
"Drangas" rra vienintelis lie
tuvių katalikų dienrnstis Ameriko
je. Šiais metais suėjo jo gyvavi
mo 10 metu. Visi " Draugo'' dran
gai ji remia, urs 
mia savo draugus. 

"Draugai" re-
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Spauda — tai galinga jAga. Tą 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia picigaii 
ir raštais katalikišką spaudą. 
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Ima Malšinti 
Nicaragua Respubliką 

Liberalu Vadui Sacasa Liepta Apleisti 
Puerto Cabezas 

Sako, Respublika 
Arti Krizio 

į 

MEXICO CITY (per pas-j 
tą). — J t ak i ilgiausias 'salios 
politikoj mcksikonu dienrastis^ 
" E I Exce)sior" nubara Mok-! 
sikos kongresą, kaipo neturi n-1 

tį nei mažiausios idėjos ir e-: 
santį be reikalingos kultūros.' 
Laikraštis pareiškia, kad Me-: 
ksikos ekonominė situacija k r i 
tiška ir įspėja, kad šalies nu-; 
si statymas turi Imt pakeistas,' •— 
nes kitaip gyventojus turės pa-1 PUERTO CABEZAS, gr. Del S. Valstybių veikimo Ni-
liesti skurdai ir alkis. į'28- — ,s- Valstybių jurininkai Į earagua respublikoj Meksikos 

Tolinus "EI Kxoe)sior" pa- PM*li*us ėmė malšinti Nicara-valdžia reiškia didelio nepasi
žymi, jog šiandieninės Meksi- ^ r a respublikoj revoliurijonie- tenkinimo, nes ji pripažinusi 

FRANCIJA j PALIUOS AVO 
NUBAUST1JS KALĖJIMU 

VOKIEČIUS 

Liberalai Revoliuci joniėriai 
Vietomis Nuginkluojami 

PARYŽIU& gr. 28. — Fra-
ncijos prezidentas Doiunerąne 
Kalėdų rytmetį pasirašė dek
retą, kuriuomi einant paliuosuo 
ti nuo kaįėjimo bausmės 6 vo
kiečiai Rhįnelande, kurie karo 
teismo nubausti už franeuzų 
karininko įleidimą. 

Pažvinėta, kad tai atlikta 
palaikyti taikai ir geresniems 
tarptautiniams santykiams. 

CHICAGOJE 
10 milijoriŲ išleista 

Chicago sveikumo komisijo-
nierius Dr. Bundesen tvirtina, 
kad Kalėdų dieną mūsų mies
te nuodingiems svaigalams 
žmonės išleidę mažiausia 10 
milijonų dol. 

Anot jo, iš suvartotų svai
galų gal tik apie 8 nuošimtis 
nebuvo pilnai nuodingų. Iš to 
gali but labai liūdnos pasek
mės. J 

Praneša Apie Dideles Kovas Su 
Indijonais Meksikoj 

Vokietija del tų vokiečių nu
baudimo buvo iškėlusi formalį 
protestą per ambasadorių. 

SURASTOS, KRIKŠČIONIŲ 
KATAKUMBOS 

kos teorijos jei no bolsevisti 
nės, ta! radikalėm rūšies soci-

nus. 
šiame Nicaragua uoste libe-

•iešinjra ra^a^ turėjo sudarę savo pro-jalistinės, kas yra p i . 
tikriesien.s tautos interesams, riaijonalę valdžią, kurios prie- Maine klausimas". Anot jo, rei ' taraisiais laikais darbai atnau-

— Sacasa valdžią. 
Laikraštis "Universa l" pa

reiškia, kad tai esąs u Naujas 

SMIRNA, gr. 28. -
atkasinėjimai keleriems meta 
ms buvo pertraukti. Bet pas 

I 

Naujas šerifas parinktas 
Cook apskrities 'šerifas Hof-

fman visgi pasirengęs atsista
tydinti, kas turės Įvykti gal 
artimiausiomis dienomis. 

J is pats pareiškė, kad šian-
Kfezojdie šioj apskrity būti šerifu 

nėra lengvas daiktas. Anot jo, j 
reikalingas jaunas vyras su 
stipria energija. Pasisakė, kad 

GUAYMAlS, Meksika, gr. 28. 
— Meksikos valdžios kariuo
menės gen. Antonio Rios Zer-
tuclie paskelbė raportą, kad jo 
vadovaujama kariuomenė gruo 
džio 23 d. turėjus didelį įmfšį 
su indijonais arti pietinės Pie
tų Pacifiko geležinkelio šakos. 

J is raportuoja, kad skaitlį-'indijonais kova kilusi, kuomet 
n,gi indijonų būriai kelias va- jis su savo batalijonu pertoli 
landas laikėsi kovoje. Vieto- įsibriovęs indijonų teritorijon. 
mis pavartoti durtuvai. ! Gal valdžios kareiviai butų 

Tik. atėjus pa£elbai indi jo-Į pasprudę sutikus pavojų. Bet 
nai buvo įveikti ir atsimetė į ] neimta kaip ir laiko. 

kai mis j nesuspėdami su savi-
mi pasiimti nukautų, kurių ko
vos lauke suskaityta apie 60. 

Nemažai nukentėjo ir vald* 
žios kariuomenė — 20 nukau
ta ir 14 sužeista. Tarp žuvu
sių buvo 3 karininkai. 

Anot generolo Zertuche, su 

Ton pačiu laiku naci jonai i ų šaky Invo Sacasa, kaipo "pre-» kalinga tuojau* akcija tikslu* jinti ir užeita pirmųjų krik-
releiinkeliu generalė adminis- *identa»'\ šis uostas skaitėsi; sutuveti Iškilsiančius tarp Me-, šeionių katakumbos, žinomos 
tracija praneša, jo 
iš geležinkelių žymiai sumažt* 

buvo karo pradžia su Ispanija. 
Rezultate Kubos sala pauuo-

pajamos'JN "sos t ine" . I ksikos ir S. Valstybių nesuti-
S. Valstybių admirolo Lati- kimus. Kituomet Havana mae 

jo sekant ekonominiam boyko- mov parėdymu revoliucijom©- sto uoste suplaišintas S. Val-
t r i Į riai nuginkluoti ir jų valdžiai stybių karo laivas Maine. Tai 

Pirmiau nacijonaliai geleži-JKeP*a a P 1 ( i s t i m i ^ t a — per 
ūkeliai valdžiai duodavo neina- s)k«'lti kur kitur, 
žai pemo. šiandie ne vien tas ftevolioeijonierių vadai mė-!suota iš Ispanijos valdžios. 
pelnas sumažėjo, bet priede £ i n o protestuoti. Tas negelbės . 
dar Įvairiose šalies dalyse su- J* X*'< s - Valstybės pripažį- WASinXGTCL\\ gr. 28. — 
kilėliai nemažai geležinkelių j * t a ^^rają Nicaragua valdžią Senatorius Borah yra priešin-
sugadinę, ko pataisymas suriš- konservatistų prezidentą j gas S. Valstybių maišimuisi į 

Nicaragua reikalus. J is sako, 
kad ten svetimšaliai ir jų inte-

Utl su aukštomis išlaidomis. 
Geležinkelių administracija 

vardu "Septynių Eifezo mie
gančiųjų". 

MĖGINA PAUUOSUOTI 15 
LAIVŲ 

Pietines Valstijas Palietė Dideli 
Po t v i n i a i 

MKMPHlft. Tenn., gr. 28. 

RYGA, gr. 28. — Sale Suo
mijos- užlajos ledai sukaustė 

jis pasitrauksiąs iš ofiso, kaip 
tik bus parinktas atatinkamas' K e t e t * T ) i ( ' t in i^ v a l R t W Pa~ 
tą ofisą užimti vyras. i U e t « ( l i d e l i Puvimai, kuriuos 

Tuotarpu politinės frakcijos 
atlaikė derybas ir, kaip pra
nešta, nauju 'šerifu sutiko ski
rti Charles R. Gravdon. 

Jkrito kudron, išgelbėtas 
Jnckson parke sulužus ledui 

iškėlė smarkus lietus. 
Anot žinių, nemažai žmonių 

turėjo žūti ir keletas tūkstan
čių neteko pastogės ir man
tos-

Nashville miesto dalis užlie
ta ir virš 2,000 asmenų neteko 
pastogės. 

Partiniai palietė valstijas: 
Tennessee, Mississippi, Arka-
nsas ir Kentucky. 

Visur atlikta milžiniški nuo
stoliai. 

1S> garlaivių* kurie nedali nei įkrljo kudron jauims, t>erniu 
iš vietos pasijudinti. 

Sovietų Rusijos ir Suomijos 
ledų laužytojai laivai kolinta 
diena mėgina pramušti išėji-

Diaz. 
Be to, šiame mieste revoliu-

ptfynri, kad gelbėjimui* o.au-' eijortjemm,, veikiant yra pa-, r,sai reikalingi a p s a ^ o s Bot ^ . ^ 
ti tik viena priemonė reika- V ( ) J a u s amerikonu ir kitų sve- 'S. Valstybes neturi reikalo 
linga nemažam skaičiui gėle-,tnnšalių gyvastimis ir jų veda-1 maišytis į vidujinius reikalus, 
žinkeliečių atsakyti darbą*. Įm*nis interesams. Borah nusako galimą S. Val-

r> x i v- , v v. . . ,w. ,„ i stvbių su Meksika karą, kas 
B*t geležinkeliečiai tokiam - - ™ m 

MRXICO CITY, gr. 28. — esą negeistina. valdžios krypsniui priešingi. | 
J ie pa/vmi, kad jei geležinke-
lionų dalia boa paliuosuota. MIRUSIO JAPONIJOS 1M-
jie visi tuojaus sukelsią strei
ką. Streikas tai pat neišveng-

' . i 

tinas, jei bus norima uždarbius 
s u m a ž i n t i . Bus brangios laidotuves, kas 

PERATORIAUS LAVONAS 
PAIMTAS I TOKYO 

KUN. IONAITIS IŠ VALD
ŽIOS GAVO ATLYGINIMO 

įvyks vasario 10 d. 

Mirus imperatoriui, Japoni
joj visoks "bus iness" daug 
nukentėjo. Daugiausia nuken
tėjo spaustuvininkai, kurių at-
spaudinti milijonai kalendorių 
ir kitų metraščių nuėjo niekais. 
Nes Japonijoj kalendorius ko-

JUGOSLAVIJA TURI NAU
JĄ KABINETĄ 

; 

BELGRADAS, gr. 28. — 
Naują Jugoslavijai kabinetą 

'suorganizavo buvusis ir nese
nai atsistatydinęs premieras 
Uzunovič. Užsienių reikarų 
mtinisteriu vra Ninko Perič. 

TOKYO, gr. 27.v— Vasari-! responduoja su imperatoriaus 
niuose rūmuose, l layama so-! valdymu. 

\YAS1IINGT0N, rr . 27. —!tlyl>oj, mirė JaponijosTimpera 
šv. Petro parapijos, Detroit,'dorina Yoshihito, kurs ilgus MAUDĖSI ŠALTAM VAN-

>rb. kun. Ju- l »^tus buvo sergantis ir kelin-1 DENY 
ti metai valstybės priešaky bu 

Mieli., klebonas, g( 
rgis F. Jonaitis, už sužeidimą 
kare iš valdžios gavo apie ™ princas regentas - sosto 

įpėdinis Herihito, kurs dabar 
užima imperatoriaus sostą 

3,000 dol. atlyginimo. 

Kun. Jonaitis buvusio karo 
laiku istojo S. Valstybių ar-

Naujas imperatorius, kaip 
, praneša, busiąs karūnuotas 

mijon paprastu kareiviu. Pa- g f t l 1 9 2 8 m e t u p r a d ž į 0 j e . 
skiau tarnavo kapelionu. Ko- M i r i l s į 0 im1>eratoriaus lavo-
vos laiku Francijoj jis lengvai . ^ ^ ^ p a i T e ^ a s į ;Tok>o 
sužeistas rankon. . i r p a c i ? t a s rūmuose. Laidotu-

Po karo užgijusi rankoje [ ^ - v y k g g a l v a s a r i o 10 d. 
ža izda d a r ė j a m nesmagTimij. T a g a t * s i e i s v i r s v ienas milijo-
Kunigas turėjo pasiduoti ke- n a s d o l e r i l J # 

lioms operacijoms. Tai atlikta ( yoshihito skaitėsi 123-ias 
Japonijos imperatorius. Pir
masis imperatorius, anot japo-

nuosavomis lėšomis 

Kun. Jonaitis tuo reikalu 
kreipėsi Karo departamentan nų istorijos, buvo Jimmu Ten-
ir laimėjo kompesatą. Į no. J is įkūrė imperiją 660 me-

i tais pirm Kristaus atėjimo. 
NEW YORK, gr. 28. — Ka- Miręs fiziškai buvo silpnas, 

ledomis čia žmonės apsčiai gi protiškai taipat nestiprus, 
vartojo svaigiuosius gerymus, Pastaraisiais keleriais metais 
kurie yra ne kas-kita, kaip tik buvo tikras invalidas ir todėl 
paprasti nuodai. ' valstybės valdymas pavestas 

11 žmonių mio tų svaigalų sosto įpėdiniui. Mirdamas ėjo 
žuvo, 73 paimta į ligonines. 46 metus.^ 

" NEW YORK, gr. 28. — Ka
lėdų dieną čia East upėj per 
valandą šaltam vandeny plau
kiojo penki vyrai. Tuo būdu 
jie įrodė, kad energingam žmo
gui įsimerkti į šaltą kai le-! 

NUSAKO DIDELĘ AUTO
MOBILIŲ GAMYBĄ 

kas, kurs atokiau nuo kitų vie
nas čiužinėjo. įkritusį nutvė
rė už rankų John G. Roberts, 
13 m., ir kitiems gelbstint ber
niukas ištrauktas fš vandens. 
Tuojaus jis dūmė namo, taip 
kad nesuspėta nei pavardjės 
patirti. 

VeSULA PALIETĖ KELIAS IŠPAŽĮSTA IŠŽUDĘS VISĄ 
VALSTIJAS • 1 

DETROIT, Mich., gr. 28. — 
' 'American Automobile Asso-
0 1 8 ^ ^ ' ekzekutivio komiteto 
narys Wm. F . Metzger 1927 
metams nusako dar didesnę 
automobilių gamybą. 

Mirė garsi policininke 
Chicagoj mirė pirmoji šiam 

mieste policininkė Mrs. Alice 
Clement Faubel, eidama 48 
metus amžiaus. 

Visoj šaly jinai buvo žino
ma kaipo kovotoja visų tų, ku
rie užkabinėja moteris ir mer
gaites. 

Chicagos policijon jinai bu
vo įstojusi 1909 metais. Pir
miausia j inai patroliavo depa-
rtamentinėse krautuvėse, kur 
vagišių visuomet yra pilna. 

Liko Vyras su trimis dukte
rimis. 

ATLANTA, Ga., gr. 28. — 
Visai netikėta vėsula tomis 
dienomis palietė keturias val
stijas — Georgia, Tennessee, 
Mississippi ir Ohio. 

Dideli nuostoliai atlikta. Ke
letas asmenų žuvo. 

ŠEIMYNĄ 

J Chicagos majorusxateinan-
tą pavasarį sutiko kandiduoti 

/AMARILLO, ,Tex., gr. 28. 
— Farmerys George J. Hassell 
išpažino, kad jis nužudęs visus 
savo šeimynos narius, žnumą 
ir jos aštuonis vaikus, 2 ligi 
*2i metų amžiaus turinčius.. Po 
to patsai pavojingai susižeidė. 

Jo visos tos aukos rastos 
palaidotos ramioje. 

_^ „. 

CHICAGO IR APYLIN-
Fd\vard R. Litzinger, republi- KftS. — Pramatomas sniegas; 
konas. ne taip daug šalta-

1925 mietais 'šioj šaly paga-1 Vienas nušautas , kitas 
minta 4,320,000 automobilių. sužeistas 
Šiais metais skaičius" sieks 
4,500,000. Gi ateinančiais me-

Ties Van Buren st. Halstedi 
gatvėje du piktadariai užpuo 

das vandenį nėra jokio pavogtais reikia tikėtis 5,000,000 au- lė Central AYatch Service pa 
jaus. 

NUSAKO J 22 METU IŠMO-
KETI SKOLAS 

WASHINGTON, gr.'28. — 
S. Valstybės turi apie 20 bi
lijonų nacijonalių skolų, ko
kias iškėlė praeitas karas. 

Ekspertai tvirtina, kad jei 
ir toliaus skolos bus atmoka-

tomobilių. 
Šiandie S. Valstybėse var

tojama apie 22 milijonu auto
mobilių. 

NENORI PENSIJOS 

AYASHINGTON, gr. 27. — 
Kongreso atstovas Aldrielr 
(rep., R. I.) Kongresui įdavė 
bilių paskirti 5,000 dol. meti-

mos tokiu tempu kai šiandie,.nės pensijos Mrs. Thomas R. 
į 22 metu busią visos atmokė 
tos. 

i 

• « • • * • 

Marshall, mirusio 3- V. vice
prezidento žmonai. 

Mrs. Marshall kreipėsi pas 
Gruodžio 6 d. nužudytas 10 kongiesmoną Aldrich, reika-

m. Lindstrbm. Sąryšy su tuo laudama atšaukti bilių, nes, ji 
suimta 2 moteriški ir 1 vyras, sako, jai pensija nereikalinga. 

naktinį John Summerside. Kuo 
met puolėsi jį mušti, panakti
nis išsitraukė revolverį ir vie
ną, plėšiką nušovė, p̂ i kitą su-
zeide. 

Marco hotely, 500 So. Dear-
born st., kilo gaisras. 30 sve
čių išdūmė gatvėn sukėlus ala-
rmą. ; 

Ligi gruodžio 27 d. šįmet 
Cook apskrity ir Chicagoj nuo 
automobilių žuvo 871 asmuo. 

Tš vidumiesčio į-vakarus 
per 7 marles planuojama pra
vesti gatvę 200 pėdų plačią. 

£) T e i s i n g a s Patarnavimas 
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. Siųskite Savo Giminėms 
* į 

LIETUVĄ 
PINIGUS 

P E R 

DRAUGĄ 
i Nes, DRAUGAS" pigiau-

šiai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun 
čia per didžiausią LIETU
VOS VALSTYBES BAN-
KĄ IR Ū K I O B A N K Ą . 

"DRAUGAS" siunčia Pi
nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais ir 
Telegrama. * 

"Drangas" Pnb. Co., 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 

Telefonas: Roosevelt 7791 
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viejie J o nepriėmė; *> kurie 
priėmė (įtikėdami), tiems da
vė galės vadintis Dievo vai-

*. *ra» 
, * * * > 

AT NEWS-CTAlfB6 fte. A COPY 
DHAl GAS PUBMSHESG CO., Ine, 
ttfrft So. Oakley AYC, Chicago, 11L 
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Katalikai, sustiprinti tos 
PASTABELES -4* rangios Šventes tinkamu ] 

apvaikšeiojimui, turi pasiro
dyti stipresni dvasia, galin
gesni, pamilę savo priedermės 
ir jas šventai pildą. 

Tai bus geriausios išdavos 
del naudingai praleistu šven-
v • 
C l l l . 

G. K. Chesterton. 

Po švenčių. 
* Kalėdų šventės praėjo pas 
katalikus visur iškilmingai. 

Bernelių Mišios vienur į-
vyko dvylikta valandą nakty
je, kitur ketvirtą, penkta ar
ba šeštą valanda iš ryto. 

Per tas Mišias bažnyčios 
buvo prisigrūdusios žmonių. 
Tarp ju buvo vienas kitas at
ėjęs vien iš smalsumo arba tik 
pasilkausyti gražiu giedoji
mu M visa katalikų minia 
suėjo iš dievotumo. Tai liūdi-
jo geriausia, kad visur visose 
bažnyčiose beveik visi atsi-
lankiusiejie ėjo prieš pv. Ko
munijos. 

Katalikai, ačiū savo tikrojo 
ir teisingojo tikėjimo šviesai, 
gerai supranta, kas jiems yra 
Kalėdų Hventė arba atmini-
mas Dievo^Žinogaus gimimo 
dienos. Jie gerai žino, kad to
ji šventė yra atminimas jų iš
aukštinimo dienos, jų pakėli
mo iš nupuolimo valandos, 
jų greito išliuosavimo iš pra
keikimo vergijos. Tai vilties 
ir ramybei diena, tai džiaug
smo ir linksnivbės valanda. 

Netikintiems ši šventė ne
turi prasmės. J i jiems neatne
ša ir "negali atneš tų dovanų, 
kokių pelno tikintieji Jie net : 

negali suprasti tikinčiųjų 
džiaugsmo ir to pamaldumo,, 
kokis pasireiškia Kalėdų 
šventėje 

Netikintiejie išranda sau 
žiemos sezono šventę. Jie tuo-
mi dangsto savo dvasios skur
dą. Jie tai savo, pasiilgusiai 
ramybės ir dvasinio džiaugs
mo, sielai pasiūlo žiemos šven 
tę, nes nedrįsta prie savo a-
kis nors kiek praverti tikro
sios Dievo — Žnjpgaus gimi
mo šventės prasmės. 

Jie bijosi, kad praregėję-
ne j tikėtų. Kokis tai tada bu
tų jų puikybei smūgis! , 

Čia nesenai didžiavosi savo 
netikėjimu, o čia jau tikinti! 

Supras jie kada nors, kaip 
baisiai jie klydo užsimerkda 

Šis garsus Anglijos litera 
tas — rašytojas nustebino vi-» 
sus savo straipsniu, Londono 
laikraštyje "T imes" , kuri už 
vardino: '*Delko aš esu kata
l ikas !" 

Straipsnyje jis aiškina, del-
ko pasilikęs kataliku. J į at
vertę i katalikus protestonų 
puolimai katalikų tikėjimo. 
J is pastebėjęs kokiais silpnais 
ir vaikiškais argumentais nau | 
dojasi katalikų priešai. J is 
jautė, kad puolime ant katali
kų vartojama daug šmeižtų 

P E Š RAUDSHAJI FRONTį, 
i -

Važinėjusis kaž kur po apskritį .žinomasis caro ir dabar
tinės ' " demokratijos" bernas, Kauno policijos vadas vokiety s 
Feiferis, buvo skubiai parkviestas Kaunan ir šeštadienyje, 
lapkričio 20 d., "pradėjo eiti savo pareigas". Tą pačią dieną 
visa Kauno ir priemiesčių policija gavo įsakymą pasiruošti ryt 

į dienos kovai, t ač iau atsimenant, kad policijoje iki šiam lai-
j kni dar tebetarnauja didžiumoje lietuviai, buvo paleistas po

licininkų tarpe provokacinis gandas, busią sekmadienyje ko
munistai maną pulti studentus, išžudyti juos, o paskum nu
versti vyriausybe. Policininkai gana sąžiningai pasiruošė šau-
dyti ir galabyti komunistus ir visomis .pajėgomis paremti val
stybiškai nusistačiusią studentiją. Taip išaušo sekmadienio ry
tas ir prisiartino diena, kada "ne žod&iai, bet darbais" bolše
vikai ir jų talkininkai liaudininkai bei socialdemokratai turė
jo pradėti kovą prieš "fašizmąT \ 1*tttai kovai laimėti šansai 
buvo neperdidžiausi. Galingosios inimsterių kabineto priemo
nės raitosios ir pėsčiosios policijos pavidale, su kulkosvai
džiais ir granatomis buvo sukoncentruotos Lukšio gatvėje 7>rre 
II policijos nuovados. Maskvos samdininkai -bolševikai su
traukti Mapų gatvėn. Tuo būdu studentų mitingas ir demons
tracija turėjo pakliūti kryižminėn sąjungininkų ugnin. Bolše
vikų komsomolas, visoki žiežirbininkai, žaizdrininkai i r kitais 
vardais pasivadinusieji pusgalviai suadrė rezervą, kurs buvo 
sutelktas Universitete, kad iš tenai, šalutinėmis gatvėmis ma
nevruojant, galėtų būti mestas reikalingame momente reika-
lingon kautynių vieton. 

Sako, buk šitą strateginį planą pagaminęs Krašto Ap-

KUN. JONAS AMBOTAS 

Antradienis, Gruod. 28, 1926 

MEKSKONAS APIE SI-
TUACIJį MEKSIKOJ, 

Iš New Yorko praneša, P 
Jungt. Valstybes atvyko Re-
ne Capistran Garza, Nacijona-
lės Tikėjimui Laisvės Sąjun
gos Meksikoj vice-preziden-
tas. J is spaudos reprezentan
tams pasisakė, kad reprezen
tuoja du milijonu meksikomi, 
ir kad su savo šeimyna slap
ta apleido Meksiką tikslu šios 
šalies gyventojus teisingai 
painformuoti apie situaciją 
Meksikoj. 

Klausiamas, ar Meksikos 
j gyventojai pageidauja J . Val
stybių įsimaišymo, Senor Gar
za atsakė, kad ne. Anot jo, 
J. Valstybių įsimaišymas tik 
daugiau sustiprintjų pačią 
Gailės'o valdžią, ko Meksikos 
gyventojai nenori. 

Anot jo. ekonominis boyko-
tas Meksikoj savo atlieka. 
Kuomet seniau kai-kurios 
Meksikos firmos savaitėje tu
rėdavo apie 4,000 dolerių apy

niai, o vykinti pasiėmęs patsai ex-komisaras p. Požėla. Nėr* reikalo aprašinėti, kaip šitie barbarai kapojo nagai- vartos, šiandie turi vos apie 
Nesitikėtos aplinkybės paskutinėje valandoje privertė są- komis, trypė arklių kanopomis bei šautuvų buožėmis daužė j 1 0 0 dol. J is abejoja, kad Mek-

; jaunuomenę, moteris, senelius ir kūdikius, žudynių metu p a s i - , s ^ o s valdžia galėtų tolesniai 

-* 

Gerb. kun. J. Ambotas Gruodžio 21d. 1926 m. 
susilaukė 25 metų savo kunigavimo sukaktuvių. 
Sukaktuvių iškilmės įvykt Gruodžio 26 d. Šv. 
Trejybės para p. Hartford, Conn. klebonauja 
nuo 1912 m. 

-Gerb. Jubilieantui linkime ilgiausių metų. 
"Dr." Redakcija. 

saugos Ministeris p. Papečkys, podporučiko Škirpos padeda 
• " 

—«*r-

i / prasinianymų. Ta aplinky* \ jungininkus savo planą pakeisti. 
bė jį privertusi giliau studi
juoti katalikybę, . kataliku 
' 'neva prietarus ' ' ir jis pri-

: \ w Iš vienos puses priešininkas pasirodė perdaug skaitlingasj taikiusius gatvėse. Nėra reikalo minėti, kaip šitie barbarai j atmokėti nors dalį .užsienių 
Liaudies namuose susirinko apie 2,000 studentų. Nors šita ar
mija buvo ^apsiginklavusi viso labo tik 7 lazdomis, bet jos li

ejo prie 10 I* 8 ?**** neatatiko paruoštųjų kautynių situacijai. Studentija 
kad kataliku pusėje vra tiesa posėdžiavo labai rimtai ir nutarė demonstracijos nedaryti, 
rr jis priėmė katalikvbę ^ antros — bolševikų kontržvalgyba pranešė • senamies-

Chesterton pranašauja vpa- ^it} urvuose posėdžiavusiam bolševikų raikomui, kad policija 
esanti nepatikima ir rimtai nusistačiusi šaudyti ne studentus, 
bet bolševikus, jeigu šie pradės puolimą. 

Taip dalykams stovint, bolševikų raikomas, atsižvelgda
mas į policijos neištikimybę ir į tai, kad kautynes pralaimė
jus gali skaudžiai nukeitteti žydų gyvenamieji kv | rtalai, nes 
'Liaudies mamai stovi pačiame žydyne, nutarė šiuo tarpu ko
von nesikišti, o *į% reikalą patikėti p. Feiferio provokaci
niams gabumams oei prityrimui. 

Paskubomis sugalvotasis Feiferio planas buvo šitoks: pri
versti studentus eiti viduriu gatvės, kad tuo būdu galima bu
tų apkaltinti juos demonstraciją darant, o vyriausiąją ataką 
pavesti žinomam girtuokliui. Prapuoleniui, raitosios policijos 

tingą gražią ateitį šalims, 'ku
riose žymiausią piliečių dalį 
sudaro sodieėiai, kuriuose spin 
di skaistesnė, nesuteršta dva
sia, del jų isišaknėju^io gi
liai tikėjimo ir nesuardyto 
do rovumo. , 

Blato žlugimą. 

Atpuolime nuo katalikybės 
ir puolime į glėbi ' 'neva išsi-
liuosavimo arba laisvės" 

išniekino tautos šventovę, Karo Muzėjaus sodnelį, įsiveržda-jsko lu< kokias perniai užtrau 
mi ten su nagaikomis ir darydami programą Žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę paminklo akyvaizdoje. 

Dar valandėlė ir butų liūdnai suvaitojęs laisvės varpas, 
apraudodamas pragariškus išgamų darbus, bet toje begėdžių 
dūkimo valandoje j>asirodg nenuilstantis mūsų garbes ir tau
tos šventyklų ^saugotojas generolas Nagevičius ir tuos pikta
darius, kaip šunis, išvarė iš Muzėjaus. 

Tokia buvo kruvinojo sekmadienio įvykių pradžia,-eiga 
it pabaiga. 

Visos šitos trys fazės turi tani tikros reikšmės tolimes^ 
niam Lietuvos gyvenimui. Jos yra rodiklis, duodąs galimy-

'kė. Kadangi nėra pirklybos, 
valdžia neturi pinigų. 

Nacijonalė Tikėjimo Lais
vės Sąjunga Meksikoj, sako 
jis, turi pagaminusi plačią pro 
gramą Meksikos atgaivinimui 
politiniu ir ekonominiu atžvil
giais. 

Meksika skaito apie ,lo mi
lijonų gyventojų. Iš jų apie 
puspenkto milijono yra tų, 

bes jau šiandien aiškiai' numatyti bendruosius tolimesnės ko-! I a i r i e <Įalyvauja balsavimuose 
vos bruožus. , pe r r ink imus . Sąjunga savo 

Parsidavusi Maskvos bolševizmui kruvinoji demokrati ja j programai vykinti pagamino 
ciniškai varys toliau tautos ir valstybės žudytojų darbą. PIUK peticiją su 4 milijonais gyven 
lifsi į kruvinąjį bolševizmo glėbj ir susitepusi rankas brolių j ̂ J " Parašų. Kadangi kongre 
krauju, demagogų gauja jau nebegalės daugiau sugrįžti lie- , s a s ^' ra raudonas ir prezi-

Chesterton mato ateities ne- 'vadui. Jo vedamiems policininkams duoda "an t drąsos" to- tuvių tautos šeimynom Neapykanta ir tautos prakeikimas ly- * • * • Calles kontroliuojamas, 
laimę, chaosą, kuris pasi-ikią degtinės dožą, kad šie nebeteko! sąmonės ir buvo ,pasiri- d4s kiekvieną jos žingsnį. Jokiais darbais, jokiais nuopelnais I ) e t i c iJ a atmesta. Kadangi 
reiškė ir dar reiškiasi bolše- ię pliekti ne tik kiekvieną pracįvi, bet ir patį savo generolą 
vizme. 

Dabartinių laikų puolime 
Katalikų Bažnyčios, jos žy
mių įstaigų — vienuolijų ma
to nepaprastą smūgį civiliza
cijai ir kultūrai, o ardyme 
Bažnyčios sutvarkymų mote
rystės ir šeimynos reikale 
mato tikrųjų žmonijos pra
gaištį, j 

Gyvenimas be tikėjimo h* 

Feiferi, jeigu jis butų po ranka pakliuvęs. 
ji neužsitarnaus atleidimo. Tą ji gerai supranta, matydama j kongresas sakomos peticijos 
•tautos rūstybę h* apmaudą ir dėlto jos tarpe mes nematome. J'^kak) nei nesvarstė, iš to 

Bolitinės policijos agentai ir "Lietuvos Žinių" bendra- j nei vieno asmens, kuris mėgintų atsižadėti tos gaujos ir grįžti,paaiškėjo, kad Calles va ldž i au 
darbiai Kalnėnas, Majus, Povorotnikovas, Prusakevičius, Žu- atgal į garbės, teisingumo ir teisybės kelią. ' i r kongresas nereprezentuoja 
kovas nardė šalygatviais, davinėdami instrukcijų visokiems! Priešingu iš vienos piktadarybės ji aklai žengia į kitą,, ^ v e n ^ o j ų , bet tik neskaitlin-
tamsiems gaivalams, srisi'telkusiems gatvėje bei jų partijai tvirtai pildydama duotuosius Angariečiui vienybės pažadus, j &* raudonųjų militaristų gru-
priklausantiems policininkams, skatindami kautis iki pasku
tiniam kraujo lašui. Netoliese dūzgė sanitariniai automobiliai 
sužeistiesiems "demokrat i jos" karžygiams gelbėti, o sunkiųjų 

iluk nebereikalo "Lietuvos Žinios" ir "L ie tuva" spiaudo vei-|P£-
Ko sakoma Sųjunga reika

lauja? Anot Sen. Garza, štai 
dan ano sekmadienio aukoms, vadindamos studentus "fašis
tukais" , chuliganais, demagogais,, riaušininkais ir kitais de-

darbų kalėjimo automobilis — laukiamiems belaisviams grų- j mokratrškojo leksikono vardais. Čia pasireiškia kruvinosios ! ko: 
sti. j m jj | gį ; |f | , demokratijos sadizmo požymiai, nes ji nesitenkina sukruvinu-! 1. Tikėji isvės 

Tokios buvo apystovos, kai "demokratiškieji" budeliai] si nekaltą savo auką, bet dar stengiasi ją apspiaūdyti ir su-: Kūtės Bažnyčiai nepriklauso

mi tai "Šviesai, kuri apšvie-'smulkius gabalus. 
dogmų — griūva ir subįra i ! puolė begmkh;, prievmta Liukšio gatves vidurin-sugrustą stu-j biauroti. 

dentiją. (Bus daugiau) 
mybės nuo valstybės. 

(Tąsa nuo 3 pusi.) 

E L G E T Ų M O T I N A . 
Vertė Sakalas. 

(Tąsa). 
Klusnios mergaitės nutilo ir atidarė 

kitą dažę. 
— Štai ir apsiaustas, šviesioji ponia, 

— tarė Izentruda, imdama ilgą ir platų 
- su kupturu apsiaustą, kurį tolimai savo 

seseriai atminčiai atsiuntė tėvas Pranciš
kus iš Asyžiaus. 

— Parinktinas! Neturiu aš branges
nio drabužio už tą elgetinį. J is brangesnis 
yra negu šilkiniai ir auksu siūti. 

Tarus tai Elzbieta užsimetė ant sa
vo liaunaus liemen* storą apsiaustą, iš
bėgo iš kambario ir, pasikišus po pala iš 
anksto priruošto vargšams valgio, grei
tais žingsniais išėjo į kiemų. 

Diena buvo šalta. Aštrus vėjas smar
kiai putė, nešdamas tamsus debesis ir 
sniegą nuo žemų stogą, kuri sūkuriuoda
mas dulkino tiesiai į akis. Jauna moteris 
nekreipė į tai dėmesio: apsigaubus elge-

tiniu apsiaustu pasileido kone tekina siau 
ra gatve link Eiseno. 

— Na, dabar niekas manės nepaskai-
tys už turtingą Turingiįos kunigaikštie
nę, — tarė sau pašnabždomis, <o mintimis 
atsidūrė not pas Šv. Puanoiškų Asyžiuje. 
— Nes dabar nesu karalienė, tiktai varg
šų ir neturtėlių tarnaitė. 

Nepaisydama vėjo ir puštoms anie-. 
go, Elzbieta ėjo greitai vis mintydama, 
kaip daug ir tankiai apie Turingijos pilį 
renkasi vargšai ir neturtėliai, laukdami 
išmaldos. Pasukus į vieną didesnių gat
vių staiga priešais save pamatė grįžtan
ti iš medžioklės, be tanių ir palydovų, sa
vo vyrą, Liud. Sustojo, nebežinodama ką 
daryti, gi tuo tarpu prisiartino Liudvi
kas ir nustebo. 

— Kur-gi taip eini, mano Elzbieta, 
apsigaubus % elgetiniu apsiaustu, — tarė 
Liudvikas šypsodamas i r žiūrėdamos j 
stebėtinas bet nugązdintas jos akis. 

Elzbieta paraudo, ftaip vyšnia, nes 
landgrafas, nors buvo duosnus ir teisin

as, vienok nelabai norėjo sutikti, kad g 

jo mylimoji inoieris 'darytų tokias kelio
nes į sfugriuvushis miesto kampus. 

o— Ir ką-gi neši su savim? !Gal vėl 
kokių dovanų neturtėliams? — greitai 
paklauso Liudvikas žiūrėdamas į sumi
šusią Elzbietą. v * 

Karalienė <lar lahiau paraudo. Pri
merkus akis ji labiau prispaudė prie sa
vęs našulį, tartum nenorėdama jo paro
dyti savo brangiajam vyrui. Bet Liudvi
kas paėmė tuž apsiausto kraštų, ryždama-
sis pamatyti. Elzbieta nesįgy*nė. Paleido 
rankomis laikomus apsiausto kraštus ir„ 
štai, iš .po apsiausto pabiro ant sniego 
Šviežios tik ką nuskintos raudorios ir 
baltos roiės. 

— Rožės šiuo metu! — la!bai nuste
bęs susuko landgrafas. 

— Aš nežinau, mano brangusis, — 
tarė Elssbieta, — nešiau dueaios varg
šams... 

Dideliai sujaudintas Liudvikas norė
jo pagauti žmoną į glėbį ir karštai pris
pausti prie 'savo širdies, bet tą pačią 
valandą pajuto stebeįįną šviesą. Pažvel

gęs į Elzbietą pamatė auksinį, skaistu 
spinduliuojanti ant jos galvos kryžių. 

Matydamas tokį stebuklą kunigaik
štis net visas sudrebėjo, paleido jes ran-
!kas ir, puolęs prieš, ją ant kelių, tarė: 

— Elzbieta, nuo šios dienos niekuo
met aš nedrausiu vaikščioti pas elgetas 
ir neturtėlius, nes aiškiai matau, kad 
pats Dievas tave pas juos veda. 

Elzbieta pasilenkė ant Liudviko ir 
maloniai patraukė prie savęs. Pažvelgė 

minęs regėtą stebuklą, lenkdamas galvą 
Elzbietai, atsakė: 

— Nesu vertas draugaoiti tau, Elz
bieta, toje kilnioje kelionėje. Dievas tave 
pašaukė tam darbui, taigi ir darbuokis 
vargšams. O aš, ko tiktai reikalausi, vi
suomet tavęs klausysiu. -* 

Pasitraukęs pakėlė nuo žemės vieną 
pabertų rožių ir pridėjo prie savo lupų, 
širdingai ją bučiuodamas, o knnigaikštie--
nė, palaiminus ji kryžiaus ženklu, pasilei-

Po valandėlės, kurioje aukštu asme
niu buvo paskendę karštoje malAoje, Elz
bieta paprašė Liudviko, kad jisai jai šiuo 
syk draugautą, vienok landgrafas., atsį-

kos šviesos. 
vienas kitam į akis. Tyros jų sielos tuo do pirmyn." lydima nepaprastos, dangiš-
stebuklingu regėjimu kiaurai perėjo 
šventą Kristaus meilės paslaptį .ir abu die
votai sudėjo rankas širdingai maldai. 
Elzbieta dėkojo Dievui už tai, kad gali-
mažai biis i r toliau vargšams tarnauti , o 
Liudvikas, — k a d patyrė Dievo valią ne
drausti jai to švento ir gražaus darbo 
dirbti 

Prabėgo keturi metai. Plačiu lauku, 
tarpe prinokusių javų, žengė pirmyn su
glaustos skaitlingos kariuomenės eilės, 
kurių viršui plevėsavo vėliavos, pJunksna-
.kuodžiai, o šalmai i r kardai įvairiai Mik
čiojo aiškioje saulės šviesoje. 

(Bus daugiau) C 
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\ 
klausimų, kuriuos reikės iš-
r is t i . 

Su pagarba, 
Veildamasai Komitetas. 

St. Bonaventuri CoUege. 
Maironies LJteratinė Draugi 

ja laiko prieš vakacijinį susi
rinkimą, groodiio 12 d.. Atsi
lankė visi studentai. Pirm. F. 
A. (ic»lumbis atidarė susirinki
me ir paaiškino tikslą. Pra
nešė, kad jau ateity nebegafe-
>iąs mokyti lietuviu klesos, 
nes laikas neleidžia. (iavės 
pranešimą' nuo J . M. vyskupo 
rengtis prie primicijos, kuri 
įvyks sausio 25 d., 19-7 ir... 
Sv. Juozapo katedroje, Bttf-
falo, X. Y. Tat savo pirmi-
ninkystę pavedė viee-pirni. — 
J . F. Roll, o mokytojuiu nus
kyrė L. J . Praspalių. Be to 
pasakė įspūdingą prakalba ir 
atsisveikindamas davė gra
žiu patarimų. Pabrėžė, ką 
studentai turi daryti i>er Ka
lėdų atostogas ir kaip pasi
darbuoti žmonių naudai. 

Pirmas, svarbiausi* darbas, 
kuri Tėvai Marijonai veda, 
tai Kolegijos vajus. Kitas, 
tai katalikiškos spaudos pla-

ir kitų laikraščių. Sakė, nėra 
svarbesnio ir naudingesnio t 
darbo. Tat kiekvieno studen- J 
to didžiausia užduotis remti 
šį kilnų darbą. 

Tat per šventės kiekvienas 
studentas turės progos susi
durti su žmonėmis, nes žmo
nės laukia moksleivių sugrįž
tant iš kolegijų ir universite-

DETROIT,MICH. 
Nors jau susivėluota, bet 

geriau vėliau, negu niekad. 
Federacijos 4 skyriaus dar
buotė pasireiškė pereitam su
sirinkime 5 d. gruodžio. Pir
mininkas gerb. K. Daunoras 
vedė gana rinitai susirinkimą 

tų. J ie tikisi daug, daug iš jų j darydams daug svarbių pas-
tikisi. Ne vienam prisieis šen | tabu ir pranešimų del baigi-

mosi senų metų, senos valdy
bos dalbų ir rūpestį, laukiant 

CICERO, ILL 
Gruodžio 10 Į tapo palai

dota a a. A. Andreliunienė. 

Velionė priklausė prie ke
lių idėjinių dr-jų Daugiausia 
darbavosi vietinėje Labdary
bės kuopoje. Būdama našle, 
visuomet turėjo (atvira širdį 
vietiniams našlaičiams ir su 
pasišventimu jiems darbavosi. 
Pamena labdariai, kaip a. a. 
velionė, nors nebejauname 
amžiuje, bet kasmet, kuomet 
būdavo vieša rinkliava, j i vi
sados pralenkdavo kitas rin
kikes, taip, kad net ir vietos 
anglų laikraštis apie jos Kin
kinio dienos sėkmes aprašy
davo ir net įdėdavo paveiks-

I 

P R A N E Š I M A S 
Išradėjo Eit i 

" T I E S O S A I D A I ' 
Mėnesinis leidinys, TIESO 

šviesoje nušviečiantis dienc 
klausimus. 
Prenumerata metams . . $1.5 
Atskira knygele 10 

Adresas: 

' T I E S O S A I D A I ' 
1624 E. FALLS STREET 

Niagara Falls, N. Y. 

ADVOKATAI: 

J . P . VVaitches 
LIETI 'VIS ADVOKATAS 

1#756 So. Michlgan Aveoae 
Tel. Pullman 5950 

•peclalLstas Abstraktu. Vedėja* 
Tlau taJaiu, 

JOHN KliCHiNSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1231 W. 22nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2553 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki < 
T. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mor-
gičiaus lengvomis Išlygomis. 

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

111 S. La SaQe st. Room 2001 
t?el. Randolph 1034 Vai. nuo t -5 

VAKARAIS: 
3341 S. Haisted St. Tel. Yards 0062 
I iki 9 v. v. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios , 

• e i . I fndolpi i 4341 

J O H N T. Z U R I S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St. Chicago 
Bes. 6023 Champlain Avenue 

Midway 3633 
Res. Vai. 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-5 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzhmas Bordcn) 
A D V O K A T A S 

1 B. DEARBORN ST., Room 1538 
Telephooe Randolph 3261 

Vakarais 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 3030 

8J8j***j Telefonas Republlo 3603 

ir ten prakalba pasakyti. Bet 
ar daugelis iš mūsų esame 
prie to prisirengę? Ar mes j nanjų metų, kad gavus vėl tin-
mn<tome apie tą svarbų daly- kamus žmones į 4 Federacijos 
ką! Ar turime pasirinkę te- , skyiiaus kilnios darbuotes va
rnas ! Ar neatsiras tokių, ku-'.dus ir per ją gynėjus kaip ti-jla. Tad įa atmena ir Labda-
rie atsakys: " A š neturiu ko 
sakvti ir nežinau kas yra svar 
bus darbas" . 

Aukščiau minėtos temos y-
ra svarbiausios. Kiekvienas; sis sumažėjo jau nuo neku-
stud-entas turi pasakyti bent | r io laiko, bet kuomet atsira-
po'viena prakalbą, ką reiškia I do šiame susirinkime žavė-
katalikiškoji mokykla ir ko-'jaučiu, įspūdžių, visi buvo su 
kią naudą ji neša žmonijai. 

kybos taip ir "Tautos šventi) 
idealų. Pats susirinkimas bu
vo neperskaitlingiausis nes 
senesniųjų atstovų lankyma-

Daugelis gal mano, kad bi
te tik mokykla, tai jau k* ge
ra. Tai klaidingas manymas. 
Reikia žinoti, kad tik kata
likiškoji mokvkla išlavinimą 
jaunuolio būdą ir valią. Pa
duok mažam kudikelui aštrų 
įrankį, jis susižes. Taip ir 
moksla> pažeidžia jauninu],, 
kuris lanko ne katalikiškas 
mokyklas. Tikrojo mokslo ga
lima gauti tiktai katalikško-
je mokykloje. J i tiktai gali 
suteikti jaunuoliui visu tu 

t* m m 

brangenybių. 
Aš pats esu patyręs, nes 

aukštesnį mokslą (liigb 
>cliool) nekatalikiškame uni
versitete. O dabar lankau 
katalikišką kolegiją ir matau 
dideli tarpe tų dviejų moky
klų skirtumą. 

Tat, 
tamau 

visi, Luric 
ir aukoja 

deda pas-
ivo centus 

bern. koleg. steigti turi ži
noti, kad dirba neapsakomai 
naudingą darbą. 

Dabarties mums lietuviams, 
yra svarbus momentas. Visi 
turėtumėm kreipti dėmesio į 
tą kilnų ir šventą darbą, ku
ri veda Tėvai Marijonai, tai 
yra Kolegijos Vajų. Tai vie
nas aukščiausių ir kilniausių 
darbų mūsų lietuvių istorijo
je. Kolegija ne tiktai duog, 
tikro mokslo jaunikaičiams, 
bet dar įkvėps juose tėvynes: 
meilę. Tat kiekvieno musųHiž-į 

[duotis — remti tą kilnų darbai 
aukojant vienos dienas uždar
bį bernaičių kolegijai steigti.] 

L J. Praspalius. I 

SL CHARLES, ILL, 
Pranešame šiuomi priklau

santiems nariams prie žemiau 
minėhi St. Charles pašelpimų 
draugysčių, kurios pageidau
ja susuvienyti į vieną bendra. 
draugystę: 1. Didžio L. K. Yjr 
tauto, 2. Sv. Jurgio Kareivio. 
3. Liuosybės, 4. Lietuvos Su
nų ir Dukterų draugystės, 
kad bus laikomos <extra susi
rinkimas kaslink susivieniji
mo, nedėlioję Sausio 2 dieną, 
1927 metų; prasidės 1 valan
dą po pietų, Pearsono svetai
nėje East Main Street St. 
Charles, IU. kviečiame visu* 
atsilankyti r e s bus svarorų 

interesuoti ir tuo viskas sekės 
gražiausioje tvarkoje. Buvo 
jau keli h* nauji atstovai. Iš 
pirmininko pranešimo paaiš
kėjo, jog tas atsitiko pasidar
bavus gerb. Boleslovui Valat-
kevičiui 5 skyriaus nutarimų 
raštininkui, kuris su jaunimu 
draugaudamas ir prie Federa
cijos jų vieną kitą prikalbi
no ir toliaus panašiai ketino 
darbuotis. Brangus visuome
niškai susipratęs nurys Fede
racijos šis jaunikaitis. J is čia 
gimęs ir augęs. Raportai labai 
buvo svarbus del vajaus dar
buotės seserhhs Praneiškie-

• r »• 
tems ir pačiam skyriui su
rengi ką nors del savo skolų 
išsimokėjįmo. Didžiausios 
svarbos pranešimas buvo dar 
jog: š v e n t o A n t a n o -parapijoj 

susitvėrė naujas skyrius. Kuo 
nuoŠirtlžiausiai visi linkėjo 
jam geriausios kloties. Susi
rinkimus nutarta buvo atei
nančiais metais laikyti 4 ne-
dėldienį kiekvieno mėnesio. 

rybės kuopa. Jos laidotuvėse 
dalyvavo Labdaringos Sa
gos pirm. Pr. J . Vitkus ir ki
ti labdariai. 

Gailisi kuopa netekusi žy
mios darbininkes, taip pat gai 
lisi ir giminės, k. t. Jončių 
šeimyna, gailisi ir parapija, 
nes velionė naujos bažnyčios 
fondui surinko virš $200.00 
dol. Todei kun. A. Linkus 
per gedulingas pamaldas pa
sakė gražų pamokslą, už kurį 
T v v v . • • „ JAir^™ [galima pavadinti? Tai butų Joncių šeimyna jam dekinga.[~:i . . . . . . , 
Taip pat dėkoja ir kun. H. 
J . Vačiunui ir kitiems, kas 
kuomi prisidėjo prie pagraži
nimo laidotuvių. 

Petras. 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

2. Švietimo laisvės, parem
tos prigimtuoju įstatymu ir 
t ė v ų t e i s ė m i s s a v o v a i k u s l e i 

s t i į t o k i a s m o k y k l a s , k o k i o s 
j i e m s y r a t i n k a m i a u s i o s . 

3. Spaudai laisvės. 
•4. U ž d r a u d i m o prez identu i 

administraciniu būdu paša-
linti iš Meksikos svetimša
lius. 

5. Privatinių savasčių pri
pažinimo. 

6. Darbui ir kapitalui lygių 

7. Visų tarptautinių oblįga-
cijų gerbimo. 

Meksikos gyventojai turi 
toli platesnę programa, sako 
Sen. Qarza, i r to visa laik
raščiuose nebūtų vietos aiš
kinti. Šiandie nei nereikalin
ga. Gyventojai pirmiausia 

darbuojasi išgriauti Calles'o 
oligarchiją, įgyti laisvę ir tik Į 
paskui skelbti ir vykinti išti
są programą.. 

Calles 'o valdžia tuotarpu 
turi kitokią programą. Jei 
Calles'o programa, pav., butų 
vykinama New Yorke, kas-gi 
įvyktų! Visos didžiosios baž
nyčios butų paimtos valdžios 
žinybon, kunigų skaičius su
mažintas ir į bažnyčios kuni
gus skirtų pa^i valdžia. Ar 
tai butu Bažnyčios nuo vals-
tybės atskirimas? Už tos rų-
šies "a tski r imą" Calles val
džia šiandie darbuojasi. 

Einant toliaus Calles'o pro
grama, visos religinės moky
klos New Yorke butų užda
rytos. Taipat butų išnaikintos 
visos kitos religinės ištaigos 
ir priede kunigams butų už
drausta už tai a r už kitką 
valdžią kritikuoti. 

Kaipgi tokią tvarką butų 

D A K T A R A I: 

IS EUROPOS SUOBĮ20 | 

DR. AL. M. RAMUS 
Gydytojas, Cfairurgai it 

Specijalistas Elektroterapas 
Atsivežė gerą vaistą iš 

Vokietijos. Ligonius pri
ima kas diena nuo pietą 
iki 9 vai. vakare. 

Sekmadieniais tik susita
rus. 

OFISAS: 
1411 B. 50 Ave. Cicero, EI, 

Telef. Cicero 736 1 1 

Wl J M . 

Phone Yards 1162 

Dr.A.GRAIČUNAS 
Lietuvis Gydytojai 

3310 South Haisted Street \ 
CHICAGO, ILL. 

tikra Uranija ir priespauda 
Ir žmonės ieškotų priemonių 
tos tiranijos nusikratyti. 

Taip šiandie yra Meksikoj. 

ATSILIEPDAMI I "DRAU
GE" TELPANČIUS SKEL
BIMUS. PRAŠOME PAMI

NĖTI •'DRAUGĄ" 

Iš jų viens. teish}. 

Kad Kcm'iate 
KATARU 

PŪSLĖS 
Vartitokite 

Santai Midy 
Greitai pa lengvi 

na skensnm 

Parduoda Bile 
Vaistinėje 

S 
TU. Canal 6574 

DR. F. G. TAUTKUS 
OHIROPRAOTORJUB 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 8 iki 9 

DR. H E R Z M A N 
I t R U S I J O S 

Garai neturtam* flnoma* per II 
kaipo patyra» gydytoja*, 

ohirurgas Ir akuierla, 
. Gydo staigia* ir chroniškas ligas 

vyru, motorų Ir •alkų pagal nau
jausius metodo* X-Raj Ir kitokia* 
eleatro* prietaisu*. 

Otiaa* Ir Laboratorija i IMI W. 
18th 81., netoli Morgan Si, 

YALAND08: Nuo lt—11 plotų 
Ir nuo f iki T:M T B ! rakare, 

Dienomis.- Canal 
Volatonali l l l l . Kaktį 

•outk Bhora l l l l 
Boaloaard 41M 

3235 South Haisted St. 
•aL: I—lt JL *L Ir po I • . rak. 

C, 0. LUKŠIO LIETUVA PAVEIKSLUOSE. 
KĄ TIK IS USTUVOS PARVEŽTA HATJJI ĮDOMUS 

KRUTAMI PAVEIKSLAI. 
•Pirmą kartą rodomi Amerikoj Tautiečiai! Ateikite pamatyti Lietuvą 

gyva paveiksluose, kaip j Šiandien išrodo, kiek pasaugos padarė per 8 me
tus laisvo gyvenimo. Pamatykit jos dabartinę vuldžią, kariuomenę, orlai-
vininkus ir JŲ gabumus, sportininkus, gegužijės Žemaičių Kalvarija ir tūks
tančius maldininkų procesijas, Pavasarininke Kongnese ir Jaunimo Gegu
žinės ("Piknikus) ir šimtus visokių miestų ir gamtos vaizdelių iš Lietu
vos gyvenimo. > 

Taipgi pamatysit Lietuvių dienos iškilmės ir Parodą Philadelphios, Pa. 
Rugpiučio 28 d. 1&56 m. .pamatysit ipatŷ S save a,r savo pažįstamus bus ro
doma 2 puikios 'komedijos kuriuos prajokins seną ir jauną žodžiu sakant 
praleisit 2 valandą linkiJ»nai ir pamatysit tą ką imtu metą laiko ir kelis 
šimtus dolierių -kainuotų nuvažiuot Ir mamatyt tą viską pamatysit už mažą 
bilieto kainą žemiau nurodytose vietose,. Taipgi bus ga,'.ima gauti nusi
pirkti Lietuvos Paveikslus iš sekančių vietų po 10c. 

Kelmės, Khmsi.škio, 
Kazliškiu, Kokiškio, 
Kamajų. Šiaulių, 
Klovainių, Šiaulėnų, 
Kronio, 
I t t k l s , 
Uudvlnavo, 
liioliunu, 
Merkinės, 
Marijampolės, 
McKiškiŲ, 
Nanmesčio šakių Ap., 
"Nanmesčio, 
Tauragės ape., 
NemakšfHų, 

D E N T I S T A I 

Alytaus, 
Airlogalo>, 
AJvito, 
Anykščių, 
Bįrstouo. 
Baptu. 
Bukonių, 
Daugtj, 
Dotnavos, 
Grinkiškio, 
Garliavos, 
Girklamio, 
Gudžiūnų, 
čcki.Škio, 
Jurbarko, 
Joniškio. 
Joniškėli*, 
Jezno, 
Kauno, 
Kėdainių, 
Kretingos, 
Kūršienų, 
Kartienų, 
Klaipėdos, 
KaharŲos, 
Kalvarijos žemaičių. 
"Krosnos, 

Panevėžio, 
•Prienų, 
Palangos, 
Pažaislio, 
Phingės, 
Paliūnės, 
Papilys, 
Pasvalys, 
Pandėlis, 
Raguva. 
itadvillškis, 
Raseiniai, 
Raudėnų, 
Rozalimo, 

Seirijų, 
išvt;ntažerio, 
Skriaudžių, 
Skaudvilės, 
šilavos, 
šedos. 
Taujėnų. 
Tauragės, 
Teisių, 
Tytavėnų, 
Tirkšlių, , 
Triškių, 
rianergės, 
Tlėnos, 
Vilkaviškio, 
Virbalio, 
Velionos, 
Veiverių, 
Vilkijos, 
Varėnos, 
Veduklės, 
Vilniaus, 
Viekšnių, 
Žeimių, 
Zešmaiių. 

Telef. Boulevard 7041 

DR. C. Z. VEZELIS 
liIETTTVIS DENTISTAS 

4645 80. ASHLAND AVENTJB 
Ant B . Zaleskio Aptlekos 

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

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

vakaro. I 

DR. P. G. LUOMONS 
OKTUV18 DEHTI8TA8 

2201 WEST 22nd STREET 

SPECIALĖ ATYDA!! 
VYRAMS 

Kiekvienas vyras, kuris 
kenčia nuo veneriŠkos krau 
j o arba o d o s l i g o s "turėtų *j 

ateit del pilnos egzamina-
cijos, kad žinotų gerai savo 
padėjimą. Nekentekite atei
kite šiandien. Yra priežastis | 
kiekvieno skaudėjimo, o jei 
jus kenčiate skausmus tai 
reiškia kokia nors dalis ta
vo kuno nedirba gerai. 

$10.00 X—RAY egzami« 
nacija tik $1.00 šį mėnesį. 
AŠ jums paaiškinsiu ^kaip 
atgauti sveikatą. 

DR. S 1 N G L E Y 
SPECIALISTAS 

20 W. J-ackson Blvd. 
arti State Street 

Chicago 
Imkite eleveiterį iki 14 

au&što 
įėj imas Room 1016 

Tel Bonlavard 8888 

Dr. J . Pm P o š k a 
« Y D YTOJ A8 OI OIuBUROal 1 

'8133 South Eaktad St. 
•alandoa: t — 11 11 ryta 

Takmcala nuo t I U • 
Rei.: 6504 & Artesian Ar: 

Tel. Hemlock 2874 
Vai : Utarnlnkal* ir 

nuo t Iki t vai 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 Weat 22nd Btreet 

Oor. S. Learitt St. TeL Gaual 6«M 
Rezidencija: 3114 W. 42nd 84. 

Tel. Lafajette 4*88 
Valandos: 1—4 A 7=—8 

Nedalioj: 10—12 ryto. 
T. f . 

Telefonas Boulevard I f t f 

Dr.S.A.Brenza 
4608 60 . ASHLAND AVR. 

Chicago, RL 
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po 
piet lkt 3 po piet, € : t t rak. Iki "j 
9:80 vak. «. 

Tel. Iioule\ard 2140 t 

pr. AJ. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street i 
Chicago, IU. 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 

DR. P . Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 South Haisted 64, 
Rezidencija &600 S. Artesian Aro. 
Valandos: 11 ryto iki 8 po pietų: 

6 iki 8:30 vakarą. 

r -
Mamų Ir ofiso 9ėL B l v d , 6 8 1 8 

DR. A. J, BERTASH 
S484 & HALSTED 6TREE7I 

Ofiso vai.: 1—8 p. p. 8-9 vaL vak. 

* • -

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Džiovi;, Moterą ir Vyru Ug% 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakaro 

Nedaliomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2888 

Dr. Maurice Kabi 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
TeL Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 52-00 
Valandos: 

Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Kuo 7 iki 0 vakarą 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

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

•m 
Valando*: 0—18 ryto: 1—8 vakaro 1 

Sl I m——— • • 

TS visų miestų yra po kef'.is skirtingus vaizdas. liodys»Lr aiškins C. G. 
fXITKŠIS. Sekančiose vietose: 

GnKKHjio 28 d. Parap. aires. Gary. Imi. 
Gruodžio 29—30 dd. Parap. s v et. Imi. Tlurltor. Intl. 
Sausio 1 d. šv. Mykolo parap. svet. Nortli *>ide 
Simsio 2—S d. S v. Jurgio pai-ap. svet. Aridgciport 
Sausio 4 d., Aušros Vartų parap. «vet. West SUlv. 
Sausio .">—6 d. šv. Antano parap. svet. Cicero, 111. 
Sausio 7—8 d. Krcnčiaus svet. Tonn of Lake 
Sausio 9—10 d. Visų šventų pasap. svet. Itoseiand. 411. 

Pradžia 7:80 vakare ' Įžanga 35e. suaug. 15c. valkams 

D E N T I S T A I 

m KELIA 
IR 

81 • *a*1 • • * * * 1 1 *a% i***l 81 *T 

WINBERRY 

-• J4 

atlieka puikiausi dentisterijoa 
darbą, už kainas kurias visi iš
gali. Sutelkiame egzaminą dykai % 
ir pasakome kiek kainos darbas 
iš anksto. 

X-RAY — GAS 
11215 MicJiigan Ave., Roseland 

Tel. Commodore 0807 
9 ryte iki 9 vak. kasdien 

Nedėlioms_ 9—12 dieną 
8558 So. Western Avenue 

6 iki 9 vakarais 
Nedėlioms pagal sutarti. 

Tel. Hemlock 2081 
I V i i i i. r n i Į i -

DR. VAITUSH, 0 . D. 
PRANEŠIMAS 

Persikelsim j nauja vieta 

4712 S. ASHLAND AITE. 
Po Naujų Metų. 

I 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą ku

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemJmo. 
•nervuotumo, skaudamą aklų kar- ^ 
štj. Atitaisau kreivas aki*, nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regy-
ste lt tolimą regysto. 

Prirengiu teisingai akiniu* vi
sose atsitikimuose egzaminavimą* J 
daroma* su elektra parodančias 
mažiausiai klaidas. 

Speciali atyda atkreipiamą mo
kyklos aalfcnfilanMi 

Valando* nuo 18 ryto Iki 8 va
iro. Nedėlloml* nuo l t ryto Iki 

1 po plotų. 

TeL Lafayette 5793 

DR. A. j . JAVOIS 
GYDYTOJA* TJB CHTRURGAM 

4449 SO. CALIFORNIA AVENUB 
VAL.: 9 iki 12 ryte: 3 iki 6 p. | 
p. 7 iki 9 vak. Panedėliais ir 
Pėtnyčiom* S p. p. Iki 9 vak. 

Fbone Boulevard B488 

Dn. Mangenis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
3327 So. Haisted Street 

VALANDOS: 
Nuo 18 ryto iki 2 po pietų 

Nuo 8 po pietų iki 9 vai. vakare. I 
Bekmad.: nuo l t ryto iltį 2 po piet 

«. * 

Ofiso TeL Lafayette 8177 

DR. S. L FRJDUSa 
Ofisas: ISOt W. oTftk S U i l 

Residencija: 1768 S . Ml i ^ _ _ _ 
Telefonas Plaza 8028 t 

Valandos: 12 iki 2 p. p. 7 iki f v. 
Nedėlioms: 11 rytą Iki 1 p. *%, 

Ofisą* TeL DoalesaiJ 
Rezid. TeL Drexel 8191 

Dr .AAROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CEHRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
O F I 8 A B 

3103 So. Haisted St j 
Kampa* -81 st 8treet 

VaL: 1—8 po piet 7—8 vak. Nod. 
ir Šventadieniais 10—18. i . 

|H . 



• M M 

C H I C A G O J 

LABDARIŲ SĄJTJ] 
CENTRO SUS-IVL 

CHICAGO CIVIC OPERA, rifuos Weber. 
, Šeštadienį (vakavę). 

Aštuntos Savaites Programa, tlia' (papigintomis ka 
Šiandie, " L a Cena Delio Dalyviai: Maebeth, 

peffe". Dalyviai: Možio, Cor- Lazzari, Trevisan; 
lis, Montesint ). Lazzari; diri- Moranzoni. 
guos Polaceo. Sekmadieni, (po 

Trečiadienį, "Tris tan ir I "Otel io" . Dalyviai: 
Isoltl*'". Dalyviai: Alsen, Vau j Marshall, Montecanto, 
(iordon. Marsliall. Bonelli, j Lazzari, diriguos Mor 
Kipnis: diriguos Polacoo. 

Ketvirtadienį, ••Aida". Da
lyviai: Možio, Lenska, Aus-
įeau, Formichi, Lazzari, Kip
nis; diriguos VVeher. 

Penktadieni, "Don Jiovao-
Tii.** Dalyviai: Raiša, Mason, 
Loring, Seliipa, Vanni-Mar-
eoiL\, Kipnis, Lazzari, Trevi
san. diriguos Polaeco, 

Šeštadienį (po piet) " Fief-
land" (anglų kalboje). Daly
viai: Alsen. Jackson, Pavlos-
ka, Freund, Lamont, R i mini, 
Kipnis, Mojiea, Trevisan; di-

GkABORIA't 

A. L. R K. Labc 
S a j a n u s Centro prie 
susirinkimas i vyks ? 
gruodžio-Pee. 29 d. 

9 E 

S, D. LACHAWICZ 
Lietuvis Gi-aborius 
231 1 W. 23rd PUu < 

Chtcaso, UI. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiRiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano. 
darbu busite užgc-
nėuirti . 

Tel. Canal 1271 
2190 

I. J. Z O I 
U R A B O R U 8 :Tt LAIDC 

VEDfeJAS 

1650 West 46th S 
Kampas 46th ir Patilli 

Tel. Blvd. 5203 

Iful ludlmo va landoj* k 
prie m&nįa patarnausiu i 
kai. mandagiai , gerai i 
negu kitur. Koplyčia del 
dykai. 

s. 

/ -
Tel. Boalevard 4138 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Husu patarnavimas laidotuves* 
tr kokiam reikale, visuomet estą 
aanžiniugas ir nebrangus, t c i e l 
kad neturime Išlaidu užlaikymu 
skyrių. > 

3907 AUBURN A V I . 
Cbicago, IU. 

i 
f 

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

J. F. EUDEIKIS KOMP, 
P A G R A B Ų V E D Ė J A I 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Ave. 

T*L Tards 1741 Ir 4*4* 
SKYKTUS 

4447 So. Falrfleld 
Tel. Lafayette 87IT 

SKYRIUS 
1414 So. 49th OooH 

Tel. Cicero S794 
SKYRIUS 

1 Auburn Avenos 
Tel. Blvd. S201 

J. F. R A D Ž I U S 
Pigiausias l i e t u v i s Grabortas 

CtnVagoje 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau 
Ir pigiau negu 
kiti, todėl, kad 
priklausau prie 
grabų ISdlrbystės. 

OFISAS: 
444 West 18 Bt. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 
So. Halsted St. 
Tel Blvd. 4868 

BUTKUS TJNDERTAKLNfJ 
Oo., Ino. 

P. B. Hadley. Lloensed 
Baisamotojas 

riO W. 18 St., Chicago, I U 
Viskas kas reikal inga prie pa-

grabų. Teis ingos kainos-. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame J 
to l imesnės v ietas už tą pačią ka i . 
na. Leiskite m u m s pagelbėU jums 
nul iūdimo valandoje. 

Telefonas Ganai 8141 

Tel. Cicero 3574 
CHAS. SYUFAV1C2 

Mandagus ir pigiausias 
v imas. 

Laidotuvėms patarnavimą; 
gesnis užtat kad aš prigi 
grabų kompanijos. Karu; 
davoju visokiems 
reikalams. 

1437 S. 48 Ave. 

Cicero, HL 

i 

FRANCIŠKU! 
SABUTIS 

Mirė Gruodžio 25 i 
vai. \akar<\ 1826 m., t 
;..i me lų amžiaus; gimv 
iio rėdyboj, Tauragės a 
. \ d a k a \ a para p.. Gci \ i l 
mo. pal ikdama- didelia 
l indime savo ni> l imao 
mylinei . is seserĮ Petrone 
i H n n f švogerj Ktanislov 
minės , o Lietuvoje 2 , 
Marijona Yenekait iene 1 

Hjoną Kirkiekiene. Am 
išgyveno 14 metų . Dab, 
dasį prii*engtas j pa>kui 
lione Kudeikio koplyėit 
05 So. Hrmitage Ave. 

Laidotuvės įvyks H 
Gruodžio 29 d., 8 vai. 
deikio koplyėkks į šv. i 
pa ra p. bažnyeitĮ. kurioj 
gi^lulingos pamaldos ui 
m > sielą, o iš n-u bus 
tas j šv. Kazimiero ka 

Visi A. A. Praneiški 
bniėio giminės, draugai 
žystami ir taipgi ilraug 
siu nul iūdime Jo mylyr 
sate nuoširdžiai kvieėia 
ly \aut i laidotuvėse ir • 
j a m paskutinį patama< 
atsisveikinimą. 

.Nuliūdę liekafne Ses'ii 
gėris ir ( . iminės. 

l a i d o t u v ė s e pataii iauj 
Eudeikis , Tel. Yds 174 

MONIKA ŠIMU 
P o tėvais Stasaitt 

Persiskyrė su šhio i 
Gruodžio 26 dieną. U 
ryto . '1926 m., sulaukus 
tų amžiaus; gimusi Ka 
dybos, Raseinių apskrii 
ėgirio parapijos, š imkai 
mo, pal iko didel iame m 
vyrą Joną. dukterį Eler 
tų, pusbrolį Kazimierą 
pusseserę Anielę Gudu 
Lietuvoje brolį Jurgį. 2 
Oną ir Veroniką. Kuna 
votas, randasi Eudeikic 
etoje. 4605 So. Hermi ta 

Laidotuvės įvyks K 
Gruodžio 30 -d.. 8 vai. 
Fmleikio koplyėios 1 š 
žirnis parapijos bažnyčia 
Įvyks pamaldos už vel i 
lą o iš ten bus nulydėi 
Kazimiero kapines. . 

VLs| A. A. Monikos 
nes giminės, draugai Ir 
mi esate nuoširdžiai 
niį dalyvauti laidotuvės 
teikti jai paskutinį pa 
mą. 

Nul iūdę l iekame, Vyri 
tė. Pusseserės ir Pusbi 

Laidotuvėse patarna: 
bortus Eudeikis Tei. Yc 

E 

I, "Jfai* 
linomis). 

Oortis, 
diriguos 

piet) 
Sawver, 

sj 

, Mojica, 
renzoni. 

NG0S 
LAS. 

idar ingos 
'šmetinis 
seredoje, 
1926 m. 

, Aušros Vartų parap. sveti 
nėję 7:80 vai. vakare. VU 
Labdarybės kuopų ir draug 
jų atstovai, kviečiami laik 
susirinkti, nes turime dange 
reikahį apsvarstyti, bus i 
duotas raportas iš Seimo, 
sutvarkyta kiti reikalai, bi 
renkama Centro valdyba 19: 
metams. Taipogi visos k iv 
pos prašomos atvežti pinig\ 
Uj parduotus Seimo vakai 
tjkietus ir u/, programus, M 
butų galima užbaigti Sein" 
Į atskaita. 

Centro Valdyba. 

LP 
OTCTITJ 

Street 
Ina St*. 

kreipkitės 
si m pat 1S-

Ir pigiau 
l e r m e n ų 

PRANEŠIMAS. 

Himiboldt Park Lietuvi 
Pol. Kliubo jnetinis susirink 
mas ivvks seredoj L}1) dier 
gniodžier 7:30 vai. vaka 
3310 Kvergreen ave., Chie 

\go 111. Visus narius meldfe 
dalyvauti, nes bus valdybi 
rinkimas 1927 mctnnis. 

A. Walskis, sekr. 

T0VVN 0 F LAKE. 

j • i ._ 

ZE 
patarna-

is yra pl-
ruliu prie 
is parcn-

A 

d. 4:40 
sulaukės 
e s Kau-
tpskriėio 
lliij kai-
um- IIII-
osius ir 
i*le Ven-
\ ą ir gi-
seserts: 
ir >Iar-

nertkoj<* 
bar ran-
itine ke-
loje. 46-

Sere<loje. 
. iš Ku-
Kryžlaus 
Je jvyks 
iž velio-

nrulydė-
atpines. 
.au*. Sa-
i ir pa
sai likti 
miijn e-
ami da-
suteikti 

i v imą ir 

îio, švo -

Xt'kalto Prasidėjimo Pan 
les Švenčiausios dr-jofl met 
uis susirinkimas ivvks Sius 
2, 1927 metais, 2 valandą ] 
pietų, šv. Kryiiaufl mokyki 
kambary. Narės, kurios ned 
lvvot gruod. 5 d. Šv. Mišio; 
} įrašomos išpildyti d r-jos n 
tarimą. Taip i>iit sumokti 
užvilktus mokesčiui už 19: 
m. 

Visos narės privalo atsila 
kyti į ši susirinkinui, nes bi 
renkama valdvba. 

Justina Sucilla. 
• 

Jaunimo darbuote. * 
L. Vyėiu 13 kp. praeitan 

susirinkime išrinko sekanė 
valdvba: dvasios vadas -

S l 

gerb. kleb. Alex Skrypk 
pirm. — K. P>altikauskis, vic 
pinu. — Z. .Jurgaitė, vie 

i L I E T U V O 
siuomi pranešame Gerblan 

iš Lietuvos šveižiu saldainiu. 
Kurie dar mylite Lietuvą 

tai pirkit ir vartokit Ll*tuv< 
Kas tiktai galite, nepralf 

kų saldainių. Turime įvairių 
ladų. 

Visados kreipkitės del sal< 

V. M. STU1 
3311 So. Halsted St., 

Yai 

v. 
IENĖ 
tė 
pasauliu 

valandą 
si 31 nu
alino rė-
iėio. Va-
.iėiu kai-
iidfudikue 
•ną 8 m e 
I š imku, 
ulikę. O 
l seserLs; 
i s pašar-
o kopi y-
a g e Are. 
tet verge, 
. ryto iŠ 
Sv. Kry-
ą, kurtoj 
ionės s k 
?ta į M, 

š i m k i e 
r pažysta 

kviečia-
se ir su-
atarnavi . 

ras, Duk«-
>roJis. 

.uja gra
lis. 1741. 

PIRKITE RAKi 
Pamatyki te m u 

kitur. Tamstos p 
n rusų rakandai yi 
parsiduoda teising 
didelį pasirinkimą 
ga naiuui. 

UASH ARBA LEN( 

Phone Boul. 9757 

SKEITAI NU 
Nestor Johnson ir kiti ski 

$1.25 iki $7.00 
Taipgi užlaikau pilną pasirinki 
nlų reikmenų, - lempų, dažų, i 
elektros dalykų enameliuotų 
visokių įrankių. 

S. BUK 
1447 S. SOth AVE. 

Atsi lankusiems 

i- pirm. — » . JvuciJasKaite, pror. 
i ra.št. — Z. Bartkaitė, fin. rast. 
- i — K. Bartkait-p, ižd. — Ed. 
ij Stankus, iždo glob. — Ę. 0-

gentai ir H. Beneviėaite, mar
šalka — J . Maurius, kores- l 

M 
( 

10 
111 

r pondentė — Z. Jurgaitė. pi, 
s Valdvba iš linkta iš darbš-
riėiu asmonu. Beabėjo, ir veiki-
- |mas pakils. Linkėtina naujai 
s vaJdvbai energingai darbiu>-
) lis, kad su Naujais Metais at-
1 gimtu nauja dvasia. 
i Plunksnelės pagelb. 

BRIGHT0N PARK. 
/ 

nc 
2 
lai 
m; 
dn 
eii 
S<? 

bn 
la 
£} 

Nustebo ir susi.domavo vi- bi 
.<i Brighton parkiečiai iš tilpu 
šios korespondencijos, praei-
toj savaitėje, kad bus sulošta 
komed i ja *' Haraymfis Žydas'? 

e Nekalto Prasidėjimo parapi-
-įjos svet. prie 44 ir Fairfjeld 
ii j Ave., nedėlioj 2 d. Sausio 1927 
s m . \ 'isi klausinėja, kas tas 

Ihiravmas žydas! Tai nesenai 
iš Jnmzolimos pervažiavęs, nu 
pisakos didelės paslaptis ir 
prietarus ITaravmu žvdu isiti-

j l . . . c . 

.kinimu. 
Veikalas dar niekur Belos 

tas, ir negirdėtas labai juo
kingas. Po teatro bus šokia', 
kur galės visi seni ir jauni, 
smagiai laiką praleisti. Lie- j 
tavos Vyeii) 36 kuopos orkes
trą po vadovystė Pov. Simu-
ėio grieš puikiausius šokius 

ijkai[) amenkoniškus taip ir lie 
(J tuviškus. Bus ir daugiau vi-

šokių įdomybių. 
Vakarą rengiu Švento Pran 

n 
ri] 

B 
E 
P' 

ne 
gii 
ŽU 
Ju 

rei 
tol 
vii 
ŽO( 

ciškaus Seserų rėmėju 2 sky-JTh 
rius. Visą pelną skiria klebo
nijom statymui. Visi Brigliton 
}mrkieėiai ir iš kitų koloniją 
atsilankykite skaitlingai.'Tuo-
tni paremsite mušu prakilnu 
sumanymą. Tikietai nebran-
gus: ;")()<». teatrui ir šokiams. 

-Pradžia 7 vai. vakare. 
Širdingai kvi<»ėia visus, 

Rengimo Komisija. 

> S A L D A I N Ė S 
ii Publikai, kad mes ka tik gavome 

ir norit Lietuvos pramone paremti, 
i saldaines. 
skite Kalėdų .švenčių be Lietuviš-
rųšių, geriausių saldainių ir soko-

atniu pas: 

PINAS & GO. 
Chicago, 111. 

Js 6062 

no 
sai 

tė! 
pa 
ną 
ria 
I 

ATYD2IAI 
pirm negu pirkaite 

itys persitikrinsite, jog 
t naujausios mados ir 
mis kainomis. Turime 
visko kas tik rei kai i n-

VAIS IŠMOKĖJIMAIS 

3224-26 So. Halsted St. 

'IGINTA KAINA 
itai nuo ET i 

na na^d-
irnišiaus, 
laiktų ir 

AUSKAS 
Mcero, IU. Tel. Cleero ®702 
JOS duodamuos dovanos 

_ - _ W i . _ ' • W f -

WEST PULLMAN, ILL. LAI/ 

alonek perskaityti visa: — 
Miilagos Liet. Labdarybės 
• kuopa iš West Pullman. 
linois, kvieėia visus para-
jonus v susirinkti i Bažnyti-

svetainę, Nedėlioj Sausio 
d., 1927 m. Vietinė kuopa 
ikys labai svarbų susirinki-
£, o delegatai, labai nuo-
igniai išduos raportą, iš pra 
to septinto (7) labdarybės 
imo. Kiekvienam lietuviui 
is labai žingeidi! išgirsti, ką 
hdarybė veikia ir kaip jinai 
^uoja, o labiausiai žingeidu 
ivusiems labdarybės sana-
:ims ir jaunuomenei. Susi
nkite tuoj po Sumos. 

10 kuopos valdyba. 

LIL 
P-lė 1 
gavo 
švti. 

• 

Ant 
fisan 
bėlę. ( 
tė, ka< 

Vi 

Oliicagos Universiteto prof. 
reasted, egiptologas, išvyko 
giptan tyrinėti tolimosios 
raeities. 

sis i 

>s 

Be KIMBALL Grojiklio Pljano Jųs 
busite patenkinti , nes Jūsų geismą? 
rdėti geresnę muziką ir turėti gra-
LUSJ pijaną ji sų namuose rūpins 
s Įsigyti. 

K I M B A L L 
GROJIKLĮ PIJANĄ 

K] 

eįi 

Kiekviena y pa ta geidžia girdėti ge -
snę muziką ir kuomet Jus pama
lė KIMBALL pijaną, pakeli }o 
•šų Jus pamatote Sioa medal ius su 
ižiais , "The only manufacturer 
us Honored," tuomet Jus tikrai ži-
Bite kad radote geriausi pianą pa-
nlyje t. y. KIMBALL. N 

M *«•»?> 

Peoples Furniture Co. yra vtenln-
ės Lietuvių krautuvės autorizuotos 
rduoti Kimball produktus, už v ie-

teisingą išdirbėjų kainą su ge-
.usomis iš lygomis. 
>IRKIT£ KIMBALL PAS 

PEOPLES DEL JŪSŲ 
PAČIŲ GEROVĖS 

PIANŲ KRAUTUVĖS 
322—32 So. Halsted Street 

4177—83 Archer Ave. 

PEARL QUEEN 

Concertinos 
/ 

IVAII 

PE( 

GR 

Maliai 
menų, 
minių 

Tur 
rei k m 

1801 
T< 

BRII 
& 

MaJ 
kalsi 
jame 
darbi 
Užli 

ru ii 
314! 

Ohia 

MOR 

2-1 
3-1 

Pask< 
Perki 

Int 

Yra geriausia, rekomen-
luota ir vartota geriausių 
concertinos muzikantų ir 
nokytojų. 

Taipgi turim visokios rųSles 
eitų muzikaliSkų instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
nuzikos del Concertlnų. O.rkes-
:rų ir Plano Solama. 

Parsiųsime mūsų 
katalogą dykai 

Vitak — Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Chicago, 111. 

6% 

Par 
ir sk 
Invest 
ir p a 
gal i 
pinlgi 

J U 
384 

L I E T U V O S UKIC 
12% Dvylika Nuošimčių moka 
dėlius metams. Suma ir nuošiir 
riais. Pinigus siųskite per banki 
siųsme knygeles. Adr. Kaunas, 1 

Antradii 

kus ir d< 

Flame: 
reikalam 
smas jai 
pareikšd; 
pirmiau 
mo turi 
'galvą. 

Ki 
tYei 

4ĖJO ATLYGINIMO 

įLE, Francija, gr. 23, — 
^lament vienoje firmoje 
užsiėmimo mašinėle ra-

rytojaus nuėjo firmos o-
į darbe. Nusiėmė skry-
3fiso manadžeris pama-
1 ji turi pakirptus plau-

ctoria Photo Studio 
PRAKAIT IS 
Fotografas 

Vestuvių, Šei
mynų, Grupių. 
Pavienių ir v i so
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas guaran-
tuotaa. 

56th 8t . Calnmet City, PL 
Tel. B a m m o D d 4580 

ElACTUVIU F U t C E R I A I 
Grosernių, B u -
černlų, Del lka-
tessen, Restau-
rantų, Kendžlų. 

Bekernių, m a a ų 
•peclalumaa. 

patarnavimas, i e m o s kainos. 
SOSTHEIMS 

1819 Somtli s t a t ė Street 

VITT STR. GARAGE 
i ta isome Jvalrlus automobl-
Mazgojame, užlaikome Jval-
įtomobilių dalis. Taipgi ren-
n e ga radžiu del pastatymo 
obilių. 

VITT STR. GARAGE 
3-30 S. Leavitt Street 

P h o o e Canal 88S4 

Genaus 

NAI 

tŲS KONTRAKTORIA) 

DPLES HARDV7ARE 
AND PAINT C0. 
R A V I N I N K A I 

EGOROWICZ BROS. 
Užlaikome: 

ros. Aliejų, Stiklų, Auto redk-
Jrankių, Indų ir kitokių n a - ' 
reikalingų reikmenų. 

Ime plombinių | r elektros 
anų 
1 W E S T 47tB 8TREB?r 
slefonas Lafayette 4188 

Chicago, UL 

IGEPORT PAIN1ING 
HARDVVARE GO. 

lavojime, dekamoįame, 
mnojame ir popiemo-

namns. Padarome 
EI greitai ir pigiai, 
likome maliavų, popie-
1 stiklu ir t. t. 
) 8 0 . HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 
\got III Tel. Yardfl 7283 

-

TG EčTA I- P ASKOLOŠ 

KA! 
BAI 

H MORGIČIAI 
n MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 
)la sutelkiama j vieną dieną 
ųme real estate kontraktus 

ernational Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. K E D Z I E A V E 
ei. Lafayette 6738-6718 

1-mi MORTGY-
ČIAI 6% 

duodame 1-mus mortgyčiua 
oi i name ant jų> Norėdami 
uoti pinigus ant 6%, ateik 
siteiriauk, kaip Jūsų pinigai 
iešti 6%. P a s mus padėtus 
is gali atsi imti kada nori. 

stin Mackevičius, 
2 SO. LEAVITT S T R E E T 

Chicago, m . 
P h o n e Canal 1678 

> BANKAS 
Ūkio Bankas už in-

įčiai išmokami dole-
įs. Gavę pinigus at-
Laisvės Alėja 31 Nr. j 

P.EIS 
J i s tu 

maino n 
mes ant 
už pirm 
mu, bizr 
Pardavii 
mobilius 
karus. J 
ną auton 
gu turi ] 
mobilio. 
duoda ai 

10 flai 
mūrinis 
$5,000, 
1300-2 E 
111. 

2 garą 
arba mz 
pirkti i 

Kas m 
biznį pa( 

8 flat* 
vas narni 

r 

į mokėt ^ 
da. 

Briglit 
kamb. 
j mokėt 1 
renda. 

4 flat 
murinisr 
8 autom^ 
nys ant 
kio bizn 

C P. 
5833 I 

Tel 

3352 

Į, ',fi.x*i> *g=r 

ei to jai atsakjė darbg,. 

»nt kreipėsi teisman 
dama atlyginimo. Tei-
i pripažino 500 f ranki} 
lamas, kad darbdavis 

darbininko nusamdy-
dirstelti ir matyti įo 

. * , 
•« 

• • i ' • • • ] 

uomet Kūdikiai 
rkia Pabandykite 

isis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo. 

MAI -- ŽEMĖ 

S ČIA NORI 
NDYT SAVO 
LAIME? 

\RYK DURIS 
;K SUROMSKĮ. 
ari geriausių mainų, 
įamus ant farmų, far-
į namų, lotus priima 
i^ jmokėjimą ant na-
nius maino ant namų. 
nėja geriausius auto-
I Franklin ir Paige | 
Atvažiuok su savo se-
mobilį g-ausi nauja jei-
lotg, mainyk ant auto- . 

Hie bargena.i parsi-
irba išsimaino. 

itų naujas kampinis 
namas įmokėti tik 
kitus kaip renda 

So. 48 Court, Cicero, 

adžiai ant pardavimo 
ainymo galima nu-
su mažu į mokėjimu, 
įori eiti į automobilių 
.darys daug pinigų. 

ai ir 2 storai biznia
ms ant So. Halsted St. 
$5,000 kitus kaip ren-

# 

ton Park 2 flatų po 4 
su visais įtaisymais 

tik $700 kitus kaip 

tų bizniavas kampinis 
n amas garadžius del 
įobilių, savininkas mai 
; farmos arba bile ko-
lio 501 W. 32 S t 

SUROMSKIS CO. 
S. Western Ave. 
1. Hemlock 6151 

BRANCH 

So. Halsted St. 
NL Yards 6751 

file:///daka/a

