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tf "Draugas" yra vienintelis liet. 
f kat. dienraštis. Jis jų reikalus re-
| mia ir nuo priešų gina. Priešai 

skaitlingi -c- darbas nelengvas. 
4* Drangas'» lankia iš katalikų 
paramos, nes juk priešai jo nerems. 
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Spauda *- tai galinga jėga. Tf 
Jė8% gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigai! ' 
ir raštais katalikišką spaudą. 
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Iš Nukentėjusiu Nno 
Potviiio Plotu 

KITA PREZIDENTO PRO
KLAMACIJA 

AYASHINGTON, - o - 4. —I 
Prezidentas Ooolidge paskelbei 

•dar vieną proklamaciją. Atsi-j 
liepia į šalies gyventojus pa-' 
reikšdamas, kad nukentėjusių. 
nuo potvinio šelpimui reikalin-| 
ga mažiausia 10 milijonų dol. į 
fondas. 

"Raginami piliečiai prisidėti 
prie nelaimingųjų šelpimo gau
siomis savo kontribucijomis 
kurios turi Imt skiriamos Rau
donajam Kryžiui. 

Šiandie Genevoj Atidaroma 
Ekonominė Konferencija 

Francija Planuoja Pasienius Apjuosti 
Tvirtumomis 

• • • i — • - - ^ i ' ' • • • 

Pekino Valdžia Kovoja 

PASKUTINIS MILIJONAS 
IŠMOKĖTAS 

BERLYNAS, geg. 4. — Pru 
sijos valdžia išmokėjo trečių 
ir 

GMCAGOJE 2INIOS Iš LIETUVOS 
Chlcagai truks šįmet 8 mili

jonų dol. 
paskutini milijoną dolerį} j | i o ? t o tarvboR supirinkime 

atpildymo buvusiam kaizeriui, i S W t a aikSt(-% k a d $aU a d . 
kaip sutarta. 

ABELNOJI PADĖTIS 

Bol ik seviKus 
Vokietija Dar Kartf Šaukia Santarvę Susiprasti; 

Britanijos Parlamente _ Kova Del Streiku 
Biliaus; Norvegai Nenori Skriausti Savo 
Karaliaus 

BRITŲ-JAPONŲ KOOPE
RUOT* 

- . i 

LONDONAS^ geg. 4. — Čią 
paduodama žinijfj, kad naujas 
Japonijos premierasj Tanaka 
palinkęs su britais kooperuoti 
Kinijoj. 

ministradiniais motais Ohica-
gos valdybai pritruks mažiau
sia 8-ių milijonų dolerių, ei
nant priimtuoju raio 
žetu. 

APSILEIDUSI VALDYBA .jfct šauliai ligšiol buvo apsnu-
— : dę, nes nebuvo gero organiza-

ŽARĖNAI. Mušu pavasari- tori aus. Tik dabar, parvykus 
ninkai ir L. Katalikių Moterų Žymiam visuomenės vaikėjui-
Dr-ja merdėja. Susirinkimai buliui p. J. Norvaftui, jo pa
inia buvę prieš 4 Trtfn. Teisi-1 stangomis š. m. kovo mėn. 13 
narnėsi, kad esa negalima. o!<*- •& atgaivintas šaulių būrys 

sto biud- k°V<iel i 5 k i t u ritAų girdėti apie!ir išrinkta nauja valdyba, ku-
susirinkimus, paskaitas, liau-

JAPONAI NEKEIČIA NUSI
STATYMO 

MKMPHfS, Tonu., geg. 4. 
Abelnoji padėtis potvinio 

luotuose šiandie yra tokia: 
IU penkių upių vanduo di-į 

tižiausiais sūkuriais liejasi į 
šiaurrytines ir rytų eentrali-
nę Louisiana valstijos žemu
mas. 

lh.i miestu arti Arkansas li
nijos antru kartu užliejama is 
Arkansas upės va rulonini i s. 

Vandenys iš Ourluta. upės 
jau ima liesti Monro* ir West 
Mbnroe. 

Arkansas ir. Mississippi li
pių vandenų iškilimas atrodo 
pasiekė jau aukščiausio laips
nio. 

EKONOMINE KONFEREN- FRANCIJA TURI PLAClUS 
CIJA | GINKLAVIMOSI PLANUS 

GENĖVA, geg. 4. ftian- j PARYŽIUS, geg. 4. — Pre-
die čia atidaroma T. Sąjungos j raieras Poincare pirmu kartu 
sušaukta tarptautinė ekonomi- 'paskelbė viekunon, kad .Fran-
nė konferencija. j ei ja planuoja stipriai apsidrau 

ftioj* konferencijoje pirmu **i & Vokietijos pusės. 
kartu susieis J. M Valstybių į Visu Belgijos ir Vokietijos 
delegatai su bolševistinės Ru- j ilgu pasieniu turės but pasta-
sijos delegatais. stytos tvirtumos su naujaisiais 

Šveicarijos valdžia darbuo-' įrongimals. Visas pasienis su-
jasi apsaugoti ypač Maskvos .<*• Ors vienu konkretinių forti-
delegatus. įfikaeijų sistemą. 

Vidutinės tam tikslui islai-
PEKINAS KOVOJA BOLSE- dos apskaičiuojama virs vieno 

TOKYO, geg. 4. — Japoni
jos valdžia paskelbi'1, kad ji ne
keičia savo pirmojo nusista
tymo Kinijos atžvilgiu. 

GIMIMAI ITALIJOJE 

ROMA, geg. K4. — Kai-ku-
riose Italijos provincijose gi
mimai žymiai sumažėjo pas
taraisiais metais. Ieškoma to 
priežasčių. 

Reiškia, praeitoji miesto a-!di^s l i e t i m ą ! Net į metinę 
dministraeija nustatė metines 
miesto ?Šlaidas, Neatsižvelgda
ma į pajamų didumų*. 

Tad pastarųjam tarybos su
sirinkime išspręsta konferenci-
jon sušaukti tarybos finansi
nio komiteto narius ir visų de
partamentų viršininkus. 

Bus pasitarta, kaip to ne
pritekliaus isvengtj. 

rion pirmininku įeina mok. J. 
Gintulas, sekretorių mok. L. 

pavasarininkų konferencija j Simanauskas ir kasininku va-
Kaune mes negalėjome pasių-'r£- J. Šerpytis, kurie pasiry-
sti atstovo, nors tai mielai bu- ŽC dirbti, 
tume padare. Norinčių dirbti j rpjj, ]ju<]j las 

pavasarininke yra. 
valdybai pabusti. 

Reikia tik 
is apsireiškimas, 

j kad į 'šaulius labai maža rašo-

PAVASARININKAI DIRBA 

KAROTINAI. Vietos ne tik 
pavasarininkai, bet ir visi pa
rapijiečiai labai yra nuliūdę 
del labai gerbiamo ir mylimo 
dvasios vado kun. J. Rutkaus-

ANALFABET1ZMAS AME
RIKA 

MIESTAS IŠGELBĖTAS 

XEW ORLKANS, La., geg. 
4. - - Padaliau įsitikinta, kad 
šiam miestui potvinis negresia. 
Pavojus praėjo, kuomet pietų 
pusėje Mississippi pylymas 
keliose vietose ' išgriautas ir 
vanduo paleistas į žemumas. 
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BUVO UŽMIRŠTAS KALĖ
JIME 

MASKVA, geg. 3. — Suse
kta iš caro laikų vienas pamir
ktas kalinys Sachalino saloje. 
Tai kažkoks Bugaiski. 
11885 m. jis su kitais 28 jau-

i>fcis vrrais buvo nubaustas ka-
rga. Kiti vi.si paskirtu lai-

m paliuosuoti iš salosi atlikus 
jiems bausmę. Bet Bugaiski 
pamirštas ir jis keliolika metų 
be reikalo išvargo katorgoje. 

Jis nubaustas jam einant 19 
metns amžiaus. Oi katorgoj iš
kentėjo 41 metus. Bolševikų 
valdžia jį atrado gyva. Jis net 
nežinojo, kad Rusija jau se
nai caro neturi. 

CHICAGO IR A P T U N 
KĄS. — Išdalies apsiniaukę; 
gali but lietaus; kiek šalčiau. 

PINIGŲ KURSAS. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 svarui 4.85 
Francijos 100 frankų >3.91 
-Belgijos 100 belgą 13.91 
Šveicarijos 100 frankų 19,23 
Vokietijos 100 markių 23.70 

VIKUS bilijono aukso frankų. 
Tš premiero Poincare parei-

PEKINAfS, geg. 4. — Al ar- škimo suprantama, kad frau-
salas Tso-lin, kurs yra Pekino euaai nepasitiki Vokietija. 
valdžios priešaky ruošias uži
mti Kiniečiu. Rytinį geležinke-
lį, kurį šiandie bolŠ4*\-ikai val
do. 

Tso-lin nori geležinkelio va- IA>NDONĄ$, į^e^. 3. — .Va-
ldybon grąžinti Rusijos caro kar Britanijos parlamente jvy-
laikų vii^ininka ir tarnauto-}ko smarkus susikirtimas dar-

KOVA DEL STREIKŲ 
BILIAUS 

WASHINO|TON, geg. 3. — 
Analfabetu skaitosi tas, kurs 
nemoka nei rašyti nei skaity
ti. Jungtinės. Valstybės anal
fabetų skaičiumi šiandie pa
sauly tarp kitų tautų: užima 
dešimtųjų vieta,. Šioj saly yra 
virš 5 milijonai suaugusių a-
n alfabetų. 

Vyrą nubaudė kalėjimu 
M r s. Lena Apple pašaukė 

teisman pasimetusį nuo jos vy- , 
r,, kun, nemoko jo jai ? š l a i k v > 0 ,Svaž iav ira<> I*al«ngon. Ta-

čiau jaunimas nenustoja drą
sos ir uoliai dirba, ypač Ku
mpelių kaimo pavasarininkų 
kuopa iš 60 asmenų. Jie labai 
energingai ir sėkmingai kovo
ja su girtuokliavimu. Daug na
mų nuo to s nelaimės jau iš-

Į gelbėta. Sėkmingai kovojama 
ir su bedievybe, su katalikų 
niekintojais. 

! si. To priežastis — bailumas, 
i kad liaudininkai miestelėnai 
gandinu šaulius akmenimis į-
mušti. 

Jaunime, šalin iš mūsų tar
po bailumas, eikime ten, kur 
mus šaukia Dievas ir Tėvynė. 

mo. 
Teisėjas Sabath paklausė 

jos, ar ji nori, kad vyras už
trauktų skolų jai atlygintų, ar 
eitų kalėjimam Leido jai pa
čiai išspręsti. Jinai parinko 
vyrui kalėjinla. t 

'Taf dėlto, kad jinai su ka
lėjimu jau susipažinus. Nese
nai kalėjime išbuvo tris dienas 
už teismo paniekų. 

jus. Tuo būdu Kinijos su bol- IK) partijos atstovų vadų su 
ševistine Rusija susisiekimas 
butų nutrauktas. I 

Yra žinių, kad bolševikui į 
Alandžurijos pasienį sutraukia 
daugiau kariuomenės. Bet Ma
skva tai užgimt. 

VOKIEČIAI ATNAUJINA 
REIKALAVIMUS 

BERLYNAS, geg. 4. — Vo
kietijos valdžios reprezentan
tai Paryžiuje, Londone ir Briu 
k sėly atnaujino reikalavimus, 
idant santarvė, jei nenori vi
sai apleisti okupuotų Vokieti
jos plotų, būtinai sumažintų 
ten išlaikomas savo kariuome
nes. iTuo būdu Vokietijai nors 
išlaidos sumažėtjų. 

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO 
IŠSPRENDIMAS 

WASHINGTON, geg. 4. — 
Aukščiausias Teismas išspre
ndė, kad sumnnymas sterili
zuoti žmones, kurie paliesti į-
vairių proto ir kūno ydų, yra 
legali s. 

T$ klausimą iškėlė Virginia 
valstija, kur pravestas tos rų-

valdžios atstovais del biliaus, 
kuriuomi norima suvaržyti da
rbininkams, streikus. 

Karčių ir aštrių detįafį lai
ku cf* darbo partijos atstovu 
pašalinta iš parlamento rūmų, 
kuomet jie nedavė kalbėti va
ldžios atstovui, generaliam pro 
kurorui. Jis įvardintas mela
giu ir kitokiais nepadoriais va~ 
rdais, kuomet mėgino ginti bi-
liu. 

NENORI SKRIAUSTI KA
RALIAUS 

OSLO, Norvegija, geg. 4. — 
Darbo partijos atstovai parla
mente i'škfelė pasiųlymą Norve
gų karaliui ir sosto įpėdiniui 
sumažinti algas. 

Parlamentas didžiuma balsų 
sumanymų atmetė. 

SUGRYŽO ARMIIOS LA
KŪNAI 

. - J — ^ • 

WASHING*TO!$ geg. 4. — 
Oryžo iš Pietų Amerikos J. 
Valstybių armijos "Good 
Will" lakūnai. Čia jie nepa
prastai iAkilmingai sutikti. 

Išgelbėjo pinigus 
Iš Leader krautuvės, 1537 

AV. Cliicago ave., kasierė nešė 
į bankų 7,500 dol. Ties Ash
land ave. jų stilaikė automo
biliniai plėšikai. Kuomet mėgi
no jų įvaryti į savo automobi
lių, ji ėmė lauktis pagelbos. 

Nugirdo šauksmų netoli e-
sųs poliemonas. Pamatę poli-
emonų piktadariai paliko me
rginų su pinigais ir danu va
žiuoti. Vienas jų greitai su
gautas, kitu du pabėgo. 

1 

ŠAULIAI TVARKOSI 

KNYGŲ PARODA 
i 

MAŽEIKIAI. Kovo 13 d. 
buvo surengta knygų paroda, 
kurioje išstatyta įvairių leidi
nių. Visuomenė parodų sutiko 
labai palankiai, išpirkdama net 
didesnę pusę išstatytųjų kny
gų. Tik gaila, kad mūsų inte
ligentai visur pasirodo apsnū
dę, — ir parodoje jų beveik 
nesimatė. 

Žemaičiu Prietelis". n 

MAŽIAU PASKOLŲ, MA
ŽIAU KARŲ BAIMES 

WASHINGTON, geg. 4. — 
Europoje visas laikas siaučia 
karų baimė. Komercijos sekre
torius Hoover tvirtina, kad A-
merika Europai turėtų mažiau 
duoti paskolų, tuomet greičiau 
ta karų baimė ten išnyktų. 

PREZIDENTAS KALBĖJO 

, , LIEPLAUKĖ. Nors nedide
lis miestelis, bet organizacijų 
yra gana .daug ir visos neblo
gai gyvuoja (tik nesocialistų). asmenys sužeista. 
V ' • • • _ 

ANNANDALE, Minn., geg. 
4. — Fairhavon apylinkes1 pa
lietė vfsula (tornadoį). Daug 
farmų trobesių sugriauta, č 

Ar Atsimenate 

Taryba su majoru 
Kaip ir pramatyta, Cbieago 

miesto taryba 42 balsais prieš 
6 pašlijo miesto majoro Tho-
mpsono pusėn ir majoras sa
vo programai vykinti neturės 
opozicijos. 

Mušu Didį Pasilinksminimų 
Keletą Savaičių Atgal? 

Dar didesnis įvyks tuojaus. 

žiūrėkite Pranešimo 
ir 

Bukite1 Pasirengę. 

NĖRA VILTIES 77 IŠGEL
BĖTI 

WASHINGTON, geg. 4. ~ 
J. Am. Valstybių Komercijos 
Bumai turi cia metinį suvažia
vimų. 

Vakar atidarius suvažiavimų 
kalbėjo prezidentas Coolidge. 

Užpulta vaistine 
Du plėšiku anų vakarų už

puolė Campbell Drug Co., 24571 
W. 63 st. j 

Piktadariu pagrobė iš vais
tinės 400 dol. ir is pastos biu
ro "money orderių" vertės 
497 dol. 

• 

/ 

Suraižytas mirė 
Netoli Blue Island miestelio 

vienoje užeigoje peiliais surai
žytas mirė J. Miller, 43 metų, 

SAfTTLE, AVasli., geg. 3. Ji* Blue Island. Piktadariai pa-

». 

• 

Didžiausia "Surprise Party" 
visų Metu. 

Jus busite pakviesti. 

Jeigu dar neesate depozitorius 
pradekite tuojaus. 

. 

• • 

PERLENGVAS DARBAS 

JONAS ČAIKAUSKAS, 
Lietuvių Skyriaus Vedėjas 

» 

Italijos 100 lirų 

Šiaurinio ir pietinio žemgalių 
tyrinėtojas kap. Amundsen at-

FAIRMON.T, W. Va., geg. j sisako tolesniai sakomus žem-
3. — Prie užgriuvusių 77 a»- galius tyrinėti, nes $Undi« tas 
glekasių Everettsville kasykloj yra jau perlsngvas darbą*. $ė-
del gaisro ir nuodingųjų Ąvįų ra jokių sunkonybiių žsiugslius 
neprieinama. Netekta vilties .pasiekti aeroplanais arfea sty-

bėgo. 

5.25 iies sterilizavimo įstatymas, juos išgelfcėti arba rasti gyvus, riniais orlaiviais* 

Du {tariamu areštuotu 
Gary, Ind., policija arešta

vo du įtariamu vyru. Spėja
ma, ar juodu nebus tuodu pa
čiu, kuriuodu nužudė vieškelių 
.policuioną arti Sturgis, Mieh. 

Central MANUFACTUR1NG 

DISTRICT 
1110 West 35th Street 

CHICAGO, ILL. 

mmmm 
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PASTABELES 

i D l i S I I I 
B9BB9H 

Trečiadienis, Geg. 4 d., 1027 

PASIKALBĖJIMAS SU MINISIBUII PIRMININKU 
PROF. VOLOEMARV. 

— 

Nauja konferencija. 

Atėjo konferencijų gadynė. 
Laiko konferencijas viešas, 

Vakar 21 vai. p. Ministeris Pirmininkas malonėjo priimti 
mūsų Vyr. Redaktorių p. E. Turauską ir jam atsakyti į kai 
kuriuos šiuo metu visuomenei rupimus klausimus. 

Į klausima, ką vyriausybe galvoja apie Seimą, apie jo 
rinkimus ir kokios reformos numatomos sąryšy su tais rinki
mais, p. Ministeris pareiškė. 

— Vyriausybe stovi prieš faktą, kad daug žmonių kraš
te nenori rinkimų, bet ji pati ta ip negalvoja ir Seimo reikš
mės neneigia. Busimus Šeinio rinkimus vyriausybė riša su laiko ir slaptas. Konferuoja vvnan 

, , . . , . i + u „,. konstitucinėmis ir admmistratvvemis reformomis, kurios nu-1 v
<y i l t tU 

valstybe su kita valstybe ar- . . . . . . . . . ' . l _ ba net su keliomis iškart. 
t vendinti nenorėjo. » 

lau tų sąjunga e> - j ^ ^ pasakyti, kad mūsų Seimas yra perdidelis ir del riMffW« H * h f l butų visų lietuvių vienybė, bet šiuo metu 
šis idealas neįvykdomas. Todėl vyriausybe mano ir toliau nusiguv-

matytos vyriausybės deklaracijoje ir kurių buv. Seimas įgy-

jos orgianuose apie ką informavę ir p. Min. Pirmininką. 
Bet sąryšy su minėtu p. Skipičio pareiškimu galima esą 

laukti ir kai kurių pasikeitimų vyriausybės sąstate. Po tokio 
p . Skipičio pareiškimo uk. part. frakcijos vardu, p . Miri. 
Pirm- nuomone, esianti dvejopa galimybė — arba pašalinti 
p. Skipitį iš uk. partijos, arba p. p . M-riai Aleksa ir Janke
vičius patys turi išeiti iš partijos, arba iš kabineto. 

• 

* Del tolimesnių pakeitimų Vyriausybėje gali parodyti tik 
ateitis. Vienok jie galimi. 

Kas del pasklidusių net spaudoj gandų apie pasikeiti
mus vyriausybėje, p. Min. Pirm. pasisakė, kad nei p. Pre
zidentas nei jis apie jų pagrindimą nieko nežiną\ J ie grei
čiausiai bus kilę Kaune sąryšy su laukiamu nepasitikėjimu 
vyriausybei iš buv. Seimo pusės. 

Paklausus su kokiomis grupėmis vyriausybė ketina 
J toliau bendradarbiauti — p. Min. Pirm. pareiškė, kad vy-

Prašau Į Mano Kampelį, 

rejo prirengiamąją 
klavimo konferenciją, iš ku
rios nieko gera neišėjo. Tiek 
tik aišku, kad kiekviena val-

' s tybė nori nuginkluoti, bet 
nenusiginkluoti. 

Tiesiog, eina lenktynės ap 
siginklavime. Jurų ir oro lai
vynai fcparčiai auga. Vienos 
valstybės įsitaisė patrankas, 
toli nešančias, kitos jau ti.ri 
da geresnes — ir toliau nešan
čias. 

Štai kaip eina 4<nusiginkla
vimas' ' ir kokiais keliais tai
koma prieiti prie taikos. 

Ekonominė konferencija. 
Diplomatija ir politika, kaip, 

pasirodo, neveda prie taikos. 
Manoma ekonominė konferen
cija prie šio to gero prieiti. 

Genevoje, Šveicarijoje, Tau 

to reikalinga sumažinti atst. skaičių. Taip pat reikalinga su 
mažinti ir rinkikų kontigentą pakėlus amžiaus cenzą', kad 
linkti galėtų tik pilnai subrendę piliečiai. 

Del numatytų reformų vykdymo būdų tuo tarpu sunku 

dirbti su tomis grupėmis, su kuriomis iki šiol dirbo. 
— Pasiindomavus ai* tą bendradarbiavimą vyriausybė 

ketina atremti į susitarimą ar į pritarimo principe p. Min. 
ką pasakyti, tai ateitis parodys. Viena galima pabrėžti, kad 1 > j r m

: P ^ a k ė : visa priklauso kaip susitarimą ar pritarimą s.u-
vvriausvbė negali eiti tuo keliu, kad tautinės maižumos ga- Plasti. 
lėtų nulemti gyviausių valstybės reikalų sprendimą pačios m

 J e i susitarimą suprasti kaipo derybas dei atskiru konkrė-
vyriausybės likimą, kaip tai buvo norėta padaryti ir balau- * i u * * * ! (portfelių ir t. t.) kaipo išsiderėjimą tam tikrų 
džio mėn. 12 d. Vyriausybė mažumų teises pripažįsta ir jas | tompensatų — tokio susitarimo vyriausybė nepripažins, 
saugos, bet Lietuvos reikalų sprendimą ji joms palikti negali J B e t & suprasti, kad susitarimas yra nustatymas bendros 

Be to, reformų reikalų numatoma platesne visuomenės 
konsultacija. 

— Mūsų Redaktoriui paklausus, kaip vyriausybė žiuri 
į paleistojo Seimo pareikštą vyriausybei nepasitikėjimą ir į 
primtąją rezoliuciją del grąžinimo p. Pajaujui laisvės, — p. 
Min. Pirm. pasakė: 

— Nepasitikėjimas Konstitucijoje numatytas. J į pareiš-
Itus, vyriausybe turėjo arba pati pasitraukti arba paleisti tą 
Seimą, kuris jai pareiškė nepasitikėjimą. J į pasirinko antrąjį 
kelią ir del to pareikštas nepasitikėjimas neturi reikšmes. 

Tas pat, ar labai panašu yra ir su p. Pajaujo paliuosavi-
iiio rezoliucija. Seimo priimamos rezoliucijos turi tik politiš 

tu Sąjungai vadovaujant. į- j kos=, o ne juridiškos reikšmės, jos yra Seimo įrankis veikti 
j vyriausybę. 

Į buv. Seimo priimtą rezoliuciją Vyriausybė atsakė Sei
mo paleidimu ir tuo pačiu toji rezoliucija nustojo savo po
litiško privalumo vyriausybei, kuri į ją tokiu būdu raportavo. 

Į klausimą, kaip vyriausybė žiuri į uk. partijos atst. p. 
Skipičio pareiškimą Seime ir jo solidaru balsavaiina^gu liau
dininkais ir k., p. Min. Pirm. pažymėjo, kad" "tai esąs uk. 
part. vidaus reikalas. P. Skipitis taip elgtis Seime nebuvęs 
partijos įgaliotas ir prieš jo elgesį uk. partijos nariai — mi-
nisteriai p. p. Aleksa ir Jankevičius protestavę centr. parti-

vyksta tarptautinė ekonomine 
konferencija. Nuo jos daug 
ko pasitikima. Bet ir iš jos, 
galima spėti, naudos nebus. 

Ekonomija ir politika yra* 
susirišusios. Kiekviena vals
tybė nori kodaugiausia apžio
ti i r nukąsti, o kas norės lei
sti save apkandžioti! Kinkas. 

J3e to, sale ekonominio iš
naudojimo eina didelis pagei
davimas daryti savo kitokias 
įtakas į išnaudojamą kraštą, 
kad jį, galutinai, prie savęs 

P n n š u s - Jiems, mat, rupi, kad su-
Kaip kam rupi revoliucija. l a r t y s į v y k t n ^ y „ j ų p r o . 

Tie ją riša prie savo e k o n o - L r a m o < n e s j i e i n s tuomet pa
miniu santykių su kitomis v v k t u i n e 5 t i į k i t a s v a i s t vbes 
valstvbėmis. 

Vyrai protestuokime! 

Dabar protestų gadynė. Pro
testuoja bolševikai. Protes
tuoja Chicagos lietuviai socia
listai. Protestuoja internacio
nalai ir visoki galai. Kas ga
lėtų neleisti protestuoti Kam
pininkui su visa savo proleta-
riška šeimyna. 

- Vyrai laikykimės! Nepa
siduokime! Protestuokime 
prieš tuos visus kairiuosius 
internacionalus, kurie kaišioja 
savo šnipus į svetimus kam
pus. 

linijos Lietuvos reikalais tarp įvairių grupių — tokį susi
tarimą vyriausybe pripeižiįsta. t 

— Paklaustas konkrečiai del rinkimų p. Ministeris Pir
mininkas pareiškė: 

— Esamomis sąlygomis r i j i m a i negalimi. 
Po to, kada ginkluoto sukilimo keliu norėta nuversti Vy

riausybę — leisti agitaciją, (o be jos rinkimai neįmanomi) 
butų lygu stiprintisįBrimą ir netikrumą šaly, juo labiau, kad 
suokalbininkų byla Ofr nei nepradėta svarstyti Teisme. 

Del šios bylos kvota jau baigiama ir j i buvo vedama Ka
riuomenės Teismo Valstybės Gynėjui dalyvaujant. j 

&iuo, padėkojus p. Min Pirmininkui už malonų sutikimą j 
painformuoti einamais klausiniais, pasikalbėjimas baigėsi. 

( "Ry ta s " ) . 

" t e i sė tus" kriminalistus, ku
rie dangstydamiesi įstatymais 
grobia svetimus turtus. 

Štai draugas (irigaitis ir jo 
keli tuzinai draugų, kurių 
"skait l ingiausias" mitingas 
sudėjo keturiasdešimt septynis 
dolerius aukų, kad riktelėjo 
"tebūnie nutar ta" , tai Sme
tona ir Voldemaras t ikrai su-

| drebėjo ir gal atlėks Chica-

Karo Teismas pasmerkė tvar
kos ardytojus ir kraujo pralie
jimo rengėjus. 

O kad krioktels Kampinin
kas su sayo poetais, literatais 
ir proletariškais magnatais 
"tebūnie nu ta r t a" , kad sočia -
listiški i r bolševikiški bandi
tai ir kriminalistai stotų į 
Kampininko "Aukštąjį Tri
bunolą", tai Sovietų visų ko
misarų ir blusos numirs, o jų 
draugučiams Amerikoje karš
ta pasidarys. 

Galutinai, "tebūnie nutar
t a " , kad draugai socialistai 

Protestuokime prieš tuos užčiauptų savo kosures, ne-

gon draugą Grigaitį atsiprašy 
ti už savo "banditizmą", kad 

rėkautų ir savo burnų berei-
kalo neaušintų. Veltui jie re* 
mia komunistus. Mes sakomo 
4 'tebūnie j m t a r t a " , kad visi 
Sovietų komisarai kriminalis
tui, žudą dorus žmones, eitų 
šalin ir butų "paskelbti nauji 
r inkimai", kuriuose visi ga
lėtų dalyvauti, o ne komunis
tų t ik pakalikai. 

Vardu savo proletariškos 
šeimos pasirašau. 

Kampininkas. 

ries pilietystės stovio; vyro j kokią pilietis seka parsi-
pilietystė ją neliečia. Nuo tos I t raukti žmona. 
dienos, kuomet vyras tampa j Sulig Emigracijos Akto, A-

KAIP PARSITRAUKTI 
GIMINES | J. A. VAL

STYBES. 

OtdH 

vim moksliškai apdirbtą pro
gramą. 

Jungt. Am. Valstybėse, kaip 
ir kitose šalyse, piliečiams 
teikiama kai kurios lengvatos, 
kuriomis ateiviai negali nau-

: « 
wwi.-. ,...«...„ emigracijom 
klausimą. Pilietis gali parsi
traukti arčiausias 

Sovietų Rusija konferencijon. 
Tautų Sąjunga tikisi, kad 

ekonominėje konferencijoje 

delegatai atsigabensią su saVnės, mat, ne lėlės, spaudžiant 
dektrinę sagutę, nešoka, kaipjdoti*. Imkime 
spaudė jai nori. 

Nepavyko jiems Anglijoje, 
Estijoje, Lietuvoje; ima ne
vykti Kinijoje. Taigi, jei iš 
tikrųjų jų atstovai atvyks e-

savo komunistinių "bakci lų" konominėn konferencijon su 
ir jaisiais užkrėsti. 

Tokiais keliais jie įsikrau
stė į Angliją, Kiniją ir buvo 

ims dalyvumą ir valstybės ne t įlindę Lietuvon. 
narės Tautų Sųjungos. Lau-Į Vienok ir gudriausiems ko-
kiama konferencijon J . Am. Įmunistų teoretikams, Mask-
Valstybių ir Sovietų Eusijos. voje sėdint, darantiems savo 

Ši pastaroji, kaip nekurie komunistiniu 

savo programa ir spiras ją 
pra vesti, tai konferencijai 
gresia galas.^ 

Nėra abejonės, kati kitos 
>'ymios valstybės turės savo 
programas, kurias taip pat 
rūpinsis pravesti. Turės kilti 

gimines \ 
J . A. Valstybes, kaipo nekvo-
tinius emigrantus, arba pa-
rinktinius kvotos emigrantus 
ko apsigyvenęs ateivis negali 
padaryti. Ateivių giminės ga
li atvykti Amerikon tik kai
po- kvotiniai emigrantai. Bet 
kunigai, ministrai, profeso
riai (mokytojai), ūkininkai 
ir ūkių darbininkai turi spe 
ciales teises sulig emigracijos 

programus, \ kova i r konferencijai teks akto. 

Amerikos pilietis, jo žmona 
vis pasilieka ateivė ir pati 
turi įgyti Amerikos pilietybę. 
Jeigu ateivė išteka už Ame
rikos piliečio, ji vis pasilieka 

\ ateivė. Bet jeigu vyras tapo 

merikos pįliečių nepilnamečiai 
vaikai tur i kai kurias teises. 
Bet pilnamečiai ir apsivedę 
nepilnamečiai, jeigu nori at
važiuoti į J . A. Valstybes, tu
ri atvažiuoti kaipo paprasti gali atvykti kaipo nekvotinis 

emigrantas, jeigu jos vyra . j f t e t i i prieš rugsėjo 22 d.,! emigrantai. J ie neturi jokių 
Emigracijos Biurui Wash - | 1 9 2 2 m . , jo žmona kurią ve-;teisių arba specialių privile

gijų;. Tik Amerikos piliečio4 

nevedę vaikai, iki 18 metų, į-
leidžiami kaipo nekvotiniai e-
migrantai. Vaikai tarpe 18 ir 

ingtone parodo, kad jis yra A |(lr> p r į e ž U} d i e n a y r a p į i į e tė: 
merikos pilietis ir kad jie le- Tokia moteris turi gauti pas-
galiai vedę. Tokis pilietis pri- ^ ^ m i 0 Amerikos konsulo, 
valo gauti iš Emigracijos J o s v v r o pilietybės certifika-
Biuro " F o r m 633", išpildyti ' tos i r apsivedimo certifikataa j 21 metų gali atvykti kaipo pa-
ir pasiųsti OflHliI i i i m i Ge-Įjafcudya, kad ji yra pilietė, 
neral ir Immigration, Bureau ' j į n e t u r p r a š y t i pasporto nuo 
of liifmigration, Washington, j vaidžios, kurios j i buvo pa 
1). C. Biurus prašytojui pra-. v a l d i n ė , tik jeigu del kokios 

rinktiniai kvotos emigrantai. 
Amerikos pilietis turi paduoti 
tokį prašymą vaikams, kokį 
paduoda žmonai, 

neša, ar prašymas išpildytas' n o r s priežasties Amerikos kon Amerikos pilietė gali parsi-
ir praneša Amerikos konsului s u ] a s a t 8 a k o duoti Amerikos traukti savo vaikus. Nevedęs 
žmonos šalyje. Žmona tuomet' p asporta . Vartojimas sveti- j vaikas, nesulaukęs 18 metų, 
turi vykti pas Amerikos kon-1 m0ii ^aiįes pa S p 0 r to veda prie gali atvykti kaipo nekvotinis 

pilietybės pametimo. emigra-ulą del ne kvotinės 
cijos vizos. Bet turi su savim 
turėti paliudijimą, kad ji yra 
minėta ypata. Apsivedimo pa
liudijimas, gimimo metrikai ir 
savo šalies pasportas tą vis 
ką paliudys. 

Nuo rugsėjo 22 d., 1922 m., 
J . A. Valstybėse „ ištekėjimas 

Dabartiniu laiku, Amerikos 
pilietės vyras negali atvažiuo
ti į J . A. Valstybes, kaipo 
nekvotinis emigrantas, bet A-
uierikos piliečio žmona guli. 
Pilietės vyras gali prašyti pa
rink tinęs kvotos vizos. Pilietė 

jau tvirtina, dalyvaus. Jos praktikoje nenusiseka. Žmo-i taigtis savo "kūdikystėjeM . * Amerikos piliečio žmona už piliečio nepermaino mote- turi sekti pačią procedūrą, 

emigrantas, ir nevedęs vaikas, 
tarpe 18 ir 21 metų, kaip pa
rinkt i ni s kvotos emigrantas. 
Pilietė turi paduoti prašymn. 
Kur abieji tėvai yra piliečiai, 
patartina, kad tėvas imtr, 
žygius parsitraukti vaikus. 

(Daugiau bus) 

SKAITYKIT "DRAUGĄ" 

4 M. Vaitkus, 

V I L N I U S M U Š U ! 
5 VEIKSMŲ DRAMA 

(Tąsa) 
BAJORAS. O juk visi, panie bracio, 

esam broliai. Tr Vilnius buvo ir turi būti 
mus! Kad kitaip negalima, tad teks imti 
jėga! I r atimsim! 

SOCL\LDEMOKRATAS. Leiskit 
prabilti ir man, socialdemokratui. Mes, 
apskritai, esame nusistatę prieš karą; bet 
čia žada būti ne paprastas karas, tik kova 
už pavergtųjų laisvę. Kad ir neįgaliotas, 
galiu tvirt inti : ton kovon mes visi sto
sim! Ir, jeigu čion ateitų krik. demokra
tas, kurs ' nuo širdies norėtų eiti išvien, 
as ir jam su mielu noru ranką ištiesčiau! 

KRIK. DEMOKRATAS (įbėgdamas 
į sceną). Aš čia! (socialdemokratas jam 
ištiesia ranką). 

VISI. Bravo! bravo! valio! valio! 
KR. DEMOKRATAS. Reikia dar tik 

liaudininko su tautininku.. 

LIAUDININKAS (įbėgdamas sce- VAINIŪNAS. Dėkui, gerbiamieji, už 
non). O kaipgis... A tą didelę garbę! Bet jos prisiimti jokiu 

TAUTININKAS. Žinoma, ir mudu f būdu negaliu! Visiškai ir griežtai, ir ga-
čia! I lutinai atsisakau! Nė nebandykit įkalbi-

VA1NIUNAS (tautybių ir partijų l n ė t i ! S a v o garbę guldydamas, esu priža-
atstovams). Taip, vyrai, Ta ip ir reikia! 
Visi čion! Visi krūvon! &iuo metu l ie tu-

kovą už laisvę! Visi už Vilnių! Už Vil
nių! 

VISI (kaip vienas žmogus, gieda ga
lingą Lietuvos troškimo — pasiryžimo 
giesmę): "Pasaul i ! mes be Vilniaus ne
nurimsim ! " etc. 

"dėjęs- savo draugams sukilėliams grįžti 
pas juos — ir turiu grįžti! Su kuo pra-

voj neturi būti i r nėra tautų ir partijiį, j dėjau laisvės žygį, su tais leiskit man ir 
ir pasauliožiurų skirtumo. Visi i šveat4 baigti! 

ima ir nuginkluoja. Liudytojai susitelkia 
aplink Vainiūną, reiškia savo pasibiaurė-
jiuui. niekšiškuoju darbu, sąjausmą, 
džiaugsmą, kad išliko, sveikina Pagaliau 
vėl ima skirstytis). 

VAINIŪNAS (priėjęs prie ^velnio) 

PIRMININKAS. Na, kas gi veikt? 
Savo. garbingojo didvyrio negalim varu 
versti! T a d grįžki pas sukilėlius! I r visi 
stosim darban! O dabar, manau, galim šį 
susirinkimą baigti. Širdingai dėkoju, kad 
teikėtės, gerbiamosios ir gerbianueji, da-

VISI (pabaigus giesaaę).. Į Vilnių! į : lyvąTai posėdyj! T a u t o s ' himno nesiūlau 
Vilnių! Vainiūnas! valio Vainiūnas! Te- giedoti: jį pagiedosim tiktai Vilniui! Tik 
gu jis mus veda į Vilniui Tegu jis būna i siūlau tarti stiprų " v a l i o " Tėvynei ir jos 
mūsų kariuomenes Vadas! mūsų visų Va^ gynėjams! 
das! Valio Vainiūnas! Valio karžygisj VISI. Valio! valio! valio! etc. (Ima 
Valio! Į skirstytis. Švelnys iž arti seka Vainiūnu, 

MINISTERIAI (apstoję Vainiūną), j dabodamas vioną įtartiną žmogystą, kuri 
Tamsta turi būti kariuomenes vadu! Tu- ,' ima artintis prie Vado, išsitraukia revol- ? 
ri sutikti! būtinai! Girdi, kaip Tautos ; verį ir paleidžia \ j i šūvį. Bet Š velny s isus-
valia šaukia Tamstą prie tos pareigos! i kumba prišokti i r padaužti ginklą aukš-
Sutiki p a š o m e 1 yj& jįgmol { tyn. Šūvis patenka į sieną, žmogžudį «a-

ŠVELNYS. Draugai kaip draugai, 
bet drauge! J u k ten — Onyte. i 

VAINIŪNAS (netvirtai). Taip, p-lė\ 
Onytė man labai brangi.. 

ŠVELNYS (valandėlę laukiamai pa
tylėjęs, tvirtai) . Na, ne aš atkalbinėsiu 

ir š i r d i n g i spausdamas jam ranką) . ] Tamstą nuo to žygio. Vyras! Kaip džiau
giuos, kad toks esi, kokį esu svajojęs!.. 
Kad ir gaila Tamstos... 

VAINIŪNAS. Bet kodėl Tamsta ma
no likimu taip rūpinies? 

6VELNYS (valandėlę paveizėjęs į 
Vainiūną šiltu, syiasiu žvilgsniu, urnai vėl 
persimainęs, šelmiškai). Gal del p-lės To-
nios? a r ne t iesa! J u k aš — jos giminė. 

VAINIŪNAS (rinitui, liūdnai). Kas 
aš tai angelei?.. Bet kame jinai dabar? 
Niekaip negaliu gauti tikrų žinių. Tai, 
sako, j i pasirodanti namie, tai vėl kažin 
kur dingsta»tl. . 

ŠVELNYS. Mat, j i "ve ik i a" ! Toky 
patriote! 

VAINIŪNAS. Kaip keistai Tamsta 
taip į ją panašus! Kad nebūčiau pažinęs 
Tamstos vyriškumo, manyčiau, kad Tams-

' ta persįrėdžiusi Kareivaitė! 

Tamsta man stačiai — angelas sargas! > 
ŠVELNYS t juokais). Nejaugi ass pa

našus,, į policininką?! 
VAINIŪNAS. Kaip Tamsta ištrukai, 

kaip viską numatei ir įvykdei?! 
ŠVELNYS. Na, čia reikėjo tik tru

putį norėti, drįsti, nežiopsoti — ir gana... 
Pagaliau tai nesvarbu. Svarbiau va kas: 
nejaugi Tamsta vis tik grįši į Krumslins-
kio nagus?! I r dar be jokio būrio! Juk 
pats gerai žinai, koks Tamstai ten gresia 
pavojus! 

VAINIŪNAS. Taip. Bet esu prižadė
jęs. Kad ir žut tektų, grįšiu! I r be ma
nęs nun viskas bus padaryta. O aš turiu 
ir noriu duot pavyzdį, kaip savo žodis 

^reik gerbti.. Na, o juk ir draugai, kur 
ten pasiliko, reik gelbėti. Jeigu negrįž
čiau, jie žūtų. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
WORCESTER, MASS. 

šv. Kazimiero parapijos žinu-
\ tės. 

Čia iškilmingai apvaikščio
ta Velykų šventė šešt$ valan
dą. Iškilmingoj Prisikėlimo 
procesijoj dalyvavo draugijų 
atstovai su vėliavomis ir Šv. 

CICERO, ILL 
Rinkliava. 

Gegužės 8 d. įvyks rinklia
va Labd. Saigos o kp. 

Šiuonri kviečiame visas mo
teris ir mergaites prisidėti 
prie šio kilnaus darbo. 

Taip-gi Cliieagos koloniji1 

TEATRAS IR MUZIKA. leris, M. Balmskas, B. Derš-
kevičros, R. Zdanavičius, M. 
Zdanavičiūtė, J . Paltanavi-

rasjniune Daina, čius, J . Andrulevičius, M. Ba-
Daugiau niekas nedainuos i įn^ a s > p . Balinskas, G. Vai-

po art. J . Babravičiaus k o n - | v a d a ) M> Povilaitis, Povilaitie 

„ • • ! , ! motervs kviečiamos i pageT-
Kazinnero parap. mokyklos J 

vaikučiai. Altoriai buvo pa-Į <J* . _ .. \ 
Del iiiiormacijų prašoma puošti gėlėlius. Išlavinti Šv. 

Kazimiero parap. mokyklos 
vaikučiai darė malonų j spūdį. 
Visą taip gražiai sutaisė Šv. 
Kazimiero seselės, kurios čio
nai darbuojasi su didžiausiu! 
pasišventimu. 

i 

Milžiniški vargonai, lietuvių 
benas ir choras giedojo "Lin
ksma diena". Daugeliui pri 
siminė jaunos dienos, kada 
būdami Lietuvoje kėlėsi ank
sti rytų, skubinosi į bažnytėlę' 
ir dalyvavo panašiose proce
sijose. Jauteis lig savo tėvy
nėje. 

Vilniškis. 

kreiptis į Šv. Antano parap. 
svet., lr> St. ir 49 Court. 

Valdyba. 

v 

Pigiausios kainos Chi 
cagoje Pianų, Rakan 
du ir Radios pas: 

JOS. F. BUDRIK 
3417-21 S. HalstedSt. 

Chicago. 
Tel. Boulevard 4705 

Piktadarių darbas. 
Naktį is balandžio 30 d. \ 

geg. 1 d. apie 12:30 vaL ryto 
mūsų bizneriui J . Barkauskui, 
1308 49 ave., kuris uždaiko 
bučernę ir grosernę, piktada
riai išdaužė akmenimis fron-
tinius langus. Kalbama apie 
kaž kokius papirkimus. Tikri 
nevidonai, kurie už kelis cen
tus eina kitiems nuostolių 
daryti. 

Cieeroję veisiasi daug kai
riųjų cieilikėliij, kurie tik ir 
žiuri kad ką blogą padalyti. 
Tur but, jie parsibeldė iš 

certo. Žiedų sezone išgirsime 
paskutinę dainą i& amsu. my
limo dainininko. Galiu drą
siai spręsti, kad iš mūsų tar
po neatsiras kitas toks daini
ninkas, kuris taip sužavėtų 
klausytoją savo dainavimu. 
Koks gražus "Karvelėlis", 
kaip jį apdainuoja art. Bab
ravičius, kokia meili "Bakū
žė", kokios gražios " A ^ o -
neles" ir koks linksmas""Sta-
sys" kaip pradeda su juo 
kalbėtis mūsų gerb. daininin
kai. 

Bet užvis gražiausias "Ne
munėlis", kada jis "tykiai — 
tykiai" teka ant pianisimo to 

munėlį" del to gražiai apdai-

nė, P. Pečiulis, A. Valinčius, 
Lisauskiene, M. Bučinskaitė, 
A. Matukaitis, M. Kazlauskas, 
1). Gedeika, D. Juodis, F. Ba
rysas, M. Kerdokas, J. Kerdo-
kas, M. Kerdokaitė, M. Ahiš-
ka, Baltruškevičius, M. Ge
deika, F. Gedeika, E. Radze
vičius, A. Vilakauskas A. Są
veikoms, D. Sodaitis, C. So-
daitis, B. Kizelis, M. Savei-
konis, E. Brendžis, Sunelaitis, 
F. Kerdokas, A. Lučinskas, 
K. Bendoras, Andulevičius, 
B. Bendoras, P. Žvirblis, E. 
Andrulevičiutė, C. Paliokas, 
A. Konkevičius, N. Inkrate, 
A. Urbonas, L. Švabauskas, F. 

Po $1: M. Jonaikė, A. Ur 
bonas, P. Rukštelis, E. Mon-
kienę, J. Navagrostkis, V. Ku-J 
čauskas, A. Mikalajūnas, J. •! 
Giedraičiutė, O. Čternauskienė, j 
O. Poiyanskienė, J. Bubnis, j 
E. Bakutienė, V. Mieielis, E. ' 
Važalienė. 

Nuoširdžiai dėkojame už 
aukas. 

švento Kazimiero Seserys. 

"Baver Asoirin" 
Tikras Saupmas 

Imk bebaimes kaip nurodyta 
"Bayer pakelyje." 

O A K T A R A I s 

Telefonas Boulevard l t l » 

Dn.S.A.Brenza 
4408 SO. ASmjUTD AVM. 

Chicago, HL 
Vai.: • ryto lkl .11 plot: 1 p« 
plet lkl 8 po plet, f l t vak. Ud 
t : l t 

nų. Gerb. Babravičius "Ne- Sinkevičius, P. Miliauskas, K 

nuoja, kad jis ant jo krantų Balčiūnas, ,F. Bufžuaksas, N. 
užaugo. J is dainuoja ir kitu 

Kerdokas, A. Cernauskas, R 

Pranskaite, E. Murinas, C. 
tautų dainas labai gra&iai, i Pavasaris, M. Radzevičius, M. 
bet lietuviškas giežiausiai. 

Kas neturėjo progos pasi
klausyti p. Babravičiaus dai
nų, tam reikia 8 gegužės už
sukti į lietuvių Auditoriją. 
Chicagiečiai pirmi, gaus pro
gos išgirsti žiedų dainas. Ar 

BrigUton Parko, kur pa,ida-jt.st«i g ė r a l a i dainuoja * • £ £ £ £ p . Kavaliauskas, 
16 unkštu, gyventi. 

Maigia. 

! 

NEW YORK, 
Prieš pat Velykas *eko ap

silankyti pas Aušros Vartų 
parapijos gerb. lietuvių kleb. 
kun. J. Šeštoką. 

Ši lietuviu kolonija ir pa
rapija bene bus pirmutinė ir 
seniausia ne tik Xe\v Yorke, 
bet ir visoj valstijoj. C'ia su 
virš 30 motų garbingai klebo-

Konkevičius, Staveckas. 
Viso $690. 
Iš šv. Alfonso Parapijos, 

Baitimore, Md. 
Jie va Matulevičienė $10; 
Po $5: J . Budelis, O. Si-

jauskienė, M. Juškevičius, M. 

vasary. Kodėl T Kiekvienas 
tą gerai Eiao. Ru
deny, kartais dar geriau 
artistai dainuoja, nes jiems 
veikia pavasario fantazija. J-
domu bus pasiklausyti mūsų1 

gerb. Babravičiaus dainų pa 
vasariui žydint. 

Dainuok Dainiau! 
Dainuok dainas Lietuvos* -

Tavo drangas 

New Yorko tunelių šakomis. 
Ant viršaus veža ir pila že-

• i įiie, sodina medelius ir creles, * nauja parap. įkūrėjas geib. fc* 6 . '• 
daro gražų parkų. Kada vis-
kų pabaigs dirbti, tai ne vien 
bus paranku išėjus iš bažny
čios važiuoti į visus New 

ADVOKATAI: 

J. P. YVaitches 
UUCI'ĮJVIB ADVOKATAI 

18)76* 8o. Mlchlgaa Arenai 
TeL P a l l n t a M M 

• p — Į i l l n f Abstrakte* Vsdėjas 

JOHN B. BOROEN 
(John Bagdziunas Borden) 

A D V O K A T A S 
111 W. ADAMS St.. Room 1217 

Telephone Kandolph 5357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt 9090 
Bfamų Telefonas RepubUc 9600 

U JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1111 W. SSnd St. arti Leaviti S t 
Telefoną* Ganai SMS 

Valandos: t ryto lkl 9 vakaro. Be-
redoj Ir Pėtnycloj nuo » r. lkl • 
v. Veda visokias bylas visuosa 
teismuose. Egsamlnuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas Ir Bisnius. 
•kolina Pinigus aut pirmo mor-
giOass lcngromiB išlygomis. 

kun. J. Šeštokas. 
Kuomet kitose lietuvių j>u-

rapijose pasitaiko šiokių to
kių nesusipratimų, šioje pa
rap. nieko panašaus nebuso 
girdėti. 

<Jerb. kun. J. šeštokas su 
kiekvienu moka gražiai sugy
venti. Jam visi lygus: ir tur
tingi ir biedni, ir mokyti ir 
bemoksliai. Visi randa pas jį 

{'malonią, užeigjj, tėviškus pa
tarimus ir pašalpos, kurie tik 
kreipiasi. 

Ne vienas atvykęs iš IJietu-
vos rado pas jį prieglauda ir 
aprūpinimų. 

Aušros Vartų bažnyčia mu
ro, gelsvų plytų, gan aukšta 
su dviem bokštais. Ls lauko 
atrodo graži. Vidus aukštas 
MI galerijomis. Altoriai gra
žus. Bažnyčios vidus tamsiai 
pilka maliava dažytas, bet 

j jau 
'Klebonas sake, kad šįmet rna-
iliavos visų bažnyčių, bus ma-
slevojaiiia kaip iš vidaus, taip 
Į ir iš oro. 

Po bažnyčia randasi sve
tainė. Parapijos nuosavybes 
randasi beveik pačiame mies
to eentre, tarp Varick ir Bro 
ome gatvių. Kiek verta para-

Yorko kraštus, kur tik kas no
rės, bet ir bažnyčios nebeuž-
stos aukšti namai, taip-gi prie
šais bus gražus parkas, kuria
me vasarų prie žydinčių ge
lių bus galima kvėpuoti tyru 
oru, 

Svečias. 

Jeigu nematote "Bayer Kryžių" 
ant pakelių ar pilės jųs negaunate 
tikrą Bayer Asplrin, kuris yra už
tikrintas saugus ir gydytojų nurody-
ti viri dvidešimts penkis metus dėl 

Šalčių 
Neuritia 

Dantų Skausmo 
Neuralgijos 

Galvos Skausmo 
Lumbago 
Kumatizmo 
Skausmų 

J. Augaitis, 0 . Rameikiene, 
M. Remeikienė, M. Lukošai-
čiutė, M. Strazdauskaitė. M. 
Vaškevičiene; 

Jonas Karalius $4.50; 
Aleksiene $4.00; 
Po $3: J. Cruckienė, E. Ka-

zekevieiutS;. 
O. Gabrefcvičius $2.5(H 
Po $2: Adomaičiai, K. Bič

kauskienė, J. lietuvninkas, J . 
Budreskis, A. Rėkus, O. Ki-
monaitienė, Bružinskienė, A - v _ 

Kiekvienas neatidarytas "Bayer" 
pakelyje randasi nurodymai. Pakely 
dvylika pilių kainuoja keletą centų. 
Vaistinėje taipjri parduoda bonkas 
24 Ir 160. • 

( I I 

D E N T I S T A I 
L J L 

J 
Tele;. Boulevard 7041 

DR. C. Z. VEZELiS 
LIETUVIS DENTIHTA8 

4MB 80. ASHLAND AVENHB 
Ant B. Zaleskio ApUekos 

nuliene; 
ttRItKl 

į\ Palaikymui puikių 
plaukų naudok 

R«0es 

L. P. SUKIS 
D E N T I 8 T A 8 

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto lkl t vaL 

vakarą. 

AUKOS PRISIŲSTOS ŠV. 
KAZIMIERO SESERŲ 

VIENUOLYNUI. 

Sonige Viduriai 
Phillips Milk of Magoesia' 

Geresnė Negu Soda 

DR. P. G. LUOMONS 
LTETUVU DaOmSTAS 

2201 WEST 22nd STREET 

-u 

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

U S. La Salia st. Room 2001 
M . Raodolph 1084 VaL 

VAKARAIS: 
JS41 U. ttalsted St. TeL Vards M f 1 
f iki • v. v. apart PanedėUo Ir 

> « 

Iš švento Kryžiaus Parapijos, 
Mt. Carmel, Pa. 

Po $1: S. Krasnickas, Kras-
nickiene, Narkevičius, A. Nar
kevičius, J. M. NarkeJvieienė, 
A. Stepoleyicius, V. Murinas, 

reikalingas atnaujinti.)V. Muriniene, V. Vasiakaus-
kas, J. Aneiinaiskas, R. Vai-
noris, A. Pranskaitis, M. Ber
notas, M. Bernotienė, Raulis 
naitienė, Barisas, M. Vasi
liauskienė, J. Marauskas, K J 
Tamkus, M. Pueeta, C. Za-. 
kas, Mrs. Peters, C. Vasiliau
skas, A. Christianas, K Sida-
ras, J. Šimniškis, A- Kerdo-

pijos nuosavybe, klebono ne-Mas, M. Kerdokas, Malinaus-
klausiau, bet nujaučiu, kadi kas, C. Vaislaisukas, A. De-; 

Įtoje vietoje ieme gali )mū\ tęskis, Mrs. Simnižkis, O. Sim-
. brangi. 

Praeitais metais, priešais 
niškis, A. Medalis, A* Juodis,! 
A. Medaliute, M. Norkevi-

bažnyčiii išgiiauta keli Uo- čius, M. Avižienis, A. jSvei 
kai didžiausių narnų. DaJjar" 
po apačia vedama tunelis, ku
ris bus sujungtas su kiton:isJRaibikis, D. Jureikonis, Mil-

Vietoj sodos paimkite biskj "Phi
llips Milk of Magnesla" J vandenį 
del nevlrškinimo, rugStaus ar gezo 
viduriuose, tuojaus palengvins jums. 

Per penkiasdešimts metu tikras 
•'Milk of Hagnesia" yra gydytoju 
nurodytas užtat kad jis prašalina 
tris sykius tiek geso i i vidurių ne
g u bicarbonate of soda. Jis neutra
lizuoja rugštumą viduriuose ir leng
vai prašalina rugštuma be valyto
jo. Apart to. Jis yra malonesnis im
ti negu soda- RelkaJaukite "Phfl-
Ups", bonkutės po 25c. ir 50c. bile 
valsUnėje "Milk of Magnesia" buvo 
ir yra vaisbaženklis the Charles 
Phillips Chemical Company nuo 
1875 metu. 

(132) 

Pritaiko akinius, atitaiso regėji
mą, akių įtempimą, ir gal

vos skaudėjimą 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedeliomis nuo 10 iki i. 

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 76T9 

Tel. Boulevard 3686 

D r. J. P, Poška 
GYDYTOJAS IR CHIBURGAfl 

3133 South Halsted St 
Valandos: 9 — 12 18 rtyo 

Vakarais nuo 7 lkl 9 
Rez.: 6504 S. Artesian Ave. 

Vai. 
TeL Hemlock 2374 
Utarninkais Ir Pėtnyčiomla 

nuo » iki 9 vai. 

Rez. Tel. Mldwaj 5511 
Dr. R. C. 

GYDYTOJAS 
Oakley Ave. 

C U P L E R 
Ir CHIRURGAS 
Ir M-tas Street 

Telefonai Canal 1712—9141 
Valandos: 2iki 4 p. p. Panedėlials 

Ir Ketvergals vakarą. 
~.J 

DR. S. B E I S 
GYDYTOJAS m CHD^URGAS 

X — SpindųUal 
Ofisas 2201 West 22nd 8treet 

Cor. g. Leavitt St. Tel. Oansl 4912 
Rezidencija: 6940 S. liaplefrood 
A-ve. Tel. RepubUc 7868 

Valandas: 1—8 * 7—8 v. v. 
NedėlioJ: 10—12 ryto 

*m Tel. Boulevard 21 ©n 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Ordytoju 1 

3303 South Morgan Street i 
) 

Ohlcago, HU. 

Tel. Canal 92C7 Res. Prospsct 8889 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

1821 South Halsted bt. 
Residenclja 8<00 S. Artesian Avs. 
Valandos: 11 ryto lkl S po platu: 

• 894 8:99 

Tel. Vlncennes 8987 Ir 
Hemlock 5524 

Dr. Constance A. O'Britis 
Gydytoja Ir Cnlrurga 

Ofisas: 7909 S. HALSTED ST. 
VaL 9—6 p. p. Ir 6—8 vakare 

Res. : 8000 S. CAMPBELL. AVS. 
Ligonius priima rezidencijoj pagal 

sutartj. 

Tel. Canal 8674 

DR. F. C. TAUTKUS 
CHmOPRACTORIUS 

8019 Oanalport Aveniu 
Valandos: Nuo 6 lkl 9 

a= 9 « C S 

Pagražinkite S i 
"Diamond Dyes" 

Paspalvinti reik %ik Įmerkti 
Nudažyti r«ik Virinti 

25 MĖTĮ) PATYRIMO 
Pritaikime akinių del Tisokių aklų 

Kiekvienam pake
lyje yra lengviausi 
nurodymai pagal 
kuriu bile moteris 
gali nuspalvinti ar
ba nudažyti gražiau 
šiomis spalvomis 
šilkus, kaspinus, se-
jonus, dresses, kau
tus, pančiakas. sve-
derius, ~£erangas 
vienu žodžiu — 
viską! 

Pirk{te Diamand Dyes — ne ko-
kaustas, A. Guceliauskas, MĄ™** kitas - pasakykite saistinin-

' . . . ^ftui kokią, materija dažysite vilnas 
G u v e l i a u s k a S , J . B e i b i k l S , J . ar šilką, linini, medvllnj ar maišyto audimo. 

(516) 

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo. 

Jei skaitant raidės susilieja 1 
daiktą. 

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas. 

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. 

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikymo akinių 

1801 South Ashland Ave. 
Platt Bldg., kam p. 18 S t 8 augdtas 

Kambariai 14, 16, 16, 17 ir 18 
Pastebėki t mano Iškabos 

Valandos nuo 9 ryto lkl 8:89 va
karo. NedėlioJ 9 lkl 11:80 ryte. 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

Afi TURIU 43 METUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikra specialistą, ne pas koki 
nepatyrei} Tikrasg pecialistas, ar
ba profesorius,- neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno išegzaml-
navimo. Jųs sutaupysit laika Ir 
pinigus. ' Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymul žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radlo — Bcope — Raggt, 
X-Ray Roentgeno Aparatą* ir vi
siškas bakteriologiškas 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
kių užsisen ėjusia, jsikerėjusia, 
chroniškų liga, , kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane. 

DR. C. C. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 1018 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 11d 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 7. 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų 

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

.J 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 S-Ashland Ave. 
BPECIJALISTAS ' 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vsi. : ryto nuo 18—18 nuo 
po pietų: nuo 7—8:99 

Nedėliomis 19 iki 19 
Telefonas MidVay 2880 

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

PRIEMONĖMIS; 
1—be peilio, 
S—bt kraujo, 
8—be marinimą, 
4—be skausmo, 
6—be jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacljentas gali 
tuoj eiti i darbų, gali tuoj valgyti: 

Gydo stalgias ir chroniškas 11. 
gas vyrų, moterų ir vaikų. 

Ligonius priima kasdieną 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 

Nedėlioms pagal nutarti 
DR. AL. K. RfCKUS 

GYDYTOJAS, C H I S T R O A S IR 
OBSTETRIfpLS 

1411 S. 50 Ave. Cicero, UI. 

Persikėle i Naują Vietą 

DR. YAITUSHi 0 . D. 
OPTOMETRISTAS 

Lietuvis Akiu, Specialistas 
Palengvins aklų įtempimą 

ris esi prleiaeUm galroi skaudė
jimo, svaigimo, akių aptem/mo. 
nervuotumo, skaudama aidų kar
šti- Atitaisau kreivas akis. nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regy-
stf Ir tolima regyste. 

Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egaamlnavlmas 
daromas iu elektra parodančias 
mtiifip ̂ urtss lrlsJdsjf 

Speclalė atyda atkreipiama wm-
kykios vaikudiama 

Valandos ava 18 ryto lkl S va
karą Nedėliomis nuo 18 ryto ta i 
1 po pietų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Blvd. 7589 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 18 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, motarų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus 

Ofisas ir Labaratorlja: l t l i W. 
18th St., netoU Morgan S t 

VALANDOS: Nuo 18—18 pietų 
Ir nuo 8 iki 7:80 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 8118. Nakty 

South Shore Stt8 
Boulevard 4188 

3235 South Halsted St | 
Vai. 8—10 A. M. ir po t v. 

TeL Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

8315 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 1 — 4 p. p. 

7—8 vakare 

< Dr. Maurice Kata 
Gydytojas ir Chirurgaa 

4631 80. ASHULKD ATS. 
Tel Yardi 

Resldencljos TeL 
Valandos: 

Nuo 18 iki 18 
Nuo f iki 8 po 
Nuo 7 Iki 8 
Nedėl. nuo" 18 tat I i 

v 

Orfise Tel Lafayette 5788 
Res. Telef. Virginia G518 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

4449 3. Ca&foraia Avenue 
Vai.; 1—6 p. P- 7—8 vmk. 

— . • • • = 

ATSILIEPDAMI L "CRMJ. 
GE" TELPANČIUS SKEL
BIMUS. PRAŠOME PAMI

NĖTI "DRAUGĄ" 
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C H I C A G O J E 
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D R A U G A S 
-L-.JL-L . M i - ' J s - -

Trečiadienis, Oeg. 4 d., 1927 
. . i . i I i i ' 

y PRANEŠIMAS. viena: teikti, bet labdariai, 
j kolegija voniėjai ir kiti ' kata-

penkines, nuo parapijom} y i-: Vakaras rengiamas pamine-
>ai ncat si klausus biuro. Del j jimui penkių metų sukaktuvių 
to biuras- įsako visiems, pas J nuo sutvėrimo Šv. Pranciš-

mavo eilės •' Seserys &v. 
Pranciškaus" ir po to prasi
dėjo lošimas "Kurčio Žento". 

ką tik ateina kūmutės penki-! Seserų Vienuolyno. Ruošiama j Lošimas gražiai išėjo. Po pro-
liių vakaruškoms arba '*mi*l! puiki programa, o po progra 

L. R. K. Federacijos Cbi-|liku darbuotojai turės pirme- Jniglit" ]>artėms kaulyti, par i mos bus šokiaį. Clriež Liet. 
cagos Apskričio svarbus sn i- nybe. . Įimti šluotų ir gerai " p a r t y , ' | Vyėių 36 kp. orkestrą, 
rinkimas įvyks seredoj gegu-. Nuorintieji pa^tu paduoti! išperti. O r a m tikslui rinkti j 
žes 4 d., 7:30 vai. vakare,''žinmv.s .skelbimus, arba pa-1 penkinių arba šiaip darbuo-

gramos buvo šokiai. Griežė 

Klevas. 

Aušros Vartų parap. svetai- \ klausimus, adresuokite sekan
t į . •. • * i r ia i : Z. Z. Vincukas, 901 W. 

Visų slsyrhj Apskričių ir;:5:>r«i St., Cbicago, 111. 
ctiaugijf prašome prisiųsti at- Vincukas, 
stovus, nes sus mas bus didc-: — • 
liai svarbus. DIEVO APVEIZDOS PAR. 

tis, tai jos laiko neturi, o 
partėms rengti tai į valios turi j 

TOWN OP LAKE. 

laiko. Kas .čia tų mada. įvedė, i Town of lakiecių Nekalto 
^ 

LIETUVIAI, GERA PROGA! 

Klaipėdoje galite nusipirkti 
už mažus pinigus visoje Lie
tuvoje žinomų 
Kvepalų i r Muilo Fabriką. 

Fabriko išdirbiniai: muilai, 
plaukams kvepalai, dantų mil 

Liet. Vyčių 36 lqx orkestrą. 
Dovaną $10 auksu laimėjo 

Jonas Sabelskis, kuris paaii-
kojo &v. Pranciškaus Seserų 
Vienuolynui remti. Ačiū p. J . 

j Saį)elskiui už tokia aukų. 

Rėmėjas. 

NAMAI - ŽEMĖ 

i 

ni 
H 

HANSLF.Y, Net)., geg. 4. 
armoje žaibo užmuštas 10 

tų vaikas R. .Tenkins. Jo tėvas 

KUR TEISYBE 
TEN IR GALYBE 

KAS NORI TEISINGO PA* 
Farmoje za.bo užmuštas 10 ™ Į T A R N A V 1 M 0 KREIPKITĖS 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 
Parapijos ateitis. 

Daugelis mano, kad Dievo 
Apveizdos parapija išnyksian 

Pranešimas. jti. Tai iliuzija. Žinoma, atei-
• Kulanui Bridgeporto kolo- viai išmirė, bet parapija ta 
nijoj raudas daugiausia prie-j i i savo jaunimų, kuris užims 
įą katalikiškos spaudos, tai savo tėvų vietas. Jaunimas 
sunku buvo įsteigti Radiolseks savo tėvų pėdomis. Tai 
Motis žinioms teikt i Vienok gi jaunimas yra parapijos 
nuo šio laiko pradės veikti i ateitis, 
stotis vardu Ž. Ž. Pi išome ne- Klebonas lo-nas Albavu'ius 

ka<l naktimis, dažniausia i Prasidėjimo P. Švenčiausios 
pri ,š nea r ia , vietomis ž m o - | d » > s narės prašomos pėtny- | £ ~ " " ^ ^ į ^ 'į^jį+i* 
nes kaip pablude rėkauja, o|cioj, geg. 6 d. atvykti i godu- ^ ^ fc ^ t - ^ ^ ^ J 
ant rytojaus miega iki 2 val.llingas pamaldas, kurios bus ^ ^ ^ Lietuvoje, 
po pietų. (Janą. jau to! laikomos už mūsų mirusių, na 1_ . _ . . L ^ 

Biuro agentas. Į re, Elenų S'abutienę. Pirmos 
mišios bus puse šešių ryte, 

pritrenktas. PAS: 

NAMAI - ŽEMĖ 

WEST SIDE. 

% Kaina $15,000. 
Atsišaukite i " Drangas" 

Pub. Co. 2334 S. Oaklev ave., antros — pusę septynių, tre- . 
v. • 'Clucago, 111. 

cios — aštuoniose. 
Taip-gi kviečiame ir treti-Kvarbus mėnesinis Aušros 

Vartų parap. choro susirinki- |ninkus į tas pamaldus ir visus 
mas ir savaitinė repeticija į- gimines bei pažįstamus, taip 
vyks semlos vakare, gegužės ip&t ir visų Sabutiengs seimy-
4 d.. Aušros Vaitu parapijos 
svetainėje. ^Kiekvienas narys 

na. -* 
-Gegužio 7 d., 7 valandų va-

nusiuasti, bet ramiai skaityti; su savo asistentus tai supran • ; privalo atsilankyti į šį susi- kare prašomos nares susirink-
vis,ns | admHlamas žinutės ;> 
musvj stoties. 

Žinutes stočiai galės kiek-

GRABORIA* 

ta. Jie mvli savo jaunimą, v. 
jaunimas juos. J ie žino kad 
Šiandie, pavyzdžiui, p. Gied
raitis yra komitetas parapi
jos, bei rytoj jau sunūs turės 
užimti jo vietą. ' 

rinkimą. Raštininkė. 

- \ 

BRIGHTON PARK. 

jti į Šv. Kryžiaus mokyklos 
kambarį. Žinote mūsų nutari 
mus. 

Justina Sucilla. 
Nore pas mus, Brigbton j 

Parke neperdaugiausia gyvuo! 

S. 0. LACHAWICI 
Lietuvis Graborius 
2314 W. 23rd Place 

Cnicairo, 111. 
Patarnauja laido 

tuvf'se kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2199 

BRIDGEPORT. 
Kaip Amerikoje gimtlsj ja draugijų, bet visos labai I 

jaunimą išlaikyti lietuviais ir veiklios. Jos rengia visokius Bal. 24 d. ftv. Pranciškaus 

Tel. Boolevard 4139 

1 A. MASALSKIS 
GIIABORIUS 

Hatų pctarnaifcr.M laldotuTėM 
C kokiam reikale, visuomet estą 
aanžiningas ir nebrangus, todėl 
tad neturime maldų užlaikymą 
skyrių. 

3307 AUBURN ATB. 
Chicago, IU. 

Seaarg Rėmėjų Apskritys bu
vo surengęs vakarų, Šv. Jur
gio parapijos svetainėj. 

P-le R. Mickaite padėklą-

PARSIDUODA restoranas 
apgyventas lietuviais, biznis 
išdirbtas gerai. Parsiduoda 
greitai ir pigiai, nes savinin-

Simpatiškas -
Mandagus -
Geresnis I r Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. 

J , F. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABTJ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Ave. 

TeL Tards 1741 r̂ 4*41 
SKYUITO 

4441 8o. Fairfleltl A?en«e 
Tel. Lafayette t71t 

SKYRIUS 
1414 So. 49th Oourt 

Tel. Cicero S794 

ŠORIUS 
1101 Aiihurn Avenui 

Tai. Blvd. I2tl 

katalikais? Tą klausima kle- vakarus, bei kitokias pranio-
bonas Albaviriiis lengvai iš- ųas. *« • ^ | | 

< riša. j (lyvuoja ria ir 6v, Praneiš-
Jaunimas Amerikoje %ar\ kaus Seserq Remijn 2 sky-

>avo i.aproeius. Jiems labai Irius, kuris savo veiklumu 
tinka amerikonų " p e p " . J i e [daug pasižymėjo, pav., suren-
nori klubnamį turėti, jiems]ges parapijos naudai vakarą 
patinka sportas. Tuo ir rupi- padare gražaus pelno. 
naši Dievo Apveizdos parap. j Dabar skyrius rengia vaka-
klcbonas. 'ra, gvg. S d., parapijps svetai- Įkas išvažiuoja Lietuvon. 

Organizuotas jaunimas šio- ne j 8eseni PraneiSJvieriij nau I Atsišaukite: 
je parapijoje turės savo klub- j dai. 1844 Canalport Ave. 

[namj pobainytiaėje salėje, kur 
bus 4 'bowtiag alleys", ''jviol 

į tables" ir kambariai susirin-!5 
Įkimams. Taigi Dievo Apveik j = 
dos parapija padarys tai, ko 5 

j nei viena nepadarė. = 
Klebonas Ignas Albavirius s 

IMI va rapea^ia ne vien pas ta - 'S 
tys parap.' įstaigas, bet i.^lai- = 
kys savo jaunimą, kuris p;dai- !x 
kys tas įstaigas. j S 

ic. ;i 

" » - « r ^ » 
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K I M B A L L 
Peoples Furniture Co. Krautuvėse 

Grojikliai Pianai 

NORTH SIDE. 

—J 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias UetiiTte Graborlos 

CHICAGOJ5 « 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
lr pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirby stės 

OFISAS: 
668 AVest 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 4063 

Jau buvo "Drauge" rašv- S 
ta, kad eia (susitverė biuras 
suprise pirtėrns tvarkyti. Tas 
biuras davinėja komitetams ' E 
leidimus penkinėms rinkti. T)a|S 
hargi sužinota, kad renkamais 

Yra kelrodis Lietuviams, knr J= 
J-iKJ'O gertaiiAt piani} ui teisiu- ;= 
gą kalną. = 
Klmball pianus vartoja pašau- = 
lyje didžiausiai pagarsėję m u- j= 
zikos artistai — vartokite ir |= 
Jųs! Mes negalime rasti Ame- = 
rikos pianų marketuose gerea- r 
niu ir vertesnių pianų už ]= 
-Klmball". Jųs taipgi nerasi- E 
te niekur kitur kaip tik pas S 
"Peoples!" 4 r 
Prašome atsilankyti ir susipa- 2 
žinti su mumis ir Kimball •> 
Pianais. r 
Labai lengvus išmokėjimo bu- = 
dus pritaikinam kiekvienam. = 

Klaipėdoje tuoj galima pirk
ti visiems gerai žinomą 

Vaistų Sandėlį 
(Prugs store) 

puikiai įtaisytą, geroje vieto
je su visomis prekėmis 

Kaina $20,000 
Krautuvė labai tinka vais

tininkams ir kitiems, nes tu
ri prityrusiu tarnautoju. 

Kreipkitės į: 

"DRAUGĄ" M | 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, BĮ. 

KRAUTUVIŲ FTJECERIAI 
Grosernlų, Bn-

It Černių, Dellka-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernlų, m a t ų 
•peclalumas. 

PARDAVIMUI 2 flatij mu
ro ir medžio namas 4x4 kamb. 
Konkreto fudamentas. Eleetra 
gezas, vana. Gatvė ištaisyta ir 
apmokėta. Bargena?. Kaina 
$5,200. Cash $1,700. 
Gen. F . Bohac 2641 W. 51 St. 

C. P. Suromskis & 
Co. 

REAL E S T A T E 

BOSTBEIMS 
1111 Soutb State Ototi 

PARSIDI'ODA blzniavas kampinis 
muro namas du Storai ir keturi pa
gyvenimai. Rendos n>e$a $230.00 j 
mėnosj. Parsiduoda pigiai. Norintie
ji gero bargeno, kreipkitės tuo jaus. 

WOLTNER 
639 West 18th St. 

Parsiduoda nauja murinę 
bungalovv: 5 kamb. furnaco 
šiluma, cimantuotas skiepas; 
kieto medžio triminkas. Kai
na $7700. Įmokėti $1500.00, 
o likusią sumą rendoms at
mokėsite. Randasi tarpe 70-
tos ir 71-mos ant Oakley av. 

Per, parduodam ir mai
nom namus, lotus, farmas ir 
visokius biznius. 

T 

Parduodame visokios iš-
dirbystės automobilius. Tu
rime daugelj mažai vartotu 
automobiliu, kuriuos galima 
pirkti labai pigiai. Kas turi 
lotus priimsiu j mainus. 

No 

EI 
SO 

(j ra 
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ĮVAIRUS KONTRAKTORIAJ 

Tel. Roosevelt 7532 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausį patarnavimą. 

Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai. Busite pilnai pa
tenkinti. 

1911 CANALPORT AVE. 
Chicago, 111. 

/ 

II 

VLADISLOVAS 
ALILIUNAS 

Persiskyrė su šiuo pa-auliti 
Gegužio 1 dieną. 6:20 valandą 
ryto. 1927 m., sulaukės 41 me
lų amžiaus gimęs Panevė/žio 
apskričio. Kemygalos parapijos 
Ažuolytė vienkiemio, paliko 
dideliame nuliūdime moterį 
Karborą, po tėvais Raltrunaitė, 
5 dukteris: Oną. Marijoną. Ag
niešką, Kotryną ir Prancišką, 
broli Antaną ir brolienę I'ršii-
lę. o Lietuvoj seseii Kazimie
ra. Kunas iMLŠarvotas rar.da-i 
1313 So. 48th Ct.. Cicero, 111. 

I.aidot\ivės jvyks Ketverge. 
Gegužio 5 dieną. 8:00 valandą 
ryto iš namų f šv. Antano pa
rapijos bažnyčią kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už v ė 
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i Sv. Kazimiero kapines. 

Vi-i A. a. Vladislovo Alillu-
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. 

Nulhidc- liekame. 
Moteris. Di'kt* rv«. Brolis 

ir Giminės, 
laidotuvėse patarnauja orrab. 

F.udeikLs, Tel. Yards 1741. 

s 4177-83 Archer Ave. 1922-32 So. Halsted St. E 
S M. KEZES, Vedėjas J. NAKROSIS, Vedėjas = 
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NEGIRDĖTAS IŠPARDAVIMAS!! 
NAŲDOKITfcS PROGA! 

Kainos — tai yra pigiau negu "auc t ion" išpardavimuo
se! Visi kviečiami! 

Turiu didelį pasirinkimo, laikrodžių, wrist-watehes, 
žiedų, daimantų, muzikališkų instrumentų, pijanų, rolhi 
pijanams ir kitų daiktų. 

PASTABA: Dabar gera proga nupirkti "gradna t ion" 
dovanos. 

i 

PEOPLES HARDWAM 
AND PAINT CO. 
S A V I N I N K A I 

OREOOBOWI0Z BROS. 
Užlaikome: 

Mallaroa, A.llejy. SUklų, Auto laik
menų, Įrankių, Indų Ir kitokių na
minių rolkallnrų reikmenų. 

Turime plombinių Ir elektros 
reikmenų 

IMI WE8T 47t» BTRXm 
Telefonas Lafayette 4 l l t 

Ghlca^o, 111. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekarooįame, 
kalsimaojame ir pomeroo-
įame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 80. HALSTED 8T. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, Dl. Tel. Tards 728J 

2 aukštu po 5 kamb. mū
rinis namas, garu apšildo
mas, kieto medžio trim.; ci
mantuotas skiepas; randasi 
tarpe 68-tos ir 69-tos ant 
Rockvvell st. Kaina $13600. 
Įmokėti $3000.00. 

Ant 72-ros prie Marquette 
parko tamsta galite įsigyti 
lotą 30x125 pėdu, {mokėda
mas $200.00 ir po $10.00 j 
mėnesj. 

Norėdami pirkti arba par
duoti namus bei žemę kreip
kitės j 

DRAUGAS REAL ESTATE 
2334 S. Oakley Ave. 

Telefonas Roosevelt 7791 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

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

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
8804 S. KEDZIE AVE 

Tel. Lafayette 6738-0710 

M A T Y K I T E 
4736 S. MAPLEVVOOD AV. 

Naujas 2 flatu mūrinis na
mas ant 30 pėdų loto. Perkant 
dabar nupirksite $500 pigiau 
negu kitą, tokį namą Brighton 
Parke. Parsiduoda lengvais 
mokėjimais. 

FRANK MATOUSEK 
NAMŲ STATYTOJAS 
2257 West 47 Street 

Parsiduoda 2 fl. muro namas 5x5 
kamb. lotas 32 pėdų pločio. Beis-
mentas, pastogė atskiri boileriai. Ka
rštu vandeniu šildimui. Aržuolo už
baigimai. Viskas moderniškai. Arti 
3 karų linijos ir eleveiterio. Arti ba
žnyčios ir mokyklos, šis pirkinys ti
krai yra bargenas. Atsišaukite. 

Ridgeway Ave. ir 23rd St. 
Telefonas Lawndale 2990 ir 2489 

I 
JUOZAS A. RIZGEN 

JEWELRY — MUSIC 
3331 South Halsted Street Chicago, IU. 

Phone Boulevard 6561 

PARDUODAM — MAINOM 
NAMCS, LOTUS, FARMAS ir BIZNIUS 

Jei nori pirkti ar parduoti na-
mą, lotą, farhią, ar biznį tai 

pirmiaus kreipkis pas mus. Turime dau
gybę bargenų ir esame visados pasirengę 
teikti greitai, sąžiningą ir gerą patarna
vimą, visose 'Real Estate reikaluose. 

Skoliname pinigus, Išrenduojame ap
saugos dėžutės, Daroma įvairius dokumen
tus, daviernastis etc. 
FRANK L. SAVICKAS & CO. 

REAL ESTATE L 
726 W. 18th St. Tėlef. Canal 1603 

SBC 

NAMŲ BARGENAI. 

3-ju flatu mūrinis namas 
po 6 kambarius. Visi vėliau
sios mados įtaisymai. Savi
ninkas Ihainys ant bile kokio 
biznio arba farmos. Kaina 
$13,500. 

r X Ojira 

( 

2-ju pagyvenimu biznia-
vas namas karštu vandeniu 
apšildomas. Savininkas mai
nys ant bučernes arba lotu. 
Kaina $14,000. 

4 pagyvenimu medinis na
mas. Garadžius del 2 karu. 
Savininkas mainys ant far
mos. 

4 kambariu cottage. Gara
džius. Randasi ant 46-tos ir 
California Ave. Kaina $4,-
500. Savininkas mainys ant 
biznio arba lotu. Perkant rei 
kia įmokėti $500. 

10 flatu naujas mūrinis na 
mas su visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Flatai po 5 ir 
4 kambarius. Randasi lietu
viu apgyventoj kolonijoj Ci-
ceroje. Įmokėti reikia $8,000 
Savininkas mainys ant kito 
namo arba priims lotus kai
po pirmą jmokėjimą. 

4 flatu naujas mūrinis biz 
niavas namas randasi Brig-
hton Parke ant Archer Ave. 
Savininkas mainys ant ge
ros farmos. Perkant reikia j -
mokėti $5,000 kitus kaip ren 
da. 

\ 

\ 

Parsiduoda 3 dideli gara-
džiai arba savininkai mai
nys ant namu. Priims lotus 
kaipo pirmą {mokėjimą. 

C. P. Suromskis & 
Co. 

5833-35 S. W H S T E R N 

A V E N U E 

Tel . Hemlock 6151 
, Ofisas atdaras Nedėlioję 

visą dieną. 
• % 
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