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"Drangas" yra vienintelis lie
tuvių katalikų dienraštis Ameriko
je. Šiais metais suėjo jo gyvavi
mo 10 metn. Visi "Draugo" drau
gai ji remia, nes "Draugas" re
mia savo draugus. 

«flb _ 

LITHUANIAN įJAILY FRIEND 

Spauda — tai galinga jėga. Tą 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešui. 
Susipratę katalikai remia pinigaii 
ir rastais katalikišką spaudą. 

No. 32 3č A C 0 P Y 
"Draikas," zrn So. OaJdeij Avenue 
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METAI-VOL. XII 

Amerika Už Taiką Kinijoj 
Saugumo Jmgt Amerikos ;C00JJdge PaSIUjė 

Valstytese ' Zoną Aplink Shangiiajų 
K a u t a NacijonaJistu Valdžia Linkusi 

INŽINIERIAMS PADIDINTA 
UŽMOKESNIS 

\ K \ V YORK, vas. 8. —" 
31,000 lokouiotivu inžinierių ir 
kūrent o jų, diibaneių ant 59-iij 
geležinkeliu rytuose nuo Cbi-
cago ir šiauriuose nuo Ohio u-
)M'-S, pripažinta didesnė užmo-
kesnis 7 ir pusė nuoš. Tai at
liko arbitražo boardas. 

•Tas padidinimas į motus pa
darys 5 milijonus dol. 

BRITANIJA IŠKELIA KAM-, 
PANIJĄ PRIEŠ KOMU

NISTUS 

LONDONAS, vas. 8. —NBH-

tanijos vidujinių reikalų sek
retorius paskelbė, kad vyriau
sybė iškelia kampaniją Britu. 

PAAUKOJO 100 POL. 
P. Stakėnai iš West .gidės 

paaukojo Aušros Vartų para-

2INIOS IŠ LIETUVOS. 
P. ALEKSANDROVSKIS , ŠVIESIMO MINISTERIJOS 

PAS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTĄ 

KAUNAS, 1-lR K. Sausio 

PROJEKTAS 

Švietimo ministeriją yra pa
ruošusi Lietuvos Universitel 

Miręs Japonijos Imperatorius Palaidotas; Portu
galijos Revoliucionieriai Nepasiduoda; Agui-

naldo Filipinų Salose Dirba Išvien Su 
A m e r i k o n a i s 

pijai $100 savo 25 metų mote 
salose išnaikinti visus. raudo- ^ t ė j e g e n i m o sukaktuvėms Į17 d., pusiau pirma, Respubli- etatų pakeitimo projektą. P ro 

paminėti. Ačiū. kos Prezidentui užsienių reika- . 1 V k t p numatyta sumažinti pro-
Jų ministeris pristatė S S S R | f o o r i a m s i r ^>^ntams už paJ 
pasiuntinį p. Aleksandrovskį ,! s k a i t a s atlyginimas, Iki šiol 

nuosiiis gaivalus. 
! 

RANDA INFLUENZOS 
PRIEŽASTJ 

Triuk'šmadaris nušautas 
Žinomas policijai triukšma-

daris J . Pietracb, \Vest Side, 
vienoj barzdskutykloj buvo 
skutamas. Automobiliu atva-

SAUSASIS" ĮSTATYMAS Į S. VALSTYBES UŽ TAIKĄ 
SVEIKUMUI PAVOJINGAS 

XK\V YOKK, vas. 8. — šio 
miesto vyriausias medikalis 
ekzaminuotojas, 'l)r. Charles 
Norris, pareiškia, kad prohi-
bieija aktualiai ncg^uoja . Ka
dangi daug žmonių nuodijasi, 
ta/I " sausas i s " istatvmas v ra 
publišknm sveikumui pavojin
gas. 

KINIJOJ >j 

\YANIIIX(JTOX, vas. 8. 
Pa aiški, kad J . Am. Valstybių 
valdžia darbuojasi už taiką 
Kinijoj. 

PRIEŠ BOLŠEVIKŲ 
PROPAGANDĄ 

MASKVA, vas. 8. — Mas 
kvos universiteto prof. Čižev 

jsky tvirtina, kad saulėje pasi-jžjavo koks vyras, inėjo liarzd 
rodę taškai atsakomingi už in-fskutyklon, Pietracbą penkiaif 
fluenzos siautima. Nuo tų ta
škų pakįla rr kitos epidemijos. 

s 

VOS NEŽUVO SŪRIUOSE 

uiviais nušovė ir nuvažiavo. 
Policija ieško žmogžudžio. 

NIIANCiliAl, vas. 8. — Pra 
neša. Kantono nacijonalistų 
vyriausias vadas, gen. Chiang 

j Kai-shek parėdė visose naci 

! 
I 

-

ŽUVO KATALIKU KUNI
GAS 

LOllSViLLK, K\\, vas. 8. 
— Kun. Vineent CIeary, 44 m., 
iš Cohunbus, O., mirė ėia li
goninėj nuo sužeidimo. 

Velionis ties iligh (irovė va
žiuojant automobiliu nusirito 
pakalnėn. 

Valstybės sekretorius Kel- jjonalistų valdomose teritorijo-
logg atsiliepime į kovojančius j se išgriauti visokia, komunistų 
Kinijos niilitarinius viršinin- f vedamų raudonąją proj>agan-
kus pažyma, kad aj>link Shang-!dą. Tuo bud n norima pasaulio 
liajų neutralumo zona yra bu- vai* t y M* įtiktittį; kad-Ktmto-
tina taikai. no valdžia^neturi nieko bendra 

Xe vien 30,(KX) svetimšalių, su boftevikais. 
kurių tarpe yra 4,000 ameri-j 
konų, interesams, bet paėių 
kiniečių gerovei reikalinga, 
kad Khanghajus su apylinkė-
mis nebūtu kliudomas vedant 
tarpusavę kovą, pareiškia se
kretorius. 

(IIALON-SUR-MARNE, 
Franci ja, vas. 8. — Sūrių ga
minimo įstaigoje griuvo len
tynos su sūriais ir vieną dar
bininką sūriai vos mirtinai ne
prislėgė. Kiti darbininkai su
sibėgo. Darbininkas sužeistas, 
viena koja nulaužta. Ant jo 
"ūžtelėjo M0f) sūrių. • • * 

Elektros pritrenktas 
V. Nordell, 15 m., 3923 No

ra ave., arti namų įlipo stulpu 
prie elektros vielų. Staiga žyb
telėjo ir Nordell trenktas že-
įuėn. Vargiai išgys. Turi įskel
tas smegenis ir vieną ranką 
labai apsvilusią. 

4 i ' 
2 gaisrininku žuvo,-i sužeis-

ta 

kuris tam tikru laiku sausio i|Profesoriai ir docentai gauda-| 
d., del staigaus susirgimo, ne-įvo **ž savaitinę paskaitą dėsi-
galėjęs būti pristatytas drauge ' in t3 d a ,i pagrindinės profeso-l 
m visu diplomatiniu korpusu. 

GENERALINIS LIETUVOS 
ŽYDŲ ŪKININKŲ VISUO

TINIS SUVAŽIAVIMAS 

KETURI NUSKENDO UPĖ
JE 

CHKSTER, Pa., vas. 8. -
Delavvare upėje keturi nežino
mi žmonas nuskendo paslydus 
automobiliui, kuriuomi jie va
žiavo. Lavonai dar nesurasti. 

fAGUINALDO FILIPINIEČIŲ 
PRIEŠAKY 

8. 

YRA VISOKIŲ ŽMONIŲ 
• 

N£WARK, X. J., vas. 8. — 
W. F . Peters vienuose namuo
se pasidarė galą užsitroškin-

Žino- damas gezu. Pirm tai atliksia-

PREZIDENTAS COOLIDGE 
KINIĮOS KLAUSIMU 

2,510 DARBININKU ŽUVO 
KASYKLOJE 

A V A S I J I X ( ; T O \ T , vas. 8. — 

lJr2fi metais J . Am. Valstybių 
kasyklose žuvo 2,510 darbinin
kų, paskelbė kasyklų biuras. 

PRIPAŽINTA 10,000,000 
DOL. 

\VASHIXGTOX, vas. 8. — 
Kongresas pripažino 10 mili
jonų dol. kovoti komų "bo-
r e r " (vabalą), kurs kas me
tai daug komų sunaikina. 

CHICAGO IR APYLIN
KE? •>. — Šiandie nepastovus o-
ras ; vakare šaV-iau. 

PINIGŲ KURSAS 

Vakar dienos 

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 s t 
Belgijos 100 belgų 
Franci jos 100 f r. 
Italijos 100 lirų 

$10.00 
sv. 4,98 

13.91 
3.93 
4.28 

Vokietijos 100 mrk. 23.73 

\VASlIL\GTOX, vas. 8. -
Kantono nacijonalistų armija 
Kinijoj briaujasi ant Shang-
hajaus. Netoliausia to miesto 
eina dideli mu-iai. Tarptauti
nėm^ koncesijoms Shanghajuj 
yra pavojaus. Britanija į ten 
gabena kariuomenę, kitos val-
stybės siunčia karo Laivus gin
ti savo žmones. 

Kad pasaulio valstybėms iš
vengti susikirtimo su kinie
čiais, J . AUK Valstybių prezi
dentas Coolidge kariaujančių 
kiniečių vadams per ameriko
nišką ambasadorių pasiųlė ap
link Shanghajų išvesti apsau
gos (neutralumo) zoną. 

Yra žinių, Kantono valdžia 
linkusi pasiūlymą pripažinti. 
Bet neturima dar žinių nuo 

MANILA, vas 
jmas gen. Em. Aguinaldo, kurs nt, ant durių išoro -prisegė ko-
įpirm virš 25 metų karžygingai rtelę su parašu: "Nežiebkite 
| gynė Filipinų salas nuo ame- degtukų". 
Į r i konų, šiandie eina Išvien su c 
amerikonais ir smerkia visus 
tuos, kurie darbuojasi už salų 
nepriklausomvbe. 

Filipiniečių karo veteranų 
organizacijos susirinkime jo 
pasidarbavimu iš organizaci
jos pašalintas salų senato.pre
zidentas Quezon, kovotojas už 
nepriklausomvbe. 

(iesinant. gaisrų. "Metropoli
tan bute, 81b* Dix st., griuvo 
vienos muro" sienos dalis. Du 
gaisrininku užmušta ir keturi 
sužeista. , ' 

S. m. vasario mėn. 22, 23 ir 
iM. d. d. įvyksta Kaune Lietu
vos žydų ūkininkų generalinis 
suvažiavimas ,(žydų žemės u-
kio kredito draugijos Lietuvo
je steigiamasis susirinkimas). 
Kartu įvyksta 2-ras metinis 
Lietuvos žydų žemės ūkininkų 
sąjungos skyrių atstovų visuo
tinis suvažiavimas. 

Dienotvarke 
aplinkraščiuose. 

riaus algos. 
Šis projektas paruoštas iš

einant iš bendros sunkios eko
nomines padėties ir turint gal
voj, kad Lietuvos Universite
to mokslo personalas, palVgin-
ti su kitais valstybinių įstaigų 
tarnautojais, gauna nemažą 
atlyginimą. Sumažinus atlygi
nimą, bus sutaupyta didoka 
suma pinigų. 

NEGEISTINA PAŠTO 
CENZŪRA 

ir smulkmenos 

,T ATLEISTAS 

Nuo sausio mėn. 15 d. p. An-
[ tanas Račys, jam* pačiam pra-
.šant, atleista^ nuo 1. e. politi-

•SALĄKAS. Pastaruoju lai-
u, salakiečiai, ypatingai 

talikai, nusiskimdžia gaunu la
bai suvėlintą korespondenciją. 
Būna tokįų atsitikimų, kad lai 
škanešys atneša laišką po ko
kių 5—fi diemj, dažnai su api
plėšytais ir atvirais kraštais. 

\ii^i pašto tarnautojai, iš-
Pagrobta apie 10,000 dol. |11( 's P0 , 1 > i i°* viršininko parei- i skyrus patį viršininką, prof-

Keturi ginkluoti plėšikai už- W; 
jpuo'ė cigaių krautuvę ir kazi-
rninkų užeigąj 1101 Argylė st. 

sojuzninkai. 

55%-,-^S 

LIBERALAI NORI ATLYGI
NIMO 

• 

>olicija patyrė, Joid jilėšikai 1 
nuo 50 kazirninku surinko 
])ie ĮO/JOO dol. 

a-
• ' 

-Ji 

Ar Apleidote Didžiausia Baliu 

MIRUSIO JAPONIJOS MI-
KAbO LAIDOTUVES 

TOKYO, vas. 8. — Vakar 
palaidotas miręs Japonijos im
peratorius Yoshihito. 

Laidotuvės įvyko su nepa
prastomis senoviškomis pago-
nų ceremonijomis. Atsiėjo du 
milijonu dolerių. 

. 

\VASmfcGTON, vas. 8. — 
Praneša, kad Nicaraguos libe
ralai revoliucijonieriai iš J . 
Amv. Valstybių reikalaus 4<at-
lyginime". Liberalai tvirtina, 
kad amerikoniški marininkai 
ten jiems atlikę nemažai nuo-
stolių."' 
-

• 

WASHINGTON, vas. 8. — 
Valstybės departamentas ga
vo nuo Nicaragua liberalų pa-
siųlymo, kad J. Ami. Valsty
bės tarpininkautų jiems taiko
je su Diazo valdžia. ,* 

Leduose vyro lavonas 
Kžero pakrašty ties 34 gat

ve sumuštuose vilnies leduose 
policija rado kažkokio apie 50 
metų amžiaus vyro lavoną. 

Spėjama, lavonas keletą mė
nesių . išbuvęs ežere. 

:. Pereita Subata? 
• Manome, Kad Ne. 

I 

REVOLIUCIJONIERIAI DAR 
kitų kiniečių militaristu. Jei i NEPASIDAVĘ 
zona butu išvesta, Britanija! -
sulaikyt... kariuomene siunti-! . L I 8 B 0 - V A . Portugalija, vas. 
mą. 

prieš valdžią garnizono dalis 
%7 s . v, 1V. , i atnaujino puolimus ir vieto

davusi valdžios ka- . , . a n 
mis briaujasi pii-myn. (Su Go
rinto susisiekimas geležinkeliu, 

Miesto Oporto dal.ys anno- telefonu ir telegrafu pertrauk-

SEKA KRUVINI MŪŠIAI 

A r . t rt . . . . . MANACfUA, vas. 8. — Va-
/. — Mieste Oporto sukilusi1, , . . , w • , .u , . 

l . jkarhnais pakraščiais liberalai 

J. VALSTYBES EKONOMI-!d a r n e P a s i < 

N£J KONFERENCIJOJ Iv™™™- K o™l a 

— i — , 

Keturi areštuota 
Diversey parlnvay ir Ash

land ave. policija areštavo ke
turis įtariamus jaunuolius au-
tomobiliuj. Rasti pas juos gi
nklai. 

t 

žmonės statosi 
Chicagoj ir tolesniai namų j 

statymas nepertraukiamas. 
Sausio mėp'esiu leidimų gauta1 

statybai apie 21 milijoną dol 
vertės. 

• 

Senn high school mokiniai 
susirinkime nutarė per ketu
ris blokus aplinkui mokyklą 
nerūkyti cigaretų. 

Dėlto, kad visoje banko istorijoje ten buvo 
susirinkusi didžiausia žmonių minia 

Jie ten pamate gražy naują banko augštą, 
kur visi mūsų banko kostumiefiu reikalai galima 
atlikti, 

fie pamatė puikias apsaugos- dėžutes, kur ne-
jkainuotinos brangenybes ir dideles vertes do-
kunientai yra laikomi šimtai mūsų depozitorių. 

Jie ten matė ir jautė pagelbos ir draugiškumo 
dvasią, kuri mums pritraukė daug naujų drau
gų LT kostumieriu. 

ATEIKITE KOKIĄ NORS DIENĄ ŠIOS SAVAI
TES, KUOMET MŪSŲ BALIUS 

B E S I T Ę S I A 

Bankas bus atdaras Seredos vakarą nuo 6 
v Iki 9 vakaro 

Bet bus uždarytas visą dieną Subatoj Vasario 12<'l 
(Lincoln'o gimimo dieną) 

JONAS CZAIKAUSKAS 
Vedėjas Lietuvių Skyriaus 

1 

\VAjHHIXGTOX, vas. 8. —! tų šoviniais apgriautos. Daug tas. N,- Kandidatas j aldermtonus 18-
Gegužės pradžioje (T. Sąjunga j kareivių ir civilinių žmonių už- toj wardoj, J . P. Allen, gavo 
Ženevoj sušalusia tarptautinę'mušta ir sužeista. i M^LNAGUiA, vas. 8. — Ni-'grasinimų,, idant jis nekandi-
ckonomine konferenciją. ! jcaragua nacijonalės gvandijos duotų. 

i • j ( 

Frezidentas Coolidge reko- j PARYŽIUS, vas. 8. — Fra- organizatorius i r vadas, ame-
meuduoja senatui, kad ir J.jncuzai nemažai susirūpinę. I rikonižkas pulk. Carter, aplei-| Thomas J. Foršchner, clii-
Am. Valstybės prisidėtų prie keletą mėnesių kuone dvigubai do užimamą čia vietą. Jo prie-.cagiečiui, Šventasis Tėvas pri 
sakomos konferencijos. pabrango vynaa. šai prieš jį iškėlė intrigų. pažino Sy. Silvestro ordeną. 

i 

Central MANUFACTUR1NG 

DISTRICT 
1110 West35th Street 

CHICAGO, ILL. 

Bank 
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PASTABĖLES 

Lenkijos žygiai. 

Lietuviški -4" patriotai >> i r 

sarai carų rūmuose. Visokių 
laisvę pamynę, smaugia dar
bininkus, kurie jiems mėgina 
prieštarauti — nugalabiną. 
Pasauliui jie skelbia laimę! 
suteikę Rusijai.. 

Amerikos lietuviškiems bol-

TRUMPA POLITINIO IR KULTŪRINIO LIETUVOS 
GYVENIMO APŽVALGA. 

a ja vienodus žygius atlie-
Lenkija leidžia melagingų 

rių apie Lietuvą, naudo ja-
į Vairiausiais gandais, kad 
pakenktų. 

Kuomet ji dabar mato, kad 
Lietuvos ir Sovietų1 nėra 

>rdaug didelio draugingumo, 
jai rupi drumsti santykius 

ietuvos su Vokietija. 
Štai ji skelbia naujų žinių, 

Klaipėdos junkeriai, pa-
idant Prasijos junkeriams 

lo daryti Klaipėdos Kraš-
sukilimą.^Jie mano užval-

Klaipėdų ir tų visa; kra-

Lenkija darydama pastabas 
ei Klaip. Seimelio paleidimo 
ip kreipia, kad tuomi la-

susierzintų vokiečiai. 
Žodžiu, iš jos politikos vi-

kišo stipriausias noras, 
Lietuva kryptų prie jos 

pradėtų derybas. 

I š K A T A L I K U P A S A U L I O . 
^ 

Mirė Guatemala Arkivyskupas, ROMA. — Šventasis Tėvas 
HAVANA, Kubos Sala. ^ j P ^ s * I išsprendė iškilmin-

Colombia respublikos sostinėjl g a i m l n ė t i Pontifikate Ur-
Bagota mirė Guatemala r e s - i b o n o Kolegijos Tikėjimo Pla-
publikos arkivyskupas Luis t i m m u i 3 0 ° *& « * « * * * 
J . Munoz. Velionis pastaruoju sukaktuvės bus minimos 

j laiku Colombia respublikoj j a t e i n a n t * &*&» m' 
Bet yra dar tokių dalykų, kurie nieko bendro neturi su ėjo apaštalinio vizitatoriaus! ^ ~ Z ~ ^ ^ 

vaistai kraugeriškų komunis-1 t a u t n u ^ u m i , teisėmis ir kame yra reikalinga būtinai tan^pareigas. j • F ~ * į m r ^ 
tinių sapnų atsiginti. t i k r u korektyvų. * Arkivyskupas Munoz buvo: ' L 0 N r x > N *g ' _ L o u r d e 

ėdama tu- ginies Guatemala, respublikoj. A ' " " 
so Medikahs Biuras patvirti
no, kad * stebuklingai išgijo 

(Pabaiga) 

Dar geresniame padėjime mažumos yra gimnazijų atžvil-
ševikams patartina nuvažiuo- g i U j k a m e t a į s pa^įaį s mokslo metais taut. maž. turėjo tku-
ti i jų ginamų " r o j ų " ir p a - į o i u u kaip 30-% vietų. O-gi universitete vieni žydai sudaro 
tiems peršamos laimės para- 25% visų studentų. * ' 
gauti. Butų tai geriausi jiems 

Anglija ir Sovietai. 

Sovietų valdžia, konfiska-

Munoz buvo.' 
Valstiečių liaud. ir social-dem. vyriausybė, norėdama t ^ [«***« Guatemala respublikoj, 

rėti savo pusėje mažumas (nes to reikalavo pozicijos s u d a - J a m esant mažam jo tėvai 
rymas), švietimo srityj joms davė dideles privilegijas ne b e f P « » * ^ gyventi į Colombia. 

vusi Rusijoje visų turtus, ne-Į skriaudos lietuviams. 
išskyrė nei svetimtaučių. Ne
menkai nukentėjo ir Anglija. 
Derybos iki šioliai naudos ne
atnešė. Bolševikų pagrobtų 
turtų negražina. 

Anglija, matomai, neteks 
koncesijų, kokių buvo įsigiju
si Kinijoje. J i jaučia, kad ši 

Imkime kad ir šiuos duomenis: 
Ten jis išaugo, ten ėjo mok
slus ir ten atsiekė vyskupo 

\ 1 * " 

1926 m. įsteigta 129 naujos mokyklos su 169 komplek- laipsni. 
tais šitokiame sustatė: lietuviškų 32 mokyklos, lenkiškų 7-1 
mok., žydiškų 15 mok., gudiškų 1 mok., rusiškų 3 mok., vo
kiškų 4 mok. 

Lenkiškų mokyklų skaičius bent į 300% yra užaugęs per 
3 mėnesius. Toks reiškinys įstatymus statydamas pajuokan, 
kaip pažymi oficiozas, yra bloga privilegija daroma dar tuo 

smūgis jai įtaisytas Rusijos metu, kai lietuviams Vilniuje baigiamos atimti teises 1110-
bolševikų. kyti s a Y 0 vaikus prigimta kalba. Rodos užtektų pilnai to, 

\n<>-liioie tat prasidėjo • ̂ ad Lietuvoje taut, maž. turėtų lygias teises su lietuviais. 
" V T * ! • \ 1 * •_ • • • ___1 to M. * y i * • • _ _ 1 _ • 

smarkus judėjimas^ ypač kon- j Vilniaus klausimu naujoji vyriausybė aiškiai pasisakė 

hau 

:ad 

Negera "rojuje". 

Socialistinės " L . Žinios" 
insio 10 d. rašo, kad iš So-

rietų Rusijos Estijon slapta 

Kervatyvų partijos tarpe, kad 
butų pertraukti diplomatiniai 
santykiai su Sovietų Rusija. 

Konservatyviai gaivalai ma
no gerai paspausti valdžių ir 
tuo hudu atsiekti savo tikslą. 

Bet Anglijos valdžia koliai 
kas dar, rodos, nesiskubino 
tai padaryti. Bet kad tai, lai
kui bėgant, įvyks, tai beveik 
salima tvirtinti. 

Pietų Amerika. 

atgrįžo 1926 m. 230 žmonių. p i e t Amerikoje yra daug 
mg urnoje jie buvo komu-

iatai. , Estijos gyvenimas 
jiems nepatiko; girdėdami-gi 
molatos bolševikų agitatorių 
iriamųjį " rojų , ; , išvažiavo 
tljsijon laimužės ieškoti. 
Bet vargšai nusvilo nagus. 

Tet ir jų komunistiniai įsiti-
rimai pasikeitė. Kas kaip 

didesnių ir mažų valstybių. 
Jose dabar, ypač didesne-

sese, susivijo sau lizdus bolše
vikai. Jie palengva rengia sau 
kelius, kad kada nors suren
gus Pietų Amerikos Sovietus. 

Jungt. Amer. Valstybės ne-

prof. A. Voldemaro lupomis: "Mūsų vyriausias tikslas at
gauti Vilnių. Todėl mes -eisime su tais, kurie Vilnių mums 
pripažįsta ir gali prie jo gražinimo Lietuvai prisidėti. 

I r priešingai, mums nepakeliui su tais, kurie mūsų tei
ses į Vilnių neigia". ( " R y t a s " 289 Nr. 1926 m.). 

Tai yra aiškus, nei pridėt nei atimt, savo politinių ir 
tautinių principų išreiškimas. 

Vilniaus klausimas nėra trafaretinio pobūdžio klausi
mas. J i s yra rimčiausias mūsų būties klausimas reikalaująs 
visuotino tautos pasiruošimo. 

I r politiniame ir kultūriniame lietuvių tautos gyvenime 
jis privalo būti tiesiog centrine ašimi. 

Reikia mokėti viską tikrai įvertinti. Juk didesnė žmo
gaus nelaimių dalis, sako Benjaminas Franklinas, paeina dol 
netikro dalykų įvertinimo. 

"Part inės rietenos, socialinės svajos, sako vienas mūsų 
visuomenės veikėja*, pasilies svajonėmis, jei me* kaipo tau
ta nemokėsime sukulturėti. Rimtas apgalvotas tautinis dar
bas turi lydėti mūsų žingsnius — tiesa ir šviesa!" 

Politinio ir kultūrinio gyvenimo vagos turi būti pagilin
tos tautiškuoju pradmeniu. 

I r vienu ir kitu atžvilgiu reikia parodyti daugiau inicia-

1931 metais Apaštalų Sos
tas velionį paskyrė arkivys
kupu į (Uiatcmala respubli
kos sostinę. Toj respublikoj 
sekė konservątistų su libera
lais kova. 1922 metais libe
ralai laimėjo valdžių. Ši iš
kėlė kovų Katalikų Bažny-j 

John Traynor iš Liverpoolio, 
kurs sirgdamas 1923 metais 

tsu kitais maldininkais buvo 
paimtas į Lourdeso stebu
klingųjų vietų Francijoj. 

Traynor pirui to penkerius 
metus sirgo. Negalėjo visai 
vaikščioti,* nei dešinės rankos 
valdyti. Jam buvo atlikta 16 
operacijų ir tas negelbėjo. 

Į Lourdes'ų jis paimtas ne-
čiai. Arkivyskupas %Munoz iš- šyklomis. Gryžtant namo jis 
tremtas. patsai ne vien jau vaikščiojo, 

j bet dar ir kitiems sergantiems 

pageidauja turėti sau tokių 1 
kaimynų ir darbuojasi s a v o l l v v o s *r darbo. "Šiandien mes privalome, sako vienas mūsų 

alėjo, gelbėjosi iš to žydber-l j takoję laikyti tas šalis, o y-' žurnalistas, gaivalinę sukilusio kraujo galių suimti į kurybi-
ių sukurto " ro jaus" . L a £ ja* įspėja prieš bolševiz-!n e s formas — ir jeigu tat padarysime, bus atėjęs mūsų pasi-

" L . Ž . " rašo: "vis i sugrį- 1U0 pavojų. 
usieji vieniu balsu reiškia- Komunistų Internacionalas 

reiškimo metas". 
1 

Baigiant, gal ne visai teisingu antgalviu parašytų straip-
džkugsrno, kad jems pasise-j> markiai protestuoja p r i e š ' ^ h <-kra pasakyti, kad gyvenimas, iškeldamas visaf naujų 
teė sugrįžti Estijon. Jungt. Amer. Valstybių im- dalykų ir minčių, privalo visuomet būti normuotas visai ša-

J ie nusiskundžia sunkiu perializma. 
Sovietų gyvenimu. Darbinin-

sse 

(Jai buk kiek ir pavojingas 
nematomos rankos" 

ga, o nedarbas aitriausioj for-|vojingesnė pasaulio kultūrai kruvinų budelių diktatūra. 

• tiesiog tam tikros žydų dalies rializmų" ir bėga nuo Sovic 
kų Būklė esanti labai vargin- imperializiųas, bet daug pa-.««nematomos rankos" ir jų j tų Rusijos bolševikų " r o 

1 " 

Jis išvyko^ į Colombia, kur 
ligi mirties ir išbuvo. Praeitų 
metų pabaigoje Guatemala 
respublikoj į valdžios prieša
kį gryžo konservatistai. Baž
nyčios persekiojimai pertrau
kti. Daugelis kunigij gryžo 
iš ištrėmiino. Bet arkivysku
pui Munoz nebuvo lemta gry-
žti savo arkivyskupijom 

gelbėjo. 

Sako, bausiu kunigus. 

MENICO ClTY. — Viduji
nių reikalų ministeris pas-
kelbė, kad tie visi kunigai, 
kurie neužsiregistruosių ir bu
siu sugauti einant kunigo 
pareigas, busiu baudžiami kai-

(JREENSBURG, PA. — Pa
nelės Švenč. Maloningosios 
bažnyčių cia gaisras sunaiki
no. Bažnyčia buvo medinė. 
Kun. Albanez suspėjo išnešti 
iš bažnyčios Švenčiausių. 

ROMA. — Suezo perkaso 
distrikte, Egipte, Apaštalų 
Sostas iškėlė apaštalini vika-
rijatų. Šįin vikarijatan vika
ru paskirtas francuzas Pran
ciškonas, vyskupas Colomban 
Dreyer, Imvusis Rabato -vys-' 
k ūpas, kurs daug pasekmin
gai darbavęsis Morokoj. 

:^£t 

moj visur viešpataujųs r . > > -j ir civilizacijai "raudonoji! patys bolševikai mielai ken 
Užtat gerai gyvena komi- proletariato diktatūra", arba 'čia J . Am. Valstybių "impe- proto žmogus nemarib kitaip. 

jaus 
Turbūt, nei vienas sveiko 

iiai, o ne atskiriems luomams, naudingomis politinėmio ir kul 
turinėmis normomis. 

Doc. J . Tumas savo straipsnio "Pereitieji metai ir vil
t i s " ( "Lie tuva" 1 Nr. 1927 m.) pabaigoje, peržvelgęs senuo
sius metus ir numatydamas ateities perspektyvas, sako: "Vi
siems dabar aiškėja, net patiems kairiesiems, kad coup de
tale butą vienatinės priemonės išsipainioti iš susidariusios 
būklės. Visa tai sudaro didelių vilčių, kad naujai, tautiškai 
valdžiai paėmus vairų į savo rankas, Lietuvos Valstybės ir 
jos piliečių būklė keisis gerojon pusėn. Ii* pati visuomenė tai 
jaučia; vis daugiau matos linksmesnių veidų: nukrito kaž
koks slogelis, gyvenimas su 1927 m. stojo į naturales vėžes". 

Ištikro taip ir yra. Visoje šalyje jaučiamas politinio ir 
kultūrinio pasveikėjimo ūpas. 

Naujos gyvybės spinduliai kūrybos žygiais kreipiasi į 
tėvynę. . J . S. 

' • I I I 

P R A N A Š Y S T Ė . 
Anglų kalboje paraše kun. Arthur T. 

Coughlan, C. SS. R. 

Verte kun. Jonas Navickas, M. I. C. 
(Tųsa) 

LiAYTON: Tai ne melas, kunigaikšti, 
bet tiesa. 

KUNIGAIKŠTIS: Toliau, aš tau sa
kau. 

LAYTON: Vienas tamistai artymas 
asmuo nusprendė tamistos sūnų pražudy
ti. Jisai netrukus išduos jį į valdžios ran
kas, paskelbdamas ponų Edmundų vals
tybiniu prasikaltėliu. 

KUNIGAIKŠTIS: Trečias melas. To
liau.' 

LA\'T()X: Tai viskas, kunigaikšti! Aš 
tamistų* užtikrinu, jeigu nepasiskubinsi, 
mano žodžiai virs žiauria tikrenybe. 

KUNIGAIKŠTIS: Ar tai šita tavo 
svarbioji paslaptis? 

LAYTON: Taip, garbingasis kuni
gaikšti! Dabar aš prašau išlaikyti savo 
pasižadėjimų ir atiduoti man mano pini
gus, 
v KUNIGAIKŠTIS: Tai tu nori savo 

pinigų? (palaukęs). Ateik cia rytoj rytų, 
tai gausį savo atatinkamų užmokestį. 

LAYTON: Aš norėčiau dabar gauti. 
' KUNIGAIKŠTIS: Užteks man šian-

die tavo tų įžeidimų. Ateik rytoj.. Dabar 
eik lauk. 

LAYTON: Gal tanusta galėtumei 
man duoti no*rs pusę? 

KUNIGAIKŠTIS: A r ' t u matai tą
sias duris f Lauk! (Layton murmėdamas 
išeina pro I duris). Tai niekšo drųsa! No
ri mane apiplėšti mano nuosavuose na
muose! (kiek palaukęs pareiškia nera
mumo). Ne, ne, tai negali būti! "Kaip 
kvaila. Aš turiu paantrinti rytoj tų pa
čių komedijų; kitaip jie man netikės. Cha, 
cha, eha! Aš jam įsakiau ateiti rytoj at-
simti >savo užmokesties. Jisai savo atsims. 
(beldžjama, į duris). Prašau! (įeina pro 
I duris Edmundas). 

KUNIGAIKŠTIS: Sveikas, sūnau! Aš 
tavęs nemačiau visų dienų. 

EDMUNDAS: Ačiū, tėveli. Ar čia bu 
vo Layton Legh! 

KUNIGAIKŠTIS: Taip. Kodėl tu 
klausi? 

EDMUNDAS: Aš su juo tik kų su
sitikau prieangyje. Jisai išrodė labai pik

tas. Aš nesupratau kų jisai norėjo, pasa
kyti, bet tikrai girdėjau jo žodžius: " Je i 
gu kunigaikštis neduos man prižadėtų 
pinigų, aš ji nužudysiu". 

KUNIGAIKŠTIS: Cha, cha, cha. J i
sai bus saugus rytoj kalėjime. Jisai čia 
atėjo su savo išgalvota pasaka, kad tu 
atšaukęs priimtų Viršenybės Priesaikų ir 
ruošiasis bėgti iš Anglijos. (Edmundas 
nusigąsta). Jisai norėjo mane apgauti, 
bet jam nepasisekė. 

EDMUNDAS: Tėveli, jisai tau tiesų 
pasakė! Aš atšaukiau savo priimtų prie
saikų' ir esu pasiruošęs išvažiuoti iš namų. 

KUNIGAIKŠTIS: Cha, cha, cha! 
Geras juokas! Mano paties sunūs daly
vauja apiplėšime. Ar ir tu nori dviejų 
šimtų svarų? (Rišardas saugoja pasikal
bėjimų pro galinį scenos langų). 

EJMUNDAS (į šalį). Viešpatie, pa
gelbėk man! (puola ant kelių prieš tėvų). 
Tėveli, Dievo akyvaizdoje, aš tamistai sa
kau, kad niekuomet savo gyvenime aš 
nebuvau taip įsitikinęs kaip. kad dabar. 
Štai, toji šventvagiška priesaika! (įeikia 
kunigaikščiui raštų). Aš ištryniau savo 
vardų, aš atšaukiau savo priesaikos. Die
vas šaukia mane i dvasinį luomų. Del 

savo nemirtingos sielos išganymo, aš tu
riu apleisti Angliju. Mudu galiva visa 
sutvarkyti. 

KUNIGAIKŠTIS (smarkiame piktu
me trenkia popierų ant žemės): Kų tu 
sakai/ (ištraukia kardų ir smogia Ed
mundų, kuris laiku atšoka į šalį. Ed-
mundas pakyla ir skubiai pro I duris iš
eina. Kunigaikštis puolasi keletu kartų 
paskui jį. Dideliame sujudime skambina 
varpelį ir smarkiai vaikščioja po kamba
rį. Pro I I duris įeina tarnai: Vilius ir 
Robertas). Viliau, Robertai, vykit ė s 
mano stfftų! Skubėkite, pristatykite jį man 
čionai. (Tarnai išeina pro I duris). At
gali Te jisai eina savo kelių. Jisai dau
giau ne mano sunūs. (Tarnai sugrįžta), 
ko judu čia stovite? Sugrųžinkite man 
mano sūnų, aš jum sakau! (Tarnai nusi
gandę traukiasi prie I durų). Mano su
nūs! Ne, jis ne mano sunūs. Taip, jisai 
mano sunūs! (Sustoja, pradeda nurimti). 
Dieve, mano Dieve, kų aš padariau! Ar-gi 
aš nužudyčiau mano brangų sūnelį, mano 
Edmundukų! (pamato ant grindų popie-
ras). Toji prakeiktoji priesaika! (paima 
popierų ir perbėga raštų akimis) Jo gy
vybė karaliaus rankoje. Oh, oh, oh (puo-
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ra labiau įkai
nuojama tas ką 
jus gaunate pir
kdami cigaretiis, 
bet ne tas, k iek 
jųs už juos mo
kate. Prast i ciga
re ta i yrą^brangiis 
n e ž i ū r i n t , j ų 
kainos. Pe r dvi
dešimtį m e t u 
HELMARAI pati
ko rūkytojams i r 
juos palaiko pas 
save. 

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas-
dien. Kada nors 
jųs irgi atsigrįsite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas. 

lęs į kėdę, alpsta). (Bus daugiau) 

20,000 dol. brangenybių 
Jubilierinėn krautuvėn, 13-

43 Milwaukee ave., įsilaužė 
vagiliai. Išnešta virš 26,000 
dol. brangenybių. 

^v 



\ 

Antradieniu Va*. 8 d., 1927 D E A U O A B a 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
VVAUKEGAN. ILL 

gos 42 kuopa surengė gražų'atsilanko ne tik nariai, bet 
vakarę. ir žymus asmenys. Pav., į 

Pirmiausia vakaro vedėja praeitą priešmetinį sus-mą, ku 
ris įvyko gruodžio 13 d., bu-

Mokinių vakaras. 
Sausio 30 d. Lietuvių Au

ditorijoj įvyko Šv. Baltra
miejaus parapyos mokinių va
karas. Žmonių buvo pilna, 
nes visi jau žino, kad parapi
jos vaikučiai sesučių išlavin
ti surengia gražus vakarė
lius. 

Ši kartą, galima sakyti, bu
vo vienas gražiausių. Progra
ma buvo įvairi, susidedanti i£ 
dainų, drilių ir vaizdelių. 
Nevienam net ašaros per vei
dus riedėjo klausant "Vil-
naus kalneliai", kurį dainavo 
mokinių choras. Nevienam 
prisiminė ta brangioji šalis, 
Vilnija, kurią priešai turi pa
grobę ir mus brolius spaudžia 
bei persekioja. 

Visos didesnes mergaitės ro- i A. Kamsiskienė paaiškino va
lės gerai išpildė, ypač E. Tau-1 karo tikslą ir po to prasidėjo 
ciute "Mergelės" rolėje pa- P*W Kp. choras padainavo 
sižymėjo. Bendrai, visas vei-j himną, ir "Oi berneli vientu-
kalelis padarė didelio įspu- r i ' \ Mokyklos mergaitės at 
džio jsiuiėtojains. 

Garbė už tai priklauso se
sutėms už išlavinimą ir suren 
girną šio vakarėlio. 

Nemažai darbo pridėjo ir 
vargonininkas, V. Mielaus-
kas, mokindamas dainelių. 

Vijurkas. 

KENOSHA. WIS. 
Marijonų Kolegijos Kerne 

jų IV skyrius Kenoshoje bu
vo įsteigtas 1924 m. kun. B. 
Bumšos dar klebonaujant 
kun. 8. Bistrajui. Šio skyriaus 
veiklus nariai Juozas Kiše-
rauskas, Rozalija Bitautienė 
ir Katrina Balčiūnaitė išlai-

Vaizdėlis " D u keliu", la-Įk(> skyriaus gyvybę net pas-
bai puikiai buvo suvaidintas, tarųjų metų parapijos suiru

tėje. Kaip tik pasigarsino 
"Dienos uždarbio" Marijonų 
kolegijai vajus, tuojau ėmė 
jame dalyvumą ir rūpinosi jį 
išgarsinti Kenoshoje. 

Katriute. 

"Bayer Aspirin 
Tikras Saugumas 

Imk be baimės kaip nurodyta 
M Bayer pakelyje." GRANO BAPIDS, MIGH. 

Sąjungiečių vakaras. 
Sausio 30 d. Moterų Sąjun-

Does not af f ect 
theHeart -

Jeigu nematote "Bayer Kryžių" 
ant pakelių ar pilės jųs negaunate 
tikrą Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas saugus ir gydytojų nurody
ti virš dvidešimts penkis metus del 

"CHICAGO PIRMOJ 
VIETOJE" . 

"Chieago pirmoje vietoje1 

toki obalsi davė Deneen — 
4. t 

Brundage Republikonų kandi
datas į,miesto Majarus, Klbert 
E. Elmore, kandidatas į iždi
ninkus ir llarry K. I lot T, ku
ris kandidatuoja į miesto kler
kais . Primary rinkimai įvyks 
vasario 22 d. 

lošė vėliavos driliij. Solo "Dul 
dul dūdelė" padainavo Franas 
Kanisiskas. Kitą solo padai
navo Franciška Dedynutė, o 
trečią Anelė Kamsiskienė. 
Pianu akompanavo M. Gied
rienė. Po to sulošta "Geriau 
vėliaus, negu niekad". 

Visi vaidylos savo roles 
gerai atliko. Po vaidinimo 
kp. choras dar padainavo 
' 'Plaukė sau laivelis" ir " J o -
siu, josiu jomarkėlin". 

Žmonių, buvo pilna svetai
nė. Vakare buvo ir užkan
džio, kuriuo šaunios mus šei
mininkės vaišino publiką 

Didelė padėka priklauso 
rengėjoms ir visoms darbi
ninkėms. Daugiau tokių gra 
zų vakarų. 

Korespondentė. 

vo atsilankęs aldermonas Guy 
Madderom, kuris papasakojo 
daug įdomiu; dalyki} kaslink 
ateinančių rinkimų;. 
Po to išrinkta nauja valdyba, 

į kurią įėjo: pirm. — S. Mi
siūnas, viee-pirm. — J . Ja-
nušauskas, prot. rast. .— W. 
Kristoof, fin. rast. — J . Pad-
junas, supervisor kom, — H. 
MoCormick, Mr. Thomas, C. 
Strumil, J . Daratis, Improve-
ment kom. — Mr. Thomas, C 
Strumil, H. MoCormick, -mo
kyklos kon\. — S. Vitkus. 

N J. 

PLAUNK1T "DRAUGE" 

SULAIKYKIT SLOGĄ 
KOL NEPERVĖLU. 

Red Cross Plaster'is teikia 
greitą smagumą. 

REIKALAUJANTI 
RAKANDU 

Šalčių 
Neuritis 

Dantų Skausmo 
Neuralgijos 

Galvos Skausmo 
Lumbago 
Rumatlzmo 
Skausmų 

Kiekvienas neatdarytas "Bayer" 
pakelyje randasi nirodymai. Pakely 
dvylika piliii kainuoja keletą centų. 
Vaistinėje taipgi parduoda bonkas 
24 ir 100. 

(6) 

ADVOKATAI: 

J . P. Waitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avenae 
Tel. Fullman 5950 

specialistas Abstrakte Vedėja* 
visu teisiu. 

JOHN KUGHINSKAS 
LIKT L VIS ADVOKATAS 

1331 W. 22nd St. arti Leavitt St. 
Telefoną* Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro Se-
redoj Ir Pėtnyčioj nuo 2 r. iki • 
• . Veda Tisoklas byla* visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Bkolina Pinigus ant pirmo mor-
glčiaus lengvomis Išlygomis. 

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

11 S. La Salia st. Room 2001 
JCel. Randolph 1034 Vai. nuo t -5 

VAKARAIS: 
S*41 8. Halsted St. Tel. Varde 00*8 
f |ki » v, • . »P«rt PanedėUo Ir 

rėtnyčlos 
— 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdztanas Borden) 
A D V O K A T A S 

f S. DEARBORM ST.. Room 152S 
Telephooe Randolpfc 2221 

Vakarais 2151 West 22 St 
Telephone Rooserelt 2020 

• a m ų Telefonas Repubtlc M00 

Edvvard R. Litsinger 
Mr. Litsinger, Pirmininkas 

Cook County Board of Re-
view, įžymus advokatas, ban-
kierius ir financistas, kuris 
labai pasekmingai remiamas 

Į kaipo Republikonų partijos 
kandidatas į Majams. J is jau 
yra pasakęs nemažą prakalbų 
massnutinguose. Į dvi s^vai-
ti laiko ji^ dar pasakys pra
kalbų keturiadsešimts pen
kiuose mitinguose. 

Litsinger, EJmore ir Hoff 
Ilepublikoniškos partijos kan
didatai," Majams, Kasininkus 
ir Klarkas, kurie ieina ant 
vieni tikieto. Balsavimai įvyks 

.* 
Balandžio 4 d. P. Litsinger, 
turi savo programoje, tapęs 
majam įvesti 4 ' subways", ku
rs pagerins transportacija ir 
sutaupys į vienus metus $10,-
000,000. 

Klbert E. Elmore yra karo 
vetaranas. J is yra patyręs 
biznierius, direktorius Oak 
La\vn & Savings Bank ir 
West Highland State Bank. 

H a n y E. Hoff yra 25 me
tus patyręs valdžios ofisuose 

Republikoniškos partijos 
darbuose. 

Užtai rinkimų dienoje bal
suokite už Litsinger, Elmore 
ir Hoff, kurie užtikrina ger
būvį, teisingumą ir apsaugą 
Chicagos gyventojams ir pa
kels miesto gerbūvį. 

PHILAOELPHIA, PA. 
Pagerbė kleboną. 

Sausio JO d. Hv. Jurgio pa-
lapijos mokiniai, vadovauja
mi seselių Pranciškitcig, bu 
vo surengę gražią pramogą 
tikslu pagerbti savo klebone 
kun. I. Zimblį vardo dienoje. 

Programa susidėjo iš dai
nų, deklamacijų, drilių, mo 
nologų ir dialogų. Gražesnių 
vakarų, niekas negali sureng
ti kaip mūsų seselės. 

Malonu lankytis į jų ren
giamus vakarėlius. 

Programa nors buvo gana , 
ilga, bet žmonėms nenusibo-H 
do. Visi ramiai užsilaikė ir 
gėrėjosi maloniais įspūdžiais, j 
Publikos buvo pilna svetaine, 
net suolų truko. Tas rodo, 
kaip parapijonys gerbia savo 
kleboną. Buvo ir svetimų ku
nigų palinkėti kun. Zimbliui 

(ilgiausių metelių. Tarp jų, bu-
|vo ir Šv. Andriejaus parap. 
kleb. kun. J . Čepukaitis. 

Cerb. kun. J . Zimblis už
sitarnauja pagarbos nuo para
pijom]. Tai vienas uolųjų dar
buotojų Kristaus vynyne ir 
visuomenes dirvoje. Dažnai 
jis net pats save užsimiršta, 
kad t\k kitiems gera padarius. 
Jo gailestingumą ypatingai 
atjaučia pavargėliai. Tankiai 
lanko šv. Vincento prieglau
dų, nuolat vaikščioja po pa-
laPUU> lanko vargdienių na
melius ir teikia nelaimingiems 
pašelpų. Už tai yra visų ger
biamas ir mylimai. 

Lankykite didžiausias Lie
tuvių Krautuves Chicagoje 
THE PEOPLES FURNI-
TURETURE CO. Šiose krau 
tuvėse Jus visuomet rasite 
platesnę pasirinkimą nau
jausių madų, geriausio pa
darinio, Rakandų, Pijanų, 
Radio, Kaurų Pečių ir visų 
kitų namams reikmenų ir 
puošalų. Kainas žemos, pa
tarnavimas mandagus. 

Lengvi mėn. mokesčiai 

Dvi didelės Krautuvės 

Prie 19th Place 

1922 32 S. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue 
Kampas Ricbmond S t 

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atydos. Influenza arba plau
čių uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri slogą arba jauti ją ateinant, vei-
kit skubiai. Gaukit tą seną ištikimą 
greitai veikianti John&on's Red Cross 
i idney Plaster ir uždėk ant kruti
nės, šis stebuklingas pagelbą nešąs 
plasleris yra dvigubo dydžio papras
to plasterio, ir neskylėtas. Patogus 
vartoti. Duoda veik urną pagelbą— 
Šildo, palengvina, saugoja-gelbsti pa
lengvinti sukepirną ir sujudinti cir
kuliaciją- P.rašyk vaistininko dide
lio Johnson's Red Cross Plaster 
su raudona flanele užpakalyje. 

« * ^ — — » — ^ — - -
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D E N T I S T A I 
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Telef. Boulevard 7043 

DR. G. Z. VEZELIS 
LICTirs/IS DELNTISTAS 

4645 60 ASHLAND AVENUE 
Ant B. Zaleskio Aptiekos 

_ _ • I ' • -

DR. L. P. SUKIS 
D E N T Į S T A S 

4454 So. VVestera Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 vąL 

vakare. 

DR. P. G. LUOMONS 
U E T I V I S DF.HTIHTA8 

2201 WEST 22nd STREET 
Tel. Canal i l t į 

•alandos: 9—11 ryto: 1—I vakare 

Phone: Hemlock 2061 

DR, JOSEPH KELLA 
DENTISTAS 

6658 S. Western Ave. 
_ ^ 

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą 
akiu {tempimą, Ir galvos 

skaudėjimą 

0 

DR. O. SERNER 
(LIETUVIS) 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nodčliomis nuo 10 iki 1 
3265 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 7679 

I Š I M A T O N S I L U S 
TOBULIAUSIOMIS MOKSLO 

PRIEMONĖMIS: 
1—be peilio, 
2—be kraujo, 
3—be marinimo, * 
4—be skausmo, 
6—be jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacijentaa gali 
tuoj eiti į darbą, gali tuoj valgyti: 

Oydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų Ir vaikų. 

Ligonius priima kasdieną 
nuo pietą iki 9 vai. vakare. 

Nedčlioms pagal sutartį. 
DR. AU M. RAČKUS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS 

1411 S. 50 Ave. Cicero, 111. 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 3110. Naktį 

South Shore 223S 
Boulevard 4136 

3235 South Halsted St. 
Vai. 9—10 A. M. Ir po 8 v. vak. 

Rez. Tel. Midway 5512 

Dr. R. C. C U P L E R 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Oakley Ave. Ir 24-tas Street 

Telefonai Canal 1713—0241 
Valandos: 2iki 4 p. p. Panedėliais 

ir Ketvergais vakare. 

. 

Tel. Boulevard 3686 

Dr. Ji f>. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 South Halsted St, 
Valandos; 9 — 12 iš rtyo 

Vakarais nuo 7 iki 9 

Rez.: 650i S. Artesian Ave. 
Tel. Hemlock 2374 

Val.: Utarninkais ir Pėtnyčiomls 
nuo 3 iki 9 vai. vak. 

» I I I I 
• i i 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS EB (TflERURGAS 

Ofisas tSOl Weet 
Oor. S. Leavltt St. Tel. Canal tSSl 

Kecklencija: SI 14 W. 42nd Si. 
Tel. Lafarette 4988 

Valandos: 1—i A T—8 
Nedėlioj: 10—11 ryto. 

±3 

1 I 
1 « V. 
ta. 

I > i 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

A6 TURIlT 43 METUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikra specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlj Tikrass pecialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzami-
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — Scope — Raggi, 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bak te rio logiškas egzamina
vimas kraujo atidengs .man jūsų 
tikras negeroves, Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjusią, Jsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane. 

DR. C. G. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 - ^ 1015 — 1016 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Galvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 

po pietų. 
— 

Telefonas Boulevari 19Si 

Dn.S.A.Bnenza 
4608 SO. ASHLABTD AVB. 

ObJcago, m . 
Vai.: 9 ryto lkl I I piet: 1 po 
piet iki S po piet. I i i vak. Utt 
9:80 vak. 

'• • i 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
ChJcago, III. 

f ^ m m m m — ^ — — " ^ — • — • — r II M * i.. 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect f I i i 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 South Halsted BU 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ava. 
Valandos: 11 ryto iki t po pietų t 

I Iki 8:30 vakare. 

• i • J 

Mamų ir ofiao TtL B l t d . 6 8 1 3 

DR. A. J. BERTASfl 
8464 S. HALSTED STRJOET 

Ofiso vai.: 1—I p. p. «-t vaL 

GYDYTOJAS SAKĖ PNEUMONIA 
s Kuri liga iSsivystė iš neprižiurėjimo šalčio. 

,— Atmmldte. — 
Gydytojai rekomenduoja Bulgarišką žolių Arbatą prašalinimui šalčio. 
Bulgariška Žolių Arbata taipgi palengvina Ftumatizmą, Sukietojimą 

vidurių. Kepenų, ir Vidurių ligas nes jis pagelbsti pagaminti gerą kraują. 
Klauskite jūsų vaistininko Bulgarškos Žolių Arbatos raudonoj ir gelto

noj dėžutėj su mano parašu: 35 e, 75c ir $1.2 5,. 
Pastaba: Dide'ės šeimynos turėtų nusipirkti mano didelę 5 mėn. saizo 

dėžutę- Pasiųskite $1.25 o aš pasųsiu dėžutę tuojausi Rašykite H. H. Von 
Schlick, 39 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa. 

Tat, ilgiausių metų gerb. 
kun. I. Zimbliui> Lui Dievas 
duoda jam sveikatos ir toliau 
nenuilstančiai darbuotis Kris
taus vynyne Dieno garbei ir 
Tautos gerovei. 

Menka dulkelė. 

i i i 

ROSELAND, ILL. 
* 

Pelitinio kliuba veikimas. 

Du metai atgal susitvėrė 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Politikos ^liubas. Narių turi 
suvirs tris šimtu?. Kliubas 
gerai gyvuoja. 

•Kliubas daug jau yra nu
veikęs ir pasižymėjęs politi
kos dirvoje. Į susirinkimus 

Tel. Canal 8574 

DR. F. G. 
CHIItOPRACTOItlUS 

2019 Oanalport Avenue 
Valandos: Nuo f lkl t 

— — i i * i -J 

— Į 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą, po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džio\-ų, Motera Ir Vyrų L,lgą 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 1—I 
po pietų: nuo 7—8.3*0 vakare 

Nedėliomis 10 iki 1S 
Telefonas Midway 2880 I 

O P T E M I T K I S T A I 

r-1 • * 
Persikėle į Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
OPTOMETRISTAS 

J£iL 

I 

VISOSE 
VAIS

TINĖSE 

,. Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutes. 

Jie visi mėgsta 

W « » . M I ( ' I 

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio. 

P. A D RICHTER & CO. 
• Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

35c. 
UŽ 

30NKĄ 

Lietuvis Akių Specialistai. 

Palengvins akltj {tempimą ku
ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo, skaudama aklų kar
štį. Atitaisau kreivas akle, nuima 
cataractus. Atitaisau trumpą regy-
ste Ir tolimą regyste. 

Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias iri«lrtft#, 

Bpeclalė atyda atkreipiama mo-
krkios vaikučiams. 

Valanda nuo l t ryte Iki I va* 
kare. Nedėliomis nuo l t ryto iki 
1 PO plotų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Akiniai $4 ir aukščiau 

Dr. Maurice K a d 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tei Yards 0994 

Resldencljos Tel. Plaza l ? t t 
Valandos: 

Nuo 19 iki l t p iet 
Nuo 2 iki 8 po piet. 
Nuo 7 iki • vakarą 
Nedėl. nuo l t iki 12 piet 

TeL Lafayette 67P3 

DR. A. j . JAVOIS 
GYDYTOJAS | B CHIRUROAI 

4449 SO. CAIilFORJTIA AVKNUSi 
VAK: 9 lkl 12 ryte; 2 iki t p. 
P. 7 Iki 9 vak. Panedėliais Ir 
Pėtnyčioms 2 p. p, lkl 9 

t-
~^—~ 

DR. V.S. NARYAUCKAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1225 N. Ashland Ave. 
Kampas Milwaukee 
Kambarys 309 

Tel. Brunswick 2889 
Kes. Tel. Bmnswick 4258 

Valandos: 7 iki 9 vakare 
Nedėliomis pairai sutartį. 

h — — — — O i i l t u Į 
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ATSILIEPDAMI \ "DRAU 
GE" TELPANČIUS SKEL-
BIMUS. PRAŠOME PAMI

NĖTI "DRAUGĄ" 

J 



HSlW* 

O K A 9 I 
-LLU. . i JJL..1I 

Antradienis, Vaa. 8 d-< 3927 

C H I C A G O J E 
WEST SIDE. 

Radic Stotis WSS. 
•v 

i gi a mus jaunimo vakarus nesi-
| lanko. 
i X Šiandie, t. y. vasario 8 

duoti atliko, palieka žino-i 4-, parapijom salėje Aušros 
rafns parašyti, i Vartų parap. choras -turės 

Programoj buvo p^kelbtaj s m aS\i savybės pasilinksmU 
n ima. Visi vhoristai^čs kvieS Praeita sekmadieni, \ kcA KiotbaU piano paskolino 

ip buvo skelbta, įvyko A a . j P ^ P , w Fnnutm* Co.. Vienok, i finmi .laidanti. 
kompanija pamiršo, iflr ar 

eius. 

p. 
ros Vaitu parapijos choro 
Dainų ^ S J \ M e M r f o P ^ P « « P * » atsitiko, kad!ŠALIAPINAS IR BABRAVL 

alėje. Visa programa išpildė' i , i a n o neatvežė ir dirigen-
clioras ir viet inės ' t a s turėjo baiskinti sukleru

siu, džiazui, o ne koncertui 
tinkamu, senu pianu. 

Publikos buvo arti 300. Xe-

kima, šv. Mykolo' parapijos; 
svet. Perskaičius ir priėmus 
protokolą, taip pat vieną nau
ją narį, išklausyta įvairiu; ko
misijų ir atstovų raportai, bū
tent iš: Federacijos, Ltibd. 
Są-gos, Mar. Kol. Kemėjų ir 

Ai Es. ' t . t. Pranešta, kad Federacijos 

1 

irapijims 
Aistės. Radio ne kritikas, 

[aigi kaip choras savo u?> 

Lena vi n d 
KOSULJ 
Greitai 
Meužleiskite kosulio 

ypač pas vaikutį! Su
stabdykit greitai su Seve
rą's Cough Balsam. Jis su 
ramina gerklę ir prašalina 
dusinančius skreplus. My 
limas per 47 metus. 

Neleiskit kosuliui iš
augti į rimtą ligą. Nusi-
pirkit šį saugų vaistą ap-
tiekoje ši?/.dien. Dvejopo 
dydžio, 25c. ir 50c. 

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, lowe 

Krutinės ir Galvos Šalčiams 
Imkite Seveca*s Cold Tablets 

I 
(žiūrint gero išgarsinimo, vis-
gi 

Praeitą sekmadieni po pieta 
Chicago Auditorium Šaliapi-
nas statė žinomą italą oper$ 
"Sevillos 'Kirpėjas". Kas žh 

west: idieėių nedaug no, koks artistas yra fcaliapi-
j koncertą alsi lankė. Dauginas ir koks jo pragarsėjimas,' 
*veeių buvo iš kitij kolonijų.'supranta, kiek reiškia vaidin-
Pasirodo, kitą kolonijų z*mo- i ti sykiu su Šaliapimi. O sekma 
nės domisi West SideV jau-jdieny kaip tik operoj "Sevil-
nirno veikimu, o patys west«|J"s Kirpėjas" vieną svarbia* 
sidieriai šaltai žiuri ir į ren-'^Ų rolių tarp pasaulyje pra-
-- = = ~ ~ a l S ("iu s*u UI artistą vaidino 

ir mušu tautietis Juozas Ba-

fi 
i 

I. J. 2 O LP 
bft&BOKH'K m lAroOTUTUJ 

V I E D Č J A S 

1650 West 46th Street 
Kampas 4«tb Ir Paulina Sta. 

Tel. Blvd. 520S 

Hulludimo valandoj* kreipkitės 
prie manęs patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur Koplyčia del Šermenų 
dykai. 

/ - , 

rap. svetainėje šaukiamas L. 
Vyčių Chicagos Apskričio 
Dramos Sekcijos >*rusb*inki-
mas. \ 

Siame sus-me bus priimtas 
komisijos paruoštas Sekcijos 
statutas, kurį reikės patiekti 
Apskričio sus-mui, ir padary
ta platus pranešimas iš pra
dėto sekcijos darbo. 

skyrius ruošias paminėti de
vynerių metų Jietuvos nepri
klausomybės sukaktuves. Nu- , 
. j , Visų kuopų scenos mėgeiai, 
tarta draugijos vardu sureng- . . .fc J V v . . ; , . / . -T ,._. ,, mėgėjos kviečiami kuoskait-
ti vakarėli "Draugo" nau- L . v , -. -. j _ ,v. 
, . Ihngiausia susirinkti. Pradžia 

t \b vai. vakare. 
Hv. Kazimiero Seserims nu- ; Sekcijos valdyba. 

tarta paaukoti* $10. Taip pat Į*. • 

jų grindų į parapijos sale. 

9 asmenys sužeista visi' susirinkti. Turime daug; 
svarbų reikalų aptarti. Taip-1 Lawrence gatvėje, ties Ro-
gi atsiveskite ir naujų narių į ^ y st, susidaužė du gatve-
prirašyti prie skyriaus. 

Valdyba. 
kariu. 0 asmenys sužeista. 
<e • 

AR ŽINAI KAD 
PAIEŠKOJIMAS Sunai 

Vladas ir Mykolas Vileikai, 
a7te i kilę ii Adutiškės, Švenčionių 

apskr. paieško savo tėvo A-
leksandro Vileiko. Kas apie jį 
žino arba jis pats meldžiu 

kurie jau nemėgsta paprastų eiga- a t g į š a u f c t į ^ k a DUSIŲ l a b a i 
rety, ruko Helmar, Karaliene Zj - Z ^ 

imiausvų ei garėtu. 'dėkingas. Lauksiu žinių: 
Kim. M. JONAITIS, 

1920 metais Suv. Valstijose virS 
3,216.000,000 bušelių kornų, 
750,000.000 bušelių kviečių. 1,444,-
000.000 bušelių avižių, 191,000,T>Oti 
bušelių miežių, 77,000,000, bušelių ru 
gių ir apie 19,000,000 bušelių grikų 
buvo užauginta? Ar žinai rūkytojai 

3 u e 

DVI LIETUVAITĖS 
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vaL vakarais. 
1 d e ! j fiv. Pranciškaus Sesejų Re- Uedėuomia nuo 2 iki 5 Po pietų. 

j majų 2 skyriaus mėnesinis 2128 South Halsted St. 
Priimta L. Vyčių S kp. s u s i r inkimas įvyks šiandie, . rj£m££S*ltm 

1 t kvietimas paremti jų rengia 
mus šokius, vasario 26 d. 

vasario 8 d., 8 vai. vakare, t 
Nekalto Prasidėjimo S v. Pa-

Kalnaberių, 
Kėdainių Apskr., 

Lithuania. 

CougbBą/sam 

GJtABORIA'.. 

S, D, LACHAVVICZ 
IJeravls Graborius 
8314 W. 23rd Pla|-c 

Chicago. 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at-
eišaukti. o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tcl. Caual 1371 
21»9 

Tel. Cicero S316 
CHAS. SYREWICZE 

Mandagus ir pigiausias patarna
vimas. 

Laidotuvėms patarnavimas <yra pi
gesnis užtat kad aš priguliu prie 
grabų kompanijos. Kartis paren-
davoju visokiems 
reikalams. 

1437 b. 4 t Ave. 

Cicero, I1L f > — . O 

bravičtus. šalę j^iliapino, ar
tisto, žvaigi/jdės, jokio kito 
artisto /vaig/.dė negali tinka
mai žibėti) bet kadangi ope
roj Šaliapinas nesistengė pa
rodyti savo balso pilnos gro
žės ir galybės, tat gražusis 
ir galingas, balsas Babravi
čiaus, kurio jis nesigailėjo. 

. . . . * 

skaitlingai susirinkusiai lietu
viškai publikai, paruošė tikro 
artistine puotų. 

i 
, 

V I E Š A 
P A D Ė K A 

Tel. Boulemrd 4131 

k. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Ifuvų patarnavimas laidoturėaa 
tr kokiam reKcale, visuomet eata 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
aad neturime Išlaidų užlaikymą 
skyrių. 

- 8307 AUBŪRN AVB. 
Chicago, I1L 

Simpatiškas -
Mandagus -
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas* 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4005-07 S. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 ir 4*4t 
SKYRIUS 

4447 8o. Falrfield Avenae 
Tel. Lafayetfe t711 

SKYRIUS 
141t So. 4t>tli Ooavt 

Tel. Cicero 37 9i 
SKYRIUS 

I M I Auburn Aveoae 
Tel. Blvd. 12*1 

\u.i-ir«l/.iai tariamo ačhi vi-
sienvs dalyva\\i>icnis lahiotit-
vv-M' ii>am> mylimos motinčlės 
HariK>rt)s Motiejaitienės. kuri 
lK*rviskyrė SJI šio pasauliu Va
sario 1 ii.. 1927 m. ir tapo pa
laidotu Vasario 4 d., ypatingai 
gerb. rtvasiškijai Tėvams Mari
jonams už gedulingas pamaltlas 
ir pamokslu s. Ačiū .mintiiiits 
Ka/imicricticms kuriuos pa-
TOM>Š<% hažn\( ia. ačių Altoriaii> 
Puošimo ir Tretininkų Dra-a-
gystėms ir ttioms piotcrims 
kuriuos hiulčjo laiko pagrabo 
ir visiems giminėms draugams 
ir paiįstamicnis kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie lai
dotuvių. 

Aėių graboriui Ma-aNkiui už 
g-rif ir mandagų patarna\ima. 

la i iKisj rainiai šios šalies 
šaltoj žemelėj. 

t 
Xulf»idę: 

Vyras ir sunūs. 

Reporteris. 

NORTH SIDE. 
. 

L. V. CH. APSKRIČIO DRA 
MOS SEKCIJOS SU-

SIRINKIMAS. 
! 

Nm*iai, narės, malonėkite 

Vasario -13 d. tĮraugija ren- M « i parapijos mokyklos 
gia balių, kuriamą bus duo- kambary. ^ 
dama žiedai tiems nariams, 
katrie neėmė pašėltais per 10 
metų. Balius bus 8V̂  Mykolo 
parap. svetainėje. 

- T 3 C 

Ateinantį ketvirtadienj, va
sario 10 d., Aušros Vartų ]>a-

» * " 

SIMANO DAUKANTO 
SKOLINIMO IR BUDAVO-
JIMO DR-JA (SPULKA) 
Skolina Pinigus ant lengvu 

išlygą. 
B. KAZANAUSKAS Rast. 

2247 West 23rd Place 
Caual 3968 -

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuvė. Biznis ge
rai iždirbtas. Norintieji tokio 
biznio, nepraleiskite progos. 

Atsišaukite: 
1505 So. 49 Ct. Cicero, UI. 

PEARL <yjEEN 

Concertinos • 

1 

VYRŲ ATYDAI. 
Jeigu jus gerai žinote pietvakaru 

dalj Chieagoa turu pasiūlymą, kuris 
jus užinteresuos. Mokėsiu $5.000 j 
metus tiems kurie nori dirbti ir ge
rai moka Anglišką kajbą va.rtuoti. 

Atsišaukite: 
Gciieral Managcr. 

Room 660 
FTR«T NAT'L BANK BT.DG. 

SI Soutli Clark Street 

a e 
! » » » * < > » » » » » • • • • » • • » 4" 

I . • • (iit'dorių drja po iv. Cecilijos 
globa laikė mėnesinį susirin-

. ^ - i - C 

SKUSEWICZ 
mirė Vasario 6 d.. lf>27 m. su-
latdcvs 20 metų aiužia*i>. Gimęs 
Aleksandra\o Apskričio, Dūk
što Parap. Paltiškių Kaimo. 

Paliko dkleliame nidhidknc 
motina Klzbietą, tėvą Juojtapa, 
st^serf Ailelc. S brolius Anta
ną, StanL«lovą ir Alfonsą, dė
dę Adolfą ir dėdienę Marijoną, 
pusserę Veroniką ir gimtu'-;. 

Kūnas pašarvotas 4600 So. 
Fairfield Ave., Laidotuvės fvjks 
Ketverge Vasario lfl cL, IS na
mą 8:00 vai. ryte mis atlydė
tas į Nekalto Pras. P. sv. baž
nyčią, kurioj |vyk* gedulingos 
IMunaldos už velionio sielą. 

Po pamalti a bus nulydėtas Į 
KV. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimine*, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse 

N tdiudę: wTėvai. Sesuo, 
Broliai ir Giminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
J. F. EudeikiH, Tel. Yartls 1741 

.-

PIRKITE RAKANDUS ATYDŽIAI 
Pamatykite mus pirm nesu pirkaite 

kitur. Tamstos patys persitikrinsite, jog 
mušą rakandai yra naujausios mados ir 
parsiduoda teisingomis kainomis. Turime 

f 

• : . . ^ 

fT r1" • 

dideij pasirinkimą visko 
ga nanrai. 

GASH ARBA LENGVJ 

tik reikalln-

• 

IŠMOKĖJIMAIS-
* • *_r - » 

3224-26 So. Halrted Street Chicago, UI. 
Telefonas Boulevard 9757 

Phone Pullman 8296 

TUMONIS OOAL CO. 
343 West 107th Place 

Roseland 

COAL — COKE — WOOD 

Parduodame angles pigiau 
n e g u k i t i . A n g l i s l a i k o m e 

visokios rųsieš. 
K e z . P i t o n e P u l l m a n 8 0 9 2 

%. 1 rt 

Yra geriausia, rekomen
duota ir vartota geriausiu, 
koncertinos muzikantų ir 
mokytojų. 

Taipgi turim visokios rūšies 
kitų muzikai iškų instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos del Concertinų. Orkes
trų ir Piano Solams. 

Parsiųsime mūsų 
katalogą dykai 

Vitak — EIsnic Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Chicago, 111. 

*""• 

TARDAVIMUI 4 flatų mūrinis 
namas arti Vienuolyno. Kas pirks 
greitai parduosiu pigiai arba mainy
siu ką kas turi. 

Kreipkitės pas: • 
W. 4. PAUIi, 

32S« W. 55th Str. 
Telef. Republfc .4170 

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1 
Grosernlų, Bn-
černių. Dellka-
teasen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernlų. m n • u 
• p e c i a l u m a a . 

SOSTHEIMS 
l t l l Saoth State Street 

-

-. 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Graborius 

CHICAGOJE 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
tr pigiau negu 
kiti todėl, k a i 
priklausau prie 
grabų lSdlrbystės 

OFISAS: 
668 West 18 St. 
Tel. Canal «174 
SKYRIUS: S238 

So. Halsted St. 
fel. Blvd. 4063 

A. 
SIMONAS NORKUS 

mirė Vasario 5 d., 1027 m. su
laukęs 32 metų amžiaus. Kilo 
Lš MažtHkių Apskriėio. Sedos 
[Parap. Ketumi Kaimo. Išgyve
no Amerikoj 15 metų. tarnavo 
.Vmerikos kariuomenėje. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motina, seserį Ona it brolį Ka
zimiera Lietuvoje, o du broliu 
Joną ir Praneiškų Amerikoje 

Kūnas pašarvotas pas brolį 
Jrma Norkų, 1406 Went\vorth 
Ave., Chieago Heights, 111. Tel. 
Clu<-. Heights 19^5. 

Laidotuvės rvyks Seredoje 
vasario 0 d. Iš namų bus atly
dėtas į fiv. Kazimiero parap. 
bažnyčia, t'hieago Heights, k'u-. 
rioj įvyks ge<lulingos pamaldos 
jf i velioni^ sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į 
fiv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Broliai. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 

A. Masalskis 3S07 Auburn 
Ave. Tel. Blvd. 4139. 

• EMILIJA 
VAIČIULIENE 

(Po tėvais Mankunitė) 
mirė Vasario 6 d., 1927 m. 
11 vai. 41 metų amžiaus. Kilo 
iš PapUJo Parap. Mičiunų 
Kaimo. Išgyveno Amerikoj 18 
metų. 

(Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Ignacą, sūnų Joną 18 me
tų, dukterį Oną 10 m. ir Ro
bertą 8 metų; brolį Gasparą 
Mankuną, ir 8 pusbrolius. 

Kūnas pašarvotas I71-23rd 
Ave. ir lAke St. Melrose Park, 
111. l e idotu\ės įvyks Ketverge 
Vasario 10 d. Iš namų 10 vai. 
bus atlydėtas į Moxint Carmel 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. 

Po ptflrnaldų bus 'nulydėta f 
Mount Carmel kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose. 

• 
Nuliūdę: Vyeas ir valkai. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Pi-abts. Melrose Park 797. 

" 
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Jonai, 0 Kur Taip Skubinės? 
BŪGV PAS C. f. SUROMSKĮ, 5833 So. YTestern Ave. Matai koks čia gra

žius automobilius, geriausios išdirbystės PAIGE tiktai $1,265.00 su visais įtaisy
mais. Turiu lotę moku taksas už dyką. tai geriau mainysiu ant šio grasaus naujo 
automobilio, perkant reikia įmokėti tik $350.00, važiuosiu kaip mUionierus nie
kam nie gero. Jeigu su SUROMSKIU negali- daryti biznio tai negalima gyventi 
Amerikoje turi kraustytis j Cicero. Suromskis parduoda automobilius be pini
gų. Jeigu kas turi kokia, nors savybę, maino automobilius ant lotij, duoda naują 
automobiliį už senę. 

Taipgi perka ir maino namus, lotus, farmas ir visokius biznius. Jeigu norite 
ką nors laimėti kreipkities visuomet pas: 

C P. SUROMSKIS & CO. 
Telef. Hemlock 6151' 

LEAVITT STB. GARAGE 
Mes taisome įvairius automobi

lius, Mazgojame, užlaikome {vai
rių automobilių dalia Taipgi ran
duojame garadžlų del pastatyme 
automobilių. 

LEAVITT STR. GARAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

Phone Canal 9954 J 
(VAIRUS KONTRARTORIAl 

* PEOPLES HASDWAKB 
AND PAINT 0 0 . 
S A V I N I N K A I 

GREG0R0WICZ BROS. 
Užlaikome: 

Maliavos, Aliejų. Stiklų, Auto reik
menų, Įrankių, Indų Ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

Turime plombinių Ir elektros 
reikmenų 

ltOl WE8T 47ta S T l t C B l 
Telefonas Lafayette 41 l t 

m. 

BE 

5833-35 S. WESTERN AVENUE 
« BRANCH 

3352 S. HALSTED STREET 

^ 

Telef. Yards 6751 

' l l l i K I I S 

8RI0GEP0RT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekamojame, 
kaisiinnojame ir' popierao-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavu, porrie-

ru ir stiklu ir t. t 
3148 80. HALSTED 8T. 

Pres. Ramancionis 
Ohicafiro, Dl. Tel. Yarda 7281 

-

M 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
2-RI MORGIčIAI 
3 H MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama | viena dieną 
Perkame real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $590,000.00 
8804 8. KEDZIE AVE 

Tcl. I>afayctte 6788-07lt 


