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K 'Dranga*" yra vienintelis liet. 
/ knt. dienraštis. Jis jų reikalus re-
Š mia ir nuo priešų pina. Priešai 
\ skaitlingi — darbas nelengva*. G) 
*\ ••Drangas" laukia iš katalikų / 
/ paramos, nes jnk priešai jo nrrems. A 

THE UMARY DF V*l 

N3AR251927 

m'VERsi' 

No. 71 36 A C 0 P Y 
'Draugas," 2X14 So. Oakley Avenue 

"N 

indą — tai 
*^<v 

tat* 
jėgą gerai panaudoję, sukursimą 
kultūros židinius, apginsime tikę-
jimą, pergalėsime tautos prieina. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raitais katalikišką spaudą. 

CHICAOO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, KOVO (MARCH) 25 D., 1927 M. 
ENTERED AS SECONU-CT<AS8 MATER MARCH SI, 19l«, ĄT CHICAC.O, 

-1 i , , , mm ifijniii.iiįiujĮiL 
-

ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH S. 1879 

a 

3c A C 0 P Y 
Telefonas i Roosevelt 7791 

a 

META1-VOL. Xū 

'C£«Nankinge Nemažai 
VALSTYBĖSE A B ^ j ^ 1$ 

Rusijos Bolševikai Kantonieciams 
Siunčia Dideliu Anuotu 

MIRTIS ^ K A L Ė J I M A S 

TAKSOS Už PAJAMAS 

AVASIIINOTON, kovo 25. 
Vidujinių mokesčiu biuras i 

praneša, kad už šių admini-j 
straoiniu metu aštuonis meno-! 
sius sulinkta 210 milijonų do'. I 
(laukiau federalių taksų už pa
jauni*, negu praeitais admini
straciniais motais tokiu put 
laiku. 

Pasirodo, kai nors taksos i 
sumažintos, bot jų dainiau 
surenkama. 

SUKČIAMS v CHICAGOJE iŠ . 

—. 

SAN.TIAGa, Chilo, kovo 24.jHigh school mokiniai triukš- ISBJO NAUJAS LIETUVIŲ iReinhardtas, belgas ptievena* 
— Chfle respublikos valdžia 
kongresui patiekė, jstatynio 
projektų. Tu0 projektu einant 
visi valdiški/ tarnautojai, su
gauti graftue>se arba publiškų 
pinigų aikvojime, turi but bau
džiami mirtimi arba kaV\jimu 
ligi gyvos galvos. 

mauja 
Englowood lligli scboolVs 

mokiniai laimėjo *'basketball" 
žaismo nuo Lane \Teeh sehoo-

LAIKRAŠTIS VILNIUJE |dąs, lenkas Viniarskis ir kinas 
Čangu. I>o to, pirmų kartą ko-

VILNIUS, 11-27. Vasario m. imiteto posėdžiuose dalyvauja 
12 d. pasirodė dar prieš Nau- vokiečių atstovas Seeligoris. 
jus Metus paskelbtas lietuvių 

l'ės mokinių Loyola gimnazi- ^ m 6 n o s i n i s Mktakh į UŽGAVĖNĖS 
%< Vilniaus Varpas". 

POLITINĖ MOTERIMS 
MOKYKLA 

Meksikos Valdžiai Nevyksta 
Kovoti Indi jonus 

Graikijos Jauniems Vyrams Uždrausta 
Apleisti Šalį 

FRANCIJA, Už IŠTYRIMUS 

ume. Pasibaigus žaismėms a-
pie 200 mokinių iš Englewood 
mokyklos viršutinio geležinke
lio traukiniais važiavo namo. 
Važiuojant iš didelio džiaugs-

PARYŽR S, kovo 25. — 
Franci ja stovi Jugoslavijos 
pusėje, kuri sakosi nesiginkla-
vusi Albanijos pasieniu ir tai 

Kaip iš straipsnio "Nuo re- Lietuvių klubo salėse Liet. 
dakcijos" matyt, naU>s laik- Kat. Ateitininkų Sendraugių 
rastis pirmoj v eilė j rūpinsis jSųjnii ca suruošė ba'.įų — už-
lietuvių mokyklų ir mokytoja gavėnes. 

mo ėmė triukšmauti. Daugelio . . . . , , . , . , „. .., . . . 
. v l y . reikalais, vvietimo ir siapjau - Gražios publikos prisirinko 

vagonų langus išdaužo, duns ,..,tf' i i , i« • i:i»«!i i • • i> • »• 
. ° * h i kultūros darbu, antroj ei ej labai gausiai. Buvo ir tolimes-
įšvertė. 

Painformuota policija, kuri 
ties 58 gatvės stotimi kelioli-

! 

AYASHINtJTON. kovo 24. 
Republikonų partijos Mo

terų Sąjun ;a Columbia distri-
kte atidarė politinę moterim? 

KINIEČIŲ NACIJONALISTŲ 
PAVYKIMAI 

BOLŠEVIKAI SIUNČIA 
ARMOTAS 

SHANGHAI, kovo 25. — SHANGHAI, kovo 23. -

išgalvojusi tik Italija. J ką mokinių areštavo. Kadangi 
Francijanori, kad Jugosla- C i n k e l i o kompanija ats is* 

vijos ginklavimais butu ištir- k<* J , i0S kaltinti, jie visi paliuo-

tarnaus lietuvių kunigijai, ku-nių ateitininkams ideologija 
ii Vilniaus krašte dabar net u- į žmonių. Bot tai tik parodo ka
ri savo laikraščio. "Vilniaus talikų kultūros platybę, kuri j 
Varpas" nenorėtų tarnauti -savo traukia tikrųjų inteligen-
kokini nors lietuvių tautos da-itija. 
liai arba partijai, bet visai Svetingi seimininkai ]). La-

tas. Bet Italija atsako, kad tai moti. Bot kompanija nuo te- ^ t f l u t a i „ T o l i a U eina ;<ly-ioiio, p-lė Mareinkeviėaitė, 

•e didelio mūšio nacijonalis-j Apie svetimų šalių koncesijas 
mokvkla/l.i visos salios-moto- »? karinom™* paėmo .nk-tas nacijonalistai kol-kas tyli. Boti 
,vs kvi,,-iamos aplankyti šia N a n k m f f "" ( 'h 'n k i a nK- la i ta i gav? žinių, kad Rusijos' 

no tarptautinis reikalas. 

HANKOVVE UŽDARYTOS 
BANKOS 

'P 
mokyklą ir gauti politinių pa- j 
moty. 

FKKINAS, kovo 25. - A 

vų" reikalauja atlyginimo. straipsniai, kurie šiaip ar taip d-ras p. Bielskus ir daug kitų 
liečia mūsų mokyklų ir moky- i gražiai svečius priiminėjo ir 
tojuj reikalus. Tarp kita ko pa- vaišino. 

mo- i Nuotaika kuo gražiausia: 

FEDERALĖS VALDŽIOS 
PAGELBA 

NYASHINVrrON, kovo 24. 
Pramota, atniuan/iaŽ. ad-'šauktas, 

ministraciniais metais federa- — 
lė valdžia Įvairioms valstijo
ms pagelbės pravesti gerus 
kelius ir tam tikslui panaudos 
virs 7,*$ milijonus dol. 

Iš to Illinois vaKtija saus 

SHANGHAJUJ ATŠAUK-
TAS~STREIKAS 

SHANGHAI, kovo 25. -
Čionai generalis streikas, kurs 
lietė 200,000 darbininkų, at-

bolševikai nacijonalistams siu-Jnot žinių, naeijonalistų valdo-
nėia dideles armotas, kurios -majam mieste llankow užda-
busių panaudotos išmušti sve- rytos Visos batikos, knomet ta-
tknšalius ik koncesijų. rnautojai sustreikavo. Svetim-

1 šalių laikraščių leidimas ir to-
CALLES KAREIVIAI PA£- I lesniai užilraustas. 

MĘ INDI JONŲ "TVIR-
-^- TWMV> V 

DAUG AMERIKONŲ TU- MKNICO CITY, kovo 25. 
R6JO ŽŲTI Meksikos valdžios kariuo-

virš 3 milijonus dol. 

GAL NIEKUR NEIŠVA
ŽIUOS 

" j menei po ilgų mėnesių pavy-
\YASHINGTON, kovo 25.[ko prieiti arčiau vienos yaqui 

— Jungt. Am. VaVtybių ka- indijonų "tvirtimms" Iiacate-
io laivyno Aaijos vandenyse te kalnuose, 
viršininkas adm. \Villiams ra- Valdžia dabar ske'bia, kad 

RUOŠIAMAS GENZiJROS 
ĮSTATYMAS 

Nubaustas už šaudymą 
Ties Andre\v Diekman, G3 duota Vilniaus "Ryto' 

n.., namais gatvaitėj, 15704 IiO kyklų surašąs. Yra vienas iri smagi, blaivi ir jauki. Daug 
xington st., keturi vaikai be- politinis straipsnis apie Lie- Lietuvos gyvenimui žymių as-
žaidžiant susibarė ir sukėTė tuvų. Paįvairina Vukraštį ei- menų ir jaunimo - stuaentų. 
rėksmų. į lės, feljetonas ir fransi bei į-1 Prieš 24 vai. svečiai gavo 

Diekman išėjo su šautuvu ir dorai kronika. | blynų po lėkštą. 
i Galop buvo gražus divertis-

nokliudė. Bet už Unudymų. PANEVĖŽIO APYOAftDOS 'm 0ntas -- tapeto artisti p-lė 

ROMA, kovo 25. — Italijos 
valdžia gamina cenzūros įsta
tyme, kuriuo einant bus aš-

dukart šovė į vaikus. Nei vie 
no 
areštuotas ir teismo nubaus 
tas ^0 dot. \ ' 

U imėjo 22,500 dol. 

Kazimiero Prosevičiaus, 
21)52 \V. 39 place, nalslė su 
dviem vaikais per teismą, lai
mėjo 22,500 dol. atlyginimo iš 

i TEISMO NARYS 

Respublikos Prcziderito 
Iru Tauragės nuovfedo^ taikos 
teisėjas J. Gudauskas paskir-

. tas Panevėžio apygardos teis-

IŽalinkevičaitė su savo partne
riu kukliai pašoko gražų uu-

-4«HH»įv kurį gavo kartoti. 
Užgavėnės puikiausiai pavy

kusios. 

mo nariu. 

\YASHINGTOX, kovo 24. 
— Kalbama, kad prezidentas 
Coolidge !:gi vasaros atosto
gų ^al neapleis \Yashingtono 
— neišvvks niekur kviečiamas. 

portuoja, kad nacijonalistams J ^ r <jvį dieni sekos su indijo 
paimant Nankinga nemažas 

triai cenzūruojami laikraščiai,'Q * . Tjunk \Vestern gėle- NAGRINĖJA SIELIŲ PLUK-
knygos, vaidinimai, firmos, P ^ n k v l i o kompanijos, m "**" 

NĖRA REIKALINGO FON
DO 

šimai, fonografų rekordai ir 
skelbimai. ̂  

— 

skaičius ten buvusių ameriko 
nu turėio žūti. 

Nacijonalistai anuotomis 
kai-kurias miesto dalis apšan-įm sotiVDja 
<lė ir amerikonai nuo to nukon-; 
tėjo. 

nais kruviniausias mušis ir ka
reiviai laimėję, kuomet indijo- JAPONIJA PREMJERAS 

T 

į /.niKdio Koiiipam 
tos kompanijos įstaigose žuvo 
Kaz.,Prosevičius. 

tm m. DYMO REIKALĄ NEMUNU 

nai atsimetę į kalnus. 
Ta <'tvirtuma ,^ tai indijo-

I ATSISTATYDINA 

GFAICVA, III-J R Susirii 
nkus eilinei sesijai Tautų Sų-
goS susisiekimo ir tranzito ko-

GUBERNATORIAUS AL0A NUKENTĖJUSIŲ SKAIČIUS 
NEŽINOMAS 

NEIŠLEIDŽIA JAUNŲ VYRŲ 

ALBANY, N. Y., kovo 25. 
Legislaturai įduota rezoliu-

rn:i Hgi 20,000 dol. j metus. 
v Šiandie gubernatoriui moka
ma vos 10,000 dol. 

ATĖNAI, kovo 25. - , Grai-
kijos valdžia paskelbė visiems 
jauniems graikams uždraudi-

[ANGIfAI, kovo 25. m a apleisti šalį, kuomet Bal-
ciiA padidinti alga ffubornate- ^ ^ . . . . . v, » i -%- L .. . v, 

7 / * (Oficijariai pranešta, kad ^an-!kanuose taika ir ramybe ne-
kinge nemažai amerikonų nu-'užtikrinta. Sako, gal jie bus 
žudyta ir sužeista naci jonalis-' roįkalingi kareiviauti, 
tams užimant miestų. Nukentė
jusių skaičius nežinomas. 

Į Nankinga pasiųstas vienas 
britų karo laivas. ODEftSA, kovo 24. - Juo-

Be to, nacijonalistai dar ap-1 dojoj juroj audros laiku nu 
' šaudo ir Standard Oil Co. į 
staigų. ;jį 

TOKYO, kovo 25. — Rytoj 
baigiasi parlamento sesija. 
Premieras Wakatsuki pranešė, 

Kiniečiai tarpusavial kovoja 
, . misijos vidaus plaukiojimo ko-

j Ih'i slaptos Amerikoj kinie-,|ro i t e tas< Komitetas tarp kita 
'čių organizacijos sukėlė nauja^fo nagrinėja Lietuvos vyriau-

PEOR[A, H!., kovo 25. — 
Vietos, federajis teismas gal 
laikinai bus uždarytas. Nes iš
laikymui trūksta i-eikalingo fo
ndo. 

BERLYNAS, kovo 24. — 
tarpusavy kovų. Chicagoj i r : g y b ^ s pamokų projektų d e l , ^ a k a r cMa komunistai turėjo 
kitv.oso penkiuose miestuose | RinVm T,i11ira^'mn X>Trmmi. Ko- domonstracija Nemažai sužei--Premieras Wakatsuki pranešė, k i t v o s o P^»kiuose miestuose Fįelių plukdymo Nemunu. Ko- d 

kad jis kaip rytoj a t s i s t a t y - 1 ^ 0 apsišaudymai, 5 kinio-*m i t e t o s u d ė t i n į d n f t . p r a n c u . s 
dinsias. ( ' l a i n u ž u d > t a - V l o n a s i*. C**1 zas JSL Dreyfusas (pirminin-|fl 

DIAZUI PARDUOTA 
. GINKLŲ 

sta susikirtus su policija. 

kas), anglas Baidwinas, lietu- CHICAGO IR APYLIN-
vis Dobkevičius, rumunas Po-j KF^S. — Nepastovus oras; ma-

Pafmtas kalėjiman peco, italas Rosetti, austras ža temperatūroje atmaina. 

Teismo nubaustas kalėjimu 

SENATAS TEISIA TEISĖJĄ 

vo 25. 

27 TURĖJO ŽŲTI 

INDIANAPOLIS, IncL, ko-
- Indiana valstijos se

natas teisia apirubės teisėjų 
Deartb iš Muncie, Ind. Prieš 
jį iškeltas "impeaehmentas " 

skendo graikų garlaivis **Ody-
sseus''. Turėjo žnti 27 asme
nys. 

7 
LANSING, Mich., kovo 25. 

— Legi si ataros senatas prave
dė bilių, kuriuo einant probibi-
cijos įstatymo peržengėjai tu-i 
ri but baudžiami kalėjimu. 

TRIJŲ DIENŲ KOVOS 
REZULTATAI 

SHANGHAI, kovo 25. — 
ržimdami šį miestų riacijona-

> 

TŪKSTANČIAI KINIEČIŲ 
NUGINKLUOTA 

WA8IIINGTON, kovo 25. ligi gyvos galvos jaunas žmo-
— Oiapaaiški, kadkuomet Ni-jg-žudis H. Croarkin vakar iš-
kąra.gua respublikos Diazo va-j vežtas į apskrities kalėjimų, 
Idžia pripažinta, jai parduo- Jolietan. 
ta nemažai ginklų ir amunici 
jos. 

U K U N Ų LAVONAI 
PARVEŽTI 

PINIGŲ KURSAS. 

SHANGHAI, kovo 25. — 
listai per tris dienas kovojo• Naeijonalistų užpulti šiauri-
suirusios šiaurinės kariuome-; mai (Shanghajaus ginėjai) 
nės atskirius būrius ir nema-j kareiviai mėgino gelbėtis, pas-
žai kareivių nukauta. Apskai-I prųzdami į tarptautinę koneė-

Lietuvos 100 litų 
Britanijos svar 

$10.00 t o m a ' t l l l^j° žajti apie 300 
4 g5 šiaurinių kareivių. Galybėj su-

Francijos 100 frankų 3.91 Į ž e i s t ū -
Italijos 100 lirų . 4.58 Kruviniausias mu&is įvykęs 
Belgijos 100 belgų 13.91jvknoj gtjležankelio stoty, kur 
Šveicarijos 100 frankų 19.23 šiauriniai kareiviai mėgino 
Vokietijos 100 markių 23.70 užsibarikaduoti. < , 

sijų. Iš jų apie 50 nukovė bri
tai ir italai. Tūkstančiai kitų 
metė ginklus, daugelis nugin-

WA£HINGTOX, kovo ?5. 
~— Naujo pronibicijai \*>kinti 

kluota. Jie visi \&andiė laiko-į^į^o viriininku iždo sekreto-
ini atov>;ld4!«e. At>ie Jų lifcUa* jįt& iftllon ptikyrė Haynes 
tariamasi su hacijonalishj ta-i [$ fthio. j 0 uorėje probibici-

i dais. 

NEW YORK, kovo 25. -
Parvežti J. Am. Valstybių ar 
raijos trijų lakūnų lavonai. Tie j 

Pašautas pofiemonas 
Ties drabužių dirbtuve, 1208 

>So. Paulina st., pašautas po-
įlicijos seržantas A. Tassione. 
j Policija ieško trijų jaunuolių, 
kurie toj vietoj sukinėjosi. 

VELYKŲ ŠVENTES 
Lietuvoje gyvenantiems bus linksmiausios Velykų švente* 

; jei jie gaus nuo savo giminių iš Amerikos dovanų-litų ar dole
rių. Tai-gi dabar jau laikas siųsti pinigus, kad Velykų šven
tėms gautų. Nevėluokite! * 

Automobiliu aukos 
lakūnai žuvo mieste Buenos' C° o k apskrity ir Chicagoj 
Aires susidaužus ore aerop-!]iS'* vakar šįmet nuo automo-

Mes 
v 

Siunčiame Pinigus 
Į L i e t u v ą 

lanams. 

NAUJAS PROHIBICIJOS 
VIRŠININKAS 

•• 
• 

biliu žuvo 182 asmeniu. 
TELEGRAMŲ I K 5 0 CENTŲ 

8 VALANDŲ DARBAS 

jos dalininkai. 

SPRINGFIELD, I1L, kovo 
25. — LegifelaturęS pramones 
reikalų komitetas 17 balsais 
prieš 4 nubalsavo refcpmenduė-
ti legislaturai praverti 8 V&* 
landų darbo dien6je moterims 
įstatj-mų. 

Už 50 centų mes siunčiame į Lietuvą pinigus kurie esti 
išmokami į 5-6 dienas artimiausiame pašte. Per telegramą 
mes siunčiame pinigus litais arba doleriais. 

Norėdami gerą ir teisingą patarnavimą kreipkitės! 
• (d DRAUGAS PU B. CO., 

2334 So, Oakley Avenue, Chicago, I1L 
TELIFONAS ROOSEVELT 7791 

Valandos nuo S ryto iki 8 vai. vakare 

- ^ ^ _ 
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moji prakalba atvykus šion 
šalin. Pokyly dalyvavo virš 
200 Kliubo narių. j 

Federalio teismo teisėjas 
Manton, Katalikų. Kliubo pre
zidentas, pokyly pirmininka
vo. Laikraščio "Amer ica" re
daktorius kun. Padsons buvo 
interpreteriu. 

Vyskupas Diaz tarp kitko 
sakė: • 

Lietuvos bolševikai prisipa- " Labai man malonu, ger-
žįsta savo "karą/ ' visiškai biamieji Katalikų Kliubo na-
pralaimėje. Jų eilės pilnai su-jriai, antru kartu būti jūsų 
ardytos. Jie jaučiasi neturį 8Večiu. Didelę garbę man ir 

PASTABELES 

Bolševikai pralaimėjo 'karą'. 

LIETUVOS VIDAUS POLITIKA, 
K 

• 
<Uenia, KOTO 2», 1927 

T > 

! | -

i , 
. 

• 

i | L. R. K. FEDER. CHICAGOS 
APSKRIČIO SPAUDOS 

• M " į * 

jėgų viešai veikti. Vienok 
rankų dar jie nemano nuleis
ti. Sako lysių i palėpes, į ur
vus, slapta spausdinsią laik
raščius ir įvairius atsišauki
mus ir juos slapta platinsią 
tarp žmonių. 

Bet klausimas, ar tą darbą 
dirbant, bus saugu palėpėse. 
Bolševikus ir iš ten išbaidys, 

per mane Meksikos katali 
kams darote, kuomet jųs kar
tu su mumis atjaučiate tiro
niškus persekiojimus, kokius 
iškėlė Meksikos katalikams 
tos šalies valdžia. 

" T a i baisiai neteisingas 
persekiojimas, kadangi patys 
aukštieji Meksikos valdžios 

. Valdžios pertvarkymas. į i . > •* 
Prityrimas ima, j įrodyti, jog tankus šalies Vyriausybes 

besimainymas neina jos naudai. Kiekviena valdžia, galima 
sakyti, vos tik pradėjusi veikti, j au turi savo veikimą nutrau
kti. Štai išrenkama nauja ir gi išnaujo pradeda veikti ir nau
jus mėginimus daryti. . 5 

Panašiai yra Lietuvoje. Ten Seimai ir jų statomos val
džios nuolatos mainėsi. Ką vienas Seimas su savo pastatyta 
valdžia nuveikė, tai kitam Seimui ir jo pastatytai valdžiai 
netinka. Bando atmainyti. Kyla nesusipratimai. l!ina betvar
kė. Prasideda nepasitenkinimai ir protestai. Šalies gyvenimas 
i r jos gerbūvis vietoj žengti pirmyn veliasi toje pačioje vieto
je arba krinta žemyn. 

Taip įvyksta, kuomet Seimas renkamas kas trys metai ir 
jo statoma valdžia sykiu su juo. Todėl Lietuvoje iškeliamas 
projektas reformuoti Konstituciją, įvedant pagerinimų. 

Manoma, kad Lietuvai busią sveikiau, jei Respublikos 
prezidentas bus renkamas visos tautos, septynerių metų ter
minui, nepriklausomas nuo Seimo ir jis sudarys valdžią. 

Seimas turėtų būti mažesnis, rinktas penkerių metų ter
minui. Tuo būdu piliečių galvos piasilsėtų nuo partijų agitaci
jų ir melų, o pats Seimo darbas atneštų daugiau naudos. At-

KOMISIJA, 

ATSIŠAUKIMAS, 

VIVA TONAL COLUMBIA 
f PHONOGRAFAI 

nes ar norės kosti nuolatinius inįs yra įsitikinę, jog jie ne-
valdininkai giliai savo širdi- stovai gautų geriau susipažinti su šalies reikalais ir aprūpinti 

ramybės ir tvarkos ardytojus. 
Bolševikai smarkiai užsikir

te. Nors mato, kad bolševiz
mas neveda prie ko nors ge
ro, kaip rodo Rusija, vienok 
prisispyrę nori visur įsukti 
savo betvarkę ir su ja einan
čias nelaimes. 

Iš žydų "karo" su 
Fordu. 

Kaip išrodo, tai žydai bus 
pralaimėję " k a r ą " su Fordu. 
Užsimanė iš Fordo miliono 
dolerių, bet, turbūt, negaus 
nei šešių centų. 

turi nei mažiausios teisės mai 
šytis į žmonių religines prak
tikas. Tos praktikos yra net 
Meksikos konstitucijos garan
tuojamos ir (žmonės tas savo 
teises gina ir gins. 

*'Tironiški tie persekioji
mai, kadangi Meksikos vald
žia sau tinkamai interpretuo
ja konstituciją, skelbia netei
singus įstatymus ir neteisin
gai ir tironiškai juos vykina. 
Valdžia skleidžia tokių ir ki-

ją geresniais įstatymais. . 
. Gi daVar vos spėjo pradėti darbą, kaip žiūrėk jau laikas 

rengtis prie naujų rinkimų. 
Taigi senesniųjų už Lietuvą respublikų prityrimas ir jos 

pačios praktika jau įrodo, kad viršminėtos reformos gali Lie
tuvai atnešti naudos. 

Valdininkija. 
Amerikiečiai lietuviai, atsiiankiusiejie Lietuvoje, vieni 

, ... , . , .v. , , . . , . 1 . darvta vietinė Spaudos Komi 
mažiau, kiti daugiau nusiskundžia jos valdininkais. Tų nusis- .. \ 
kundimų netrūksta ir Lietuvos laikraščiuose. 

Ar visi tie nusiskundimai teisingi, sunku žinoti, bet ga
lima, manyti, kad valdžios ir kitokiose įstaigose trukumų ten 
yra daug. 

Visi kaltina dažniausia Maldininkus, nors ne visuomet 

K. Federacijos Chicagos A-
pekrttvs kovo 2 d. š. m. išrin
ko savo sričiai Centralinę 
Spaudos Komisiją iš šių as
menų: J . Žvirblis, A. Peldžius 
i r kun. P-ras K. Matulaitis. 

Apskričio spaudos komisijos 
uždavinys — pagelbėti Fede
racijos skyriams ir atskiroms 
kolonijoms platinti katalikišką 
lietuvių spaudą. 

L. R. Kat. Vakarinių Val
stijų 4-sis Seimas, įvykęs 20 
d. kovo š. m. Cicero, 111. nuta
rė, kad butų visose lietuvių 
kolonijose įvykinta "spaudos 
savaitė ' ' balandžio mėnesyje 
ir kiek galint daugiau išpla
tinti mus?.] katalikiški laikraš-
v" • 

erai. 
Ch. Apskričio Spaudos1 Ko-1 

misija kreipiasi šiuoini į visus' 
Feder. skyrius, priklausančius 
prie Chicagos Apskr. prašyda 
ma suteikti, kiek galint grei
čiau, sekančių žinių: 

1. Ar Jūsų skyriuje yra su-

Naujas tobulumas ir aiškumas balso. 
Kainos $40.00 ir aukščiau. Mainome ant JŪSŲ 

seno phonografo. 

tokių prasimanymų, mėgin- j į e kalti. Kalta dar ir valdininkų nesutvarkinta sistema. 
dama tuo būdu pateisinti sa-

Adv. Sapiro, Fordo kaltin-jvo nedoruosius žingsnius. Ne~ 
tojas, iki šiol nesuspėjo dar pildančius jos įstatymų bau 
Fordo apkaltinti, (ii Fordo džia kalėjimu, pabaudomis, 
ginėjai apkaltino Šapirą ir jo kankinimais ir mirtinu. 

Buvusių Vyriausybių buvo daroma ir šis ir tas, kad val
diškasis aparatas pagerėtų, bet tobulumo nepasiekta. 

Ši Lietuvos Vyriausybė žada imtis plataus perorganiza
vimo valdiškojo aparato. J i žada įvesti daug. atmainų. Valdi
ninkams bus geriau užtikrintas vietos pastovumas, «ž tat bus 

kolegas, kad jie apgavo f ar-j " Atrodo, kad Meksika dau-Įnuo jo reikalaujama didesnės .drausmės ir atsakomybės. Vai 
merius, išlupo iŠ jų didelius įįgiau jau nebegyvena dvide-
pinigus. Nekurie apkaltinimai Išimtame šimtmety, kurs ap-

dininkai už prasižengimus bus smarkiau baudžiami. 
Tuo būdu manoma apsaugoti piliečius nuo valdininkų 

pasirodę taip aiškus, kad Šapi Į šauktas laisvės ir civilizacijos sauvalios ir pagreitinti jų veikimą. 
ro negalėjęs išsiginti ir pri- j šimtmečiu. Bet gryžta į pa-
sipazines. goniškus Romos ir Nerono 

Iš tikrųjų, jei visi užmeti- persekiojimų taikus, 
mai Šapirui padaryti bus į- "Delko aš neturėčiau jau 
rodyti, tai jam iš. kaitintojo s t i savo dėkingumo į jus, Ka-
gal teks pereiti į kaltininkus talikų Kliubo nariai, jei jųs 
ir atsisėsti kaltininkų suole, tiek daug interesuojatės savo 

Senatorius Recd, ginas For
dą savo įrodymų daugumu ir 
aiškumu grumdyte grumdo mis darbuojatės simpatizuoti 
kaltintojus. 

Vyskupas Diaz New Yorko 
• Katalikų Kliube. 

Lietuvos kariuomenė, j 
Kadangi mostams valstybėms laikyti didelė kariuomenė 

yra labai didelė našta, ' tai jos stveriasi Įvairių būdų sau tą 
naštą palengvinti. Jos paprastai reguliarės kariuomenės laiko 
nedaug, bet už tat pasirūpina, kad visa taula, visi piliečiai 
butų gerokai apsipažinę su karišku veikimu* 

Tuo keliu mano eiti Lietuva. J i nemano laikyti didelę 
katalikų brolių Meksikoj ken- nuolatine kariuomenę, bet eis prie to, kad besimokąs jauni-

jtėjimais ir visomis priemonė- mas butų supažindinamus su kariuomenės reikajtis ir kad jam 
butų įskiepinta nemenkai kariškos dvasios. 

Paleistieji iš kariuomenės turės būti taip sutvarkyti, kad 
"nenustotų tos dvasios, nei jgytų žinių". 

Taip išrodo, kad dabartiniems Lietuvos šauliams ne tik 
neteks pranykti bet jų eilės padidės ir jiems bus duota dau
giau kariško išauklėjimo. 

Dabartinė Vyriausybė žada būti teisinga pažadams, pa
dalytiems savanoriams. Kuriems jų buvo žadėta žemes, tiems 
bus duota; iš kurių prie socialistinės vyriausybės tapo duo
toji žemė atimta, bus dabar sugrąžinta. 

sija? 
2. Kas Jūsų Sp. Komisiją 

sudaro ir koki jų adresai? 
3. Kada bus Jūsų kolonijoje 

spaudos reikalu prakalbos, 
kada, kur, kokią valandą? 

4. Ar turite kalbėtojus? 
5. Kiek turite išsirinkę spau 

dos platintojų? 
(i. Kokių knygų, laikraščių 

reikalingi ir kiek? 
Visais Spaudos platinimo 

reikalais kreipkitės 2334 &o> 
Oakley Av«, Chicago, VI. 

Spaudos Komisija. 

KATALIKIŠKAS AUKLĖJI 
MAS STIPRESNIS 

UŽ ĮSTATYMUS. 

NAUJI COLUMBIJOS LIETUVIŠKI REKORDAI 
Įdainavo Justas Kudirka 

16059 Vienas žodis ne šneka ir Iš Rytų šalelėles 
16054 Dul dul dūdele ir Dzingeliukai 
16035 Tų mergelių m dainavimas ir Ne bile kieme 

mergelė auga * 
16056 Kad galėčiau ir Kai aš buvau neženotas 

Įdainava Kamila Jozevskaitė 
16060 Prapoliau Matušė ir Liepė tėvelis 
16058 Oi, oi, oį ir Meilė tėvynės Nemari 

Įdainavo Jonas Butėnas 
16048 Lopšinė ir Išgėriau septynias 
16044 Kalinio Daina ir Mano Gimtinė 
160il Mes be vilniaus nenurimsim ir Girtuoklio 

daina 
16010 Eina garsas nuo rubežiaus ir Oi kaip pas 

močiutę buvau 
Įdainavo Juozas Babravičius 

61002 K arvelėli mėlinasis ir Plaukia sau laivelis 
16045 Gale solo rymavo ir Švint Aušrelė 
16034 Kur Bakūžė Samanota ir Augonėlės 

Įgrajino Nauja Columbijos Orkestrą 
16061 Kosova Valcas ir Poeto Svajonė valcas 
16057 Ragana Polka ir Pabučiuok mane, valcas 
16053 Linksmas medžiotojas polka ir Linksmų po

relė Polka 
16052 Ištikimas Draugas polka ir Regina valcas 
16039 Senelis Polka ir G^ižuole Polka 
16049 Kitaya*ika Pelka ir^vaimiečių valcas * 
Rekordus siunčiame ir į kitus miestu*, Perkant 6 

sykiu apmokame prisiuntinio lėšos. 

JOS. F. BUDRIK 
3417 SOUTH HALSTED STREET 

- Cricago, THincis 

Tai įrodė Marseilles ka
nauninkas Fouąue savo darbš 
čiu gyvenimu, kai paskui jo ' klajojančių vaikų auklėjimas. nors auklėjimas tuose vaikuo-

tai apsiblaususiai padėčiai. 
"Meldžiu jūsų klausti ma-

iiies apie tuos persekiojimus 
New Yorko miesto Katalikų to, ko nesuprantate, aš tai 

Kliubas ištremtą Meksikos,visa išaiškinsiu. Tas dar dau 

se prigis. Bet žingsnis po 
žingsnio kanauninkas Fouąue 

vyskupą Paskualį Diaz pa- giau galės nušviesti nepap-
gerbti surengė pietus. Pokylio • rastus Meksikos katalikų var 
laiku vyskupas svečias pasą- gus, ko šiandie daugeliui dar 
ke prakalba,. Tai buvo jo pir-įnei nežinoma.'' 

Penkti 
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DEIMANTU KARALIUS. 
(Tąsa) 

Kuomet seklys išėjo ant laivo dang
čio, jis akyliai ieškojo akimis grafo. Tar
no jo, kurs buk tai turėjo pusilikti Nesv 
Yorke ir-gi nebuvo niekur matyti. Pin-
kertonas buvo įsitikinęs, kad jeigu tarnas k 

t ik iš tikrųjų yra bendradarbis savo po
no, tai jis būtinai turi išvažiuoti į Ang
liju, nors ir kitu garlaiviu. 

Pinkertonas neabejojo tame, kad po
nas ir tarnas veikia iš vieno. Gimęs jame Į 
patėmijimas padidėjo tuo, kad kokiu tai 
būdu galėjo grafas Burda rasti deimanti
nę sagelę. Šių minčių vedamas Pinkerto
nas nusprendė važiuoti į Londonu ir sek
ti grafa, tikėdamasis galėsiųs sulaikyti jį 
dar garlaivyje. 

H. žmogus u i laivo. 
Garlaivis 'Tek i a " išėjo iš New Yor

ko* ir paėmė kryptį link žaliųjų vimių 
'Atlantiko vandenynu. Keleivių garlaivyje 
buvo daug. Jura supo laivą, gana smar- l tais suraukšlėdavo jos paviršių. Nat Pin 

kiai, taigi jau pirmą: dienų tarp keleivių 
pradėjo plėstis jurų liga. Po pietų į ben
drų kajutę susirinko tik ketvirtoji dalis 
visų keleivių, tame skaičiuje ir Nat Pin
kertonas. J i s valgė kaip išalkęs ir neven
gė nė mažiausiai nemalonaus įvykio. Sa
vo gyvenime jis daug kartų keliavo juro
mis ir niekuomet nesirgdavo jurų liga. 

Už tad Morisonas kentė dvigubai. 
Pirmų dienų sėkliai visiškai nematė 

grafo Burda. Matomai jis ir-gi kentė ju
rų ligų ir todėl niekur neišeidavo iš savo 
kajutės. Pinkertonas nenorėjo įsisverbti 
į jo kajutę, ir bendrai rodytis grafui, kad 

keltomis sėdėjo kėdėje ir žiurėjo j tolį 
susimąstęs. Po to 'jis ėmė žiūrinėti sąra
šų I-os, II-os klasės keleivių. Staiga jis 
atsiminė, kad viename vakare New Yor
ko jis susipažino su tūlu Mrs. Silves-
tron, bet niekaip negalėjo atminti jos 
.vardo. J i s pamanė, kad butų labai gera 
sutikti kurį nors pažįstamą, nes iš gar
laivio keleivių jisai daugiaus nieko nepa
žinojo. Netikėtai jisai pažvelgė į prieš jį 
stovinčią kėdę ir pamatė mažą lentelę su 
parašu "Mrs. Elva Silvestron" — iš to. 
galima, buvo spręsti, kad ji paėmė tą kėdę 
visam laikui. J i s tikėjosi, kad ji gal but 

nesukėlus jame įtarimo. Pinkertonas ne- [ tuoj ateis ant dangčio ir jis gaus su ja 
šiojo juodą apsiaustą, akinius ir netikrą pakalbėti. Po pusvalandžio iš tikrųjų pa-
barzdų; o Morisonas buvo visiškai neuž- sirodė ant dangčio aukšta moteriškė, iš
grimuotas. Jiedu nei su kuo neužvedė pa- blyškusiu veidu, eisena buvo taip sunki, 
žinties. Morisonas del ligos dažnai praei- varginga. J i daug matyt kentėjo nuo 
davo pro grafo kajutę, tačiau Burdos ne- jurų ligos, ir Pinkertonas negalėjo jos 
matė nė karto. Taip atėjo vakaras pir- Į ankščiau pastebėti, nes visą laiką buvo 
mos dienos. Garlaivis išėjo į okeaną. kajutėje. Priėjusi, prie kėdės su parašu Į 

Oras buv 
visiškai rami 

Tai buvo ne ta Mrs. Silvestron, su 
kuria jis buvo susipažinęs New Yorke, 
ji net nebuvo panaši į ją; o visgi Pin-
kertonui ji buvo kur tai matyta. 

J i s laužė sau galvą, bet niekaip negulėjo 
atminti, ką galėtų jam priminti viršutinė 
dalis veido, kakta ir akys jo kaimynės. 
Kuomet ji po valandėlės išsitiesė Pinker
tonas mandagiai pakėlė skrybėlę ir pra-

t nešė jai savo pramanytą vardą. J i pažvel
gė į j j , buk tai sudrebėjo, bet greitai susi
valdė. 

— Aš Eva Silvestron! ramiai tarė ji. 
— Keletą metų atgal — prašneko 

Pinkertonas — aš pažinojau New Yorke 
tūlą, Mrs. Silvestron. Matomai tai jūsų 
giminaitė f J i aukšto ūgio, baltaplaukė 
ir akjk jos melsvos. 

— Taip, tai mano giminaitė, bet 
mudvi niekados nesusitinkani — tarė ji 
vos girdimu balsu. » 

Po to ji vėl nusisuko nuo Pinkertono. 

\ \ \ 
autorit* 
jos, 01, 
tampos; 
I-ublika 

pavesda 
ko ne# 
ir šveli 

K u r t Ii 
— Attr 
Gydyto; 
Bu lga r i 

v ida r iy . ] 
Klauski 

noj dėžul 
P a s t a b a 

dėžu tę . P 
Schl ick. 
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karstą nesenai sekė gausios Jam buvo pavedama auklėti 
jo išauklėtojų minios. Jo gy- klajojančių (valkatų) šeimų^ 
veniinas buvo apleistųjų ir vaikai, nesitikint, kad koks grindė jų būdą ant sveiko pa-

•• '"— ' — mato ir turėjo įtakos ir vėles-
Bus dedama pastangų, kad kariai išėję atsargon gautų niam jo gyvenimui patarimais 

civile tarnybą. Jiems bus teikiama pirmenybę prieš kitus. ir darbais jiems esant jau 20 -
Tokius žygius mano atlikti Lietuvos dabartinė Vyriausy- ir 30 metų. Šiems stebuklams 

bė. Ar tesės? Vieni tvirtina, kiti kairieji neigia. Tą Vyriau- reikėjo religinio auklėjimo. 
syBės pareiškimą, tą šalies valdymo planą; labai smarkiai kri-jTai gerai žinojo kan. ir kame ~ 
tikuoja. I I visi auklėtojai atsisakydavo, - = 

Žinoma, visas plana.s įvykdinti ne lengvas uždavinys bet:ten ji^ai pasiekdavo visuomet | 
pastoviai ir ilgiau dirbant išrodo galimas. savo tikslą. Vyriausybė jam | i 

l 

vxo puikiausias. J u r a buvo Į ji tuoįfcus atsisėdo nekreipdama! domės i į — Tur but jums stipriai prisiėjo sirg-
i, tiktai mažas vėjalis kar- savo kaimyną, ir greitai nusisuko. Pin- t i jurų liga — mandagiai paklausė Pin

kertonas kreivai pažvelgė į ją. ' kertonas. 

i V - •• \ 

. . \^. _ ! .«*»<* i i _ _ _^ . 

J i linktelėjo galva, bet tuojaus liž 
merkė akis, lyg miego norėdama. Mato
mai ji nebuvo pasiruošus vesti pasikalbė
jimo. Pinkertonas nutilo. Pasėdėjęs dar 
kiek jis atsistojo ir nuėjo vaikšeiotis 
dangčiu Priėjęs prie laivo galo, prie vairo 
mašinos, jis išgirdo balsą' savo pagalbinin
ko. Pasikėlęs keletą laiptų aukščiau Pin
kertonas pamatė kaip Morisonas meilino
si su gralžute jauna angle, kuri važiavo 
su savo ponais ir turėjo prižiūrėti trijų 
metų vaiką. Morisonas atkakliai vaidino 
rolę įsimylėjusio tarno. Be jų daugiau ten 
uieko nebuvo. Pinkertono juodu nepas
tebėjo. Seklys linksmai žiurėjo į tą sceną 
pats nesirpdydamas. Morisonas stovėjo 
šalia mergaitės prispausdamas dešin<; 
ranką prie jos širdies... 

— Jųs galite patikėti man Meri! — 
kalbėjo jis — mane visos moteriškės my
lį ir, jeigu aš norėčiau, tai pas mane butą 
daug jaunųjų! Bet kol kas man nė viena 
nepatiko. Jųs gi man patikot iš pirmo 
pažvelgimo! J ų s tokia gera. . 

(Bus daugiau) 
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ANTANAS S. POCIUS 
Vienas žymiųjų Amerikos lietuvių kompozitorių, rimtas, 

autoritetingas muzikos kritikas, Beetlioveno Konservatori
jos, Oliieagoje, direktorius, "Da inos" choro dirigentas. (Jerb. 
kompozitorius maloniai sutiko " D r a u g o " koncerte patiekti 
publikai keletą sunkių kompozicijų. 

AVukytojai žino ir 
reikalauja Helmarų 
ir nemaino jų į pa
prastus cigaretus. 
Jei tik sykį jūsų 
lupos d a s i l y t e s 
Helmarų, jųs laimė
jote. 

Susipažinkit Su 

HfclMAlt: 
Karaliene 

Žymiausių Cigaretų 

DARBININKŲ SKYRIUS. 
uutiiTinTmuiimiTrahhaatriiuiiih^ 

ATATINKAMŲ UŽDARBIŲ saehnsctts valstijose. Prie jų 
KLAUSIMAS. ffmnyhos turi darbo tūkstantini 

! žmonių. Darbas yra sezoninis. 
Xe vien „Amerikoj, bet jau Daugiausia yra darbo pnvnsa-

ir kitose šalyse atatinkamų da-j ri, Vasarą ir rudens pradžao-
rbininkams. uždarbių klausi- ' Je. Darbininkai uždirba tiek, 
mas iškeliamas. (kaip ir kitose pramonėse. t>n-

Amerikoj tą klausimą fckc- rbininkai ekspertai brangiau 
lė katalikų vyskupai žinomoj 
pokarinėj Rekonstrukcijos 

i 

apmokami. 
Šios virvės gaminamos is 

Programoj. Nurodyta, kad da-1 taip vadinamų laukinių bana-

pavesdavo tuos, kuriems' nie- mončs ir jis darė tiesiog ste
ko negelbėjo visokios grasos buklus, (ialop jis tapo išrink-

prie- tas garbės legiono karžygiu. ir švelnios auklėjimo 

rbininkų sveikata ir laimė .pri
guli nuo atatinkamų uždarbių. 
.Jiems uždarbiai turi but toki, 
kurie atatiktii gyvenimui. To 
pati teisybė reikalauja. Nes 
kuomet pragyvenimas brangus, 
gi uždarbiai maži, darbininkų 
tarpe nepasitenkinimas turi 
gyvuoti, tuo labiau, kuomet 
pramoninkai ifua didelius sau 
pelnus, gi darbininkų padėtį 
užmiršta. 

Kai-kuriosc pramonės šako-

nų valaknų. Laukinės bananos', 
tai panašus medžiams. Tos ba
nanos sodinamos įr auga dau
giausia Filipinų salose. Paso
dinta bananą (vadinama u a -
baca'?) į tris metus jau duo
da valaknų. Ji i'šauga nuo 15 
ligi 25 pėdų auksejo^ Jos stie
bas yra apie viena pėda dija-
metre ir tas stiebas yra auk
štas proporcijonaiiai pačios 
bananos aukščiui. Visas stie
bas apaugęs stambiais lapais, 

se prisitaikinta prie vyskupų kurie susiglaudę kfts su kitu. 
programos. Bet, imant apla- Tų lapu išorinėj daly yra va
rnai, pramoninkai nenori pasi- (laknai. Lapai nuskinami, visas 
duoti. J ie gyvena dideliam pe
rtekliuje, kuomet darbininkai 
turi sunkiai dirbti ir skursti. 

Atatinkamų darbininkams 
uždarbiu klausimas iškeliamas 

^^H^r «T X\ 

A* rV̂ fe. w ^ ^ 
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GYDYTOJAS SAKĖ PNEUMONIA 
Kuri ligra išsivys**1 iš n«prižiur»-jimo Salfio. 
— Atminkite. — 
Gydytojai rekomenduoja Bulgarišką Žo!rų Arbata prasalinimui Salrio. 
Bulgariška Žolių Arbata taipgi palengvina Runoatlziną. Mukietėjimą 

vidurki. Keptnu ir Viduriu ligas nes jis pagelbsti pagaminti gerą kraują. 
Klauskite jusu vaistininko HulgaršRos Žolių Arbatos raudonoj ir gelto

noj dėžutėj su mano parašu: 3">c, t.'.o ir $1.25. 
Pas taba: Dide'ės šeimynos turėty nusipirkti mano didelę 5 mėn. saizo 

di'žute. I'asiiKskite $1.25 o aš paausiu dėžutę tuojausi Kasykite H. H. Von 
Schlifk. 31) Marvel Bldg.. IMttsburgh. Pa. 

jų minkštumas iš vienos pu
sės peiliu atsargiai nugramdo-
mas ir palikęs vieno vnlakno 
lapas ])adžiovinamas. Tie pa-
džiuvę lapai-valaknai sukrau-

ir Anglijoj. Kun. J. Degen, jaini į bąli jas, sveriančias po 
kurs darbuojasi vienoj anglių 27o svarų kiekviena ir Dalijos 

siunčiamos j Ameriką a r kur 
kitur virvėms gaminti. 
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i K I M B A L L l 
I Peoples Furniture Co. Krautuvėse | 

Grojikliai Pianai 5 

kasyklų ploto parapijoj, rei
kalauja, kad vi.^j pramonių da
rbininkams atatinkami uždar
biai Imtų užtikrinti įstatymais. 
Darbininkų uždarbiai turi but 
toki, kad darbininkų šeimynos 
gautų atatinkama idaikvma. 
Tuo būdu butų suteikta nau
dos ne vien pramonėms, )>et ir 
pačiai valstybei. Apturėdami 
atatinkamus gyveninmivnždar-
bius, darbininkai jaustųsi lai-j 
mingesni. Jie Įgytų dauyriau 
energijos dirbtu. Tuomet in 
tarpan negalėtų ineiti komuni
stai agitatoriai ir nenuodintų 
jų sielų ir jausmų. Neapykan
ta i kapitalų pranyktų. 

Amerikos dirbtuvėse apturi
mos balijos išrišamos ir lapai 
valaknai paskirstomi į rųšis. 
Paskiau visas darbas atlieka
mas mašinomis, kai kad me
dvilnės audeklų dirbtuvėse. 
Valaknai išvalomi, iškedenami, 
suverpiami ir dirbamos vir
vės. 

MOTERIMS 8 VALANDŲ 
DARBAS. 

Yra kelrodis l ie tuviams, ku r ] 
įsigyti geriausi pianu už teista- E 
ga kainą. 5 
Kimba U pianus vartoja pašau- 2 
lyje didžiausiai pagarsėję mu- 5; 
zikos artistai — vartokite ir «5 
Jvjs! Mes negalime rasti Ame- S 
rikos pianų marketuose gerės* S 
niu ir vertesniu pianų už S 
"Kimball". Jus taipgi nexasi-
te niekur kitur kaip tik pas 
•Peoples!" 

Prascfne atsilankyti ir susipa
žinti su mumis ir Kimball 
Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo bū
du H pritaikinam kiekvienam. 

Kun. Degen dar daugiau pa
sako. J is pažymi, kad atatin
kamais uždarbiais butų iškel-
tas namų gyvenimo idealas. 
Parėję iš darbo vyrai liuosa 
laiką galėtų ramiai ir laimin
gai praleisti namie su šeimy
nomis. Nebūtu jie susikrimtę 
ir nustotų vartoję svaigalus. 
Tokia darbininkų padėtimi pa
sidžiaugtų valstybė, gi pati 
tauta daug laimėtų. 

Illinois legislaturos abiejų 
rūmų bendras komitetas pra
eitą savaitę išklausė moterims 
8 valandų drirbo bi'iąus prie
šininkų. *>**'" 

Prieš bitin i komitetą kalbė-
jo Illinois prekybos rūmų, 8a-
ngamon Electric kompanijos 
ir Illinois Watch kompanijos 
reprezentantai. 

Jie ir kiti argumentavo, kad 
moterys darbininkės yra prie
šingos biliui, kadangi juomi 
norima sumažinti joms nždar-
bius ir šeštadienių popiečiais 
i vesti darbą. 

Kad bilius pasunkins mote ,Tas pat kun. Degen aštriais 
| žodžiais smerkia iškeliamą gi-J rims kompetieiją. darbuose su 

Imdymių kontrolę. Jei tos rųšies 
kontrolė butų legalizuota, sa
ko jis, Anglija butų pakeista 
kūdikių skerdyklomis. Butų 
aiški nacijonalė saužudybė. 

Kupstas. 

! 

I 4177-83 Archer Ave. 1922-32 So. Halsted St. 5 

< < MANILA" VIRVĖS. 

M. KEZEK, Vedėjas J . X AKROŠIS, Vedėjas S 
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PRANEŠAM VISIEMS 
savo Tauti«-''inm Kietuviams kad mes užlaikome di-
djiausią ir švariau*!;) Lietuviška valgykla Cicero. 

Po No. 1312 So. Cicero Avc. 
Telefonas Cicerą 3738 

Taip vadinamų "Mani l a" 
virvių gamyba ir pramonė y-
ra gana didelė, nes virvių, kaip 
story, taip plonų visur daug 
vartojama. Storosios tos vir
vės ypač laivuose vartojamos. 
Svarbiausias daiktas prie tų 
virvių gamdnimo yra žiūrėti, 
kad jos butų stiprios. Dviejų 
colių stora virvė turi būtinai 
atlaikyti 4,Q0O svarų sunkeny
bę. Jei ji neatlaiko, skaitosi 
niekam tikusi. 

"Manila'* virvės daugiausia 
gaminamos New Yorke ir Mas-

vyrais. 
Kad kai-kurioms prekėms 

padidins kainas. 
Kad daugelį pramonįų ilšvys 

iš valstijos ir valstija bus už
lieta svetimais išdirbiniais. 

Iš vienos Chicagos spaustu
vės firmos viena reprezentante 
komitetui aštriai pareftkė; 

" J e i aš gaučiau užimti vy
ro darbininko vietą', gi aš ga
liu tai atlikti, tai kas man ga
li drausti įgyti tą lygią teisę! 
Turiu teisės taip elgtis. Aš 
kovoju už darbą, taip kaip ir 
visi k i t i . " % 

Komitetas dar nebaigė iš
klausinėjimų. 

Pasirodo, kad bilius turi 
daug pritarėjų, bet nemažai ir 
priešų. i 

v 

• 
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3133 South Halsted St. 

Ned., Kovo-Mar.27d.77.nl. 

D A L Y V A U J A : 

-• 

Įžymiausios Chicagos Lietuvių Solistes-ai, Lietu
vos Operos Artistas, Smuikininke, Pijanistai. 

Be to 
Bus atvaidinta smagi komedija "GRAFAS -

KUPSTO BERNAS". 

4 Programa Prasidės Lygiai 7:30 
Įžanga ^1.00 

Durys Ir Kasos Langelis Atsidarys 6 Vai. Vakare 
VISI KVIEČIAMI 

' 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" g l g ^ ^ g ^ 
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Sveikata — Brangus Turtas. 
EPIDEMIJOS METU. 

Astronomai 
ir kiti moks
lininkai pra
našauja, kad 
šimet žmoni- j 
ją baisius Ii-
gos kankins, 
kad įvairios 

epidemijos 
(marai) siau: 

10) * Negerk svaiginančia, ra leidžiamos gyduolės yra la
gerinių. A i D a i pavojinga, nes gali krau-

* * * • • v * • v J • 1 

demijos išlikti sveikas, pri
valo elgt'is šitaip: 

1) Klausyk ir šventai pil
dyk daktarų perspėjimus, Val
džios įsakymus ir Sveikatos 
Komisijos parėdymus. Kas 
daktarų paliepimų neklauso,! 
tas graboriaus turės klausyti. 

12) Maudylys tankiai , ir 
drapanas (apatines) mainyk, 
tankiai. 9 

13) Nevalgyk gerai nenu-

ją visiškai užnuodinti; kas 
mane labai surūpino. Malonėk, 
ponas daktare, man rjasakyti, 
ar išties po skūra leidžiamos 

mazgojęs vaisių ir daržovių, gyduolės yra pavojinga, kad 
14) Užlaikyk savo namų žinočiau ar eiti pas ta. dak-

švariai. Kambarius išvėdink tarą ar ne. V. B. 

C H I C A G O J E 
Penktadienis, Kovo 25, 1927 

"Baver AsoJrin" 

kasdiena. Atsakymas V. B. — Ta-
15) Naikink savo namuose, mista nieko nesibijok, savo 

AŠTUONIOLIKTOS RADIO. [naitienė su L. Sabonieae ii 
-~- smuiką porų dailių šmotelių 

Kovo 13 d. Dievo. Apveizdos pagrojo ponia Sabonieaė. 
parapijos L. Vyčių 4 kp. c h o . Kaip panelės, taip ir ponios 
ro įvyko koncertas. Ši vakaro i savo daineles padainavo dai-
programa susidėjo iš dviejų j liai ir maloniai. 

Jei pildysi kas patarta, jokia j muses ir nevalgyk musių su- daktaro patarimų klausyk ir 
'gydykis taip, kaip jis jsako. 

dalių. Pirmiausia buvo vai
dinta dviejų vaizdų komedi-

(Jerb. kun. % . Alfeavičius 
pasakė karštų, gražių prakal-

Tikras Saupmas/ 
tek bebaimės kaip nurodyta 

"Bayer pakelyje.*' 

liga nesi kabins. teršto valgio. 
2) Neik lankyti jokiu ligo-. '16') Atmink, kad visokios Gero daktaro po uodą šmirkš-

nių. į ligos i žmogų įlenda tankiau- čiamos gyduolės niekad krau
li) Neimk mirusio žmogaus sia per burną ir per nosj.'jo neužnuodins, bet ligų pa-

d ra panų. 
4) Nesipriešink k varant inai. 
5) Prieš kiekviena valgi 

numazgok su muilu rankas, 
gerai iš-

Tad užlaikyk burną, švariai, ' sėkmingai pagydys. Žinoma, 
nekrapštyk nosies su nagais, jei koks žydpalaikis, šarlata-
ir nevalgyk suterštų valgių 

Daktaro Atsakymai Į 
Klausimus. 

Klausimas ; Buvau 

Dr. A. M. R.VCRLs 
Tel. i icer© 7*6 M 
1411 s. rami A%C. 

kat i d a u g ŽniO Cicero, III. 
nių mirs. Lietuvoje ir beveik 
visoje Kumpoje jau šiauria 
sunkusis gripas. Paskui gal 
ir kitokios epidemijos pradės ypitingai panages 
žmones varginti. Nusiminti mazgok. Taigi nusiprausk vei-
neapsiinoka. nes nugastavi- da prieš kiekviena valui ir ei-
mai nieko nepagelbsti. Vienok nant gulti. 
būti prisirengusiems, tai ne- (>) derk tik atvirintą vau-j pripažino, kad turiu labai jlabai skauda. Naktį, atsigu-
pakenks. deni i,- atvirintą pieną. ' j silpną kraujų "anymija" . J is . lus , kaip atsibundu iš miego. 

Limpančioms ligoms siau 7) Buk kuodaugiausia ant j man duoda tokių vaistų gerti pajuntu skaudančias strėnas 
riant, yra geri žinoti, kaip saulės. Saulė užmuša ligų pe- ' i r du sykiu į savaite po skūra j r nebgaliu toliau lovoj gu 
MI epidemija kovoti, kaip eli;- rus. 

s . f 

tis, kad i ligos nagus nepa- S) Nenusi vargink, 
kliuvųs. Kas nori laike epi- !)) .Nepersi ša I dyk. 

nas, nieko apie ligų neišma
nydamas, išdrįstų po uodą ne
tikusias gyduoles šnurkšti, tai 
tikrai sveikatą galėtų sunai-^ 
kinti. 

vieną daktarą St. Louise, kurs Klausimas 2. Marf strėnos 

ja "Vargšas Tadas". Vaidino I bele. Po prakalbos pasirodė 
sekantieji asmenys: Antanas ponia L. Saboniene su savw 
Benaitis, ^ Elena Benai^ienė, mokinių orchestra. Viso nep-
Kastas Sabonis ir Bronė Stul-įtyni asmenys dailiai snmika-
gaitė. Visi vaidylos savo da- |vo. Tuomi labiau buvo įdomu, 
lis išpildė su artistišku gra- j nes ši mokinių orchestra susi 
žiuniu.' įdėjo iš jaunų vaikelių bei 

Viršui minėti asmenys, ga
lima sakyti, yra tikrai scenos Žmonių buvo pilna parapi-

mergelių. 

mylėtojai ir su "Vargšu Ta
d a " galėtų drąsiai pasirodyti 

jos svetainė. Programai pasi
baigus visi patenkinti skirs-

the 
Jeigu nematote "Bayer Kryžių' 

ant pakelių ar pilė« *ųs negaunate J 
tikrą Bayer Aspirtn, kuris yra už
tikrintas saugrus ir gydytojų nurody
ti virš dvidešimts penkis metus del 

kad ir didžiausioje miesto tesi kas sau. 

į išmirkšėia gyduoles. Regis da-; j e t i . 
M) ir jauėjuosi geriau. Bet man j Dieną neskauda, tiktai nak-
vienas pasakojo, kad po sku- tį, o labiausia prieš oro at

šalėję. 
Dievo Apveizdos parapijoj-

choras jau yca stiprus ir dar 
vis auga narių skaičiumi. I 
8iam chorui vadovauja Kas 
tas Sabonis. Taigi, choras pa
dainavo keletą dainų ir jo 

Daugiau tokių vakarų. 
Radio gnrpė. 

Šalčių 
Neuritis 

i Dantų Skausmo 
Neuralgijos 

Galvos Skausmo 

i 

SKAITYKITE BTZNIER 
BARGEMJS 

Lumbago 
Rumatizmo 
Skausmų 

Kiekvienas neatidarytas ''bayer" 
pakelyift-Jrandasi nurodymai. Pakely 
dvylHfsT pilių kainuoja keletą centų 

fstinėje taipgi parduoda bonkaa 
"24 ir 100. 

(7] 

Kūdikio Ranka į 
minutę atlieka darbą kuris 
seniau ėmė pusę valandos 

MAŽIAI' šimtmetį laiko atgal, vy
ras dirbdamas su titnagiu ir plie
nu ėme pusę valandos ir daugiau 

ko! padare" iiirm. 

fh, 
ž& 
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% 
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Kūdikiu ranka i minute užšvfeeia visą 
kambarį. Klektra, gezas ir transportaciją 
visiškai Į.erkeitė gyvenimą. Public utili-
ty kompanijos atnešė smagumą' milionie-
riui ir neturtingam žmogui taip pat. 

Pigiausias dalykas gyvenime. 
Klektra, gezas ir transportaciją visi ži

no, yra pigiausi dalykai gyvenime. 

Public Utilities kompanijos kuriuos iš
rišo ir padarė galima šios patogumus yra 
pastatytos taupymais gyventoją, kurie 
gal sale Jūsų gyvena. Ją pinigai padarė 
didelė> dirbtuvės, gezo tankas ir trans-
portacijos linijas kurias mes džiaugėmės. 

Public Utilities serai pasiūlo 
saugų investmentę. 

Virš $().">(>,(;•:M) Illinois valstijos vyru ir 
motei u šiandien gauna 6rc ant jų taupi-
nių investuojant į. public utility serus. 

Kiekvienas naujas investorius šiose se
ruose duoda šioms kompanijoms proga 
pagerinti patarnavimą ir pagerinti pato
gumus visiems, t a ipg i duoda investoriui 
didesni uždarbį. 

Jus galite investuoti i šias reikalingas 
pramonės su keletą dolerių į mėnesį, jeigu 
norite. Pinigai bus sugrąžinti jeigu nepa-
jiegsite išsimokėti. Rašykite platesnių in
formaciją. % 

UTILITY SECURITIES 
COMPANY 

72 West Adams Street, CHICAGO 
St. Louls Milvvaukec LouisviJIe Indianapolis 

Malonėkit* c prasiusti mums pilnas informacijas apie public 
utility investim-ntus kurie neša daugiau ti% ir apie Mėne
sinį taupymo planą. 

Vardas 

Adresas 
• 
I 

y 

dainavimas susirinkusius žmo 
mainą. Taip pat ir kojų blauzf'nes užžavėjo. x\iatesi publiko-
das gelia prieš oro atmainą. 
P.-U. G. 

Atsakymas P. G. G. — Ta-
mista turi tam tikros rųšies 
reumatiziną. Naminė mis gy-
diiolcnus nei nemėgink gydy
tis, nes nepasigydysi. Verčiau 
eik pas gerą daktarą, kad jis 

'gerai tauiistą išegzaminuohi 
i ir surastų tamistos reuniatiz-
Į.ino priežastį. (Jai turi blogus 
'tonsilus, o gal dantys yra su
puvę, o gal kas nors kitas y-
ra kad tanusta tie reumatiniai 

!skausmai kamuoja. 

AR TAMISTA ŽINAI, KAD: 
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KUN. JONAIČIO EKSKURSIJA LETUVON I 
je noras, kad choras daugiau 
dainuotų, nes labai žmonėms 
patiko. 

Po choro osinų prasidėjo 

Kun. Jonaitis, buvuois Šv. Pe t ro par . klebonas, 
Detroit, Mich. ir armijos kapelionas, išvažiuoja Lie-

I tuvon BALANDŽIO 3 0 d., ant didžiausio garlaivio | 
duetai bei solai. Duetą dailiai | ! "Leviathan" kuris yra greičiausias laivas. Lietuvon 
padainavo: A. Anciutė su O. 'g nuvyks j laiką pamatyt Gegužinės Iškilmės. 
Burkiute. vSolo — J. Gncaitė, , | .jeigu kas norėtų rezervuoti vietą lai atsišaukia į 
p. (iaruckaitė, O. Burkiute,; "DRAUGĄ" 2334 South Oakley Avenue arba pas I 
A. Anciutė, L. Sabonienė ir I I KUN. J. JONAITĮ, 4330 Washington Blvd., Chicago. | 
E. Benaitienė. Po šių solisčių | įr UNITED STATES LINES 110 S. Dearbcrn S t , 
da dainavo duetus: D. šule- | C h i c a g 0 > m . i r 1514 VVashiiujton Blvd. , De t ro i t , Mich . 
kai tė su M. Hlapikai te , E . Be- KiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilHiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiHiiiiiiiiM' 
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Šių inkų vasario 14 d. ta-
JIO atidarytas lladk) — tele
fonas tarp Xew Yorko ir \m\-
dono. 

Dalia r kiekvienas New 
Vorko gyventojas, kuris tik 
turi telefoną savo namuose ar 
ol'ise ir išgali užsimokėti 
$25.00 į Avieną minute, gali 
telefonuot į Londoną; 

JeL teleton uo j i j Londoną 
ir pasitaiko, kad asmuo, su 
kuriuo nori kalbėti, nebus 
prie telefono, tai vien už te
lefono atidarvma reikia su-
mokėti $10.00. 

Telefonas operuojama kas
dien nuo 8:30 A. M. iki 1 P. j 
M. New Yorko laiku, kuris 
pritinka 1:30 P. M. iki 6 P. 
M. Londono laikui. 

Iš New Yorko telefonuo-
jant, balsas bėga 70 mylių 
vielomis i Rockv Point, L. I. 
lš llocky Point galingos sto
ties balsas oru šoksta tris 
tuksiančius ir tris šimtus niv-
lių per okeaną ir nusileidžia 
Wraughk>ne, Anglijoj. Iš 
Wraughtono dar turi 90 my
lių vielomis keliauti į Londo
ną. 

Kalbant iš Londono į Ne\v 
\rorką, balsas skrenda visai 
kitu keliu. 

Jei užatlantinis Radio — 
telefonas šįmet viešai atida-. 
r / tas , tai nereik suprasti, kad 
jis yra šių metų išradimas. 
Jau keturi metai atgal New 
Yorko ir Londono inžinieriai 
bandymus darydami susikal
bėdavo per Radio telefo
ną. 

Gegužinė Ekskursija Lietuvon 
Po Vadovyste Dr. Šimaičio 

N 

Iš New Yorko tiesiog j Klaifr edą, — be persėdimo 
Laivu "Li tuania ' Baltiko Amerikos Linija, Laivas išplauks (Je-
gužės-May ^>-ėią, 1f)27. iš Thicagos visi pasažeriai išvažiuos ant 
ĖR1K geležinkelio. Nedėlioj, (legužio 1. dieną, 11 valandą iš įylo. 

Beja Daktaras užtikrina visiems keliaujantiems su šia ekskursija, jog niekam 
neprisieis ant laivos sirgti nes kadangi bus iš anksto paruošta sveiki ir tinkamiausi 
lietuviški valgiai, jei- ir sakysime kas apsirgtų -tai Daktaras Simaitis tokį ligonį 
tuc-tuojaus pagydys naprapatijos būdu, kuris yra visų gerai išmėgintas ir visų 
mylimas gydymas nes pilnai užtikrina sveiką. 

Kainos Laivakorčių į 
Klaipėdą 

3 kliasa j Lietuvą $107 
Į Lietuvą ir atgal į 

į Ameriką $181 
Turistinė 3 kliasa j 

į Lietuvą (tarpe ant
ros ir trečios klia-
sos) $117 

J Lietuvą ir atgal į 
Ameriką, tiktai . . $196 

Pirmoji kliasa arl>a ka- L 
juta . . / $142.5f> 

J Lietuvą ir atgal j 
Ameriką, tiktai $270.00 
Nuo šios dienos iki 

Gegužes 1 -mai dienai, tai 
yra iki iškeliavimo į Lie
tuva Heli ko tiktai penkios | 
savaites laiko, tad norin
tieji važiuoti su šia ek*-
važiuoti pas mus, nes 
kursija, pasiskubink it at-

reikia išimti pasportus, permitus bei leidimus sugrįsti iš Lietuvos (tas dokumentas 
ima vieną mėnesi laiko iki ji gauni), Lietuvos vizą ir kiti dokumentai ir kelionės , 
reikalai sutvarkyti. Tais visais reikalais k reipkites pas Ekskursijos rengėjus būtinai. 

I 

* 

• 

• 

Ik 

• 

A. J . žvirblis. ii 

PUBLIC REAL ESTATE KORPORACIJA 
1 6 1 6 WEST 4 7 STREET 

ARBA į DAKTARO SIMAIČIO OFISĄ 
4 6 5 2 SO. ASHLAND AVENUE 

. 

V i i 

I 

. . 
v 
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D B A U O A S 
M 

' 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
MELROSE PARK, ILL • liežniukas S. Tautas nestojo, 

kitaip sakant, Atokių tas po
nas kalbėdamas sausio 23 d. 
nesąmonių pripasakojo, dabar 
pats jas sau į bemokslę ma
kaulę susikrovė. 

P-lo Stoekiutė visa medžia
gų, kurių turėjo prirengus 
tiems debatams, ixisilieka ant 
toliau. Sako, gal dar reikės 
su Tautu pasimatyti ir pasi
kalbėti, nebent jis čia daugiau 

I visa gyvenimų nepasirodytų. 
Nezaliežninkų istorija M. 

!P. vra, maž daug, tokia: Baro 
bizas J . Urboną* buvo sutvė
ręs čia parapijų apie 20 metų 
atgal ir įsteigęs bambiznyčių 
p. Petravičiaus namuose. Rin
ko nuo mulkių pinigus, ku
riais turėjo užmokėti už ra-

! kandus, nupirktus į bambiz-
nyčia. Vėliau bambizas išsi
kraustė. Skola už rakandus U-

A U K O S . 

JUSTAS KUDIRKA 
Lietuvos Operos artistas, 

ciiieagieeiains gerai žinomas 
malonaus balso dainininkai. 
"Draugo ' vakare-koneerte p. 
J. Kudirka dainuos gražias 
arijas ir liaudies dainas. 

X Sekmadieny kun. M. 
Daumantas atstovavo Marija-
ių Kolegija Lietuvių Vaka- Surinktos vasario 20 d. per 
:inių Valst. Seime; kuris įvy- 3v. Kazimiero Akademijos 
ko Cicero, 111. ' Rėmėjų 8 m. sukaktuvių 

X Protarpiais "Pranašys- vakarienę. ^ 
tėV' veikalo, kolegijantai (Tąsa) 
duos clricagiečiams muzikalįM. Abutine, O. Šveikauskie-
ir vokalį koncertų. Tam tiks-nė, J . Šalčiuvienė, A. Bubnie-
lui studentai uoliai ruošiasi, ne, K. Vibrauskienė, K. Gri-
Reiskia, chicagiečiai ne tikgonienė, Butkunienė, H. ALe-
pamatys pirmų kartų Bernai-giniene, Kiškunas, N. N., N. 
čių Kolegijos mokinius lo-N., įvarauskiene, X. N., N. N., 
Siaut žymų istorinį veikalą B. Babinskienė, B. Jurkevi-
"Pranašystę" , bet draug iš-čius, M. Čiauskienė, Lakas, 
girs gražų mokinių koncertų.J. Lukšiene, E. Šidlauskas, T. 
Tai bus naujenybe Chicagoj. Šidlauskas, E. Marvisienė, P. 
Vrisi ruoškimės pamatyti Smutkus, B. Stribienė, P. Tu-
' 'Pranašystę" , ir išgirsti gra-licenas, Bamuliauskas, Kra-
žų koncertą. Bilietai $1.00 sauskas, Zitkevrčius, Stazdie-
Pelnas Kolegijai. nė, Lotienė, Budrikienė, J . 

s Leckauskas, Drazdauskienė, 
PIPFRfl Sadulo, Kameranskienė, Stali-
UlUCnUf ILLi lioniutė, O. Sakunienė, V. Za-

ramskaitė, A. Kodis, E. Oze-
(Jiedrininkai laikys suairin- { r d e n^ D i g r y s K Z a r o m s k i s , 

kimų nedėlioj,, kovo 27 d., l j r eč iaus ias , J . Zivatkaus 

D A K T A R Ą I* 

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

PRIEMONĖMIS: 
1—be peilio, 
S—be kraujo, 
S—be marinimo, 
4—be skausmo, 
6—be jokio pavojaus sveikatai 

P o operacijos, pacijentas gali 
tuoj eiti į darbą, gali tuoj valgyti: 

Gydo staigias f r chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų. 

Ligonius priima kasdienų 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 

Nedėl iotos pagal sutartį. f 

DR. AL. M. RAčKUS 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRIKAS 
1411 S. 50 Ave. Cicero, 111. 

/ • -

n i gūžį j viešus debatus. Xeza- i tas bambizas Bužinskis tverti 

ADVOKATAI: 

sis įsteigti Kolegijos Reinejų 

parapija. Šitų lietuviai tuoj *k>Tių). j . . ' H M 
• v .. • • , v. , , „ , Tureiome Moterų Sąjungos 
įsvijo ir niekas nežino, km x u ^J v ™ 

J. R. 

į jo 

j i s šiandie yra. 
j Spalio mėnesy, 1(J23 m., S. 

JOHN 6. BORDEN 
( J o h n Bagdziunas Bordcn) 

A D V O K A T A S 
112 W. ADAMS St.. R o o m 1217 

Teiephone Randolph 5357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Reptiblic 9600 

kuopi. Labai mums buvo ji j 
reikalinga. O kur-gį ji dingo? j 
Mat, su kriukiais sunku atei
ti į susirinkimus ir -darbuotis. 

Altoriaus Puošimo draugi-; 

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAG0S PAŠTE 

J . P. Wa i tches 
LIETUVIS ADVOKATĄ* 

I i 7 5 « Bo. s i l č h i c a n A v e n a * 
Tel. P u l l m a n 6 I M 

tpecjal lstas Abstraktą* Vedėjas 
visu M i n . 

VA. (ieniotis buvo sutveręs 
"parapi jų" . Gyvavo tik vie
nų mėnesi. 

. , ., , -;„„*; loi buvo suvirs šimtas narių. 
Kas norėtu daugiau žinoti JVJ 

., . . ,. j ^ , i h a : O kiek šiandie randami f Ar ne apie d eiuoti, gali paskaint i . . . . 
t lv ,, ,i; r, A kriukiai prisidėjo prie suma-

4 * Draugo numerį spalio o d., * ° l 

i,,.).» . žinimof 
i S. L. R. K. A. 177 kuopa 

Iš (ieniueio purapijoiių liko d f i r tebgyvuoja, bet nedaug 
tik vienas A. D.? kuris vi-' i k i u > U m l i r jį kojas pasta-
šiems sake, kad dabar jis pu-'tvtų. 
kvietęs tokį kunigrnžį, ku*i*t- * w į r - < m ^ Vyfeait Vadai, 
yra mokyčiausias visoj Chi- k u r i ( 4 r į n n į a u taip pavyzdin-
cagoj. O kai atvažiavo, t a i j g a i v l H j t - i r l t z į a į i a \ tų kuopa, 
net į jaunos paneles klausi- j a p s į v e d ė i r atsisakė nuo vi-

902 Almanui V. 
906 Balentis Teresa 
906 Binkis Paul 
9(H) Biekunas Jonui 
912 Bruzgulis B. 
9 U Cienkus Jonas 
919 Dacenui Onai 
921 Danelis Julius 

NUDAŽYKIT BILE 
DRAPANA SU 

"DIAMOND DYES" 

JOHN KUCH1NSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

ttSl W. 22nd St. arti Leavitt Su 
Telefonas Cannl S559 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 8e-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki t 
• . Veda r i sokias bylas Tisuose 
totemuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tas, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus , F a r m a s ir Biznius. 
Skolina P in igus aut p irmo mor-
gičiaos l engvomis Išlygomis. 

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

11 S. La S&lle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Tai . n a o t - 5 

V A K A R A I S : 
1341 S. Halsted St. Tel. Yards 0061 
r Iki Ii v. v. apart Pauedėl io ir 

P ė t n j č i o s 

=-h«*S negalėjo atsakyti ir d a - U o v e i k i e s s u n k u s u k r i u . j ^ M p ^ r t a ^ ^ tik Įmerkti 
bar pasislėgs tupi kur n o r s . | k i a i s v e i k t i Amžina atilsį, 
Visi Melrose Parko lietuviai | yy^ų kuopa jtm palaidota, 
laukia, kada Tautas pasiro- Je^amastis. 
j v s . Jono Draugas. 

Nudažyti reik Virinti. 

VVAUKEGAN, ILL KENOSHA, WiS. 

Kiekvienam pake
lyje yra lengviau
si nurodymai pa
gal kuriu bile 
moteris - gali nu-
sp i lv i r l i arba nu
dažyti gražiausio
mis •palvomis šil
kus, kaspinus, se-
jonus, drcssea, 
kautu*. pančia-
kas, Svederlus, fe-

rangas vienu žodžiu — visk;}! 
Pirkite Diamond Dyes — ne ko

kias kitas — pasakykite vaistinin-

1518) 

:*> 

t 

. Dabar pas mus klebone, vie-
Draugijos. šį blaivybes apaštalas, gerb. 

lJas mus nėra Federacijos i kuri. Ps. P. Saumsaitis, kuris 
<i-vi-;-nw KtuUA norą* ,^v- Petro lietuviu bažnyčioj. 
S k N I i a i l s . tVOtiei l i e t a . ^ * u kui kokią materiją dažysite vilna* 

Nesvki įleįuoiame, kad ne-i laiko pamaldas, o vakarai>'ar uuc*. linini, medviinj ar mAiky 
• » • «• . . . . . . . to audimo. 

ra tinkamos vietos arba auk- susirinkusiem* teikia gerų 
štesnės mokyklos mūsų vaiku- paiuokimimų. 
eiams. O kiek mes prisideda-' Pereitą sekmadieni, kovo 20 
IUC piie įsteigimo tos aukštes- <*• "™*V klebonas, kun. V. 
nės mokyklos? Ar turime Ko- Draugelis, buvo išvykęs i Oi-

" cero, 111., dalyvauti lietuviu 
Vakarinių 

Vietoj sodos paimkite biskj "Phi-
ips Milk of Magesia" \ vandeni 

i e l nevlrškinimo. rūgštaus ar gezo 
/iduriuose, tuojaus palengvins jums. 

Per penkiadešimts metų tikras 
*MiIk of Magnesia" yra gj'dytojų 
aurodytas užtat kad jis prašalina 
tris sykius tiek gezo iš vidurių ne-
ru bicarbonate of soda. Jis netutra-
izuoja rugštumą viduriuose, ir leng
vai prašalina rugštumą be valyto-
lo. Apart to, jis yra malonesnis im
li negu soda. Reikalaukite "Phil
ips", bonkutės po 25c. ir 60c. bile 

vaistinėje "Milk of Magnesia" buvo 
Ir yra vaisbaženklis the Charles 
Phillips • Chemical Company n u o 
1975 metų. 

d » 3 ) 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

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

Gydo staigias Ir chroniškas l igas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X - R a y ir kitokius 
elektros prietaisus. 

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

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

Dienomis: Canal 
Telefonai: 8110. Naktį 

South Shore 2238 
Boulevard 4136 

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

Tel. Vincennes 6987 ir 
Hemlock 5824 

Dr. Gonstance A. O'Britis 
Gydytoja ir Chirurgą 

Ofisas: 7909 S. HALSTED 8T. 
Vai. 3—5 p. p. ir 6—8 vakare 

Rez. : 6000 S. CAMPBELL AVE. 
Ligonius priima rezidencijoj pagal 

sutartį. 

Rez. Tel. Midway 6512 
. 

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

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

ir Ketvergais vakarą. 

Tel. Boulevard 3686 

Dr. J . Pc Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 South Halsted St. 
Valandos: 9 — 12 iš rty© 

Vakarais nuo 7 iki 9 

Rez.: 6504 S. Artesian Ave. 
Tel. Hemlock 2374 

Vai : Utarninkais Ir Pėtnyčiomia 
nuo 3 iki 9 vai. vak. 

r 

to audimo. 

ARTI SUKVAILĖJIMO 
DEL UŽPAKALIO 

SKAUSMŲ 
Johnson's Red Cross Kidney 

plaster'iai teikia greitą, 
tikrą pagelbą 

Cross Kidney, Pla»tcr dedant prie 
pat pradejitno vartot Johnson's Red 
Cross Kidney, Platter dedant prie 
skaudamos vietos. 

Šildantis, malonus Šis gelbstantis 
vaistas pašalins aštrius ir atšipusius 
skaudėjimus, sutvirtins ir gražins a t 
gal muskulų tvirtumą, ir visi truku
mai magišku būdu bus pašalinti. 

Greitai pagelbai — neužmiršk 
vartot Johnson's Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele užpaka
lyje. Visi vaistininkai juos parduo
da. 

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 jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzami-
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugel i s kitų daktaru 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — Scope — Raggi, 
X - R a y Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktertologlškas egzamina
vimas kraujo at idengs 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 je igu turit ko
kią užsisenėjusia, įsikerojusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam še imynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane. 

. DR. C. G. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 1018 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėl iomis nuo 19 ryto iki 1 
po pietų. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS. I R (TfllRLRGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Btreet 

Oor. S. Loaviu St. TeL Canal 
Rezidencija: 8114 W. 42nd SI 

Tel. Lafayette 4988 
Valandos: 1—4 A 7—8 • . w. 

Nedėl ioj : l t — 1 S ryto. 

Telefonas Boulevard I M S 

Dr.S.A.Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVB. 

Chieago, 1U. 
Vai.: 9 ryto lkl I I piet: 1 po 
piet iki 3 po piet, 1:19 rak, lkl 
8:30 rak. 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUSl 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, m . 

Tsl. Canaf 0257 Res. Prospect «65» 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 South H a k t e d St. 
Rezidencija (5600 S. Artesian A T * . | 
Valandos: 11 ryto iki S po pietų: 

e lkl 8:30 vakarą. 

^ _ y Rymo Katalikų 

_ » 
I! Vaistvbiii 4 Seime. Pamaldas 

laike kun. P. P..Saurusaitis. 
Žmonių buvo pilna bažny-! 

j Kovo 20 d. iš priežasties 
Į į blogo oro Kenoslia buvo liud-
j na diena. Medžių šakos ir vie-

i 

įvyko, pa v. Juozas Plutas (sa 

• 

Pas BUDKIKĄ galima pirkti be jokios baimes, o 
visados busite patenkinti. Kainos teisingos. Gerumas 
užtikrintas. 

JOS. F. BUDRIK Piano Krautuves 
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 

Telef. Boulevard 4705 

los neišlaikė apšalusios drėg
mės ir vienur, kitur trjako ir 
krito. Girdėt, daug ir nelaimių 

ko buvęs stačiatikis) tapo 
elektrikinės vielos užmuštas. 

Pranas. 

i MARIAN HltLS, ILL. 
Iš Radio Stoties MKS. ( 

X Šeštadieny kolegijantai 
neturėjo klasių, kadangi 
pripuolė JSv.- Juozapo šventė, 
todėl kun. Navickas išvyko j 
Sheboygan duoti 3 dienų re-

. . - , , , . , . . , , , • • , , , kolekcijas. 

Trynimas 
Pagelbsti 

Trynk cą pačią vietą kur 
skauda! 

Trynk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
l inimento: 

PAIN-EXPELLER 
Jregistr. J. V. Tat Biure 

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų. 

35c.—vaistinese^—70c 

F . A D . R I C H T E R & C O . 
Bcrry & So. 5th Stš . 

Brooklyn, N . Y . 

D E N T Į S T A I 
rrrar 

Telel . Boulevard 7tt42 

DR, G. Z. VEZELIS 
LEETtrriS DENT1STAS 

4645 SO. A S H L A N D AVENITB 
Ant B. Zaleskio Aptieko* 

DR. L F. SUKIS 
D B N T I 8 T A 8 

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto Ik) t vai. 

vakare. 

Tel. Canal 6574 

DR. F. C. TAUTKUS 
CHIROPRACTORIU8 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 lkl f 

=r=- "= 
O P T E M I T R I S T A I 

DR. CHARLES SEGAL 
Terkėlė savo of.s.7. po numorlu 

4729 S. Ashland AveJ 
SPECIJALISTAS 3 

Džioru, Moterų ir Vyrų Liga 
Val . : ryto nuo 10—12 nuo ž—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare] 

Nedėl iomis 10 iki 1S 
Telefonas Midway 2880 

DR. P. G. LUOMONS 
LIETU VIS DKHTI8T A8 

2201 WEST 22nd STREET 
TtL Canal 1111 

i Valandos: • — 1 1 ryto: 1—t vakar« 

=2S 

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą 
akių į tempimą, ir galvos 

skaudėjimą 

1 

G, SERNER 
(LIETUVIS) 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1 : 

3265 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7679 

M i n i 

Sfe* 

T1 

Persike^ i Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0. D. 
0PT6METRISTAS 

Lietuvis Akli) Specialistai. 
Palengvina aklų {tempimą ka

ria esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą aklų kar-
it | . Atitaisau kreivas akis, nulmn 
cataractus. Atitaisau trumpą regy-
stc ir tol imą r«sgystę. 

Prirengiu teisingai aklnlas vi
sose ats i t ikimuose egsamlnavimas 
daromas su elektrą parodančias 
mažiausias klaidas. 

Bpecialė atyda atkreipiamą mo
kyklos Talkučlama 

V a l a n d a n u o l t l y t o Iki 8 va
kare. Nedėl iomis nuo l t ryto lkl 
t po pietų. 

(Pabar gyveną:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Akiniai $4 ir aukščiau 
iii O i 

Tel. Boulevard 1401 

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

3315 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7 ^ 9 vakare 

Oi. Maurice Kalti 
Gydytojas ir Chirurgam 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza I M I 
Valandos: 

Nuo l t iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 8 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakaro. 
Nedėl . nuo 10 iki L2 piet. 

< w t 

- -J 

Oitise Tel Lafayette 579S 
l i e s . Telef. Virginia 'u518 

Dr. A. J. JAVOIŠl 
Gydytojas ir Chirurgas 

4449 • S. California Avenue 
Vai.: 1—5 p. p. 7—9 vak. 

ATSILIEPDAMI I "DRAI 
GE" TELPANČIUS SKEI 
BUMUS. PRAŠOME PAMI

NĖTI "DRAUGĄ" 

• .:• m 
'• ••'•' * ( & w 
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C H I C A G O J E 
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i kuriuos Seimas užbrėžė vi-
isoms liet. katalikę vakar. 
į valst. kolonijoms vyfedinti. 

— * 

Kaipo ilga laikę neatsilan-
kius ponia E. Mickeliunieric 
ta iv kp. keletą žodžių. Lin-

1 ICT k* AT l/Atf ARIMUI ^ ^' l > > a l a n ( ^ *£• Sakalą, ir j Prisirinko pilna bažnyčia žino kėjo sėkmių ir dėkojo už ne-
L I L I I NA I I fAKAnl l i i y | ^ u n y Kulikauską) Federa-lnių Palaiminimą 6v. Sakra-j pamiršimą, jos, kuomet ji ne-

YALSTYBIU 4 SEIMASi H * * s k > ' r i a m s s t i P r i n t i inmentu suteikė kun. Pr . K. 
* naujiems organizuoti, bendrai,!'Matulaitis. 

, _ ! lietuviu Kat. jogoms krūvon Vakaras. 
(Tąsa). 

ko Šeiminis vakaras. Progra
moj dalyvavo JSv. Grigaiiau>: 

susirinkimams darys savo vei- (parapijinis) choras ir Šv. 
kimo pranešimus. - i Kazimiero Seserų Akademijos 

galėjo atsilankyti. 
Kalbėjo ir ponia O. Alelu-

nienp, kuri nesenai grįžo iš 
Vakare toje pat salėje ivy- j Lietuvos. Jos kalba buvo į-

domi apie dabartinę Lietuvos 
išvaizdą, gamtą, jaunimo vei
kimą, "Pavasar ininkų" kon- lUdg. 

burti bei cementuoti. Minėto-
-Kadangi vakare buvo rno- jį komisija veiks svkiu su 

Rama graži šeimine progra-1 Ked. Chie. Apskričiu ir Apsk. 
įna, tat, šešiomV; išmušus, pre
zidiumui prisiėjo diskusijas 
nutraukti ir kviesti rezoliu-l "Buvo pasiulvta 5-ii V. V. artistės, kurios, vadovaujant 
cijų komisiją, kad perskaity-1 ^ K . Seimą kitą met šaukti seseriai Skolastikai atvaizdą- r imukų" vaišingumą. \vay Bureau : S. La Salle st. 
<ų ^paruoštas rezoliucijas. Vi- Wiseonsino valstijoj; Wauke- vo a. a. ark. J . Matulevičiaus! Baigdama kalbą perdavė XĮvairus mechanikai «-ali 
į o s rezoliucijos Seimo vien- gaTK> atstovai Seimą kvietę ir Dr. J . Basanavičiaus atminj širdingus linkėjimus Vyčiams'gauti darbo Em-ployment Ser 

gauti gero darbo 508 ČL I>ear- . 
l)orn st. Ca^ton Bklg. Rm. 430. f 

X»Tackson Park Hospital 
7531 Stony Island ave. ieško | 
slaugių-nursių. 

X [vairiems paprastiems da-
son, 7 \ \ \ Madison st. R m . rbams turi vietos La Salle a-
502. Atsiliepti vakarais 7 - 9 v. £ e n c y 4 0 6 l>^rborn st. 

DARBININKŲ ŽINIOS, 
DARBININKŲ ŽINIOS. 
XMokantieji gerai lietuviš

kai ir angliškai kaltoMi vyrai 
gaus puikią vietą pas M r. Ma-

. Penktadienis, Kovo 25, 

NAMAI •- ŽEMĖ 
sės- L'Ji 

RENDAVIMUI 6 kambariu. 
X Paprastieji ir prasilavinu

sieji darbininkai gali1 kreiptis 
M ir YkLii^X\ t ~ c u i fletas. Iš visų pušų šviesus. 
M\ iv .Jackson, Lvon <x Healy 

gresą, valdžios permainą. Y-j X Reikalauja 15 vaikin-r į 
patingai pažymėjo "Pavasa- 0ffi«*o darbą. American Rail-

jano atstovai Seimą kvietė ir Dr. J . Basanavičiaus atmin! širdingus linkėjimus Vyčiams'gauti darbo Employment i 
:as save. Nutarta, kad Seimo t j . Visa programa labai dai- nuo vienminčių brolių "Pava vice Bureau 443 S. Dearlj palšiai- priimtos: vienos taip 

kaip buvo skaitytos, kitos su v iot^ skiltų Chieagos Fed. liai išėjo. Dalyvavę vakare 
pataisomis. Be to, Seimas Apskritys. Jeigu VYis. vai. lie- provincijos atstovai tiesiog 
vienbalsiai priėmė V^\. Chie. į tuviai bei AVaukeganas stip stebėjosi, kad paprastoje sa-
Ąpskrieio nominuotą komiai-' r įai susiorganizuos i Federa- lėje galima tokie "s tebuklai ' ' 
į ! L j c i jos skyrius, sekantis Seimas padaryti ir kad gerb. Seserų 

savininku M. 
Vincukas. 

AR ŽINAI KAD 

- GRABORIA^ 
Visi katalikai balsuotojui tuivtu 

«-ali tekti AVauke^anui arba Kazimieriečiu tarpe yra tokiu batuoti UŽ Majorą Deverj? Ar žinai 
° ° , k

 v . . . . ka<* jeigu jums nusibuodo rūkyti pa-
•\VisCOnsinui j d r a m o s m e n o ZinoVlU, k a i p * 0 - . prastus cigaretus rūkykite Helmars. 

v , , , • i : , ,^ QI^^loof;Uo Sykj dasilyte jusu lupų jus laimės. 
Siame Seime atstovu skai- siio hkolastika. 

•< 

S, D, LACHAWICZ 
Lietuvis Graborlus 
1314 YV. 23rd Place 

Chicago, IU. 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
21W 

įčiumi pirmoje vietoje stovėjo! Taigi L. Kat. Vak. valsty-
I šaunusis Cicero, nes iš aštuo-,bių 4-sis Seimas išėjo gražiai. 
įniolikos draugijų buvo 81 j Dabar belieka tik visoms ko-
atstovas. Antroje vietoje pa- lonijoms vykdinti jo nutari-

>irodė Nortb Sale: 48 atsto-'mus. 

Susipažinkite su Helįnar siandii-n. 

o. Dearborn 
Rm. 800. 

XHeikalinga virėjos j^agel-
riininkc lf);") IVarson st. 

XOscar Heineman Corp. 
2701 Armitage ave. ieško prie 
šilkų išdirbystės jaunų mote-

X Katalikės mergaitės gali 

Karštas vanduo. 
Atsišaukite: »' 

4247 So. Sacramento Avenue 
«= L-!.. 

" 

NAUDOKITĖS 
PAVASARINIAI 

BARGENAIS 
C. P. SUROMSKIS 

8C ČO. 5833-35 South 
Western Avenue Telef 
Hemlock 6151 Per 
kam parduodam ir mai-

Rap. 

BRIDGEPORT. 

Tel. BooJe»ard 4lS» 

A. MASALSKIS 
GRAB0RIU8 

Mūsų patarnavimas latdotu**«« 
ir kokiam reikale, visuomet eeta 
•anilnlngaa Ir nebrangus, todėl 
kad neturima išlaidu užlaikymu 
skyrių. 

3907 ATJBURN A T I . 
m. 

TSM 

Simpatiškas — 
Mandagus -
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patamavi-

vai atstovavo dvyliką drau-
i gijų. Iš provincijos daugiau
sia atstovu prisiuntė Chieago 

! lleiglits, 111.. kolonija, nes j 
, nuo [lenkiu dr-jų buvo net U j . Kovo 18 d. J.. Vyčių 1« kp. 

>! atstovu. Antroj vietoj huvo įvyko sus-rnas 
Ind. Harbor, Ind.: S atstovai I Pirmiausia buvo kvietimas 
nuo penkių draugijų. \ Marijonų Rėmėjų rengiamų 

! Atkalbėjus trumpą maldelę, vakarą, J . Dimsa kvietė var-į 
sugiedojus tautos liimną, kun. du vietinio skyriaus. Po to 

į H. Vaiėinnas pasiūlė, kad ei-'pjo įvairus komisijų praneši-
icorieėiai atstovai ir svečiai m*'1' I>r- Bizauskas i>ranesė, 
sušuktų Seimui valio. Ka ip 'kad kp. eis " i n eorporeM prio 
iš anuotos tris syk iššauta vn-! f tv- Komunijos. Gėlių nu
lio! Sušukus *dar valio Lietu- pirkimui išrinkta p-lės E. 

= ,vos Prezidentui, narsiajai ka-1 Astrauskaitė ir lt. Oerkaus-
riuomenei ir Lietuvos katali- kaitė. 

PIRKITE ATYDŽIAI 
- » * 

Pamatykite mus pirm neffu pirkaite 
kitur. Tamstos patys persitikrinsite, Joję 

, n ui Mi rakandai yra naujausios mados ir 
parsiduoda teisingomis kainomis. Turime 
dideli patrinkima visko kas Uk reikalin
ga namut 

CASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

«^N»S5 

BEPDRTFURNĮlURE § 6 

3224-26 So. HaJsted Street 
Telefonas Boulevard 97 57 

• 

Chieago, 111. 

• • » » » » • • • • • 

•* 
——— 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAORABŲ TEDE JAI 

Didysis Ofisas: 
#6054)7 S. Herm'itage Ave. 

Tsl. Tards 1741 Ir 4Mt 
SKYRIUS 

4447 Bo. Fairfleid A T « M 
Tel. Lafayette 4T1T 

SKYRIUS 
14l t 8o. 49tb Ooort 

Tsl. Cicero 8794 
BIUS S1S1 Auburn Arenus 

Tel. Btvd 1211 

kains, visi atstovai nnėjo į Pranešimą is L. Vyėių Chie. 

f 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Graborius 

CHICAGOJE 
Laidotuvėse pa

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

OFISAS: 
—S West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 323S 
So. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063 

€' 

r 

\ 

I. J. Z O LP 
URABORI18 m LAIDOTIJTITJ 

VETD6JAS 
1650 We st 46th Street 

pas 46th ir r a u tina St*. 
TeL B l v d . B20S 

Hulludirno valandoje kreipkitės 
prie manęs patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. KoplySla del šermenų 
dykai. 

Tel. Cicero 3574 
CHAS. SYREWICZE 

Mandagus ir pigisrusias patarna-
rimas. 

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

1437 e. 4 t Ave. 

Cicero, m. M#dBt*o#t« \ 

KASTANCIJA 
SAVIGIENĖ 

(Po tėvais Matusovlėiutė) 
mirt- Kovo 23 d.. 1927 ni. 
4:40 vai. po piel. 24 nu*tų 
amžiaus. \ <li«un- ^hnė Rug> 
pru("k> 25 d., 19UO \ n v l'hiUi,. 
Pa. 

Paliko dideliam«> nuliūdime 
vyru Pranciškų, šunų KaynMin-
dą 4 m.. Snotiną .lievų, tėvą-
Motiejų, seserį Anas (a/i jų Vii-
kaitienę. broli Modestą ir gi
mines. 

Kūnas pašarvotas 1432 Ko. 
47th ( t . , Cicero. Laidotuvės 
h y k s Subatoje Kovo 24 d., Iš 
namų 8 vai. ryte bus atlydėtas 
į Sv. Antano bažnyčių, kurioj 
įvyks getlulingos pamaldos uz 
velionės sielą. 

Po pamaldų bus nulydėta i 
ftv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliude: Vyras, Sunūs, 
Tėvai. Sesuo ir Brolis. 

. Laklotuvėm* patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741. 

bažnyčią padėkoti Dievui už A P* k - ^us-ino darė P. Atko-
gTažiai pavykusį Seimą ir pa- liūnas, o paveikshj talpinimo j 
prasyti Jo pa^elbos darbams laikrašty ir paskaitų, reikale j 

\ . Petrauskas. 
Baseball reikaje pranešimą 

darė A. Jonušas. Valdyba įsa 
liota per L. Vyeių Cliie. Apsk. 
sus-mą parengti kokį *'Surum 
buniiii". Į ' Apskr. sus-mą iš
rinkti atstovai: E. Astraus
kaitė, R. ČVrkanskaitė, P. 
Čerkauskaitė, M. Paulauskai-
tė, P. Atkorinnas, Pr. Juška, 
Miklosaitė, J . Andrišiunas ir 
Janulis. 

Taipgi nutarta vykti " i n 
eorpore' į ^ D r a u g o " vaka
rą, kuris įvyks kovo 27 d., L. 
Auditorium. 

Atstovas Pr. Juška iš 
"Kankl ių" choro kvietė dalv-
vauti vakare, kuriam elioras 
vaidino uSilviją". Kvietimas 
priimtas. 

J . Miokeliunas darė platu 
pranešima reikale L. V. Cliie. 
Apsk. statomos scenoj "Pon-
cijos". Vakaras įvyka verbij 
nedėlioj, ftv. Jurgio parap. 
svet. 

I Š R I N K I M A S 

M m HALE THOMPSON 
' 

REIŠKIA: 

DAUCIAU PAGKRI-

NIMŲ, - ^ U O I A r 

BIZNIO, ftAUdlAU 

DARBO IR P I N I G E 

11? DID©LĖ PAŽAN

GA (JERBUVIO VI

SIEMS. 

H B a| 

^r ^BB. ^B 

^ • 
^V^^^^H^^ a ^1 

9'" ^1 

mEs&ĘĘįa f#& 

RL-- UI W• ̂ m 
Į̂ H|̂ K^ V^^B w MmĘį 

Policija bus sutvarkyta, jie turės apsaugoti gyvento
jus nuo plėšiką ir geriau atlikti savo darbą. 

i 

J S S 1 ^ > . ' - < ! ^ R : ^ ,^W^R%-- <JMK^->^. . « ^ ^ B & V . 

PRANEŠIMAS 
ftiuomi pranešame kad atidarome pirmą, iš eilės 

groserne po numeriu 3326 So. Halsted St. Subatoj Kovo 
26 d. Toliau bus atdarytos ir kitos krautuvės kitose lie
tuvių kolonijose. ; s, 

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Turėsime rnlną 
eile groseriį kurias gvarantojame. Stengsimės patar* 
nauti kuogeriausia. Krautuvės bus žinomos vardu/* 

CONTINENTAL TEA COMPANY 
V. LISNICKIS, Pirm. 

W. 

McAndrew bus prašalintas iš vietos, kad mūsų vai
kučiai kurie lanko mokykla gėrėtųsi tokių žmonių kaip 
Washingtonas ir Lincoln'as kad buvo ir kad jie butų ^ 
geri Amerikos piliečiai. 

Tbompsonas prižada duoti žmonenąs teisingą patar
navimą nežiūrint- tautos, tikėjimo etc. J is neduos poli-" 
eijųi kištis i žmonių privatišką gyvenimą. 

THOMPSON'AS "ŠLAPES" 
DEVER'IS "SAUSAS" 

6 KAMBARIŲ MŪRINIS 
BUNGALOVV 

Naujas ką, tik pastatytas 
viskas moderniškai įtaisyta. ttOTū n a m u s , f a r m a s , l o -
Ažuolo medžio grindys ir už- t t • į į r y J s o k į u s 
baigimai. 3 dideli, šviesus ^ - .-. 
nuegruimiai. Sietais ir stik- b i z n i u s . A u t o m o b i l i u s 
lais apdengta porčius. Pasto
gė su grindimis kuriuoje yra 
vietos del keletą kambarių jei
gu reikalinga. Didelis ruimin-

parduodam geriausios 
išdirbystės automobi
lius. Paige ir Franklin 

gas beismentas, anglims šan- ^ # 

te, skalbyklos, gezo pečius ir karus, priimsim JŪSŲ se-
tt. Namas karštu vandeniu ap 
šildomas. Lotas 30 pėdų. Ne
praleiskite progos! Pamatyki-
te šį n a * prieš perkant ki- — v a r t o t ų a u t 0 m o b i l i Ų 
tur. Atdaras peržiūrėjimui 
kasdien ir nedėliomis. Savi
ninkas: 

7141 So. Campbell Ave. 

nę automobili} j mainus 
taipgi turim daugel} ma 

PARSIDUODA 3 flatij mu
ro namas po 6 kamb. Naznfes 
randasi naujoj apgyventoj vie 
toj po numeriu: 
1803 S. 49 Court. Cicero, BĮ. 
Atsišaukit ant pirmų lubų. 

KRAUTUVIŲ FTKčiERIAI 
Orosernlų, 
Černių, Dellka-
tessen, Restau- | 
rantų, Kendžiu. 

Bckarnlų. m n a ų 
•peclalumaa. 

#»— 

SOSTHEIM8 
ltlfl South Stato Mreet 

LEAVITT STR. GARAGE 
M M taisome Jralrius automobl-

liua, Masfojame, .užlaikome Jval-
rių automobilių dalia, Taipgi ran
duojame garadilų del pastatymo 
automobilių. 
LEAVITT STR. GARAGE 
2228-30 S. Leavitt Street 

; * Fbooe Canal 6§64 

parsiduoda labai pigiai 
kas turi lotus gali mai
nyti ant automobilio, 
nedelioms atdara visę 
d ieną. 
NAMŲ BARGENAL 

Pardavimui arba mai 
nymui 3 flatŲ mūrinis 
namas po 6 kambarius 
su visais įtaisymais 

jmoket. Savinin
kas mainys ant bile ko-

7̂  kio bizno arba lotu. 

{VAIRUS K0NTRAKT0RIAJ 

PEOPLES H A R D W A E j P 
AND PAINT 0 0 . 
S A V I N I N K A I 

GREGOROWICZ BROS. 
Užlaikome: 

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

Turime plombinių Ir elektros 
reikmenų 

ItOl WE8T 47tk B T R K n 
Telefonas Lafayette 41M 

Chicjųro, Dl. 

4 pagyvenimų na
mas su visais {taisymais 
jmoket ^500, savininkas 
mainys ant farmos arba 
loty. 

2 pagy venimy biznia-
vas namas karstu van
deniu apšildomas jmo
ket #2,000, savininkas 
mainys ant biznio arba 
lotų. 

r-

v 

IMLIAM HALE THOMPSON 

BRIOGEPORT PAINTING 
& HAR0WARE GO. 

Mmlavoįime, dekaruo;ame, 
kalsimuojame ir popierno-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai 
Užlaikome maliavų, popie-

rn ir stiklu ir t t 
3149 8 0 . HALSTED 8T. 

Pres. Ramancionis 
Ohieag^, Dl. Tel. Tards 7881 

M0RTGEČIA1-PASK0L0S 

• 

' BALSUOKIT UŽ JĮ BALANDŽIO 5 D. 
• r 

/ 
Fo\h atdaros nuo 6 ryte iki 4 p. p. 

fof I 8 < » » ^ » W ^ W « » » * i M » M l » i 1 » » » » « » » » » » ^ » » ^ » » i ' Ną^« -ai 

2-RI MOftGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

10 Nuosimaai 
Paskola sutelkiama į Tlenų diena 
Pericafne real estate kontraktu* 

International Investment 
Corporation 

gapKatefl $500,ooo.oo 
W04 B. KEDZTB ATS 

Tel. iMtmreut «78a-«7ie 

•« 

. Bizniavas kampinis 
mūrinis namas 8 flatai 
2 storai, išsimaino ant 
kitokio namo arba far
mos, lotus priims už 
pirmę įmokė jimę. 

^TTt • • 

Taipgi turim visokių 
kitokių bargeny kur pir 

kejai gali padaryti pifii-

C. P. Suromskis & 
Co. 

5833-35 S. WESTERN 
AVENUE 

i Tel. Hemlock 6151 

* 

-v 

. . j * " • . - ^ * •- . 
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