Nes Francija tai-
pat nori vesti de'rybas su l>ol-
ševikais i r pirmon vieton pa
dėti skolų klausimą. Tuo-
tarpu bolševikai nenori senų
jų Rusijos skoljij pripažinti. 

Rasi, valdžia galės parūpinti 
streikininkų vieton kitus dar
bininkus, jei mėgins vykinti 
pensijų įstatvmą. 

Čionai maisto kaina kįla. 
Krūtis e.ina didyn. 

imi negyrvuoja jokia ypatinga 
sutartis ir^todel policija tu
rėjo teisės prireikus pulti 
bolševikų pirki y bos butą ir a~ 
reSfuoti įtariamus asmenis. 

Už tai Vokietija nebe.reika-
lauja rusų bolševikų valdžios 
nei atsiprašyti, nei duoti ko-
kios-nors satisfakcijos. 

Pačiame Berlyne uždaro
mas komercinis ofisas. 

Komercinės šakos uždary
tos Hamburge ir Leipzige. 
Rusai įspėti šalintis nuo Oo-
logne parodos. 

Ambasadorius Krestinski 
dar neapleido Berlyno. Lau
kia iš Londono atvykstant 
Stomaniakov. kurs vra bolše-

Bolševikų ambasada todėl [vikų komercinės misijos Ber-
paskell)ė, k a d . su Vokietija'lyne pirmininku. 

MARSHALL NENORĖTŲ 
BUT PREZIDENTU. 

geg. Yorx(,\sfroYvx, o., 
8. — Buvęs 8 . Valstybių viee 
prezidentas Marshall čionai gos, gyventoju, ramybę 
kalbėdamas pažymėjo, kad jei I , 

Tėvynėje Lietuvoje 
RAITA P0LICUA. 

Kaune manoma laikyti rai
tą policiją, kuri naktimis sau-

Bažnytinių varpų Rygoje iš 
Rusijos tegauta septinta da
lis. Bolševikai nesiskubina 
grąžinti karo metu išgabentus 
turtus. 

8 ASMENYS SUVAŽINĖTA. 

demokratų konvencija jį sta-* "Vilniaus medis" b u v o 
tytų kandidatu i prezidentus, šiemet sodinamas Kaune gė
jai, jįs atsisakyta. Nepadavė; gūžės 1 d. "Lietuvai pągrą-
atsisflkymo priežasčių. ** -žintį Draugija" kvietė. Visą 

Lietuvos visuomenę rengtis 
prie tos medžių sodinimo šve
ntės. Sodindami medžius pa
puošim savo fTėvynę ir turė
sime sau naudos. ftią mo
tų gegužės 1 dieną buvo sta
toma Kaune materi ja ' 'Ge
ležinis 'Vilkas." Visos iškil
mės surištos su 600 ntetų ju
biliejumi nuo Vilniaus įkūri
mo. 

i 

AMSTKRDAM, N. Y., g. 8. 
— "20th Centnrv Limited" 
Uaukinis netoli nuo čia sūdau 
žė skersai geležinkelio važiuo
jantį automobili a. Visi 8 va
žiavę automobiliu asmenys 
žuvo. 

Nelaimė įvyko už vienos 
mailios nuo šio miesto. 

, Rygos Arkivyskupas pirma, 
kartą iškilmingai įžengs savo 
katedron (Š v. J o k ū b o 
)>ažnyčion) š. m. balandžio 28 
dieną. Rygos katalikams ne
paprasta šventė. 

UŽ KYŠIU ĖMIMĄ. 

S. VALSTYBIŲ KARO 
LAIVYNAS STIPRUS. 

sąnariai išsukinėti, suparali- brolis kunigas, kad jam atne-
žiuotas, blizgančiom akim tik šė pagelbos. 
žiurėjo i atėjusį JTėvą Walsb. J Tėvas AValsb toljiaus aiški-
Kun. J)r. AValsh veltui mėgi
no kankinį įtikinti, kas jis y-
ra. Tasai tečiaus negalėjo 

AVASHINOTON, geg. 8. — 
Amerikos džiugoistai skleidžia 
žinias, buk Suv. Valstybių 
karo laivynas Asas silpnas, 
buk neatatinkamas didžiajai 
respublikai. . .. 

Prezidentas Coolidge tad 
praneša, kad tos skleidžiamos 
žinios neteisingos. Karo Lai
vynas yra stiprus. 

MANILA, gvg. 8. — Vakar 
čionai oro biure užd'ekorduo-
tas žemės drebėjimas už ko
kių 650 mailių. 

NEVYKO ATGAIVINTI 
VAIKO. 

to visa suprasti. 

Tik kuomet Tėvas Walsh 
padarė ant ligonio kryžiaus 
ženklą, tuomet trumpam mo-
mentui jo veidas kaipir pra
švito. Nes pagaliaus supra
to, kad jo aplankyti atėjo 

no, kokias bolševikai naudoja 
metodas kovodami krikščio
nybę. Nežiūrint to^ rusų 
tautoje krikščionybė neišnai
kinama. 

Užpraeitas Velykas pačiam 
Tėvui Walsh teko matyti, 
kaip rusai pravoslavai toje 
šventėje skaitlingai susirenka 
į savo cerkves garbinti Prisi
kėlusį Viešpatį. 

BUDELIS PASIDARĖ 
GALĄ. 

Užvakar po pietų žaibas 
pritrenkė 11 metų Henry 
Pratt , La Grange, 111., kuo
met jis iškėlė ranką mesti 
svaįdiuį. 

Pritrenktam vaikui tuo jaus 
duota pageljba. Pakviesta ke
letas gydytojų. Pavartota 
pulmotorjus ir atokios moks
linės priemonės. 

,'Tečiaus vaikas mirė ir" jo 
atgaivinti nebuvo jau galima. 

Lietuvos katalikų jaunimo 
d raugi ja ' ' Š vi esa' ' Rygoje 
laiko suaugusiems kursus. 
Kursus lanko 60 klausytojų 
ir f) mokytojai. Be to, drau
gija turi 'skaitykla su 300 
nuolatiniais lankytojais, cho
rą, įvairias sekcijas. 

Už kyšįų ėmimą Saksonijos 
buvęs socialistų valdžios pir
mininkas Zeigne.ris nuteistas 
3 metams kalėjimo. Mat, 
' 'nekaltųjų" socialistų vadas 
"pasikusino" ant kyšių. 
< • " 

P I N I G Ų K U R S A S . 
i * 

Lietuvos 10 litų . $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.38 
Franciįos 100 frankų 6.46 
Italijos 100 lirų 4.48 
Šveicarijos 100 f r. 17.83 

MERKURI TARP ŽEMĖS 
• IR SAULES. 

BRESLAU, 'Vokietija, g(^g. 
8. i— Čionai pasidarė galą nu
sišaudamas oficiali s budelis 
Sohweiss, kurs 123 krimina
listams nukirto galvas. 

Scmveiss ėjo 74 metus. Pa-
staraišiais metais jam buvo 
mokama pensija, kuri buvus 
permaža. 

Planeta Merkuri vakar pra
ėjo tarpe žemės ir saulės. 

Merkuri yra arti saulės 
planeta ir mjaža ,— turi* vos 
3,000 mailių diametre. Nuo 
tos planetos lįgi saulės yra 
apie 40,000,000 mailių. Nuo-
žemės ligi saulės skaitoma 93 
milionai mailįų. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ" 

CHICAGO. — Pederalis o-
ro biuras sako, kad šiandie 
nepastovus oras. Gali but 
lietaus ir vėsiau. 

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. 

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Ąvenue Chicago. 111. 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta, 
iiiiiiiiiiiiisiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiai 
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UETUViy KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS" 
smunka ir pūva, nes ugnimi Lietuvoje, To pat laikraščio Uo 10 4* 

B 

kasdieną išskyrus nedėldieniua 
Metami , 
Pusei Metų .. 

ir keistu spiaudo prieš tikė
jimą. 

Sekantis Rusijos gyvenimex 

laipsnis, kuris išspręs jos li
kimą, bus arba atsisakyti nuo 

Tos grupes šalę konveBkcį- , ręzi<įentai. Jis negali kaip 

Keivirtad. įreįį. 8 d., 1024 
w 

nesenai buvo r a k t o s žinios Cemofcsatų par i ją konven- jų. tyri nuosavus susįrinki-
apie seniausius žmones ir pa- ciįą tur$s New Yoyfre; pia- jpus, kwiuose sprendžia apie 
sirodė, kad seniausias žmo- Uides birželio 24;, konvencijos bėgį, apa r i a , ĮĮ̂ c 

$6.00. 
•2 QQ | krikščionybės persekioji mų 

gus pasaulyje gyvena sietu
voje. Dabar surinkta žinių a 

prenumeratą niokasi iškalno. Lai-
skaitosi nuo užrašymo dienos, 

nuo Naujų Metų. Norint permai-
adresas visada reikia prisiųs-

ir senas adresas. Pinigai genau-
U siųsti išperkant krasoje ar ex-

'Money Order" arba įdedant 
j registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
ML Roosevelt 7791 

arba supūdyti save ir visą 
Rusija, ir žūti. 

"Vienvbė" rašo: 
— "Dr . Karalius pasakoja, 

kad iš šimto lietuvių apie 10 
serga venerinėmis ligomis,... 
užsikrečia begirtuokliauda
mi..." 

I)r. Karalius yna bedievu-
kų daktaras. Nelabai gražią 

immiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiimiiiiiiiiu atestaciją duoda jis apie sa-
vo vienminčius. Bet .tikėti jo 
žodžiais priseina. 

Ta pati "Vienybe ' ' dejuo-
TRUPINIUKAI . 

Bolševiką "La isve" , rašy-'ja, kad mūsų jaunimas anie-
[dama apie tai, kokiu būdu rikonėja ir, kad nebegalima 
[Vokietijos niiliardieris Hugo jau nieko padaryti. Vieni iš 
fetinne^ įsigijo milžiniškus tur augo gatvėse ir nieko nebe-
tus, taip užbaigia savo iš-
I vadžiojimus: 

"Vogk, lupk, plėšk, o ir 
[krikščioniškasis dievas pa
dės . " 

Bolševiką redaktorius pa
miršo, kad Stinnes tos pat 
tautos ir tos pat tikybos, ku

rios laikosi Maskvos komi
sarų diduma: jis buvo žydas 
ir bedievis. Savo tėvų žydų 
•Dievą jisai buvo pametęs, o 
krikščionių Dievo niekuomet 
gerai nei nepažinojo. 

Stebėtina, kad bedieviai vi 
sas savo šunybes nori suvers
ti ant mūsų Viešpaties Die
vo. 

verti, kiti baigė mokslus ir 
"š i to jaunimo prie mūsų ne-
besugrąžinsi". 

Mes norėtume paklausti 
šiandieną verkiančių "patrio
tų," bet vakar nieko nedir
busių, — kas kaltas, jeigu ne 
patys laisvamaniai I 

Katalikai lietuvių jaunimui 
apsaugoti statė mokyklas iš 
kruvinų aukų,, laisvamaniai su 
Šliupu nepastatė nei vienos ir 
gadino išsijuosdami. 

Katalikai šeimynose auklė
jo vaikus padoriai, lietuviš
kai. Laisvamanių šeimynų, 
' ' kortinių " ir " divorsinių'' 
šeimynų vaikai pakriko gat-

Viena didžiausių pasaulio 
žaizdų dabartiniu laiku — tai 

vese, nes jų tėvai buvo pak
riko. Kurie nepasidavė lais-

šeimynos iširimas, moterų pa j vamaniškam tėvų supuvimui 
krikimas. Dejuoja del to visi; ir išlikę sveiki pasiekė kul-
Europos ir Amerikos sociolo-d V111"0*) tie negali gerbti lietu-
gai ir nusako negražią ateiti* vybės, nes jų tėvai buvo pur-'tinių partijų konvencijose. 
tautoms. Jieško tai ligai vals 

Delegatai j konvencijas. > i u s kąjjKiidatus į prezidentas 
Suv. Valstybių konsftjtųci- turi' nomjynųoti ir tt. | 

pie 230 šeimynų, kurių ma- j 0 j e yra įspėjimas, kad pre- Kartais tokiose delegatų 
žiausioji turi 10 narių, o skai j zidentas ir viee-prezidentas grupėse pakyla nesusiklausy-
tlingiausioji susideda iš 19 negali but piliečiu, renkami mai, ne visi pasirodo vieno-
narių. A r bus tai skaitlin
giausia pasaulyje šeimyna ne 
žinia. Bet ir žmonių ilgas am
žius ir šeimynų skaitlingumas 
rodo, kad mūsų tauta yra svei 
ka ir gali tikėtis gražios ateį yresmonus ir senatorius. 
ties. 

Tiktai žinoma^ jeigu Lietu
vos neapgalės laisvamanybe. 
Nes nėra pasaulyje laisvama
nių šeimynos iš 19 narių. Jie 
ir Francijoje ir Vokiefijoje ir 
Amerikoje seka taip vad. 
"Zvei Kinder Sistem" (dvie
jų vaikų sistemą). Tik pra
ktikoje išeina pas juos vi
sada "Zvei Hunder Sistem") 
dvįe jų šunjukų sistema). 

Kitaip tariant, laisvamanių 
šeimynose tautybė nusmunka 
ant šuns uodegos. 

tiesioginiai, bet per taip va- dos nuomones. Tuomet išs-
dinamus elektorius. Kiekvie-' nrendžiama^ kad balsavimuo 
na valstybė todėl išrenka tiek se. delegatai veiktų individua 
elęktorįų, kiek turi Kongrese Jiai. 
atstovų^ ėmus krūvon kong-

i 

Taigi, renkant prezidentą 
piliečiai balsuoją už elekto
rius, gi elektoriai paskui ren. 
ka prezidentą. 

Į naeionales konvencijas 
kiekviena valstybe siunčia du 
kart daugiau delegatų, negu j Jei laikinai įleistas į Suv. 
renka eiektorių ir priede dar [Valstybes svetimšalis nori 

KANDIDATŲ Į PREZ. RIN 
KIMAS. 

Įvairių kandidatų į vald-
vietes nominavimas visose at
skirose valstybėse įvyksta ma 

ždaug vienodu būdu, kaip 
žemiausiu*, taip ir aukščiau
sius valdininkus. Tik vienas 
skirtumas yra tame, kad to
kio prezidento nominacija ar 
ba rinkiniai visi šalies gyven 
tojai labiau įdomaujasi. Tai 
todėl, kad prezidentas yni 
aukščiausias šalies valdinin
kas, Respublikos Galva. 

Kandidatai į Sūv. Valsty
bių prezidentus skinami taip 

po keturis viršaus iš kiekvie
nos valstybės. Tie keturi re
prezentuoja visą valstybę. Jie 
vaoHnami 'delegates-at-large.' 

Re tiKrų delegatų į konven 
cijas dar renkami jų pavaduo 
tojai "a l temate delegates.' ' 
Pavaduotojai konvencijose už, 
ima tikrųjų delegatų vietas, 
jei kartaįs kuriems pastarųjų 
nebetenka but sesijose. 
Delegatų daugybė. 

Republikonų ir demokratų 
naeionales konvencijos visuo
met yra skaitlingos. Į jas su
važiuoja daugybė delegatų. 

Šįmet republikonų partijos 
konvencija turės 1,109 delega- c e n t u o s e . I r toksai sve 

tų. I r bedievukų liogeryje y-
ra dvi rusi pasaulio gydyto
jų. Štai pavyzdžiai: 

"Hutchinson Nevs ' prane 
sa, kad laisvamaniški pačių 
vyrai nutarę barzdas auginti, 
kol moterys negrįž į moteris 
ką padorumą. 

O Brooklync vyras po ilgos 
ligos pagrįžęs namon ir ra
dęs pas savo pačią dalykus 
nebegerai, pačią supiauste 
peiliu i r pats su skustuvu 
pasipiove. 

Nei liberališkas barzdų au
ginimas, nei bolševikinis pei 
Uais žudymus pasaulio neiš
gelbės. 

vmi. Kiekvienos politines partijos 
Katalikų visuomenes vaikai; išrinkti atstovai paskirton vie 

yra kitoniški. Ir baigęs moks
lus jaunimas, tėvų nesigėdė-
(lamas, nesigėdi ir tautos. I r 
nebaigusieji mokslo darbinin
kiški vaikai yra gyvi lietu-
vybei. 

Pavyzdys — "Vyčia i , " ku
rių organizacija nuolatos sti
prėja. I r jeigu neišmirė tautai 
mūsų jaunimas, tai tik dėl
to, kad laisvamaniai nepajė
gė jo viso suėsti, supūdyti. 

tus, gi demokratų — 1,094. 
Delegatų skaičiuje skirtu

mas yra tame, kad demokra
tai pilnai laikosi senovės tai
syklių, gi repubtikonai tose 
taisyklėse įvedę kai-kurių at
mainų delegatų skaičiaus rin,-
kime. / 

vadinamose nacionalese poli- Delegatai į parlįįų naeiona
les konvencijas rSnkami arba 
per * * pr imary ' ' balsavimus 
arba valstybinėse partigų kon 
vencijose arba ^valstybinių 
partijų komitetoį. Taigi, į-

vairiose valstybėse nevieno
dai, žiūrint to, kur koki įsta
tymai veikia. 
Atskiros delegatų grupes. 

. . Trimito" surinktos žinios 

ton suvažiuoja, pagamina par 
tijos platformą — nusistaty
mus ir išrenka kandidatą į 
prezidentus. 

Čia mes kalbėsime tik apie 
dvi didžiąsias politines parti
jas, republikonų ir demokra- ] Konvencijose delegatai pa
tų, nes mažosios partijos nors sidalina atskirų valstybių gru 
taipat turi savo konvencijas, pėinis. Kiekviena valstybinė 
skiria nuosavus kandidatus, delegatų grupė savo prieša-
bet jos visuomenėje neturi ky turi pirmininką. Konven -
reikšmės. ei jų salėse tos grupės kas-sau 

Šįmet republikonų partijos 'pasiskirsto, taigi vienų kokiu 

Vokietijoje socialistai nus
muko, komunistai laimėjo. Ko 
mųnjstai gavo 60 atstovų Rei 
ehstage. "N-nos" apie tą so
cialistų "laimėjimą" žinoma 
ne |riubija garsiai. Nėra 
kuom džiaugtis. Bet Vokieti
joje įvyko tas pats, kas jau 
senokai ima reikštis mūsų lie 
tuvių tarpe Amerikoje: 

Socialistai pradeda, komu
nistai baigia. Minia yra io-
gingu ir griežia. Sykį nukrei
pta į bedievybę jį varosi iki 
g,*lo, iki dugno. Socializmas 
visuomet yra komunizmo pe-
rėtojas. Tik dar niekaip ne
gali priprasti prie savo vai
ko ir labai baidos, mat, ne
gražus nevy donas išeina. 

nacionalė konvencija įvyks valstybių delegatai nesimaišo 
apie skaitlingiausias šeimynas j Cleveiande, O. Prasidės birže • su kitų valstybių delegatais4 

Tokiu keliu einama prie 
kandidatų į prezidentus no
minuojant. 

LAIKINI ATEIVIAI 
IR PILIETYBE. 

čionai apsigyventi ir likti a-
merikonišku piliečiu, pirmiau
sia turi susisiekti su ateįvir 
jos (immigration) autorite
tais. «Turi jis tų autoritetai 
prašyti, kad jo laikinas šion 
šalin įleidimas butų pakeista^ 
pilnuoju įleidimu. Kitais žo
džiais tariant, jis turi pasiva
dinti ne laikinu svetimšaliu, 
bet svetimšaliu rezidentu, ty. 
svetimšaliu gyventoju. 

Jei laikino svetimšalio pra
šymą ateivijos autoritetai pri
pažins, tuomet tas pripažini
mas pažinimus ateivijos do-

anas legaįįai taip ilgai šioj 
Šaly gyventį kiek jam tarmi-
uas feaigiasi, jis turi apleisti 
Suv. Valstybes, arba prašyti 
valdžios termino prailginimo. 

Taigi, tie visi, kurie čia at
vyksta apribuotam laikui, ne
gali išsiimti pilietybės dekla
racijos be savo laikinumo pa
keitimo. 

iTas parėdymas yra svar
bus laikinai Amerikon atvy
kusiems svetimšaliams. Nes 
laikinai at vykstantieji šlon 
šalin įleidžiami virš kvotos, 
ateivijos įstatymai JĮU nevar
žo. Nes jie čia paskirtą lai
ką išgyvena ir keliauja to-
Uaus. 

DANTIS B H K T I U T . .;\ 

TRUMPOS ŽINIOS. 

timšalis ateivis jau gali be'jo
kių klinčių išsiimti pirmuo
sius pilietybės raštus, kurie 
vadįnasi pilietybės deklaraci
ja. Palaukus penki* metus 
gali jis rūpintis jau ir pačios 
pilietybės certifikata arba an
trųjų raštyj. 

Tai yra šis naujas naturali-
zavimo autoritetų parėdymas 
ir reikia jo prisilaikyti. Nes 
jei laikinai šion šalin įleistas 
svetimšalis mė/rintų gauti pir
muosius pilietybės raštus ir 
gautų, tai tie raštai butų tye 
vertės. Nes reįkia pirmiaus 
kreiptis į ateivijos autorite
tus ir prašyti panaikinti lai
kinumą ir tik paskui rūpintis 
pilietybės reikalais. 

Reikia žinoti, kad jei sve
timšalis čionai atvvko laiki-
nai, apribuotam laikui, tai jis, 
kaipo toksai, neturi tų visų 

Serga Hįndenburgas, 
Honovere sunkiai serga Hin 

denburg'us genialus vokiečių 
karo vadas. , 
Be šviesos. 

Miestely Verviers, Belgijoje, 
nakty sugedo centraiinė elek
tros perlaida. Visas miestas 
neteko šviesos, sustojo tram
vajai, geležinkeliai, teatrai, k J 
no ir užsidarė, krautuves. 
Per 40 metų atstovavo. 

Kolne D-ras Porscl, vokie
čių Centro partijos vadas, 
švente .savo 40 metų kaipo 
Reichstago atstovas darbuo
tes sukaktuves. Neseniausiai 
jį partija sveikino sulaukus 
70 metų 'amžiaus. 

Pedagogine paroda. 
Madride, Ispanijoje atidary 

ta podagoginė paroda. Čia į-
vyks tarptautinis šeimyninio 
auklėjimo kongresas. 
Katalikai susiskaldę. 

Praneša iš Francijos, kad 
katalikai prieš įvyksiančius 
visuotinus Parlamentan rinki 
mus yra susiskaldę į keletą 
partijų ir nėra vilties, kad 
eitų bendru frontu su bend 
ra minimumo programa į tuos 

Persergėjimas. 
Teisėjas: — 

J* Karo Teismo 
sprendimu at
rastas kaUą^ 
ir busi už 10 
dienų sugau
dytas. Atei
ty turėsi per- ' 

s e r g e ji mą daugiau neplešti 
žmonių. — <* 

Teisme. 
Teisėjas: — Tamsta esi ka

da prisiekęs. — 
Kaltininkas: — O taip, pous 

Teisėjau: savo. žmonai prisie 
kiau ją mylėti. — 

» 

Išsiteisino. 
J i : — Nepri gausi manęs: 

jeikejo kvailesnę žmoną pasi
rinkti. —" 

J i s : — Kvailesnes rasti ne
galėjau. — 

Tarp draugu. 
— Juozai, miegi? — . 
'—. Ne. O ko? — 
— Paskolink dešimtuką. — 
— Negirdžiu — aš miegu.-

Gailestingas. 
— Senuk. tu jau buvai šian 

(Jie pas mane, gavai išmal
da. — 

Ei 

— (jai bmVl>onas, - į m'ano 
trumpa atmintis. — 

• Ira udžiąs VersaiUes trakta-
tas. 

Naujas kabinetas. 
Australijoj, Vokietijos vai 

stybėje Alcksiindras Peacock 
sudarė naują ministerių kabi
netą. 

» 

Nepatinka sumanymai. 
DOdę Šamas jau ima pykt r 

prieš llonduros valstybės riau 
šes, mat, Suv. Valst. laivai 
nukentęjo nuo aeroplanų bom 
bardavimo. 

Apsimokąs draugiškumas. 
Jaix>nija su Persija sudarė 

rinkimus. Gali pralaimėti. Ba- draugiškus santykius ir už-
clikal'ai veikia demagogiškai. 

Maža sala. 
Ties Airija yra jurose sa

la, kuri vos sutalpina 14 šei
mynų. 

Slaptos organizacijos. 

tai gauna žibalo koncesijas 
šiaurinėje Persijoje. 

Nori skolų grąžinimo. 
Belgija įgaliavb baroną 

Moncheur kalbėtis su Rusi
jos bolševikų misijos Londo

ne vadu Bakovskiu skolų Ambasadoriai išnaujo pri
teisiu, kokias turi čionai vi-'m«ie Vokietijai panaikinti 'atlyginimo ir kitais komerci 
suomet .gyveną svetimšaliai slaptas draugijas, kurias niais klausimais. 

• • — 

, Bet ir komunizmui sekasi 
nekaip. -Suėmęs visas sociali
zmo pagadintas žmonijos iš
matas jisai patriukšmauja ir 
smunka. Rusijoje komuniz
mo senai nebeliko, dėlto dar 
Rusija šiaip taip laikosi. Lai
kosi ekonominiai, nes pakry
po į kapitalizmą. Doriniai 

TEISINGASIS JUOZAPAS. 
ISTORINĖ DRAMA. 

Septyniuose Atidengimuose. 

Parašė 
Kun. Juozapas Zydanavičius 

Amsterdam, N. Y. 

(Tąsa). 

SCENA VIII. . 

Netrukus įeina Paraonas su tuo pa
čiu tarnu ir kitu. Juozapas linktelia gal 
vą Paraonui, Fa.raonas gi Juozapui. Juo
zapas prašo Paraono užimti vietą soste. 
Paraonas dėkoja. 

PARAONAS: Seną/ jau rengiausi 
Pasaulio Išgelbėtojau, atlankyti tave, bet 
matydamas, kad visuomet esi užimtas, 
atidėliojau tą pasimatymą. Pagalios su
laukiau progos pasikalbėti. 

Abudu stovi, tai kalbėdami vel ar
tinasi, tai vėl vaikščioja. 

JUOZAPAS: Labai aš dėkingas E-
gyi*to Saulužei, jog neužmiršta manęs. 

PARAONAS: Dieną ir naktį mąstau 
apie tave. Kiek kartų matau išalkusių 
žmonių būrius, tiek kartų savo mintis ir 
dėkingumo žodžius teikiu Tavo Viešpa
čiui už Sveiko atsiuntimą pas mus. 

JUOZAPAS: A£ dulkė esu, esu va-

• . 
• — = •< "T^TT* ^"^— «-— 

batelis, esu vos tik mažutėlis Dievo va
lios įrankis... taigi ir aš savo Viešpa
čiui esu Tr visuomet busiu dėkingas už 
suteiktą pagelbą Egypto gyventojams: per 
Jūsų Didenybę. Jeigu nebūtų duota Jū
sų Didenybei turėti tųjų sapnų, tai ir aš 
niekuomet nebūčiau jums ii* Egyptui rei 
kalingas. 

PARAONAS; Tavo Dievas galin
gesnis yra vienas už visus mūsų Egypfco 
dievus. Kodėl gi tie dievai nesuteikė man 
tos žinios, nei mano pranašams, apie tą, 
kas laukia Egyptą. 

JUOZAPAS: Jūsų Didenybė klausia
te: ' * kodėl g i ! " Atsakau, jog nėra kitu 
dievų, apart Jo vieno, kurs valdo viską 
ir, kurs iš nieko sutverė viską. 

PARAONAS (liepia išeiti taniams): 
Tarnai, dabar čion neesate reikalingi. 
Galite iševįi. 

TARNAI( pridėdami ranką prie kru
tinės nusilenkia ir išeidami tar ia) : Bu-
kie amžinas, geriausįąs mūsų Valdove! 

SCENA IX. s 

. PARAONAS (į Juozapą): Mano tė
vo įpėdiniu bebūdamas turėjau progos 
lankyti mano viešpatystės šalis. Norėjau 
pažinti žmones, ištirti jų gyvenimą, jų 
padėjimą pagerinti. Ilgai besiba^tydamas 
nįeko WĘaJčjau* padaryti. I r be gerų pa

sekmių pats valdžiau Egyptą iki tavo 
čion, išgelbėtojau, pribuvimo. Kada pa
stačiau tave valdžioje, matau dabar, jog 
viskas eina visai kitonišku būdu. Į truitf 
pą laiką sukrovei tokią daugybę javų, 
kad nei aš, nei mano tėvas, :ui©kad nebu
vome jų tiek matę. Auksas, sidabras, gal 
vijai — plaukia it vanduo, didindami 
Paraono turtus. Kodėl- gi. pirma to nebu
vo? Mūsų didžiausių galvočių klausine1-
jau priežasties, bet kiekvienas iš jų tu
rėjo kitokią nuomonę. Ar negalėtumei 
man paaiškinti, y 

JUOZAPAS: Jūsų Didenybė, bevaži 
nėdaiites po kraštą, kada tapau paskir
tas Egypto viršininku, įr aš atydžiair 
temijau viską. 

Visą Egypto valdžią perstatysiu 
jums kaipo didelę mašiną, turinčią savy 
daug ratų ir ratelių. Įsigilinęs į jos ve> 
ksinus, tuoj patemijau, kad daug iš tų, 
ypač didesniųjų i>Uų, neveikia taip, kaip 
veikti priderėtų; kiti ^buvo, taip sakant, 
jau nurudyję ir apleisti, o vėl kiti per
daug apsivėlę įvairiais tepalais, taip kad 
aniems kitįems, o ypač mažiausiems, to 
tepa]o beveik netekdavo. Todėl perdir
bau tą visą mašiną taip, kad kiekvienas 
ratas ir ratukas turėjo turėti savo ai
škų tikslą ir, ačiū Dievui, tas pergalėjo 
viską i r dabar eina viskas taip, kaip Jū
sų Didenybė matote. Tai yra ne mająo I 

nuopelnas, bet Dievo malonės veikmė, 
teikta vįčamr Egyptui. 

PARAONAS: Tavo aiškinimas iš pa 
žiūros yra aiškus, bet nevisai, todėl mel
džiu aiškiau pasakyti man tą viską. 

JUOZAPAS: Noriai išpildysiu Jūsų 
Didenybės prašymą i r manau, kad dabar 
suprasite viską. Dideli ratai tai Jūsų 
Malonybės rūmai bei provincijų valdy
tojai. Mažesni ratukai, tai tų valdytojų 
pagalbininkai — didesni įr mažesni. Ma
žiausi gi rateliai, tai visi darbo žmonės. 

Didieji turėdami visų valdžią pas
kirtose provincijose perdaug išnaudodavo 
savo pagelbįninkus, tie gi mažesnius savo 
pavaldinius, darbo (žmones, taip kad jie 
labai sunkiai dirbdami nieko sau patys 
neturėdavo, apart didžiausio skurdo ir 
vergijos retežių. -

Toks neteisingas Valdininkų apsiėji
mas mažino kas kart vis labiau ne tik 
mažutėli|, bet ir Jūsų "Didenybės turtą. 
I r jeigu toliaus taip butų, Egyptas butų 
turėjęs žuU, pagrimsti skolose ir pri
klausyti nuo tų pačių valdytojų ir kitų 
visokių turtingų svetimtaučių. 

PARAONAS: Pagarbintas tebūnie 
Viešpati už tuos gražius nurodymus ir 
perspėjimus, kuriuos tu man pasakeį į 
patį laiką, perspėdamas mane. Tai ką gi 
daryti toliau? 

(8us daugiau), >"' 
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j LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R Ū J E 

Dr stė Visų šventų smar
kiai veikia. Kiek laiko atgal 

PAIEŠKOJIMAI. 

; 
Lietuvos Respublikos Atsto 

vybė VYashingtone šiuo prašo 
žemiau išvardytų asmenų at 

turėjo vakarienę ir sykiu pa- s i i i e p t į a r b a ž i n a n ^ a s m e . 
gerbė kun. A. Liukaus V a r - ^ p r a n e S t i Atstovybei, kur 
duvių diena. Gi gegužio L5 ž e m ; . l u i S v a n J y t i a s m e ] a y s da_: 

. rengia ,'*buneo party, ' : ža
da turėti daugyba dovanų, p. 
J . Šileika smarkiai dirba, 
kad ta buneo pasisektų. Pa
matysime. 

• C J * 

Jonas Kavaliauskai kiek 
sveikesnis, šį šeštadieni žada 
sugrįžti namo iš ligonbučio. 

Laike atidarymo S. Bu
rk usko krautuvės atsilankė 
daug svečių, daug dažų ir ki
tokių reikmenų pardavė. 

Koresp. 

l 

ATSIDARĖ NAUJAS 

PAINT storas rCICEROJ 
U ž l a i k a u g e r i a u s i o s 

r ū š i e s m a l i a v ų p r i r e n g 
t ų , ir n e p r i r e n g t ų m a 
l i a v o j i m u i , t a ipg i tu,-
r iu a l i e j a u s , g a l i o n a i s 
i r p u s g a l i o n a i s , Įfražnj 

s i e n o m s i š p u o š t i ©opleros ir v i s o 
k ių s m u l k i ų g e l e ž i n i ų r e i k 
m e n ų . 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

iš užpakalio 
Phone Cicero 8003 

1 

bar gyvena. 
(Jiminės ir pažjstami iš Lie 

tuvos paieško šių asmenų: 

1. Jočius Jonas iš Kauno 
paieško savo brolį Alb. Domi
ninkų, (jyvenamoji vieta A-
merikoje nežinoma, 

2. Jočius Jonas iš Kauno 
paieško savo seserį Joeyto 
Jadvyga. Gyvenamoji, vieta 
Amerikoje nežinoma. 

3. Jočius Jonas is Kauno pa 
ieško Šuškų Pranciškų. Gy
venamoji vieta Amerikoje ne
žinoma. 

Pastaba: Visi trys asmenys 
kilę iš Jokelių kaimo, Adatiš 
kio valse., Švenčionių apskr., 
Vilniaus gub. 

4. Baltutis Pranciškus iš 
Lie}>o.ios paieško savo brolį 
Juozapų Baltuti su šeimyna: 
žmona Pranciška ir dukteri
mis Konstancija ir Petronė
le. 

1900 m. gyveno Dctroit, 
Mieli., St. Aubin 'ave. No, 10-
(i.*», 1907 mi gyveno Detroit, 
Mieli., Sentobor St., Nr. 10G3. 

5. Kryžiokas Martynas iš 

Kapčiamiesčio paieško savo 2 
brolių, kurie 1902 m. gyveno 
Jersey City,, N. J., , 

6. Jarfcs Jonas iš Jwa j iu -
niškio paieško savo dviejų su 
oų F^vila. ir Petrą. Gyveno 
1913 metais 537 W. Market 
Str., Malianoy City, Pa. 

Liet. ResjmbL Atstovybė 
8. A. V. 

• ' •* • » ' /< • • 

I š U E T . VY6IŲ CENTRO 
RAŠTINĖS. 

D A K T A R A I 
TcJc fonas lkmlcvard 193» 

Dr, S, A Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVENl E, 

Chicago, I U. 
» Vai.: t ryto Iki 12 i>lct: 1 po 
1 psri iki S po plot. 6:30 vak. Iki 

9:30 vak. 

Telefonas Beeley 7436 

Dr, I. M. Feinberg. 
Gydo specialiai Tisoklas Tyrų ir 

motsru lytiškas ligas. 
1401 Madlson Street 

&an>p. Western Ave. — Cfctcago 
Valandos: S—4 po pistų T—9 vak. 

Tel. Boulevard 3160 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

C h i c a g o , I i i . 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valando* • 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

I-! ' ' 
lel . Boulevard 0*11 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-ta H*, 
•alandos nuo 8 Iki 12 diena, n no t 
iki I vai. vak. Nedėllomls nso f 

iki 1 Tai. po platų. 

"" I U P'f JI . • 

Dr, A. Račkus 
Gydytojau Chirurgas, Obs 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IgIMA T0NSILUS — 
D—m 
D — Bm pelite l* IM 
>) B t lrr»n_te. 
4)—Be J.kte pavsjsas •veUuu*!. 
R)—Pacljeotoi nereiklu ilrgti, ga

li tuoj valartl. b vali eiti 
I sąra*. 

Pasrde 'Gall-atenee* (akmeni* tuliyj*) 
Ir akmeni* ilapumo puaiėje be o-
peracljoe, an tam tikromis moke-
llikomia priemonėmis bei vaiatala 

Apkurtuaiema sugražina girdėjimą. 
Gyti* vteokiaa llsae pasekmingai. Ir Jai 

yra reikalas daro operacija*. 
Cretealjemali patarnavime teikia saro 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero. IU. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S yaL 

po piet iki t vai. vakarą 
Nedėllomls Ir ssredomis ofisas 

rytas. 
T 

/ = * 

DR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Trise*. Lafayctte 4146 

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

>fix> Tel. Boulevard M«3 
ltc/ id. Tel. Drexel 9101 

DR, A. A, ROTH 
RLSA8 GYDYTOJAS IR 

GHIRURGAS 
Specialistas Moteriška, Vyrišky 

Valkų ir visą chronišku Ugų. 

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

Vai.: 10—11 ryto: X—| po piet 
7—8 vak. Ned. l t — I I <t 

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

3337 So. Morgan Str. 
VALAOTOS: &-12 iš ryto 
affoo 2 vai. po piet iki 9 vak. 

• SJ I | l» l 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėla savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS. 

Džiovu, Moterų Ir Vyru. |<iffu 
Vai.: ryto nuo 10—12 BU© 2—4 
po piety.: nuo 7—*.«* fftkmra 
Nedėilomis: 10 iki 12. 

Telefonas Miduay 2880 
W~~ • — — f ' 

• . - a 
[Tel. Canal 0257 Vak. Canal 211S 

! DR. P. Z. ZAUTORIS1 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 Iki f 
po pietų; 6 lkl 9 vak&ra 

Lietuvon Vyčįų jkuopos le% 
ktyniauja. Kiekviena nori 
daugiausia prirašyti naujų na 
rių ir laimėti Centro paskir
tas dovanas. 

Centras paskyrė $100.00 a u 
ksu dovanų kuopoms, kurio* 
daugiausia prirašys nanjų na 
rių. 2-tra dovana $23.00 aiu 
ksu, kuoptai, kuri antiu dau
žiusia prirašys ruiujų naiių. 
3-<5ia dovanų $15.00 uuksu, tai 
kuopaisi kuri. įš eilės bus tre-
(v<La kuopa daugiausia prira
šiusi naujų narių. 4-ta dova 
na $10.00 auksu but tai kuo
pai, kuri- iš eiles ketvirta dau 
giausia prirašys naujų narių. 

Be Centro tiovanų, Cliica-
gos Apskntys paskyrė irgi 
$50.00 aksu dovanų toms kuo
poms kurios daugiausia pri
rašys naujų narių. Apskritys 
išdalino dovanas taip: 1-ma 
dovana $25.00 auksu; 2-ra 
$15.00 auksu; trečia 3-eia 
$10.00 auksu. Apskritys duos 
tik Chieagos kuopoms dova
nas. 

Cliicagoj_ visos kuopos ka
rų vedų už pirmų praizų. Jei 
Chieagoj kuopa laimės pįrmą 
Jovanų, kurių Centras skiria, 
tai ta kuopa taiput Įaimės 
Chieagos Apskrieio pirmų do
vaną. 

8ulyg vėliausiai ])risiųstų 
naujų narių aplikacijų ir mo 
keseių aiviausiai prie dovanų 
stovi šios kuopos: 

Pirmoj eilėj o5-ta kuopa \l 
YYest Pūliniai^ 111. 

Antroj eilėj 110-ta kuopa 
iš Maspetli, N. Y. 

Trečioj eilėj 4-ta kp. iš Clii 
cago, III. 

Ketvirtoj eijėj 13-ta kp. iŠ 
Chieago 111. 

Penktoj eilėj 16-ta kp. iš 
Cbieago, 111. 

Bestoj eilėj 79ta kp. iš De
troit, Mieli. 

Nuo pat Vajaus paskelbi
mo 35-ta kp prieš 4-tų kp. 
smarkiai 'atakų vedė. Iki šiol 
vis 4-ta kuopa nugalėdvao 35-
ta kp. Balandžio 29-ta, 35-ta 
kuopai nugalėjo 4-tų kp.! Da 
bar West Pullmanas pirmoj 
vietoj. Valio! 35-ta kuopa! 

4-ta kuopa sužinojusi urnai 
rengiasi atakuoti 35-ta. kuo
pų. Bet kur i£ Rytų, iš nuižo 
miestelio Maspetli. N. Y., 110-
la kp. rengiasi Chicagų varyti 
į ožio ragų. Dabar 4ta kp. j*au 
nepasieks atakuoti 35-tų kp., 
jai lieka imtis su 110-ta kp. 
35-ta k p. galės biskį kvėpte
lėti. 

Vyčių referendumas dėlei 
išsprendimo organizacijos var 
do. Pereitų mėnesį Vyeiai bal 
savo už pataisų organizacijos 
vardo. Iki šiol mūsų organi

zacijos vardas buvo Lietu-, 
vos Vyeiai (Kniglvts of Li-
thuania). Pataisa skaitant 
bus taip: Ametrikos Lietuviai 
Vyčim (Lithuanian Knights 
of America)". Iš prisiųstų bal 

t 'L. " ' . ' ' • ' ~ * " " ' ' " 
• tr.li , w . l t , i r a a 

"ARGI AS NEŽINAU, 
— TAĘ GERIAUSIAS 
RETAS IS BILE KADA 
PADARYTŲ!" 

LKKJBTT & MYERS TOBACCO C a 

I , ,)'! 'IĮ 'Iii , l i . i l . lt MJM'.VHM ',. ' ,' 

C H I C A G Ū J E . 
CH. VYČIŲ AP. CHORO 

PRĄIJĘŠIMAS. 

Vaidins " Stanio" rolę statant Vy
čių Apskr. Cliorui uKlaipėdos Julę'* 
nedėlioję, geg. 11 d<, šv. Antano pa-
rap. svetainėje, Ciceroje. 

Paskutinė pamoka (repeti
cija) prieš gegužio 11 d. Tų 
dienų reikės atkartoti opere
tę "Klaipėdos J u l e " Cicero, 
UI. Visiems gerai žinoma, kad 
minėto] kolonijoj nu bile kuo 
bei bile kaip negalima "apsi
eiti. 

Todėl visų cLoristų-čių ir 
choro artistų-čių prašome 
skaitlingai susirinkti ateinan
tį penktadienį — seg. 9, į 
Mark White Sąuare i3arko 
svet. ant pamokos arba gene-
į-^lės praktikos. 

Vadyba. 

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

ĄNT NAUDOS. 

i nminif1 « • 1 T 1 

I E Š K O 

savimo lapelių daugiausia baljnas iš tvirčiausių, jei jų vi-
savo už pataisų. Balsavimo si lošėjai daugiau dės rūpes

čio ir paskukavuuo basebo-
lei. 

Vincas Rukštalis, 
Liet. Vyčių Centro Rast. 

rezultatus paskelbsi.me " Vy
tyje.^ 

Vyčių Basebolininkai. Ge
gužio 4 d. pradėjo lošti base-
bol. 4 kp. lošė prieš 8-tų kp., 
5-va prieš 30 k p . ,4-ta kp. MAŽIAI negu vienas cen-
prieš 35-tų kp. Laimėjo 4-ta centas ant pakelio lieka uždar 
kp, 35-ta kp. ir 36-ta kuopa . l b i o išdirbėjams CHESTER-

PAIEŠKOJIMAS. 
Pabėgrėlis iŠ Rusijos Vasilas Ąiia-

tz^y po adresu Gabrovo, lOth str. 
Kadetzky No. 2, Buljgaria, paiefiko 
žinių arba adresą. Vincento Mučiu-
lio, kuris 1907—8 metais išvažiavo 
iš Vilniaus j suvienytas Valstijas. 

CHEŠTĘPFIELD Cigaretai 
gerri nuo pat pradžios iki pa
baigos. 

(Apgr.). 

889 W. 351b St. Chicago 
Tel. BouleTard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. * J 

S. D. UCHAWICZ 
14©tavis G r a b o r i o a 
3&14 W . f S r d 1*L 

Oicago, IU, 
Pataruauja laido

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldilu st-
slfiauktl, o mano 
darbu buaita užga
nėdinti. 

TeL Osoal U T Į 

3E i 
^m»» * * * m m m m —•* m m m * * " 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generąlis Kaąfcraktorius, 
statytojas ir senq namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, BĮ. 

FIĘLD Cigaretu. (Apgr.). S 

I **************** ^99***** 

m m • ! • » » • » ą « ui • » » • 
Tel. Lafajette 422* 

P L U M B I N G j 
Kaipo lletavys, lietuviam* via*. 

ĄOB patarnauju feuogeriauals 
M. YUiKA 

w^^r ™/^F ^H"^p ^F^^n^ 

Westpulhnanieeiai pernai, ro 
dosi, visas "ga imes" pralo
šė. Šįmet jau pirmoj vietoj 
tarpe ehieagiečhi, kaip vajaus 
pasidarbavime, taip ir basebo 
lio srityje. 

13-ta kuopa turėjo lošti 
prieš 16-tą kp., bet iš prie
žasties 16-tos kuopos dar galu 
tinai nesusiorganizavimo ty-
,mo, 13-ta kuopa lošė su sve-
tijntaueių tymu. 

13-ta kuopa turėjo talen 
tuotų basebolininlvų. Jų pit-
clierius S. Paulikas bene bus 
vienas žymiausių visoj lygoj. 
13-tos kuopos tymas bas vie- ^ O T f g t f t t f T f n T f t t f i r r p n , 

i l^i i l^^ 

KVIETKINE! 
ANT BR1DGEP0RT0 

Puikiausios nusikintos kvie-
tkos, vestuvėms bankietams.j 
pagrabams vainikai ir ki
toms pramogoms. 

m Patarnavimas mandagiausia*, 
įka inos žemiausios. 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Auburn Avenue 

I Telefonas Blvd. 2035 

i 

• • 

KAUNAS!! 
Kauno Klbumas 

^ K A Ų N Ą ^ ^ ^ J a m e galima pamatyti visą Kauną 

kaip ant dej^o. J a ^ e yra Valstybės Prezidento ra-

mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, IJetuvos streetkariai, mirnsiųjs Lietuvos kar

žygių pawn |das , puikiausios Kauno bažnyčios ir t . t 

Sfegi labai verta tokį albumą įrigytį. ^ a i n a tik 75 o. 

PR4ŲOAS P^BJJBHIJJC CO^A^Y 
aŝ SA So. 0»kU/ Ąvenne Chica«o, DUiiois. 

http://li.il.lt
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Ketvirtad.. geg. 8 d., 1924 
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CHICA GOJĘ 
• »mm. 

APSILANKĖ SVEČIAS. GATVIŲ ŠLAVĖJAI 
NEPATENKINTI. 

Vakar ."Draugo" Redakci-
Chicago gatvių valytojų irjjon apsilankė Schenectady, N. 

tariame vakarienės toas-tinei-
sterini ir musij prieteliiū — 
adv. B. Mastauskiii. 

Kuopos vardu — 
j St. Šimulis, pirm., 

A. Petroniutė, rast. 

PARDAVIMUI NAMAI 

BAISUS MAŽMOŽIAI!! 

atmatų išvežiotojų unija ža
da streikuoti, įei miesto "bo-
881*' sumažins, kaip jie sa
l o , skaičių darbininkų, kad 
prisitaikinti prie abelnosios 
miesto išlaidų ekonomijos. 

t Tokiu būda žadama nuo 
darbo paleisti šimtai darbi-
ainkų. Likę darbe pakels 
protestą streiku. 

V. pai-apijos klebonas, gerb. 
kun. Kazimieras Bičkauskas. 
Žada paviešėti Chieagoje iki 
penktadienio. 

NORTH SIDE. 

20 metų sukaktuvės. 
Ned. geg. 4 d. š. m. šv. My

kolo panap. s ve t. Įvyko drau-

* * f 

i -» 

Šio mėnesio 18 dienų šlavė- Uystos šv. Mykolo Arkaniolo 
10 metu sukaktuvių balius. jai turės mitinga ir balsuos 

streiko klausime. , ĮJ 

LAZDŲ VAIKAMS. 

Laikyti prasižengusius vai-
fcus Cook apskrities lėšoiius 
pastatyta puošni ir brangi į-
s taiga. Ten laikomi vaiką r 
butą be pasigailėjimo naiki
na. Daužo langus, duris, lo
vas, kėdes. Neklauso perdė-
tinių. 

Cook apskrities k&misionie-
rių pirmininkas Cermak pro
jektuoja Įvesti kūno bausme 
nepaklusniems vaikams. Sa
ko, kitokių priemonių juos su 
valdyti nebegalima rasti. 

J i s proponuoja iš paėių tų 
prasižengusiai ir nepaklusnių 
vaikų tėvų įkurti kliuba, ku
rio tikslas butų vaikus bnus-
ti kadir rvkštėmis. 

KONFERENCIJA EINA. 
Gatvekarių siuniestinimo 

reikale konferencija vedama. 
Bendrovė parduoda gatve-

karius ir nori gauti 163 mili-
omis doleriu. Bet ekspertai 
apskaito, kad gatvpkariai yra 
Htjrti apie 110 mijionų dole
rių. 

Kaina gali kartais sniardyti 
i r pačių konferencija. Nes 
miesto majoras iDever begalo 
stebisi tokiu l>endrovės reika
lavimu. 

"> 

P0LICM0N0 ŽMOGŽUDŽIO 
BYLA. 

Cbicagos kriminaliame tei
sme eina byla buvusio polie-
HK>no John Colman, kurs pra 
eito gruo/lžio 24 d. vidumies-
ty, sakoma, be mažiausios 
priežasties nušovė J. S. Deg-
nan, kontraktorių. Teisme 
įrodoma, kad policmonas bu
vęs girtas. 

Vidmniesty trys negrai dar 
bininkai sužeista, kuomet 
griauname Palmer Ilouse bu
te sukrito trečiojo aukšto lu
bos, neatsilaikiusios ant ram
sčių. 

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

SOUTH SIDE BARGENAI. 
2 ftatų mūrinis namas po 

6 kamb., visi įtaisymai ce
mentuotas beismentas, furna-
ce heat. Kaina $10,500. Jmo-
kėt $3,000. Randasi prie Oar-
field Boulvd. ir Klizabeth st. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas visi į-
taisymai pagal šios mados ant 
dviejų lotų statytas. Randasi 
netoli Lietuviško Vienuolyno. 
Keikia Įmoket tiktai $50C0. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
— ĮtEAL ESTATE — 

3352 So. Halsted st. Chicago 
Phone, Boulevard 9641 

Žmonių prisirinko pilnutė 
svetaine. Visų pirma sudaina 
vo bažnytinis choras po vad. 
varg. J . Brazaičio, kuris ne
nuilstančiai darbuojasi išlavi | l u v h l hataliku tarpe. Nes tai 

bus žymus prisidėjimas prie 

West Sidėje. 
Visi iš patyrimo žinome ko 

kių didelę reikšme turi dau
gybė mažmožių bei nieknie
kių. Turime senų patarlę: 
"Mažas kupstas didelį vežimų 
apverčia." Nuosekliai mes ga
lime mintyti, kų gali padary
ti daug mažų kupstų. 

Tad gi daug visokių gyve
nime mažmožių susidėję j kru 
va kalnus' verčia. 

Neužilgo Šv. Kazimiero Se-' 
serų Vienuolyno Koplyčios 
kampinis akmuo bus pašven 
tintas. Tų dienų tai bus mil
žiniškas įvykis Cbicagos lie-

nimui savo choristu. Tolinus 
kalbėjo gerb. Dr. J . Poška, 
išdėstydamas draugijos ir 
žmogaus tikslų prie kurio 
žmogus turi eiti, kad pasiekti 
sau laimės, griežtai pasmerk
damas persiskyrimus (divor-
sus), kurių šiandie po 500 i 
mėnesi ivvksta. florb. kalbo-
tojas velijo, kad šv. Mykolo 
draugija sulauktų dar antrų 
20 metų ir ragino, kad visi 
prie minėtos draugijos prik
lausytų, paaiškindamas kiek 
ta draugija pasidarbavo per 
praėjusius 20 metų kaip Baž
nyčias taip ir Tautos labui. 
prisidėdama prie Lietuvos L. 
bonų pirkimo, aukomis ir šim
tais aukų našlaičiams ir šv. 
Kazimiero Seserų Vienuoly
nui. Po gerb. Dr. J . Poškos 
kalbos dar išėjo vyrų due
tas ir po to prasidėjo pasi
linksminimas iki vėlumo nak
ties. Taipat paminėtina, kad 
šv. Juozapo Apiekuno draugi
ja atsilankė su dideliu skait 
luini nariu " in corpore," ku
rie padarė nemažai pelno šv. 
Mykolo draugijai. Muzikantai 
buvo šauniausi, kurie griežė 
puikiausius šokius. Galima 
sakyti, kari Northsvlėjo pir
mas tokis vakaras teivvko 
kaip paminėjimas 20 metų su 
kaktnvių šv. Mykolo draugi
jos. • 

Buvęs. 

Fedaracijos SIcyrio nariams. 
K. Federacijos 23 skyriaus 

svarbus susirinkimas įvyks 
šiandie, geg. 8 d. 7:30 vai. va
karo šv. Mykolo parap. sve
tainėje. 

Gerinami atstovai ir" drau
gijų valdybos kviečiama pri
būti. 

Valdyba. 

IŠ 18 tos KOLONIJOS. 

Vyčių vieša padėka. 

Liet. Vyčių 4-ta kuopta šiuo 
rieskia gilios padėkos visiems 
dalyvavusiems š. m. baland. 
27 d. šios kuopos 10-ties me
tų sukaktuvėse i.r šiokiu ar ki 
tokiu būdu prisidėjusiems 
prie pirmųjų Vyčių 4-tos kp. 
organizatorių pagerbimo. 

Ypač gi /lekojama gerbia
miems svečiams — p. A. Po-
ci ui, Bethoveno Konservato
rijos vedėjui, ir p. J . Rama
nauskui, dainininkui-solistui, 
kuri uodu maloniai teikėsi pri 
sidėti prie muzikalio pA|gra-
mo išpildymo, o taip pat kai 
bėtojams — adv. K. Česnu-
liui ir 'Vyčio" redakt. M. Zu-
:jui. * -~: -*: ::v. 

Pagaliaus, nuoširdžiai ačiū 

mūsų lietuvių katal. išeivi
jos vienintelės svarbiausios 
augštesnio mokslo įstaigos. 
Bet darbas dar neužbaigtas, 
koplyčia neužbaigta, I tiktai 
pradėta. 

Sekmadieny, gegužio 11 d., 
1924, vakare Moterų Sų-gos 
55ta kp. rengia vakarų su 
perstatymu * Motinos Širdis." 
Nepaprastos . reikšmės veika
las, jdomus nuo pradžios iki 
galo. (Jeriausios AVestsidės 
spėkos deda visas iėgas, pas
tangas, kad šis veikalas butų 
perstatytas kuopuikiausiai. 
Svarbu pažymėti, jogei šio 
vakaro režisierius yra mūsų 
visuomenės mylimas daininm 
kas ir lošėjas p. K. Sabonis. 
Taipgi svarbiausių rolę išpil 
dys p. Sabonienė. Sykiu da
lyvauja gerai žinoma p. But
kienė, taipogi p. O. Virbickai 
tė, fįU H, Jasnauskiutė, J ; 
Kareiva* Jer. Labanauskas, 
Pr. Smilgius, L. Urbonas. 

Bet k a gi čia bendra turi 
Moterų, Sų-gos vakaras su 
baisiais mažmožiais ir vienuo 
lyno koplyčia? 
štai išvada: Moterų Sų-ga 

skiria pelnų šio vakaro vie
nuolyno koplyčios fondui. At
silankę į šį vakarų jūsų ma
ža įžangos duoklė sudės ke
lias plytas j koplyčios mūrų. 
Uaug jūsų atsialnkę sudės da
ugelį plytų, o daugybei 
atsilankius, jus sudėsite 
tiek daug, kad net butų ga
lima užbaigti statyti koply
čių. Tuomi jūsų įžangos duo-
klė nors mažmožis, bet dau
gybėje susidėjus į krūvų pa
sidaro didelis mažmožis, ku
rį kiekvienas supranta, su
šelps neapsakomai mūsų svar 
bia ištaigų. Todėl mes visi 
stengsimės atsilankyti ant 

PARDAVIMUI ARBA 
* MAINYMUI. 

6 pagyvenimų medinis na
mas po 6 ir 4 kamb. Randasi 
923 W. 33rd Place. 

2 pagyvenimų bizniavns na 
mas, su visu bizniu. Randasi 
919 W. 20rli str. 

4 pagyvenimų po 4-6 kam. 
dviem automobiliam gara-
džius, du* lotai prie šalies. Ra
mios $85 į mėnesį. 
>; Kaįna $8,500. , , 

Tie' visi namai parsiduoda 
pigiai .Išsimainant ant ma
žo namo į farmas arba ant 
Bučernės, Grocernės. 
, Platesuių žinių kreipkitės 

pas: *» » 
C. P . SUROMSKIS & CO. 

— RE AL ESTATE — 
3352 So. Halsted st. Chicago 

Phone, Boulevard 9641 

4 PLATŲ muro iiamas 
parsiduoda prie 64th ir Cam
pbell ave. cash reikia įnešti 
tiktai $a,500.(K). Biidingas y-
ra naujas, vėliausios mados 
įrengimai. Pašaukite Rebub-
Kc 5705 arba T^ifavette 1271 

P A R D A V I M U I 
G A R A D Ž I U S 

PARSIDUODA garadžius, 
biznis ir namas. Visa a?ba pu 
sę parduosiu pigiai, nes tu 
riu du. , 

CHAS. CHASAS, 
2046 W. 22nd Str. 

Tel. Roosevelt 2143 

P I A N A S 
T U R I U PARDUOTI tuojatis P la -

yer Planą pirmos- kieno* atovy $700 ' 
p]»yW pianas, nuolelis, kablhptas Ir ' 
90 muzikos rolių. Ant išmokėj imo. Į 
Kaina $145.00. 

3324 H. Marsbffeld Ave. 

— T 

"H" 

A U T O M O B I L I U S 
PARDAVIMAI Automobi

lius Velie Six penkių pasa-
žyru. Automobilius Iaoai ge
ras. Parsiduoda labai pigiai. 

Atsišaukite: 
1723 S. Robey St. kampa« 

Wabansia Ave. Chicago, UI. 

PARDAVIMUI NAMAI. 
3 aukšt. mur, namas su pastoge 6 
fl. po 4 kamb. su elektra. Randa 
130 <lol. Kaina $11^000. 

2 aukst. mur. namas 4 fl. po 4 
kamb. pastogo ir cem. belam. Man 
djmt'a ir elektra. Kaina $ U , 0 0 0 . 

3 aukst. mur. namas 6-6-€ kafnb 
su visais įtaisymais. Uanda $130.00. 
Kaina $14,000. 

2 auk.št. mur. namas su cem 
beism. 7 - 7 , kamb. 3 karų mur. gn 
radžius. Rand. $150.00. Kaina $15,-
©00.00. Virs minėti namai arti Au
šros Vartų bažnyčios. 

M. JASNAUSKAS & CO. 
REAL ESTATE 
2259 W. 22nd Str. 

i o vakaro. . S. 

Lietuvos Vyčių 24 kp. svar
bus mėnesinis susirinkimas j -
vylcs ketverge, gegužio 8 d., 
S vai. vak. Aušros Vartų par. 
svet. Yra> svarbu, kad visi 
nariai butų nes ant šio susi
rinkimo bus sprendžiamas ba-
sebolininkų klausimas. 

Koresp. 

BRIDGEPORTAS. 

L. Vyčių 16 kp. susirinki
mas įvyks ketvirtadieny, 8 d. 
gegužio tuojaus po pamaldų 
šv. Jurgio par. svetainėje. 

Visi nariai ir norintieji pri 
sirašyti prie L. Vyčių orga
nizacijos malonėkite atsilan-
***** 1 f i 

MT. C.REENWOOP. ILT,. 
prio l ietuviškų kapinių. 

P A R D r o s i r nauja narna sti a-
keriu Lr puse žemės, arki) ir karvę, 
kiaulės ir., vištos, yra beisniontas ii 
aukštas kibai puiki vieta. Kaina 
$5000.00. Visus rnikta. canh. 
>fT. G R E E N W O O D . 

P A R D r o s i F Kampini narna ir 
6 lo tus po 1">0 i lgumo ant biznia
vo streeto, 2 karų naujas garadžiui 
yra H ruimai ir viskas kieto medžio 
užmaiftimo, vanos, elektra ir taile-
tai. Via namus d ei vidtų ant kokių 
600 lr yardas pilnas* RTv-psų apso
dintas. Kaina $8,000.08, eash $ 3 0 0 0 -
00. • 

r*ARDT*OSIT* nauja, mp<linj narna 
4 kambarių žemės. 75x300 i lgumo 
2 karam garadžius, gražioj vietoj. 
Kaina $3.000.00, $1000.00 eash. 
B R I D O E P O R T 

P A R D r O S i r rnamą arba vadina
mą (hotol j ) , kaina $5,000, eash 
$3000.00. 
l iRIOHTON P A R K . 

P A R D l ' O f i i r 2 Q«MHI ir ant 6 ka 
rų garadžius, 3 lotus 26x150. laibai 
puiki vieta, vieną narna arba abu
du arba mainysiu ant ko kas tik tu
ri namo pusė muro pU8<"» fremas is 
apaėios mūras, karštu vandeniu ftil 
domus. Vienas ant 3 •pagyvinimų, o 
kitas ant 2. Viskas yra. Norint dau
giau informacijų kreipkitės: * 

GEO. D. TAI/TO, 

R A K A N D A I 
PARSIDUODA rakandai ir 

issirenduoja kambariai. 1—3 
arba visas flatas su 6 gra
žiais kambariais. 

Atsišaukite šiuo adresiv 
4201 So. Rockvvell 

TeJef. Lafayette 8026 

B I Z N I S 
ICE CREAM parlor, Groeery, ir 

Tabokos AtoLis parsiduoda už pusf 
kainos, arba mainysiu i automobi
lių ar lotus prie pat mokyklos. Biz 
nia gerai išdirbta. 

3000 Pershinjr Road 
Telef. Lafayefte 1271 

A D V O K A T A I 
Teleronas Vards 2300 

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

( B u v ę s Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
3112 S. Halsted St. Chicago, III. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
70 W. Monroe Street 

R o o m 004 — Tel. Raiuloipli 2000 
Vai.. N u o O ryto iki 5 po pietų 
Vakarais S20S So. BLalsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chicago. 

P u r i t a n 
M a l t 

Reikalauk kenutės Puritan ku
ris yra stiprus, sultingas, malt 
extraet, jis duoda goriausius 
rezultatus. -

NiPkuom^t* nožimosf jo geru
mo jeigu jo neiSmėginsi. 

Pamėgink — šiandie. 

Puritan atsako už savo rusi. 
Dviejų rusių—Plain Puritan 

Malt Eztraot 3-oz. apvniu pa
kel is ir Puritan Hop-Flavored 
Malt Sugar S yru pa*. 

P U R I T A N 
MALT 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

V>A* bylaa vlMi*»e Teismo««e. R n a n l 
ouaja AiHttraktus. Padar* pirkim* Ir 

D*kumeatua lr IraUoJInMM 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIDI N E BLDG. 

Telefonas Randui ph 3261 
Vakarais: 2151 VVest 22 St 

Telefonas C ana I 1667 

Hop 
Nyru 

Playn 
Bal 
ract 

T a v o m l su 
Sogar šviežiais 
Syrup Apyniais 

A u g i a u s i o s Rūš ies 

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

Metropolitan Stste Banko Hame 
2201 W. J2nd St. Tel. Canal 6899 

f 
pas 

2102 N. T^avitt Str. 
Chicago, 111. 

Tel. Rrunstvuit 6801 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va« 
Singtone Patarėju. 
Metropolitan State B a n k o N a m e 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal 6699 

iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiniiiini 

M. J. KRASAUSKAS 
UŽLAIKAU Dažus, Aliejų, 

Langams Stiklus, Varnišius ir 
geležinius daiktus. Užlaikome 
Martin — Senour Monarcli 
maliavg, kuri yra geriausia 
vartojimui. Kainos prieina
mos, patarnavimas geriausias. 

4429 So. Fairfield Ave. 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiitiiftiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 

Windows of the Switchboard 

S I(iXA[^AS parodo ant svviteliboard, kad 
telefono numeris yra šaukiamas, tiiojaus 

sujungiama ir du žmonės gali išreikšti 
ąįMso mintis viens kitam. 

8rtvirs kęturiasdesLnits įnilijonų kartri į die
ną Šie veikalaviuiai ])erein'a i>er dmtus Bell 
Systeinos sujungiant pirkėjus su "pardavėjais, 

• duodant greita patarnavimą nelaimėje bunan-
i-iam, apaugos reikalaujančiam. 

Nonnt t ikrai apvertinti šį patarnavimą rei
kėtų pažiūrėti j kiekvienus namus, ofisus, kiek 
vieną šapą Ir fabriką Amerikoje kaip daug 
žmonės pasitiki šiam patarnavimui ir kiek ant 
jo -remiasi. 

Telefono operatorka negali sekti rezultatų 
savo dbrbo, bet ji gali apvertinti jo svarbą, 
.los rankose yra didesne dalis1 mecliam-zmo su

j u n g i m e žmonių gyvenančių kitose dalyse mie
sto ir norinčių, pasikalbėti per telefoną. Jos 
darbas yra didelis ir svarbus, ji savo darbu 
prisideda prie progreso visos tautos. 

ILLINOIS BELL f ELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM 

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

Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
K a m baris 5S0 

Telefonas Central 6S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4C81 

A. A. S lakis 
ADVOKATAS 

Ofisas V idunnie s t j j e 
OHIOAGO T E M P L E B l ILDIlf U 

11 U e s t W&>hinKton Street 
R o o m 1726 Te>. Dearborn 9057 
Mamų Tel. Hyde Park SS9R 

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

Veda bylas visuose Teismuose. 
Kxa minuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
R o o m 1518 Ashland Biock 
Telefonas Dearborn 4766 

Vakarais: 2341 W. 2S-rd P lace 
Telefonas Canal 3589 

One Policy • One System Universal Service 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

Tel. Central 6200 

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

R o o m 911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedė l io vak. 
1314 S. Cicero A v. Tel . Cicero 5036 
B R I D O E P O R T Ofisas: Kitais vak. 
3236 S. Halsted St. Tel. IkMil. 6737 

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

LII-JTUVIS ADVOKATAS 
Diea.: D. 514—516—127 M. Dear
born St. Tel. Randolph 5584—5585 
Vakarais 10717 Indiana A \ e . 
Rose land Tel. PuII man 6877 

REMKITE SAVUOSIUS. 

Valdyba. 

P E A R L Q C E E N KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chieagoje 
Parduodame už žemiausią kaiii4, kur kitur taip 

negausi Mažinėliu. laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. UŽlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinhis ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiška ir prūsiškų išdirbyserų. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui 
b muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAVYSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, 1LL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

relefonas Canal 7238 
PETRAS CIBULSKIS 

M iU lavoj tino iLootraktorltis 

I A-M 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprasta* 
mnsų biznio 

augimą* raiš

kia aažlnilka 

Koatumeriams 
patarnavimą. 

2338 So. Leavltt Street 
• • • • • - • • • - • - . . . V . . • • • . - s ' • . . _ • • 




