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" D r a u g a s " yra vienintelis lie
tuviu kataliku dienraštis Ameriko
je. Šiais motais suėjo jo gyvavi
mo 10 metu. Visi "'Draugo" /Įran
gai j j remia, nes " Draugas'* re 
mia savo draugus. 
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Spauda — tai galinga }ega. 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigaii 
ir raštais katalikiška spaudą. 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

No. 3 36 A C O P Y 
"Drmiį/as," j.zii So. OMai Avtmtlc 

CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 5 D., 1927 M. 
ENTFRFD AS KECOND-CLASS MATER MARCH 3J, 1916, AT CHICAGO, IM.INOJS l NDER THE ACT OF MARCH 3. 1879 
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FRANCUOS KARDINOLAS 
UŽ RELIGINIŲ MOKYKLŲ 

ATIDARYMĄ Meksikos Jaunimas Prisie-
PARYŽIUS (per paštą). — 

Kata'.ikų Institute Lyons's a-' 
tidarant mokslo motus pirmi-! 
uinkavo kanyji uolas Maurin. 

Kardinolas kai beriamas, re
liginius mokytojavimo orelė
mis rabino visur iSnaujo atida-1 

ryti religines mokyklas, nepai
sant priešreliginio 1904 metų 
Įstatymo. 

Ta kardinolo kalba sukėlė 
nepaprastą sensaciją ir spauda 
tą klausimą pradėjo komen
tuoti. 

"Mažoji Entente" Eina Niekais; Pradeda 
G r i ū t i ? 

- • - -

Italijos Valdžia Kovos Savo 
PiliečiŲ Tinginiavimą 

KARALIŠKOS ŠEIMYNOS 
NARIAI BUS GUBER

NATORIAIS 

LONDONAS, saus. 5. — Bri 
tani jos dominijos, kaip paaiš-
ki, toįestrial neturi pasitikėji-
mo Anglijos aristokratais, ku
rie skiriami gubernatoriai*. 

C H I C A G O J E Į s . V. Kongrese Triukšmingi Debatai 
Plėšikai kankino moteriškę 

Try s plėšikai inėjo į namus, 
6036 So. Union a ve., pasisa
kydami esą sveikumo depart-
tamento inspektoriais. 

Namie buvo Matilda Radu-
Praneša, ateity dominija gū- nas, 22 metų. Piktadariai per 

[bernatoiiaifl bus pageidaujami keturias valandas ją kankino, 
r vien karališkos šeimynos na-,kūną jai svilino, kad pasaky-
riai. Reiškiama nuomonė, kad tą, kur ji turi pinigus. v 

Paskui pabėgo &n 1,000 dol. 
pinigais ir 

toki gubernatoriai bus daugiau 
gerbiami, bus daugiau susi-
klausvmo. 

Laivyno Klausimu 
• • " •' ' • • ' • • • \ 

Iškeliama Kova Prieš Alkoholio! 
Nuodais Miešimą 

S. VALSTYBIŲ KARO LAI-VALDŽIA KALTINAMA UŽ 
VYNAS NEATATINKAMAS i NUODIJIMĄSI ALKOHOLIU 

KUNIGAS KALBEIO PER ANGLIJOS LIBERALŲ PARTIJAI NEJAUKU; KONSER-
PERGYVENĘS DIDŽIAU

SIAS BAISENYBES 

brangenybėmis. 
AVASHINGTON, saus. 5. —; AVASHINGTON, saus. 5. — 

Abiejuose Kongreso rūmuose* Kongrese imta denuneijuoti 
iškelti karšti debatai apie S. federaiė valdžia už žmonių nuo 

j Valstybių karo laivyno spėkų dijimąsi alkoholiu, kurį val-

JAPONŲ RADIO 

įTOKYO, saus. 5. — Japonų 
Radio-Telefono kompanija ]>a-
kvietė andai iš stoties kalbėti 
kunigą misijonierių Tėvą Fla-
ujae. Milijonierius apie vala
ndą kalbėjo apie pagrindines 
katalikų tikėjimo tiesas. 

VATISTAI IR DARBO PARTI|A PLANUOJA LIBE
RALUS NUSMELKTI 

PRISIEKIA MIRTI Už TI-~ VVASHINGTONE KALBA-
KĖJIMĄ MA APIE REVOLIUCIIĄ 

MEKSIKOJ 

TŪKSTANČIAI PAGERBĖ 
VYSKUPĄ 

ROMA, <aus. 4. - Katali
kų jaunimo Meksikoj repreze
ntantai, kurie ėia atvvke mi-
nėti Šv. Aloizo kanonizavimo 
sukaktuves, vakar buvo S v e n - f k i w " ^ Meksikoj naują re 
tojo Tėvo audiencijoj ir pri-l voliuciję, kuriai vadovausiąs 

BERLYNAS, saus. 5. —4 čio I nužudytos vvras, kiti trvs vy-
nai atvyko iš Rusijos kalėjimų j J a i ir viena jauna moteriškė, 
paliuosuotas Amerikonas Ju- Vieno vyrų kambary rastas 
liūs M. (Mievalier, kurs Rusi- nužudytos riešinis laikrodėlis, 
joje dirbo Standard Oil kom-, Mrs. Tvnms lavonas rastas 

Policija veda tardymus 
Mns. Yaleiija Tymus, 17 m.,Į smukimą, 

nužudymo reikale policija ve-i Senatorius Jolmson iš Cali-
da tardymus. Arešte laikoma j f ( )rnia ypač reiškė daug nepa

tenkinimo pažymėdamas, kad 
turtinga ir prosperuojauti val

džia atmiešia įvairiais nuodais, 
taip kad nebūtų galima jo var
toti gerymui. Tuotarpu "boot-
legeriai" tą denatūruotą alko
holi parduoda žmonėms kaipo 

\VASHINGffON, saus. 5. — 
Meksikos sukilėlių pasitikimi 
reprezentantai ėia nusako apie'bol«< (kv iku ^ 

turi atatinkamo laivvno. 
Už tai kaltinama šiandieninė 

Danijai Batumte ir 1924 m. a- ant lalsted vieškelio, ties 138 administracija, 
reštuotas. 

Chevalier išbuvo įvairiuose. 
primose ir pas-' Pagriebė 200 dol. 

stybė nacijonalei apsaugai ne-| "parinktiniausią degtinę. 
Tai legalis žmonių žudymas, 

sako kai-kurie atstovai. 

<»'flt 

SOCIJALISTAS BUS DE
PORTUOTAS 

! siekė mirti už Tikėjimą. 

Šventasis Tėvas padalino CLKVKLAND, O., saus. 4. 
- Vietos dijocezijos vyskupą jiems atžymėjiino medalius. 
Šcbrembs Naujų Metų dienoje Aukštino meksikonų katalikų 
tūkstančiai žmonių pagerbė jį; WWM.mo darbus, atliekamus I 
aplankydami ir sveikindami, j ten nepaprasto krizio laiku, j 
Tas ivvko Kolumbo Vveiu kliu Jaunimo priešakv buvo Du-
bu bute. ranjo arkivyskupas ir Tėvas 

Grojo John Carroll Tniver- Remirez, Jėzuitas, 
siteto orkestrą. 

- I PASISAKO ESĄS CALLES 
AGENTU 

buvusis prezidentas Adolfo de 
la Huerta. 

Tam tikslui kai-kuriose Me
ksikos dalyse jau lavinama sa-
vanorių kariuomenė. Sakome, 
revotfueija. "artimoj Ateity tu
rėsianti iškilti. 

KONFERENCIJA TOLIAU 
ATIDĖTA 

NELEIDŽIA RAUDONAJAI 
TURĖTI PASKAITŲ 

Pi:BUTO CABEZAS, Ni-
CHIHUAHtJA, Meksika, aa-4eara^ua, saus. 5. — Liberalų 

us. 4. — Meksikos valdžia sa- revoliucionierių priešaky be 
vo lėšomis išlaiko agentę (o- generolo Moneada yra dar ir 
ficijalę prelegentę,), kuri važi- pulk. Albert Mjeeser, buvusis 
nėja po Meksikos įmestus ir vokiečių fieldmaršalo von Ma-
skaito paskaitas prieš Katali- ekensen štabo karininkas, 
kų Bažnyčią ir kunigiją. jįw S . Valstvbiu admirolą 

Tai Senora Zarraga, komu- j^ t imer painformavo, kad e-
nistė. šiame mieste ji t u r ė j o ' ^ Calles'o aktualiu repreze-
keletą paskaita). Bet kuomet jntantu pas Nicaraguos libera-
nuvyko į Kl Paso, Tex., ten ius> j r pasisako, kad liberalai 
autoritetai jai uždraudė pas- Yį s lis ginklus ir amuniciją ap-

PRAlfA, Čekoslovakija, sa
us. 5. — "Madboeioa ententes* 
}:remierų s u v a ž i a v i m a s turėjo 
Įvykti Pressburge šį mėnesi. 
Dabar tas suvažiavimas atidė
tas į liepos mėnesį. 

Lš to spėjama, kad "mažoji 
entente" ar tik nepradeda ir
ti įsimaišius Italijai. 

k.au buvo pasiųstas į Solovec- H s t o v M o R ties Halsted 
kio salą. draugams pasidar- J r ] ; > g a t M r g a C h a u c k r a_ 
bavus jis pirm keletos savai- j l l k l l mgaLŠ p i k t a dar i s pagrie-
čių iš to s nuolatiniu šalčių; sa-i)(-. k r e p g j i r pdįegp. Krepšy 
los paliuosuotas ir pristaty- | m t a v\n\<rų i rbrangumymi — 
tas į Latvijos pasienį. a ] ) i o 200 dol. 

J i s pasakoja baisenybes per- — 1—=-*— 
gyvenęs kalėjimuose ir Balto- Daugiau darbininku paleista 
šios juros saloj. 

\\\VSH[NC;TON, saus. 5. — 

ALKOHOLIO AUKOS 
AMERIKOJE 

AVASHTNGTON, saus. 5. — 
Senat. Kdwards iš N. J . se
nate padavė, kad 1926 metais 
nuo alkoholio žuvę tiek žmo-

Čeku socijalistų laikraščio 
k^Spravedlnost' ,, Chicagoj, bu
vusis redaktorius Km. Voj- mų: 

tauer Aukščiausiojo Teismo iš-' Ne\v York 73.0; Philadelpbia 
sprendimu bus deportuotas iž^Oft; Boston W); Clu^ago 328; 

BRITANIJOS VALDŽIA KO
NTROLIUOJA RADIO 

Amerikos. 
Paaiškėjo, kad tas žmogus 

St. Louis 56; Columbus 58; 
San Antonio 8; Omaha 10; 

lš sanitarinio distrikto, kaip. Amerikon atvyko 1923 m. irj Harrisburg 6; Detroit 121; 

U>NIX)NAS, saus. 4. 4 -
Pradėjus šio sausio 1 d. Bri
tanijos va'idžia pradėjo kon
troliuoti visas radio siuntimo 
stotis. 

praneša, aar daugiau 200 dar
bininkų paliuosuota nuo dar
bo. Ligšiol paliuosuota apie 
l..'X)0 darbininku. 

tuojaus ėmė kurstyti darbiniu-j Los Angeles 30; Minneapolis 
kus prieš valdžią. ' 28; Seattle 2 ^ Pittsburgh 130. 

LLOYD GEORGE KOVO
JAMAS 

kaitas. 
Raudonoji agentė gr\'žo at-

gal i Meksiką — Juarez, ir 
stebėjosi, kad S. Valstybėse ne-[ 

turi iš Meksikoa. 

FAŠIZMO "MAGNA 
CHARTA" 

i % sama laisvės jai biaurioti ka-
talikus ir Katalikų Bažnyčią, j ROMA, saus. 5. — Senai 

'laukiama "Carte del Lavoro" 
PRINCESE NEPATENKIN

TA 
— fašizmo "Magna Charta", 
sakoma, artimiausiomis die

nomis valdžios bus paskelbta. 
BRIUKSELTS, saus. 5. — T a i bus taisyklės darbo ir ka-

Praneša, Belgijos sosto įpėdi-'pįtalo 'santykių tvarkymui. 
nio žmona, princesė Astrid, j „ - u ž d r a u s t a s ' ir smerkia-
nepatenkinta, kad parlamentas m a s v i s o k i s hmJlh} tiūįd^_ 
jos išlaikvTnui j metus pasky
rė tik 140,000 dol. 

LONDONAS, saus. 5. — A-
nglijos liberalų partijai, ku
rios priešaky stovi Lloyd Ge
orge ir kiti to plauko politi
kai, darosi nejauku. 

Liberalų partijai skelbia be
ndrą kovą konservatistai ir 
darbo partija. Šios abi parti
jom žada praplėsti savo domi
navimą ir liberalus visai nu
stelbti. 

Į vimas, kurs bus sulygintas su 
didžiausiais prieš valstybę nu 

SUSIRGO IMPERATORIUS 
SU ŽMONA 

si žengimai s. 

! APIPLĖŠĖ DAUG ŽMONIŲ 
TOKYO, saus. 5, - Tnfluen-' AUTOMOBILIUOSE 

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
MILITARINES SPĖKAS 

"Nuo šalčio" moonshine 

John Thomas, 45 m., Har-
vey, UI., aną vakarą išgėrė 
moonshine "nuo šalčio". Xa-

Nicarapa Prezidentas Dar Karta 
Šaukias S. V. Pagelbos 

/ 

kėia jį pagavo konvulsijos ir MANAGVA, saus. 4. — Ni- Meksikos valdžia, ne^u ^u li-
ant rytojau^ mirė. 

MEKSIKOS BANDITAMS 
IŠMOKĖTA 350 DOL. 

MKXICO CITY, saus. 4. — 
Meksikonai banditai prieš Nau 
juosius kietus p a g r o k du a-
mvriko.nu — AViley iv Connors. 
Reikalavo 5,000 dol. Antgalo 
sutiko už 350 dol. ir paliuosa-
vo. 

AVASHINGTON, saus. 5 . -
Sen. \Vheeler (deni. iš Mont.) 
senatui patiekė rezoliuciją, kad 
valdžia atšauktų militarines 
spėkas iš Nicaragua. 

Sen. AVheeJer pažymi, kad 
ten liberalai norį grąžinti ko
nstitucinę valdžią. 

PRANEŠA, MEKSIKONAI 
SUKILĖLIAI ATBLOKŠTI 

Vagiliai mažai ką pelnė 
Iš automobiliams, prigulin

čio avalinių agentui H. Miller, 
pavogta tksampe]inių , , avali
nių vertės 400 dol. 

Bet plėšikai ne ką pelniė. Vi
sos avalinės yra vien kairiajai j s k a l u s , 
kojai. 

caragua respublikos preziden
tas Diaz paskelbė ilgą parei
škimą. Tai naujas atsiliepi
mas į S. Valstybių ir kitų šalių 
publiką. J i p nurodo, kaip Me
ksikos valdžia maišosi į vidu
jinius Nicaragua ir kitų Cen-
tralinės Amerikos respublikų 

Gal uždarys didelį butą 
Prohibicijos vykinimo agen

tai vienam dideliam vidumies-
čio ofisų bute rado nemažai 

MhXTCO CITY, saus. 5. .svaigalų. Tariamasi, ar nebu-
Calles valdžia skelbia, kad mie! tų galima tą Visą butą, užda-
ste Leon 200 sukilėlių, puolę i r\ū. • 
kareivines ir jie atblokšti. 10 
sukilėliui nukauta. 

Diaz pažymi, kad tomis die-
j nomis Nicaragua pakraščiuo
se laukiamas naujas Calles va
ldžios ginklų ir amunicijos tra
nsportas, skiriamas, revoliuci-
jbnieriams. 

Anot Diaz, Nicaragua vald-

beralais. Nes jei ne Meksikos 
maišymąsis, Nicaragua respu-. 
blikoj nebūtų revoliucijos ir vi
soj Centralinėj Amerikoj ne
būtų suiručių. 

Prezidentas nurodo, kad Ca
lles valdžia Nicaraguos revo
liucijai yra' išleidusi milijonus 
dolerių. I r ta valdžia nereiš
kia nei mažiausios pagarbos 
S. Valstybėms ir kitoms tau
toms. Anot Diazo, S. Valsty
bių privalumas įsimaišyti į Ni
caraguos reikalus kadir remia
ntis Monroe doktrinos prinei-

žia šiandie kovoja daugiau su pais. 

za susirgo naujas imperatorius 
ir jo žmona. Abu nepasirodo MKXICO CITY, saus. 5. 
iš rūmų. 

ATEIVIAI Į KANADĄ 

OTTAAVA, Ont , saus. 4. 

I 

Policija painformuota, kad už Kanados imigracijos ir kolo-
10 mailių į pietus nuo šio mie- nizacijos departamentas skel-

MIRĖ SULAUKUS 126 
METŲ j 

* ^ * i 

AYASHINGTON, saus. 4. — 
Anądien mirė Aleinda BW1, 
senutė negrė, eidama 126 ar 
13J metus amžiaus. 

Viską jinai iš jaunatvės die-| Chicagoj vieši Berkeley mie
lių buvo pamiršus. Bet nuolat sto, Cal., policijos viršininkas 
tvirtino, kad ji gimus 1796 ar Yollmer. Studijuoja-jis krimo-

Susekta teisėju papirkimai 
Visi buvę federaliamį teisme 

prisiekę teisėjai (jury), kurie 
išteisino buv. šerifą Hoffnnan 
su ' ' bootlegeriais' % šaukiami 
federalio prokuroro ofisan. 
Susekta kai-kurių teisėjų pa
pirkimai. 

1801 metais. j nologiją. / 

^ * r 

Praneša, kad gatvekarių sto 50 ginkluotų vyru sulaikę,-bia, kad praeitais 25 metais Neidentifikuoto VATO lavo-
klausime ordinansas Chicagai ir apiplėšę nemažai automobi- Kanadon priimta virš 4 mili- nas rastas užpakaly namų, 
jau beveik baigtas. liais važiuojančių žmonių. jonai ateivių iš įvairių salių, j 845 Jackson boįlv. 

i 

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nusakoma giedri die
na; vidutinė temperatūra. 

PIRKITE RAKANDUS ATYD2IA' 
Pamatykite mus pirm negu pirksi t e 

kitur. Tamstos patys persitikrinsite, jot; 
nrusų rakandai yra naujausios mados ir 
parsiduoda teisingomis kainomis. Turime 
didelį pasirinkimą visko kas tik reikalin
ga namui. 

CASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Phone Boul. 9757 3224-26 So. Halsted St 
2 / 

• 
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"DRAUGAS' 
bliab«d Daily Except Sundays 
O M Year 6.00 
Six Months 3.50 
Thr«e Month* 2.00 
One Month 75 
Two Weeks .36 

; A Copy 03 
Europe one year . . . . 7.00 

f Six Months 4.00 

m PASTABELĖS 

Kažin ar taip greitai ir taip 
plačiai socialistai su bolševi
kais dės melų atitaisymą, kaip 
jie dėjo jų skelbimą ir prie 
jo savo plūdimus. 

Turbūt, jiems bus net skau
du skelbti melagingų žinių 
atšaukinu), nes pritruks me
džiagos toliau plūdinių rašyti. 

Stebuklai? 

jVmerikos lietuviškieji bol-
rikeliai "pers iver tė" — jie 
skelbė ginsią Lietuvos ne-

insomybę nuo Lenkijos. 
Ar girdi pasauli? Bolševi-
i gins Lietuvos nepriklau-

tnybę. Kokis garbingas pa
skintas! Kokis patriotizmas, 
tikrųjų tokį atsivertimą 

iktų stebuklu pripažinti. 
Bet visą dalyką pagadina, 

Jd jie ginsią Lietuvos ne-
tiklausonivbe tik nuo Lenki-
B, o, žinoma, su mielu noru 
^jiies Lietuvos nepriklauso-
ybę Rusijos bolševikams, su 
ir iais lietuviškieji j ūdos — 
Jlševikai ir dabar išvien ve i-

•a. 
»Jug jau nuo senai ėmė ir 
na " J ūdos skat ikus" už iš-
ivimą Lietuvos i rankas ru-
ikų — žydišką bolševistinių 

įdėlių. 
sugebės tikrieji Lietuvos su-
us apginti Lietuvos nepri-
iausomybę ir nuo Lenkijos 
l nuo Sovietijoš; nereikės 
eins šauktis išdaviką — 
araidavėlių bolševikų pagal-
os. 

Lietuvos laikraščiai. 

Jau atėjo laikraščių iš Lie
tuvos su pirmomis žiniomis a-
pie įvykusias atmainas Lietu
voje. I 

Dienraštis "L ie tuva" labai 
šaltai paduoda Vyriausybė* 
susidarymo aktus. Iš tono iš-
rodo, kad viskas įvyko pap
rasčiausiu būdu, rodos, kad 
taip ir turėjo būti. 

Triukšmingiau tą įvykį su
tiko dienraštis " l l y t a s " . Jo 
ekstra išleistos žinios gruo
džio 17 d. tilpo jau vakarykš
čiame " D r a u g o " numeryje. 

D I V O R S Į J M A R A S . 
I 

Suspėjo priplūsti. 

Socialdemokratai, bolševi-
ai ir net liberalai suspėjo 

keletą ištisų puslapių plu-j. 
imų prirašyti prieš dabai ti-
e Lietuvos valdžią, kad ji 
udaigojus Lietuvos "darbi-
inkų vadus" , kad ji pasireii-

|-usi ryti vis daugiau auką, o 
abar pasiroilo, kad visa tai 
aelas. 

Žydai spėjo paskelbti melą, 
^ jų tarnai socialistai ir bol-
evikai pasiskubino pakartoti, 

kad Lietuvoje suėmė 150 žydu 
r juos išžudys. 

Pasirodo, kad tai melas. 
Nebereikalo " D r a u g a s " ra-

^e, kad dabar atėjo "pažan 
ksiems" melagiams pjūtis. 

fcinias dabar leidžiamas rei
dą imti gana atsargiai, nes 

įx>litiniai ir partiniai sukčiai 
noka jų padirbinėti iki va-

perv 
riuomenes. 

Nesimato aiškiai, kad per 
versme butą įsimaišą partijų 
atstovai. 

Seime ir kitur iki paskuti* 
nei valandai visi ramiausia 
dirbo savo darbą. Niekas, ro
dos, nesitikėjo akcijos iš tos 
puses. 

Kas dar keisčiau atrodo, 
kad svarbiausi perversmo va
dai pulkininkai Glovackis ir 
Plechavičius buvo suimti ir 
uždaryti kalėjimam 

Del jų Mini s te r i ui pirmi
ninkui paduota interpelacija. 
Del jų eina ginčai. Jų gini i 
teisme stoja žymiausi Lietu
vos advokatai. Kas galėjo ma
nyti, kad juodu stos greitai 
Lietuvos gelbėtojų priešaky-

Matvt, neskirta buvo Lietu-
vai žlugti ir savo vaikų krau
juose maudytis. Neskirta rau
donajam, kruvinam skarmalui 
nustumti Lietuvos Trispalvę. 

Uždarytiems kalėjiman Tė
vynės vaduotojams atėjo pa
galbon jų draugai. J a u laisvi. 
Stovi kariuomenės prišakyje 
ir diktuoja nesenai juos suė
musiems. 

Bet patriotams nerūpėjo sa
vo skriaudėjams keršinti, ar 
keno kraujų — plakdinti. Ne. 
Jiems rūpėjo išliuosuoti nuo 
pavojaus Tėvynė. 

Tėvynės laisvės priešams 
teks patiems 1 
Maskvos raudon 

^ ( P a b a i g a ) *, . ...., <.x 
i 

Sunku pasakyti kaip plačiai divorsai lietuvių praktikuo
jami, nes niekas atskiros jų statistikos nedaro. 

Žinoma, t a rp laisvųjų* lietuvių, apostatų, pametusių ti
kėjimą, divorsą, be abejonės, yra pusėtinai. Bet ir tarp kata
likų atsitinka. Šių pastarųjų parapijose statistika galėtų būti 
daroma. Gal ir daroma. 

Galima tikėtis, kad divorsų maras lietuvių net ir katalikų 
visuomene palies labiau dabar, stojant j gyvenimą naujai, čia 
gimusiųjų, lietuvių kartai. Jie, nėra abejonės, labiau pasi
duos " m a d a i " . Daugelio jų moterystės įvyksta sparčiau, tai 
ir divorsai ateis greičiau. Pavyzdžių jau ir dabar netrūksta. 

Daugelis lietuvių tėvų katalikų permažai rūpinasi savo 
vaikų katalikiškų išauklėjimu. J ie vieno argumento visuomei 
laikosi: " O mano vaikai yra geri, tai ne tokie kaip tų arba 
anų". O po kiek laiko žiuri, kad jų "ge r i e j i " vaikai iškirto 
jiems visiškai negražų šposą. Arba paėmė "šliubą ant kor
to" , arba paėmė divorsą. 

Kokie vaistai? 
Besiaučiantis Amerikoje divorsų maras, o su juoini kai

tų visa eilė įvairiausių nelainuų, ištvirkimo, .palaidumo ir 
banditiznK>, verčia sveikiau mąstančią visuomenę susirūpin
ti ir ieškoti nuo tos ligos vaistų. 

Vieni mano, kad čia turi įsimaišyti Jungt. Am. Valstybių 
keliu apsaugoti 

orsų išnaikinimo, riet čia reiktų susidurti su Kon
stitucija. Sakoma, butų reikalingas naujas amendmentas, bet 
jis vargiai gautų užtektinai parėnuino iš atskirų valstybių. 

Bet svarbiausi vaistai butų mainyti viešųjų mokyklų sis
temą. Padaryti, kad visi auklėtiniai, arba bent kurių tėvai to 
pageidauja, apsipažintų geriau su krikščioniškąja religija; 
kad suprastų moterystę kaip Kristaus paliktą Sakramentą, 
kati jaustų, jog moterystės priesaika riša jo sąžinę. 

Kolei to dar nėra turėtų būti suvaržytas darymas mote
rystes kontraktą ant greitųjų, be apslmąstymo, slapčiomis, 
vogtinai. Kitur jau taip ir daroma civilį šliubą imant. Tarp 
išėmimo laisnio ir padarymo tikro moterystės kontrakto turi 
praeiti nors keletas dienų. 

Taip daroma, kad. jaunieji turėtų laiko kiek ataušti nuo 
* meilės" svaigalų ir apslsvarstyti, kokį žingsnį darą. 

Prašau Į Mano Kampelį. 
• • < i 

Socialburžujai — Didi Ponai i Ar lietuviai čia nemato? 

Iš žinių išrodo, kad visas J Kongresas ar Federalė valdižia ir įstatymų k< 
rversmo darbas atliktas k a - j ^ j j n u o d i v o r s u išnaikinimo. Bet čia reiktu susi 

I I aktatf. 

(Po 17 giuod. dienai Kaune). 

"Daug niekų mes pričirskė-
jom 

Valdžią saujoj kai turėjom 
O valdžios kai mes netekom, -
lšsigandom ir apjakom. 

Pasijutom it nykštukai 
Aro pagauti žvirbliukai. 
Visi baisiai išsigandom, — 
Kaip šeškai urvuose landom. 

Kai Smetona pasisklaidė, — 
Į visas puses išbaidė: 
Vieni trata į Lenkiją, 
Kiti siekia Sovietiją. 

Dumia smarkiai išsitiesęs, 
Potžėlukas jau. atvėsęs. 
Komisaru bijo likti — 
Bijo lietuvi sutikti. 

Štai jau Trockį pasitiko, 
Didžiu balsu jis sukliko 
— Tėve Trockį retavoki, 
Nors maiše mane kavoki. — 

Griebęs skverną, užsikloja 
Apie kojas neatboja. 
Tik iš baimės visas dreba 
Net akyse žalia — raiba. 

Trockis didžiai išsigando 
Žodžių klausti nesuranda. 
— Kas, bailuti, atsitiko 
Fašistai tave apnyko? 

Ko drebi, mano vaikeli, 
Mano laisvės kūdikėli? 

' Ko didžiai taip išsigandęs 
l t nelaimę sau atkandęs? 

— Duok man biškj pašilaiti, 
Ivol galėsią vėl kalbėti.. ~ 
Drebulys mane tik krato... 

Smetona mane pakratė, 
Net jam ūsai susiraitė: 
— "Nebeteks daugiau po

nauti — 
Lietuva nenor vergauti!" 

Mes tavorščiai išsisklaidėm, 
Kariuomenė mus išbaidė, 
O kurie nerangus buvo 
J belangę tie pakliuvo. 

Leiba Trockis tik dūsavo, 
Nusiminęs aimanavo: 
Tiek daug išlaidų turėjęs. 
Nieko gero nelaimėjęs. 

O Pilsudskis vaikštinėjo 
Lietuvos pusėn žiurėjo. 
Štai pamato savo tarną 
[sįkibusį jo skverną. 

— Pan Čepinskį, panie bra-
cia, 

Drebulys tave jau krečia f 
Pan Čepinskį sudrebėjo 
Ir kaip šeškas susmirdėjo. 

— Šviesus pone nerustauki, 
Manęs kartuvės juk laukia 
Kūriau lenkiškas mokyklas, 
Lenkomaniška*s ganyklas. 

Kur lenkelis vienas buvo 
Trys mokyklos jam pribuvo. 
Siųsk Lietuvon legijoną, 
Tesu valdo jie Smetoną. 

Bet Pilsudskis galvą krato, 
lx»gijonams mirtį mato 
— Išdavike, tu esdėki, 

(soc.-dem.) 
Jei gali, toliau dar bėki, 

Neįveiksi Lietuvos 
Kol Krikščionys ten gy

vuosi 
I. N. Z. 

9 Be KIMBALL Grojlklio Pijano Jų» 
nebusite patenkinti, nes Jūsų geismas 
girdėti geresnę muziką ir turėti gra
žiausi pijan% jvsŲ namuose rūpins 
Jus įsigyti. 

K I M B A L L 
GROJIKLJ PIJANĄ 

Kiekviena ypata geidžia girdėti ge
resnę muziką ir kuomet Jus pama
tote KIMBALL pl.ianą, pakeli }o 
viršų Jus pamatote šios medalius su 
Sodžiais. "The only manufacturer 
Thus Honored," tuomet Jus tikrai ži
nosite kad radote geriausi pianą pa
saulyje t. y. KIMBALL. 

. Peoples Furnlture Co. yra vienin
telės Lietuvių krautuvės autorizuotos 
parduoti Kimball produktus, už vie
ną teisingą išdirbėjų kainą su ge-
riausomis išlygomis. 
PIRKITE KIMBALL PAS 

PEOPLES DEL JŪSŲ 
PAČIŲ GEROVĖS 

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922—32 So. Halsted Street 

4177-^83 Archer Ave. 

DVEJOS SUKAKTUVĖS. 
D r o J. Basanavičiaus 7$ mt. 

ir kariuomenės 8 m. 

(Mūsų koresp.) 

(Tąsa). 
, Vakare lo v. 30 m. visi stu
dentai susirinko prie univer
siteto, išsirikiavo, sustojo ats
kirai korporacijomis ir, pir
miausia ateitininkai, tautinin
kai ir k., nuėjo j muzėjaus so
delį. Čia vėl buvo pasakyta 
keletą; kalbų (stud. Tylenis, 
Kiaune) ir visi suėjo į Muzė-
jų. Viduj kalbėjo Generol. Na
gevičius apie kariuomenę: ben 

drais bruožais nupasakojo, 
kaip buvo pradėta organizuo
ti mūsų kariuomene, kaip ko
vota pirmuose mūšiuose su 
lenkais, bolševikais ir k. O 
kan. J . Tumas pasakojo kokie 
laikai buvo prieš Basanavi
čių Lietuvoj ir kaip teko jam 
darbuotis. Po kalbų, Muzėjuj 
buvo koncertas. 

Vakaie ir universitete ru- ' 
vo minėjamas Dr. J . Basana
vičius. Universiteto rektorius 
M. Biržiška, atidarydamas su
sirinkimą išreiškė džiaugsmo, 
kad smagu lietuviams šiandie 
švęsti tokias brangias dvejas 
sukaktuves. Paskui pasakojo 

apie Basanavičiaus reikšme j karą svarbiems lietuvių rei 
mūsų tautiniam atgijimui, j 
Daug jo kalbos neminėsiu, tik 
pabrėšiu kelius jo žymius dar-

- • agentai nestatys kilpų nekal-[kys. Jie supras, kur buvo be-
tiems Lietuvos .darbininkas, 
nevilios jų laisvai į kruvinas, 

ikti be laisvės, j jiems pražūtingas skerdynes. į vynės išv 
nųjų vergai ir Atsidarys apjakintiems a-, garsingą -

vedami. 
Visi Lietuvos mylėtojai Tė-

aduotojams šaukia 
Valio! 

bus, kurie labai svarbus lie
tuviams. 1883 mt. pradeda 
leisti *'Aušrų" kurios dėka, 
be daug kitų svarbių reikalų, 
kad ir toks, pirma buvęs len-
komanas, V. Kudirka virsta 
dideliu patriotu ir mūsų tau
tos žadintoju. 1905 m. pirmi
ninkauja Didžiajam Vilniaus 
Seimui. 1907 m. įkuria Lietu
vių Mokslo Draugijų, kurios 
priešaky ir dabar dar tebesto
vi. 1916 dalyvauja susidaru-
siam taip vadinamame penkiij 
komitete. 1918 m. paskelbus 
Lietuvos Nepriklausomybę, jis 
vel pirmas po tuo aktu pasi
rašo. 

Po M. Biržiškos kalbėjo p 
Yčas apie tai, kaip jie su Ba 

kalams į Ameriką aukų rink
ti; surinko virš 50,000 rusų 
rublių. Tas pakenkė Basana
vičiaus sveikatai. 

Valstybės Teatre 15 vai. p. 
Z. Kuzmiekis laikė paskaitą a-
pie Basanavičių ir suvaidinta 
tai dienai pritaikinta Čiurlio
nienės "Aušros Sunns". 

Vakare, 3 vai. įvyko ton 
pat koncertas. Prieš koncertą 
p. A. Smetona kalbėjo apie 
tuos laikus, kuriais teko Ba
sanavičiui dirbti. I r kad Basa
navičius moksliškai įrodė lie-l 
tuvių kalbos gražumą, skam
bumą, jos giminingumą su se
novės sanskritų ir graikų kal
bomis; ir kad gyrė senovės 
lietuvių narsumą, dainų, pasa
kų gražumą ir t. t. ir t. t. 

Po p. A. Smetonos kalbos 

sanavičium buvo nuvykę prie* [ an* *• Tumas skaitė atsiųs

tus J . Basanavičiui pasveiki
nimus: pirmiausia Respubli
kos Prezidento, paskui Seimo, 
Universiteto Rektoriaus ir 
kitų atskirų asmenų ir orga
nizacijų. Skaitė daugiau, kaip 
valandą, ir pamatęs, kad galo 
nebvi, sušuko "šimtas milijo
nų pasveikinimų" ir nustojo 
skaitęs. 

Koncerte dainavo art. So
deika. ' Jau slaviai sukilo'. Pu
bliką labai žavėjo ir p. p. V. 
Grigaitienė, M. Lipčiene ir M. 
Žilinskiene. Užbaigoj gražiai 
padainavo K. Petrauskas ir o-
peros choras J . Šturkos veda
mas atliko J . Gruodžio dar vi
sai naują kompoziciją "Nu
lenkime galvas" (šis labai pa 
tiko, turėjo antrą sykį atkar
toti). 

Viskas baigėu IO14 vai. 
Publikos d>ar turbūt pirmą 
syk tiek buvo prisirinkę mu-
sų Valstybės • Teatre. 

Pakruojo Juozas. 

ELGETŲ M O T I N A . 
Vertė Sakalas. 

- / 

(Pabaiga) 
— Delko-gi tai tuo metu, iš pat ry-

Įto, butų padėkos pamaldos, — kalbėjo vie 
ii kitiems susirinkusieji, klausydami ai-

Jdančio bažnyčios skliautais himno. Gal tai 
ftriumfale kardininkų Šventojoj Žemėj 
Jturkų ir saracėnų visiško nugalėjimo pa
dėka Viešpačiui Dievui ? 

Visi stebėjosi, bet niekas neįspėjo, 
kad čia einasi apie klūpančią ir maldoje 
[paskendusią n*oterį, kuri vakar buvo Tu-
Tingijos kunigaikštienė, o šiandie papras
ta elgeta, kuri dėkoja Visagaliam Dievui 
lygiai už laimę, kaip ir skurdų likimą. 

Ir prasidėjo skausmingas tremtuolių 
bastymasis. Niekas nenorėjo jos į savo na
mus priimti, bijodami Henriko i sakymo 
Ir grasinimų. Po keliolikos pastangų gam 
ti pas žmones nors menką prieglaudai 

kampelį, ir nusivylimų, Elzbieta apsigy
veno toje pačioje kūtelėj, kurioj praleido 
pirmąją ištrėmimo naktį. 

Išvaryta iš Wartbui*go kunigaikštie
nė nieko negalėjo pasiimti, taigi nieko ir 
neturėjo, o reikėjo gyventi. Rinko tad su 
Guta ir Izentruda nuo žmonių įvairius 
darbus ir dirbo su dideliu atsidėjimu. 
Nežiūrint to, skurdas buvo taip didelis kad 
nekartą Elzbieta dideliu širdy skausmu 
žiurėjo į alkanus ir drebančius nuo šalčio 
vaikus. Tas vaizdas ypatingai ją kankino 
ir vargino. 

Ir tokiose valandose Elzbieta vienok 
nemetė vilties: glamonėjo, maldino vai
kus, ramino tarnaites ir tvirtai tikėjo, 
kad Dievo teisybė išves ją iš tos nelai
mės, tų vargų. 

Kova su skurdu ir alkiu tęsėsi keletą 
mėnesių. Ant galo žinia apie Elzbietos iš
trėmimą iš "VVartburgo pilies pasiskleidė 
po visą šalį ir pasiekė galingas karalie
nės giminės. Tuojau įsakyta suieškoti ku
nigaikštienę. Paskui pastatyta prie jos 
stipri sargyba ir. išvežta iš Eiseno j)as te

tą, į ramią Kirtmugene vietą. 
Su tuo ir pasibaigė bastymasis nelai

mingų Wartburgo tremtinių. Nuo to lai
ko visos kilnios ir gailestingos širdys su
sirūpino Elzbietos likimu. Gi, sugrįžus iš 
Šventosios kŽemės kardininkams, Turingi-
jos sosto uzurpatorius buvo priverstas ne 
tik atsiprašyti Elzbietą, bet ir atlyginti 
visas padarytas jai skriaudas, ir atiduoti 
šalies valdymą. Kunigaikštienė visa dova
nojo Henrikui. Paskui su didžiausia iš
kilmė buvo atvežta sykiu su vaikais ir 
tarnaitėmis atgal į "VVartburgą. 

Buvo giedri, graži rudens diena. Di
delė Wartburgo pilis išrodė lig i r ne ta. -Į 
Gražios bonės ir išsikišimai tviskėjo 
maudydamies saulės spinduliuose. Visas 

Į kelias, kuriuo turėjo pravažiuoti kuni
gaikštienė buvo nustatytas garbės sargy
ba, o gatvės užsikimšusios žmonių minio
mis. Ties pilies vartais tiek daug susi
rinko žmonių, kad sunku buvo net ir pra
eiti. Išlipus iš vežimo jauna kunigaikštie
nė ėjo per plati/ pilies kiemą apsigaubus 
purpuriniu apsiaustu. Šalę jos ėjo penkių 

metų Hermanas, sosto įpėdinis. Paskui j niekinamoji tikyba auklėjime labai svar-
sekė dvarionys, karžygiai. Elzbieta vie
nok į nieką nekreipė domės; ėjo palenkus 
galvą įsiklausius į gaudžiančius pilies 
varpus, kurie gyvai jai priminė " T e 
Deum 'laudamus", nesenai giedotą Pran
ciškonų bažnyčioje Eisenuose. Ja i rodėsi, 
kad tie patys varpai skamba, gaudžia... 

— Ar pameni, gailestingoji ponia, — 
tarė Izentruda, kuomet jau priėjo suveria
mąsias pilies duris, — ar pameni, kaip 
du mėnesiu atgal varpai panašiai skambė-
jo Pranciškonų bažnyčioje? 

— Pamenu — tenai " T e Deum" bu
vo liūdesio, o šitie ramybės dienoms. Ir 
vienuose ir kituose yra laimė, nes ir vie
nuose ir kituose yra Visagalis Dievas. 

Tarus tai kunigaikštienė pradėjo 
lipti laiptais, vedančiais į pažįstamus 
Wartburgo pilies kambarius. 

—" • • 1 t 

Auklėjime labai daug reiškia tikyba. 
Žmogaus gyvenime tokie esti atsitikimai, 
kad vien tik tikyba tegali pagelbėti. IŠ 
to suprantama, kad dažnai mūsų laikais 

bią užima vietą. 

Ger#ausis pasiskaitymas — tai didžių 
ir mažų žmonių gyvenimo aprašymai, 
kuriuose aiškiai i r vienodai nupiešiama 
laimė ir nelaimė. Kaštai su tėviškais pa
mokymais, kuriuose gero troškimas eina 
"drauge su praktiška išminčia, taip-put ge
rą daro intekmę į jaunus protus. 

Jaunuomenė — tautos ateitis. Šian
dieniai vaikai — ateityje bus piliečiai, 
valdininkai ir mokytojai, tėvai ir moty-
nos, nuo kurių priderės tautos likimas. 

Svarbus taip-pat dalykas auklėjime 
ir knygų skaitymas. Pasakų pasauli* su 
tuščiu ieškojimu pinigų ir turtų tik klai
dina supratimą apie gyvenimą ir gadina 
vaiko būdą. 

Laimingi tie vaikai ir suaugę žmonėm, 
kurie geroje knygoje randa sau surami
nimą. Dr. J t Harvey. 

HM 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL. 
Kaip cieeriečiai turėti] būti 

dėkingi " D r a u g o " agentui p. 
Juozui Mockui, kuris taip 
tvarkiai per ištisus metus vi
siems pristatinėjo ' 'Draugą;". 
Nei vienas negali sakyti, kad 
negauna laikraščio. P-as Moc
k ų taip stengiasi žmonėms 
patarnauti , kad rytą žmogus 
eidamas į darbą jau gauna 
" D r a n g a " . Norėdamas atsily

g i n t i už laikraštį turi eiti a-
gentą ieškoti. J is per metus 
neša ir neša, o pinigą atsiim
ti neateina. Del to niž toki jo 
gerumą cieeriečiai turėtų visi 
iš anksto apsimokėti už laik
rašti. Visi mes matome, kaip 
p. Mockus darbuojasi po Cice
ro. Kito tokio negalėtumėm 
surasti, nes, reikia žinoti, 
kad tas darbas nėra lengvas. 
Išnešioti kasdieną apie 5(X) 
egzempliorių, tai ne juokas. 
Be to, prieš Naujus Metns 
dar prisidėjo ir kalendoriai, 
kuri kiekvienas skaitytojas 
veltui gavo. (), kokie gražus 

šįmet " D r a u g o " kalendoriai! 
Kiek gražiu paveikslą! Taigi, 
jei kurie cieeriečiai dar nes
kaito "Draugo" , patartina 
pasiskubinti užsisakyti, kol 
4ar turi gražiu kalendorių. Jų 

I dar galės gauti, kas užsisa-
jkys "Draugą". O aš p. Moc-
• kui linkiu sveikatos ir ištver
mes šiais metais. 

Maigis. 

Vasario 23 d. su Great La
kęs. 

Kovo 2 d. su Libertyville, 
Barwell salėje. 

Tai sąrašas šios žiemos Vy
čių žaidimo. Visi rooteriai, 
kurie interesuojasi šipmis rung 
tynėmis, lai išsikerpa šį 

straipsnį ir žinos, kur Vyčlai-
žaidžda. 

Jei Lietuvių auditorija bu
tą įrengta ir del basketball, 
tai visus minėtus žaidimus 
butų buvę galima ten žaisti, o 
ne svetimtaučių salėse. 

Rep. 

Naudok 

Ruja c * 
nuo pleiskanų 

D A K T A R A I : 

a r r 

Ciceros Lietuvių Namų Sa-
ivininkų Kliubas laikys metr
inį susirinkimą seredoj, sausio, 
15 d., 7:30 v. v., W. Lukšto j 
j svetainėj, 15()0 S. 49 ave. To-; 
I del visi kliubiečiai kviečiami! 
i I dalyvauti ir sava kaimynus 
atsivesti. 

Raštininkas. 

KĄ TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽTI NAUJI ĮDOMUS 
KRUTAMI PAVEIKSLAI. 

Šalčius 
Geriausiai žinomas būdas Šaltį su

stabdyti yra Hill's Cascara-Bromide-
Quinįne. Milionai tą įrodo kas žiemą. 
Jis šaltį sustabdo į 24 valandas. 

Daug tūkstančiu žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu, 
būdu. 

Vartok HilPs kaip tik šaltis praside
da, šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokshu 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Hill's. 
Tikrai Gauk . 4 * I l f W Kaina 30c 

CASCAtyl & LININE 
Raudona Dėžė^OlŠ^' su paveikslu 

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

PRIEMONĖMIS: 
1—be peilio, 
2—be kraujo, 
3—be marinimo, 
4—be skausmo, 
5—be jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacijentas gali 
tuoj eiti j darbą, gali tuoj valgyti: 

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

Ligonius priima kasdieną 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 

Nedėlioms pagal sutartį. 
DR. AL. M. RACKUS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKA8 

1411 S. 50 Ave. Cicero, 111. 

• 

• » 

P R A N E Š I M A S 
Pradėjo Eiti 

' T I E S O S A I D A I f 
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. 

ROSELAND, ILL. 
Kalėdų įspūdžiai. 

Laimi senai luusų parapijoj 
j yra buvęs toks choro vadas, 
koki dabar turimo p. Ra
kausko asmeny. J is taip su
maningai cliora sutvarkė ir 
išlavino giedoti, kad tik ste
bėtis reikia. Visi žmones yra 
dėkingi p. y. Rakauskui. Ypa
tingai gražiai choras su savo 
vedėju pasirodė per Kalėdas. 
Žmonės kalba, kad dabar mū
sų choras nėra nei kiek men
kesnis už Cliicagos pa ra p. 
chorus. Parap. 

ADVOKATAI: 

J. P. Waitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10754 So. Michlgan Avenofl 
Tel. Piillman 5950 

Specialistas Abstraktu. Vedėju 
visu teisiu. 

JOHN KOINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 
l W. 22nd St. arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
• . 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 leng-vomia išlygomis. 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo t-5 

VAKARAIS: 
1S41 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
f Iki k v. v. apart Pancdėlio ir 

Pėtnyčios 

Tel. Randolp* 4249 

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

105 W. Monroe St. Chicago 
Res. 6029 Champlain Avcnue 

Midway 3639 
Res. Vai. 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-5 

PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJE 
Tautiečiai] Ateikite pamatyti Lietuvą gyvą'paveiksluose, 

kaip ji šiandien išrodo, kiek pažangos padarė per 8 metus 
laisvo gyvenimo. Pamatykit jos kariuomenę, orlaivininkus, 
valdžią, ir jaunuomenę gegužines ir sportą. Taipgi Lietuvių 
dienos iškilmes ir Parodą Philidelphia, Pa. Rugp. 28 d. 1926 
m., pamatysite patys save arba savo pažįstamą. 

Praleisite 2 valandas linksmai ir pamatysit tą ką imtą 
metą laiko ir kelis šimtus dolerią nuvažiuoti ir pamatyt tą 
viską. 

Viduriai 
'Phillips Milk of Magnesia' 

Geresnė Negu Soda 

Pamatysit už mažą. bilieto kainą 
Rodvs ir aiškins 

. 

WEST PULLMAN, ILL 
u. — 

Liet. Vyriu 35 ]q>. priešme-
tinis kuopos sus-mas įvyks 
ketverge, sausio G d., 8 vai. 
vakare, parap. salėje, 12225 
So. Emerald ave. 

Vi>i nariai prašomi susi
rink t i. 

Valdyba. 

C. G. LUKŠIS 
Sausio 5 ir G (i. 1927 m. Parap. Svet. Cicero, 111. 
Sausio 7 ir 8 d. Krenčiaus Svet. rfown of Lake. 
Sausio 9 ir 10 Parap. Svet. Roseiand, 111. 
Sausio 11 ir 12 Meldažio Svet. West Side. 
Sausio 13 d. Vaičiūno Svet. Melrose Park, III. 

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 35c. Vaikams 15c. 
_ 1— — — .^-^—~~— • 

Vietoj sodos paimkite biskį "Phi
llips Milk of Magnesia" J vandenį 
del nevirsklnimo, rūgštaus ar gezo 
viduriuose, tuojaus palengvins jums. 

Per penkiasdešimts metų tikras 
"Milk of Magnesia" yra gydytojų 
nurodytas užtat kad jis prašalina 
tris sykius tiek gezo iš vidurių ne
gu blcarbonute of soda. Jis neutra
lizuoja rugštuma viduriuose ir leng
vai prašalina rugštuma be valyto
jo. Apart to, jis yra malonesnis im
ti negu soda. Reikalaukite "Phil
lips", bonkutės po 25c. ir 50c' bile 
vaistinėjo "Milk of Magnesia" buvo 
ir yra vaisbaženklis the Charles 
Phillips Chemical Company nuo 
1875 metų. 

(132) 

D R . H E R Z M A N 
I š R U S I J O S 

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų -pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

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

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

Dienomis: Canal 
Telefonai: 3110. Naktį 

South Shore 2238 
Boulevard 4136 

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

D E N T I S T A I 
A~ 

KENOSHA. WIS, 
X Sausio 9 d. bus parapi

jos mitingas, tuojau po su
mos. 

X 1\i i>a<vią diena bus dar 
sekanti susirinkimai: 

1) Šv. Petro di-jos, 
2) Pranciškiecių Reine jų ir 
3) Apaštalystės Maldos. 
X Vakare bus Šv. Petro pa

rapijos giedoriu parengimas, 
kurio programa sutaisė darbš
tus vietinis vargonininkas J . 
Kailiukaitis. Bus progos iš
girsti gražių naujai garmoni-
zuotu dairiu. 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdztuna* Borden) 
A D V O K A T A S 

T 8. DEARBORN ST., Room 15S8 
Telephooe Randolph 8261 

Vakarais 2151 West 22 St. 
Telephooe Roosevelt 9090 

I t m ų Telefonas KepubUo 

VVAUKEGAN, ILL, 
Basketball. 

Lietuvos Vyčių. Baske t ball 
ratelis turės sekančias rung
tynes sic žiema su kitais 
Xortli Shore Lygos tymais: 

Sausio 14 d. su Fort Sheri-
d:in, Barvrell salėje. 

Sausio 26 dien# su Lake 
Villa, BanveU salėje. 

Sausio 29 d. važiuos į Li-* 
bertyville. 

Vasario 2 d. su Nortli Clu-
cago, Auditorium salėje. 

Vasario 8 d. važiuos į Fort 
Sheridan. 

-
Vasario 12 d. su Xorth Clii-

eago, Bar\vell salėje. 

Lai JŪSŲ 
6% Šiame Name 

Flaxman Building 
4713—15 South Ashland Avenue 

Saugumas $65,000 vertės 6% Pirmu Morgičiu 

Ofiso Tel. Lafajetle 58flt 

DR, K, DRANGELIS 
D E N T I S T A S 
4193 Archer Avenue 

Brighton Park 
Valandos* nuo I l U I I ryto — 

1 iki 8 vak. šventadieniais Ir 
Seridomis pagal sutarties. 

N a c 

Telef. Boulevard 704J 

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

464fi 80. ASHLAND AVENUE 
Ant B. Zaleskio Aptiekos 

•J 

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

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto ik) 9 vaL 

vakare. 

SPEGIALĖ ATYDA!! 
VYRAMS 

Kiekvienas vyras, kuris 
kenčia nuo veneriškos krau 
jo arba odos ligos turėtų 
ateit del pilnos egzamina-
cijos, kad žinotų gerai savo 
padėjimą. Nekentėkite atei
kite šiandien. Yra priežastis 
kiekvieno skaudėjimo, o jei 
jųs kenčiate skausmus tai 
reiškia kokia nors dalis ta
vo kūno nedirba gerai. 

$10.00 X—RAY egzami-
nacija tik $1.00 šį menes j . 
Aš jums paaiškinsiu kaip 
atgauti sveikatą. 

D R . S I N G L E Y 
SPECIALISTAS 

20 W. Jackson Blvd. 
arti State Street 

Chicago 
Imkite eleveiterį iki l t 

ankšto 
{ėjimas Room 1016 

Tel. Boulevard 3686 

Dn. J. P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 South Halsted St. 
Valandos: 9 — 12 iš rtyo 

Vakarais nuo 7 iki 9 

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

Val.: Utarninkai8 ir Pėtnyčioniis 
nuo 3 iki 9 vai. vak. 

• II * S 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR eflTRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Btreet 

Cor. S. Leavilt St. Tel. Ganai 0221 
Rezidencija: 3114 W. 42nd St. 

Tel. Lafayette 49S8 
Valandos: 1—4 & 7—S T. W, 

Nedėlioj: 10—12 ryto. 

Telefonas Boulevard 19M 

Dr.S.A.Brenza 
4608 SO. ASHLAND AV*. 

Chicago, ia . 
VaL: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet, 6:30 rak. Iki 
9:30 vak- mmm 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, m. 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6658 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 South Halsted St. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Are. 
Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų: 

C iki 8:30 vakarei 

- # 
fm 

V 

Mamų ir ofiso TeL B l v d 5 9 1 8 

DR. A. J. BERTASH 
8464 S. HALSTED 6TREET 

Ofiso vai.: 1—1 p. p. 6-8 vaL rak. 

r*" 

Nepaprastai Apsaugotas Morgičius 

SIS (JRAŽUS naujas namas, geros konstrukcijos, tu
ri tris dideles krautuves ir didelę salę kuri yra iš-

Jeasuota del billiardu Ir "bowling". Ši prapertė kai
nuoja apie $135,000 daugiau negu du sykiu tiek kiek y-
ra paskolinta. įlenda neša $15,000 į metus. 

Šis namas randasi biskį į pietus 47th ir Ashland 
Ave., širdyje vienos iš geriausių biznio vietų Chicago-
je. Praplatinimas Ashland Ave. davė šiai apielinkei 
progtĮ sparčiai augti negu pirmiau kad augo. J i yra 
gerai apgyventa. Nėra geresnės vietos visam mieste del 
Flaxman Building'o. 

Ateikite j šj Banką 
Jus galite investuoti kiek tik norite nuo 

$100 ir aukščiau. Ateikite i bankfc dabar,, tegul 
jūsų pinigai uždirba jums 6% saugiai. 

DEPOSITORS STATE BANK 
ot 47th Street ^ Whfi ^fteserve System 

C H I C A C O 

DR. P. G, LUOMONS 
LIETUVIS DEMTISTAB 

2201 WEST 22nd STREET 
TeL Ganai 62IS 

Talando/s: 9—11 ryto: 1—S Tąkart 

! 25 METĮJ PATYRIMO 
Pritaikime akinių d d visokių akių 

Tel. Canal 6574 

DR. F. G. TAUTKUS 
GHTROFRAOTORIUS 

2019 CanaJport Avenne 
Valandos: Nuo 6 iki 9 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Liga 
VaJ.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 

Nedėliomis 10 iki 12 k 
Telefonas Midway 2880 

Dr. M a n e Kabo 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel Yards 0994' 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 
Valandos: 

Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

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

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo. 

Jei skaitant raidės susilieja J 
daiktą. 

Jei spaudos rastas išrodo dvigu
bas. 

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

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas -tyrimo akių ir 
pritaikymo akinių 

1801 South Ashland Ave. 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki t mano iškabos 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėlioj 9 iki 11:30 ryte. 

Persikėle j Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

TeL Lafayette 5793 • 
DR. A. J. JAVOIŠ 

GYDYTOJA* I B CHIRURGAS 
444* SO. OAIilFORiriA AVENUE 
VAL,.: 9 iki 12 ryte; 3 iki f p. 
p. 7 iki 9 vak. PanedėTiais ir 
Pėtnyčioms S p. p. iki 9 vak. 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvins aklų įtempimą ku

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, evalgimo, akių aptemimo. 
nervuotumo, skaudama akių kar
št}. Atitaisau kreivas akis, nulmu 
cataractua. Atitaisau trumpą regy-
stę ir tolimą regystą. 

Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klaidas. 

Specialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiama 

Valandos nuo II ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo II ryto iki 
1 po pietų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 8481 " 

Dr. Mangenis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3327 So. Halsted Street 

VALANDOS: 
Nuo II ryto iki 2 po pietų 

Nuo 6 po pietų iki 9 vai. vakare. 
Sekmad.: nuo 10 ryto iki 2 po piet 

- > ^ 

r D E N T I S T A I 

DRS. KELLA 
KKINBERRY 

atlieka puikiausi dentisterijos 
darbą, už kainas kurias visi iš
gali. Suteikiame egzaminą dykai 
ir pasakome kiek kainos darbas 
iš anksto. -!l*!3Vtf 

I - R A Y — GAS 
11215 Michigan Ave., Roseiand 

Tel. Commodore 0307 
9 ryte iki 9 vak. kasdien 

Nedėlioms 9—12 dieną 
6558 So. Western Avenue 

6 iki 9 vakarais . 
Nedėlioms pagal sutarti. 

Tel. Hemlock 2041 
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Trečiadieniu Sausis 5, 1927 

C H I C A G O J E C. S. P. Š. svetainėje (18 gat- • Nutarta priimti naujus na-
jveje) paskutiniam savo pasi-j rius nuo 18 iki 40 metų senu-
rodymui Liet. Valst. Teatro |mo. Įstojimas $1.00. 

PRANEŠIMAS. aptarti daug svarbų dalykų 
ii bus renkama ateinantiems 

art. St. Pilka ^taio du kostiu-
inuotu veikalu:, * "Klasta ir 

[Trečiadieny, sausio x 5 d..; metams valdyba. Taigi, «erb | meilė" paskutini veiksmą, ii 
išros Vartų parap. mokyk*, skyrių ir draugijų atstovai ?3 aktų linksmiausią klasine 

kambarv ivvks svarbus' bukite malonus laiku atvyktu ' AJoiiero komedija, "Gsorge 
Federacijos iVicntfos Aps* 

Vald«vba sekantiems me-
tams: pirm. — T. Janulis, 
pirm. pagelb. — J . Mazfliaus-
kis, nut. rast. — P. KHlis, 
f i n. ra.št. — A. Maziliauskis, 

[lėio susirinkimas, 
biame Misir'mkime turėsime WEST SIDE. 

"Baver Aspirin" 
Tikras Saugumas 

Imk bebaimes kaip nurodyta 
•'Bayer pakelyje." 

3RIDGEP0RT. 

GRAHORIA 

h J- Z O LP 
I O R U S R I<AIDOTUTI^ 

VHDfcJAS 

1650 West 46th Street 
JLaropa* 46th I r Paulina Sta. 

Tel. BNd . 5203 

Hullurtimo valandoje kralpkitėa 
•rle Dianos patarnausiu slmpatiS-

[cal. m a n d a t a i . Kerai ir plgriau 
legu kitur Koplyčia del Šermenų 

fkal. 

Radic stotis WSS. 
X Per Naujus Metus Auš

ros Vartų parap. bažnyčioje 
laike iškilmingųjų- šv. Mišių 

.giedojo Marijonu Koleimc* 
!studentu choras. Chorui pritik 
n"» dūdų orkestrą. Vargonai* 

1 i»ri( V' pats orkęst ros vedėjas 
įkun. J. Massev. Žmonių buvo 
[pilna bažnyčia. Daug buvo 
Isveėiu iš kitu kolonijų. 

Valdyoa. Dandin arba Sugėdintas vy ližd. — P. Baltutis, iždo glob. 
1 ras". Vaidinime dalyvaus; Kaz. Kilevieia ir A. Bnžins-

pala S. Pilka, art.-komp. A. kis, maršalka — B. Kilevieia. 
Vanagaitis ir kiti mėgėjai. Ligonių glob. A. Maziliau-

Paruoštieji iki šiol art. St. 'skis. Į Auditorium Bendrovės 
Pilkos vaidinimai praėįo ne-'direktorius užtvirtintas tas 
paprasta pasisekimu, bet šios į pats P. Kilevieia. 
dienos vaidinimą: 
domiausias. 

bene bus i- Jplaukų buvo $91.81. 
Susirinkimas uždarytas mal 

Kadangi art. S. Pilka šio-'da. 
mis dienomis apleidžia Chiea-
gą, šie veikalai nebus dau 
giaar kartojami. 

rei. Cicero 3576 
CHAS. SYREW1CZE 

[andagus ir piKia-u>ias patarna-
Tiraas. 

l idotuvėms patarnavimas yra pi 
cesnis užtat kad aš priguliu prie 
rabų kompanijos. Karus paren-

lavoju visokiems 
reikatema. 

137 H. 4» A ve. 

Cicero, III. 

ART. ST. PILKOS PASKU 
TINIS VAIDINIMAS. 

šiandie S v. 15 m. vakare 

Turiu priminti, kad ši (h-
ja laikytame' susirinkime,! 

Moterų 8ą-gos 1-mos kuo
pos mėnesinis sus-mas įvyks 
šiandie, sausio 5 d., 7:30 vai. 
vakare, šv. Jurgio parap. sa
lėje. 
' Visos narės pra.šomos daly

vauti. 
Valdyba. 

Tel. Layayette 8324 

JOHN VILIMAS 
GENERAI. IS aOWTRAKTORIUS 

4201 SO. CAMPBELL A V E . 
Statau namus ant užsakymo ir 

turiu naujų parduoti. Pardavimo 
išlyg-os geros. 

DOME TOWN OF LAKE 
LIETUVIAMS. 

FaieSkau pas grerus žmones k a m 
bario tik vien Town of Lake apie -
linkoje. Atsišaukite pas: 

ALEK. A. Z O L P 
4ftftt So. Pau l ina Stroet 

REIKALINGA 
8 Šoferiai ant bussų Lietuvių k o m 

panijai, vežioti žmonės ir priimti pi
nigus, šofer iams reikės užstatyti ea-
loga pinigiukai į kompaniją.. Darbas 
ant visados. Atsišaukite ypatiskai 
nuo 7 iki 10 vakarais , Nedėl ioj visą 
dieną. 

8638 So. Justine Street 
Chicago, m. 

CSZ.VT 

Jeigu nematote "Bayer Kryžių' 

BRIDGEPORT. 

l a p k r . 2 0 d . , p a s k y r ė 3 a t - i a n t P a k a l u ar pilos jus negaunate I 
. . . * į tikna Bayer Aspirin, kuris yra u ž - , 

StOVUS į l ^ i e t U V l U K . K . L a b - I t ikrintas saagus ir gydytojų nurodyl 

daringos Sąjungos 7 Seimą.!" vlrS ******* »*""» ™ t u s »«' 
grnod. 19 d., būtent: g Kn-į J S X S E U ? ? " * * 

, Mzievski, 1\ Januli ir B. Ki- I Dan<u s k a , , s m o Rumatizmo 
L i e t . T e a t r . S V . M a r t i n o ( l r -» . v . . . v . v , . . Neuralgijos Skausmų levicia ir is iždo paaukoio ' 

' %j Kiekvienas neatidarytas "Baver** 
$1 ().(H). 'pakelyje randasi nurodymai. Pakely 

S. D. LACHAWICZ 
[Liet ini* Gr-aborius 
[2314 W. 23rtl Placc 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido-

[tuvėse kuopigiausia. 
[Ktikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite u/.ga-

[lit-dinti. 
Tel. Canal 1271 e 

2ina 

Tel. Boolevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų patarnavimas laidotu»ė«« 
Ir kokiam reikale, visuomet *sta 
•anžiningas ir nebrangus, todėl 
kad ne tur ime , išlaidų užlaikymu 
skyrių. 

3907 AUBTJRN AVI. 
Chicago, UI. 

Simpatiškas -
Mandajrus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
to, Patarnavi
mas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
P A O R A B Ų VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Ave. 

TeL Tards 17 41 ir 4*49 
SKYRIUS 

44V4T Bot Fairricld ATen«« 
Tel. Lafayette 97IT 

SKYRTFS 
1419 So. 49tn OouTt 

Tel. Cicero 3784 
8KYRITJ& 

S991 Auburn Avenu« 
Tel. Blvd. S201 

^ ' 

• 

J. F. RA DŽIUS 
Pigiausias Lietuvis GrabuvtlM * 

CHIPAGOJE 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
ir pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabu i.šdirbystf's 

OFISAS: 
668 \ \ > s t 18 St. 
Tel. Panai 6174 
SKVRIl 'S: 3238 

So. HalstfHl St. 
Tel. Blvd. 4993 

l 
V. 

r- BUTKUS UNDERTAKER 
Co., Inc. 

r . B. HADLEY. Lieensed 
Balsamuotojas 

710 W. JS St. Chicago, II). 
Viskas kas reikal inga prie pa-

prrabij. T o s i n g o s kalno*. CJr.riau 
.šias patarnavimas. Važiiroiame i 
tol imesnes vietas už ta pačią kai
ną. Leiskite mums pagelbėti jurns 
nul iūdimo valandoje. 

Telefonas Canal 3161 

A l A. 
JUOZEFA 

STAŠKUN1ENĖ 
Miiv saus io 3 d . f927 m. 3 

\a l . %ak. 57 IIH'IH amžiaus. 
KiU> i i Kauno R N l . P a m \ r -

i io ApHkr.. si*la»«ra\o Parap.. 
TaukiKMiu Kaimo. Anur ikoje 
&Ęj\ena 37 mctOH. 

Paliko didrlianio nul iūdime 
v>r;i s tanisIo\ą , tris ^uiuis: 1-
lM»lilą. I»raną, Ka/Į ir dukterį 
Ona Ma/i'imicnv-

Kuna- »Misai\otas 2314 So. 
I.t a \ i t t St. | j i i<lotu\čs j tyks 
l'etu.'kėioj*-. Snukio • d„ 1927 m. 
Iš namu 9 \a l . bus at lydėta j 
Aušros Vartų par. l*a/.nyėin. ku-
ii<»jc įvyks įjedulingos pamaldos 
už \*'lk>nes -delą. 

I'o Mumuhlu bus nul: d<~ta į 
šv. Ka/ imlcro kapines. 

.Vuošiitl/iai kvteelMue visus 
gimines, dram/us ir pažystamus 
dal.v\auti S4OHT laidotu\čs<'. 

Nuliūdę Vyras, Simai ir Duk
tė. 

l a i d o t u v ė m s patarnauja gra-
borius S. I>. I4irba\ i< b Tefef. 
CaMd 1271. 

ja laike priešnietinį susirinki
mą gruodžio 18 dien^. 

Sus-uią atidaro pinu. T. Ja
nulis. 

Protokolai praeito sus-mo 
liko priimtas. 

Įsirašė vienas naujas na 
rys. 

Ligonių lankytoju raportai 
priimti. Pašelpos nutarta nio 
kt"ti dviem ligoniam. 

Jš vSusivienijimo draugijų 
Rrid-geporte ir l.ietuviij Au-

dvylika pilių kainuoja keletą centų. 
P e r m e t i n } h a l l U , k u r i s DUS vais t inėje taip* parduoda bonkas 

sausio 9 d., Lietuvių Audito
rijoj "oos proga prisirašyti 
prie draugijos, nes bus pri
imami nauji nariai. Jstoji-
mas veltui. 

Todėl kvieeia draugija rašy 
tis, ypatingai jauninuj. Tėve-
liai privalo paraginti savo 
sunūs rašytis į geras katali
kiškas draugijas. Šv. Martino 
draugija netiktai moka pašei-
pą ligoje, bet taip pat sušelp-

,pia tuos, kurie eina aukštes-
Uuvusio baliaus, lapkr. 14, . , , . . , 

. . /mus mokslus ir neatsisako 
.1., komitetas pranešė, ka<i; ,*.. , , T- -. 

. . . \ , i-, \m\o kitų gerų darbų. K. R. 
balius pasisekė ir pelno liko. 

Raportas priimtas. 
Nutarta surengti balių po 

Naujų Mėty sausio 9 d., Lie-

24 ir 100. 

(7) 

Victoria Photo Studio 
J. PRAKAITIS 

Fotografas 

ditoriuiu BendrcTČs raportai 
priimti. 

• ' 

\ 

tuvių Auditorijoj. Balius buw 
metinis. 

Baliui rengti išrinkta ko
mitetas: B. Kilevieia, N. 0-

IMA DARBUOTIS UŽ 
KANDIDATŪRĄ 

i 

NFAV YORK, saus. 5. — 
(iiiliernatoriaus Hmįtb draugai 
ir 'šalininkai jau ima darbuo-

verlingas ir T. Janulis. Taip tis už jo kandidaturą i prezi-
pat ir darbininkai. dentns 1928 metais. 

NUOŠIRDI P A D Ė K A 

Nuoširdžiai tar iame padėkos 
ŽOilžius visiems dalyvavusiems 
u u i-ii myl imos motinėlėm PKT-
ItONKLftS MALINAVir iKNftS 
laidotuvėse, kurios }vyko Sau
sio 3 d. Ypatingai tariame a-
ėiu prrb. kini. J'. fiža»isk*4ii MŽ 
iškilming-as iKimaUIas aėiij vi
s iems draugams, g iminėms ir 
pažįstamiems, kurie teikėsi at 
si lankyti | laidotuvės iv paguos
ti m u s l iūdnoje valandoje. 
Taipgi širdingai dėkojame gra-
boriiii Kudeikiiii už jo nuoširdi} 
ir mandagii patarnavimą. 

Dėkingi . 
DiuVtė ir Simai. 

T * * 

Lygiai 
8:15 vakare 

P E T R A S MISEVIČIUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 1, 1927. ĮO^O vai. va-
kare , turėjo 42 metus amžiaus. 
RUo iš K a u n o redybos IPane-
vėžio apskričio ir parapijos. 
Pamarliškii i ka imo. Amerikoj 
išgyveno 27 metus . Pa l iko di
d ž i a m e - nul iūdime m o t e r | D o -
mi<-<'lc. 3 dukteris . Emil i ją 10 
meti) . Oną 8 metų, Bronislavą 
7 meti;. Kūnas pagarvotas 2335 
W. 23 St. Laidotuvės Įvyks 
Ketverge . Sausio 6 d. iš narni) 
Į Au'ros Tarti) parapijos ?jaž-
nyčią 9 vai. ryte kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už vel io
nio sielą. P o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kvieėiafrne vi 
sus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdę l i ekame: 
Moteris, dukterys ir giminės. 

,C. S. P. S. (Čeku) SALĖJE 
(1126 West 18th Str.)s 

Art. - rež. Stasys Pilka 
uošia paskutinį vaidinime 

* 

KLASTA IR MEILĖ 
Trag. vienas veiksmas 

II 

GEORGE DANDIN 
* 

Arba 

SUGĖDINTAS VYRAS 
Moliero 3 v. komedija 

Abu veikalai kostiumuoti ir nebus dau
giau kartojami. 

Bilietai: 75c.-#1.00 ir #1.50 

Kviečia RENGĖJAI. 

J. J. STASULANIS 
i 

Čia yra gera proga įsigyti namams 
muziką, nes parduodame ant lengvų I 
išmokėjimų be nuošimčio, pianus,] 
Orthophonic Vietrolns, ir Rndios. 

VeatuTly, Šei
mynų, Grupių, 
Pavienių ir viso
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas guaran-
tuotaa. 

218 155th St. Calumet City, UI. 
Tel. H a m m o n d 4530 

KRAUTU VIV FIKČERIAI 
Grosernlų, B u -
černių, Del lka-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekerniy, m o š ų 
specialumas. 

Geras pa tarną rimas, l e m o s kw*«os, 
SOSTHEIMS 

l t i a South State Street 

P A R D A V I M U I 

Grosernė ir saldainių krautuvė pri
verstas parduoti iš priežasties susi-
žeidimo. Biznis geroj v ietoj . Parduo 
siu už nedidelę kainą. Savininką, g a 
l ima Aiatyti kasdien. Ats išaukite: 

1505 So. 4 f t h Ct. Cieero, Dl. 

NAMAI -- ŽEMĖ 
c= 

SKEITAI NUPIGINTA KAINA 
Nestor Johnson ir kiti skeitai nuo 

$1.25 iki $7.00 
Taipgi užlaikau pilną pasirinkimą n a c i 
nių reikmenų, - lempų, dažų, varniSiaus, 
elektros dalykų enameliuotų daiktų ir 
visokių jrankių. \ 

Ur.tni mes duodame be nuošimčių 
kad yra mūsų geriausios ir vėliau
sios- mado.š išdirbystes ir žemiau
sios kainos. Visai nedaug reikia į-
moketi pinigtj, nes mes žinome, kad 
pas mus yra lengviausios išlygos ir 
geriausi instrumentai. Kas pas mus Į 
perka, tai žiuo kad bus geri no& mes į 
užlaikome geriausių kompanijų iŠ-, 
dirbystes vėliausius Radios prie ku-; 
rių nereikia nei dratų ant 
stogo, ne baterijų, pataria
me visiems išgirsti vėjiausias 
m u z i k a s k a i p 3-ra i š t o b u l i n t a s ba l -
sas Ortliophonic Vietrolas ir Victor 
Lietuviški rekordai stebėtinai paten
kins klausytojus. Mūsų krautuvėje 
yra virš 30,000 Victor rekordų vi
sokių tautų, o Lietuviškų visokių 
artistų ir muzikos su deklamacijoms, 
komedijoms nauji kas savaitę. Pia
nų roles kas tik nauja tai randasi 
mūsų krautuvėse. 

Užsakymus priimame \ visas dalis 
Suv. Valstijų, užmokame už paštą 
orderiuojant nemažiau kaip pusfc tu
zino. 

EAGLE MUSIG 00. 
3236 S. HALSTED STREET 

Chicago, m. 
Telef. Boulevard 6737 

LEAVITT STR. GARAGE 
Mes taisome }valrlua automobi

lius, Mazgojame, užlaikome Įvai
rių automobilių dalis. Taipgi rea-
duojame garadžlų del pastatymo 
automobilių. 
LEAVITT STR. GARAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

Fhone Caual 6954 

(VAIRUS K0NTRAKT0R1A1 

PEOPLES HARDWA£lP 
AND PAINT 00. 

S A V I N I N K A I 
GREG0R0WICZ BROS. 

Užlaikome: 
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, Jrankių, Indų ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

Turime plombiniu Ir elektro» 
r e i k m e n ų 

lfOl WE8T 47th STREET 
Telefonas Lafayette 41tf 

Chicago, UI. 

H ^ ^ ^ ^ H v i : j 

1 mJm 
Pfl 

*' 
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9̂ 

em 

PEARL QUEEN 

C o n c e r t i n o s 
. 

S. BUKAUSKAS 
1447 S. 50th A V E . Cicero, 111. Tel. Cicero »70a 

Ats i lankusiems bus duodamos dovanos 
L''J 

• I " 

Yra geriausia, rekomen
duota ir vartota geriausnj 
koncertinos ^miUsikantų ir 
mokytoji}. 

Taipgi * turim visokios rų§les 
kitų muzlkališkų instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos del Concertinų. Orkes. 
trų Ir Piano Solams. 

Parsiųsime musų , 
katalogą dykai 

Vitak — Eknic Co, 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekarnojame, 
kalsiinuojame ir popiemo-
jame namas. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliava, popie-

ru ir stikln ir t. t. 
3149 SO. HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, Dl. TeL Tards 7289 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama \ vieną dieną 
Perkapie real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. K E D Z I E A V E 

Tel. Lafayette 6738-6716 

4639 So. Ashland Ave 
Chicago, III. 

6% 1-miMORTGY-
ČIAI 6% 

Parduodame 1-mus mortgyčius 
ir skol iname ant jų. Norėdami 
investuoti pinigus ant 6%, ateik 
ir pasiteiriauk, kaip Jūsų pinigai 
gal nešti 6%. P a s m u s padėtus 
pinigus gali atsi imti kada nori. 

• J i 
Justin Mackevičius, 
2S42 SO. LEAVITT S T R E E T 

Chicago, Dl. 
P h o o e Canal 1678 

KAS ČIA NORI 
BANDYT SAVO 

LAIME? 
ADARYK DURIS 

P.EISK SUROMSKĮ. 
Jis turi geriausių mainiĮ, 

maino namus ant farmij, far-
ma^ ant namŲ, lotus priima 
už pirmą įmokėjimą ant na
mų, biznius maino ant namų. 
Pardavinėja geriausius auto
mobilius Franklin ir Paige 
karus. Atvažiuok su savo se
ną automobili gausi nauja jei
gu turi lotą mainyk ant auto
mobilio. Šie bargenai parsi-
d u p d a a r b a i š s i m a i n o . 

10 flatų naujas kampinis 
mūrinis namas įmokėti tik 
$5,000, kitus kaip renda 
1300-2 So. 48 Court( Cicero, 
Tll. 

2 garadžiai ant pardavimo 
arba mainymo galima nu
pirkti su mažu įmokėjimu. 

Kas nori eiti i automobilių 
biznį padarys daug pinigų. 

8 flatai ir 2 storai biznia-
vas namas ant So. Halsted St. 
įmoket $5,000 kitus kaip ren
da. 

/ 

Brighton Park 2 flatų po 4 
kamb. su visais įtaisymais 
įmoket tik $700 kitus kaip 
renda. 

4 flatų bizniavas kampinis 
murinisn amas garadžins del 
8 automobilių, savininkas maj 
nys ant fanuos arba bile ko
kio biznio "501 W. 32 St. 

C. P. SUROMSKIS CO. 
5833 S. Western Ave. 

Tel. Hemlock 6151 

BRANCH 

3352 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6751 
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