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"DranjpiH" yra vienintAU* b>-
turirh katalikų dienraštis Ameriko
je. Šiais metais suėjo jo pyvavi- į 
mo 10 metų. Visi "Draugo" drau
gai ji remia, nes "Draugas'1 re
mia savo «draugns. 
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< . MWBPP 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Spanda — tai galinga jčfa. ^ 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešu*. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raStais katalikišką spaudą. 
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ŠVENTASIS TĖVAS APIE 
PASAULIO KRIKŠČIONIŲ 

GRYŽIMĄ VIENYBĖN 

ROMA, saus. 14. — Praoitg 
sekmadienį Šventojo Tėvo au
diencijoje priimta Italijos uni
versitetu studentų skaitlinga 
grupė. Šventasis .Tėvas i stu
dentus kali/ėdamas tarp kitko 
pareiškė: 

"Tie , kurie apleido tikrąją1 

Bažnyčią — daugiau ar ma
žiau svarbios grupės kaipo 

Tuotarpu Revoliucija Plinta; Valdžia 
Raudonojo Teroro Priešaky 

LENKIJOJ 

3c A C 0 P Y 
Telefonas: Roosevelt 7791 

5"55,555y5^ 

METAI-V0L XII 

KAM-
PĄNIJA PRIEŠ KOMU 

NISTtfS 
— 

• 

LONDONAS, saus. 16. 
Iš Yaršavos praneša, Lenkijoj 
susektas komunistų sųmoks-
las prieš Valdžią. Tad visoj 
šaly komunistai areštuojami. 
Nemažai jų ir sušaudyta. 

. - . i 

Krikščionybės <kcvoldos — iš-j 
laikė daugiau ar mažiau šio-toj 
iš Kristaus mokslo. Tas y ra ' 
teisybė, nes tas atpuolimas y-j 
ra panašus Alpų viršūnių at-; 
plyšusioms uoloms; jose visgi! 
pasilieka šis-tas motiniškojo j 
akmens. j 

"Apie gryžimų vienybėn y-
ra būtina vieniems kitus pa
žinti ir įuvlėti. Mes kiti kitus 

Pasirodo, Vyskupas Diaz 
Išsiųstas Į Guatemala 

Amerikoniški Jurininkai Iš Nicaragua 
Nebus Atšaukti 

MEKSIKOJ AREŠTUOJAMI REVOLIUCIJA SMARKIAI 
KUNIGAI PLINTA 

turime pažinti, nes grvzinio 
, , . • • , \ \LKXICO CITY, saus. 16.— , MEXICO CITY, saus. 16.— 

darbas dažniausia nevvksta i ' 
del savitarpiu nesusipratimų. J C « l , * s v a l d ž i a P * * * » * kad | Nežiūrint Calles valdžios iš-

" J e i abiejose pusėse yra prietaringų nuomonių, reikia 
jas išnaikinti. Klaidos ir ne
susipratimai, kurie atremiami 
prieš Katalikų Bažnyčią, tarpe 

' atskilusių mūsų brolių Kytuo
se, atrodo neįtikėtini. Bet ka
talikams taipat retkarčiais trų 
)*•?** tikrojo atskilusių savo 
brolių aj įkainavimo; retkar
čiais jiems trųksta broliško 
dievotumo, kadangi jiems trū
ksta susipažinimo su tomis 
grupėmis. 

" K a i p ten nebūtų, bet tos 
atskilusios grupės yra seno
vės Katalikų (Tiesos dalys. Jo
se išsilaikė 'šventų dalyku ir 
jos reikalingos mūsų simpati-
jos. 

BERLYNAS, saus. 16. — 
Pakviestas į kanclierius I)r. 

\isi įtariami dalyvaują revo- j keliamų priemonių, revoliuei- Julius Curtius pranešė prezi-
Uucijoje ar propagandoj prieš j ja plinta ir vis didesnius res-

Pergyventa didis šaltis 
]š praeito penktadienio' į 

šeštadienį Chicago pergyveno 
didį šaltį, kokio šįmet dar ne-
bųta. 

• Keletas žmonių sušalo, kuo
met miestą sužnybo 9 laips
niai žemiau O. Mieste kilo 
daug gaisri}. Pavargėliai be
galo daug nukentėjo. 

Na visuomet galima pasiti-
PRAHA, Čelfoslavakija, sau keti oro biuro skelbiamais 

sio 16. — Aną dieną ėia sude-Jbiuletinais. Penktadienį išryto 
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PRAHĄ PALIETĖ 
GRIPAS 

* » • * 

ge Vyselirad rūmai. Virš 5,000 
žmonių ilgas valandas išsto
vėjo šaltam ore žiūrėdami i 
degančius rūmus. Po to daug 
žmonių susirgo gripu. 

biuras skelbė apie paviršutinį 
šaltį. Tik paskui susigriebė, 
kuomet šalčio vilnis apjuosė 
miestą. 

Tad šaltis miestą užpuolė 
visai netikėtai. 

NEGALI SUDARYTI MINIS 
TERIŲ KABINETO 

valdžią kunigai bus areštuoti'publikos plotus apima. 
ir tuojau s deportuoti. 

Kurie gi busią suimti daly-
vau jų aktivėje revoliucijoje, 
tie su kitais n»voliucijonie>-
riais busią sušaudyti. 

Apturėta žinia, kad jau ir 
Jalisco valstija atsidūrus re
voliucijos liepsnose. Kuomet 
vietomis revoliucijonieriai iš
blaškomi, kaip bematai kitur 

ARTIMOJ ATEITY MEKSI
KOS BAŽNYČIA TRI
UMFUOS — ŠVEN

TASIS TAVAS 

ROMA, saus. 16. — Vakar 
Šventasis Tėvas audijencijon kurių namuose atrandama gin 
priėmė Meksikos misi jonieriu i, , , . •• „, ... 
v J - klu arba amunicijos. Tuo tik o C rupę, prigulinčią Šventosios 
Dvasios ordenui. 

Kalbėdamas į misijcnierius 
Šventasis Tėvas pareiškė, jog 
Meksikos Bažnyčia greitai 
švęs savo triumfo švente. 

4 4 Didžioj i Mek si kos šal i s 
šiandie yra didesnė savo gy
ventojų pavyzdingu gercuV 
mu, kuriuo pasaulis stebisi," 
sakė Svont&sis Tėvas. 

Pirm to^ paskelbimo kum- ; s u s k i i i m a į i f t k j l a j Ka4-kitr*tipj T I £ L I g A ^ š a n k i a — So-
gai jau imta areštuoti. | r e s n P s revoliuei jonieriu spė-

Yaldžia protauja jai vyksiu j k o s t r i l lškina Valdžios karino 
numalšinti revoliuciją kuni- \ menf> 
gus išnaikinus. Bet juk revo-' ,T. , . . . . . 
« . . . , , . . . Visur seka revoliueijonie-
liucnoie dalvvauia ir ja ve-: . v , . . . . . T_ J , . . v V, v ( r uJ saudvmai ir korimai Kur 
da ne kunigai, bet valdžios į . . . . . . . 

_ . . ? ' . . tik kiek m suimami, tuojaus 
persekiojami gvventoiai. f _ . . . . • 
1 ^ *̂ *' i masėmis žudomi. 
DAUG ĮŽYMIŲ KATALIKŲ! R*voliucijonieriu grupes y 

i ia stiprios Durango ir CJue-

dentui von Ifindenburg, kad 
jis negalįs sudaryti naujo Vo
kietijai ministerių kabineto. 

— • M . 

t4Sewing Club' ' Lietuvės iš S. S. Pittsburgh, Pa., dai
liai pasirodžiusios katalikų visuomenei. Mažas būrelis su-
kėlė aukų jaunami Sesučių Vienuolynui $500.00. 

Platesnis aprašymas kitoj vietoje. 

BOLŠEVIKAI SU TURKAIS 
PASIRAŠ* SUTARTĮ 

— 

vietų Rusija ir Turkija pasi
rašė sutartį kas link naudo
jimosi upėmis, kurios sudaro 
tarpe abiejų valstybių sieną. 

Parėdė kas vakaras šokti 
Naminių Santykių Teisman 

(Court of Domestįc Relati-
ons) Mrs. Strahl, 5215 So. 
Bishop st., pašauk§ savo vy
rą, kurs jai neduodąs išlai
kymo. 

Vyras teisme nusiskundė, 
kad jo žmona kas vakaras iš
eidavus j šokius. Kuomet jis 
pasipriešinęs, jinai jį pame
tus. 

rWsėjas Jftirice ja&jgftįė žmo
nai gTyžti namo ir abiem kas 
vakaras šokti ligi vasario 1 
d. Paskui ateiti teisman, kur 
bus paskelbta galutina ištar 
me. 

Kiniečiai Nemano Nusileisti 
• 

23 ŽUVO GAZOLINOS EKS 
PLIOZIJOJ 

AREŠTUOTA 

; 
rrero plotuose. 

MEXICO CTTY, saus. 10 . -
^ , . V . , . VYSKUPAS DIAZ IŠSIUS 
Tonus dienomis cia ir. kitur i »*""•«*«•« ^ * « ^ X O O Avo areštuota daug įžymiųjų kata 
likų. Valdžia tvirtina, kad ka
talikai esą visa valdžiai ne
laimė. 

Policija suima visus tuos. 

tmunicijos 
slų visur atliekamos kratos 
Iškeliamas teroras, begalinė' tavo 
priespauda. 

TAS Į GUATEMALA 

M EXIC< f CITY, .saus. 16.^-
Meksikps episkopatas, kaip 
pranešta, gavęs žinią nuo vys
kupo Diaz iš Ayutla, Guate
mala. respublikos. Calles val
džia jį ton respubiikon depor 

TAMPICO, Meksika, sans. 
16. — Br i t į garlaivy < 'Essex 
Išles'* išliodavimo laiku eks-
pliodavo gazoliną. 23 darbi
ninkai žuvo. 

KARALIUS SVEIKSTĄS, 
KARALIENE SUSIRGUS 

Pasaulio Valstybėms 
Italija Su Ungarija Gamina 

Savutarpę Sutarį 
SUSIŲSTA DAUG KARO 

LAIVŲ 
- — — • 

HANKOW, saus. 1G. — Dki 
kol-kas ramu. Britai dar neat-
gavę savo koncesijos pilnon 
kontrolėn. Ir vargiai atgaus 

-oH 

gra<zauo,iu. 

DAROMA SVARBI SU 
TARTIS 

J 

Tėvas ir du sunu gazu 
užtroško 

Namuose, 1302 Dickson st., 
gaxu, užtroškę rasta Kr. Kus-
zczyiįski, 65 m„ *ir jo du sunu j J 
— Wiiliam 43 m. ir Stanlevj 

..:;; .. ; # v . - ' . .. • 
^ • , 

Sjhtį. 
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ANGLIJOJ DAUG BAŽNY
ČIŲ APVAGIAMA 

LONDONAS, saus. 15. — 
Pastaraisiais laikais Anglijoj 
praplitusios šventvagystės — 
bažnyčių ^apvogimai. Vagiliai 
daugiausia išlaužia bažnyčiose 
dėžutes, į kurias tikintieji de
da mažas aukas įvairiems tik
slams. Vagiliams iš to mažas 
pelnas, bet visvien tie darbai 
yra šventvagystė ir bažnyčio
se nepakenčiami-

Antai mieste Liverpool kai-
knriose bainyčiose ties dėžu-
tėnris padėti vagiliams jspėji-

AMERIKONIŠKI JURININ
KAI NEBUS ATŠAUKTI 

NELEIDŽIA GRĘŽTI 
VERSMIŲ 

WASHJNGTOX, saus. 16.-
Xors kai-kurie senatoriai aš
triais žodžiais kritikuoja ir 
puola prezidentų Coolidge už 
maišymųsi į Ncaragua reika
lus ir reikalauja iš ten juri-
ninkus atšaukti, taip nebus, 
kaįp jie nori. 

Jurininkai nebus atšaukti, 
kaip ilgai ten neįvyks reika-

MEXICO CITY, saus. 16.— 
^leksikos valdžia uždraudė 
gręžti žibalo versmes kompa
nijoms, kurios nenori prisitai 
kinti naujiems patvarkymams. 

SACASA NENORI PASI
DUOTI 

• 

— k -

WASHINOTON, saus. 16.-
Anot žinių, Nicaragua i"evo-

linga tvarka, pareiškia admi- | i į u c j j o n į e r i ų . v a d a s „^mana^ 
nistraeija. 'pasiduoti. Sako, jis kovosiąs 

Be sen. Borali ir kirų, p a - | n e vien šiandieninę Nicara-
galiau prezidentų ėmė pulti i r į ^ o s valdžių, bet dar sukel-
senat. I^i Follette. ' j ̂ > s k i t a s ^ s a s Amerikos val-
1 • i" *•• - •—=g»!stybes prieš J . ^ralstybes. 
tų, :AH jose nieko neras, kas-j •• 
Sęn r̂  jų aukos išimamos. Apkra«»tė garadžių 

fvitose bažnyčiose ties dūri- Try» plėšikai užpuola Leo- j 

COPENlL\GEN, saus. 16.-
Danijos karalius, kaip prane
ša, Jau sveiksta. Bet karalie
ne susirgus influenza. 

KARIUOMENĖJE KOMI 
SARAI PANAIKINTI 

MASKVA, saus. 16. — So
vietų valdžia raudonoje armi
joje panaikino komunistus 
komisarus, kurių pareigos bu-
vo tyrinėti vadų, karininkų, ir 
kareivių politinį sentimentų, ir 
raportuoti valdžiai. 

Priešais Hankową Yangtze 
upėje stovi 18 karo laivų, ku
rie pasirengę ginti supiudil
sius iš apylinkių svetimšalius, 
jei kiniečiai m'ėgiiltų juos pul-

L 

Atėmė revolverį ir pinigus 
Plėšikai užpuolė Xew Way 

AVet Wash L#aundry ofisą, 
4224 W. Division st. Nuo raa-
nadžerio atimtas revolveris ir 
pinigai. 

Du plėšiku apiplėšė vaisti
nę, 3033 Fifth ave. Pagrobta 
30 dol. • • 

Laikina ramvbė čia vra dar 
ir dėlto, kad atvs^ko vvriau-
šias Cantono valdžios kariuo
menės vadas. Jam atvykus 
paskelbta abelna kiniečiams 
Šventė. « 

Tas vadas kalbėdamas pa
reiškė, kad Kinija turės at
sikratyti svetimšalių imperija 
lizmo. Reiškia nuo svetimša
lių turės but atimtos visos 
koncesijos. 

• 

"DRAUGO" B-VĖS ŠERI-
NINKU SUSIRINKIMAS. 

. , . . 

Nuoširdžiai kviečiame 
" D r a u g o " Bendrovės šėrinin-
kus į metinį susirinkimą, ku
ris įvyks šiame mėnesyje, t. 
y. Sausio (Jannary) 27, 1927 
m. 7:30 vakare, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje, 2323 W. 
23rd Place, Chicago, 111. 

Labai yra geistinas asme-
NEW YORK, saus. 16. — ninis gerb. šėrininkų atsilan-

JPraeito gruodžio 31 d. čią mi- kymas šitan susirinkiman pas-

NEW YORKO KARDINO 
LUI PALIKTA 3 MILI

JONAI DOLERIŲ 

ręs John Whalen palikimo 
raštu kardinolui Hayes užra* 
še vieną pusę savo tu r tu i— 
apie tris milijonus, dolerių. 

Ties Lo^an S«|uare suai4au, 
žė du viršutinio geležĮli&lJii* 

LONDON, saus. 1̂ 6. — Oau 
ta žinių, kad Italija su Un
garija daro savitarpę sutartį. 
Sutarties svarbiausi posmai 
vra šie: 

Abi pusės kita prieš kitą 
neiškelia jokio m ii i tarinio vei
kimo. 

Nedaro su kitomis valsty
bėmis ajskirių militarinių su
tarčių. " 

Kita kitos finansiniai ar 
ekonominiai neblokuoja. 

Italija gelbsti Ungarijai 
gauti išėjimą į jurą. 

Ungarija asistuoja Italijai 
Balkanuose ir centralinėj Eu
ropoj. 

Italija asistuoja Ungarijai 
atgauti Transylvanią. 

J. V. KARO LAIVAS Į 
CANTONĄ 

• > -

NORI PRIPAŽINTI CAN
TONO VALDŽIĄ 

skirtą valandą. Bet jei del ko
kių nors kliūčių nebūtų gali
ma tai padaryti, būtinai rei
kia ant siunčiamojo visiems 
Šerininkams laiško " p r o s y " 
įgalioti už fcave kitą kokį šč-
rininką, apačioj pasirašyti ir 

TOKYO, saus .̂ 16. — Japo
nijos ministerių kabinetas, 
kaip pranešta, nutaręs Kini
jos Cantono valdžią nors ne
formaliai pripažinti ir tuo bū
du išvengti nesmagumų. Ja
ponija Cantone jau turi savo 
reprezentantą. 

HONGKONG, saus. 16. — 
J. Valstybių karo laivas He
lena iš čia išplaukė į Canto-
ną. 

Cantone bepročių ligoninėj, 
kuri yra amerikono gydytojo 
priežiūroje, kiniečiai tarnau
tojai palinkę streikuoti. 

FRANCU A DARO DIDELIŲ 
NUSILEIDIMŲ 

r. mis pakabinti įspėjimai, jogjnardi Motor Service £o. ga? j iraukfeite. Viena* ją bu're tai- jam įrasįttsti. 
įe l kelių pensų neverta atlikti jrądfcrų, 2119 W.' Fulton 

ntai, kad jie dėžnčifų neplėS-' šventvagy Stę. i Pagrobė 435 dbl. 
st. čia*. 6 ašmenys lengvai su žei Su pagarba, 

sta. , "tomųn" 

PARYŽIUS, saus. 16. ^- lš 
diplomatinių versmių patirta, 
kad Franci jos valdžia išspren 
dusi tolesniai nebūti opozici
joje Ungarijos sostan gryžti 
Hapssburgų dinastijai. 

Jėi'fc&ip, tai ir "niažoji en* 
į ten te" tole&niai nesipriešinsi 

ja. tai dinastijai. 

. : "f—! r — - — -

CANTON, Kinija, saus. 16. 
— Britai ir kiti svetimšaliai, 
kurie apgyvena čia Shameen 
priemiestį, ima ginkluotis, nes 
nežino, koks, likimas juos lau
kia. 
-« i 

Pinigų Kursas. 
VAKARYKŠČIOS DIENOS 

Lietuvos 100 litų . . $10.00 
Britanijos 1 sterL sv. 4JS5 
Francijos 100 frankų 3.97 
Belgijos 100 belgą 13.91 
Italijo* 180 Mirų 4.29 
Vokietijos 100 markių 23.81 

. • 
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" D R A U G Ą S" 

Fubllahed Daily Bxcept Sundaya 
O M Tear S .80 
Six Months 3.50 
Three Month* 3.09 
One Month 76 
Europe one year . . . . 7.00 
Six Month* 4.00 
• Copy .'. 0S 

PASTABELĖS 

se 
t> It A Ū d A 8 

msam EMB 
Pirmadienis, Sausis 1?, 1927 

is 

Kataliku lėtumas. 
I Nors Lietuvoje ir čia Ame

rikoje lietu viii katalikų yra 
dauguma, bet išrodo, kad jų 
kaip ir butų mažuma. Bet 
taip yra del stokos veiklumo 
katalikuose. Jie pasirodo la
bai dažnai perlėti. 

Tiesa, katalikai turi daug 
. tokio darbo, kurio neturi be

dieviai, tfie daug dirba, kad 
aprūpintų savo parapijos rei
kalus, savo mokyklų reikalus. 
Jie daug veikia, kad netruk
tų katalikų mokykloms moky
tojų ir parapijoms kunigų. 
Visa tai, žinoma, sunaudoja 
daug jų energijos ir reikalau
ja iš jų šiek tiek išlaidų. 

Šiuose tiesioginiuose savo 
reikaluose daug katalikų pasi
žymi dideliu lėtumu, o neku-
rie ir nemažu apsileidimu. Ko
lei įsijudins tokie katalikai ką 
nors rengti, kolei sugalvos 
dolerį kitą iš kišenės iškrapš-

. tyti, tai praeina patogus lai
kas, kitų, smarkesniųjų, at
aušta ūpas ir sumanymo įvy-
kinimas, žiūrėk, nusitęsė mė
nesiais ir net metais tolyn. 

Trūksta gyvumo. 

Daug katalikų ir net jų va
dų pasitenkina grynai savo 
religiniu veikimu siaurame 
savo parapijos ratelyje. Jie 
kartais nemato ir nejaučia, 
kaip jų būrelis mažėja. Nepa
stebi kaip tikybinė dvasia sil
pnėja. Jei pastebi, tai neieško 
priežasčių ir nesigriebia ras
ti joms pašalinti priemonių. 

Su skausmu reikia pareikš
ti, kad lahai daug katalikų 
vadų nežino ir nemato, ką be
dieviai veikia tarp katalikų. 
Jie neįžiūri visų piktinimų ir 
suvedžiojimų, kokių skleidžia 
tarp jų per savo antireligine, 
tvirkinančia spaudų. 

Trūksta katalikams gyvu-
mo, trūksta sekimo, kokios 
idėjos skleidžiamos ir prigy-
domos. Kada pajunta, kad jau 
priešai j)ašonėje bruzda, su
naikinimus daro, tuomet pašo
ka, truputį " pasiimi ja", pasi

bara, baudo šauktis ką nors 
pašalinį pas save gelbėti, tai 
ir viskas. Toliau vėl eina snau-
dimas. Bedieviams tai labai 
patinka. Jie del to katalikų 
nei jų vadų nepeikia, dar ir 
pagiria, nes jiems nekliudo
ma savo iškrypusių idėjų pla
tinti. 

Reikia suvažiavimų. 
Katalikams" negana vien 

gintis nuo puolikų. Keikia 
juos atakuoti. Tegii jie gina
si. Mažiau turės laiko ir pro
gos savo klaidas platinti. 
Kaip tai įvykdinti? Turėtų 

S O V I E T Į f R U S I J A . 
Lietuviškieji bolševikai. 

Skaitant lietuviškųjų bolševikų raitus apie Rusijos Sovie 
tų respublikų, galima manyti, kad ten visiems neapsakomai 
gera, o darbininkams tai tikras rojus. 

Ten esą viskas tobula. Laisvei esanti visiems kodidžian-
sia; gerbūvis kotikriausias. Darbininkai trumpai turį dirb
ti, o visako turį pakaktinai. Apšvieta — greitai pralenk
sianti visas kitas šalis. 

Kad tai kasi panašaus ten butų, ko bereiktų. Bet ten vi-
• 

v siškai priešingai yra. 
Spaudos laisvės nėra. Sąžinės laisvės nėra. Asmens lais 

vės nėra. I 
Be komunistiškų laikraščių kitokių uždrausta leisti. Ti-

buti sudarytas tam tikras ko-1 kybai jokios laisvės nėra. Viskas sudaryta taip, kad ji Visiškai 
mitetas, kuris išdirbtų progra- pranyktų ir negalėtų atsigriebti. Už prasitarimą žodžio kito 
mą katalikų suvažiavimams. 
Jis galėtų suskirstyti rajonus, 
ar apskričius, kaip, pavyzdin, 
kad Chicago turi Vakarų liet. 
katalikų suvažiavimą. Galėtų 
būti Naujosios Anglijos, Con-
neeticut, Nevv Yorko, Rytų 
Pensilvanijos, Vakarų Pens. 
katalikų suvažiavimas ir tt. 

Visiems galėtų būti įteikta 
ta pati programa, prie kurios 
kiekvienas apskritys galėtų 
prisidėti savo kokį ypatingą 
reikalą svarstyti. 

Tie kataliku suvažiavimai 

prieš komunistų valdžią grūdama į kalėjimą arba baudžiama 
mirtimi. .' 

be-Laisvė yra komisarams ir jų šnipams. Taip pat yra 
galine laisvei apsivesti ir tuojaus divorsą pasiimti. 

Bolševikai besigiria panaikinę prostituciją. Bet jų apsi-
vedimo ir divorsų įstaty/hai yra kaip tik biauriausios prosti
tucijos pridengimas. 

Del šios vienos laisvės daug atsiranda komunizmo mylė-
t o jų . >, *v 

, 
Kaip gi feertnivis? 

Sovietų Rusijoje, išskyrus aukštuosius valdininku.' (ko
misarus ir kitus), kariuomenės dalį, niekam nėra gerbūvio, o 
ypač darbininkams. 

Iš profesinių sąjungų vado Tomskio pranešimų per XV 
kaii> ir turėtų surasti priemo- komunistų partijos kongresą paaiškėja, kad darbininkų pa
neš ir jas vartoti ne vien, kad dėtis yra labai sunki. Bedarbių skaičius didelis. Jis vis dar au-
apgynus savo idėjas ir pozici- j ga. Daugiau miliono darbininkų yra be darbo, 
jas, bet kad naujas užėmus. Dirbantiems uždarbis teks menkas tenka, kad neturi kuo 

Atskiri suvažiavimai išsi- aprėdyti savo vaikų ir jų negali leisti i mokyklas, 
rinktų savo vykdomąjį komi- Apše 25% vaikų* nelanko pradžios mokyklų. ! 
teta, kuris išvien su Centru Sulyg bolševikų įstatymų neturintiems 16 metų amžiaus 
dirbtų suvažiavimų priimtus uždrausta dirbti. Iš pranešimų paaiškėja, kad apie 100,000 
darbus. vaikų, neturinčių} dar 14 metų eina dirbti į fabrikus. 

Centralis Komitetas, gavės Tai tokia pas bolševikus darbininkų ir jų vaikų padėtis, 
suvažiavimų nuomones ir nu-/ Nieko stebėtino, kad jokie darbininkai nekeliauja uždari 

Prašau Į Mano Kampelį. 
BoKevik^ Rojus. 
PaiiiW \. N. Ž. • / 

• Ar pažįsti cicili]<$, 

, Kur makaulę turi pliką f 
Turi barzdą siaurą ilgą, 
Rudos akys, plaukas -žvilga. 

"Strytu" eina strapinėja 
Savo plikę kasinėja 

Iš čia pat ir iš aplinkui 
Paklausyti, ką jis sako 
Kokiuą vėjus jisai vaiko. 

Driskius gerklę atidarė • 
Ir žiopliams jis šitaip ta-

-re: 

4 praeivius godžiai žiuri, 
Kurs dantis auksinius tu-

n. 
Jis paniuręs, užsimąstęs 
Savo švarką atsisagstęs. 
Geidžia vargo nus'kratyti, 
Didelius turtus įgyti. 

Jam gyventi nusibodo, 
\ Nors kitiems jis "rojų" 

rodo. 
* • 

Tingį dirbti jis darbelių, 
Tenka ristis su vargeliu. 

O kad badą tuoj nuvyti 
Reik ką naują sumanyti. 
Reikia prakalbas sakyti į-, 
Didę minią įsigyti. 

Štai ant bačkos atsistoja 
J praeivius rankom moja, 
Žmonės žiuri, dyvus mato, 
Žiuri, net akis pastato. 

Kas tam plikiui atsitiko, 
Kibą šunės jį apnyko, 
Nes ant bačkos užsikoręs -
Į praeivius rankoms moja. 

(Jai žmogelis tas bėdoje, 
O gal] proto jau nustojęs. 
Einam, vyrai, paklausyti, 
Ką tas driskius nor saky

ti. 
Daug žmonelių susirinko 

Nežiūrėkit, kad aš plikas, 
Nes esu aš cicilikas. 

Atėjau aš jums padėti 
Iš vargų išsigelbėti' 
Seną tvarką% reikia griauti 
Pilną laisvę žmonėms gauti. 

Ąr jus žinot, ką darykim! 
Žiaurų carą surakinkim. 
Kaip galybę jo sutrinsim 
Pilvus sau ūžsiauginsim. 

Jį kalejiman įbruksim 
Jei bus bloga,—vėl išruksim 
Pinigėlių bus į sotį, 
Jų galėsiu jumis duoti. 

Matot, didės akmenyčios 
Ir žmonelių liūdnos grin-

čios, 
Viskas mūsų tada bus 
Kai buržujų valdžia žus. 

Jų visi puošniausi rūmai 
Lai varguoliams jieji būna 
Ten seneliai lai gyvena, 
Darbininkai jau pasenę. 

Daug laimužės ten atrasim 
Jei visi tik susiprasim 
Kaip tų turtų paieškoti 
Kaip buržujus nukovoti. 

Htai jų dideles dirbtuvės, 
(tėrių kupinos krautuvės, 
Mūsų viskas turi būti, 
Kas netinka, — turės žūti. 

KATALIKU ARTIMŲJŲ 
RYTįĮ GEROVĖS 

SĄJUNGA. 
Ligi praeitų metų Jungtinė

se Valstybėse atskiriai veikė 
įvairios katalikų organizaci
jos, kurių tikslas yra šelpti 
nuo karo ir kitų nelaimių nu
kentėjusius artimųjų Rytų ir 
Rusijos gyventojus. 

Šventasis Tėvas Pijus XI 
praeitais metais reiškė noro, 
kad tos vioss organizacijos 
butų sujungtos krūvon ir 
darbo programa butų praplės-

• 

ta. 

(Bus daugiau) 

tarimus, sykiu ir vietinių ko-įbiauti pas darbininkų ""globėjus" į Rusiją, bet ieško kapita-
mitetų adresus, suėmęs visa listinių kampų. 
į daiktą, nustatytų galutiną 
darbą ir praneštų vietiniems 
komitetams. 

Gal Kat. Federacija? 

Turime Katalikų Federaci
ją Amerikoje. Ji labai sėkmin
gai galėtų viršminėtą darbą 

Pramonė. 
Rusijos pramone prie bolševikų smunka. Ji nesugeba ap

rūpinti visų reikalų viduje, o apie eksportą negali būti nei 
į kalbos. Apskaitoma, kad 1926 metais įvežta visokių dalykų iš 
užsienio už 500,000,000 rublių. 

Žemės ūkis nusmukęs. Ūkininkai vos tik patys praminta iš 
gautų javų; gi parduoti neturi ką. v 

dirbti. Bet ji, atlikus labai j ūkininkai jau vis labiau ima nusistatyti prieš bolševikus 
naudingą darbą Lietuvai, pa- l l ^ tvarką. 
vargo ir dabar mažai nudirba Bolševikų vadai mano juos suskaldyti. Mažažemiams, >ne-
ir Lietuvai ir Vmerika I ̂ t ing iems ūkininkams žada numažinti mokesčius beveik per 

Taip pat, nežinia kodėl p u s ę> b e t ^ ^ ^ n a š t ^ u ž k r a u & ant turtingesniųjų ūkininku 
daug katalikų ir jų vadų Fe
deracijai nepritaria. Jie nuo 
jos šalinasi. 

(Ji ta aplinkybė yra katali
kams tikra nelaimė. 

Ar čia veikia nesusiprati
mas, ar puikybe, ar pavydas, 

• n smmm 

"dontkierČikas", kuris sako: kia, kad katalikybė lietuvių 
"Kas man galvoj, kas toliaus tarpe imtų vis aymesnę vie-
bus, by tik aš dabar pa vai- tą, reikia, kad įstaigos il
ges"! Nežinia. !• spauda plačiau ir sėkmingiau 

Bet protingiems žmonėms galėtų veikti, 
reikėtų visi paikumai mesti 

ar paprastas nerangumas, ar šalyn. Reikia katalikams dau-
1 įsigyvenęs amerikoniškas giau gyvumo* veiklumo, rei-

Balsai šiuo reikalu yra pa
geidaujami. 

M k ^ « # a i i« > « B W M * « 
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Tokia tvarka, žinoma, nepatenkins nei vienų, nei kitų. Ji 
dar labiau padidins /ūkininkų bruzdėjimą. 

Komunistai smunka. 

Rusijoje komunistą pradeda netekti pasitikėjimo. Jų eilės 
ne didėja, bet mažėja. Darbo tarybose bolševikai seniau turė
jo 36%, gi 1926 m. tik 29% savo žmonių. 

Komunistinės jaunuomenės skaičius taip-pat eina mažyn. 
Beto Tomskis nupasakoja, kad darbininkų dvasia smar

kiai mainosi. Jie, pastebėjo, kad komunistai su jais visiškai 
nesiskaito, jaisiais iš tikrųjų nesirūpina, o tik vilioja tuščiais 
pažadėjimais. , 

Tikriems darbininkams komunistų "globa" jau ima iki-
rėti. Jie ima suktis į šalį nuo komunistų. 

Komunistai tai mato. Jaučia, kad prieš juos pamaži ren
giasi audra. i • 

Tat jie neriasi iš kailio labiau sustiprėti kitur. Jie sten
giasi pravesti komunistinę revoliuciją kitose šalyse ir ten įsi
galėti, tik jiems ne visur pasiseka. 

Estijoje ir Lietuvoje smarkiai nudegė. 
Geriausia jiems sekasi Kinijoje. 

Jei dar vienoje kitoje šalyje kiek geriau pasisektų, tai tuo
met jie sustiprėtų ir dar ilgokai pajėgtų varginti 'žmone$. 

Tas darbas jau atliktas ir 
Jungt. Valstybių Hierarchija 
tai patvirtino. Nauja organi
zacija užvardinta Katalikų 
Artimųjų Rytų Gerovės Są
junga — Catholic Near East 
Welfare Association. 

Šios naujos organizacijos 
prezidentu šventasis Tėvas 
paskyrė prof. kun. Ed. A. 
YVaJsh, (>eorgetown Universi
teto vice-prezidentą, Kun. 
Walsh anais metais buvo Po-
pežiaus Šelpimo Komisijos 
Rusijoj direktorium, kuomet 
toj šaly siautė baisus badas. 
Sakoma Popežiaus Šelpimo 
Komisija kasdien pavalgydin
davo 450,000 vyrų, moterų ir 
vaikų. 

Svetur gimusius J. Valsty
bių gyventojus prezidentas 
kun. Walsh ragina įstoti šion 
naujon Sąjungon ir prisidėti 
prie nelaimingų žmonių gel 
bėjimo. Tų nelaimingų yra 
dešimtys tūkstančių ne vien 
artimuose Rytuose, bet ir pa
čioj Rusijoj. 

Katalikų Artimųjų Rytų 
Gerovės Sąjungos direktoriai!! 
yra: Bostono kardinolas O'-
Connell; Philadelpiiijos kardi
nolas Dougherty; New York 
kardinolas Ilayes; St. Louis 
arkivyskupas Glennon; San 
Francisco arkivyskupas Han-
na ir Kansas City vyskupas 
Lillis. 

Sąjungos generaliu sekreto
rium yra Joseph F. Moore iš 
Philadelphia, Pa. 

Vyriausias Sąjungos ofisas: 
480 Lexington ave., New York 

1 City. 
Sekretorius Moore pareiš

kia, kad Amerikoj gyvenę 
įvairių tautybių žmonės, 

(Tąsa ant 3 pusi). 

"ŽIDINIO" III TOMAS, 
: 

(Tąsa). 

Laikui praslinkus to paties sfinkso pa
pėdėj ištikimoji Egeta laukė savo myli
mojo, o jam prie jus artinantis staiga, iš 
aukštumos, iš sfinkso veido krito akmuo 
tiesiai ant Egetos. Ir kuomet pamišęs iš 
skausmo jaunikaitis, negyvą mylimą pa
guldęs tyrų smiltyse, grįžo prakeikti rus-

/ tųjį tyrų sargą — sfinksą, — pakėlęs gal
vą sustingo. 

— Sfinkso ištrupėjusi burna šypsojos. 
Ir pabūgo jaunuolis savosios meilės, 

ir įmetė Karalaitės žiedą gilujin Nilan. 
O sfinksas šypsojosi iš jo silpnumo. 
— Nes po ilgos kelionės per tyru? 

atėjo karavanas, — su brangiomis dova
nomis atkeliavo faraono sen draugas Per
sų karalis": savo vienturčiam sūnui mal-

. dauti Egetos širdies. 
Ir priėmė faraonai persų karalaičio 

žiedą ir užmovė jį ant mirusios Egetos 
piršto. 

Aš žinau dar vieną pasaką mano a-

vys: Dideliame sodne, prisišlieję prie pal
mės, stovėjo įsimylėjusių pora ir svajo
dami žvelgė žvaigždynam Jei šį vakarą 

Matome, kad šitame kūrinyje viskas gražią gyvybe inia iš amžinybes srities, 
aktyviai vystosi ir taip gražbylingai, taip 
nuoširdžiai pinasi į vieną pynę, kad jo-

nematysime krintant žvaigždėj, lai nie- kiu būdu nėra galima sakytį tai esant pa
kas neišskiria mūsų iki mirties — balsiai prastąją statybą, 
spėjo. Juk, sako doc. J. Tumas; "Stato dai-

0 po akymirkos didelė skaisti žvaig
ždė sužibo, nuriedėjo tamsiu dangumi pa
likdama ilgą, platų ugnies kelią... 

Ir kuomet gyvenimas juos išskyrė, 
mylimoji tarė: palaiminta likimo žvaigž
dė, nes palikai dausose ugnies kelią, pa
laiminta diena kuomet sutikau Jį, nes } 
gyvenimą išsinešiau meilę... / 

Mano avys, pelkių velniapukiai nė
ra švelnesni už jūsų vilną ir baltesnėji 
už debesėlius išdrikusius dausose. Nesy-
kį mažus erelius apgyniau nuo plėšriojo 
aro nagų, nesykį užklydusį žvėrį baidžiau 
nuo jūsų bandos. Dabar gulkite ir pasil
sėkite, nes mano ausys negirdi artinantis 
žvėries, o ir aras dabar virš aukštųjų kal
nų, dausose plauko. 

Aš gi eisiu prie baltųjų uolų, aš no-

lydė, stato ir arcliitektorius. Vienas su
krauna medžiagą, kad ir labai geros rų-
šies, bet tokią, kokia ji yra. Kitas su ta 
medžiaga daro tokias manipuliacijas, 
jog medžiagos nė pažinti nebepažinsi: ji 
virste pavirto kuo kitu, daug dailesniu 
už ją, žalią neapdirbtą". 

K. Ringytė nėra kūrėja, kuriai ga
lima butų duoti prefiksu statytojos var
das. Ne. Jos kūrybinė galia ir mokėjimas 
kurti mums ką kita sako, Būtent, mums 
duoda vilties sulaukti ne tik lengvo sti
liaus, bet ir giliai sąmoningos kūrėjos. 

čia dar, kaip tik vietoje, tenka pa
sakyti, Mdd poeto kūrinys nėra atskiria
mas nuo jo dvasios meliodijų, nuo žmo
gaus aukštesniojo pasaulio. "Didis kuri- kurių diena — kaip saulė spinduliuota. 
nys, sako "Putinas dramoje "Žiedas, ir 

riu pažvelgti j šviesiaplaukio piemens j Moteris'' Dailininko lupomis, nėra ,žemė> 
veidą". 

:*Us, 

nes kitaip kūrinys butų tik gyvenimo bau
gus šešėlis. i 

i Bet tai tik bendrosios pastabos. 
* Toliau einant reikia paminėti ir A. 

Giedriaus "Kristus". Juose ir-gi, kaip 
K. Ringytės kuriniuose yra daug jausmo 
ir daug sielos. » 

"Krislai", kaip pats žodis rodo, yra 
mažutėmis, bet vienodu stilium sukurto
mis dalelėmis lyg koks junginys. Čia iš
kilminga žmonių muzika, linksmas vabz
džių užimąs, pražydusios rožės, šviesus ir 
giedras dangus, gražiai yra susipynę į 
harmoningi giesmę. 

Paimkime, kad ir šią dalelytę: 
"Pasitrauk, karstadirbį, su savo 

karstais — gyvenimas eina pro šalį. 
Pasitrauk greičiau, kad tavęs nepa-

matytųjaunikaitis nei mergelė, kurių ry
tas — kaip pražydusi rože. Tegu nepa
mato tavęs ir nė vienas gyvas žmogus, 

Pasitrauk ttį su savo karstais, kurie 
giltinė dvelkia. Ar nematai, kad gyve- • 
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f vaikas". Vadinas, jis savo galingą ir nimas eina pro šalį su didžia iškilmė! 
*• -V " 
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Pasižiūrėk, kaip šviesus ir giedras dan 
gus, kaip greiti linksmi debesėliai, kaip 
skaisti ir maloni saulė — gyvybės moti
na, kaip žali medžiai, puikios gėlės ir 
skaidrus rasos lašeliai; paklausyk, kaip> 
iškilminga žmonių muzika,, kaip gražios 
paukštelių giesmės, kaip linksmas vabz
džių užimąs. 

Visur Visi gražiai gyvena ir nori gy
venti, visur gyvybė nuostabiai puikiai 
reiškiasi. 

7 

Dėlto susigėsk ir pasitrauk, karsta
dirbi: gyvenimas pro šalį eina". — 3{Ji 
psl. 

l a i galima sakyti dalykėlis iš tikro
sios poezijos, kurios uždavinys, pasak 

,Jakšto, skaistinti žmones, rodyti jieins at
eities idealus, Vesti į tai ko dar nėra, bet 
kas turi būti. Žodžiu, pas A.Giedrių, mes 
randame labai brangių perlų, ir kaip tik 
tikrosios poezijos lygis čia kuoaukščiau-
siai prašoksta. 

• 
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JUOZAS MOCKUS , KENOSHA, WIS. 

Generali^ " D r a u g o " agentas ir uoliausias darbi
ninkas katalikiškos spaudos dirvoje, Cicero, 111. Be 
to, p. Mockus uoliai darbuojosi rengiamo sausio 23 d. 
" D r a u g o " vakaro-koncerto reikalais. Visi Chicagos 
North AVest dalies lietuviai, norėdami iš anksto įsigy
ti " D r a u g o " koncerto bilietų, tesikreipia pas p. J . 
Mockų, loOl So. 30th Ct.? antras aukštas. 

bėti. 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
FITTSBURGH, PA. 

Vieša Badėka. l i a u darbuotis 
Lapkričio 2 diena, atvažiavo ikslui. 

ros, nes liko gryno pelno 
500.00 dolerių". Padavusi ta 
čekį Motinai, priketino ir to

tam pačiam 

būrelis jaunų moterėlių aplan
kyti Šv. Pranciškaus Lietuvių 
Vienuolyną. Viena ponių pra-

Kad ir neskaitlingas rate
lis, tiktai 14 parinktų uolių 
moterėlių tepriklauso, bet gra-

bilo: "Mes gerai žinome, k a d ž i a i pasižymėjo savo veiki
t e Vienuolynas yra dar jau-Į me. Teisingas pasakymas: 
nas. Matome nemažai truku-! " K u r vienybė, ten galybė", 
mų. Mes, Siuvamojo Ratelio Kaip biteles renka nektarą 
Moterys (Se\ving Club, 8. S. po mažus lašelius, o kuomet 
Pittsburgh, Pa.) surengėme| sudeda kitivon padaro daug 
vakarą (Euclire Party) ne-j medaus, taip ir tos pasiSveB-
tnrtingo Vienuolyno paramai tusios moterėlės, visos uoliai 
ir sėkmės to vakaro buvo ge-; dirba ir deda krūvon ir pada-

_ . ! ro milžiniškus darbus. 

ADVOKATAI: 

J . P. Waitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

' I I 7 M So. Michlcan Aveime 
Tel. Put lman 5250 

•peclal lstaa Abstrakto. Vedėjas 
vlau telMu. 

— J 

JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1321 W. 22nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2551 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Se-
redoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. Iki • 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius D o k u m e n 
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus , F a r m a s ir Biznius. 
Skolina Pin igus aut pirmo mor-
gičiaus l engvomis iš lygomis. 

A* A. O L I S 
A D T O K A T Ą S 

11 S. La Salle st. Eoom 2001 
l e l . Randolph 1034 Vai. n u o 9-5 

V A K A R A I S : 
•841 8. Halsted St. Tel. Vards 0022 
f | U 9 v . v. apart PanedeUo ir 

P ė t n j č i o s 

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

f 8. DEARBORJf ST., R o o m l&M 
Telephooe Randolpm S261 

Vakarais 2151 West 22 S t 
Telephooe Roosevelt 9090 
iq Telefonas Repubtto M M 

Idealas to ratelio yra : niok-
slas, apšvieta ir tikėjimas. 

^ Todėl visos ir jų deda pastan
gas remti katalikišką ii* vi
suomeniška apšvietos įstaigą. 

Tas ratelis tapo suorgani
zuotas 1917 keturių ypatų. 
Nekurios i£ jų ir dabar tebė-
la veiklios narės. 

Turiu už garbę perstatyti 
tas uolias veikėjas. B. Lelo-
nis — pirmininkė, T. Lelonis 
— pirm. pagelb., Marcella 
YVashner — iždininkė, B. W. 
Washner, K. Stravinskas, K. 
YVashner, B. Marculajtis, A. 
Mareulaitis, Kazcnauskas, Zei-
fui, Muzzy,- J . Petraitis, Mary 
Yenslovas, Pateli. 

To ratelio geraširdės iki 
šiol nebandė savo gabumų. 
Tai buvo pirmasis viešo vei
kimo bandymas, taip gerai 
nusisekęs suteikė didesnės e-
nergijos veikti tam pačiam 
tikslui. Nes prižadėjo paso
dinti gražių medukų to Kliu-
bo vardu prie Vienuolyne*. Už 
tokį kilnų pasišventimą; narės 
užsitarnauja didžios padėkos 
nuo visų Šv. Pranciškaus Se
sučių. Tegul tas kliubas auga 
ir plėtojus iš ko bus nauda ti
kėjimui, tautai ir apšvietai. 

Kapelionas. 

Lietuvių parapijos mitingas 
komitetams šiems metams rin
kti ir pereitų metų apyskai
toms priimti įvyko sausio 9 
dieną,i tuojau po sumos. 

S u s i r i n k i m a s b u v o l a b a i 

skaitlingas, rimtas ir nutari
mais gausus. Matomai, jau 
įprato lietuviai tvarkingai su
sirinkimuose elgtis. 

Pirmininkavo klebonas, sek
retoriavo Viktoras Strasevi-
ėia i t prezidijumo nariu buvo 
Antanas Lauraitis. 

Klebonui maldę, atkalbėjus 
ir dienotvarkę nustačius, vi
sas susirinkimas sustojęs pa
simeldė už mirusį pereitų me
tų komiteto narį, a. a. Pran
ciškų Švelnį. f 

Pereitų metų protokolas 
patvirtintas. Kasos knygos 
vesta tvarkingai, pajamų tu
rėta $8,019.42, i&laidų buvo 
$7,759.08, kasoje $260.34. Bet 
dėliai buvusiojo klebono, ku
nigo Daunoros, ligos pasiliko 
komitetui nežinomų ir neišmo
kėtų bylų $1,742.42; 

Mitinge paaiškėjo, kad nė
ra apyskaitoje šv. Onos drau
gijos kun. Daunorui įteikto l mJ 0 S -
$100.00. Imant domėn, kad ! ^ k u t i n ė s 
1925 metų balanse buvo 
$564.47, tai dabar, 1926 mc 

atsisakius, įvyko nauji rinki
mai. I komiteto sekretorių? 
trinkta buvusis V. Strasevi-
čia, į kasininkus — Kazys 
Mažeika, komiteto nariai* 
Lemešius, Klevickas, Avižie
nis Šlekys, Dešrys ir Navulis, 
i k o l e k t o r i u s G i b a s , Č^ing^. 
Druktenis ir Venckus. 

Šiais metais nutarta rū
pintis 20 metų parapijos su
kaktuvės minėti kviečiant vi
sus lietuvius Kenoshiečius iš
leisti sukaktuvių knygą. 

Baigus susirinkimą malda, 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

kaip vyrai, taip moteris, ku
rie supranta, kas laukia tuks-
stančius pavargėlių ne del jų 
kaltės, įstoja škm Sąjungon 
tikslu tuos tūkstančius šelpti. 
Tiems nelaimingiems artimuo
se Rytuose reikalinga ne vien 
maistas ir drabužiai, bet naš
laičių prieglaudos, mokyklos, 
pramonės ūkės ir kt. 

Aštuoniosdesimts vienas J. 
Valstybių arkivyskupų ir 
vyskupų savo dijocezijose dar-

D A K T A R A I : 

puošis patraukti šion organi-
yfci džiaugėsi ir dėkojo kle- z a c i j o h k u o d a u g i a u s i a n a r i U ) 

sako sekr. Moore. Norima or-
ganizacijon patraukti vieną 

patenkino duodamas išsikal- .... « , .. • 
x_ . milijoną nuolatinių narių. 

bonui, kad taip tvarkingai 
pervedė susirinkimą ir "visus 

Pranas. 

DETROIT, MICH. 
• 

Kalėdų šventes apvaikščio
jome gražiai. # 

Bernelių mišios buvo atlai
kytos 12 vai. vidurnaktyj su 
asista. V. Jėzaus kūtelė buvo 
gražiai papuošta. Parapijos 
choras gražiai giedojo kalėdi
nės giesmės. 

Žmonių buvo pilna bažny
čia. Daug ėjo prie Šv. Koniu-

-».. * — **-

mišios buvo 
10:30 vai. Pamokslą sakė at
važiavęs svečias, gerb. kun. 

tų, balanse randasi deficito j M - Daumantas. 
$2146.55. P° P*e^ 3 vai. sesutės su 

Praeitų metų mitingas pa
sigailėjo savo senajam klebo
nui gerb. kun. Bistrajui pa
keiti algą $300, tai praėju
siuose m. susilaukė septyni* 
kart didesnės s?umos deficito. 

Dabar, kasos papildymui, 
visi pasiryžo darbuotis: tuo
jau eiti per visų lietuvių na
mus su kolektą, rengti baza-
rą, keletą vakarų, balių ir ki
tokių pramogų, kurios duoti] 
parapijos iždui "ekstra'* pa
jamų ir deficitą išlygintų. 

Parapijonys tikrai susirūpi
nę parapijos reikalais ir šiuo 
klausimu gražiai debatavo 
Dešris, Kireilis, Činga, Simo
naitis, Kalašinskas, Lemešis, 
Stankus, Jusis, Gedvilą, Avi
žienis, Druktenis, Stulgaitis, 
Meiliūnas, Kuodis, Valauskas. 
Venckus, Trakšelis, Šlekis, 
Baliauskis ir kiti. Tad n i e k o l k i a i ^" i e ž 5- V i s a Parapija 

savo 

mokyklos vaikučiais surengė 
programėlį Kalėdų Diedukui 
sutikti. J i s gausiai vaiku
čius apdovanojo saldainiais. 
Kalėdų Diedukas nepamiršo 
ir mūsų klebono. Prakalbą 
pasakė svečias kun. M. Dau 
mantas. Publikos susirinko 
daug. 

Antrą Kalėdų dieną musty 
sesutės surengė gražią pro
gramą šv. Pranciškaus Vie
nuolyno naudai. Dalyvavo mo
kyklos vaikučiai ir mūsų pa 
rapijos orkestrą, po vadovys
tę tlebono, gerb. kun. J . Č'i-
žausko. Orkestrą susideda iš 
30 muzikantų. Nors orkestrą 
dar jauna, bet turint gerą 
vedėją, graži šypsosi jai at
eitis. 

Orkestrą pirmą kartą pasi
rodė Liet. svetainėje i r pui* 

Dar solo keletą dainelių 
gražiai padainavo p-lė S. Bu-
kšaitė. 

Nors mūsų sesutės kvietė 
viias parapijas dalyvauti ir 
paremti šį vakarą, bet daugu
mas buvo East'Sidiečių. Vis
gi pelno liko apie $130. 

Mot. Sąjungos 54 kp. pui
kiai sulošė Fabiola. 

Magijos vakaras. 
Sausio 23 d. atvyks pas 

mus magikas p. Čekanavičius. 
Visiems patartina atsilankyti 
ir pamatyti jo *'stebuklus'/. 

Korespondentė. 

C*C>^^^\^\^^*©^C9^9^ 

L Nuo pleiskanų 

Naudok 

Rssffl* 
D E N T I S T A I 

Telef. Boulevard 7042 

OR. G. Z. VEZELIS 
LH7TTTT1S DJSI5I TĮSTAS 

ttefi 80. ASHLAND AVENT/B 
Ant B . Zaleskio Aptiekoe 

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

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

vakare. 

stebėtino, kad susirinkimas 
užsitęsė net keturias valandas. 

Kadangi dabartinis klebo
nas kunigas Vienuolis darbuo
jasi drauge su vienuoliu bro
liu, tai vienbalsiai nutarta 
duoti ir vienuoliui broliui 
nors mažą, $30.00 mėnesinį at
lyginimą, iki pagerės parapi
jos kasos stovis. Šiaip jau vi
si kiti} bažnyčios tarnautojlrj 
atlyginimai patvirtinta tie! 
patys. Parapijos komitetams! 

džiaugiasi susilaukus 
muzikantų. 

DR. P . G. LUOMONS 
LUOTU VU* DfiHTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
Tei, Ganai M I I . 

Valandos: t — I I ryto: 1—I Tąkart 

I Š I M A T O N S I L U S 
TORUI/IAUSIOMIS MOKSLO 

PRIEMONĖMIS: 
1—be peilio, 
2—be kraujo. ' 
S—-be marinimo, 
4 b e s k a u s m o , 
5 — b e Jokio p a v o j a u s s v e i k a t a i 

Po operacijos, pacijentas gali 
tuoj eiti \ darbą, grali tuoj valgyti: 

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

l igonius priima kasdieną 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 

Nedėl ioms pagal s u tart j. 
DR. AL. M. RAČKUS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS 

1411 S. 50 Ave. Cicero, Ui. 

DR. H E R Z M A N 
IŠ BUŠUOS 

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
Telefonai: 3110. Naktf 

South Shore 223S 
Boulevard ' 4136 

3235 South Halsted St. 
Vai. 9—1,0 A. M. ir po 8 v. vak. 

Tel. Vincennes 6987 ir 
Hemlock 5524 

DAKTARĖ LA. O'BRITIS 
Gydytoja ir Chirurgą 

Ofisas: 7909 S. HALSTED ST. 
Vai. 8—5 p. p. Ir 6-^-8 vakare 

R.ez . : 6 0 0 0 S . C A M P B E L L A . V B . 
Ligronius priima rezidencijoj pagal 

sutartį. 

N' i 

DR. V.S. NARYAUCKAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1325 IT. Ashland Ave. 
•Kampas Milvvaukee 

Kamba rvs 3(>9 
Tel. Brunsvviek 2889 

lies. Tel. Brunswick 4258 

25 MĖTĮ) PATYRIMO 
Prlta iklme akiniu del visokių akla 

VaJandos: 7 iki 9 vakare 
Ncdėl iomis pagal sutartj. / 

Jei kenčiate nuo galvos Bkaudė-
jimo. 

Jei skaitant raidės susilieja J 
daiktą. 

Jei spaudos raštas išrodo dvigu-

I bas. 
Jei skaitant 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 E!dg., kamp. 18 St. 3 augštas 

Kambariai \€, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabos 

Valandos nuo 9 ryto iki" 8:30 va 
karo. Nedėl ioj 9 iki 11:30 ryte. 

SPECIALĖ ATYDA!! 
VYRAMS 

Kiekvienas vyras, kuris 
kenčia nuo veneriškos krau 
jo arba odos. ligos turėtų 
ateit del pilnos egzamina-
cijos, kad žinotų gerai savo 
padėjimą. Nekentekite 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 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 eleveiter} iki l t 

aukšto 
į ė j imas R o o m 1016 

Tel. Canal 6574 

D R . F . C . 
CHIROPRACTORIUS 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 iki • 

Tel. Boulevard 3686 

Dn. J . P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRJJRGAS 

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

Vakarais nuo 7 iki 9 

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

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

-J 

DR. S, BIEZIS 
GYDYTOJAS I R eHIRURGAfl 

X — spinduliai 
Ofisas 2201 West 22ad Street 

Oor. 8. Leaviit St. TeL Oanal 6 2 * 
Rezidencija: 8114 W. 42nd 86. 

Tel. Lafayette 42S8 
Valandos: 1—4 & 7—8 T. • . 

Nedėl ioj: 1 0 — l t ryto. 

Telefonas Boulevard 1922 

Dr.S.A.Brenza 
4608 SO. ASHIiAlfD AVM, 

Chlcago, IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki S po piet, 6:S6 vak. Iki 
9:30 vak. 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, IU. 

-

Tel. .Canal 0257 Res. Prospect 6 6 5 l 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 South Halsted 86. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 1 1 . ryto iki 2 po pietų: 

6 iki 8:21 Vakare. 

V. 

Mamų ir ofiso VeL B Į V d . 6 9 1 3 

DR. A. J. BERTASH 
2464 8. HALSTED BTRBKB 

Ofiso vai.: 1—2 p. p. 6-8 vai. va* . 

O P T E M I T E I B T A I 
' i* 

P e r s i k e i Ndują Vietą 

DR. VAITUSH, 0. D. 
Oi*T0MB*RISTAS • 

J 
i 

^ ^ 

DR. G. SERNER 
(Lietuvis) Optometrist 

EGZA3IINIOJA AKIS, P R I 
TAIKO A R l A l L S 

Valandos; nuo 1 iki Vi vakare. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1 

(2 -ros lubos) TeU Boulevard 7679 
- . • 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJ AUSTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 
po piety: nuo 7—8:30 vakare 

Nedėl iomis 10 Iki 12 
Telefonas Midway 2880 

/ * • " 

Dr. Maunce Kabi 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Te l Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 2200 
Valandos: 

K u o 10 iki 12 p i e t 
Nuo 2 iki 2 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakaro. 
Nedėl . nuo 10 iki 12 p i e t i 

*~ 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvins aklų Įtempimų ku

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
sti. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regy-
ste ir tol imų regyste. 

Prirengiu teisingai akinius vi
sose ats i t ikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klaida*. 

Spoclatė atyda atkreipiama mo
kyklos va ikuč iama 

Valandos nuo l t ryto iki 2 va
kare. Nedėl iomis nuo iP ryto lkl 
1 PO pietų. 

S 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

i i . 

TeL Lafayette S79S 
DR. A. J. JAVOIŠ 

O V D VTOJ A* UI CHIRURGĄ* 
4449 SO. CAMFORJTIA A V E N U B 
VAI*: 9 iki 12 ryte: 3 iki 6 p. 
p. T iki 2 vak. Panedėltait tr 
Pėtnyčioms 2 p. p. iki t vak. 

Fbosje Boulevard 84A2 

Dr. M arge ris 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
3327 So. Halsted Street 

VALANDOS: 
Nuo 19 ryto iki 2 po pietų 

Nuo 6 po pietų iki f vai. vakarų. 
Sekmad.: nuo 12 ryto iki 2 po piet 

V ^ ^ H W * ^ ^ - * • 

' -*' '•'.' 

Phono: Hemlock 2061 

DR, JOSEPH KĖLU 
DENTISTAS 

6558 S. Western Ave. 
— • 

v 
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G H I C A G O J E 
BRIGHTON PARK. 

Parapijos su^-mas. 

Sau>i<> D d. Nekalto Praši

lau rengėjais, kad viskam kuo-
; geriausia nusisektu. 

Kadangi yra nutarta, kad 
kiekvienas para pi jonas auko- darbai. 

zo galvosūkio. Milžinas sese
rų namas jau stovi. Ant jo 
skolos nebėra. 

Valio! Brighton Parkui už 
nuveiktus darbus. Su Dievo 

NAUJAS L. V. SPAUSTU- jtus) galima dar gauti "J)rau- RENDA VTMFJ fr gražus 

-Jhrmadien 
• * -

VĖ VEDfcJAS. 
^ 

Ckieagieeiai susilaukė rimto 
darbuotojo Jono Červoko, buv. 

pagelba bus nuveikti ir kiti j "Darbininko"' administrato-

le.umo parapjjo.̂  svetainėje tu ]>o $15.00 klebonijos sta-
itvmui, nutarta iškolektavinią 

Purienas. 
I riaus asmeny. Jis jau atvyko 
i į Cliieaga. 

Bostonas apgailestauja ne-
tekęs Jono, bet už tai eida

vo didelis ir svarbus para-; 
. . . . . . . , pavesti klebonui ir komite-1 Sau<io 7 d r>arao svetai 

Įjos susirinkimas. Klebonas!1 oausiu i c*. pui*ip.x »vtuu 
am. V Brisk i atidarė susi-l t m H S ' , '^je iv>'ko į k a l t o Prasidėjo gioeiai džiaugiasi gavę 'žymu ?• , • • *• I I - I I .~ Išgvildenta pienai statomo-'m o Darar>iios choro priesmeti- veikėja, linkima ir įutieke dulele pro- n , .. . , ,I1U J»*»1«JU& <-IIUlu r u t B U l t u _ •" 

Isios klebonijos ir dar kartą rama, naudingų sumanyr 
g parapijos darbuotes. 

pareikšta nuomone, kad kle-
bonijos planai yra geri. Iš su-

Vis., pirma aiškino parapi- j į i r i H k u s h l j q , a p o i 5 l . i n k t a p . . 
os įplaukų ir iSliu.hj atska.t fj,įr i ] ) i . ( ) s k ( ) m i t ( , t a s j k o l n i t e t ą 

kuri vionbalsmi tapo pn- į f j o < u > r b S t u s v v r n i į k u v i e s y . 
nitu. ii.t .luMis t . i .kšma.s - . u s(> ( h W l 5 , . i i a mKg s ? l v o 

intonkininias ir rankų ploji- . . ^ . ^ ^ ^ ( , a , . , m o t i s p a . 
įuus kilo, kada klebonus pra- ^..^ , a b u i 

nis susirinkimas, kuriame j - Rezignavus Vyč"} spaustu-
sirašė trys nauji nariai: A. vės vedėjai, p-lei S. Naviekai-
Lekas, C. Zimontrovičius ir tei, Centro valdyba pakvietė 
S. Ciubistaitė. Visi buvo vien- Joną C'ervoką, h. Vyeių IV 
balsiai priimti. Po to kalbėta i kuopos narį, užimti' jos vietų* 

f 

apie komediją " Velnias ne P. J. Červokas sutiko. Geriau-
Boba". čia pat varg. išdali- siu jam sėkmių. Pievelė, 
no roles. 

ieše, kad ir be didelių aukų 
)Berų namas tapo pastatytas 
'ca^li" arba be skolos. Tas 
adarė didelio įspūdžio susi-
inkusiems. 

Paskulos buvo leista už
raukti $20,000, kuri dar ne
įtraukta, o jau tapo likvi
duota. 

Svarstymas surengti para-
ijos vakarienę ėjo sėkmingai. 
Tisi žadėjo darbuotis sykiu 

GRABOR1A': 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Graboriiis 

| 2314 W. 23rd Place 
Chlcago, 111. 

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at-
BiSaukti, o mano 
darbu busite užga-, 
Bėdinti. 

Tel. Canal 1271 
21»9 

Klebonas dėkojo visiems už 
taip gražų susirinkime ir se
niems komitet jms, kurie gra
žiai darbavos. 

Užbaigus svarstyti patiekta 
programą, klebonas pakvietė 
kim. J. šaulinską, vikarą, at
kalbėti m'.ildą ir susirinkimas 
baigtas. 

Visi skirstėsi pilni pasiry
žimo darbuotis parapijos la
bui. Tat-gi iš to galima tikiv, 
tis ir gerų sėkmių. 

Ir iš tikrųjų Brighton Par
ke užtenka darbo visiems. 
Statyti budinkus neužtrau
kiant skolos^ tai rei!:ia nema-

š "Bnn-

Tel. Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mušu patarnavimas laidotuvės* 
Ir kokiam reikale, visuomet estą 
•anžinlngas ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidą užlaikymą 
įkyrių. 

3307 AUBURN A V*. 
Chlcago, UI. 

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

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAORABŲ VEDĖJAI 

• Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Ave. 

TeL Tards 1741 Ir 4M§ 
SKYKTUS ~ 

4447 8o. Falrfield Avenma 
Tel. Lafayette t7IT 

SKYETDS 
1419 So. 40th Oourt 

Tel. Cicero S794 -
SKYRIUS 

9991 Auburn Avenaa 
T«l. Blvd. 1201 

I 
V. 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Graborius 

CHTCAGOJE 
laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
ir pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų i.šdirbystės 

OFISAS: 
668 W«st 18 St. 
Tel. Canal C174 
SKYRIUS: 3238 
So. HaKtoil St. 
rel. Blvd. 4063 

Metines Sukaktuves 

PETRO POVILAIČIO 
Mušu m\ limo vyn>-tt**velio ku
ris persiskyrė s»t šiuo pasau
liu Sausio 2 «!., 1926 m. ir ta
po palaklotas SaiLsio 4 d. Sv. 
Ka/imicro kapinėse. 

Paliko dideliame iiuliudifcie 
motcr| Paulina, dvi (lukteri: 
.Marijona 23 m., ir Bronislavą 
13 m., siinn Kazimierą 17 m. 
ir {rimines. 

.Metinės pamaldos už velio
nio sielą įvyks Panedėlyje Sau
sio 17 d. Nekalto Prasidėjimo 
svenė. Panelės bažnyčioje 8 v. 
ryte.* 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir iiažystamus 
dalyvauti šiose iiamaldose. 

NiiNndę 
Moteris, vaikai broliai, se

suo ir giminės. 

Tel. Cieero 3576 
CHAS. SYREWICZE 

Mandagus ir pigiarosias patarna
vimas. 

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

1437 U. 49 Ave. 
Cicero, TO. 

NIKODEMAS 
SIRTAUTAS 

Mjvė Sain-io mėn. 1927 m. Ka
lifornijoj, kur tavo išvažiavęs 
del sveikatos. 
, Aelionis gimė Anglijoj, išgy

veno Amerikoj 24 metus. Jo 
tėveliai paėjo iš Lietuvos Kau
no Kėd.. Raseinių Apskr., Kvie-
dai-nos Parap. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motinėle Ir brolį Juozapą. Ve
lionio tėvelis mires jau penki 
'-netai. 

Kūnas pašarvotas 1508 So. 
4»th ('!.. Cieero. 111. la idotu
vės įvyks l tarniuke, Sausio 18 
d.. 1927. Iš namu 8:30 vai. ry
te bus atlydėtas į Sv. Antano 
parap. baznyėią kurioj į\ vks 
gedulingos pjU maldos ' už velio
nio skdą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Motinėlė, Brolis ir 
visi Gimines. 

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Kudeikis Telefo-
nos Yards 1741. 

s Išduoda raportas iŠ 
co party", kuris įvyko gruo
džio 18 d. Vakaras pasisekt". 
Publikos buvo virš šimtas. 

Ant galo išrinkta nauja 
šioms metams valdyba, į ku-
rijj įėjo: (įvažos vadas — 
c-erb. kleb. kun. A. Brišluu I 

"DRAUGO" VAKARAS. 
-

pirm. — J. (iiibista, viee>pirm. 
— J. Juozaitis, rast. — J L 
Stakenaitė, fin. rast. — C. 
Uumsaitė, ižd. — gerk kun. 
J. Šaulinskas, koresp. — *\V. 
J. Simanavičius ir A. Mockai-
te, Dramos vedėjas geri), 
varg. 8. Raila ir tvarkdarys 
W. J. Simanavičius. 

Sam. 

fv\^ks Sausio 23 d. sv. An
tano par. ruimingoje svetai
nėje, Cicero, 111. Iškilmingu 
būdu bus paminėta vienintelio 
lietusių, katalikų Amerikoj* 
dienraščio'"Draugo" 10 metų 
gyvavimo sukaktuvės. Progra
moje dalyvauja Aušros Vartų 
ir šv. Antano parapijų cliorai,-
atskiri solistai, bus suvaidin
ta "Katriutės -Gintarai", sa
kytos prakalbos etc. 

Bilietų kiclds ribotas ir jau 
daugiau puses išparduota. 

Į tą vakaro, bilietus (tikic-

M. S. 20 ir 21 kuopų sąjun-
giečių dėmesiui. 

Sausio 19 d. bus laimėjimas 
serijų, kurias leidžia M. S. 
20 ir 21 kp. Dovonoms pas
kirta $15.00. Taigi nors lai
kas trumpas, bet visos sajun-
gietės, kurios turi paėmusios 
serijų kunigutes, kviečiamos 
pasidarbuoti, f. v. pardavinė
ti. 

Parduotas, ar ne parduotas, 
knygutes, sajungietės būtinai 
turi sugrąžinti tą pačia, diena, 
sausio 1!) d., per "bunco", 
kuri įvyks Perry ,s salėje, 
kampas Archer ir Campbell 
gatvių. 

Kurios nemano dalyvauti 
tame vakare, lai knygutės bū
tinai grąžina ne vėliau, kaip 
sausio 17 d. kuopų komisijos 
narėms — 20 kp.. E. Pilipie-
nei, gi 21 kp. — L. Račkaus
kienei. 

Prašau gerai įsidėmėti šį 
pranešimą, ir nepamiršti. 

Pušaite. 

Be KIMBALL Gro'jiklto Pijano Jų* 
nebusite patenkinti, nes Jūsų gAlsrmu 
girdėti geresnę muziką ir turėti gra
žiausi pijana j i sų namuose rūpins 
Jus Įsigyti. 

K I M B A L L , 
GfcOJIKLĮ PUANĄ . 1 

ge" 23<|4 So. Oakley avej 
Ciceroje: 

1) Sv. Antano par. raft i nė
ję 1515 So. 50th ave. 

2) J. Mockų, 1301 S. 50tli 
et. antram aukšte. 

3) Darbininkų užeigoje pus 
Praną Vitkų 1447 So. ' 50tli 
ave. 

4) Kptiekoje pas Bronį 
Jankauską, 1446 So. 49t]i et. 

5) Pas Antaną Bislį: 1323 
So. 49 et. 

Bridgeporte. 
1) Pauliaus Baltučio agen 

turos ofise, 901 W. 33rd St 
2) Pas B. Jakaitį. 
3) Pas p. Stulpiną, 3301 S. Iv 

llalsted St. J 

Korth Sidėje. jf 
1) ftv. Mykolo parap. kny

gyne^ 1G44 Wabansja ave. 
Brighton Parke. 

1) Šatų krautuvėje, kampas 
VV. 44 ir So, Fairfield ate. 

2) F. Piežos krautuvėje, 
4436 So. Fairfield ave. 

Town of JLake. 
Pas p. Bielski, "Draugo'' 

stotyj. 
Aštuonioliktos kolonijoj. 

P-no P. Savicko Real Es-
tate ofise, 726 W. 18tli Str. 

Marąuette Parke. 
Pas p. B. Nenartoriį, 6540 

So. Campbell ave. 
Visi pasiskubinkite įsigyti 

bilietus, nes pramatoma, kad 
pasivėlinusiems nepriteks. 

kambariai karštu vandeniu \ į M f i f o t $ t į 
apHildom.. Nama.uaujas. Vi- J H | Į į Q r j p į 
si jtaisymai. Atsišaukite: P ^ - ^ * * r J , ' i , ' " 

3354 Auburn Ave. Chicago SllStdbČO į dtBū^ 
_ _ , . tfora dožų Hill's sustabdo Salti — \ 

-——-N 24 galandąs. 
Sustabdo ir galvos skaudėjime kart-

t; gripą, paliuosuoja vidurius, suvikn-
na'visą kūną. Ir nepalieka blogų pa
sekmių. -L.* 

šaltis, dalykas rimtas, kasmet nno 
Sal*ių priežasties mirgta vir5 150,000. 

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
t ą Hill's ir-vartokite Žalčiui užklupus. 
Visos aptiekos parduoda HilPs. 

Victoria Photo Studio 
J. PRĄKAITIS 

Fotografas 
Teahivių, 8el-

mynų, Grupių, 
Pavienių ir viso
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas gruaran-
tuotas. 

919 155th St. Calumet City, 111. 
Tel. Hammond 4580 

KRAUTUVIŲ FTKCERIAI 
Grosernlų. Ma
černių, Delika-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernlų, m u a ų> 
speelalumas. 

Gera* patarnavimas, žemos kainos. 
SOSTHEIMS 

1912 Sontli state Street 

LEAVITT STR. GARAGE 
Mes taisome įvairius automobi

lius, Mazgojame, užlaikome Įvai
rių automobilių dalis. Taipgi ren-
duojame garadžių del pastatymo 
automobilių. 

LEAVITT STR. GARAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

Phone Canal 9954 

Tikrai Gauk Kaina 30c 

UININE 
su paveikslu 

NAMAI - ŽEMĖ 

-

i N 

L. Vyčių 36 kuopos dramos 
sekcija gauna pakvietimų nuo 
draugijų vaidinti joms veika
lui. Žinoma, negalima visų 
pakvietimii priimti, ypač to
kių, kuriuos gauna viena bei 
dvi s*avaiti prieš. 

Nesenai kvietė šios koloni
jos Altoriaus Puošimo drau
gija, bet stokos laiko dėlei 
pakvietimui atsakyta. Kiek
vienas gali suprasti, kad ne
galima vaidinimo per savaitę 
priruošti. 

Šiuo kart dramos sekcija 
praneša, kad šioms draugi
joms vaidins: Sv. Kazimiero 
Akademijos remejų skyriui, 
vasario 6 d.. Labdariams — 
vas. 20 d j Sajungietems, vas. 
27 d. Kitas pakvietimas yra 
n u o Š v . P r a n c i š k a u s s e s e r ų 

remėjii apskričio atvaidinti 
"Medicinos Daktarą*V Apie 
tai nebuvo dar kalbėta. 
Beikale T>rainos Sekcijos, ga

lima • šaukti telefonu: Hem 
lock 4576. Dramos Sekcija. 

i no s 

Kiekviena ypata geidžia girdėti ge
resnę muziką, ir kuomet Jus pama
tote KIMBALL. pijaną., pakeli Jo 
viršų Jus pamatote šios medalius su 
žodžiais, "The only manufacturor 
Thus Honored," tuomet Jus tikrai ži
nosite kad radote geriaųsj pianą .pa
saulyje t. y. KIMBALL. 

ą>um *u,miMn *&.&&&% 

Peoples Furniture 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. 

PEARL QUEEN 

Yra geriausia, rekomen
duota ir vartota geriausiu, 

-koncertinos mujsikantij ir 
mokytojų. 

Taipgi turim visokios rųšies 
kitų muzikališkų instrumentų. 

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

Parsiųsime mūsų 
katalogą dykai 

Vitak — Elsnic Co, 
4639 So. Ashland Ave. 

Chlcago, 111. J 

5 - » 

Phone Pullman 8296 

TUMONIS GOAL CO. 
343 West 107th Place 

Roseland 

COAL — COKE — WOOD 

Parduodame angles pigiau 
negu kiti. Anglis laikome 
visokios rųšies. 

Rez. Phone Pullman 8092 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

PEOPLES HARDWAEE^ 
AND PAINT CO. 
8 A V I N I N K A I 

GREQ0R0WICZ BROS. 
Užlaikome: 

Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, {ranklų. Indų ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

Turime plumbinių Ir elektros 
reikmenų 

l tu t WBST 47th 8TREET 
Telefonas Lafayette 4189 

Chlcago, IU. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojinie, dekarnojame. 
kalsiicnojame ir popiemo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chlcago, UI. Tel. Yards 7283 

-

M0RT6EČIAI-PASK0L0S 
2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimaai 
Paskola suteikiama j vieną dieną. 
Perkapne real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

* 
Kapitalas $500,000.00 

3804 S. KEDZIE AVE 
Tei. Lafayette 6738-6716 

PIRKITE RAKANDUS ATYDŽIA' 
/ Pamatykite mus pirm negu pirkslte 

kitur. Tamstos patys persitikrinsite, jog 
mnsų rakandai yra naujausios mados ir 
parsiduoda teisingomis kainomis. Turime 
didel| pasirinkimą; visko kas tik reikalin
ga nanml. 

* k 

CASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Bridgeport Furniture Co. 
3224-26 S. Halsted St. Cbicago, IU. 

Telefonas Boulevard 9757 

I. 

6% 1-mi MORTGY-
ČIAI 6% 

Parduodame 1-mus mortgj'čius 
ir skoliname ant jų. Norėdami 
investuoti pinigus ant 6%, ateik 
ir pasiteiriauk, kaip Jūsų pinigai 
gal nešti 6%. Pas mus padėtus 
pinigus gali atsiimti kada nori 

Justin Mackevičius, 
2M2 SO. IEAVTTT STREET 

Chicago. IU. • 
Phone Canal 1678 

i 

— — i?i 

^ 

SKOLINIMO IR BŪDAVO 
JIMO DR JA (SPULKA) 
Skolina Pinigus ant lengvu 

. išlygi|. -
B. KAZANAUSKAS Rast. 

2247 West 23rd Place 
Canal 3968 

KAS ČIA NORI 
BANDYT SAVO 

LAIME? 
ADARYK DURIS 

ĮLEISK SUROMSKJ 
Jis turi geriausių mainų, 

maino namus ant farmn, far-
mas ant namų, lotus priima 
nž pirmą, įmokėjimą, ant na
mų, biznius maino ant namų. 
Pardavinėja geriausius auto
mobilius Franjdin ir Paige 
karus. Atvažiuok su savo se
ną, automobili gausi nauja jei
gu turi lotą, 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. 48 Court, Cicero, 
111. 

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

Kas nori eiti į automobilių 
bizni padarvs daug pinigų. 

8 flatai ir 2 storai feiznia-
vas ^narnas 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 garadžius del 
8 automobilių, savininkas raai 
nys ant farmos arba bile ko
kio biznio 501 W. 32 St. 

e. p. SUROMSKIS co. 
5833 S. Western Ave. 

• 

Tel. Hemlock 6151 

» * 

• 

i 

BRANCH 

3352 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6751 

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI 

Naujas 19 flatų muro naraao piet
vakarinis kampas 71st ix Green &U-
viij. Atsišaukite pas »vtninką. pir-
niame flate kampe arba pa&aukltt 

Stewart 2555 Vakarais 

* 
• 


