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Lenkai Su Rumunais \ 

Rengia Manebrus 
LIETUVIU PRIETELIS, BAŽNYČIOS KUNIGAIKŠTIS, 

SVEČIUOSIS PAS CMCAGOS LIETUVIUS 

TAI DEMONSTRACIJA PRIEŠ BOLsEVISTINE 
R U S I J A •. 

BUKAREŠTAS, £ejr. £4.—j mum ja ir Lenkija sudaryti 
Rumunijos jreneralis štabas .bendrą apsigynimo sąjungą 

, 

išsprendė surengti didelius 
m i I it arinius manebrus Besa
rabijoj rugsėjo mėnesj. Len
kija kini yra apsigynimo są
jungoje su Rumunija, t n i pat 
išsprendė turėti utilitarinius 
manebrus (ialieijoj, šalimais 
Šiandieninės Rusijos sienos, 
tuo paėiu laiku kai}) Rumuni
ja. Kaip tie, taip kiti mane
vrai Ims Įpėjimas Rusijos 
bolševiku valdžiai. 

Bolševikų spėkos. 
Rumunija su Lenkija tuos*' 

manebruose panaudos apie 
300,000 kareiviu. Dėlto, frau 
euzai, anglai ir amerikonai ' . , . r ., . v l. Netenka rrancnos. 
milatirniai feėmy tojai reiškia 
vienodą nuomone, kad prieš! Rumunija su Lenkija susi-
ta abiejų valstvbin karinome- Kiminiavo kai|H> tokia >u to-
nę bolševiku spėkos permen- k i a - - , l l k J l h i ( l v i t u r i l , ^ ' r ° -
k«»s. Anot jų, bolševikai Be- bnrios svetimn žmniu pk>tus, 
sarabijos ir Oalicijos paki-aS-,*"""™ savinasi. Talkon 
ėiais šiandie neimli turėti »*« traukia ir Turkiją, kuri 
daugiaus, kaip tik 100,000*Atcfty tikisi atgauti prarastas 

i . . . 

kariuomenės. 
Bolševikai turi ilgas sienas. ' 

Prieš bolševikų terorą. 
Rumunai su lenkais sutarp 

atlikti tas utilitarines demon
stracijas prieš bolševikus, ku
rie jau kelinti metai neduoda 
ramybės pasieniais nei tiems, 
nei kitiems. Bolševikai visur 
pasieniais platina terorą. 

Bolševiku gen. Budenny su 
20,000 raitarijofl išilgai Besą-j 
rahijos sienos nerimsta ir Ru 
muilijai daug nereikalingos 
baimės daro. 

Tad manebrais norima ir 
pačius bolševikus pagąsdin
ti. 

Premieras Poincare Duoda 
Pamoky Herriol'ui 

PARYŽiUS, gog. 24. - R a 
dikalu partijos lyderis Her-
riot, busimas Francijos pre
mieras, vakar turėjo ilgoką 
konferenciją sū premjeru Po
incare. 

Patirta, kad Poincare, busi-
018 premierą mėgino nors pa 
viršutiniai supažindinti su 
valdžios situacija su bėgan
čiais reikalais. 
; Poincare busimam premie-

rui atvaizdino, kokią jis turės 
atsakomybę palikes premie-
ru, kokias turės sunkenybes 
vairuoti valstybę per besiblaš 
kančią audrą. 

Žodžiu tariant, Poincare 
Herriot 'ui davė pirmųjų pa-

Birželio 1 d- netoli. Poin
care turės atsistatydinti. Tad 
Herrioto supažindinimas su 
įvairiais reikalais yra vietoje.' 

Vis dar situacija nepaaiš
kėjo, iš kokių žmonių bus su
darytas ministerių kabinetas. 
Tik vienas dalykas žinomas, 
bad socialistai neinei kabine
tan, betj naujai valdžiai jįe 
bus palankus. 

Vokietijos klausimu nauja 
valdžia rodys daug palanku
mo. Bet, sakoma, palanku
mas tik tuomet bus, jei 
vokiečiuose * bus matoma 
gero noro. jei vokiečiai norės 
pripažinti Franci jos palanku-

inok,ų, idant jis persiimtų jo!™9> 
idėjomis ir perdaug nekryp-1 Priešingai gį, Vokietijai b\ts 
tų iš jo nusistatymo. dar blogiaus. 

L I E T U V O J E 

provincijas. 
Lenkai susijungė su rumti-

Visur kareiviai reikalingi. Bu nais pamatę, kad jų vyriau-
cliaroj ir kitur jie verčiami šioji talkininkė Francija jau ("*ia 
palaikyti apie 300,000 karei- nelabai nori but ilgiaus tai- Eminencijos Kardinolo Jur-
viu. kininkė. Be to, Francija yra gio Mundelein paveikslas, ku-

I ' Lenkai su rumunais ir tur toli, gi pavojus pašonėje. ri taip neapsakomai iškilmin-
kus ragina tuo pačiu laiku at- Bet tai tuščios pastangos 

JO EMINENCIJA JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN 
Šventos Romos Bažnyčios Kardinolas-kunig as, Chicagos Arkivyskupas ir Katalikų Baž

nyčios Išplatinimo Draugijos Suv. Amerikos Valstybėse Kanclieris. 

•vai 
likti militarines demonstraci-1 Kaip lenkai taip rumunai ri
jas Kaukazo šone. Turkija gai neišlaikys užgrobtų sVeti-
šiandie veda dervbas su "Ru- m n žemiu. 

VISATINAS VYSKUPU 
SUVAŽIAVIMAS PRASI

DĖS 1928 M. 

yra paskiausias Jo L. Krušai &v. Tėvo namų 
praloto titulą. 

Po iškilmių bažnyčioje Jo 
Eminencija nuvyks i &v. Jur
gio }>arap. svetainę, kur daly
vaus jmkilyje. Jo Eminenci
ja sakosi turįs daug ko lietu
viams papasakoti nuo &v. Tė
vo ir atvežęs mums speciali 
Apaštališkojo Sosto palaimi

mu ir neapsakomai nuošird
žiai pasveikino visi Cbicagos 
gyventojai. 

Jo Eminencija birželio 1 d. 
atsilankys per sumą fife. Jur
gio parap. bažnyčioje ir iškil-jektą jukelė 18<>4 metais Kai 

idinofo susirinkime. 1805 m. Imingai suteiks gerb. kum.M. ; nimą. 
tam tikslui iš Kardinolų p a s - — - ' 

t n i bus dar negirdėta iškil
mė ir negirdėta garbė lietu

viams. Kaip lietuvių Tauta 
yra gyva, tai pirmasis įvykis, 
kad mūsų namuose, tarp pa
prastų darbininkų žmonių, 
skriaudžiamų lietuvių, sve-
čiuotusi Kardinolas, Bažny
čios kunigaikštis. 

ATSISTATYDINO LIUBIč-
MILAŠ1US. 

Gautomis (dar nepatikrin
tomis) žiniomis atsistatydino 
Lietuvos atstovas Francijoj 
Oskaras Liubič-Milašius. J o 
atsistatydinimas esąs jau prfr 
imtas. 

Jis yra. kviečiamas į New 
Vorko universitetą užimti 
Vakarų Europos literatūros 
istorijos katedrą. . 

Paritetinės Komisijos na
riai Finansų Ministerijos pa
tarėjas p. I. Jazdauskas ir 
Lietuvos Banko direktoris p. 
J . Paknys š. m. balandžio 14 
dieną grįžo iš užsienio Kau
nan. 

Ministerijos atst. p. Jaz
dauskas balandžio 16 įb refe
ravo p. Finansų Ministeriui 
apie banko su iždu santykius 
Anglijoje ir Belgijoje. 

-

| kirta komisija. Ir tik 18(57 m. skirta, siena. Pačioj susirin-
suvažiavimui planai paskelb-, kimo vietoj išilgai buvo padir 
u. 

TAM TIKSLUI REIKALIN- Suvažiavimas 
GAS ILGAS PASIRUOŠIMAS sruody. 1869 m. 

i bdinta du balkonu. Žemai — 
atidarytas tribūnos valdovų ir nekatali-

I kiškų bažnyčių reprezentan-

1 Šventasis Tėvas suvažiavimui 
gamina programą. 

Suvažiavime turėjo teisių tams. Pagaliaus altorius ir 

'• 

dalyvauti 51 Kardinolas, 11,Papai sostas. 
t 

ROMA, geg. 24. Eku
meninė Vatikano Taryba — 
Bažnyčios Hierarchijos Tary
ba arba Yisatinas Vyskupų 
Suvažiavimas, pertrauktas 
1870 m., išnaujo bus atidary
tas Vatikane 11)28 m., anot 
šiandieninių planų. 

Pirmiaus buvo manyta, kad 

Patriarkų, 917 Vyskupų ir re
liginių ordenų 59 abatai, ge
nerolai ir prokuratoriai. 

Iš to skaičiaus 2(i nuošim
čiai del senatvės, ligų ir kitų 
svarbių priežasčių negalėjo 
ai/vykti suvažiavimam Iš 47 
Amerikos Hierarchijos narių 
atvyko tik '>0. 

Šiandie bus kitaip. 
suvažia-suvažiavimą bus galinta at- l ) a l , a r reiuriainaa 

naujinti Šventaisiais Metais,'vimaR b l l s ^aitlingesnis. Nes 
1925 m., bet pasirodė per-
trumpas laikas pasiruošimui. 

1870 metais suvažiavimas 
uždarytas ir buvo projektas 
kurti nauj$ (Tarybą. 'Pečiaus 
-umauymaš atidėtas ir ligsiol 
pasiliko užmestas. 

Ima laiko. 
Visat inam Suvažiavimui 

reikalingas ilgas pasiruoši
mas. Į buvusį suvažiavimą 
penkerius metus rengtasi. 

visose šalyse Hierarchijų skai 
čius žymiai padidėjo. Šian
die latinų apeigų yra 216 ar
kivyskupijų, 927 vyskupijos. 
Be to, rytiniių apeigų 83 vys
kupijos ir virš 600 titularių 
Vyskupų. Dėlto rengiamas 
suvažiavimas turės but skait-
lingesnis, reikjės turėti dau-
giaus vietos. 

Praeitas suvažiavimas bu
vo Šv. Petro bazilikoj, deši
nėj daly. Xuo susirinkimo 

Šiandie ta buvusi vieta Vi-
satinam Susirinkimui jau 
permaža. Dėlto planuojama 
užimti visą bazilikos navą. 
Norima viduj bazilikos pa
dirbdinti milžinišką amfiteat
rą. Pati bazilika publikai bu-, 
tų uždaryta. 

Patsai Šventasis Tėvas ga
mina programą suvažiavimui. 
Paskirta vienas Kardinolas ir 
vienas pralotas ęurinkti žinįų 
apie 1870 metų pertrauktą su
važiavimą. iTai begalo daug 
darbo. 

ŠIAURINĖJ MEKSIKOJ 
REVOLIUCIJA. 

SOSTO ĮPĖDINIS 
POTSDAME. 

Pramatomos demon
stracijos. 

Papą IX suvažiavimui pro- vietos visa bazilika bupo at-

NOGrALES, Sonora, Meksi-
ka,.geg. 24. — Šianrinėj So
nora valstijos daly kilo nau
ja revoliucija ir smarkiai pli
nta. 

Gauta nepatvirtintų žinių, 
kad Cananea, Sonoroj, 50 ki
nų nužudyta. 

BOLŠEVIKU KOMISARAS 
GALVAŽUDIS. 

BERLYNAS, ^ . 24. — 
Poltavos črezvičaikos agentų 
viršininkas (komisaras) Tsu-
kor tiį pačių savo agentų su
imtas ir šiandie jo byla bol-
ševistiniame teisme nagrinė
jama. 

Komisaras kaltinamas jau-
mi mergaičių žudyme. Jo 
nanijų rųsy rasta 15-os nužu
dytų mergaičių lavonai, gi 13 
mergaičių lavonų užkastų kie
me. 

Tsukor buvo visuomet begalo 
pasižymėjęs bolševikų vald
žios ginėjas. Anais m<etais 
jis pagarsėjo teisme kaltin
damas vieną rusą autorių. 

COPENHAGEN, įre^. 24 
I r nestebėtina. Juk did-, R u s i ; j o s b o l S e v i k l l p r c m i e r a s 

žiuma bolševikų komisarų ir , Maskvoje kalbėdamas pažy-
agentų yra kriminalistai, pa-Jm*^, kad armijai išlaidos ne-
liuosuotį iš buvusių caro ka- bus mažinamos. Ne s Rusija 

ALGOS. 
KAUNAS. — Iš patikimų 

šaltinių gauta žinių, kad vai
stytoms tarnautojų aigij klau
simas greitu laiku bus-valdi
ninkų naiviai teigiamai iš
spręstas. Kol kas tik nėra 
žinoma, kad vidutinių katego
rijų valdininkams algos padi-
dėsią 40 nuoš., o aukštesniųjų 
kategorijų valdininkams pa-
didėsią tik 12—15 nuoš. iTiks-
lesnių šiuo klausimu žinių pa
tieksime kiek vėliaus. 

Mis* Nellie Taylor, 1222 S.. 
JI 

Lincoln st., pravėrė duris, 
kuomet kažkoks vyras išlauko 
pabarškino. Nepažįstamas ji} 
nutvėrė savo glėbin, įtraukė 
automobiliun ir nuvažiavo. 

CHICAGO. — Anot fede-
ralio oro biuro, šiandie ne
pastovus oras; gali but lie
taus ir griausmų; šalčiau. 

BERLYNAS, g^. 24. — Iš 
Silezijos Potsdaman atvyko 
sosto įpėdinis, kur rytoj jis 
nori dalyvauti militarinėse 
iškilmėse. Pramatoma didelė 
nacionaliste demonstracija. 
Iš to gali kilti sumišimai. 

Vidujinių reikalų ministeri
ja įspėjo sosto įpėdinį neke
liauti Potsdaman, Bet jis 
nepaklausėm 

Šiandie Potsdame ginkluo
jasi nacionalistai ir komunis
tai. Valdžia taipat pasiun
tė nemažai milicijos.' 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litu. , $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.38 
Franeijos 100 f ranku 5.31 
Italijos 100 lirų. 4.4: 

Šveicarijos 100 f r. 17.78 

• T 

Įėjimų. turi but stipresnė Už Rumuni 
ją su Lenkija. 

TOKYO, geg. 24. — S. Val
stybių armijos lakūnai, skrin- rTUOLON, Francija, g. 24. 
dą aplink pasaulį, apsistojo \ Francuzų artilerija prakti-

kuodama sužeidė 13 civilių 
asmenų. 

Kasumigaara užlajoj, kur ke
letą dieni} ilsėsis. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
a P E R 

DRAUGĄ f? 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — UKI0 BANKĄ. 
. "DRAUGAS*9 siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS/' PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicaffo, III. 
Ofido Valandos.- Nuo 8 ryto iki €Į v. vak. 

Sekmadieniiii8 uždaryta. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittuiimiiuiiiiiini 
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i ( DRAUGAS" 
tuo reikalu buvo labai susini 
,pinęs. Gerai jisai žinojo, ka<l 

Eina kasdieną išskyrus nedėldieniua 
Metams , |6.00 . . . . . . . . . . 

pusei Metų . . . . . . . . . fS.OO 
• . * 

Vi prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi •"* «*»** 
ae nuo. Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ii senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasojo ar ex-
preso "Money Ordsr" arba įdedant 
pinigus j registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 

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

tuomet tik galima pasišven 
tusias sunki'aiu vaikų auklėji
mui seseris išauginti, kuomet 
jos turės savo maldai pato
gią, vietą, koplyčią. Be kop
lyčios vienuolyno negali pil-

nuo usrasymo di .n^ n i , i s a v o n a r i l ' d v a ^ K a i v i n" 
ti. a. a. kun. A. Staniuky-
no troškimai, išsipildo. Jau 
bus pašvęstus tai Seserų kop
lyčiai kertinis akmuo. Tik, 
deja, kun. A. Staniukyno nė
ra,— > jisai jau ilsis amžinu 
miegių.. Bet jo. atminimas gy
vas yra Chieagos lietuvių šir 
(iyse. Jo sukurtos draugijos 
gyvuoja, plečiasi, auga. Per 
Sekmines 3 vai. po pi et į tas 

IMJUIllIiitUflliiUimillliUIlllllllUIIHHUU i storines iškilmes suvažiuos iš 

nuiPAPnc ict'ii MČC vlsų chlca#os ******** "Jvai" 
U n l U A u U o loMLIVltOi rios draugijos. I>augelis ją tu 

ros savo vėliavas. O pirmoj 
paminki**} Amerikoje lietuviui 

j kunigui, kaip ir pirmai Kazi-
mieriečių Seserų koplyčiai, ker 

Įtini akmenį pašvęs pirmas A-
merikoje kunigas lietuvis, ga
vęs šventojo Tėvo N'amų Pra
loto garbę., būtent J . M. Kun. 
Pralotai M. Krušas. Skaitliu 
gos žmonių minios dalyvaus 
tose iškilmėse. 

H , . , , f 

< ANGLUOS KOMUNISTAI, 
5G5K 

S 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

x * i 

• 
Kilnus pasilinksminimai. 

Iškilmės, piknikai — ge-
(gilzinės, sportininkų žaidimai j 
įsigali Chieagos tyrame pava 
sario ore. 

ioniis gegužės mėnesio dienomis įvyko Manchester'yje 
Anglijos komunistų metini* kongresas. Daug pašvęsta kai 

boms prieš Darbo partijos valdžią Anglijoje. Kalbėtojai 
stengusi įrodinėti, kad Darbo partijos valdžia neparodo 

darbininkams savo nuoširdumo, kad ji esanti darbo žmonių 
reikalų pardavikė. Po visų tų smarkių kalbų susirinkimas 
priėmė nutarimą, kaltindamas Darbo partijos valdžią, kad 
ji esanti tiktai įrankis kapitalistų darbdavių rankose. Rezo
liucijos įnešėjąs prisispyręs tvirtino, kad dabartinės val-

LAIŠKAS 1$ LIETUVOS dų «*laidu. surengto v.etv., jJjĮfl J | $ BEKRAPŠTANT. 
niams inteligentams rekoiekei 

(rašo "Dr."kore*fjond, p. J . ) . | j 0 s . Joms vadovauti pakvies
ta pora vienuolių iš Kretin-

LAUŽŲ DEGIMAS. gos vienuolyno. Inteligentai 
kviesta su pakvietimais daly
vauti rekolekcijose, kurių me
ili klausyta išpažinties, daly 

gviekšna. Balandžio men. 30 
dienos vakarę, 10* valandą vi
suose Lietuvos piliakalniuose j t a gv Komunija, sakyta kas 

dien po 2 pamokslu: 5 ir 7 
valandą vakare. Pamokslas 
sakė tėvas Jeronimas Pečkai-
tis. 

u 

Visiems Chieagos lietuviams 
atein'a iškilmių dienos. Birže
lio 1 dieną Bridgeporte įvyks 
Amerikos lietuviams istorinis 
a t s i t i k i m a s — tą die 
ną Jo Km. Kardinolas Mun-
delein iškilmingai suteiks pir 
mani Amerikoje, lietuviui, J . 
M. Kun. M. Krušui, Bridge-
porto klebonui, šventojo Tėvo 
Namų Praloto titulą. Visa 
Cbicaga sujudus tinkamai pa
minėti tą įvykį. Prie tų iš 
kilmių ruošiasi Katalikų Fe
deracija, atskiros lietuvių dr-
jos ir parapijos. Svečius kas
im ar sutalpins erdvi Bridgc 
portiečkį svetainė. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
AMERIKOJE. < 

Gerb. " D r a u g o " Redakcijai, 
2334 So. Oakley Ave., 
Cliicago, III. 

Šiuo turiu garbės pranešti 
gerb. Redakcijai, kad Lietu
vos Respublikos Atstovybe 
nuo šių metų birželio men. 1 
d. persikelia naujon vieton. 
Naujasis Atstovybės adresas 

Štai po tai iškilmei sekantį i 
sekmadieni Sekminės, Tradi-1 
cine lietuvių šventė. Lietuvo
je Sekminės, labai iškilmingai 
švenčiama. Tą dieną pilna vi
sur žolynų; namus ir iš oro 
ir iš vidaus beržą, liepų ša
kutėmis padabina. 

f ę H "*4 X* 

Lithuanian Legation, 
2622 — 16th Str.. N. W.. 

Wasliington, D. C. 

visus darbininkų vargus ir nelaime^ priskaito, visgi tame 
pačiame metiniame susirinkime priima antrą rezoliuciją, 
kad Jvomunistų ir-Darbo partijos sutaptų į vieną, žinoma, 
komunistams vadovaujant. 

Taip toli savo troškimuose komunistai nuėję, savo kal
bėtojų įkaitinti, priėmė savo artymiausio veikimo programą 
O toji jų programa vienu sakiniu išreiškiama: kad dabarti
nę suirutę (chaosą) prašalinus, vjenas būdas tėra -r- prole
tariato revoliucija. 

Su revoliucijos pagelba jie norėtų i vest l geresnę Ang 
lijoje tvarką, panaikinti vargą, padaryti savo tuutiečius lai
mingais Anglijos piliečiais. Bet norint namą statyti, jo ne* 
grv.umama, o vien geresne tvarka įvedama. Anglijos komu
nistai, kaip matyti iš jų tolymesnės programos, tvarką An
glijoj bedarydami, norėtą dabartinę Angliją sugriauti, o 
paskui iš griuvėsių pastatyti nauja/valstybę. Sugriauti, kad 
ir namą nėra sunku. Tą ir pusgalv į gali atlikti, pakiš
damas dinamito mašinėlę \u> pamatais. Kitas dalykas — pas
tatyti. 

Kaipo tolymesnė tos komunistą proletariato revoliuci
jos išvada esanti, sakosi komunistai, visiškas fMiiravkinimas 
nuosavybės; visos pramonės įmonės, fabrikai, žemė, namai 
ete, turi būti atimta iš darbininkų valdytojų ir* paimta i val
džią; būtinai reikalinga puriai kinti Anglijoje monarchiją, vi 
sas kolonija* ir glol>ojaiuas šalis paliuosuoti nuo Anglijos 

globos; miestiečiai ir pasiturintieji piliečiai turi. būti nu
ginkluoti, proletariatas gi apginkluotas, o j dabartinę Brit \ 
Imperiją reikią žiūrėti kaipo į viso pasaulio darbininku 

zuojami, laikė sau už šventą 
pareigą uždegti Jamantų, 
Skomantų, Paulaičių piliakal 
niuose ir kitur laužą. Daly
vavo ne tik jaunimas, bet ir 
seniai. Laužų degimo metu 
šaudyta, prakalbos sakyta, 
dainuota, šokta, žaista. Įspū
dis, degant laužams tamsioje 
naktyje, nepaprastas, stebuk
lingas, tarytum bočių gady
nėje dega Laužą*, renkasi nar
sių žemaičių būreliai į pilį sa 
vo šfclies nuo kryžeivių ginti. 

Buliai , jsnigus sniegui į ne 
pašaltą žemę ir žiemą, ^ per 
atlydį, pasidarius mažam, po
tvyniui veik visi rugiai išge-
do: retoj vietoj, ar Didžiojoj 
ar Mažojoj Lietuvoj, žaliuo
jančius pamatysi. Dėlto ir ja-
vų kainos pakilo: rugių pū
ras kaštuoja 40 litų, kviečių 
— 50 lt., miežių — 35 lt., bul 
vių — 15 ir 20 J i t , avižų — 
20 lit. Ūkininkai labai susi
rūpinę, nes aebusią nė sėklai 
rugių kur gauti ir susilaiko 
nuo javų pardavimo. O bėd-
nuomenei tatai labai blogiai at 
si liepia. , 

Pavasaris. Šįmet pavasaris 
susivėlavo; šulo, šalo nakti
mis ir vos* tik geguž. mėn. 
4 dieną sulaukta lietaus su 
perkūnija (^riaust'lniu). Ūki
ninkai menkai dar dirbo lau
kus: davgelis plūgo nekišo 

sužibo degamų laužų ugnys, 
kas pirmą kartą . atsįtinka 
nuo anos laimingosios bočių 
gadynės, senosios gadynės. I r 

džios nariai esą nekas kitas tik reakcionieriai, apgaulingi Į ̂ viekšniškiai, šaulių orgiani 
larbininkų masių gaivalai. Tokiai komunistų rezoliucijai 
Anglijoje niekas nesistebi. Jau papratę yra žmonės prie ko
munistų stačiokiškumo, prie jų biąuriausių keiksmų ten, 
k ui* būtinai reikalingas butų įrodymas. Negalėdami snvo 
tvirtinimų įrodyti, komunistai ten savo priešus keikia, bu
rnojo, purvais atskirus 'asmenis ir žmonių grupes drabsto 
Iš kitos vėl pusės, komunistai laike paskutiniųjų rinkimų 
Į Anglijos Parlamentą, daug rtedėjo Darbo Partijai laimėti 
rinkimus. Kad dabar jie patys prie valdžios nėra prileisti, 
iš pavydo bent atsUoja prieš darbininkų valdžią Anglijoje. 

Nors komunistai visaip niekina Darbo Partiją ir jai 

Pajūris, Šilalės Valsčinus, 
Tauragės apskr. Važiuoja A-
merikon. Nesenai iš šios apy
linkes išvyko Amerikon trys 
žoonės: du amerikiečiu ir vie 
na.', čiabuvis ūkininkas. Visi 
t r \v ketina važiuoti- per Kubą 
ar Meksika* o iš ten laimin
gai pakliūti į Jungtines Vals
tijas. Kelionė kiekvienam kas 
luosianti po 300 dolerių, ku
lius jie gavę pasiskolinti, nuo 
ką tik grįžusio turtingo ame
rikiečio. 

UTENA-. Žnlonės daugumo
je yru tikintys katalikai; k-
aip ir visur, bet neapseina be 
laisvamanių. 

Uteniškiai kaskart vis la
biau susipranta ir, reikia ti
kėtis, ateity laisvamaniams 
nebus vietos šič. 

Ypač daug darbuojasi ka
talikybės labui Utenoje neuž 
mirštamos atminties kunigas 
VI. Butvilą, , Utenos "Sau
lės progimnazijos direkto
rius ir kapelionas, sukūręs 
Utenos moksleivių tarpe Atei 
t i ninku kuopą. 

Progimnazijos moksleiviai 
taip pat katalikai, bet jų tar-;tarimą 
po esama ir skautų. 

Ateitininkai - giedorini da
lyvauja pavasarininkų chore, 
kurį veda gert*, kun. BĮ. But
vilą. 

.Malda. 
-- Per At-

Zantiką plau
kiant, ištiko 
didelė audra. 
Pribėga žmo
gelis prie lai 
v o bnpitono 

įr klausia: 
— Ponas, ar yra vilties iš

sigelbėti f — 
-L Taip, už penkių minutų 

galime būti danguje. — 
' _ Tegul Viešpats Dievas 

mus apsaugoja nuo to! — 
/ 

-y*^ ; — 

Katechizacijos metu. 
Kapelionas: — Vaikučiai, 

ar visi jau mokate persižeg 
noti f— 

Visi vaikai spokso kunigui-
į akis, tyli. 
— Na tu, mažyti, pabandyk 
persižegnoti. — 

Vaikutis; — Vardan...su..su 
naus ir...— 

Kapelionas; — O kur Tė
vas? -— 
"'Vaikutis: — Tėte į mišką iš 

važiavo. — 

Teisingumas. 
Vienam mėsos biznieriui 

Berlyne rAavogė advokato šuo 
dešros gerą galą. Eina todėl 
mėsininkas pasitarti pas tą 
patį advokatą ir prašo atly
ginti jam 2 markes už dešrą. 

— (jerai, sako advokatas: 
Štai % 'amrkės už dešrą, bet 
tu man duosi 5 markes už pa-

uialonėti paskelbti apie šio ad 
reso atmainą savo laikraščio 

j skiltyse, o taipogi paakinti 
j savo laikraščio Administraci-

/ 
Prašau gerb. Kedakcijoi didžiausi priešą. 

Toki tai t rumpai sumetus kounmistą veikimo ]>agruv 
dai. J ie nėra nauji. Tais pačiais ūbaisiais Rusijoje bolševi-

Šiaip iš valdininkėlių nevie 
'jžemę. Bet kai kurie jau ir į no nemačiau skaitant "Ryto." 

sėti bandė: sėjo vasaručius;*>' k i t u katalikiškų laikraš-
(rugius): — Možojoj Lietu- ]f^h j * skaito " E c h o " (žydų 
voj teko jau bulves sodinant laikraštis, rusų kalba), "Lie

tuvos Žinios," na, ^ " S o c i a l 
demokratą", kuris gan apš-

O chicagiečlums lietuviams l j a pakeisti siunčiamiems laik 
šiemetines Sekmines^ tikrai jraščiams seną^ adresą naujuo-
bus nepaprastos. Šios Sekini- | j u . 
nės ty. 8 birželio diena busi Tikros pagarbos reikšda-
įrašyta į mūsų išeivijos isto- l m a s 

matyti. Medžiai nesprogsta 
dar. Žolė tik tik žybso. Te-

riją. Tą dieną įvyks du dide 
Ii dalykai. 

1. a. a. kun. A. Staniukvnoi 
paminklo 'atidengimas bei JMIŠ i 
ventininms; 2. bus taippat pa-! 
šventintas ir padėtas švento 
Kazimiero Seserų Kongre-
regacijos Koplyčios kertinis 
a k niuo. 

Abejos Iškilmės bus tą pa
čią dieną, 8 birž. 3 vai. po pie 

K. Bizauskas. 

Liet. Respublikos Atstovas 
S. A. \ . 

kai 11117 m. pakėlė revoliuciją, žadėdami žmonėms duonos ii 
laikos. Nei duonos, nei taikos, o vien tik bado ir negirdėto 
pasauly iki tol persekiojimo susilaukė rusų tauta iš katar- j dės skraido ir todėl tikimės [kaus- knygyne 
žninkų — paleistų kriminalistų, žmogžudžių pankų, kur." 
pasivadinę save bolševikais, ėjo visų geresnių žmonių smau
gtų. Vaitoja kelintas jau metas nuo tų žmogžudžių pirmiau 
galinga Rusija. Rusijoje tas galėjo įvykti, nes ten žmonė-
buvo tamsus, bemoksliai, neapsišvietę. To viso negalima sa-

čiaus gegutė kukuoja, krekž-'<•'»' Y™ parduodamas p. Dab 

greito i r šilto pavasario su- j "Žinyno" knygynan teatsi-

Smalsumas. ' 
Žydas: — Sakyk jam, Puo

džiau, kada Iii man atiduo-i 
pinigą, — jau trys metai kai|» 
laukiu. — 

Skolininkas: — Koks tu Ic-
kau žingeidus! J a u pasenai ir 
vis savo smalsumo nepame-
tei. — 

Vietos klebono kun. Maciejo- tijos. Reikia manyti dalykų 
kyti apie Anglijos darbininkus. Užtat ip didelio, pasisekimoJvskio pastangomis per švento stovi pagerėsiant. 
Anglijos komunistai neturi savo Tėvynėje. 

laukti. 

Inteligentų Rekolekcijos. 

lanko tik keletas pradžios 

' ta l ikų žmonelių ir inteligem 

mmm • * » n i • 

LIETUVOS ŪKININKAI, 

a. 

Lietuva grynai žemės ūkio kraštas. 
Beveik viskas, ką LictuVa ligŠiot paga-

1 mindavo — buvo žemės ūkio vaisiai. 
Dėlto nėra reikalo įrodyti kokią svar
bią rolę Lietuvos gyvenime lošė ir lošia 
ūkininkai. J ie vra Lietuvos pagrindas, 

a. Kun. A. Staniukynui f I I r ateity, nors pramonė ir didžiausiai 
paminklas stpvi prie Vienuo
lyno daržely, prie to Vienuo
lyno, kuriam įkurti, stiprėti 
ir augti jisai pašventė visas 
savo jėgas. Jo pasišventimas 
aturšė visai Amerikos lietu
vių išeivijai* neapskaitomos 
naudos tiek tautiniu, tiek ti
kybiniu žvilgsniu. Dėkingos 
Seserys ir Visuomenė už jo 
uolumą, pasišventimą, aukas, 
vargą, ' — pagamino puiku 
artisitską, paminklą. Jis pasta 
tytas pas Vienuolyną, kad ža 
dintų savo pasišventmio pri
minimui seseris prie ištver
mės sunkiame darbe, kad pri-
dinty savo |w*<įšveutĮmo pri-
nyne darbaotia. 

^ : i 

a. a. Kun. A. Staniukyno 
geidinu^s buvo. kaip galint 
greičjąo įkurtį,Seserinis cid-
ye 

pakiltų, vis tik negalėtų viršyti žemės 
ūkio gaminių ir jų eksporto. Tai s'avaimo 
suprantama. Lietuvos žemės sluogsniai ne 
turi greit apčiuopiamo tųilo, kaip .anglis, 
druskos, geležis. Jos neišsemiami turtai 
gludi pačiaui pirmam sluogsny —' aria-
moj žemėj. į*a žemė riadarė Danija Ho-
landiją dalinai Vokietiją ir daugelį .-kitų 
valstybių žydinčiais kraštais. Joje gludi 
ir Lietuvos išganymas. Matydami reikš
mę žemės ūkio Lietuvoje mes ypatingai 
alydžjai turime sekti to ūkio šeiminiu-
ku — ūkininkų gyvenimą. 

Amerikiečiams yra gerai žinoma ką, 
Vra padaręs Lietuvos gyventojams ka
ras. Kito gyventojo įr tvorų stulpų ifts 
buvo likę; viskas buvo sudegintu, sunai
kinta. Bet ukinįukai nenusiminė': — " t a i . 
sako — ir karas, kad viską sugriautų." 
Mokslo žmonės randa, kad laukinių žvė
rių didžiausias priešininkas ne badas ne
ša lt is, beį žmogus. Karf žmonė* žvėrių 
negaudyta; tai jie ii; .-unjtjausiuos' mėtuo-

tinkamą koplyčią! Jisai) susirastu sau maistą ii* smarkiai daugiu-

/ 

r 

tusi. 
'L i e tuvos ūkininkai ir nieko taip ne

laukė, kaip ramių laikų. Kaif> uk išsik-
raustė vokiečiai, ūkininkai tuoj stvėrėsi 
atstatymo darbo. Tiesa ir tiiomet dar ne-
ramijs laikai buvo: kovos s4_ bolševikais 
ir lenkais. Bet negi visi karo laukuos. 
Kad sunūs kariauja, tai tėv&s triobns 
stato, taiso. I r stebėtina: nei grudų ek** 
porto nei kredito nebuvo, o ūkiai dy
go kaip grybai po lietui. Tuo metu kaip 
įmestuose žydai tik spekuliavo gyven
dami senuos apgriuvusiuos namuds lauk-
damį dar perversmių — ūkininkai dirbo 
išsijuosę. Ir šiandien jau Lietuvos ūki
ninkai yra atsietatę. Atsistatė geresnįas 
trobas negu turėjo prieš karą. Pavyz* 
džiui apie Kauną (Garliavos vai.), kur 
labai buvo ukinįukai išdeginti taip pui
kiai atsistatė, kad retas jau kuris stogą 
įiaudais cĮengė. Šitas skubus užgydy-
ma* l>aro mizdų parodo didelę liotuvių 
budo ištvermę. Tik tegul lietuviui ūki
ninkui leidžia ramiai, nekliudomai gy
venti, jis mokės įsikurti ukį iš nieko. 
Tiesa, dalis ūkininkų gavo pagelbą iŠ 
savo giminių Amerikoje, bet tai yra tik 
maža dalelė to, ką paskutiniais metais 
Lietuvos ūkininkai savo ranjouųis yra 
padavę. Netik triobų pastatymu ųkįnin-
kaį atitaisė savo -uj|j< laukų- jdirbinias ir 
gyvulių skaičius įafciekė ŝ avo- "prieškwi-
n) stov}. * - • •• • 

Kryžiaus tp;i^. 1—.",, 40 valan- Šikšnosparnis. 

Samsonas. 
Petrienės vyras buvo tikras 

galijotas, bet girtuoklis. Xo"̂  
rėdanfa jį Petrienė pribausti, 
sugryžus jam vėlai iš karčia-

mokyklų mokytojų, šiaip ka- mos namon, uždarydavo duris 
f.-, i. _ . - . . - i . i * * 

ir neįsileisdavo. Kad taip, tai 
Petras pasiimdavo grinčios du 
ris } karčiamą, o grįždamas 
parsinešdavo. 

1 • • • i » • ' • » » • 

De tiesioginių karo vargų ūkininkai 
turėjo didelių nuostolių pinigais. įsam 
pelės nesugraužė, tas ūkininkas ir lig 
šiol laiko buteliuos rusų šimtrublines Ir 
vokiečių tūkstantines. Gaila žuvusio tur
to. Tik litai išgelbėjo ūkininkus nuo 
dar didesnių nuostolių. 

Det viskas tai užmiršta. Prieš Lietu
vos ūkininkus 'atsistojo naujas klausimas: 
kaip dabar gyvensim? Pinuiaus ūkinin
kas į tą klausimą žinojo tik vieną atsa
kymą: "ka ip gyveno mano tėvas, taip ir 
aš gyvensiu." Bet caro laikais ir supki? 
buvo ūkininkams pakilti; nei apšvietos, 
jial laisvės, nei paramos. Tomis privile
gijomis naudojosi dvarininkai. Ūkinin
kui i ik skursti beliko. Del to ir kilo ūki
ninkams tas klausimas ar ir toliau taip 
skursįme, -

Į šį svarbų .klausimą Lietuvos ukinin 
kai jau atsakė: "Lietuvai, ątgimus ir 
įneš jos. vaikai ūkininkai -keliamės įš mie
go." I r subruzdo ukįninkai ieškoti naujų 
kelių savo uklui pakelti. Ir čia prieš juos 
atsistojo visa eile oferbų, kurių neatlikę 
nesukurs šviesesnio rytojaus. 

Pirmas jų — 

Apšvieta. Be mokslo žinių pažangus 
ūkininkavimas neįmanomus. Tik baigu
sių : žemės ūkio Juoksją ty. 'agronomų sie
tuvoje yra labai mažai. įsikūręs Lietuvos 
Universitetas užpildytus daugiausia stu-
dentais medifcais^ i r juristais,- -agroHomi _* -

ja, sako, nepelningas dalykas dabartinė
je pinigo gadynėje. Beto, tai mokslo ša
kai stinga lietuvių profesorių ir Ministe-
lių Kabinetas jau buvo nutaręs naikinti 
agronomijos — miškininkystės skyrių 
Universitete. Ir tik dėka energingam Že
mės Ūkio Ministerlui p. Krupavičiui gal 
pavyks tas skyrius užlaikyti. 

Kur kas geriau dalykai stovi su vi
duriniuoju žemės ūkio mokslu. Dotnu
vos žemės Uk.ip Technikumas viena iš 
stipriausių Lietuvoje mokyklų. Ją užbai
gę jaunuoRai tiesiog gali eit skleist že 
mės ūkio mokslą tarp sodieeių ūkininkų. 
Taippat priimami tolimesnėms studi
joms į Universiteto ag r.—miškų skyrių. 
' Silpniau stov:. žemutinės ūkio mo
kyklom P. žemė.< Ūkio Ministeris nese
nai pasakė, kad jo užduotis yra siekti to
kio žemės ūkio mokslo pakėlimo, kad 
Lietuvoje butų bent lof) žemesniųjų ūkio 
mokyklų. Deja, dabar ' tur ime vos kelias 
ir tas menkutes. (Josios mokyklos, prlren 
giančios pačius ūkininkus į gyvenimą tu
ri begalinės svarbos. Visas sunkumas la
me, kad nėra specialistu. Kad pagreitin-
ri mokyklų steigimą jau dabar imamasi 
atatinkamų priemonių. Praėjusiais melai? 
buvo įkurti kursai pradžios mokyklos iiio-

""Mojams žemės ūkio žinioms įgyli. Ir ke
li desėtkai mokytoju, baigė tuos kursus, 
įr jau šiais metais yra uumątonm jsteig-

- 4 i < ^ ^ e n ^ . u k k i utokvklų. (Biis daugiau) 
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PAGROBĖ BRANGENYBIŲ 
$10,000 VERTES. 

Trys automobiliniai plOši 
kai vakar Chicagos gatvėje 
lu^Niolė M. Alz, to vardo 311 
bilierinės i'irmos narį, ir at
ėmė nuo 30 brangenybių 10-
000 doleriu vertės. 

APIPLĖŠTAUOTERTŠKĖ. 
Trys plėšikai ties namais, 

618 So. Aberdeen st., užpuo
lė gryžtaiiėia. 65 m. moteriu
kę, Miss Mary Lonegan. ir 
nuo jos atėmė 500 doleriu. 

20 metų Prityrimo 
Akinių pr i ta ikymo meno 

GERIAUSI BARGENAI 
Parduodu nafcius naujus ir senus 

vii visiems orieinaraas kainas. Taip 
gi parduodu lolus, statau naujus na
mus Pa ta rnav imas mandagiausia*?. 

Loris c. ENGFL 
Noc Ine. 

REAL ESTATF 
RENTING and I J t s r R A l f C C 

Telef. Rf pub.-c 0150 
Ofisas 4358 So. Western Ave 

Trtef. I.a ravėt te 0797. 

ii . ' _ 
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SPORTAS 
Veda S. PETRAUSKAS 
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I E Š K O 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar y r a uždegtos? 
Daffina a r niežti? 
Ai* skai tant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plakančius 

faftkus 
Ar a tmint is po truputį mažėja? 
AT akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar y ra balta dėmė ant vokų? 
Ar turi t k a t a r a k t a ? 
Ar tur i žvairas akis? 

DR. J A N 1 . SMETANA 
AKIV SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Plat te ap-
tiekos, kambar ia i : 14. 15, lt> ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki y vak. 

Nedėliomis uždaryta. 

A i Anicetas šaltanis paieSkau 
savo giminaičio Pranciškaus šilinio 
girdėjau kati gyvena Jengari, atsi
liepk padorus giminaičiu arba kas 
žinote meldživi pranešti po adresu: 

ANICETAS SHALTANIS 
2051 W. Coulter s t r Chieago. m . 

111 išbėgimų prieš" 4tos kuo
pos 7. Žaidimas tęsėsi tiktai 
per 7 "innings", nes koman
doj galėjo žaisti tik iki tre
čiai valandai. 

4tos kuopos , svaidininkai 
per pirmus tris "innLngs" ne 

18tos su North m*t Lin- ,
g ; a v o n e į v i e n o <<base į j į „ ^ 
to jie pradėjo mušti svaįdi-

-f— 

žaidimas rytoj. 

PARDAVIMUI 
R A K A N D A I 

ANT PARDAVIMO 
Rakandai 2 lovos su patalais ir pa-
duAkomls, kamodė, stalas ir karpe-
tai. Kam reikėtų atsišaukite: 

E. G l D I N I E N r . 
1643 N. Lincoln S t r. 

ant 2 lubų iš užpakalio 

coin Parke. Town of Lake su 
West' Pullmanu, \Vest PuŲ-
mane. Roseland su Brighton 
Parku, MeKinley Parke. 

Cicero nežais, nes Bridge-
poHas nėra susiorganizavęs. 

Kaip kuopos stovi: 
;vv—L—Pot. 

Brighton Pk. . . 2—0—1,000 
Town of Lake. 
Providence . . . 
North Side 
Roseland . 
Pnllman .. 
Cicero . . . . 

• • • » 

1—0—1,000 

—1— .500 

n}; bet jau buvo per vėlu,nes 
turėjo žaidimas baigtis septin 
tam t'inninge ,\ 

mber ,two". Sekmadienyje, Ci 
coro žaidė su Town of Lake ir 
buvo supliekti, Town of Lake 
turėdami 9 išbėginius, o Cice
ro tik 3. Žaidimas ištikrųjų 
turėjo būti del ciceriečių, bet 
Jurgelis Ciceros first base-
m&naŝ  padarė 6 *i errors'' " ~ 

Home Run mužikai. 

Šeštadienis, &g. 24, 1924 
n — r-r- *• 

• r ' • — ' • • • 

18ta Kolonija. 
Sekmadieny, geg. 18, 4ta 

kuopa žaidė su Brighton Park 
[36 kp. Tą žaidimą laimėjo 
brightonparkieciai turėdami 

DR, 0, VAITUSH, 0, D, 8 
LIETLVYS AKlV SPECIALISTAS 

P a l e n g v i n s visų 
a k i u tempim. t 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akiu kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikrus akis jdedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. SJ 

AMERIKOS DOLERIAIS 
AR LITAIS. 

Išmokame kiekviename Pašte Amerikos Dolieriais 
ar Lietuvos Litais. 
TELEGAFU 

Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems 
pirmiau per mūsų įstaiga yra 50% pigiau. Klauskit© 
informacijų laišku ar ypafiškai. 

APFIDAVITUS ir kitus legališkus dokumentus 
padarome atsakančiai. 

LAIVOKARTĖS ant visu linijų. 
Apdraudžiama nuo ugnies ir kitu nelaimių. 

REGISTRUOTAS NOTARAS 

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

Chieago, Illinois. 
Telefonas Yards. 4669 

Abi pusės gavo po 6 *hits.' 
Suminis 36 kp. 1 "baseman" 

galima sakyti buvo vienas, 
kuris supliekė 4tą kuopą, pa 
darydamas 3 išbėginius ir gnu 
damas tris "hits." vVillmonas 
— "piteheris" gerai pasirodė, 
gaudamas 12 "strike outs." 
Iš 4tos kuopos A. Laurynai-
tis ir Konokas gerai pasirodė, 
o Ijckniekas blogai gavo | 
<'errors., 

4ta kuopa nieko negali sa
kyti apie žaidimo pralaimė
jimą, jie norėję duoti 36 kuo 
pai progos syki laimėti. Jei
gu 4 kp. svaidininkai visa
dos laimės, tai kitos kuopos 
nenorės žaisti su 4ta kuopa. 

Box Score: 

i—i— .noo 
0—2— .000 

BE 3: 

Ar manai 
Mokėti randa 

visa savo gyvenimą? 
Jeigu ne, ką-gi darai pagerinimui savo būvio? 

Ar taupai, kad galėtum įsigyti nuosavybę? 

Tūkstančiai žmonių įsigijo nuosavus namus a-
*> 

tidarydami taupymo account'us mūsų banke. 

Ar jau pradėjai"taupyti? Jeigu negali ateiti 

mūsų bankan dienos laiku, ateik ketverko ar suba-

tos vakarais. 

4 kp. . , AB-R--H--E. 
A. LaurvnaitLs, lb. 4-2-2-0 
K.ondokas, c. . . . . . . . . 2-2-1-0 
Zaringas, cf,rf 4-D-2-1 
Butneras, lf,ss 4-0-0-1 
Smitas, 3b '. 2-0-0-0 
Pikelis, ef. 2-0-0-0 
Lekniekas; ss,3b 3-0-0-4 
Beversis, 2b 3-0-0-0 
Laurynaitis, p 3-2-1-0 
Martinoms, rff ef. . . 3-1-0-1 

PE0PLES STOCK YARD 

DIDYSIS BANKAS ANT 
K''mp 47 ?r Ashland Ave 

Chieago. 
Žiuėrk ant iškabos "P E 0 PL E SM kuri randasi 

ant mūsų bankos. 

30-7-6-7 
36 kp AB-R.HE. 
S<«hultz, ss 3-0-0-1 
Wilmonas, p 4-1-1-1 
Šliogeris, cf 4-1-0-0 
Laminas, lb. . . 3-3-3-1 
Irius, 2b 3-1-1-0 
Jucikas, lf 3-3-0-0 
Zubris. c 4-1-1-0 
Janckauskas, rf. 3-1-0-0 

/ 

30-11-6-4 

1-2-3-4-5-6-7— 
C- 4-0-0-0-2.2*0-3—7 

C-36-0-4-3-O-0-4-x—11 
J. J. M 

Cicėno. 
Cicero jau pralaimėjo 

S 

klaidas ir visas žaidimas bu
vo įdėtas i tuos 6 <terrors.M 

Town of Lake gavo tik 10 
"hits" nuo Krenco jie gavo 
9, o nuo Kupernavieiaus tik 
vieną i 4 "inningss\ Milleris, 
Town of Lake cateheris gavo 
"home run , , nuo Krenco pir 
mame pei*simatnyme. Kiškų-
nas Ciceros ^third basemo-
nas irgi gavo ^home run , , 

18-tame persimainyme. Kišku-
no ^home run" buvo tikras g 
'*Babe Ruth drive.,, Cicero | 

m 

jau nepralaimės nei vieno ž a i j 
dimo, nes Simonas Kupernaviis 
čius, svaidis, o aš žinau, kad 
nieks jo negali supliekti. Pa-į Į 
klauskite Town of Lakeiečių į 
apie jį, o jie jums pasakys, 
kas jis yra. Cicero gavo nau
ją "first basemeną/' Joną. 
Petrušaitį, kuris sustiprins 
Ciceros komandą. Cicero be
galo praktikuoja ir prakti
kuoja. Sekmadienyje, Cicero 
turi žaisti su Bridgeportu, bet 
blogai, aš nemanau, kąd jie 
jau susiorganizavo. 

Taigi visi Ciceros moteriai, 
kadangi cicerieciai žaidžia, ei
kite r&'gelbėkite jiems kume
ti. Suprantąs. 

' ^ T V y ^ v f 

A. Iiaurynaitis, 4 kp 2., 
J. Kiškunas, Cicero 1. 

P. Laurynaitis, 4 kp. .. 1. 

Milleris, Town of Lake 1. 

Narvilas, Pullman . , . . 1. 
. i 

Klimavičia, Roseland . . 1. 
Zapingias 4 kp. . . . . . . . . 1. 

REIKALAUJU 
Arkitekto Braižytojo 

(draf tsman) . 
Patyrusiam, lavintam braižytojui 
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės 
sekančiu adresu: 

M. E. ZALDOKAS 
1263 N. Paulina Str. 

Kamp. Mllw«ukee Ave. Chieago 
Tel. Off. Humboldt 4i30 

He«. Humboldt 3393 
įjc» » . « I ^ » Į I » « • ! • • • mm i • • • • » • • • • 
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Paskutinės K. Požėlos 
4 

Ristynes 
SEREDOJE 6E6.28 D.I 

M. MELDAŽIO SVET. f 
2244 W. 23 Place. I 

Pradžia lygiai 8.15 v. vak. I 

1. KAROLIS POŽĖLA SU REGGIE SIKI, 
S Europos pusiau sunkiojo Abisinijos milžinas. 6 pėdu s 
§ svorio čampionas. 168 svr. 3 colių ūgis, 207 svr. 
S 2. KONST. LE BOUCHE SU NIOK BIHUN 

Franci jos campionas, 182 Ukrainos ėampionas, 2(X)3 
isvani. svam. 

3. BORK ROMANOFP SU UMBERTO MARC0Nl| 

S
- Lengvosios vogos armi- Italų lengvosios vogos | 
jos campionas, 150 svarų. campionas, Io3 svai*ų. 

Tikietai galima gauti " Drauge^' pas p. Meldaži, 
a uNaujienoseM ir "Naujienų" skyriuose. 
lUIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlllllllllllHllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllt = 

K V I E T K I N E 
ANT BRIDGEPORTO 

Puikiausios nusikintos kvie-J 
tkos, vestuvėms bankietamsj 
pagrabams vainikai ir ki-l 
toms pramogoms. 

Patarnavimas mandagiausias.1 

įkainos žemiausios. 

URBA FLOVVER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd 2035 1 

&ftr 

'. 

nu 

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

ANT NAUDOS. 

Š. L. FABIONAS Cd 

809 #. 351h St. ClUcajl 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigu ir 
* Parduodam Laivakortes. % 

C U N A R D 
Į LIETUVĄ. 

t rumpiausiu laiku, kas Sereda, 
trejais ekspreso laivais. 

BERENGARIA AQTJITAWIA 
MAURETANIA 

(per Cherbourgą. a r Southarap-
-toną) 

Iš Lietuvos į Ameriką 
J E I m a n o t e parsitraukti g imines 
15 Lietuvos, vietas uisakykit da
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
teiks jiems pagelbą ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius, neprilygstamas 
svarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus 
kis vietos agento 
a rba 

; 

Tel. Lafnyette 422* 

P L U M B I N G 
*»lp* ttetnvTK . įKniviacii »*»• 

^o* pfttarasmlg tnio*»'»^«M .į. 
M v- lAR* 

ca&ES^ 

k: 

PO VADOVYSTE LUBLINER & TRINZ 

Orchestra Hali 
Michigan Blvd. Tarpe Jackson ir Adams gatvių 

skersai nno Art Institute 

Mary Ptckford 
LOŠTA 

"DOROTHY VERNON 
ofHADDONHALL" 

• 

Iftimta iŠ romantiškos apysakos raiytos Charles Major — — 
Pri ta ikė Waldemar Youaig 

MARSHALL NEILAN PRODUKCIJA 
Fotografavo Charles Rosher 

DABAR RODOMA 
Kasdien nuo 11 išryto iki 11 vai. vakare 

• ^ I M * W P » 1 W » I M M M W ^ P W " M M « •! y ^ • - J J U 

B R I G H T O N P A R K ! 
PAMATYKITE MŪSŲ NAMUS 

DABAR STATOMUS ANT ROCKWELL, 41st & MONTGOMERY 
6—6 kamb. Bungalow Stogai, aukšti beismentai, Hot Water Heat, 4—4 kamb., Gab-

le stogai, aukšti beismentai. Stove Heat. Lengvai gausite paskolą. 
Statome namus ir sulig Jusij plano. Ateikite pasitarti, 

H. K O P L E V V S K I 
GENERAL CONTRACTOR & BŲ1LDER 

3 9 9 2 Are her Ave. 

140 JT. 
CUNARD LINE, 

Dearborn, 8t. Clhcsgo, m . j 

Oidžlausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
affiHm •imi 'a 

PEABL QUEEN KONCERTTNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Masu krautuvė- Viena is didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams dmkuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokias lai
krodžius, žiedus^ ši aibinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyseių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tis: reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. 

Telefonas BOULEVi 
CHICAGO, ILL. 

file:///Vest


šeštadi enis, geg. 24, 1924 
r._-_i.ia _ - Į l 1 , 1 • 

0 R A IT O A * 
II l"'l I ! • I • • I 

• ll • • I M I < ! • • • • į j l i f i l ini ^ e « 

• 
LIETUVIAI AMERIKOJE 

b i C E R O J L 
Cic«iieei&i dabar laukia vie 

BO svarbaus įvykio, kurs "bus 
aedėlioj, birželio 8 d. Berg-
man's darže, Kiverside, 111., 

sime \ jį visi. Rengkimės. 
Pasirengęs. 

Teko cTagirst, kad p-lė 0-
na Skiriate, gabi pijanistė, 
pradės mokytojauti Betkove-

!no Muzikos Konservatorijoj, 

lEftt. federacijos lŽto sfcVr. daug susirenka vietinių ir iš 
mėnesinis susirinkimas įvyks fapylinkės: fcį kartą taipat vi-
ncdčEoj, geg. 2$ & ŠV. Alrta- sus kviečiame 'atsilankyti, o 
no par. svet. 8tam kamb. 1 M 'choras teiksis visus patenkin
tai, po pietų. | t i su gražiomis dainomis. 

C H I C A G O J E 
— 

SĄJUNGIEČIŲ DOMEI. 

I 
būtent, šv. Antano parapijos ^ ^ g k 

.„kniLo. Kiekvienas piknikai, R i g ^ ^ ^ 
nuvykęs turės "grand time. ix v i v . . . 7 . . , 

J * fc 'zų balseli, }i lankiai pagieda 
bažnyčioje solo ir yra priau- * 
gančiųjų. choro narė, taip-gi-
dalyvauja vakaruose. Užfcflvi 
jos tčvefcai jai nupirko aau-

Visii draugijų 'atstovai-vė.4 
malonėsite nesiveluoti, nes su 
sirinkimas prasidės laiku. 

J, Mockms, pirm., 
L. Krekščiunas, rast. 

Allegro. 

KENOSHA, WIS N; 
• ' • 

Jau muzikantai buriasi didžiu 
lčh orkestron ir kad trauks, 

t 

tai trauks, net ir tenykštis 
miškas galės šokti. 

Šeimininkės jau turi puo
dus "ready," viskas nupucuo-
ta, tik žvilga. Sako, kad mū
sų biznieriai parūpinsią šeimi 
ninkėms visokių "pribonj," 
iš kurių jos keps, virs, šutins, 
taip kad svečiai valgydami iš 
gardumo seilę rys ir laižysis. 

A, a... net saldu darosi 
mąstant apie visa tą nepap- '. 
rastą puotą, ir dargi gamtos 
prieglobsty, kame bus gali
ma gryno oro, pripildyto gė
lių, žolynų kvepalais ne tik 
paragauti, bet ir iki soties 
plaučius pripUdyti. Puikus da 
lykas tas piknikas! Važiuo

ją "Baby Orand" fortepija-i 

Draugystes šv. Dievo Moti 
įstos Sopulingos susirinkimas 
į viotą sekmadienio atidėtos 
del panedelio vakaro gegužes 
26 d. š. m. tuo jaus po pamal
dų; visos narės teiksitės su-

ną. Laimingo pasisekimo irto 
liaus darbuotis muzikoje. 

Andantino 

, sirinkti. 
Valdyba. 

i 

ATSIDARĖ NAUJAS 

PAINT storas 
CICEROJ 

Užlaikau geriausios 
rūšies maliavų prireng 
tų, ir neprirengtų ma 
liavojimui, taipgi tu
riu aliejaus, galionais 
ir pusgalionais, gražiu 

sienoms išpuošti popleros ir viso
kiu smulkiu geležinių reik
menų. 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

iš užpakalio 
Phone Cicero 800# 

Ūv. Grigaliaus clioras laik«1 
susirinkimą 13 gegužės. 

Be bėgančių reikalų svar
biausia buvo išduotas rapor
tas iš praeito vakaro, kuris į-
vyko gegužio 4 d. 

Pelno padaryta $130 dol. 
su virš, 100 dol. paskirta nau 
jų vargonų fondui, o kiti pi
nigai palikta ei ra ugi jos kaso-

Nutarta rengti šokius geg. 
127. Taipgi, vargonų fondui. 

Antradieny, geg. 6, "Drau
g o " niuih 108 žinutėje apie 
sulosima operetės ^Consiliurn 
Faeultatis" sakoma, kad, 
nors choras skaitlingas, bet 
turėta keletas lošėjų iš Chica 
gos"/' "Koresp." gal nepatė-
mijo ar kaip, nes tik vienas 
p. J . Kanumauškas • buvo j& 
Chioagos, kur tuom tarpu'cho 
re nesirado asmens tai rolei. 
O kiti visi buvo s v. Clriga-
liau.s choro nariai-rės. 

Vienas Iš. 

IŠ WAUK£GAN0 
Gegužio 18 d. Lietuvių sve 

taineje įvyko vienas iš įvai- _ . , . , .. 
, v ,. AT . Dievo malonių laikas. 

rių vakarų užvardintas ' Lde 

Šv. Petro bainyčioje —Ke-
nosh, Wis. gegužio 26 d. va
kare prasidės šv. Misijos; bai
gus nedėlios vakare, birže 
lio 1 d. šv. Misijas duos gerb. 
Tėvas kun. Dr. J. Navickas, 
La Sallietis. 

Gerb. lietnviai-tės — Keno 
sho ir apielinkės, nepraleisiu 
te nei vienos dienos neišklau
sę gerb. misionieriaus bent vie 
no pamokslo. 

9 

Aš ne abejoju, kad visi bu 
site pilnai užsiganėdinę, nes 
šv. Misijos, tai ypatingas 

tuvižkos Vestuves''. I r ištie-
sų, Ktėje visi jautėsi esą ves
tuvėse. Ant "staidžians" bu
vo pataisyta didelis stalas su 
įvairiais valgteis, prie jo sė
dėjo klebonas, jaunieji ir bro 
Ii ai su pamergėmis. Svočios 
gražias dainas jauniesiems 
dainavo. Žmonių buvo pilna 
svetainė; visi linksminos. Ta 
gražų vakarą surengė Alto
riaus Puošimo draugija del 
maliavojimo bažnyčios; pelno 
liks į 200 dol. Didele garbė 
priklauso moterims ir mergi
noms už pasidarbavimą. 

Gegužės 25 d. įvyks Šv. Bal 
tramiejaus par. choro koncer
tas Lietuvių svetainėje; pel
nas skiriamas taipat del baž
nyčios maliavojimo. Papras
tai į choro vakarus žmonių 

Kviečia Klebonas. 

Moterų Są-gos Chicagos A> 
pskričio susirinkimas jvyks 

sekmadieny, gcg. 25 d. 2:00 
vai. po pietų, 1924, Aušros 
Vartų parap. mokyklos kaia-J 
bary, 2323 W. 23rd Pi. Nuo

širdžiai prašau visų kuopų 
atstovių priimti susirinkimam 
Seimo Komisijos narių taip
gi prašau būtinai pribūti nes 
komisija turės posėdį. Ka
dangi jau pradėjome tuos di
delius darbus, todelei yra kas 
svarstyti susirinkimuose. 

Tai-gi, brangiosios, visos 
laikykime savo pareiga suva
žiuoti i kiekvieno mėnesio 
susirinkimą, bendrai pasi
tarti. Susirinkimai iki Seimui 
įvyks kiekvieną mėnesį i r tai 
paskutinį sekmadienį Aušros 
Vartų parapijoj. 

Apskr. Pirm. 

/ ! = 

PRANEŠIMAS CICERIE-
J ČIAMS 

Niuomi pranešu, kad aš nupirkau 
nuo A. Tarvltlo HartHvarc stora. Už
laikau £crtau.sio.s rūšies maliavų, pri
rengti! ir n e p r i r i s t ų itialia\ojinuii. 
Taipogi uiaikau geriausio aliejaus ir 
tarpatiUo Ir gražiu sienoms išpuošti 
popierų ir aš užlaikau visokios rū
šies geležiuių daiktų: /omkeliŲ. vi
nių, \isokiu kranu h* visokios rū
šies lulšiu ir <lar/elfaius laistyti gu
minių paipų ir Uratų į lungus ir du
ris ir dratiulų audeklu del langų ir 
durų ir varnLsiavimni ir maiiavoji-
mtri šepečių ir visokios rūšies pali-
Šių. 

J. A Z D A N I S 
Hardware, Paints, Oils and General Repairs 

1421 SOUTH 49tn COURT . CICERO, ILL^ 

\ » 
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Užprašom Visus Lietuvius į 
KILMIŲ ATIDARYMĄ 
SUBATOJE W i m 240IENA, 1924 m. 

Kad Name Įgyti-
Reikia Pinigus Taupyti 

Nežiūrint kiek turite sučediję doleriy, vieną ar 
šimtus — 

PADĖKITE IUNIVERSAL STATE BANKĄ , 
Čion Tamstos pinigai visados bus saugys ir jie 

vis augs. 
Tūkstančiai Lietuviy, draug>^stės, organizacijos 

(r biznieriai bei Amerikos Valdžia laiko pinigus šia
me Banke. 

Prisidėk ir Tamsta. Gauk tuoj Banko Knygelę. 
Chicagos Clearing House ir Valdžia Illinois 

Valstijos kontroliuoja ir remia šį Didžiausi ir Stip
riausi Lietuvių Banką. m 

Čia galite gauti apsaugos skrynutes, bondsus ir 
mbrgečius. 

BANKO TURTAS APIE $3,000,000,00 
' JEI NORI, KAD TAMSTOS PINIGAI 

GREITAI IR TEISINGAI 
NUEITŲ UETUVON 

SIUSKITE PER ŠI BANKĄ 
DOLERIAIS IR LITAIS 

MVERSALSTATEBANK 

i 

n i 

13252 South Halsted Street Chicago, UI. I 
^> <*£^^^%%2rirr 

te, J«3ES^?P^Sfc> . ̂ ? S ^ W C s ? V _*~<?^^HSįp4r , 

Didžiausios ir Gražiausios Lietuvių Krautuves Amerikoj 
* _ v. . . 

The Peoples Furniture Company 

Telefonas Prospect 8816 

HARDIVARE 
AND 

P A I N T S 
Užlaikom įvairius geležinius įrankius ir malevą. 

i 

MARGIS & POVILIONIS 
6825 South Western Avenue. 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mupų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausia* 
investmentas, nes saugus nešiautis gera nuošimti ir pil 
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1'XX) ir aukšelao 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

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

. 

Naujam Nuosavam Name 4177-79-81-83 Archer Ave kampas 
Richmond Str. BRIGHT0N PARKE 

Atidarymo Dienoje bus ckiodamos naudingos Dovanos visic ms atsilankiusiems ir del palinksminimo mūsų svečiu grajis ge
riausia muzka po pjet ir vakare. 

— . ' ' Į 1 £ -Į 

R» 7Z = 

K*in* S5c. 
«ptieke«« 

NENUSIGĄSKIT— ^ ^ _ _ ^ 
JIS TIK IEŠKO BAMBINO _ _ _ 

Jis žino kur motina laikp Bambino—ir jis iino, kad 
jis jo nori. Kudik«i Bambino reiškia tiek, kiek 
išėmimas iš ščpos ^kanios vaisių košes. 

yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonid 
vidurių paliuosuotojas. 
Kūdikiai mėgsta ji. Jie net prašo daugiaus. 
Jei jūsų kudikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 

J negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
**? kąnkinarimas, tat išvalykite jo sistemą su lengvu 

vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jj 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. f kelias 

, valandas nemalonus simptomai turės pranykti -
F. AD. RICHTER & CO, 104.114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y. 
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nigus laike puotos įteikti di-, *Nepasilv»l<a nei ^ juner ia i ; " , vežti į daržą. Nors vėlai bv 
įdžiai. gerb. praiotui M. Kru- eina, dirba praktikuoja. Iš ko ivo kaip jie parvažiavo, bet 
šuį dovanėle. Norima įteikti matosi, jog ir jie greit stosis jau - ad linksmus buvo, net 
ne dovanėlę, bet tikrą dova- ant kojų ir kas momentas ga- 'apsakyti, negalima. Mūsų bh gegužio 18 d. mugu bažnyeio 

*• BEIBOEFORTAB. nes, mokyklos va'vku&ai, dr-
|jos, visa parapija. Vienkart 
girdėtis, kad ir iš kitų ko-

rinkimo tikslas yra renginio- riinolų išeiti pasitikti procesi-
si prie iškilmių 1 birželio <!. onaliai toli į gatves visos 
Tų dieną atvyks į mūsų baž- draugijos ir brolijos. Mūsų 
nyėių Jo Eminencija Kiur- Vyčių kuopa apsiėmė išpuošti 
ilinolas Mundclein ir atliks svetainę ir jau daro planus, 
paaukštinimo iškilmes ger- kad tų išpuošimų taip puda-
biamojo mūsų klebono kun. ryti, kaip dar iki šiol nebuvo. 
M. Krušo i Šventojo Tėvo Aluzikale dalį ir bažnyčioje 
Pralotus. Po sumos Jo Kmi- ir svetainėje pa vesta mūsų 
neneija Kardinolas pasiliks gerbiamam varg. p. J . Sau-
pietums parapijos svetainėje, riui. Moterų Sąjunga apsiė
j o Eminencija yra pasakys, mė parūpinti valgius. Mergai-
kad turįs lietuviams daug ko lės Nekalto Prasid. Šv. Ma-
pranešti nuo Šventojo Tėvo. rijos P. Draugijos narės vie-

Jškilmėse svetainėje ir baž- uodais rūbais 'apsitaisiusios, 
.ivtėioje yra laukiama daug patarnaus svečiams prie sta-
garbingų Cbicagos svečių, lų. 
žada būti miesto majoras po- Bankietui svetainėje tikie-
nas Dever, apie 20 kunigų tų kavm dar nenuspręsta, bet 
Monsignorų svetimtaučių, zy kadangi svečių beabejo bus 
miausių Cbicagos valdininkų neapsakomai daug ir dauge-

nų. | Ii iššaukti bile tymas (sup- Uierius p. V. Nausėda, biškį 
Tikietus galima gauti šiose rask iš " juner i t į" ) , lošimui juos pavaišino, nes, žinoma 

vietose: P> Baltutis, SĮdl W. ! su jais. _ 'jie buvo ižlaimėję žaįdimą, 
33rd st.; Universal State Ban Pabaigoj nutarta pagerbti j prie tos progos ir dr-ja juos 

pftėmė'. 
buvo lenktynės 

legiją su laipsniu B. Pli. jauiuj ir vidurinečių vyrų. 
Visiems aišku, jog Sofija Buvo, žinoma, nelabai šilta 

yra verta nemažos pagarbos, tą diena,, bet draugijai gana 
nes mušu 

gari. Bet šiuo kartu daug kriti i n V O l f A T A ! 
učių neturi darbo, o kad visi 

dirbtų, dar daugiau aukotų; 

Rengimosi prie Iškilmių. 
Gegužės 19 d. šv. Jurgio lonijų tų dienų atvvks d a u g | H 3252 ^ o . Halsted st.; Liet. kuopos RA*?, S. Bajorinaity, taip puikiai 

parapija turėjo visuotinų su-' svečių. Kadangi bažnyčia yra į ^ k y b o s Bendrovėj 3311 So. kuri yra užbaigus Xevero ko- Piknike 
>irinkimą. Gerb. kun. J . Skri- labai didelė tikimės, kad, v i - ^ i a l s t e d s t i r k l ^ o m J ^ i -
pkus šv. Jurgio parapijos a- sus atsilankysiąs sutalpins. Rengimo Komisija, 
istentas paaiškino, kad susi Nutarta Jo Eminencijų Kai- šv. Petronėlės d rauge* eis 

je gerb. tėvfcs kun. Pr. Meš
kauskas laikė sumų ir pasa
kė mums grąžę pamokslų, 
Augiausiai pridegdamas apie 
našlaičių šelpimą. 

fiv. Juozapo Apiekuno dr-
ja rengia piknikų ned., birže
lio 8 d. š. m. Polonia Grove 

Telefonas Yards 2800 

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

(Buvęs Vilniaus ir Kauno A.py 
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius d o k u m e n t u s 
Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
.1112 8. Halsted St. Clilcago. U I 

išpažinties subatos vakare, ge
gužes 24 d., o nedėlioj geg. 
25 d., 7 vai. ryto eis ' ' i i i cor-
pore" prie Šv. Sakramentų. 

Visos nares teiksitės savo 
priedermes išpildyti pavyz
dingai. B. Bitautiene, pirm. 

TOWN OF LAKE 

Be mokslo. 

Higgin* ave. ir 61mx>s gaįv., 
su kuopai yra gan gei'ai pasisekė. Mylėtume nm T ,.,. *-* , l n 

1 * . - ° * ,. . t K i ; , i •• Jefferson Park, 111. 
daug pasidarbavusi. Sis dar- tyti daugiau tokiu draugijų, 
bas pavestas Ąl. Panavui, S. kad pasisektų kaip šiai dr-
Navickaitei ir J. Kanušenui. jai. 

Korespondentas. Taradaika su basebolinin-
kais. 

Šv. Mykolo parapijos pik

i s 18tos KOLONIJOS. 
... _ • _ 

Bažnyčią Statydins. 
Ateinančiais metais sukak* nikas įvyks ned., liepos 27 d. 

25 metai nuo JJievo Apvoi- g. m . Polonia Grovė Hi.ggins 
zdos parapijos įkūrimo. Toms įr Girnos gat., Jefferson park, 
sukaktuvėms palnineti. aštuo- IH. 
niolikiečiai nusprendė užhaig- Mūsų bažnyčioje gegužinės' 

V "," r r " l i bažnyčVos statymą. Pereita pamaldos laikomos 2 kartu į riau begalo mok m , . . . > ' . . r * 
. « .. sekmadienj parapijos susinu- savaitę ty. seredos ir petny-

fja, velta i)amat\ti. . . i J. V •.• 
Cil, _J „;„., kimas antru kartu uzgyre ŝ  č10s vakarais. 

sumanymą. Ne tik užgyre, bet G e g 1 3 ( l p r a d e j 0 v a įkš -
I V • • I t J * V I — A 

S. W. B A N E S 
\ l> V O h \ T * K 

"9 %V M o n r o . Š t n 
l i i M i u t UD4 TiM I t a . i !<> p i g 
V a i . I f u o t r y t o I k i 5 |M> pi<>ti> 
V a k a r a i S203 Ko. U a M n i su 

T* lef . Tard;- 1015 
Cblt-aKo 

1 

ir tt. 
Nutarimai. 

Išklausius gerb. kun. J . Skri 
pkaus pranešimą susirinkusi* 
jį išrinko su džiaugsmu U) vy 
TU į komisiją. Prie iškilmių į 
prisidės visi parapijos žmo-

liui gali netekti progos atvy
kti į svetainę, tai dabar rei
kia visiems žinoti, kad tikie

tus reikės įsigyti nevėliaus 
kaip ikVJT d. gegužės dienos. 

Parapijiečiai su dideliu uo
lumu ir paskuba renka pi-

D A K T A R A I 
— « ^ 

1939 

S, A Brenza 
SO. A S H L A N D A V E N 1 E , 

/ l l i i o a s o , III. 
Vai.: 9 ryto iki 12 plot: 1 po 
pjet iki 3 po piot. 6:30 vnk. iki 

\ 9:30 vak. 

ftelefoaaa Beelef 74S9 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo epaclallal visokia* Tyrų ir 

moterų lytiškas Ugaa. 
9491 Madison Street 

S junp . W e a t e m Ave. — Cbioa«o 
Va»»rif1oi»- %—4 po p i e t ų T — t v a k . 

!> ! . Roalevart] 05S7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W . 47- th Ht 
f t i a n d u s auo 8 Iki 12 4!ca%. nuo f 
'*• • vai rak. Nedė!lomia nao I 

Iki I vai. po pietų. 

1 

Motoru Są-gos 21 kp. vakaras 
jau čia pat. 

^ Moterų £ą-gos 21 ma kp. i 
rengia vakain su perstatymu 
"Aš numi 
ga komedij 
Los North 8ide artistai-mėg 
jais. 

Vakaras jau čia ptit ty. ry
toj SeS- 25 d. p. Kreneiaus 
svetainėje. Pnudžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga 50c. Tarpuose 
bus kalbos, dainos, monolo
gai etc. Pirmu kartu šioje a 
py linkėję kalbės p. Vaičiū
nienė, Moterį) Stij. Centro 

rast. Aišku, jau sąjungietės 
ką rengv.i, tai surengia. Atsi 
lankiusieji bus pilnai paten
kinti. Pelnas skiriamas šv. Ka 
zim. Seserims; *'Kverybody 
\vel(*()me.,, 

T Y I , . \ . 

S. D. LACHAW1GZ 
M e t a * * * Srabort f^ 
• 9 1 4 W. Mrd PI 

CiGPf o, H L 
Patarnauja laido-

ttrrėee kuoplRlausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o a » n o 
darbn busite *9S»-
nedlnti. 

TeL Os«aJ 1971 
9199 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

= 

^ 

Tel. Boolevard 9160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytoja* 

3303 South Morgan Street 
ChJcago, III. 

J 

\ 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valaadc«i-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Noo 2 iki 3 po piet 

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

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrikas ir Specijaustas 
Elektroterapas. 

ISI3VLA. TONSILUS — 
D—B« mmrimim*, 
t)—B« pHii« to be rtraan—, 
D—B« kraaje, 
4)—B* J*kie pavajMS svelaatat. 
R)—Pmcljeotai acvvtlda »lrrtl. f-

U tuoj Tmlgjta, to s a u «Mi 
I darbe. 

PstTde 'Gall-»teaes* (akmenis tultyje) 
ir akmenis šlapumo pūslėje be o-
p«raciJoB, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtasitmi sugTSiina girdėjimą. . . 
Gydo visokias l i tas pasekmingai, Ir Jei 

yra reikalas daro operacijas 
Frsfesljsaall patarnavimą telkia savo 

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

po piet iki • vai. vakare 
NodSIiomls Ir šaradomis ofli 

rytas. 

(Jegužio 7 d. Davis Kquare 
purk salėj Vyrių 13ta kuopi 
turėjo susirinkimą, kuris y-
t iri buvo" "sk ai t Ii ngas. 

Šitime susirinkiiiir buvo DU 
(arta suorganizuoti ' juniors ' 
liaseball tyiiią;Mdarbas' pave 
sta AI. Panavui ir Vladui 
DurSai. Be to, jau pirnuau 
buvo nutarta turėti ir mer
gaičių '"baseball tymas, ku
rio sudarymui išrinkta Ele-
nutč BaJtrukaite ir J . Aušrai 

pradž/ai sudėta ir pažadėta a-
pie $.10,(XM) dolerių. V. Linge-
virius, didis parapijos remo-
jas, net vis$ 1,000 dolerių pa-
klojp^. 

Kiame susirinkime nebuvo 
užmiršti ir kiti parapijos bė 
gamieji ivik'alai. Jų tarpe — 
parapijos piknikas, kuris įvy
ksta ateinantį sekmadienį, ge
gužes 25 d. Nat'.onal (iro\v. 
Kiversi<le, 111. Visi |ten bus. 

Visi už vieną, vienas už vi
sus — toks yra a.štuoniolikie-
eiu paprotys. Kvieslys. 

NORTH SIDE. 

eioti po mūsų kolonijų, gerb. 
tėvas kun. Prane. Meškaus
kas, rinkdamas aukas našlai
čiams; kai{) girdėtis darbas 
ein'a labai pasekmingai. North 
si.dieeiai nei vienas neatsisa
ko, visi aukoja kiek kas iš-

U9B 

S f ANLIY P 
MAŽEIKA 

ORABORfllH IB 
Baluarnootojas 
Tariu aotomo 

Milas vlsoklscas 
ralkalama Kaina 
prieinama 
S319 itibniD 

ObirAffO 

5TP 
miui;;;{3!iiiiiiiiiiiiHiiii>iiii!H!iiHiiiHiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiifiiit9ii;iitttu:uHi y 

Didžiausia Lietuviu Ekskursija! 
Liepos 5 L 1924 g 

DIDŽIAUSIU PASAULIO LAIVU I 

tus ia Abstraktas. 
oaraavisss 

TęĄ 
Padars 

Ir 
7 South Dearborn Street 
KUOM 1538 T H l I U J i t BLDG 

Telefonas Randolph 82«i 
Zakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal 1—7 

G. V. 
A 

G H E S N U L 
D V O R A T A 8 

Metropoli lao State Banko Ha<B+ 
2201 W. |2nd St. TeL Canal MM 

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

Buvęs Lietuvos Atstovj'bes Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko N a m e 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal M M 

Aušros Vautu šv. Mari
jos Dr-ja tH'n»jo puiku ])ik-
ulką ned. 1S Tl. gegužio. Pi-
kn;.k'as įvyko Polonia darže. 
.Man teko teniia būti ir pa
matyti ka;.p ši*iU-^a gražiai 
darbuojasi, nors ji. jauniau
sia iš visi] paš(»l[)in'iŲ dr-ju. 

J i atjaučia j^iiuiinuj. ir vi-

i 

sus. Žinomu, mušu. batfbotli-
uinkij nebuvo matytis, uos 
jie ž'aidė Ėix West pullmanie-

L. 

p p 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafaycttc 4146 

tė. Pastarosios jau net kelis 
kartus turėjo praktikas ir renjčiais, Lincoln Parke, tai ne
riasi turėti lošima- su West žinojo ar j ie atvažiuos į pik-
Pullnvanu, kurių pasak korė- nikę a r ne. Todėl šios d r-jos 
spoiidentu, esys gan tvirtas komisija tuojaus pasirūpino 
tvmas. troka ir nusi.untė juos par-

Tel. Boulevard 3686 

P R A N E Š I M A S 

>fiso Te}. lVnilcvaid M M 
Rezicl. Tol. Drcxcl 9191 

0R.A .A .R0TH 
R t S A S GYDYTOJAS m 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyrišką 

Vaiki} ir TISO chroniškų Ilgų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. HaJstad St 
Kampas 31it Str. 

Tai.: 10—11 ryto: 8—S po piet. 
T—8 rak. Ned. 19—11 d. 

•mm 

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

3337 So. Morgan Str. 
VAl*AtfiX)S: 9-12 i* ryto 
•tuo 2 vai. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES S EGA L 
Perkėla savo ofisą p o n u n e r t a 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Motėm Ir Vyrų LIRU 
VTal.: ryto nuo l'1—12 nuo %—4 
Po pietų: nuo 7—».«t rfcamra 
Netlėilomia: 10 IKi 12. 

Telefonas M i lway 2880 
• " i • < '*mfwmm •mm 

" i i " i 

Ic l . Canal U257 Vak. Canal 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Va*n4os: 10 iki 12 ryte: 1 m t 
po pietų; 9 iki 9 vakarą 

!<SSISJiS>S»S><SSJSJ1SI M l •MS|iS;OSIS>S • • I 

LEVIATHAN 
United States Linuos / 

Ne Anivrikos pilimam»s atgal grįžimas į (i ni/'iic-
Rius pilna'r užtikrintas. 

lOiinos iŠ Nc\v Vorko į l\.laiix>da rOoiiliaivs: TLl 
ideaa $107.01); Ii. kl^sa $152^0; Kan\s taksų mokestis 
$5/)0 ekstra. 

Mes pampiname visus dokuiuentus reikalingus ke
lionei. 

N'omlami aplankyti savo gimines, Tveliauk'.tc U e -
tuvon su šita <4kskursija. 

Visais reikalais, kreipkite^ šiuo adresu: 
V. M. STULPINAS, GEN. AGENT. 

LIETUVIU PREKTbUS BENDROVĖ 
Thone Tards 69S2 

A, A. 0 L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. įsa Salle st. Room 2001 
TeL Kandolph 1084 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
8881 S. HalstiHl st. Tel. Blvd. 8773 

6—£ V v apart Panedėl io Ir 
Pėtnyclos 

— 

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

i Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kambarį* 630 

Telefonas Centrai «SM 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4981 

A. A. S l a k i 5 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidarmtesrr t * 
. ULHJAGO T E M P L E n i l J . O J U . 

77 West Wa*hinRton gtreet 
Room 1729 Tel. Dearborn 90a 
f a n o Tel Hydr Para HS9r 

3311 SO. HALSTED ST,, CHICAGO, ILL. 
rK ^llIllilIlllIII3l2llllllllllfil!llllllII|liltllllll!IIMIlili1HtllillHlllltllllllllll!IIHHflll411ll 
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AUDITORIUM TEATRE 
2.30 — Du kart kasdien — 8.*0 

Nedėliotais po pietų 3 valandą 

D. W. GRIFFITH'S 
(Išdirbėto ir Direktoriaus visiem* žinomu paveikslu kaip "Birib of 

a Nation, "D»tolei*enee." "Ori»lvJJLs of l l io Stomt*' Ir tt .) 

Šis veikalas neturi sau lygaus. 

"AMERICA ff 
D W. Grtff i t l i , d i -
<!ii»iwia."» IŠdlrbėjas 
ir direktorius krau
tuvių paveiksiu, iš
le ido savo areyvei
k a i * "AmorkJa" ku 
r iame {Mu-udoma k o 
lonlsti; pa«išv6Atl-
nias laike Ameri
kos llttvoUuei jo* lai 
ka i s kad m e s tu
rėtume profit pania 
tyli ir i«i-idžiaug-ti 
šiandien. 

Paul R c i e r e saukia 
kolonistus apsiginkluo 
t i kad apsaugo Jsis sa
vo n a m u s ir laisv'c. 

Mae Tlrtfee, Iš lai
kraščio Tribuju? 
ifai ka sako: "Gri-
ffitb vlx diu- vie-
įias krutamu j u pa
veikslų augštyliėse 
tebevaikščioja. *'A-
Bieriea" yra did-
šiausiaa veikalas 
įmo to laiko kaip 
išleista Ilirtii of a 
Natlon " 
Asliton Slevens i š 
Herald Evaniiuer 
sako: NU'ksvs ne4(a 
lėfų tokio dideHo 
veikalo išleisti kaip 
tik Grlffith. Jeigu 
lankai t i t r u s , tai 
patariti tau pauia -
tyti "Ameriea" pir
ma. 

ftis apsakviuas virpančio gyvo, sujudinančio roman-
SJO, kur;«s patiare 

"AMERICA" 
DIMUUBIA TAUTA ANT PASAULIO 

Vakarais ir Subatomis po piet 50c — 75c —$1.00—11.50 
Kitos matinees 50c, — 75c, — $1.00. 

ajulangi šis teatras yra U i n didelis, kad galinta gauti labai gera* 
s&tynes už 60c, ir 75c, ant visu perstatymu;. 

DR. A. J. NORMANTH 
LIETUVIS NAPRAFATH 

4454 So. Western Ave., Ghicago, IU. 
Turiu garbės Tamstai praneftti, jog įi& sugryžaų prie savo 

praktikos savo senojoj vietoj, kur užlaikau ofisą "po numeriu 4454 
Soutii Westcrn Avcnue, l ir ightou park kolonijoj 

š iuomi noriu priminti, kad priimu sergančius be skirtumo 
amžiaus ir lyties, kuriems pagelba ligoj yra reikalingai 

Kreipkitės prie manęs, o aš noriai iHMCelbėsbu Tamstoms svei
katą atgauti nauju Naprapatl jos būdu, be peilio Ir be huodų. 

rr iominto valandos; 2 iki 5 po piet ir 6 iki 8 vai. vakare. 
Telepl ione: Lafayette 8548 

4 

TT Central 6200 
A. K. 

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

Room 911 Cldcago Temple l i ldg 
7 7 W . Washinston St 
CICERO Ofisas: Panedėl io vak 
1314 S. Cicero Av. TeL Cicero 5030 
BHIDGEPORT Ofisas: Kitais vak 
3230 B. Halsted St. Tel. Boul. 673T 
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PIRMOS KOMUNIJOS IR DIR-
MAVONĖS PAVEIKSLAI ' 

(Ddielio formato) 

TURIME Pinuos Komunijos ir 
dirtaavonės atminčiai' daug gra
žių paveikslų. Juose yra vietos 

""užraSyti priėmusio tuos Sakramentus 
vardą, pavardę, diąną,, metus ir vie
tą, klebono liudymui. 
' Pasinaudokite proga. Kaina dabar 
pigi. Galima gauti "Draugo" kny* 
gynė; 

2334 So. Q>kl«y Ąvev 

Chicago, Illinois. 

i •> 

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

LIETUVIS ADVOKATĄ* 
Dlen : D, 514—516—127 If De»* 

i born SU TeL Randolph 5584—5585 
Vakarais . 10717 Indiana Ava. 
Roeeland Tel. Pul lmao «827 

< a ^ * ^ * ^ » • • • • • » * < » • » • • » « • » n » « i 

= 5 = =tt= 

•mmmmMmm sja •ųmmmmmi •mnm •y^BS^psp 

Telefonas Caaal 7233 
PETRAS CIBULSKIS 

Maliavojtmo ikontraktorlua 

D A 2 Ų 

POPIEROS 
KKAUTUVt 

Nepaprasta.-
mūsų blsnl' 

auf lmaa rali 

kla sa i la išks 

Koatuinerlam-

patarnaTlma. 

2338 6o. Leavitt Street 

y » » < < i i» • mm mm m • • » • » » ••m • > > 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISRtS 
Oeneralia Kontraktoriua, 
statytojas ir senų namų 

. taisytojas. 
231» West 24-tb Street 

Ohicago, UI mmmm • • * • • • • • • isisiiasji 
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Nedėlioję, Gegužes 25 d. 1924 
B E R G M A N ' S Darže, Rjverside, III. 
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* Geriausia muzika, skaniausi valgiai, gardžiausi gėrimai ir j Įvairiausi žaislai. Žada būti tikrai 
Giminiškas gegužinis išvažiavimas. Taigi visi rongkitės ant šio puikaus išvažiavimo. 

Visus kviečia KLEBONAS IR KOMITETAI. 
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CHICAGO/E 
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PAGROBĖ VAIKĄ IR 
NUŽUDĖ. 

Tėvas norėjo išpirkti, 
bet nevyko. 

Pietiiv j Cbicagos daly, ar
ti Pennsylvama geležinkelio, 
praeita ketvirtadienį rastas 
plikas vaiko lavonas. Lavo
nas lmvo įmerktas pelkėn. 

PasirooV tai K> metu Ko
be it Kranki lavoną.-. 

J o tėvas, Jaeob Kranks, mi-
iionierius, gyvena 5052 Kilis 
•ve. 

Vaikas laukė privatinę Ha-
rvard mokykla, ties 47 gatve. 
Pasibaigus mokslo valandoms 
trečiadieni vaikas išėjo namo 
ir gatvėje buvo pagrobtas. 

Tą patį vakar.) tėvas gavo 
žinią per telefono apie vaiko 
pagrobimą. Pasisakė, jog 
kalba koks tai Johnson. Pra 
nešė, kad reikalauja 10,000 
d o l e r i u i š p i r k i m o . (Ta i p a t 

pranešė, kad laišku jis gaus 
instrukcijų, ką toliau s turi 
veikti. 

Ketvirtadieni tėvas gavo 
speciali laišką, rašytą mašinė
le. Paduota instrukcijų, ko
kios banknotės turi but var
tojamos išpirkimui, kaip pi
nigai turi but sudėti. 

Tėvas iš kinkos išsiėmė 
10,000 doleriu ir su pinigais 

SVEIKINIMAS PIRMAM! 

parvyko namo. Per telefoną 
jam pranešta, kur turi pini
gus vožti. J am atsiųsta taxi-
eab. Buvo nurodytos dvi vie 
tos. 

Tėvas prisiųstu taxicab nu
važiavo su pinigais vienon vie 
ton. Bet pamiršo kitą per te
lefoną nurodytą. Palaukė 
kiek ir gryžo namo su pini-

i gaiš. 
Tuotarpu pranešta, kad at-

| rasta vaiko lavonas. 
Nesuprantama, kaip tas į-

vyko. Kuomet tėvas rytą per 
telefoną gavo instrukcijų a-
pie pinigų vežimą, kuone tuo 
pačiu laiku rastas vaiko la
vonas. 

Policija ir tuzinai detektivų 
ėmėsi darbo susekti piktada
rius. l"ž susekimą tėvas, Ja-
cob Kranks, paskelbė f),0<)0 
doleriu dovanu. 

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

(.iiicagoje vienu centu ga
lionui atpigo gazoliną. Biivo 
20e., dabar I9e. 

Ronald Amudsen pasiekė 
south i>ole gruodžio 16 dieną 
1911 . (Juglielmo Mareoni 
gignalavo raide f*S , ; skersai 
Atlantiką .gruodžio 11 d. 1901 
m. North pole pasiekė Com-
mander Robert K. Peary ba
landžio |G d., 1909. Parcel 
Post Suvienytose Valstijose 
tapo ivvstas sausio 1, 1913. 
Roentgen ar X-ray tapo iš
rastas vasario 1, 1S9(>. Pir
mas lokomotyvas atvažiavo 
į Chicagą spalio 10, 1848. Pi
rma Bitter AVine išrado Jo-
seph Triner 1887. Triner 's 
Bitter Vynas kas kartą buvo 
gerinamas taip, kad šiandien 
jis stovi kaipo pirmos klesos 
scentifiška preparacija. Ja
me randasi cascara sagrada 
kuri yra žinoma kaipo geriau
si vaistai viduriams. Kas
dien mes aplaikome laiškus 
dėkojančius už šį naudingą 
vaistą. Štai vienas tų laiškų 
i š Wichita, Kansas, rašvtas 
kovo 31 d. "Vartodamas 
Triner 's Bitter Vyną aš kas 
metai sripDąju" Charles Dvo
rak, gegužės 3, iš Allegany, 
N. Y. "Aš mėgstu Triner Bit 
ter Vyną, ir kuomet jį varto
ju, visuomet jaučiuosi gera i . " 
Mrs. Jennie Simsich." Tavo 
vaistininkas tur? jjlina, eil£ šįų 
vaistų savo sankrovoj. 

Dovanų 
Piknikas 

PARDAVIMUI nauji mūriniai na
mai, užbaigti, baigiami ir dar tik 
pradedami budavotl po 6 ir 6 kamha 
rius, įtaisyti • pagal valiausios mados, 
graži vieta lietuviams gerai žinoma, 
66 Rockvvell ir Tolman Ave., kurie 
manot pirkti atvažiuokite ir pamaty 
kit muau namus ir darbą, mes par
duosime kiek galima pigiau ar mai
nysime ant senesnitj namu ar lotu. 

Taipgi turim senesnių namų 5 ir 
5 kambariu, mūrinis beveik naujas 
namas Hrighton Parke, už $11.000. 

Mūrinis namas po 4 ir 4 kamba
rius, aržuolo trimingas, lieismantas 
aukštas, pastoge, maudynes, elektra 
visi parankumai tik $8500. 

Mūrinis namas 5 Lr 5 kambarių be 
beismanto elektra, maudynės visi pa
rankumai, kaina tik $8700 

Mūrinis namas ant Hridgeporto, 
3230 Ix>\ve Ave. parduosim pigiai su 
mažu jmokėjimu, kaina $6200, eash 
-2000, kad ir magiau. 

Taipgi turim ir daugiau namų del 
pasirinkimo, atvažiuokite ar tebfo: 
nuokite. 

JOKANTAS BROS. 
4139 Archer Ave. 

Plione I.afayetto 7447 
» • " • 

PI 1KTS BARCiFNAfi. 
Parsiduoda medinis 6 kambarių 

bungalow su vienu akeriu žemės, ne
toli HetuviSkų kapinių. Suros van
duo ir elektros Šviesa, vienam au
tomobiliui garad žius, karštu vande
niu apAildomas, prekė tik $4.250.00 
$1,000.00 jneSti, likusius pagal nu
tarties. Puiki proga aU'iėlai, nes 
girdima, kad rrmgia lietuviška pa 
i-apija toj apylinkėj. D«l platesniu 
žinių kreipkitės pas PLIM.VIKR KK 
Ali ESTATF 7840 Ro. Halsted Str. | 
2ros lubo*. I»Iu>n«- Si«\var t 71(11 Ofl-
><» vnlsuulos n u o 9 IK r y t o iki 6 m u r -
n i n k a i s i r MihntfMiiis n u o 9 iki • 
vakare. 

— . —. 
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Tradic Minis 
Rengia 

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJA 

Nedelioj, Gegužio-May 25 d. 
NATIONAL GROVE, RIVERSIDE, ILLINOIS 

Lietuvių Priežodis sako: Nesigailėsi anksti apsivedęs ir anksti, atsikėlęs. 
Lyginai: 
NesįgaiJcsi atsilankęs į šį ankstyvą Astuoniolikieeių pikniką. 

Kvječia • RENGĖJAI. 

LT 

P A R D A V I M U I 
B I Z N I S 

PARSIDUODA #rosernė ir 
saldainiu krautuvė, ant viso 
bloko viena, 4 kambariai pa-
gyvenimur. 

Adresas: 
2118 W. itfr<] St. 

rengia— 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskritys 

NEDĖLIOJ BIRŽ. 1 D. 
1924 m. 

NATIONAL 6R0VE 
RIVERSIDE, ILL. 

Pradžia 12 valandą. 
Gera muzika 

. 

Šis piknikas bus vienas 

B puikiausiu piknikų. Ba-

seball los nuo 12 iki 2 po 
piety gabiausia Lygos ko-

manda. 
. 

Apskričio Choras dai 

nuo gražiausias dainas. 

įsigykite tikietus iškal-

no, kuriuos galima gauti 

labai pigiai. 

K viečia 

- • 

- • — 

ANT PARDAVIMO. Parsiduoda 2 
lufciu ant vi«'no loto 4 pagyvenimai. 
j prieAak.i mūrinis namas su bizniu, 
o užpakaly medinis namas, vande
niu š i ldomas. Iš priežasties I%Oj 
piKiai parsiduoda už $13,000. 

Ats išaukite j savininką: 
1S39 S<K 50 Ave. Ck'oro. UI 

PARDAVIMUI mūrinis na 
nias ant trijų aukšty, su še
šiais pagyvenimais ant kam
po 13tos i r 50 Court Cieero, 
Pirmas floras ant biznio su 
dideliais kambariais, o ant vir 
^aus 4 pagyvenimai. Viskas 
įtaisyta: gesas, elektra ir va
nos. Viškak dideli del pasido 
jimo. Beismentas per visą bil-
dingą. Šalę lotas tušeias, me-
džiai.s priso<lLntaH kaip sodas. 
Aplinkui namo dideli medžiai 
Geroj vietoj. Kreipkitės ant 
ant^u lubų iš užpakalio. 
1301 So. 50th Ct. Cicero, m . 

BRIGHTON PARKO BAR-
GENAI. 

N o . E - 1 2 f l a t ų namas po 4 ir 4 kamb. 
rlus. Elektra, gresas, vanos, del 2 
mašinų garadžius, 2 kamp. lotus prie 
ba-žnyeios ir mokyklos su mažu AtOr 
relių iš fronto. Kaina tik $9.200. 

No. E - l . 

No. U - l ) . 2 flatų namas 4 ir 4 
kamb. elektra, pešas ir vanos. Kai
na tik $5,800. 

No. S -2) . 2 flatij namas 5 lr 3 kam-
bar ir grosernė. Elektra, gesas, ir 
vanos 2 totai. Kaina tik $7,300.00. 

I ' A I M N I U V M J I M I , ' ! Sloraa icoru 
\i< la. <l< I " lunch j -ooip" a r b a bila ko
kio ki to biznio. V ie t a a p g y v e n t a žmo 
nių biznierių apieiinkej nėru, randa 
plKl. 

Atsišaukit*-: 
V. P SI HOMSKIs aiul C'O, 

:i:i:» 2 So. H«l.«te<l SI r. 
Tdef . l ivlt į «6 4i 

u • 

Ir daug kitų gerų bargenų. Pir-
miaus" negu plrksite pamatykite mu 
su langą 4403 So. Mozart Str. if 
kitur nepirksite. 

JOSEPH CENCHERIS 
Real Estate & JBuilder 
4403 South Mozart Str. 

Telephone Laf. 8662 
DIDELI BARGENAI 

Prie Vienuolyno 2 flatų muro na
m a m s puikiais ąžuolo tr imingals— 
vėliausios marios, ant C6tos ir Roe-
kwell str. Atskiri boileriai del 
blejų flatų. Pigiai. 

a-

2 kampiniai lotai 120x150 ( lygus 
bevelk *5 l o t a m s , puikioj Clarendon 
Hills ajpielmkėj ant "State Road" 
Puikesnės vietoj del rezidencijos ne
rasi. Tiktai 20 minučių Iki Chica-
sros. Visi Improvements jvestl lr už
mokėti . 

Taip-gl turime daugybe jvairiu 
namų ir lotų, del pardavimo ar mai 
nymo, visose Chioagos aplel inkėse. 

Norintieji pirkti ar parduoti na
mą, visados gaus greitą lr širdinga 
patarnavimą pas: 

DAUGIS & SAVICKAS 

72« W. ISth Str. 
Pl ione C M U U 160B 

P . \ R I K \ V l M r i 'rtKCM'KKNfc 
l'arduo.siu arba mainysiu anl loto, 

biznis gerai išdirbtas? p«-r i lgus me
tus. Atsišaukite pas savininki.i nuo 
8 ryto iki 8 vakare. 

1947 W 13lh SU., . 
< "livro* 111. 

PUIKIAUSIA IR SKANIAUSIA ŠALTOS KOŠĖS 

VAKARIENE 
"BUNCO PARTY 

iiiiffifiiiimi! 

IR 
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Rengia 

PIJANAI 
1»T-AYER PIANAS. 

iš priežasties apieidimo rhieagos 
gegužis 24 d. turiu parduoti player 
planą su 98 muzikos roliais, suole
lis ir kabinetas. Kainavo $750. Tu
riu parduoti už $125. Atsišaukite 
krautuvėn ant 1 floro 

13M Mihvnirfkeo Ave 
Klauskite Mrs. Pad^vlskr.s' 

playi-r plano. 

PLAYER PIANO OUTFIT 
Player pianas $750.00 ver-

cios su visu j rengimu suolelis, 
lampa, kabinetas ir 75 rolės, 
parduosiu už $125. Atėję rei
kalaukite: 

MRS. DOEPl tE \SP]AN() 
3324 N. Marshfield Ave. 

lmos lubos. 

LABDARINGOS SĄ-GOS 7-ta KP. 

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS--MAY 25 D. 1924 
AUŠROS VARTĮĮ PARAP. SVETAINĖJE 2323 W. 23 PLACE. 

PELNAS EIS DEL NAUDOS NAŠLAIČIŲ. 
Pradžia 6:3« vai. vak. J£an?a 50c. ypatai. 

V I G T R O L O S 
Parsiduoda ¥ictor Vietrola 

ma/.ai vartota 225.00 už 125.-
00 su 50 rekordų. Emerson 
Console Pbonograph 150.00 
už 49.(X>, Columbia 125.00 
49.00, Columbia 150 už 65.00, 
Stark Cabinet Orand upright 
Pianas už 110.00, Shultz Pla-
t e r naujas 550.00 už 275.00. 

JOS. F. BUDRIK, 

lUilI.IDIIIIHIIIIIIIMIIIIIIIIIIllHlilllilUlia 

BRIGHTON PARK 
Viešas Pranešimas. 

Daugelis Chicaff«)s Uctuviu jau krei 
piSl prte man^*s kaipo prie Viešo 
Notaro m reikalavimai^ išpildyti 
pivliminaivs aplikacijas del Kavinio 
Miiim Amerikos pilltvii; popien;, bet 
del pritiuikimo tam tikrų hlankŲ ne-
v įsiems galėjau patarnauti, bet vla-
liar atlaikiau ant pareikalavimo mi
nėtu Munku užtektinai Iš Valstvhės 
DeĮNirtniuento. Ta IK i visiems liletu-
viams KacViu iiatarnauti popierų ga
vime, i!»alp ir kituose Notaro dar
buose tik ki« ipkilės | mano ofisų: 

Valandos: nuo 4:30 P.M. iki 9 P. 
M .P. o nodėliomfs: nuo 10 A. M. Iki 
8 JOSĖPH C. ENCHERIS 
REAL ESTATE & BUTLDER 

4403 South Mozart Str. 
s Telephone Laf. £662 

uiiilUllliillliilluililllMliliiiiisi:;«nilllt» 

REIKALINGA. 
REIKALINGA PARDAVĖJŲ 

Reikalinga teisingų ir iš
mintingų vyrų kaipo real es
tate pardavėjų, kurie gali 
užsistatyti po $1,000 kauci
jos 

A l A. 
PRANCIŠKA VAINAUSKIENĖ 

(po tėvais Puzaraitė) 
mirė gegužėr 22, 1924, 4:20 vai. po pietų, 23 m. 
amžiaus. Gimė Amerikoje. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Petrą Vainauską, tėvą Vincą Puzarą ir 
seserį Marijoną. 

Kūnas pašarvotas 913 W. 32 nd St. Laidotu
vės" įvyks panedėly, gegužės 26 d., 1924. Iš namų 
b va!, bus atlydėta į Šv. Jurgio bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Lai
dotuvėms patarnauja grajb. S. P. Mažeika. 

Nuliūdę vyras Petras, tėvas Vincas Puzaras, se
suo Marijona ir visa šeimyna Vainauskų. 

V 

\ 

z? 

3343 S. Halsted st. Chicago. Mes duodame kostumie-
rius, pirkėjus. 

FARMA 
PAR31A PARDAVIMUI GERA 

PIGIAI 
80 akerių»Žemes, 48 akerial dir-

bamos l t apsėtos, likusi miSka.s ii 
a^inykln, Triobos: 4 kambarių gyve-
niunaa namas su visais 'furniolais, 
didelis tvartas, kiauletvartiSr svirjjas, 
du vežimai, viena buggy, vieno* ro
gės, "'4 šorai, 2 pjaunamos marinos, 
2 akėčios^ 1 grrėbiamoji mašina, 2 
kultivatoriai, 2 sė jamos mašinos, ir 
kiti visi reikalingi padarai; 5 kar
vės, S arkliai, 6 kiaulės, 3 žąsys, 
3 anjjjfs, 40 v i į t ų i r daug m a ž ų . viS-
č i u k i ^ š i ta farma randasi arti Ne\v 
I.i»bon, W i a kelia* nuo Chieagos tik 
%1 30. Kaštavo miąms- $6,000.00, bet 
maino vyrui mirus aš l ikau viena 
naš lė ir todėl esu priversta parduo- • 
ti ja" už $3,500.60. 
- - AtetšaukHie pa» -tnano agentą* -'- -

E D W . W. BAKS, 
8801 Šo t Halsted Str , Chieaffo, 111. 

Geriausios sąlygos norin
tiems dirbti toj biznyj, prie 
gerai žinomos organizacijos. 

Kreipkitės ypatiškai. 
S. L FABIONAS & Co. 

809 W. 35th St., Chicago. 
i • I I I 

REIKALINGA našlė, kuri 
norėtų dirbti kaipo šeiminin
ke fruktų farmoj. Atsišaukite 

STANLEY K. GLOM^KI, 
1 300. N. Well&Sfcv u i 
Telef. Main 4061. 

VIEŠA PADĖKA 

A. I A. 
1 ZUZANA BERNADIŠIENĖ 
\ Tariu labai šinUngai ačiū visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse Gegužio 10 d. Ačiū klebonui kun. H. J . 
Vaičiuliui ir visiems kitiems kunigams dalyvavu
siems laidotuvėse. Ačiū giminėms, draugams, drau
gėms ir pažystamiems už gėles, kurios gražiai puo
šė laidotuves. Taipogi ačiū graboriui, ir visiems ki
tiems, kurie tik kokiu būdu prisidėjo prie laidotuvių. 

Su gilia pagarba, 
ADOMAS BERNADI6IUS. 

i 




