
\tf * * 
• 

^ 
sictf • 

J "Draitgas" yra vienintelio liet. 
knt. dienraštis. Jy? ją reikalus ro
mia ir nno priešu gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas, sj 
"Drangas" lankia iš kataliku p 
paramos, nes juk priešai jo nerems, 'r 

5)3 • LITHUANIAN DAILY FRIEND 

to 

K Spauda — tai galinga jėga. Tą 
į Jėgą gerai panaudoję, suknrsiraa 
% kultūros židinius, apginsime tikc-
\ jimą, pergalėsime tautos priešus. 
v Susipratę katalikai remia pinigais 

ir raitais katalikišką spaudą. 

— - — • — — 

Na 61 3č A C 0 P Y 
'Drangas," 2S34 So. Oakley Avenue 

CHICAGO,, ILLINOIS, PIRMADIENIS, KOVO (MARCH) 14 D., 1927 M, 
E N T E R E D AS SECOND-CIiASS MATER MARCH SI , 1916, AT CHICAGO, n j J N O I S U N D E R T H E ACT O P MARCH S, 187»-

3c A C 0 P Y 
Telefonas: Roosevelt 7791 
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jungt Amerikos Nepavykę Sutaikinti 
mm* Lietuvos Su Lenkija KIEK ŽEMES PAGROBTA 

MEKSIKOJ 

\YA,S11IX<;T<)N\ kovo 11. 
\V. S. Ho\vcll, jr., iš val

stybės departamento sonato 
užsieniu reikalu komitetą pra
eitą vasari painformavo, kad 
Meksikos valdžia, einant a&-
rar iniau įstatvmais, nuo savi-, 
ninku užgrobė 22 milijonu ak-

Marš. Wu Pakele Karą Pekino Valdžiai 
Ir Nacionalistams . 

rų žemės, kurios didžiūną pri-
gilėjo amerikonams. Ir už tą 
atsavinima neduota savinin-
kanis jokio atlyginimo. 

Japonijoj Nukentėjusia Skaiaus Auga; Dar 
Viena Baisi Vėtra Paliete Madagaskarą; 

Coolidge Nenori Kontroliuoti 
Nikaraguos 

IŠAUGINS IR PARDUOS 

LA OROSSE, Wis., kovo 12. 
— An^iu rinkėjui L. Oebler 
e i a parvežta iš p Amer ika 
jaunas kelių savaičių angis 
žinoma "boa konstriktor. ' 
Oeliler sakosi angį išaugin
siąs ir parduosiąs. 

Boa suaugęs turi 30 arba 
40 pėdų ilgio ir miškuose 
puola ir smaugia .žvėris. 

Japonai Franci joj 
Aeroplanus 

Perka 

PLĖŠIKAI SUBOMBAVO 
AUTOMOBILIUS 

PITTSBURiGH, Pa., kovo 
13. — Dviem automobiliais 

buvo vežama Pittsburgh Ter
minai Coal Co. 102,000 dol. 

* 

apmokėti darbininkus. 
Arti Coverdale kasyklos, už 

9 mailių nuo čia, automobiliu 
išlėkė oran nuo pamiriuoto 
vieškelio, be to, plėšikai dar 
sviedė kelias bombas. 

Pinigus pagrobę piktadariai 
nudūmė, sakoma, dviem auto-
mobiliais. 

Keletas asmenų sužeista. 
Vieškelis buvo paminuotas 

ir elektros vielomis minos su
sprogdintos. 

CHICAGOJE 
Nauja alaus pirklių kova 
Praeitą, penktadienį vakare 

Cbieagoj kilo nauja alaus ir 
alkoholio pirklių tarpusavė 
kova. Šiuokart nužudyta du 
triukšmadariu. Žmogžudžiai, 
kaip paprastai, išnyko. 

Šiuokart žuvo Frank Kon-
cil, vadinamas "Lef ty" , 6424 

PERDAUG NEREIKALIN
GŲ PAREIGŲ 

So. Hoyne st., ir Charles Hru-
beek, -vadinamas '*Big Hay-
es ," saliuninkas, 2136 W. 51 
str. 

Abudu buvo žinomo Šaltis'o 
sėbrai. 

Batalija j -oje gat
vėje (Persi ung road), arti 
Ashland ave. 

Koneil s\t Hrubeek važiavo 
greitai Ashland ave. j pie-

Žinių" Ofisas Kaune 
Latviai Sveikina Lietuvą 

Nepriklausomybes Šventejl 

13. I 
. tus ir pasuko į 39 gat. Juodu įtinybės butas. 

BRITANIJOS SU MASKVA DIDELĖ KOVA KINIJOJ 
DVIKOVA ! 

PEKINAS, kovo 13. -
PA RYŽI lTS, kovo 13. — džiausią kiniečių armijų ko-

Britanijos pasidarbavimu to- va Kinijoj šiandie seka Ho-
mis dienomis T. Sąjungos ta- 'nan provincijoj. 

WASHINGTON, kovo J3. |pasivijo kitas automobilius.: 
Nicaragua respublikos vai K i l a žudymas Koneil su Hru-1 

jdžia šaukias J . Am. Valsty- b w k ^ o k o g automobiliai!* I 
Di. bių protektorato (globos). ^icgindami pabėgti. Bet abu' 

Kiek patirta, prezidentas nušauta. 
Coolidge tam yra priešingas, j Koneil važiavo Šaltis 'o au-
Prezidentas studijuoja Nica- tomobiliu. 

APGRIAUTA IR ESTŲ ; " J o Ekscelencija Voldeimr-
PASIUNTINYBĖS BUTAS j ras^Užsienių Reikalų Ministe-I 

ris. Kaunas. 

KAUNAS, kovo 13. — Ties j- Tautinės šventės proga turiu 
soeijalistų laikraščio "Lietu- garbės pasveikinti Jūsų Eks-
vos Žinios" ofisu plyšo bom- celenciją ir pareikšti'giliausią 
ba. ! latvių tautos simpatija, kuria 

Ne vien laikraščio ofisas ji jauėia lietuvių tautai jos de-
apgriautas, bet nemažai nu- įvintomis nepriklausomybės su-
kentėjo ir šalę Estijos i«u*inn Įkaktuvėmis. Cielins, Latvijos 

Užsienių jfcteikalų Ministeris^* 
" J o Ekscelencija Cielins, U-

žsienm Reikalu Ministeris. Rv-UKININKŲ RAMOVĖJE 
SUSIRINKIMAS Iga. 

NORĖJO SUDEGINTI 
MOKYKLĄ . 

ryba, inėmus Italija Besara-j Karan įsimaišė maršalo W u ! r a S , 1 0 S valdžios pasiūlymus ir 
bijų pilnai pripažino' Rumuni įPei-fu armija. Šis maršalas tv i r tba , kad tai perdaug nė
jai, pakilo kovoti ne vien nacijo-i r t i i k a» i n£ l l J - Am. Valstybėms 

Bet Britanijai nevyko su-jnalistus, bet ir Pekino ™lJpa>*igŲ. 
Sudaryti su Nicaragua są

junga, reiškia tą šalį kontro
liuoti. 

taikinti Vokietijos su Lenkija džią. 
ir Lietuvos su Umkija tikslu) Jo armija ties Geltonąja u-

| pabaltėje -sudaryti stiprų prieš' pe sulaikė Pekino valdžios ar-
NE\V YORK, kovo 12. — bolševistine Rusiją atkreiptą j m i ją ir tenai dabar seka kru-

Vaikų teisman atvesta trys frontą. '• vinas mušis. Daug sužeistų 
8,9 ir 10 metų vaikai, kurie! Vokietija pareiškė, kad įai kareiviu * traukiniais parveža-
mėgino padegti publišką mo- R l l s y a v r a reikalinga. (Ji Len ™ į Pekiną. f MEXIOO € I T \ , kovo 13.— 
kvk'l-i Irnkii linko P-wi<-il'ė i • i • -• «.• ""'L ^ n i - Valstvbių ambasado-
K\Kią, KOMU iniKt. i asisak<. j v I j a v , ; ( | a r nenori grąžinti! . . J / 

Trys pabėgo iš kalėjimo 
Joliet kalėjime (ne valsti-

jiniajn) buvo laikomi 6 kali-

ATSAKO PROTEKCIJĄ 

niai, kurie buvo nubausti mi-
riof) už nužudymą- valstijinio 

Ūkininku Ramovėje iv^'ko 
ūkininkų sąjungos Kauno sky
riaus visuotinis metinis narių 
Susirinkimas, kuriame boro įvardu pareikšti giliausią sim 
padalytas politinis praneši- !»*>» Broliškai latvių tautai 

Turiu garbės padėkoti Jūsų 
Ekscelencijai už malonius pa
sveikinimus Lietuvos tautinės 
šventės proga ir vyriausybės 

mas, tartasi Marvos pieninės 
reikalais ir ?šrinkta nauja 1927 
metams valdvba sąstate: Pe-
tiulio, Musteikio, *inž. Mace-

kalėjimo vieno sargo tr piibė- jauskas, ižd. Šabanaviėius ir 
girną iš to kalėjimo. I kiti. Po susirinkimo valdybos 

Kai praeitą penktadienį jie ] įvykusiame ėia pat posėdy pa
turėjo but pakarti, bet teis- siskirstyta pareigomis šiaip: 

pirm. Petrulis, vicepirm. inž. 

Voldemaras, Ministeris Pir
mininkas ir Užsienių ReikaKj 
Ministeris". 

mas pakorimą atidėjo. Penk
tadienio nakėia jų trys išsi-

j'w .nepakenčia mokytoju. j Vilniaus Lietuvai. Be Vilniaus 
!atgavimo Lietuva negali turė-

MIRĖ LINCOLNO LAIKŲ į t i ' s a n t v k i ų su Lenkija. 
ŽMOGUS 

KANSAS CITY, kovo 12. 
— Mirė VVilliani ()wen Ra-
gan, 85 m., fotografas, kurs 
pirmutinis fotografavo p'u-mii 
kart prezidentą Lincolną 1S-
?>$ m. Macomb, Tll. 

MEPALIUOSUOJA BC 
ŠEVIKŲ AGENTŲ 

ae 

Mace jauskas, incl. Habanavi-
# ; nus prašė Meksikos valdžios l m ] ^ j g k a l (- l j i m o < j * ^ j a u ėius ir sekr. Supi la . P. ^rus 

pasiųsti kariuomenę saugoti 
amerikonišką zinko kasvklą. /. 

Piliečių registravimasis 
Kurie pilieėių seniau neuž

siregistravę rytoj tiems pas
kutinė proga užsiregistruoti 

i prieš miesto majoro rinkimus 
jbal. »r>. 

Kad daugiau pakenkti Bri
tanijai, Maskvos valdžia su 
Franci ja atnaujina derybas 
skolų reikale. 

PKK1NAS, kovo 13. — Rn- Valdžia atsisakė duoti pro-
sijo* Imlševikų valdžios a t s - .tekciją. Pažymėjo, kad vitsa 
tovas aplankė vietos valdžios 'kariuomenė užimta šalies mal 
premierą ir reikalavo paliuo- j»HUniu. 
suoti Mrs. Boiodin ir tris bol 

suimta. Jų vienas pašautas. 
Pašauta ir du "policmonu. 

teikis pasiliko valdybos nariu. 

WASHIXGTOX, kovo 11. 
— Nors Kongresas nepask\rt* 
pilnai reikalingų armijos iš
laikymui išlaidų, tečians ka
reiviu skaičius nebus mažina-
ma«. paskelbė karo sekreto
rius Davis. 

NUKENTĖJUSIŲ SKAI 
ČIUS ATRANDAMAS 

DIDESNIS 

bolševikų agentus, suimtus 
ševistiniam laive. 

Pekino valdžios premieras 
atsakė,~kad suimti negali but 

AMERIKONIŠKAS KON-
SULIS MIRĖ 

Nušautas ties namais 
Nežinomas piktadaris ties 

namais, 2839 Palmer st., m\-
ovė B. J . Schneider, kuomet 

BRIGHTON PARK 

s 

LATVIJOS IR LIETUVOS 
UŽSIENIŲ REIKALŲ MI-
NISTERIŲ SVEIKINIMO 
TELEGRAMOMIS PA

SIKEITIMAS 

Kas myli Sportą • 

TOKYO, kovo 13. -
mės drebėjimo plotuose 
tis siaučia 

Že
mi r-

K * * v 1 • i * 

une išliko gyvi 

8AO PAULO, Brazilija, ko 
vo 13. — Čia mirė nuo žaizdų 

,paliuosuoti. Jie bus teisiami |amerikoniškas konsulis Gb-!*tiff> t u r ė t i " ^ ^ y ^ BU 
už dalyvavimą kovoje prieš | fortli 
Pekino valdžią. j Canfield, amerikonas, konsu 
Bet premieras užtikrino, kad y i l i u s u n i i ^ konsuliate. 

Ši pirmadienį, kovo 14 d., 
L. Vyčių 36tos kp. įvyks pir
mas base bolininkų susirinki
mas, 7:30 vai. vak. McKinley 
Park svet. 

pastarasis priešakiniais tre-
pais žengė į savo namų prie- KAUNAS, 11-19 E. Lietu-
ancr\ 'vos nepriklausomybės sukak-

Policija sako, nušautas ga-!<u v i l i P r o « a «*^>«« »' Ut'\ Yhi k a s myV' p P ° r t a i r k , N 

<4bo-

die miršta nuo šalčio ir ai 
kio. Nukentėjusius plotus pa
lietė lietus ir sniegas. Dešim-

™" tys tūkstančių asmenų nebe-
MASKVA, kovo 13. — Bol ' t u r j pastogės ir maisto. 

ševiku valdžios agentas Pia-
Iš nukentėjusių plotų pra

neša, kad visur pakeliais at
randama žmonių lavonų. 
Daug sužeistų miršta. 

Žuvusių skaičius jau virši
ja 4,000. Sužeistų bus arti 10,-
000. 

nuo žemės drebėjimo, tie šiani, . . , , 
bylos j.erps nieko bloga Canfield suimtas. 

takov, negalėdamas gauti vi
zos i Ameriką, gryžo iš Ber-
lvno. 

nebusiu. 

NAUJA NELAIMĖ MADA. 
GASKARUI 

JAPONIJOS PRINCAS 
LANKYS AMERIKĄ 

Gali but šalčių 
Iš oro biuro praneša, nėra 

ko džiaugtis šiltu lietum ir o-
ru. Pramatomas šaltas oras, ' 
kurs netikėtai gali užtelti 
kurios nors pusės. 

TOKYO, kovo 12 — Prin-
L0ND0NA8, kovo 13. eaa Takamatsu, imperatoriaus 

(įauta žinių, kad Madagaska- brolis, liepos mėnesį žada ka
rą palietė nauja vėsula (cik- ro laivu atvykti į Amerikos 
lonas). Viena misija išgriau
ta. 

Keletas asmenų turėjo ižųti. 

pakraščius karhi su japonais 
karo laivyno studentais.: 

otlegeriais. , , 

tuvos užsyenių reikalų minis- rįe.pirma žaidė su šia kuopa, 
teriai pasikeitė tokiomis tele-; nepamirškite šio svarbaus su-

| sirinkimo. A. 
i 

gramomis: 

VELYKŲ Š V E N T E S 
i 

Sustabdytas apskaičia
vimas. 

Cook apskrities teisėjas Ja-
recki parėdė perskaityti pi
liečių balsus už aldermonus Lietuvoje gyvenantiems bus linksmiausios Velykų šventės 

I 

13-ioj wardoj kur du opo-| jei jie gaus nuo savo giminių iš Amerikos dovanų-litų ar dole-
nentu kovoja už aldennono rių. Tai-gi dabar jau laikas siųsti pinigus, kad Velykų šven

tėms gautų. Nevėluokite! vietų. 
Kadangi vienas jų priešina 

si apskaičiavimui, kreipėsi tei 
sman sustabdyti tą darbą tuo 
atžvilgiu, kad tas apskaičiavi
mas priguli ne apskrities tei-

!S 
JAPONIJA ORE GINKLUO-

JASI 

PINIGŲ KURSAS. 
PARYŽIUS, kovo 13. — 

Patirta, pastaraisiais metais 
^ . ' Japonija iš Franci jos nupir-

Lietuvos 100 litų $10.00, . 1 7 0 , . v , . 
' . A-M kusi 1/2 aeroplanu ir už tai 

Britanijos 1 svarui 4.8o y , . . . _ .... , , 
r̂  •• I O A ^ i ' QOI užmokėjusi 7 milijonus dol. 
Franci jos 1(K> trankų 6.VI - , .. , , . . . . . 
TX i - inn T A M Žadanti dar daugiau pirkti. 
Italijos 100 lirų 4.42 l 

Belgijos 100 belgų 13.91 Tai militariniai aeroplanai. 
Šveicarijos 100 frankų 19.23 Tarp jų esą nemažai didelių 
Vokietijos 100 markių 23.70 bombinių. 

J UJU Y, Argentina, kovo 
Jų tarpe vienas anglikonas ] 3 _ š i a u r i n e A r g e n t i n 4 d e i «ėjui, bet miesto tarybai 
misijonierius. s ^ ^ ^ ė į m p a i n i a i . Teisėjas Jerecki laikinai su 

Bet neturima žinių, ar vėsu K i e k ^ ^ 2g ^ ^ ^ ^ stabdė apskaičiavimą, 
la ir vėl turėjus paliesti mies-i ^ v. . , 
. _ , . . ve. Daug nežinia kur pragai-
tą 1 amatą ve, kurs pirmosios x ,: • 
vėsulos apgriautas ir juros 
bangų užlietas. 

A. Daigger & Co įstaigos 
rųsiuose, 159 W. Kinzie st., 

Mes Siunčiame Pinigus 
>> L i e t u v ą 

— 

ISPANIJOS KARALIUS 
SERGA 

KINGSTON, vTamaica, kovo ižtiko didelė ekspliozija ir ki-
13. — Vakarų Indi jų guber- lo gaisras. Gesinant gaisrą du 

• natoriai šįmet planuoja turėti gaisrininku žuvo ir 10 sužeis-
/ konferenciją Londone. ta. Vedami tardymai. 

MADRIDAS, kovo 13. - , STOCKHOLMAS, Švedija, Iš TSIgin ligoninės bepro-
Ispanijos karalius susirgo in -kovo 13.. •— Binželio pabaigo- čiams pabėgo nesenai ten pa-
fluenza ir prisimetė plaučių je cia įvyks tarptautinė pre- siųsti 7 chieagiečiai. Chicago? 
uždegimas. Visi susirūpinę. kybos rūmų konferencija. policija žiuri jų mieste. 

TELEGRAMŲ 1)2 5 0 CENTU 
Už 50 centų mes siunčiame į Lietuvą pinigus kurie esti 

išmokami i 5-6 dienas artimiausiame pašte. Per telegramą 
mes siunčiame pinigus litais arba doleriais. 

Norėdami gerą ir teisingą patarnavimą kreipkitės: 

"DRAUGAS PUB. CO.. 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III. 

TELEFONAS ROOSEVELT 7791 
Valandos nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare 

• • 

- , i «• 
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D E Ą U Q A S 
I • = • 9 S • • •P moęm 

Pirmadienis, Kovo I i 19§T 
mĘįmm 

"DRAUGAS" 
Pafcltsbed Dallj Sxcopt SundAyi 

One Tear Cft 
8tx Months S. 50 
Three Montlia l . t t 
One Month 71 
Europe one y ©ar . . . . 7 .•• 
8U Months» 480 
• Copy 01 

Vakarinių Valstybių Lietuvių Katalikų Seimas Įvyks Kovo 2 0 d., 2 Vai- Po Pietų* $Y< Antano Pa-
nap. Svetainėje, Cicero, II I . Visos Organizacijų Kuopos, Lokalės D rauglįos Kviečiamos fceimę Da

lyvauti. Bus Svarstoma Opiausi Katalikų Išeivių Reikalai. . 
—• . . Į . . . J lg 

kurią, 
" • • • • i 

i 

T T 

PASTABĖLĖS 

Neišvedamos išvados. 
Ckicagos lietuvių social-bur 

žųjų dienraščio redaktorius pa 
įniršo protauti ir nuoseklių iš
vadų daryti. Turbūt kokis Į 
smarkus "tonikas" jam nuo
sekliai rašyti pakenkė. O gal, 
pagautas jaunystės atminimų 
pasekė savo lakią vaizduote, ir 
padarė neišvedamų išvadų. 

* * Draugas'' paraše: * * Iš 
tautininkų Pažangos organo 

: "Lietuvio" matyti, kad neku
riu tautininkų nosys peraukš-
tai liečiamos". 

Žodis nekuriu pavartotas 
- tyčia, kad parodžius, jog pri

kišimas taikomas ne visiems 
tautininkams. 

Prikišima 
riems tautinink 
jų organe "telpa užgaulioji
mai tų partijų, kurių nariai 
dabartinėje valdžioje dirba". 

Taigi prikišimas daugiausia 
gali liesti redakcijų ir straips
nių autorius. 

"Draugas" toliau rašė: 

Lietuvos visuomene, 
kaip visi protingi labai gerai 
žino, sudaro ne vieni "sme
toniniai tautininkai". 

" Draugas " i r šiandien pa
sirengęs " kelti į padanges 
tuos išvaduotojus'*. 

Taigi ne "Draugui" pn-
klauso "visuomenės mulkin
tojo, Utuląs, bet socialistams. 

Socialistai buvo ir šiandien 
yra visuomen.es mulkintojais 
ir tokiais, rodos, pasiliks, nes 
tai jų gyvenimo tikslas. 

Toliaus socialistas redakto
rius rašo: 

PUTINO "TARP DVIEJĮĮ AUŠRŲ", 
• 

Putinas yra vienas iš'žymiausių lietuvių poetų. Galima 
sakyti, kad jis užima pirmųjų vietų, mūsų parnase. '-Jo siela, 
sako kritikas A. Jakštas, yra švelni, jautri, pilna dailių rit
mų, skambių rimų, ii- todėl — perdėm- simfoninga. Tots savy
bės žynių jo kūryboj nuo pat pradžioj". O ypatingai nesenai 
pasirodžiusiame rinkinėlyje "Taip dviejų aušrų". 

Šis rinkinėlis 10Į psl. in — 16, yra sudarytas iš eilėraš
čių talpintų žurnaluose, kaip "Skaitymai", "Ateitis", "Ži
dinys", "Pradai ir žygiai" ir kituose. Viso jų yra 50. 

Pačioje pradžioje dainius taip kalbą: 
"Tarp dviejų aušrų pasaulis kaip pasakų. Iš žvilgančių 

bokštų veizi didelės akys ir jų regėjimu klajoja tavo pačio 
jautimai. Rytuose jau nuspėji besiartinančia, šviesų, bet va-

^Klerikalai šiandie ima vie-j k a r u atošvaistos atgyja tavy, kaip senai girdėtų giedojimų 

Prašau Į Mano Kampelį. 
Mokestis už trumpus mokėti. Miesto gatvėmis vaik-

šai pulti tautininkus tik del 
to, kad tarp jų vienų ir antrų 
prasidėjo atvira kova del val
džios". 

Čia yra jo gryniausia tuščia 
svajonė ir, tiesiog, nesųmonė. 

Lietuvos krikščioniškųjų 
r padarytas neku- P * * 1 ^ laikraščiuose kol kas 
liukams dėlto, kad "*«»"*<>> k a d "U***** Pul" 

tų tautininkus", o jei "Drau
go" prikišimas "nekuriems 
tautininkams nosies rietimo" 

ta atvira kova del val-yra 
d&ios", tai "biednas" redak
torius gali nusiraminti — 
"Draugas" nesiirs prie Lie
tuvos valdžios. Jam užtenka "Tautininkai dar nieko ypa-

tingai žymtfus neatlikę Lietu- *» "respublikos" Amerikoje. 
voje ("ar girdite?" įbruka) Socialistas redaktorius » v o 

f eia tuos žodžius įsisvajojęs 
socialistas), nešvarią paniekų 
drebia tiems, kurie dirbo ir 

I daug gero padarė. Čia imama 
- dėmesin ypač krikščionių 
* valdžios atlikti darbai". 

Iš tų viršininėtų "Draugo" 
žodžių, svajų ar kokių garų 
apsvaigintas socialistinis re
daktorius, šaukia: 

"Jeigu tečiaus klerikalų 
laikraštis žino, kad smetoni
niai tautininkai dar nėra at
likę nieko ypatingai žymaus 
Lietuvoje, tai kam jisai mul 
kino visuomenę, po gruodžio 
17 d. perversmo ' keldamas 
juos ^padanges". 

•Draugas" "kėlė i padan
ges ne smetoninius tautinin
kus", kaip tai tvirtina savo 
Vvajonių apimtas socialistas, 

B bet tėvynės išvaduotojus, tau
tos gelbėtojus, kurie atliko' 

vaikiškas nesumanęs tęsia to
liau ir daro štai kokių išvadų: 

"Kunigai ir jų pastumdė
liai jau neteko kantrybės vai 
dinti antraeilę rolę smurtinin
kų valdžioje. Jie norėtų stoti 
pirmon vieton ir pasiimti į 
savo gruobuoniškus nagus 
visa galią". 

Padaiyti šitokių išvadų iš 
to viso, kas "Drauge" buvo 
nekuriems tautininkams priki
šama, gali tik didžiausias sva
jotojas, arba žmogus pusėtinai 
"munšainės" įtraukęs. 

Rainiai, šaltai galvojantis 
žmogus prie tokių išvadų ne

įgali prieiti, nes joms daryti 
nėra dar niekur ne tik užtek
tinų, bet beveik jokių prie
žasčių. 

aidai. Visi daiktai, kaip blankus šešėliai, dvilypuojąsi tavo 
regėjime ir tų nebežinai kokiu vardu juos vadinti. Tavo pa
čio buitis nykiais aidėjimais skrenda į tolį ir tau begalo liū
dna". 

Be to, visas rinkinėlis suskirstytas dar į šiuos skyrius: 
's 

Iš saulės vaišių, Žemės didėjimai, Iš temstančio krašto ir 
Sutemų žiburiuose. A 

Kaip formai, taip turiniui jokių užmetimų padaryti nėra 
galima. Čia dainius savo pergyvenimus ir dvasios stovius pi
na į labai gražius posmus. 

Sakysime kad ir "Rudenio naaktį", kur taip sklandžiai 
kalbama: 

Tyli naktis, šviesi rudens naktis, 
Skambi, kaip dainiaus kankliai šilkastygiai, 
Plikus laukus ir pievas ir girias 
Užliejo sidabru taip lygiai, lygiai. 
Venų as įsejaų į tuscių laukų 
Tavim pasigėrėt, gilus dangau. 
Pakėliau veidų į žvaigždėta, aukštj — 
Ir tartum lašas juroj išnykau. (12 psl.). 

Vadinas, dainius menkutis yra visai prieš Rangaus bega
lybes. Iš čia mes sužinom, kad jis klajūnas visuomet vienas 

J ir be vilties. Jį nešioja kaži kokios aklos jėgos. Pats sakosi: 
Ir nežinau, kąd aš buities kelionėj 
Minu vien žemės tremtinio takus, 
O mano džiaugsmas, poilsis ir laisvė 
Toli, kaip aukštos vžvaįgždės ir dangus. (12 psl.). 

sijonus. 
Laimingos jus, mergelės — 

rūtelės ir moterėlės — lelijė
lės, kad gyvenate Amerikoj, q 
ne Ispanijoj. Vai, bėda jums 
butų tenai su trumpais sijo
nais po gatves vaikščioti. 

Ęampininko Rądip stotis 
BCC tik kų pagavo žinių, kad 
Ispanijoj, Ąlpendraleo miesto 
valdyba uždraudus visoms pp-
niam's ir panelėms trumpus 
sijonus dėvėti. Jei kaii neklau 
so ir pasirodo gatvėje trum
pesniu sijonu negu leista, tu- 'nos. 
ri už tai bausmę miestui su-

što specialiai tam paskirtas 
valdininkas su miera rankose 
ir žiuri į moterų si jonus.'Pas
tebėjęs kurių trumpu sijonu, 
tuojau priėjęs susistabdo ir 
meruoja atstumų* nuo' žemės 
iki sijono galo. Radęs sijonų 
trumpesnį, tuojau išreikalauja 
nustatyta mokestį. Pirmomis; 
dienomis, sakoma, tcuiųpasi-
jonės sumokėjusias miestui net 
200 pezetų. ' 

Taigi madų sekėjoms 
panijoj užėjusios blogos die 

.tiko be vyskupo leidimo at-
1 likti tų ceremonijų. 

Tuomet dukterei su jauni
kiu duotas civilis šliubas ir 
pora tuo jaus išvyko į J. Am. 
Valstybes gauti bažnytinį 
šliuba. 

Statomos Mįf u ^ r i a m s 

Kampininkas. 

I š KATALIKU PASAULIO. 
Meksikos Valdininkams Lei

džiama Peržengti 
Įstatymus. 

Mexico City. — Calles'o 

g 

ir E. Ijopez Confreras, kon
greso atstovas. 

Kų apie tai gali sakyti 

. Olandu Indijoje, Ąngįų In
dijoj, Kynuose, Japonijoj Ko
rėjoj, Afrikoje dirba daug ka
talikų misionierių. Daugelis 
jų ten miršta. Mirusių vietas 

j s _ turi užimti jaunesni, kuriuos 
reikia tinkamai prirengti se
minarijose. Popiežiaus globo
jimo ji, propagandos - žinioje 
esanti draugija vardu "Šven
to Petro Meilės Darbas" su-
mane pastatyti keletu semi
narijų misionieriams bent rei
kalingiausiose vietose. Tam 
reikalui trųksta pusantro nu-
liono olandų guldenų, t' y. 7,-
500,000 litų. Draugija mano 
užtraukti tokio didžio pasko-pulk. Hejeda? ' klausia laik 

rastis editorijale. Hejeda yra lų ir apmokėti jų 5 procentais, priešreliginiai įstatymai nuolat 
inami, kaipo apsaugos prie- j vidujinių reikalų sekretorius. lj>Usę paskolos tikimasi gauti 

iš Olandų katalikę, nes litinė monės Meksikos gyventojams i r toliaus pareiškia: 
(masėms). Kuomet gi patys 
valdžios šalininkai arba ir pa-! " A r * m a n o ' k a d 

tys valdininkai peržengia aa-j t i k*J i m* i r k u m ^ u s *&!*#* \ 
įstatymai išrasti tik tiems, 
kurie neturi laimės būti vai-

81t'pji draugija toje šalyje turi 
i apie 20,000 užsimokančių ną-

komus įstatymus, nusižengę 
netraukiami teisman ir jų ne
paliečia nei agentai, nei poli
cija. 

Vietos laikraštis "EI Excel-
sior" paduoda i vykusį čia tos 
rųšies atsitikimų: 

Laikraštis patyrė, kaip vi
dujinių reikalų sekretoriaus 

Ir toks mūsų dainiaus sielos ypatingas virpėjimas. Jam ofisas pasiuntė policijai parė-

džios malonėje! Kadangi ne
praeina nei viena diena, kad 
policija arba agentai neareš
tuotų kokio nelaimingo kuni-
go, celebruojančio Mišias už
darytomis' durimis, ko liudi
ninkais yra vieni vaikai pa-

rių ir susiskirsčiusių į 700 pa-
rapijonų kuopų. Centralinė tos 
draugijos kasa 1925 m. turėjo 
603,250 guldenų (t. y. 3,01u\-
300 litų) pajamų. Tos paja>-
mos nuolat didėja, taigi bus 
iš ko apmokėti nuošimčiu? 
Be to minėtajai statybai bus 
renkamos aukos. Pati paskola 
bus išmokama dalimis ir išsi

tarnauto/ai ir keletas seneliu , 
. baigs po 22 metų. visuomet "juokiasi saulė ir kvepia žiedai". Rodos tik retkar-'dyinų, kad ji vyktų į nuro- nioiZU' A r e S t u o J a m i k u n i S a i 

čiais saulė jį užvylia, sužavėdama savo auksiniais spinduliais domus namus, kur yra kata-

Kiek tizinei žmogaus asme 

žydriąsias akis. Bet ištikrųjų, koks čia yra užvylimas.' 
Paklausykime, kaip dainius atrodo visame savo didin-

ume, .koks jo yra, kelias ir ko eina į pasaulį. Sakosi: 
Į tolį, į aukštį platus mano kelias: 
Tik balzganos miglos, tik virpančios žvaigždės, 
Tik tolimos mastančių kalnų viršūnės, *— 
Tik plazdantis jausmas: gyvenk ir mylėk! 
Einu, kaip valdovas ir laisvas ir didis, 
Kaip šiandien nužengęs nuo rankos Kūrėjo v 
Į naujų, pirmykštę garuojančių žemę, 
Ant rankų iškėlęs liepsnojančių širdį, 

Ii kiškos sutuoktuvės. Policijai 
litepta areštuoti kunigų ir vi
sus lig vieno dalyvius toj re
liginėj ceremonijoj. 

Laikraštis tomis pėdomis į 
tuos namus pasiuntė reporte 

r*"> baudžiami pabaudomis arba 
kalėjimu. Kas tas pabaudas. j 0 x l š K i a T e k o girdėti, 
kolektuoja ir kam jos tenka, ka<1 ž i a i s m e t a i s g U u l i ų A p s . 
ar jos pakliūva valstybės iž- k r i t i e s Valdyba Joniškyje sta~ 
dan, kas gali žinoti. Bet štai t v , d i d e I į g k o l u p i e ktų pra-
kuomet valininkai tuos p a - | d ž U ) s mokyklp,s nania. 
čius įstatymus peržengia, tuo- į Valsčiaus savivaldybė ir *y. 

n. kuris nutraukė vestuvi- m e * l x > l i c iJa * af e n t a i t o vi~ ventojai šį Apskrities valdy-
ninkų fotografijų. Reporteris 
buvo ceremonijos liudininku, 
bet }>olicija visai nepasirodė. 
Tai dėlto, kad tose sutuoktu
vėse dalyvavo nemažai valdi-

»' 
nybei reikalinga sveikas ir 

17 d. gruodžio perversmą. Gi į maistingas penas, tiek dvasi-
jais buvo Lietuvos kariuome- j nei jo asmenybei — geras 
nė ir jos įvykintų žygį patvir-. laikraštis. 
.tina tautiškai nusistačiusi Kun. Meškauskas. 

Einu į pasaulį gyvent ir mylėt (18 psL). 
Taigi nėra jau toks menkas dainius, kaip aukščiau pas i- ninku, tarp kurių buvo: gen. 

sakė, kad išėjęs rudenio naktį į laukų išnykstųs, kaip juroj A. Gomez, buvusis Mexico gu-
lašas. Ne. Dainius yra galingas ir didis savo jausmo nuolatiniu bernatorius, gi šiandie karo 
kalbėjimu: gyvenk% ir mylėk! Šituose žodžiuose mes galimo sekretoriaus ofise štabo virši-
įžiurėti genezę visos Putino kūrybos. 

/ (Bus daugiau) 
•» ' Į . i » •»• « • B 

sa nemato. Vidujinių r e i k a l ų ' ^ s u m a n y m a pasitinka su 
sekretorius turi žinoti, kad d į a e l i u prielankumu, ir pasi-
jo rolė šiame atsitikime yra 

ai jam pačiam pavojin
ga u 

žada sugabenti reikalingus 
tam tikslui del statybos ak
menis, ir žvyrą; bei atlikti 

Paties prezidento Oalles' kitas naturąles prievoles. 

ninkas; jo brolis pulk. F. 

duktė andai ištekėjo. Jinai 
fėvo reikalavo pakviesti ku
nigų duoti šliubų. Tėvas pa-
Unko. Imta ieškoti kunigo 

į Gomez, kurs yra senatorium. Bet nei vienas kunigas nesu-; dėta gabenti. 
, , . r ' I ' i 

Piečius mokyklai numatytas 
Mintaujos g-vėj, netoli valse, 
valdybos. 

S t a t y t į medžiaga jau pra-
Ą. B-lcąs. 

S 

J. S. 
;-*• ** -v 

J A U N Y S T Ė . 

i 

(Tųsa) 
Uždainuok!... Viskas nutils. O aš ra

mus išnešęs per gyvenimo jurų man į-
teiktų nesuteptųjų vėliavų laimingas bu
siu. Mano pareiga bus atlikta... 

Jaunystė pajudina amžinos buities 
problemų, amžinais sielos virpėjimais pla
čiausių horizontų siekia, aukso varsomis• 
gyveni.no pilkuma dailina. Visa jaunyst,\ j T , k . ta.s 1 " i » ' i n p ^ k « r s turi toki» jėga 

! 

sako vienas rašytojas, yra kūrimas, sta
tymas ir dailinimas. Tame darbe nėra nei 
vienos valandos, kuri neturėtų savyje at
eities pradžios; nei vienos valandos, kuri 
kartų dykai praėjus nenusineštų kartu su 
savimi pradėto <larbo, kurio jau nebega
lima padaryti, nes suvėlintas kūjo smūgis 
krinta gaunant ataušusios geležies. 

Jaunystė — tai neišsemiamos energi-

iniciatyvos, sumanumo ir plano jos gy
venimui. Kitaip ji gali virsti siaura pro
fanacija. Jaunystė — amžinybė, bet tik 
su sąlyga, jei žmogus, kurs tų jaunystę 
gyvena, nori būti amžinas. 

Dainius dainuoja: 
"Jei žiedo neplauna rasa, 
Nyksta grožė jo visa". 

Taip ir su žmogaus gyvenimu, jei jis 
neturi tos gaivinančios jėgos, kuri jį įvai
riomis nuovargio nusiminimo valandomis 
sustiprintų — padrųsintų, yra bedalis. 

r. i - « - : BE 

kuri jį sustiprina paguodžia, apsilpusių 
dvasių atgaivina. 

Ta jėga didelės svarbos turinčia yra 
pamėgtasis, pamylėtasis dalykas. 

ko: "Tada, kada esu nuovargio kankina
mas, pažvelgiu į berybį 'dangų, į tų sva
jonių ližkėrėtų tolumų, tada sustiprėja 
nuvargusi siela, atgyja fizinės galios ir 

jos srovė, bet neilga srovė. Ji gali greit | tik tada aš pasijaučiu viską galintis". 
be jokios naudos prabėgti. Užtai reikia 

žmogus yra vertinamas viešame, visuo- • Amžiaus žydėjimo laike, tų reikia prisi- , bos save piatį vįsoįe pilnybėje pareikšti, 
meniniame gyvenime. 

"Pamylėk viskų, kas tavo sielai ge
rų įtekinę daro, juo labiau, pamylėk visa 
tai kas gyvena, kas nori ir trokšta gy
venti" —- sakė senovės graikų išminties 
yyras. Išmokti gyvenį ir gyveninių pa
mylėti! — štai pirmas žingsnis tobulybėm 

"Kas neišmoksta gyventi — tas žū
va", sako Vydūnas. 

Ar ne taip! 
. Šis gyvenimas taj tik mokinimasis 

gyventi ir rengimasis gyventi. Jaunystės 
įųetai — tai gyveninio spręsmo metai. 
Laikas čia labai yra svarbus dalykas. Žino 
gus sprendžia užduotuosius uždavinius ir 
daugelio jų neišsprendžia. Juos tik laikas 
išspręs tas '• laikas'* kaip sako Vašing-

Vienas astronomas taip apie saye są- tonas, "kurs tyliai amžių knygos lapus 
vergia T kiekvienas amžius, tai jau užver
sta knyga, kuri greit bus gyvenimo pa
miršta". * 

Tas laikas, kurs didelę rolę lošia 
visumos gyvenime, tuo ypač žntogaus^ 

Tai galimybių šaltinis. SUYIĘ to tik J gyvenime. 'Ir yjpac jaunystėje, aųMnio. 

minti, jei norima, kad ta jaunystė — gy
venimo rožė, audringam gyvenimo kelyje 
butų palaimingąja jo galia. 

Heikia daug dirbti. Čia reikalinga iš
vystyti tinkamai asmenybę, nes, kaįp sa
kė Gėtė: "Svarbiausia gadynė žmogaus 
gyvenime — jo asmenybės išsivystymas. 
Paskui prasideda kova su pasauliu, kuri 
tiek yra įdomi, kiek yra sukuriama kas 

5> i nors nauja 
Asmenybės išvystynlas — tai tobulos 

buities pagrindas. 
Asmenybės geram išvystyme labai 

daug svarbos turi praplatinimas intelek
tualia horizonto, bendrai, mūsų dvasinių 
akyračių. V. James'as sako: "Svarbiau
sias'centras, branduolys mūsų "aš", taip 
sakant, mūsų gyvenimo šventovė — yra 
patsai veikliojo stovio jausmas. 

Sielos stoviai, turintieji veiklumo y-
patybių, turi ir ypatingų, vidujinį cha
rakterį. Jie lyg veržiasi pirmyn prieš vi
sus kitus mūsų patirties elementus". 

Intele^tualis sugebėjimas turi svar- ' 

turi bendros reikšmės, pabrėžia 'žymus 
prancūzų rašytojas H. D. SertiĮlanges, ku 
rios niekam, nevalia pamiršti, fep tai tik 
reikalingųjų kryptį įgauna visj (Jarbąi, 
kurių, paėmus kUu žvįlgsnių reįkąlauna 
ir pati mūsų įgimties plėtote. Teisingai 
apie darbų yra pasakyta, kad "tik dar
bas vysto iš neprityrimo pančių silpnus 
palinkimus; vesdaimąs ymcą per gyveni
mą į garpiiiga pecgąlės lauka'". 

Tik per darfea žmogus atsiekia to, 
ko privalo atsiekti. Ir'ypao žmogus turi 
dirbti jaunystes dienose, atmindamas, kad 
tik tada žiųogus gyvena gražiausius pruto 
sielos metus, kad tik iš pirmų savo gy
venimo dienų pmtmdamasis prie darbo, 
pasišventęs fiziškam ir dvasiškam — 
proto darbjii hus laimingas per visa gy
venimą, nesudejuos y^^ afcis Arėdamas 
sunkių pareiga, nesuvaitqs kelyje sutikęs 
nuožmių aucfra.... 

(gus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
KENOSHA,WIS. 
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H'»a: i ILL 
Iš Radio Stotie* Ql&. 

Agota Galiąskieue dovanojo 
Marijonų Kolegijai kelių šim
tų dolerių yortes mašinas kur-; 

pėms — sslioes siūti ir taisyti. 

oro, darbas baigtas tik pra
eity savaite. 

Kovo 6 d. įvyko atidary-. 
mas. Auditorijoj buvo, žaidžia
ma pirmas basketbąU1 žaidi
mas tarp 6v. Pranciškaus 

X Kovo 15 d. 7:30 vai. V ^ ^ o l e g i j i l ir Altoono tymų. Lai 
kare bažnyčioje bus painal-Įm § j o ^ Pranciškaus Kol. 

Ponia Rezgaliene ir panelė 
J. Poškaitė surinko $250.00 
ir atnešė parapijos klebonui 
sėdynėius įtaisyti \ presbyte-
rija. 

dos pirmpjo iš "Trylikos'1 

antradienių šv. Antano Pa-
dviecio garbinimui, prisilai-

tymas. 
Pirma, boję n^etė pats Bek 

torius l)r. Į)«yĮe, Žmonių Pr i-
kant vadovėlio, sutaisyto T. v a ž i a v Q i š apįelinfcės sųvkš 
Kazimiero Kapucino, garsaus » 3 0 0 į r y ^ l a b a i g ^ j ^ į p ų į . 
lietuvio misionieriaus, pinu' k i ą a u d i t o r i ja įr didele* šios 
dešimties metų buvusio s ^ j g ^ į ^ g fąfoįA 

Ištikro, atsimetę nuo Kata
likų Bažnyčios nebemiršta. 
Juos arba užmuša, arba patys 
sudega alkoholio nuoduose, 
arba nusižudo. 

Juk žinote, kad •*kovo 20 d. 
Cicero įvyks L. K. Vakarinių 
Valstybių -4 Seimas. Čia tik 
primena Badio, kad ir vieti
niai ir atvykusįeji, kad ir iš-
toli, butų prisivengę. 

-M 

GULBRANSEN PIANAS 
yra vienantints pianas kuria gro
ja taip pat kaip su rankomis be 
mevlianiškumo. 

Patentas "Re^isterine actiou" 
randasi tiktai' Gulbransen piano-
se. Yra vienas iŠ dabartinių ge
riausių action pasaulyje. 

Neduok apgauti ateik patsai 
persitikrink arba paklausk kas 
nupirkęs turi Gulbransen Pianą. 

Išgirsk Gulbransen pas 

JOS. F. BUDRiK 
PIANO KRAUTUVĖ 

3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Blvd. 4706 
• 

šv. Misijomis Amerikoje. 
X Kovo 16 d. šY. Petro 

bažnyčioje prasidės šv. Reko
lekcijos prieš Švenčiausiojo 
Sakramento ^eturdešimties 
didžiupsius atlaidas. Bųs vi
siems geros progos atlikti šv. 
išpažintį ir priimti Velykinę 
Komunija, nes bus svečių ku
nigų lietuvių. Šv. Rekolekci
joms vadovaus patyręs sene
lis misionierius, auklėtinis šv. 
Alfonso vienuolijos. Dvasios 
Vadas Pilnųjų Blaivininkų 
Lietuvių Amerikoje, Tėvas 
Petras Saurusaitis. 

X Keturdešimties atlaidai 
prasidės Panelės Švenčiausios 
Aplankymo dienoje, kovo 25, 
o baigsis sekmadienyje, kovo 
27 dienų. 

Tokios didelės ir sų visą* 
patogumais Auditorija* ryti-
nesi valstijose nęj yiena įuor 
kvkla neturi. 

Jonas Zabulionis. 
,'••• • • . (»- J|H'.' 

INO, HARBOR. INO. 

± • • ; * • & • . » • * * . > * • ! V ' , * a > ^ • ? • - , ? • " . . * * • • • • • • - • • — ~ 

PIRKITE RAKANDUS ATYDŽIAI 
Pamatykite mus pirm negu pirkaite 

kitur. Tamstos patys persitikrinsite, jog 
rakandai yra naujausios mados ir 

teisingomis kainomis. Turime 
dideli pasirinkimą visko kas-t ik reikalin

ga namui. • * 

mūsų raki 
parsiduoda 
dtdelJ past 

OASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

8824-26 So. Halsted Street > Chicago, UI. 

* * » 
»»«»» >«»»»»! 

Telefonas Boulevard 9757 
H H H H H H H M » H » » H » H » H » - » » » • » H H • • H • H ' ™ r 

taikintas tam valcavai. Paskui 
susėstą prie skanios vakarie
nės, 

J*o vakarienės buvo tokia 
programa, kokios aš, gyvenda
ma Harbore 17 metų, dar ne-

Kovo 3 d. mūsų keturios 8 U ^ . ^ ^ ^ ^ 
dnmgyos: Sv. Cecilyos cho- ^ g r a ž i | } d a i n ų į iipiMyU 

ras, Vyčių 55 kuopa, Angelo } ^ . „^ 

Varduvės. 

• Jei plaukai slenka?. * 
Naudok 

* * * * • R"0*Z ; * * s 

VVAUKEGAN, ILL • 
4' Grinorius'' sugrįžo. 

Po trumpų atostogų, St. 
Paul ir Duluth, sugrįžus j 
Waukegan$ pirmiausia. paste
bėjau, kad penktadieniais, per 
stacijas, mūsų bažnyčia būna 
pilna žmonių. 

Sta-eijas veda ir ant galo 
palaiminimų su Švenčiausiu 
teikiu klep. \$ųn. J. B. Klioris. 
Gražu, kilnu. 

Sargo draugija ir Moterų Ra 
žancavos draugija buvo surent 
gusios didelį "• supčiau" mū
sų didžiai gerb. klebonui kun. 
Kazimierui Bičkauskui pa
gerbti, jo vardo dienų. 

Kadangi petnyčbje nelabai 
buvo i>atogu "siipraisa3u ren
gti, tat mūsų klebonas svei
kinta ketvergo vakarą. 

Žmonių buvo prisirinkus pil 
na svetaine. Vakarų vedė vie
tinis vargonininkas, Antanas 
(jlemža. 

Atvedus klebonų į sale, pir
miausia Stasė Jurgutyte pa
sveikino jį visų svečių vardu 
ir įteikė didelę "l)eskc" gra
žiu, gyvų rožių ir dar kasžin 
kų« ko neteko man nmtyti. 

Po to Šv. Cecilijos choras 
padainavo kelias daineles, pri-

i Karutį 
I ąnpę 

Sustabdo į dieną 

Ateinančių savaitę, klebono 
pranešimu, draugijų salėje 
bus rodomi kintamieji paveik
slai. •* j l l l 4 

•*• » • 

ADVOKATAI: 

JOHN B, BORDEN 
(.Jalui flsgriilnnu Bordcn) 

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

Telephone Randolph 5357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt tOfO 
Namų Telefonas Republio 9600 

isokių margumynų. 
Po to ėjo sveikinimai pir

mininkų visų draugijų. Ant 
galo klebonų sveikino vakaro pora aozu Hill's sustabdo šaltį — į 
i f l i m v n i n U c 24 valandas. 
Se iUiyninKeS. Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karS-

. ' t j , gripą, paliuoauoja vidurius, suvikri-
l s k l a i l S ^ S VISUS p a s v e i k i n i - n a visa kūną. Ir nepalieka blogu, pa-

111US p r a b i l o lliUS k l e b o n a s ^ U i s , dalykas rimtas. Kasmet no* 
g r a ž i a p r a k a l b a r e i k š d a m a s Saittu priežasties mirfta virs iso,ooo. 
° 4 \ t Nežaiskite su galčiu. Nusipirkite tik-
v i s i e i U S Š i i x i i n g i a i i s į ač'iu. ra Hill's ir vartokite Šalčiui užklupus. 

Visos aptiekoa parduoda Hill's. 
Ant galo visi sustoję tris tikrai Gauk * \ \ L l £ » Šalna 30c 

kartus sušuko valio! ir tuo A a r / > i n i y^ AlllklIkllT 
dSCMCJĮ 4K"j!«iNINt 

su paveikslu 

vakaras baigėsi. 
Parapijonas. Raudona Dėžė 

D A K T A R A I : Į 

IŠ IMA TONSILUS 
TOBULIAUSIOMIS MOKSLO 

PRIEMONĖMIS: 
1—be peilio, 
t—b« kraujo, 
8—be marinimo, 
4—be skausmo, 
6—be Jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacljentas gali 
tuoj eiti I darbą, gali tuoj valgyti: 

Gydo staigias ir -chroniškas li
gas vyrų, motery ir vaikų. 

Ligonius priima kasdieną 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 

Nedėlioms pagal sutart}. 
DR. AL. M. RAČKUS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS 

1411 S. 50 Ave. Cicero, EI. 

DR.HERZMAN 
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 S t 

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

Dienomis: Canal 
Telefonai: SI 10. Naktj 

South* Shore 2238 
0 Boulevard 4136 

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

GAISRE ŽUVO 6 

3BO\YXS, Mills, N. J., ko-'; 
vo 12. — Kerosimu eksplio-
davus namuose kilo gaisras. 
Žuvo. 6 !seimynos nariai — tė
vas Stevenson, niotįna ir ke
turi vaikai. 

D E N T I S T A I 
txr. 
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SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON f 

J. P. Waitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

M f a * Bo. Mickigaa A T C S A I 
IW. PuUmaa 6f 60 

•••nltristM Abstrakt* Vadeja* 

^ 

Vincas Zupkus, kooperaty-
vės krautuves vedėjas yra 
kandidatas a^sistant super-
visor. Kinkiniai įvyks balan
džio mėnesį. Lietuviams rei
kėtų jį remti. 

Grinomis. 
Red. pastaba. Ne vien wau-

keganiečiai, bet ir * Draugas' 
buvo pasigedęs "Grinorįo", 
kuris pirmiau daug rašydavo 
žiniij. Pai?ii"ode, buvo išvažia- Į s 
vęs atostogoms r— "pasimau- I 
dyti , , ^linn. valstijoj. Jam su
grįžus į Waukegana. tikimės 
vėl susilaukti daug žinių iš 
veiklios YVaukegano lietuvių 
kolonijos. "Shake liands", 
Grinoriau! 

r. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

laa 1 W. aand St. arti Leariu SU 
Telefoną* Caaal 8551 

Talandoa: f ryto Iki • vakaro. a%-
r»d©J Ir PėtnyčioJ n no t r. Iki • 
v. Veda visokias bylas Tisuos* 
tsUmuooe. E«saminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tas, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas ir Bianlua 
•kolina Pinigus ant pirmo mor-
glčiaas lansvomis išlygomis. 

I M I U . \ I I > O M L S : išmok* artimlauMlam paiste Inicy 18-21 dienų; S 
DKAPT-^EKI.\I8 : i-niekam hrjfv 12-16 <lieiu.i: 
K \Ui . i< .K \M \|į>: išmokam artlmiaut>iam paite l>« •»•>• 2-5 dienų 5 

Ksblcgmmo 1<M» apmokąn^u^ atskirai. , 
LITI KIKSAS YftA StkA>,TiS: 

f^itu ĄO $5.2* 
Iiitu loo 10.40 
I 'itų ««lM* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.50 
I iltį 300 tfO.tJO 
I,itų 400 40.60 
Litu 500 50.75 
U t « 600 60.75 
Iiitu 700 70.75 
Litų 800 80.90 
4>ttu t«0 90.00 

Tele:. Boulevard 7041 

DR. G. I YEZEUS 
LIETUTIS DENTISTAS 

4640 8 0 . ASHLAND AVENUE 
Ant B. galeslrlo Aptiekos 

f DR, L. P. SUKIS 
D E N T Į S T A S 

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vai. 

vakare. 

DR. P. G. LUOMONS 
LIETUVIS DEHTISTA8 

2201 WEST 22nd STREET 
Tel. Canal 6111 

Talandoa: 1—11 ryto: 1—Į vakare 

Litų įooo 101.00 
PIKI \ l l>os AMERIKOS DOLERIAIS brangesnio*. 

Bankas atdaras vakarais: s 
l'TAKNTNKAIS: nuo 6 Iki 8:30; 
SIBATOMS: nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro. 

' 

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

U S. LA SaU« st Room 2001 
rel. Randolph 1064 Vsl. ano 6-6 

VAKARAIS: 
I M I • . Halsted St. T e l Tnrds 0061 
f iki • • . •• apart PanedeBo Ir 

• e fą i jC ioa 

LORETTO, PA. 
. i i — • 

Naujos Auditorijos Atidary
mas. % 

Kovo 6 d. įvyko senai lau-
kianw>s auditorijos . "Doyie 
Halt" atidarymai, kurios nuo. 
senai laukė taip kolegijos, 
taip ir Seminarijos mokslei-

Auditorija išstatyta Semi
narijos Rektoriui pagerbti. 
Mat, 1926 metais Rektorius, 
šyentė savo, sida^rįnį Kunigy: 
stės jubiliejų;. 

Auditorija turėjo but pa
baigta statyti gruodžio 15 d-> 
1926, bet dėlei blogo, gfldBH 

^ - ' i . * 

UNIVERSAL STATE x 

BANK 
3252 S. HALSTED STREET 

Chicago, IU. 

S|||||l|llll|IUIillllllllllllllllillllUlllllllllllllll|llllllllHflllllllllllllllllllllllllllllllll|IIS 

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą 
akiu įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą 

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS) 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakarą 
Nedėliomis nuo 10 lkį 1 
3265 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 767JT 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

AŠ TURIU 43 METUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlį Tikrass pecialistas, ar
ba profesorius, neklaus juąų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzami-
navlmo. Jus 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 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
kią užsisen ėjusią, įsikerojusią, 
chronišką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane. 

DR. C. C. SINGLEY 
SPECIALJSTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 1018 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki' 1 
po pietų. 

* 9 Tel. Vincennea 6887 Ir 
Hemlock IIS4 

Dr. Gonstucį I . O'Brltis 
Gydytoja Ir Chirurgą 

Ofisas: 7999 8. HALSTED 97. 
Vai. Z—% p. p. ir e— t vakarą 

Rez.: <000 S. CAMPBELL AVB. 
lu* priima rezidencijoj pagal 

sutarti. 

Rez. Tel. Midway 5513 

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

Telefonai Canal 1718—0241 
Valandos: 2iki 4 p. p. Panedėlials 

ir Ketvergais vakarą. 

TeJ. Boulevard 3686 

Dr, J. pe Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 South Halsted St. 
Valandos: 9 — 18 i i rtyo 

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

Tel. Hemlock 2374 
Val.: Utarninkals ir Pėtnyčiomto 

nuo S iki 9 vai. vak. 

DR. S . BiEZIS 
GYDYTOJAS IR eEHRCRGAS 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. S. Leavitt St. Tat O n a i tSSl 

Rezidencija: 8114 W. 43nd 88. 
Tel. Lafayette 4088 

Valandos; 1—4 * 7—8 • . *. 
Nadėlioj: l t—1 1 ryto. 

Telefonas Boulevard 1988 

Dr.S.A.Brenza 
4008 SO. ASHLAITD AVB, 

Ohlcago, DX 
Vai.: 9 ryto iki 18 pi et: 1 po 
piet iki S po piet, 4:88 vak, iki 
9:30 

• 

11 >r I i 
•A 
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Tel. Boulevard 2160 

Dr. Ą-J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, HL 

/•*• 

Tel. Canal 0257 Re*. Prospect 8488 

DR. P. Z . ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 frouto Halsted St. 
Rezidencija 8600 3. Artesian Ava. 
Valandos: 11 ryto iki 8 po pietų: 

8 Iki 8:80 vakarą. 

2 5 MĖTĮ) PATYRIMO 
Pritaikinic akinių del visokių aklų 

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
j imą 

Jei skaitant raidės susilieja į 
daiktą. 

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas. 

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

JAN SMETANA, 0 . D. 
OPTOMETRISTAS i 

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikymo akinių 

1901 South Ashland Ave. 
Platt Bldg., kam p. 18 St. S augštas 

Kambariai 14, 15, 14, 17 ir 18 
Pastebėklt mano iškabos 

Valandos nuo 9 i^to iki 8:30 va
karo. Nedėlioj 9 iki 11:30 ryte. 

Tel. Canal 4S74 

DR. F. G. TAUTKUS 
, CHIROPRAOTORIUS 

2019 Canalport Avenue 
Talandoa: Nuo 6 iki 9 

—d 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą PO numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų |r Vm ĮJgų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo t-—4 
po pietų: nuo 7— TĮ^ĮT 

Nedėliomis 3 0 iki 18 
k Telefonas Midway 2880 

^^^^^^3įr \ 

O P T S M I T B J S T Ą I 

^ • -

Persikėlė j Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
OPTOMETRISTAS 

Uetuvia Akiu Specialistas. 
Palenarvlns aklų Įtempimą ko

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklu aptemimo, 
nervuotumo, skaudama akių kar-
itj. Atitaisau kreivas akla nulmu 
oataractus. Atitaisau trumpa reST-
•te Ir tolima regystę. 

Prirengiu teisingai akinlaa vj-
soae atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klaidas. 

Bpecialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

Talandvs nuo 18 ryto Iki 8 va
kare Nedėliomis nuo 19 ryta Iki 
1 po platų, 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Akiniai $4 ir aukščiau 

1 ' . - • / " % 

Tel. Boulevard 1401 

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

3315 SO. HAL8TEO S T R E E T 
Valandos: Nuo 2 ~ 4~p.*""n.* 

7—9 vakare 
- r < 

Dr. Maurice Kabi 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S0. ASHLAND AVI. 
Tel Yarda 0994 

Rezidencijos Tai. Plaaa 8848 
Valandos; 

Nuo 18 iki 18 pls t 
Nuo 2 iki S po piet. 
Nuo 7 iki 8 vakare. 
Nedėl. nuo 14 iki 18 piet 

6ffi.se f e i ~£afayette 5791 
Kcs. Telef. Virginia 0518 

Dr. A. J. JĄVOIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

4449 S. California Avenu# 
Vai.: 1—8 p. p. 7—8 vak. 

>H 
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Pirmadienis, Kovo 14, 1927 

C H I G A G O J E 
PRANEŠIMAS. I - • TOWN OF LAKE. 

Seimo Rengimo Komisijos 
svarbus ir paskutinis susirin
kimas įvyks pirmadieny, ko
vo 14 d., 7.30 vai. vakare, 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambary. i 

Su pagarba 
Kun. H. J. Vaičunas, Pirm., 

L. Krekščiunas, rast. 
K 431 So. Wabash Avenue Federacija 
Rm. 807 Tel. Wabash 0459 

kun. V. Kulikauską*. Paskai- rengę. A. Šmpea graMai vaiz-
ta buvo apie spaudos svarbą.'davo girtuoklį. Ĵ  Brazauskas 
Cierh. prelegentas daug įdo-.buvo žyd«s, smuklės savinin-
niiij dalykų klausytojams pa- kas ir savo rolę gerai išpildė, 
pasakojo. Publikos buvo ne- S. Piežą girtuoklio sunūs bu-
nrnža. vo *'koks tėvas, toks ir su

siu Po paskaitos kalbėjo stu-:nus". Kastas Žeromskis vai-
20 d., Ciceroj į-!(lentas V. Balanda (įpie tai, dino blaivaus vyro gyvenimą. 

kaip svarbu yra mums tokios A. Petreikis buvo beritąs ir 

Paaiškinimas. 
Aaip jau visi žinome, 

joj gražiai darbuojasi. Nepri
klausančioms vertėtų prisira
šyti. 

Tegyvuoja mūsų kolonijos 
sajungietės! Ic. 

. 
PADĖKOS ŽODIS. 

vvks Vakariniu Valstybių ka-
talikiškų draugijų ir organi
zacijų Seimas. Taigi Seimo 

skyriam: 

I 
t 
i 

GRABORIAS 

S. D. LACHAVVICZ 

kad j s i rinkusiems sukėlė daug sal-
jjuos išdalintų. j daus juoko. 

Kvietimai siųsti į mūsų ko-1 Panašįo; paskaitos toje pat 
' lonija buvo klaidingai u/adre- vietoj bus laikomos kas sek-
suoti, taigi suvėlavo ir tbkin inadienis. 

Lietuvi* Grabortu* 
SS 14 W. 23rd Place 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiriausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti , o mano 
darbu busite užga-
•ėdint i . 

Tel. C anai 1271 
2199 

paskaitos. 
Panelė N. Stromskaitė jaus 

Rengimo Komisija atspauzdi- jiningai padeklamavo patrio^iF savo role gyvai išpildė. Po 
no draugijoms ir kuopoms j tinęs eiles, o paskui su p) Juo-j Iras Ciaideljs buvo jaunas stu-
kvietimo laiškus ir pasiuntė |zaiėiu sulose dialogą, kurs su- dentas, kuris darė didelio pu

blikai jspud/io. Bet veikalo 
žvaigždė buvo p-lė N. R-m-
daite, kuri vaidino doros gir
tuoklio vyro moteries rolę. 
Jos role buvo sunki, tačiau 
labai gražiai atliko. Rezise-
riavo Ona Rezgaltė-Piežienė. 

Po vaidinimo buvo šokiai. 
Oričžč L. Vyčių 36 kuopos 
orkestrą. / 

• 

Moterys, susispietusios j 

geresnio jau nebreikėjo. K. 
Mickaitė buvo išdykusi duktė 

būdu draugijos, ankščiau su
sirinkimus laikiusios, tu 
kvietinių negavo. 

Kadangi visos katalikiškos 
draugijos kviečiamos ir visos 

Reporteris. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

X Kovo G diena šios para 

(J erbi amas Redaktoriau! 
Prašau neatsisakyti patai 

pinti Jūsų gerbiamam laik
raštyje mano širdingų padėkų 
visiems tiems, kurie prisidėjo 
prie surengimo man koncerto 
kovo 2 d., g. n#., ypatingai bi-
rutiečiams * Draugui' ir "Nau 
jienoms". 208 Moterų kuopai 
tariu jįiliausia aciu vĖ" prie
lankumo, ir puikias gėies. 

Su pagarba,. 
Kamilija Jozevskaite. 

9 Dominikas Petraiti, 
15 Gaidamowičia K. 
17 Giruckui Bernardui 
21 Grigas JoJin 
23 Hėrmano\vicz Jonui 
25 Jankauskis T. 
28 Juscius John 
'32 Kasparaitis if. 
36 Maciulionis Mr. K. 
37 Medžius Jonas 
38 Motikaitis Jurgis 
43 Petraitis G. 
47 Pranas Ambrose 
50 Rnbliauskaiter A. 
55 Seimon Jurgis 
62 Stagrriunaite Magde 
66 Frbon CLas. 

NAMAI -• ŽEMĖ 

-

Tel. Boolevard 4lSt 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

afusu patarnavimas la ldoturess 
c kokiam reikale, visuomet estą 
jacžlnlngaa Ir nebrangus, todėl 
«ad neturime Ulaldų užlaikymu 
skyrių. 

3307 AURURN AVI. 
Chfcago, m 

turi teisę, i r tiesiog pareigą,.pijos svetainėje įvyko gražus 
tame Seime dalyvauti, tai bu- vakaras. Dailią programą iš-

itų labai malonu, kad kiek- -pildė mokyklos vaikučiai, ku-
viena niusij kolonijos draugi- rinos prirengė didžiai pasi
ja Seime butu atstovaujama, sventusios Seserys Kazimierie 

Tai.oi, jep kurios draugijos j tės. Visa programa buvo labai 
dailiai suderinta, bet labiau-kvietimo ir negavot, visvien 

išrink it atstovus, gaukit nuo 
dvasios vado įgaliojimą, ir 
siuskit i Seimą. 

a i «. 

Narys. 

sia žmones užžavėjo < t Žiba 

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

J. F, EUDEIKIS KOMP. 
P A G R A B Ų VEDĖJAI 

Didysis Oflaaa: 

46054)7 S. Hermitage A?© 
TaL Yards 1741 Ir 4*41 

SKYRIUS 
4447 So. FalrflHd Avenae 

Tel. Lafayette 6711 
SKYTvTTS 

1414 So. 40tb Oooit 
Tai. Cicero 8794 

RIUS 

mano trys sesvtes — įsreis-
kianeios Tikėjimą, Viltį ir 
Meile. Kita programos dalis 
daug davė juoko ir kartu pa
mokinimo, tai komedija " Jonu 
kas Melagis". Taipgi dailiai 

"Baseball". sutvarkyti driliai, kaip di-
Lietuvos Vyeių 5 kuopos dosniųjų, taip ir mažyčiu vai-

NORTH SIDE. 

S M l Auhura A T 
Tai. BlTd. 1291 

«-

ba^ebalininkai laikė pirmą kuėiu, buvo įdomus. 
susirinkimą, į kurį atsilankė Sv. Kazimiero Akademijos 
daug nauju nesitikėtų kuopos'Rėmėjų vietinis skyrius daug 
bolininkų. 

Išrinktasis naujas mūsų 

parodė darbštumo šiame va
karo Įvykinime. Nes jų vardu 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis GraboHus 

CHICAGOJB 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
ir pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
prabų išdirbystės 

OFISAS: 
468 \ f e s t 18 St. 
Tel. Canal €174 
SKYRIUS: S238 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 4083 

menedžeris Albinas Manstavi- ir parapijos mokyklos pastan
g a yra visiems Vyčių boli- gomis tasai vakaras buvo su-
ninkams fanams pažįstamas. 
Tai daug tikimės iš jo. "Bu
siness manager" išrinktas tas 
pats, Bronius Nausėda. "Cap-
t a in" Juozapas Beržinskas, 
mūsų žvaigždė. J is sako, jei 
visi seni ir nauji bolininkai 
jo klausys, tai Northsidei 
teks vėl eampionatas. 

Mes nortiisidieėiai parapi-
jonys ir Vyėmi fanai tikime, 
kad mūsų smarkus bolinin
kai laimės. 

Static. 

rengtas. Žmonių buvo pilna 
svetainė ir visi buvo labai 
patenkinti. 

Oerb. kun. Tg. Albaviėius 
buvo vakaro vedėjas, kuris 
pasakė karšta ir įdomia pra
kalbą. 

Radionas. 

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAG0S PAŠTE 

OAKLAND, Cal., kovo 11. 
— Šis miestas, Alameda, Be-
rkeley ir Biehmond planuoja 
padirbdinti nemažus uostus. 

j 4 Bikinaite Tekle 
Moten? Sąjunga, šioj koloni- 8 Daugiela Jozapas 

PRANEŠAM VISIEMS 
savo Tautieėiams Lietuviams kad mes užlaikome 
djiausią ir švariausią Lietuvišką valgyklą Cicero. 

di. 

Po No. 1312 So. Cicero Ave. 
* 

Telefonas Cicero 3738 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda lotas 30x125 pė

dų arti Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyno. Gatvės ištaisytos, 
visi asesmentai išmokėti Atsi
šaukite tuoj aus pas Antaną, 
Peldžiu į 
DRAUGAS REAL ESTATE 

2334% So. Oakley Ave. 
Svarbi priežastis verčia mane par

duoti 3-jų pagyvenimų namą ir 2 
karų garage 3-jų metų senumo. 
Vienas blokas nuo Western Electric 
Dirbtuvės. Kaina $12,500. Taipgri tu
riu kitą namą visai naują kuris 
randasi Maywood, III. taipgi $12.500 
Ir vieną turiu su biznu kuris randasi 
ant' Cicero Ave. tą ir pigei parduo-

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiinriiiiik« 

1 K L M B A L L 
— » » » • • • • * * » • • • • » • • »"Ą. j 8 j u Vj sj namai yra Mūriniai. 
— I " Į Atsišaukite prie savininko 

1312 So. Cicero Avenue 

Peopleš Furniture Co. Krautuvėse 
»• 
i 

Grojikliai Pianai 

' = 

BRIGHTON PARK. 

MARQUETTE PARK. 

Kovo G d., kapeli on i jo? r.a-
me įvyko vietinio Katalikų 
Federacijos skyriaus sureng
tos paskaitos, kurias davė 
' 'Draugo" Redaktorius crerb. 

* • 

ZUZANA ABOROVVIČIENĖ 
mirė Kove 11 d., 1927 m. 4 vai. ryto 40 metų amžiaus 
Kilo iš Vilniaus Red. Švenčionių Apskričio, Daugeliš-
kės Parap. I Mikalavos Kaimo. Išgyveno Amerikoj 
13 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Kazimierą, švo-
gerį Julijoną, švogerką Ireną Aborowičienė i r gimi
nės Amerikoje, gi Lietuvoje brolį Kazimierą Terese-
vičių, dvi pusseseri ir du pusbroliu. 

Kūnas pašarvotas 1745 W. 44th St. Laidotuvės į-
vyks Utarninke Kovo 15 d. Iš namų 8:00 vai. ryte bus 
atlydėtas į šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. 

Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: . Vyras ir visi giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. J. P. Budeikis, te l . 

Yards 1741. 

Vakaras pasisekė. 
Surengtame Moterų Sąjun

gos 20 kp. vakare parapijos 
naudai, vasario 27 d., parapi
jos salėje, dalyvavo daug žmo
nių ir visi perėjosi veikalų 
"Ant bedugnės krašto" , ku
rį vaidino L. Vyčių 36* artis-
tai-megėjai. 

Vaidinimas gerai išėjo. Ma
tyt, artistai buvo gerai prisi-

Metinės Sukaktuvės 

A. I A 
ANELĖS 

VAITKIENĖS 
K u i i persiskyrė su š io pa

sauki Kovo 12 d., 1926 m. pa
l ikdama didel iame miltudirae 
vyra Jonę . tris dukterie Bro
nislovą, Jadvygą ir Amilijn ir 
du Minu Stanislovą ir Pranciš 
kų. 

Metinės pamaldos už velio-» 
n ė s sielą Jvyks T'tamhike Kovo 
15 d., 1927 m. 8 valandą ryte 
Neka l to JPrasidėJmo P. NV. 
bažnyčioje. 

v 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus 
g i m i n e s draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š iose laidotuvėse. 

K a i p yra žiauri mirtis išplė
šė iš mūsų tarpo mušu myl imą 
moter | -motinėle paguldė šaltoj 
žemelėj . I l sėkis ramiai myl i 
moji š ios šal ies šaltoj žemelėj , 
lauk mušu, p a s savęs . 

Nujiude l i ekame: 
Visa Vaitkų šeimyna. 

Yra kelrodis Lietuviams, kur S 
N g y t i geriau*) fHaną už trisin- b 
gą kainą. E 
Kimball pianus vartoja pašau*- z 
lyje didžiausiai pagarsėję mu- 5 
zikos artistai — vartokite ir 5 
Jus! Mos negulime rasti Anie- 5 
rikos pianų marketuose gerės- S 
niu ir vertesnių pianų už F 
•'Kimball**. Jųs taipgi nerasi- = 
te niekur kitur kaip tik pas p 
"reop le s !" E 
Prasr lne atsi lankyti ir susipa- SS 
žinti su mumis ir Kimball r 
Pianais. S 
Labai lengvus i šmokėj imo bu- r 

dus pritaikinam kiekvienam. = 

Telef. Cicero 3738 

KRAUTUVIŲ F I K C E R I A I 
Grosernlų, Bn-

ff Černių, Del lka-
teasen, Restau-
rantų, Kendžlų. 

Bekernlų, m n • ų 
epectalumas. 

patarnavimas, žemos kainos. 
SOSTHEIM8 

101S South State Street 

LEAVITT STR. GARAGE 
Mes taisome Įvairius automobi

lius, Mazgojame, užlaikome Įvai
rių automobil ių dal ia Taipgi ran
duojame ga radžiu del pastatymo 
automobil ių. 

LEAVITT STR. GARAGE 
2226-30 S. Leayitt Street 

F h o n e Ganai 6054 

1922-32 So. Halsted St. = | 4177-83 Archer Ave. 
= >f." K E Z E S , Vedėjas J. NAKROSIS, Vedėjas § 
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KASPARAVIČIENĖ • 

Visagalinčio Viešpaties valia, mūsų brangi mo
tina atsiskyrė nuo mųs išgyvenusi 60 metu amželį. 

Mirė vasario (February) 24 dienoje, 1927 metuose. 
Kūnas tapo palaidotas Mount Olivett kapinėse, Au
rora, Illinois, vasario 28 d., 19?7 m. 

' a 

Gimė Lietuvoje, Žagarės miestelyje, Šiaulių aps
krityje, Kauno rėdyboje. Amerikoje išgyveno apie 
34 metus. į. . 

«; • • . 

AMŽINA ATILSĮ SUTEIK JAI VIEŠPATIE, 
O ŠVIESA AMŽINA LAI JAI ŠVIEČIA! 

Su sopančia širdžia pasiliekame: 
Vyras, Aleksandra Kasparavičius, 

l Sunai: Juozapas, Aleksandra* ir 
Edvardas. 

i 
Lietuvoje: paliko brolis Benediktas Čekanauskas 

ir sesuo Ona Kigiene. , 

(VAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

PEOPLES HARDWASX^ 
AND PAINT 0 0 . 
S A V I N I N K A I 

OREGOROWICZ BROS. 
^ \ Užlaikome: 

MallaToe. Aliejų. Stiklų, Auto reik
menų, {rankių, Indų Ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

Turime plombinių tr elektros 
re ikmenų 

l t O l WEST 47tk B T R U I 
Telefonas Lafayette 4 1 M 

Chicago, DI. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO, 

Malnvojime, dekamojame, 
kalsiinuojame ir popierno-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome tnaliavu, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, SI. Tei. Yards 728S 

NAUDOKITĖS 
PAVASARINIAI 

BARGENAIS 
C. p. SUROMSKIS 

& CO. 5833-35 South 
Western Avenue Telef 
Hemlock 6151 Per 
kam parduodam ir mai-
nom namus, farmas, lo
tus, taipgi ir visokius 
biznius. Automobilius 
parduodam geriausios 
išdirbystės automobi
lius. Paige ir Franklin 
karus, priimsim jūsų se
nę automobiliį j mainus 
taipgi turim daugelį ma 
žai vartotų automobilių 
parsiduoda labai pigiai 
kas turi lotus gali mai
nyti ant automobilio, 
nedelioms atdara visą 
diena. 
N A M Ų BARGENAI. 

Pardavimui arba mai 
nymui 3 flatų mūrinis 
namas po 6 kambarius 
su visais įtaisymais 
$1,500 įmoket. Savinin
kas mainys ant bile ko
kio bizno arba lotų. 

• 4 pagyvenimų na
mas su visais įtaisymais 
įmoket $500, savininkas 
mainys ant farmos arba 
lotų. 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

2-RI MORGIČIAI 
3 - H MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama J vieną, diena 
Perkapne real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500.000.00 
S804 S. K E D Z I E A V E 

Tel. Lafayette 6788-0716 
mmmmmmmmmmmmmm 

mos, priims uz 
pirmę įmokėjimę. 

• . 

Taipgi turim visokių 
kitokių bargenų kur pir 
kejai gali padaryti pini
g e 

C.P. 
Co. 

5833-35 S. WESTERN 
AVENUE 

{ Tel. Hemlock 6151 
i » . 

2 pagyvenimų biznia-
vas namas karštu van
deniu apšildomas įmo
ket #2,000, savininkas 
mainys ant biznicf arba 
lotų. 

Bizniavas kampinis 
mūrinis namas 8 flatai 
2 storai, išsimaino ant 
kitokio namo arba far-

' 

_ 
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