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"Brangaa" m tiefihtteliš* U*-
tuviu kataliku dienrašti* Atoeflkr* 
je. Šiais metais suėjo jo gyvavi
mo 10 metų. Visi "Draugo'* dran
gai jj remia, nes "Draugas** re
mia savo draugus. 
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Spauda —- tai galinga Jėga. T | 
jėgfc gerai panaudoję,- sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos pricSua. 
Suaipratę katalikai remia pinigaia 
ir rastais katalikišką spaudą. 
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ŠVENTASIS TĖVAS PON-
TIFIKUOS MIŠIAS UŽ 
BAŽNYČIOS VIENYBĘ) 

GKAYMOOR, X. Y., saus. 
6. — Bažnyčios Vienybės Ok
tavos sumanytojas, kun. P. J. 
Francis; iš Komos nuo kardi
nolo (iasparri gavo kablegra-
mą, kad Bažnyčios Vienybėj 
Oktavoje, sv. Petro Sosto sVo- j 
ntcje, sausio 18, Šventasis Te-, 
vas pontifikuos Misiąs Bažny
čiom Vienybės intancijai. 

Sakon\a Oktava prasidės sa-; 
usio 18 ir baigsis sausio 25 d. 

.. -JJUL • f . 

Savastis Hankowe 
Britai Nuginkluoti; Moterys Sy Vaikais 

MEKSIKOS IŽDE SUSEKA
MI TRUKUMAI 

Sausio 24 d. bus pašvęsta 
Žydu atsivertimo intencijai. 

HAITI ATNAUJINA SANTY
KIUS SU VATIKANU 

ROMA, saiK. 7. — Pranoki, 
Haiti respublika i'ssprendė at
naujinti diplomatinius santy
kius su Vatikanu. . 

Vatikaną n paskirtas mi
ni <teris pVnipott ritas. Juom 
yra šiandieninis respub
likos atstovą^ Vokietijoj, kurs 
podraug ir toliaus pasiliks at 
stovu Berlvne. 

Išgelbėtos 
• — — ^ — — — — • 

Meksikos Valdžia Grasina 
Svetimu Saliu Kompanijoms 

v __ 

Iš J. VALSTYBIŲ NICARAGUA VALDŽIĄ! GINKLAI 
GALĖS BUT SIUNČIAMI 

Amerikoniški Jurininkai Užima 
Nicaragua Sostinę 

MEXICO CITY, saus. 7. — 
Valdžios nifditoriai peržiurėjo 
finansų ministerijos vedamas 
sąskaitas ir i rado 2.") milijo
nus pesų trukumo. 

Valdžia pasijuto reikalinga 
pasiaiškinimo. 'Tad paskelbė, 
kad tie milijonai išteista mal
šinant 8e la Huerta revoliuci
j a 

Kadangi valdžia kongrese 
kontroliuoja, tai pastarasis 
tuos išeikvotus milijonus ir pri 
pažins išlaidomis malšinant 
revoliuciją. p 

Tuotarpu tie milijonai neži
nia į kieno kišenių atsidūrė. 

Lietuvos Perversmo 
Eiga 

CHICAGOJE 
Apiplėšė serganti 

AVilliam B. Kane, 715 So. 
Ashland boulv., patentuotų 
medicinų gamintojas, 75 m. ir 
sergantis, gulčjo lovoj antra- D I D y S l S ISTORIŠKAS IIE- mąjį Lietuvos Prezidente p. 
jam aukšto. ; TUV03 SEIMO POSĖDIS Antaną Smetoną — pirmųjų 

Iš <:auko į duria pabemė du _ .Lietuvos kovų uz.nepriklauso-
jaunu vyruku. Duris atidarė Sei:no ptafįdia, .sušauktas l invbedalvvi 
tarnaitė. Atėjusiu mandagiai nau>jan: Prezidentui išrinkti,! ~> - ,* _ . , , . , . 

irt j« t o i i aske'bus Jo išrinkimą, su-19 diena 13 vai. . . , . . . • 
gaiiic visoj Seimo salcj griau
smingi "valio", kokių dar Lie-

prašneko norinčiu matyti Mr. £ruooi.a> irncn 
Kane. Į93 min. 

Tarnaitė abu įleido. Vienas . Atidengęs pos('dį dr. Stau-
jaunuolių su revolveriu saugo- gaitis visų pirma paskaitė buv. 
jo tarnaite ir tarnų, kitas nu- Ttespub]ikos Prezidento d-ro 
bėgo pas sergantį Kane. Atė- Kazio Griniaus atsistatydini-

ATŠAUKE APSAUGOS 
[STATYMĄ 

BKLGRADAS, saus. 7. 

rne nuo senio 
ir abu pabėgo. 

1,10) doleriu 

Gat vekaria m s ordinancas 
sustatytas 

mo rastų, po to paskaitė ir sa
vo paties atsistatydinimą nuo 
pirmininkavimo Seimui. 

Po to renkamas Seimo, pir
mininkas, kuriuo išrenkamas | i ° pasiaukavimo ir švenčiau 
buv. Respublikos prezidentas >/l0J° P^\vžimo simbolis. 

tuvos Seimas nėra girdėjęs. 
Bet dar labiau jaudinantis 

buvo mementas, kada toje tri
būnoj, iš kurios tiek išlieta so
čiai istišku burnojimų ir tautos 
niekinimų — atsirado Kry
žius, tas Amžinasis didžiausio-

PAVOJUS SVETIMŠA
LIAMS KINIJOJ 

ŽIBALO KOMPANIJOS 
MEKSIKO I 

SHANGHAI, saus. 7. — Ca- MKXTCO CITY, saus. 7. — 
ntono valdžios kariuomenė Ha- Kai-kurios svetimų šalių žiba-

Santykių atnaujinimas duoa' nkowe atėmė nuo britų jų po- lo kompanijos Meksikoj atsi 

Chicagos m.esto tarybos tra- A l e k s a n d r a s Stulginskis. Kada su mitra ant galvdi 
Jugoslavija atšaukė įstatymą, nsportacmis komitetas gatve- ^ ^ ^ ^ p i r r a i n i l l . ! i r šv. Kvangelija rankoje Ek-
kurs pirm poros metą buvo k a r m ordinanmn projektą pa- kaujant jau naujam Pirminiu- «'• Kauno Metropolitas arki-
pravestas prie* komunistu* a- ^ m , n o h' ^ p rytoj tas pro- ^ įvyksta Valstybes Prezi- vysk. Skvireckas prisiartino 

dento rinkimai 
Respublikos Prezidentu 

tų radikalas vadas, buvo nu- Buvusiam šerifui nauja vieta r o n k a m a s aj)POi;U(xįa y ^ (jau 

gitntorhis. Tuo įstatymu oi- i i c 'k t a s ta? įduota* larybti 
nant kituomet-ir ĮRadič, kroa- i1' 

baustas kalėjimu. 
Jugoslavijoj valdžia atšau-

Buvusiam Cook apskrities guma Antanas Smetona, pir-
.erifui Hofi'man jo politiniai «BW« Lietuvos VaTistybės Pre-

blikoj dijoeezijas. 

britų pasprųdo į franeuzų ir 
BOMA, saus. 7. — Iš Vati-' japonų posesijas, kurioms tai-

kano pranešta, kad šventasis pat yra pavojaus. 
rP"vas Pijus XI paskelbė de- Britų ]x>sesiją apnyko kini<-
kr t̂;>, kuriuo einant 1929 mo- 6ių darbininkų minios, tarp ku
tais bus beatifikuota (priskai- rių švaistosi daug raudonųjų 
tyta prie Bažnycios palaimin- agitatorių, 
tųjų skaičiaus) garb. Maria di Kiniečiai užv-mė visus britti 
Canosv*. (valdiškus butus. Krautuvės, 

ftis šventojo Tėvo dekretas bankos ir jvairios įstaigos už-
yra pirmasis formalis beatifi- dan'tos. Pramatomi to visa 
kavimui žingsnis. plė'simai ir riaušės. 

pačius britus nuginklavo. j šalies įstatymų. Calles valdžia 
Britai iš P»VO posesijos sus- tad paskelbė joms grasinimų, 

nuo 
savas 

eių. Kitaip^Į jos varu bus nu
savintos. 

Kompanijos, kaip praneša, 
žada mėginti kreiptis į Meksi-

MARIA M. DI CANOSSA I*jo paimti visas moteris su kad jos turi registruotis ir Ii 
BUS BEATIFIKUOTA j vaikais į garlaivius. Didžiuma'su aofu a^sižaclėtj žemės sav 

I . . . ' y . . . ir ' A _ • • r . 1 _ 

prie tribūnos iValstybėg Vado 
priesaikai priimiti ir kada p. 
A. Smetona susijaudinusiu ba
lsu ištarė — "A!š, Antanas 
Smetona, Visagalio Dievo va-

progos patvarkyti Haiti ****** (juvaWon.asava.stj) .r sako pns.ta.kmti pno naujUlk( , ^ ^ ^ s l L s i a H i n t i , z i ( I ( ,n t a s . I S l . i n k i m a s ) v d i m a s | r ( l u > šyerfiausioje Trejybėje 

su Sovietų Rusija. Tai daro- n ;a# j į norima paskirti apskri- tokiais griausmingais, entuzia- j Vieno, prisiekiu saugoti į įetu-
ma Italijos nenaudai. ties miškelių (forest preser- s t i*kais "valio", kokių Sei- I va ir būti visiems teism^aat^ 

«ir 

JSTOJUSI VIENUOLIJON 
ATSIŽADĖJO MILIJONŲ 

kos U'ismus. >. 

RUMtlNIlOS KARALIUS 
PAVOJINGAI SERGA 

ve*) 'viršininko asistentu. 
• * * • * 

AREŠTUOJA KATALIKŲ 
VADUS 

l\lKXICO CITY, saus. 7. — 
Valdžios agentai suėmė ketu
ris katalikų vadus ųž tai, buk 

Jei ta s įvyktų, butų didelisltie Tialpam. miestely kurstę 
kraujo praliejimas. Britanijos v gyventojus sukiliman prieš va
karo laivai imtų bombarduoti ldžią. 

— [posesiją, gal iš'keltų skaitlin-
NBW YORK, saus. 7. — Igas jurininkų spėkas. 

Milijonieriaus Minford duktė Visiems svetimšaliams yra 
Grace įstojusi Dominikonių pavojaus. 
Seserų vienuolijon Newark, N. 

Jos tėvas, kurs praeitą gruo 
dį miiV*, jos vienuoliniam g>'-
venimui priešinosi. Jis paliki
mo rašte pažymėjo, kad nei 

MANAGUA MIESTE AME
RIKONIŠKI JURININKAI 

Tialpam priguli federaliam 
distriktui. 

PANAIKINO GINKLAMS 
EMBARGO 

BUKARKSTAS, saus. 7. — 
Riur.unijos karalius .Ferdinan
das ?Anaujo pavojing-ai .susir
go. Gydytojai specijalistai i>a-
kviesti iš Paryžiaus ir Berly
no. 

Prof. Jorga išvyko Pary
žiun. Gal jis iš ten pakvies na
mo princą Karolį. 

Rastas triukšmadario 
lavonas' 

Pirm kelete* savaičių pra-
gaišu«io iš Cicero tthikšinada-
rio 'Thcodore Anton lavonas 
atrastas Buinhanre. Anton 
nušautas ir lavonas negiliai 
ženv\je užkastas. 

/ 

mas negirdėjo dar nė vieno ka-1 kąda^Jis, padaręs sau ant kru-
ti^Ff ^didelį Kryžiaus žeYiklą, 
pabučiavo šv. Evangeliją ir 
Kryžių, — kada ve?i sugaudė 

ŽUVC 22 DARBININKU 
SIBERIJOJ 

Majoras pertraukia 
atostogas 

rfo. 
Naujai išrinktas Preziden

tas daro priesaiką, kurią pri
ėmė Kkscel. Arkivj'skupas Me
tropolitas Skvireckas, lydimas 
kanaun. Saulio. 

ekscelencija Rf̂ sp. Prezide
ntas Antanas Smetona prisie
kia Visagalio Viešpaties Die
vo vardu saugosiąs Valstybę. 

griausmingi "valio 19 dau-

— _ 

Gaivaliniai pasireišlrusioji ir 
vakar Lietuvos Seimo teisiš-

Mirus Cbicagog vald. narini kai patvirtintoji Tautos Ivalia 
Sloan, miesto majorą^ DeveV pastatė Valstyl>ės Galva pir-
gryžta iš atostogų, i's Biloxi,'~ " 

gelio Seimo atstoviu ir publi
kos akys papluko ašaromis, nes 
kiekvienas pajuto, Jcad prie
saika Visagalio Dievo vardu 
— tai nėra pasižadėjimo kome
dija ir kad Kryžiaus ženklu 
pradėjęs savo didžiai atsako-
mmgas ir garbingas pareigas 
Valstybės Vadas nepasiliks 
vienas — sa juo Aukščiausiojo 
palaiminimas ir Tauta! 

AVASHINOTON, saus. 7. — 

MASKVA, saus. 7. — Kha- | M i s s -
kassky distrikte, Siberijoj, nuo: 
kalno nuslinko didelis ledynas 
su sniegu ir užvertė barakus, 
kuriuose žuvo 22 darbininku, 
dirbusiu kasyklose. 

MANAGUA, Nicaragua, sa
us. 7. — Čia dar daugiau pri-

viena jo trijų dukterų, jei jų s į u s t a J. Valstybių jurininkų, 
kuri ar jos visos įstos katali- j ų gana saugoti ne vien ame-
kų vienuolynan, negali gauti ^ rikoni'šką pasiuntinybę, bet ir 
jokio s palikimo dalies. ĮDiaz'o valdžios įstaigas. 

Vienuolei Grace išpuola gau^ \icaragua konservatistų v a - į ^ r i galės šioj šaly įsig>ti gi 
ti 2 milijonu dol. Bet ji tų tu- W ž į a t u Q p a t e n k i n t a # B e t p r i e§!nklų ir reikalingos karo me 
rtų negali gauti. (Toksai mirų- t a i t r i u k ^ m a u j a liberalai re- džiagos. 

voliucijonieriai \s Meksikos 
valdžia. 

Prezidento Coolidge partdyma p R A M 0 N I N K A , U ž A L K 0 . 

Pavojingai apdegė 
A. Esmont, 47 m., 1820 K-

vergreen ave., pavojingai ap
degė, kuomet jis mėgino ga-
zolinos pagelba užkurti pečių. 

panaikinta ginklams ir amuni
cijai embargo, ty. draudimas 

HOLIO NUODIJIMĄ 

išvežti ginklu, ir amimiciją į Į W A S H I X ( > T o N , s a u s . 6 . _ 
Nicaragua. 

Embargo panaikinimas lie 
čia vieną Nicaragua valdžią, 

sio tėvo noras. 

KATALIKŲ SKAUTAI 
AIRIJOJ 

I 

DEL RUSIJOS NESUTIKI-
MAI DUBLINAS, saus. 6. — Ai

rijoj gyvuoja neskaitlinga Ai 
rių Katalikų Bernaičių Skan-! LONDONAS, saus / . — 

GINKLUOJA JAPONUS 
PRIEŠ AMERIKĄ 

Automobiliu aukos 
Pirmomis šešiomis sausio 

Kuomet Kongrese svarstomas < l i e n o m i s C , , i c a^°J n u o a u t ° -
atmiešiamo nuodais alkoholio:

 l n o h i l i , i ž u v o 2 4 asme">'*-

i 

z c o 
00 

klausimas, vartoja, denatūruotą 
alkoholį pramoninkai priešina- j Pasmerktas miriop 
si kitai alkoholį miešti formų-( Kriminaliniam teisme pas-
lai, kad jis nebūtų nuodingas merktas miriop žmogžudis O. 
vartoti. 

Pramoninkai tvirtina, kad 
mediniu alkoholiu atmiešiamas 
javų alkoholis esąs komercijai 
tinkamiausias. 

Quarles, 21 m. negras. Jis an-
trukart buvo teisiamas. *• 

PARYŽIUS, saus. 7. — Lai
kraštis Sansfil ra!so, kad ame
rikoniški slapti agentai Nica-| SPRINGFIELD, 111., saus..1 gų. 

tų* organizacija. Dabar taria- Praneša, Britanijos kabinete. ragua respublikoj suseka ne-' 7. _ Valstijos lą^islatura grei 
masi iškelti kampaniją tiksiu kilę nesutikimai del Sovietų mažus ginklų sandelius. Tie | f a i po atidarymo pasiUuosavo 

Chicagoj areštuotas A. Gaj-
litz, kurs pirm 12 metų New 
Yorko valstijoj nužudęs žmo-

tą organizaciją kuodaugiaus Rusijos. Pramatom% kabineto ginMai esą. ten pasiųsti iš Eu 
praplatinti. suirimas. ropos, daugiausia iš Belgijos. 

<• Tad, girdi, dabar J. Valsty-
LONiDONAS, saus. 7. - St. BOSTON, Mass., saus. 7. — bėse ir klausiama, kokiais tik-

Tbomas ligoninės dr. J. Levris Cliarlestown valstijiniam kalė- slaia tie ginklai "sukrauti? Gal 
tvirtina, kad alus žmogui var- jime elektTa nugalabinti 3 ka- japonams tikshi pullti J. Vai
toti toli sveikesnis už kavą. liniai. sty^bes? 

porai savaičių. 
Vakar Chicagon atvyko Au

stralijos premiera^ Sir Stan
ley Bruce. Jis i's Londono vy-

SAN FRANCISCO, Cal., sa- ksta namo. 
us. 6. — PrincasJ Chichibu, Ja- • = = = 
ponijos imperatoriaus broMs, CHICA30 £R APYLIN-
garlaiviu Siberia Maru aplei- KĖS. — Išdalies apsiniaakę ir! 
do Ameriką. šalčiau*. 

Q T e i s i n g a s Patarnavimas 

Siųskite Savo Giminėms 
1 

LIETUVĄ 
P I N I G U S 

P E R 

DRAUGĄ 
Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" shin 
čia per didžiausią LIETU 
VOS VALSTYBES BAN 
KĄ IR ŪKIO BANKĄ 

"DRAUGAS" siunčia Pi-
tiiguš Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais ir 
Telegrama, > 

c 
I 

1 8 
K) 
VA) 

"Drangas" Pib. Co 
2 3 3 4 8. Oakley Ave 

Telefonas: Roosevelt 7791 

http://juvaWon.asava.stj
file:///icaragua
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»»» "DRAUGAS 
Pnblis*$d Daily Except Sundays 

One Year 6.00 
8Lx Months 31.50 
"yhree Months 2.00 
One Month *. . * .75 

. T*o Weeto -3i 
: A Copy 08 

Europe one year . . . . 7.00 
Six Months 4.00 

O ar rasi- dabar " pašaiilyįė" 
didesnius fariziejus, už bolŠe-

sr 

Iš KATALIKŲ BAŽNYČIOS VEIKIMO PER 1926 M. 

PASTABELES 

Bolševikų "davatkos" 
i 

Bolševiku; "davatkos" pa
sigenda "artimo meilės". Jų 
supratimu artimu yra tik bol
ševikas. Jei kas savo raštais 
pliekia kitus, jei kas kitų par
tijų žmones niekina, dergia, 
pravardžiuoja, kaip imano, 

vikus. Jie savo spaudoje, sa
vo prakalbose, savo agitacijo
se bubnija. apie nepaprastus 
gerumus visiems prie bolševi
kų tvarkos. Tuom tarpu jie 
patys gerai žino ir kiekvrenas 
protingesnis žmogus supranta, 
kad visa tai netiesa. 

Bolševikai šlykščiausiais 
budais smerkia, niekina, bjau
roja visus, kas. .tik ne bolše
vikas. Jie neparodo nebolševi-
kams mažiausio pasigailėjimo. 
Ir tokie žmones t kalba apie 
meilę artimo. 

Nebereikalo vis 
nuo jų ginasi. Net darbinin
kai, kuriems bolševikai taip 

• ; 

Prašau J Mano Kampelį. 

priskaito jiems tokių nedorų 
darbų, apie kuriuos tie net ne- Į l a b a i dmg ž a d a J ^Q b a i d o 

pamąstė, tai bolševikai tyli. s į ^ v i s d a u g į a U ir daugiau 

, (Pabaiga) 

. i •• Misijų Rėmimas. 
Bažnyčia turi jai jos Įsteigėjo palikta pasiuntinybe 

skalbti Evangelija visoms pasaulio giminėms. Bažnyčia ta 
pasiuntinybę uoliai pildo. Jos iirinkti ir siųsti misionieriai 
pasiekė visus pasaulio kampelius ir skelbia Evangeliją. 

Pijus XI į misionieriųr darbą ir jų nuopelnus pasirūpino J 
pakreipti viso pasaulio dėąaesį. 1 

Didžiojo Jubiliejaus metu visą laiką buvo Misijų paro
da, kuri aiškiai įrodė visiems^ kokį kilnų darbą atlieka ka-
taukų misionieriai ir kokią didelę naudą daro visai žmonijai. 

Kaipo misionierių darbų paminklą Pijus XI Vatikane 
įsteigė misijų Mhtzišjų. Per 1926 metus viskas ta§» puikiau
sia parengta, o nuo pradžios 1927 metų bus iškilmingai atida-

^ visur | rytiįs liuikytojami. !* 
Antras į y m ^ dalykas Misijų reikalais atlifctav tai Sv« 

Tėvo pareikšta ir smarkiai pabraukta mintis, kad Misijų ša
lyse imtų, kaip galimą.greičiau, veikti tegimiai kunigai. O 
Kinijai pats popiežius. Pijus XI savo rankomis konsekravo 

Be | tik tegul kas jų tikrus d a r b i n i n k ų susipranta ir veja i 6 tikrus kiniečius vyskupais. 

lOJlilBS, 
v 

• . . 

Kampininkai klausimai. 

KL Ar valia katalikui, pri
klausančiam prie parapijos, 
skaitančiam " Draugą'* skai
tyti ir "Naujienas" iš žingei

dumo? / I 
Singelis. 

At. Aš, kampininkas, nega
liu nei uždrausti, nei pavėlin
ti, geriausia, jei esi parapijie
tis, klausyk pamokslų, tai su
žinosi, ar valia; o antra — 
pasiklausk savo nuodSm-klau-
sio. 

Apsjoitai, žjmonės plačiai 
kalba, kad "iirigeidamas yra 
pirmas laipsnis į ppagarą". 

Jie va rojuje iš žingeidumo 
paragavo uždrausto vaisiaus, 
na ir gerai žinai, sipgelėli, 
kas iš to pasidarė.. Įr dabar 

1 

Penktadienis, Sausis 7, 1927 

nekuriais atžvilgiais, netobu
lumą, bet, kaipo tiesos sklei
dėja, Katalikų Bažnyčia liko 
nenugalėta, vis didesni ir di
desni pulkai išpažįsta tikrą
jį Dievą. 

Tai-gi sakau, nors ir dabar 
atsiranda naujų tikybų, (apie 
jas teks atskirai pakalbėti), 

O antras mano nuoširdus [atmetančių katalikų tikėjimą, 
patarimas, tai niekuomet no- bet vis-gi tiki ir tikėjimą sta

to aukščiau už viską, o jeigu 

At. Ką daryti? Žinai, ką 
pakeikęs ir pykęs katalikas 
turi daryti. Turi pamesti py
kęs, eiti išpažinties,! gailėtis 
negerai padaręs, daryti at
gailą, taisyti blogą. 

ei tik kas iš katalikų juos už-Į " . '. T .'.v,- * i r jw smarkiai plėtojasi Minėta, dar 1925 m^pabaigoje 
JNa ir Kas sraii molėti Dia x> ;. , , , -ar*! m t m t * * 

piktus darbus išvelka auks- b,oigeVįkus į^ten, kur.pifmrąu 
ivn, tai tuojaus pasigenda ^ a p g a ^ į s i l e i & , -Visur . . . , .. . . h » j n B d * r w 
"artimo meilės". Jie skubina n y k s t a a r t i m o m e i l 6 M š e v L Vis daugiau ir daugiau kreipiama dėmesio i Bytų Krik- m m n s n u o - j o s žbgeidumo at-
operuoti "artimo meile", ypač k a m s _ . - t >r ščionis.. Jų reikalams įsteigtas Rytinis Popieįiįkas Institutą.^ s įr ugsta. 

KL. Buvau geras katalikas 
ir darbuotojas del tėvynės,* 
bet kJaip atėjo žinios, kad Šv. 
Tėvas pardavė Vilnių palio
kams, tai labai keikiau ir da
bar esu supykęs. Ką turiu da
ryti? 

Vilnietis> 

kliudo ir jiems jų piktus dar
bus ir veidmainiavimą paro
do. Neturėdami argumentų 
ptr^mti jiems padarytų teisin
gu priekaištų, suduoda "da
vatkas" ir kalba apie artimo 
meilę. 

Artimo meile. 
Bolševikų "meilė artimo", 

matyt, yra visiškai bolševikiš
kos rųšies. Jei tau bolševikai 
lipa ant sprando — tylėk; jei 
".e taikosi tave apgauti — 
tylėk; jei jie rengiasi tave ir 
kitų nuosavybę pagrobti — 
tylėk; jei jie veidmainingai 
darbininkus suvadžioja ir 
mulkina — tylėk. Taip, tylėk, 
tai tau pripažins meilę arti-
mo. 

Katalikų artimo meilė rei
kalauja perspėti savo artimą, 
jei ji kas nors, kad ir bolševi
kai, nori apgauti, ar nus
kriausti, ar suklaidinti. 

katalikų artimo meilė rei
kalauja įspėti arba net subar
ti artimą, jei jis bando kam 
nors bloga daryti, o tuo la
biau, jei daro. 

Kristus, artimo meilės skel
bėjas ir žmonijos pavyzdis, 
skaudžiais ir rūsčiais žodžiais 
barė fariziejus, norėdamas, 
kad jie pasitaisytų ir pames
tų pikto kelius, kuriais jie 
vaikščiojo. ! 

Jis įspėjo visus žmones 
saugotis fariziejų "raugo" 
arba ^ų iškrypusios dvasios, 
jų netikusių darbų. 

kes lovoje? O oolsevikai joms 
labai panašus. Jie mėgsta 
čiulptiį bet nenori už tai nie
ko gera daryti. 

Reikėtų bolševikams susi-
prasti ir mesti savo kreivus 
kelius. 

Lenkų baimes. 
Lenkija, pasigrobus sau sve

timų žemių, didžiuojasi esanti 
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šimtų metų sukaktuves nuo Nikėjos Tarybos. Tas sukaktuves 
minint Vatikano Bazilikoje, graikų apeigų prisilaikant buvo 
atlaikytos iškilmingos Mišios. Jose dalyvavo ir pats Šv. Te-
vas. 

Kitas svarbus įvykis, kad graikų Melkitų Patriarkas bu
vo patvirtintas. Vėliau tas pats patriarkas sykiu su savo ap
eigų vyskupais ir kunigais atkeliavo Romon ir ten visi pa
darė prie popiežiaus ir kardinolų tikėjimo išpažinimą. 

Patriarkui buvo įteiktas pallium, kaip ženklas vienybės 
su Apaštalų sostu. 

Be to Šv. Tėvas priskaitė į palaimintųjų skaičių tris bro
lius Maronitus, nužudytus Damaske 1860 m. Jų beatifikavi-
mas įvyko sykiu su pranciškonų vienuolių beatifikavimų, didelė ir galinga valstybė. Bet j 

pasirodo, kad pasigyrimai jos kurie buvo nužudyti tokiose pat aplinkybėse, kaip tie trys 
Lyg Maronitai. nešildo ir nenuramina, 

vagis-plėšikas iš visur : sau 
mato pavojų. 

Kad franeuzai smarkiai gi-
miniuojasi su vokiečiais, Len
kija mato sau nelaimę. Ji jau 
žinanti, kad Pranei jos užsie
nių reikalų ministeris Briand 
"nematysiąs", kaip ginkluo-
sis Vokietija ir neskųsiąs jos 
Tautų Lygai. Jis net pasiren
gęs tartis pilnai apleisti Parei 
n j. Tai jau ištikrųjų- paliuo-
suos vokiečių rankas pasmaug 
ti Lenkiją. N 

Antra " baisenybe Lenkijai 
ta esanti, kad Italija smar
kiai darbuojasi surišti į są
jungą Italiją, Angliją ir Vo
kietiją. 

Prie šios sąjungos Italija 
mananti pritraukti Lietuvą, kad Pabaltijoš valstybėms už 
o gal but ir kitas Pabaltijoš prisidėjimą prie minėtosios 
valstybes, kad tuo būdu sus- sąjungos pažadėta finansinė 
tiprinus vokiečių padėtį san-: parama, 
tykiuose su lenkais. j Kode! Lenkija tuo nuolati-

Ji ir tai jau gerai žinanti, niu drugiu serga? Atiduotų 

n • 

Šis Šv. Tėvo žingsnis padarė didelį įspūdį ne tik į Rytų 
-.-. 
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"klausyk melagių ir nesisku
bink jiems tikėti. 
-Esi Vilnietis, tai turi žino

ti, kad Vilnių pagrobė palio
kai ginkluota jėga, vadovau
jant Želigovskiui. Šv. Tėvas 
tame užgrobime, žinai pats, 
kad nedalyvavo. Jis Vilniaus 
niekuomet neturėjo, tai kaip 
jis galėjo paliokams jį par
duoti! 

Ateis tinkamas laikas ir 
lietuviai atsiims Viliųų. Tuo
met Šv. Tėvas atsiųs savo 
Vizitatorių j Lietuvą ir per jį 
sutvarkys Vilniaus krašto 
Bažnyčią. Kaišiadorių vysku
piją pudidins, da gal but įs
teigs kokią naują, o tuomet 
kvailesnieji paliokai gal but 
keiks, kad Šv. Tėvas Vilnių 
pardavė Lietuvai. O ką pats 
tada, Vilnieti, sakysi? 

Kampininkas. 

LAISVAMANYBĖ IR JOS 
PLĖTOJIMASIS LIETU

VOJE. 

katalikus, bet ir į stačiatikius. 

Apaštalų Sostas ir Amerika. 
Apaštalų Sostas pereitais metais paskyrė Apaštalinį de

legatą Antiiams. Sis' Delegatas yra vietoje buvusio Kuboje. 
Jungt. Valstybėse, Texas'e įsteigta nauja vyskupija; ir 

įsteigtas taip pat Apaštalinis Vikariįatas Jungt, Valst, terito
rijoje prie Panamos kanalo. 

Laiminant Šv. Tėvui Chicagoje įvyko 28 Tarptautinis 
Eucharistijos Kongresas, kuriame Šv./Tėvą atstovavo jo de
legatas kardinolas Bonzano. 

Meksikoje besiaučiąs žiaurus katalikų persekiojimas skau
džiai užgauna Katalikų Bažnyčią. Bet Bažnyčia vis kartą lai
mes, o jos prispaudėjai ras savo atlyginimą pas žmones ir pas 
Dievą. 

Daug Bažnyčios nuveikta įvairiose šalyse, pavyzdin, kad 
ir Lietuvoje, kurioje tapo įsteigta Bažnytinė Provincija. Visų 
daVbų neaprašysi trumpame straipsnyje. B 4 
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lietuviams Vilniją, įvyktų są-
taika, įgytų sau gerus kaimy
nus ir nereiktų bijoti. 

Bet kas duos lenkui tiek 
proto? Greičiausia tik' jos da-
b'na "parcelacija". 

Laisvamanybės idėjos, kai
po tokios, nėra ir būti negali. 

Jeigu perversime pasaulio 
istorijos lapus, tai pamatysi-
me, kad apie., laįsyiamanybę 
ten nėra pasakyta nei vieno 
žodžio. 

Seniausios Europos tautos, 
nors daug šimtmečių gyveno 
tikrojo Dievo nepažindamos, 
bet žmogaus instiktas sakė, 
kad tikėti reikia ir žmonės ti
kėjo, išrasdami sau tą, ar ki
tą tikybą: garbino įvairius 
sutvėrimus, pavyzdžiui: sau
lę, perkūną, įvairius^ žvėris, 
ar, bendrai, tokį daiktą, kuris, 
jų supratimu, buvo vertesnis. 
Net pačios tamsiausios, lau
kinės tautelės, ir tos be tiky
bos neapsiėjo.' Vienu žodžiu, 
tikėjimo žmogui reikalingu
mą pripažino, be išimties, visa 
žmonija ir, tikėjimą, koks jis 
nebūtų, visi ir visuomet sta
tydavo pirmoje eilėje. 

Kada žmonijai buvo suteik
ta Dievo malonė, kad pašau 
lis turėjo progos per atsiųs
tąjį Dievo Sunų susiartinti, 
paginti tikrąjį pasaulio [kūrė
ją, milionai žmonių nulenkė 
galvas Tam, nuo Kurio viskas 
priklauso. Kuris tverė ir savo 
malone palaiko viską, kam pa
saulyje leista gyventi. Bet 
žmogus, pilnas geidulių, pui
kybės ir garbes troškėjas 
pakliuvęs gyvenimo tuštumon, 
nenori būti dėkingas Pasaulio 
Kūrėjui, ieško, grabalioja, nu-
lysta nuo tikrojo kelio, bren
da į dumblyną nusidėjimų ir 
nei:asijunta, kad jaų^ reikia 
duoti atskaitą Visogalinčiam 
Dievui ir čia visiems žemiš
kiems smagumams galas 

taip, tai mes matome, kad tik ė 
jimas žmogui yra būtina są
lyga ir žmogaus širdyje lais-
vamanybei nėra vietos. 

Lietuvos ''laisvamaniai''. 

Skirstosi į dvi kategoriji: 
paprastieji kasdieniniai ir in
teligentai. 

pirmutinis laisvamanybės 
apsireiškimas tampriai suriš
tas su tinginiavimu. Tas, ar 
kitas jaunuolis, kurs tik pra
deda Gaminiame gyvenime ap
sileisti, žiūrėk vieną, antrą 
Kartą be jokios priežasties ap
lenkė bažnyčioje pamaldai 
'kur nors žydo pastogėje pa~ 
pirosą įsikandęs prastovėjo. 
Neretai net kitus savo drau
gus, einančius bažnyčion na-
juokia, beto, kur nors sugrie
bęs kelių lapų prieš tikėjimą 
knygelę paskaitys, ot, ir skai
to save daug žinančiu-laisva-
maniu. Žinoma, toliau įsidrą
sina labiau, tai kunigą pašie
pia, tai išjuokia kataMkų ti
kybos apeigas, kartais ir pa
tį katalikų tikėjimą mėgina 
"kritikuoti" ir visa tai, slap
i a nuo tėvų ir vyresniųjų, sa
vo aklumo darbą, kiekvienai 
progai pasitaikius, skleidžia 
tarpa jaunesniųjų, kurių siau 
/• ) > " • >+ iii- • 

rutėje vaizduotėje tokių "gu 
dragalvių" sumanymai randa 
tinkamiausią dirvą, plėtojasi, 
auga ir, dėka to, tariamoji 
laisvamanybė, o tikrian ta
riant ištvirkimas, didėia» 

i 

Raulynas Rašalynas. 
(Bus daugiau.) 

Lig paskutinių laikų, nors 
katalikybe daug pr»<£ų turė
jo, PU jais kovojo, bet visuo
met persvara buvo tikrojoj 
pusėj — visur katalikybė nu
galėjo. 

Daug atsirado naujų sektų 
— tikybų, kurių pasekėjai ar
dė Katalikų Bažnyčios pama
tus, lenkė,savon pusėn, išro-
dinėjo Katalikų Bažnyčios, 

Ūkininkams Kartuvės. 
Žydas Epšteinas su social

demokratais padavė Seimui 
toki darbininkų apdraudo^ 
įstatymo projektą, kad jį pri
ėmus ūkininkams butų buvu
sios tikros kartuvės. Gi dar
bininkai tik tie butų pelnę, 
kurie puolė bolševikų ir so
cialistų glėbin, pametę tiky
bą ir teisybę. 

Bet jam teko griūti sykiu 
su jo "gimdytojais". 

• » 
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PRIVATINĖ NUOSAVYBĖ. 
(Tąsa) 

Tolesniai, pirmos žmonių šeimynos 
suaugę vaikai sukūrė savo šeimynas ir 
užėmė tolimesnius plotus žemės ir paga
mino sau turtą. Tėvams mirus, jų vaikai 
pasidalijo savo \ė\ų palikimu. Ir taip to
liau panašiai vystėsi nuosavybės plėtoji
masis: dauginosi žmonės, vienlaik augo 
nuosavybė. Sulig to matome, kad pirmyk
ščiai nuosavybės įgijimo budai buvo už
ėmimas niekam nepriklausančių plotų, 
darbas ir paveldėjimas. Žmonių gyveni
mui besivystant dar virš to prisidėjo nau
jas būdas nuosavybei j gyti — pirkimas. 
Apie tai, kas pasakyta, liudija taip istori-

Panaikinti privatįjf nuosavybę, reiškia 
tą pat, ką sugriauH žmonėms priklausan
čias prigimties teises. Kas tai per vienos: 
prigimties teisės? Prigimties teisė tame 
atyėjuje reiškia teisę ir*priedermę palai
kyti iavo gyvybę. Gyvybės palaikymui 
reikalingas maistas, drapanos, gyvenji&o 
namas. Turtas, kuris yra vieninteliu bū
du pasiekimui taip maisto, taip drapanų, 
taip namų žmogui priklauso sulig priginą-
tiės teisių. Tat kiekvienas pasikėsinimas 
atimti nuo žmogaus teisėtai jam priklau
santį turtą, kurs reikalingas" palaikymui 
jo gyvybės, yra pUjtadarybė, vagystė, 
skriauda. KaVlangi socialistai siekia nuo 
kiekvieno žmogaus viską atimti, taigi jie 
siekia vagysčių, piešimų ir žmonių skriau 
dos. Mes apie tai negalime pamiršti ir 
mūsų priedermė įuos sulig to įvertinti. ja, taip senovės papročiai. 

Jei tat nuo pat pradžios žmonijos , Bet dtfleiskime, kad socialistai su 
tarpe buvusi privatinė nuosavybė ir ji- laiku kada nors įvykintų savo piktas sva-
nai teisėtu būdu įgyta, tai kokiomis tei- jones; daleiskime, kad visa žmonija pa-
sėmis šiandie socialistai besiremdami drį- siduotų socializmo plėšikams ir privatine 
sta siekti nuo žmonių viską atimti? Ir nuosavybė butų panaikinta? Kas tad» pa«-
aklas mato, kad socialistai siekia pikto, sidarytų? t 

i 
Priyatinę nuosavybe panaikinus, pa- čionybės amžiais ir-gi buvo viskas bend- . aei vieno nevertė atiduoti beturčiams sa-

saulis, vietoj socialistinio rojaus, susi
lauktų pragarą. Juk kiekvienam aišku, 
kad ši&udie privatinė nuosavybė skatina 
žmones prie darbo, prie pasišventimo. 
Šiandie žnionės įuosu nocu atlieka daug 
sunkių įr pavojingų darit>ų. ftelko? Nes 
kiekvienas nori pasipelnyti, kiekvienas 
nori įgytį savo nuosavybėn daugiau tur
to. Kas-gi panorės tuos visus sunkius ir 
pavojingus darbus dirbti, kuomet socia
listai panaikins privatinę nuosavybę? 
Tuomet ir varu varant nieko gero nesu
silauksime. Bet, daleiskime, kad socialis
tų botagas privers darbininkus klausyti. 
Tuomet tai jau ir pasirodys socialistinių 
gerybhj vaikiai: sudieV 'žadamoji lygybė 
ir laisvė,.. Darbininkus laukia baudžiava 
ir vergija, gi darbo našumas sumažės li

rai. Pasiturintieji atiduodavo savo tur- vo turtą, jie vien ragino... Apeštalų dar-
tus Apaštalams ir tie dalijo beturčiams, bas, buvo labdarybės darbas; mielaširdys-
Juk katalikai ligi šiai dienai turi savo tės, krikščioniško pasigailėjimo apsireiš-
komunistus ir socialistus ~- tai jų vienuo kimas. Tuo tarpu socialistai nori 
lįai ir vienuolės. Bendrai dirba, bendrai , varu nuo įmonių atimti, gi toks darbas 
gyvena, nieko savo neturi. Jei pas kata
likus galimas komunizmas, tai mesft so
cialistai, dar geriau padarysime: visas 
pasaulis*ir visi žmonės tuo būdu gyve
ns. Ar negerai?" 

Negalima butų socialistams gerų sie-

vadinasi plėšimu. Jie verčia atiduoti sa
vo nuosavybę, arba ją atima, bet kokiam 
tikslui? Kaip iigšiol gyvenimo faktai pri-
parodė, visas pagrobtas žmonių turtas 
socialistų "bosų".kišenyje sutirpdavo, gi 
beturčių minios gaudavo vien nuotrupas, 

kių pavydėti, jei jie ištikrųjų mus visus lig kad šuniukai pastalėje. Jei tas netie-
vįenuoliais norėtų padaryti, bet kadangi sa, tai te socialistai užginčija ir pama-
įie savo gražiais žodeliais vien prigauti j tuotai atremia taip Prancūzijos revoliuci-
nori, tai esame priversti nurodyti jų ta- j jos faktus, taip dabar Busijos bolševikų 
me atvėjuje melą. 

Vargšai socialistai! Jiems atrodo, 
buk jie lygios dvasios, kaip kad ir pir-

gį pat nunimumo. Štai tau ir rojus: reik mieji krikščionys. O ne! Mažytis skirtu-
dirbti, nėra kam; reik vajgyti, yra daugy- mėlis visgi užeina. Kame? Pirmieji krik-
bė pilvų; neklausai, botagu per nugarą,. ščįonys nuosavybės nenaikino, nes turtin-

Bet socialistai šioje vietoje stveriasi gi žmonės iš liuoso noro aukodavo atlie-
i'JC gudrybių ir taip sako: "Jus peikiate mu- kamąjį savo turtą Apaštalams, gi Apaš-

$ų komunizmą, o juk pinnaisiais krikš- talai šelpdavo beturčius. Apaštalai vvaru 

revoliucijos įvykius. Svetimas socialis
tams pasigailėjimas ir žmoniškas jausmas, 
jei jie pasiryžo visus Žmones vieamarš-
kiniais pctUkti... tai kame skirtumas tarp 
pirmųjų krikščionių ir nausų dienų socia
listų. 

(Bus daugiau) 
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D A R B 
DARBININKŲ SKYRIUS. 

nu i liiini TSTu77i 11111 imP?rt irmTtl 
GELEŽINKELIO BRENZ-

MONAS. 
Kas yra geležinkelio brenz-

toriui mokama 250 ligi 300 
dol. i mėnesį. PasaZierinio 
traukinio konduktoriui moka
ma daugiau — 300 ligi 350 

riai yra nuomones, kad namu 
statymui šiandie kai-kur per-
maža darbininkų ir namų sfca-
tvmas vietomis užvelkamas. 

kaly traukinio yra sargas —(tarnybos. 

clol. į mėnesį, š i pastaroji po-j Taigi, su penkiomis darbo 
zicija atsiekiama tik po ilgos: dienomis butų toli blogiau. 

Toliaus jie sako, kad šian-
flagman. Konduktorius pri
žiūri viso traukinio ir jis ran
dasi toj traukinio daly, kur 
reikalingas. 

Ant brenzmono tad uHiau-
jnonas ? 

Brenzmono arba brakemono 
vardu vadinamas tas geležin-it.is kuone visas burbas vago

nų atkabinėjime ir sukulinė 
jime. Jis .turi paduoti signa
lus inžinieriui ar važiuoti to-

kelio darbininkas, kurs suka
bina arba atkabina prekinius 
vagonus nuo vagonų ir po
draug atidaro arba uždaro i-

Prekybinių traukinių didis difl darbininkai dirba pusšeš-
judėjimas visuomet prasideda j tos dienos savaitėje arba 44 
rudenį ir tęsias kuone per ž-e- valandas. Kuomet jie savaitės 
ma. Tad rudenį geležinkeliam* <torba sumažintų ligi 40 valan
čia reikalinga ir daugiau <"J, ji* norėtų tomis valando 

liaus, ar sustoti, ar stumti at
gal. Jis turi atidarvti arba 

i 
vairius pašalinius geležinkelio 
bėgius. i a'daryti pašalinius bėgius, iš 

Seniau brenžinonui tekdavo kurių vagonai paimami arba į 
dar daugiau darbo atlikti. Jam kuriuos vagonai sustumiami 
prisieidavo kiekvieną atskiria i 
vagone tam tikrais tekinių 

Tas darbas yra pavojingas, 
v«ą<f tamsumoj dirbant. J\ei-

mis pelnyti ir už tas 4 nedir
bamas valandas. Kitaip pelny
ti negalėtų, kaip tik padidi
nus šiandieninius uždarbius. 

veržtuvais veržti, jei re)kėda- Į kalingas nepaprasto apsukru 
vb traukini sustabdvti. Šian-1 n.o ir stiprios sveikatos. Nes 
die traukinio vagonų tekiniui ar sniegti ar lįja, ar ciaip 
veržima* sueentralizuotas. Tas'loks nepakenčiamas oras, 
atliekama suspaustu oru. Tikjl.vcnzmonas turi dirbti, turi 
šiai prietaisai sugedus, bren-

brenzmonų. Kas nori gaufi ta 
darbų, geriausias laikas yra 
ruduo. Tuo reikalu turi kreip
tis pas traukinių viršininką 
(trainmaster), arba i lokali 
geležinkelių darbo biurą. Iri 
imama vyrai 20 
amžiaus. Kurie seniau 
ant geležinkelių ir susipažino tirti pačių amatninkų nuomo-
su tokiais ar kitokiais darb\is,pc. Be abejones, amatninkaį 
priimami ir senesni. 

Jei darbininkas priimamas, 
pirmiausia jis siunčiamas pas 
kompanijos gydytoją jį ekza-
minuoti. Turi turėti absohu-

pįgti. Ir jis linko prie sakomo imavo NacijonaJė Katalikų Uo-
į statymo suspendavimo. į rovės Konferencija. 

Dabar tas pat žinovas ra 
šo apie gerbūvį. Jis pareiškia,] 
kad gerbūvį iškelia šie fak
toriai: lengvas pinigni gavi
mas, darbo srity taika ir var
žąs ateivystę įstatymas. 

Jei šioj šaly gyvuoja pui 

A. B. 

Į tai atsižvelgiant į prieši
namasi penkių dienų darbui. 

28 metų j Tokios nuomonės yra datb-
iau dirbo ttovi&i- (*aila, fcad netenka pa

jos prezidentas Wm. Oreen 
kus gerbūvis, tai kam reika- 'paskelbė pareiškimą, jog ai 
linga kovoti varžantį ateivy*- ėjusieji 1927 metai taipat 
p; įstatymą! Jei šis įstatymas*, busią geri savo gerbūviu, jei 
palaiko gerbūvį, kam reikia ne geresni už 1926 me-
gerbuvį keisti pigiuoju gyve- ius. 
Irimu f ""Paugelis musij pramonių 

Aišku, kad kažkurie naci- atliko tikrą' pažangą gat/tvbof, 
jonaiiai žinomi ekspertai daž- nusistatymų ir metodų atžvil 

"Kadangi uždarbiai aukšti, 
mes galime įsigyti daugiau į-
vairių daiktų, kokius pramo
nės didelėj kiekybėj gamina. 
Kytinių geležinkelių konduk
toriams ir geležinkeliečiams 
uždarbių padidinimai gali ge-

A.nerikos. Darbo Federaci- riausia liudyti, ko mes galime 
laukti 1927 metais". , 

Anot jo, ateinančius geruo
sius laikus nusako ir nema-

DARBO TADAS APIE 
GERBŪVĮ. 

eiti savo pareigas. Jo darbo 
žmonas turi gerai pasiraivyti, va izdo* .nereguliarės, ry. , i š [ f i v * * * į v a i r u m * i r t u r i « * 

Prekiniai traukiniai šiandie returi iškalho nustatytų dar 
labai ilgi. Vieną traukinį daž
niausia sudaro daugiau kaip 
125 vagonai, kurie užima apie 

t vieną mailę kelio. 
Brenzmonas tokiam tranki 

Ifcjr skaitosi kaipo tarpininkas. 
Priešaky yra lokomotyvos in
žinierius ir kurentojas. U2pa- prekybinio traukinio konduk 

bo; valandų. Turėdama^ iiuoso 
laiko, jis gali ilsėtis. Atėjus 
'vikalui dirbti, jis turi dirbti, 

BrenzmonaS uždirba 150 li
gi 175 dolerių į mėnesį. Jam 
ištarnavus paskirtą eilę metų 
jis gali but paaukštintas į 

SKEITAI NUPIGINTA KAINA 

nai patys sau prieštarauja. Jio 
nėra liuosi nuo šalies politi
kos. J ie , , nęra bepartyviai. 
Kadir Babson. Jis pažymi, 

giu "pareiškia Amerikos d;r-
ko vadas'/. Ir tas iškėlė ger
būvį. Mūsų amatų unijų k m 
psnis prisidėjo prie uždarbių 

kad J. Valstybių istorijoj dar iškilimo ir įrodė, kad aukšti 
uždarbiai yra galimį kuomet 
išrandamos pigios gamybai 
metodos. Mūsų priešinimasis 

čiai sveikas akis, ištolo mat v-

turi nuosavus apskaičiavimus, nebuvę tokios didžiai išnašios 
Amatninkąi, kiek žinoina,; businessV- atžvilgiu adml 
šiandie skundžiasi, kad jįe ne-, nistracijos, kai kad šiandie-
uždirba tiek, kiek jiems rei- m'nė administracija. Tai esą j mažinti uždarbius turi <jefinį-
kėtų uždirbti ir jų uždarbiai 
pažymėti už darbo valanda 
visai nėra aukšti. Su mažes-

žas aktivumas minkštųjų an
glių kasyklose ir audiminėse, 
taipat New Yorko valstijoj 
organizuoto darbo pradėta 
kampanija prieš komunistus, 
kurie darbininkus kursto. 

Buvusioji socialistinė vy
riausybe labai skubinosi apdo
vanoti Lietuvą eiviiėmis jung
tuvėmis ir divorsais, bet ne
suspėjo. 

ATSILIEPDAMI I "DRAU. 
. . . . . . GEM TELPANČIUS SKEL-

iai,Įdelto, kad administracija pil-Jjives įtakos pramonės nusis-l BIMUS, PRAŠOME PAMI-, 
las, nai atsidavusi ekonomijai. 8a- pfetymij apdirbime. * j fjgjĮ ''DRAUGĄ'* 1 

niais uždarbiais amatninkams 
jbutų labai sunkus pragyveni 

Jei gydytojas pripažįsta e- jnas. 
sant sveiku, darbininkas turi 
eiti paskirton vieton ir išmok
ti Mgnalų įvairumus-ir trau
kinio taisvkles. Kuomet iš to 
atlieka atatinkamai kvotimus, 
jis padedamas extra sąrašan 
ir, priroikus, pašaukiama* dar-
ban. 

KAIP PATYS SAU PRIEŠ-
TARIAUJJĮ. 

J. Valstybių *'businesso'' 
žinovas R. W. Babson kituo-
met i*ašė angliškuose laikraš
čiuose brangenybės klausiniu. 

Nestor Johnson ir kiti skeitai nuo 
$1.25 iki $7.00 

Taipgi užlaikau pilną pasirinkimą nafcii-
nių reikmenų, - lempų, dažų, varniftiaus. 
elektros dalykų enameliuotų daiktų ir 
visokių įrankių. 

\ v 

S. BUKAUSKAS 

Daugelis extra brenzmonų Jis tvirtino, kad šioj šaly 
nuolat išdirba per žiemą, gi 
pavasarį gali gryžti kur į iar-
mas dirbti. Paliekami nuola
tos dirbti, jei reikia, tik tie. 

1447 S. 30th AVE. Cicero, 111. Tel. Cicero S702 
Atplaukusiems bu*t diKMUunos dovanos 

^ S 

PIRKITE RAKANDUS ATYD2IA' 
— 

Pamaukite mns pirai segu pirksltK 
kitur. Tamstos patys perai tikrinsite, JOK 
nru>ų rakandai yra nanjaosios mados Ir 
parsiduoda teisingomis kainomis. Turime 
dideU nasirinkinią \i»ko kas tik reikalin
ga namui. 

CASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Phoue Boul. 9757 
= 

3934-26 So. Halstcd St. 
r1 i • — - J X . r = 

kurie pirmiau priimtt. Tai vt;-
dinasi senesnybės sutema. 
Pirmesnieji iš darbo paJiuo-
suojami tik pasirodžius j i ne
tinkamumui. Šiaipgi, kas pir
mesnis, tas yra pirmoje vie
toje. Senesnybės taisyklės lai
komasi ir teikiant darbinin
kams promocija.s. 

J. Valstybėse yra 114,000 
m1 latimų brenzmonų. 

PRIEŠ PELKIŲ DIEN(; 
DARBĄ SAVAITĖJE. 

"National Association of 
Buildlng Trades Emplovers'' 

daugiau svetimšalių darbinin
kų, darbas butų pigesnis^ ir 
podraug gyvenimas turėtų at-

brangenybę palaikąs ateivys-
tės varžymo įstatymas. įh 
sakė, kad jei šalin atvyktų žmonės, kurie neturi nieko 

ko, jei valdžią ekonomiškai 
veda \-rsus reikalus, tuo, budti| 
šaly daugiau padidina gerbu-
VI. 

• , • • . - • • • . , • ' 

Toli kitokios nuomonės . y a , 
bepartyviai žmonės, kūne su- f 
pi*anta "busines$^,V ir visa 
šalies padėtį. 

Nuolat giedama giesmė a-
pie gerbūvį yra niekas kitas, 
kaip tik ankstyva politinė 
kampanija artinantis 1923 
metams. 

Geriausia šiandieninį šaly 
gerbūvį gali atvaizduoti tie 

n'i f,;-' '•iiK'įir- sass 
-f • • •• rįrt 

— • 

v« i? 

bendra su politika. Ir mes jau 
žinome, koks cia gerbūvis. A* 
pie tai mus jau'ne kartę, infor-

=5= 

AR MA2A TŪKSTANČIŲ 
Šiaulių ir visos Šiaurinės Lietuvos išeivių gyvena Ame

rikoj neturėdami nė kokių žinių apie savo gimtąjį kraštą!! 
Net ir tie, kurie gauna laiškus ir skaito laikraščius negali 

įsigyti sau aiškų gimtųjų vietų gyvenimo vaizdą. O tas vaiz-
da,s kasdien keičiasi, auga, didėja. 

Kad tai yra tiesa, rodo ir tas, kad kilusieji iš siaurinės 
Iietuvos (Šiaulių apylinkių) Amerikos lietuviai kankinasi pa
siilgime gimtųjų vietų ir iki šiol nežino, kad jau trečias me
tas Šiauliuose eina visuomenes, politikos ir kultūros, savait
raštis 

u Š I A U L I E T I S » 

didžiuma balsų nubalsavo 

i 

kuris, kaipo didžiausias ir gausiai iliustiniojamas provincijos 
laikraštis, visuomet smulkiai aprašo nevienam išeiviui artimų j 
vietij įvykius, Šiaulių ir visos Lietuvos, ypač jos Šiaurinės da* j 

priešintis į namų statymo pra lies gyvenimą, gyventojų džiaugsmus ir nelaime-s. 
mone įvesti penkių dienu dar-' ' 
v •*• • t> •* zx£- a© metams kamuoja tik 2 doleriu —r gi JJ skaitydami Jus rl-; 
bą savaitėje. Podraug reižke į ^ ^ ^ ^ ^ ^ $&&* tt izd* ir U*M* gy*m\-
griežto prieiin^unio didinta m o naujienas. f*L ' 
amatninkams uždarbius. ' Siųskit 2 doleriu adresu - * IftHtTAKIA į ŠLitTtlAI 

Sakomos Associjacįjos na- ^ŠIAULIETIS" ir visus metus turėsit sau rimt* laikra&į. ( 

lietuvių plačios visuomenes 
vardu kviečiame jus] kilnų darbe, — įkurti 
pirmęję lietuviški aukštojo mokslo įstaigę, 
bernaičiams — Kolegija. 

Ilgai neatideliokite. Visi lietuviai kaip 
vienas, kuris dar save lietuviu vadina, prisi
dekite prie Lietuvių vardo kėlimo, prie mok
slo įstaigos statymo, prie įkūrimo savos Ko
legijos, 

Kad ta mokslo įstaigę pastačius, padir
bėkime jos naudai TIK VIENĄ DIENĄ. 

Gerbiamieji! visi siųskite vienos dienos 
uždarbį Kolegijos Fondan, įrašę reikalingas 
žinias į žemiau patalpintą kupone, šiuo ad
resu: 

REV. F. KUDIRKA, 
2 3 3 4 So. Oakley Avenue 

CHICAOO, ILLINOIS 
(Čia nukirpk) 

SIUNČIU CBKJ $ *>L „DIENOS UiDARBT* 

Marijona Kolegijos Naudai 

MAiCO ADRESAS: . , , 

GULVft: * 

Hrf^rA* VAt»TlJ> 

file:///-rsus
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Sveikata — Brangus Turtas. 
ATSARGA. 

Chicagoje, ir 
to nuėsto a-
pielinkėj, pra-
eitais metais 

. nuo automo-

. bilių žuvo 
daugiau 900 

'žmonių. Žu
vusiųjų skai

č iu je yra ne-
I>r. A. M. RACKI7S 
Tel. Cicero 7S« M 
11411 S. 50th A ve. 

maža ir lietu- cicero, ui. 
| I I I - I 

• vių. Kalbant apie kitus ne
laimingus atsitikimus, anot 

'lietuviškos patarles, žūsta 
žmonos lyg muses. O kiek su
žeistų ir invalidų skursta, 
kamuojasi! 

Lietuviai nėra tiek žiopli, 
kiek per drąsus. Į žodį "AT 
SARU I AI," lietuviai nelabai 
nori tikėti. Užtai Amerikoje 
tiek daug randasi lietuvių be 
{HVeikatos, invalidų, amžinai 
.nelaimingų. Vai, atsarga gė
dos nedaro! Pradedant Šiuos 
įmetus, lai kiekvienas lietuvis 
•jjasiiyžta: 

. i 

i ) Vengti pavoju gtcuan-
Uių gyvybei ir sveikatai. 

2) Taupyti savo sveikata 
, kiek galint. 

3) Pasijutus, jog nesveik uo-
| įi, neleisti ligai įsigalėti, nes 
pačioje pradžioje liga ga'iiua 
lengviaus pagydyti. 

Paug nelaimių galima iš
vengt; turint-omeny sekančius 
dalykus: 

1) Einant skersai gatvę, ge
rai j abi pusi apsižvalgyti, ar 
kartais iš kur nors automobi
lis neatpleška. 

2- Niekad nemėgink kryžke-
ly automobilį pralenkti. 

3) Lipant iš gatvėkario, pir-
[ma apsižiūrėk, ar iš užpaka-
flio pro šalį nevažiuoja auto
mobilis. 

4) Xešok lauk iš gatvėka
rio iki gatvėkaris nesustos. 

5) Nemėgink pasivyti ir už
šokti ant bėgančio gatvėkario. 

6) Nenumesk ant šaligatvio 

7) Nežaisk su revolveriu ar 
su šautuvu, nors ir butų nepri 
liuoduotas. Per klaidą kartais 
pasilieka šautuve koki HOBŠ 

kulka ir iš tokio "nepriliuo-
duoto" šautuvo tankiai trage
dija įvyksta. 

8) Nelaikyk ^jokio ginkįo 
ten, kur vaikai galėtų pasiek 

9) Nepilk iš bonkos kero-
sino j pečiu, nes gali ištikti 
baisi ekspiiozija. 

10) Degtukus nelaikyk arti 
pečiaus, nei ten, kur vaikai 
galėtų pasiekti. 

U) Vaistus su nusitrinu-
siais u/rašais mesk lauk! 

12) Visus vaistus laikyk 
ten, kur vaikai nepasiektų. 

lo) Niekad negerk vaistų 
patamsiais, nes vieton tikrų 
gyduolių, gali kartais nuo
dų atsigerti. Nuodai turi Imt 
paženklinta "POISON". 

14) Negerk patentuotų vais 
tų jei tikrai nežinai kas taa 
do iiga ir kokie vaistai tavo 
kūno sistemai yra reikalingi. 

Xi») Peršlapęs nestovėk ant 

ractžiuje, nes gasolvno durnai 
gali tave apsvaiginti ir nu
nuodyti. 

17) Nelaikyk benzinos arba 

daro, bet vis tiek, kuomet Kančios Istorija 15 
gresia toks pavojus, - reikia 
kuogreičiausia vėžį panaikin
ti. 

naftos kambary, ypač jei pe- | Odos vėžys galima tuoj pa
čiu* kūrenasi, arba jei kas tėmyti. Odos vėžys, papras-
roko. • > tai, užpuola atidengtas kūno 

18) Nevalgyk pasenusio ir dalis, kaip lupas, nosį ar bur-
sugedusio maisto. na. <Jal atsirasti nuo išdegi-

19) Jtfegerk nešvaraus van
denio. 

20) Patamsiais nieko ne
gerk ir nevalgyk. 

mų, nuo pypkės cibuko, nuo
latinio trinimo išgedusio dan
ties. Lupos, burnos ir liežuvio 
vėžys labai greitai išsiplėtoja 

Katalikų Tikyba, Kun. Pi. 
Bučys .75 

Žemaičių Kalvari jos* aprašy
mas 30 

Naujasis Testamentas, Viešp 

teritorijos taip ilgai nebusią 
išleidžiami, kol jie patys nepa
siduosiu valdžios malonei. 

To vieškelio pravedimas ir 
kitų planų įvykinimas gal im 
sia vienerius metu s ar ilgiau, 

Jėzaus, klot. apd 1.25 tvirtina valdžios šalininkai-
Apie Kristaus Sekimo, kiet. Bet, sako, indijonai busią at-

-. 20'kirsti nuo susisiekimo su kito-

21) Pasipažinus, jsidums ar ir todėl reikalauja kuogrei-
įsipjovus, žaizdą reik tinka- j čiaasio gydymo. Liežuvio vė-
mai ir švariai aptverti. Daug žy* ar fik nebus greičiausias. 
žmonių miršta nuo kraujo už-
nuodijimo todėl, kad nekreipė 

Akies vėžys ir-gi yra baisiai 
pavojingas. Vėžys kitų veido 

aĮ>d \ 
Galima gauti. 

DRAUGO KNYGYNE 

2354 South Oakiey Avc. 

domės į menkutes žaizdeles.{dalių beveik visuomet pasiiie-
i ant vietos ir nesiplatir.a. 
Odos vėžys dažnai praside-

Mat, menki kupstai didelį ve- ka ant vietos ir nesiplatir.a. 

zima parvercia. 
22) Ar gaisre, ar tvane, a r . ^ a paprastu gūželiu arba ekau 

bile kokioje katastrofoje, vi- duiiu. Dauguma karpų ir ap-

arba ant grindų banano ar o-
randžio žievės, nes^jei ne pat-j vėjo, !>et tuoj eik namo ir ap 
sai. tai kas kitas gali paslys-j mainyk drapanas. 
ti ir susižeisti. 16) Nebūk uždarytame gt-

Saugus investmentas mokant 7.2% 

Gaukit Mėnesinę Jeigą nuo 
Rapid Transit Kompanijos 

Investuokite į "L" sems dabar mūsų 
menesiniy mokesčių pienu. 

Jus esate pakviesti tapti šėrininkas-partneris Kapid 
Transit kompanijos kurie duoda Chicagai ir apylinkėms 
greitų ir pasitikima transportaeiją. 

Pasiūlydama lengą būdą važinėjimo po visą Cbicagos 
miestą, Rapid Transit kompaniją remia šio miesto 3,000,-
000 gyventojai. Jos linijos yra visose dalyse mieste. 

Inžinieriai pripažįsta kad Rapid Transit Kompanijos 
linijos taps didžiausia Chicagos transportaeijos systema 
ateityje, nes Cliieagos miesto progresas ir augimas pa
sieks 5,000,000 gyventojų iki 1950 melų. 

Dividendų Čekiai Siunčiami kas Mėnuo. 
Dabai* yra pasiulioma 7.2% Prior Prefeired šėrų kurių 
vertė yra $100. Dividendai po 60c. nuo šėro yra prisiun
čiami kas mėnuo. i 

v 

Faktai 
Apie-

Rapid 
Transit 
Kompanija 
Operuoja 226.64 
inilių vėžų ir 1,-
906 karų. 
Operuoja 5,300 
karų kasdien. 
Yra Savininkai 
Chicagos real es-
tate tiek kiek už
ima NVashincton 
parkas. 

Jus galite pirkti vieną ar daugiau šėrų už cash arba JJJJį, ifS^tCMT 
lengvais mokesčiais įnešti $10 ir mokėti likusius $10 į apipreku«ta' Put>-
mėn. Duodamas 6% ant jūsų pinigų iki išmokėti šėrai. Į į į Į y S m , , ^ ^ 
Jeigu negalėtumėt išsimokėti sugrąžiname jūsų pinigus. Prtvoiės turi d*u-
Tapkitc partneriu tame biznyje kuris duoda visai Chi- 5?,

a."?et* ., . 
• _ -* * '- - T> - i 'A. i i i , • KJekvienas doleris 

cagai greitą transportaeiją. Rašykite dcl platesnių m- investuotas j Prior 
formacijų šiandien. Pasiųskite kuponą. Preferred šėrus y-

x r* apsaugotas. 

UTILITY SECURITIES 
COMPANY 

72 West Adams Street, ČHICAGO 
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis 

ItUity Sceuritics t oiupanv, 73 W. Adams St., Chfcagu 
Be atsakomybės mano pusėje, meldžiu prisiųsti 

informacijų kaip investuoti J public utility stok*, 
kuris moka 7%. 

Vardas 

Adresas 

Miestu.-

• i • * • 

Valą 
' • ; ; • • • m •• • • i • . • • • • — 

1 

supirma gelbėk gy\fybc, o t ii: 
paskui turtą. 

23) Visad turėk obalsį: 
* U Y VYB& IR SVEIKATA i 
VKA BKANGE8NĖ! UŽ AUK 

GUAYAMAS, Sonora, Mek
sika, saus. 4. — Meksikos vai-
džia paduoda, kad jai kampa
nija prieš yaqui indijonus esa 
gerai ligšiol sekasi. 

mi s Meksikos dalimis. 
S. Valstybių valdžia uždrau

dė Meksikon importuoti aero
planus. 'Tad Meksikos valdžia 
sakosi ji 50 aeroplanų užsakiu
si Europoj. Sako, aeroplanai 
valdžiai reikalingi ne vien ko
voti indijonus, bet abelnai ša
lies apsaugai. ^ _ _ _ 

/ 
V*2YS. 

Vėžio liga užmu«a kasmet 
beveik 125,000 žmonių J . A. 
Valstijose. Vėžy* yra beveik 
išimtinai vidutinio, ar senes
nio, amžiaus žmonių liga ir 
j a serga daugiau miestų, ne
gu kaimų, žmonės. Laiku pa-
temyta* vėžys yra išgydomas. 

Dar neišrasta vaistų, van
denėtos medžiagos (serum), 
tepalų ar k'antrįįQxm" vėžiui 
gydyti. Vėžys nėr limpama 
liga ir nėr igimUna, nors kai 
kuriose šeimynose ir serga 
vėžiu daugiau kaip vienas na
rys. | 

Vėžys, kaip ir džiova, išgy
domas, jei laiku patėmytas 
ir tfiksti pradėtas gydyti. 
Bet, ant nelaimės, pirmieji jo 
ženklai, paprastai, nebaisus ir 

iišrotlo taip menki, jog niekas 
ir nesitiki pavojaus. 

Pasiduoti periodiškui svei
katos egzaminavimui, yra ge-
įiausias būdas vėžio ligai su
žinoti. Kuo anksčiaus diagno-
?as padarytas, tuo tikresnis 
yra gydymas. 

Jeigu turi kokių nors odos 
iritaeijų, skaudulių, kurie ne-
gija, apgamų, kurios maino
si didumu ir spaĮva, arba pa
sirodo kraujo tekėjimas, 
kreipkis prie gydytojo. Gal 
būti vėžio liga. 

Odos Velys. 

Vėžys yra panašus į gais
ra. J i s prasideda vienoje vie
toje. Jeigu maža ugnelė būna 
greitai užgesinta nuostolių bū
na labai maža. Bet jei leisi 
ugniai platinta, gaisras pa^i 
darys didelis ir nebus galima 
net ir geriausiomis priemonė
mis jį užgesinti. 

Kuomet vėžys yra prašalin
tas, žmogus neprivalo tikėti, 
kad jis vėl nesugryž. Vėžys 

gamų yra mažos reikšmės, bet 
tos, kurios ir auga ir maino 
savo pavydalą, arba yra skau
damos, turi visuomet būti 
žiūrimos su nepasitikėjimu. 
Juos prašalinus, dažnai gali 
apsisaugoti vėžio. Nuolatinė = 
iritacija, skauduliai ar guzai j r 
ant kokios kūno*dalies, jei pa - i r 
sirodo, turi būti saugojami, j E 
Jeigu tik jie auga, arba, jei j E 
prakiura, reikia tuojaus kreip | 
tis į gerą gydytoją. Tinka
mai gydant tuos, taip vadina
mus, vėžio pranokėjus ir net 
patėmytam odos vėžiui reikia 
tik mažos operacijos. 

Iodas, sidabras, nitratas ir 
deginantieji vaistai neisnaiki-
ns vėžio, greičiau labiau ji 
įerzins. 

F, L. I. S. — 

i 

Valdžia, kaip jau žinoma, 
suplanavo visą indijonų teri
toriją apjuosti piltu vieškeliu, 
kuris jau dirbamas. Tas vieš
kelis busiąs 300 mailių ilgas. 

N, 
BULGARIŠKA ŽOLIŲ 

ARBATA 
Prašalina -šaltį. 
Pagelbsti kepenims. 
Palengvina viduriams. 

Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata 
yra pagaminta iš augalų. Ji pagerina 
kraują tatgi pagelbsti sveikataL Pas 

, visus vaistininkus arba paštu didele 
Migai jo stovėsianti militari-į dėžutė $1.25, 3 UŽ $3.15. « UŽ $5.25. 

, . , . . . .v . Kasykite H. H. Von Schlick, 39 Mar
ile s a r g y b a i r i n d y o n a i is j ų ' v e l B]dg. rittsburgh. ra. 
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SKAITYKITE IR PLATINKITE 

"LAIVĄ" 

DVASIŠKO TURINIO 
KNYGOS. 

r . » 

Noveno3, arba Viešpaties Jė
zaus, ' š v . P. M. ir Šventųjų 
Dievo 30c 

Nekaltybe 
Gyvenimas &v. Marijos Pa

nos 15c 
Gyvenimas Jėzaus Kris

taus 75c 
Jėzus Kristus Dievas . . .25 
Šitai Viešpatie* tarnaitė .35 
Leiskite mažučiams ateitį 

prif manęs .50 
Šventųjų Gyvenimas, su pa

veikslais 3.50 
Jėzaus kryžius — ir.usų pa-
Keiionės po Šv. Žemės, su pa-

i i i 
i i 

" L A I V A S " yra savaitinis lietuvių katalikų laikraštis. | 
' ' LAIVAS" duoda gražių pamokinimų iš tikybos ir do

ros dalykų. 
" L A I V A S " aiškina įvairius priekaištus" daromus prieš 

Katalikų Bažnyčią. 
" L A I V E " rasi gražių ir lengvų pasiskaitymų. 
" L A I V A S " duoda atsakymų į įvairius tikybos ir do

ros klausimus, 
" L A I V A S " teikia žinių iš viso pasaulio katalikų gy

venimo. 
" L A I V A S " turi Bernaičių Kolegijos Kerne jų skyrių. 
" L A I V A S " duodamas dovanai Kolegijos Eemejams. 
' ' LAIVO ' ' kaina labai pigi: 

Metams tik $2; pusei metų! | l . 

"LAIVAS" 
| 2334 So. Oakiey Ave. Chicago, III. § 
S i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s i i i i i i i i i i i i i i i f l i i i i i i i i i 

guoda .4(1 = 
veikslais ir aptaisais $3.«Xh| k a b č m i s k a i n a 

j kūno. 
Jeigu nepaisoma, vėžys po 

valiai auga ir sunaikina audi
nius toje kūno dalyje, kurioj 
jis randasi. Mikroskopiškos 
vėžio dalelės gali būti krau
jo ir lumfatiškos cirkulacijos 
išnešiotos į kitas kūno dalis. 
Ten gali apsistoti ir vel pra
dėti augti iš naujo. Tokia vė
žio tendencija yra baisiai pa-

fvojinga. Oifos vėžys taip ne-
w 

Kaip turime melstis , . . . 9 . 1 0 
Švenč. Paneles Apsireiškimai, 

Liurde «̂  1 .Cl» 
Trijų dienų rekolekcijos .4f< 
Kristaus Siela Pašvęsk TJa 

nc, kiet. apd 5u 
Misijonicriaus Užrašai, kun. 

K. W. Alex 1.25 
x\.pie Katalikų Tikybos Tik

rybę .y, 30 
Jėzus mūsų me/lė J . B. . . .15 
Štai tavo motina 25 
Šv. Jonas Berch. ir Šv. lgna 

cas Loyola , 35 

KilIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII 

"DRAUGO" KNYGYNE 
I 2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, 1LL 
I Galima gauti šios 
I . M A L D A K N Y G E S : 
S E 
= šaltinis, Juodais odiniais gerais aptaisais $3.00 g 
| šaltinis, juodais audeklo aptaisais . . . . $2.50 j= 
| šaltinėlis Maž. gerais juod. apd $1.75 | 
= Dangiškas Balsas, juod. virš., nedidelis . . 50c | 
| Mažas Altorėlis, juod. vkš. nedidelis . . . . $1.00 | 
1 Kūdikėlis Jėzus, juod. virš 75c = 

Aukso Altorius, baltais kauliniais viršeliais vidų- s 
| ry viršelių yra įtaisytas gražus kryžius. 464 pusi. su | 

Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais su | 
kabėmis. 464 pusi. Kaina $2.00 | 

Aniolaš Sargas, baltais kauliniais viršeliais, ne- ii 
didelio formato, tinkama jaunimui knygutė. 288 pusi. = 
Kaina $1.75 į 

AniolėHs, juodais minkštais viršeliais nedidelė, | 
Maldų Knygelė, baltais kauliniais viršeliais ski- | 

riama jaunuomenei. 336 pusi. Kaina $1.25 | 
Maldų Knygelė, juodais odos viršeliais, labai i= 

graži knygutė. 336 pusi. Kaina $1.25 | 
Maldų Knygelė, juodais kietais vrršeliais. Kai- ii 

na * w 50c | 
Aniolas Sargas, rausvais minkštais viršeliais la- | 

bai tinkama knygutė, su kabėmis. Kaina $2.00 į 
Aniolas Sargas, juodais, ar rusvais viršeliais, la- B 

u pradžioje neužpuola viso Dvasiškoji Iškalba, Jauniaus. ( | b a i t į ^ a m a mažiems vaikams. Kaina 35c I 
lnnrt * — • •• - 2 5 Į | Mažas Altorius, juodais kietais viršeliais, n e d i - | 

Pamokymas apie Viešp. Je-1 r delio formato. 464 pusi. Kaina 50c | 
zaus D. Motinos 15 | . Ramybė Jums, juodais minkštais viršeliais, pa - | 

Tegul bus pagarbintas šv. E auksuoti lapai, labai tvirtais apdarais . 958 pusi. Kai- £ 
Sakramentas 40 

Sveika Karalienė 75 
Dangaus Karalienė . . . 1.00 
Apie tikrąjį pamaldumą . . .10 
Šv. Pranciškaus Dvasia Salez. 

I ir I I tomi .60 
Šv. Stanislovo Kostko Cyve-

minas ••"-) s 

na ; $3.50 = 
Melskimės, juodais kietais audeklo viršeliais, ti- | 

nkama mergaitėms ir mokykloms vaikams. 323 pusi. 
Kaina i 60c 

Pastaba, Perkant didelį skaitlių, yra duodamas 
didelis nuošimtis. 

"DRAl GAS" PUBL. CO. 
2334 So. ()akle> Ave,, Chicago, IM. | 
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Penktadienis, Sausis 7, 192? 
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D » A U 0 A S 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
PHILADELPHIA, P i 
šv. Kazimiero parapija. 

Gruodžio 26 • diena vietos 
parapijos svetainėje buvo va
karas, suruoštas parapijinės J sudarė "Musij mažiukai" su 

šiems buvo tinkamai paskirs
tytos roles ir labai graliai iš
pildytos, bet jaunask Tarcizi-
jus labiausiai sužavėjo publi
ką. 

2) Labai malonaus įspūdžio 

X Darbai šiame mieste ei
na gerai. Žmonės gyvena pasi

mokyk los mokinių, gerbiamom 
šioms Seserims Kazimierie-
tėms vadovaujant. 

Vaidinta šv. Tarcizijus (II 

"Lietuvos patriotėmis". I sky 
riaus vaikučiai savo dainelė
mis, šokiais ir "Kapelija". E-
lena Daknytė, vos 6 metii 

veiksmu drama) su įvairiais I mergaitė, savo rolę atliko 
pamarginimais: uriliais, šo*į k a i P° tikra artiste. Jis savo 
kiais, dainomis ir tt. Publikos 
prisirinko pilnutėlė salė. La-

• • 

bai gražus jos užsilaikymas 
per vaidinimą parodė, kaip 
suįdominta tąja gražia ir įvai
ria programa. 

Ypatingo paminėjimo ver
tos šjos programos dalys: 

1) Drama "Šv. Tareizijus" 
išpildyta pilnai natūraliai: ar
tistų persiėmimas savo rolė
mis, kilni pamaldumo dvasia 
žavėjo publiką. 

Naturali-gi katakombų iš 
vaizdą, su paslaptingąja, tin 
karnai nušviesta* tamsuma,-
rodosi, kelte perkėlė žiūrėto
jus giliojon pinuųjų krikščio 
nhj liudnon persekiojimu, ga-
dynėn ir atskleidė tą gilųjį 
jų pamaldumą; narsų pasi
šventimą ir savęs išsižadėji
mą del šv. tikėjimo. Nors vi 

ristus-tės gražiai pavaišino ir 
saldainiais apdovanojo. 

Nors Newarke nesenai kle
bi: nauja gerb. kun. Kelmelis, 
bet daug ;au nuveikė ir gfeta 
padarė parapijai. Pirmiausia, 
išgelbėjo nuo bankruto, sut-! darbuojasi ir sutikime 
varkė iškrikusią parapiją, da-'vena. 

sutvarkę* šios kolonijos mote- lių šeimynų. Kuopa iš iždo pa 
skyrė tam reikalui $30.00, gi 
dvi darbščios moterėlės: Va-
lėnienė ir Norvaišienė pako-

turinčiai, lietuviai visų ger-lektavo pas žmonės. Jos su 
bianii ir mylimi, nes gražiai 

gy-

bar kasmet skolą mažina ir de 
da pastangų parapiją pastaty-' kurti Katalikų Darbininku 
ti ant tvirtų pamatų, nes baž
nyčia didelė ir graži, trijų 

X Darbininkai svajoja su-

Sąjungą, o jaunimas mano 
atgaivinti "Vyčių" kuopą. 

aukštų puiki klebonija, aiški- Pagyvensime ir pamatysime, 

įgimtais teatrališkais gabu 
mais visus nustebino, 

3) 7 ir 8 skyriaus berniukų 
itletinės srities "Piramydos" 

ra svetainė. Trūksta tiktai pa
rapijinės mokyklos. Taigi 
gerb klebonas ir darbuojasi, 
kad kuo greičiausia pastatyti 

į mokyklą. Aš manau, kad gerb. 
klebonas atsieks savo tikslą, 
nes jis čia visų mylimas ir 

dailiai pavyko. Tai naujenybė Į gerbiamas ir su visais iš vie-
musų scenoje, kuri publikai, no darbuojasi 
begalo patiko. Labai butų 
geistina ateityje iš šios srities 
ką nors daugiau pamatyti. 

4) Iš drilių ir šokių tar
po estetiškiausi ir gražiausiai 

Kur vienybė, ten ir galybė. 
Svečias. 

KENOSHA, WIS. 
-pavyko "Vainikėlis" — 2 sky ^ , , v ,. . , ,. . J .„. <._ , . , _ . . \ rvenoshos bažnytines broli 
naus mergaičių, 'Dobilėlis7

 A v. . . . , f , , 

kaip jiems tas seksis. 
X Šios kolonnijos lietuviai 

begalo nudžiugo, kuomet da-
sižinojo apie perversmą Lie
tuvoje. Daugelis sako: "Ge
rai padarė, kad žydpalaikius 
ir lenkbernius sukišo i kalėji
mą ir pravarė nuo Valstybi
nio vairo kiaulių ganyti7'. 

D A K T A R A I ; 

rinko $35.55. Tada susidarei 
bendra suma $65.55. Už t'jos ' 
pinigus nupirko reikalin
giausių daiktų šioms šeimy-! 
r-oms: našlei Burauskionet su 
trimis vaikais, našlei Bal~ 
dauskienei su keturiais vai
kais ir Balsiams. 

Kuopa susirinkimus laiko 
anirąjį sekmadienį kiekvieno 
mėnesį, par. svet. 

Labdarvs. 

naus mergaičių;, "Dobilėli 
ir "Žibučių" drilius. 

Už didį pasidarbavimą ger
biamosios Sesers vertos dide-

jos: Apaštalystės Maldos, 
j Tretininkų ir Gyvojo Ražan-
čiaus ir idėjinių draugijų, R. 
K. L. Federacijos, Labdarių, 

P R A N E Š I M Ą 8 
Pradėjo Eiti 

lio dėkingumo iš Philadelphie * .. n .v. . v. * ° , , . . . . ! Marijonų ir Pranciskieeių re
čių pusės! Juo labiau, kad, jos; . . • vr ne 

. v_ v
 7 me.ių atstovai per Naujus Me-

I T I E S O S A I D A I 1 

Mėnesinis leidinys, TIESO 
šviesoje nušviečiantis dienc 
klausimas. 
Prenumerata metams . . $l.i 
Atskira knygelė 10 

Adresas: v 

Ii 

* » 

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

Niagara FaJls, V. Y. 

ADVOKATAI: 

J . P. YVaitchea 
LIKTU VIS A D V O K A T A S 

1*15* 8o. 
Tel. P i i U r n u 5 t 5 0 

•psc la l l s tas Abstraktu. Vedejea 

JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

M 2 1 W. 22nd St. art i Leavitt SL 
Telefonas Ganai 255S 

Valandos: » ryto lkl 9 vakaro. 8«-
redoj ir PėtnyČioJ n u o t r. la i • 
a, Veda vieokiaa byla* v*«uoee 
teismuose. Egaaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius D o k u m e n 
tus, perkant a*k% parduodant 
Lotus. Narnos, Farraas tr Blaniua 
Skolina P in igus ant pirmo mor-
gič iaus l engvomis Lšlygomia 

ne vien sumose gražų vakaro, 
bet pačios rūpinosi ir suruo
šė labai gražų naujų dekora
cijų garniturą. Tai brangi jų 
palikimo atmintis, o šios sve
tainės scenos papuošimas. 

Daugiau tokių pasišventu
sių idealių darbininkių, o iš-
tautejimo bangos nebus taip 
baisios! "» 

Buvęs. 

NEVVARK, N. J. 
Netikėtai patekau į Xewar-

kų šventėms. Taigi, turėda
mas progos, atsilankiau lietu
vių Šv. Trejybės bažnyčion i 
kalėdines pamaldas, kurios 
buvo laikomos su didžiausia 
iškilme. 

Pirmos (piemenėlių) mišios 
buvo laikomos pusiaunaktyje 
su visa asista. Šv. Mišias ce-
lebravo gerb. kun. benedikti
nas Williams, diakonų kun. 
Laffredo. subd. klier. J. Zabu
lionis, ceremonijorium Pra-
nauskas. Pamokslą sakė pats 
gerb. kleb. kun. Ig. Kelmelis. 

Per mišias bažnytinis šven
tos Cecilijos choras, vadovau
jant gabiam varg. A. Stan-
šauskui, gražiausia giedojo 
kalėdines giesmes, kurios tie
siog žavėte žavėjo žmones. 

Žmonių priėjo ir privažiavę 
daugybė. Dalyvavo taip yat 
ir Lietuvos v it*- konsulas 
P. Daužvardis 

*—mmm 

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

11 S. La Saite st. Room 2001 
M R»w*>lpfc W * 4 • • " • " » • * * 

V A K A R A I S : 
«S41 8 Hals ted St. TeL Yarda 004a 
7 | o I « . T. assure PanedėMo » 

JOHN B. BORDEN 
( J o h n Bagdztanas Bordeu) 
A D V O K A T A S 

1 B. DEARBORJf ST., R o o m 1 5 M 

Vakarais 2151 West 22 St. 
Telepaąsts Rooseve l t f t t t 

• a m i ] Telefonas Republto M M 

tus sveikino kleboną ir pra
šė jvesti kiekviena pirmąjį ir V. Kalinauskas. Šios Labd 

6ARY, INDIANA. 
Labdarių darbai. 

Šioj kolonijoj gyvuoja Lab
daringos Sąjungos 28 kuopa. 
Jos pirmininku yra J. Radis, 
pag. — V. Kalinauskas, nut. 
rast. — J. Mikėnas, fin. rast. 
— St. Kybarjtas, ižd. — A. 
Rūkas, iždo glob. — St. Čir-
vinskaite ir Sakalauskienė, 

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE 

3 Atkociniu F. 
10 Cibųlskiui Jonui 
13 Dambrauskas V. l 

1? Dapkiene Antonina 
19 (iedmietas F. M. 

150,000 
irdių 

yra pasekmės 

ŠALČIŲ direktoriai — Ant. Zdankus 
šalčiai pavojingi. 
Šaltis yra rimtas mikrobų užpuolimas, 

mėnesio penktadienį širdies Saj. kuopos darbuotei k«#tai l S S ^ , ? a ^ l i S ^ ? 1 S ^ ^ ^ S S T 
pritaria gerb. klebonas kun. Virš 150.oo mirčių kasmet kįia ii 
r ° . priežasties šalčio. 
J . S . M a r t i S. Šalčiui reikia keturių dalykų — juos 

.»_ , ••• . . r e i k i a daryti tuoj. Sulaužykite šalti, pa-
A e s e n a i k u o p a p a s i u n t ė lįOOSuokite vidurius, sustabdykite baršt į . 

suvikrinkite sistemą. 
Hill's tą padaro į 24 vąlaudUs — ir be 

Per Kalėdas kuopa pa*k* rSSSUTiTiiS? ^SSsTlSSi 

Jėzaus vakarines panialdas. 
Klebonas ne tiktai pasidžiau
gė gražiu parapijonų surnany 
mu. bet net žadėjo pamaldas Centrui $50.00. 
atlikti prie išstatyto Šv. Sa
kramento, jeigu tik maldingi 
parapijonys didesniame skai
čiuje susirinks. 

Tad Sausio 7 d., kaipo pir
mame šio mėnesio penktadie
nyje, vakare 7:30, bus pirmo
sios Širdies Jėzaus pamaldos; 
po jų tuojau susirinkimas ir 
išdalinimas Apaštalystės Mal
dos lapelių. 

Sausio 2 d. ''Birutės'> ba
lius pasibaigė linksmai, nes 
trys gražiausios kepures lai
mėjo visus parengtus išloši
mus. 

Sausio 9 d. tuo jaus po su
mos bus parapijos metinis mi
tingas ir rinkimai komitetu 
1927 metams. 

i 
R A U D O N A 

DĖŽUTE 

KAINA 
30*. 

Nežaiskite su šalčiu. Cįaukit* tikrąjį 
p i n o S U Š e l p t i k e l e t ą p a v a l g ė - Hill's ir pradėkite kada altis-pradeda. Vf-
l . . . . —sos aptiekos parduoda Hill's. 

TIKROJI FAGELBA DEL ,™YKIT 
KOJŲ SKAUSMŲ. 

Johnson's Belladonna Plas 
ter'is greitai pašalina 

skausmus. 

CASCAR^MCUININE 
su 

PAVEIKSLU 

NIAGARA FALLS, N. Y, 

Jus galite būti visiškai t ikras gref-
ta pagelha del kankinančios agoni-
os nuo pairusiu nervų kojose var
todami Johnson's Bel ladonna Plas-
tcr'i. Kaip greit š is gelbstantis vais
tas bus panaudotas prie skaiviamop 
vietos, jo pagelba urnai bus pastebė
ta. Jis švariu būdu persisunkia per 
oda tiesiog j kūno audinį. svelny-
damas pairusius nervus ir pašalin
damas skausmus greičiausiu būdu. 

Bel iadonna Johnson'o Plasteriuo.se 
yra specialiai paruošta ir pritaikinta 
i.* yra garantuojama jų pagelba at
gauti pilną stiprumą ir veiksnią, kai*j 
lik plasteris atl iks savo gelbaiantj 
veiksmą. Štai del ko jus galite but 
visiškai tikri gerais rezultatais, kuo
met jųs vartosite Johnson'd Bella-
do' ira Plaster'j* 

:>is nuostabus vaistas suteiks ma
l o n i n ą ir paliuosuos nuo skausir.^ 
ir kentėjim.ų del reumatizmo. ne>.-
ralgia, lumbago, sopančių musku le 
taip greit, tarsi t magišku būdu. Par 
duodamas visose vaistinėse. 

Radio stotis SGP. 
X (Jruocižio 14, 15 ir 16 į-

vyko Šv. Jurgio parapijoj re-
kolekei,jos Jubilėjaus Metų at
laidams įgyti. Rekolekcijų, ve
dėju buvo Roehester, N. Y., 
lietuvių parapijos klebona-s 
kun. Kasakaitis. Žmones skait 
lingai dalyvavo ir pasinaudo-

su savo žmo-Įj0 jg rekolekciii]. 

X G ruodžio mėnesio p:*a-

; ;-

6mis aukomis r 
zuikiai pas i. r 

ua. Su kalėdine 

CJ> p-g p ^"'rĮdzioje pradėtas statymas nau 
įode. Daugelis davė po $20,1 
$15, $10. Tas rodo, kad- visi.^ 
myli kleboną ir remia savo 
parapijų. 

Šįmet buvo jtaisyta nauja. 
graži Betliejaus kūtele, kuiia 
puošė eglaites ir k i toki pa
gražinimai. Altoriai taip pat 
buvo gražiai papuošti gyvo
mis gėlėmis, kas darė visiems 
gražaus įspūdžio. 

Kalčdose. tuojau po sumos 

jos klebonijos. Darbas spar
čiai eina Statymas atseis $9,-
000.00. Pinigai jau surinkti. 
Pavasaryje prasidės statymas 
dailios bažnyčios ir sales. Baž
nyčia bus romanų stiliaus. 

X Gruodžio 25 d. vakare 
buvo lietuviškas vakaras. Pu
blikos prisirinko tiek. kad 
vos tilpo didžiulėje salčje. 
liauta gražaus pelno. • 

oboras atėjo į kleboniją pas- X Gruodžio 31 d vakare 
vaikinti gerb. kWboiu> su &v. tapo surengta Sv. Jurgio pa-
Kaiėdoaiis. Choras sugiedojo I mpijos vakarienė ir vienkart 
iiSveikas Jėzau mažiausis*' ir i buvo sutiktuves Naujų Metų. 
sveikinimą dainelę. Už pas- Vakaras tęsėsi l%i 2 vai. Be-
veikinimą gerb. klebonas cfio- galo gražiai ir sumaniai viską 

Trynimas 
Pagelbsti 

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda! 

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

PAJN-EXPELLER 
Įregistr. J. V. Pat. Biure 

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

35č.—vaistinėse—70c. 
^fmmmmmmmmmimmm 

y . A D . R I C H T E * * CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N . T . 

Gaižus Viduriai 
'Phillips Milk of Magnesia' 

Geresnė Negu Soda 

Vietoj sodos paiknkite blskj "Phi
lips Milk of Magesia" j vandenj 
dei nevirškinimo, rūgštaus ar gezo 
viduriuose, tuojaus palengvins jums. 

Per penkiadešimts metų tikras 
"Milk of Magnesia" yra gydytojų 
nurodytas užtat kad jis .prašalina 
tris sykius tiek gezo iš vidurių ne
gu bicarbonate of soda. Jis netutra-
Uauoja rugštumą viduriuose ir l eng
vai prašalina rugštumą, be valyto
jo. Apart' to, jis yra malonesnis im
ti negu spda. Reikalaukite "Phil
lips", bonkutės po 25c. ir 50c. bile 
vaistinėje "Milk of Magnesia" buvo 
ir yra vaisbaženklis the Charles 
Phil l ips Chemical Company nuo 
1975 metų. 

I ( 1 3 3 ) 

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 ehroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų. 

ligonius priima kasdieną 
nuo pietų iki'9 vai. vakare. 

Nedėl ioms pagal sutartį. 
DR. AL. M. RAČKUS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTBTRIKAS 

1411 S. 50 Ave. Cicero, 121. 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

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

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

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

VALANDOS: Nuo 18—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vaJ. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 8110. Naktį 

South Shore 2238 
Boulevard 4136 

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

r** 

> 

T«l. Vincennes «9t7 ir 
Hemiock 1524 

DAKTARĖ U , O'BRITIS 
Gydytoja ir Chirurgą 

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

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

sutartį. 

» ' ' ' • • • • • ! i i — 

Tel. Boulevard 3686 

D P . J . P. Poška 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

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

Vakarais nuo 7 iki 9 

Rez.: 650£ S. Artesian Ave. 
Tel. Hemlock 2374 

Val. : Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
nuo 3 iki 9 vai. vak. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS I R b f f l R Ū B O A I 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. S. Leavltt St. TeL Canal 63S9 
Rezidencija: 3114 W. 42nd 84. 

Tel. Lafayette 4988 
Valandos: 1—4 & 7—8 • . T. 

NedėlioJ: 10—13 ryto. 

Z 

SPECIALĖ ATYDA!! 
VYRAMS 

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

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

DR. S I N G L E Y 
SPECIALISTAS 

20 W. Jackson Blvd. 
arti State Street 

Chicago 
Imkite eleveiteri iki l t 

aukšto 
į ė j imas R o o m 1018 

Telefonas Boulerard H S t 

Dr.S.A.Bnenza 
4808 SO. ASHLAND AVM, 

Chicago, UL 
Vai.: 9 ryto 11d 12 plet: 1 po 
piet iki S po plet, 4:14 m k , Ud 
9;30 v a k . / 

— ^ — — a — a ^ ^ m m j m m a m m m Į 
" ' ' '" n i i. — ^ — , m.wmm ™ ' • • ! • • • i 

•' ' • ' ' ^ — — — 1 » » — < p — i 

Tel. Boulevard 2180 

Dr. A. J. KARALIUS 
lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, III. 

Tel. Canal 0257 R « B . Prospect ( 6 5 1 . 

OR. P. L ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 South Halrted BU 
Rezidencija 6600 B. Artealan A T * 
Valandos: 11 ryto iki t po pietų: 

6 Iki 8:80 v a k a r ą 

* * 
M Blvd. 6913 

DR. A. J. BERTASH 
8484 S. HALSTED S T R E E T 

Ofiso vai.: 1—S p. p. t - l vaL va* . 
*>4 

r** 

Phone Boulevard 8488 

Di*. Margeris 
GYDYTOJAS I R CBTUDROAS 
3327 So. Halsted Street 

VALANDOS; 
N u o l t ryto iki 2 po pietų 

N u o i po pietų iki 9 vai. vakare 
Sekmad.: nuo 10 ryto iki 2 po piet 

=3= 
•s . M i 

Tel. Canal 6574 

DR. F. G. TAUTKUS 
CHIROPRAOTORIU8 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 11d I 

W 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerių 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Liga 
Vai.: ryto nuo 10^—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakaro 

Nedėl iomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880 i 

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

D E N T I S T A I 
^=5: 3 K s 

JTelef. Boulevard 1042 

1 DR. G. Z. VEZELIS 
UETTTYIS DENTLSTAS 

4645 80. ASHLAND AVENUE 
Ant R. Zaleckio Aptiekė* 

Persikėle į Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

DR. L P. SUKIS 
D B N T 1 8 T A 0 

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

vakarą 

! 

i S. 

DR. P. a LUOMONS 
LEETUVIB DEMTISTAS 

2201 WBST 22nd STEEET 

I 

T e t Ganai tS 11 
Talandoa: 9 — I I ryto: l—t vakare 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvins ak ių Įtempimą k u 

l ia esi priežasUm gaJvoa akaudė-
jimo, evaigimo, akių aptemimo. 
aervuetumo. skaudama akių kar
štį. Atitaisau kreiva* a k l a nuimu 
cataraccus. Atitaisau trumpa re«y-
mtę ir tol imą refyate. 

Prirengiu teisingai akinius vl-
•ose ataitiklnjkuoee esaaraiuavimai 
daromas BU elektra pi 
mažiausia* klaida*. 

fipecialė atyda atkreipiama 
kyklos vaikuciama. 

Valandos n u o l t ryto iki 8 va
karo. Nedėl iomis nuo 1% ryto Iki 
1 po pietų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

J** 

Dr. Maurice Kabo 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel Yards 0994 

Rezidencijos Tel. P lasa ! ? • • • 
Valandos: 

Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki S po piet. . 
Nuo 7 iki 9 vakarą 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p l e t 

TeL Lafayette K71S 

DR. A, J. JAVOIS 
GYDYTOJAU EB C H Į R Ū B O Ą t 

4449 SO. CALIFORNTA AvTOrfai 
VAL.: 9 iki 12 ryte; S lk> • P, 
p. 7 iki 9 vak. Panedėllale Ir 
Pėtnyčioma S p. p. iki 9 vak. 

r " ' ' r <"" ' ~ ~ " *• ' ^ 

D E N T I S T A I 

DRS.KELLA 
VVINBERRY 

atl ieka puikiausi dentisterijos 
darbą už kainas kurias vist le
gali. Suteikiame egzaminą dykai 
ir pasakome kiek kainos darbas 
is ankstom 

^ 

X - R A Y — GAS 
11315 MtehigM Ave., Roseland 

TeL C o n m o d o r e OSOT 
> ryte iki 9 vak. kasdiea 

Nedėl ioms 9—12 dieną 
6558 So. Western A v e a u e 

S iki t vakarais 
Nedal ioms pagal sutartL 

TeL Hemlock 2041 

http://Plasteriuo.se
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'Bayer Aspirin" C.H I C A G O I E 
I IKI dO OallgllIlIdO Didelis Perversmas 

Lietuvoje - Jau Įvyko! 
*mk be baimės kaip nurodyta1 

"Bayer pakelyje.'' 
2 

Does not af fect 
the Heart 

Jeigu nematote "Bayer Kryžių" 
|nt pakelių ar pilės jųs negaunate 
ikrą. Bayer Aspirin, kuris yra už-
kkrintas ."augus ir gydytojų nurody-

virs dvidešimts penkis metus del 

Šalčių 
Neurit is • 
Dantų Skausmo 
Neuralgi jos 

Galvos Skausmo 
Lumbago 
Rumatizsno 
Skausmų 

.Kiekvienas neatdarytas "Bayer" 
telyjo randasi nurodymai. Pakely 

įvylika pi'ių kainuoja keletą centu, 
raistinyje taipgi parduoda bonka.s 

U ir 100. 

Didelis " D r a u 
go*' Koncertas-

) Vakaras - Dar 
i |vyks 

CICEROJE! 
SAUSIO 23 d 1927 m. 
ŠV. ANTANO PAR. SALĖJE 
Programoj dalyvaus: du di
deli chorai, "Katriutės Gin
tarai", Pabaigtuvės, Vestu
vės, Solistai p. K. SABONIS, 
p. E. RAKAUSKIENĖ, Smui
kininkė p. L. SABONIENĖ ir 
jos stygų orkestrą. Bus ir 
daugiau įžymiu menininkų. 

kraštą tino baisaus Rusijos Ii 
kimo. 

2) Stengtis, kad vasario 
1(> d., devynių meti} Lietuvos 
Nepriklausomybes sukaktu
ves, kiekvienoje kolonijoj kuo-
iS kilmingiausi a butų pamii.6-
10S . 

o) Vasario pabaigoje, ar 
kovo pradžioje, sušaukti vi-

naudai. 
Valdyba. 

CHICAOOS JAUNIMO 
DĖMESIUI. 

t 

GRABORIA*: 

( 6 ) 

"""N 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborins 
S314 W. 23rtl P lace 

Chtcago, 111. 
Patarnauja laido

t u v ė s e kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga-
nėdiati . 

Tel. Canal 1271 
tilt 

4) Šiais metais suruošti Cbi-
VISI KVIEČIAMI J TĄ NE- U o j e Lietuviu Dienų. I 

PAPRASTĄ KONCERTĄ j V l s i e i n s t i e m s darbams vy-
VAKAKĄ. Į kinti išrinkta komisijos. 

Pradžia 7:30 vai. LYGIAI, j Ant galo išrinkta, nauja 
HiinmiHiniiiiHiiiiinmiiiiiimiimiiiiiHi; \ 1 , . | - , j < i„t valdyba, į kurių į-

"K'jo šie asmenys: dvasios va-

dur-vakarinių valstijų lietu
vių seimą svarbiausiems lie-lpo du kart, jpnelės: Aneiute 
tuvių išeiviu klausimams ap-iir Barbute. Solo taip-gi, pa

kartojant, maloniai dainavo 
panelės: Pf. Gamckaite ir IT. 
CJricaitė. 

Karšta prakalba \ pasakė 
gerb. advokatas B. Mastau?*-
kas, po ktirios buvo j nešta pa
daryti rinkliava; bažnyčios 
statybai baigti. Aukų (be mo
kyklos vaikučių aukos) surin
kta ^irš $700.00. Su visomis 
to vakaro įeigomis, tikimasi, 

kyklos mergaičių. .Tos ne tik -Šv. Jurgio" parapijinėj svet. 
kad pasveikino, gražiai'pašo-(.šokiai rengiama parapijom 
ko, bet da ir nuo visos mo
kyklos vaikučių suteikė $1,000 
(tūkstantį dolierių) gerb. kle
bonui del didžiojo altoriaus 
naujai statomai bažnyčiai! To-
ji auka ir taip gTažiai išreikš
ti mergaičių pasveikinimo žo
džiai sukėl£ salėje didelį en
tuziazmą. Ola garbe seselSrns 
Kazimierietėms a i prirengi-
rna mokyklos mergelių. 

Ihieta gražiai sudainavo, 

Penktadienis, Sausis. 1927 

tarti. Seime bus apkalbėta 
priemonės tautinei sąmonei 
ugdyti, katalikiškai spaudai 
platinti, Bernaičių Kolegijos 
įkūrimą žymiai pirmyn pas
tūmėti. Sykiu bus paminėta ir 
didžiai gerb. kun. prof. Pran-
ctškaus Bučio 35 metų1 litera-
linio darbo sukaktuvės. • 

-MB 

Tel. Boalenurd 41 S i 

| A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

H u s u patarnavimas laidotuvėse 
tr kokiam reikale, v isuomet eeta 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių. 

- 8307 AUBURN AVE. 
Chicago, 111. 

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

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

Didysis Ofisas: 

{4605-07 S. Hermitage A ve. 
T a i Yards 1741 ir 4141 

SKYRIUS 
4447 8o . Falrfield A T W M 

Tel. iAfaye t te t7IT 
SKYRIUS 

1414 8o . 4»th Ooort 
T4I. Cicero 8794 

SKYRIUS 
. | M 1 Auburn AveBoa 

Tel. Blvd. 1201 
— J 

J. F. RADŽIUS 
Pigiausias l i e t u v i s Orator ius 

CHICAGO J EJ 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
ir pigiau nejęu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų isdirbystėa 

OFISAS: 
668 West 18 St. 
Tel. Canal C174 
SKYRIUS: 3238 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 4063 

Ziniu-Zineles. 
X Brighton Parko lietu

viai noriai skaito p. Namiš
kio raštus ir teiraujasi, ar 
daugiau parašys. 

X Town of Lake laikraš
čiu agentai gėdinasi viešai 
pardavinėti "Naujienas", 
vien slapeioniis. (ieras ženk-
las. 

I š FEDERACIJOS APSKRI
ČIO POSĖDŽIO. 

Sausio S c!-. Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kambary 
j vyko skaitlingas A. L R. K. 
Federacijos Chicagos Apskri
čio priešmetinis posėdis, ku 
riame dalyvavo visu skyrių 
atstovai, išėmus Town of La-
ke ir Martjuette Park'o. 

Susirinkime apkalbėta daug 
svarbių dalykų. Artymiausi 
Apskričio darbai nustatyta 
sie: 

1) Sušaukti visos Chicagos 
tikrąja lietuvių masinį susi
rinkimų, kuriame bus pasvei
kinti drąsus Lietuvių tautos 
sargai, nuvertusieji soeial-
laisvamaniškų-žydiškų- lenkiš
kų ir bolševikiškų Lietuvos 
\yriausybę ir išgelbėjusieji 

% 
Z&. — 

BUTKUS UNDERTAKER 
Co., Inc. 

P. B . H A D L E Y , Licensed 
Balsamuotojas 

710 W. 1S St. "Chicago, 111. 
Viskas k a s reikal inga prie pa-

grabų. Teis ingos kainoa Geo-iau 
š ias patarnavimas. Važiuojame i 
to l imesnes vietas už tą pačią kai
na. Leiskite m u m s pagelbsti jums 
Įkulludimo valandoje. 

Telefonas Canal 3161 

METINĖS 
SUKAKTUVĖS 

J 

ELEONOROS 
GALDIKIENĖS 

(iPo tėvais P le ikai tė ) 
kuri persiskyrė «ni š io pasauliu 
Saul io 8-tą 1926 m. pal ikdama 
didel iame jutliudime dukrelę 
Kleonorą penkiol ika \alaiuhi . 

Graudinga ats iminus u i a l j -
U'i ant savo metu s u k a k t u v s 
» iti našlaitė be tėvo ir m o 
tino*-. 

Minėdama tą l iūdną dieną 
met inės mirties sukaktuvės Į-
vyk* pamaldos už velionės sie
lą Subatoj Sausio 8 d., 1927 m. 
8-tą vai. ryte, šv. Antano baž
nyčioje, Cicero, 111. 

Nuoširdžiai kvieč iame visus 
g imines , draugus ir pažįstamus 
dalyvauti stone pamaldose. 

Nuliūdę: 
Duktė ir SeJeniu še imyna. 

<las — kun. Dr. K. Matulaitis, 
pirai. — A. Baeeviėius (North 
Side), viee- pirm. — A. Va-
lanėius (Cicero, 111.), rast. — 
A. Hislis (Cieero. 111.), U i -
mnkas — . B. Nenartonis 
(Brighton Park) ir du iždo 
globėju: Kaziliunaitę (('iee-
ro, Ui.L ir (iaspaikienę (VVest 
Side). Apskričio knygoms per 
žiurčti komisija: Krikseiunas 
ir .Jatužis/ • 

Kun. I)r. K. Matulaičiui 
padarius praneši 1114 apie ren
giamąjį k4 Draugo" vakarą-
koneerta, sausio 23 d., Ap.< 
kritvs vienbalsiai užgvrė ir 
visi atstovai žadėjo savo ko
lonijose pasidarbuoti, kad .sis 
vakaras kuogeriausia pavyk
ti;. (v,ia pat koin. narys Ig. 
Sakalas išdalino kolonijoms 
koncerto bilietus. 

Posėdis baigtas malda 10*30 
\c\. vakaro. 

S. Atstovas. 

Lietuvos Vyeių Chieagos 
Apskritys rengia didelį šo
kių vakarą Aubum Masonie 
Templę salėje, ant 7Sth ir So. 
Union.ave., vasario 19 d. 

Šokiams criež pirmos tų-
šiets orkestrą. 

Komisija. 

RENDAVIMTJI 
Auditorium Svetaine 
Kovoi 6 d., 1927 m. 

Atsišaukite pas: 
J. EVALDĄ 

840 West 33rd St., 
Telef. Yards 2790 

53= 

BRIGHTOK ?ARK 
Tardavimui bu«xprti^ ir grosern^ SH 

namu labai gera vieta ir geras bi*-
nis visokiu tauU.; apgyventa. 5 kamb. 
pagyvenimui ir 2 karu garadžius. 
Karštu vandeniu apši ldomas. Prie
žastis pardavimo einu j kitą biznj. 

Atsišaukite. 

R. BLAZEKAS 
4^9 So. Campbell Ave. 

Tel. Lafayette 3 M 7 

Restoranas Pardavimui. 
Biznis geras, parsiduoda už 

.prieinama, kainą. Savininkas 
turi apleisti Chicagą. Atsi
šaukite : 3103 So. Halsted St. 

•Z73Z*r-

RENDAVIMUI Gezo stotis, 
užkandžiu vieta ir "road hou-
se" pimai įrengta. Gera vieta ,|* 
3500 W. 95th St. Atsišaukite 
pas: JOHN ROBB 

EvergTeen Park, UI. 
Tel. Evergreen Park 70 

viskjj.' tvarkpn suvedus, bus 
du tūkstančių dolierhj. 

Smuikomis gražiai porg. 
šmotelht sugrojo ponia L. 8a-
bonienė su savo mokiniais. 
Smuikavimo metu buvo pas
tebėta salėje nepaprasta tyla. 
Mat, žmonės myK smuikos ma 
lonų balsę. 

Duetą padainavo panelės: 
Saboniutč ir p. Aitutaitė. Po 
to vėl dainavo solo Anėiutė. 
Kalbėjo kun. Ijr. Albaviėius, 

'tmmpai, bet pilnais dėkingu
mo žodžiais sveikino ?ios ko~ 
lonijos veikėjus ir darbuoto
jus. 

Victoria Photo Studio 
J. PRAKAITIS 

Fotografas 

PARDAVIMUI Pasiuliome 
greitam pardavimui gražu; mu 
rinj bungalow pigiai. Visi į-
teisymai vėliausios mado^. P i - i c 

nigij reikia apie $3,500. Atsi-[/» 
šaukite pas savininką: 

5617 So. Sawyer Ave. 

vestuvių, Sef-
mynu, Grupių, 
Pavienių ir v iso
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas guaran-
tuotas. 

218 15Mh 8t. Caluraet City, IU. 
Tel . H a m m o n d 4S80 

DOM* TOWK OP LAKE 
LIETUVIAMS. 

TaieSkau pas gerus žmones k a m 
bario tik vien Town of Lake apie-
linkėje. Atsifiaukite pas: 

Al iEK. A. Z O L P 
4.%r>9 So. Paul ina Street 

PARDAVIMUI Saldainių ir 
e i gani krautuvė labai geroj 
vietoj. 2 kamb. pagyvenimui. 
Karštu vandeniu šildoma. 
Renda pigi. 2502 W. 69th St. 

NAMAI - ŽEMĖ 
2 E 

! 

AŠTUONIOLIKTOS RADIO. 

B e KIMBALL Grojlklio Pijano J ų s 
nebusite patenkinti , nes Jūsų geismą* 
girdėti geresne muziką ir turėti gra-
žiausf pijaną ji sų namuose rūpins 
J u s Jslgj-ti. 

K I M B A L L 
GROJIKLĮ PIJANĄ 

KRAUTUVIŲ JTKCERLAI 
Grosernlų, Bu-
černlų, Del lka-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernių, m ū s ų 
specialumas. 

G e n u patarnavimas, žemos kainoa. 
SOSTHETMS 

į t i a South State Street 

Prieš baigsiant" programę j 
p. K. Sabonis įspūdingai pa
dainavo solo trejeilj, dainelių. 
Visiems plano Akompanavo « - • £g*jf "įjgJt 'ZT% I * 
p o n i a S h e e h a i l . l,fl* (v ir ių Jus pamatote Stos medaliua su Į t 

I Sodžiai?. "The only manufacturer į 

fvainuno pilnai pn įp imai '""» *<™«" , u o m e t Ju" HRral 

LEAVITT STR. GARAGE 
Mes taisome {vairius automobi

lius, Mazgojame, užlaikome Įvai
rių automobil ių dalis. Taipgi ran
duojame garadžlų del pastatymo 
automobil ių. 

LEAVITT STR. GARAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

Phone Canal 6954 
- / 

Kiekviena ypatr geidžia girdėti ge - J V A I R Ų S K 0 N T R A K T 0 R 1 A ) 

noslte kad radote geriausi pianų pa-

besitesiant, tuoj patemyta, •««ly^ *. * KIMBALL. 

kad pus<'' po 12 valandos. Ta- j 
da gerb. kun. Pr. Vaitukaitis. 
baigiamąja prakalba visus 1 
pasveikino su Naujais Metais 
ir pradėta skirstytis. 

Radionas II. 

T0WN OF LAKE. 
• 

Dievo Apveizdos parapijos 
. k 

svetainėje įvyko Naujų Metų 
sutiktuvių puiki vakariene su 
gražia programa. 

Prieš 9 valandų vakare 
stalai buvo papuošti ir įvai
riais valgiais apdėti. Žmonių 
prisirinko tiek, kad vos galė
jo sutilpti. 

Oerb. klebonas kun. Albavi-
("ius, sukvietęs svečius prie 
statę, atkalbėjo maldą ir ke
liolikai minučių viskas pasi
darė ramu. Visi vakarieniavo 
ir laukė programos. 

Po to vėl gerb. kun. Ig. Al
ba vičius prabilo trumpa pra 
kalbėle ir perstatė vakaro ve
dėju gerb. kun. Pr. Vaitu
kaiti. Prasidėjo vakaro pro
grama. 

Pirmiausia ant estrados pa
sirodė Žydas ir Dzūkas. Žydo 
rolę lošė Antanas Petrulis, 
dzūko — Kastas Sabonis. A-
bu artistu savo komediją at
liko gerai ir žmones tiek pri
juokino, kad net kaikuriuos 
privarė prie ašarų. Ypae vai
kai nusigando, kada dzūkas 
žydą, smarkiai supliekė. 

Antras iš eiles susirinku 
siuosius r^liiikfcmiBo, tai pul-

&į vakaro, 8 vai. p. Kren-
eiaus svet. bus rodoma kru-
tamieji paveikslai iš Lietuvos. 
Puse pemo skiriama parapi
jos naudai. Paveikslai fdo-
mųs. Verta pamatyti. 

O. 

Amity pašelpimo kliubo me 
tinis susirinkimas j vyks sau
s io 7 diena, 8 vai. vakare, 
kliubo name, 4644 So. Paulina 
st. Visų narių yra pareiga da
lyvauti, r 

Kadangi yra metinis susi
rinkimai*, dfeug turim naujų 
dalykų aptarti. / 

F. J. Vaišvilas, rast. 

Peoples Furniture Co. yra vienin
te lės Lietuvių krautuvės autorizuotos 
parduoti k i m b a l l produktus, už v ie
n a teis ingų l&dirbėjų kalnų su ge -
riausomis išlygomis. 
PIRKITE KIMBALL EAS 
PEOPLES DEL JŪSŲ 
PAČIŲ GEROVĖS 

PEOPLES HARDVVARE 
AND PAINT CO. 
S A V I N I N K A I 

GREGOROYVICZ BROS 
Užlaikome: 

Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto rels 
menų, Įrankių, Indų ir kitokių na 
minių reikalingų reikmenų. 

Turime plumbinių ir e lektros 
re ikmenų 

l tOl WEST 47th S T R E E T 
Telefonas Lafayette 41SS 

CSnlcago, 111. 

f 

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922—32 So. Halsted Street 

4177—83 Archer Ave. 

PEARL QUEEN 

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

— , i . 

Praneiimaa. 
Šį vakarą, sausio 7 d., 8:00 

v. v., Vy^ių kambaryj L. Vy
čių 16 kuopos, įvyks metinis 
sus-mas. 

Nariai kviečiami skaitlingą? 
susirinkti, nes senoji vallyba 
išduos rf port^ iš praeitų metų 
kuopos darbuotės ir nauja vai 
dyba užims vieta. Be to, turi 
me galutinai prisirengti prie 
Šokių vakaro, kuria įvyks at

kas gražiai pasipuošusių mo- einantį nedeldittij, sausio 9 d., 

Yra geriausia, rekomen
duota ir vartota geriausių 
koncertinos muzikantų ir 
mokytojų. 

Taipgi turim visokios rųSies 
kitų musikal lškų instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos del Concertlnų. Orkes
trų ir P lano Solama, 

Parsiųsime mūsų 
katalogą dykai 

Vitak — Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Chicago. IU. 

BRIDOEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

Malavojime, dekaruojamb. 
kaleimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, Dl. Tel. Tardą 7281 

M0RTGEČIA1-PASK0L0S 
2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama į vienų dienų 
Perkame real e'state kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. KEDZJE A V E 

Tel. Lafayette 6738-6716 

KAS ČIA NORI 
BANDYT SAVO 

LAIME? 
ADARYK DURIS 

ĮLEISK SUROMSKJ. 
Jis turi geriausių maia*!, 

maino namus ant farmų, far-
ma» ant namų, lotus priima 
už pirmų įmokėjimų ant na
mų, biznius maino ant namų. 
Pardavinėja geriausius auto
mobilius Fraiildin ir Paige 
karus. Atvažiuok su savo se
nų automobilį gausi nauja jei
gu turi lotų mainyk ant auto
mobilio. Šie bargenai parsi
duoda arba išsimaino. 

10 flatų naujas kampinis 
mūrinis namas įmokėti tik 
$5,000, kitus kaip renda 
1300-2 So. 4rį Court, Cicero, 
UI. 

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

Kas nori eiti į automobilių 
biznį padarys daug pinigų. 

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

6% 1-miMORTGY-
ČIAI 6% 

Parduodame 1-mus mortgyčlus 
Ir skol iname ant jų. Norėdami 
investuoti pinigus ant 6%, ateik 
ir pasiteiriauk, kaip Jūsų pinigai 
gal neSti 6%. P a s m u s padėtus 
pinigus gali atsiimti kada nori. 

Justin Mackevičius, 
2842 SO. LEAVITT S T R E E T 

Chicago, Dl. 
P h o n e Canal 1678 

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

J 

4 flatų bizniavas kampinis 
murinisn amas garadžius del 
8 automobilių, savininkas mai 
nys ant farmos arba bile ko
kio biznio 501 W. 32 St. 

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

i • 

Tel. Hemlock 6151 

BRANCH 

3352 So. Halsted St. 
tel. Yards 6751 

» 

• 
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