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| į • 'Drangas" tebūnie kiekvie- ' 

nam lietuviui Katalikui Ame 

nkoje jo gyvenimo draugas! 

r»-*Y«h* S*^^**J**^i^*>r^+~+^^*^*'^**,^-***-^+*****^'***^*r--''**% 

Veltui statysime bažnycoas, 
darysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ne-
rlatinsime. 
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NAUJA PRIEMONĖ ATSI
KRATYTI KATALIKU 

KUNIGĮ) 
BOLŠEVIKAI JUOS AREŠ
TUOJA IR SUMAINO UŽ 

KOMUNISTUS. 

VALUOS PRINCAS KELIO 
NĖN. »• 

• 

LIETUVOJE 

Tą schemą Maskva pasek
mingai vykina. 

1 
kovo 27. 

LONDONAS, kovo 27. — 
Anglijos sosto Įpėdinis Vali-
jos princas >jau jiasirengės ko 
lionėn i Pietį Amerika, Tam 
tikslui j>ai uostas karo laivas 
ttepulse. Laivo įgulai paskir
ti įžymiausi karininkai ir pa-
rinktini jurininkai. Pats krui 
zeris viduj visur tik žvilga. 
Princas laive turės visokiu 

kus plotus, kuriuos lenkai ap s a n smagumu, ko tik prin-

Teismo Valanda 
Francija Palanki Stoti Sajun-

gon Su Vokietija , 

ŠV. TOMO AKVffiiEčIO 
IŠKILMĖS UNIVERSI

TETE. ' 

Apsaugos Klausimu 
! 

ROMA, .kovo 27. — Vati-j PARYŽIUS, 
x kanas painformuotas, kad bol Lenkijai ir lenkams einfa teis- valdė, Varšavos valdžia šian-lcains norisi. Bus visokių žais 

M-vikai išgalvojo naujų prie- jmo diena. \ l i e deda pastangų savo pu- mįų. Puošnieji kambariai bus 
nionę atsikratyti katalikų ku-, F ra ne i,Jos valdžia kaskar- sėn, taigi prieš Vokietiją, pat *" pavesti jam ir jo palvdovams. 
nlgų Rusijoje. Kunigus jie a- tas vis palankiau atsiliepia 'raukti Suomiją, Latvija, ii' 
restuoja ir juos maino uz ko-, apie \ okietijos siuloiiią ap- Kstiją. I ai pat pnes \ okieti-
munistus, areštuotus Lenkijo saugos garantiją Francijai i ja nustatyti "mažąją cnten-

Nv. Tomo Akviniečio 700 j 
metu nuo gimimo dienos su-

7 ' i 
kaktuvėms paminėti kovo 8d . j 
Lietuvos Valstybes universite 
te buvo suruoštos akademinės 
iškilmes. 

Iškilmėse daVvavo Seimo ! 

Berlyne Darbas Eina 
Franciios Ambasadorius Lan-

kesi Pas Stressemariną 

pirmininkas Dr. Bistrua, pro-

J< k . Rbine fronte. Ta pasiulvina ' t e . " 
Tuo būdu bolševikai atsie- karštai remia Anglija. Klausimas, ką anos Pabal-

kia du tikslu: atsikrato kimi-1 Lenkai dabar aiškiai niato, tės valstybės turi. bendra su 
4 

gų ir iš lenkų kalėjimu išga i r^ad uebeuži'go jie neteis sa
lia komunistus propagandis
tus. 

Rusijoje kataliku »:umgai 
yra daugiausia lenkai. De.to, 
bolševiku valdžiai yra paran-
kumo areštuotus pasiusti Yar 
Tavai už komunistus. 

Lenku valdžia visuomet 
sutinka savo tautos kunigus 
gelbėti. Dėlto noriai juos ir 
sumaino už komunistus. 

Tuo būdu jVaršavos val
džiai pavyko jau iš bolševiku 
kalėjimu išgauti nemažai ku-
nigij. Tokiu būdu išgautas ir 
arkivyskupas Kopp. 

Pranešta, kad Kusi joje bai
giami areštuoti visi kataliku 
Kunigai. Nors kai-kurie sau
go jas i bulševikjij, negina šiaip 
ir taip taikintis prie bolševi
ku tvarkos. Bet bolševistiniai 
agentai randa priežasčių. 

a -ilsiau sienomis arba Danzigo 
vo sąjungininkės Franeijos ir kaiidoriuni. Ar del lenką in-
šios armijos, kurios Vokieti-, teresų jos turi iškelti nesuti-
ja daugiausia bijojo. Į kimu su vokiečiais? 

Tuomet Vokietija mauda- I Nežiūrint to, lenkai planuo 
giai paklaus lenku, koks kip- ja balandy sušaukti konferen 

cijon Panaitės valstybių šta 
bų viršininkus. Konferencija 

1 busianti Paryžiuje. 

šas. jiems leido užvaldyti ir 
savintis didelius Vokietijos 
ploti: s. 

l ž savo nugaros lenkai, ne 
turėdami Franeijos, #a*. ir no las. Norima pabauginti Frau 
rės priešintis vokiečiams. Bet eija, idant ši nesidėtu su Vo 

JJl^HLVNĄS, kovo 27. — ssemann pilni optimizmo. 
Nežiūrint nacionaliste kelia- j ^e t nacionalistai ir konser-

lesorhu ir d a u g v l , % s [ u d e n t u . J , m ^ | , 1 U t 0 : U i ' į * * ? . U Ž S i " v ^ a i ™ d a r ^pa l iau ja 
Atidarvdamas iškilmes pra- ; ™į m k a * ^ s t e r i * ™ U atakavę valdžią. ,Tie ir kiti 

i Nestebėtina, jei radikalai kalbos'žodi tarė universiteto j ^ ^ n u Vpartumu pradėjo dar l v i r t i i m > kad >sU t u o p r o j e k _ 
, •• -̂  -i • • i • i . • ', i» e » v jbuotis, kuomet b rancijos am- l u ] j r Luther'io valdžia nori 

anglai pasitaikius progai ake rektorius, kun. Pro!. Bučvs. I ., . . , h ° lU , a u 

Paskui kalbėjo kun. Prof, K u 1 G a d o n u s apsilankė pas uz- p r a ^ i n t l Vokieti*. Vokieti 
raiti , apie Sv. Tomo Akvinie UmU* f " * * Stresseman- j a d u O R F r a n c i j a i a p s a u g a v a 
ėio filosofijos istorine reikš- ^ "* į f " 1 Į * 9 * * ^ ***'Mrų fronte, sako jie, bet už 

nnero l lernoto vald/ia pasi- t$ mvo pasišventimą nieko 
i rengusi priimti ir perlkirėti 
oficiali Vokietijos pasiųlym.ą 
kas link projektuojamos ap-

! saugos gaiantijos Rbine fro-
Bo to, žemaičių dvasines 

, . . . jnte. 
seminarijos choras sugicdoio ,,( . 

M mist. Stressemannui to 

ja princą. 

NEŽINOJO KAS DARYTI. 

MANILA, P. S., kovo 27. 
— Čionai suaugę krūvon gy
vena dvyniai apie 25 m. am
žiaus. Vienas jų išmoko va
žiuoti automobiliu. 

tai bus tuščias darbas. . 
Kad apdrausti tuos vokiš-

Andai pergreit važiuojan
čius sustabdė poliemonas ir 
norėjo areštuoti. Kadangi a-

Tai lenkiškas muilo burbu-1 bu neatskiriamu, tai policmo 
nas nežinojo kas daryti ir pa 
liuosavo. Abiejų negalima a-
reštuoti, nes tik vienas jų 
valdo automobiliu 

<*'«kb 
kieti ją. (ii jei dedasi, tai kad 
nemirštu lenkų likimo. 

Nusisiginklavimo Konferenci
jos Klausimas Washingtone 

V\ ASIHNCJTON, kovo 27. vargiai gali turėti pavykime, 
— Apie sušaukimą antros nu jei Ims remiamasi vien diplo-
siginklavimo konferencijos matiniais darbais. Senato-
ė'a jau rinitai galvojama. i riaua nuomone, tas kLiusimas 

Piezideutas ('oolidge tuo [apeina plaėiąją visuomenę ir 
tikslu j Baltuosius Ramus pa pirm visako reikia gauti vi-

tai, kad jiems prie Mišių tar j .. . /. . •, P / „ j , ,_ ' ,nr t l l l f t_. ««io„v««« 
J l * s ikvnt ' senatorįų Boraii, se- suonienes palankumo. 

nauja vaikai, nekalbant jau! . J , !_„•*« ' 
., . inato užsieniu reikalų komite- . , . ,, •• , . , 

apie vaKm mokinimą katekiz-l • • - , 1 H lo" t o k , a b i a n c i J a ' k i c k 

mę ir vertę mūsų laikams, o 
kun. doc. Vaitkevičius apie 
Tomo Akvin. nuopelnas teo
logijai. 

keletą 8v. Tomo Akv. Uįžnv- i 
• » 

tinių giesmių. i 
iškilmės pradėtos l.OO ir 

baigtos 3:00 ]K> pietų. 

ga 

VILNIAUS VYSKUPIJA 
LIETUVOJE. 

užt(j!;o. J is luojaus parėdė 
minti formali Francijai nau
jos apsaugos sutarties pasių-

• 

lymą. 
\'okiętijos valdžia laliai pa 

gera negaus. 
Laikraštis "Boersing Zei-

tungM tarp kitko pažymi, kad 
Vokietija ta garantija Fran
cijai nori pati sau pasirišti 
sparnus, kad paskiaus nega

ilėtų nei iš vietos pakilti. 

Iš Paryžiaus pranešta, kad 
Francija Vokietijos projektą 
turės pirmjaus giliai apsvar-

MUSSOUNI PAS KARALIŲ 

Pav., areštuojami kunigai už i 

ROMA, kovo 27. — Vakar 
Italijos karalius savo minuo
se priėmė pasveikusj preniio-
rą Myssolini. Arti valandos 
abudu užsidarė koni'eravo. 

ai 
mo. 

NAUJOS KONFERENCI
JOS KLAUSIMU. 

LONDONAS, kovo 27. — 
Čia patirta, kad VYksliing-
tone iškeltas naujos konfe
rencijos klausimas yra tai An 
glijos sugestija. Anglijos už
sienių reikalų sekretorius 
Chamberlain tuo klausimu šį 
met tarėsi su S. Valstybių 
valstybės sekretorium Kello
gg, pirm šiam apleisiant An
gliją. Tos pramatomos koiite 

rencijos nereikia klaidingai 
suprasti. J i lies tiktai karo lai 
vynus. I r bus tiktai tąsa bu
vusios Washingtone tos rū
šies konferencijos. 

Į to pirmininką 
Po konferencijos su prezi

dento projektu šaukti kitą nu 
:Viė, kad jis sutiko su prezi
dento projaktu šaukti kitą nu 
sigink'ftvimo konferenciją. 
Kiek žinoma, scn. Borab nė 

ra vienų nuomonių su prezi-
' (lentų aj>ie visus užsien. reika 
lus. 'Tečitius šiame atsitikime 
jis žada kooperuoti su prezi
dentu. 

Sen. Borah yra nuomonės, 
kad tos rūšies 

žinoma, yra priešinga ginklą 
vimosi mažinti, jei pirmiau ji 
negaus reikiamos sau apsau
gos. Dėlto, ji gali atsisakyti 
nuo dalyvavimo įr konferenci 
joje. 

Bet prezidentas tiki konfe-
v 

rencijos pavykimui, kuomet 
T. Sąjungos protokolas sug
riautas. 

Jei konferencija įvyks, tai 
ji bus įkūnyta tik ateinantį 

LONDONAS, kovo 27. -
Hamburgo universiteto obscr 
vatorijos direktorius Scboorr 
anot žin'ų, tolimos* padangių 
erdvėse susekęs naują kome
tą. 

f>7 

konferencija rudenį. 

SUDEGĖ DAUS KAREI
VINIU. 

ANGLIŲ KAINA PUOLA. 

P1TILADELPHIA, Pa., ko
vo 27. — Einant pavasariui, 
mažiau suvartojama anglių 
ir todėl mažiau parduodama. 
Tad paskelbta, kad kietųjų 
anglių tonai kaina nupuolė 
$1.25. 

Atrodo, kad žmonėms da
bar batu. gera pioga nusipirk 

žiemai. 

AMBASADORIŲ TARY
BA SUSIRINKUSI. 

LONISVILLE, Ky., kovo 
M m i . n • i-i^ Įti anglių kitai J 27. — Taylor stovykloje kilo 
gaisras. Du blokai kareivinių 
išdegė. Ši stovy/kla skiaitėsi 
viena 

PARYŽIUS,, kovo 27. — 
įSusirinko ambasadorių tary
ba. Tarsis apie priemones pri 
versti Vokietiją pildyti taikos 
sutarties sąlygas kas link nu
siginklavimo. 

NUŠAUTAS "B00TLEGE-
mm* 

PARIS, 111., fcovo 27. — 
Vietos ligoninėj mirė pašau
tas kažkoks Washburn. Su Praneša, kad Lietuvos tei 

didžiausių tos rųšies singumo ministerio parėdy-!<*bootlege^iaa8f, jis sukėlęs 
• i . 

karo stovyklų, užsilikiisi,ų iŠ mu teisėjairas artimoj ateity | ginčus važiuodarrias į čia ikt 

k#ro laikų. |bus įvesta uniforma. Cliicagos ir peršautas. 

WASHING,TON, kovo 
— Prezidentas Coolidge va
kar kablegrama sveikino Orai 
kiją metinėse jos respublikos 
paskelbimo sukaktuvėse. f 

Iš š-ių metų Vilniaus .vys
kupijos rttbriceVs patiriama, 
ka*d dabar susicįariusiose 
Lietuves' sienose yra penki 
Vilniaus vyskupijos dekana
tai : 

Giedraičių iš 12 parapijų. 
M alėtų iš 11 parap. 
Merkinės iš 11 parap. 
Stakliškių iš 16 parap. 
Žaslių iš 13 para]). 
Katalikų gyventojų tuose 

visuose dekanatuose skaito
ma 208,1)17; kunigų 77 ir klie
rikų 18. 
» Tuo būdu ir Lietuvos kon
kordate turėtų figūruoti Vil
niaus vyskupija. 

tenkinta pasakyta Austeii'styti, pirnmeg padės savo sa- ' 
Cbamberlain prakldba Aiigli-dikcijų sutarčiai. Tuo labiau* 
jos parlamente. Iš to supran- kad Anglija vokiečių projek-
tania, kati vokiečių projektui tą varu stumia, .FrAucija bi-
matomas pavykimas. Kanclie jo papulti į vokiečių taiso-
ris Luther ir minlsteris S^re- • iiaas kilpas. 

DAUG SVAIGALU SUNAI- \ Mt l^ukee gatvėje taxicab 
KINTA. ' susidaužė su troku. 4 asme-

nvs sužeista. 
Proliibiciii'ai autoritetai to 

|mis dienomis ifliejo į įmova 
|das 3 milionus do1.. vertės kon 
• 

' i'iskuotftj svaigiųjų gervinu, 
kurie buvo sukrauti sandeliuo 
se, Cbicagoje. 

PULK. R00SEVELT CHI-
CAG0JL 

Chicagon atvyko pulk. Roo-
sevelt. J is rengiasi ękspedici-
jon Turkestanan su kitu bu
riu amerikonų Chįcagos Fie-
1d muzejaus reikalais. 

Kaune atidaryta valstvbi-
niai a/lministracijos kursai. 
Atidarė ministeris pirminin
kas. Kursus galės lankyti vai, 
dininkai. Jie susipažins su 
vadybinėmis teisėmis ir į-
vairiais valstybiniais darbais. 

Prade us balandžio 11 Gar 
i'iekl parko konservatorijoj, 
Cbicagoje, bus rodomos Vely 
kų leli.įų rųšys. 

INIGŲ KURSAS 

Vakarykščios Dienos 
Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.77 
Franeijos 100 frankų 5.25 
Italijos 100 lirų 4.0? 
Belgijos 100 frankų 5.07 
Šveicarijos 100 fr. 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 2,97 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 

RADO TIES DURIMIS 
BOMBA. 

jTies namų durimis, 923 
Tovnsend st., rasta pamesta 
bomba. J i nesprogo del užge 
susio knato. • 

Policija veda tardymais. 

Chicagos policija išnaujo 
pakėlė kovą pergreit važiuo-
jantiems autoistams. 

i First Regiment Armory,* 
Chicagoje, atidaryta šunų pa 
rodą. 

Nuo kovo 2 d., į. m., tara;j 
Lietuvos ir Didžiosios Brita
nijos įvestos piniginės pastos 
perlaidos. 

. • 

Kitiems metams pradėta 
jau ruošti Lietuvos pramonės 
ir pirklybos paroda. Kai-ku-
rių valstybių farmos jau pa- į 
reiškė noro dalyvauti. 

. -

Palangos uostui statyti Lie 
tuvos valdžia davė 2,800,000 
litų. ^aujne įvyko keletos žy-
rni|t firmų konkursas. 
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S I Ų S K I T E SAVO G I M I N Ė M S 
1 • i • • • 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii DRAUG » 

KOVO 27, 1925 / 
CHICAGO IR APYLINK. 

—r Šiandie pramatomas gra
žus oras, bet ne taip šilta. 
Vakar aukščiausia temp. 751. 

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

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

Telef* Rooseveit 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 

Hllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllll 
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D R A U G A S 
Pnblished DaiJj Exnept Sandais 

Ona Yoar 1 .̂00 
8iz Hontba $3.00 

• T NEWS - STANDS 2c. A 0 0 F 7 

DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc. 

8334 So. Oakley Ave., Chicago, HL 

TeL Rooseyelt 7791 
lUd. Tel. Roosevelt 2919 

•iiiiiiiuuiiiiiuiiiiiisiniuiiiu^iiuuiuiu 
KATALIKŲ PADĖTIS 

MEKSIKOJE. 

Iš telegramų žinoma, kad 
Meksikos valdžia iškelia ten 
katalikų persekiojimus. Tenai 
iškilo separatistai arba sek
tantai, kurie pas mus žinomi 

trobesiai priguli tautai ir 
valdžia tai visa tvarko ir kon
troliuoja net pamaldas. Te-
čiaus tos rūšies konstitucinis 
paragrafas yra absurdas. Ka
dangi bažnyčios tikrai prigu
li ne tautai ar valstybei, bet 
tiems, kurie jas pastate, ty. 
katalikams. Tuotarpu minėtą 
konstitucija pagamino kata
likų priešai ~ bedieviai-maso-
nai, kurie pagavo į savo ran
kas valdžios vairą ir jo lai
kosi, r i t i ! 

Dėlto, tokio absurdo Meksi
kos katalikų Hierarchija ne
pripažįsta ir tuomi valdžia 
daug piktinasi. 

Kadangi valdžia savo ap-
kaipo "nezaležninkai". Įvai- mjxgą i r p r o t ekci ją žada se 
rios katalikų tautybės S. j p a r a t i s t ams , tai katalikai ne-
Valstybėse ^ra turėjusios tos 
rųšies separatistus. Separatiz
mo buvo paliesti ir Amerikos L ^ gyventojų ima ignoruoti, 
lietuviai. Bei kaip neznua, 
kaip ta liga lietuvių tarpe 'sauga, kas gali tokios vai 
atsirado, taip nežinia kur ji 
staiga dingo. J i turėjo išnyk
ti. Nes sveika tautybė nepri
siima tos rųšies šašų. Jie grei
tai nudžiųsta ir nubįra. 

Meksikoje separatizmą nuo 
Katalikų Bažnyčios iškėlė ži
noma Guadalupe Vyčių orga
nizacija, kurios priešaky sto
vi keli nuo Bažnyčios atsime- P™«*g» civilizacijai ir del 

GRĮŽTANTIEMS LIETUVON. 
Grįžusieji Lietuvon 1920 *- 1922 m. amerikiečiai tankiai 

apsivildavo ir to apsivilimo priežastis dažnai būdavo smun
kanti vokiečių markė. Ir nelaimė tam, kurs savo dolerius iš
simainydavo į vokiečių markes. Bet dabar vokiečių markės 
vietą Lietuvoje užėmė tvirtas ir pastovus litas. Nyksta ir ki
tos priežastys, kurios trukdydavo amerikiečių apsigyvenimą 
T iptnvma 

Ateina vasarą ir šimtai lietuvių amerikiečių plauks per 
Atlantą pasižiūrėti senai matytos tėvų šaleles. Kaikurie iš 
jų gal nuspręs net pastoviai Lietuvoj apsigyventi. Kiekvienas 
savo reikalus geriau žįno, negu kas kitas pašalinis. Vienok 
bendrų pastabų juk ir laikraštis gali padaryti, pavyzdžiui: 
kuriai žmonių klasei lengviau Lietuvoj gyventi ir kuriai sun
kiau. 

KAM SUNKIAU, KAM LENGVIAU. 
Biednam fabrikos darbininkui, žinoma, geriau Amerikoj 

pasilikti. Lietuvoj fabrikų maža, o ir tų darbas daug pigiau 
kainuojamas, negu Amerikoj. Nors fabrikos darbininkas ir 
parsivežtų Lietuvon keletą tūkstančių dolerių, bet jei nemo
kės pramonės ar prekybos gerai vesti, tai greit neteks savo 
pinigų ir spruks atgal Amerikon. Norint iš prekybos ar kokios 
pramonės gerai versties, tai reikią ją puikiai išmanyti. Be 
to išmanymo darbas nesiseks, ypač kad Lietuvoj kapitalų ma
ža ir lengvos paskolos ten niekur negausi. 

Kaikurie lietuviai amerikiečiai, daug metų išdirbę fah-dzios klausyti arba prie jos ., , v. ,. T . . . . : ., . . .. v _, / . , . , . nkuose, ketina važiuoti Lietuvon ūkininkauti, pirkti žemos, parėdymų taikintis. T . . .\ . . . . . . . .. . v , , 
Jeigu jie temokės ūkininkauti ne geriau uz savo kaimynus. 

Pasirodo, kad Meksikai j tai jie Lietuvoje nenorės ilgai gyventi. Prasto ūkininko dar-
norima grąžinti pagonišką | bas yra purvinas, sunkus ir nepelningas. O amerikietis, at-
doktriną. Kituomet Komos 
imperatoriai skaitėsi vyriau
siais civiliais ir religiniais 
administratoriais. Tas buvo 

gali laukti jokios sau valdžios 
globos. Kuomet valdžia didžiu 

atsisako duoti reikalingą ap-

PROHIBICIJA OHIO 
VALSTIJOJ. 

to Komos imperija turėjo 
griųti. 

Tos rųšies doktrina yra 

te. kunigai. Tie buvę kunigai 
tvirtina, kad, girdi, gana pri
gulėti Komos Papos valdžiai. 
Girdi, galima būti katalikais< priešinga pačiam protui. 

Šiandie neberasi niekur kul
tūrinėse šalyse ar: tautose, 
kad pasauline valdžia uzur
puotų bažnytinę valdžią. Bet 
Meksikoj tas galima. 

ir atsiskyrus nuo Visatinos 
Bažnyčios ir neklausant A-
paštalų Sosto parėdymų. 

Tuo vaduodamies separatis
tai andai Meksikos sostinėje 
sukėlė maištus Bažnyčiai. 
Vienas ex-kunigas Perez, pa
sivadinęs separatistų patriar-
ka, savo šalininkus užvedė 
ant puošniosios katalikiškos 
bažnyčios Soledad ir atėmė 
9 

nuo katalikų. Kilo riaušės. 
Meksikos prezidentas Calles, 
žinomas radikalas, stojo už se-

Katalikų Bažnyčia ir kata
likai jei ne vienur, tai kitur 
visais laikais persekiojami. 
Ir visuomet katalikai liekasi 
pergalėtojais. Tai kuogeriau-
sia liudija istorija. Taip įvyks 
ir Meksikoje. 

Meksikos arkivyskupai to-
paratistus ir leido jiems sa- mis dienomis turės suvažiavi-
vintis sakomą bažnyčią. mą sostinėje. Tarsis, kokių 

Bet katalikai nerimo kas- priemonių imtis, kad apsi-
dien buvo laukiamas katalikų ginti separatistų ir pačios val-
puolimas prieš saują separa- džios. 
tistų. Tuomet prezidentas Cal- A n o t ^ ^ M e k s i k o s k a t a . 
ks, pabūgęs katalikų sulai.- ^ {mM b u y o p a k r i k c B e t 
mo, separatistus iš sakomos' — . ., . . . . . 
, , ,7 v ,. , v » .. j pastarųjų laiku įvvkiai juos 
bazDycios pasalino, baznvcią 
pavedė švietimo miniterijos | P a ž a d i n .° i r J i e i m a ] [ Į Į Į 
reikalams, gi separatistams a-1 
tidavė* Šv. Teresės bažnyčią, j 
bažnyčią, kuri katalikams la
bai brangi, kaipo istorinis pa

pratęs ūkio darbus dirbti, vargiai be pripras prie ūkio. La
bai gera ūkininkauti tik tiems, kurie turi biznierišką protą ir 
moka savo ukį pastatyti ant komercinių pamatų: greit ir daug 
gaminti ir greit parduoti. 

Šiais laikais geriausia verčiasi specijalizuoti ūkiai. Dau
gelio specialybių vienam žmogui sunkiau pramokti, negu vie
nos. Amerikoj, kaip ir Vakarų Europoj, dabar jau daug yra 
specijalizuotų ūkių. Pavyzdžiui, vieni verčiasi tik pieninin
kyste, kiti tik kiaulių auginimu; vieni turi paukščių (vištų) 
ūkius, o kiti augina tik sidabrines lapes, ir t. t. Kai šito
kie ūkininkai gerai Įpranta savo amate, tai jų darbas pasida
ro lengvesnis ir ypač daug pelningesnis. Jeigu tokių ūki
ninkų specialistų Amerikoj yra, tai jiems patartina Lietuvoj 
apsigyventi: jiems ten gerai sektųsi. % 

PIGUS ŪKIAI IR NAMAI. 
Iš daugelio tenka patirti, kad šimet Lietuvoj esą pigus 

namai miestuose ir ūkiai kaimuose. Tik žinoma, kredito ten 
nėra ir perkant visą sumą reikia kartu sumokėti. Ale už tai 
pigiau gauni. Šitas pigumas, sako, ne amžinas. Kol vietiniai 
žmonės neprasigyveno ir stinga kapitalų — tai pigu, bet po 
kelių metų viskas galės žymiai pabrangti. 

Sakoma, kad patogiausia esą pirkti Klaipėdos krašte, nes 
čia ūkiai esą parduodami kartu su visu gyvu ir negyvu inven-

Anot depešų, mieste Cleve-
iand, Ohio valstijoj, federalė 
grand jury vesdama tardy
mus atvožė dalį prohibicijos 
dugno ir pradėjo rodytis bai
senybės. Kelinti metai, visur 
prohibicija ar šiaip ar kitaip 
vykinama. Bet Ohio valstijoj 
vykinimas nebuvo žinomas 
nei patiems prohibicijos di
rektoriams, kurie dažnai kei
čiasi. Tas nebuvo žinoma net 
reformatoriams, ' nes gal ir 
jiems dažnai už tylėjimą nu
varvėdavo vienas-kitas lašas. 
6iandie-gi už tai direktorius, 

jo asistentas ir daugelis kitų 
traukiami tieson. Traukiama 
tieson galybė Clevelando po-
licmonų, paskui miestelių ma
jorų ir net taikos teisėjų. 

"Bootlegerystė" Ohio j bu
vo taip įsišaknijusi, kad dau
gelis taikos teisėjų, miesto 
majorų ir kitų praturtėjo. Sv
aigalai buvo gabenami iš ki
tur ir sukraunami Clevelando 
į sandėlius. Iš sandėlių buvo 
liuosai išvežiojami j namus 
dėžėnrs, ant kurių būdavo pa
dėti parašai "shoes" arba ki
tokį daiktai, kaip "plalcs" ir 
kt. 

Išvežiojimo niekas nesulai
kydavo, kratos nebuvo daro
mos. 

Tečiaus taip neilgai galėjo 
tverti. Atsirado žmonių, ku
rie painformavo aukštesnius 
autoritetus. 

Kilo baisus skandalas. Tar
dymus vesti IF visą prohibici
jos padėtį patikrinti nuvyko 
pats vyriausias prohibicijos 
vykmimo komisionierius Hay- gaus prigimtis veržiasi lak-
nes su assitentais. vėn. Blogų įpročių vien įsta-

Kasgi iš to. Vienur tas lie- tymais ir bausmėmis neišnai-
psnas prigesins, tai kitur dar į kinsi. Tik apšvietos priemonė 
didesnis gaisras iškils. Žmo- mis gajima tai atsiekti. 

PAIEŠKOJIMAS. 

Visa tai labai svarbu turėti omeny visiems, kurie ketina va
žiuoti Lietuvon pasižiūrėti ar apsigyventi. Klaipėdos kraštas 

torium. Šitaip perkant mažiau rupesnio ir pigiau. O be to, l tikrai vertas pamatymo, nes jis savo patogumais toli* pralen-
Klaipėdos krašte puikus vieškeliai ir plentai, nereikia po 
purvus braidyti. Čia nestinga ir kitų patogumų: ir kaimuose 
paštas kasdien išnešiojama, daug geležinkelių, visur telefonai 
ir elektra. Miesteliuose gera kanalizacija, vadentraukis, gazas 
ir tramvajai (gatvekariai). Ūkių čia yra nuo $2,000. Už 12 ar 
10 tūkstančių dolerių- galima nusipirkti mažą dvariuką su 
geromis triobomis, su gyvuliais ir mašinomis. 

Dar svarbu priminti, kad Klaipėdos krašte gali laisvai 
pirkti ir Amerikos piliečiai, neatsižadėdami savo pilietybės. 

kia kitas Lietuvos dalis. 
Girdėt, kad keletas amerikiečių buvusių smuklininkų pri

taikė savo amatą Klaipėdoj ir kitur, atidarydami ten restora
nus ar užeigos namus. 

Gal but, kad ir ateinančia vasarą nemažai amerikiečių 
ras galimybės Lietuvoj apsigyventi ir ten ramiau baigti sa
vo gyvenimą. Prieš padarant tokį sprendimą, kiekvienam 
pravartu gerai pagalvoti ir nuvažiavus pacįim patirti visas 
gyvenimo sąlygas. K. P. 

Ieškomų asmenų prašoma į 
atfeiliepti ir visų žinančių pra- ZT 
soma pranešti Lietuvos Pa- .: 
ountinybei Washingtone apie 
šiuos asmenis: 

1. Joną Norinkevičią, kilusį 
iš Trakų apskr., Onušiškio 
valšč., Taučionų kaimo. 

2. Stanley JViillin (Stasys Mi 
liūnas), gyvenusi apie Pitts-
burgą, Pa. 

3. Petrą Žilių, gyvenusi tū
lą laiką Chicfigos mieste, pas
kui Indiana Harbor, Ind. 

Liet. Pasiuntinybė Amer. 

Kun. J. Paškauskas. 

B I T Ė S . 
minklas. « 

Iš tos prezidento akcijos pa j 
aiškėjo, kad jis eina išvien su j 
separatistais ir tuo būdu ka
talikams iškelia kovą. 
"Ąletropolitan Press" atsto

vas turėjo pasikalbėjimą su Į 
prezidentu Calles. Prezidentas 
bažnyčių klausimu štai ką 
pareiškė: 

" Meksikoje visos bažny
čioms nepriguli išimtinai jo
kiam tkiejimui, bet yra tau
tos savastimi. Tad jei patriar-
ka Perez nori kokios bažnv-

w 

čios, tegul varu nuo katalikų 
neatima, bet tegul kreipiasi ; 
valdžią. Pastaroji jam duos 
reikalaujamą bažnyčią". 

Tolinus prezidentas pažy 
mėjo, kad jei kurios parapi
jos nori atsiskirti nuo Komos, 
jos gali tai atlikti ir jos gaus 
reikalingą valdžios apsaugą. 

Tiesa, Meksikos naujoj kon 
stitucijoj pažymima, kad vi
sos bažnyčios ir bažnytiniai 

Suvienyti du spiečiu į vieną yra len
gva ir įvairiais budais tai galima atlikti. 
Aš dažniausia vieniju bites šitokiu bū
du. Vidudieny, kuomet yra šilta diena, 
imu spiečių be motinėlės, nunešu jį šalę 
kito spiečiaus, su kuriuo noriu,našlaitės 
bites suvienyt. Palei jį šone arba užpaka
ly to spiečiaus ir pryšakį laktos padedu 
plačią lentą arba prikalu baltą drobule, 
taip, kad bitės bėgdamos augštyn lenta 
arba drobulė tiesiog įbėgtų į avilį, tuo
met tą spiečių, su kuriuo nori kitas bi
tes suvienyti, truputį pasmilkai ir vėl už
darai. Tada imi po vieną rėmą rš to avi
lio, kurį nori suvienyti ir ant patiestos 
lentos arba drobulės smarkiai rėmą krės-
telėji, laikydamas rankoj. Bitės nuo to
kio krestelėjimo nukrinta nuo korio arba 
rėmo ant prirengtos vietos. Likusias bites 
nuvalai su spamu arba plunksna. Nu
kritusios bitės ant lentos arba drobulės, 
truputėlj pabūna ir pradeda visos kartu . 
bėgti augštyn prie avilio laktos ir tie
siog visu smarkumu lenda avilin. Taip 
visus renius vieną po kito imk ir 
krėstelėk kaip ir pirmutinį. Likusias avi

ly bites nukrapštyk irgi ant tos pačios 
vietos. Taip visos bitės susivienys be jo-
kio išsižudymo. 

Bitininkas turi žinoti, kad pavasary 
negali imti išvieno avilio bites ir purtinti 
į kita avilį tiesiog ant bičių, arba imti ko
rius su bitėmis ir dėti kitan avilin. Taip 
darydamas gali sHikelti dideles skerdynes 
tarp bičių ir daug jų išsižudys. Reikia 
žinoti, kad senos bitės -greičiau pažįsta 
.svetimąsias bites, o pastarosios greitai 
nusigąsta. Tuomet vienos su kitomis ne
gali sugyventi. 

Vasaros metu, kuomet aviluose ran
dasi daug jaunų bitelių ir taip pat perų, 
tada galima imti išvieno avilio bites su 
perais ir tiesiog'dėti kitan aviliu prie bi
čių ir jokių peštynių nebus. Jaunos bi
tės lengvai priima kitas jaunas bites, ypa
tingai kuomet kartu yra dedami ir perai, 
nes bites labai myli perus ir juos priima 
visuomet su džiaugsmu, nežiūrint, iš ko
kių avilių jie butų dedami. 

Kartais pasitaiko pavasary, kad vie
nos bitės, ypatingai smarkiosios, užpuola 
silpnesnį spiečių tikslu išvogti medų. Jei 
bitininkas laiku to nepastebi, randa ne 
tįk išvogtą medų, bet ir bites išžudytas; 
belieka vien tik perai ir motinėlė. Tuo
met perus reikia įdėti į kitus avilius. To

kiu būdu sustiprinsi likusias bites, o mo
tinėlė, jei matai kad yra gera, galima pa
mainyti. Prastesnę, išėmus iš kįto avilio 
nužudyti, o gerąją motinėlę įdėti į narve
lį arba kletkutę ir užkimšus narveles sky
lutę su tirštum medumi arba sudrėkintu 
cukrumi įleisti į avilio patį lizdą tarpe 
perų. Bitės, kol prasigrauš užkimštąją 
narveles skylutę," apsipras su naująja mo
tinėlė ir išsivedusios ją pamylės. Narvelį 
gi antroj dienoj reikia išimti laukan. Jeb 
gu turi savo bityne labai tvirtą spiečių, 
tai išžudytojo spiečiaus motinėlę įleisk i 
narvelį ir įdėk tarp perų, kurie paliko 
be bičių ir, nunešus, padėti į kito tvir-
čiausio spiečiaus vietą, o pastarąjį spiečių 
nunešti kur nors toliau. Tuomet visos per 
lėkusios^š lauko bitės sueis į naująjį spie
čių. Senasis gi turėdamas daug perų' ir 
jaunų bitelių, už keletą dieną vėl pradės 
lėkti lygiai su kitais spiečiais ir abudu 
spiečiu bus lygiai tvirtu. 

Garsus Amerikos bitininkas O. C. 
Miller išrado naują būdą ir^abai lengvą 
suvienyti du spiečių į vieną. Jis daro 
taip: paieško silpniausią spiečių, kurs 
reikalingas sustiprinimo, nuima nuo rė
mų viršaus lentelę, užtiesia ant tų rėmų 
dvilinką laikraštinę popierą. Tuomet už
deda ant viršaus kitą avilį, taip pat sil-

pną, arba be motinėlės ir uždengia. Bi
tes, negalėdamos per niekur išeiti lau
kan, ima graužtis per popierą į žemutinį 
avilį ir taip pasidariusios mažą skylelę 
viena po kitai lenda žemyn ir vienijasi s*i 
kitomis mtėmis. Už poros dienų nuimsi 
viršutinį avilį, nes jau bus visos bitės su
ėjusios į žemutinį avilį ir nusitebėsi pa 
matęs, kaip jos ramiai sugyvena. Nuėmęs 
popieras, vėl užtaisysi avilį, kaip buvo 
pirmiau. Tuomet nors iš dvejų spiečių 
turėsi tik vieną, bet gerą ir naudingą. 

Bitininkas turi žinoti dar šiuos daly
kus: Visus silpnus spiečius suvienyti po 
du į vieną. Visus srjiečius pavasary, iki 
visiškai sužyda oras, laikyti aptaisius 
šiltais ir duoti joms maisto. Reikia vieny
ti jdelto, kad turėjus iš jų naudos, nes iš 
silpnų spiečių negausi nė medaus, nė bi
čių daugiau. Visi aviliai turi būti kupini 
bičių iki medojimo laikui, kuris abelnai 
prasideda apie 20 d. Birželio ir baigiasi su 
Liepos mėnesiu arba pradžioj Rugpiučio. 
Per tą laiką bitės mažai veisia perų, o 
tik neša ir neša saldujį medutį, Į dieną 
tvirtas spiečius suneša apie 10 svarų me
daus t. y. netoli gorčiaus. 

(Bus daugiau) 

M i 
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Ave. N 

N Gyventojai 
kurie gyvena 63 St. ir Wes-
tern Ave. apielinkėj gali pa
sididžiuoti iš tokio puikaus 
namo. Namas ne vien kad 
moderniškas konstrukcijos, bet 
jis taipgi yra dailiausios ar-

į 

kitekturos namas vakaruose. 
Ne jokio kita bankininkystės 
įstaiga nėra davusi savo kos-
tumeriams, abelnojai publikai 

Į mo. Viršui žiūrint galima pa
stebėti, apie 37 pėdų augštai, 
didelė idubintą stiklinę bonią 
(dome) kuri banką, apšviečia. 

Po tam dar daug daugiau 
domesio vertų daiktų yra ta
me naujame name. Jų tikras 
grožis ir vertė galima apver-
tinti geriausia ypatiškai ten 
nuėjus. 

Ponai Brietzke, O'Connell 
ir Utesch, kurie yra bankos 

OHICAGOS LIETUVIŲ 
BIZNIERIŲ BALSAS. 

63<!2 MIRTYS NUO 
KROKULIO 

Viršui -- William C. Brietzke, preziden
tas ir kairėje, B. .M. O'Connell, kasierius, 
apačioj - Naujas namas Marąuette Park 
State Banko. 

Marquet|e Park State Bankas atidaro savo Naują Narną 
Subatoj. Vienintelis abelnas bankavimo Bumas Vakaruose. 

Naujas Marcjuette Park 
State Banko namas Ims for
mai iska i atidaromas publikai 
Subatoj, Kovo 28. Tas gerai 
žinomas ir mėgiamos įstaigos 

valdyba planuoja priimt kos-
tumerius ir kitus svečius nuo 
devynui iš rvto ligi aštuonių 
vakare. Minėtas namas randa
mi ant 6314-20 S. AVestern 

ir bankos darbininkams pana- j valdyboj, daugiausia prisidėjo 
šios šviesios ir gražios vietos, prie namo planavimo ir pas-
kurioj vestų finansinį bizni. į tatymo. Namo apskritą vidaus 

Tasai namas yra ofiso - i r - | formą sugalvojo banko prezi-
banko styliaus, turi tris aug-jdentas, ])onas Brietzke. 
štus ir jo prisakys siekia 7~> . 
pėdų. Frontas yra akmeninis < 
ir labai žavėjantis. Jo aukštu- • 
itia viršija visus kitus šios' 

. , . , . . . . ,» 1 K r o k u l y s t a r p e vaikij ta i l iga i ku-
a p i e h n k e s n a m u s i r J I g a l i m a | r l s Maž iaus ia dolos k r e i p i a m a , gi ji 
pastebėti iš didelės tolumos, i >ra v i ena i5 pavojingiausi,, ngu vai-
* : kams. Suvienytose \ 'ilstijose yra xe-

-y . . , | j . ' portuojama kad KUO Krokulio yra 
rie t lK K a u n a m a s y r a i a - 6822 mirtys. Nuo kroKuno nėra nei 

bai gržaus iš lauko, bet jo ***? vaisto jis turi tam tikm teita 
0 •' Iš la ikyt i , be t ga l ima ji palcng-vinti o 

V l d l l S yi*a d a r g r a Ž e a n i S . B a n - f t a grallma p a d a r y t i su Dr . D r a k e ' s 
1 j - 1 t - J i -v Glessco. Viešas dozells duo ta s kuome t 

kos dideles durys padarytas iš u*olna t-,.s ba l sus krokuiys tuojau; 
žalvario. Inėjus i vidų galin.a lp a , e n^n ,a n , a iku<1?H!-, .Prtpažte ta* 

° " t> Į T U J U daktaru tr vaistininku. 
pastebėti kounterį iš Botticini: 
marmuro. Šis ratas padalintas i 
į komportmentus šiokiam a r ' 
tokiam bankininkystės biz-; 
niui. Visus kompartmentus ap 
ima dailiai nutaikintas stik
las, kuris yra tris ketvirtada
lius colio storumo. 

Tho Gles—cr Co. 
Kindlay, Ohio . 

Tcl. Baulevard 3302 

BRIDOEPORT STUDIO 
i 

Dėl kostemeriu patogumo, 
keturi gražus apskriti stikli- ' 
niai stalai randasi ruiminga
me kostemeriams pirmo aukš
to dideliame kambary. Šie sta-
lai yra sudėti pagal moder-
niškiausio styliaus ir patogu-

Je i nori turėti gra /n naturalį 
paveikslą, tai Tamsta nieko 

nelauk, t ikatclk į 

BRIOGEPORT STUDIO 
O Stankus Su Savo Prielanku

mu I r Geru Darbu Tamstą 
Patenkins . 

JOHN J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street Į 

Chicagos biznio žmonių pri
vatus pasitarimas, įvykęs vie
tinio Lietuvos Konsulo ini
ciatyva 1925 m. vasario mėn. 
26 d. Fort Dearborn viešbu
tyje, svarstė klausimą: kaip 
padidinti Lietuvos eksportą 
Amerikon, ir išklausęs Lietu
vos Konsulo p. P. Žadeikio 
pranešimą apie Lietuvos eko
nominę padėtį ir jos prekybos 
santykius su Amerika bei ma
tydamas, kad Lietuvos eks
portas Amerikon gali būti ke
leriopai padidintas, užgyre: 

1) Kad Lietuvos visuomene 
iš vienos pusės ir skaitlingi 
Amerikos Lietuviai biznieriai 
iš antros pusės daugiau kreip
tų domės j Lietuvos-Amerikos 
prekybos išvvstima iki aiš-
kaus pastovumo; 

2) Kad Chicagos įvairaus 
biznio žmonės, iš savo puses, 
aktyviai prisidėtų prie Lietu
vos eksporto Amerikon pa
dauginimo, parinkdami iš sa
vo tarpo veiklią importo ko
misiją, kuri nuodugniai ir 
nuolatos tirtu, Amerikos rin
kos ypatybes bei importo apy-
stovas ir, veikdama kontakte 
su Lietuvos Konsulatais, a-
tatinkamai instruktuotų vieti
nius importininkus; 

3) Kad Amerikiečiai, inte
resuoti prekybos dalykais, at
silankydami Lietuvoje, pasis
tengtų uižmegsti eksporto-im
porto prekybai reikalingus 
ryšius su Lietuvos Prekybos 

ir Pramonės Rūmais, Lietu
vos Kooperatyvų Sąjunga, 
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga 
arba jų skyriais, arba ir su 
valdžios ar minėtų organiza
cijų rekomenduotomis atskiro
mis firmomis. 

4) Kad visuomenės organi
zacijų ir privačių asmenų ini
ciatyvai Lietuvos-Amerikos 
prekybos santykių srityje ba
tų iš Lietuvos valdžios pusės 
teikiama visokeriopa parama, 
sudarant prekybos sutartį su 
Jung. Amerik. Valst. ir įvai
rius formalumus sumažinant 

;iki minimumo; 

miškinių žvėrių auginimo sto
tys; ir t. t. 

Be to, kad eksportavimas 
negaminto ar pusiaugaminto 
medžio, žalių odų, nesortuotų 
šerių ir ašutų, linų, sėmenų, 
etc. butų pakeistas tų prekių 
aukštesnios rųšies dirbiniais; 
nes visi čia paminėti ir pana
šus į juos produktai (nepa
mirštant pažymėti ant jų 
"Made in Lithuania") leng
vai surastu rinką Amerikoje 
ir labai dėkingą kainą pelny
tų; 

G) Kad Lietuvos gaminto
jai interesuoti eksportu pre-

5) Kad Lietuvos gaminio-j^ ' b a i Ameriką, pasirūpintu 
jai, tarp kitko, labiau susido- !P««tatinėti Lietuvos konsu-
mėtų ta gamybos sritimi, k r , - , l a t a m s Amerikoje savo garny-
ri išimtinai eksporto t i k s - > s Pavyzdžius nurodant_ pro-
lams tarnautų; pavyzdžiui.fdllkt* k a i n a s v i e t o s e> k a d £ 

"kiu būdu Amerikos vartotojai 
ir importininkai galėtų akty
vai su jais susipažinti. 

i . J. Hertmanavi&us, 
Pasitarimo Pirm., 

V. M. Stulpinas, 
Pasitarimo Sekr. 

kad Lietuvoje butų suorgani
zuota komercijos pamatais: 

a) garsių savo dailumu Lie 
tuvos lininių audimų gamyba 
kaimuose; 

b) dailės pobūdžio ir aukš
čiausios rųšies mezginių (juo
stų, takelių ir t. t.) gamybą 

i 

derinant tautinius piešinius 
bei spalvas savo nuožiūra ar
ba ir sulig užsakymo; 

c) gintarų rinkimas ir toks 
jų išdirbinėjimas, kuris ata-

SVEIKSTA. 

Mes labai džiaugiamės, kad 
brolis klieriko Prano Jurgai
čio, jau po sunkios aperacijos 

tiktu užsienio rinkos savy- j sveiksta. Linkime geros svei-
bėms, 

d) grybų auginimas, džio
vinimas ir slėgimas, pastara-

;me at vėjuje vartojant herme
tiškai uždarytas dėžes; 

e) medaus ir vaško gamy
bą; 

f) brangaus kailio kaikurių 

katos ir greito pasveikimo. 
Girdėjau, kad p-lė Zofija Jur-
gaitė tai ir pasninkus padidi
no ir meldėsi karščiau, kad 
tik Dievulis duotų broliukai 
sveikatos. Matyti, Dievas iš
klausė karštos Zofijos maldos. 

Draugas. 

;IIII£I!IIIIIIIIIEIIIII!IIIIII®III!IH 
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VALDYBA: 

vVilliam Brietzke, President 

Michael Maišei, Vicc Presidftnt 

B. M. O'Connell, Oashier 
T. W. Utesch, Jr\, Assistant Caahier 

>̂ . C. Durkin, Assistant Caahier 

& • 

DIREKTORIAI: 
( 

John C. Green O. M. Zeis 

Michael Maišei A. L. Strachan 

"VVilliam Brietzke 

John W. Utesch B. M. O'Connell 

V. M. Herrmann Leonard C. Reid 

! 

NAUJAS NAMAS 
MARQI;ETTE PARK STATĖ BANK 

N 

Užkvietimas 
Valdyba, Direktoriai ir Šerininkai 

M a r a u e t t ė P a r k S t a t e B a n k 

nuoširdžiai kviečia tamistą ir tamistos draugus aylankyti 
MŪSŲ Naują Bankos Namą 

3 n t 

6314-6320 South Western Avenue 
Atidarymo Dienoje 

Subatoje, Kovo 28-tą dieną, 1925 m. 
nuo 9 ryto iki 8 valanda vakare 

i 
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BLAIVYBES DIRVA 
ŠEIMYNOS NELAIMĖ. na savo duotų pažada mote

riškei mylėti ją įki mirties. 
I r ta yra natūrali alkolio pa
sekmė. 

Alkolis smarkiai veikia į 
smegenų nervelius. O tie sme 
geny narveliai tai dirksniu. 
centras. Kas yra vargoninin
kui 

Šeimynos kuriasi žmonišku 
nio ir kilnių idealų vedinos. 
•Stojantieji moterystėn as
mens pasižada kitas kitam 
prieš Dievą ir Bažnyčią iki 
karsto, iki mirties ištikimybę, 
meilę turėti . 

Didis yra Katalikų Bažny
čios akyse moterystės sakra
mentas. Bet ne visos naujai 
susikūrusios šeimynėlės yra 
laimingos, kiek gali jos tame!ko, kad jisai, gražiai, žavin-
luome būdamos turėti laimės, hm pagriežtų. Jeigu mūsų 

Tiesa, daug yra idealių, ge- j dirksmai sugedę, suklerę, ne

geri vargonai, tas yra 
mūsų sielai dirksmai su sme
genų narveliais. Jeigu vargo 
nai bus suklerę,, sugedę, — 
negalima norėti iš vargoninin 

kūlio patenkinti — tai ir žmo 
gų užmuš, apiplėš, kad gavus 
vieną, kitą doleruką. 

Baisi yra girtuoklio išvai
zda. Jo veidas išpurtęs, pa
raudusi nosis, klaikios akys, 
nusiminęs rąstus veidas, vi-

kaitė, A. Stočkus, J . Strei-j 
milriutė, J . Svirckas, V. Ši
manskienė, P . Stočkiehė, A. 

Slavickienė, M. Šeškevičienė, 
O. (Sidabrienė, t M. Stočkiutė, 
V. Ščepavičienė, B. Tamošiū
nas, J . Tatulis, U. ffatulienė, 

sas pamūres, ypač paryčiais, U k v i č i e n ė , M a r . Ulevičie 

i\\f donj ir stačiai laimingų 
šeimynėlių, bet taipgi daug 
yra ir nelaimingų. 

Daug vra šeimvninės nelai-
mės priežasčių. Bet jų dau
gumas susieina gana dažnai 
prie vieno baltinio iš kurio 
visos nelaimės šeimynoje it 
didelio upelio teka — prie al
kolio. 

Gyvenime matome, kaip ne 
laiminga šeimynėlė, kurios 
vienas narys, motina ar tė
vas yra nuolatiniai girtuok
liai. 

Iš čia vaidai, nesutikimai, 
skriaudos, panieka, pažemini
mas, muštynės, vargas ir ba
das u g r i ū v a šeimyną. 

Nuolatos ragaujantis alko
lio nuodų tėvas, nebeatme-

Biiuick-RaiJa 

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 jusy 
mylimo rekordo. Dykai 
pristatome j namus išban
dymui. 

JOS. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 8167 
Chicago 

galime norėti, kad per juos 
išmintinga ir nemari niusų 
siela tobulu būdu pasireikšti]. 

Alkolis naikina uiuąų dirk-
snius. I r juo kas alkolio dau
giau vartoja, juo greičiau jo 

prigimtinės žmogiškos iegos 
apleis. Pirmiausia atbunka 
protas, susilpnėja iki išnyki
mui valia, pranyksta stebėti
nu būdu atmintis. Tai natūra 
lės girtuokliams pasekmės. 

Nestebėtina, kad nuolatinis 
girtuoklis greitai pamiršta sa 
vo padalytus bažnyčioje pri
žadus. 

O kuomet pas žmogtj suny
ksta protas, susilpnėja valia 
ir atmintis, žmogus atpranta 
klausyti savo sąžinės balso, 
nustoja viso padorumo, gė
dos. 

Ketai pasitaiko, kad rim
tas, protingas žmogus imtii ir 
muštųsi kur gatvėje. U gir
tuokliai į tai neatsižiuri. Jie 
greitai supyksta, užsigauna ir 
greitai susimuša. 

(Toliau nugrimzdęs alkolio 
nuoduose girtuoklis pavirsta 
viešu begėdžiu. J is tuomet 
keikia, pliauškia visokius biau 
rius lauktus, mokina kitus blo
go. Pats del girtybės nusto
jęs paiogu blogai daryti, ve
da į y bloga, kelią, lengvatikius 
ir jaunesnius už save. 

Tarp kitų priežasčių ir al
kolis mums paaiškina, kodėl 
pas mus Amerikoje bedievių 
spaudoje labai dažnai rašoma 
tokie biaurųs, paleistuvingi 
straipsniai. J au jie viešosios 
gėdos yra nustoję. Norėtų pa 
sistatyti purvyno didvyriais. 

Girtuoklis tėvas visai nesi-
rūpina savo šeimyna. Jisai 
spaudžia kiek galėdamas sa
vo žmoną ir vaikučius, kad 
jie pristatytą jam daugiau 
Joierią pragerti. Sunku yra 
žmonai. J i net pasislėpdama 
turi taupyti centus rūbams 
sau ir vaikučiams. 

Girtuoklis iš papratimo y-
ra; melagis. Savo pažadą ne
laiko, dažnai nenusimano, ką 
darąs. Nesidrovi ir neteisin
gai prislėgti. Del pinigą — 
girtuoklis visiką padarys ; jei
gu kitaip negalės savo troš-

apsileidęs. 
Girtuoklis daugiau yra gy

venimui numiręs, negu gyvas. 
Tai vaikščiojantis lavonas, 
dorinį supuvimą, papiktini
mą, netvarką ir savo šeimy
nai gėdą teikiąs. 

Laikas susiprasti, kad nei 
vienoje l ietuvių šeimynoje 
taip nejaukus asmuo neatsi
rastų. Bl&ivųkime ir įsitikini
mais ir pavyzdžiu blaivinki
me kitus. 

Blaivininkų Susivienijimo 
Sąjungos skyriai turėtų jau 
toliau nebesnausti, o stoti-
narių vajaus metu sparčiai 
į darbą. 

«Tik kartu, sutartinai ir 
drąsiai veikdami, galėsime 
^iek tiek naudos mūsų išeivi
jai padaryti. 

D—ras K. M. 

LIET. BLAIVININKŲ SUSI-
VIENIJIMAS. 

Kuopų Stovis. 
(Tąsu.) 

Blaiv. 24 kp., Atholf Mass. 
"Tikri nariai: Kun. A. Pet

raitis, P . Merkunaitė, K. Pa-
liulienė, J . Steponkaitė, V. 
Žitkevičiūte, A. Skeleinis, P . 
Šimaitė, S. Petrauskaitė, 0 . 
Budvinaitė, A. Klipienė, P. 
Puščienė, L. Misiūnas, L. Niu 
rkienė. 

Tikrų narių yra iš viso 13. 
Blaiv, 25 kp., IVorccster Mas. 

Tikrieji nariai: JV. Aukšta-
kalnienė, J . Aliukas, K. Ba-
činskienė, P . Banienė, M. Ba 
činskienė, E. Balsienė, A. 
Bendoraitienė, A. Bakanaus-
kinė, V. Blaveckas, M. B&kiu 
tė, M. Bakšiutė, U. Bubliaus-
kaitė, A. Čepulienė, T. Čep-
kauskienė, J . Daučlunas, fT. 
Debeikienė, O. Dvareckienė, 
0 . Uaučiunienė, M. Eidukai-
tis, O. Garmutė, J . Griškiutė, 
M. Grigienė, M. Grigaitienė, 
E. G udzevičienė, A. Junevi
čius, kun. J . Jakštis, M. Ja
kubauskas, M. Jankauskas, 
B. Kančikiutė, P. Kundrofca-
vičius, V. Kereišienė, M. 
Kviekšienė, J . Krakanskiutė, 
J . Kikas, M. Kulikauskienė, 
V. Kereišis, O. Karpavičienė, 
M. Kupstienė, M. Kopkienė, 
M. Kirmilienė, J . Kirmilas, 
M. Litvaičiutė, E. Listavičie-
nė, V. Liutikienė, K. Lenkai-
tienė, O. Locftenė, M. Lisaus
kienė, P . Lukšys, P . Liubinas, 
J . Leonaitė, O. Miliutė, P. 
Morkūnas, P . Mankienė, P. 
Mankus, A. Mačiuliutė, A. 
Matukaitienė, U. Matlauskie-
nė, E. Nevulienė, L. Nastara-
vičiutė, J . Nastaravičius, E. 
Platukienė, A. Pranaitiene, 
O. Puodžiūnienė, A. Pilipo-
niutė, A. Puskunigiutė, O. 
Paujiukonienė, B. Pigaga, E. 
Piktelienė, V. Rimža, Iz. Bo

ne, M. Urmonienė, M. Veniu-
kė, M. Vaitekunienė, M. Va-
lntkevičienė, O. Vosilienė, V. 
yaškevičienė, U. Žiogaitė, O. 
Žiurinskienė, E. Zanevicienė, 
A. Zubavičius, V. Zinkeyičie-
nė, A. Zubavičienė, V. Zuba
vičius. M. Juigelionienė, M. 
Jovaišienė. 

Suspenduoti: K. Baiisienė, 
K. Bendoravičienė, P. Blave-
ckienė, J . Bulvičius, P. Čes-
nienė, J . Carroll, M. Carrol, 
A. Čepulienė, B. Jurgelionis, 
S. Jankauskienė, M. Jakubau 
skienė, A. Krikščiuniutė, V; 
Kupstienė, P. Landžius, E. 
Listauskienė, A. Morkūnienė, 
L. Meškiniutiė, A. Masiliuniu-
tė, K. Slavickienė, K. Slaba-
čauskienė, P . Stjancelaitė, A. 
Stapčinskas, K. ^tapčinskie-
nė, V. Shea, J . Vaitkus, P . 
Vaskelevičius. 

Tikrų narių yra 112; sus
penduotų 26. 

Blaiv. 1 k p. Waterlnirtj, 
(Jonu. tikrieji nariai: kun. J . 
J . yalantiejus, M. Pacetiem1, 
J . Urbaitienė, O. Savickienė, 
A. Ramanauskas, M. Malec-
kienė, M. Hektoraitienė, M. 
Krakauskienė, E. Čeponiutė, 
J. Šaliunas, R. Baraškevičie-
nė, J . Daugeraičiutė, J . Jur-
čicuė, D. Makauskienė, J . Se 
mensevičienė, O. Senikienė, 
B. Kansevičiutė, V. Jvrizevi-
kienė, OwSkamaraitė, O. Ta
mašauskienė, O. Maleekienė, 
M. Arnalavičienė, K. Čekaus-
kiutė, U. Lazauskienė, M. Ra
cione, E. Katelienė, O. Vilkie
nė, O. Andruškevičįenė, A. 
Plečkaitienė, K. Stašaitis, /K. 

' .f. 
Mažeikienė, J . ^Slauksnaitis, 
J. Slauksnaitienė, P . Beino-
tiutė, K. Kilnicnė, U. Skirs -
tinaitė, A. Ivaškevičia, V. Ra 
mažas, A. Dapkienė, O. Pet
rauskienė, O. Ramazienė, J . 
Petrauskas, A. Abromavičie
nė. M. Petraitienė. 

Suspenduoti nariai: J . A-
šakunas, K. Lengienė, J . AšU 
kys, O. Mockienė, K. Baltru
šaitis, ;$im. Bandzevičius^ B. 

Gauronskas, B. Juozapaitie-
nė, B. Digris, ir K. Pranulis. 

Tikrų narių yra 44; suspen 
duotų 10. 

Blaiv. 2ra kp. Paiers&n, N. 
J. apmirus. 

Blaiv. 3 kp. Netvatk, N. J. 
apmirus. 

Blaiv. (> kp. Hartford, C omu 
apmirus 

Blaiv. 10 kp. Grattd Rapi-
ds, Mich. Tikrieji nariai: M.' 

Ar Jus Manote 
Persi 
Pašaukite 
Wabash 6 • • • 

K AD jus manote persikelt 
pirmutinis dalykas kuris bus 
reikalingas naujose namuose 

tai bus GEZO PATARNAVIMAS, 
be kurio negalėtumėt btit bent 
keletą valandų. 

Kada tikrai žinote kur ir kada 
persikelsit pašaukite arba rašy
kite gezo kompanijai. Bet pade
kite gera adresą naujo namo 
aukštį arba apartmentb numerj, 
ir kur gali mus žmogus rast 
raktą. 

Klaidos atidėlioja^ patarnavimą. 
Atsiminkite mušu inspektorius 
turi apžiūrėt kiekviena kambarj 
kol atsuks gezą. Sis yra del per
sergėjimo kad nebūtų palikta 
gezo paipa atsuktą. 

Nelaukite diena arba dvi prieš 
persikėlimo kol mums pranešite. 
Ko greičiau pristatysite nauja 
adresą mes ir greičiau pristaty
sime gezą. Į 

The Peoples Gas Light and 
Coke Company 

Michigan Avenue and Adams Street 

Kad ka daro
te su Šilumą 

J us ga
li te Ge
niau pa 
daryt 

su 
GEZU. 

\ 

Penktadienis, Kovo ^JMo 

Permanent Waving 
American Iftivty Shop 
1654 West 47th Street 

Mes specializliojam Ves-
tuvų Syrais. Iš ryto apart 
Subatos kainos: 

Marcelling . . . . 50c. 
Shampooing . . 50c. 

Mrs. £ . M. Barrett ir 
Mrs. S. Klaus 

Savininkės 
Atdat-a Utaj-nlnko 

Ketvergro 
Pėtnyčios 

Ir 
Subatos 

vakarais. 
Telefonas Boulevard 1463 

9m» » • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • ^-

PETRAS CIBULSKIS 
Maltavojimo Rontraktoriaa 

Dažu ir Poperos Krautuve 
tSS8 SO. LEA V1TT 8TR. 

T* **m 

-

Tet Canal 2655 
O. i. F A I f S I R H A 

Foto|?Tafas 
PATCSIRICA STUDIO 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja 1 Tiaaa 

mieste dalis. 
M ^ » 

Bernotiene, B. JuoKapaitienė,, Tikrų narių 9, suspenduo-

r 

Geros Rusies 
Grojiklio Pijano įren

gimas už 

$395 
ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

Kalkauskienė, M. F . Lukša 
A. Pališkis, P. Mikolunas, J . 
Pariauka, Rėklaitis, M., O. 
Stepoilaitienė,. 

Suspenduotų: Juozas Lip-
kus ir K. Skarulis. 

t,u 2. 
(Bus daugiau). 

Juzė Leoiiaitė, 

BĮ. Centro Rast. 

\^£ 

1 WOLFS FORNIŠIŲ NAMAS 
Didžiausis pasiulijimas bargenų sample fornišiaus, 

kainos mažesnes negu dirbtuvės. Tik-k$ priimta nau
ji dirbtuvės sampeliai fornišiaus. Mes garantojam 

MHttSWWAiO«llUftAYBEDkiek.vien.a^ ^ v a l k a s yra n t i u 5 r t t . w i w o i t v M r D l ^ a u i a j , ir geram stovi ant 
65% taupi nio. 

Mes dirbame Sienikus ir 
sveti yėios fornišius; Atsi
lankykite i mūsų dirbtuvę 
ir pamatykite patys. -> 
28 metų teisingo pardavi

nėjimo 

4524-26 S. Ashland 
Ave. 

Mrs. J . Kasmowski 
^lanager 

Atdara kiekviena vakarų 
iki 10 valandai. 

3S 

Tijanus galite pasirinkti dviejų 
Skirtingų Padirbimų 

Gulbransen arba 
H. C. Bay pa

darymo 
šie pijanai yra žinomi kaipo 

garsiai ir lengvai grojijanti ir 
duodanti gera muzika namuose ir 

', nekurios krautuvės parduoda už 
augštą. kainą, bet mūsų didelė 
pirkimo ir pardavimo jiega dalei-
džia mums teikti mūsų kostume-
riams didelius sučedijimus. — Su 
pijanu duodame Veltui, Suolelį, 50 
Volelių, Liampa arba Sepelę del 
rolių, visą už $395.00. 

Ant lengvų išmokėjimų. 
Norintieji įgyti gerą ir nebran 

gų pijaną patartume užsisakyti 
tuojaus, nes yra apribuotas skai
čius už šią kainą. 

Krautuvės atdaros vakarais 

PEOPLES FURNITURp J 
COMPANY 

m t 
Pi j anų Skyriai: 

4177-83 Archer Ave. 
1922-32 So. Halsted St. J 

Tik prašalint pavojingą šaltį ir iš
vengti pneumonia 

Bulgariška Žolių Arbata 
yra verta dešimts sykių jos kainos. 
Taip kiekviena šeiimyna turėtų laikyt 
šia gryną žolių vafata nuo sukietėji- vi • r\ T» I * • • n 
no vidurių. rumatJ5:mas, inkstų ke- .CKlCne, C). K a u l U S O n i e n c , U . 
pem^ir Mt, «d»rt, m . b ^ įSniatomi, O. Saldukienė, K. 
. *IJįtykite,Įus". vaistinink.1 šiandien j Senkus, J . /Stašaitis, E. Sta-

**st*h
f
%; — DaVg žni?ni'J kurie gy- saitienė, J . Slavickas, M. ŠčiU 

vena ant farmų Ir mažuose miestuo- j ' 
se kuriose nėra vaistininko, turėtų laikyt šį vaistą namuose pasiųskite k i e n ė , M . S v i k l i u t ė , J . SaVlC-
$1.15 o aš jums rasiųsu mano 5 mėnesių saiza. Adresuokite: H. H. Von i „ i i r ^ v. . ^ «,. 
schiick, Prcs-. VJ Marvei DHjr, Pittsburgh, Pa. kas> M - Svarcrene, O. Sirvins-
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SAUGOKITĖS NUO "FLU" ŠIO LENGVU BUDŲ. l l ' INFLUENZA 
SS 

Bukite atsargus su šalčiu. „ 
Apleidimas gali įvest į influenza arba pneumonia. 

= Su pirmu ženklu šalčio vartuokite tikrą 
das sustabdymo šalčių ir nukreipi- S 

A N C H O R 

Neprižiurėjimas šalčio yra priežastis 
Influenzos, Sveikatos valdžia sako. 

Chičagoje yra epedemika šalčių. Ne 
prižiūrėjimas šalčių yra priežastis 
influenzos ir pneumonijos sulig Svei 
katos valdžios patėmijimo. "Bukite 
atsargus" yra pranešimas gydytojų. 
Bukite prisirengia sustabdyt saltj iš 
pradžios. Jsigykite dėžutė TURPO 
dabar—sumaišimas terpetino, cam-
phar ir menthol — viena iš ge
riausių vaistų del šalčio, grippe, 
krupo ir kitų sukietėjimų. šnioksto-
kite jį keletą- sykių į dieną. Patrin
kite gerklę, krutinę, po rankų ir 
tarp pečių su Turpo. Jis pereina **-
sujudina kraują — sumuša sukietė-

j jima — ir prašalina/blogą kraują. 
| Per "Flu" epedemikas praeitais 

mo influenzos ir pneumonijos per > = 
prašalinimo šalčio į vieną dieną bu- ( s 
vo didžiausis. Malonus, neerzina, *be __ 
dėmės ir pigus. TURPO duoda grei- • ~ 
tą palengvinimą kentėtojams šal
čių. Nueikite į artimiausią vaistinę 
šiandien ir nusipirkite dėžutė. 

TURPO 
35c ir 75c 

Dėžute! 

• = 

— 
s 

P A I N - E X P E L L E R 
(Trade Mark Reg. U. S. Pat. Off.) 

i 
3 

Geras vikrus patrynimas panaikina skausmą. Nu- = 
I sipirkite bonkutę pas jūsų vaistininką šiandien ir lai- \ 
S kykite savo namuose. § 
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Penktadienis, Kovo 27, 192o U R R 0 G n b 

I Svarbu Yra Žinoti Apie 
Šalčio Sustabdymą \ 4 

CiCEBOJfc" 
——^ 

Vyčių veikimas. 
Ateinančiam sekmadienyje 

įvyksta Vyčių U kuopos teat
ras su daugeliu veikalų, kaip: 
tai: "Gaila Usų"; '/Nepavy
kusi Komedija"; "Dvi Kū
mutės" ir kiti keli. Kuopa vi-

fsas kitos kuopos kviečia atsi
lankyt į šį vakare. Neužmirš-
'kite tos dienos kovo 29 d. Iv. 

Nuo pirmo čiaudėjimo imkit 
dožą Dr. Cakhvell's 

Syrup Pepsin 
Prašalinkit užkietėjimą ir 

apsisaugokit nuo šalčio. 

Paprasčiausios žmonių ligos yra 
vidurių užkietėj imas ir šaltis. 
Sujungtos krūvon šios dvi l igos 

tankiai būna mirties priežastim. 
Kuomet turit vidurių užkietėjimo, 
tuomet lengviau pagauna šaltį, todėl 
dabokit , kad jūsų viduriai butų liuosi 

Čiaudėjimas yra pirmutinis perspėji
mas nuo šalčio. Ne lauki te ir nepasi
t ikėkite, kad šalt is pereis rats . I m - — 
kit šaukštą Dr. Caldwel;'s Syrup Pepsin, kuris išvalo žarnas ir prašalina iš j A l l t a n o p a r a p . S v e t a i n ė j e . V y -
Jų nuodus, suši ldo k'inq ir ant rytojaus šaltis pranyksta, ša l t i s negali pa j # _ # . . 
s iekti savo tikslo. kuc«niet būna sustabdytas. O geriausias šalčio stabdyto- i č i a i S m a r k i a i d a r b u O l c l S l 
jas yra Syrup Pepsin. ' 

rengdami visokius vakarus. 
Atletai neužilgo rengs šokius, 
kurie įvyks Balandžio 15 d. 
Tik turėjo "Kauliukų" rate
lį, kur jie uždirbo puikiai. 
Neužmirškite tų vakarų. 
Lietuvos Vyčių B. B. Chica-

gos Apskričio Lyga. 
Šį sezoną Lyga jau turėjo 

du • susirinkimu. Naujon val-

Geras l iuosuotojas yra reikalingas namuose. Kadangi Dr. Caldwell's Syrup 
Tepsin labiausia pasaulyje išsiplatinęs ir kuomet parduodama virš IT) milio-
nų bonkų, tai didžiuma še imynų privalo pasirinkti jj. 

Ir pasirenka, nes. per 30 metų būdamas ant marketo jis paliuosavo tukstan- \ 
č;us žmonių nuo tokių n«r..marumų, kaip vidurių užkietėjin»as, raugščioj i - ! 
mus, n e v i r š k i n a m i , blogas avapas ir šalčiai. Jis pal iuesuoja nuo bile v i e n o ' 
nesmagumo, surišto su viduriu užkietėjimu. Tai yra saugiausia ir malo
niausia gyddblė, kokio tik jus galite gauti. Parsiduoda kiekvienoj apt iekoj 
Doza kainuoja jums apie viena centą. 

Caldwell's Syru;> z Sudėtiniuose Dr, 
Peps in nė.ra jokiu sekretu. Jus rasit 
ant pakelio paaiškintu, kad jis pa
darytas iš sunkos Egyptiškoa daržo
vės senna su priemaiša pepsino ir 
malonių aromatų. l a u o s a s nuo nar
kotikų ir kitokių svaigalų. Tai yra 
geriausias l iuosuotojas še imynoms, 
saugus jauniems ir veiklus seniems. 
Apsvarstę nusipirkite bonka Ir jeigu 
deliai kokių nors priežasčių jųs ne
gausite to, ko rikėjoties, jums pini
gai bus sugrąž int i 

K l P O N A S VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI P Y K A I 

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai j ie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa 
siunčia į 

P E P S I N S Y R U P COMPANY 
MonticeUo, 111. 

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald-
\vell"s Syrup Pepsin paštu. Stam-

I pa nereikalinga. Visiškai dykai. 

' * soliedule *' sustatytas del 
1925 m. sezono. Neužmirškite 
balandžio 29 seredos vakare 
įvyks Vyčių Lygos balius Mel 
daižio svetainėje. 

Korespondentas. 

XI 

ADVOKATAI 

J. P. WAIT 

Apaštalystės Maldos dr. tu
rės extra labai svarbų sus-ma 
nedėlioj 29 dienų 1 vai. po su
mos. Visi nariai esate kvie
čiami būtinai atvykti sus-mg. 

A. Valančius, pirm, 

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo Isabelle Kay 

Lietuvė Seimyninkė Amerikoje visados trokšta gauti patą-
rimų pagerinimui jos žinojimo atl ikinėjant pareigas kaipo 
še imininkė ir motina, š i tose skjltyso kas savaite ti lps 
straipsniai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei. 

mmmmmmlmmmmm 

R O D Y K L Ė No, į 3 . 
Virimo Receptai 

dybon tapo išrinkti: Pr. Sa 'dienoje serijos bus išleistos, 
viekas pirmininkas; S. Petrau 
skas, viee-pirmininkas; J. Mai 

S T A C I J O S 
Graudus Verksmai 

Ir 
nekurios (iavėnios ffiesmčj?. 

Išimtos iš 
"Ramybe Jums 

Kaina 7c. 
Užsisakant kreipkitės 

(< Draugas" Publ. Co. 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, UI. 

D A K T 
N a m ų Telefonas Yards 1«99 
Ofiso Tel. Boulevard 5013 

DR A. J. BERTASH 
3464 So. Halsted S t. 

o t t s o valandos nuo 1 iki 3 po 
Sietų ir 6 iki 8 vakare 

A R A I : 

( K A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. VVestern Ave. 

Tclef. Lafayette 4146 

* DR.S.BJEZĮS 
P H Y S I C I A N * SURGEOH 

X — Spinduliai 
Off ice: 2201 W. 22nd St. 

Cor. 8 . Leavltt St. Tel. Canal 6223 
ResUlenoe: 3114 \V. 42nd S t. 

Tel. Lafayette 4088 
Hours : 1-4 & 7-S P. M. 

Sun. 10-12 N o o a 

f Telefonas Boulevard 1939 

Dr,S,A.Brenza 
4608 SO. ASHLAJfD AVENCTB 

Chicago, m . 
Vai.: t ry to Iki 12 plet: 1 p o 

• p u t iki S po plet, t : s a vak. Iki 
9:S0 >ak. 

Tel. Boo lerard 0557 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th St. 
Valandos n u o 8 Iki 12 dieną, nuo 
6 lkl 8 vai. vak. Medėltamis nuo 

8 lkl 2 vai . p o pletij . 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, 0b* 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILTJS — 
1)—B« marinimo, 
t)—Be peilio Ir be «k«o»jn*». 
8) —B« kraujo. 
4)—Be jokio pavojniu eveiknCiil, 
f)—PMcijentuI nereikia nirc. i. gw 

II tuoj valgyti, Ir tau eiti i 
darbą. 

Pagydo '(.ali-MtoneH* <akraen|a tulžyje) , 
Ir akmeniu šlapumo punlėje l>«* o- ' 
perncijes, NU tam tikromU moks-
I i Akomis priemonėmis bei »tiKt.iU». 

Apkurtusit-iu* Migrailna rirdėjima. 
Gydo visokias litru* puaekmingal. ir jei 

rra i muitas daro operaciju^. 
Profenljenali patarnavim* teikiu =a»a 

•*i»«: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Ofisą* atidaryta*: kasdien nuo t w\kl. 

po plet Iki S vai. vakare. 
Nedaliom U Ir icredomla « ( U u nida-

tinionis, raštininkas; P. Vai
nauskas, iždininkas; A. Mans-
tavičius, official score keeperj 
Teisėjai liko tie patys gerbia 
nii: Kun. B. Urha, Adv. B. 
Mastauskas ir ponas Brenza. 
Pirmininkas irgi buvo išnaujo 
išrinktas. Šiame sezone mano
ma turėti dešimts 'komandų, 
nes dvi naujos stojo į Lyga 
kaip Marąuette Park, 112 kp. 
ir \Vest Side 24 k p. Manau, 
kad šįmet sezonas puikiai pa
siseks. 

Sezonas prasidės gegužio 3 
J d. Bet prieš tai bal. 29 įvyks 
*! Lygos balius Meldažio svetai

nėje West Sidėje, kaipo sezo
no atidirrimcHsokiai. Ateinan
tis susirinkimas įvyks kovo 

129 d. Dievo Apveizdos para
pijos kambaryje apie 2:30 vai. 
1 p. p. Visi manadžeriai yra pra 
šomi ateiti su dviem kitais, 
kad sudarytų po tris atstovus 
nuo kiekvienos kuopos. Bus 

Salotos dalinasi į dvi rusi; žalios 
ir virtos. Žalios salotos skaitosi pa
čios salotos, ridikučiaį, agrurkai, cele-
riai ir kt. Kiaušiniai, paukščtienu, 
virtos daržovės ir kt. skaitosi virtos 
salotas. Salotos gydytojai skaito ne 
tik maisting-u bet ir labai sveiku val
giu. Daugumai žmonių salotos reiš
kia tik padėjimą kelių lapų ir to
maičių ant torielio ir užpylimą ko
kios košelės. Bet salotos gal ima pri
rengti daugeliu būdų. Apačioj telpa 
receptas kaip gal ima padaryt skanų 
ir gražų valgį. , 

PRIKIMŠTOS TOMATĖS 
1 puodukas evaporated pieno 
4 šaukštai sviesto 
2 šaukštai miltų 
6 tomatės 
1 žalias pipiras, smulkiai kapotas 
1 mažas svogūnas smulkiai kapotas 
% šaukštuko druskos 
žiupsnis paprikos 
% puoduKo karšto vandens 
Perpjauk tomates pusiau, skersai. 

Sudek i kepamą blekinę ir padenk 
kapotais svogūnais ir pipirais. Ap-

. . *«• , . T-V dėliok du šaukštu svieto po biskj 
A t e i n a n t i s M o t i n o s D i e V O ant kožnos. Dadėk vandenį ir kepk 

iki tomatės suminkštės. Padėk jas 
J- ant lėkštės ir padaryk sekantj soti.: 

. . , . . . . su iarpyk likusi sviestą skaurado^e. 
vyks vieną sekmadieni pir- įmaišyk miltus ir supilk skystime 
m i n u t- / , V M Hnl f t i i f t t tn 1Q n u o k e p t ų t o m ^ č i u . taipgi pieną, da-m i a i l , t d l y r a O a i a n a Z I O 1 J , d ė k druskos jei .reikia. Virk j] iki su 
vietoje 26 d. Priežastis baza-. t i rš t6s ' t a d a p | l k &ąt tonmCių* 

Virtuvėj Rcikaluost . 

i Naminiai Pasifrelbrjimai 

Girdėjau, kad.komisija tu
ri surinkus daug gražių ir į-
vairių daiktų bazarui, kurį 
rengia Motinos Dievo Sopu
lingos Draugija. 
Bazaras tęsis tiktai keturias 

dienas, sekmadieni balandžio i 
26, trečiadienį baalndžio 29, 
šeštadienį gegužio 2 ir pasku
tinė diena bazaro bus sekma
dienį gegužio 3. Paskutinioje 

Sopulingos susirinkimas 

ras prasidės 26 dieną. 
Znočias. 

i 

Laba: svarbus visu šios 
parapijos draugijų atstovę, 
(trys nariai iš kiekvienos dr-
jos) susirinkimas įvyks penk 
tadienj, kovo 27, po pamaldų. 

Telefonas Panai 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeriOTCarbiĮ at

l ieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS i n G G I N S 

2a 18 So. Oakley Ave. Chlcago. 

v p i 

DR. SERNER, 0 . D. \ 
Lietuvis Akių SpeciaUMa* 

Dr. A.J. KARALIUS 
T«L Boulevard 2100 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, I1L 

Dr. Maurice Kahn 
ardytojas ir Ohimrgmi 

4G31 S. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandflt.-
Kuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rczld. Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. ROT H 
RUSAS GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyriškų 

Vaiku ir risų chronišku linu. 

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

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

Tel Lafayette 8568 

Dr. A. J. NORMANTU 
LIETUVIS N A P K A P A T A 8 
4154 So. Western Avenue 

Vai.: N u o t lkl B 6 Iki 8 P . M. j 

Valnut tamsią sieninę popiera, vlr§ 
pečiaus naudok krakmalą guAlapylą. 
vandenyje iki tirštos kof,Js ant fla-
nelio ir paskui nutrink su šepečiu 
kada visiškai išdžius. » 

P igus švaksai yra prasta ekonomi
ja, nes aetai juose atbuklus medžio 
maliavas ir pasirodys kenksmingi. 

Jeigu jūsų patiesalai riečiasi ap-
verskit juos augšt ienlnkus ir sumįr-
kykit kraštus su vandeniu. Tas su
kietins kraštus ir je nesilenks. 

Paslaptis nuėmimo tauzų nuo šil
ko, kad neliktų plėtmo arba raukš
lių, yra trinant French kreida iš 
kito šono audeklo. Padėk paskui ant 
keleto valandų, tada nubrauk krei
da ir užtrink vėl jei reikia. Milteliai 
sugeria taukus. 

Grožės Patarimai 
Ekspertai skelbią jog geras veido 

pauderis yra nekenksmingas. Veido 
pauderį reikia naudoti, bet neper-
daug, nes perviršis užkemša odoi» 
skylutes. JLaiks nuo laiko patartina 
užtrinti cold cream ant odos pirm 
dėjimo pauderio. Reik atsargiai par 
sirinkti pauderj veidui nes pigus 
pauderis turi savyje kenksmingus 
chemikalus. Pirk tokį veido paude
rį kuri išdirba geros ir pasitikėtl-
nos įstaigos, kurios duoda garanti
jas savo prekių. Veido pauderis ga
li būti geriausias, bet jeigu naudojat 
pigų prastai padaryta uždulk'ntoja, 
juo ne tik aikvosit pauderį, bet ne-
gausit ir gero efekto. Krautuvėse 
yra daugybės pauderio dulkintojų 
(puffs ) nebrangių ir sanitariškai 
padarytų. 

YtpaUška Svctttata 

Alyvų medžiai auga Piet inėj da
ly j Europos Ir š iaurinėj daly j Afri
kos. Jie auginama Frąncijoj ir Itali
joj. IŠdirbimas Alyvų Aiejlaus yra 
tiktai paprastas procesas ištraukimo 
aliejaus iš vaisių kurie ant alyvų 
medžių auga. Alyvų Aliejus yra nau
dingas kaipo vidurių l iuosuotojas ir 
antiseptikas, Jis gera imti į vidu
rius nes pagelbsti subudavoti siste
mą. Jis gera naudoti ant nudegimų 
Lr visokių vabalų įkandimo. š ian-

eaiotas kapojamam blludelyje - nau- i dlen, gal imas gauti visokių rųšlti svei 
dok antrų peilį ir supjaustyk į rei- I katos produktų, kuriuose yra' aly-
.ialinga didumą. J v ų a i i e j a u s ; kaip tai, muilai, sham-

Niekad nepilk vandens ant degau- poos, tonikai ir salotų alieiai Tas 
C|u tauku. Miltai arba peiskos už- i parodo kad alyvų aliejus yra svar
inus liepsnas, arba skarmalas užmes- bus dalykas kiekviename roikale. Jus 
tas ant liepsnų užgesins ar sumažins turėturnet laikyt bonka ar dėžę jo 

kuo kitu pasigelbėsi. virtuvėj staigiam reikalui. 

Jeigu jūsų vaikai nemėgsta papra
sto pieno duok jį j iems formoj pieno 
mišinio, kiaušinienių, košelių, etc. 

Išaliejuok kepamas lėkštes su aly
vų alįejum ir išbarstyk miltais. Drus
ka svieste svyla greitai ir priduoda 
stipry, nemalonų skonį pyragų apa
čioms. 

Sūdytai žuviai gauti t inkamą sko
nį reikia mirkyt 24 valandas pirm 
kepimo ar virimo. 

Mayonnaise yra maist lngesnė ir 
gardesnė kuomet padaryta į styro 
alyvų aliejaus. 

Niekad nekapok celerlų dedamų J 

Chlcago. 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
cuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai . 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 lkl 9 vakarą. 

Nedėl iomls nuo 10 iki 1 
3333 South Halsted Street < 

Nodėi. noo 10 iki 12 piet 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oti<ą po nnntcrhi 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų lr Vyrą Li?q 

— • > 

—* 

I Val 
Utarr 
iki 9 

l 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 
Nedėl iomls: 10 iki 12. 

Telefonas Midway 2880 

Tel. Boulevard 3686 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJAS 

I R 
C H I R U R G A S . 

3337 South Morgan Street 
Valandos: 9—12 i š ryto. 

Vakarais nuo 7 iki 9 
CICERO OFISAS: 

1243 South 401 h Avenue 
Telef. Cicero 4676 

Valand.: 3—0:30 v. v. kasdien, 
rtarninkais lr pėtnyčloms nuo 3 

vai. vak. I 
I • • • ! • • • < 

f -> 
V Tel. Canal 0257 Tak. Prospect 0659 

DR. P. 2. ZALATORIS 
Uetnvis Gydytoju h 

Chirurgą* 
1891 So. Halsted St. s 

Rezidencija 6600 S. Arteslaa Ava. 
Valandos: 10 lkl 12 ryte; 1 lkl « 

po p ie ty; * iki f vakare. 

• Į ,',•. • 
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Nesigarsinsi, - tavo liznj 
mažai kas žinos. 
Profesionalai, biznieriai gar. 

sinkite savo biznius dienrašty 
Drauge". 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Aklų Special istas . 

Palengvins akių į tempime, kas 
yra priežastimi skaudėjimo- gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervirši-
na nei akių medikal is mokslas . 
Visuose ats i t ikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis m a 
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, si lpnybe mųskul inių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose ats i t ikimuo 
se. Nauj i stiklai įdedami i rėmus, 

Į jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo 
numerio iŠ recepto duoto vis iems 
l igoniams, lr rekordas laikytas vi-

; sų atsit ikimų Net ikros akys pri- | 
. taikytos. Specialę atydą atkreip-
p lama palengvinimui visų nervų 

ligų. kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir sniegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų ( 
į tempimo, kuomet geras pririnki-
m a s ir nešioj imas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matant iems pagelbėta. Speclalė a-
tyda atkreipta į mokyklos valkus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak 
Nedėl iomls nuo 9 Iki 1 po piety 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47-th Street 

AKINEI 94 I R ACGŠČIAU 

Mes Taisome Smalos 
i 

ir Žvirgždy Stogus 
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 W. 22nd St„ 

Ules Rekomcndunjaine sekančios iProdtiktus: 

Kuomet' jums reikia pieno dary- ted Pieną, kadangi jis yra geriausias 
mui puding-y, zupių, pyragaičių ir tt. pavaduotojas reguliariam pienui ir 
būtinai naudokit Borden's Evapora- smetonai. 

HE 

PRANEŠIMAS. 

i 

HumboMt Parko Lietuvių 
Politiško KJiubo mėnesinis 

nULBRANSEN 
V-JThe Hegistering Piano 

^aiionalbt Vriced 
faranded i n thę Back. 

TVhiteHou.* Catrfaįtt- Suburbą* ComnrntAjf 
Modcl Mo2d ivtoJcl Mo4*l 

*7«0 »615 *S30 *450 
jra geriausi pianai 

pasauleje parsiduoda už 
Fabrikos nustatytą kainą 
ant lengvų išmokejimŲ. 

JOS. F. BUDRIK 
Pianų Krautuve 

3343 So. Halsted St, 
3327 So. Halsted St. 

š Chlcago. 

S. D. LACHAWICZ 
•wi 

Lietu \ i s Grabortus 
9X14 W. 2»-rd Flaoe 

Chlcago, IU. 

Patarnauja la ido-
tuTėse kucpigtausia. 
Reikalą meldžiu at 
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
• l t * 

. s u s i r i n k i m a s į v y k s P e t n y č i o j , 

27 dienią kovo 7:30 vai. vaka
re, 3310 Evergreen Ave. Clii-
cago 111. Meldžiu visų narių 
dalyvauti. 

A. YValskis, rast. 

Šita Sykį 
BANDYK 

TEIRAUKITĖS PAS MUS 
KLAUSKITE KITŲ 

Veltui Sampelis Schy-Man-
Skis Namines Re medi jos 

Kad tamstos sergate, s labnas lr 
pailsės, skauda tavo visą kūną, kad 
jau buvote pas gydytojus, arba vi- j 
sal nebuvote, tai turite suprast kad 
visi skaudėjimą priklauso nuo krau
jo ir turi but prašalinti per kraują. 

Helen Sehy-Man-Skis Remedija pa 
stiprina systemą. sujudina apetitą, 
pagerina ir iščystina kraują, tvarko 
ir sutaiko vidurius skilvj, širdį, mus
kulus ir nervus. Mūsų patyrimas ir 
pasekmės parduodant šią remedija 
yra Burnos, iš Burnos rekomendaci
ja per 20 metų. Tai įsigykite Mrs. 
Helen Schy-Man-Skis Namine R e m e 
dija del sugrąžinimo sveikatos. 

Išpildykite šį kuponą, tųojaus del 
sampelo, pamėgini m. o arba regularės 
bonkos arba pas jūsų vaistininką. 

H E L E N SČHY-*tAN-SKlS HOME 
R E M E D I E S CO.. 

1869 N. Robey Cor. Cortland 
Armitage 401S Chlcago, IU. 

Iškirp šį kuopąn įr prisiusk šiandien 
Solvy-Man-Ski H o m e Remedies Co., 

1869 N. l iobey St., Chicago, III. 
Gentlemen: 

Send j Į F r e e Sample S. M. S. 
[ j Triai Slze 75c. C. O. p , 
[J Regular Slze C. O. D. 

Name 
Adclreja , 
City State 

Padėk X i Languką 
' IJ. D . 

Boimišką 
Apinlais-paskanJntą 

PURHAM 
MALT 

Duoda genus 
rezultatus 

Klauskite savo 
lj^-4 Groserninko 

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS 

197 N. Dearborn Street 
Kambariai 514 lr 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 6581 
Vai.: Kasdiena, išskiriant Su-

batos lr čventės, nuo 9 iki pietų 
ROSELANDO OFISAS: . 

10717 So. Indiana Aveuue 
Telefonas Pu l lman 637T 

V a i : Kasdiena nųo 2 Iki f: 
Subatomis visa diena, šventomis 
lk l pietų 

SPECILISTAS ant egzaminavo-
j lmo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

John Bagdziunas Bordsn 
Lietuvis Advokatas 

A*ds:ant State's A t t o r n e j 
69 AV. Washington St., R . # 1 3 1 0 

Tclephone Dearborn 8946 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Tclephone Roosevelt 9090 

N a m ų Telefonas Repabl ic 9600 I 
K . JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
12T N. Dearborn S(., Koora 1117 

Telef. State 7521 
Vakarais ir nedėlios rytą: 

3335 So. Halsted St. 
Telefonas Yards 0141 

Bylos visuose teismuose — Ab
straktai. — Ingai iojimai — P a s 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama. 

• » • 

OTM 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

M I I W. 22-nd S t arti Leavltt St. 
Telefonas Canal J2553 

Valandos: 9 ryto iki 9 v a k a r ą B%-
\ rado lr Petnyčioj nuo 9 r. lkl I 1 

T. VtJa visokias bylas rlsnoM 
teismuose, / igsaminuoja abstrak
tus lr padirba visokiai' Doku
mentus , perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, F a m i a s ir 
Blutlus. Skolina Pinigus ant pi r- ii 
m o ZDorctčiaus lsngvoml» IJHygo- j 

A. A. OL5S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. | « n ( l »'ph 1034 Vai. nuo 9-5 

V Al t ARAIS: 
3301 ». Halsted st. Tel. Blvd. 6775 

6—8 v. v . apart Panedėl io Ir 
Pėtnyčios . 

/ W B * r ^ n 

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

Ofisas Dldinicstyj: 

29 South La Salle Street 
Knmbaris 630 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Vardą 4681 

STASULANI 
ADVOKATAS 

77 W. VVashingtOR St. Rooi 9 1 ! 
Tai. Central 6209 

Cicero Ofisas Ketverge vak. 
4917 W. 14th St. Tel. Cicero 82231 
Ant BRIDGEPORTO SeredoJ nuo 
«-8 vai. • . Subatoj nuo lr -7 • . •• 
3236 S. Halsted St. Tel. Boa l . 6717 

= 

Remkite tuos profesiona

lus, biznierius kurie garsi-

naši dienrašti ^Drau^e". 
^ ^ ^ • ^ ^ • i r_ •- .Tg*~<iw. J L _ ^^^ 

o 
o 
o 
a 

CHAS. K. VUOSAITTS 
Didšiauses ir geriauses siuvejes 

ant West Sides. 
(g Turiu dideli pasirintuna pavasarinių 
E materijų del vyru ir moterų. 5#b 

NAUJAUSOS MADOS SIUTU 
o Visokiu Stylu 
0 Padarau ant užsakinio greitai ir gerai 
t Kainos visiems prieinamos. A 

1 Kreipkitės pas mane del ##ero patarna-
o vimoi Taipjsri 
• Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
: CHAS. K. VU0SAITIS 
o Lietuviu Kraučius 
o 2337 So. Leavitt St. Chicago, m. 
: Tel. Roosevelt 8982 

P 

/ 

file:///Vest


; 
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CHICAGOJE 
AREŠTUOTAS ĮTARIA

MAS GALVAŽUDIS. 

SHEPHERD LAIKOMAS 
KALĖJIME. 

W. D. iShepherd, kurs kal
tinamas jauno miiioriieriuko 
AlcClintoek nužudyme šiltinės 
porais, nepaliuosnotas po pa
ranka. Vyriausias kriminalio 

• teismo teisėms ITopkins po 
Ikolotos dienų abiejų pusįn ar. 
gumentii išsprendė, kad kal-

Pranešta, kad arešte 11a-
įmibal, Missouri valstijoj, po 
licijos areštuotas kažkoks 
Breslin alias Brown, kurio 
valizoj rasta 11,0Q9 dolerių. 

Tuojaus pranešta ^ i i ( < a - o s * t i n a m a s : s n e g ^ . ^ p a H u o 

policijai. Nes gal tai bus vie- ' s u o t a s •& kals imo po paran
kas galvažudžiu, kurie aną j , a 

diena Bridgeporte, Cliicagoj, ; 
•užpuola „užudė Miehael Swi-| T a d S«epherd uždarytas 
ontko^ski, kas imu Pulaski | a P s k r i t i e s kalėjiman. J o ad-
jguilding and Loan Ass'n. U ž , v o k a t a s P™*&, t ū 0 *•»««-
puolimas ivvko Mospratt gat m n t u o J a l * k n > i P ^ v>* r i a u-
rėje, arti 32 gat., vežant pi- "f" valstijos teisman. 
ui gus bankon. 
| Plėšikai nuo nužudyto pa-
grobė valizą, kurioj buvo 

virš 11,000 dol. ir arti 20 000 
dol. vertės čekiu. 

llannibal policija sako, kad 
ta valiza yra panaši atimtai 
nuo nužudyto Swiontko\vskio 
valuzai. 

NORTH SIDE. 

r 

O ir pelno liko virš $30.00. f 
Darbo rengiant vakariene ne-j 
sigailejo ponios Čepulienė, Fi- L. Vyčių 5 kuopa vaidins 
lipavieiene, Paukštienė, Alki-f puiku veikalą trijų veiksmų 

komedija. "Karolių te ta" . 
Vaidinimas įvyks nedėlioję 2D 
d. kovo 7:30 vai. vak. vietinė 
parapijos svetainėje. 

Šitas veikalas yra labai 
įdomus ir juokingas. Perstato 
tikrąją karolių tetą, kuri iš 

mavicienė, Matemaitienė, Mi-
kolaitienė, Bartkienė ir Baltu 
tienė. 

Pageidaujama daugiau to
kių vakarų. 

Matęs, 

WEST SIDE. 

" D r a u g o " vakarykščiame 
numeryje apršaant "Rytų 
Pi l i s" Įsibriovė klaida. Pasa
kyta: Magdės role vaidino S. 
Maniui liūtė, turėjo būti So
fija Samuiliutė. 

BRIGHTON PARK. 

-- ŽEMĖ 
NETIKŽTI BARGENAI. 

3-jų pagyvenimų murinu 
namas, elektra maudynes. 
Kaina $7,500 įmokėti $1,500 
arba išmainys ant bile kokio 
biznio. 

Sąjungiečių Vakarėlis. 
! 

6 pagyvenimų medinis na
mas atrodo kaip naujas ran
dasi prie Šv. Jurgio bažny
čios. Kaina $8,500 įmokėti $1,-
000 kitus kaip randa. Savinin-Brazihjos atvažiavo, js kur k a g p r i i m s gį^ u ž p i r m a . 

visos besdžonis (monkes) pa mokėjimą arba mainys ant bi 
o^n , le kokio biznio. 

Platesnių žinių kreipkitės eina. 
Visi nortlisidieėiai esate 

Kovo 14 d. McKinley parko ' kviečiami dalyvauti. Turėsite 
svetainėje, Moterų Sąjungos 
20 kuopa surengė draugiški! 
vakarėlį. Šitas vakarėlis buvo 
suruoštas, kad prirašius nau
jų narių ir pagerbus senąja 
valdybą. Susirinkus būriui 
Sajungiecių su savo draugė-

skanaus juoko. 
Mort tis. 

mis prasidėjo programa. Ma 
, . , . , . . . ., i sinnkimas. viči priklausau 
lomoms dainelėmis ir muzikos! - . f 
, ' . ,- tieu prie S. L. K. K. A 
kuriniais zavejo visas p-le A. .. v. . , . . . 
Linkiutė, p-ni Zurauskienė, 

pas 

C. P . Suromskis 8C C o . 
R E A L E S T A T E 

3352 S. Halsted St. Chicago, II) 
TEIi. B O l I i E V A R D 9641. 

PARDAVIMIJT (Tkambariu 
Kovo 29 d., š. m. šv. Kazį- j mūrinis bungalow, didelė ku-

miero Vien. Kapelianijoj įvv-1 JpSj. ugnavietės, ir tt. Atsi-
i o T t i rr A H M i * Išaukite pas savininką Suba 

tomis po pietų arba Nedėlioj 
visą diena. 

5948 So. Troy Street 

IŠ MARQUETTE PARK. 

i r 

I TOV/N OF LAKE. Chicagos policija yra nuo
monės, kad tas piktadaris tu-, 
rėjo nuvykti į Jfanniba] pa- j 
sidalyti pinigais su savo sė- : 
brais. 

Taip bent ir atrodo. ! smarkumu veikti. Mat narės y! 

p-lė Jovaišaitė, Petrušaitė ir 
Krasiauskutės. Prašome daž
niau mumis palinksminti. Ma-
nolog.v apie Kukiniene pasakė 

j p-lė Auškalnaitė, tikrai visas 
:prijuokino iki sočiai. Noriu 

Motoru Sai. 21 kp. pasta- . ' . . . . , ._ . v, ^ „ „ u -
1 priminti, kad p-le AuskainaiU* 
!tikrai turi artistiškus gabu-

žymiai auga ir bujoja. 
ų Sąj. 

įaisiais laikais pradėjo visu 

geriausių 

eagos detektivai. 

VOS NESUDEGĖ LAVO
NAI 

gyvenantieji šioj kolonijoj ma 
lonėkite atsilankyti į šį susi
rinkimą. 

Susirinkimo pradžia 1 va
landą. Prašome nepavėluoti 
nes vėliaus turėsime 
vietą kitam susirinkimui. 

V. Balanda. 

Turi but parduotas tuojaus 

PLAYER PIANO 
su solu, kabinetu ir f)6 roh; vortas 
$750 turi but parduotas iki Kovo 

$100 
U ž l e i s t i T-*n 8^'a i mokesčiai atsakančiu! plrkė 

jui. 

812 W E S T 63rd STREET 
Klauskite Misa Jeza,rski\s Piano 

BRIDGEPORT. .mus. Taigi linkiu 
f Manmbal pasnjst. i* Chi- ra pr.tyrus.os ve.kimc .r dar j i s e k i n n j t o j e s r i t v j e . P a ? į 

I naujų jėgn kas kart pribūva. b a i g u s p r o m m a i " p r a r y t a 
Tad sujungusios «*avo spėkas „± 1 » ~ 

' n ' trumpa pertraukę, visos 
visos darbuojasi. Garbė Mot. L • v , 

J tojo ir susuko 
Sąj. o labiausiai pirm. A. B a l - Į T u o m e t b u v Q į t e U d a ( l o v a n o . vo 1925 m. 7:30 vai. vakare. 
tutienei. L ^ ^ v a d I y b a i ? ^ l i m > Naujoje Lietuviu Auditorium 

Paskutiniame sus-ine buvo: «t«ltir»«« *» Lunchon Sets" . Bu- s v p t - 3131-35 80. Halsted St. 

Tėmykite nariai dr-stės ST. 
s atsis- MateuSo ilpašt. laikys savo 

susirinkimą subatoj 28 d. ko-
surpnse 

Mrs. Catherim: Daniher, 
7841 Beiniett ave., lavonas 
buvo karste apstatytas degan 
ėiomis žvakėmis. 

Del namiškiu neapslZrurėji-
mo, viena žvalvė sudegė ir lie
psna uy/iegė karstą. Kaip IK'-
matai užsiliepsnojo ant lavo
no drabužiai. 

Kilo gaisrai kaniHary. Grei 
tai pašaukti gaisrininkai ugnį 
ažgesino. 

staltiese 
raportas iš buvusios vakarie-! t ent: p/pirmininkei Z. Saka- 'Kiekvienas pribukite, nes yra 
nės vas. 8 d. Pasirodj, k a d j j 0 I l e ; , finansų raštininkei Z. ( ] t t U" s v a r b i l i ^ ^ »P«vare-
dalyvavusieji ne tik pasisoti-lJunokienei, protokolų rast. E. t>'tl-
no gardžia vakarienė, bet ir Birgelienei, iždininkei Z. I Valdyba. 
pamatė įspūdingą programą. 

B A R G E N A S 
,PR*E VFENUOLVNO 

Ką tik už!>ai^!i «tu ir.iit..i.ai na
mai »K> 2 flatu ii ir (i kambariu-;. 
N'an.ai ran.ia»i 6736-6738 S. Oai.in-
b<»ll Ave. \'»<i i:ž?>ak;imai ąžuolo. 
Kai-štu viUMlonhi a^šlkloml. ltuu<;alo\v 
stojęai. Vitl.';' • \ i s i - į tars;mai moder-
niški. Sa \ in inkai : 

K. VILIMAS *: M. / IŽAS, 
1511 Turiu T Ave. 

PARSII)I-OJ)A t rokas 3 tono. Nel-
son Le Moon r*xpresa hody, padaro
mas ir Stalk hody. clos' «1 cabe, g*-ras 
visokiai.i bizniui, gvramf stovy. Tu
riu parduoti i trumpa laiką. Par
duosiu už s4oi .no , nes apleidžiu 
Chicag-o. 

40,71 S. I tockncl l St. 

AGOTA 
JANKAUSKIENĖ 
( P o tėvais JMi'R<lait<) 

62 mėty amžiaus įM'rsIskyrė su 
šio pasauliu Lietuvoje, (Jerža-
(IŲ kainu*. A«ratavoa parap. 2 
<I. Kpvo. 1025 palaidota 4 it. 
K o \ o Agatavos kapinėse. 

Pal iko didel iame iiuliiMlime 
vyrą Motiejų Chieagoje kuris 
jau 2(1 metu Amerikoj Išgyve
no taipgi duktc i ; Ona Želvi<>itc 
Chi<ast>j«» ir sunu Franeišku 
Kenosha, AVis. Lietuvoje šunų 
Juozap.ą ir dukterį Agniešką. 

Liekame Nullutle: 
Vyrai ir Vaikai. 

Statkienei. Šitos dovanelei 
mušu brangioms darbuoto
joms yra tik mažmožis paly
dinus su jujij darbuote ir 
nuopelnais. Nes josios eina 
valdybos pareigas jau penkis 
metus ir daugiaus. Po to pasa
kė prakalbeles p-ni Z. Saka-
lienė, Z. 3unokienė, E. Birge-
liene. Programą vedė O. A. 
Nevulyte. Turiu pažymėti, 
ka«l visus valgius ir dovanas 
suaūkavo narės. 

Viską suruošė 
komisija, susidedanti iš šių: 
ponios Talmontiems, p-lės 
Kelpšaitės, P. A. NeVulytės. 

M O R G I 6 I A I 
Pirmi iry Antri. 

Mes speeializojame antrais 
mortgaeiais. Teisingus, grei
tas ir užtikrintas patarnavi
lnas mušu priežodis. Nuo 

PARDUODU AUTOMO
BILIUS 

Norintieji pirkti gerg. ir gra 
ŽŲ automobili!? meldžiu pate-
lefonuti man. ^rano patirimas 
toje srytyje suteiks Tamstom 
tinkama patarime bei patar
navime. 

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

ANT PARDAVIMO Biu-er-
'nė ir 'droeernė su namu. Bizm 
išdirbta geroje vietoje. Priei-

$500 iki" $1^0*" su vienos die- ™ma kaina. Gal kas nori pir-
, kti l)izni be namo. i ra gera 
proga. Kreipkitės pas savinos pranešimu. 

PRIOE REALTY 
SECURITY CO. 

77 W. Washingrton St. 
Room 1026 

ŪKĖS BARGENAI. 

įlinka 
1325 So. 50th Ct. Cicero, IU. 

PARDAVIMUI Pieninė ir 
grosernė. Taipgi visokių dar-
žovii. Parduosu už casb arba 
niainvsu ant properties. Prie-

105 akrų Puikios žemės peri bu- ž a s t į ' p a t i r s i t e a n t V i e t o s . 
ir parūpino ^ f 1 ! »«**»• K a i n a t lk", ' 1417 So. 49th Court 

80 a k r ų žem5s, geri bud inka i , gy- Cicero, 111. 
val iams padargą $3,500. j 

40 akrų žemės, gėri budinkai, s y - i 
vuiių padargą $2,500. j PARDAVIMUI Krautuvė, 

&0 akrų žt*mfe3, g f n budinkai la- •, i • _ _ . . .^. , . 
•T ss bai Keroi vietoi «2 300 , a ' ) a i l?ero.l vietoj galima ge-

įLai meile tarpe mūsų sesučių % * - % l e t o
vUsTaisais $1.200. rus pinigus uždirbt Gera vie-

žydi ant visados ir niekuomet šie vi»i bargenai parduodami ant ta del Lietuvio nes nesiranda 
I nenuvysta! Vilija. 

lengvių išmokėjimų. Platesnių žin.ų ^ į ( . į yypy 2 5 m i l e s 
. kreipkitės pas , A ~"YTT trnVVta 

E - * ? * ^ ^ ^ ^ - ^ ^ " * * - * " j ^ 

Pontwater , Mieli. 

- « 

Pranešimas 
Šiuomi pranešu visiems savo kostumieriams ir 

rėmėjams kad persikėliau savo ofisą į sekančia vieta 

3311 SOUTH HALSTED STREET 
Meldžiu su visais budavojimo reikalais kreiptis pas 

A. KAIRIS 
3311 S. HALSTED STREET 

Chicago, Illinois 

TELEFONAS YARDS 6062 

MŪSŲ LAIMĖJIMAS 
Viduno Trijų Veiksmų Misterija 

Stato Scenoje 
Vaičkaus Dramos Teatras 

Subatoje, Kovo (March) 28 D., 1925 M. 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 South Halsted Street 
Pradi ia 8.-15 vai. vakare pai lga $1.00 ir $1.50 

R. 4 Campbellsport, Wis. 

PAIE&KAU Brolio Kazimiero 
Sadausko paeina iš Lietuvos 
Augmenų Kaimo Baisogalos 
parapijos. Prieš karę gyveno 
Anglijoj ir žadėjo važiot į 
Kanadą. J is pats ar kas žino 
meldžiu atsišaukti šio antrašu 

V. JERECKIENĖ 
(Sadauskaite) 

4624 So. Wood St. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 
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BRIGHTON PARK VISOS KATALIKIŠKOS DRJOS 

Rengia 

PUIKU VAKARĄ 
Naudai Šv. Kazimiero Vienuolyno 
NEDĖLIOJ KOVO 29 D., 1925 M. 

Pradžia 6:30 vai. vakare McKinley Park Svetainėj prie 39 St. i r Western Ave. 
Kviečia Rengimo Komisija Visus Brighton Parkiečius. 
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6312 So. Westem Ave. 
Tel. Prospect 2102 

TURIM VIRS 
1000 NAMU 

DEL PARDAVIMO 
ARBA MAINYMO 
PO VISAS DALIS 

MIESTO. 
Norint Namus, Lotus, Biznius 
ir 1.1, pirkti, parduoti ar mai
nyti, del greito ir teisingo ui-
siganedinimo, pirkite per 
Rozenski-Lemont & Co . 

Teisingas patarimas platiną 
kiekvieną biznį. Daugiausiai 
reikalinga teisingo patarime, 
Real Estate. 
Užganėdinome kiekvieną, ku 

ris pirko, pardavė ar mainė 
per mus, tikriname kad ir ta-
mista busi ližganėdintas. 

ŠIČIA YRA KELETAS 
MŪSŲ BARGENŲ: 

Geroj apielinkej, 7 kamb. 
rezidencija, puikiai įtaisyta; 
lotas 50x125. Įmokėti reikia 
tik $1,000, likusius lengvais 
išmokėjčimais. Kaina $S.500. 

2 flatų mūrinis, naujas na
mas, netoli Vienuolyno, mo
derniškai ištaisytas, 6 ir C 
kamb., karštų vandeniu apšil
domas, du boileriai, skyrium 
del kožno flato. Kaina $16-
750. Parsiduoda ant lengvu 
išlygų. 

2 flatų naujas namas 6 ir 6 
kamb., valiausios mados. į e i s 
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 
plaees, garu apšildomas 2 ka 
rų garadžius. Lotas 48x125. 
Rendų neša $326.00 į mėnesi. 
Geriausioj apielinkej ant So. 
Sidės. Gatvekaris nuo namo 
tik vienas blokas. Kaina $25.-
000. Savininkas prisiims į mai 
nus bizniavą namą. 

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. 1-8, 
1-7. 2-5, 2-4 ir vienas 2 kamb. 
Lotas 49x125. Puikiausias na
mas apielinkej. Randasi neto 
Ii Garfield Blvd. ir 3 bloką, 
nuo Halsted. Rendos $5,400 į 
metus. 

10 flatų, visi pagyvenimai 
po 4 kamb.. kamninis 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: iraru 
apšildomas, rendu neša $732.50 
į mėnesį. Kaina $52,000.00 ar
ba savininkas priims į mainus 
mažesnį, 

2 flatų mūrinis namas, Bri
ghton Parke, 6 ir 6 kamb. su 
maudyklėmis, elektra, augštas 
beismentas. Su įmokėjimu $2,-
000. Savininkas patsai pada
rys paskolą, taipogi priims į 
mainus bučernę ar grošernę. 
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 
mėnesi. Įmokėti reikia tik 
$8.000.' 

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

Rozenski-
Lemont 

REAL ESTATE -) 

I r* 

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

Darbą atliekam greitai, 
pijriai ir gerai. 

Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO 

801 H. m Si Chicago 
Tel . 'Joulevard 061? ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R 
DAVIMO R A S T U S . 

. 'asekminjjai s iunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes . '* i 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lotą. 
Turime didelį pasirinkimą 

; geriausių .bargenių, visoj 
Chicagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir j kitas 
žalis ir parduodam * laiva
kortes ant visų lini.įų. Eg 
zaminojame abstraktus, da
rome doviornaštis ir viso-
kes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan
dus ir automobilius nuo vi
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

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

Telefonas Yards 6062 
Chicago, m 

Notary Public. į 
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E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

I 
; LOANS INSURANCE 

General Contractor & 
Builder 

Su tos rūšies reikalais 
kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausi*. 

5710 S. Kedzie AVenue 
Chicago, IU. 

KesirtriicIJoA Te l . 
PrOeifH.f't M O I 

Offco Tel. 
Prospect 6778 

ĮVAIRUS KONTRAKTOR1AI 

'BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO, 

Malav^iime, dekarnojame, 
kalsimnojame ir ,popieruo-
įame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie 

ru ir gtiklu ir t. t 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, EI. Tel. Yards 7282 

Tel. Lafayette 421S 

PLUMBING 
Kaipo lietiiTys, l ietovtama 

M. YVBKA, 
t m Weet B8tk 8tree4 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams Ir daktarams, biznie
riams Ir veikėjams, perkant iems tr 
parduodantiems, darbo ir darbininkę 
JieSkantiems — 

— viMems "Drauf e" garslntis apsf 

Jei laiko neturi, paiau** 

Tel. Roosevelt 7791 
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