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Ispanai mald* inkai priimti 
Šventojo Tė o. — Buvęs 
Brazilijos p. zidentas pa
gerbtas. — Anglijos kara
lius Papą aplankys gegu
žės 9 dieną. 

ROMA, bal. 13. — Septyni 
šimtai ispanų maldininko, re
prezentuojančių Maristu drau 
gijas ir kongregacijas, atvyko 
Romon ir priimti Šventojo 
Tėvo. Visi maldininkai jau
ni vyrai, aukštesniojo Juonio. 
Tarp jų keletas karininkų u-
ni formose. 

Markizas Villasinda, Ispa
nijos ambasadorius Apaštalu 

Francuzai su Belgais NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
% ! ' - L 

Tariasi apie Vokietijos Kontri
bucijos 

FRANCIJA STATO SAVO PIRMENYBE, PASKUI 
SEKA BELGIJA 

PARYŽIUS, bal. 14. — Va- žcsnę dalį galėsiančios pasi-

MASKVA, bal. 14. ,— Pra
voslavų cerkvės Rusijoje pa-
triarkąi Tiehon ir kitiems 
pravoslavų dvasiškiams čia 
byla prasidės balandžio 17 d. 

įama, kad bolševistinis 
teisrf|s, patriarką pasmerks 
miribpr 

BERLYNAS, bal. 14. — 
Lenkijos mieste Krakove vie
ši maršalas Focb. J am drau
gauja keletas francuzų gene
rolų. Prancūzai, matyt, kam 
nors taiso naujus spąstus. 

CHICAGO, bal. 14; — Pra
nešta, kad galviju skerdyklų 
darbininkams ar tik nebus 

Sostui, markizas Rafel, p e r - Į k a r *'** Padė jo konferenciją! dalyti: Belgija, Italija, Jugo-
sonalis karaliaus Alfonso re-f^ancijos premieras Poincarej slavija ir Rumunija. (Gerai 
prezentantas, ir kardinolas j s u Belgijos premieru Theunis. I dar, kad ne Lenkija. R.). A- padidinta užmokesnis. fTą 
Gasparrį buvo priimant mal- J Svarbiausias konferencijos ti 
dininkus. Šventasis Tėvas į k s l a s — galutinai abiem ša-
maldininkams celebravo M i-: l i m susitarti karo kontribuei-
šias Sikstaus koplyčioje ir da- J o s klausime. Tan klausi-
lino Komuniją. ! , m a n ineina ir karo skolos. 

Po Mišių kardinolas Ben-j F r a T l c i J a M V O s k o l a s A ^ 
l o c k y ^ i v o k a l h ė j o į m a l d i i L i n ! ^ i r Amerikai nori perkelti 
kus, pažymėdamas stiprų Is- j a n t 'Vokietijos ir rezultate iš 
panijos ištikimumą Katali-Į Vokietijos reikalauti 
kų religijai. J is nurodė, j o g > s kontribucijos, 
patsai Ispanijos karalius yra 
Maristu kongregacijos nariu. 
Keletas karališkų princų yra 

negu 
mazes-

iki 
šiolei reikalauta. 

Francijos pirmenybė. 
Francija kol-kas nepaiso, 

ką į tokią kombinuoto galės 
atsakyti Amerika. Tečians 

, aktiviais nariais kongregaci
joj. Kvietė markizą Rafel pa
sakyti karaliui, kiek tai daug 
T̂  . . . . . T .. -v..,. įtaiso planus, kuriuos paskui. 
Papą pasitiki Ispanijos ištiki-1 
mrvl>e Kataliku Bažnvčiai 
kaip šiandie, taip ateity. 

Buvęs prezidentas 
pagerbtas. 

sakoma, paskelbs viešumon. 
Spėjama, kad tuo būdu at

sikračius karo skolų, Pranei-

pie Angliją nėra kalbos. Fra 
nei ja įsi tikinusi, kad Anglija 
kontribucijos nereikalinga. 

Okupuotės klausimas. 
Po kontribucijos nustatymo 

ir patvarkymo seka Vokieti
jos teritorijų okupuotės klau
simas. Franci ja nori tuos 
plotas išdalies internacionali
zuoti ir pavesti Tautų Sąjun
gos žinybai ant visados. Tai-
pat visas strategines vietas 
palaikyti savo rankose. 

Ir tokiu būdu norima "už
t ikrinti" Europai taiką! /Toks 
Francijos elgimasis dar la-
biaus išjudins ir pragaišins 
Europa. 

— 

i ja visgi iš Vokietijos reika-
I lauš nemažiau 40 bilionu auk-

Praeitą savaitę Įvyko kele-l * " * markiu (apie 10 bilionų 
tas iškilmių, kuriomis pagerb- amerikoniškų dolerių). 
tos buvęs Brazilijos preziden- j I r šioje kontribucijoje sta
tas Pessoa. t tys savo pirmenybę. Būtent, 

ANGLIJA NESUTINKA SU 
FRANCIJOS NORAIS. 

SOCIALISTAI IGNO
RUOJAMI. Žinios iš Lietuvos 

BERLYNAS, bal. 14. — 
Vokietijos socialistai kelia 
naują kovą kanelieriui Cuno. 
Tai už tą, kad tomis dienomis 
kanelieris turėjo konferenciją 
su visų partijų lyderiais. Bet 
ton konferencijon nebuvo pa-j 
kviesti socialistai. 

Socialistai visas laikas ver
čia kanclierį, kad jo valdžia 
pasiduotų francuzams, kad 
pradėtų derybas su Franci ja. 
Paskui tie patys- socialistai 
turėtų progos kanclierį ata
kuoti už pasidavimą. 

Dėlto, rimtesniuose" dalv-
kuose socialistų lyderiai igno
ruojami. 

LENKU BANDITŲ 
UŽPUOLIMAI. 

LAZDIJAI. — Kovo 2 d., 
apie 12 vai. naktį 40 lenkų ka-

| reivių užpuolė Galinių kaimą, 
Lazdijų valsč. ir skaudžiai a-
piplėšė kaimo gyventojus. 

Nuo Jokūbo Radžiūno atjė-

sų rublių ir 14,000 auksinų, 2 
moteriškas skepetas, 10 sijo
nų, 10 ritimų audeklo, 10 mo
teriškų jekių, 6, "vlučkines" 
skepetas, 15 skepetjėliu, 80 
svarų mėsos: 

LAZDIJAI. — Naktį į va
sario 26 d., apie 23 vai. lenkų 

mė 2 moteriškas skepetas, 2 kareiviai skaičiuje 40 žmonių 
ritimu drobės, pinįgais 25 ru- puolė Udininku kaimą, Lazdi-

IEŠKO DE VALER0S. . 
klausimą aptaria skerdyklų 
" t a r y b a , " kurią sudaro sker-^ DUBLINAS, b. 14. ,— Ke 
dyklų savininkų ir darbininkų j Ii skaitlingi airių kariuomenės 
atstovai. 

sų rublius, 100 ostmarkių ir 
15 litų, 3 kepalus duonos. Iš 

\ * w* Andriaus Budrevičiaus atiėmė 

jų vatsč. ir apiplėšą šiuos gy
ventojus : 

Iš Mot. Marcikonio paėmė 
2 moteriškas skepetas, 2 ser- 2 centn. -lašinių, 25 metr. au-

• • • f 

mjėgi, 2 kelni, 1 porą batų, 2 dėklo, 5 išdirbtus kailius, ma-
por. pusbačių, 4 ritimus a u - teriškus pusbačius ir dviejus 
dėklo, 6 sijonus, 3 moteriškas marškinius, 
jekes, 30 svarų mįėsos, 10 ma- Iš Mato Kasiulionio paėmė 

} būriai Tipperary kalnuose 
—^ ieško de (Valeros, airių sukilė-

KOMUNISTAI DEGINA i 'l'' vado' k w i s buk tenai **' 
fERKVFC sisljepęs. Keletas kitų sukilė-

I lių vadų jau suimta. Tikima-
MASKVA, bal. 14. - Apie ' s i i r . *» vyriausi , vada BB-
• v i . . . - . « tverti * 

pnesreligmes komunistų de-* 
monstracijas praneša iš pie-

žų moteriškų skepetų ir pini
gų 5 dolerius ir 40 litų. 

Nuo Jievos Budrevičienės 
paėmė .2 ilgu moterišku ži po
nu, 3 eiles moteriškų.Jbaltinių, 
7 moteriškas skepetas, 1 di
delę skepetą ir pinigų 10,000 

VLADIVOSTOKE RE
VOLIUCIJA. 

tinės Rusijos, ypač iš Odessos 
apylinkių. 

Pašėlę, nesuvaldomi bolše-
vikai visur plėšia ir degina] LONDONAS, bal. 14. 
cerkves. Niekas n e d r į s t a , Q m U t ž m , a ' k a d b o ^ v i ^ 

| priešai išmušė iš Vladivosto-jiems priešintis. 
ko raudonąją armiją. 

ZI0NISTŲ KONGRESAS. 

didžiausia dalis kontribucijos 
turi tekti jai. Gi likusia ma-

Brazilijos ambasadorius 
Vatikanui surengiė vakarienę 
pagerbti buvusį prezidentą, j *—~ * *asm 
Iš įžymesniųjų asmenų daly- j staus Ordeno ženklus. Tie 
vavo: kardinolas Gasparri, i ženklai jam buvo pripažinti 
kardinolas Ragonesi, kardino- paminint Brazilijos respubli-
las Benlock y Vivo, kardino- kos šinrto metų sukaktuves. 

LONDONAS, bal. 14. — 
Sakoma, jog žydų zionistų 
kongresas šįmet įvyks liepos 
mėnesį mieste Danzige. 

Tame kongrese zionistai 
aptars Palestinos atstatymą 
Britanijos globoje. 

Karaliaus vizitą . 
Anglijos karaliaus pas Pa

las Lega ir ambasadorių iš 
Cliili ir Vokietijos. Pastarų
jų dviejų žmonos taipat daly- j pą apsilankymas oficialiai 
vavo. Į paskelbtas. Įvyks gegužės 9 

Šeštadienį buvęs preziden-. dieną, su aukštomis iškilniė-
ta$ Pessoa nuo kardinolo Ga-jmis, tokiuose atsitikimuose 
sparri gavo Aukščiausio Kri- pritaikomomis. 

Pralotai Romoje. 
Romon atvyko Breslau ku

nigaikštis Vyskupas, kardino
las Bertranr. Taipat atvyko 
Prahos Arkivyskupas ir kele
tas Vyskupų. 
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SAUGOKITĖS, REFORMATORIAI DIRBA ILLINOIS 
V A L S T Y B Ė J E 

LONDONAS, Imi. 14. 
Francijos ambasadorius Ang-, 
lijai, Comte de Saint Aulaire, 

konferavo su premieru BO
TI ar Law kontribucijos, oku
puotės ir kitais klausimais. 

Konferencija buvo slapta. 
Bet žinovai tvirtina, kad An
glija į Francijos visus proje
ktus tik ranka pamojo. Ne
sutinka su francuzų sumany
mais. 17 El ta) . — Naudodamosi! ' v . . . . 

Kalbama, kad Bonar Lawį n e aiškia K l a i p ė d o s p a d ė t i m i I V o k i e t l ^ • * * * * * « • * • 
laukiąs Vokietijos pasiųlymų, *—!_•-*-•. 
kurie, kaip pranešta iš Ber
lyno, baigiami ruošti. 

OFICIALĖS ŽINIOS APIE 
ĮVYKIUS KLAIPĖDOJE. 
KLAIPĖDOJE STREIKAS. 

kursto vokiški} laikraščių ga-
t ndais, buk lietuviams Pary
žiuje siųloma pasidalinti Ryt
prūsius su lenkais. Heimat-
bundininkai lyderiai: pirmi
ninkas Orlowski, sekretorius 

I Kūno, taipgi "Memelrund-
AVASHINGTON, balandžio s c f ) a u „ / ^ ^ ^ . 

17 (Elta). — 
" ( L . I. B.). 

KLAIPĖDOJE STREIKAS 
LIKVIDUOJAMAS. 

SPRINGFIKLD, 111., b. 14. 
— Illinois valstybėn paga
liau s įsibriauna reformato
riai su savo pragaištingais 
darbais. J ie nori čionai į-
vesti "blue la^-s." 

Legislaturos senatorius 

NEW YORKO VALSTYBE 
PROTESTUOJA. 

Biliuje pramatomos aukš-( 

tos bausmės, kaip piniginės 
taip kalėjimo. 

Bilius pavestas komitetui 
peržiūrėti ir duoti savo nuro-, 
dymų. 

Profesionaliai reformato-

ALBANY, N. Y., bal. '14.— 
New Yorko ; tkrstyhės lęlgisla-

lurai Įduota5 'rezoliucija, Ot
riąja protestuojama prieš' ka
talikų kunigijos persekiojimą 
Rusijoj. ' 
; ' Be to patariama, idaut Suv. 
Valstybių fedėralė valdžia 

MacMurrav (republ ikonas iš1, 
Chicagos) į d a * senatui bilių, r ' a i y r a S l l s i b l l r ? Pr<>testantų 
arba įstatvnmi projektą, K11 **&*&* vardu - L o r d ' s 
riuomi norima visoj valstybėj1 D a y A D t a e e " (Viešpaties 

sekmadie-! D l o n o s S l l s - m a s ) - Tos orga« 
nizacijos vyriausioji galva y-
ra pryčeris Bowlby New Yor-
ke. J is pareiškia, kad už 
"blue l aws" kampanija šian
die vadama 43-se valstvbėse* 

Illinois valstybės gyvento
jai turi budėti. 

i > 

visiems žmonėms 
niais uždrausti įvairios rū
šies pasilinksminimus ir pra
mogas. Norima sekmadie
niais uždaryti visus teatrus 
ir panaikinti įvairiausios rū
šies čia praktikuojamus spor
tus. 

vokiečių nacionalistinės orga
nizacijos kursto streikus. Va-
kar sustreikavo pašto, teleg
rafo ir telefono įstaigų tar
nautojai, kur palikę daug se
nų vokiečių valdininkų (L.I. 
B.). 

STREIKAS MALŠINAMAS. 

WASHINGTON, ' balandžio 
9 (įĮStt*)* — Klaipėdoje ba-

WASHINGTON, balandžio 
11 (Elta) . — Juviu iš mi
nios sužeidus vieną kareivį, 

i;iprię$ demonstrantus pavarto
ta gįnklas. . .Streikuose daly
vauja vokie$aį,. išvien su ko
munistais. it Komunistai rei
kalauja paliuosavimo savo ly 

2 centn. lašinių, 20 metrų mi
lo, laikrodį ir kt. 

Iš Juozo Mikolainio 63 mt. 
išplėšė 4 vasarinius frenčius, 
4 kelnes, .3 marškinius, pini
gais 50 litų ir 10 sidabrinių 
rubliu. 

? • 

ostmarkių ir 20 litų. Iš Jono Bartniko atėmė 7 
Nuo Vinco Savjcko paėmč; ritinius audeklo apie 150 mct 

2 ritimu įdrofc^s, '3 kelnes, 4 rų, pusbačius,. 4 rankšluoš-
moteriškas skepetaites, du ke
palu duonos, 1 porą pusbačių, 
3 šaukštus, 4 stiklines, 9 mar
škinius. 

Nuo Vinco Dereškevičiaus 

čius ir lajaus. 

Iš M. Žukausko paėmė ba
tus, pusbačius ir kepalą duo-
nos. ' 

Kaimą apiplėšę, lenkai 'su-
atiomė 1 ritimą drobės, 1 dV į k r o v ė daiktus ir pas i t r auk 
dėlę moterišką skepetą, 8 ma
žas skeletas. 

Nuo' Vinco '/Viliaus paėmė 
3 išdirbtas odas 1,000 litų ver
tės, pinigais 78 litus, 7,000 ru-

į savo sargybas. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S . 

PAMIŠUS KUNIGAS NUŠ0- Gaila, kad į tai neatkreipta 
V E KLEBONĄ. 

Po to pats pakvietė policiją. 

domės. 

10 P0UCM0NŲ EINA 
TEISMAN. 

KALAMAZOO, Mieli., bal. 
13. — Čionai Sv. Augustino Policijos viršininko parėdy-
katalikų bažnyčios asistentas, m u dešimts policmonų paves-
kun. Charles Dillon, vakarie-, t a civilės tarnybos teismui, 
nės laiku keturiais šūviais iii Pažymimi įrairųs prasižen-
revolverio ant vietos nušovė /ginusį kaip ta i : piliečių šau
tos bažnyčios rektorių kun. dymas, biauriausiais žodžiais 
Hemy O'Neill. Tuojaus po 
tos tragedijos kun. Dillon te
lefonu pakvietė policiją, ku
ri ji areštavo. 

Kun. Dillon policijai pasi
sakė, kad jis tai padaręs del 
"blogo sii juom apsijėjimo." j 
Sako, rektorius su juomi ap- | 
si eidavęs nei su vaiku. • 

atsiliepimas į piliečius, vagys
tės ir tt. 

CHICAGO. — Šiandie ap
siniaukę ir oras nepastovus; 
maža atmaina temperatūroje. 

Detroito, Miehigan, diocezi-
jos Vyskupas Gallągher buvo 
Chicagoje, kuomet Kalamazoo! 

j įvyko tragedija. Jo Malony
bė klausiamas apie kun. Dil-
lon atsakė, kad tai painiselio 
darbas. "Sveiką protą turė-

derių. Darbpnįnkai pareiškė, damas žmogus taip nesielgs 

PINIGU KURSAS. 
^ " • • • • — 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.69 
Francijos 100 fr. 6.47 
Italijos 100 lirų 4.91 
Vokietijos 100 mark. 0-45 
Lenkijos 100 mark. .0020 

8 ~ * landžio 7 nakčia provokato 
yriškom/protestui buvo nuver- buvę lyderių suklaidinti; ir j Anot Vyskupo, kun. Dillon 

reikalautų l bolševikų paliauti ! . s t i am* v o k i e ^ paminklai. į grįžta darban, Peretrakcijos Uepriguli Detroito dioceziįai. 
persekiojus krikščionis. Balandžio 8 d popiet Smelce ina sumažininmi lyderiams Jis atvyko iš kitur gelbėti kai- j | Atdaras kasdieną, (išskyrų? 

DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS 

- l i s 

KIEK DAUG VOKIETIJA 
IŠMOKĖJO. 

priemiestyje susirinko Hei-; bausmės. , Fabrikai dar ne- kuriose parapijose rėkto- į šventadienius) nuo 9 vaL 
nmtbiindininkn kurstomn. vo-• dirbu. — trnninraB n™-« UA. m4M<> Tie »v«n î«,,oA T T « ^ „ nrf-A ilH fi trol iralr matbundininkų kurstoma vo- dirba krautuvės, norM ko- riams. J i s priklausė Kartu-
kiečių minia. Atkartotinu (munistų trukdomos, atsidari- zų ordenui Francijoj. Kuo-
reikalavimu 'jųjų neišsklaid- nėja; elektros stotis dirba ne- met ten ordenai panaikinti, 
džius ir miniai pradėjus grą- visą laiką, vandentraukis vei- kun. Dillon atvyko Amerikon. WASHINGTON, bal. 14.-

Pasiremiant naujaisiais ap- į sinti, prisiėjo pavartota gink- kia; telegrafistų-pastininkų : Kun. Dillon y ra iškalbus. J-
is, iki šiolei Vokieti- lą. Vienas užmuštas, šeši su-: streikas jau užsibaigė. Brau- . vairiose vietose jis darbavo-

žeisti. Šilutėge prasidėjo ningo šūviu sužeistasis karei- si Detroito diocezijoj. Bet 
streikas. Visų riaušių vadai m tikimasi pasveiks. Vafci- Tklebonai, pas kuriuos jis bu-
yra svetimi kraštui gaivalai ro žiniomis streikas galuti- davo, nuolat skųzdavosi kaž-
Heimatbuudininkai, kurie nai likviduotas. (L. I . B.). kokiu jo ypatingu apsiėjimu. 

skaitymais 
ja santarvės valstybėms pini
gais ir visokiais daiktais atly
gino apie šimtą bilionų auksi
nių markių. 

ryto iki 8 v a i vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

•PREKYBOS - PRAMONĖS! 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų Lietuvoj 
Išmokėti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
• • » » • > >a 
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Ba* kssdieaą išskyrų nedšldiecins* 
Metama... , $6.00 
Tvmi ICst*. f&OO 

Ui prenumerata mokai ižk&lno. Lai
kas skaitosi irao airaiymo dienos, 
m* nuo Naajij Matą. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir aenas adresas- Pinigai gerian
tis sfyrti iiperkaat krasoje ar ex-
Sarsse "Money Order" arba įde
dant pinigus į registruota kišk* 

DEAUGAS POT. CO. 
« — . : * . * k_ 

2334 South Oakley Ai 
Chicago, Illinois 

Te i. Roosevelt 7711 

32ZI 
LORDAS ROBERT CECIL. 

Amerikon atvažiavo is An
glijos lordas Kobert Ceeil. J i s 
savo nepriklausoma politika 
Anglijoje buria apie save nau
jos orientacijos politine. gru
pę. Yra daviniu kurie jį gali 
iškelti į to politinio krypsnio 
vadus. Bet mums lietuviams 
jis įdomus savo nusistatymu 
į "Lietuvos — Lenkijos klau
simą. * u * 3 t I I K I 

Lordas Robert Ceeil yra ne 
paprastas politikierius svy
ruojąs sulyg aplinkybių ir pa r 
duodas savo įsitikinimus. J is 
kaipo Tautų Sąjungos paryš 
vaduojasi teisingumo i r tei
sybės principais. Kuomet len
kai sulaužė Suvalkų sutartį 
i r Želigovskis su savo kariuo
mene ginklo jėga okupavo Vil
nių, lordas Ceeil Tautų Są
jungos posėdy protestavo 
prieš tokią lenkų politiką i r 
reikalavo kad Želigovskio ka
riuomenė pasišalintų iš Vil
niaus. Deja. teisybės šalininkų 
buvo permaža i r jo teisingu
mo balsas skaitlingų franeu-
zų — lenkų šalininkų atmes
tas. Štai delko mes >žiurime į 
Tautų Sąjungą neprielankiai, 
ją smerkiame, žinrime į ją kai
po aklą francuzų įrankį savo 
imperialistiniems tikslams sie
kt i . Tečiaus butų nenuoseklu 

* smerkti Tautų Sąjungos idėją. 
Lordas Ceeil i r yra Tautų 

Sąjungos idėjos apaštalas. J i s 
atvyko Amerikon tą idėją gai
vinti, stiprinti ir nustatyti 

prielankią .nuomonę ^amerikie
čių * tarpe. ? J o nuomone, vis^r 
nuoširdus pasaulinės taikos' 
rėmėjai turėtų eiti pagelbon 
Tautų Sąjungai. Nes jeigu ta 
įstaiga, prezidento .Wilsono 
pagimdyta, tarptautiniems 
ginčams spręsti turėtų žūti, 
žmonija nustotų paskutinės 
protingos taikai priemonės, 
kuri besiremdama teisingumu 
ir teise, privalo nugalėti tau
tinį egoizmą, ambicijas, neapy
kantą nuo amžių susikrovusią. 
Priešingai žmonijai gresia ka
ras, nuožmus karas, kurs šiuo 
atveju baigtųsi žmonijos iš
naikinimu. 

Kokių pasekmių turės lordo 
R. Ceeil misija, sunku pasa
kyti, bet turime pripažinti, 
kad jo beriamoji sėkla į vie
šąją amerikiečių opiniją yra 
gera. Prezidentas Haidingas 
vis labiaus prielankus T. Są
jungos idėjai. Bet i r visi tu
rėtų būti šalininkai teisybės ir 
teisės idėjos, o ne fizinės jė
gos, prievartos, karo. 

Lordo Ceeil atsilankymu 
Chicagoje reiktų lietuviams 
pasinaudoti žinant kad jis yra 
teisybės gynėjas. Mūsų prita
rimas pačiai Taurų Sąjungos i-
dėjai, griežtas protestas prieš 
Tautų Sąjungą kuri pritarė 
Želigovskio avantiūrai nepa
šalino jo iš Vilnijos krašto, 
prieš neteisingą neutrajės 
juostos, nutiesimą, prieš jos 
"šventa tvlą", kuomet Amba-
dorių Konferencija laužo e-
lementare teisę sau vai ingai 
priskirdama Vilnių Lenkijai. 
Amerikos lietuviu dokumentas 
įduotas lordo Ceeil rankom 
butų naujas triupas teisybei 
laimėti. 

MEKSIKOS KATALIKAI. 

Spauda praneša, kad šian
die Meksikos katalikai per
gyvena krizį. Bedieviška Ob-
regono valdžia pakilo perse
kioti katalikų Bažnyčią. Val
džiai pagelbon eina visokio 
plauko radikalai — raudonie
ji i r raudoniausi. 

Jei valdžia ima persekioti 

likai, pergyvena krizf. Jei vaK 
įlžia į iniasi |< persekiojimų,; tai? 
ji turi jaustis atsiradus, ne 
savo vietoj. Dėlto nervuojasi 
ir pati nebežino ką daro. Jei 
ji puola Bažnyčią, j i jaučiasi 
kalta. } i 

Tokios rųšies valdžia yra 
ne valdžia, bet tik gauja krau
gerių be jokio pasitikėjimo 
žinon&se. 

Iš Meksiios sostinės parėjo 
žinia, kad ta valdžia šiomis 
dienomis areštavo 43 katalikų 
kunigus. Kunigai turėjo suva
žiavimą bažnytiniais reikalais. 
Valdžia pasiunlė^fioliciją i r *vi-* 
si kiunigai areštuoti. 33 *iŠ*jii 
veikiai paliuosuotį gi 81 pa
likti tolesniems tardymam^. 

Valdžia kunigus kaltina, 
kad jie suvažiavime tarėsi a-
pie meksikonų fašizmo propa
gavimą. Tečiaus neturi nei 
menkiausio įrodymo taip ku
nigus kaltinti. 

Be jokios kaltės ir be jokių 
įrodymų ta pati valdžia kituo-
met ištrėmė iš Meksikos Apaš
talinį Delegatą, Šį ištremti 
valdžiai buvo lengva.. Kas ki
ta vra bereikalo areštuoti ir 
kalėjime laikyti piliečius ku
nigus. Nors valdžia bedieviš
ka, bet ji veikiai gali but 
pažabota. 

Kuomet katalikų kunigija 
vargdienių meksikonų tar-
pan neša šviesą, gi Bažnyčia 
rūpinasi jų dvasiniais r e ika 
lais, tai tokiame atsitikime 
kunigijos persekiojimas yra 
bepročių darbas. 

FORDO SPĖJIMAI. 

Bažnyčią, tai reikia sakyti, 
kad pati valdžia, bet ne kata- partijos baigia savo amžių. 

Henry Ford, automobilių fa
brikantas, yra žinomas ne vien 
Amerikoje, bet i r kitose šaly
se. J o automobilių jstaigose 
dirba apie" 100,000 darbininkų. 

J o šalininkai ateinančiais 
metais pastatys jį kandidatu į 
Suv. Valstybių prezidentus. 
J is palankus tai kandidatūrai. 
Bet nenori priklausyti jokiai 
partijai. 

Ford sako, kad jei žmonės 
nori jį turėti prezidentu, tai 
niekas negali jiems užginti jį 
ir išrinkti. Senosios politinės 

Kandidatams į valdvietės ne
keiks r partijų ,* globos, -v Užteks 
vieno populėrumo. 

Ar Ford bus pastatytas kan
didatu, parodys netolimoji at
eitis. 
H. Ford yra begalo turtingas 

ir vyra pacifistas (taikos šali
ninkas). J u k karo laikais Eu
ropoje jis išrengė taikos eks
pediciją Europon su tikslu su
stabdyti karą. Jo idėja buvo 
daugiau negu drąsi: pasiųsti 
karo laukan į apkasus dele
gaciją ir pasiūlyti abiejų pu
sių kareiviams karo paliaubas. 
Tegul saU vieni didikai ka
riauja. Gi kareiviai, vieton 
kraują lieti, tegryžta namo, į 
savo tėviškes. 

P?ai ekspedicijai Fordas iš
leido daug pinigų. Karą sus
tabdyti tečiaus nevyko. Pagie
žos apimta Europa nenorėjo 
suprasti jo idėjos. 

Dabar "International News 
Service' ' korespondentui tas 
pat Fordas, pasakodamas apie 
Amerikos "biznį "ateity, nusa
ko naują* karą. Tai busiąs pa
saulio karas. Europoje bavęs 
karas, anot Fordo, tai buvus 
didžiojo pasaulio karo tik pra
džia. Gi pats 'baisiausias karas 
eina. I r jis jau netoli. Del to 
besiartinančio karo šiandie A-
merikoje ir gerbūvis lėtai gry-
žta 
- Kaip ir kokiu būdu tas ka

ras kils, "Fond nepasako. Tik 
pažymi, kad po didžiulio pa 
šaulio karo valstybės bus val
domos ne politikų, bet pačios 
liaudies. Liaudies tarpe gy-
MIOS santaika ir, matyt, atei-* 
tis daugiaus nematys jokių 
karų. 

Po didžiulio karo Ford A-
merikai pramato nepaprastą 
gerbūvį. Visokms išdirbystės 
šimteriopai busią čia padau
gintos. Amerika kaskart bus 
turtingesnė ir pasaulis stebė 
sis jos turtais ir visokio "biz
n i o " progresu. 

Jei gyvi busime, tai žinosi-
me, ar tie Fordo spėjimai tu
ri kiek vertės. Tik tiek žino
ma, kad pasauly šiandie nėra 
lygsvaros. Neteisybė ir nedora 
stipriai šaknis įleido. 

«^*tS. - s * * : 

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

PLAUKŲ ŠVARA. 

O F F I C E : 
D r . A I „ M, I U ( K l \ 
1411 No. 5(»-1 Ii A ve , 

Tel , Cicero, 737 
Cicero, UI. 

Į kūtvėlą žim 
rėti — koktu 
darosi. 

Iš žmogaus 
plaukij švaru
mo galima pa
žinti koki yra 
jo sveikata ir 
koks yra jo 
būdas. Susi
vėlęs, sušvin-
kusiais plaukais asmuo, ne tik 
kad pats paprastai serga, bet 
net ir kitus susargina. Užtat 
į plaukų švarą lietuviai turė
tų atydžiau atsinešti. 

Labai svarbu yra plauti 
plaukus ir mazgoti galvos odą. 

Vyrams su striukais plau
kais nėra jokio vargo, kas va
karas nuplauti plaukus su šal
tu vandeniu ir sušukoti su 
minkštu šeriniu šepečiu. 

Moterims' reiktų plauti plau
kus bent sykį į savaite jei 
plaukai yra riebus. Bet jei 
plaukai yra sausi ir šiurkštus, 
tai reikia plauti plaukus tik 
vieną sykį į mėnesį. Bet už
tat visos privalo šukuoti plau
kus kas vakaras su minkštu 
šepečiu. Lai niekas nešukuoja 
plaukų su tankiomis šukomis, 
nes nuo tankių šukų' plaukai 
susižeidžia. 

Mergaitės ir moterys turi 
būti atsargios, kad išplovus 
plaukus neperšaklmti galvos. 
Mat ilgi plaukai taip greit 

kiai žmonės sunaikina savo 
plaukus. Žemiau paduodu ge
rą receptą del 1IAIR SHAM-
POO. 'Draugo' skaitytojai ga
li nusipirkti tų vaistų ir na
mie pasidaryti puikiausi 
SHAMPOO del savo plaukų. 
Nusipirkite sekančių vaistų: 

Tr. of Chincona 1 draelim. 
Bav Rum 4 drachms. 
Glvcerine 4 draclims. 

\ 

Carbonate of Ammonia 4 
draclims. ' 

Florida "VVater 1 ounce. 
IšmaByti tuos vaistus ge

rai, potam tų vaistų įpilti į 
truput) vandens ir trinkti 
galvą. Potam išplauti plaukus 
su tyru vandeniu. 

Kurie užlaikys plaukus taip 
kaip augščiaus nurodyta, tai 
tie sustiprins savo plaukų šak 
nis i r aps i saugos nuo anks
tyvo praplikimo* * \ . 

Duok .Dieve, kad lietuvių 
tauta nebūtų plikių, ligočių ir 
skurdžių tauta! 

Klausimai ir daktaro 
atsakymai. 

Klausimas. Aš norėčiau ži
noti, ar yra kokių vaistų nuo 
utėlių? Mano vaikams priviso 
galvoje .utėlių; mėginau kera-
sino, bet negelbsti. —- Mrs. L. 
Atsakymas poniai L.—Ne ta

mstos vienos, bet daug ir kitų 
vaikučiu kenčia nuo PEDICU-
LOSIS CAPITIS (Galvos utė
lės). Kerosina gelbsti tik nuo 
marškimnių utėlių, o nuo gaivi 
nių nevisuomet. Nuo galvos 

leisti man, kad , neatsakau 
privačiu laišku, nes mano mfo-
mone, apie tai (butų gerai ži
noti ir kitoms 'Draugo' ske.i-
lytojoms. 

KJa-usinias. Mano kojos nuo
lat prakaituoja, dešinė labiau 
negu kairė. Kas vakaras maz-
goju šiltu vandeniu ir papras
tu muilu; kaip-kada naudoju 
'Nyal Foot Povrder^ bet nie
ko negelbsti. Meldžiu patari
mo, ką turiu daryti f — J. J . & 

Atsakymas p. J . J . S- — 
Išmazgojus kojas, ištepk kele
tą sykių kojų padus ir tarp-
p i r ščW su pfeRCHLORiDK 
OF IRON. Mazgojant kojas 
reik vartoti tik TAB S<>AP. 
Arba plauk kojas su sekan
čiais vaistais. 

Receptas: 
i Acidi saRcylici gr. xx. 

Acidi borici 3 j . 
Lanolini. 
Petrolati aa oz. SS. — Misce. 
Atsakymas J. N. — Plauk;.i 

slenka nuo sekančių lytiškų 
ligų: 

1) — Nuo Sypliylio (pran-

eų).» 
2) — Nuo 'Impotentia Sexu-

l is ' (netekimais vyriškumo). 
3) — Nuo onanizmo (s;tu-

žagystj) ir t. t. ir t. t. 

•v > 

neuralgiją, slogas ir kitokias 
ligas. Laike mėnesinių, patar
čiau visiškai neplauti plaukų. 

FARMERIŲ DRAUGIJOS. 

neišdžiusta, o nuo peršaldymo 
galvos kartais -almu* gauti' įdėlių pamėgink sekančius 

' vaistus. 
F t extr. staphisagriae f3 ij. 
Acidi Acetici dil. f oz iv.— 

Nevisi žino kokį muilą reik (Misce. 
vartoti del plaukų plovimo. I Ištepk plaukus su tais vnis-
CAST1LE SOAP yra geriau- >tais , palaikyk bent vieną va-
i-itiF plaukams muilas. Kiti 
perka iš aptiekų patentuotus 
taip vadinamus H AIR SHAM-
POO. Saugokitės, nepirkite ir 
neteiskite savo plaukų su pa
tentuotais humbukais, nes tau-

landą, ir potam ištrink galvą 

Nuo 1913 metų 243 fanne-
rių draugijos pirkti ir parda
vinėti sustojo veikusios. Jų-
vienos žlugo del stokos biza\įo, 
kitos del blogo vedimo, 73 del 
stokos kapitalo, 35 del perdi-
delio kredito, 29 del darbinin
kų vedėjų suktybių, 12 del to, 
kad buvo pavesta kelių žmo
nių d i p ' o l e i . Tos orgaenkaci-
jos buvo apėmusios pramonę— 
grietinas, sūrių, vaisių, daržo
vių, grudų, bovelnos, tabako 
ii kitas šakas. 

Farmų produktai Suv. Vals
tybėse 1922 metais įvertinti 
apie $14,310,000,000; 1921 met. 

su skystu muilu (Tr. Green • $12,402,000.000. Javų užderė- -
Soap, U. S. P.) ir išplauk plau 
kus šu tyru vandeniu. (Po ke-
letos sykių tokio gytĮymo, u-
tėlės išnvks. Ponia teiksis at-

jimai įvertinti $8,961,000,000, 
o gyvuliai $5,394,000,000. Abel 
nai imant kainos ant javų pa-
kilo, o gyvulių nupuolė. 

I R PAŽĮSTI SAVE? 
Keistas klausimas. Ar pažįsti save? 

O vienok rimčiau pagalvojus tenka gerai 
susimąstyti. Sakysime, jųs pameluosite, 
ir kas nors sugavęs paklaus jūsų, kode! 
pasakėte netiesą, ar jus žinosite tikrai ko-

. del* I r kodėl nežinosite! Matote, kaip ma
žai dar tepažįstatė savo tamsiąją šalį; jei 
pažintumėt, pasakyt um£ t man tuo jaus. 

X Kam reikia save pažinti. 

Įžymiausias Europos pedagogas Foer-
ster ' is taip nupasakoja pažinimo reikalą. 

Ar žinote, vaikai, kokia yra tamsiau-
sia,mažiausiai žinoma žemės dal is! Afri
k a i Ne, dabar jau per Afriką drąsus ke
liauninkai yra perkeliavę skersai ir išilgai. 
Pažiūrėkite tik į naują Afrikos žemėla
pį. Tenai jau beveik nebėra tuščios vie
tos. Visur jau nupiešta kalnai, ežerai ir 

. upės. Visi Afrikos gyventojai jau žinomi. 
Manoma net pravesti geležinkelį per visą 

, Afriką. ,, 
Ne, tamsiausia šalis — tai žmogaus 

• širdis. Lengviau yra suieškoti, iškur pra
sideda didžiausia Afrikos upė Nilas, — 
nors tūkstančių metų reikė tam darbui, 
— nekaip ieškoti paslaptingiaUsiame> šir
dies dugne kurio nors žmogaus darbo už
simezgimo. Kodel-gi? Juk, rodos, turėtų 
būti priešingai. Nes norint pažinti kurio 
nors darbo šaltinis, reikia t ik paties savęs 
pasiklausti i r nereikia keliauti per kars
tu?, saulės sude'gintus tyrlaukiu?, nei ko- i liūs ir.naudingus darbus*. Bet niekados ne 

voti su laukiniais žmonėmis. Kas gį tai 
yra per kliūtis, kurios neleidžia mums iš 
tirti savo širdies? Mat, žmogus bijo at
rasti savyje ką nors bloga, žmogus nenori 
susitikti savyje blogų ypatybių, todėl tai 
ir yra taip sunku sužinoti, del kokios prie
žasties mes ką nors padarome. Net drą
siausias išradėjas, kurs nebijo nei baisiau
sio liūto, nei laukinių žmonių, ir tas be
galo bijo prieiti^prie pat savo darbo šal
tinio. J is labai nori manyti darąs viską 
del žmonių meilės ir apie save visai ne
mąstąs. Bet įsižiūrėjęs geriau, jis gal at
rastų, kad dauguma jo darbų išplaukia iš 
ieškojimo garbės augštybių, kiti w l iš 
kitokių šaltinių, ir kad ti&ros tiesos i r 
žmonių meilės gal yra ten tik niažįs^ la
šelis, kurs įkrinta pakeliui į anuosius 
svarbiausius šaltinius i r esti jų pralytas. 
Bet a r ne vistiek, iŠ kokių šaiįinįų plau
kia jo darbai? Juk, rodos, sva3jMan|ia y* 
ra, kad jis daro ką nors didelį ir-naudin-
i l £ £ 4 m * ™ £ « b , f t l į ne vis-
tiek, ar malūnas yra sukamas vandens, 
ar vėjo — by-tik jisai suktųs! Žinoma, 
vistiek, a r vanduo ar vėjas, bet įsivaiz
dinkite, kad tam yra .dar kokia nors kita 
jėga, kurios dar nemokama gerai suval
dyti i r kuri kartais pasileidus gali visą 
malūną į gabaLėlius sugriauti. Ar tada ir
gi vistiek, kokią jėgą žmogus išsirinks 
savo malūnui f Kaip tik tas pats yra, jei 
žmogus garbės ieškojimo stumiamas į 
dafbą> Gal kurį laiką jis i r padarys dide-

I 
galima būti tikram, ar jis neapvils savęs 
ir visų, kurie juo įsitiki. Nes juo daugiau 
garbės imagus turi, juo daugiau nori. Tu 
labai greit tas noras tampa tvirtesnis už 
žmogaus sąžinę ir už tiesos meilę — ir 
tada žmogus yra pražuvęs. Todėl taip be
galo, svarbu yra save pažinti, kad žmo
gus, kol dar yra laiko, atrastų visa, kas 
jo širdyje gali labai užaugti iv padaryti 
jį vergu. Jųs žinote, kad nuodingi gry
bai geriausiai auga ten, kur neprieina 
saulės spinduliai. |Tas pats yra su nuodin
gais grybais mūsų širdyje. Jie auga ge
riausiai ten, kur niekados neprieina sa
vęs pažinimo spindulys. Jūsų tėvai pa%' 
tebi jūsų klaidas, tik joms jau taip uža 
gus, k<įd jau sunku esti jos beiŠrauti; j ig 
patįs tegalite, pažinti augalą, jam v< 
pirmus plonučius daigus, širdin leisti pr 
dėjus. Juk ir liga lengva yra nuveikti 
pat pradžios, 'bet uileidus ją i r leidus įsi
keroti, — dažnai jokie vaistai nebegelbsti 
ir žmogus »turi įnirti. 

Mes neapsakomai norime "gerai apie 
save manyti -— tas noras daugiausiai kliu-
-do mums save pažinti. Kiekvienas žmogus 
nori save gerbti ir todėl bijo savo blogų
jų ypatybių pavadinti tikruoju vardu. 
'*O, tas tai viską daro iŠ puikumo." — 
sakoma tuojau apie kitą. Bet patįs dary
dami ką nors vien iš puikumo, garbės 
ieškojimo, ar noro pasirodyti, įsikalbame 
sau, darą tai vien del geriausių priežas
čių. Žmogus išgalvoja tūkstančius viso
kių priežasčių, kad tik išsiteisinus. Jei kas 

^ 

užmiršo ką, ar tingėjo, tai vadinas: ^ N e 
turėjau laiko". I r žmogus net pats tuo 
tiki. Jei kas,, atėmęs iš mažesnės sesers 
medalininką/ suvalgo jį, jis sako: "Bi
jojau, kad jai suvalgius, pilvas ims skau
dė t i " . 

2. Viskas gerai! 

Stovėdamas vidurnaktį ant garlaivio, 
plaukiančio ,per juras į Ameriką, ar kur 
kitur, išgirsti urnai, tarsi iš dangaus, 'bal
są skambant: "Viskas gerai" . Yra tai 
balsas jurininko, kurs sėdi augštai, ant 
pat garlaivo viršūnės/ ir žiuri aplinkui. 
Nematydamas jokios nelaimės, ramina be
sitaisančius gulti keliauninkus. I r tas šau
ksmas skamba, lyg koks palaiminimas iŠ 
iaugštumų. O garlaivio vadovas, kapito
nas, prieš eidamas gulti, da r - sy l į žiuri 
akylai į žemėlapį i r į kompasą, kad įsiti
kinus, kokioje vietose garlaivis yra tą 
valandą, ir ar jis neišklydęs iš savo kelio.x 

Kuo garlaiviui yra kapitonas ir ju
rininkas, se^iaflu *aflajtf$ vkšunės, tuo 

e T T T H y r V ! | ž n e ^ H * o H a s f Sąžinė ir 

I 

protas turėtų kiekvieną jpĮkarą, prieš at
gulant, išbandyti, ištirti, ar žmogus ne
išklydęs kartais iš tikrojo kelio ir ar pas 
jį yra "viskas gerai" . 

Nebijokite, aš" nesakau, kad reikia pen 
kiauras dienas apie save mąstyti; nenoriu 
visai, kad jųs nuolat landžiotumėt po vi-

nepažiurėjus į savo sąžinės kompasą — 
tai išrodo man perdaug nežmoniška ir 
perdaug neišmintinga. Je i mes niekados 
ramia valandėle nepamąstysime gerai apie 
kiekvieną žmogų, su kuriuo gyvename, ar 
kokius nors santikius turime, ir nepasi-
klausime savęs, a r mes su juo teisingai,, 
kaip reikiant, elgiamės ir apie jį spren
džiame, kaip-gi galėsime save valdyti tin
kamai, kaip galėsime išsirinkti teisingą 
kelią ? 

Yra sena pasaka, kuri pasakoja, kad 
esąs toks užžavėtas laivas, kurs nuolat 
klaidžiojąs^po juras, negalėdamas nieka
dos pabaigti savo klajonės. Kas niekados 
į save neįsigilina, kas niekados apie save 
nei apie kitus gerai nepamesto, tas yra 
kaip tasai užžavėtasis laivas, kaip laivas 
kurs klaidžioja, audros varoma*, sudras
kytomis burėmis, be vairo — ir niekas ne
žino, kur jisai nuplauks ir kur susidaužys 
į mažus skiauteiius. ( 

"Ar neesu atkaklus, ar nesididžiuo-
ju, a r neesu savymeilis, grubijonas, ne
mandagus pasielginje, a r nekalbu perdaug 
apie save, a r neesu betvarkis, f melagis 
kiek yra mano kaltės tame, kad nelaimė 
ar nepasisekimas užgriuvo ant manęs ir 

* 

• y 

; * 

manųjų — visus tuos klausimus reiktą 
sau pasistatyti ir drąsiai į juos atsakyti. 

JCa* pripras daryti tokią sąžinės "rokun-
dą", tas bus savo likimo vadovas ir po
nas, jis net ir kitus ves per gyvenimą. 

sas savo širdies kerteles, ieškodami tenai I Kas \o neišmoks, tas visados bus bangų 
- be paliovos visokių blogybių. Bet taip I stumiamas ir niekados nežinos kur jisai 

kokia katė^ar karvė, taip visai nė sykio I yift.tr kur nueis. (Bus daugiau) 

i 
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Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A 

STOKITE Į L. VYČIŲ LYGA. gas tai kodėl mes ir gi nega 
lime turėti base-ball lygą! Pa-

patikrinus kuris tynias yra ge
resnis. 

Pinnoje daly žaidimo Wau-
kegano tymas pasirodė pusėti
nas. Tada rezultate buvo 9 
prieš Clucagiečių 6. Antroje 
daly žaidimo Waukeganiečiai 
negavo nei vieno skaičiaus 
(langiaus. ; 

Dackus ir Kuzmickas įmetė, 
iš \Yaukegano puses daugiau
siai bolę į krepšį. Aleksonis 

L; Vyčių 47-ta (9). 
B. F. P . 

Dackus, lf. 2 0 1 
Kairis, rf %0 2 
J.unceris, rf 0 0 0 
Alek»sonis, c 1 0 2 
Kuzmickas, rg 0 3 2 
Unevičius, r£ 0 0 0 
Andrius, lg 0 0 0 

3 3 7 

C. PADDOCK IŠVAŽIAVO 
Į PARYŽIŲ. 

Los Angeles, Cal., Bal. 12 d. 
š. m. — C. Paddock, garsiausjs 
pasaulio i&h?gfkas, išvažiavo į 

ATSAKYMAS. Neįdėsime šitos koresp., nes 
negalima išskaityti. 

Didžiojoj Britanijoj mote
ly s turi jau net 65 "soaser" 

Chicagoje mntkuri .labar p u - { s i r o d y k h V v ( , h l , > a s e . b ; H ^ t taipgi parodė kad galįs gerai 
a t tnu i daug base-ball t y m ^ i šį sezone geriau negu pra- ž i l i s H ! m e ^ « r a a * **>>« vien. 

sezoną. Valio I#. Vvčin 

V n" 
Senas atletas. 

Tie kurie nuo šonai priklausei 
1 eiti} s 

prie !i. Vvčių Chicagos L v g o s ' ^ , . 
. ; \ J* ( nieagos Base-ball lvga! 

tai dar \y dabar priklauso. 
Tie lietuvių tymai kurie esate 
susiorganizavę prisidėkite 
pri«e L. Vyriu Chicagos Aps
kričio Lygos. Iš to bus didelė 
nauda. 

WAUKEGANAS SUPLIEK 
TAS. 

VIJURKAS SAKO. 

Lietuvos Vyčių 36-ta kuopa 
iš Brigbton Parko, Cliieago, 

Šiemet L. Vyriu Apskritys f a t k e r 5 i n o j u a n t r a m ( , ž i l i ( l i m e 

<!ftoda gražia dovana, taipgi iri W a u k e g a n . 0 L . y . 47 kiio-
\\ dson i: Co. duoda mušu Yy > . , , ! u n v ( l l | ^ . ^ Wmikeg»-
ciains dovana, geriausiam tv- l T» I I-- O * V 

<Į, r,u.(iu, i,> p r l (^ r > a | a n ( ] z l 0 S-ta diena s. m. 
mui. Jei anglai ir kiti svetimtau
čiai gali turėti 'base-hall Iv-

I 
M.E.ZALDOKAS 

ARKITEKTAS 
rel. Off. Humboldt 48S9 

Keti. Humboldt SS9S 
1263 N. Paulina St. 
K A W > . Milw»ukee ATCU 

Chlcago. 

tekmadieny po piet. Supliekė 
liasket-ball rungtynėse šią 
47-tą kuopą. 

\Vaiikegano tymas pirm to 
buvo atsilankęs Cbicagon ir 
supliekė vietinę kuopą su re
zultate 15 prieš L. Vyčhj 36-
tos kuopos 13. 

Ui laimėjimas Chieagiečių šti
ly gi no rėdąs. -Taigi dėlto gal 
dan vienas žaidimas įvyks kad 
— ~ i — 

syk i krepšį 
Prieš pat užbaigimo žaidi

mo žaidikai m abiejų pusiu bu
vo labai pailsę. Jei žaidimas 
butų užsitęsęs da kokias pen^ 
kias minutes tai žaidikai ne
būtų pajėgę visiškai pastovė-
ti. 
•VVaukcgano laikraščiai ra-
š*- kad šitos rungtynės tai bu
vo smarkiausios kada nors 
buvo žaista Waukegane. 

kk \Yaukegan Daily News' ' 
net turėjo aprašęs šitą žaidi
mą didelėmis raidėmis. 

Sąstatas buvo tokios: 
L. Vyčių 36-ta (14). 

B. F. P. 
(VBrien, rf 
Mazūras, lf 2 0 2 
Crorkas, c 1 2 0 
Urbikas, Ig 0 U 2 
Pieža, rg 2 0 2 

6 2 (i 

, 

MES KVIEČIAMI' TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Ac-tount'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmenfasv nes saugus nešiantis. gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Accomnt'us galima pradėti s u $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus . 

CICERO** BANK 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO. ILL. i 

SAIUTE BITTERIS 
Yra geriausia gyduolė 
nuo galvos skaudėjimo, 
neturint apetito, o labiau
siai užkėtėjimą vidurių. 
Galima gauti aptėkose ir 
saliunose kaina $1.00 bon-
ka 12 bonku $9.00 kaip 
vartoti nurodyta ant bon-
kų. 
SALUTE BITTER MFG. 
616 W. 31-st. Chicago. 

Tel. Boulevard 7351 

Didelė Vėliava Veltui 

i 

Turi būtinai įsigyti ja. Kiekvienas turi tureli 

šią gį-ažią vėliavą, kurią galima iškabinti šventėse. 

Šį vėliava yra 3 per 5 pėdas didžio, gražiaus ma-
-

terijolo kuris nebluks. Su šia vėliava dar gausi tam 

tikrą stulpelį ir virvele ant kurios galima pakabinti. 

viskas gražiai sudėta dežuf'je. 

Sužinojęs kad Lietuvos Vy
rių 36-ta kuopa atvažiuoja į 
mūsų Waukeganą žaisti su 
niusii vietine L. Vyčių 47-ta 
kuopa basket-hall, susidomė
jau ir pasirįžau pamatyti ar 
Chicagos galingas basket-ball 
tymas galės atsikirsti už.pir-
mą pralaimėjimą. 

Apie antrą valandą nuvykau 
į Banvell salę (gym), kur žai
dimas įvyko. 

Žiūrėtojų prisinnkoHabai 
daug. Visi tikisi kad L. Vv-

* 

čių 47-ta kuopa išlaimės. AŠ 
irgi taip sau manau. 

Prasideda žaidimas, abi piu 
js^s imasi smarkiai. Pirmoje 
daly mano spėjimas tvirtina-

-. Q 0 mas, nes mano tymas turi 9 
punktus prieš Chicagiečius ti'v 
(>. Man linksma ir visiems 
NVaukeganiečiams linksma — 
bet, pamatysite. 

Jau ir prasideda antroji da
lis. Jau čia netoli galas. Bet 
r.š anot patarlės "veiziu, vei
kiu, ir žiurvt pradėjau" kad 
jau VVaukeganiečiai silpnyn 
eina. Plaukai jau ant mano 
galvos pasistojo, šaukiu kiefc 
galėdams bet kas iš \o šauks
mo kad Brigbton Park iečiai 
vis eina geryn ir geryn. 

Užsibaigė jau ir žaidimas. 
L. Vyčių 36-ta kuopa su 14 
punktų, o L. Vyčių 47-ta su 
tik 9-niais punktais. 

Kadangi į žaidimą atsilan
kė daug Vyčių iš Chicagos 
taigi man pasidarė gana kar
šta, nes aš pirm žaidimo bai 
šiai jiems gyriaus, o čia ma
tai mano gyrimai ant nieko 
nuėjo. Bet visgi nenusiminiau. 
Cliieagiečiai Brigbton Parkie-
ėiai, dar kartą pasimatysime 
su jumis šią vasarą base-ball 
ir tada mes ištikrųjįr išlainv}-
sime ir tada ai Vijurkas su 
.-avo štabu važiuosiu į Spring-
fieldą pliekti Milerio tymą. 

. Vijurkas. 

šv. Antano Ratelio Atletui. 
Tamsta rašydamas korespon
dencijas rašyk su rašalu ir 

Paryžių šiandie dalyvauti in- t i k a n t v i e * o s P ^ 8 l a k S t o ' ž a i d i m o " t e ams" . 
Urnacionalinėse kolegijų šam-
pionatuose. Jisai da ir dabar 
tebelaiko išbėgimu šampiona-
tus 100 ir 200 metrų. Pama
tysime ar kas nuo šito Ame
rikono galės .atimti šį pasauli
nį atsi žymėj imą. 

S A L U T A B A S B I T. T E B S 

Julės Verne tikra pavardė 
buvo Oichewitz. 

PRANEŠIMAS j 
2Q metų prityri-g! 
mas plačiai pagar-» 

. 3 . sėjęs fotografas A. # 
* • * Voitkevičius pagr j - o 

to iš Lietuvos ir 
a v o name 636 YV. 
18th St , Chicago, 
m. atidarė pikčer-
nę, pagal naujau
sios mados. 

Nepamirškit sa
viškio. \ 15 

Kas tas "Salutaras" Bite 
ris" per vienas? Yra tai gy 

^Q duolė sutaisyta per specialis
tus — chemikus, kuri su-

P5 drutina nervus, pagelbi ligo
se skilvio, vidurių ir žarnų. 

^ ir t. t. Pasekmingai išvalo vi-
dūrius, prašalina visus gesus 

(H ir Išmatas nereikalingas žmo 
gaus systemai ir priduoda 

" stiprų, dr u tinant i veiksmą 
l_l kūno dalims, kas. veda prie 

tikros atgavimo sveikatos. 
Mes esame išimtinai vieni 

visoj Amerikoj ką rekomen-
- duojame savo šaknis — lie-

QQ karstas kaipo geriausias gy
duoles. Tai drystame atsaky-

<\ ti kad mes esame šaltines 
sveikatos. 

PH 
K a p o patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-

<j merikoj, bet taipgi ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai-

m 
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dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios. 
Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki
te tesiai 18 mūsų. P 

6 SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
** 1707 So. Halsted Street Chicago, niinois. 
& S A L U T A B A S B I T T E B S 
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TAUPUS ŽMOGUS Turtas 
$14,000,000 

BEGULAMAI TAUPO IR 
INVESTINA IŠMINTINGAI. 

f 

• 

\ 

Kaspar State Bank 
1900 BLUE ISLAND AVE., KAMPAS 19-TOS GAT. 

Pradedant Panedeli, Balandžio 16-ta 
mes duosime šias gražias vėliavas veltui kiekvienam naujam depozitoriui. Ateik 
bankon panedėlį arba bile diena po tam ir pradėk nauja taupinimo account'a 
ant $5.00 ar daugiau ir pasiimk vėliava. Perkant šią vėliava' krautuvėj atsieitij 
brangiai — dabar proga gauti ja veltui. Šis pasiulijimas pasibaigs gegužės 3 0 d. 

i «. 

Štai dienos kuriose galima ja iškabinti: 

Gegužės 3 0 — Vainiky K e n a 
Birželio 14 — Vėliavos diena 

Liepos 4—Nepriklausomybės diena 
Lapkr. 11 — Armistice diena 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 West BANK ill 35th Street 

CLEARING H0U8E BANKĄ 

DETROITIEČIAI SVIEDI-
NINKAI VAŽIUOJA 

ŠIĄ VASARĄ Į 
CLEVELAND. 

CHICAGO 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 

ILLINOIS 

• -

• 

Narys Federal Reserve- • 

c h S HousecA^n0 Trisdešimts mėty. Konservativiškai Vedamas Bankas. 

^giiiii^iniiiiiiifii^Eiiiiiiiiiiiiiiiii(^iifiiiiiiiii[^EHiiiiiiiiiii[^Eifniiiiiiiii[^iifiiiiiiiii[^tiiiiiitiiii[^iitiiiiniiii^niiiiiiifii^s 

Pirkite Plumberystes ir šilumos [taisymus nuo 
Firmos kuriai galima pasitikėti. 

Ką parduodam yra gvarantuota 
• - t 

Grąžinam jums pinigus, jei neesate užtektinai užganėdinti, arba permainom 
H pirkinį. Skolinam įrankius išbaigimui darbo be atlvginimo. 
5" 

Lietuvos Vyčių 102 kuopa ii 
Detroit važiuos žaisti base-
ball į Cleveland, su L. Vyčiu 
25 kp. 

L. Vyčių 25 kuopos sviedi-
ninkai šįmet žada būti labai 
tvirti, nes jie deda visas pas
tangas savo tymui pagerinti. 

Praeitą, vasarą Clevelandie-
čiai supliekė Detroitieeius De
troite, per Lietuvos Vyčių 
seimą. Dabar Detroitiečiai yra 
pasiryžę atsilyginti ir parody 
ti ka4 jie yra geresni už Cle* 
velandą. 

Detroito ir Clevelando rung 
tynės( smalsiai laukiamos. 

WESTVILLE, ILL. 

m 

Piric syki pas 
mus, paskui vi
suomet pas mus 
pirkshe. 

Atletei. — Vyčiai vaikimri 
jau įsigijo " t raek su i t s" ir 
jau daro praktikas. Merginos 
gi laukia kol oras labiau at
šils. Susiorganizavus atletams, 
sutrauksime visa jaunimą po 
savo sparnu. 

Loretta. 

m 

Pabandyk musy išdirbinius, o persitikrinsi 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

Levy & C ° m P a n y 
Kampas 22-ros ir State Str. 

0645 
1692 Tel. Calnmet 

[SIUIIUIIIIII^IIIIIIIIIIIIC^IIIIIIIIIIH^IIIIIIIIIIII^IIIIHIIIIIK^IIIIIIIIIIIIC^HIHIIIIIIII^IH IIIHHf̂ DIIIIIIlIIIIIBE»1IIIIIĮÎ  
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LABDARIŲ VAKARAS. 

Cicero, III. — Labdar. Sąj. 
3 kuopa rengiasi visomis jė
gomis prie vakaro, kuris įvyks 
sekmadieny, balandžio \Z d. 
Šv. Antano parap. svet. 7:30 
vai. vak. Vaidins du puikiu 
veikalu: MPaklydėlio kelias", 
ir "Nelaimės ir laimės". Be 
to dar bus kitų įvairumu. 

To vakaro pelnas eis padi
dinimui kuopos iždo, nes iž
de pinigų maža, o pašelpa yra 
reikalinga bent kelioms šeimy
noms. Visos šios šeimynos ken
čia vargą; kai-kurios yra ser
gančios našlės, su neūžaugų-
siais vaikučiais. Todei visi vy
kime į taip puikų vakarą, o 
jūsų parama pradžiugins var
guolių širdį. M. A. L. 

Teko pastebėti keletą as
menų kurie į viršminotų artis
tų koncerte, 3-čią syki atėjo pa 
siklausyti. Nors irių -utį vėlai 
koncerto programa prasidėjo, 
bet tas publikos upa nesuga
dino, nes ji išsiskirstė pilnai 
patenkinta Liet. Vals. Operos 

— • i 

artistų pasirodymu. Neišdildo
mą įspūdį paliko. Rep. 

VELYKOS. — VAIŠĖS. 
VAKARAS. 

KONCERTAS. 

Koncertas. 

Waukega«i OI, — Sekm. 
bal. 8 d. Lietuvių svet. Šv. 
Baltramiejaus dr-ja turėjo kon 
certą. ir balių. Koncerto pro
gramą labai gražiai išpildė Šv. 
Baltramiejaus choras, kuriam 
vadovauja Nik. Kulys. Solo 
dalis dainavo sekanti: J . 
Kvederaitė, O. Burbiutė, A. 
Šimul iu i , A. Oiapas; duetą, 
O. Česniutė i r M. Švitoriutė; 

Westville, IU. — Velykos 
paikiai pavyko. Kadangi oras 
buvo puikus, tai ir procesija 
ėm lauko pusėj aplink bažny-
i nu .» . [ * - * . 

cią̂  Antj prisikėlimo, bažn. 
Jmvo pilna,zpipnių. Tik gaila 
kad nėra kam mūsų chorą Ves
ti. Jaunimo f yr̂ y gražaus. €ui-
vus gerą vettėją, sulauKtum? 
puikų chorą."Bet dabar reikia 
kentėti ir gana. 

Po sumai, Vyc-iai, in corpnre 
ėjo išreikšti sava dvasiškiu 
vad. linkėjimus. Nepaprastai 
nustebome įėję vidun, nes mųs 
gerb. dvasios vadas pavadino 
prie stalp apkrauto skaniais 

] valgiais. Garbė buvo Vyčiams 
praleisti tą porą valandų su 
savo dvas. vad u. Visi Vyčiai 
vienu žodžiu taria ačiū už to-

'vaidinime, 
* 

i - t * •' L£& 

| ^ ^bė iuž t a j i r jiems" % i \ :v 

Pociūtė ir J . Ivarpiutė. Neuž 
ilgo sulauksime gerų solisčių. 

Svetainė prisikimšusi pilna 
žmoniųriPemo liks gerai. Visi 
klausia, kada v>l Vyčiai rengs 
perstatymą* 'Buvo atsilankęs 
svetys kum J. Vencius, 

Kode!.; — Kasžin kodėl iš
rinkti .korsepondentai neteikia 
žinių laikraščioms? 

Loretia. 

PIKNIKAS. — RAPORTAS. 
' U PASIDARBUOS. 

Detroit, Midi. — Kat. Fedo-
racijos 4 skyriaus mėn. susi-

m 
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New-York. New liaven and 
Hartford geležinkelis išėmė 
grupinės apdraudosrfgroui> in-
surance) už ,$7,000,000, s.avo 
7.000 darbininkų,, 

tus m . 
t liti 

Tūrių aut omo- j 
blliufl Tiso klero s 

* reikalatna. KJO^B 

'prieinama. 
3319 Aubnm 

lOOf 

nl diKlf « * 
mesnęs. i » » * | 

kla Wt« f l ^ 
•mą V: .1* 

; Cliicugos 'mūrininkai pasira-
šcV po nauja sutartimi kuria 
jiems bųs mokama $1.25 į va 
landą pradedant birž. 1 d. 

FILLED — MILK. 

Ki^— 

Ave. Chicago. j 
j . ^ • • • » » • • r • - - ~ ^ ^ - - * • » • > • 

jn« parduoti. 

noni instrnk-
rijom' d*odn» 

me plrhėj»m» Mfji grarantuojame 
kad įuokiniftl iralės *roti ant artn. . 
. H ! L K Jniidu l k a i r i u s mfnt'hlui 
talkT K « S k i t « W H ^ u i re ikalu i . I 
Siamas 

S 

Prieš šį sutvėrimą išleistas 
yra įstatymas.- Uždrausta jį 
įtervažiuoti i*'platinti. » 

J is padaromas, taip: iš t i l ^53307 ^ Ib l im Ave. CMcagb j 

~-m • - - ^ 

Telefonas Boa lęrard 41 ! • 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju la i -
dotnrėM Tta-
tmveaa krlkft-n 
trnoM Ir l d t u o - j 
M r«lkalno«#; 
Kainaa pr ia lna- j 
mot 

rojo pieno išimamas visas ne- a _ ' , . , , , . --- . -—S 
rinkimas įvyko kovo 25 d. Šis i , u m a s įr j i s p ^ k u į užpildo- W •» p • 
susirinkimas buvo nepapras- tinas reišuhj (cocoanut) aliejų -\ D r ^ n e i ^ Kaushillas D. C. 

Išimamas iš jo visokis tas, nes buvo skaitlingas ir 
•daug *svarbių reikalų aptarė. 

Tarp kito ko nutarė visa 
draugijų bendromis jėgomis 

IBI. 

kvapas ir skonis ir prirengia
mas kaip evaporated milk ir 
taip parduodamas. J is neatsto-

Lietuvos Vais. Operos artis- ant piano solo, Nik Kulys. 
tų atsisveikinimo koncertas į-
vvkęs bal. 11 d. puikiai pasi

sekė , / 'nonių prisiri.iko pilnu
t ė l ė svet., Paskiau atėju
sieji gavo stovėti pasiėj^Vis. 

Žmonėms choro ir solistų 
programa patiko ir ilgai plojo 
rankomis po kiekvieno išpil
dymo programos dalies. 

Koresp. 

| P. KV0RKA & SONS S 
C • • • • • I • I • • • 

1549-51-53 W. Chicago Avenue 5 

kį puikų pavaišinimą. Po pie-j r i n k o komisijų, prisirengimo 
tų laikų praleidome dainuo- darbui. 
d a m i i r U* Skyriaus atstovas, .Matas 

Teatras. Bal. <1. v f e t f ^ f t m ^ ųfrfa ral>ortų iš į-

1 
C H U į O P R A C T O R .1 

Gydau be operacijų ir be gryduolių j 

Naiure Oure Institute 
D E . M. A. Vf iLOKIS 

Osteopatn^?, Ouroprataa 
KatuK>l»^fQftS 

6 y d a u ivairiaa lijras, o ypat in
gai užaUenėjualas. be vaistų lt 

operacijų, — naujausiais bu 
' i d a i s . 
4224 Archer Av. Br lghton Park 

Iheafcer Bldg. , 2-roa Inbos. 
Valandos: nuo 9 lkl 12 diena. ^ 

N u o « iki 8 Tai. rak. 
Nedėldienia is nuo 9 lkl I I . 

Tel. Lafayette 6«88 

n 

surengti pikniką vasarų. Iš -f jo pieno, neturi ypač vai
kams tinkamų maistinių dali-j 

SS' 
r 

niai Vyčiai surengė teatrų. No
rs vaidilos buvo labai nusi-

vykusio katalikų suvažiavimo 
'kovo 20 d. Pittsburghe. Pa

minę, manydami kad vaidini- s i r o ( j 0 > k . u l a tstovas savo ga
nias neseksis, nes išviso ture 
jo tik tris repeticijas, bet vi 

Rakandai, Pečiai, Kar- | 
petai, Kanai, Victrolos, j 
Siuvamos Masinos, Plau-
narnos Mašinos eic 

sai kitaip vi H o. Tų vakarų 
dalyvavo ir kritikas, kuris pa
žymėjo, kad visi vaidilos per
gyveno savo roles* taip gc ra i 
atliko. Ilodos, sakė, žiuri į 
tikrų atsitikimų. Naujos sco^ 
nerijos pridavė daug grožės. 
Vaidino "Bakm kritęs šaUSBS 
nekelsi , ,. Vaidino sekantieji: 

eigas gana gerai atliko. Sky
rius išrinko komisijų, iš kiek
vienos draugijos po vienų, ku
ri .darbuosis parėmimui kriks. 
<!cm. bloko rinktinuose į sei-
lųų. Tik gaila, kad ne visa ko
misija rūpinasi savo pareigų 
atlikimu. Blaivininkas. 

• , 

New York. United Tęs
ti le Workers of America rodo 

nių ir todėl yra netikęs. Tat 
valdžių ir rūpinasi sustabdyti 
jo išdirbinėjimų ir pardavinė
jimų. • 

~VAISTININKYSTE~BUS 
700 METŲ SENUMO. / 

Kita meta apvaikščiosime 
1 

visokias staigias ir kroniskas l igas: ., _ - -
nervų, reumatizmą, paralyžių, nakįinj. 
susišlaplnimą, dusulį ir visas Uitas ll-< 
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata-^ 
rimai dykai. fį 
2151T W . 21 S t , k a m p a s I i e a v i ^ ' S ^ , 

Telefonas Rooseve l t 8135 » , 
Valandos: 3:00 iki 9 p. m., NetfiUttJ 

9 iki 12 a. m^ i r 

. ^ „ ^ 5 
S. D. LAOHAWiaZ j 
M B T U V I S CSRAB0RIU8. ^ 

5SS14 W. a s - r d PL Chlcaąo, III ! 
pa tarnauja la idotuvėse kuopl-
Mula. P.t£fer<1<¥ meldžiu ats išau

kti o m a n o fcrba busite užga-

• Cash arba ant lengvų išmokesčių. S 
Telefonas Monroe 3683 

A. Kleftiis, J , Karpiutc, A. nepasitenkinimų nesenai ^nutu 
Š . ^ ^ J . J b k a u s k a ^ A p m ^ ^ m i o ^ ^ p ^ į ^ i 

D 
J 

delskaite, J . Vendelskas, 71. 
Seimanaitj ir J . Kleinis. Visi 
.artistai-mėgėjai i)asiž\miėjo 

iilariškiausis 
Bankas 

Xaujos iVn^lijos, audinyčlose. 
Varosi netik da r 14.9^ al-

vaistininkystės jnbil^jų. 122 
Fi-cdrikas 11 Vokietijos karą 
liūs ir Tvymo emperatorius 
paskcllH' savo nutarimą pa i 
keisdamas • vaistininkystj į ! 
aiškių profesijų. 
: (Jeresnos rųšies mokiniai l»u-
\'o įnoįkinami Italijoj. Fredri-
kas .pats buvo labai intere 
singas žmogus. Jo Sicilian eou 
i*le visi buvo maloniai f>rii-
įnami, ar Krikšrioms, /^ydas 
ar'IMaliomedas. J is buvo užd<>-
tojų Naples Universiteto ir 

• 

gų pakėlimo bet ir darbo v a l . | f i m l J l s i l l i l l , ^ n ^ t o j ų medikos 
sutrumpinimo nuo 54 iki 48! 
valandų i savaitę. Tų paskel
bė tos unijos prezidentas. To
mas F . McMabon. 

< 

Yra netik tas kuris yra didelis ir stiprus bet ir tas kuris duoda ge
riausi patarnavimą žmonėms. 

Jeigu turi pasitikėjimą savo daktarę beabėjo ji visuomet re
komenduoji savo draugams, ar ne? 

MŪSŲ kostumeriai rekomenduoja musy banką savo draugams 
— tas yra priežastimi nuostabaus mušu banko augimo. 

Mums priduoda didelį malonumų pareikšti kad mes turime ir 
kostumieriu gyvenančių kituose miestuose kurie daro biznį su mu
mis per pasta. 

Ponai GRISIUS, SEDEMKA ir MACIKAS visuomet p a s i r ė d ė 
jums patarnauti ypatiįškai kuomet atėję bankon jų pareikalausite. imi 

AR TURI GIMINIŲ ATVA 
ŽIUOJANČIŲT AMERIKON 

Suvienytų Valstijų Konsulas Kau 
ne dabar pri ipm apl ikacijas del 
pasportų visų kitų metų "ąuotos. 
C U N A R D patarnavimas yra grei
č iausias pasaulyje. Pasažieriai su 
CKnard bilietais neturi laukt ilgai 
del to, kad Cunard laivas aplei
džia Europą kas kąleta dienų. 

Cunard" Linija turi padarius s u 
tartį Lietuvoje del pagelbėj imo pa-
sažieriams -per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo j i ems laiką ir išlai
d a s del to, kad priveda pasažie-
rlu« prie pat laivo, š is patarnavi
m a s veltui. 

Del tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentą, arba: 
140 Jf. Dearborn 

St. jChicaRO. ^ 
Cunard Line, % 

i 

mokyklos Salerno. 700 metai 
praėjo, gi šiandien Amerikos 
vaistinyeios pilnai užsitanian-
ja to žodžio kurio prasmfc G re 
ki»škas u Apot l leke , , ir Itališ
kai "bo t t ega" reiškia ^gerai 
.daiktais aprūpinta krautuvė". 
Apart visiems žinomu vaistu 
randasi Triners Bitter AVine, 
neturįs sau lygaus varstas pri
duodantis apetitą, nuo negru-
muliavimo, "galvos skaudėji
mo, nemiego ir kilų vidurinhj I 
ligu, Triners Linimentas del 
rumatizo, ir neuralgijos, Tri-1 
ners Cougli Sedative ir kiti da j 
lykai kaip Triners Dental 
Creani, Triners Liąuid Sliam-
poo, Triners Hand Lotion ir 
tt. Paklausk savo vaistininką 
Norint daugiau informacijų 
rašyk JOSEPH TRIXER 
COMPANY, Chieago, UI. % 

(Apgr.) 

DOLERIAIS LIETUVON 
Ina 

; Gavome žinių iš Liituvos, jog yra padaryta sutartis 
su' Lietuvos Valstybes p^šty, jog Amer^s dolerius 
galima išmokėti pa.rAu ̂ be jokiy trukdymu, su pi 
gvarancija — DOLJtjRIŲ. . ' ^ 

'Taipgi mes persifrntime1 PILNAI GVAp^Tl)OJA-
ME dastatyti į vietąpaike 24 — lh dieny ^.turinia
me pašte. į\ i ! ^ 

Čia yra proga pagelbėti savo giminėms, lunerns 
galite pasiųsti per mfusu kontorą tiesiog į arjtimiatis,! 
paštą :

: f . . . ; . ? • ^ * 

AMERIKOŠ/DOLERIAIS j 
Parduodame lai/vakortes ant visy lirujujl i įij*uvf 

ir iš Lietuvos, Di/odame patarimus del a!pįt|fuKlmo^ 
savo giminių iš lufi&rik DYKAI. '* h "**>*' 

Apdraudžiame D.uô u r̂rics ir visų nelaimių. 
Parduodame na| iwiį! loJuŝ  farmas. \ ' 
Padarome visus| legališkus dokumentus, pirfiimo ir 

pardavimo, ir t. t*\ \ 

Paul Baltutis and Company 
Du Offisu 

901 W. 33rd SU. 

1 
>v 

Telefonas 
4600 S. Wood Str. 

Telefonas 
Yards 4B6a. LaFayelte 6256 

r Chieago, Illinois. 
i 

>4 

< ' ' " . • 

PE0PLES STOCK YARD 

DIDYSIS BANKAS ANT . 
Kampo 47 Ir Ashland Ave. 

& * 

Chieago. 

W i 

yUi\ 

|O0l 

^VTo 

Gyvenk Tyrame Ore, 
o hųv'i sv^iean. linksmas ir turtingas 

Jei nori laimingai gyventi . 
ateik pas MUS pasitarti 

Įjkleli Bargcnai 

Pra pertis, Namai, Lotai 
Pirmos .rusies liBtuviij apgyventose vietose: Cicerą,, 

Brigliton Park^ prie Vienuolyno, Garfiekl Park, 3ackr,;1 
sonPark ir visose Chicagos apielinkėse. 

Jei .nori greitai parduot savo pfapertė, namus, iotus^ 
ar bizhį^ tuoj paduok savo antiasa, nes mes pirkėjus 
jau turime. ;įi 

.Visais reikalais kiieipJdtės pas ( 

DARGIS & DARGIS, 
726 West 18th str. Chieago, IU. 

Telefonas Canal 1603 '.? 

f* — » * » » » ^ » » » » » M » . 

/ 

j 

/ 

—— ^ ^ 

GRE7ČIAU ir PIGIAU 
NEGU PER KITUR 

P i n k a i nuci na Lietuvon, kurie* siunčia per L IE
T U V I U P E E K ^ l B d S BENDROVĘ. Pinigus siunčiame 
DOLFiElAIS i r ; LITAIS, 

N/ekas kitas \.negali greičiau ir pigiau pinigus pa
siimti Lietuvon,'&A :p LIETUVIŲ Pl iEKYBOS BEND-

/ L A I V A K O E T F ; ^ į-Iiiėtuval ir iš Lietuvos ant visų 
Unijų par^UQcIa m . v y . . ; 

\ Č ^ ^ ir visokius 
1 l e ą a K u s / p o p f ė į u s . p a d a r o ^ į i g i a j ir- greitai. Inšiuri 

v^jsu^ius ; para r imus^ su^iKiaųie^ avicai. v Jsais-reiKa-. 
lis* kreipkities j V ^ l A ag<|»ta saVb kolonijoj, arba pas 
/ UTHIfllNttN^UES CORRdĮlATIGN 

,' iliicagfi, III. 
TelepS one'l.Yards-G062.>;. / - • i I 

3313 m 
fe»***«" 

ė h 
h 

IMPERFECT IN ORIGINAL 
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Lietuviai Daktarai 
• 
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Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos įm^M 

• - - - - - - T H M N * . 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
fJLSTCms DEHTI8TAB 

V i l t SO. ASHLAND ATOJTOB 
ARTI 47-toe Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki • •%*. 
Beredoniis nuo 4 Iki 9 vakare. 

« - - - - » 

BRIGHTON PABK. 

K' 

n 

Dr. M. Stapoicki 
3107 So. Morgan Strikt 

OHIOAGO, nunioia 
Tel-fonaa Tardą fiVSl \ 

•alandos — S tkl 11 le ryto 
po pietų f iki S vaJa l««d«llomi« 
ofisas uždarytas. 

TeL Boolevartl MtO 
DR. A. J. KAEALIU8 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Str 

ChJcago. m . 
~ * 

iPrakalbos apie Lietuvos poli-
v̂ tiką. — Graži programa. 

Sekmadieny, 15 d. bal. 3 vai. 
po pietų, Xck Pras. parap. 
svet., prie 44-tos lt So. Fair-
field ave. įvyks nepaprastos 
prakalbos su gražia programa. 
Kalbės geriausi Chicagos lie
tuviai kalbėtojai, k. t. kun. 
A. Briška, Dr. A. Raukus ir 
kun. dr. Ig. Česaitis. Be to 
dar bus graži programa. Šv. 
Agnietls garsusis choras, ku
riam vadovauja St. Žilius, su
dainuos daug gražių dainelių. 
Bus ir soh], duetų, kvartetų ir 
deklamacijų. 

Įžanga veltui. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

Reng. kom. 

PAMINĖS MOTINOS 
DIENĄ, 

gaitės taipgi4*, pranešė .; jog ir 
jos nesnaudžia, •, » i ' rf-v 

DR. A. L. YUšKA 
1900 So. Halsted Str 

Tel. Canal i i i * 
Ofiso vai.: 10 ryto iki l t po plea. 

5 iki 7 ral vakaro. 
Rea, vai.: t iki 4 po platų. 

419)1 Archer Ave. 
TeL Lafayette 4498 

m\ 
I 

- a 

West Side. — A. L. R. IC 
Moterų Sąj. 55 kp. laikė mėn. 
susirinkime bal. 8 d. Tarp ki
tų dalyku nutarė surengti 'Ice 
eream sočiai' su "Bunco pur-
ty", gegužės (May) 13 d. š. 
m. Tą* dien$ pripuola ^Moti
nos diena". Taigi vietinės £>ę-
jungietės rengiasi kuopuikiau-
siai paminėti "Mother's day". 

Sąjtmgietė. 

BRIDGEPORTAS. 

Tel. Ganai 157, Vak. Canal 31111 

! DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
IM« gouth Halsted Street 

Valandos: 14 !kl 12 ryte: i iki 4 
po platų: 4 tkl 9 vakare 

¥rr~ 8 
Tel. Blvd. 505L\ Nakt. Tanai 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
326! So. Halsted St.. Chlcago 

Valandos: Nuo 10 iki 12 dieną, į 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. j 

Nedoliomia 10 iki 12 diena. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

NORTH SIDŽS ŽINOTJBS. 
• 

Šokiai. — L. Vyčių 5-ta kuo
pa rengia labai įvairų vaka
rėlį, "Baloon ir Confetti" Šo
kius, sekmadienyj, bal. 15 d. 
š. m. 7:30 vai. vak. pa r. s ve L 
(Jros puiki muzika. Nuošird
žiai kviečiamos visos L. Vyčių 
kuopė* ir aplamai publika at
silankyti. 

Motinos širdis. — Akad. 
Rėm. 3-čias skyrius rengia va-
ka raibai. 22 d. s. m., &v. My
kolo par. svet. Bus atvaidin
ta 3-jų veiksmų drama "Mo
tinos Širdis". Nepamirškime 
dienos ir vietos. 

Nauji biznieriai. — Kelio* 
savaitės atgal pp. Eamoikai 
nusipirko groserių ir saldai
nių krautuve, 1702 Wal>e,nm 
Ave. iTprthsidiečiai, nepamir
škime paremti savuosius. 

Pirmutinis. — Dievo Moli
nos Aušros Vartų Dr-ja r& 
gia "Daržo-Atidarymo Pikni-

*** UU 'r̂ T"** mwėm N " ^kmadienyj, gegužio 1* 
d. 5. m., Polonia darže, Jef-

Kat. Spaudos Dr-jos 4-to 
skyr. narystės vajus įsijudina. 
.7. Dimša sako gavęs nauju 
narių, tik nepasako kiek. C i 
kiti vajaus dalyviai darbuo
jasi tvlomis. Kad ir tvla, bv 
tik gera byla. 

Dieve jiems padėk. 
Rep. 

K 
! 
• 
: 

Rasld. tai. Vau Buren 4994 
Ofiso tel. Boulevard 9C9I 

Dr. A. A. R0TH 
BITBA8 GYDYTOJA* lt 

OHTRUKGAH 
Specialistas Moteriškų, Vyriški 
Vaikų ir visų chroniška Uga. 

Ofisas: 3SS5 S. Halsted St. 
YaL: 19—11 ryto; S—a po 
plet, 7—8vak. Nod. 1 4 — I I d. 

iPramoga. # 
L. Vyčių 35 kuopa rangia 

"Bunco party ir šokius", bal. 
19 d , West Pullman Park 
svet., 7:30 vai. vak. Svetainė 
yra prie 123-čios ir Stewart 
Avenue. Po "Bunco" bus gar
džių užkandžių, paskui jauni
mas galės iki soties pasišok
ti prie g*eros muziko®. Visas 
Chicagos jaunimas yra širdin
gai kviečiamas atsilankyti 
kuo skaitlingiausiai į t$ vaka
rą, nes mes užtikriname jog 
visi linksmai praleisite laiką. 
Lauksime jūsų apsilankymo? 

Valio! L. Vyčių 35-ta kuo
pa! Spieskite čia gimusį jau
nimą po Vyčių vėliava. Dirbki
te Tautos ir Bažnyčios labui! 

PERBRANGIAMMA. 
m •;,. 

Kartą užėįąs, paį'®eift; Brį-
dgeporto biznierių, teto paste
bėti "Vilnis'' — bolševikų 
laikraštis. Prisiminus, kodėl 
neturi kitokių laikraščių. Žmo
gelis mikčiodamas išsitarė, 
buk jaih "Vilnį" siuntinėją už 
garsinimą savo biznio, o "Nau 
jienos" baisiai brangiai lupan
čios. 
a 

Nagi, as priminiau 
Draugą" ir jjerstačiau jo 

kainą. Tas žmogelis padėkojo 
už patarimą ir tikrai žadėjo 
kreiptis į "Draugą". , 

Patartina visiems Bridge 
porto biznieriams kreipti dau
giau domės į dienraštį "Drau
gą", o neabejotinai, kad biz
nyje turės geresnį pasisekimą. 

Iš vežimo. 

Atlanfcko okeanai turi apie 
Į 31^f^pėdas gijaimo%ties P6rlo 
Wįo;^,I^į8isvr(P^ific) oke-
ana» tuii apie- 31,08$ pė^as 
giliunO ties Mindanao, Pil'ipi-
nų salomis. Spėjama, kad. tai 
tos yra giliausios vietos tuo
se okeanuose. 

Šeštadienis B|lan. 24, 1923 

r Pastangos yra dedamos įs
teigti ko-operatyviškas unijų 
skalbyklas miestuose Whee-
ling, W. Va. ir Los Angeles, 
Cal. 

Kanadoj yra apie 248,000 in 
Korespondentė, dijonų. 

MOKYKIS GERO AMATO 
Huria moka nuo $35 ik*. $50 savai-
tėr. Kirpėjai, Kiftenių ir ir lininio 
dirbėjai, Kotų Preaeec|ei ir elektra 
siuvamų mašinų operatoriai. Leng 
va išmokti, diena ar vakarais, ge 
rai apmokama 

JOS. F. KASN1CKA, Principal 
MASVBR TATLORPMi SCBOOIi 

190ICorth State Street 
Kamp. Lake Str. 4 flojor. 

i • i • • i PI 11 • 
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^S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

- 5J9 "H". >fonroe Street 
Ruoni §04 -• Telcf. Randolplt 2»00 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Slr. 

Telcf. Yards 10lo 
Chicago. 

M mm • » • • • • • • • • • » • • • » » » . - A 
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Y. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmie#tyj: 
29 South La Salle Street 

Kambarto 530 
Telefoną*: Centrai ISM 

Vakarais 3223 S. Halsted St.] 
Telefonas: Yards 4381 

Chioafo. 
; . ; . - . . . . , • • - - • » 

L i - . - — 

OR. CHARLES SE8AL 
Perkėlė savo ofisą po namerhi 

4729 SO. ASHLAND AVENUB 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

VaL: ryto nuo II — 12: nuo S—B 
po pietų: nuo 7—8: I t vakare. 
Nedėliomls: l t lkl 1. 

Telefonas Drezel 2880 

A, E, STASOLANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai examinuoJami, pinigai 
ant rea! estate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
113 W. Waahington Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS 
M M So. Halsted Street. 

(Eagle M uaic Co.) 
Telef. Boulevard 3737 

» 
J. P. WAITCHES 

L a w y e r 
LIETUVIS ADVOKATAM 

pien.: R. 814-513-127 If. Daar-
born Str. TeL Randolpb 5584 
Vakaram: 10788 S. Wabash Ave. 
Hoseland Tel Pullman 3877 

"Literatūros Teorija'' vado
vėlis aukštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas, 
Kaina 60c. 

DEAUGAS PtFB. CO. 
2334 South Oakley Ave. 

CbicatfO, UI 

I Š I M U TONSILUS 
Tobullusliinis mokilo iriimMenis: 

1,—be peilio, 
8,—be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5,—be jokio pavojaus sveikatai. 

jPo operacijos, pacijentas gali tuoj 
(eiti Į darbą, gali tuoj valgyti; dai

lininkų balsas tampa malonesnis, 
ivisa sveikata geresnė. Kuriems iš 
{ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė 
.d Intl. 

Ligonius su Įvairiomis ligomis 
[prijimu:— 

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

Nedėliomls ir ssredomls ofisai 
i uždarytas. 

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

OBSTETRTKAS, 
[1411 So. 50th Ave. Cicero, DJ. 

feiron Parl<ę. Kadangi ! j> 
pirmutinis piloiikas iš XortL-
sidos dr-jų šį metrf; taigi bus 
ir puikiausias. Ci-os puilū nru-
:dkn. XortJisidiečiai labai la i-
kia šio pikniko. 

Piknikas. — Sv. Kazui.icro 
* * 

dr-ja taipgi rengia pikniką, 
gegužio 27 d. š. in., Polonia 
darže. Northsidiečiai sako, va
žiuosime ir šian piknikan. 

Northsidiet— 
——————_ I 

V7EST PULLMAN PADAN
GĖJ. 

=3E 5E 

NELAIKYK PINIGUS NAMIE 
- • m W! -

Lietuvių Padek Juos Į 
ir DIDŽIAUSI 

VALSTYJINI [State] BANKĄ 
UNIVERSAL STATE BANK 

(Under statė Government & Clearing House Supervision) 
- TAI DVIGUBA APSAUGA 

ŠIO BANKO TURTAS VIRŠ 

$2,650,000.00 
* 

Čia visados galite gauti savo pinigus su nuošimčiais ant kiekvieno pareikalavimo. 

DR, A. K. RUTKAUSKAS' 
GYDYTOJAS IR OHXRTTRGAJ8 

4441 So. Westera A vena* 
Telef. Lafayette 4148 

pietų Ir 7-8 
8-11 rytale, 1-8 po 

Hedeldie-
alau Ukt&i po pietų 8 lkl I nd. 

jL J 

PRANEŠIMAS. 
ohaa« Dr. a M. O U M T pe. 

reln* J ranka* Dr. Chaa. Segal, 
žento ir partnerio. VUi senleje 
pažįstami ir drangai aplaikvi 
apžiūrėjimą Ir gydvma kaip U 
nno patlee Dr. O. M. GIAMT. 

8148 8o. Morgan Btreot 
Ofl»o Valanooa: Nuo I I ryto 

iltį t po pietų, nuo K iki 7 vak. 
Ked. nno l t lkl 8 po plotų* 

Telefoną* V arda 887 i 

fih~ » • • » • » » • » » » » »g 

DR. MAURIGE KAHN 
•YDYTOJA8 B t OHIRUROAS 

48S1 8a. 

TeL Verda 8984 
OFISO VAJL.: 

9—lt • . ryto, 1—J ir 7—t T. r. 
Ifedėllomls; nno l t v, ryta iki 
1 T8l« po platų, 

W M H M M « M M 

Jaunimo darbuotė. 
Xors mažai tenka skaitjii 

laikraščiuose api<e mūsų jau
nimą, bet tas nereiškia, kad 
jis smarkiai nesidarbuotų. 

Graži vienybė. 

Bal. 5 d. L. Vyčių o5-ta kp. 
laikė mėn. susirinkime, į kurį 
atsilankė gana skaitlinga* 
būrys jaunimo, ir rimtai svar
stė bėgančius kuopos reikalus. 
Vyčių tarpe dabar gyvuoja! 
stebėtinai graži vienybė. Ir 
kodelgi ne! Juk mes turime 
jauną, darbžtij pirmininką, V. 
Kaliečių, ir nesenai atvykusį 
jaunimo mylėtoją, A. šlapelį. 
Turėdami tokius narius savo 
tarpe augsime ir darluosim.es 
Tėvynės ir Bažnyčios labui, 
pialenkdanu net ir kitas Vy-
čiî  kuopas. Daug gra>:ių pata
rimų taipgi suteilįe ir mūsų 
dvasios vadas, gerb. kun. J. 
Paskališkai. / 

N 
Sportas. 

Mūsų atletai, kaip vyrai taip 
ir mergaitės, jau išanksto pra
dėjo bruzdėti. Kaip buvo gir
dėti m komisijos raportų, tai 
vyrai jau turi suorganizavę 
"bar<bail teaui", tik laukia 
progos pradėti lavintis. Mer-

Didžiausios Lietuvių Olrganizacijos, Bažnytinės Parapijos, Kliubai, Draugijos, 
Advokatai, Daktarai, Biznieriai ir tūkstančiai Lietuviu daro biznį tik su šiuomi 
Banku ir pinigus jame laiko. 

GAUK Ik TAMSTA ŠIO BANKO KNTGE LE. 
# PADEDAMAS $1,000.00, $109.00 arba VIENA DOLERĮ. 

GALITE APMOKĖTI ŠIAME BANKE 
•i 

Miesto Taxus 
SIUSKITE PINIGUS LIETUVON 

Per šį Banką t 
GERIAU IR PIGIAU NEGU KITUR 

UNIVERSAL STATE BANKAS 

Nufliuadia 
— per ~ 

Tiesioginį Susimokymą 
Doleriais ir Litais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskite per 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
OISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas viri $7,000,000.00 

r r j Į - . . a 

Dr. O. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIU KPECIALKTAS 

Palengvina ^M| 
akly tempimą 
kas vra priežaa^ 
timl skaudėjimo 

Cal vos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akly kreivos akys katerak-
to, nemiegi o: netikras akis lndedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis maMaunlan klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyki 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomls nuo 10 Iki 8 vai. vakarą. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
- . J. .... ' " •' ' ' '-i 

• 

Uu d Van P a i o g 
SPECIALISTAS 

Per daugeli metų vidujinių,) 
kroni&kų ligų, vyrų ir moterų. 

Neimkite patentuotų vaistų, ku
rie gali but ne nuo tos ligos. Pa
sekmingas išgijimas priguli nu< 
suradimo tikros priežasties ligos. 
Pilnai egzaminuoju kraują, šlapu
mą sir Exray. Gydau su radiui 
serum ir elektra. 

Ofisas ir Laboratorij; 
3101 South Halsted St 

Valandos; nuo 10 iki 4 po pietį 
nuo 7 iki 9 vai. vak.] 

Nedėliomls: 10. iki 12. 
Telefonas- Yards 1119 

= 3 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene 

3252 S. Halsted St. CHICAGO, JLL. 
— — II I g l : r — — — 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Gh icap j 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galvą? «* 
Ar jūsų akys ašaroja? • 
Ar yra uždegtos? 
Degtna ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ? 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

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

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap,-
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki * vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

^ P E A R L QUEEIT KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—vien* ii didlitnsin Ohioago ji 
Parduodame oi žemiausią kainą, kur kitur taip negauL 

Mašinėlių laiškami drnkaoti ir ofiia darbami yra naujas* 
fiaa madoa. ūžlaikom viaokiu» laikrodžiuf, iieduą Biubi-
aiui ir deimantiniu!; gramafonui lietuyiSkaii rekordaii ii 
koncertiniij geriauaiŲ, armonikų ruaiškų ir pruaiikų ildir-
byaeių. Balalaika, gitara ir amuikų, kokių tik reikia, Dir
bame Tinkina šankina draugyitėmi, taiaoma laikrodliui ir 
•TifikaliiVBi inatrumentui ataakanelaL 

» Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalyko* 

J M i , Steponas P. Kazlawskt 
H M H 4 6 3 2 So. ASHLAND AVE., CHICAGO. ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 

į į M m m t • . . . - - - » - » — » • ! • • • » • 

A. Michnievicz-Vidikiene 
AKUSERKA 

01 & Halsted St 
mpas 31 gatve : 
ne Tardą 1119 

lėname ofise su 
Dr. J. F. Van 

Paing. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas prie 
gimdymo.Visoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nuo 
6 iki 9 ral. vakare. 

I 
Draasmai 

8407 W. Madison Straet 
Telefonas Seeley l«4a 

llokn Siuvimo, Patternų ktr-j 
plmo, basijjiing blaniui ir na-1 
mama Vietos duodama dykai.! 
Diplomai, Molurias lengvais at-l 
mokėjimais. Klesos dienomis iri 
vakarais. Reikalaukit knygelės.! 
Blanio ir Naminiai kursai Skrybė-j 
lių Taisyme. Norint informacijų] 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pina. 

Kemkite tuos bknierius, ku
rie dažniausiai garsinasi 
dienrašty '^Drauge''» 

http://darluosim.es


6 BKJtPBKS Šeštadienis Balan. H, 1*23 
JJiJi1. 

t 
t 

. - . -—i i ž 

K a t a l i k ų La isvės V a j u s 

j 

I BR1DGEP0RT 

NedėHoje 15 baJ. 
2 v?J. po pietų sv. Jurgio 
r parap. svet • 

Kaip ir visur prisirengta, 

BR1GHTON PARK 
• 

Nedėlioję 15 b ai. 

3 vai. po p. parap. svet. 
Solistai muzikantai 

! 
5 

Nedėlioję Bal. 15 d. 

• TOWN OF LAKE 

vai. »ak. 
ir I Prakalbos, dainos, muzi-

kad butu ir naudinga ir dainininkai, deklamacijos k a •> 
įdomu. Muzika, dainos, J k h[okk p a m a r g j n į m a į 

prakalbos. I Prakalbos. 

parapijos svet. 
I* * 1 

. . . . . . 

? ! 

• u ' / I » •. I J J 

PARSIDUODA med. namas 
ant 2-jų,pag. po 5 mm. visokie 
įtaisymai: elektra, maud., ge-
saS, garadžius del 2-jų maši
nų. Lotas 63 pėdų pločio., 

Atsišaukite 
1520 So. 51 Ct. Cicero, 111. 

5ESE 

CHICAGOJE *• + * 
m 

UŽDIRBO Už PLEPALUS. DIDELIS GAISRAS. 

Munioipaliame teisme teisė
jas Schwaba 100 dolerių pa
bauda ir teismo lėšomis nu
baudė Mrs. Sarah Pollaok, 

Dideliame apartmentiniame 
bute, 4716 No. Kedzie Ave., 
kilo gaisras. Kaip iš to bu
to, taip ir aplinkinių namų 

P R A N E Š I M A I . 

1549 So. St. Louis ave., kuri daugybė šeimynų išsikraustė 
praeita trečiadienį kitoms mo-' gatvėn. 
terims sakė neteisingas kai-1 Gaisrininkai ugnį u%esino. 
bas apie AVest Side National, Praneša, nuostoliai siekia a-
banką ir tomis kalbomis su- pie 50,000 dolerių, 
kėlė depozitorių susibėgimą. 
» Tokios neteisingos piktų 
žmonių kalbos tuo laiku buvo 
atkreiptos ir prieš Metropoli
tan State banką, lietuvių ve
dama ir stiprių įstaiga. 

Žmonės puolė banką, bet 
veikiai įsitikino btysraį daro 
klausydami plepalų. 

Toki liežiuvininkai nei ne-
§>a*ijus, kaip juos policija 
pagriebs už apykaklės ir už
darys šaltojon. ITž skleidžia
mas neteisingas kalbas yra 
bausmės. 

NAUJA MIESTO 
VALDYBA. 

CICERO, ILL. — Bal. 15 d. 
1 va!. jx> pietų, parapijos svet. 
prie 4!) Ct. ir 15 g-v>ės, įvyks 
labai svarbus visu Ciceros na
mų savininkų susirinkimas. 
Gale* dalyvauti ir ne namų sa
vininkai. Svarstys apie nugrio
vimų alyvinės dirbtuvės ir mie 
stelio pagerinimą. Kalbėtojai 
bus: gerb. klebonas, town eol-
leetor T. Buekley ir kiti. Visi 
propertieriai yra kviečiami su
sirinkti, jei norite, kad mies
telyje butu pagerinimo. 

A. Valančius. 

EM. MARGEVIČIUTĖ 
mirė balandžio 12 diena, 
1923 5:40 vai. vak. am
žiaus 15% metų. 

Paliko dideliame nuliū
dime tėvus- Pranciškų ir 
Elena ir seserį Gena vaite. 

Laidotuvės įvyks pane-
dėli bal. 16 d. iš namų 
657 W. 18-th Str. į Dievo 
Apveizdos bažnyčia 8:30 
vai. ryte. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame gi 

minęs, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se. 

Nuliūdę: Tėvai Pranciš
kus ir Elena* Sesuo Geno
vaitė Margevičiai. 

TrflNK IT 
OVER • • 

ANT PARDAVIMO Jotai 125xl2r> 
S. W. kampaa -70-tos ir Washtenavv 
Ave.ir 100x125 Washtenay ir Mar-
quette Road ir 66-tos Gat. AtsiSau-
kite pas savininką. 

Mrs. M. O'CONNOIt 
7044 Sps, Loomis Str. 

Telefonas Stewart 3457 

ANT PARDAVIMO Grooęrnė , i r j ' 
"Delecatesen" apgyventa ir geroje vie 
toje ant kampo. 

Gera priežastis del pardavimo. 
Kreipkitės šiuo aft&ftii: 

I. MYERSON 

PA IEŠKAU Antano Juozapavičiaus 
ir Jono Juškos iš Suvalkų rėd. 1914 
m. gyvenau sykiu Oopper irjinopo 
Akmeek Michigan. ĮfftUttln ju 
pačių a r kas žinote praneškite apie 
juos, nes aš turiu svarbų reikalą. Cž 
..tsišaukimą ar pranešimą busiu la
bai dėkingas. 

PETRAS RAŽINSKA*. 
r,12l W. Jackson BHd. Chicajro, III. 

PA IEŠKAU Apolonijos Rubašy«os 
(po vyrui Vaitekunienė) paeina iš 
IJetuvos Dvielaičių kaimo, Žagarės 
Valsčiaus. Randasi svarbus laiškas iš 

] i ,Įj4etuvos nuo sesers Onos. 3į pati 
t ar kas apie j a žino praneškite šiuo 

^resų: 
POVILAS RArSKKfAS 

1860 Nortu tlayne Avenue 
Chicago, BĮ. 

KAS T U R I 
Parduot i namą ar tai lotą Br tehton 

Parke tai atsišaukite pas mus — mes 
turime daug pirkėjų kurie nori p i rk
ti greitai visokių namų ir lotų. 

BRIGHTOJT REAI,TY COMPANY 
4084 Archer Ave. Chicago, III. 

BRlIKJKPOItT. Liet. 
Teat. Dr-jos §v. Martino ba
lius įvyks sekmadieny, bal. Iii 
d. š. m. Mildos svetainėj, 3148 
So. Halsted St. Pradžia 6:30 

Sį pirmadienį Chicago susi-j vai. vak. Taipogi kiekvienas 
lauks naujos miesto valdybos., narys privalo atsilankyti j ba-
^, . . -_. .v, , . Ini. Ateidami ir savo draugtis i 
Majoras-elektas įskalno pare- atsiveskite. 
dė nedaryti jokiu specialių iš- j P. Kilevičius. rast. 
kilmių, nerengti gatvėmis pa-
rodavimų ir kitokiu triukš
mingu demokratu, laimėjimo 
paminėjimu. 

Naujas majoras savo vieta 
nori užimti formaliau bet ra
miai. 

ėi MOONSHINE" AUKOS. 

Balandžio 12 d. Chicagoje 
mirte daugiau du žmr\$u nuo 
"moonshine" vartojuaao. 

SKAITYKIT* IR PLA-TIN-
- KITĘ DIENRAfTJ 

"DRAUGE" 

A. f A. 
JONAS VAIKASAS 

mirė balandžio 13 d. 1923 
2 vai. po pietų, 31 metų 
amžiaus. Paėjo Papilės 
parap.. Avižliu, kiamo. 
mo. 

Paliko dideliame nu 
liūdime broli Pranciškų 
ir seserį Ona, Chicagoj 
motina, brolį ir 3 seseris 
Lietuvoj. 

Laidotuvės įvyks utar-
ninke, balandžio 17 d. iš 
namų 1749 So. Halsted St. 
į Dievo Apveizdos bažny
čia 8:30 vai. ryte. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Brolis Pranciš 
kus Vaikasas ir sesuo Ona 

A + A 
ONA BMSKIENĖ 
(po tėvais Grigalaitė) 

mirė balandžio 13 d. 1923 
11:10 vai. vakare. Paėjo 
iš Tenenių parap. šarlaų-
kio Kaimo. 

IPaliko dideliame nuliū
dime vyrasAndrius Bu-
rinskis', duktė Adele 7 me
tų, sunūs Andrius 5 metų. 

Laidotuvės įvyks pane-
dėlij, bal. 16 d į Sv. Kry-
žiausbainyčia 9 vai, ryte. 
Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, dratigras- ir pažįsta
mus dalyvautį laidotuvėse 
Nuliūdę: Vyra* Andrius 

Burinskis, Duktė Adelė, 
Suirus Andrius. 

SUSTOK MOKĖJĖS RENDĄ 
Vieton mokėjimo apkSttį 

rendu ar. negeriau del Jusįj 
nusipirkti lot^ ir greičiausiai 
galimąpasibudavoti antjokojj 
KI tik nori namą, mokant už 
jį kaip Jus mokėtumėti renda. 
Tuomet Jūsų nuosavybės didė
ja diena ir nakti metas į mėtį 
kraudama del Jūsų turtą ir 
galybė ir taip lengvai sntaupi-
*ite daug pinigų ir nereikės 
landiti po kokius ten senus 
skrepus: Jūsų gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, naujų 
namų, gražių parkų, gerų mo
kyklų ir Bažnyčių. Tyro oro, 
transportąeijos padaryti savo 
gyvenimą tokiu gražiu yra la
bai lengva. Mes priimame la
bai mažus į mokėjimus ir mėne
sines sąskaitos, surengiame be 
jokiu klinčių. Duodame Trus-
tees Deed Chieagos Title and 
Trust Companijos pirkėjas 
gauna "guaranty policy,,. Tai 
yra puikiausis pastovus tur
tas. Koki tik Jus galite turėti. 

Atsišaukite 
ADAM MARKŪNAS, 

fjencral Manager 
856 First National Bank Bld; 

G8 W. Monroe St. 
CSiioa^o, UI. 

Telephone Eandolph 7400 

1SOO So. 49-th Ct. Cicero, D l . 
I 

ANT PARDAVIMO gražus 4 kam
barių rakandai 7 'šttvaftas vartoti , 
Victorola k^arpetai ir ^ turiu par
duoti šią savaitę — bargenas. Gera 
proga jdunai porai. 

JT. PI X K K 
337 So, Crawfonl Avenue 

Tcl. Xev. 0336 

ANT PARDAVIMO 
Niaująs dviejų flatų namus po 
5 ir 6 kambarius, stirnų si-klo-
ma arti 63-čios ir Sacramento 
Ave. Atsišaukite pas savinin
ką 

JOS. KRAL 
2444 West 67-ta Oatvė 

Telef. Prospect 1364 

(PAIEŠKAI! Juozo Buuio 
moteries kuri gyveno Burnsi-
tlė pinnau. Juozas Bunis mi
rė, ir paliko virš tūkstantį 
dolerių. Meldžiu atsišaukti pas 

K. JAMONTAS 
2513 S. Halsted St. Chicago. I 

PRIVATES LEKCIJOS 
Anglų kalboj mokoma Lietuviam™ 

mokantiems ir nemokantiems kalbė
t i angliškai. Kainos prieinamos. At
sišaukite dienomis a r vakarais. 

MLss DONNELLY 
421 Bcldcn Avenue 
Telef. Divers^y 2132 

KAS NORIT GREIT PAR
DUOT PIRKT AR MAINYT 

Namus, lotus, farmas. bučernes, 
grosernes automobilius ir kitokius biz 
nius. Jeigu tur i t kok] namą išmokė
ję, galiu tamstoms išmainyt ant di
desnio namo, lotus, bueernės, groser
nes, automobilius mainau ant namų. 
Dar kas iefikot pi rkt tur iu visokių 
namu didžiausius bargenus pasiskyri-
rnui visose Chieagos dalyse. Pas ma
ne greitas, teisingas patarnavimas. 

Ofisas a tdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Septintadieniais nu6 9 
lig 1 valandos po pietų,-. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO. 

809 W. 35th S I , Chicago 
Tel. Boulevard 0611 i r 07T4 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai s iunčia t : pinigua i r 
<• Parduodam Laivakortes. # 

{.Telefonas YardLs 0994 
ANNA M. BONDZnCSKI 

Bcauty Sbop 
Vekko Ir Skalpo Gydymas 
P lauka i Taisomi, Dažomi, 
I r MareeU Garbiniuojami 

Manieuring 
Cohimbia College Metodą 

4631 HouUi Asliland Avenue 
Atdara: Utarninko, Seredoj, Ket-

verge ir Subatos Vakarais . 

— • « 

808 W. 33-ra PI. netoli Halsted St., 
Tel. Boulevard 1550 

Tel. Lafayettc 4223 

PLUMBING 
Kaipo lietavys, l ietuviams visa
dos patarnauju knogeriausia. 

M. Ylf iKA 
3228 West 38-th Street 

Kį"*»*— — — * • » » • • » » « . • • » » » • • 
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f 
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DIDELIS GARADŽICS 
Pardavimui ar Išmainymui ant na-

<no. (Jaradžius yra statytas ant Z 
dideliu lotu ir daro laf.ai didel] biz-
nj. Kas norite pirkti a r tai mainy
ti ant namo atsilankyk 

J O S E P H YCSHKfTIVITZ 
4084 Archer Are . Chicago. 111. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

REIKALINGAS "Mecsen-
ger" jaunam vaikymu gera 
proga. Atsišaukite tuojaus. 

UNIVERSAL STATE 
BANK 

3252 So. Halsted Itr. 

Z£**1!i;**r**^^ rro^yroooy>ir^o»»i vb*IIIB^I B 

Didelis Kepurinis Balius 
#> 

' 

—— Ren.ąia 
Draugija D. L K. Keistučio 

NEDĖLIOJĘ, BALANDžIO-APRIL 15, 1923 x 

M. Melchžio Svetainėje 2242—44 West 23-rd Pbce g 
Pradžia 6 valanda vakare (Muzika griež J. Pilliph) Įžanga Ypatąi 50c. B 

jo Kurie bus navatniausioms Icepurėms tie gaus geriausią dovaną. % 
l Draugija aukauja $10.00 Vyrams $5.00 ir Moterims $5.00 5 
Ž Apjut to dar hiis daugyfc kitokia dovanu. 
B Kviečia visus ' > RENGŽJAI 

^^^acfs^cfs^^^ ^ C j O C S U , w*H ^&tf^<ZXJCftX' 
f] 

€ Metropolitan State Banko 

Reikalingi tJFitta-Ju" pa-
gelbininkai ir "rivetteriy" 
pagelbininkai prie statymo 
darbo plieno šapoj, darbas 
pastovus. Algos geros. Atsi
šaukite. 

Marava Construction Co. 
85-th St. & Stevvart Avenue 

-

€ 

., u 

A. f k. 
ANDRIEJUS KISIELIUS 

j mirė balandžio 14 d., li)22 m. 
Metinės pamaldos ui jo dusią 
bus subatoj, bal. 14 d . 1923, 
i>usros Vartų bažnyčioje, 7:30 

IŠKILMINGAS BALIUS 
• 

NED. 

Rengiamas 
Kriaučių Skyrius 269 

15D. BALANDŽIO — APRIL 1923 
Liuosybės Svetainėj 

14-t[h St. ir 49-th Ct. Cicero, IU. 
Durys atsidarys- 6:30 vai. Irak. Balius prasidės 7 v. vak. 

% "Jodei Ayy|jy^^uyįaįJ^bininkai ir Darbininkės yra 
kviečiami dalyvauti kipftr^mti vienatinį Kriaučių Lie
tuvių Skyrių: ttrieŠ Unijol Orkestrą. Įžanga 50 ypatai. 

Kviečia KOMITETAS. 
Ll I 

Tvirtumo 
€ 

71 

Ženklas 

& 

„wF»il 
iSp K Balius 

vai. ryte. 
I Nuoširdžiai kviečiame visus 

JUOZO BABRAVIČIAUS [^^^ arau«us ir pažįsta-
Koneertas bus Pėtnyčios Va- m ū S **"*? pamaldose. 
kare, Balandžio 20 d., 1923 m. Nuliūdę: moteris Ona Kisie-
O R C H E S T R A S V E T . lienė; sunai Vincentas ir An-
220 So. Michigan Avenue dritur; dukterys Antanina ir 

(Apg.) .Bronislava Kisieliai. 

Ren°riama 

Draugystė Susivienijimo Broliu Lietuvių 

NEPEUOJE, BAUNDŽIO—APRIL 16, 1923 

Dievo Apveizdos Parapijos Svet. 
Kampas 18-tos ir Union Avenue 

Pradžia 6 valandą vakare įžanga ypatai 35c. 

BANKAS STIPRESNIS NEGU ŽMONES MANE 
Nors METROPOLITAN STATE BANKAS jau 9 metai kaip gyvuoja augdamas 

vis (iidyn ir stipryn, ir nors visi žmonės ge rai žinojo kad NEI VIENAS CENTAS 
ŽMONIŲ PADĖTAS Į ŠĮ BANKĄ NEPRAŽUS dėlto kad ji yra po VALDŽIOS 
JR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA, teč-iaus Uogos valios žmonys suman>y iškrė-

1 sti kenksmingą šposg, bankui — suerzino žmonos melagingomis pasakomis kad buk 
i* Metropolitan State Rankas užsidaro ir ne kūne žmonės paklausydami uių melų su-
CL puolė j^ereito Utarninko nakties laike, kuomet visi kiti Chieagx>s Bankai nėra atida-
h ryti, ištraukti savo pinigus. Tą naktį išmokėta virš $400,000.00. Vî i kurie tik norėjo 
J atsiimti savo pinigus gavo juos tuojaus be jokių kliūčių. 

Šis bankas yra visuomet pasirengęs atmokėti žmonėms visus ju ranigus ant kiek
vieno pareikalavimo ~- ir tą padarė Balandžio (April) 10-ta 1923 kuomet virš 2,000 
žmonių ant syk supuolė atsiimti pinigus. Iki šiol nei vienas kitas bankas neatmokė-
jo žmonėms tokią milžinišką sumą nakties-laike bot Metropolitan State Bankas at
mokėjo tx> jokių kliūčių, o ant rytojaus pamalė didelį stipruma, šio banko, beveik 
visi atgal atnešė pasidėti. 
, j.ėi'tamia& iš išgąsčio — susirūpinimo išėmei savo pinigus ir dabar esi įsitikinės 

J šio Cloaring Hanse Banko saugumu, atgal pasidėsi tai gausi procentą nuo Sausio 
| (Jan.) 1-mos, 1923, lygiai taip, kaip kad visai nebūtumei išėmęs. 

O jei dar nebuvai šio banko kostumeriu tai ateik susipažinti su Lietuvių seniau
siu ir stipriausiu banku. 

r 

i 

7. 

ii 

Kapitalas $200,000.00 
Perviršis $75,000.00 Turtas Virš $2,520,000.00 

i 

Mokame.3% į metus*už pinigus padėt us ant taupymo o 5% iki 6 nuoš. už pini 
gus padėtus ant augs tos rųšJes Pirmi) Mor gičių ar bonų. 

Siunčiame pinigus Lietuvon tobuliau siu būdu už labai žemas kainas; padaromo 
įvairius dokumentus — daviernastis; parduodame laivakortes ant visų linijų- etc. 

Kreipkitės ypatiškai ar laišku, 

METROPOLITAN STATE BANK 
P<* Valdžios ir Clearing Hoųse Priežiūra 

2201W. 22nd RRff , St., CHICAGO 
V Banko Valand: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 4:00 vai. 

Utarninkais Ir Subatomis Iki 8:30 vai. vak. 
vak. 


