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" D r a n g a s " tebūnie kiekrie-
nam liettivitii Katalikui Arae 
nfcoje jo gyvenimo draugas! 

fc*****1 I I t«— •» - • " » • » -

Veltui. statysime bažnyčias, 
* darysime misijas, steigsime 

mokykks, jei neimsime į sa
vo rankas spandos ir jos n*-

•v platinsime. 

LITHUANIAN DAILY FRIEND •~>ę. . r*-
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EX-SENAT. STERLING 
GAUNA PROGOS ATA

KUOTI BAŽNYČIĄ 
JIS YRA ŠVIETIMO BI-

LIAUS AUTORIUS. 

«*»• 

WASHIXGTON, kovo 21. 
— Šio mėnesio pradžioje l;on 
grese terminą bailes senato
rius Thomas Sterling prisi
dėjo prie savaitraščio " T h e 
Fellowship Forum" redakci
jos. I š šio laikraščio praeities 
žinoma, kad jis vedamas stip* 

Tornado Aukos Bai-
giamos Laidoti 

ŽUVUSIŲ Skaičius Eina Didyn 

LIAUDIES BNIVERSI- CHICAGOJE 

" r - r CHICAGO NUKENTĖJU
SIEMS PAGELBON. 

Nuo tornado nukent ėjusioms 
pagelbon eina Chieago. 

Tam tikslui miesto majo-

Gyviesiems Reikalingas 
Drabužiai, Vaistai 

TOWN OPLAKE. 
i — 

Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje ketvergo vakare 7 vai. 
30 min. prasidės pirmoji Dr. 
K. Pakšto prakalba "Koltu-.rassūdaK' *">»»'<•«*. k«ri» »' 
ra ir Katalikai." ,eina kpllollka •*"•* 

Visi kviečiam atsilankyti. • Konn«-to tikslas - surink 
Iti ant groitajjg 500,000 <W. 
ipagolbos i'ondan. Komitetas 
f išsiuntinėjo atsiliepimus į vi-

Socialistų Riaušės 
Francijos Parlamente 

Su Jais Rauką Rankon Eina Kiti 
Bažnyčios Priešai 

ANGLUOS LAIVYNO 
MANEBRA.. 

rioje prieškatalikiškoje dva- CHICAGO .kovo 22. — mis tikslu neleisti joms plisti, j 
šioje pataikaujant ir užjau- Tornado išnaikintuose plot no Kai-kurie miesteliai kuone 
eiant Ku Klux klanui. [se jau laidojamos žmonių au- visai išgriauti. Išgriauti gy-

Laikrašty pranešta, kad ex- kos. gi šelpimo darbuotojai veliamieji namai ir dirbtuvės, 
senatorius Sterling, kurs eina imasi visu prieinamu priemo- Nebeturima nei šviesos, nei 
74 metus, daugiausia laiko pa niu gražinti tvarka, pnvur- švaraus vandens. 
švęs agitacijai įkurti dar vie- gelius aprūpinti maistu, dra-l Tfc vienam mieste Murph-
ną valdžios organą — švie- bužiais ir pastoge. Kiek tai 'ysboro žuvę 201 asmuo. 152 
timo departamentą. 'bus žmoneliams rūpesčių ir 'miestelio blokai sunaikinti. 

Ex-senat. .Sterling praeitam vargo atstatyti savo sunaikin Vienų sužeistų yra 700. 
kongresui įdavė tuo reikalu . tus namelius ir visus sugriau 
bilių, teeiaus bilius nepraveš- tus trobesius, nuvalyti gat-
tas . De'io, j am liekasi dar- ves ir kiemus, 
buotis, kad jo bilius - - kur-1 Žuvusia laidojimas pradė
ti sakomą departamentą butu tas praeita penktadienį. Daug 
pnavestas nors naujam kong- laidotuvių įvyko vakar. Bus 

dar daug šiandie, Liks ir ki
toms dienoms. Vietomis žuvų 
>iuju lavonai laidojami ]xi 
kebas dešįmrfis į bendras duo 
bes. Ištisu šeimynų narini at
skirai. 

Į MA ADRIDAS, kovo 22. — 
fTies Balearic salomis, Ispa
nijos pakraščiuose, Anglijos 
karo laivynas ruošia didelius 
manebrus. 

'Sukoncentruota įvairiausio 
tipo 112 karo laivą ir nar
dančių laivių. 

&ion karo laivų grupėn in-
eina tik Atlantiko ir Tarpže-
mių juros laivynai. 

Pagaliaus Tie Ir Kiti Reiškia 
Pasitikėjimo Premieru 

• 

rese. 
Laikraštis "The Fell. Fq-

runi* pareiškia, jog ox-sena-
lorius yra didis patriotas ir 
.jam rupi išdirbti tikrąjį ame
rikoniška švietimą. Dėlto ir 
jo sakomas bilius esąs per
dėm amerikoniškas. 

PREZIDENTAS ALESSA-
NDRI NAMIE. 

Ligų pavojus. 
Išlikę gyvi žmonės gryžta 

i savo pusiau apgriautus na
mus ir mėgina apsigyventi be 
si tvarkant. Tos rąšies žmo
nėms yra pavojaus. Jų tarpe 
galt prasiplat int i li^os. l iet zitk-ntas Alessandri , ku r s pak 
ką darysi, jei daugelis jų ne - [v ie tas iš Eurojios, jau gry-

jSANTrAOO, Chjle, kovo 
— Chile respublikos pre-

turi kitos 
Vereiaus pasilikti 
se. 

pastoges, 
irriuvėsiuo-

sus biznierius, į firmas. Jau 
surinkta arti 200,000 dol. 

Teeiaus ir toliaus stropiai 
renkamos ir priimamos au
kos. PARYŽIUS, kovo 22. — j Ta prakalba socialistams ir 

Tau iondan ligšiol didžiau J Praeitą penktadienį Franci- kitiems Bažnyčios priešams 
sią kontribuciją davė "clea- j jos parlamente sukeltos didu- I patiko; kad antgalo 327 bal. 
ring hoi.se " lankos — 25,- lės riaušės, muštynės. TriuK-1 prieš <Xi reikšta premieru pa-
900 dol. Kitos bendrovės po šmą sukėlė socialistai atsto- jsitikėjimas. Tat yra, premjero 
5,000 dol. ir mažiau. Pavie- vai, premiero Kernoto pase-j priešreliginė programa pare-
niai žmonės deda Iondan. ikėjai, kuomet premieras a tą- 'mta . 

Iš išnaikintų vietų praneš- kavo kardinolus ir arkivysliu j ; 

pus už religinės laisvės gyni-1 KLANO BLOKAS K0NG-
mą ir kuomet katalikai atsto-j RESE. 
vai mėgino protestuoti prieš • . 
jo kalbą. 

Tuomet subruzdo ir savo 
TĖVAS JĖZUITAS PIONIE- vietn pašote sooialisaąi. Prie 

RlUf PALAIDOTAS, Į jų prisidėjo kiti visokio p'au 
. . ko Bažnyčios priešai. Jie puo 
Praeita penktadienį Cbiea- l ė i f ' p r i o S Bnžnyči o* gyn \jwr. 

goję palaidotas a. a. kun. C- Kilo sumišimas. Premiero 

ta, kad labai reikalingi gydy 
tojai, ftaukiamasi antitoksi-
nos nuo gangrenos, šaukia
masi maisto. 

Rūpinamasi šelpimu. 
Šelpimo fondas kaskartas 

eina didyn. Bet jis ir reika

lo sostinėm Paruoštas jam 
iškilmingas priėmimas. * , 

j Kai,, tik Ak-nandri nuly- ! J > ****' , « W , f a ^ M "Wtli !prakalba partraukta. 
? , . . . .. amžiaus. I T. i_ ._'* •_•__• 

VOKIETUOS AMBASA
DORIUS VATIKANE 

KATALIKAS. 

Pagal naujausiu apškaity- 'liūgas. Ar,kos plaukia iš visų * valdymas 
imi, turėjo žūti 823 asmenys.*Suv. tValstybių per Raudoną- _ 

įlėtas į nacionalini nimus, 
ruojaus jam parestiiis šalies 

SIMPATIJOS ŽODIS DEL 
NELAIMĖS. 

I Likusių be pastogės bus virš "jį Kryžių. 
15,(KH) asmenų. Sužeistų lig • Apie jokį <<business ,ą , , su-
pustrečio tūkstančio. naikintuose plotuose negali 

I Didžiausios pastangos deda but kalbos. Tad tūkstančiai \VASHlKQTON, kovo 22. 
Toks buvo vokiečių k a t a l . k ų , m o s g>'Vuosius aprūpinti mai žmonių ilgas laikas neturės — Gilios simpatijos pareigi-

troškimas. , s t u i r I)a8to^(N S1 sužeistus ! jokio užsiėmimo ir darbo, f mai del nukentėjusia nuo tor-
slaugojimu ir vaistai*. Toki žmonės ilgas laikas bus 'nado »S. Valstybių vyriausy-

Iš paėjimo nebašninkas bu 
jvo belga«. Pirm 2.'» metų jis 

Parlamento pirmininkas Pa . 
inleve paskelbė sesijai i)er-

VVASHINGTON, kovę 21. 
- Visai netikėtai susekta, kad 
kongrese norima sudaryti Ku 
Klux klanui priklausančiu, at 
stdvų bloką. Tas blokas i a r -
taĮOsip pravesti Kvitui palaTl 
hiuosi us įstatymus.' 

i Tas aikštėn išvilkimas. su
kėlė čia nemažą sensaciją. 

Gali Imt įkurtas tos rjušies 

trauką. Nemažai socialistų ap ' 
tįstojo Jėzuitu ordeno novicia ^ rmm^ a p d a l l i v t o m i s 110 j 

i blokas. Bet kad jis turėtu. įs-

tan. 

COLOGNE, kovo 21. — Eu Pranešta, kad likusių gy- reikalingi nuolatinės pašei-
gene K'ee, vokiečių a m b a s a - : v a i s tarpe pasirodo plaučių'pos. 
dos prie Apaštalų Sosto, pas l lga ir kitos pavojingos epi- Kai-kurie sugriauti mažes-
kirtas tos ambasados konse- j dėmi jos. Tos epidemijos tad nį miesteliai bus visai žmo-
loru, ty. kaipir ambasadorių-.kovojamos visomis priemonė- nių apleisti. 
mi. Tai jis yra pirmas vokie
tis katalikas, kurs užima to
kią aukštą ir atsakomangą 
vietą. 

Vokietijos katalikų troški
mas — turėti savo tikėjimo 
atstovą Vatikane, pagaliaus 
išsipildė. [Jž tai katalikai gi
liai dėkingi vokiečių valdžiai, 
kuri supranta reikalus ir lai
kosi tolerancijos. 

MARŠALAS FOCH SUSI
KIRTO SU AMBASADORIŲ 

TARYBA. 

SPIRITISTAI TURI BUT 
UŽDARYTI Į KALŽJI-

JIMUS. 

PARYŽIUS, kovo 20. — 
Ambasadorių taryba suvėlino Į 
Vokietijai atsakymą kas" link 
kontrolės komisijos raporto. 

Dabar paaiški, kad del to 
komisijos raporto maršalas 
Foch susikirto su ambasado
rių taryba. 

Gavusi komisijos raportą 
apie Vokietijos militarinę pa

klauso maršalui ir raportą iš 
naujo jam pasiuntė. 

Maršalas grąžino tarybai 
raportą pareikšdamas, jog jis 
ne politikas, bet kareivis. Del 
to į politinius klausimus ne
turi reikalo maišytis. 

bei prisiųsti iš Japonijos, Vo 
kietijos, Norvegijos u* kitų 
šalių. Kai-kurių šalių atsto
vai reiškė žodžiu savo gilią 
apgailą. 

• 

BOLŠEVIKŲ "PROGRE
SAS." 

Kunigavo įvairiose vieto
se. Pastaraisiais keleriais mc 
tais buvo Šventosios 

simis. Maišaties laiku jie nuo 
saviškių tai gavo. 

uos parapijos klebonu. 

. 
PAVOGĖ AUTOMOBILIU, 

VIENAS SUGAUTAS. 

PLEŠKAMS NEVYKO. 
. . . .. 

CLEVELAND, O., kovo 
21. — Harry Houdini, profe-
sionalis magikas, čia kalbėda'dėtį ambasadorių taryba įda 
mas pažymėjo, kad visi spiri- !vė maršalui Foch studijuoti, 
tistai, kurie giriasi galį kai- Maršalas grąžino raportą ta-
bėti su dvasiomis, tai galį at- rybai, kad iš raporto išvadas 
likti kokius stebėtinus daly- j privalo padaryti diplomatai, v e s automobiHiuj, pabėgo, 
kus, yra vieni sukčiai. Kaipo bet ne jis, kaipo kareivis. 

Taryba atsikirto, kad mili 
tarinių išvadų padarymas pri 

^TEELVILLE, Mo. kovo 
22. — Miestelin išryto atvy
ko automobiliu 5 įtariami vy-
rukai. Šerifas tuo jaus sumo
bilizavo savo asistentus ir pri 
statė saugoti banką. 

IX)NDONAS, kovo 21. — 
Rusijos bolševikų valdžios pa 
rėdymu sunaikinta virš 100 
tūkstančių tonų- militarinių 
knygų, prigulė jusiu Maskvos 
militarinei kolegijai. Dauge
lis tų knygų buvo retenybė ir 
brangintinų. 

Kaip kartas vidudieniu tie m e r i k ° n fc paskirtu laiku ne-
įtariami užpuolė bai^ką. Bet 
jir»!:liuvo ugnin. 2 jų nukau
ta ir 2 suimta. Penktasis, bu-

NEW YORK, kovo 22.*— 
Darbo departą/nento parėdy
mu areštuotas A. Moskvinov, 
buvusis Maskvos Universite
to profesorius. J i s atvyko Ą* 

Mačiusieji tą triukšmą par 
• lamente pažymi, kad ko pana 

j šaus vietos rūmuose nebūta. 
| Tikrai buvo nematvtas radi-
Į 
kalinių gaivalų pašėlimas. 

Už ildek laiko sesija- atnau-
„ . . "T" .. A , . . jinta. Premieras toliaus tęsė Keturi ]auni piktadariai pa - . . . . v _ v , 1. . .. prakaibą pnes Bažnyčią, 

vogė automobilių, stovinti, . „ . „ ... .„. , . . . 
. . , , . . . r . . pnes katalikiškas mokyklas. 

Ashland gatvėje, ties Divi-
sion s t 

AutomobiJiaus savininkas j 
tai pam&tė ir kitu pravažiuo- j 
jaučiu automobiliu ėmė vytis. 

Vaifoėzii pastebėję, kad sun 
ku pabėgti, pametė automobi 
lių ir leidosi gatvaitėmis. 

Vienas sugautas. Kiti 3 su
spėjo pabėgti. 

Sugautas Frank Kruzel 16 
metu. 

tatymų leidime įtakos, reikia 
daug abejoti. 

PINIGŲ KURSAIS 
• -

Neiškentė nepalietęs nei pa
ties Švento'o Tėvo. 

Vakarykščios Dienos-

Lietuvos 100 liCii $10.00. 
Anglijos 1 $v. sterl. 4.77 
Francijos 100 f ranki) "5.18 
Italijos 100 lirų 409 
Belgijos 100 frankų 5.07 
Šveicarijos 100 f r. 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97 
Vokietijos 100 nirk. 23.81 

6 PRIPAŽINTI KALTAIS. 

apleido šios Šalies. 

toki turi but uždaryti \ kalė
jimus. 

Spiritistų atliekami darbai ^ • - — 
yra paprasti monai. Tos n j - (Kuomet spiritistai kalba, 

/žies monus gali atlikti ir jis kad spiritizmas esanti religi-
pats . ja, jie nebežino ką kalba. 

WASH1NGTON, kovo 22. 
—(Sekretorius Hpover prane
ša, kad (S. Valstybėse "busi-
ness ' o ' ' sumažėjimas nepra
matomas. 

NEAPOLIS, kovo 22.—Kai 
kurias saulėtas Italijos vie
tas palietė didelis šaltis. Čia 
viemj naktį rasta 3 žmonės 
sušalę. 

LONDONAN, kovo 22. —y 

Fieldmaršalas JVench turi vė 
žio li||a. Pavoįjįg neišvengti-
nas. 

Fedęralio teis<»jo Cliffe tei 
sme jury pripažino kaltais (> 
asmenis už klastingą vyno iš
gavimą iš sandelių neva reli
giniams tikslams. 

Iš UPES IŠIMTAS LAVO
NAS. 

i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i iu iMii i i i i i i t i i i tnt 

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

. . 

Iš Chieagos upės išimtas 
pliuduruojąs neidentifikuo-
jamo apie 50 metų amžiaus 
.vyro lavonas. 

NEW YORK. — 11-toj val
stijų 1 automobihus išpuola 
Į̂ms 5 asmenys. 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGAS" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ, 
"n DAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
taJs Ir telegrama. 

"DRAUGAS" P U B L CO. 
2334 So. Oakley A ve. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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DRAUGAS FUBUSHINO CO., Inc. 

KIEK KARTU LIETUVA BUVO "PARDUOTA?" 
a PARDAVIMAI'' 1917 - 1919 METAIS. 

PULK. MITOHELL'IO 
TRIUMFAS. I 

8334 So. Oakley Ave., Chicago, I I . 
TeL Roosevelt 77S1 

ltfcd. l'el. Koosevelt 2»1» 
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"TRIBŪNE ' APIE DAN
ZIGO KARIDORig. 

Cliieagos dienraštis "Tri-
bune" aną dieną editorialiu 
straipsniu atsilieja apie J)an-
zigo karidoriu. Straipsnis pa-
vadintas "Karo Karklorius". 
"Tribūne' .aiškiai pažymi, 
kad sakomas karidorius turi 
but grąžintas Vokietijai. Tuo 
met lenkai neturės priekabiu 
ir. aprims. 

"Uanzigo kaiidoxias gali 
sukelti naujas karo liepsnas 

vietos ir grąžinta jam pulki
ninko ranga. 

Pulkininkas Mitcliell, bu-
tent, vienam laikrašty pas
kelbė, kad S. Valstybėms trū
ksta apsaugos iš oro. Jei, 
sakysime, tomis dienomis ko
ks priešas kokią dalis iš oro 
pultų, nebūtų kuo apsiginti. 

Pulk. Mitchell reikalavo 
tad didinti oro laivyną. Kad 
tas laivynas tikrai butų ata
tinkamas savo tikslams, jam 
reikalingas atskiras departa
mentas. 

Be to, pulk. Mitchell smer 
ke tuos visus, kurie stovi už 

kiria nuo V okietijos plačia te
ritorijos juosta, kuri pavesta 
svetimšali u kontrolei. 

"Tai lygiai taip, kai kad 
Hudson upė plauktų \ Mon-
trealį, o JSuv. Valstybės, pra
laimėjus karą, butų priverstos 
lludsono upes pia t uosius pa
kraščius pavesti kontrolei an
glų, iraneuzų ar kitų, kurio 

* 

valdytų Kanadą. Kezultatj 
Kanada tuo karidorium turė
tų laisvą prieigą New York o 
uortmi, bet »uv. Valstybių ! k o n k ( , K r i k ž . 
dalis - Naujoji Anglija, bu
tų pilnai atskirta nuo šalies 
kamieno. Tos r ašies karido
rius, kurio žemė priklausyti] 
gretimiems perskriostų tiesiog 
rytų širdį. 

"Karo laimėtojai išsprendė, 
kad Lenkija privalo turėti 
nuosavą susisiekimą su juro
mis, kad privalo turėti savo 
uostą ir kad turi būti atvi
ras kelias, kuriuomi butų ga
lima duoti pageibos LenJffjai, 
Čekoslovakijai ir Kum unijai 
jei jas atakuotų Kusija. 

*' Vokietija, suprantamas 
daiktas, visai natūraliai elgia
si, jei darbuojasi panaikinti 
tą karidoriu ir atskirtą Rytų 

Lietuvos "pardavimų'• buvo labai daug, kad visų ir ne-
besuskaitysi. Tie "pardavimai" prasidėjo 1917 m. Juos įvedė 
madon socialistai ir santariečiai Eusijos lietuvių seime 1917 
ui. vasarą Petrograde, kame visi kairieji susijungė prieš Lie
tuvos nepriklausomybę už "apsisprendimą", kurs , Rusijai 
buvo malonesnis, nei aiški nepriklausomybė. Vienok Lietuvos 
"juodieji klerikalai? nugalėjo visas sujungtas laisvamanių 
j^ijėgas ir paskelbė Lietuvos nepriklausomybę. Tuo būdu 
"klerikalų" valdžia ir visuomenė apdraudė Lietuvą nuo so
cialistinio "apsisprendimo'*, kurio jungą dabar dejuodamos 
velka Gruzija, (Jūdija ir didžioji Ukraina. Vadinasi, socialis
tų sugalvotas "pardavimas" nepavyko, nes "piktieji" kleri
kalai išlupo kailį, pirkliams bolševikams. Netekus pirklių, iš
nyko ir "pardavimas". 

Ar žinote garsųjį pan Herbaczewskif Šis vyras yra garsus 
iaisvanianybės misionierius Lietuvoje, toks kaip J. Šliupas 
Amerikoj. Dabar jis hipnotizuoja Kauno žydus, su visais pa> 
sikolioja tikrai lenkišku temperamentu ir isteriškai platina 
laisvamanybę. Be .to, jis yra žinomas raganius, ieškotojas 
"dvasių be vietos" ir kitokių laisvų prietarų ir burtų sklei
dėjas. 1919 m. Herbaczewski mokino* visus lietuvius "patrio- ( 

Europoje", rašo "Tribūne", tizmo" ir parašė brošiūrą prieš tuos, kurie nenori dėties suj nauJ1J didelių karo laivų ga-
"Tas karidorius leidžia Len- Lenkija. Ji*; išniekino pilnos nepriklausomybes šalininkus ir j minimą. Jis nurodė, kad is 
kijai per laisvąjį Danzigo uo- agitavo už uniją su lenkais. Tai buvo bene antras Lietuvos j aeroplano paleistų pora boni-
stą susisiekti su juromis ir "pardavimas". 
Rytų Prūsijos gyventojus ats- IIerbaczewski ilgai dirbo Krokuvoje; ten turėjo smulkų 

darbelį prie lenkų universiteto. Dabar, jis jau Lietuvoje ir 
Kaune vadavau ja laisvamani jos šarlatanams ir kovoja prieš 
"klerikalus". 

VĖLESNIEJI PARDAVIMAI". 
Nuo Lietuvos laisvamanių patriotines pirklybos prasirno-

kinę, ir svetimos valstybės "sumanė Lietuvos laisvę parceliuo
ti ir lenkams pardavinėti. Žymus Europos laisvamanių vadas 
Povilas llymansas pirmas (1920 - 1921) pasiskubina paga
minti kontrakto projektą, kuriuomi "parduodama" didele da
lis Lietuvos laisvės lenkų interesams. Šį projektą nedrąsiai 
parėmė Lietuvos laisvamaniški atstovai užsieniuose, už ji 
daug dirbo ir lenkų socialistai bei liberalai: Askenazi, Pilsud
skį ir kiti. Bet laisvamaniškai "pirklybai" daugiausia pa-

čionių Demokratų partijos cirkuliarai, išsiuntinėti 
JK) visą Lietuvą ir šaukiantys liaudį protestuoti prieš Hy-
manso projektą. Ir projektas tapo palaidotas. "Pardavimas" 
neįvyko. ų . fc^kfi!#i*lp|i|j 

Vėliau Lietuvos "pardavimo" agentūrą pasisavino lais
vamaniška Ambasadorių Taryba ir pavedė Vilnių Lenkijai. 

Dar buvo kiek vilčių socialistų laimėjime Franci jos ir An
glijos parlamentuose. Mat garsiai pasauly barškinama, buk 
tik socialistai įkursią tarptautinį teisingumą. Įsigalėjo Ma-
kdonaldas su Herriotu. Laukėme pyragų, bandėme prisigre
tinti prie šitų socialistiškų ponų. Bet &ą gi? ATakdonaldas 
nieko nedarė. O Herriot'as pasiuntė Kaunan socialistišką 
"gromatą" įsakydamas Lietuvai užmiršti Vilnių ir susibičiuo-
liubti su Lenkija. Bet prieš Herriot'ą mūsų socialistai nepro
testavo, trukšmo nekėlė. Jie laukė kol kardinolas Gasparri 
padės savo parašą po panašiu dokumentu. Na, ir sulauk* di
džio džiaugsmo. Lenkų socialistines valdžios prikalbintas ir 
pažadais primasintas, Vatikanas galop sutiko eiti liberalu 
ir socialistų Lietuvos "pardavėjų" pusėn. Vatikanas laisva
maniams čia tiek tik patarnavo, kad davė jiems progos tvir 

Kartą teko rašyti apie pul
kininką Mtchell. Valdžios 
viršūnėms jis taip užvažiavo, 
kad rezultate paliuosuotas iš 
aviacijos viršininko asistentoinos konstrukcijos. 

Suv. Valstybėms oro laivynas 
būtinai reikalingas, nes aerc 
planus ne armotomis gViiria 
numušti, bet tik tokiais pat 
aeroplanais. Gi Suv. Va uty-
bes militarinių aeroplanų ma
žai turi ir tie patys yra se-

stačiatikių vyskupas Fan No
ri, ir šiandie ten terorizuoja 
visus krikščionis, kaip kata
likus, taip stačiatikius ir pro
testantus, kaip kunigus, taip 
šventikus ir pryčerius. 

Daugelis krikščionių užda-

Prusiją sujungti su Vokieti- t i n t i j k a d ^ j i e y l e n i y r a L i e t u v o s -pardavėjai", bet kad 
ja. Nes Vokietijai Rytų Prū
sija reiškia tiek, kiek S. Vals
tybėms Naujoji Anglija. Tuo-
tarpu lenkai pasirengę ne vien 
tą karidoriu ginti ir savo kon
trolėje išlaikyti, kad daug in
teresuojasi paties laisvojo 
Danzigo miesto užgrobimu. 

"Seiliaus mes kalbėjome: 
"Mlssissippi be jokių klinčių 
turi plaukti jūron". Jos į-
plaukimas neprivalo prigulėti 
nei i'rancuzams arba ispa
nams. Jos pakraščiuose neturi 
but iraneuzų arba ispami sar
gyba 

"Taip turi but ir su Visla, 
kuri plaukia per Vokietijos te
ritorijas ir įsiremia Danzigo 
uostan". 

Be mažiausios abejonės, Sis 

tokių atsiranda ir katalikų tarpe, net pačiame Vatikane. O 
tai puiki proga paakėti katalikų kailį ir dalį savo nuodėmių 
suversti ant svetimos kupros. Šita proga pasiskubino uoliai 
pasinaudoti ir Chicagos socialistų organas. 

SOCIALISTŲ DŽIAUGSMAS. 
IŠ pradžios socialistų organas pabandė nuduoti, kad kon

kordatas toks kunigiško biznio mažmožis, apie kurį socialistų 
davatkoms neverta daug rupinties. Bet greit atsipeikėjo. Tar-
si munšainės ar ricinos išgėręs, socialistų atžagareivis redak
torius taip įsismagino, tiek įgavo įkvėpimo ir su tokiu entu
ziazmu pradėjo rašyti apie "nesvarbų" konkordatą ir visus 
keikti, kurie^tokio džiaugsmo nerodo, kad socialistiniam pa-
sigirimui ir galo nesimatė: "Žiūrėkit, juk ne vien socialistai 
Lietuvos laisvę pirkliauja; štai net pats "bažnyčios galva par 
davė Vilnių lenkams". Ar-gi nesakėm kad mes, socialistai, 
esam patys geriausieji Lietuvos draugai, o kiti visi latrai ir 
juodi klerikalai?! Ką jus dabar į tai pasakysit!" 

MNaujienos" teisingai sako, kad: 
"Pasaulinės galios papą juk neturi: ne *su juo prekybą 

Lietuva gali vesti, ne kokią nors apsaugą jisai gali suteikti 

bų gali didžiausią ir stipriau7 

sią karo laivą suskaldyti ir 
nuskandyti. Dėlto, šiandie ka
ro laivų statymas, tai vien pi
nigų aikvojimas. 

Prieš pulkininko išvadas su 
kilo valdžios viršūnės. Prieš 
jį pakilo ne vien karo sekre
torius, bet ir kiti karininkai. 
Trumpai sakant, tie karinin
kai atlaike konferenciją ir jis 
pašalintas iš užimamos vietos. 
Jo vieton pašauktas tokk žmo
gus, kurs niekad nematė karo 
nenuostė parako, net nei aero
planu nebandė skristi. Vald
žios viršūnėms tos rųšieš ka
rininkas yra parankus. Pulk. 
Mitchell... pralaimėjo. 

Tečiaus kilusieji ginčai iš
judino visuomenės opiniją ir 
patį kongresą. Po pravestų 
tardymų žodžiais, Monroe tv
irtovės apylinkėse paruošti 
praktiški mėginimai. T-t.n 
tikslui ilga virve prie aero
plano pririštas bemotorinu 
lėktuvas. Kitas tos rųšies lėk
tuvas iš didelės aukštumos pa 
leistas žemyn vienas. Iš tvir
tovės tuotarpu drožta prieš-
aeropianinėmis armotomis. 

Rezultate pasirodė, kad nei 
vienu šūviu nepataikyta į 

ryta į urvus, vadinamus kale 
Toksai tai pulk. MitcheK'io Į jimais, ir tenai jie kankinami. 

triumfas. Tą triumfą jam pa
didins tolimesni mėginimai. 

Pranešta, kad kuomet susi
rinko koiigresas sesijon, pulk. 
Mitchell 'io šalininkai tą svar
bų valstybės apsaugos klau
simą atnaujins. Ir reikia, lau
kti, pulk. Mitchell atgaus sa
vo buyusią vietą, iš kurios jis 
pašalintas vaduojantis nelai
mingąją politika. 

Tečiaus negrįš iždui tie mi-
lionai dolerių, kurie niekais 
išleisti dirbdinant karo laivus 
ir nevykusias oro mašinas. 

Atsiminkime karo laikus. 
Vienų aeroplanų gaminimui 
tuomet išleista virš vieno bi-
liono dolerių. Kurgi yra tie 
aeroplanai? Lygiai nežinoma, 
kam teko tos milžiniškos su
mos. 

Žiogas. 

Autokratas Zogu apvaldė Al
baniją' ir iš gyventojų tik 
juokus krečia. 

Jam revoliucijoje aktiviai 
gelbėjo serbų militarinė Ka-

GIEDRININKŲ ŠOKIAI. 

Į šokius rengiasi vykti visi 
De Paul universiteto Ketnrial 
studentai-Ss ir tai busią pir
mieji Giedrininkų baliuje ba
landžio - April 18 d. Knights 
of Columbus svet. (47th W. 
Madison St.). Ne vien Ketu. 
viai- studentai suvažiuos, bet 
ir svetimtaučių kvies. Sako, 
buk gvfctimtan&ai jau įsigijo 
bilietų ir jie įdomauja lietuvių 
vakarais. 

marilė, kuri šiandie pačioje { Sakau, kad vakaras pasi-
Jugoslavijoje smaugia visas s ek s ? n e s kur tik nepasisuksi, 

į kokią dalį miesto neisi, visi 
tik kalba apie Giedr. šokius. 
Valio! 

Omega. 

KAIPGI SU ALBANIJA? 

! 2 e-
ktuvns. Tik kartą ^pataikyta 
iš kulkasvaidžio pririštam 
lėktuvui, kuomet tas nuleistas 
arčiau žemės. 

Tuo būdu įrodyta, kad pul
kininko Mitchell teisybė, kad 

T. Sąjungos taryba atlaike 
savo mitingą Genevoje, palė
bavo ir nariai išsiskirstė kas 
sau įsitikinę, kad taryba at
likusi labai didelius darbus. 

Taryba mitingavo vieną sa
vaitę. Per septynias ilgas die
nas ji turėjo keletą slaptų se
sijų ir rezultate nei vienos 
svarbesnės problemos neiš
sprendė. Danzigo ir Turkijos 
su Graikija gin&j klausimus 
pavedė išspręsti Tarptauti
niam Tribunolui Hagoje. Ra
miai išklausė Anglijos atsto
vo pranešimo, kad Anglija at-
įneta žinomą Sąjungos nusi
ginklavimo, apsaugos ir tai
kos protokolą. Nubarė Vokie
tiją, kad pastaroji atsisako 
vergauti franeuzams. Paga-
liaus kai-kurioms valstybėms 
garantavo paskolas. 

Tai visi jos tie svarbieji 
darbai. 

Tečiaus apie Alb anijos res
publikos likimą nei vienam ta
rybos nariui neatėjo mintis j 
galvon. O juk šiandie Alba
nijoje eina baisus teroras. 
Musulmanas Zogu sugriovė de 
mokratišką republikonų val
džią, kurios priešaky buvo 

tautines mažumas. 
Nukentėję albanai kreipėsi 

T. Sąjungon, iškeldami skun
dų prieš serbį valdžią. 

Tečiaus T. Sąjungos taryba 
savo mitinge neturėjo reikalo 
diskusuoti Albanijos padėties 
klausimo. Tai todėl, kad serbų 
Kamarilė yra drauginga ir ar
tima Franci jos valdžiai. Gi pa 
staro ji taryboje turi daugiau
sia balso. 

T. Sąjungos įkurta ne vie
nų didžiulių valstybių intere
sus ginti, bet ir mažesniųjų 
tautų likimą apdrąusti,teisybę 
vykinti ir palaikyti. 

Ką gi taryba atlieka? 
Tad kokiems galams ji rei-.j 

kalinga! 
žiogas. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 

J. M. p. Rytų Mergele,! 
(iš Bridgeporto, Chicago, 111.) 
- Tamstos pranešimą apie į-
vykstantį naujos dr-jos susi
rinkimą 22 kovo gavome tik 
šeštadienį rytą kovo 21 d. To-
delei negalėjome jį patalpinti 
šeštadienio numeryje. 

MAŽAI ORGANIZUOTU. 

"Natioiįal Bureau of Eco-
nomic Research" skelbia, kad 
1920 metais mažiau vienos 
penktosios dalies darbininkų 
buvo susiorganizavę S. Vals
tybėse. Išėmus žemdirbystę, 
kiek daugiau vienos penkto
sios dalies visų darbininkų 
čia priguli į unijas. 

Didžiausias organizuotų 
darbininkų nuošimtis yra mi
neralų pramonėje. Paskui. ei
na transportacija. Trečią vie
tą užima namų statymas, gi 
ketvirtą — manufaktūros 
pramonė. 

— — — — — — t» • — — 

Altinių pritaikymo n* n© 
25 metų prityrimo 

SIMPTOMAI : 
AKIŲ LIGAS 

Ar jums skauda >ra>ąT 
Ar Jūsų akys adarojaT 
Ar yra uždegtos? 
Detfna ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg 

Ar kvaišta amlva? ** 
Ar matote kaip U plukanCfus 

teiktu 
Ar atmintis po truput} mažėja T 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar Jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė aaft vokų? 

Dr. Jan J , Smetana 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas i s gatves 
Ant trečio augfito virt Platte ap-
tlekos, kambariai: 14. 16. l t ir IT 
Valandos: nuo 9 ryto Iki t vak. 

Ned. Nuo 9 A M Iki 11:30 A M 
^ • — ^ — i 

J. J. S T A S U L A N I 
tEAGLE MUSIC CO) 

PIANŲ 

straipsnis lenkams daug i Lietuvos piliečiams". 
kraujo sugadins, tuo labiau, 
kad prieš dedamus čia argu
mentus lenkai negali spirtis. 

Gal jie sakys, kad senovėje 
Danzigas prigulėjo Lenkijai. 
Taip. senovėje Lietuvos vals
tybė buvo nusidriekusi nuo 
Baltijos ligi Juodųjų jurų. Bet 
taip h\iU\ gilioje senovėje. 

Jeigu Komos papą taip silpnas, tai jis žinoma negalėjo 
nei Vilniaus "parduoti". Juk nieks nuo jo ir nepirktų. Tad 
"N-nų" pirmesnis išsireiškimas, buk papą pardavęs* lenkams 
Vilnia, yra tik paprastas cicilikiškas absurdas. Joks išmintį 
gerbiąs žmogus tokių ižioplų nuomonių nereikš. 

Kas kita socialistas Herriot. Jis turi daug pasaulinės ga
lios, nes yra stipriausios valstybės premieras. Su juom galima 
ir "prekybą" vesti. Jis gali net stiprios apsaugos Lietuvai«laisvamanybei nėra vietos, 
suteikti, nes jo klauso 660,000 durtuvų, galingiausis pasauly ' 

oro laivynas ir šimtai gudrių diplomatų. Ir jis turėjo progos 
tarti nors pusiau-teisingą žodeli Vilniaus reikalu, vienok so
cialistas Herriot su savo partijos draugais visomis jėgomis pa
laiko Lenkijos imperializmą ir verčia Lietuvą atsižadėti Vil
nijos lenkų naudai. Bet šitoj vietoj mūsų socialistams labai 
patogu užsimerkti ir paĮaukti progos, kada iš Tėvynės ne
laimės bus galima pasidaryti sau gerą biznį. 

Ir taip nuo Petrogrado seimo 1917 m. iki Hvmanso pro
jekto, nuo Herrioto iki Vatikano vieni krikščionys patriotai 
su didžiu pasiryžimu gina pilnas nepriklausomos Lietuvos 
teises. O socialistai (nors ne visi) turi gana laiko užsiimti ne
švaria spekuliacija ir daryti sau bkmį iš tautos nepasisekimų. 
Varykite sau biznelį... Jums mes nepavydim. Bet ateis laikas, 
kada ir jus, kaip aną Cekkini, katalikiškoji liaudis iššvilps 
ir gal fkiaušiniais pavaišins. Tuomet gal pasibaigs jūsų spe-.J{| 
kuliacija tautos nelaimėmis. 

Mums gi nesvarbu, kas siaurina sietuvos teises ar nepri
klausomybę: ar tai bus Vatikanas, ar socialistas Herriot, ar' 

Čia yra geriausi player pianai 
Steinmeyear, Franke,* Baldwin, Ch-
arleton,. Harding,. Synrphoma 
Grand 
Taipat turime ir vartotų player 
pianų už $200 ir aukščiau. 

Parduodame ant lengvų išmokėjimų 
taipgi išmainom senus už naujus, pas mus 
$150 pigiau negu kad kitose krautuvėse. 

M Užlaikome Lietuviškų rolių, dainų ir šo-
kįų didžiausiame pasirinkinie. 
Victrolas, Victor Lietuviškų rekordų, tu?) 
kstančių numerių 
Nauji kas savaite. 

3236 So. Halsted Str. Chicago, Kl. 
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I I N F L U E N Z A 
Bukite atsargus su šalčiu. 
Apleidimas gali įvest į influenza arba pneumonia. 

S Su pirmu ženklu šalčio vartuokite tikrą 

[E liberalas Hymansas. Už Tėvynės teisės turime drąsos stoti j S 
kovon, vis tiek su kuriuo priešu. Ir šitose kovose mūsų kata- I 
iikybė nesilpnės, bet tvirtės. Tai, kas dabar dedasi Lietuvoj, 
dar kartą rodo, kad jaunoji karta sykiu su senaisiais patrio
tais gina savo Tėvynės čielybę ir laisvę su tikru heroizmu 
ir pasiryžimu. Kame šitos dorybės stipros, ten tvirkinančiai 

K. P. 

ANCHOR 
P AI N -EJfP E L LBR 

(Trade »Mark Reg. U. S. Pat. Off.) 

» - _ ~ j i _ , 

| Geras vikrus patrynimas panaikina skausmą. Nu-
| sipirkite bonkutę pas jūsų vaistininką šiandien ir lai-
S kykite savo namuose. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

VVORCESTER, MASS. 
Svarbi žinia Wcarcesterietenis. 

Moterų Sąjungos 5 kp. ren
gia nepaprastai įdomias pra
kalbas 29 kovo. Pradžia bus 
lygiai 7 valanda vakare. Kal
bės gerb. kun. J. Jakaitis, 
kun. L. Kavaliauskas, ponia 

vienai naudingi. 
Parapijos koncertas. 

Šiemet šios kolonijos para-
pijonai šventė šv. Kazimiero 
dienę, (parapijos patrono) su 
gražiu koncertu, kuris įvyko 8 
kovo Kniglits of Columbus 
svetainėje. Vakaro vedėjas 

tis, Ginkus, Grybaite, Našukai 
čiutės ir Morisiutė. Kitiems 
truko jausmo. Čia augę solis
tai turėtų įsigilinti į lietuviš
kų dainų prasmę. 

Visai jaunutė Morisiutė gra 
žiai debutavo. Jos balselis 

rio klebonu .tapo nesenai pas
kirtas jaunas ir energingas 

riaus. 9) Piano duetas - L. 
Šeštokaitė ir & Šnariutė. 10) 

kun. M. F. Daumantas. Ligi -."Pavasario Žiedai" mergai-
šiol čia klebonavo kun. K. tės 3 skyriaus. 11) "Skambu-
Biekauskas, bet suradus ge- eiai" bernaičiai 3 skyr. 12) 
resnę dirvą darbuotei Indija-1 Holandiškas Šokis, merg. 1 
na Harbor, Ind. Kun. Bičkau- skyriaus. 13) Holandiečiai 

švelnus bet dar nestiprus, sil-jskas apleido šią, parapija.' bernaičiai 4 skyriaus. 14) 
pnas. But buvę gerinu jeigu jiižmonėliai labai gailėjbsj. kun. Piano ir smuikos duetas -
butų pasirinkus geresnę dainų Bičkausko. Jam apleidus pa- Perminąs ir Mitrikiute. 15) 
negu paprasta gatvių dainų rapiją, naujasis klebonas gre- Škotiškas šokis - merg. 5-6 
i . Ali Alone". Lietuviškos mc-buvo gerb. kun. Jakaitis, ku 

^;„ «~« • -v .. .v , . lodnos daug malonesnės, ris nesenai išgijo iš sunkios t 
ligos. Smagu mums buvo pa Kebolli, ponas Kncižis iš tSo. 

B e t o n o . Ponia Kebolli, sve-; matyt, kad jis pasveiko ir kad f ^ L ^ L ? * ^ ! ^ 
timtaute inteligentė (buvusi j viešai galėjo pasirodyt pirmą 
high school mokytoja) daug Į syk po ligos. 
darbuojasi tarp vietinių lietu
vių. J i taip pamilo lietuvius, 
kad aplankė Lietuvą ir pra
moko truputį lietuviškai. 

Tų patį vakarą prakalbės 
du čia augę inteligentai: pa
rapines mokyklos mokytoja 
Juzė Leonaitė ir studentas 
Stasys Vaskelevičius. Abu gi
mę ir augę Worcestery, vi 
suomet darbuojasi tarp lietu
vių. Pastarasis šiemet baigia 

Koncertą dirigavo studen
tas J . Žemaitis, vietinis vargo
ninkas. J i s sykiu mokinasi 
lioly Cross kolegijoj ir vargo-
ninkauja bet vis-gi sugebėjo 
labai gražiai priruošt chorą 
prie koncerto. Ypatingai gra
žiai išėjo choro dainuotos 
Vanagaičio dainos. "Leiskit į 
Tėvynę" ir "Vilnims" labai 
visus mus sugraudino. (Va
nagaitis vienas iš "Dzimdzi -

besi visu smarkumu darbuo- j skyr. 16) Piano solo -- A. Bai-
tis, kad sumažinus parapijos' nauskas. 17) Raganų šokis — 

Nugrimzdęs Dvaras ' ' but skolą ir tt. Yra vilties kad su j merg. 7-8 skyr. 18) Daina, vai-
Scenectados Liet. bendra ko-jkų choras. 19) Lietuvos him-
operacija, naujasis klebonas j nas. but buvęs trumpesnis progia 

mas. J į sudainavo tuomet, 

Mes Taisome Smalos 

Gilsinoid asfalto stogai 
padengti ant senų stogų. 

Mes einame visur 
ir 

Veltui apkainojame darbą 
Telefonai 

Crawford 1680 Cicero 8062 

Interstate Roofing 8C 
Supply Co. Inc. 

5300 YV. 22nd S t . r. 

ADVOKATAI 

toli pastūmės parapijos dar 
kuomet klausytojai buvo su-' buotę. 

Vakaras nusisekė kopuikiau-
siai, pelno parapijai liko ne-

vargę. I r buvo nujaučiama, 19 d. Balandžio vietinis; mažai. Nuoširdus padėkos žo-
kad ir pats choras skubino- j jaunimas rengia milžiniška dis priguli gerbiamoms Sesu 
si. Vertėtų tokį gražų veikalą j vakarą parapijos naudai, ku- | t ems: Ses. Baptistei, Ses. Al 
atkartot, kada publika nebū
tų pavargus. / 

Abelnai ižmonės buvo paten
kinti šituo koncertu. Daugiau 

'jų. 
Misijos. 

Nuo 9 iki 14 kovo buvo pas 
mus moterų misijos kurias 

teisių mokslą Bostono univer- Driindzi'1 artistų yra žymus 
sitete. 

Turėdamos tokių garbingų 
kalbėtojų, tikimės turėt daug 
klausytojų, nes bus ko klau
syt. Tarp prakalbų bus gra
žių deklemacijų. Kviečiam \ 
šias prakalbas moteris ir mer
ginas. Išgirsite gražiu erražir^ 
siu dalykų, kurie bus kiek-

savo* rūšies kompozitorius. Jo 
dainos labai jausmingos lietu
viškos. J i s yra studijavęs gar
sioj Leipzigo konservatorijoj. 
Gaila kad prie choro priklau
so mažai vyrų, jaučiama stoka 
vyriškų balsų. 

Tarp solistų ypatingai mu
ms patiko: Mitrikiute, Žemai-

ris įvyks po Bažnytinėj sve- į fonsai, Ses. Dovydai, Ses. Be-
tainėj. Dalyvaus vietiniai ta- a t a i , Sese. Bernardai i r Ses. 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris. darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
TUOMAS moGiirs 

2 8 1 3 S o . O a k l e y A ve . C h i c a g o . 

lentai ir iš kitų apielinkių ko-
lonijų. 

Sekmadieny kovo 15 d tuoj 
po sumos S. L. R. A. 245 kp. 
'aikė savo menes iru susirin
kimą. Tarp k it ko nutarta 

laike Marijonai: kun. Andziu- pašventinti Iškilmingai savo 
lis ir kun. Dr. Cesaitis. Labai 
patiko visoms šios misijos, r»y balandžio 2*> d. apie 3 vai. 
Moterų niekuomet nebuvo i po pietų. Prie to jau sparčiai 

ruošiamasi. Bus sukviestos vi
sos draugijos. Dalyvaus skaii-

tiek daug prisirinkę į mūsų 
bažnyčią. Labai dėkingos esa
me gerbiamiems misionieriams 
kurie mūsų sieloms tiek daugini jų. Sakys pamokslą tani tik-
gero padarė. Išgirdę, kadlslui pritaikinta svetys kuni-
gerb. misionieriai neužilgo j gas. Po pamaldų apie G vai 
apleidžia Ameriką graudu ! J engiama yra didelė ] uotą su 

Serafikai, kurios vargo nevie
na dieną lavindamos vaikelhis 
ir ruošdamos kostiumus. 

Vyčiai. 

L. Vyčių 79 kp. rengia lai
bai nepaprastus šokius tuoj po 
Velykų Bal. 14, š. m. (Antra
dienį) Šv. Jurgio mokyklos; 
svetainėj. Taipgi ruošiasi prie 
komedijos "Lapkus" kurią 
los po Velykų. Žodžiu Vyčiai; 

lingai Lietuviai iš kitų kol o ! yra daug užsibriežę nuveikti. 
Mėnesinis susirinkimas i • > 

d įaugi jos vėliavą sekmadie-

D A K 
Namų Telefonas Tartis 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR A. J. BERTASH 

846 i So. Halsted St. 
l /nso valandos nuo 1 iki t po 

pietų ir 6 iki .8 vakare 

m , S, BIEZiS 

T A R A I: 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4146 

j mums iš savo tarpo juos pa
leisti. Linkime jiems laimin-

jgo, ramaus gyvenimo mylimo
je Lietuvoje. 

Korespondente. 

PHYSICIAJT & SURGEOH 
X — Spinduliai 

Office: 2201 \V. 22nd St. 
Cor. S. Leaiitt St. Tel. Canal 6222 

Residenee: 3114 W. 42nd s t. 
Tel. Lafayette 4988 

Hours; 1-4 & 7-8 P. M. 
Sun. 10-12 Noon 

Telefonas Boulevard 1938 

Dr, S A Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVENLH 

Chicatfo, IU. 
Vai.: t ryto iki 12 piet: 1 po 
p*et iki S po piet, 6:80 vak. Iki 
0:80 v ak. 

< • 

TęL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
• iki 8 vai. vak. Kedėliomis nuo 

8 iki 2 Tai. po pletu. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistaj 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILŪB — 
1)—He marinimo, 
t)—- B« peilio ir be •haoMiio. 
1)—Be kraujo, 
4)—Be jokio pavojau* rreiknta), 
D — I'uci.Miitui nereikia •brcii, * • - . 

Ii tuoj Taisyti, Ir f a h riti l 
darbą. 

Pagydo •t.all-htonfK' (akmenis ttilfyjo) 
ir akmenįtt filapnmo puttiėje h c o-l 
prraeiJM, HII tom tlkrombi moka- ' 
IKkomi•« priemonėmis bei •altrtul*. , 

Apkurtusiems t>ujrraiina irirdejinii*. 
Gydo visokius tigras paaekminrai, ir jei 

r ra leMtalaa daro operacijas. 
Profrsijonali patarnavimą teiki* javo 

OfittOl 

143,1 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Ofisas atidaryta*: kaodien nuo t vai. 

po piet Iki 9 vai. vakare. 
Nedeliomls Ir seredomki afišas utda-

SCHENECTAOY, N. Y. 
Čia kaip ir kitose koloni

jose Lietuviai nors ne skait
lingi, bet savo darbštumu ne 
atsilieka nuo kitų didelių ko
lonijų/. Šioj kolonijoj yra aps
kaičiuojama apie 100 šeimy
nų. Lietuviai turi savo gražią 
Šv. Krvžiaus Bažnvtėlo, ku-

DR. SERNER, 0 . D , ! 

. 

i 

•i\ 
Dr. A.J. KARALIUS 
TeL Boulevard 2160 

Lietuvis Gydytojas 
S303 South Morgan Street 

C h i c a g o , I1L 

Dr. Maurice Kahn 
Cydytô aa ir Ofaimrgii 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

VaiMidoi; ŠMM 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nodėl. nuo 10 iki 12 piet 

1 

Mlso TeL 'Boolevard t « M 
Kc-zld. TeL Drexel t i » l 

D P . A. A. ROTH 
H H A I GYPYTOJAa Ik. 

CHIRURGAS 
epecteHstM Moteriškų, Vyriokų 

Vaikų Ir vlsq ekroal i ių li^v 

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

Vai.: 1—8 po piet 7—br Tak. Nad. 
tr Šrentadieniais l t — 1 1 d. 

Lietuvis Akiu Specialistai? 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos akaudėjtma, 

Jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
Jtuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 
i Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 1 
3333 South Halsted Street 

programa. Viso to darbo prie-
Miky stovi Šv. Kryžiaus par. 
klebonas kun. M. F. Dauman
tas. Žmoneliai džiaugiasi tu-
re'Jami jauną darbštų klebo
ną. Valio Sceneetados Lietu
viai ! Barbuokites Bažnyčios 
ir Tėvynes naudai! 

"Viatinis". 

vyks Bal. X d. š. m. Visi na
riai yra kviečiami kuoskaitlin 
giausiai atsilankyti, nes reiks-
daug svarbių dalykų aptarti, i 
• v • D. 

— 

OETBOIT, MICHI6AN 
Mokyklos Vaikučių Vakaras. 

Kovo 15 d. š, m. §v; Jurgio 
parapijos mokyklos vaikučiai 
išpildė programų Franciškie-
čių Seserų priruoštų. 

1) .Vaikučių pasveikinimo 
daina! 2) Linkėjimas - A 
Balkauskaite. 3) Šokis Nepa
mirštančių (Forget-me-nots), 
mergaitės 1 skyr. 4) "Išterši 
me Paskui'', veikalėlis. 5) 
Juokdarių Drillis, Bernaičiai 
1-mojo skyriaus. 6) Piano due 
tas — Valunaitė ir Kondrotai-
te, 7) Bites (The Bumblebees) 
mergaitės 2 skyriaus. 8) "Sp
ėk kas aš f" bernai^ai 2 sky-

Tel. Canal 2655 
C. J. P A N S I R N A 

Fotografas 
PANS1RNA STCDIO 

Tolumas nedaro skirtumo 
Šaukiamas, važiuoja į visas 

mieste dalis. 

1 

B » i » » * » » • • » M » ^ » • » • • • » » » » » a 
Telefonas Ganai 72SS 

PETRAS CIBULSKIS | 
Matiavojimo Kontraktorius 

Dažų ir Poperos Krautuve 
2338 SO. LEAV1TT STR. 

įį IMI • » • » • • • • • • mĄ^M • • • M W ^ « m 

.48*^ ' * * » • 

T e l . B c m i e v a r d 3 3 0 2 

! J. P JAITCHK 
ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

pi 127 N. Dearborn Street 
Kambariai 614 Ir 51t 

Telefonai Randob>li 5584 ir 6585 
Vai.: Kasdiena, išskiriant Su-

batos ir šventės, -nuo 9 iki pietų 
ROSELANDO OFISAS: 

10917 So. Indiana Avence 
Telefonas Pulliuan 6377 

Vai : Kasdiena nuo 2 iki 9: 
Subatomis visa diena šventomis 
Iki pietų. 

B P E C I L I S T A S a n t egrzajulnavo-
Jimo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

L „, i 

"• • • * 

John Eagdziunas BorrJen 
Lietuvis Advokatas 

Atstatant State'.s Attorney 
69 W. ̂ Vashington St., R. 1310 

Telephone I>earborn 8946 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telephonc Roosevelt 9000 
Namų Telefonas Republic 9600 

BRIDGEPORT STIfDIO 
Jei nori turėti gražų natūrali 

paveikslų, tai Tamsta nieko 
nelauk, tikatclk i 

BRIDGEPORT STUDiO 
O Stankus Su Savo Prielanku

mu Ir Geru Darbu Tamsta 
Patenkins. 

JOHN J. STANKUS 
n 3202 So. Halsted Street 

n 

J/ 

DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Avê  
SPECIJ AUSTAS 

mJ 

• c L Boolevard 8689 

Dr. J . P. Poška 
GVDYTOJAB 

CHIRURGAS 
Valandos: 9—11 U ryta. 
Vakarais nuo 7 Iki I 

CICERO OFISAS: 
114J Souta 4»-tk A V « « M 

Telef. Cleero 46T6 
Yaland.: t—9:19 7. • . ka>m<rf, 

Utarnlnkala tr pėCnyCioma * • • I 
I t o i m n u , n#mWMm\ ^'Drauge' 

w i • i • i 4 

Džiovu, Moterų Ir Vyrų Liirų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėliomis: 10 iki 12. 

Telefonas Midway 2880 

Tel. Canal 0257 vak. Prospeet 6659 j 

DR. P. Z. ZALATflRiS 
Lietuvis Gydytojai I r 

Ohiriffgai 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija 6600 S. Artasian Ave. 
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 lkl 9 

po pietų: * lkl 9 vakare. 

Ii 

Nesigarsinsi, — tavo biznj 
mažai kas žinos. 
Profesionalai, biznieriai gar

sinkite savo biznius dienrašty 

DR. VAITUSH, O. D . 
Lietuvis Aklų Specialistas. 

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Neperviršl-
na nei akių medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip* 
visokias ligas arba nenormali pa-

• dėjimą, silpnybę muskullnių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitlkimuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 

j ligoniams, ir rekordas laikyta* vl-
1 sų atsitikimų Netikros akys pri

taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
Ilgu, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių ner\ų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti Ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta į mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 9 Iki 1 po pietv 

Tel. Boulevard 7589 
1546 West 47-th Street 

AKINEI $4 IR AUGfičIAU 
i • — — • • • / ' 

GRABORIAI: 
" • * • 

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8279' 

CHAS. SYREWICZ 
Lietuvis Graborfua 

Laidotuvių kai" 
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesoa 

Mašinos 
Private Anibu-

lance 
Iieensed Emb. 
r. K. PaiacE 

i 

nĮJLBRANSEN 
K-J The Tiegistering Piano 

'Tfationdlb? ViicoL 
-Branded in ihe Back. 

. 

TVJ>HeHou»o OxmaySa« Suburfcan C0mit»unfty 
Modcl Model Modei Model 

^700 »615#5S0 H50 
Tai yra geriausi pianai, 

pasauleje parsiduoda u| 
Fabrikos nustatytą kainą 
ant lengvų išmokėjimų. 

JOS. F. BUDRIK 
PiafiŲ Krautuve 

3343 So. Halsted St 
3327 So. Halsted St. 

Chicago. 

S. D. L A C W i C Z 
Lietuvis Graboritm 
9S14 W. 23-rd Place 

Chicago, III. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigtausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 
•199 

TEIRAUKITĖS PAS MUS 
KLAUSKITE KITŲ 

Veltui Sampelis Schy-Man-
Skis Namines RemecUjos 
Kad tamstos sergate, slabnas ir 

pailsės, skauda tavo visą kūną, kad 
jau buvote" pas gydytojus, arba vi
sai nebuvote, tai turite suprast kad 
visi skaudėjimą priklauso nuo krau
jo ir turi but prašalinti per kraują. 

Helen Schy-Man-Skis Remedlja pa 
stiprina systemą, sujudina apetitą, 
pagerina ir iščystina kraują, tvarko 
ir sutaiko vidurius *skėiv}, širdj, mus
kulus ir nervus. Mūsų patyrimas ir 
pasekmės parduodant šią remediją 
yra Burnos, iŠ Burnos rekomendaci
ja per 20 metų. Tai įsigykite Mrs. 
Helen Schy-Mun-Skis Namine Reme-
.diją del sugrąžinimo sveikatos. 

Ispildykite šj kuponą, tuo jaus del 
sampelo, pamėginimo arba regularės 
bonkos arba pas jūsų vaistininką. 
HKLlEN +»CHY-MAN-SRIS UOMJC 

REMEDIES CO., 
1869 N. RobeyCbr. Cortlan.l 

.'Vrmuagc 4913 Chicago, 111. 

I.škirp šį kuopan ir prisiųsk šiandien; 
SeBiy-Man-Ski Home Remedies Co.,-
' 4869 N. Koboy St.< Chicago, UI. 
Gentlemen: 

Send j | Free Sample S. M. S. , 
/ Q Trial Size 75c. C. O. D. 

Regular 8ize C. O. D. 
Name 
Address * 
City State tĄ 

Padėk X i Languką 
IJ. D. 

Tamsta Gaii But 
Sveikas 

• r sergate? Mes jums pagelbe-
alme. Patarimas dykai ar jus čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą* gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
BU kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą 7 Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite bemoroidus Ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išballmą Ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ ry
to, galvosūki, apsivėlus} liežuvį? . 
Prafialinkit nervingumą •— apsi
saugoki t neurastenijos, jl silpnina 
visus nervus-. Nereikės jums dau
giau kentėti — ateikite Ir pasima-
tyklte su mumis tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schvveers 

i K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

1 2 7 N . D e a r b o r n St . , R o o m 1 1 1 7 

Telef. State 7521 
Vakarais ir nedėlio* rytą; 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Yards «141 
Bylos visuose teismuos^. — Ab-
straktal. — Ingaliojima* - Pas
kola pinigų 1 Ir 2 mjrgičiama. 

\ 

•5T% 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2911 W. 22-nd St. arti Leavitt »•. 
Telefonas Canal 2551 

Valandos: » ryto lkl 9 vakarą Ba-
redo ir Pėtnyčioj nuo » r. iki • 
• . Veda visokias bylas rlimo— 
teismuose. /Sgsamlnuoja Abstrak
tus ir padirba visokiu.; Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Fa/roa* ir 
Bi-^dus. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiana lengvomis lilygo-
mis 

Jf 

A. A. OLIS 
A D V O K A T A S 

U S. La Salle st. Room 2001 
TeL Kandolph 1084 Vai. a « a l - l 

VAKARAIS] 
MOl l . Halsted s t Tel. B i v C l T H 

• p u t PanaMUo p? • . v 
Petoyčios 

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

Ofisas DldmicstyJ: 
29 South La Salle Street 

Knmbaris 5S0 
Telefonas Central 6890 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

S 
Ofisas 

Tel. Armitage 4412 
1112-1114 M3waukee Ave. 
Viršui Hatterman Ir Glants Banko į 

Valandos 0-12 ryto, 2-5 po 
pietų, 6-9 vakare 

Nedėlloj nuo 10- Ui 12 aieaa 
Specialistai ebroniškų, narvų, ) 
kraujo, odos ir Šlapumo ligų. j 

į^__ — ' * 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. Washlngton St. Rwin 911 
TeL Central 6209 

Cicero Ofisas Ketvergo vatt. 
4917 W. 14Ch St. TeL Cicero 8292 
Ant BRIDGEPORTO SeredoJ nuo 
6-8 vaL • . SubatoJ nuo l—T w. r. 
3236 S. Halsted S t Tel. BouL 9797 

! Tel Lafayette 9368 
Dr. A. J. NORMANTH 

LIETUVIS NAPRAPATAS 
4464 So. Western Avenue 

Vai.: Nuo 2 Iki B 6 iki 8 P. M. 
Chicago. 

V i M i »• • • • • ir ~ i = r ^ M 

Remkite tuos profesijona-

bs» biznierius kone garsi

nasi dienrašti *Dnilge"« 

Karyygc^iT5^^ axry?^¥rryyo^^ o 6 o § i * ggggrgg 

CHAS. K. VUOSATTIS O 
O 
O 

'x? 

Didžiauses ir geriauses siuvejes 
i ant West Sides. 
g Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių .įji? 
o . materijų del vyru ir moterų. 

NAUJAUS06 MADOS SIUTU 
Visokiu St^rla 

Padarau ant užsakimo greitai ir gerai į| 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna-
. vimo. Taipgi 

Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
OHAS. E. VU0SAITIS 

Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. Chicago, VI 

Tel Eoosevelt 8982 
tti^gtttaaa,titaafttttoQgtftgflatta8j82flM«Attft 
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CHICAGOJE 
SVARBUSlŪŠIRINKIMAS 

Šiuomi šaukiamas Chica
gos Federacijos Apskr. eks
tra susirinkimas kovo 24 d 
8 vai. vak. Aušros Vartų 
par. svet. ) susirinkimą kvie 
čiami, be Federacijos skyrių 
atstovu, visų katalikiškų cen 
tralinių organizacijų atstovai 
bei katalikų visuomenės vei
kėjai. 

Susirinkimo svarbiausias ti 
kslas — pasitarti del kun. 
Dr. Ig. Česaičio išleistuvių. 

FED. CHIC. APS. VALD. 

BR1DGEPORT. 

Žinių — Žinelės. 

Teko sužinoti, kad nesenai 
''Katalikų padasM buvo pate
kės į belange, bet po keliu 
dienų laikinai tapo paliuosuo-
tas. Žmones kad tai vis 
bankinių " L i ulelių" 
sa i 

lanke apie dvidešimts nariui 
Rodos ši kuopa yra kelis kar
tus skaitlingesnč. Žiemę, salta, 

R H 0 G K S Pirm.Hioltis. KOVO 23 , 1925 
1 <]m». Y • T — r*" 

atgar-

Ant Halsted Str. kas dieną 
atsidaro nauji bizniai, nors 
daug jų bankrutija ir greit už
sidaro. Tuščių vietų bizniams 
netrūksta, trūksta tik biznie
rių jiems palaikyti. 

Labdaringos Są-gos Direkto 
rių Susirinkimas nejvyks ko 
vo 24 d. iš priežasties Fe
deracijos susirinkimo. 

KARDINOLAS PARVYK-
STA. 

Šeštadienio depešoje iš New 
Yorko i>ranešta, kad iš Ko
mos parvyko Jo Km. kardi
nolas Mun/Jelein, Chicagos ar 
kivyskupas. Apsistojus pas 
kardinolą Hayes. 

Kuomet tornado palietė 
Valstybių kai-kur i uos ploti 
kardinolas buvo dar toli nuo 
Amerikos pakraščių. Jis per 
radio tuojaus pasiuntė šimpa 
tijos nukentėjusiems, kuomet 

'patyrė apie nelaimę. 
Sako, šventasis Tėvas ža

dėjo prisiųsti legatų Kuehari 
stinin iKongresan, kurs Įvyks 
Chicagoje 1926 m. 

Anot kardinolo, busimojo 
Kongreso laiku Chieago susi
lauks virš viena miliona sve-

Apie Italijos premierą Mu-
ssolini kardinolas palankiai 
atsiliepia. Sako, tai žmogus, 
kokio reikalingas dabartinis 
laikas. t 

Jubilerinės krautuvės lieita-
cija ant Halsted gat. progre
suoja, lankytojų ir pirkėjų ne
mažai, vieni perka ir džiau-
giasi kiti-gi ta visa vadina 
"humbuk biznis". 

Chicagos lietuviai kalba a-
pie reikalingumų lietuviams 
didelės svetainės, kuri atatik-
tų šių dienų reikalavimams, 
kaip tai savo struktūra ir pa
togumais, ši syki jau kalba 
mūsų profesijonalai ir stam 
lųs biznieriai. 

Besiartinant galutiniems al-
dermanų rinkimams, po Bri-
dgeportų smarkiai darbuojasi 
viena "olstritv gerai žinoma" 
moteris, kuri stovi už Hoga-
n'ų. Nereiškiu čia nuomonės, 
kuris iš kandidatų turėtų bū
ti išrinktas, Hogan'as ar \\ il-
sonas, bet galiu pastebėti tai, 
kad, jei ta moteris kalbėtųsi 
su visais, kurie yra užintere-
>uoti aldermonų rinkima's, 
tai jos kalbamas 
neturėtų progos laimėti, n^s 
jos argumentai yra labai pai
ki. 

vasaris ir labai geras laikas 
visiems sueiti ir nustatyti at
einančios vasaros darbams 
planus. Tad, meldžiame visi) 
36 kuopos narių ir kurie nori 
prisirašyt ateiti į sekantį su
sirinkimų, kuris bus kovo 2ti 
d., Mums reikia parodyti, 
kad Brighton Parko jaunimas 
nemiega. 

Kovo 26 tuoj po trumpo mi
tingo bus ristynės dviejų 
Brighton Parkieėių. Prašome 
ko skaitlingiaus susirinkt. 

Subatos vakare kovo 14, 
nariai buvo susirinkę i "Bun» 
eo Par ty" pas raštininkę A* 
Gužaitę. Visi praleido laik:j 
labai puikiai. Kaip visados 
taip ir šį kartų paneles M. 
Stankaitė ir A. Gužaitė darbą 
vosi daugiausia. Joms už tai 
esame visi dėkingi. 

Koresp. 

taiko geriausį dalyką pastaty
ti. Be to bus kalbų: kalbės 
garsi sajnngiete, kuri paaiš-

o vasarų šilta, T)et dabar pa- kins, ka reiškia mūsų organi
zacija. Kalbės ir mūsų vieti
nės kuopos dvasios vadas di
džiai gerbiamas kun. A. Bal
tutis. Kvieeaime tad visus at
silankyti. 

Korespondente. 

NAMAI - ŽEMĖ 
ESTRA CICEROJK 

Pardavimut medinis 2 pagyveni
mui namas šiltų vandenių apšildo
mas, stogre 3 ištaisyti kambariai gy
venimui, randos jneša mėnesi $105 
dol. Visai arti Lietuvių Bažnyčios 

1511 South 49th Court 
Cicero, IU. 

Telefonas Cicero 9780 
2-ros Lubos 

Į " .' 

DIEVO APVEIZDOS 
KOLONIJA. 

F A R M O S 

• 

Vyeių 36 kuopos visi nariai 
neužmirškite subatoje kovo 2S 
dienos. Ta, diena eisime išpa
žinties, o sekmadienyj kovo 29 
"in eorpore" prie sv. Komu
nijos. 

Koresp. 

NORTH SIDE. 

Žinutės. 

Lietuvos Vyeių penkta kuo
pa rengia graži*} trijų veiks
mų komediją "Karolio Teta", 
kuri yra vaidinama vidumies-
ty krutamuose paveiksluose 

kandidatas Orpheum teatre. 
Mošų gerbiamas režisorius 

deda visas pastangas savo 
darbui ir galima tikėtis be
galo gražaus vaidinimo, kuris 
ivyks kovo 29, 1925 šv. My-Vienas vietinis nedideli: 

biznierius užpirko nno žydelio jkolo parapijos svetainėje. 
narna, duodamas jam devynis j Be to mūsų base-ball svc 

dol. rankpinigių, no 

PAŠOVĖ POUCMONA IR 
PASPRŪDO. 

Chicagos policija ilgas kli
kas ieškojo pl-ėši/vo krimina
listo Peter Movlan. 

Praeita šeštadienį policija 
painformuota, kad jis randa
si namuose, 927 
str. 

Nurodvton vieton nuvyko 
policija ir apsupo namus. (Te 
eiaus ieškomas piktadarį s iš
šoko per langą, šaudydamas 
sužeidė vieną policmoną ir pa 
sprūdo. 

Šimtus 
ant rašto, bet ant žodžio. Da
bar žydelis rankpinigių užsi
gina visai, ir reikalauja už 

dininkai rengiasi prie šio se
zono sunkaus darbo ir nema
žai žada nuveikti. 

Bus malonu, kuomet mūsų 
namų šešius šimtus dol. dau- j jaunimas bus pasipuošęs nau
j a u , negu buvo suderėta, i joms uniformomis, kurios bu-
Jfi butų tarpininkavęs c^ras vo įtaisytos mūsų gerbiamo 
agentas, tai nebūtų atsitikę. nario V. Striogo didelia para

ma. 
Agatonas. 

SAKOSI NEKALTAS. 

Sv. Jurgio parapijos choris
tai kalba apie reikaling nna 

Lincoln Įtaisyti vargonus. Vargonai y-j Moterų Sąjungos 4 kuopos 
ra dideli, brangus, nemažai! susirinkimas buvo 10 d. kovo 
kainuos ir jų pataisymas. ;parap. svetainėje. Susirinki-

jmas nebuvo dideliai skaitlin-
Akadėmijos Rėmėjų vaka-jgas, bet gyvas. Tariant bėga-

ras 15 d. kovo š. m. Sv, Jnr-jmuosius reikalus, vajaus va
gio parap. svet. pavyko ko- karo komisija pranešė, kad 
puikiausiai, monių buvo pil-! vakaras įvyks 22 d. kovo šv. 
nutė svetainė, kaip "Draugo"'Mykolo parap. svet. 1644 Wa-
koncerte. Labai senai čia li"k!bansia Ave., kad vakarui jau 

Praeita šeštadienį krimina
li n teisman pašauktas W. D. 
Shepherd tikslu paliuosuoti jį 
po paranka. 

Išklausinėjimuose Shepherd 
griežtai tvirtino, kad jis ne
kaltas užmetamos jam pikta
darybės. 

daug žmoniu buvo. 

Vyčiai, kurie matė 24 kp. 
artistus vaidinant dramų 
"Rytų Pilis", galvoja kokiu 
būdu ir kada pakvietus 24 L. 
V. kp. artistus į Bridgeporta 
atvaidinti "Rytų Pi l]" . 

Netikėtai užtikau. 
Vienų gražių dienų užeinu į 

p. K. Pansirnos studijų (1901 
So. Halsted Str.). Mane kvie
čia į viršų ir sako, pamatysi 
kų tai nauja. Einu žingeidu
mo vedamas. Įėjęs į kambarį, 
nugi pamačiau mergaičių pul
kų. Visos kažin ką dirba. Klau 
siu, kas čia? ar koks susirin
kimas? p. Pansirnienė atsako, 
tai esų L. Vyčių 4 kp. mergai
čių siuvimo kursai. Klausiu, 
ar senai tie kursai įkurti. Ga
vau atsakymų, kad tai tik ant
roji pamoka. Klausiu toliau; 
kų gi manote nuveikti? Man 
atsakoma, kad kursai turi du 
tikslu- Viena, norima, kad pa 
čios meragitčs pramoktų įvai
rių siuvinėjimų. Antra gi, 
parengti gražių darbelių ru
dens bazarui, kurį parapija 
rengia 25 metų jubiliejui pa
minėti. Visos mergaitės pasi
žadėjusios šį tų parengti ba
zarui ir sudaryti dideli siuvi-
nių skyrių bazare. 

Tai labai gražus ir prakil
nus sumanymas,. Rekiia tik 
pasidžiaugti del mūsų vytu-
lių sumanymo ir p. Pansirnic-
nės palankumo tam darbui. 

Man jam rengiantis eiti na
mo, mergaitės pabaigė darbų 
ir sako: šiandien yra šv. Ka
zimiero diena, reikia sveikin
ti Kazimieras. 

Tik štai ir įeina p. Kazi
mieras Pansirna. Brolyti tu 
mano, kaip šoks visos prie p. 
Kazimiero, kaip pradės kelti 
ji aukštyn, kad ir aš nesusi
laikiau. Šokau joms į pagelbų 
ir drauge kėlėme solenizanta 
net 3 kartus aukštyn. 

Solenizantas gi pavaišino 
mus visus skania arbatėlė \v\ 
užkandėliais. Pasišnekučiavę 
linksmai, skirstėmės namo, 
linkėdami p. Kazimieriui Pan-
sirnai ilgiausių metų. Ir taip 
netikėtai užtikau ir gražų 
darbų ir puikų vakarėlį. 

Nekviestas Svetys. 

TURIM VIRŠ 
1000 NAMU 

DEL PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 
PO VISAS DALIS 

MIESTO. 
Norint Namus, Lotus, Biznius 
ir t. t. pirkti, parduoti ar mai
nyti, del greito ir teisingo ui-
siganėdinimo, pirkite per 
Rozenski-Lemont 8C Co. 

Teisingas patarimas platinų 
kiekvienų biznį. Daugiausiai 
(reikalinga teisingo patarimo^ 
Real Estate. • 
Užganėdinome kiekvienų, ku 

mes kiek nori nuo 5 "akerių ir ris pirko, pardavė ar mainė i 
daugiau visa žemė gera In- per mus, tikriname kad ir ta-1 

REAL ESTATE 

LAIMĖ PRIE DURŲ. 
Kurie nori farmų pirkti. 

Pone Marė Sippel daug trotija. 
Parduoda savo farmų 160 

akerių už $35 -- akeri, kur 
yra verta $75. Gali pirkti že-

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

diana Valstijoj 73 milios nuo 
Cbieagos. Keliai labai geri 
del Automobilių. Neužmiršk 
jog netoli Chicagos. Pirk ka-
valka žemės ir augink vistas; 
geras pinigas, 
v Kreipkitės pas 

• 

BALTRUS YASULIS 
Mgr. 

3909 Hemlock Street 
Indiana Harbor. Ind. 

7 

B I Z N I S 
: PARDAVIMUI 

Restauranas ant 47th ir 
Ashland Ave. Gera proga Lie
tuviui. Ilgas leasas, renda tik 
$75 į mėnesį. Atsišaukite 

1537 West 47th Street 
arba Englewood 2323 nuo 8 
iki 11 vai. ryte arba Kemvood 
S331 nuo 1 iki 5 vai. vak. 

PARDUODU AUTOMO
BILIUS 

Norintieji pirkti gerų ir gra 
žų automobilių meldžiu pate-
lefonuti man. Mano patirimas 
toje srytyje suteiks Tamstom 
tinkama patarimų bei patar
navimų. 

MYKOLAS M. DŪDAS. 
3137 West 38 Place 
Tel. Lafayette 1360 

M O R G I č I A I 
Pirmi ir Antri. 

viskas prirengta. Mūsų rezi 
sorė %ri parengusi gražų vei 
kalų *Pone Pipsė ir Panelė' 
Tipsė". Užtikrinama, kad vei
kalas labai puikus, nes kada 
tiktai mūsų gerb. rezisore kų 
nors pasirenka, visuomet pa-

Mes specializojame antrais 
mortgačiais. Teisingas, grei
tas ir užtikrintas patarnavi
mas mūsų priežodis. Nuo 
$500 iki $10,000 su vienos die
nos pranešimu, v 

PRICE REALTY 
SECURITY CO. 

77 W. Washington St. 
Room 1026 

Federalis kolektorius Chi
cagoje už pirmų metų bertai-
nį personalių ir firmų taksų 
surinko virš 31 miliona dol. 

REIKALINGA jauna mo
teris lipdyti labeles ant kenų 
ir rišulių. 
Orescent Br^nze Powder Co. 

308 W. Randolph St. 

Bridgeporte, 1 d. balandžio 
rengiamas nepaprastas vaka
ras, kurį rengėjai vadina 
4'margumynų margumynai". 
Vakaras įvyksta parapijos 
svet. 

"Aneora". 

BRIGHTON PARK. 

Vyčių 36 kuopos susirinki
mas jvyko kovo 12 d. Atsi-

Puikų» plaukai turėtų boti kiekvieno* 
moteries pasididžiavimo turtu. bet 
pleiskanos ir naikinimo darbu eina 
ranka rankon. 

yra pleiskanų mirtinuoju priešu. 
PniiurCkit garai savo plaukus ir gal

vos od« pirm, nagu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
C tų galvos odą netvariomis baltomis 

•ynomis, kaa bus prieJastimi jūsų 
plaukų slinkimo. 

Pirkite bonką Ruffles u* 65c pas 
•aso vaistininką šiandien, arba ?5c 
ueuog par pastą ii laboratorijos. -

K At>: KICHTtK t ČO. 
Berrj t South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

* 

Binrick-Railiola 

Pagarsėjęs Pasauleje Ph-

onografas ir Radio Krūvo

je. Radiolas, De-Forest, 

Workrite, Crosley parsi

duoda už teisingą kaina 

nuo $25 ir aukščiau ant 

lengvų išmokėjimų. Gausi 

muziką iš oro muzika iš 

žvaigždžių muziką jūsų 

mylimo rekoido. Dykai 

pristatome į namus išban

dymui. 

JOS. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard SI 67 
Chieago 

mista busi užganėdintas. 
ŠIČIA YRA KELETAS 

MŪSŲ BARGENŲ: 
Geroj apielinkej, 7 kamb. 

rezidencija, puikiai įtaisyta; 
lotas 50x125. Įmokėti reikia 
tik $1,000, likusius lengvais 
išmokė j čimais. Kaina $6,500. 

2 flatu muffinis, naujas na
mas, netoli vienuolyno, mo
derniškai ištaisytas, 6 ir 6 
kamb., karštų vandeniu apšil
domas, du boileriai, skyrium 
del kožno flato. Kaina $16 -
750. Parsiduoda ant lengvu 
ivlygų. 

2 flatu naujas namas 6 ir 6 
kamb., vėliausios mados. Beis 
mentas išpleisteriuotas. Labai 
geroj ir sparčiai augančioj vie 
toj. Kaina $10,500. Cash terei
kia $1000. 

Naujas mūrinis namas, 4 
flatų, su Sun Parloriais, 3 po 
4 kambarius ir 1 penkių; iš 
taisytas su Bookcases ir fire-
places, garu apšildomas 2 ka
rų garadžius. Lotas 48x125. 
Rendų neša $326.00 į mėnesį. 
Geriausioj apielinkej ant So. 
Sidės. Gatvekaris nuo namo 
tik vienas blokas. Kaina $25 
000. Savininkas prisiims į mai 
nus bizniavą narna. 

7 flatai; Pastaba: Kadangi 
savininkas priverstas gyventi 
Floridoj, jam neparanku šį na
mą turėti; jis įsakė mums nu
žeminti kaina nuo $40,000 iki 
$35.000 del greito pardavimo. 
Mūrinis kampinis namas. 18, 
1-7, 2-5, 2-4 ir vienas 2 kamb. 
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkej. Randasi 
Ii Garfiedd Blvd. ir 3 
nuo Halsted. Rendos 
metus. 

10 flatų, visi pagyvenimai 
po 4 kamb., kampinis mūrinis 
namas, moderniškas. Prie pat 
parko. Pečiais apšildomas. 
Rendos per metus $4,836.00. 
Savininkas prisiims į mainus 
mažesnį namą pridedant mažą 
dalį pinigais. Kaina $42,500. 
Nepraleiskite Progos. 

13 flatų, mūrinis namas ge
roj apielinkej. 3 po 5 ir 9 po 
4 ir 4 kamb. beismente; garu 
apšildomas, rendų neša $732.50 
} mėnesį. Kaina $52,000,00 ar
ba savininkas priims į mainus 
nažesnį. 

2 flatį mūrinis namas, Bri
ghton Parke, 6 ir 6 kamb. su 
maudyklėmis, elektra, augs tas 
beismentas. Su įmokejimu $2, 
000. Savininkas patsai pada
rys paskolą, taipogi priims į 
mainus bučernę ar grosernę. 
Kaina sutaikysite su savinin
ku. 

3 flatai už $18,000. Puikus 
mūrinis namas, 2 po 7 kamb. 
ir vienas 6, geroj apielinkej 
ant South Sidės, garu apšil 
domas. Rendų neša $225.00 i 
mėnesį. Įmokėti reikia tik 
$8,000. 

Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 
kasdiena. Ned. nuo 9 iki 3 p. p. 

Rozenski-

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

808 '#. 3SM SI. Chieago 
Tel. boulevard 0611 ir 0774 

IPAPĄ ROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

v'asekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. % i 

. . . g 
NAUDOKITĖS 

PROGA 
Dabar yra geriausias lai

kas pirkti namą arba lotą. 
Turime dideli pasirinkimą 
geriausių bargeniii, visoj 
Chicagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir į kitas 
šalis ir parduodam laiva
kortes ant visu linijų. Ec-
zaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir viso-
kes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 
Chieago, UI. 

Notary Public, j 
— • • . . . i • • • • • • • H i 

E. J. H E N I F F 1 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chieago, m 

L 
Resldencijos Tel. 
Prospect 5101 

Ofiso Tel. 
Frospeet 6778 

ĮVAIRUS KONTRAKTOR1AI 

&Co 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 2102 

Tel. Blvd. M41 

A. K A I R I S 
būda t o ji mo 

i 
Mūrinio Ir 

GENERAIJB 
namu 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite p u mane dooeu 

gera patarimą. 
8859 So. Halsted Street 

Chieago, IU. 
Home 

83M Lowe Avenue 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HAR0WARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popi'eruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t ' 
3149 SO HALSTED 8T. 

_ Pres. Ramancionis 
Chieago, I1L Tel Yaith 7282 

Tel. Lafayette 4998 

PLUMBING 
Kaipo lleturym, 

M. TUIKĄ. 
Weat M * 

'-

) 

* 
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