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"Drangai" yra vienintėlia lie
tuviu kataliku dienraštis Ameriko
je. Šiais metais suėjo jo jryravi-
mo 10 metn. Visi "Draugo*' 'įran
gai jį remia, nes "Draugas" re
mia savo (\raudis. 
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Spauda — tai galinga jėga. 
jėgą gerai panaudoję, sukursii 

.. kultūros židinius, apginsime tikė-
jimą, pergalėsime tantoB prleJrui 
Susipratę katalikai remia pinigmii 
ir raštais katalikišką spaudą. 
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RUMUNIJOJ KATALIKAI 
PERSEKIOJAMI 

VJKNNA, saus. 1S. Rumu
nijos valdžia žad<\jo padaryti 
konkordatą ^u Vatikanu. Bet 
kuomet reikalauta rumunų va
ldomose žemėse katalikams lai į 
svės ir teisybės, piadėtos de-j 
rvhos nutrauktos. 

Rumunijoj dominuoja stačia. 
tikiai. Tikvjimn ministeris (Jo-! 
Idiseh yra ne vien stačiatikis, 
bet ir fanatikas. J is daugiau
sia priešinosi konkordatui su ' 
Vatikanu. 

SU fanatikas tomis dieno-' 
mis paskelbi parėdymą, kad 
visose Transvlvanijos privati
nėse mokvklose kataliku vai 

Kariuomenės 

BOLŠEVIKAI DIDINA 
, KARIUOMENĘ 

Į 
CH3CAGOJE 

v 

. 

kai butu tikėjimo mokomi iši-j 
mtinai tik rumunu kalba. I SHANGHAI, Kinija, saus 

fransvlvanua apjrvvena dau lJ-

Foochowe Labai Nukentėjo 
Svetimšaliai Krikščionys 

Japonija Atsargiai Apsieina Su Kinija; Anglija 
Slapta Tariasi, Kas Veikti 

GINTIS NUO KINIEČIŲ j JAPONIJA TIK SAVO INTE-
REIKALAUJA KARIUO- j RESUS SAUGOJA 

MENĖS 
\VAKHIXGTOX, saus. 19. 

BERLYNAS, saus. 19. — 
Patirta, k$¥l Sovietų Rusijos 
valdžia didina kariuomenė*' 

— 
skaičių. 

Sakoma, šiandie boVsevikai 
iS'aiką l&ĮQį&$. ginkluoti? ka-
rėmų. 

Sovietų Rusijoj, kaip ir se-

Gynėsi keiks valandas 
Arthur De \Vev Fox, 47 m.,1 
m . , * j 

6*>7 Cass st., staiga pakvaišo,! 
pasiėmė šautuvą ir ėmė vaik
ščioti naniŲ karidorium gnjsi-
ndamac i kiekviena šauti, kas* 
tik pasirodytų. 

Tuo laiku namo parėjo jo 
man, palaikomas verstinas ka- , ,. ,. . . . • ii I 

. x 1 . brolis. J is nJtvrino apsiniūkia-, 
reiviavimas. Tarnvba karino- . , . . . . . * : v 

Valstiečius 
J. Valstybių Karo Laivai Patronuoja 

menėje sutrumpinta ligi 2 me 
tų. Atsargos k a s metai kelias; 
savaites lavinamos. 

MIRĖ BUVUSI MEKSIKOS 
IMPERATORIENE 

- - Vietos Japonijos ambasada 
i*o įvykusių didelių riauI paskelbė Japonijos užsieniu 

PARYŽIUS, saus. 19. 
Belgijoj mirė buvusi Aleksi-

TraiKvlvaniia aivvvena dau' ™-• 1 ° ' vvkusių didelių n a u I paskelbė Japonijos užsieniu , . J . I _ _ S \ 
j rans\ i\ amją a p g e n a uau ' ' w. . l . .1 . . . . į\ , , e t • ko^ nnperatonenė Šarlote, nu-

iausia katalikai vokieėiai ir *•"} P"es krikščionis ir, abel- reikalų minfsterio barono Siu-, - * . I . . . . . v ,. ,, , i i ' i n i i I žudyto Meksikoi nnperato-atalikai nm-iiaiai . Li-šiol jn: "'<"* 1 » ' ^ svetnnsalius Kooeho- dohara kalbą, pasakytą parla-. * . ;' \ 
ai.uiKcu iiia^ijaicu. ' ' i ,v '"i jy, i m t : rmus Maksinubiano žmona. 
«:L..; • :w.•;.>,„ i«,««. i.i,ii~'u« Ave. kur daiiir motern ir vvru mente. , " 

vusj perkalbėti ])adėti šautu
vą. Tas neklausė. 

Kiti tuose namuose gyveną 
i žmonės painformavo policiją.' 

Fox užsibarikadavo karido-
, riuj ir ėmė keturias valandas 

. . . . . ' 
i ji nutverti. Jis ganėsi, bet tas į 
• negelbėjo. 

Suimtas pasisakė, kad jis 
, nenorėjęs nei vieno nušauti. 

New Yorko Organizuoti Darbininkai 
Demonstruos Prieš Komunistus 

CALLES GINKLUOIA 
VALSTIEČIUS 

gia 
k 
vaikai tikėjimo buvo mokina- Wi kur daupr moterų ir vyrų 
mi jų prigimtąja kalba. Yai- nukentėjo, ėia iš įvairių Ki- ir c«u- į^i i rk -̂  Sakvta, kad po jos vyro nu 

l's Snidebara kalbos paais-, - r J A 

Nori ttkros pavardes 

MKXIC() CITY, saus. 19. 
— Calles valdžia atsidūrus pet 
vojun, ima ginkluoti kai kuriu 
valstijų -valstiečius, žadėdama 

duoti daug žemes, jeį 

žudymo 18b'7 m. Meksikoj ji 

reter ()wsianowski 1911 . .. * • . ^r -valstiečiai geibesni valdžios 
m. savo pavarde pakeitė Me- . v . v, . A. 

pnesus sutriuškinti. kus tikėjimo u!>kino daugiau-į»>W* dalių suplūdę svetimša- ki, kad Japonija j padetj Ki- ' . T ?J iDonald. Dabar kreipėsi teis- i 
Ji* • v i • • i • . i '' ^' ^̂ „•̂ „'t™ v^ii.,.! į.^i T .̂ paniuviiioi ii \ isas laikas UN-, 

sia įvairiu 
kurių retas 
nu kalba. 

onlenu vienuoliai, ^"i šaukiasi kariuomenės, be uijoj atsineša šaltai, kad Ja-
kurios jiems nebus galima ap-Į ponija ir toliaus vaduosis pakinis moka ramu-

KOLUMBO VYČIAI GINA
MI SENATE 

siginti kiniečių puolimo. Sa- Į grindiniu dėsniu — su viso-
ko, reikalinga mažiausia 25,000i mis pasaulio tautomi s d raugi-
europėnų kareivių. j ngai sugyventi. 

Yietos svetimšaliai prama-! Pirm vi sako, Japonija vi 
to, kad kiniečiai tarptautine simmet stovės už teritorijalę 

veiiusi užsidarius savo rūmuo
se sale Briuksvlio. ftjo 86 me-! 
tus. I 

man tikslu grųžinti ^au atgal •Jalisco valstijos Talstiečia-
tikrąją pavardę. l"* jau pasiųsta i: dalinama 

ginklai ir amunicija. 

SAKO, VOKIETIJA NENU
GINKLUOTA 

Tik 75,000 dol. turtu Ar apginkluoti va^stiečis^ 

{TARIA ARKIVYSKUPĄ 

MKXICO CITY, saus. 19. 
— Yaldžios agentai ilgas lail 
kas negali niekur rasti Gua 
dalajara arkivyskupo y Jimi 
ne/., kurs pasislėpė nuo Caj 
lies'o budelių, kad i'švengus 
areštavimo ir ištrėmimo. 

;Tad valdžia arki^skupą i j 
taria dalyvavime i evoUueijoje) 

Girdi, arkivyskupas apkelia
ująs sodybas ir kurstą9 kata
likus prie§ valdžią. 

Niekas arkivyskupo niekur 
Mires pirm Kalėdų buvusia V s i l i k o valdžios pusėje, ūr{\. uomtit^ bet valdžia tvirtina 

Cook apskrities iždinjnkas Pa- n m i i «toitis paliudys. 
; t riek Cąrr, kurs buvo išrink-WAS1IIXOTOK. saus. 1S. j«.<»P<-osij;} puls taip, kaip jie Kinijos nolionamybo ir sau^o- V ^ T ~ . o - L Z ^ T - Z T S PAT 

*.m ,U,...a ^na tor t fc l i r t - V * <*!*"• H«„k.mP. Tad rA- ^ .....tsytiR į įidnjinma kinio-1 H K R U N A*r -»ns . 19 . - {t* rfrHu, - i«liko. yos .o.OOO WW 
in pra<lėįo atakuoti Kohunbo Alingas pasiruošimas. Į --iu roiRa'.Us. | « » ' - " o s i o p į ^ o j e Voki,- <1<Ą vort|^ turtu. 
, „* . . . . . .v tija aiileidžia santarvės mib- ' Daugelis spėjo, kad velionis 
veiu organizacija. .11< pareis- 1 . . „ ,. . . . ' i *• . . . . . . \ r 4 

ė* kad Z 01-anizaciia vieno1 300 PASPRŪDO IŠ NUSAKOMAS GENERALIS i tarine 'kontroles komisi,a. (buvęs arti milijonieriaus. ^ A 

PATROLIUOJA PAKRAŠ
ČIUS 

Ii 
Vyčių organizaciją. di< pareiš
kė, kad 'ši organizacija vieno 
milijono dolerių fondą, iškelia} 
suiručių skleidimui Meksikoj 
ir Centralinėj Amerikoj. 

300 PASPRŪDO Iš 
CHENGTU 

NUSAKOMAS GENERALIS 
STREIKAS 

MANAGUA, Nicaragua, sa-
is. — J . Valstybių karo 

Uitąja tik paviršutiniai IVokie- AutomobHllj galima turėti l a i^' a i I>atroliuoja vakariniais 

Kolumbo Yvčius g\m 

SHANGHAT, saus. 19. — SHANGHAI, saus. 19. — tija nuginklavo. Ateity jos gi- revolverj Nicaragua pakraščiais. Žiuri, 

kad j i s su ginkluotu katalikų 
buriu slapstosi kur kalnuose. 

Taip be jokio pagrindo val
džia įtarinėja ir daugelį kuni
gu. 

. 

DEMONST PRIEŠ 
K O M U N ^ . ^ S 

toriu s \Valsb iš Montana \m-
žvmėdamas,kad senatoriaus 

te * 

Heli i no ]>areiškimai yra pia-
«imanvmai. 

! \ ona Apio 300 britų ir amerikonu ! Čia iškeliami kiniečių darbi-'nklavimosi niekas nesulaikys. IšaMdnta, kad policija ne- | k a < 1 • l^eralanis revoliucijome-
gali areštuoti žmogaus, jei šis r , a m s n e l m t l 3 *v™a™ »* «vetur 

i 

misijonierių ir kitų apleido ! ninku streikai. •Gatvekarių, tar-
Chengtu, Izeclnvan provincijos! iiautojų dali s jau streikuoja.) 
vyriausia miestą. Ims apie lO^Pramatomas gene ralis darbi-
dienų jiem s ]>asiekti Yangtze[ninku streikas. Šiam kilus ga 
upę. 

80 ŽMONIŲ SUŠALO 
RUSIJOJ 

J 25 METUS 3,000,000 KA-I 4r> misijonieriai, knrhi did 
TALIKŲ ATEIVIŲ 

XEW YORK, saus. 18. — 
Per praėjusius 25 metus per 
vietos uostą i J . Valstybes į-
leista 3 mi'ijonai katalikų a-
teivių, daugiausia italų ir le
nku. 

ĮSTOS VIENUOLIJON 

CL\TINXA$I , O., saus. 18. 
— Karo laiku tarnavusi Fra-
ncijoj Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus slaugytoja Miss E-
mma Kreckler, įstoja vienuo-
lijon Delbi, O. 

MINKŠTŲJŲ ANGLIŲ 
PRODUKCIJA 

AYASIIINGTON, saus. 19. 
— 1926 "m. minkštųjų anglių 
produkcija J . Valstybėse pa
šoko lįgi 578,290,000 tonų, ar
ba 58 milijonais tonų daugiau 
už 1925 m. 

v 

PINIGŲ KURSAS 

Va'iar dienosi 
Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 st. sv. 
Belgijos 100 belgų 
Franci jos 100 fr. 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mrk. 

$10.00 
4,98 

13.91 
3.98 
4.32 

23.73 

ziuma amerikonai, atvyko čia 
iš Kuling. 

Č'ia iš visų Kinijos dalių vis 
daugiau suvyksta svetimšalių 
moterų ir vaiku. 

h prasidėti visos ne 
Tarptautinėj koncesijoj 

veną amerikonai turi 
cijas ir planuoja streiko laiku nių. Kai-kuriose vietose šal-

automobi- *** £ i n k l a l 

liuj. 
Bet revolveris turi būti au NEW YORK, saus. 18. -

XK\V YORK, saus. 19. 1 
100,(KK) vietos organizuotų da
rbininku lytoj žada demon
struoti prieš komunistiniai 
gaivalus, kurie mainosi i ama4 

1 I U I U O ,*̂ «-» T) • * 1 . . 1 i i i u i r v i i u n i j a - ? . 

laimės. ; MASKVA, saus. 19. - Ka- tomobiliuj taip padėtas, kad ^gmnintas lenktyi iese naudo-1 ^ ^ ^ ^ 
osijoj g y - r a a r o . provincijoj siaučia di- jo nebūtų gaUma ant greitųjų^1 ^ tomoln uis, kMnuo galima ^ rtrai|W d a r h a L 

L kotferen deli šalčiai. Si talo virš 80 žmo paimti. :• v a z , u o t l 20° W valandoje, r ^ k a l b o g > B ^ 

RAMIAI ŽIŪRĖJOSI \ PLĖ
ŠIMUS 

FOOCHOVY, Kinija, saus. 
19. — Kuomet čia kuone per 
dvi dieni kiniečių minia puo
lė ir mušė sevtim'šalius, plėšė 
bažnyčias ir įstaigas, 40,000 
Cantono valdžios kareivių vi
ršininkai ramiai į tai visa žiū
rėjosi. 

apsidrausti nepatogumų. 
Kai-kurrų svetimšalių kon

cesijų gatvėse padirbdinto* 
barikados ir koncesijų plotai 
apjuosiami dygliuotų vielų 
tvoromis. 

tis siekia 40 laipsnių žemiau O. Zero prasilenkė 
Federali s oro biuras prane-

TURKIJOJ LEIDŽIAMA 8 9 ^ , kad zero šaltis nekliudė 

tninkų unijas. 
valandai! 
Bus sa-

prakalbos. Bu s nurody-J 
inžinu 1,000 'arklių j ta, kad komunistų tikslas yra] 

spėkos. unijas sugriauti. 

DIENRAŠČIAI 

BRITANIJOS KABINETAS 
TURĖJO POSĖDI 

LONDONAS, saus. 19. — 
Britanijos kabinetas turėjo 
specijalį slaptą posėdį, kuria
me buvo aptariama padėtis 
Kinijoj. Kas nutarta, nėra ži-

Riaušės pasibaigė, kuomet! noma. / 

KONSTANTINOPOLIS, 
saus. 18. — Yisoj fFurkijoj lei
džiama 89 dienraščiai, kurių 
20 Konstantinopoly. 

Visi dienraščiai turi 171,000 \ 
kopijų cirkuliacijoje. 

RUSIJA SKAITO 
165,000,000 GYVENTOJŲ 

Cbicagos ir nuslinko pro įtfį. 
Vietoje šalčio, sako, busią dau
giau sniego. 

Daug piešimu atlikęs 
Areštuotas plėšikas Cosmo 

Del Prete, 19 m., išpažino at
likęs galybes įvairio^ rijšies 
plėšinių. 

2T 
g' 

MASKVA, saus. 18. — So-

Per Clncagą iš.vakanj pra
važiavo žinomas McAdoo. Nie
ko nekalbėjo apie politiką. 

G 

riaušininkams pritruko jėgų ii- Iš visako suprantama, kad vietų valdžia paduoda,kad Ru 
giau atlikti puolimus. Hankow'e kiniečiai nemano 

j britams grąžinti koncesijos. < 
KATALIKAI MISIJONIERIAI; 

IŠSIGELBĖJO Į SIUNČIA DAUGIAU LAIVŲ 

AMOY, Kinija, saus. 19. 
— Penki Amerikos katalikų 
kunigai su l/i ispanų katalikų, 
kurie pabėgo iš Foochow ki
niečių riaufsių ldiku* čionai at
vyko. Visi-begalo nusikamavę. 

FRANCIJOS SU RUMUNIJA 
SUTARTIS 

LONDONAS, saus. 19. — [ 
' v . • • 

Kinijos pakraščius Britanija iš 
Maltos siunčia daugiau karo 
laivu. 

sija skaito H>5/)00,000 gyven
toji}. 

Praeito gruodžio mėnesiu 
CbicagOg gatvekariais važiavę 
137,986,01<5 žmonių. 

PRANEŠA APIE KONFE
RENCIJĄ r* 

FERGUSON BAIGĖ TAR- ' 

MOTERIS PRIEŠ ARMIJOS 
MAŽINIMĄ 

WASHINGTON, saus. 18. 
- Kongreso atstovė Kahn iš ' "Cbicago \Yoman's Club ' o " 
Cal., rep., aną dieną Kongre- [ suanguaįa svetimšalių svieti-
se pakėlė balsą prieš J . Vai- n m i komitetas turės konferen-

. 

NYBĄ 
stybių armijos mažinimą. 

Jinai sakė, J, Valstybėms 

ei ją saus. 22 d. lt) .-00 ryte, 410 
So. Miehigan ave. 8 % įžjTnie-

reikalinga atatinkama armija J1 k a l D e t o J a i -
AUSTIN, Tex., saus. 19. — ir pasiruošimas. iTik tuo būdu, ==g 

Vakar čionai gubernatoriaus anot jos, galima pasauliui už- CHICAGO J R APYLIN-
PARYŽIUS, saus. 18. -^ terminų baigė Mrs. Ferguson. tikrinti taiką. į KĖS. —- Pramatoma daugiau 

Franci ja su Bumunija padarkė Jos vietą, užėmė naujai išrink-! LTž tai jai sukeltos nepapra- sniego; maža temperatūroje a-
politiniai-ekonomine sutartį. tas Dan Moody. ' s tos ovacijos. v tmaina. 

e i s i n g a s Patarnavimas 

Siųskite Savo Giminėms 
• . 

LIETUVĄ 
P I N I G U S 

. -. 

P E R 

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

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

"Drangas" M. Co., 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 
Telefonas: Roosevelt 7791 P 

. \ 
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"DRAUGĄ S" 

Published Daily Exccpt Sundays 
One Year 6.00 
Six Months 3.50 
Tferea Months 2.00 
One Month 75 
Europe one year . . . . 7.00 
Six Montns 4.00 
A Copy 03 
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PASTABELES 

Kodėl nelygybė? 

Kada kokis nors laikraštis 
pakedena bolševikus, įrodyda
mas jų neteisybes, parodyda
mas jų žiaurumus, arba kada 
kokia nors šalis, kaip dabar, 
pavyzdžiu, Lietuva, besigin
dama nuo bolševikų už viešpa
tavimo baisenybių, uždaro 
bolševikus kalėjimąn, tai tuo
met jie primena ir artimo mei
lės įsakymą, ir įsakymą "Ne
užmušk" ir tam panašius da
lykus. 

Vienok kaip jie užmiršta 
tuos įsakymus, kuomet patys 
arba jų draugai kitus žudo. 

Imkime Meksiką. Calles'o 
valdžia ir jo kareiviai suim
tuosius revoliucionierius be 
teismo, be jokių tyrinėjimų ir 
įrodymų žiauriausiu būdu žu
do. Sužvėrėję Calles'o karei
viai suimtiems belaisviams gy 
viems liežuvius išlupinėja. 
Daug visiškai nukaltų vargi
na kalėjimuose, vyskupus iš
tremia i£ šalies. Prieš tuos 
Calles'o žiaurumus ir jo ne
teisybes nei vienas bolševikas 
neprotestuoja. Priešingai, jų 
laikraščiai užgirianeiu tonu 
rašo apie tuos baisius darbus. 
Ne Calles'a jie kaltina, bet 
kankinamus ir varginamus. 

Kur gi ta bolševįką gaišio
ji "art imo meilė"? Kur tas 
įsakymas "Neužmušk"? 

Jo jiems jau nėra. 
CaJies, mat, yra jų sėbras. 

J i s jų darbą dirba. 
Tas vienai dalykas, kad 

bolševikai ir kiti kairieji ne
peikia budelio Calles'o politi
kos ir jo darbų, įrodo, kad ta 
pati žydų "nematoma ranka" 
veda Calles'ą: įr jo politiką, 
kuri veda ir visą bolševikų 
gaują. 

Kad Aleksikoje kuriamas 
bolševikų .lizdas, tai nereikia 
ieškoti kažin kokių dokumen
tų, darbai tai aiškiausiai ro
do. 

Jeigu ko bolševikai išsigi
na, tai jau galima be apsiri
kimo tvirtinti, kad jų neigia
mas dalykas tikrai yra. 

D & A Ū O i S -^r . i — - • 
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valią ir veda ir naudinga dar
bą. 

Cicero šv. Antano parap. 
svetainė erdvi. Ten bus vietos 
daugybei svečių. Oi bus ten 
svetelių, bus. Seniau per 
4 * Draugo" koncertus sve
čiams pritrukdavo vietos sve-

met. Bet erdvumas svetainės 
ramina. 

10 metų sukaktuves. 

"Draugo" Koncertas. 

Sausio. 23 d. — tai "Drau 
g o " prietelių diena. J ų vieni Katalikams negali nerūpėti tautos, visuomenes ir Valsty-
turi patiekę gražiausių dainų, D ės reikalai. Jiems negalį nerūpėti kultūra ir civilizacija. J ie 
dainelių ir lošimų; kiti m u z i - ! n e p r į v a Į Q palikti kitiems rūpintis minėtaisiais..dalykais, bet 
kos švelnių gabalėlių, o dar j l l i r i p ^ b u t i koveikliausi. V ^ T " ' k' 
kiti puikių kalbų, kurios svie-1 Kataliku Bažnyčia neaplenkia nei tolimiausio (žemės kam-
čia žmogaus protą, stiprina peiį0 nešvietus jo Evangelijos šviesa ir neskleidus tenai kriks* 

čioniškos kultūros ir civilizacijos. J i tuo žvilgsniu visuomet 
buvo ir yra veikli, nenuilstanti. 

Tokiais privalo buti ir jos nar ia i " 
Kur tik katalikai dirbo, švietėsi, organizavosi, pasirūpino 

turėti užtektinai inteligentų vadų, ten jie išėjo tikrais nuga
lėtojais. Olandijoje,. Belgijoje, Anglijoje, ypač Vokietijoje 
katalikai žengia vis pirmyn, nors jie yra mažumoje. 

Tai jiems sekasi, nes jie yra veiklus, gerai supranta savo 
tainėje. Yra tos baimės ir šį-' teises ir priedermės, gerai susiorganizavę ir eina išvien. 

Kas juos veda prie t o ! Gera, dora dvasiškija h* pasauli
nė inteligentija; stipri spauda ir tinkama katalikiška mokykla. 

Prie šių dalykų veda katalikų suvažiavimai, juose bendn 
pasitarimai ir susitarimai ir toHaus tvarkingas vykdymas nu
tarimų. 

Prašau j Mano Kampelį. 
Bolševikų.Mrojua." 

(Žiur. " D r - g o " NV.^3) . 

ti 
Draugas", kaipo dięnraš-
jau 10 metų ištikimai yra 

ištarnavęs katalikų visuome
nei. J i su " D r a u g u " gerai su
gyveno, o " D r a u g a s " su ja. 

Lietuvos Katalikų suvažiavimas. 
Lietuvos katalikai nesenai' aiškiai pamatė, ka. daro katali 

kų piliečių nesusipratimas. J ų dauguma davė savo balsus už 
bedievius, kuriais galima vadinti komunistus, socialdemokra-

Per dešimts savo dieninio tus ir pačius liaudininkus, arba, kitaip sakant, už bedievių 
darbo metų **Draugui': teko partijų.-Jų įsigalėjimas vos nepražudė visos Lietuvos valsty-
susilaukti linksnių valandų, bes, o kiek jie buvo pasirįžę kenkti Katalikų Bažnyčiai, tai ro-

Musų rankios viską statė, 
Jie-gi vargo, juk, nematė 
Kie|c mes prakaito isiie-

jom 
J ie mus turtą paveldėjo. 

Žmonės prakalbą išgirdę, 
Dega pagieža įširdę, 
Tik " u r a " visi surinka 
Driskių į vadus aprinko. 

Cicilikas nors nuplikęs, 
Bet valdovu jau palikęs, 
Džiaugias, staibos, rankas 

trina, 
I r kovos planus gamina. 

Tvarką naują tuoj padarė 
Kalėjimus atidarė 

[Plėšikus jis paliuosavo 
Ir gerai juos apginklavo. 

Šaudo žmonės, kuria, smau
gia 

Ir vadina tėvą: " d r a u g e " ; 
Kas su jaisiais plėšti nėjo, 

bet ne kartą ir labai liūdnų 
valandų. 

Bet jis ir iš didžiausių .pa
vojų išėjo gyvas ir sveikas. 

" D r a u g a s " po 10 metų sun 
kaus darbo nesijaučia dar pa
vargęs. J is ramiai žiuri į at
eiti. J i s mato plačiausias ka
talikų d i n a s , kuriose jam te
ko dirbti ir dar reikės. J is 
mato ir tas suglaustas skait
lingų priešų eiles, kurie sten
giasi į katalikų dirvą prisė
ti savo bjaurių piktžolių. 

" D r a u g u i " daižnai tenka 
susiremti su tais j>riešais. 
"Šlovina" jie "Draugą" be
veik kiekviename savo laik
raščių numeryje. 

do visoki jų projektai ir atlikti darbai. 
Taigi dabar katalikai ypač suskato dirbti. 
Gruodžio 27 d. Kaune įvyko jų suvažiavimas. Į jį atvy

ko daug katalikų inteligentų, kaip dvasiškių taip ir pasaulie
čių, iš provincijos ir iš Kauno. 

Tarp susivažiavimo dalyvių buvo du arcivyskupu, būtent, 
J o Eksc. Jurgis Matulevičius ir Kauno Metropolitas, arciv. 
Skvireckas. Dalyvavo taip pa t vyskupai Kukta ir Beinys. 

Arciv. Matulevičius savo sveikinime susivažiavimo daly
vių pabrėžė reikalingumą kelti ir auklėti pirmųjų krikščionių 
tikrąją krikščioniškąją dvasią, "ku r i įveikė Komos cezarų ga
lybę ir kuri be ginklų užkariavo pasaulį". 

Oi tą dvasią sudarė nepaprastai gyvas ir tvirtas tikėji
mas, aukšta, nepajudinama dora ir karšta Dievo meilė. 

Šių ypatybių kaip tik ir trūksta daugeliui šių dienų ka
talikų. " ' • " . ' " r 

Jų nekurie net eina išvien su tikėjimo, Dievo ir doros prie 
šais. J ie pats sau rengia pra&utį ir kitus ten vilioja. 

Kauno Metropolitas, arciv. Skvireckas, kreipdamasis į 
Kad priešai jį taip " š l o v i - | d v a s i š k i u 8 > susivažiavimo dalyvius, ypatingai pakreipė jų dė-

na", jis nenusimena. Skau-i111** i tiesiogines jų pareigas - mokymą Kristaus Bvangeli-
džiau jam, kad dar nemažas ios> J o Peiktojo mokslo skleidimą, tvirtinimą ir teikimą tų 
skaičius kataliku nesupranta n » * » * l . kuriomis Bažnyčia gausiai aprupin* savo narius, 
savo spaudos svarbos. Jie Metropolitas išreiškė pageidavimą, kad dvasiškiai veng-
ieško "svetimų dievų" — r e - | t u per griežto partyviškumo, bet jie gali ir turi su visa jėga 
mia socialistine ar boKevis t i - ' s t o t i £lni[> kur politika lenda į moralį žmonių gyvenimą, ar-
nę spaudą. Gaila jų, kad dar į d o šeimynų gyvenimu ir gresia Bažnyčios mokslo pagrindams. 
jie nepraregėjo, kokią skriau- Į šeimyna ir mokykla' 
dą daro patys sau ir kitiems j Katalikų suvažiavimas Kaune šeimynos ir mokyklos kiau
kutai ikams. simą pastatė tarp svarbiųjų savo svarstymų. Tuo reikalu buvo 

dvi paskaitos. 4 ^ 
Profesorius Šaulys turėjo paskaitą tema: "Civilė mote

rystė ir civilės metrikos", o profes. Šalkauskas apie "racio
nalią mokyklos organizaciją". 

Nuo šeimynos ir mokyklos stovio priklauso visuomenės ir 

Pats " p a s sieną" pastovėjo. 
Durklai ir kardai atbuko 
Kulkų šautuvuos pritruko, 
" D raugams" žmonės bema-
rinant, 

Arba jurose skandinant. 
> 

Kur turtingi, — tie pabėgo, 
O beturčiams tikra bėda 
Vietoj " r o j a u s " pragars y-

ra 
Ašarėlės skausmo byra. 

Badu miršta jų vaikeliai 
Nėra duonos nei kąsnelio, 
Alkani gatvėms vaikščioja 
Nieks vargsi) tų neatboja. 

Ūkininkų milionai 
Nėra žemės jam valdonai 
Daug nelaimių tur patirti 
I r badu galop išmirti. 

Katalikus būriais varo, 
Smirdančiuos urvuos uždaro. 
Ten juos baisiai nukankina 
Kulkomis, badu marina. 

Komisarai kelia puotas 
Nes kiekvienas jų bagotas. 
Visą auksą pasigrobė 
Į skrynes sau susikrovė. 

Perlų, aukso neužtenka. 
Iš godumo lig, apjanka* 
J a u net gėdos nepažįsta 
Į bažnyčias lysti drįsta. 

J . N. 2. 
(Pabaiga bus). 

trečiadienis, Sausis 19, 1927 

parapijonas prie to* taisyk
lės . gali pi*isitaikinti. Geras 
i r susipratęs katalikas gali 
žinoti, kad sekmadieniais žmo 
nių sudėtais nikeliais arba 
dešimtukais šiandie negalima 
jau nei vienos bažnyčios išlai
kyti, neskaitant mokyklos, 
kurias kiekviena parapija tu
ri. 

Komitetas toliaus išspren
dė, kad Seattle dijocezijos 
parapijose klebonai paduotu 
sąskaitas, kiek kurie parapi 
jonai yra davę ir kurie nieko 
nedavę savo parapijos įstai
gų išlaikymui. 

Komiteto sustatytos taisy
klės atspaudintos i r iškabin
tos visų bažnyčių angose. 
Taisyklėse pažymima, kad 
suėję žmonės bažnyčion Mi~ 
šių klausytų neduotų kolek. 
tortams liuosų pinigų. J i e sa
vo aukas turi uždaryti į vo» 
kus, ant vokų turi but padė
tos aukotojų pavardės ir ao> 
resai. 

Kolektoriams bažnyčiose 
nurodoma į krabukes nepri
imti jokių liuosų pinigų. Ko-
lektuoti aukas tik uždarytuo
se vokuose. 

Trečiadi< 

-

na 

* • > • 

Pagaliau taisyklėje parapi 
priedermė tas dvi ištaigas tobulinti su visu atsidėjimu ir .:,.„*,„,„ „ „ w v j „ m , 1 J _ 1 ' . v . jonams nurodama, kad ma 
[šventimu ir ginti nuo pasikėsinimų su visu karštumu ir ¥ . . . , , . 

sia 
pasišventimu ir gint 
ištverme. 

Šias dvi įstaigas kaip tik ir buvo užkliudžiusi jau buvusi 
Lietuvos socialistinė valdžia. J i jau' turėjo parengusi skaudų 
smūgį moterystei ir mokyklai. 

Moterystės Sakramentą buvo sumanyta pakeisti civilėmis 
jungtuvėmis, o mokyklą buvo pasistengiama "paliuosuoti" 
nuo tikybos ir tautiškumo, anot p. Čepinskio, buvusio Švieti
mo Ministerio. 

Laimingas įvyki* išgelbėjo ir vieną ir antrą įstaigą nuo 
prirengtos nelaimės. 

žiausia auka butų vienas do-
leris. . . . 

Dijocezijos laikraštis "The 
Catholic Northwest Proaress" 
pažymi, kad sekmadiemais 
kiekvieno parapijono dolerinė 
auka atatinka tikslui. Penkių 
ar dešįmties centų aukų pa
protys yra t ikras absurdas ir 
tas neatatinka parapijos iš-
jaikvmųL J ^ n a ž o j s aukos 
gal ir »uvo geros senovėje. 

Katalikų suvažiavimas svarstė tuos visus dalykus. Jam š i f l J l d i e -g k i t o k i ' l a i k a ; l a . 
rūpėjo tas įstaigas sustiprinti, kad atėjus naujam pavojui jo^ 
"negriūtų. i t I '\ •-, I * '•'.'*! *!•;# | 

Kiti reikalai, kuriais susivažiavimas užsiėmė, buvo spau
da, kova su nemoralybe, doriniu puolimu ir tuo viskuo, kas 
naikina krikščionybės dvasią ir jėgą. 

-• .r ..1 

"Draugiu ' dar reikia gy
venti. J i s daug da turi darbo. 
Jam ir jėgų nemaža reikia. 

Sausio 23 d. šv. Antano pa
rap. svetainėje skaitlingas 
" D r a u g o " prietelių susirinki-j valstybės stovis. Del šeimynos ir mokyklos dažnai ir įvyksta 
mas bus tikriausias jo jėgų pa-

* didėjimas. 

SEATTLE DIJOCEZIJOJ 
NAUJA TVARKA. 

Seattle^ Wash., dijocezijoj 
vyskupauja vyskupas O'Dea, 
pažangių pažiūrų žmogus. 

čių, mokyklų ir kitų įstaigų 
išlaikymui. , 

Pradėjus šio sausio 1 d. vi
sos dijocezijos parapijose pra
sidėjo nauja tvarka. Tarppa-
rapijinis komitetas išsprendė, 
kad kiekvienas parapijonas 
savo bažnyčios, mokyklos ir 

tesni reikalavimai. Seniau 
daugelis parapijų apsieidavo 
ir be nuosavų mokyklų. Šian
die kiekviena parapija turi 
mokyklą, kai-kurios ir aukš
tesnes mokslo įstaigas. Tos 
įstaigos naujovinės, jų išlai
kymas yra nepigus. 

Kiek žinoma, tos rųšks 
tvarka dar neįvesta nei vie
noj Amerikos dijoceijoj. 

Praeitais metais jo pastango
mis sudarytas iš vienų pašau- tt. išlaikymui turi mokėti į 
linių žmonių tarpparapijinisjjnetus ketvirtą nuošimtį visų 
komitetas. Šiam komitetui į savo metinių pajamų, 
buvo pavesta visų parapijų 
reikalus ištirti ir išspręsti, 

VISKĄ PALIKO DVIEM DU
KTERIM 

DANVILLE, 111., saus. 18. 
Nesenai čia miręs senyvas il-

Tas ketvirto nuošimčio] gus metus buvęs kongresmo-
mokėjimas nėra priverstinas.' nas Joe Cannon savo turtus 

kaip daug parapi jonai į. mef-jTai paliekama kiekvieno pa-' vertės apie pusę milijono do-baisiausios partijų kovos. Katalikai tuo žvilgsniu negali sto-
ėti nuošaliai. Dvasiškijos ir pasaulinių katalikų yra didžiausius turėtų mokėti savo bažny- f rapijoHo sąžinei. Bet geras Į lenų paliko dviem dukterim. ve 

« — 

"ŽIDINIO'1 III TOMAS. 
r 

(Tąsa). 
n. 

Eidami toliaus, mes III-čiajame 
"Židinio ' ' tome randame gana daug straip 
snių, o net ištisų veikalų įvairiais gy
venimo bei mokslo klausimais. 

Greta dailiosios literatūros, apie ku
rią jau kalbėjome, čia yra ir to, kas gali 
žmogų intelektualiai stiprinti. 

"Ž id inys" be grynai dailiosios lite-
raturos dalykų talpindamas ir mokslinės 
ir socialės vertės straipsnių, daro visai 
logiškai, nes jis yra pasiėmęs sau uždavi
nį pilnutinai stiprinti žmogų. J i s specia
liai vien tik literatūros klausimų nagrinė
ti nesiima, nes tai patarnautų tik siau
roms (žmonių masėms, bet drauge specia
liai nešoksta i r vien tik į mokslinius klau 
simus, nes tai butų daugeliui perdaug 
" s a u s a " ir "nuobodu". Žodžiu, čia išlai
kytas tam tikras nuosakurnas. 

Didžiausios svarbos III-tome turi 

prof. Pr. Dovydaičio ciklas straipsnių , iius, taip ir žmogaus dvasia iš tamsos ir yra tie, kad jos vienos yra nusistačiu-
pradėtų spausdint po antgalvu: "Idealiz
mo pasaulėžiūros laimėjimai šių dienų fi
losofijoj, moksle ir l i teratūroj". Tai po 
gi pirmaeilės svarbos turi ir prof. St. 
Šalkauskio straipsniai, kap: "Bendrosios 
mokslinio darbo metodikos pradai" , — 
"Lietuvių tautos ugdymo uždaviniai ' ' ir 
"Momento reikalai ir principų reikalavi
mai " 

Tuodu autorių mes pirm kitko čia ir 
stengsimės peržiūrėti, kad ir labai, siaui'u 
žvilgsniu. 

Prof. Pr. Dovydaitis, pradėdamas sa
vo minėtuoju antgalviu ilgą straipsnį, sa
kosi, "Židinio" skiltyse norįs paliesti, 
kiek leis apystovos, vieną! kitą epizodą 
šių dienų žmonijos dvasios kovų del tie
sos ir idealo filosofinėj pasaulėžiūroj, 
moksle ir literatūroj. J i s įžanginėje 
straipsnio dalyje taip sako: "Žmogaus 
dvasinis gyvenimas — tai sunki kova tie
sai turėti. Kaip augalas iš tamsios žemės 
stiebiasi aukštyn į šviesą, kaip versmė iš 
slaptingų gelmių tryška į saulės spindu-

neaiškumų, iš ją kankinančios nakties 
trokšta pasiekti aiškumo ir pažinimo švie
sos" . (22 psl.). • , i 

To akstinu yra klausimas ^prasmės 
ir reikšmės, klausimas to, kas sudaro vi
są pasaulį, klausimas gyvenimo ir mir
ties. O tą viską, kuo žmogus ar šiokiu ar 
tokiu būdu įdomaująs, tenkina pasaulė
žiūra. Taigi norint turėti į gyvenimo pra
smės klausimus gerą ir tvirtą atsakymą, 
reikia turėti ir visai sąmoningai pagristą 
pasaulėžiūrą, " k u r i ir žmogaus protą pa
tenkintų ir jo elgesį kreiptų į vieningą 
tikslą". Tokia pasaulėžiūra yra pasaulė
žiūra su tikėjimu į Dievą, Į ją kelias, yra 
vienas kelias, taį^ būtent, pilnutinio ' as
mens kulturėjimo kelias. Be to, čia rei
kią tas pažymėti, kad žmogus, .turėdamas 
ar šiokį ar tokį filosofinį galvojimą, daž
niausia labai įvairų, prašoksta įbrėžtus jo 
prigimtyje įstatymus ir kuria naujas pa-

sios metafiziškai, kitos antimetafiziškai. 
Tas skirtumas jau pradėjo reikštis, arba 
bent pastebimas buvo, Graikijoje. Iš vie
nos pusės Platonas, savo dvasios idealiz
mu, ir Aristotelis savo teleologiška — te-
istiška pasaulėžiūra, turėjo priešais ma
terialistišką Lenkipo ir Demokrito pasau
lėžiūrą. Bet tik tas čia dar galima kons
tatuoti, kaipo tikras faktas, kad tarp tų 
pasulžėiurų nebuvo tokios gilios ir pla
čios priešingybes, kaip naujaisiais, jau 
mūsų laikais, kad yra. Mūsų laikų mo
dernusis Ateizmas, pasak tūlo mokslinin
ko, tėra visai vėlybas dalykas, kurs veda 
tiesiog akiplėšišką kovą prieš teistinės 
pasaulėžiuras. 

I r per tai, sako prof. Pr. Dovydaitis, 
šiandien kovojama visu smarkumu, su į-
vairesniais ir aštresniais ginklais, nes po 
filosofijai neprietelingo, pozitiviskai nu^ 

l sistačiusio ir tiktai gamtamoksliu pasi-

" T a t filosofinė pasaulėžiūrų kova verda 
visais dvasinės kūrybos frontais moksle • 
ir literatūroj, visuomenės ir politikos gy
venime". 

Toliaus gerb. autorius specialiai na
grinėja Antimetafiziškas pasaulėžiuras. 
Tai gilus ir lyg toks daugiau eneiklope-
diškas, bet labai rimtai, objektyvus na
grinėjimas. Mes pasistengkime, nors trum
piai, su juo susipažinti, nors trumpai, ką 
prof. Pr. Dovydaitis sutrauktoje formoje 
paduoda, atsipasakoti. Tai yrą labai ir 
labai žinotini dalykai kiekvienam susi
pratusiam katalikui. J u k svarbų ir vadi
namosios antimetafiziškos pasaulėžiūros, 
nors istorinė raida (— evoliucija), pažinti. 

Viena iš tokių pasaulėžiūrų yra ma
terializmas, kuris 18-tame šimtmetyje at
stovaujamas tūlų pramiegu ir vokiečių 
mokslininkų, bandė prasįnuštį į pačius 
gyvenimo horizontus. 

yra susidarę daugybė visokių pasaulė-
saulėžiuras kitais pagrindais. Tokių būdu kliovusio periodo vėl visose srityse atsi-

grį&ama į dvasinę sritį ir platus sluoks-
žiurų, bet svarbiausi jų skirtumo bruožai niai tiesiog šaukte šaukiasi filosofijos. 

1 
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BUS aCERO, ILL., ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS SALĖJ, 4943 WEST 15th STREET 

SEKMADIENYJE, SAUSIO (JANUARY) 23 DIENĄ, 1927 M. PRADŽIA LYGIAI 7:30 VALANDA VAKARE. 
T •m 

Programa Bus Turininga. Dalyvaus Du Dideli Chorai: ŠV. GRIGALIAUS, Vedamas p. MONDEIKOS Ir AUŠROS VARTŲ PAR. Vedamas p. J ^ 
BRAZAIČIO. Bus Atvaidinta Halinos Triveiksmis Vaizdelis "KATRIUTĖS GINTARAI". Be To, Dalyvaus Šios Pasižymėjusios Dainininkės: A. ANČIUTE, 
O. BURKIUTE, J. GRICAITĖ, F. GARUCKAITĖ, A. BENAITIENE, Smuikininkė L. SABONIENE, p.K. SABONIS, S. SABONIUTĖ, A. ŠIAULIUTĖ, 
E. RAKAUSKIENE, Solo, Duetai, Gražu Kvartete Išpildys A. BENAITIENE, A. BENATTIS, L. SABONIENE Ir K. SABONIS. Smuiku Sextete Dalyvaus: E. 
BLOŽIS, V. GAVRELAITIS, J. LAUCUS, B. GUI BINAS, F. VEGETABLE Ir S. SABONIUTĖ. Sextetui Vadovaus Smuikininkė p. L. SABONIENE. Pianu 
Akompanuos Mrs. SHEEHAN. ~~ -. ^ 

Kas Neatvyks Į Šį "DRAUGO" Vakarą-Koncertą, Tikrai Gailėsis. T 

Biliety Dar Galima Gauti. Pasiskubinkite Iš Anksto ĮSIGYTI. 
VISI KVIEČIAMI Į ŠI NEPAPRASTĄ VAKARĄ-KONCERTĄ. 

praturtėjo i keliolika, praeju- Nieka.s nenorėjo pirkti. Visi • 
MŲ metu. \Vall gatvės (New sakė, kad i>irkti Fordo auto-
Vorke) finansininkai visas [ mobilių serus, *tai reišfcia pi-
laik'as kraipė galvomis ir n i gus mesti balon. 

P A L A N G A . 
• 

besnieji garlaiviai ir dabar. kirta. Mat, vokiečiai baronai 
prikalbėjo kaizerį ir carą pa-

H 

•arti kranto ties Palangą pri
eiti negali. 

klausė: " K a i p Ford galėjo- Vis-gi atsirado keliolika Įri iš laukų nuo Kretingos per 
tai atlikti taip greitai pra-jįmonių, kurie del giliuko pirT 'Palangą plaukia, žiloje seuo-
turtėti. ) ' | ko šėrų. Šie neapsivylė. Lž vėje vadindavosi "Langą" . 

Bet dabar jau paaiski,, kelių metų jie įgijo didelius i Ant kranto šitos upės stovėjo 
kaip jis praturtėjo. Paaiškės; turtus. mažas žvejų kaimelis, kuris 
dar daugiau vedant vienų Patsai senatorius Couzens į j vadinosi Palanga, t. y. j>agal 
bylą, kuri sausio 11 d. mies- Fordo dirbtuve įdėjo tik 1,- Langios. Šitas kaimelis nuo 
te Detroite prasidėjo. .100 dol. Už tuos pinigus į ke- labai senų laikų buvo apgy-

PALANGA. Upė Ronžė, ku- savęs sutartis, Palangos uos
tą panaikinti, nes Švedų nuo-

Buvusis Fordo dirbtuvių lis metus dividendais surinko ventas Žemaičių. 

P-lė D. Šulckaitė. 
Cbicagieėiai šią dainininkę 

jau gerai pažįsta ir žino, kaip j d e p a r t a i n e n t o 

sugeba ji savo gražiu balsu j M e | U ) n A b u v r 4 l ^mifeonieriii. 
publiką sužavėti. Ocerieeiai j C o u z e n s a t r a ( į 0 n e r e g u l a r u . 

imi kolektuojant taksas už 

, ,• . , , n v virš 10 milionu dolerių. 191') i Afusų narsusis D. Kuni-
dalininkas James Couzens iš- . - j . . . 

• , , r T i * u- * i metais jis turėjo l au virš 2,- gaikštis Mindaugas visas Lie-
nnktas J . v alstvbiu senato-; •' J J M * » f® ft 

rium. Jis susivaidė' su I ž d o r 0 0 ™nh l l* k u r i u 0 R i * m F o r ( 1 jtūvos kunigaikštijas suvieni-
sekretoriuini- l lžluok("-'° v i r 5 - ^ n , i , i o n u s «*o-J° į v i e n 4 didžią valstybę, į 

lerių. kurią ir Palanga pateko. 

savybėn Masalskio, paskiaus 
mone šitas uostas Prūsams,;*J. Potockio ir galų gale ji 

tenka Tvškevičiams 1793 m. Kuršui ir Livžemei daręs nuo
stolių. 

Rygos uosto visam Balti
jos pajūriui užteksią. 

Ir taip švedai užpylė ir pa-j 1819 m. politišku žvilgsniu 
naikino Palangos uostą-. Stam- j Palanga liko prie Kuršo pris-

Jaryti iš Palangos gerą tiltą 
1755 m. Palanga tenka nuo-[tarp Vokietijos ir Rusijos, nes 

šitas tiltas kaip tik buvo ba
ronams labai reikalingas. Tyš-
kevičiai, palikę Palangos sa-

Laike padalinimo Lenkų ir (-vininkais, pradėjo rūpintis ją 
Lietuvos žemių Palanga teko pakelti. 
rusams. Pirmu; pirmiausia jie įtaisė" 

tarp Klaipėdos, Palangos ir 
(Tąsa ant 4 pusi.) 

^ j - ~ '•e^^įį^' H • 

asmeniai gal ir pažįsta, bet 

VIRŠŪNĖJE 
daugelis nėra girdėjęs ją dai-

kviečiamt 
| pajamas nuo milionierių. Se-

nuojairt. Už tai Kvierimiu i k r e t or ius Mellon turėjo daug 
Bausto 23 d. į parapijos salo. j n e s m a g u m U ) k o , į^ į s l l k o iš to 

i kaltinimo. J inai tenai dainuos. 

Du Dodge broliu įkūrė j A Vėliau Ona Jegailienė davė 
dirbtuvėlę Detroite. Įdėjo p 0 j Palangai miesto teises ir 1554' 
5,000 dol. Fordo dirbtuvių j I n - *& tapo pastatyta katali-
sąlyga, kad jiedu tai dirbtu- kams .bažnyčia, 
vei gamins automobilių ašis. 

• . 

Dabar sekretorių? 
Tuo kontraktu jiedu padare 

Mellon ( U <l e u u s pinigus. Paskiau jie-

i Senovės raštuose yra, kad 
Palangoje buvęs geras uostas, j 
kurs ėjo nuo Birutės kalno' 

KAIP FORDAS PRA-
. TURTĖJO. 

1 nori senatoriui Couzens atsi
mokėti. Mellon iškėlė byla 
senatoriui ir kitiems 9 as
menims, buvusiems Fordo 
dirbtuvių dalininkams. Rei
kalauja nuo jų 34 milionų do
lerių taksų už pajamas. Tų 
taksų jie nemokėjo pirm 1919 
metų. Nuo vieno senatoriaus 
Couzens reikalaujama arjfe 11 
milijonų užvilktų taksų. 

1919 metais jie visi užmo
kėjo taksas, kuomet Ford nuo 
jų šėrus išpirko. Pirm tų me
tų Fordo kompanija mokėda
vo takias. Bet pavieniai da
lininkai toi nedarė suprazda-

Genausiai žinomas būdas šalt j su- . . . 
•tabdjti yra Hill's Cascara Bromide-10i, k a d p a t i k o m p a n i j a JUOS 
Qninine. Milionai ta {rodo kas žiemę. , 
Jis šaltį sustabdo j 24 valaadas. pavaUUOja* 

Daug tūkstančių žmonių.kasmet mir- p j r m p r a c l ė s i a n t b v l ą Šis,-
šta nno saleio pasekmių. \ iena pneumo x * c 

nia Btikerta 150,000. Taigi šaltis, daly-tas paaiškėjo, kaip Ford pra-
kaa rimtas. Gydyk \\ geriausiu žinomu, . . . .„ -i i i «i 
būdo# turtėjo. Bet bylos laiku pa-

Vartok Hill's kaip tik-Baltis priaidę- j g k # d a i l - i a u . 
da. Šaltis pavojinga* - stabdyk JJ tuoj, ° 
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslai 1 9 0 3 m e t a i s H . F o r d i k i u ė 
žinomo. Visos aptiekos parduoda Hill's. . . , ! • « « 
Tikri* Oauk **11 l w Kaina 30c dirbtuvėlę, kurion Įdėjo 28,-

kalavo 20 milionų dol. Įkūrė 
didelę automobilių dirbtuvę. 

Automobilių gamintojas H. 
Ford šiandie skaitosi turtin-
giausias žmogus pasauly. 
Kuone visam pasauly jis tu-Į 
ri savo automobilių dirbtu-; 
ves, pinigų kaip šieno. J i s ' 

Sustabdo 
Šalčius 

lu per teismų iš Fordo išrei-į tolokai } šiaurės vakarus už 
Palangos. Patirta, kad akme
nų pylimas juroje ir dabar 

Abu pirm kelerių metų mirė., nurodo uosto vietų, kas ir y-
Jųdviejų dirbtuvė parduota, j r a pamatu manyti, kad Žemai-
arti už pusantro šimto imlio- *uu ir lietuviai per šitų, uostą 
nų dol. ^u uyJsieniais prekiavo ir net 

j ginklus vežė. 
1161 m. Voldemaras I, da-

1 

I 
A 

Yra surandami vyrai ir moterys, kurie turėjo 
vieną abelną dalyką — PERMATYMĄ TOLIAU. 

,. 

Tiktai 'keletas dasiekia viršūnę greitai — kiti 
pasiekia tenai atsargiai* planuodami ir sunkiai dirb-
darni. 

Be KIMBAIyL Grojiklio Pijano Jus 
nebusite patenkinti, nes Jūsų geismą." 
girdėti geresnę muziką, ir turėti gra
žiausi pijaną. ji sų namuose rūpins 
Jus įsigyti. 

K I M B A L L 
GROJIKLĮ PIJANĄ 

Senatoriaus Couzens sesuo 
Mrs. R, llauss 1903 metais 

I 

Pradėkite SAVO planavimą tuojau. Planuokite | 
investuoti savo pinigus kur nėra jokio klausymo a-
pie jų saugumą. • 

Kiekviena ypata geidžia girdėti ge
resnę muziką ir kuomet Jus pama
tote KIMBALL. pijaną, pakeli jo 
virių Jus pamatote šios medalius su 
žodžiai?, "The only manufacturer 
Thus Honored," tuomet Jus Ukrai ži
nosite kad radote geriausi pianą pa
saulyje t. y KIMBALL. 

,nų karalius. Palangos uoste 
pasiskolinus pirko uz 100 doį ,1 , ".. . . , . 

_. . .. , v ; su daugybe laivų ir kanuome-
vieną Pordo dirbtuvės sėra. v . . . , 
... , c I ne įsejo i krantų. 
Šiandie u turi nulionUs. .^A- . -V k ltOo im, vasario 13 d., va-

Patsai Fordas i savo dirb- j dovaujant majorui Dovtartui, 
tuvę buvo įdėjęs daugiausia! atsibastė čia švedų karruome-
— 28,000 dol. J i s tad buvo j nė ir susivienijusi su rusais 

Bonai ir Morgičiai, rekomenduojami ir parduo
dami per mus turi but saugų/, nes mes patys per
kame juos. 

• 

\ 

Atsilankykite ir daleiskite suplanuoti JŪSŲ įplaukas. 

CftSCARU 
Raudona Dėiė 

užėmė Palangų. 
Švedų karalius Karolis XII 

ir lenkų pretendentas Stanis
lovas Lešeinskis padarė tarp 

vyriausias galva, daugiausia 
pelnė ir pirmiau visų kitų su
rinko milijonus. 

1903 metais, ty. pirm 23 
metų, Fordas buvo pašiepia- j — 
mas,. kuomet jis iškėlė idėjų. | automobilius. I r šiandie auto

mobiliai perkami. 
Ir bus perkami, kol nebus 

išgalvota tobulesnė už auto-

-
• 

gaminti "vežimus be a.rklių,' 
— automobilius. Už kelerių 
metų jis jau krovė turtus. Jam 

, 000 dol. - visus savo pinigus. | vyko greitai automobilių iš-1 mobilių vaižinėjimui priemo-
U I N I N L Paskiau jis ėmė parduoti tobulinti, pigiai gaminti ir nė. TViomet daugelis juokas, 
supavaUcsiu šėrus po 100 dol. kiekvieną, j pigiai parduoti. Visi pirko'ki t i praturtės. 

: 

Matykite p . CZAIKAUSKĄ 
Lietuvių Skyriaus Vedėją 

Peoples Furniture Co. yra vienin
telės Lietuvių krautuves autorizuotos 
parduoti Kimball produktus, už vle-
113. teisingą, išdirbėjų kainą, su ge-

! riausomis išlygomis. 
PIRKITE KIMBALL PAS 

/ Ki i 

Central MANUFACTUR1NG 
D|STRICT 

1112 West 35th Sfreet 

CHICAGO, ILL. 

Bank 
PEOPLES DEL JŪSŲ 
PAČIŲ GĖROVAS 

l 
PIANŲ KRAUTUVAS 

1922—32 So. Halsted Street 
4177—83 Archer Ave. 

i 
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Trečiadienis, Sausis 19, J.927 • 

Tąsa i* 3 pusi. 
Liepojaus vandens susisieki
mą. Tani tikslui Tyškevičius 
padirbo ilg$ nuo kranto tilta 
į jurą. Taip garlaiviams bu
vo patogu su žmonėmis ir 
prekėmis priplaukti. Ir taip 
susisiekimas su Palanga buvo 
patogus ir naudingas. Bet tai 
buvo ne ilgam. 

Jura pradėjo užnešioti prie-' 
plauką smėlimi. Reikalinga 
buvo tuomet jau stambios iš
laidos prakasti įplauką. Ir 

vandeniu paliko užiieta*. 
B irutės kalnas. 

1). Kunigaikštis Kęstutis, 

( I N O S UŽDARBIS - KO
LEGIJOS NAUDAI. 

Pranešimas. 

taip ne po ilgo susisiekimas ant kurio degė amžinoji ugnis 
dievaičiams, kuriems Birutė 
savo jaunystę buvo žadėjusi, 
kiant ten po mirties amžinai 

belankydamas savo valdijos ilsėtųsi, O kalnas^tapo Biru-
pakraščius, atvyko, kaip pa- tės vardu pramintas, 
davimas sako, į Palangą ir Falanga kurorfci. 
čia ant kalno sutikęs labai Lietuvių visuomenei garbin-
gražią geltonplaukę žvejo du- p a Z m . a P yt0jų' ' a <gus Kolegijos Rėmėju vardus, 
i u- * n A u ~> JBwtWB juros vanduo tur f , 6 J . , . . 
krą—Birutę, pamilo ją ir pa- *™ \ . Į ^ e mY0 g ausia auka prisi-

daug jodo ir mineralinių dru- . _ . .? • . 
i deda prie jkurimo lietuviams 

Marijonų Kolegijos Ęemėjų 
Centrui malonu yra pranešti 

eme sau uz žmoną. Birutes lai- w, M 
i » v . i . i« 'skų, ir dėlto išgaravimai tos , .*. , , .. 
kųose Žemaičiai garbino die- j . v ' 8 bernaičiams kolegijos Aroeri-

T\ i- « , . ; 'JU**04* Vandens yra labai svei-;, r . , , . . . , . 
vaimis. Doros mergeles pasi- £ * m i ^ j c Sekantieji aukojo Kole-

ki mūsų organizmui. Pušynų! T . . 7? . , . 
. . . .v . . gijai $5 ir daugiau: 
kvapas ir juros išgaravimai, J 75CS, 

"Baver AsDirin" 
Tikras Sanpmas 

Imk bebaimes kaip nurodyta 
"Bayer pakelyje." 

a tfie 
Jeigu nematote "Bayer Kryžių" 

an t pakeliu a r pilės jųs negaunate 
tikrą. Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas saugus ir gydytojų nurody
ti virš dvidešimts penkis metus del 

Šalčiu 
N'eurjtis 

Dantų Skausmo 
Neuralgijos 

Galvos Skausmo 
Lumbago 
Rumatizmo 
Skausmų, 

Kiekvienas neat iJarytas "Bayer" 
pakelyje randasi nurodymai. Pakely 
dvylika pilių kainuoja keletą centų. 
Vaistinėje taipgi parduoda bonkaa 

švęsdavo dievaičių tarnystei. 
Jos palaikydavo amžiną ug
nį, darydavo gailestingus dar
bus žmonėms ir vesdavo labai 
skaistų ir dorą gyvenimą. 
Tarpe vaidilučių buvo ir Bi
rute — vaidilutė — naujokė. 

Vienų kartę Birutė nešė sa
vo broliams žvejams valgyti. 

Pavalgydinus brolius, nuėjo 
pas amžinąją ugnį. 

Buvo tai graži vasaros die
na, kurioje buvo čia atvykęs 
vyriausias kunigas, kurs pri
ėmė tą dieną merginas prisi-
ruočusias j eiles vaidilučių. 

Birutė taipogi stovėjo gerų 

Palangoje sudaro labai svei-Į Ant. Nausėdienė, Cnicago, 
ką orą. ^Niekuomet Palangoje' M L $5.00 
neužsilaiko epidemijos. Kaip 
Palanga skaitosi kurortu pra-

A. Jakubauskaitė, Chicago, 
111 ' $5.00 

l 

ėjo jau apie 60 ir daugiau I* Kontrymas, Braddock, 
metų. Cerai prieš karą čia, Pa, 1., $5.00 
suvažiuodavo svečių iš visos 
plačios Kusi jos. Svečiai, tan
kiausiai atvykę silpni, išva
žiuodavo visados sveikata pa
tenkinti. 

vJuros pakrantė ties Palan
ga labai gra&i ir patogi ku
rortui. Tokios gražios vietos 
pakrantėje reikia ieškoti. Vi-

A. Jucius, Chicago, 111. $5.00 
M. Dragūnas, So. Boston, 

Mass 1 $5.00 
K. Vaišnora, Pittsburgli, 

Pa į $5.00 

K. Kazlauskas, Cliicago, III. 
$5.00 

L. Jogaila, Cliicago, III. 
$o.OU 

P. Strongaitė, New York, 
N. Y $5.00 

E. Strongis, New York, N. 
Y ..'... $5.00 

L. R. K. S-mo A. 63 kp. 
New York, N. Y $5.00 

I g. Sakalas, Chicago, III. 
$5.00 

O. Kancercvičiutė, Amstėr-
dam, N. Y 

L. Pt. K. S. A. 90 kp. Brook- j | 
lyn, N. Y $5.00 ; | 

Ig. Skalandžiunas, Chica-1 = 
go, IU $5.001| 

Kun. Dr. K. Matulaitis, 
Mar. Kol. Reni. reikalų ved. 

Kančios Istorija- • • • • • .15 
Jėzaus kryžius — įtuaų pa-
Keliones po Šv. Žemes, su pa-

guocia . . . . . . . • • > . • • • • • .TEU 
veikslais ir aptaisais $3.00 

Kaip turime melstis 10 
Svenč. Paneles Apsireiškimai, 

Liurde 1.0L • • • • • • • 

Katalikų Tikyba, Kun. Pi, 
Bučys 75 

Žemaičių Kalvarijos aprašy, 
HIQ.S • • • • • * * • • • • • • • • • • • .oi/ 

Naujasis Testamentas, Viesp. 
Jėzaus, kiet. apd 1.25 

Apie Kristaus Sekimo, kiet. 
apd • i .20 

Trijų dienų rekolekcijos .40! Galima gauti. 
Kristaus Siela Pašvęsk Ma

nę, kiet. apd. 50 
DRAUGO KNYGYNE 
2334 South Oakley Ave. 

^ f i f f f 1111111111111:1111 i 111 • 1111111111 j 1111 f 111111111111111111111111111111111111111111111 (1111111 c 11111« 

3 "DRAUGO" KNYGYNE 
2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILU 

Galima gauti šios 
MALDAKNYGĖS: 

DVASIŠKO TURINIO 
KNYGOS. 

K. Rugeniutė, Waterbury, : Jozus Kristus Dievas . . .25 

mergelių eilėse ir turėjo ant " f J"W"*«» t. y. gatvės iš-
lankos balta-vaidilutės-rūbą. 

Tuo tarpu D. Kunigaikštis 
Kęstutis, pagavęs baltąjį ru-
ba nuo Birutes rankos, įmetęs 
į ugnį, o Birutę su savim pa
ėmęs. 

Praėjo daug metų. Sunūs 
Birutės Vytautas įfc-iėmė šv. 
krikštą/ ir buvo didžiu dar
buotoju tėvynės ir krikščio
nijos. Birutė gi paliko ištiki-' 
nui tarnaite dievaičių ir, nii-

< : ) ' r u s , ji palaidota ant *tp kalno, 
,crr. 

Lai JŪSŲ Pinigai Uždirba 
6% Šiame Name 

Flaxman Building 

4713—15 South Ashland Avenue 
Saugumas $65,000 vertės 6% Pirmų Morgičiy 

Nepaprastai Apsaugotas Morgičius 

Š IS GRAŽUS naujas namas, geros konstrukcijos, tu
ri tris dideles krautuves ir didelę salę kuri yra iš-

leasuota del billiardų ir "bowling , \ Ši prapertė kai
nuoja apie $135,000 daugiau negu du sykiu tiek kiek y-
ra paskolinta. lienda neša $15,000 į metus. 

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

Ateikite j šį Banką 
Jus galite investuoti kiek tik norite nuo 

$100 ir aukščiau. Ateikite j banką dabar, tegul 
jūsų pinigai uždirba jums 6% saugiai. 
Jkm •, r „ 
DEPOSITORS STATE BANK 

. 

ot 47th Street 
-

C H I C A C O 

Tįcstrtf System 

, .. . t 
> 

plianuotos franeuzų matinin 
kų. U ražus parkas su rūmais' 
statytais taipogi franeuzų ar
chitekto. Kad žiuri iš tolo, 
tai matai kaip gražiai čia vis
kas sutvarkyta ir sykiu pri
gimties būdu sudaryta. Iš 
paprastų smėlio krūvų pada
ryti gražus naturališki kal
niukai, ežerai, ežerėliai. O ra-
žiai iįvingiuoti platus keliai. 
Prie parko priskirta daugiau 
40 hektarų gražaus pušyno. 
Palangoje randasi gotiko sty-
liaus naujai graži, su vienu 
aukštų bokštu bažnyčia, vi
duje dar neužbaigta. 

Pastatyta 1896 m. lėšomis 
gr. Tyškevičiaus, parapijie
čių, svečių ii* rupesniu kuni
go klebono Šniukštos. Aplink 
bažnyčių gražus mūrinis ap
tvėrimas. Ant Birutės kalno 
pastatyta koplyčia. Padavi-

,mas sako, kad ji tpje pačioje 
vietoje stovi, kur buvo pago-
nų aukuros. Koplyčia mūri
nė aštuonkampė. Joje ant sie
nos primušta inarmorinė len
ta parašu: 

1921 — 111. 31. 
Dalyvaujant 

Lietuvos kariuomenei 
Palangiškių minioms ir 
svečių, grįžo Lietuvai 
Birutės ir Kęstučio, 
dvasia gyvas buvęs 
Palangos kraštas. 

Kalnas gana aukštas. Ta
kas vingiuotas užveda kėlei 
vi ant pat viršūnės. Daugybė, 
gražių pusių pušelių kalnų la
bai pagražina. 

Prie kalno šono nuo šiaurės 
įrengtas urvas: graži imita
cija Liurdo su stovyla Moti
nos Dievo. Prie palociaus šo
no graži mūrinė koplyčia. . 

Tarp gražių kliombų ties vi 
duriu palociaus stovi bronzi-, 
nė, gražaus darbo didi širdieSi 
Jėzaus stovyla. Koplyčia ant^ 
kapų medinė — sena. 

Žydų sinagoga mūrinė. 
Palangoje yra gyventojų^ 

1572. Kaime 1407, viso 29Wt 
Sulyg tautų skirstosi šiaip. 
Lietuvių 1620. Latvių 735, žy 
dų 516, lenkų 89, rusų 79, vi 
so 2979. 

t 

(Bus.daugiau) 

Corni $5.00 
J. Andriuškevičius, Spring-

field, UI. $5.00 
. K. K^inskas, Kingston, 
Pa, ; . $5.00 
į J. Lipikas, Chicago, 111. 

$5.00 

Šitai Viešpaties tarnaitė .35 
Leiskite mažučiams ateitį 

prie manęs .50 
Misijonieriaus Užrašai, kun. 

R. W. Alex 1.25 
Apie Katalikų Tikybos Tik-

ryoę . . . . . . . . . . . . . . . . . . »O\J 
M. Blankienė, Chicago, 111. i Jėzus mūsų meilė J . B. . . .15 

į.. $5.00 Įštai tavo motina 25 
J. Savickas, Chicago, 111. 

J.. $5.00 
A. Butkus, Chicago, III. 

$5.00: 

a i 

• • • • • • 
V. Zylė, Chicago, 111. $5.00 
O. Daugirdienė. Chicago, 

111 $5.00 Tegul bus pagarbintas Šv. 

Šv. Jonas Berch. ir Šv. Igua 
cas Loyola 

Dvasiškoji Iškalba, Jauniaus. 
, 25 

Pamokymas apie Viešp. Jė
zaus D. Motinos 15 

M. Macevičius, Chicago, 111. 
.\ t . $5.00 

Sus. L. B. Kat. 16 kp. Chi
cago, 111. $5.00 
; T. Šadbaras, Chicago, IU. 

$5.00 
K. Grockis, Chicago, IU. 

$5.00 

I ir II tomį 60 
Šv. Stanislovo Kostko Gyve

nimas 20 

PIRKITE RAKANDUS ATYDŽiA" 
Pamatykite mus pirm negu pirk si t e 

kitur. Tamstos patys persitikrinsite, JOK 
•mum rakandai yra naujausios mados Ir 
parsiduoda teisingomis kainomis. Turime' 
dideli pasirinkimą visko kas tik reikalln- » 
ga namui. 

CASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Bridgeport Furniture Co. 
3224-26 S. Halsted St. Chicago, Iii 

Telefonas Boulevard 9757 

= Šaltinis, juodais odiniais gerais aptaisais $3.40 | 
| šaltinis, juodais audeklo aptaisais $2.80 | 
| šaltinėlis Maž. gerais juod. apd $2.00 i 
| Dangiškas Balsas, juod. virš., nedidelis . . 50c | 
| Mažas Altorėlis, juod. virš. nedidelis . . . . $3.00 t 
| Kūdikėlis Jėzus, juod. virš 75c | 
| Aukso Altorius, baltais kauliniais viršeliais vidų- į 
1 ry viršelių yra įtaisytas gražus kryžius. 464 pusi. su j[ 
= kabėmis kaina $2.00 į 
i Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais su į 
| kabėmis. 464 pusi. Kaina $2.00 B 
E Aniolas Sargas, baltais kauliniais viršeliais, ne- t 
5 - didelio formato, tinkama jaunimui knygutė. 288 pusi. į 
| Kaina $1.75 l 
I Aniolelis, juodais minkštais viršeliais nedidele, | 

Maldų Knygele, baltais kauliniais viršeliais ski- | 

na 
Aniolas Sargas, rausvais minkštais viršeliais la- Į? 

bai tinkama knygute, su kabėmis. Kaina . . . . $2.00 į 
Aniolas Sargas, juodais, ar rusvais viršeliais, fa- = 

bai tinkama mažiems vaikams. Kaina 35c j: 
Mažas Altorius, juodais kietais viršeliais, nedi- | 

delio formato. 464 pusi. Kaina 50c į Sakramentas 40 
Sveika Karalienė 7 5 , - R a n l y b ė Jums t ,juodais minkštais viršeliais, pa- | 
Dangaus Karaliene . . . 1.00 | auksuoti lapai, labai tvirtais apdarais. 958 pusi. Kai- į 
Apie tikrąjį pamaldumą . . .10 | n a $3.50 | 
Šv. Pranciškaus Dvasia Salez. = Melskimės, juodais kietais audeklo viršeliais, ti- į 

nkama mergaitėms ir mokykloms vaikams. 323 pusi. Ė 
Kaina 60c | 

Pastaba. Perkant didelį skaitlių, yra duodamas į 
didelis nuošimtis. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2^34 So. Oakley Ave., Chicago, III. I 
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SKAITYKITE IR PLATINKITE | 

"LAIVA" f 
k 

mm mmmwmmmmmmmmm* 
SKAITYiaTB "DHAUG4" t 

"LAIVAS' ' yra savaitinis lietuvių katalikų laikraštis. | 
,4 LAIVAS" duoda gražių pamokinimų iš tikybos ir do- § 

ros dalykų. f = 
"LAIVAS" aiSkioa įvairius priekaištus daromus prieš | 

Katalikų Bažnyčią. | 
"LAIVE" rasi gražių ir lengvų pasiskaitymų. E 
"LAIVAS*' duoda atsakymų į įvairius tikybos ir do- E 

ros klausimus. E 
"LAIVAS" teikia žinių iš viso pasaulio katalikų gy- | t 

venimo. = 
"LAIVAS" turi Bernaičių Kolegijos Remejų skyrių. | 
"LAIVAS" duodamas dovanai kolegijos Bemėjams. | 
" U J V O " kaina labai pigi: § 

Metams tik $2; pusei metų $1. 

P "LAIVAS" 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, IU. 

illllinilUIIIIIIIIIMIWn»WllimillUN|IIIIHIIHtllUUIMllllll>IIIIIIHIIIHIIIIUIIUUIUUi 

r Gerbiamieji Tautiečiai! 
Amerikos lietuvių plačios visuomenes 

vardu kviečiame jus \ kilny darbe, — įkurti 
pirmęję lietuviškę aukštojo mokslo jstaigę 
bernaičiams — Kolegiją. 

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 į 
uždarbį Kolegijos Fondan, įrašę reikalingas 
žinias į žemiau patalpintą kuponą, šiuo ad
resu: * v*$; 

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

CHICAGO, ILLINOIS 
(Čfct nuki rpk) 

•> • 

SIUNC1C ČEK| $ . . «oL „DIENOS U£DARB|H 

Marijony Kolegijos Naudai 

MANO ADRESAS: . . 

GATVfi: 

MIESTAS VALSTIJA 

sss se 

« * 

• • 
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D B A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
PITTSBUR6H, P/L 

Linksmas atsiminimas. 
Gruodžio 12 d. Šv. Pranciš

kaus Seserys atsilankiusios į 
Cliicagg, buvo sustojusios pas 
Šv. Kazimiero Sesutes, Bri-
dgeporte. Sesutės Kažhiiierie- j draugija augtų ir didėtų, nes, 
tes labai gražiai ir maloniai 
jas priėmė, o ypač Perdetinč 
Sesuo Liudvina savo prielan
kumu padare neužmirštamo 
įspūdžio. 

Tuo pačiu sykiu Sesutes 
Pranciškietės atlankė savo 
mylimą Šv. Onos dr-ja, prie 
kurios, pirm įstosiant į Vie-
nuolvną, per ilgus metus pri
klausė ir uoliai veikė. Šventos 

čienė, A. Bendikienė, K. Pet
rošienė, Paulikienė, Jonikie
nė, Janušauskienė, V. Daba-
šinskienė. Viso su smulkiais 
surinko ir ' įteikė seseriai 
$30.55, už ką sesutės yra labai 
dėkingos ir dažnai savo mal
dose primena, kad Šv. Onos 

jos tikisi, kad ir ateityje ne
pamirš Šv. Pranciškaus Sesu-
v « 

(111. 

K. J . V. S. 

ROCKFORD, ILL. 
Didelis maskaradas. 

S. L. R. K. A. 137 kuopa 
rengia sausio 19 d., Lietuvių 

Onos draugijos narė* dideliu j svetainėj, 440 Island ave., 
džiaugsmu jas priėmė ir nuta- Midelį maskaradinį vakarn 
re buvusiai savo narei, sese
riai Dolorosai (Stepanijai Let-

Pradžia 7 vai. vak. Visi na
riai ir narės kviečiami, taip-

kauskaitei) sudėti aukų kelio- [gi visi vietos lietuviai. Bus 
nes lėšoms padengti. 

Stambesnies aukas davė" se
kančios: 

J . Budrevičienė $2.00; 
Po $1.00: M. Vainauskienė, 

M. Kareivienė, K. Varanavi-

Jei plaukai slenka? 
Naudok 

amaro RuffJes X * J U 

Surūgę Viduriai 
4 Phillips Milk of Magnesia 

Geresnė Negu'Soda 

' puiki muzika Louries orkes
trą. Galėsit linksmai laikij 
praleisti, gražiai pasišokti. 

Teko girdėti, kad darbščio
ji komisija daug dovanų su
rinkus nuo biznierių, apie 30. 
Kas norės dovanų laimėti te 
nepamiršta gražiai arba ne
gražiai pasirėdyti. Komisija 
sako* kad žada svečių atva
žiuoti net iš kitų miestų: nier 
ginų ir vaikinų. Jaunimui bus 
gera proga susipažinti ir do
vanų laimėti. 

Visi į balių. 
S. Sitoilek. 

Vietoj sodos paimkite biskj "Phi
llips Milk of Magnesia" 1 vandenį 
del nevirškinimo, rūgštaus ar geze 
viduriuose, tuojaus palengvins jums. 

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

<132) 
? ' ' " ' I 

ADVOKATAI: 

J . P. VVaitches 
LIKT L V18 ADVOKATAS 

1I7M 8o. Miehlgan Avenafl 
Tcl. Pullman 6951) 

specialistas Abstrakto, Vedėjas 
visu teinu. 

KENOSHA. WIS. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1221 W. 22nd St. arti Leavitt 8t. 
Telefonas Canal 2559 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki t 
v. Veda visokias bylaa visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotua, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus aut pirmo mor-
glčiaus lengvomis išlygomis. -

A A O L I S 
A D VO K A T Ą S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
l e L Randolph 1044 VaL nuo t -» 

VAKARAIS: 
S341 S Halsted St. TeL Yards 00*1 
T iki » v. v. apart Fanedėlio Ir 

Fėtnyčios 
" — 

Svarbieji reikalai 
Svarbieji reikalai, kurie ki

tose lietuvių kolonijose senai 
vykinami, pas niusį Kenoshos 
lietuvius, dar guli nepaju
dinti. 

1) Katalikiškos spaudos pra 
plėtimas, arba spaudos va
jus. 

2) Blaivybes skleidimas. 
Juk, kaip bedieviški raštai, 
taip Lygiai ir ši«j dienų nuo
dingi gėrimai naikina kūno ir 
sielos gvvvbc. 

3) Susirūpinimas čia au 
gančiu jaunimu, kuris paleng
va, bet matomai, slista nuo 
lietuvybės, kartu ir kataliky
bės. Nors karta vietos veikė
jams reikti] apie tai pagalvo
ti, kokiu būdu geriausia bu
tų tam už akių užbėgti. Man 
matos, geriausia butų pirmiau
sia, pasitarus su vietos klebo
nu, surengti tuo tikslu pra
kalbas, (iai rastųsi ir kitų, 
sėkmingesnių būdų. 

Pranas. 

P-l§ J. Garuokaitė 
Tai jauna, vos pražydus, bndgepor-

tietė dainininke. Muzikai jai lemia gra-
r/ių ateitį. Visi, vi*i pasiklausysime jos 
gražių dainų ' 'D raugo" koncerte, sausio 
23 d., Šv. Antano parap. salėje, Cicero, 
III. 

veikalai, kuriuos verta visiems 
matyti? 

X Komp. A. Vanagaitis ku
kėsi Clevelande ir Detroite su 
koncertais ir " r i s tynenuV. 
Detroite turėjo paskaita" apie 
liaudies dainas ir koncertus. 

X Dzimdzi Drimdzi teatras 
ketinama steigti. Buvęs vode
vilis likvidavosi, tai jo vieton 
organizuojama teatras. Lauk
sime lietuviško teatro. 

X 15 sausio dramos artistai 
turėjo draugišką, vakarienę 
pajį p. p. Balsius. Parengė 
art. St. Pilka. 

D A K T A R A I : 

RAŠYKITE "DRAU
GUI" 2INIC 

/ • • " 

DR. V.S. NARYAUCKAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1225 N. Ashland Ave. 
Kampas Milwaukee 
Kambarys N309 

Tel. Brunswick 2889 
Ees. Tel. Brunswick 4258 

Valandos: 7 iki 9 vakare 
Nedėliomis pagal sutartį. 

ba "Tiesos Aidus", te ateina 
piis mane: 2833 Livington str., 
Phila., Pa., «o aš melu noru 
veltui patarnausiu, 

Kazys Vilikauskas. 

Defere, Vauni Marooux. Or
kestrai vadovaus Polacco. 

D E N T I S T A I 

t < AUŠROS SUNŲS. a 

DETROIT, MIGH. 
Dzimdzių koncertas. 

Sausio 12 d. Lietuvių sve
tainėj, Westsideje, artistai 
Vanagaitis ir J . Olšauskas da 
ve koheferta. K<#np. Vanagai
tis pirmiausia trumpai kalbėjo 
apie lietuvių dainas, jų kilnu; 
ir reikšmę mūsų gy
venime. J is sakė, kad tas pa
čias dainas šimtai metų atgal 
dainavo mūsų protėviai. Per 
pertraukas Olšauskas dainavo/ 
o pianu skambino p. Vanagai
tis. 

Po to mūsų artistai ėm$ 
dainuoti įvairias daineles, 
liūdnas ir linksmas bei juokin
gai. Xe tik jie dainavo, bet 
ir mums visiems sykiu liepė 
dainuoti. Taip mes ir darėm. 
Jie mus gyrė už tai. Sakė, 
taip dainuodami mes ne tik 
išmoksim dainuoti, bet ir tas 
dainas pamylėti ir tautų gro
bti. 

Be to, buvo atvaidinta ko
medija, kuri visiems daug juo
ko pridarė. 

Paskui dainavo romansą, 
kuris visus sužavėjo, o For
das ir kitos vėl juoko sukėlė. 

Žmonių priėjo pilna svetai
nė, nors ir paprastas vakaras 
buvo. 

Sausio 23 d. vadovaujant p. 
Olšauskus vėl bus koncertas, 
kurio programa, tikimės, bus 
graži ir įdomi. 

Taigi laukiame. 
Vytis. 

Kas matė ta veikalą, tas! 
pasijuto esąs lietuviu patrio-j 

relei. Boulevard 7041 

tYi, kuriam rupi garbė s a v o ! ^ 
tautos. Kova už spauda, už 
laisve Lietuvos, kiekvienų, žiū
rėtojų sujaudina iki ašarų. A-
nais, priespaudos laikais, ko-j 
vojo sermėgiai — mūsų tėvai 
-protėviai' —.už spausdinta žo
di, kurį buvp uždrausta pla
tinti Lietuvoj, bet štai atsi
rado sodžiuose karžygių, ku
rie stojo i knygnešių eiles ir 
nešė iš Prūsų uždraustas kny
gas ir laikraščius. Tuos kar
žygius žudė, Sibiran grūdo, 

m. • 

bet niekas* HBgelb&JD. 
— *'Juo maskolius siunta, 

juu mes dirbsime"!.. Sako 
Rusteika fitAušros 'Sunūs" 
veikale. 

Tas pasiryžimas . išaugino 
mumyse nemirštama tautos 
dvasių, kuri šiandien spindi 
mums lyg skaisti saulutė, ža
dėdama šviesesnę ateitį. Tau
tos dvasia gyvuos amžius niu-
m\se iiv joki priešai nenuga
lės IUUJ! Kas matė "Aušros 
Sunūs, tas įgavo daugiau upe 
ir noro dirbti tėvynės Lietu 
vos naudai. Tokį veikalų rei
kia pamatyti Kas praleis tą 
progą, gailėsis, nes nebus dan 
iriau kartojama "Aušros Su 

DR. G. L VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVENUE 
Ant B. Zaleaklo Ap deltos 

-- ' 

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

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

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

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

l igonius priima kasdiena, 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 

Nedėlioms pagal sutartj. 
DR. AL. M. RAČKUS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS' 

1411 S. 50 Ave. Cicero, IU. 

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

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

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

Otisas ir Labaratorija: 1025 W. 
ISth St., netoli Morgan St. 

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

Dienomis: Canal 
Telefonai: 3110, Naktį 

South Shore 2238 
Boulevard 4136 

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

w 

SORt 

Tel.. Vincennes 6987 Ir 
Hemlock f824 

DAKTARĖ K.A. O'BRITIS 
Gydytoja ir Chirurgą 

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

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

sutartį. 

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

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

vakare. 

DR. R G. LUOMONS 
LIETUVIS DJ3THSTA8 

2201 VVEST 22nd ST£££T 
Tei. O a u l s i t i 

Valandos: S—11 ryto: 1—• vakar* 
— < 

Ofiso TeL Lafayette 682t 

DR. K. DRAN6ELIS 
D E N T I S T A S 
4193 Archer Avenue 

Brighton Park 
Talandosė nuo 9 Ifc1 12 ryto — 

I lkl 8 rak. Šventadieniais Ir 
Ser*j<tomls pagal sutartlea 

Akiniai $5 Augšeiau 

. jy 

JOHN B. BORDEN 
(John Bftffdzhuiaa Bordra) 
A D V O K A T A S 

I 8. DEARBORN ST., Room l M t 
Telephone Randolpk 1281 

Vakarais 2151 West 22 St 
Telephone Roosevelt 

l a m u , TeleioaM Repubtte t M t 

TEATRAS IR MUZIKA, 

PHILADELPHIA, PA. 
Philadelphiečių, o ypatingai 

Richmondieoių dėmesiui. 
Philadelpliijoj, ypatingai 

tarp Kicntnontlo lietuvių yra 
didelis apsileidimas skaityme 
lietuviška laikraščio. 

Xe todėl, kad jie nemokėtu 
skaityti, arba gailėtų pinigu, Ketvirtadieny," sausio 20 
visai ne. Jie tiktai nemyli 'ba-; JHIS pakartota " L a Amore dei 
deriotis' s utuo išraSinejimu . T r e \ R e " su Garden,^Ansseau, 
ir užsiprenumeravimu. To-'Gimini, Lazzaii. Orkestrai va
dei pasiryžau jiems tame da- dovaus Mora.nzoni. 

CHICAGO CIVIO OPERA. 

ims 
Knygnešio llusteikos gyve-

n imas mums labai artymas ii 
matydami Ui veikale scenoje 
mes jaučiamės lyg mūsų tėvy
nėj Lietuvoj. Lietuviški kos
tiumai ir (žandarai, duoda gy
vą vaizdą įiiusų sodžiaus gyve-
mmo. 

Visiems verta pamatyti. 

DR. G. SERNER 
(Lietuvis) 

Valandos; nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedėliomis5 nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted Street 
(2-ros lubos) Tel. Boulevard 7679 

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 jšį mėnesį. 
Ąi jums paaiškinsiu kaip 
atgauti sveikatą. 

' DR. S I N G L E Y 
SPECIALISTAS 

20 W. Jackson Blvd. 
arti State Street 

Chicago 
Imkite ei e v ei te r J lkl l t 

aukžto 
į ė j i m a s R o o m l O l t 

T-?f%: 
Tel. Boulevard 3686 

Dn. J , P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vakarais nuo 7 iki 9 
Rez.: 6504 S. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 2374 
Val.: • Utarninkaus ir Pėtnyčiomla 

nuo 3 iki 9 vai. vak. 

DR. S. BIEZIS 
, - ^ \ 

- GYDYTOJAS* ER eSTRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. S. Lea\itt St. TeL Ganai t221 

Rezidencija: 3114 W. 42ad 84. 
Tel. Lafayette 4988 

Valandos: 1—4 & 7—8 • . w. 
Nedėlioj: 10—1J ryto. 

Telefonas Boulevard 19 M 
9 

Dr.S.A.Brenza 
4608 SO. ASBXANB AVB, 

Chicago, Itt. 
VaL: 9 ryto lkl 12 piet: 1 pa 
piet iki 3 po piet. 6:19 vak. lkl 
9:30 vak. ^ 

Tcl. Boulevard 2180 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytoja* 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

r* 
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 0659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1824 South Halsted 8*. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ava 
Valandos: 11 ryto iki t po pietų: 

C iki 8:10 

r— 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikime akinių del visokių akių 

X Tekp sužinoti,; kad Art. 
Stanys Pilka gavo prailginimą 
iki 3 kovo/E n i /Tą dieną, ji& 
tur apleist Amerika. J i s ture-
jo vizą, metams laiko. Visus 
artistus, įvažiavusius po 1 lie
pos, 1924 m., apsunkina čia 
buvimas. Tikimės rudeniui 
art. St. Pilką, susilaukti atgal. 

X Pilkos teatras'duos atsi-
lyke pagelbėti. Tad, kas no- PenkUdiervjv sausio 21 d. 
retų užsirašyti "Darbinin- u F ^ a į t M su Edith Mason^ 
ką'', u Gars^ , > , "Draugą' ' , Irene Pavloska, Maria Claes- sveikinimui "Aušrps Sunųs ' ' 
" Y j t i , ,

> "Moterį} Dirv^^ ar- sens, Charles Hackett. Desirejir "George .Dandin". Puikus 1 
1 

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo. 

Jei skaitant raidės susilieja } 
daiktą*. 

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
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 Bldg., kamp. 18 St. 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
PastebėaJt mano iškabos 

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

Tcl. Canal 6574 

DR. F. G. TAUTKUS 
CHmOPRACTTOBIUS 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 iki i 

K amu ir ofiso N . B l v d . 

DR. A. J. BERTASH 
S464 a HALSTED STREBT 

Ofiso ral.: 1—S p. p. 6-8 raL rak, 

r** 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro ofisą po numerju 

4729 S. Ashland Ava 
S P E C I J A L I S T A S 

Džiovu, Moterų Ir Vyrų Ligą 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 
po pietų: nuo 7—8:30 vakarą 

Nedėliomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880 

/•— 

0 P T E M I T R I Š T A I 
• 

r- v 

• 

Persikėle į Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Lietuvis Akių Specialistai. 
I^alengrvins aklų {tempimą ku

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo. 
nervuotumo, skaudama akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
oataractus. Atitaisau trumpą regr-
stę ir tolima regystę. • 

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

Speclalė atyda atkreipiamą mo
kyklos Talkučiamą, 

Valandos nno l t ryto lkl S va
kare. Nedėliomis nuo l t ryto įkl 
1 po pietų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Dr. Maurice Kalu 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza I? t t 
Valandos: 

Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 lkl S po piet < 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nodėl. nuo 10 iki 12 p iet 

'i 
•M 

TeL Lafayette 6791 

DR. A. J. JAVOIS 
GYDYTOJA* I B CHIRURGAS 

4449 6 0 . GALIFORNIA AVEICUB 
VAL.: 9 iki 12 ryte; S lkl t p. 
p. 7 iki 9 vak. Panedėliais Ir 
Pėtnyčioms S p. p. iki 9 

Fhone Boulevard 8481 

Dr. Mangeris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3327 So. Halsted 8tr*et 

VAJuANDOS: 
Nuo l t ryto iki 2 po pietų 

Nuo 6 po pietų iki 9 vai. vakaifcĮ 
Sekmad.: nuo l t ryto lkl % po4piet 

- • " 

Plionc: Hemlock 2061 

DR, JOSEPH KĖLU 
DENTISTAS 

6558 S. Westeni Ave. 
^ -

- . 
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Trečiadienis, S**UH» 19, 1027 

C H I C A G O J E Kitas komunistas velkama ; seserų namas netari tokia 
lauk^ 

Pralotai baigas kalbėti, iš-
"DRAUGO" B-VĖS ŠŽRI- įvaro. Vienok buvo jantama, kiša plikį g!alvQ. kitas raudo-
NINKŲ SUSIRINKIMAS, 'kad kunninistinio gaivalo ne- nas g a i d a s , ima drąsos tvar-

daug salėje randasi ir nedrįs I ka drumsti ir susirinkusiųjų 
jie trufcšmo kelti. O jei vienas, jausmus užgaulioti. "Se.s-
kitas ii bandys tvarkę. dram-jkis!" "Sėskis!" — pasigir-

Nuoširdžiai kviečiame 
"Draugo" Bendroves šerinin-
kus i metini susirinkimą, ku-
ris įvyks šiame mėnesyje, t. 
y. Sausio (January) 27, 1927 
m. 7:30 vakare. Aušros Vaitu 
parapijos svetainėje, 3T>2'> \\ . 
p r d Plaee, Čhicago, TU. > 

Labai yra geistinas asme-j 
minis gerb. šerininkų atsilan-
kvmas šitan įrusirinkiman pas-
; . , , n . • • , , ,.,, M. Kruša. Bndgeporto kolo-

skirta valanda. Bet ,)ei del ko-j m *\ . . 
,. ii- v , „. „„i; lnijos kataliku dvasios vadas 
kių nors kliunu neimtų gali-, •' v 7 , ,. 1 ,- • „ • ne nuo šiandie žinomas clnca-ma tai padarvti, būtinai rei-

gieeiams, kaipo geras kai be

st" tai, sako, pasielgsime i do balsai iš minips. Komu-
talp, kaip pasielgėm su pi r- luistas, neklauso ir tik tada jo 
mn ja išgama. j kalba nutruko, kaip pasijuto, 

,„ „ , 1 * Tur kad jau keturių ranku velka 
Cafoa. kun. pralotas M. J . * , 

__ v inas linkiu durų. vedama? 
Knisas. 

Po tautom liimno, vedėjas 
ptrstato kalbėti Šv. Jurgio 
parap. kleboną, gerb. pralotą 

visiems 
"proxy" 

kia ant siunčiamojo 
lėlininkams laiško 
įgalioti už save kitą kokį še 
*. • , v- • v ,. • 10 apie 
niunką, apačioj pnsi rašyti ir j ' 
jam pasiųsti. 

Su pagarba, 
"Draugo*' Administracija. 

CHICAGOS LIETUVIU 
MASINIS MITINGAS. 

(Tąsa) 
Po tokios scenos kai kurie 

pradėjo kal int i , ar nereiktų 
pakviesti vieną, kitą, anot 
bolševiku • 'Vi ln ies" , "kap i t a -
lo saugotoju" , nes tokie pat
riotiniai susirinkimui žmones, 
bolševikišku mikrobu sues-
tus, tankiausia pašėliman į-

GRABOR1A 

S, D. LACHAWICZ 
Lietuvis Graborins 
2314 W. 23r«l P laee 

Chlcago, 111. 
Patarnauja laido- I 

tuvėse kuopiffiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti , o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2109 

tojas. Daugiau kaip pusę va
landos gerb. kalbėtojas kalbe-

1 I v • j • • Lt * 1 V 

lH;lsevistini rojų 
ir apie įvykusį Lietuvoj per
versmą. Lietuvos socialistai, 
anot kalbėtojo, gražiais paža
dais, piliečių apgaudinėjimu 
įsigavo valdžion ir per trum
pą laiką buvo privedė kraštą 
prie pražūt ės. Patriotinė Lie
tuvos kariuomenė padarė 
garbinga žygį, nes apsaugojo 
tėvynės nepriklausomybę, iš
gelbėjo Lietuvą nuo baisaus 
Rusijos likimo, kur vargui, 
skurdui ': ašaromis galo ne
simato. 

Keturi komunistai, galvos 
ruošiamos kruvinos Lietuvoj 
puotos, sušaudyti, reikėjo ne 
kejurius, bet keturius šimtus! 
Visa minia griausmingu ran
ku plojimu pritarė gerb. kal
bėtojui. Esantieji bolševikai, 
išgirdę tokius žodžius, net 
sudribo kėdėse. Jie žandus 
perkreipę ir dantimis griež
dami ištėringai rankas laužė 
ir skrybėles lamdė. Viena mo 
terėlė vienam akimirksnv net 

i savo šilkinę skepetaite į sku
tus suplėšė. "Mos, Amerikos 
lietuviai katalikai, šimtus tuk 
stanėią dėjome Lietuvos ne-

žmogelis visomis keturiomis 
spyrėsi, purtėsi, taip kaip p. 
Sleževičius sučiuptas karinin
kų perversmo naktį ir veda
mas; į generalinį štabą purtėsi 
ir kuone verkdamas prašėsi: 
"spa&ite", "spasite" (išget-
bėkit, išgelbekit). 

Po to jau nei vienas komu-
nistas nedrįso tvarkos drums-
t i. 

Kalba Dr. J. Poška. 
Ponui Čiapui gražu barito

no balsu padainavus dvi pa-
triones dainas, vedėjas pa-

svetainėje, Areber ir Camp
bell gatves viršui vaistinės. 
(Netoli Westem Ave.). š i 

dreliunni. Kar t a i s visai maža pramoga yra rengiama Mote-

stacijų. Už Jokia gražią do* 
vana reikia aeiuoti p. fe. An-

r- | 

PRANEŠIMAS. 

kieno dovana priimama ova
cijomis, o p. feipolo Andreliu-
no dovanos |>arapijai niekas 
nei nejiaminfejo, nors jau trys 
mėnesiai praėjo. 

Parapijonys! Tokius biznie
rius mes turime remti. Jei 
kam reikia "Draugo", mal
daknygių, pianu, laikrodžiu 
ir kitų pirmos rųsįies "Jewe-
lry", ateikite pas savo tau-
tietį, Rapole Andreliuną. 

Už sudėjimą stacijų reikia 
padėkoti kdfctraktoriui p. Jo
nui Pudžvellui. Jisai su savo 
darbininktt beveik visą diena, 
veltui dirfao koplyčioje. 

v Iclius. » 
• • • • * * / 

ATSIMENAME. 

Gerai atsimename tuos lai
kus, kada L. Vyčių Chicagos 
Apskričio Dramos Sekcija 

kvietė kalbėti Dr. J. Pošką, veikė ir su dideliu pasišven-

Tel. Boulevard 4138 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų patarnavimai laidotuves* 
!r kokiam reikale, v isuomet estą 
sanžiningas Ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidų užlaikymu 
skyrių. 

3907 AUBURN AV*. 
Chtca^o, UI. 

priklausomybei įgyti, dau-
jgiausia bonn išpirkome nepri
klausomybei palaikyti; jeigu 
reikės, dar duosime tukstan-
ėius dolieriu tai tėvvnės ne-
priklausomybei apsaugoti'', 
baigė gerl>. kalbėtojas, (jau
nis, rankų plojimas lydėjo 
tferb. pralotą nuo estrados.. 

i v 

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

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

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av©. 

T«L Tards 1741 Ir 4141 
SKYTUFS 

4441 So. Fftirriehl Aren«« 
Tel. Lafayette • ? ! ! 

srcYPJrs 
141* So. 40th Cour» 

T«l. Cicero 3794 

SEcniius 
•101 Autmrn A\enu« 

Tel. Blvd. S201 

1 
V . 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias U o t u vis Graborlus 

CHICAGOJE 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
ir pigiau negu 
kiti todėl, Kad 
priklausau prie 
grabu išdirhystės 

OFISAS: 
668 \Vt\st 18 St. 
Tel. Canal G174 
S K Y R I U S : S238 
So. l la ls tod St. 

f ei. Blvd. 4063 

VIEŠA PADĖKA 

URŠULĖS 
KAMARAUSKIENĖS 

vis iems dalyvavusioms laido
tuvėse, ypatingai gerbiamai 
dvasink y jai už gedul ingas pa
maldas. Aėiu marčiai Sofijai 
Kamarauskienei , sbmi \ la<l,u 
ir Autui \\. G. Norak ir d.ik-
terei. Aėių grabnešlams I r vi-
sieins giminiems, drauganis ir 
pažįstamiems kurie kokių nors 
būdu prisidėjo prie laidotuvių 
ir palengvino m u m s šioje l iūd
noje valandoje. Aėių graboriid 
Kudt ikiui už gerą ir mandagų 
paiarna\ inią . 

Lai ilsisi nr.isu myl ima |no-
ttnėl^ šios šal ies šaltoje že
melyje. 

NuliudųM*: 
Visa Kamarauskų šeimyna. 

(ioib. kalbėtojas fcana ilgoje 
kallvoje plačiai išdėstė, kokia 
istižus, niekam verta buVo 
socialistine Lietuvos valdžia^ 
Visose demokratingose šalyse 
piliečiai renka valdžią kraš
tui valdyti ir pačius piliečius 
nuo vidujiniu ir išlaukinių 
priešų saugoti. Ar tokia, buvo 
Lietuvos socialistine valdžia? 
J i miegojo, j i krašto, nei j o 
nepriklausomybės, nei piliečių 
laisves nesaugojo. Jeigu no 
Lietuvos kariuomenė, bolševi
kai butų ja paėmę ir miegan-
r*ią Maskvai, kaipo Kalėdų 
"prVzenta", nusiuntę, o Lie
tuvą jos tikrų sruiiĮ krauju 
raplukdę. Angarietis ir kiti 
Maskvos agentai jau net j 
Kauna buvo atvykę apžiūrė
ti, kuriuo keliu geriausia bus 
valdžių Maskvon gabenti. 
Tarpuose4 Dr. Poška ,tiek pri
darė juoko, kad net socialis
tai ir sandariečiai balsiai 
juokėsi ir gausiai rankomis 
plojo, nes ir'juos kalbėtojas 
įtikino, kad nuo praeitų rin
kinių iki gruodžio 17 d. Lie
tuva buvo didžiausiam pavo
juje, nes neturėjo valdžios. 

Rep. 
(Pabaiga bus) 

BRIGHTON PARK. 

Mūsų kolonijoje gyvena 
plačiai žinomas biznierius, R. 
Andreliunas, jeweler, 4414 So. 
California. Jo gera širdis, jo 
dovanos bažnyčioms, vienuo
lynams, salėms yra žinomos 
^e vien ciiicagiečiams, bet ir 
kituose miestuose Illinois val
stijoje. 

Be to p. Rapolas Andreliu
nas yra garbes narys L. Vy
čių 36 kuopos, pirmininkas 
L. K. D. S. Chicagos Apskri
čio ir parapijos veikėjas. 

Jo pasisekimas biznyje, vei
kimai visuomenėje žinomi ir 
įkainuojami. Bet vienas jo šių 
dienų gera. padarymas beveik 
visai neįkainuojamas ir neži
nomas. 

Jei kas % mūsų aplankys 
mūsų parapijos vienuolyno 
namų, ir jei Sesuo Silvestrą, 
perdėtine, nuves į koplyčią, 
tenai tuoj patėmysi gražias, 
Ęymo stylians, stacijas. Taip, 
Rapolas Andreliunas tas sta

tiniu buvo scenai atsidavusi 
Džiaugėsi visuomenė, kuomet 
jai tekdavo matyti lošiant žy
mesnius veikalus. 

Atsimename, kada Vyčiuo
se viešpatavo gyvumas, veik
lumas, narių tarpe buvo ga
biu mėgėjų. Darbas nors gana 
sunkus, bet plačia vaga bu
vo varomas. Bet, anot prie
žodžio, mainosi laikai, maino
si ir žmonės. 

Ką dabar matome. Ką gir
dime ? • Visas mūsų jaunimo 
veikimas susikaupė j šokių ] 
rengimą. Meno dirva labai pa
liko apleista, 

Priešmetiniaifie IJ. Vvčiu 
Cb. Apskr. susirinkime išrin
ko komisija Dramos Sekcijai 
atgaivinti. Jos pasidarbavimu 
buvo sušauktas scenos mėgė
jų sus. ir atgaivinta Dramos! 
Sekcijav Sekcijai vadovauti, 
kaipo rezisorius, pakviesta p. 
Ignas Sakalas,'* Apskr. pirm. 
Mūsų tipystė, gabi scenos vai-
dyla Gustait* jau ruošia roles 
mūsų didelio pceto Maironio 
penkių aktų istorinės dramos 
**Keistučio Mirtis ,\ Veikalas 
bus statomas gavėnioje. 

Sveikinti reikia L. Vyčių 
Chicagos Apsk. Dramos Sek-, 
ei ją už tokį didelį gražių pra
džioje darbą. 

t 

Rezisorius pareiškė dėsias 
pastangų sukviesti gabiausius 
scenos mėgėjus tam veikalui 
vaidinti. j 

Lai gyvuoja L. Vyčių Chi
cagos Apskr. Dramos Sekcija 
ir jos vedėjas rezisorius. 

Omega. 

rų Sąjungos dviejų 20 ir 21 
kuopų. Laukiama skaitlingo 
svetelių atsilankymo, nes są-
jungietės. šį kartą žada visus 
gražiai priimti. Dovanų (pri
zų) turi paruošusios čielą ga
lybę. Be to, bus laimėjimas 
$15.00, kuriuos laimės 3 lai-
mingieji. 

Taigi ruoškimės skaitlingai 
šį vakarą prie "laimės". 

Pušaite. 

Ifumboldt Park Lietuvių 
Pol. kliubo metinis susirinki
mas bus sausio 20 d., Hum-
boldt Maccabe Temple, 1621 
N. California ave., 2 lubos, | 
7:30 vai. vakare. Visus narius 
kviečiu dalyvauti, nes labai 
svarbu. 

giasi, kad "Vyties" redakto
rius Pr. Zdankus pamylėjo Ii. 
Vyčių 13 kp., kas antradienį 
atsilanko į jos suR-imxs ir gra
žų bei naudingų patarimų su
teikia. 

• 

• 

r.Tl-

PEARL QUEEN 

A. Walskis, sekr. 

! 

«i. 

• 

TOWN OP LAKE. 

PLATINKI! "DRAUGĄ1 

.L!1 .'J'. 

t e l . Jj iyayettc SS04 

JOHN VILIMAS 
GENKRAI.IS K O H T R A K T O R I U S 

4201 SO. C A M P B E L L A V E . 
Statau n a m u s ant užsakymo Ir 

turiu naujų parduoti . Pardavimo 
iŠ ly io i geros. 

gis-tas iš L. Vyčių 13 kp. 
• 

X L. Vyčių 13 kp. džiau- NAMAI - ŽEMĖ 
— 

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

Taipgi turim visokios rųSles 
kitų muzlkaliskų instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos del Concertlnų. Orkes
trų ir P iano Solams. 

Parsiųsime mūsų 
katalogą dykai 

Vitak — Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Chlcago, UI. 

Victoria Photo Studlo 

J PRAKAITIS 

- ^ » M — > 

*e«tuYlų, 
mynų, Grupių, 
Pavienių Ir viso
kių fotografijų. 
Kalno* teisingos, 
darbas guaran-
tuotas. 

918 lSBtB Bt. Galnmet City, DL 
TeL Hammond 4580 

S-

I 
Bo- I 

K R A U T U V I Ų F U t C E R I A I 
Orosernių, 
Černių, Del lka-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernlų, m u s ų 
specla! urnas. 

Geras patarnavimas, žemos karnos. 
SOSTITEIMS 

1812 South State Street J 
f-

Phone Pullman 8296 

TUMONIS COAL CO. 
343 West 107th Place 

rtoseland 
• 

. - t . . - -
COAL — COKE — W0OD 
Parduodame angles pigiau 

negu kiti. Anglis laikome 
visokios rųšies. 

Rez. Plione Pullman 8092 

LEAVITT STR. GARAGE 
Mes taisome įvairius automobi

lius. Mazgojame, užlaikome įvai
rių automobil ių dal ia Taipgi ran
duojame garadžlų del pastatyme 
automobil ių. 

LEAVITT STB. GARAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

Phone O n a i 6864 J 
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Čia yra gera proga įsigyti oamanft 
muziką, nes parduodamo ant lengvų 
niinokT'jirau be nuošimčio, pianus, 
Orthophonie Vietrolafr, ir Rndįos. 
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PRANEŠIMAS. 
S 

o tre-Šiandie, trečią menes 
čiadienį 19 sausio d. jvj7ks 
Aušros Vartų j^rap. mokyk
los kambaryje Marijonų Kole
gijos Rėmėjų Chicagos Apskri 
čio susirinkimas lygiai 8 v. 
vakare. 

Naujus metus su nauja jė
ga pradedami, ulsibrėšime 
veikimo planus^ sumanymus. 

Gerb. skyrių delegatai ma
lonės gausiai atsilankyti. 

Valdyba. 

J. J. STASULANIS I 

[VAIRUS K0NTRAKT0R1A) 

PEOPLES HARDWAX1"" 
AND PAINT 0 0 . 

8 A • I N I N K A I 
GREGOROWICZ BR08 

Užlaikome: 
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto n i k 
manų, Jranklų, Indų ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

Turimo plombinių ir elaktra* 
re ikmenų 

I M I W E 8 T 47tb 8 T R B B 
Telefonas Larayette 4 1 M 

Chlcago, Dl. 

KAS ČIA NORI 
BANDYT SAVO 

LAIME? 
» i 

ADARYK DURIS 
ĮLEISK SUROMSKĮ 

Jis turi geriausių mainų, 
maino namus ant farmų, far-
mas ant namų, lotus priima 
už pirmą įmokėjima ant na
mų, biznius maino ant namų. 
Pardavinėja geriausius auto
mobilius Franklin 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 jmoketi tik 
$5,000, kitus kaip renda • 
1300-2 So. 48 Court, Cicero, 
111. 
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KAS - NORS KEP AP 
RASTO. 

cijas koplyčiai dovanojo. M#-( ' dį vafcarf įvykata žaidi 
noma, nei vienas parajrijos mas. "fitinco parry,^ Perry's!3J 

Uitai nies" duodame be nuoSim^ių 
kad p a musij geriausios ir vėliau
siai mados Lsdirbystt's ir žemiau
sios kainos. Visai nedaiig reikia į-
mokčti pinųri}, nes mes žinome, kad 
pas mus yra lengviausios- išlygos ir 
geriausi instrumentai. Kas pas mus 
porka, tai žino kad bus geri nes mes 
užlaikome geriausių kompanijų iš-
dirbystčs valiausius Radios prie ku
rią nereikia nei dratn. ant 
stogo, ne baterijų, pataria
me visiems išgirsti vėliausias 
muzikas kaip yra ištobulintas bal
sas Orthophomc Victrolaa ir Victor 
lietuviški rekordai stebėtinai paten
kins klausytojus. Mūsų krautuvėje 
yra virš 30,000 Victor rekordų vi
sokių tautų, o Lietuviškų visokių 
artistų ir muzikos su deklamacijoms, 
komedijoms nauji kas savaitę. Pla
nų roles kas tik nauja tai randasi 
mūsų krautuvėse. 

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

EAGLE MUSIC CO, 
3236 S. HALSTED STREET 

Chicago, UI. 
Telef. Botdevard 6737 

6RIDGEP0RT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekamejame, 
kalsiinnojame ir popieruo 
jame namus. Pac 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliava, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO. HALSTED 8T. 

Pres. Ramancionis 
Ohicago, Dl. Tel Yarda 7283 

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

Kas nori eiti į automobilių 
biznį padarys daug pinigu* 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

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

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola sute lkiama j v iena diena 
Perka#ne real estą t e kontraktus 

International Investment 
CJorporation 

Kapitalas $500,000^00 
3804 S. K E D Z I E A V E 

Tel. lAfayet te 6788-0? l t 
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6% 1-miMORTGY-
ČIAJ 6% 

Parduodama 1-mus mortgyčlus 
ir skol iname ant jų. Norėdami 
investuoti pinigus ant t%, ateik; 
ir pasitelrlauk, kaip Jūsų pinigai 
gal nesti 9%. P a s m u s padėtus 
pinigus gali atsiimti kada nori. 

Justin Mackevičius, 
3842 SO. LEAVITT S T R E E T 

Cbicafo, m. 
1878 

Brighton Park 2 flatg po 4 
kamb. su visais jtaisymaia 
jmokėt tik $700 kitus kaip ' 
renda. 

4 flatų bizniavas kanapinis 
murinisn amas garadžins del 
8 automobilių, savininkas mai 
ays ant farmos arba bile ko
kio biznio 501 W. 32 S t 

G. P. SUROMSKiS CO; 
583 J S. Western Ave. 

Tel. Hemlock 6151 

BRANCH 

3352 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6751 
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PARDAVIMUI ARBA 

MADnrMui 
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Naaj&a 29 flatų muro n a m a s pietr-
vakaHnls kajnpaa 7 l s t ir Oreea g*t>-
vių. Atsisauktte pas savininką pls-
ma»e Daca kampe arba pasaukite 

8t*vart 2555 Vakarais 
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