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Austrijos Socialistai Rinkimus Pralaimėjo
Is Nelaimint Potvi- Palips VaIriiia Paekolho id iiuiuiiiiiikui uiri VUIIVV V UIUMU I UURUIUU 

nio Paliestu Plotu
PATARIA NESIKREIPTI CHICAGO I L-

TURE IO ŽŲTI KELETAS 
ŠIMTŲ

GREENVTLLE, Mimu, hal. 
26. — Kiek Įmonių turėjo lu
ti baisaus po trini n pintuose, 
nėra tikrai žinoma.

Bet iš paviršutiniai nuran
kiotą kinių parirodo, kad tu
rėjo nuskusti virk 200, o gal 
300 žmonių. Be pastogės viri 
100,000.

Gyventojams Žudynes
Žada Išgriauti Ir Išnaikinti Visa Jalisco 

Valstija
Hankowui Grąsina Britų Karo

HOOVER PASIŲSTAS VES- 
. TI PAGELBĄ

■■ ■ - ________
. AVASHDiaTON. bsl. 25. — SOCIJAUSTAI PRALA1ME- 

K) RINKIMUS

ITALIJA IMA KONTROLIUOTI 
ALBANIJOS PIRKLYBĄ

Nepaprastos iškilmės 
Praeitų M’kmn lteiij šv.

lll-.LGUAl’.\>. Irfil.
Britanijos al»>l«>vu.< krciju-i į
Jugoslavijos valdžių pnlartla-jtnn(l parapijos bažnyčioje, Ci- 
mas, kad ji vedamų ginčų sujcr.ri,t jVyk«. ne|iaprnslos iškil- 
Italija d*I ^Albanijos reikalu ulės. Primicijų n 1 Imi pirmosios 
nesikreiptą į T. Sąjungų. Is-t Mišj^ celebravo kun. P. (In-

Itolija snvitar- siunas, kurs išvnkam J. Em.
1 Kardinolo Mumlclein įšventin
tas kiuiigv.

šios nepaprastos čia iškil
ni* Nutraukė gnlylios lietuvių, 
taip knd daugolfui bažnyčioj** 
nebuvo vietos.

ORU TAR-

rulniuu 
sisiekift

Prezidentas Coolidge nuo po- 
tvintų nukentėjusius 'šelpti ir 
gelbėti delegavo H 
sekretorių Hoover.

šelpimo ir gelbėjimo darbą, 1 
kooperuojant Raudonojo Kry-

VTENNA, baL 26. — Austri
jos generaliuosc rinkimuose 
aoMjalistai pralaimėjo ir kri- 
kKioniška valdžia pasiliks sa-

jų autoritetams.

DAUG^ERUlteo^
IŠNAIKINTA

NORI ATSIIMTI KONCESI-

MEMPniS, Tenn., bal. 36. 
— Baisus ir negirdėtas* savo 
rekordu potvinu išnaikino di- 
deliauaius derlingos žemės plo
tu*. Pragaišo farmerių trobė-

Nuslūgus vandeniniu ims daug*

MIANGHAI, liak 26. — Du 
dideliu Britanijos karo laivu 
nuplaukė Yangtzo upe j Ban
ko w’ų ir ten apsistojo ties bri
tų koncesija.

* • • •Kiniečius radikalus apėmė 
baimė. Neš britai, matyt, ga- 
minari spėkomis atsiimti ten 
koncesijų, jei gražiuoju nieko 
nebus atsiekta.

savo
rėų sisar apkasti 
;igegū- susidurti KAI MANKO WE

MEMPHIS, Tenn., hal. 26.

kretorius Hoover, Prezidento

atsiųstas rėkti pagalbos ir šel
pimo darbus potrinio plotuo
se.'

i 41 • •

LAKŪNAI DRYŽO IS KE
LIONES

XI f A XII. Eln^ bal. 25. —, J. 
Am. Valstybių armijos lakū
nai, žinomi knij»o “gonti vili”, 
gryžo čia iš tolimos kelionė.*, 
kurioj išbuvo apie 4 mėnesius. 
Čia atskrido iš >181014 Kubos ir 
leidžias j Washingtorij,

Jie UJMtkrHlU * < Iii llt Ule, u

jnj įvykusioj ore n* Lnim' j iš 
jų Hirio du žuvo.

E-le Heicn Colweil, Amerikos Raudonojo. Kry< 
žiaus slaugė, apleidžia Chicagos miestą ir vyksta Mis-

Imi. 26. — Iži
orų su 
Kuro- 

turistai,
šįmet via iau- 

iš čia skrist i .

Kerenskiul nevyksta Ameri
koje *

Nesenai Neu> Yoike atvyku
siam Keronskiui, buvusiam pi
rm Imlšcvikų Rusijos va' lžros 
priešaky, viena moteriškė “už 
važiavo” į veidų. «

| Dnhnr tas pat įvyko Chica- 
hal. 26. goj Kuomet Uį sekmadienį su-1 

čia turė- n oštns jo pagarbai pokylis | 
Juos užpuolė Palmer llouse, jis vėl gavo į 
kruvinos mu- veidn.

beginklių fa5is-! šiuokart jam smogė Dr. B. 
Ig. Telesnitsky. birvnsis nisit ;

------------ - [armijos karininkas. Jis Kvn*-1 
TURĖJO ŽW«1 ŽUVĮ NINkalima už ’lnndii-ninj Bu- ' 

sijos likimų. į
Nekoks pokyly buvo lipas po

pos Mhn 
kurių ds 
k i amu, g 
į fifi virt

tnorikoi

oru is v
Jurnpoje.

CALLES UŽSAKĖ SKERDY
NES OAVG

OUAPALAJARA, Jalisco, 
Meksika, ba*. 26. — (.'alios va
ldžia, ištrėmus! aštuonis arki- į° 
vyskupus ir vyskupus, Jalisco 
valstijos gyventojams paskel
bė skerdynes — visos valsti
jos miestų, micjĮtolių ir sodžių 
išgrioviiuų ir žmonių išžudy
mų.

Paskelbta visiems valstijos 
ramii-sieniH gyventojams susi
koncentruoti į penkiolikų vie
tų Tai turi įvykti į dešimtį 
dienų. Tuomet valdžia pasiųs 
ant valstijos bombiniu* aerop
lanus ir Išgriaus viską, .išžu-i 
dys rovoliucijonierius, 
paliks nuošaliai nuo krneentra 
eijos vietų.
„ Tuo būda Gailės tįfeisi nus- 
lopinti* reveliuoiją.

DU VYSKUPU DAUGIAU 
. IŠTREMTA

■ ■ ■ r
MEXIC0 CITY, haL 25. —

TŲ SUŽEISTA

EHSE
Valde 
konvi

štynėa. 
tų salt

Vokietija, 
fašistai

I sissippi klonin, kur potv'.iis užliejo ukius, miestus. ę»-- 
i. | siekus ji Memphis. Tenn., nulėkė orlaiviu j tvano vle-

tas.

; Šventojo Tėvo Atstovas Pas Lietuvos
TOKYO, l>aL 25. — Nachn- t,, įvykio.

lino pakrašty japonų laivas su' 
50 žuvininkų susidaužė su le-j 
dynu. Visi žuvininkni turėjo
luti.

H MASONŲ VIRŠININKAS 
IŠTREMTAS

HANKOW, baL 26. — čio
nai išsodinta 50 amerikoniškų 
jurininką saugoti Standard ____________ _ __ __ __
Oil Co. ofisus, šiose įstaigo- Calles valdžia dar du vyskupu
se darbininkai atrei kuoja.

ITALAI ALBANIJOJE

TIRANAį Albanija, bal. 26. 
— Italijos vakiiia išpirko vi
su* Adriatic IJoyd Co. Wnu, 
kuriuos turėjo vokiečiai, ir j-

daugiau ištrėmė iš Mekaikoa.

stu J. Valstybių ipnsėn.

Plėšikai eina drasvn , ----------
Du |>lėšiku aekmn«Iieni,» va

kare užpuolė Picradilly teatrų, ARKIV. SCHIOPPA ĮTEIKS
I RESPUBLIKOS PREZIDEN- 

................. ................... ' TUI SAVO ĮGALIOJIMO 
ya žmonių, jiedu nno ka- j....................RAŠTUS

ra L- n tT Idl M) jlzil ■ •• *

ROMA. hal. 26. — 3ąry\v. bėgo. 
ęu pasikesiniauL prir*š Italijos 
preurierų, italą Masonų virši
ninkas D. Torrigiaft ištremtas

1443 įlydė l’ark IkuiIv.
Teatro angoje, kur buvo tie-1 

šimtya žmonių, jiedu nno ka-' 
sininko atėmė 7,800 dol. ir pa-1

104 ŽUVO KASYKLOJE

OUX), Norvegija, bal. 26. —

praneša, kad ten vienoj anglių 
- kasykloj įvyko ekspiiosija. 134 

| kuro ir daug nuleista.

ŠEŠIS RADIKALUS SUDE
GINĘ

monopolijų visoj Albanijoj. Vi 
■i vokiečiai lakūnai pakeičia
nti italais.

Italija jgijns ir kitų rkonn-1 
minių koncesijų.

SUIMTA DU GENEROLU

vo inteniivicijus Lietuvai ark 
Srhioppa lialaudžib 6 d. 12 v.

•Ties Monroe ir Aberdeen st. iškilmingoj audiencijoj, daly- 
pobcijai kovojant su plėšikais vaujruit užs. reik, ministeriui 
pavojingai pašautas 13 metą1 pro. A. Voldemarui. įteikė 
Ted Izikoy, kurs tuo laiku su Resp. Prez.idi-ntui savo jgalio- 
kitai* žmonėmis buvo lauke, jimo raštus. Iš ark. buto j 
Plėšikai pabėgo.

Pagautas 13 m. vaikas

prezidentūrų ir ntiml nrkivvs- 
kupų jj Ji'.u IUJ-. ivlk. HIIIHsU*-

I rijos direktorius p. Ign. Jony- 
l’ž saro jaunikio nužudymų ims, krašto n p*, minist. ntsto- 

Florence Stokos, 24 metų, kri-1 vns pulk. Jakvtis. legsturos 
miualiam teisme nubausta ka- j auditorius*mons. Faidutti. užs.

žmogžudė nubausta

KANADA PROTESTUOJA llUft j metų ligi gyvos reik, m-jos yjtatingirma reika-
galvon.

MEZICO CITY, hal 25. —1 VASHIS'OZOK, tat. 26. —
C.H.. v.Hiia podnodn. k.d 

testų prieš kanadiečių ateivy-
i variniu?. Nes J. Vnlsty- 
• bių valdžia išsprendė suvor-į —n 
lyti m-t lii?-iol laisvų kaulė n y 
sienos jo-r* jimų kann<ii«-ėiain.s 
darbininkam-, dirbantiems šm 
jp puA' je.

Jaliscn valstijos vienoj vietoj 
n-voliucijonieriai nutvėrė ėe- 

'.‘•is radikalus, Darix> Kon/i-de- 
rnrijos vadu*. Visus aplieja 
latlu ir padegė.

Zl-

SUŠAUDĖ KUNIGĄATĖNAI, bal. 26. — Grai-! 
kijoj susektas rovoliucijonierių 

' •HksItnH. Nijrvšx su tiin Ip- ki-‘ 
11 ų HrcMtimtA a u annijoR 
'r.,l«. isco valstijoj valdžios ka '

j nuomonė su kitais keliais re-’ 
EKSPORTERIAMS KREDI- v’,|"u',J',"'”rin'* •u‘,,nu*i virni> 77 

TAS

XIENK O CITY. Imi. 25. 9 ŽUVO DETROITO GAIS
RE

pston su savo "partija” ėui valdžia tieprendė trikti krrdi 
atvyko. Hnka ofįrijaliai pri* ' (o garantijų visiems savo ša 
mimai ir pramogom |įA* prekių <>ksj>«rteriam>.

kunigų, kur* tuojaus suaaudy 
tas.

ROMA, hal. 26. — Italijos! ---------------------------

PlėVkai veikla
(’liimgnj išimųjų Inlmi

^nmrknuti p’ėrikni.
■ lužninii-in irn ln-j>-

•ta«. |>li;-ik.,ii
km I

ŠV. TĖVO INTERNUNCIJUS užsienin vykti 
ti gsli kiekvienas tik 
kai 1m- jokių 
dokumentas išrašytas. 
inciiK. kurie prisiunčia 
ksmus dokumentus su 
pasų, leidimų, 
tu paruoštų 
per artimiausių 
vsdų ar valsčiaus 
proga primenam, 
dėvėjimo vidaus 
nrialių ir okupuotos 
gyventojų leidimai 
škunio kaip savo 
ir il.-lijuotnni nfvnizdo, 
priimami 
ti 
suderėtus 
iš anksto' 
nti juos tose 
yra gavę. Be to nuo 
vo mėti. 31 
fiolicjjos liudijime 
wl;li turi būti įklijuota 
lii ijoa įstaigos nntspauda pri- 
mii-ti Imdi inio savininko fo- 

■ u-’ntijH sirun pakcitimuijsi- 
. v \ • idinu-. •«•(. ik« pristatyti 
v dnu- ••■įknlų lllillirderijos pa- 

-ksmiii Im kilų dokumentą 
ii. \ Hnin Iotogrnfijn. Fotogra
fe imi Imti ni-ki. gerai pa-

lame vildininka* p. Blavefrčiu- 
nas ir gusarų garbės eskortas.

Po pasakytų iš abiejų pu«iŲ 
kn'bų ark. SeliiOnpii if< ik«- Be

dovinio ko'

VIDAL'S REIKALŲ MINIS
TERIJOS PRANEŠIMAS

I Norima nurinkti / 50,(XX t dol.

DETBOIT. Jdich., )«'. 26.
— Praeiti.' ••■šindicnj l.ri><gs
Vanu^ru tnring Co.. kur dirba 
mi antonmniiių viešai, nniiįrrn 
but« kilo •■ksptiozjjn tr gaisras . .

I < liHllgos js-lp’ljo-
36 dsrbiiunkai pavojingai ; ko* llughe* 2" į-.L«

Ir nnntu- ir .1 seržnnti

MAiDRLDAS, 1<J. 26 — U- C. _
ponijoj vieėi \’aEjo« princas? suleista. I- jų f) jau mirė 
Anglijos so«to įpėdini*. kitiems yra pavojam.

!Li.. Joim-i 
dnrbii>>jn«-i

r« įkulų mini*
1 iuj«> minon-

iki !‘t ’.-.d ni»; paruoštų 
uitų ipa«ų. kidimų ir 
šdariinas tų pafių di^-

kimų Įteikti ir panuAlų |t>ikii

policijos l 
b vaidybų, 
i, kad dėl

ip bito įrašuos* taįj 
tani atvaizde, nehni 
išgauti užsienin vyk 
p tų. Todėl turintfe(Į 
dokumentus privali 
pasirūpinti atnauji 

om* įstaigose, ii km 
Be to nuo S. m. loj

1 |.r«»filj<» ar pusiau 
'••erul įjos netinka).

“ šalt iltis”.

DBATGĄ”

CHICAGO IK APYLIN
KES - Nusakomas dailu* o- - 
tn», tmnpcratura kjla.

1

1



D1 A ū O AB Antnuijenb, Bal. 2G d-, 19'5

DRAUGAS

■U Mootha 
A C® p T .

Tai buvo labai gružu iš jų 
pusės, bet tai buvo tik žo
džiai, kurinis norėjo įMitais)- 
li *av<» vanlą, o tikreny laėjc 
tai jau buvo ir yrn jmsirįžę

Jos pradžia.

nelemtus planu*.

PASTABĖLES l Ilk I IIU1I

'Rojuje'* neramumui.
ju

mūsiškiai, lietuviškieji, pi 
P™? visiems girin ir p 
bolševistiiię tvarkų. Sov 
Rusiją sti.to xi-iem- pi 
džni. Jie darbuojasi Pilnu

-j muloje, slapto 
i-loje Lietuvoje

km
didžiuliui leido š
ii šoriai istinmm-

Galima labui abejoti, ur jie 
palys tiki | tos tvarko.- geni
mą, bet vienok ją perša. Nei 
jie patys ir niekas kitas Ru
sijon Besiskverbiu. Išeiviai 
pasirenku lokių Braziliją, Ar
gentiną, net Meksiką, tik ne 
Rusiją- Ai aplinkybė labai

koa gerumą.
Negana to, patys bolševiką

- “rojaus” gyventojai ima kei
kti kontrevolinciją prieš “ro

jalis** įsteigėjus ir palaikyto
jus. Kontrevoliucionieriai žu
domi be pasigailėjimo.

Nors bolševikų valdžia sa
vo kariuomenę stengiasi gerai

- aprūpinti net su kitų piliečiu 
B . skriauda, .bet ir į kariuome

nę “rojaus” gyventojai neno
ri eiti. Jie priešinasi, kaip kur

f indo komirarus.
Turbūt pradės temti bolše

vikų žvaigždė net Rusijoje. 
Bolševikų valdžios daromos 
ten įvairios nuolaidos nuo 

’bolšovistinio progrnmo, bet. 
rodo*, ir tai nedaug gelia"*. 
Nepasitenkinimas augu labai 
plačiai ir laukia geros pi .gos 
užsiliepsnoti viešai.

Galima spėti, kad Sovietų į 
kol kas visa 

ur ant vi-
valdžia pajėgs 
tai nutildinti, bet 
sodos!

Lietuvos ‘'tikroji 
ja.”

Po gruodžio 17 
mo Lietuvos

demokrati-

Lietuvių parap. Amerikoje. 1 tuojama kelios dešimtys uni-
Mcukui dar turimo ••ir-pagv'’ žinių, kaip bu* minima Mo'renutetų, iš ta skaičiaus JU 

linų Diena lietuvių parapiją Lakyčio*. universitetų svetimų šalių.
Pirmutinis dalyku* — lieluviac.a katalikams nereikėtų Po iškilmingųjų pamaldų 

Nf nuo Inluii M iuii tokiu dn-nn yru švenčiama J. A. Vai- apleisti minėjimo Motinų Dienus. Jia miŲii- gnl būt rcikulin- įvyko bankietns, kuriam daly-
stsk se. Uodu-, tik keletas metų utgul jai prudžin )<ularė vie-1 gvsnis yra negu kitų tau ų katalikams. vnvo virš 1,1W žmonių.

Pas m u* mutiny gcibimus Labui gražiui skamba mu?ų uui- Katalikų U ui versite to M. 
now, bet m- \i-uumel tmj> yni jmiklikojc. ;lj)le fakultetą sudaro 122

Motinų Domus progą kuip tik reiktų naudoti kelti ir | profesorių. Ka*> metai, imant
tobulinti vaikų širdyse motinus meilę. Ib-ik.u tarpinti, mii-japlumai, |stoju apio 8LM) Blu
kinti luoa ledus, kurie dažnai yra u.'ųrveiiię tą kilnią vuikų denių, šiandie universitetą
meilę moLmoms. | lanko 19-os tautų studentai.

Be to. Motinų Diena duoda gražios progos tampriau įriti Jų tarp- yra kiniečių ir rusų, 
kurie išru-lu (tenlaug ulsiloidę.

>s minėjimas, surištas su religinėmis
nimu šv. Komunijos riš lietuvių katalikybę 

lž bažnyčios, 
ti-dvi kutnlik.Kbi yrn labai j»as-

I ai mulei i- buvo, iinio-, imvnrde t ruppe>- Ji p <lus> -u- 
imu), ku>l ki< k\ imu- gegužės antrų m-deklė in |Hirušytų 
i motinai nuoširdų laišką ir tą dienų nešiot i baltą gėlę

euiimtn nm.* hi|«> pi įimtu?

Pclnagaudziu išnaudojimas, 
žili i įnik k m t ji lys ir it- ritln

gaivalams. Jie laisvai, neimu-1 
džiauti, terorizavo ramius 
licčius, jie viešai grasino su
naikinimu policijos ir toji iš *• 
tikrųjų dažninusiu nežinojo

Lietuvoje viešpatavo didžiau 
šia lietvarkė, augo kriiuini:- 
liai darbai. Kažin ko butų su
silaukus Lietuva, jei taip bu
tų palikta.

Kaip socialistinė valdžia ir i 
kairioji Seimo didžiuma lei-' 
do veikti Lietuvoje neramiems 
gaivalams, taip jie norėjo, kad 
ši, dabartinė valdžia, 
jiems panašiai veikti.

Bet tautinei valdžiai 
jo ir rupi, kad šalyje 
tvarko, kad rainus piliečiai 
galėtų ramiai dirbti naudin
gus darbus, tat ji visus ne
nuoramos turi sutvarkyti. Ji 
nežiūri, kas tie nenuoramas— 
liolševikai, socialistai ar liau
dininkai.

Gal kas nori tą žygį vadin
ti teroru, bet kuomet tvaikus, | 
jstalynuii* nustatytos kas ne
silaiko, kuomet gerai žino, 

ikoki įstatymai veikia, o kas 
i nor* jiems priešingai veikia, 
* tai turi žinoti, kad už tai ir, 
atsakomybę turi priimti.

Jei valdžia, naudotųsi įsta
tymais ir eitų prieš visos ša
lies ir jos piliečių gerovę, tai 
dar galėtų būti pateisinamus 
veikimas prieš ją ir jos pra-

leistų

TUĮlė- 
butų

į. Šventojo Tėvo Atsinešimas į 
T. Sąjungų.

Paryžius. — Oia vienam 
viešąjam susirinkime knlliėjo

.M otiną
, guliu*, yjaa’
t bažnyčioje su jų katalikybe

Lietuvių katalikų tarpe
' tebiamos. Yru «.iaug katalikų, kurie išrodo geri katalikai baž-'kun. dr la tirierr. Jis pareis-
1 nyČioje, bet bažnyčią njdeidę jie, rodos, pamiršta esu katalikai kė, knd Šventasis Tėvas yni 
ir turį gyventi *ulyg savo religijos. i visuomet

fll i

Gelių augintojui ir ją jiurdnvėjui |>rndėjo nė Motinos die
no* gėles lupti geru* pinigu.-. Mat, jm*Inegaudžiai jHistebėjo, 
kud nei viena.- nenori būti ne “ilžentelmenu” ir jKisilikti tą 
dieną be gidės prie krutinės, ir rūpinasi ją būtinai įsigyti, to- . , - • . -.... ... . .,• ... .. A 'muilas ir, priešingai, turi būt įsuaudujunui visokia progų,dėl ir lujio. kiek nuo ko galėjo išlupti. , , , , . .... . . . ...• ■ , i - - • i - 1S .. •» - kad katalikybes dvusin reikštų*! kataliko gyvenime visur —Gėlėmis viskas ne.-ibtiigv. Atsirado nauji tuotuių “gvri»c-l........................  r . .
•• i- i*- t o..- ii x bažnyčioje ir už bažnyčios,jai . Jie pradėjo skelbti, kad esą pennaža j»site»Uunti huš- *

, ku motinai ir nešiojimu gėlės, reikią motiuni su laišku pa-1 
I siųsti dovaną.
| Oia iškilo nugštyn pardavėjai. Kiekvienai savo parduo- 
i darnus dalykus jier savo agentus stengėsi įpiršti j dovanas
1 motinoms Motinos Dienoje. Prieš tą dieną tatė'flaromus visur 
j tikras “jomarkas”. ALriranda ne mažai ir tolpų, kurie per
ka brangių dovanų savo motinoms.

Tokiu budu gražus sumanymas jielmiguadžių žmonių 
pasiliko “subiznicrinta*”. Jis jau neteko saW4 pradinio pa
prastumo, gražumo ir nuoširdumo, bet visus taip įvyko.

Motinos Diena pas katalikus.
Katalikai Motinos Dieną sukrikšėionitfo. Jie paliko pir

mykštį sumanymą. Jie nuo jo yykinimo nieką nedraudžia. 
Bet jie pasirūpino labiau suideolizuoti tą dieną.

Motinystė Dievo Motino* asmenyje, nuo senų senovės Ka
talikų Bažnyčioje buvo aukštai gerbiama. Tu* gerbimus 

pareiškiamas įvairiausiais budais.
Taigi ir Motinos Dienos minėjimas pas katalikus pasi

reiškia visaip.
Beveik visose J. A. Vai. katalikiškųjų parapijų baž

nyčiose Motinos Dienos nunčjimas yra sujnnfiftns su religi
nėmis apeigomis.

Vienur pasitenkinama ]»umok*lai* upie niotiny.-ię; kitur 
i motino* rūpinasi priimti tą dieną šv. Komuniją; kitur vaikai 
I priima Komuniją motinų intencija; kitur ištisos šeimynos — 
tėvui ir vaikai priima Komuniją; dar kitur motinos su ma
žai* kūdikiais susirenka po pietų gegužė* antrą sekmudie-

pasirengęs remti 
Tokia nenormalumas prie visokios progos turi būt Sali-(T. Sąjungos akciją pasaulio 

• ~............................. ... taikos ’ ir teisybės reikalais.
Bet neturi nei mažinusio no 
ro turėti T. Sąjungoje saio 
personai; atstovą.

IŠ KATALių PASAULIO.
kunigas pasūdėjięs. Tik du 
žmogų žino, kur jis apsiver
čia. Labai retam atsitikime 
tuodu žmogų drįsta, prirei
kus, kunigų pakviesti į na
mus. Nes jei valdžios agentai 
jį nutvertų, tuoju u* nužudy
tų.

Keletas Seserų vienuolių 
dirbu Fresnillo — Zac ligoni
nėj. Bet jos civiliai apsitai
siusios ir gyvena privatiniuo
se namuose.

50,000 doL Nadanalei šven
tovei.

Waohington. — Amerikos 
katalikų Na čionai ei Šventovei 
— Nekalto Prasidėjimo baž
nyčiai 50,000 dol. aukų ski
ria žinoma Katalikų Forcsto- 
rių organizacija.

Si auka bus įteikta Ameri
kos Katalikų Universiteto 
rektoriui vyskupui Sholinn 
Chieagoj balandžio 27 d.

(Fresnillo-Zuc) i ™
kareiviai ir' K,ek Miss MurPhy žmonių, 

k'.K irt • »— MVMI ll V11FJL_

nei vieno

* Ypatingai kreipiamu ton pusėn, kad vaikai Molinų Die
nojo atmindami savo motinas suteiktų joms dvasinę gėlę L 
išreikštų joms ypatingų meilę savo nekultomis širdimis.

d. iMTvei L- 
tikroji demo

kratija**, .tai yra liaudinin
kai ir socialdemokratui pra
dėjo girtis, kad jie butų galė
ję atšilai k vt i prie valdžios,
tik nenorėję sukelti 'Lietuvoje 
didelės betvarkės ir kraujo'nori jo* civiliai* šliubais, di-'naujoji valdžia 
praliejimo. .vorsais, nenuėjo slopinti pri- nepatinkamais kairiesiems ke-

šaIiuiuią, bet to negulimu pa- j vatinių mokyklų ir trukdyti 
_ l - _ • ____ — . l« ■ %• 11 i*/<misokyti apie jx> perversmo įsi- sveikos kultūros ir civilizaci-

kurusią valdžią. 'jos plėtimosi, kaip visa tai
Ji užsiėmė ne pragaištingu darė buvusioji socialistinė val- 

Lictuvai jos lenkinimu, bolšo- džia.
vikinimu, nesiskubino apdova-' Priešingai, po perversmo 
—.i ----------nuėjo, tiesa,

liais, bet nuėjo sveikais Lie
tuvai keliais.

Reikalingu Lietuvai tikru; 
stipri valdžia, kuri nurumir.• 
tų perdaug įsikarščiavusiu* 
politikomis ir galutinai, duotų 
Lietuvai luukiujoos ramybės 
ir tvarkos.

Slaugė, apie padėtį Meksikoj.
Denver, Colo. — Trejų* me

tas išgyvenusi Meksikoj £ry- 
žo Mis* Nollie Murphy iš De* 
Mainės, la, J imu yra X-sptn- 
dulio mašinos ekspertė ir vie
noj Meksikos ligoninėj visas 
laikas darbavosi. Pirm kele
tas dienų jinai lankėsi Dcn- 
vere ir ; kišu ko jo apie padėtį 
Meksikoj.

Anot jos, tame mieste, kur 
ji gyveno

I'Calles valdžios
agentai nenužudė 
kunigo. Bet kitur nužudyta 

(keletas. Ir tai dėl to, kad jie 
buvo kunigui*, fiinnftie Mek
sikoj suimtam kunigui neguli 
bul jokio pasiteisinimo.

Aukštesniojo luomo meksi- 
konai, anot Miss Murphy, upie 
religinę padėtį .vien galvomis 
purto ir jaiŽymi, kad tas la
bai bloga. Gi valstiečiai yrn 
apimti baimės, nekelia demon
stracijų prieš valdžią.

Visuose didesniuose mies
tuose visos pasilinksminimų 
ir * pramogą vietos uždarytos. 
Automobiliui naudojami tik 
būtiniems reikalams. Viešo
sios sutuoktuvių ir laidotuvių 
apeigos išnykusio*. Yru pavo
jinga pasilniesti kunigą į na
mus kadir pas mirštantį žmo
gų. Fresnillo-Zac parapijos

.sakomam mieste ir apylinkė
se nei viena Sesuo vienuolė 
agentų nenužudyta.

Kaip t<*n, taip kitur bazry- 
ėi< sc padėtis nealsiituunius. 
Niekur nėra viešų panmldų.

Kataliku Universiteto Jubi
liejus.

Paryžius. — Minėtas Kata
likų Universiteto mieste Lilis 
50 metų jubiliejus, Šventąjį 
Tėvą iškilmėse reprezentavo 
Jo Eminencija kardinolas 
Cliarcd, Relines arkivysku
pas.

Kardinolas Charost kituo- 
mtt buvo 
Kanclieriu, 
buvo Liliu 
tas miestas 
kapuotas.

Iškilmėse

šio Univenifeto 
gi karo laiku jis 
vyskupu, kuomet 
buvo vokiečių o-

Londonas. — Anglijos ir- 
Vali jos katalikai nebežino kas 
pradėti su savo katalikiško
mis mokyklomis. Mokyklų 
trobesiai seni h* Britanijos au
toritetai reikalauja tuos bu-, 
tus arba luojans remontuoti— 
įvesti reikalingus moderninius 
patogumus, arba juos uždary
ti.

Katalikiškų mokyklą re
montui reikalinga mažiausia 
Įlenki milionai dolerių. Val
džia tam reikalui neduodu lė
šų. gi Britanijos katalikai yra 
neturtėliai.

Be to, valdžia dar iškelia 
reikalavimų, k«d„ katalikiš
kos mokyklos (žinoma, ne vi- 
soif) butų įrengtos aukštes
niam vaikų mokslai — ligi 15 
metų amžiaus.

Katalikų autoritetai noma- 
ižai susirūpinę, kur gauti pi

lni vo reprezen-Jnigų tiems reikalams.

M. Vaitkus. BURIO VADAS. Žinoma! jie tiesą Lig šiol vis dnr nejsisisekč, Yra dąr vie- ti ir jų širdis užkrėtė abejojimas. Vienns dėkoju Tamstai? Kelintą fnt knrlę Tnntt-

5 VEIKSMŲ DRAMA 
(Tąsa)

STOVYKLOS V1RS1N1NKAS. O jau 
buvo taip sunku ir ankšta!

BŪRIO VADAS. Dabnr, kai sto* dūr
iam ir vokiečiui, bu* lenkams visai striu-

KALVA1TIS. Taip, gerai! lik dm > 
ne viskas...

VAINIŪNAS. <> ką* -nk) L i Tum>la!
KALVAITIS. Tik vokiečiu sukilčlią 

itaba>- n-iknluuja, kml <li<l)>i> imlu- J»i | 
dMumei visą savo įtaką, kad stotų karau 
Tisą Lietuvos Re-Įmlilikn Jni -h>'«i>- k i 
liauti, mc* puveikrim lenkų mešką, u L į 
to — nieko neišeis...

VOKIEČIAI. Jn woM.
KALVAITIS. <> mes m norim, Miko 

vokiečiai, I*- n*ikulo duoti -ano kmlj j»r 
ti.

VOKIl’Z'IAI. -la uolil! gan* richtig!
GRABYS. Jie m kmilini. kml kitaip

suku.
fcšTOVYKL. V1R& Taip! jie lyg tar

tum iš mano bumo* butų išėmę.
VAINIŪNAS. Taip, tiesą sakot, bro

liai sąjungininkai. Būtinai reikia, kad 
puti Lietuvos Respublika atvirai ir griež
tai paremtų uius... Ir padarysiu viską, 
kud tik musų Vyriausybė pasiryžtų stoti 
kuran!.. <) jums — didis dėkui už vargą 
ir vulio broliam* vokiis'iums, už ką sto
ju bendron kovon!

LIETI'VIAI. Vidio! valio! valio!
VAINH NAS. Dabar prašini bran

giuosius sveteliu.- jikisistiprinti ir pasilsė
ti. I>ii-k). paimk juos savo glolmn! At
leiskit. Iiriingieji. kad tuo tmjni jusą ne
lydėsiu: mes čia turim (Misitart >u savo 
I.riržvirint- li'-no svnr+»nii« lcfmviot«> 
(Svečiui -u Ituškiu |Mieiiui. karininkei su
sirenka aplink Vainiūną),

VAINH NAS. Girdėjot, ką ir vokie
čiai suko: leikin nuin Indeli visus pa- 
.angos, kad nm-ą Vyririus) Ik'' |mi:ulmii 
stulą kmmi. Bandžiau jnu viuiip ją įl** 
kinti it pcijii'liiit i: ir |«er raštu*, ir fs-r 
pasiuntinius, nu. ir. pagalinu, mes V|*i 
dm viii tai J*T su-io «UiibuB tai

nu |4icuu>uc; J JUCIUI Ii. vjkli tauuuu u 
išsklaidyti visas kliūtis.

KARKLEVIC’IUS.‘, (stipriai ir karš
tai). Vykti pačiam Kaunan! Bet tai ne
galimu. Mes daliu r taip priešo suftpausti, 
ir tokioj valandoj imlikti mus vienus! * 

VAINIŪNAIS. Aš «avo vietoj pa
liksiu vertą vyrą — Grobį. Jis mane pui
kiai pakeis. * -

KARKLE\TČ1(*S. Ką! Grobį! O ne 
Kruinslinskį!

VALKU NAS. Ką skyriau, tns jms- 
I kirtus!.. Taigi, vyrui, nš tuoj jmiI vyksiu.

K ARK LE\ 1<‘1 l'S. Bet. |mndy.ieju. 
tai — dezertyravimas, vyručiui! Ji- jau
čia, kad blogu, ir |wili<*ka mus virini* žil
ti! Koki »-pii‘l| tu jo bėgimus |Midary» 
kmvivninis " Jut; > tndrirjn kil* i*>ni 
kn! Juk velniop nm-it Ino hmlu musu 
vi»i žygini, visas .Imlias, visas vargas!

\’.\INII NAS. Jų*, karžygiai, neleisit 
| kilti (sinikni <» nš, kaip jau tariau, vyk 
Į stll.

K A UK I J A h 11 S. Bet mes irelrisim!
VA INU N.VS. Ką/ pa-ipriešininui- 

' ilrmisnivrf! Suimt, i ' (Dėt karžygiai'žiuI-
I’a i • . • • . w .

I re II.' 4L lirJi*» UVJUVUk

jaunas muleiuiveuta* kuiimnku* tsveluy* la mua padedi reikale! Duokš, drauge, 
tuo tarpu vogtinai išsprunka iš būrio it į ranką! (spaudžia).
kažkur nusiskubina). j BVELNYS. Nėr už ką dėkoti. Juk us

VAINIŪNAS. (Grobiui, karčiai). Ne- | atlikau tik tai, ko reikalauja iš kiekvieno
paugi ir tu, mano draugus, su jais .išvien t!

GRABY’S. Aš —* paskutinysis rezer
vas. Tuo tarpu norėjau pamatyti, kiek 
žmonėse yrn šunybės. Dabar gana. —

kariu jsiprasta pareiga. (Rengiamasi vpa-

(ir ji* savo ramia, tvirta oiseac eina su
imti Karklevičiaus. I'aatoju jom kelią su 
pliku kurdu vienas nefzikltumiojo ;nJinin- 
kas; bet Grabys. alkūne lengiai drėbęs 
jį šulm. tartum m-t nepastebėjęs, prieina 
pi ir Kurkleviėiaus). Duokš ginklus!!

K AllKUiVIt "I l'S (grusonuii išsi
traukia karelą. Tai į m t pndarę, stoja ša-

I lip jo šulininkai).
\ \ I X 11' K ' * Dnbnr l n- dnr i’G! i 

diiis mivo gini h's todŽiut, su manim (ir 
puolu (irnhiu grllM>li. Atsipeikėję ir susi
gėdo, lietiniai kmininkm skuLimis juo

I M-kti... Tuoj-tuoj bu-' pralieta.* broliu 
| kraujus... Bet visai netikėtai grįžta ftvel- 
' nys. burju savu ištikimąją kareivių ve

dlinis, ir vieiiainu akies mirksnyje nugin- į 
kluoju nmišt ininkus).

' A i N i L NAS i oveluiui j. širdingai

ti suimtejta Bet urnai pasirodo su stipriu 
buriu Knuųslinskis).

KARKLEVIOtUS (šaukia Kruinslin- 
okiui). Vainiūnas nori bėgti Knunan, o 
kad uies priešinomės, mus štai suėmė* ir 
rengias bausti!

KRL’.MSLINSKIS (priėjęs prie Vai
niūno). Nepnlnikyk man Tamstų blogu, 
knd liepsiu juo* polebdi.

VAINIŪNAM. Ik»t Tamstų už—.iršt«, 
kud vados čia aš, ne Tamsta!

KIU MSLINSKI.S. Taip. Tik ir Tnm- 
t;t užniiršui. kud uul tu vudu jr kritę- 

{turinius. Tad. jei vądas turi dar bent 
kiek takto, ji* bus tam kartui vadovybę 
užlriilęs nuin, žmogui pašaliniam, ju*ų 
ginče nr<Ldyviivu>tam. — iki musų drau- 
triškiui teisnui* ištir* Jj reikalą.

VAINIŪNAM. Tamsta laužai draus
mę!

KRUMSL1N8KIB. O Tamsta kenki 
taudrajam reikalui! (Daugiau bu*).

2
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įkibti imlikiiini

Ii ko daromi d 
tepti.

kad vyrui j jn- dauginu <iu- 
ęėtų, kitos — kati pa-lepi i -

Aiušumsias luptis, kurios tas 
žymes gauna nuo jx*rdažno »unkia 
dužų vartojimo. |1

OASH ARBA LENGVAIS I8M0KEJIMAIS

3331 3224 26 So. Hdrted Street

Illll.

— siaubūnas. Kuo- 
boa konstriktorins’’

nr-
gru-

kun< 
nesą

šluota bus 
prisiartins 
^kuitlingui

kovotojus už laisvę . siunčia 
kariuomenę. Įvyksta žmonių

NAUDOKITĖS PBOOAI
Kainos — tai yra piginu negu "auetion” išpardavimuo
se! Visi kviečiami!

Turiu didelj pasirinkimų laikrodžių, vrist-v'atelien, 
žiedų, daimantų, inuzikališkti instrumentų, pijanų, rolių 
pijnmiHis ir kitų daiktų.

PASTABA: Dabar gera progų nupirkti “grndnation ” 
dovanos.

hifk Meksikoj nesama

JUOZAS A. RIZGEN
JEWELRY — MVS1C

South Hiljted Street Chicago. D).
Pliore Boulevard 8561

btheui, FU) «» »o?7

Pitlsburgh, I’

Prašau Į Mano Kampelį

knistuo-e. Žmonės tu: 
i surenka nuo nugulu ir 
I slegia. Iš suslėgtų utelių išsi-’ 
sunkia • raudonas sky*tima< *I
Tų* skystimų sumaišo su kito-į

Vargšės flaperkos nežino, mis mostimis ir tuo bildu gau- 
kud lupinis dažyti duūnų nariui raudoni dažai (lipatiek) 
kaip ir visi kiti karmino ila- lujioma tepti, 
žai, lianom i iš šlykščios nie-

K AD gautumėt pilnų verte 
už savo pinigus jus visuomet 
turite pirkti gerų rųšį, o ne 
daugumų. Helmarai turi rų-

. Šventoji Teresė, “Jėzaus Mažoji Gėlelė“. Nebėužilgo išeis iš s-po ūdos apie jos gy
venimu knyga su pridėtomis maldomis. Sv. Toresė yra plačiai pagarsėjusi teikiamomis 
žmonėms malonėmis.

sykį bu jais susipažinsite, 
negalėsit jų užmiršti. Jų 
draugingumas yra nuolatinis. 
Tūkstančiai vyrų grįžta prie 
Helmaru kasdien.

Kada

U ei m arų

Simdan 
turėtu būti tas laikai

džia katalikus, šis angliškos 
laikraštis šauktų Waxhingto- 
uo valdžių įsimaišyti į Mek
sikos reikalus. Šiandie jis ra
šo. jog valdžia neturinti rei
kalo maišytis j Meksikos vi
dujinius reikalus, nes len tvnr 
kji išlaikoma. *

Nežiūrint t’nlles’o agentų 
plcfuilų. amerikonai žino, kad 

fttai vienas Clii.agoje ang-1 šiandie Meksikoj ne vien se
kų nužudytu kovoje už. siyži- (iškas laikraštis. rašo, kad nuo |;j teroras, bet tų šalį peleng. 
nės laisvę, už tikėjimų. Baž-1 prezidento Diazo laikų Mok- va ir jietyloniis apjuosia bol

.NĖRA PERSEKIOJIMP?
K°i-Visam plociųjam pasauliui

šiandie yra žinoma, kas vei-1 Amet.koniški laikraščiai Sa
kiusi Meksikoj. Calles valdžia ,,n tikr,> Meksikoj pndčtj. Jie 
veda griežtų kovų Katalikų **no apie vedamus ten perse- 
Bažnyčiai. VyskiųMii. kmii- Į klojimus. Bet jie imdiųnln tų U 
gai ir katalikai gyventojai te- **n’V tikslu pakenkti Katuli- 
rorizuojami. Nemažas skai-,kų Bažnyčiai.
eitis kunigų ir šimtai katuli- i

nyč’ų ir ui prigimtąsias tei- J «ika neturėjusi tokio “tvar
kos. Jau baigės astuoni mėne- Ik ingo’

ševizmas 
ir “išmintingo’’ prr- met tas 1_________________

šiai kaip Meksikos visose baz- , zidento. kokiu šiandie yra Cal- j (vigai in u savo ringiais sužnybs 
nyciose suspenduotos pnnial- les. Suprantama kiekvienom,' Meksiku, nejauku pasidarys ir 
dos tikslu apsaugoti kunigus tAs tironas giriamas, kad jis! j. Am. Valstybėms. Nelęiųpn 
nuo tironiškos valdžios pašė- na protestantu*. bet katalikui bos gintis. j
limo. Aštuoni mėnesiai Mok-, persekioja. Jei jis ptišpaurtų; Tad dabar dar yra laikas 
sikos gyventojai palikti be taip protestantus, kaip’speu-jtam kirminui sutrinti galvų, 
pamaldų bažnyčiose, be dvn-1 ==g=r-Tgj^ .io.įLi-Įažseag=jĮ.. . j—==t=n
aiškų patarnavimų. Kai-kur 
žmonės neiškentę būreliais sn- 
sieina į privatinius namus 
bendrai pasimelsti. Tuojau* | 
juos užpuola valdžios agentai 
budeliai, tempui i kalėjiums^ 
ir priede dar baudžia. Gyven- 1

rakami* |

MIESTAS
ChicAgo. IIJ

TCf f .lol. ..DIENOS IZDAItni"

Marijonų Kolegijos Naudai

ižjunda vinį gyventojai — jų ’ 
keliolikti milionų — ir ateis

I laiku*, kuomet žiauri raudo, 
noji militaristinė valdžia kni 

nušluota. Tuomet 
teismo di«*nu

PIRKITE RAKANDUS ATSARGIAI 
plrkjdlr

K ji* l’l 1 ■ •l kili ir d

Si t-l -1c.’iii-niii- i '
K .!< lll V.11'2.1- -n Ui
Ir • imi.1 l>«-ll .
Km 1 iš v y u r y k št
i Hv v. I \ l -4lgliii...

Iii troli i. .i \ng“ 1

Vadinki į
Kursai pninnšų Danielių 
l'žlnikoi duolsjc. 
Kur buvo linini piktieji 
Bet jo ne) i tėjo.

Ir mane teikis n|»saugr>t
Nuo piktų pagundų.
Kad pikta dvasia, pasauli*
Ir geiduliai bunda.

Tu apsaugok mano sielų
Nuo visa, kas pikta.
Knd šutvėms Dievui mielų, 
Biauri nepaliktų.

Apsaugok mano tėvelius
Kur’ gimdė, augino.
Parodyki Dievo kelių.
Vesk j Tiesų grynų.

Tu, kurs paklydusį tyre 
Sergėjai Agorų, 
Saugok man’, kad vargas spiria

Tu Aukščiausiojo ipan duotas 
Kursai kelių švieti 
Dėkai meilės neribotos 
Teikėsi sergėti.

O aš žnmės vabalėlis.
Kuom at*irnokė>iu.
Iš kaimų dar neatrikėlęs, 
Kur priglaust galėsiu.

Tik tu, innno Sargas vienas 
Paguodos šaltinis
Tu užmerksi man blakstienas.
Kūnų numarinęs. E. Vaišnoras.

ii Tautiečiai!
Amerikos lietuvių plačios visuomenes 

vardu kviečiame jus į kilnų darbą,.— įkurti 
pirmąją lietuvišką aukštojo mokslo įstaigą 
bernaičiams — Kolegiją.

vienas, kuris dar save lietuviu 
dekite piie Lietuvių vardo kelinio, prie mok
slo įstaigos statymo, prie įkūrimo savos Ko
legijos.

bėkime jos naudai TIK VIENĄ DIENĄ.
Gerbiamieji! visi siųskite vienos dienos 

uždarbį Kolegijos Fondan, įrašę reikalingas 
žinias į žemiau patalpintą kuponą, šiuo ad
resu

REV. F. KUDIRKA, 
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

| Nežili rint šiandieninės
I sios .Meksikoj padėtie.-, 
i.ni ui»i nueiti zauniuj, 
tvirtinu, kad Mrk-ikoj 
uui jokių |»-rbckiojiiiut.
žmonės tai Meksikos tirono 
t’idles Audininkai. Dažniu jie 
ni\ yk-lji j .1 Vjdstylu’s ir čia 
laikrošėiaiiv. paduorli žinių.

3
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Lietuviai Amerikoje
NIAGARA FAI1S, N. Y.

iunkr tureju utini ii "margu į*** i-buras, u.-ulcda- iš 4l» 
<iu»". Kutu- u<-b‘:»u ut-uluu- nMTgaiėią, kuriiui vadovau* 

nrt. iluinininki M, Ciuiu.-kieI ■

Radio Stotu SGP
21 bulundim Ugi 21

Z1 n 10 III | Ulpli ■ i:
111(11 kunigui.

bui o

diea lininy ir. I»e tu, 
ploiną šokį “Kriputi’ 
ninu-iu kuopi
ni. tiiuL j K 
lininiu** •*>!■> I

sujungti te ( > 
Mini išau*kait<

up.ii
u t V v k < • ■

IHU. J

.1 E. Arkliuku-" ir kitu.-

lUlUJ^ jungiate* 
kandžią. b

kainą UŽ 
rriež M n

Rup

luini r-muu-ią tomą k iv t ru
nai. kun L Draugeliui, iivn- 
žinvi- *i> Mi-ijoini-, jaimpi 
j<>r> komiteto nariai nuim.m* 
luilundžio 12 d. *ugr)žimo su 
tikim i - r*ur« ngti.

t lak m ą

elklliu kleliumj.

* tu iltini gru.-.nii-

■siriuL - mm 
ir i itik-lim. 
kuri*. MMi' 
\| 'ij<> ine

Kali* p.

Skiliu i liktu i

A l.<
Šlekiui' . 

ivč pi<>-

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausią Seklyčioms Setą, Taipgi savo 

setą dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
Siuoae dldilauatoaa U«<orlq Krauluvėw Cbleacoh*. VUiiomrt r«»ll»

ilillke lietui IŲ jmrtipiją, o uu 
ii n. kad jMiluiiuino šio* kolo
nijų* didj duiiią Dievo gurb-i 1 
tykinamą. Niagara Full* ne 
už jurą-uiarią, atvykite jauti- 
gelėti lietuvių iškilmingumu 
ir vaisingumu.

CICEtiu, iii.

Gegužės 1 d. čia bus vaidi
nama 4 veik.-mą dramų ”Šv. 
Cecilija”. Vuidylos bus vieti-

ne* t m u

piltu (Uirinltimi r.auJauatŲ madų. I»r»*ilo pnUrymo. lianų. Ra
diolų. RaKandų, Kaurų- l*oeiV Ir vtaų kilų narnamo rrlkmanų ut 

prlalnatnemr kaina- — 8u pilnai patonklaančlu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai.

• !.' UUlg' III** X»ll|, |»U1 
visą upą: d/.iaugf—i 
tojai ir uukotojiu.

Vakarienė dar ir 
davė gražaus jieluo,
tikslui aukoju: Kerdžiai, Kih- 
keviėiai, Jakučiai, Jurkūnai, 

. Tylius ir Mažeikai. Puikiai 
m.. >u uuc ~™.i P-«i*y*»»‘WJa.Įt,li„in|0,vo ,,p. KodienJ. 
lošime didelią veikalą, kaip 
“Genovaitė”, “Valkata 
“Motinos Širdis”. “Šv. A 
nietė” ir jut.

Visą draugiją valdybų* jm- 
darė ••►urpribe”; susitarė «rj“J 
bendrai sudėjo po $5, pakvie- ,r ***• ’f
tė Niagara University benąj Veikalas yra Is-galo gražu*, uiai atvykti, rveikiso visut 
kur* grieti* per pašventinimo (Artistai mėgėjai, scencnjos ir laišku ir aukojo $3. 
iškilmes luilandžio 
Garbė vibiems 
kurna.

4177-83 Archer Avė. 
lallyrllr SITI

1922-32 So. Halsted St.
J. KAKROA1S. Vedėja*

BALTIKO AMERIKOS LINIJA
f

OFICIALI LINIJA

LIETUVOS VYČIŲ ORG-CIJOS
PRANEŠA KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA SJMET

IVUHUAlilU

24 dieną.'drabužiai tikrai patrauks vi- 
valdybinin- “V “kiK- Jie perstatys puošnus 

Rymo salionu.*.
Vakarą rengia Moterą Są-

Ncujai bažnyčiai gružus ir jungos 2 kuopa. Pelnas ski- 
brangius langus paaukojo so- i 
kautieji geri lietuviai — ka
talikai: Šv. Jurgio — Matus 
Apanavičius; širdies V. Jė
zaus — Mrs. Gružėmis; Šir
dies P. Švenčiausios — Stasys 
Urbonavičius; šv. Petro — 
Petras Buja; Šv. Onos — Ona 
Bujienė; Šv. Juozapo — Juo
zas Vosylius; Šv. Jadvygos— 
Jadvyga Aleksienė; Šv. Sil- | 
\estru — iSta.-ys Zalpsku.-: 
Ši. Cecilijos* — Juozą- Įsiū
čius; šv. Jono — Jonus Zu- 
klys; šv. Antano — Julius 
Susmara-. šv. Jurgio drau
gija, girdisi, mananti įtaisyti 
dailą didį aukurą.

LITUANIA ” U New Yorko Birželio 14

TIESIAI Į KLAIPĖDA
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI 

_ Laivu /LITUANIA” Gegužės 3 d.
VIENU LAIVU KLAIPEDON

VAŽIUOKIT 81 PAVASARI I LIETUVĄ SU A- 
MER1KOS LIETUVIŲ JAUNIMU, KUR JAUNIMAS 
TEN GYVUMAS, TEN SMAGUMAS.

IŠP1LDYK1T TOS ŠIRDIES TROŠKIMUS, PA
MATYSIT S\VO TEVYNF. BROLIUS, SESERIS IR 
GIMINES.
xKą akimis žmogų* pamatui, tai amžinai neužmiršti

i

4

Kainos tiesiai j Klaipėdą: Kainos į Klaipėdą ir atgal 
Trečia kitara ... 8107 Trečia kliasa .. 
Turistine trečia .. 8117 Turistine........

Bevenue Taz ir flead Taz Atskirom 
Sekanti laivai plauks tiesiai i Klaipėdą.- 

LITHUANIA May 3-čią 1927 
EST0NIA May 24 tą 1927 

LITUANIA Jane 14 -ta 1927 
LITUANIA July 1D tą 1927

2181
8196

Aukočiau minėtos ekarursijos reikalais kreipkitės pas
tavo vietuų agentę.. 
Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg Dist. Bank 
John P. EwaJd

Vinc. Milaseuicz
Naujienos 
Frank L Savickas 
V M. Stulpinas A; Co. 
Uiuversal State Bank 
John J. Zolp

BALTIC

901 \V. 33 St.. Chicago, III 
1132 W. 35 St., Chicago. 
841 W 33 8t. Chicago, III 
809 "A 33 Si., CiiUugu, III. 
1723 W, 47 St., Chicago.
1739 S Halsted St Chicago 
720 W 18 St.. Chicago, III 
3311 S Halsted St. Chicago 
3252 S. Halsted St. Chicago 
4559 S. Paulina St. Chicago

AMERICA LINE.
120 North La Šalie St., Chicago. III

DRAMOS! TRAGEDIJOS! K0MEDU08! 
FAR808, IR T. T.

DEŠIMTYS METŲ SMUKLĖJE 5 ūktą drama M Širviu- 
tu-, Lošime veikia 10 vyrą ir 5 moteria, Kaina .... ė8s- 

VYŠNIĄ SODAS, A. Čechovą.*, 4 veik, komed. Kaina .. 40c. 
PRAŽYDO Nl VYTl’SlOS GELŽŠ, P. Vaičiūnas, veik 5 mo

terį*, ir 3 vyrui dėl lošime. Kuinu............................ 30a.
SMII.ŪII. LAIKRODIS, Drama Vaikams lošti 

Kuinu
KATRA NEIŠMANE, 1 veik, teatrui pur. KPB. Krona 
KAS. BAILYS. Komedija 2 akt. J. Miliausku.-. Kaina . . 
UŽ TĖVYNĖ MALONŲ KENTĖTI, 3 akt. I>ra. V. K ra 
S('EN<»S ĮVAIRIMAI. S veik. par. J. V Kovas.............

lOe. 
10c. 
t be

vaikams lošti. Kaina ......................................................................RDc.
1*ONL\ i TUSĘ IK I*-LE TL1*SE 1 veik. Juokas d&l. 4 įuoteria 

lošime. Kaina .............................................................
ŽYD’; KARALIUS, drama J. M. Širv. Kaina.....................W
PATRICIJA, N'.-žinomoji Kankinė drama lož. 14 ypat .. Ifck 
PAKLYDĖLIO KELIAS, 4 akt vaiv loA 7 ypnttM .... Ut. 
KOMEDIJOS T Pinigėliai, Karalaitė, Tikroji Teieybė, Gegufe, 

Kuprotas Oželis, par. S. 6. Kymantaitė. Ksina .... 88«.
Šlekienė, Daukienė. Mažeikai GRAŽI MAGILIONA, Melodrama 4 akt K. D.............. Šio.
tė ir Giedrytė. Kleviekas, ne MIKUTIS IR GENUTE, 3 veik. Komedija vaikams lobti |1 

. galėdamos vakarienSn esme- ypatų lojime. Kaina...........................................................
CINGU-LINGU, 3 veik, komed. 10 ypatą loaime...........«c.

AR ESI OLA MANO JĖZAU, drama par. F. K. veik. laiW9 
ypatos lošime. Kaina ..............  yDo.

l - -i namas naują grotelių fon
dui. Tikietai jau ]iardavinė- i 
jami. Meldžiame tikietus įsi
gyti iš nnkbto ir paremti mu
są darbą. Me» luibime visiems 
dėkingos.

Rengimo Komisija

Matote, kaip Niagara Kali* 
■tuviai darbuojasi. Norite ži- 
•tj, kode! jiems nekasi! To- 
4, kad jie vinį susiorgani- 
vę j kataliką draugijas ir 
aito katalikiškus luikraš-

CLEVELAND, ORIO.

Gegužės 1 d. Moterą Są- 
iihl'o* 26 kp. Ciefiitlą «nV‘ję 
engia nepuprabtą vakarą-

A dviejų atidengimą 
lis “Tėvynės meilės vai 
Pirmą kartą pasirodys

V.M.STULPINAS

At-tovuiija vinaa Laivą 
Linija*.

Į KLAIPĖDĄ

U

t*ll

V.M.STULPINAS

3255 So Halsu.} Str.

i »< h; j

* MCTV MKAKTVVSai

DAR DILGELIUROžES, Melodrama 2 daL 6 akt Kaim 
GIMS TAUTOS, Genijus Drama H dalyse par. Kun. L. V. 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, 5 veik, drama A-M............
AMERIKOS DOV. LIETUVOJE, kmned. 5 aktą V. K. .. 
GYVŲ ROŽIŲ VAINIKĖLIS, drama 4 aktą vaikams 1 

par. Gėlelė, ypatų dal. apie 17. Kaina..................
MAŽAS KRYŽELIS, BET SUNKUS, 3 atid. komedija.

ROSEEAND, ILL.

Elena BudšlzMskaitė

dukrcUob

VAIKŲ TEATRAS, pu. Kun. V. K. Kaina

Remčju dėmesiui.
šv. Kazimiero Akiui. Rėmė

ją 4 .-kyiiiiub .*ii*jrinkimu.- bm* 
beredoj. balandžio 27 d.. Visu 
Šventą pirapijo- mok. kam-1 
harv 72M» vai. vakare. 

1 Nuoširdžiai prašau 
rkaitlingai aUilankyti. 
lando jiuinbuat< taip pat pra
šomu* prir-idėti prie šios gar
bingos draugijos.

Lobui butą gražu, kad jau
nimas už.jaustą kini kilniai dr- 
jai. Mokebtia — tik $1 į me 
tux, o naudos butą daug.

Reikia ĮMŽymėti. kad Roto- 
Inndo visos eusipratngios mo
terys miela noru rašosi j šią 
draugiją. Mažai agitavom, o 
jau daug naują narią gavom. 
Sunku-yra Idekvieag namą ap
lankyti. tat nuoširdžiai pra 
euu ulei U 1 M MiO-UiU.

gimine* Ir pažyramu- al-llan- 
k,U | Maa |«nnhl»»

■-a.lliekam nullmlv Molina Ir 
broli-. Juu-pa ll.iaMn-^lenė. 

Kauno lU>d,t>o>. IUmHiIų nih--

mirė*
RuMS

Rėmėja.

KENOSM. W1S.
Balund&io 26 d. 6v. An 

eeptintojo - antradienio
X 

tuno 
pamaldos šv. Petro Imžnyčio- 
je bu* 7.I0 va).

Petro parapijos mo 
balandžiu 27 d.. 7 vii*, 
i’.-de racijų- komitetu 

r-uMiinkiiriir-.

.'l/jo l dieną l Viii.

huu ■iru- I

M.J.'

mu«ą koloni >iį lunko- 
Ilomininkerną mi.-io 

tuvi* agentas l'nirm- 
-iuly <luuiu- anglą 

niiidją Mivuit- 
|itf Torcli" ir Intu

Pr. II.

PENKIS KARTUS PO VIENA BUS VIENAS Ketoną atid 
, Komedija, Parašė Seiriją Juozas Kaina ............... ŠiOc

; UBEGELIS 3 ją Veiksmą vaizdu*, Kaina ....................... 20c
{GRAFAS KAIMIEČ IO BERNU, G-šią Atą Komedija .. 36c

Reikalaudami virš pažymėtų knygą rašykite šiuo antrašą

“DRAUGAS"
; 2334 SO. OAKLEY AVENUE CHICAGO, ttL

PER TELEGRAMĄ

UŽ 50 CENTŲ

PINIGAI LIETUVON

Mes siunčiame pinigus j Lietuvą telegcama už 50 centą. Pini
gai esti išmokami Amerikos Doleriais arba Litais artimiausiame 
Lietuvos pašte.

/
Taipgi mes siunčiame pinigus perlaidomis, draftais-čekiais, 

kaip Amerikoniškais Doleriais taip ir Litais.
Norėdami gerą, teisingą ir greitą patarnavimą, visuomet siųs

kite pinigus per mus.

Ofisas atidarytas kasdieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare.

DRAUGAS PUB. CO
2334 So. Oaklcy Avenue, Chicago, IU

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

4
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Antradieni* Ral. 20 d.. l£>27

ėių X icnuolyrian. A

CHIOAGOB DAILĖS 
INSTITUTAS

Taigi, IhiL (apiil) .‘7 .) > 
1 >reiuiilund!

BirdukaJ

Vėliau pranešiu, bet gulite i- 
aiikrlo ruoštis.

Kaip diul<*s darbui, -kub, 
Inin, pu-šiinn-. murikn miešti 
mi tautu-, taip inur.vju-, lnlt 
hiikonin ntminčiai artistų dai
liai. jmrvdo taut >s giilils^

Kaip kareiviai fiarmlu tau.

to-, jogu n|tgyniinui jo- turtu, 
’ nepri k lail-omj lw taip v ie-o- 
ištaigu— | m rodo tiulio- |ui iii 
UI)

llmži Važinėm, pilimi |tvn 
gili kll Iniiliju, IlilHb’l lllliū IDO 

jkykhi prilojo parmujis. pti.-i 
-••kinui.

<'hiengtijr vrn Ihtiiė- In-ii

brighton fark įtuluiuol'iliu duue
H

Molvrų Sų-k
JIIIIL'l<'t)*S p.i

•ktni- ji- luinu- 
\ l <" liil už.

Ouicfj;,

BRIGHTON PARK

Dr.S.A.Brenza
«ųo« «h>. A>>iii_\nt> a va.

po plet.

DR. S. BIEZIS
L.VD1KM.VS m (imu iigan 

\ — S(Ur><itiliMi
i '(u-a :.°l W» Ktr««<
•v x tC Tri CanaJ •>?>

• iidoL • j.- CU40 fi klai'lrWXX/5 
k . Tai ICrpubhc 7KB

\ Jkt .! .14 l 1 A 7— 4 ▼. V.
N J. Iii', 1 o— z ? n te

ronelės Dr-jos pramogos, gv-
rk«t

Pigiausios

Seserų Kaziuiicrieėių nic- 
liniam vajui daugiausia paei- 
darbavo cliicagiečiai. Bet kur
gi kiton kolonijos? Kur-gi vi-; konis.

Dideli uionu turini randasi

tūtas, simbolis intelektualio, jsuuirškime paremti šv. Pet- 
industrijinio miesto progreso.

Miesto Dailės uiuzėjus yra 
Romos stiliaus, nes kolium- 
nos, langų išdirbimas tų tv*r-

J tina. Visame arkitekturos dar

I.UI I 
p " ■ilk? Gai ims Vakaras 

kams

Dr. J. Pr Poška 
OTI'TTi.JAH III CHIIl' IlGAfl 

3133 South Hul-ted St.
r.d.K*

<Jų ir Radios pas

JOS. F. SUDRIK
3417-21 S. Halsted Si.

Tel. Boulevard 4705

ADVOKATAI:

'• Waitches

' JOHN IUCHINSKAS
UKTIVU ADVOKATAS 

IMI W. J*Bd HL orU Lravllt Bl 
TrleVouaa CunAl 1B&1

Vb1axi4<m- » ryto Ik! * vakaro. S»- 
rajoj Ir FMnyrioJ uuo I r. Iki • 
«. kodą įboklu b/oo vUuaoa 
•aianuoao E*mmlnuo)a A bot rak 
tuo ir padirba oiaokiua l>okiin>o*>- 
lua. p«rk*nt arba parduodam 
Lotu*. Natriur. P*arena* tr Dlrolua
■ <•-*». M i L - * . 1. ■'
Biaaao lan<voaua Ui r lomia

- J

11 B. La Baile rt. Room 2001

peri I*«nedSUo U

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street

*4*^ )»l I/..M UIS. I. )j», \HHU

Brighton Parko -ųimigi, i. ni~, 
I Kuomet tų pm ių dn nų pri
puola ir kp. ausiriukiiiias, tai
gi visos sųjungictės susirinks 
l>as p. ISakalienę 2 vai., kad 
atlaikius sus-nin. gi žaidimas 

' prasidės 4 vai. Visas ireluns 
; skiriamas Sv. Kazimiero se- 
* selėuis. '

Taip pat tą pučių dienų bus 
laimėjimas $5.<Mi, Visos sųjun- 
gietės pasislengkite pasidar
buoti jMirdavirivjant laimėji
mo pumeriua ir nepamirškite 
atsivežti knygutes ir pinigus. 

Pušaitė.

T0WN OF LAKE

Smaridansis Veikimas
L. Vyčių 13 kp. yra pul

sas viso Town of Lake vei
kimo. Susirinkimai kp. jvyks-

ĮMJt- lue-c Imli rateli-, |m> vado
vyste Juozo Millvtio. žada lai
mėti šainpionntų Cliicagos 1.. 
Vyčių Bnse-ball Lygoje. Kati 
pridavus svaidinidkanis dau
giau energijos. k|x rengia 
jiems pagerbti vakarų.

Vakaras įvyks jienkladū nio' 
vakare, bnl. 29 d., Perry salė-1 
je, Archer ir Campbell avė. I 
Per vakarų kalbės p. J. Bren-' 
ai. Iiankininkns; P, IvinskasJ 
iinonias Melrose Parko poli
tikierius; J. MJIleris, munagv- 
,-is; P. Simutis, kp. pirm.; F. 
Munic. Chicago Journal spor
to raštininkas; Stasys Pieža, 
'•eporteris ir kiti.

Brighton Parkas gerbkime 
savo svaidininkus!
Vyt ic.

__ ___ ________sa Pennsyh’anija, ypač Pitts-'tu kw> antradienį. Jaunimo su 
jo viduje. Čia puošnios gale- burgu npielinkėf Kodėl Penn- s*n?nkQ daug-ir rimtai svare
li jos talpina darbus garsiausių nylvanija neišsijudina ir ne- n,>kahiią Juienų darbų nu- 

! piešėjų. skulptorių: 
l.nmdt’o, Van Dyck'o, 1 
llales‘o, Correggi’o. Tanner’o. čių siekia ir kurios 

ir kitų, metus dirba i 
verta Pennsylvanijos valstijoje, puv. 

! Pliilailel pili joje. Mt. Carinei,

IBe galerijų, knygynų, Ins- Scronton ir kitur, 
titute randasi dailės mokyk
la, kurioje mokinama piešimo 

'skulptūros, arkitekturos. Mo
kyklų lanko labai daug stu- 
dentų-čių visų tautų. Bet# iš 
lietuvių tuo tarpu — nei vie
no. Gal ir yra vienas, kitas, 
bet jie slapstosi svetimomis*

Hcn.- paremia Seserų Kazinueriečių 'dirbę, tuoj ima.-i kilo.
Friinz i kurių skolo> Žirniu.- tuk>Uui-l ’ ?• duo

' _. _ . _ . _ _ _ .... i- ■ *a 

11 ubens ’o. EI G reco V, 
' Kiekvicuuu lietuviui 
. a|4ank yti Dailės Institutų.

• uni
jini ilgus iMivyidį ir. kitoms orgiuii 

mokytojauju .

Parapijonas.

KUR VYKSI “DEITŲ” 
VAKARĄ!

Paskutinimiie susirinkime 
.-uorgiinizuotu , buaebolininkų 
ratelis. Mem-džerium išrinkta 
J. M a orius, biznio menedže
ri ui n A. L. Eisena*. J. kiau
ri u*. In>gnlii darbštus nary*. 
Vyčiai džiaugiasi juoiui.

va!

GYDYTOJAS ir CHinUflOAS

TvUronal <?^naJ 171$-.4341 
Vdiadoi: Jiki 4 p. p. r^ned4UaA»

TeL Vlncennee ir 
Hemlock «(1«

Or. Coiutaice A. O’Brltls
Gydytoja Ir Chirurgą 

Oflma: !»•» g. HALSTED ST

R ta.; •••• & CAMPBKU. ATE 
Ugdai na priima rraldandjoj pagal

OR. F. C. TAUTKUS
2019 Oanalport Avenue 

Valandos: Nuo • Iki P

SKAITYKITE “DRAUGĄ

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausia vaiitii nuo viduriu 
užkietėjimo.

$5.00 TIKTAI S3.00 
AS TURIU O MCTUS PATYRIMO

Taigi nenualmlnklt. bot eikit

ba proleaorlua. tiekia ua Ju«u kaa

plnlgua. 1 Jaugė i La kitų daktaru 
negalėjo pagelbėt Junu dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, nu
rodymui Imogaua kenksmingumų.

Mano Radlo — Scopo — Raggt. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
ei»ka* Uaklerfologlikaa e asam 1 ra
vimu kraujo atidengs man jurų

buvo pirmiau. Jaifu kenčiat nuo

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

OR. CHARLES SEGU
4729 S. Ashland Avė.

8PECUAUBTAB

Nodėllomla !• Iki 1B 
Telefonas Midway 2880

IŠIMA TŪNSILUS

Po operacljon. padjaataa gaS 
tuoj eiti | darbg, gali tooj vlglMl

Gydo utaigiaa tr ukroniakaa B- 
rai vyrų, ruolrrų Ir valkų.

nuo pietų iki 9 vaL vakare. 
NodėBoma pagal ovtartL 
DR AL M RACKUS

GYDYTOJ AR. CHIRURGAS IR

DR. HERZMAN
I S RUSIJOS 

Garai llatuvlama linomaa pjr 11

Trečiadieniai skaitosi “ dei
tų*’ vakarai. Trečiadieniais 

* jokio susirinkimo, jokius re- 
I peticijos negulima Laikyti, nea

Kitusyk Institutų lankė ke- jauniinim daro *deitus’. 
Įeina lietuvių etuikntų, Urt, Tuis vukanii* titrai ir šokių 
gal, negaudami Įiaraiiloe, jį pįlnor jaunimo. Tas pu-
apleido. — - ...

Mes nesirūpiname šelpti su- galėjęs, kad nieku budu ne- 
vų dailės studentų. Del to gnlMum jo nustelbti, iš gyve- 
slopiname tautos garbę. Rei- nhno išbracktL Na tegul bns 
kia, reikia imuua Bu&uupiuki 
ne vien universitetų, bet ir 
meno studentais. Laikas mu-

prutys Chicagoj yra taip įsi-

Pirm. Baltikanskiui neatsi
lankius, vice-pirm. p-lė S. Ku
činskaitė ėjo pirui, pareigus. 
Tenka pagirti p-lę Kučinskai
tę. kad taip gabiai moka su
sirinkimus \estL Be to ji yra 
gabi pianistė.

OR. V.S. NARYAUCKAS
Gydytojas ir Chirurgas

1225 N. A shland A ve.
Įftmpio MUvanhco
Kambarys 309 

Te). Brunswick 2889
Res. T,el. Brumnrick 4258

Nedaliomis pagal nutarti.

IT UUp.

Kilo kuojoje naujae 
kas. Mergaitės ruoiiaiu 
ryt? tymų. T’nlkns 
mas. Pani^ekiino.

daly- 
suda- 

snnmnv.1

DEN

lės f>vnri)Din|. Jei kas lietu-

roj, duokime progos jam tuos 
, gabumus išvystyti.

Hiandie kornervims artistas 
tilušinits kurtų daugiau uAdir- 
im negu universitetų baigas 
r-t iidenlii-.

Sujys Pieža, P.

BRIDCEPORT

A.

i šhi nuėjimai ■ 
rll-t. g.-mi/.
dalinti ; t n 

m* 
midnrili md kvl^’ų 
t i< lių -milų jo- |h><

gm \ lll.llt ; 

ši. Jurgio

U

Mot.

HiHho

mo. kirminų, uldegimo tarnų. M!, 
pnų planetų, arba Jeigu turit ko
kių ulstaonėjuale. įsikerojusių, 
chroniškų ligų, kuri nepasidavė 
Bet gabiam kelmynas gydytojuL 
neatiddUoklt neatėjo Pa* mano

DR. C. O. SINGLEY

Rūmai !•!> — !•!( — !•!« 
f« W. JACKHON IJOULEVAJlD 

Arti Stata GatvAo
Oflao Valandoe: Nuo !• ryto Iki 
1 po platu. Yakarala nuo B Iki T. 
NedMIomla nuo lt ryto Iki 1

vyru, motoru ir valkų pagal nau>

Otlaaa Ir Laboratorija: IBM W.

TelatOnal:
Ootrth

3235 South
umUmU 4144 
HalstedSk i 
ir po • T. vak.

Taigi, jaunime, kur busite —— ------
ateinanti “deitų” vakarui Trumpoje ateity Vyčiai 
Bursite pirštais kur reikės, kvies L. Vy<0y 36 kp. orkes- 
vykti paaiiinkauuntif Leiskite' traų, ved. jų Simučio. Kada f 
nmn būti jūsų burtininku ir,jr “ =======^=r

>io puKitenkinimo. Kurf 
IIrcnnlnudo šokių salėje. Tų' 
inkarų Liet. Vyčių Chicago.- 
A|''krįeiti Bu.sc-Imli Lyga ren 'm«» 
gili miMiprastu

su Red Cross Plaater
JLlriu. l ’ Hln tluiUBnių. wf lipti 
i kuri tt> re urna (Ii
ir*. 1‘KrIb^. kuiioa liroutal

1 DR. C. L VEZEUS

DR. L P. SLAKIS
4454 So. Westem Avenue

-ak.
I •roUirpiai- M. Iio.l v 
(ielui nnujiiDi bių. \

koka nuiioiii

štjkiu-. Dau- du 
iii..... .. kukiu
VHJOlll) lllllko *2' 

muziku. I J

dniu-

I tor

r» dėl dldei 
i raudau

Persikėle i Naują Vietą

DR. VAITUSH, 0. D.
OPTOMETRISTAS Dr. Mairice

Gydytoju Ir 
4631 80. ASHLAND

TeL Y&rds 0994
DR. P. G. LUOMONS 

urrivu iirmni At 
2201 WEST 22nd STREET

TeL Caoai •»»
VtlAT. dr.>- t—11 ryto: 1 —4 viKa/4

Lietuvis Akių Specialistai
PaJaug-vlna aklų ItranptrM ka

VAlaAdoa:

Jlmu.

<AYOfUJh4

ptra^ltno.

<151
• , t , V ■ • ■ . —

m^, akiu |tvin|>in> i. .r t“'-
VM rkauiP'Jimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

\ I . ’ I. ■ • r U > ! iki ‘ ' akBTr.
.» ..u*j !0 iki 1.

3205 S. Halstcd Si.
T r L (ioult-iard 7619

ira parodaadja*

.Ik mtptaina rao-

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVĖ

Te). Blvd. 7589

4449 S. Cahfornia Avenue 
Vai : 1 — 1 p p T —» vek.

ATSlUd’DAMI I -DRAU
GE- TELPANČIUS SKEL- 
BIMUS. PRAŠOME PAMI

NĖTI -DRAUGĄ-

5

5



> Yru gvra pruiru už.-nlir 
Lt i vu kurni- -u uiiloniohiliii.
K rvipl,ilv- Itin t.js, JĮI s... 
I..i Nnlh* -t . arini vtikiiniiH S( 
\nl Hm. • »!•». _•*» So. 1 ji Snllc

n « a tt n a* ta* ** * — —■* a

WE8T S1DE

l‘in«<itų M-kmiiihi m \n-

mn» iTHtain* , (\ y.'in i'hi-
< ilgo- H.im* Imi) L) g<»- -okiu-. 
kiirii* |V'k- t r.. imlii nj . Ii.*il

t •• \ ;il1 i) hnžt)\< iuj< |a*l *11 27 H. 1 •<«<iinlnni|'i*.

i 1.1 linki* urflTlol Hl'll. t •' 11 z I* L* 1 ji u rn lirii-niti ini

■_:.iži.n ciiilojo \ < hn pas » • ii-iryn-į ••fili*’ l-gnli .»<>

■ i. li;v [) InilJ < 1 i* dl'i i i'K* |>,,i*i s,Vjiii'in. Dnlmr jnu
milini.n (Imriuirri i. .lu- 1 Iilt ]*ll-V'-lkii lt pl.ul* |<i iliriitl.

DARBININKŲ ŽINIOS. NAMAI - ŽEMĖ

KUR TEISYBE 
TEN IR GALYBĖ

tnms lw . .1 n m i i ii | m i .11 Iii) 1 1 i 11 .1 J u* 1 III,t 1

<at i• d , i• 11 i 13 1 . • ! i (i .1*' 1 .III' ohl

K • 11: iii;: i 1 ui *.. 11 .11 | ' . f < 1 1 . h'l J. .11

G KABUKI Ą I h ..
• 1 • 11

”•<*«’•• »>••■ <•' ; - 1 '• • T u- pirmutini* p.ta i'-l,.)- \e- ' Muitlfinik. s merginos
pufu*.u" ll |. m* .1 f..1*1. I |M Suirt.** VnHu imi. merg. llt|. |'.M ,|n* Tuhiiti- -n P“u- ,1"rb° lllmoi- Il.-ll Tolu*

I»i ._***■ 11 -1 <

I S. D. LACHAWICZ

laJdo-

J. F. EUOEIKIS KOMP.

ToL B1t4 H«1

CHAS SYREVVICZE

Tol. Cicero 17(4 
SCTRIUS

SKYRIUS: UM 
Ko. IldMcd si.

r«i. ni»d. 40<i

rrit’Ų IMIrbjltėi
OFISAS:

tamau tu curtao- 
ir pigiau o«*u 
kiti lodei. kad

Ir nebrangu. lodei 
i UlMdu ulteJkymu

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS

NuMudlmo valandoje miteiktem

PAORABV ▼ KOSI AI 
Didysis Otlaaa:

B05-07 8. Hermitage Avė. 
Tai Tards 1741 Ir 4(4(

A. MASALSKIS
GRABORIUS

•uay petamavlmaa laldotuvtea

8907 AUBURN AT>.
CMc-aro. III

hnpatiAkai* 
ItandafniH 
Geresni: Ir t*i 
ffesnis Už Ki- 

Patarus vi-©
skyrius

J. F. RAD2IUS
PlSlauUaii Dnnil< Grubortaa

CH1CACGJE

TM. ItOQwvc1t 7(82

UfLAiVUH l

1050 West 46th 8lre«t

Manibr'1

a+a

JUSTINAS PAUKŠTIS
dairi* Itnla.lMo 7 4 <1. 1(27 m. 
IS:OC tai. ilto-n*. 42 meni atn- 
Uaut Kilu Ii i Huteu. K,«L 
itacnėtomlu M—brlėto, I.lnkml- 
iilu flTarap. (eauilų Laimu.

Paliko dlih-ltenai* nnllmltmr 
iu»t<-r| f'jaullia |>o i.-iab. Itail- 
kaltė. >.mu M>k»la ll m.. Ka- 
slmirrp io d.. S pu-hnillii 
Juo ra pu ir Ita-maite Italtaėta*. 
««<anrka <«u» ir ėtiucvrl K. 
IUil-M Am.Tfl.uj.*. gi llcli rto- 
>• lm4| Ir iria

Kuna- patari <Ma*> 1127 ko. 
Ma|Um,nl lir. ItatobHutė* |- 
vylta Krllrryr RalnmlDo 2M <1.. 
Ii U-Ioų n tai. r»l<* lm- atly
dėta* | Sritallo Pra«. P. 4v. 
latnyMu. kortui l»>k« gt-ilulln- 
U«** pamauto* ui tritomio Meta

no pamatau bu* milnto-ta- | 
6». Karttnlm, kaftonr*. Nttoilr- 
■ lilai Utie'tam.* it* 4* gimt n**, 
ilrmigu- Ir paij*launi« daly
tam! iio*e* tehk'itltt'M-.

XulK>dę: MiMi-ri*. Vaikai. 
PtiMiroltal. feiugi-rka.

I aidotut.-m* patarnauja itah 
d. 1\ Eudclkl*. Trl. Vania 1741

( a+a.
MARIJONA 

VAITIKAITIENĖ
< Pn lėtai* įtart.likaliė I 

mirė Italaiulilo 21 d 1*27 m.. 
7 tai i ak-. fto nuly amiteu*. 
Kilo Ii Kaimo IU*I. Ttunta* 
\p-Krtėk>. M*ato'lu l*arap. Itin- 
Ll|| Kaimo. Italimo Aru-riknJ 
27 mrfj*.

Paliko dideliame ni.llu.llme 
tyra Juouapy. .lukteri kadmi.- 
ru- «nnu Vincą ir gintino.

Kinta* patarimo. laito ko. 
M InelirMrv Ate. lakini u t ė* |- 
• yk» KcntloJ Italam lito. 27 *«L 
Ii namu * »*1. ryte lm- atlydė
ta | Ar. Kryiteir* hainyėte. ku
rtoj |ilk» gedulinei.* pamaldm 
«i> trUottė* *lrly-

Po pamaldų bu* auljflėta | 
fct. Koimlrn, kapine*. X im
tini i lai ktlcėlame tint*, rimi
ne*. ilra-.igu* ir nal|«lamu* du- 
I, i aut i i|o*r laklotiitėer.

>r*iiudv: Suau».
Duktė Ir giminė<

I Akintu, ėm* patarnauja drab. 
.1 F. Fudrlkt- Trl Tani- 17 H

dojlm* atliekame rūpesti ri
te eratteL Busite pilnai pa

tikint L

IMI OANALPORT AVĖ.
Chli-aco. 11L

S dlollIlHi- II .1 . Illll liti IK 

t. ..........  • • 1 b............

1 I ftllH . 1 | • 1 • 1 i<■! m <>- >|.il> 111 Iii*

vnlil/in. Ir1- gali J.I I.Ii-li

•• Draugi*" ilii*nni-l} j.* i i
tnm nėra rcikiilu l.<*linuti į Im.I- 

fevikij dikpiititk.

Juozapas 
Mickewicz

Prr*l*k>tė ~o ito.o paeaulta 
ItatendiJ.. 22 d.. 2:30 tai. ■■> 
ItirlU. IS27 UI., -niaukt*- *» 
metu amllaiiM. t.lnif* Kutai- 
kv ap-krt.. Ptin*kn parapi>*J. 
.Moi-katt*. kalmn. 

Paliko dideliame nubudime 
mol.-rj Kolryua po lėtai* S*a- 
kateii-kalie. 2 **inu: Jurai Ir 
k.Hi-laiitO. dukterj i .Tonika, 
lemia lel.lortij liauni Ir gimi
ne*, l.lrrotoj.’ bml| llolit-lo- 
ta. Kum* |>aiartoia* randa-4 
C2« X. \lhan> ate. 

laldta.itė- |tyk« •mtlojr. 
liaL 27 iL. K tai. ryto t* na
mu | Ar. Mjkolu paroti, balny- 
ėt*. kurtoje |vyka gėidulimro* 
lianutld.*. ui tritomio -leis, o 
Ii trm bu- nulydėta- | Ai Ka- 
slmlcro kapine—. 

VM a. a. J. Mkkcalcr gi
minė*. draugai ir paly-iaml r- 
-alr nuoilnillal ktln'taml da- 
lytantl taidoluvėK- Ir -ui eikli 
Jam pa-kntlnl paiarnatlma Ir 
a I *1* t eiklnlma-

Xitllmlę lli-kamc.
Moterį*. Nonai. Duktė, 

ge-uta* H GImln.'--.
la I.UUu t <*«• patarnauja erai. 

AXi.l.lki> Trl. Yard- 17 41. .
C3——S—■—

jnizio 4 .ii.-nii, fniiioiiiimM« <t i

A. A.
JUOZAPAS 

RUGIENIS
mirė ItateiMtftin S5 d.. Ittl m., 
7:4& tai. ryto. 4a metu am- 
Atau*. Kilo K Kauno Hed. Tcl- 
Uų ip-krMo. Plungė* Parsp. 
JiMk'-ttu Kaimo, ligy t erto kmr- 
rt k oj 14 mr*«Q-

l*alik» itltirllanic nultuilimc 
moterį Ktaaas IJelntoJe. Gi 
Amertkojr pudmUl Karlmhvu 
TamaAau-M ir bruitomę Kaal- 
■uto-ra. Atogrrl la-ong Mlltauakj 
Ir kliua girnium, laldolntin U- 
krlla Kaalmtaraa ir Kalimiem 
limitai. Ktmaa patart ola* 22S2 
W. 22nl Ptare. latoloiutė- |- 
tyk* M-n*k>Jr. ttalan.litoi 27 d.. 
«M2. IA namu ■ tai. bu> nu- 
lydėta* | Autam tarty par. 
taktayėity, kurtoj |tyk« gntaUn- 
gn- pamaldo, ui tellunlo *Je+y.

Pn pamaldy bu- nulydėtas | 
Ar. Ka-lmlero kapine*, kuidtr. 
dalai k tirėtame Vam glndui-*. 
dntiigu* ir palldamn- dal> tau
ti lauūabkac

MuHudę: 'kiuli-. RroUraC*
b* Atuscrtto.

lakiotu t m pala mauta gmb.
H. D. laHuiVIu*. T,4. tanai 

!IH.

|\ 1 llll- -ic •’ J. lUll.litlL- - 

AlcIrriM’ l’iii ko Mi l-aiirii Gii- 
i-iiitc ir A«l. Kniihikito >u p-le 
J. Ziuilcviėiutr. Girdėjau, iltu 
bks buMQs labai iAkiltninga*. 
gi<*dos p. Ka>t«ig Sabonis 
Miiuikuos p-nia L. Sabonirnė.

X Lietuvos Vyėių 24 kp. 
šjinct t-utlarė Mipnj svnitlinin- 
kii tyniŲ. Snko, kad Šiais mo* 

'tais turėsiu laimėti Sampijo- 
nntiy.

X Butų gera, kad We«tsi- 
*<|ėK katalikiftkoK ilmugijon ii- 
. rinktu savo atstovus j Kata
likų Fe<i. 3 KlcyriauM susirin
ki mus.

X Didelis “bunco*’ .purty 
L. Vyėių 24 kpt Įvyka* atei
nantį ketvergiu Aušms Vartų 
jinrap. salėje. Visi nariai turi 
atnešti dovanų. Visas West 
Si<le jaunimas kviečiamas 
smagiai Įnikę praleisti.

AR ŽINAI ‘KAD?"

ji|pm» <’u. 1)1 \’. I'ianklin 
■t. ri<l fluor.

Ri'iluilingu virėjn n inr 
n.iitė ."*711 K**nniorv, l-t, 

\ \1ob*ri-. kiblikm priyiu 
■♦ • i -» * ♦Ikktiju •4UMHI .ti«r«t««

2.'12. 540) \\ . Divisinn st.
X Ieško tarnaitės, nusima

nančios virime 2735 t'oyh* nv. 
Phonc Slielilmke 1991.

KAS NORI TEISINGO PA
TARNAVIMO KREIPKITIES 

PAS:

C. P. Suromskis & 
Co.

REAL ESTATE
X Reikalingo nesiotč -y- 

vnikų įlabotoja 7650 Eost E»! 
n ve.. Sugina m* 5743.

Per, parduodam Ir mai
nom namus, lotus, fermas Ir 
visokius biznius.

LABD. CENTRO SU8-MAB.

j Scredoj, balandžio 27 d^ 
j Aušros Vartų parapijos sve
tainėj įvyksta labai svarbus 
1-abd. Sų-gos Centro mėnesi
nis susirinkimas.

VL«os draugijos, kuopos 
malonėkite prisiųsti atstovus. 
Pradžia 7:30 valamlę vakaro.

Valdyba.

Parduodame visokios B- 
dlrbystts automobilius. Tu
rime daugelį mažai vartotų > 
automobiHif, kuriuos galima 
pirkti labai pigiai. Kas turi 
lotus priimsiu į mainus.

NAMŲ BARGENAL

mirė Itatanddo U d.. I»27 m.. 
IS:» taL r> tr. *1t"mrly tu 
■mm. amitauM. Xaal»4ė gi
mė birh-ilo 14 d. I»23 m. Cbl- 
num. III.

Paliko dtoleUamr mtiluiUmc 
molina ima po tė-rai* (ėdml- 
naitę*. lėta Ju>lta<. dėde Vlk- 
loei» Gy-dmlos. dėdę krikity •»*- 
t< Tamoiy Karaamirfcą Ir gi
minė*.

Kuna- patanotan ISO K. 10S 
SU. Ho-ctend. IIL Italdotnvė* 
įvyk* Krrrdnje. liaiaadilo 27 d. 
M namu e:®0 '■*- eytt> bua at
lydėta | VImj Avrwnj balny- 
ėig. kartoj (tylu gedaltagau po- 
maldo- ui vėlina 1« airiu.

Pn pamaldų tma nulydėta | 
Av. Kasimiem kaptnra. MuoMr- 
dital ktkėtame Vilma giminės, 
draugu* Ir pnijamasna dale rau
ti tame teidotutdur.

Sulluilr- T**val. dMėta Ir 
giminė*.

I aldoratėm* patarnauja gmb. 
J F. I'u.lrlkl- Trl. Yarrl* 1741

Panarna Kanalas buvo atidarytas 
ItugpIuMo lt d.. 1»14 metate, yra M 
myliu Ilgumo Ir 300 pėdu platumo 
Ir 41 p.'<tU gilumo. Sov Vai vaidila 

Į mok* jo |S0.000 000 naujai l-'renrh 
Canal Kompanijai Ir 1 anama lte»- 
publlkal *lel peatM-rtlr* Ir trancbla<*« 
tiras kainavo 1171,000.000. Ar linai
kad Jeigu Jum nusibodo papnuui 
vlguretal Jua turėtum* t panngytl 
Helmar.__________________________________

(VAIRUS KOlfritAKTORlAJ 

’ PE0PLE8 HARDWA>e"' 
AND PAINT OO.
■ A.TINI9KK1 

GREGGR0W10Z BROS.
OTlalkcmoi

Mauktos. Altajų. Stiklu. A-uto ralk- 
mmq. jrunklu. Indu Ir kitokiu na-

BRIDGEPORT PAINTING 
& HAROWARE CO. 

Ifalavo&ne, dekarM>ms. 
kalaimojame ir porneruo- 
jame nanraa. Padarome 
darba greitai ir pigiai- ' 
Užlaikome maliavų, popie- 

ru ir etikių ir t. t
Si49 80. HALBTED BT. 

Prea. Ramancionla
Uhlcago, DU. Tel. Yards 7389

MORTGEČIAI-PASKOLOS

NAMAI -- ŽEMĖ
BARGENAI

4 lotai po 30 pėdų, randai! 
antrame bloke nuo Archer 
Avė. Kaina po 9300.00.

2 lotai po 30 pėdu, pirma
me bloke nuo Archer Avenue 
parsiduoda už $900.00.

Bimiavas lotas ant 69th 8t- 
tarpe Talman ir Waahtenaw 
Avė. parsiduoda už $2,500.00.

Savininkas yra verčiamas 
parduoti bizniavę, lotų. Vieta 
tinkama dėl geselino stoties 
arba dėl road hooae. Lotas 
47 pėdų prieina prie 55 ir 47 
pėdai prieina prie Archer ava. 
Kama $12,500. Įmokėti 93,000 
likusių stirnų mažais ižmokiji- 
mais

DIDELIS BARGENA8 Be- 
veriy Hills, parsiduoda 58 pė
dų plalumo lotas. Parsiduoda 
labai pigiai. Lotas randasi ant 
Artesian avė. arti 99. Norin
tieji gauti bargenų, ataiian- 
kfte tuojaus.

Parsiduoda 2 pagyvenimų 
mūrinis namas ir garadžius. 
Namas 5x6 kambarių, randa
si Belmont Mihrankee ir Grašy 
ford gatvių. Vieta grali, kai
na tik 918,800. Bandos neia 
$116.00 j minea|.

Kreipkitės J

3-jų Batu mūrinis namas 
po 6 kambarius. Visi valiau
sios mados įtaisymai. Savi
ninkas mainys ant bBe kokio 
biznio arba fermos. Kaina 
$13,500.

2-jų pagyvenimų biznia
vęs namas karžtu vandeniu 
apšildomas. Savininkas mai
nys ant bučemžs arba lotų. 
Kaina $14,000.

4 pagyvenlnų medinis na
mas. Garadžlus dėl 2 karų. 
Savininkas mainys ant ter
mos.

4 kambarių cottage. Gan
džius. Randasi ant 46-tos Ir 
Califomla Avė. Kaina $4,- 
500. Savininkas mainys aut 
biznio arba lotų. Perkant r ei 
Ida įmokėti $500.

16 fiatų naujas mūrinis Oi 
mas su visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Fialai po 5 Ir 
4 kambarius. Randasi lietu
vių apgyvento! kolonijoj p- 
cerojė. įmokėti reikia $8/)00 
Savininkas mainys ant Idto

4 fflatų naujas mūrinis biz 
nlavas namas randasi Brig- 
hton Parke ant Archer Avė. 
Savininkas mainys ant ge
ros fermos. Perkant reikia p 
mokėti $5,000 kitus kaip ren 
da.

2 RI MORGICIAI 
3-TI MORGICIAI 

6%> Nuošimčiai 
Paako'a ttitrllilama | vien# 'l'.au# 
P*-rhwr r*al rvta’r boMrtktua 

InternationaJ Investment

DRAUGAS REAL ESTATE 
2334 S. OAKLEY AVENUE 

Chicago, DLl.
Telefonu’ Roosevelt 7791

PARDAVIMUI
Mūrinio į Ir 3 kambarlij namna 1*1 r- 
inM 1-aJT)"' rfiimaa karelu andeniu 
liliji'OMf. I^ifna p/dų. Mfdinla
goraeliiija <*u-| <lv|ejij Larų Pnrdun* 
•m ti« tTiinriAl nrbu rnain^alu nt.l

Parsiduoda 3 dideli gara- 
džiai arba savininkai mai
nys ant namų. Priims lotus 
kaipo pirmų fmokėjlmų.

Corporation
Kapliai*- *von ooo oo 
IM4 B. KKDZIK ATI

Tr!. latsyrile «7gft-47l«

7040 So Rockwell St.

KAB TURITE LOTUS 
PARDAVIMUI?

Teartu iVror pirLrjij lyrini rali hn- 
U e Utim% |»tr linkr-**- tnlfv- 
gi prrKamc lutu* mk*ln ;>aidtK*<v> 
ui ncmokrllnv) (Ak«ų Nrv*ipfci<Je^ 
|sa«:

Joseph Yashkewitz
3*47 Archer Avenve

vuiut^u, 1AŽ. I

C. P. Suromskis & 
Co.

5833 35 S. WLSTERN 
AVENUE

Tel. Hemlock 6151 
Ofisas atdaras Nedėlioję 

visų dieną.
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