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"Drangas" yra vienintelis lie
tuviu kataliku dienraštis Ameriko
je. Šiais metais suėjo jo gyvavi
mo 10 motii. Visi "Draugo" dran
gai jį remia, nes 
mia savo draugus. 
gai jį remia, nes "Draugas ' ' re-
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Spauda — tai galinga jėga. Tą 
i&&$ gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir rastais katalikišką spaudą. 
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KUN. V. DVARANAUSKAS, S. TH. M.; M. L C. ČEKOSLOVAKIJOS PREZI
DENTAS PALANKUS SAN
TYKIAMS SU VATIKANU 

PRAHA, Čekoslovakija 
(per paštą). — Prezidentas 

į Masą ryk yra palankus Baž-
nveios ir valstybe* atskyrimui. 
Bet taipat jis palankus turėti 
draugingų santykiu su Vati
kanu. 

Masaryk o tas krypsnis pa 
/aiškėjo po jo pasikalbėjimo 
fisu Čekoslovakijos vokiečių ka 
talikų laikraščio "Deutsche 
Presse" redaktorium. 

Iš RYGOS PRANEŠA, KAU
NE KOMUNISTAI NESU

ŠALDYTI 

# 

Nuo mirties juos Išgelbėjo 
prezidentas Smetona 

CHICAGOJE | . į e t u v o s Perversmo 

RYGA, saus. 3. — Paskelb
ta žinia, kad buk Kaune su'sau-
dyta keturi komunistai, yra nė- j T 1 pasaulinių, kurie nuėjo svei 

Kardinolas turėjo daug lan
kytojų J 

Naujų Metų dieną. Jo Emi-j 
nencija Kardinolas Mundelein 
turėjo daug lankytoja savo re
zidencijoj. Be daugelio įžymių-

Eiga 
Sudarytoji laikinoji Karo [griežtai įsakau minėtųjų gan-

valdžia skelbė tokį atsišauki- dų skleidėjus bei platintojus 
teisinga. Tiesa, jie karo teis- k i n t i Kardinolą, Jo Eminenci- n)**: 

»» "iTai mano nuomone", sa-
rvL0> prezidentas redaktoriui, 
' " k a d Baž nveios su vahtvbc 

.v» 

•s 

Jo Eminencija kardinolas Jurgis 
Mundelein, Chicagos arkivyskupas, ra
štu iš <palių (octO 11 d. 1926 m. įga-
liojo J. M. K nu. Y. Dvaranauską rink
ti aukas Lietuvių R. K. Labdaringo
sios Sąjungos ligoninei statyti. 

J. Km. kardinolui J . Mundelein re
miant, Amerikps Lietuviai susilauks 
<lai'io< savo istaigos-ligoninės. 

mo buvo pasmerkti miriop u ž j ^ aplankė apie 350 kunigų, 
sąmokslą sugriauti naują vai-1 Lankytoja priėmime gelbė-
džią. Bet prezidentas Smetona j 0 J o Mal. Vyskupas Hoban. 
tą bausme jiems pakeitė kalė 

atskyrimas pirmiausia butų 
naudingas pačiai religijai. Ba- Praeito sukilimo laiku ketu-
žnycios ir valstybėj kitos ki- ri vokiškų laikraščių redakto-
tai nepriklausomybė pirmu ka-1 riai ištremti iš Klaipėdos už 
rtn buvo iškelta franeuzų revo-j jų prie'šingą nusistatymą nau-
liucijoj. Abi būdamos kita ki-; jai Lietuvos valdžiai. Dabar 

jimu. 
Lietuvos f i l i s te r ių pirmini

nkas Prof. 'Voldemaras lankė i o^) Loyola aye.j Marshall 
Klaipėdą JįiVslu atlikti s u s i a r - j R o t h ) 9 m e t u > 1 1 1 4 P r a t t b o u . 
tinimo su to krašto vokiečiais, į h s m # j o t o l o k a i ] o d u n u o k r a . 
kurie kovoja lietuvišką kalbą, & t o Michigan ežere ir įkrito 

Į visuomenę 
Lietuvos kariuomenė, kuri 

guldė galva? už brangią Lietu
vą ir dabar yra pasiryžusi lie
ti kraują už josios nepriklau-Išgelbėjo Iš ežero 

Arti Dr. Frank;Furchnamų,fS Omybe, pamačiusi, kad daba 

tai nepriklausomos gali pase- leista ištremtiems gryžti at-
kmingiau vystyti savo aktivn-'gal Klaipėdon. 

T. Sąjunga Šįmet Turės 
Tris Konferencijas 

* « 

GKNEVA, Šveicarija, sami. i valstybės šiandie ir kovoja už 
4. — Tautų Sąjunga planuoja ! ekonominę viršenybę. (Ta kova 

mą. 
Anot prezidento, viduriniais 

amžiais valstybė be Bažnyčios 
paramos negalėjo gyvuoti. Bet 
ir šiandie valstybė be draugi
ngų santykių su Bažnyčia ne
gali žydėti. Kur nėra sakomi) 
santykių, ten valstybė turi ir-

VIRTO VAIKŠČIOJANČIU 
BAROMETRU 

šįmet turėti tris dideles tarp-j visuomet turi politinio pobud- SANJTA CLARA, CaL, saus. 
tautines konferencijas tikslu į žio, kas valstybes veda į nesu- 3. — Tėvas Jerome S. Ricard 

suartinti pasauli draugingu- [tikimus ir pastumia į karus, iš vietog katalikų universiteto 

TEISĖJAS NEŽINOJO NEI 
KĄ SAKYTI 

į vandenį. 
Vaiko 'šauksmą nugirdo Dr. 

Fui'ch, kurg nubėga jį išgel
bėjo. 

'< 

— — 
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man. 
Planuojamo^ 'šios konferen

cijos: ekonominė konferencija, 
kuri turi prasidėti gegužės 4 
d.: ginklavimosi konferencija 
— liepos 4 d.; pagaliaus rug
sėjy konferencija tikslu pam
pinti pagelbos nukentėjusioms 

Bet konferencijos) tikslas yra visam vakarų pakrašty yra ži 
valstybes išlaikyti ekonominė
je taikoje. 

Žinovai tvirtina, kad ekono
minėje konferencijoje didelę 
rolę vaidins mažosios valsty
bės, kurių gyventojai gyvena 

nuo įvairių katastrofų tantoms. [siauruose plotuose, kurioms 
JŠ tų konferencijų y ra svar- J reikalinga visokia žalioji med-

biausia ekonominė. Didžiosios žiaga ir pirklybai vesti rinkos. 

nomas kaipo tikriausias oro 
nusakytojas. Šiandie jis virto 
vaikščiojančiu barometru. 

YONKERS, N. Y., saus. 4. 
— M r s. Ella Lopez pašaukė 
teisman savo vyrą (Thomas Lo 
pez. Jinai teisėjui išdėstė, kad 
Thomas1 ja 'jni&a, jos seserį 
spardo, jos motiną pašiepia, 
geria svaigalus, baldus daužo, 
pinigus ant grindų išbarsto, 
grasint ją nužudyti, ir tt. 

Kuomet Mrs. Lopez sustojo 
atgauti kvapo, teisėjas jai ta
ne, kad j i pati išspręstų savo 
vyrui bausmę. 
. J a u n a moteriškė (tik 25 me

tų) greitai atsakė r-" 
44Bet jis yra geras vyras ir 

Francijos Su Britanija Nesutikimai Del 
P i r m e n y b e s 

LONDONAS, saus. 4. — Bri premjeras Briand didelių da-
tanija senai darbuojasi nepri
pažinti jokios centralinėg Ki
nijos valdžios, kuri jau ilgas 

lyku žada Vokietijai. 
Britanijai pagelboje yra Ita

lija. Ši pastaroji ima darbuo-
laikas kaipir negyvuoja. Tuo t i s ne, vien Vokietiją, nuo Fra-

kasdien pas jį kreipdavosi oro 
padėties reikale ir kiekvienam 
Tėvas' Ricard turėjo aiškinti. 
Tai buvo dan^ brandaus Jai-
ko gaišinimas. 

Šiandie kitai]). Kuomet Tė
vas Ricard žino busiantį gražų 
orą, jis išeidamas iš namų va
rtoja " panama' ' skrybėlę. Jei 
numatomas lietus, jis dėvi pa
prastą veltinę skrybėle. 

Viską nuo jo atėmė 
Keturi automobiliniai plėši

kai pagrobė Albertv Kroste, 
1655 No. Leclaire ave. Kadan
gi jis turėjo vos keletą dole
rių, tad nao jo nuvilko visus 
drabužius ir vienmarškinį iš
metė iš automobiliaus ties na
mais, 2220 Long ave. 

rtinis Seimas ir Vyriausybė 
parduoda mūsų tėvynę bolše-
vikamg ir svetimtaučiams, nu
tarė paimti laikinai šalies val
dymą į savo rankas, kad kuo 

suimdinėti ir siųsti komenda-
turon. 

2. Pastebėta,* naujosios vy
riausybės skelbimų plėšimas. 
Deli ai to prane'šu, kad tie, ku
rie bus sugauti tai darant, tu
ri būti tuojau suimami, per
duodami komendaturon karo 
lauko teismo žinion. 

3. Skelbiu, kad nuo šio s die
nos 1920 m. gruodžio rriėn. 17 
d. 19 vai. visokis piliečių ju-

greičiausia atidavus tą Y»H-.dėj imas yra sustabdomas, taip 

890 automobJKv aukŲ 
1926 metais Chicago j (ir 

Cook apskrity) nuo automobi
lių žuvo 890 asmenų. Taigi, 
110 asm. daugiau, negu 1925 
metais. 

Pirmiau daugelis žmonių (norėčiau, kad nebūtų baudžia 
!> mas. 

Teisėjas pokriupčiojo pečiais 
ir liepė abiem eiti namo. 

ITALIJA SU JUGOSLAVIJA 
TAIKOSI 
-

Perdaug automobilį vagia-
ma 

Ohioagoj didis skaičius, au
tomobilių pavagiama. Tad pra
neša, automobilius apdrausti 
kompanijos šįmet padidins ap
draudimo premijas. 

žią j rankas tikrų Lietuvos sū
nų. Visoje šalyje skelbiama ka
ro stovis, o Kauno mieste ap
gulos stovis. 

Visiems įsakoma eiti savo 
pareigas; kas neis savo parei
gų, bus atiduotas karo lauko 
teismiui. 

Laikinoji Karo valdžia. 

• 

LENKUOSE UŽDARYTA 20 
BANKŲ 

tikslu Britanija pagamino pa
siūlymų memorandumą. Pir
miau tuos pasiūlymus nupei-
L*> Japonija, dabar Franci ja. 

Visas laikas po karo Fran
ci ja Britaniją ir Ameriką, skai-

VARŠAlVA, saus. Į — Val
džios parėdymu Lenkijoj ūž

to, kad jos jai yra kreditorės. 

nei jos atitraukti, bet dar Lie- daryta 20 bankų. Jos neturė-
tuvą ir kitas Pabaltė s valsty- jo reikalaujamo garantijos ka
bes patraukti Britanijos pusėn' pitalo po vieną, milijoną zloty. 
ir tai visa atkreipti prieš Len 

i kiją, žinomą Francijos bičiuo-
1* j 

SUMATRO r SUKILIMAI 

PARYŽIUS, saus. 4. — Pra
neša, kad Italijos su Jugosla
vija nesutikimai del Albanijos 
baigiasi. 

Tuo reikalu Italijos atsto
vas Belgrade turėjęs konfere
nciją su Jugoslavijos užsienių 
ministeriu. 

' 

UŽDRAUSTI AMERIKONIŠ
KI ŠOKIAI 

to savo priešininkėm. Tai del-1 y r a žinoma, kad Pabaltės PADANG, Sumatra, saus. 4. 
valstybės yra reikalingos f i- '— Siloengkang distrikte įvyko 

Iš to atžvilgio Kinijos klanai-1 nansinės paramos, kurią gali 

1> 

mais Francija eina išvien su 
Japonija ir dirba Britanijos 
ir Amerikos nenaudai. 

Savo ražu Britanija jokiu 
būdu nenori leisti, kad Fran
cija perarti susidraugautų su 
Vokietija. Patirta, kad Franci
ja slapta darbuojasi susieiti 
į artimuosius santykiu^ su Vo
kietija ir tuo būdu užbėgti Bri-

gauti tik iš Britanijos. 

MANILA, saus. 4. — Bata-
nes salos keliems šimtams gy
ventojų grasina badas, jei lai
ku nebus jiems pristatyta mai
sto iš kitų salų. 

Cook apskrities šerifas Gtay 
don vieškelių policiją nori ap-

tanijos pirmenybei. Francijos rūpinti kulkasvaidžiaisį 

sukilimai. Olandų inilitarinė 
policija malšindama nukovė 
virš 30 sukilėlių. Sakoma, tai 
komunistai. 

MASKVA, saus. 4. — Sovie
tų valdžia uždraudė Rusijoj 
amerikoniškus šokius "fox-
^ 0 ^ , "shinTmy" ir "charles-
ion" . Sako, tai tik nusipenėju
siems buržujams tinka taip ta
mpytis. 

-

CHARLBSTON, W. Va., 
saus. 4. — Pocahontas Coal 
Co. kasyklose, kur yra "open 
shop", darbininkams sumažin
ti uždarbiai 10 nuoš. 

PACIFIKO PAKRAŠČIU ŽE
MES DREBĖJIMAS 

CALEXICO, CaL, saus. 4. 
— Naujųjų Metų rytmetį že
mės drebėjimas palietė Pacįfi-
ko pakraipius. 6is miestas ap
griautas. Žemojoj Kalifornijoj, 
Meksikoj, miestas Mexicali tai-

S K A i ' i T K I T E " D B A U G 4 " pat nukentėjęs.., 

Nušauta jauna moteriškė 
Sekmadienio anksti ryte ant 

Halsted vieškelio, tie& 138 ga
tve, rasta nušauta ir, matyt, i'š 
automobiliaus išmesta Mrs. Va 
lerija Tynrus, 17 m., # savai
čių kūdikio mergaitės motina. 
Jinai su savo vyru, Frank Ty
mus, 19 m., paprastu darbini
nku, gyveno pas jos tėvus, 
12314 So. Green st. 

Naujų Met^į vakare jinai su 
save sesers dukterimi, Kazi
miera Čepauska, 12 m., išėjo 
pa s pažįstamą, Susan Ehokin, 
19 m., 7(M \V. 120 st. Kazimie
ra Čepauska gryžo namo vie
na anksčiau. Gi Mrs. Tymus ir 
Susan Enokin su dviem vy
rais, sakoma, apie vidunaktį 
buvusios dar vienam1 restora
ne ties Halsted st. Iš ten kas 
sau yisi nuėję namo. 

Policija areštavo nužudytos 
vyrą, anuodu kitu vyru, ir dar 
tris kitus asmenis. Vyras įro
dė savo "a l ib i" . Ieškomas dar 
kažkoks " Jaramer", kurs, kaip 
kalbama, grasinęs ųužudytai . 
jaunai moteriškei. 

Lietuvos kariuomenė" naktį 
i'š XIL16 į 17 d. krašto valdy
mą paėmė į savo* rankas* . . 

• i c**z* 
Prez. I)r. X . Grinius saugo

jamas savo rūmuose. Visi buv. 
ministeriai laikinai internuoti. 

Pavojingi] valstybei asmenų 
trėmimai tęsianti. 

Buv. Vyr. Stabo Virš. pulk. 
Įeit. Škirpa buvo pabėgęs, bet 
pasidavė Garliavoje šiandien 
rytą,. 

3 v. 20 m. į Seimą, kuris po
sėdžiavo svarstydamas Biudže
tą, laikinosios karo valdžios 
buvo pasmsti keli karininkai, 
kurie pasiųlė Seimui tuojau iš
siskirstyti. Visi SeknJo nariai 
ramiai išsiskirstė. 

Laikinoji Karo Valdžia pa
siųlė pirmajam Lietuvos Pre
zidentui p. A. Smetonai paim
ti aukščiausią Lietuvos vald
žią, kam jis jau davė savo su 
tikimą. 

pat griežtai draudžiama gat
vėse rinktis daugiau, negu tri-
m s žmonėms. 

4. Viešosios manifestacijos, 
demonstracijos ir visokie su
sirinkimai griežčPausiai draud
žiant.. 

Pulkininkas Grigaliūnas-
Glovackis, 

Kauno įgulos komendantas. 
Kaunas 1926 XII . 17.12 vai. 

Kauno Karo komendantu pa 
skirtas pulkinink. V. Grigaliū
nas-Glovackis. 

Visoj Lietuvoj įsteigtos ka
ro komendaturos. 

Visoj šaly paskelbtas karo 
stovis, o Kaune apgulos sto
vis. 

Kauno Karo komendantas 
i'sleido žemiau dedamą prane
šimą del tvarkos. 

Vyr. Štabo turimomis žinio-
mig šios nakties įvykius visos 
kariuomenės dalys sutiko ra
miai. 

I*UiTes paruoštas bolševikų 
"siuTinmaš likviduotas. Senoji 
valdžia suimta. Laikinosios 
Vyriausybės vardu įsakau pi
ldyti visus mano isakvmus ir 

•r . 9 0 

parėdymus, kol kra'što vadova
vimas bus perduotas laikinai 
vyriausybei. 

Be to, įspėju, kad visi pa
siliktų vietoje ir už tvarką į-
guloje atsako kiekvienas vir
šininkas. Visoje šalyje paskel
btas karo stovis nuo š. m. 
gruodžio mėn. 17 d. 3 vai. ry
to. 

Karo sričių viršininkas eina 
karo komendanto pareigas ir 
naudojasi visomis jų "teisėmis, 
nustatvtomis karo stoviui. 

A i sus bolševikų agentus tuo 
jau suimti ir patalpinti kalėji
mam 

(Pas.) Gen. štabo Majoras 
Plechavičius. 

Prohibicijos vykinimo admi
nistratorius Yellovvley reiškia 
pasitenkinimo, kad Chicagoj 
Naujų Metų naktį retai kur 
vartota svaigalai. 

PASKELBIMAS 

L Bolševikai ir kiti jiems pa 
našus Skleis dabar visokių pra 

Šįmet pirmose dviem dieno
se Cook apskrity nuo automo
bilių žuvo 14 asmenų. 

Chicago miesto majoras De-
ver ateinantį pavasarį išnaujo 
kandiduos į majorus. 

Girtų žmonių areštavimai 
Chicagoj ir kituose miestuose 
kas metai eina skaitlingyn. 

Chicagos sveikumo komisi-
onierius Dr. Bundesen prane-

simanymų ir stengsis karšty- j ša, kad 1926 metais miestas 
ti prieš paėmusių į savo ran-J žymiai apsaugotas nuo durna, 
kas valdžioj vairą laikinąja 

CHICAGO IR APYLIN-

Praeitomis šventėmis tarp 
automobilių aukų pasirodė ir 
du lietuviu: Ch. BartKus, 371 vyriausybę. Užkirsti keliui 
m. 3231 West 38 st., ir Ant. skleisti visokias melagingas ži- 'KĖS. Nepastovus oras i r 
Morozas, 49 m., So. Chicago. nias ir visam, kas kurstytų, šalčiau. 

v 
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PASTABELES 

Du mastu. 

[demokratai arba " t i -
[oji demokratija" skambina, 

:ia, kad jie esą tikrieji 
[svės saugotojai, laisves da-
hai ir jos "karžygišk i" gi
nai. 
[Gi iš tikrųjų yra tikri šeš-

. kurie savo biauriomis 
mis padaro laisvę nepa-

nčiamai 
Kiek socialistai prišaukė, 

iurpė ant krikščionių de-
kratų valdžios, kad ji su-

iusi, bet ne, sumindžioju-
sutrempusi asmens ir 

,udos laisvę. Kiek jie pri-
rstė žmones prieš tą val-
"ą, perstatydama ją biau-

Įausiose spalvose. 
Bet kokie jie pasirodė pa-
ę valdžią. 
Štai tuojaus laikraščio "Šal-

luio" laidą sukonfiskavo ir 
sdaktorių nuteisė arba kalė
me sėdėti arba pinigais užsi
mokėti. 
! Dienraštis ' ' Rytas? ' buvo 
•aukiamas teisman. 
, Šių metų gruodžio 13 d. su
irtas ir sunkiųjų darbų ka-
jiman buvo pasodintas 
Tautos Valios'-, Lietuvos 
ivanoriii kariuomenes orga-

;o redaktorius ats. pulk. 
v*„ Glovackis. 

"Tautos Valios" likusieji 
umeriai konfiskuoti ir toli
mesnis leidimas visiškai sus
ilydytas. 
Tai socialdemokratu gar

uoji spaudos " la isve" . 
Lapkričio 21 d. Lietuvos U-
versiteto studentu sumuši-
a- tai socialdemokratu 
skaisčioji asmens laisvė". 
Tik bedieviai ir palaido gy-

enimo žmonės gali tikėti ir 
ki į socialistinių gaivalu 
elbiamą laisvę, bet didžiai 

vaili yra tie tikintieji žmo-
es, kurie tiki socialistams 
r jų žadamąjai laisvei. 
J ie turi vieną* la isv^ mąstą 

IO, o antrą kitiems. 

jau ima daesti net laisvosios 
Amerikos doresniąjai visuo
menei. Vis dažniau ir dažniau 
girdėti balsai, kad turėtų į-
vvkti kokios nors atmainos. 
Apie tai praneša spauda ir ji 
bando duoti įvairių sumany
mų kaip prašalinti divorsų 
ligą ir jos kenksmingas vals
tybei ir visuomenei išdavas. 

Anglijoje Motinų Susivieni
jimas kovoja su didžiausiu uo
lumu, kad nebūtų leidžiami 
įstatymai, lengvinantie jung
tuvių ir divorsų sąlygas ir 
priežastis. 

Taip yra rimtose šalyse. 
Lietuvos buvusioji socialis-! 

tinė vyriausybe, turbūt, var
dan savo laisvės buvo suma
niusi civilių jungtuvių ir di
vorsų įstatymą. Žinoma, t a s . 
Įstatymas butų teikęs " t ikro 
šios socialistinės laisvės", ai 

D I V O R S Į f M A R A S . j r I 

kad 

Kitur ima gintis. 
Civilės jungtuvės ir jas se-

antie be skaičiaus divorsai 

Divorsai arba persiskyrimai smarkiai auga J augt. Am. 
Valstybėse. 1924- metais jų buvo 170,952, o 1925 m. jau 175 r 

495. Jeigu jie žengs ir toliau taip smarkiai pirmyn, tai gali
ma tikėtis, kad J . Valstybės greitai pavys Sovietų Rusiją. 
Augant divorsų skaičiui, auga. šeimynų suirimas, vaikų ap
leidimas ir piktadarybes. 

Divorsų augimas kaip kokis maras užkrečia vis labjau 
visuomenę. J i s pradės įeiti madon. Greitai atsiras moterų, 
kurios ims did<žiuotis perleidusios keletą vyrų, kaip dabar 
didžiuojasi sekdamos net kvailiausias ir žeminančias jas ma
das. 

Jau dabar galima sutikti daug jauniklių, kurie stoja mo-
terystėn su ta mintimi, kad tuojaus ims divorsą, kaip tik vie 
nas antram nepatiks. Tai įtaka blogų pavyzdžių. 

Divorsų maras tai rižkrečiamai veikia į žmones, 
jis pagauna nekartą ir katalikus. Tarp jųv nors daug re
čiau, bet divorsų atsitinka. Bet ir čia veikia daugiausia leng-
vamanybe, nepaisymas perspėjimų ir nepramatymas išda
vų; toliaus stoka katalikiško išauklėjimo. 

Daug yra apsileidusių, nerūpestingų tėvų katalikų, kurie 
I mažai paiso vaikų ir jų tinkamo auklėjimo. J ie skaito savo 

** • -4. >' priederme maityti vaikus ir juos aprėdyti, o po to laukti, ba aiškiau pasakius ' teisėtos' ,* ' / J .. F J > } . 
, . , . , , • • v 'kada jie savo darbu pradės nesti jiems pelno. Jie leidžia juos 

paleistuvvstes, kokia viespa-. J * HT • • • • i 
c< o • * • mokyklon tik dėlto, kad taip valdžios įstatymai liepia ir kad 

tau ja Sovietu Rusijoje. Į . ' r . . 
' . . . . . . . . ,; I ix)licija juos kabina. Ar jų vaikai ten išmoksta ir ko įšinok-

Tik, deja, visi tie socialis- x • ° . . . 
4, . . . . . . . ! sta i r kaip auklėjami, tais dalykais jie sau galvos nelaužo. 

tu 'geriausi norai ir kilnios _ _ ±- J > J J » 
Kur priežastys? 

Divorsų priežasčių yra daug. 
Vienos svarbiausių priežasčių tai lengvamanybė, lai s va-

manybe ir nepaisymas, kurie eina iš-stokos religijos, o ypač 
religinio išauklėjimo. 

Pusė Amerikos gyventojų neišpažįsta jokios religijos 
ir abejotina, ar jie turi tikėjimą j Dievą ir ar J i nors kiek 
supranta. 

Tokių žmonių akyse moteryste yra paprasčiausias kon
traktas, o divorsas tai sutartinas to kontrakto panaikinimas, 

I w 

arba teismo keliu nuo jo pasiliuosavimas. 
Pas nekurias protestantų sektas tikybine moterystė ma

ža kuo skiriasi nuo civilės. Taigi ir pas juos divorsas yra 
'labai priimtas ir ne retas įvykis. 

Žinoma, kaip toki tėvai yra menki katalikai, taip dar 
menkesni katalikai yra jų vaikai. Tokie moterystės suprati
mo neturi. J ie seka kitus ir gerame ir blogame. Savo gilesnių 
isitikinimų neturi. > v#..~*k • 

Buva kartais atsitikimų, kad ir tikintiems katalikams 
biesas galvas susuka ir jie griebiasi divorso. 

Bet, aplamai imant, katalikų tarpe divorsų atsitinka 
labai nedaug ir nelaimingų šeimynų ir ne taip jau daug. 

Divorsų šalininkai pripažįsta juos reikalingais, kad iš-
liuosavus iš nelaimingos padėties daug vyrų ir dar daugiau 
moterų, kurie be divorso iki pat mirčiai butų nelaimingi. 

geriausi 
pastangos negavo išsipildyti. 
"Nogla ' smertis' pakirto tai 
" la isvei" sparnus ir išgelbėjo 
Lietuvą nuo jai surengto 
"maro" . 

Tai gali ir nebetekti nieka
da Lietuvai "pasipuošti tąja 
pažangiųjų gėle". 

Ai kokia atžagareivė bus 
dabar ta Lietuva "laisvųjų" 
akyse. Bet visų gerų ir dorų 
žmonių akyse ji bus visiškai 
graži. Neterš jos veido ta 
šlykšti žmonijos dėme. 

Prašau Į Mano Kampelį. 
Socialburžujai — Didi Ponai. Niekas tuomet mums ne-

(Dviejų aktų tragikomedija) 

I aktas. 
"Esam laisvi didi ponai, 
Tikri Lietuvos valdonai. 
Lenkai, žydai mus išrinko, 
O ponauti mums patinka. 

Valstybinės gerai mauksim, 
Po cigarą, užsitrauksi m. 
Durnai kamuoliais tik rūk

sta, 
Degtinėlės nepritrūksta. 

Alučiu pilni uzbonai. 
Pasirėdėme it ponai. 
Ančių, žąsų kiek tik reikia, 
Nors Krikščionys mumis pei

kia. 
Mes Krikčšionių neatbosme. 
Lietuvą savaip dorosme. 
Tavorščius mes paliuosuo-

sim, 
Gausią pašalpą jiems duo

sim. , 
Vos bažnyčias mes išgriausim, 
Visus kunigus išsmaugsim, 
Vienuolynus panaikysim, — 
Savo lizdą ten suvvsim. 

kenks 
Prieštarauti neįstengs 
Lietuvą pasidalysim 
Jos diktatoriai paliksim, 

j Vienus sergės žydas Trockis 
j O antruosius pons Pilsudskis 
Tad Krikščionių nebijosme, 
Su lazdoms per šonus tvosme. 

Štai studentai protestavo— 
Ir lazdų jau paragavo, 
O jei jiems to neužteks, 
Tai kalė ji man pateks. 

Tur žinoti kas mes esam, 
Kad Lietuvai šviesą nešam. 
Žmones galime mokyti, 
Mokam Lietuvą valdyti. 

Nėr jau šliubų, nėr vestuvių 
, Nėr nei kokių sutuoktuvių, 

Tur visi laisvai gyventi 
Jeigu nor bausmes išvengti. 

Lietuvoj tur laisve būti, — 
Katalikai tur pražūti: 
Nes jie Dievą garbin vieną 
O Trockelį tur už nieką". 

(Galas pirmo akto). 

I. N. Z. 

DVEJOS SUKAKTUVĖS. 

Franci jos Katalikų Federaci
ja. 

Katalikų Federacija Frau-
rijoje jau turi pustrečio mi-
liono narių. Ja i vadovauja Ge
nerolas de Castelnau. 

Ši organizacija yra stipri. 
Jos veikimas apima didelius 
plotus. 

Ateinančiais metais jos vei
kimas bus nukreiptas prieš 
socializmo monus ir prieš so
cialisto Švietimo Ministerio 
p. M. Herriot'o projektuoja
mą naują mokyklų sistemą. 

Socialistai savo sistemomis 
ne tik nepastumia tautos 
švietimo pirmyn, bet tik su
trukdo. 

Sutrugdžius katalikų moky
klų švietimo darbą Francija 
ir daugiau švietimui leidžia metai atgal. 

bar laisvosios Lietuvos sunūs 
' sugebėjo tinkamai pagerbti 

~~ ir įvertinti savo atgimimo tė 
D-ro J. Basanavičiaus 75 mt.' i i *r T • 

,vo darbus. Visa Lietuva sven-
ir kariuomenės 8 m L. .— m T>-
IX wwiuuureuw IU, t o () m t j j r Basanavičiaus 

įjubiiėjų. Kaune ir kituose di-
; dėsniuose miestuose buvo su-' 
sitvėrę komitetai šio jubiliejų 
to šventei rengti. 

(Mūsų koresp.) 

Šiemet lapkričio -o d. teko 
lietuviams laimės ir džiaugs
mo švęsti dvejas sukaktuves. 
Vienas jubiliatas — mūsų 

erbiamas senelis D-ras J . Ba-
Kaunas lapkričio mėn. 23 d. 

iš pat ryto buvo pasipuošęs 
sanavičius gimęs 1851 mt., lnp-V tautjnėmis vėliavomis. Diena 
kričio 23 d., taigi šjmet suse- P^Haik* kaip tik ypatingai 
jo lygiai 75 mt., o 'antras - ' » r a ž l i : *W« n u o P ^ « 7 ^ &*' 

Bet šie nuo nelaimės " v a i s t a i " vra tikri nuodai. Pa s 
katalikus rasime daug mažiau nelaimingų moterystėje porų, 
negu pas tuos, kurie divorsus praktikuoja. 

Lietuvių tarpe. 
Nors Lietuvoje divorsai iki šių socialistinių laikų nebuvo 

žinomi ir praktikuojami ir tenai lietuviai ta liga nesirgo, bet, ^ ^ u o s o , kai Lietuva negalė-
atkeliavę Amerikon, tarp nekuriu kitų blogų dalykų išmoko i r l i ° •* ****** svajoti, jog neb-

musų narsioji kariuomenė, ku
riai sukako 8 mt. nuo pirmo 
įsakymo pradėti organizuo
ti kariuomenę. 

Tai du žiedai, dvi galingos 
jėgos, kurios prikėlė iš gilaus 
miego, vergaujančią svetimo
ms tautoms, senovėje buvusią 
garsią, dabartinę nepriklauso
mą Lietuvą. D-ras J. Basana
vičius tautinį — patriotiška 
darbą pradėjo dar tuose 

žiai sviete, oras 
vėjo* jokio nebuvo. 

gan šiltas, 

divorsuotis. 

(Bus daugiau) • 

i 

r i dabar daugiau negu 

pinigų, o analfabetų — nemo-! Kur socialistai šeimynin-
kančių rašyti arba skaityti tu- kauja. valdžioje, ten nesitikėk 

keli gero. Jie bus ištikimi bedievy
bei, savo partijos interesams, 
bet ne tautos ir visuomenės 
•reikalams. f 

* 

užilgo teks atsipalaiduoti nuo 
svetimųjų jungo ir vėl tapti 
nepriklausoma. Jis pirmas 
pakėlė tą mintį ir stengėsi 
įgyvendinti, žadindamas lietu
vių tautinę sąmonę. 

Basanavičius — nfusii at-

lškUmės turėjo prasidėti 
13 vai. 15 min. Jau I2į į vai. 
prieš Karo Muzėjų stovėjo iš
sirikiavę raitininkų ir pėstinin 
kų būriai ir karo mokyklos 
kariūną. Buvo ir artilerijos. 
Muzėjaus sodelis prisirinko 
pilnas karininkų, studentų ir 
moksleivių, o gatvė buvo ištį
stu minios stote nustota. Apie 
13 v. 20 min. atvažiuoja Res
publikos Prezidentas D-ras J. 
(irinius — tuo iškilmės ir pra
sideda. Prezidentas uždeda 
vainiką ant paminklo "Žuvu
siems už Laisvę", giedama 

sanavičiaus panunklo. Savo 
neilga kalba primena šiandie
ninių iškilmių tikslą, kad štai 
priešais mus paminklai — 
Dr. J . Basanavičiaus ir Žuvu
siems už Laisvę — jie abu pri
kėlė dabartinę nepriklausomą 
Lietuvą. Vienas kėlė tautinį 
susipratimą, tautinę dvasią, 
patriotizmą, o kitas, kai buvo 
jau kiek prirengta dirva, sto
jo ginklu rankose ir atpalai 
davo Lietuvę is visų engėjų. 
I r dabar mūsų abu jubiliatai 
stovi sargyboj. Laukia senelis 
Basanavičius, kada Lietuva 
galutinai susitvarkys, kada at 
siims Vilnių, kada suplevė
suos lietuviška trispalvė vėlia
va aukštai Gedimino kalne 
Vilniuj. 

Po Prezidento kalbos, kal
ne jo Vyriausybės vardu kraš
to apsaugos ministeris pulk. 
įeit. Papečkys išreikšdamas 
beveik tokias pat mintis. 

Po to kalbėjo p. A. Smeto
na. Šis jau plačiau nušvietė 
kokios reikšmės turėjo Basa
navičius lietuviu tautiniam at-
gijimui ir kaip reikia dabar 
branginti šiuos Karo Muzėjaus 
sodely stovinčius paminklus 
"Kiekvienas tikras lietuvis", 
— sako kalbėtojas — "netur i 
drįsti eiti prie šių paminklų, 
o dar labiau prie jų važiuoti 
ir joti. Kiekvienas turi eiti 
susimąstęs, rimtai, nes jie už
sitarnavo nuo visos lietuvių 
tautos didžiausios pagarbos. 
Mes turime semtis iš šių pa
minklų tautinės dvasios ir 
karžygiškumo, jei norime iš
laikyti savo nepriklausomybę, 
jei norime atsiimti savo sos
tinę Vilnių!" Baigus kalbėti 
pasigirdo trukšminga.s ploji
mas- ir garsus šaukimas "va 
lio", kas pirmiesiems kalbė
tojams nebuvo daroma. Po 
kiekvieno kalbėtojo šaulių 
choras dainavo keletą daine* 
lių: " E i pasauly, mes be Vii-
iraus nenurimsim," "Lietu* 
viais mes esame g imę" ir k. 

Tuo baigės iškilmės dieną. 
(Pabaiga bus rytoj). 

Pakruojo Juozas. 

Ant 
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Gruodžio 12 d. atvyko Kau
nan Londono laikraščio 
" T i m e s " redaktorius ir savi
ninkas p. Walter. 

J. 
i 

i t 
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J i s pažymėjo, kad jį stebina 
Tautos Himnas, suskambina! lietuvių vaišingumas ir vi-
" Laisvės Varpas. Po to Prezi-'lsa malonios manieros. 
(lentas įlipa i gražiai prireng- Mano atsilankyti dar kar-

gijiino patriarkas. Užtat d a - t ą tribūną prie pat Dr. J . Ba- tą Kaunan — vasarą. 

i 

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

(Tvsa). 
Del to nei kiek nesvyravo, priėmė 

eturtą, sutiko jam pasiaukoti, nes per 
• dorybę atrado Dievą ir {ikrą savo 
iėlą. 

'Visa naktis Elzbietai praėjo stebu
klingu su,Dievu pasikalbėjimu. Dabar jau 
L nepaisė to, kad klupo ant plikos že-
Okės, kad poilsį turi kiaulių tvarte, nes 

inomais keliais dangiškasis Tėvas vedė 
ą linkui savęs, o jinai ėįo tuo keliu pilna 
ikėjimo ir vilties, linksma ir vargo, 
kurdo nenulaužiama. 

Praleidus ištisą naktį be miego, tik 

)\uštant truputį užsnūdo. Vienok nega-
ėjo ilgai ilsėtis, nes staiga pasigirdo var-
no balsas, šaukiantis žmonės į bažnyčią 
įmnoins šv. Mišioms. Elzbieta pakilo, 

nusikratė šiaudus ir priėjus prie žemų 
kūtelės durų kaip ir naujom akim pa
žvelgė į auštantį rytą, į gražų-Dievo pa
saulį. Rytas buvo gražus. Dangus gied
ras, o sniegas nuo aiškios rytų žaros at
rodė it gražiai ružava spalva nuvarsuo-
tas. Toly moję matėsi aukšti, dantuoti, 
jau tekančios saulės apšviesti, \Vartburgo 
pilies bokštai, o netoli užeigos pro namus 
kyšojo taip pat aukšti Pranciškonų baž-
nyčios bokštai. 

— Skamba varpai naujai dienai! Skam 
ba varpai naujam gyvenimui, — pamanė 
Elzbieta ypatingu džiaugsmu, kurį visuo
met ji jautė savy pradedama kilnų dar-

bieta prisiartino prie bažnyčios vartų ir , tiktai Jam paaivesite, , landėlės, — ir laiminu tave Kristaus var-

iela jos atsidarė, kaip gėlė į saulę ir 
faivinosi pilnu dievišku kvepėjimu. Ne- ] bą. Taigi, sugrįžusi į kūtelę skubiai su

suke palaidus savo plaukus, apklojo, ap-
gludeno savo miegančius vaikučius, o pati 
išbėgo į kiemą. Skaistus, patekėjusios 
saulės nušviestas, sniegas jai net akis 
gadino. 

Miesto gatvės buvo dar beveik tuš
čios. Tiktai kur ne kur matėsi vienas, 
kitas praeivis, kuris smagiai žingsniavo 
per šviežiai nukritusį baltutį sniegą. Elz-

:• * . • h • 

tuo tarpu pamatė seną Pranciškonų vie
nuolį taip piat besiskubinantį į ankstyvą
sias mišias. 

— Tėve Baziliau! —; prisiartinus ir 
siekdama vienuolio rankos sušnabždėjo 
Elzbieta, 

Pranciškonas stabtelėjo, domiai pa
žvelgė į apsiaustu su kirpturu apsigaubu
sią moterį ir net rankas sudėjo iš didelio 
nustebumo. • i i # , 

— Šviesioji kunigaikštienė Elzbieta! 
Ach, kokie tai blogi žmonės, kurie jus 
išvarė iš Wartburgo! 

— Tai nieko, tėve, .tai nieko! 
— I r tie nelaimingi vaikučiai taip 

pat išvaryti! 
— Sykiu išvaryti, tėve, sykiu. 
— Žinau! Visavtai padare kunigaikš

tis Henrikas, nes nenorėjo, kad jus val-
dytumėt Turingijas sostą. Senai jau jis 
apie tai.galvojo ir suokalbius darė. 

— Taip kalbama... 
— Bet nebijok, gailestingoji kuni

gaikštiene! Dievas jūsų neapleis, jeigu 

-.—"Aš jau pftfiivedžiau Dievui, tėve. i du. Nes Kristus tave pašaukė gražiau-
— Ir nepamesk vilties, dar-gi net ir j šiam ir kilniausiam darbui — savęs išsi-

didžiausioj nelaimėj. I žadėjimui. 
, 
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— Tėve, aš nebenelainunga, net-gi 
turiu į jus vieną širdingą prašymą. 

— Sakyk, vaikelį. 
,— Norėčiau, kad šį rytą bažnyčioje 

— Kunigaikštienė nužemintai palenkė 
galvą ir pasilenkė prie vienuolio rankos, 
po to abu kartu įėjo į bažnyčią. 

Bažnyčios viduje viešpatavo auksi-
mano intencija butų atgiedota " T e Deum I ne prietamsa. Per aukštus spalvuotus lan-
laudamus". ("Te Deum laudamus" 
Tave, Dieve garbinam — yra pirmi liim-

Į gus veržėsi auksiniai saulės spinduliai, 
ant prietamsiu altorių degė įvairios spal-

i 

Trl. 

1941 

no žodžiai — padėkos Viešpačiui už bet Į vos lemputės, kurių mirganti šviesa ivai-
kokius džiaugsmingus įvykius bei gauta* f riai varsavo stovylas ir Kristaus, pasislė-
malones). Į pusio Ostijoj, namelį — cimboriją, Elz-

Nežinau, ar gerai aš supratau, ma- į bieta, pasirinkusį nežymų kampelį, ka<l 
no duktė. Kieno intencija 

•^- Mano, tėve, kad padėkoti Dievui 
už viską, kas mane ištiko mano pačios 
gerui. 

niekas nematytų, apsižvalgė apie visų baž
nyčią ir paskendo maldoje. 

Po valandėlės atsidarė zakristijos 
j durys ir vienuolis, mišiaunuose rūbuose, 

TeL 

J 
1 

R 68. 

— Vienuolis nei žodžiu neatsakė pra- f nuėjo prie didžiojo altoriaus. Staiga sus-
kambėjo viduj ir lauke visi bažnyčios 
varpai, o dideli vargonai, valdonu gabaus 
vargonininko, sugaudė džiaugsmingą, 
triumfai! liinmą — "Xe Deum laudamus". 

(Bus daugiau) 

F y 

symui. Pažvelgė tiktai į ištremtuolę, 
kaip ir perimtas paslaptimi - to švento 
džiaugsmo, ir padarė ant jos galvos kry
žiaus ženklą. 

— Dabar suprantu,-^— tarė po va-
i » 

T B. 

Vai 

Vai 

K 
,s. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL 

. Saulio 2 d. Šv. Antano pa-
rap. svetainėje įvyko gražus, 

'Marijonų Kolegijos Reine JŲ 
suruoštas vajaus vakarėlis. 
Žmonių prisirinko pilna erdvi 
svetainė. 

Daug gražų ir naudingų da
lykų papasakojo vakaro vedė
jas Gerk Kun. J . Vaičiūnas. 
Buvo specialiai kviestų kalbė
tojų. 

Dr. K. Matulaitis plačiau 
nupiešė mokyklų stovį Lietu
voje dabar ir padarė išvada, 
kad Amerikos lietuviai tmvtų 
turėti nors k et virt dalį moky
klų, kiek Lietuva turi, o ne 
vienjj, mergaitėms Akademiją 
ir da tik rengiama bernaičiams 
Kolegija. 
• Adv. B. Mastauskas kalbėjo 

trumpai, bet pasakė gana 
daug. 

Žymiausia jo kalbos mintis, 
kad lietuviai greitai pasiduo
da "humbugierių", sukrių į-
takai ir pražudo tūkstančius, 
o perdaug yra sunkus į ragint i 

prie naudingų darbų. 
Trečias kalbėtojas kun. M. 

Daumantas iškėlė mintį, kad 
žmonių aukomis pastatyta Ko 
legija, o Tėvų Marijonų išau
klėti .jaunuoliai bus gražus ir 
tvirtas lietuvių paminklas A-
merikoje. 

Vakarą labai paįvairino ir 
daug pridavė jam malonumo 
ir draugiškos šilumos Mari
jonų Kolegijos bernaičių be-

Buvo ir jų "benas" , nuo 
kurio muzikos ko tik nepra
dėta šokti sėdynėse. Publika 
šokinėjo iš juokui. Toliaus ėjo 
rimtas vainikų drilius, kurį 
gabiai atliko mergaitės. 

Gimnastų '— sportininkų 
grupė savo * * extrasaiaais' ' pa
rodė gerą miklumą, na ir nu
rodė kelia, kaip gali susilauk
ti gero apetito, kurio kam 
nors pritruko. 

Geroji publika prisiklausius 
kalbų, muzikos dainų ir -prisi
žiūrėjus į gražius reginius, 
sudėjo Kolegijos labui 300 nas ' i r choras. 

Benas sugrojo keletu gra- įdoi , neskaitant kitaip gautų 
žu muzikos gabalėlių, toliau* » pažadėtų aukų. 
sykiu benas ir choras sugie-] Garbė ir dėka jai. 
dojo "Credo ir Tantum Er- ! Lai gyvuoja. 

go • « 

I 

. P R A N E Š I M A S 
Pradėjo Eiti 

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

Šviesoje nušviečiantis dienc 
klausimus. 
Prenumerata metams . . $1.1 
Atskira knygelė 10 

Adresas: 

I J T I E S O S A I D A I 
1624 E. FALLS STREET 

Niagara Falls, N. Y. 

ADVOKATAI: 
i \ 

J . P. VVaitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1175* So. Mlchigan Avenoe 
Tel. Pu l lman 5950 

Special istas Abstrakto. Vedėjas 
visu tstsiu. 

JOHN U I N S K A S 
L I E T U V I S ADVOKATAS 

1231 W . 22nd St. arti Leavitt S t. 
Te le fonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyč io j nuo 9 r. iki 6 
T. V e d a visokias bylas visuose 
te ismuose . Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius D o k u m e n 
tus , perkant arba parduodant 
Lotus , N a m u s , F a r m a s ir B i z n i u s 
Skol ina P in igus ant p irmo mor-
gic iaus l engvomis iš lygomis. 

Benui ir chorui su benu! 
vadovauja kun. Jurgis Mas-
sey, francuzas. J i s įstojo Ma
rijonu vienuolynan ir nuošir
džiai darbuojasi Bažnyčios 
ir lietuviu visuomenės labui. 

Kolegijos bernaičiu choras 
vadovaujant kl. P. Biskiui su
dainavo kelete lietuviškų, tau
tiškų dainelių:. 

Viskas e jo rinitai ir gįna-
ziai. Įspūdis išneštas malonus. 

Bet daugiausia už viskg. pri-
linksmino publika, tai šv. An
tano pur. mokyklos artistai ir 
artistes, Cerb. Hv. Kazimiero 

rų prirengti. 
Ko jie neparodė? 

SPRINGFIELO ILL. 

'* KŪDlKlv. -»"v> 
tiEROVEs SKYRIUJ 
L^ * JL* * * i * *.*. * 

Vakarai. 
Praeitais metais Springfiel-

do lietuviams buvo suruošta 
daug vakarų-teatrų. Bet to
kio, koks įvyko Kalėdų antrą 
dieifcį dar nebuvo. Rengėjų 
priešakyje buvo mųs gerto, 
vargonininkas St. Žylius. Sta
tyta keturių aktų drama "Si 
biro - Žvaigžde' \ Lošime daly
vavo ir p. Ignas Sakalas, iš 
Chieagos, kuris sykiu užmezgė 
ir Marijonų Kolegijos Rėmė
jų skyrių, o jį išplėsti pasiža
dėjo vietos veikėjai, kaip pp. 
Kazlauskas, Žylius ir kiti. 

Vakaras buvo plačiai gerb. 
klebono kun. Junkerio išgar
sintas. Publikos buTO nema
ža. Pats veikalas, tiesa, ilgas, 
bet įdomus. Visi susirinkusie
ji su atsidėjimu temijo; ne vie 
nas prisiminė Sibire nukan
kintus lietuvius anais pries
paudos laikais. 

Artistai savo roles atliko 
taip gerai, kaip gal nei patys 
nesitikėjo. A. Vyšniauskas lo
šė gen. Tatrovo rolę, pJė O. 
(uidauskaitė — jo duktės 01-
gos, "Sibiro Žvaigždės'', J. 
Adomaitis — majoro (iraviči-
no, St. Žylius — Kazimiero. 
()lgo.> sužieduotinio, V. Ra-

menki gimstant guli būti išauginti "' , w i , m : i t a 

jei tinkamai pri- Į guckas — Zdzislovo, lg. Sa
kalas — kunigaikščio Anzel
mo, AL Kuperavičius ir A. 
Kuj>eris rusų kareivių — sar
gų, A. Bakunias — Prancūzų 
kapitono, A. Girdžius, J . Vyš
niauskas, J . Blažys ir Rague-
kas — tremtinių. 

Visį savo roles atliko 

••5 J- .^nti » « t t ą » K ^ «£ ! j u ieat ied'^i i rtf°- * ™ visk*-; 

Boro*11 

STS 

bo, kentėjo, aštriausioje' rusų 
žandarų priežiūroje. 

Šis veikalas Amerikoje au
gusiai kartai parodė, kaip 
daug vargo, kančių ir gyvybės 
aukų tėvelių šaliai spauda ir 
laisvė kainavo. Už tai, be abe
jonės, jie ir tėveliai darbščiai 
Vyčių kuopai ir jos organiza-

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS^ 

r>d 

i m r g 

Kidikin aprnpbumaa ir K*-

tčjtaiaa jrm dalykas gyrtm 
•Tmrhaa l«in>y—j w taataa 

ir mca jauiiaae. kad tai 

yra dferjkaa. kar] aaa ta

rka* i«aBarflfcaai laika-

Urpiaia atvirai ar k w * a l 

acfg'iiacaU. * 

S T H A i r S M S 211 
Mai>ta> A u g a m i e m Kūdikiam 

Norint kml kūdikis normaliai vys
tysi rt ikia jam duoti* užtektinai tin-
karao maisto. Daugelis kūdikių kurie 

tvorelės". Vaidino šie: Magdė 
Vasiutė (šeimininkė) — S t 
Barčiutė, Ieva Pranutė — Ju
zė Rukaitė, Adomas Vasys 
(Magdės brolis) — Vincas 
Eimutis, viešnios Ona ir Ve
ronika — Ona Sakalaite ir 
Pranė Brinkiutė. Režisierium 
buvo varg. Jonas Radis, va-

toriams, bei vadams dėkingi karo vedėjų — gerb. kun. kle
bu* ir tolimesnį jų prakilnų bonas J . S. Martis. 

stiprius 
žiūrima ju maistas. 

Jei pastudijuoti bendro penėjąsae 
raštus, pamatysit kad valgiai yra 
laipsniškai didinami <-u kūdikio au-
gimu. Iš pat pradžių turime griežtai 
pienišką maistą, prie kurio vėliau 
prisideda košt'-, vaisiai ir kai kurios 
daržovės. Pradėjimas eina laipsniškai 
kad neiŠvertus viduriukų, bet pri
žiūri normalį augimą. 

Panašus planas rekomenduojama 
vaikams, bet per pirmus penkis me
tus reikia apsirubežiuoti tik tais val
giais, kuri.- t inkiamiausia parūpina 
elementų reikalingų augimui, ir k u - { Ž U U . P u b l i k a n ė t l a i k e loŠilUiO 
rie geriausia t inka kūdikio virškini-

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TtA. R a n d o l p h 1034 Vai . n u o t - 5 

V A K A R A I S : 
1 S. Halsted SC Tel. Yards 0062 

Iki » v. v. apart PanedėUo ir 
Fė tnyč iee 

4241 
| O M N T . I U R 1 S 

LIETUVIS ADVOB\ATA8 
106 W . Monroo St. C h l c a g o / 

Re*. 0029 Champlain Avcnue 
H i d w a y S63» 

Ros . Vai. 7 - t vak. Ofisas Vai. 9-6 
aaf 

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

f B. D E A R B O R I f ST., R o o m 15S9 
Te lephooe Randolph 8261 

Vakarais 2151 West 22 St. 
Telephone RooseTelt ta tO 

Telefonas RepubU« 

1110 spėkoms. 
P ienas kaip ir kūdikiams vis te 

beturi būti pamatas \^ilgių. Jis bū
tinai reikalingas t inkamam išsivysty
mui. Kagle Brand Pienas yra placMai 
vartojamas Artimuose Rytuose tarpe 
našlaičių šventos žemės ir duoda sto 
bėtinus vaisius gydant nodapenoji-
ing, Eagle Brand, tinka»nai vartoja
mas, suteikia visa reikalingą maistą 
del augimo, ir t ° d e l turėtų jeiti į 
kiekvieno augančio vaiko valgj. 

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikiu 
reikalauja ypat ingos priežiūros tarp 
keturių ir 16 mėn. J iems reikia 
maisto kuris pagelbės j iems tapti 
stipriais ir vikriais, kovojančiais prieš 
ligas. Tėvams šitoki,ų kūdikių stip-
rai rekomenduojama Borden's Eagle 
Pienas. Tai puikiausias pienas mok
sliškai sumaišytas su geriausiu cuk
rum, kuris pagelbsti kūdikiui įgyti 
svorio, be ko jis negali būti stiprus 
ir vikrus. Yra tikra ekonomija vi
s iems tėvams prižiūrėti kad jų vai
kai t inkamai butų subudavoti s tem-
bimui prieš ligas, kadangi yra pi
giau vaiką sveiku išlaikyti, negu 
jj gydyti, š i t i ems vaikams rekomen
duojama duoti du šaukštu Eagle Pie
no atmiešto trimis ketvirtadaliais 
puodelio šalto vandens. Gali duoti 
paryčiu ar po pietų. Senesni vaikai 
labiau jj mėgsta su ginger ale, vai
sių sunkomis, arba suplaktų kiauši
nių. 

Je igu yra vaikų jūsų šeimynoje 
gali but kad vienas ar kitas- kenčia 
krupu. Krupas užeina staiga, turite 
veikti greitai. J«igu tuojaus prižiū
rėsite vengsi te daug pavojų, neri
zikuokite su krupu. Geras paprotys 
yra laikyti bonkutę Dr. Drake's 
Glssco jūsų namuose. Jūsų vaisti
ninkas parduoda Šį vaistą. 

Skaitykit M M straipsnius kas sa-
t vaite ir pa-krekit a tekiai . 

darb$ rems. Panašus teatrai 
tebūna įrankiu patraukti visa 
Springfield'o lietuviškąjį jau-
aimą prie 48-tos Vyčių kuo
p o j kurios garbinga praeitis 
ir per nenuilstamą, vadų dar
bą žengia prie dar garbinges
nes ateities. Q. K. T. 

Po vaidinimo buvo šokiai. 
Šį karta, publikos nebuvo 

tiek, kiek paprastai. 
Kuopos choras pasidarė 

pelno keletą desėtkų dolerių. 
Parapija taipgi pelnė apie 
$19.00. N 

Jaunimui tinka įvairios pra 
mogos ir mielai prisideda,, jei 
tik kas paima vadovauti ir 
priveda prie gerų sėkmių. 

(Tąsa ant % pusi.) 

6ARY. INDIANA. 
šumur-burum ir šokiai 

Gruodžio 26 d. L. Vyčių 82 
kp. choras surengė margą 
vakarėlį. Vaidino du trumpu 
veikalėlių, kurinį vienas buvo 
vįsai trumpa** Abu sukėlė, 
daug juoko. Pirmas veikaliu-
kas buvo Sliubas su viržiu", 
kuriame vaidino: Jono (kur-
pio) rolę p. Jonas Kamins
kas, Mariutės (miestiečio duk
tės) — p. Sof. Kaminskiene, 
>v , . y, . . . \ -ir skaudatrnų vietų, teikia ši l inis , pugol 

unutes (tarnaites; p. M.|bą i r ma|0numą. šitos gyduolės per-
Radzevičienė. 

Antras veikalėlis buvo "U5 

NUGAROS SKAUSMAI 
LUMBAGAS 

REUMATIZMAS 
Greita, tikra pagelba su Red 

Cross Kidney Plaster. 
Tūkstančiai naudoja «rreltą. patva

rią pagalbą nuo baisių .skausmų nu
garoje del reumatizmo ir lumbago 
greitu panaudojimu nuostabaus Itcd 
Cross Kidney Plaster. 

K a m kentėti sekančią diena, kuo* 
met š is nuostabus plasteris feali grei
tai padėti jūsų nelaimėje. Red Cross 
Kidney Plaster, vartojamas prie 

GYDYTOJAS SAKĖ PNECMONIA. 
Kuri l iga išsivysto iš neprižiurėji-

m o šalčio. 
— Atsiminkite. — 
Gydytojai rekomenduoja Bulgariš

ką Žolių Arbatą prašalinimui šalčio. 
Bulgariška Žolių Arbata taipgi 

palengvina Rumatizmą, Sukietėjlmą 

jiems gausiai plojo. 
Reikia pažymėti, kad visi 

artistai, išėmus tris, buvo čia 
gimęs ir augęs jaunimas. 
Džiaugėsi jų tėvai matydami 
s a v o S U n u S , d u k t e r i s t a i p ffra- I r i d u r i Ų - kepenų ir Vidurių ligas nes 

, . J*s P«Mfelbsti pagaminti gerą kraują. 
Z i a i l o š i a n t . S c e n a V a i z d a v o Klauskite jūsų vaistininko Bulga-
4- i : d*i_' i v riškos žo l ių Arbatos raudonoj ir 
t o l i m ą b i b i r a , k u r a m ž i n a i geltonoj dėžutėje su m a n o parašu: 
sniegas h šalčiai, kur ištrem-l35į* J g ; ir *h2f: . . 

° ^ I Pastaba: Dideles še imynos turėtų 
t i k o v o t o j a i UŽ t ė v y n e s L i e - nusipirkti mano didelę 5 mėn. sai-
. , . . , 1 zo dėžute. Pasiųskite $1.25 o aš 
tUVOS l a i s v ę i r S p a u d a , k a t o r - ^ p a s i ų s i u dėžutę tuojaus. Rašykite 
gose retetžiais apkaustyti dir- ; ^ ^ ^ P

c
a
hlick- 35> M a m * B , d ^ 

sisunkia į skaudamą vietą ir visuo
met skausmai magišku bu-Iu iš 
nyksta. 

Red Cross Kidney Plaster'is yra 
du kart to didžio, kaip paprastas 
plasteris. Jis neskylėtas, su raudona 
flanele užpakalyje, palaiko ši lumą 
ir .padeda vaistam, persisunkti per 
odą i skaudamus muskulus ir susi
jungimus. Nekentėk rytoj. Mėgink 
Red Cross Kidney Plaster'J šiąnakt 
ir jsRikrink patsai, kaip šis geibs-
tantis vaistas pašalys nugaros skau
smus, reumat ianą ir lumbagą. Vi
sose vaistinėse. 

SKAUSMAS 
P I S L Ė S 

Tuojaus P a 
lengvintas 
vartuojaut 

S A N T A I J 
MJDY 

Išvengi te 
Pakai tų 

Tėniyk žodį 
"Mldy" 

Parduoda vi 
so vaistinėse 

DENTISTAI 
—r"r 

Geriausis Kūdikiams 
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mai iomis 
kojomis—pamėginkite 

Tcief. BoBlevard 7041 

- I DR. C, Z. VEZELIS 
LIETCTVIS DENTI8TAS 

4645 8 0 . A S H L A N D A V B N U B 
B . Zaleskio Aptiekos 

D A K T A R Jk I: 
«S 

I Š I M A T O N S I L U S 
TOBUIilAUSIOMIS MOKSIvO 

P R I E M O N Ė M I S : 
1—be peilio, 
2—be kraujo, 
3—be marinimo, 
4—be skausmo, 
5—be jokio pavojaus sveikatai 

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

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

Ligonius priima kasdieną, 
nuo pietir iki 9 vai. vakare. 

Nedėl ioms pagaP sutartj. 
DR. AL. M. RAČKUS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRIKAS 

1411 S. 50 Ave. Cicero, 111. 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

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

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

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

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^a l i s 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. J-ackson Blvd. 
arti State Street 

Chicago 
Imkite ei e v ei t e rį iki l t 

aukšto 
{ ė j i m u R o o m 1016 

Tel. Canal 6574 

DR, F. C, TAUTKUS 
CHIROPRAOTORIUS 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: N u o 6 lkl 9 

Tel. Boulevard 3686 

Dr. 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 

Vai.; Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
nuo 3 iki 9 vai. vak. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS I R t?HIRURGA8 

X — spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Oor. S. Leavilt St. Tel. O n a i 6221 
Rezidencija: 8114 W. 42nd St. 

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

Nedėl ioj : 1©—12 ryto. 

Telefonas Boulevard 1BSI 

Dp.S.A.Bnenza 
4608 SO. ASHLAND AVB. 

Chicago, 111. 
VaL: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet Iki 3 po piet, 6:29 rak. Lkl 

Tel. Ifcnilevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

i 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

6 iki 8:30 vakarą. 

• ^ 

Mamų ir oflso Bei . B l v d . 6 8 1 8 

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

Ofiso vai.: l — I p . p. 6-8 vai. vak. 

* * « • • 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą, po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
k SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterų ir Vyrą Ligą 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:30 vakar s 

Nedėl iomis 10 iki 12 
Telefonas Midwav 2880 

Dr. Maurice Kabu 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 8269 
Valandos: 

Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl . nuo 10 iki 12 p i e t 

— • 

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

Persikėlė į Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Tel. Lafayette &7M 

DR. A. J, JAVOIŠ 
GYDYTOJAI I R CHIRURGAS 

4446 SO. CALTFORNIA A V E N U E 
VAL.: 9 iki 12 ryte; S lkl 6 p. 
p. 7 lkl 9 vak. Panedėliais ir 
Pėtnyčioms 2 p. p. iki 9 rak. 

VELTUI! VELTUI! 
Pare£k*Itufcite veltai duo

damo* pavyzdinei boakutea 
BAMBIKO. M M 
kad jųa iibandytuOMt ji! 
P. AD. RICHTER ft CO. 

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

4454 So. VVcstern Avenue 
Valandos: Nuo 19 ryto Iki 9 vai. 

vakare. 

N u o uikietžjfcno vldurhj, dieglio ir 
mėš lungio viduriuose ir skilvyje ne 
gali būti nieko geresnio ir pagel-

fesnio, 
3 5 c vaistinėse. 

DR. P. G. LUOMONS 
LIETUVIS DEMTISTAS 

2201 V7EST 22nd STKEET 
Te*. Ganai 4211 

rjrto: 1—4 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvina ak lų į tempimą ku

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, ak lų aptemimo. 
nervuotumo, skaudamą, ak lą kar
štį. Atitaisau kreivas akla, nuima 
cataractus. Atitaisau trumpą regy-
stf ir tol imą reajyste. 

Prirengiu teis ingai akinius vf. 
soss ats i t ikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
ras n a u d a s klaidas, 

Speclalė atyda atkreipiama m o 
kyklos vaikučiam*. 

Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Nedėl iomis nuo 19 ryto lkl 
1 Po pietų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

r t i o n e Boulevard 8488 

Dr. Margeris 
GYDYTOJAS I R CHIRUROAS 

3327 So. Halsted Street 
f /ALANDOS: 

Nuo 19 ryto iki 2 po pietą 
Nuo B po pietą lkl 9 vai. vakare. 
Sekma d.: nuo 19 ryto lkl 8 po 

«. h 

D E N T I S T A I 

DRS. KELLA 
I R 

VVINBERRY 

— . j 

atl ieka puikiausi dentisterijos 
darbą už kainas kurias visi i š 
gali. Suteikiame' egzaminą dykai 
ir pasakome kiek kainos darbas 
iš anksto. 

X - R A Y — GAS 
11215 MlchJgao Ave., Roseland 

Tel. Oommodore 0307 
9 ryte iki 9 vak. kasdien 

Nedėl ioms 9—12 dieną 
6558 So. Westera Avenue 

5 iki 9 vakarais 
Nedėl ioms pagal sutartj. 

Tel. Hemlock 2081 
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Antradienis Sausis 4, 1027 

C H I C A G O J E 
S 

P R A N E Š I M A I , Pusei metų 3.50 
Trims mėnesiams 2.00 
Vienas menesis 75c. 

"Draugo' ' Administracija D v i s a v a i t i 3 6 c 

praneša, kad nuo Sausio m. 
dienos 1927 m. "Draugo" 

raina bus tokia: 
fimokant iš kalno u i visus 
metus .x. $6.00 

GRABORIA• 
kilni ingai minos savo gyvavi
mo 10 metu sukaktuves Sv. 

I. J. Z O LP 
(*RABORir8 *R LAIDOTUVIŲ 

VFDĖJA8 
1650 West 46th Street 
Kampas 46th Ir Paulina Su . 

Tel. lUvd. 5203 

Huiludlmo valandoj© kreipkitės 
prie man^s patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 

U dykai. 

žada ne tik solo dainuoti, bet 
ir gražų duetų, kvartetu su
daryti, Į*e to, " D r a u g o " kon
certe dobiutuog ponios & Sa-
bonienės vedama stygų orkes
trą. Oriež smuiką ir pati p. 
Sabonienė. D a l g a u s p. E. Ra-

Atskiras "Draugo" ekz. 3c. kauskieno. Tikimasi gauti ir 
Į Lietuvą, metams 7.0CHdaugiau įžymų menininkų. 
Pusei metų 4.001Ta 'gi vakarą* — koncertas 

I bus tikrai nepaprastas. 
Sausio 23 d. " D r a n g a s " is-1 

nes dienraštis " Draugas " nie 
ko blogo jam nepadarė, tik* 
aispauzdina tiesą,' kuric, jam 
korespondentai prisiunčia. O 
" D r a u g o " korespondentai da-

Yakano-koneerto bilietai jau 
paskleisti ir sparčiai parduo
dami, (^icovoje ir visoje toj 

\nt mo par. svetainėje Cicero. npje ljnk ,-,j v i s a i s " D r a u g o " 
III. Visi hefuvlai katalikai , . o n c o l . t o . v a k a r o - r o i k a l a i i . 
džiaugiasi nuolatiniu "Drau
g o " augimu. " D r a u g o " įta
ka padidėjo žymiai lietuvių 
kolonijose, nes jisai vienas 
rūpinasi teisingiausiai patar
nauti visuomenei. 

pinasi į'žymut A „u i~- • .nuo pavojų, i kokį gali istum-darbuotoias ir* • •'*' : ».•". ' 

Tel. Cicero 3376 
CHAS. SYREW1CZE 

Mandagus Ir pigiausiai patarna
vimai. 

Laidotuvėms patarnavimas yra pi 
gesnis užtat kad aš priguliu prie 

[ grabų kompanijos. Karus parcn-
I davoju visokiems 
i reikalams. 

1437 b. 4t Ave. 
Cicero, 111. 

S, D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborius 
2314 W. 23nl Placc 

Cntcago, III. 
Patarnauja laido

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

Tol. Canal 1271 
H M 

DRAUGO KONCERTAS 
VAKARAS. 

kat. spaudos platintojas p. J . 
Mockus. Pas jį galima gauti 
ir koncerto bilietų. Chicagie-
ėiams patartina bilietus iš 

lanksto įsigyti. Tlilietų galima 
gauti šiose vietose:. , 

Brighton parke pas biznie
rius p. dalus, kaijipas W. 44 
ir So. Faiit'ield ave. ir pas vi-
s:ts inoteris-sųjungietcs. 

Town of Lake " D r a u g o " 

Tel. Boulevard 4139 

1 A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Husu patarnavimas laidotuvėse 
Ir kokiam reikale, visuomet estą 
aanžinlngaa Ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidų užlaikymu 
skyrių. 

3907 AUBURN A V I . 
Chieago. HL 

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

J, F. EUDEIKIS KOMP. 
PAORABŲ VEDĖJAI 
- Didysis Ofisas: 

4005-07 S. Hermitage Ave. 
TeL Tards 1741 ir 4Mt 

SKYRIUS 
4447 Bo. Falrfleld Avenes 

TeL Lafayette #717 
SKYRIUS 

1410 Bo. 4»tn Coort 
Tel. Cicero 8784 

SKYRIUS 
I N I Aubura Avenue 

TeL Blvd. 8281 
— J 

svotais, pabroliais ir pamer- " D r a u g o " didelį vakara-kon-
gfmjs. Be to programoj daly- (,ertą, n e s kito tokio negreit 
vaus visų mėgiamas,'įžymus teks susilaukti 
menininkas p. K. Sabonis. Jis Komisija. 

J. F. RAD2IUS 
tuvėse pa
jų geriau-

P1 glaustas Lietuvis Gra bortus 
CHICAGOJE 

Laldotuvė: 
tarnauju g( 
ir pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabu išdirby st«*s 

OFISAS: 
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 

So. Halstcd St. 
Tel. Blvd. 4063 

ANTANAS MAROZAS 
Pe«4sk.viė su šiuo pasauliu 

Sausio 1 d.. 9:30 tai. ryto, 1927 
m., Milaukes 49 m. amžiaus. 
danes Itamiaalos vai.. Panevė
žio ap-kr. Amerikoj išgyvenęs 
18 metu. iPaliko tlhlellame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius Amerikoj seserį Tek
lę, švogerf Joną Mk-runa, švo-
gerius Vaitkus ir gimines. Lie
tuvoje moterį Barbora, du Mi
nu ir dvi dukteris. Kūnas pa
šarvota* randasi 8825 Sangi-
naw ave. So. Chieago. 111. 
laidotuvės |TykS seredoj, sau

sio 5 d. 8 vai. ryto iš namu 
į sv. Juozapo parap. bainjėui, 
kurioj įvyks gedulingos pamal-
<k>s 'tiž velionio siela, o iš ten 
tm-s nulydėtas f šv. Kazimitr*» 
kapines. 

Visi a. a. Antano Maroko 
giminės, draugai ir pažystami 
e>at nuoširdžiai kvieėiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisv ei kinimą. 

Nuliūdę liek.|me Sesuo, ftvo-
geris ir Giminės. 

laidotuvėse patarnauja gra-
borhis Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741. 

West Sidej " D r a u g o " ofi 

Didelis " D r a u g o " koncor-
• i 

tas-vakaras, kokiu retai būna 
„. . -J . stoty, būtent pas p. Bielski ir 

Įvvks Ciceroie, Sv. Antano Į * . ,. . 
, . . ~ , ;moteris sapingietes. 

parap. s{ile.)tk. Programa bus j 
nepaprasta ir Įdomi. Dalyvau* 
du dideli chorai: Šv. (Jriga-
liaus iš Sv. Antano parapijos, 
Ciceroje, ir Aušros Vartų 
parapijos, Chicagoje. Pirmas 
patieks naujų dainų, pastara* 
sis vaidins ' 'Katriutės Oin-
tarai" . Lošime dalyvaus pasi-
žyiiiėj^ vaidylos ir visas cho
ras. #15ns atvaidinta tikros lie
tuviškos vestuves, su visais 

ti draugavimas su bedie
viais. Bloga yra, kuomet kiti 
papiktina mažus kūdikėlius. 
Bet pasibaisėtinu dalyku yra, 
kuomet patsai tėvas piktina 
juos. O tas žmogelis, matyt, 
yra tėvas tos mergelės. Jeigu 
nors šiek tiek turėtų, suprati-
mo, nedarytų taip, kaip dabar 
kad daro. 

(ieriau pats pasiimtų ta 
purviną maišą, ir užsikabinęs 

North Sidej Federacijos sky 
riuje ir parapijos knygyne. , 

Aštuonioliktoj Federacijos 
skyriuje. , • 

Bridįceport p. Povilo ^ a l -
tuėio ofise, kampas \V. 33 PI. 
ir Auburn ave. 

Visi kviečiami ruoštis i 

BRIGHTON PARK. 

" D r a u g o " 304 "Žinių-Žine-
i ių" skyriuje patėmijau, kad 
vienas iš Brighton Park žmo
gelis, kurio dukrele nešioja 
bedieviškus šlamštus, pradėjo 
rašyt i *41 )raugui ' ' negra
žus laiškus. Aiškus dalykas, 
kad iš tokio žmogelio gražų 
laiškų nieks negali tikėtis, 
labiau dienraštis "Draugas" , 
kuriame telpa sveiki patari-
mai ir įspėjimai tikintiesiems 
ižmonems. Tas žmogelis nei 
kiek neturėtų pykti nei ant 
"Draugo" , nei ant ko kito, 

slrinkimas įvyks šiandie, sau
sio 4 d., 7:30 vai. vak., Liet. 
Auditorijos salėj, 3133 S. 
Halsted St. 

Visi nariai kviečiami pri : 

reikalų. 
A. Bugailiškis, rast. 

1 •' ' t r y į - j . M >- ar. i1 

lykus aprašo taip, kaip ištik- būti, nes randasi daug svarbių 
rujų yra. Tat užuot pykti, 
žmogelis turėtų ir "Drau-
g u i " ir visiems kitiems, kas 
jo klaidas nurodo, būti dėkin
gas, ne tik pats turėtų mesti 
šlamštus į šalį, bet ir stengtis 
atitaisyti tą visą piktą, kokį 
kitiems yra padaręs platinda
mas tuos šlamštus. Ypatingai' 
turėtų saugoti savo dukrelę 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
(Tąsa nuo -3 pusi.) 

' Dabar daug prie šitokių, va
karų surengimo prisideda 

|gerb. knn. kleb. J - S. Martis 
ir mūsų energingas vargonin
kas Jonas Radis, 

Vytis. 

'DRAUGO' KALENDORIAI. 

Imk be baimes kaip nurodyta 
"Bayer pakelyje.'; 

Šiais metais "Draugas ' • iš
leido gražų kalendorių. Gerb. 
kun. klebonai ir kiti kolonijų 
veikėjai gali užsisakyti ka-

Does not af f ect 
the Heart 

Jeigu nematote "Bayer Kryžių" 
ant pakelių ar pUės jųs negaunate 

braidvtu, o ne mergele, kuri, t l k r* BayeT AsP i r in- kurll» yra už-
7 tikrintas saugus ir gydytojų nurody

ti virs dvideSimts penkis metus del valkiodamos po gatves su be
dieviškais šlamštais, ankščiau 
ar \eliau virs tikra valkata. 
Tada žmogelis praregės, bet 
jau bus per vėlu. 

^ - _ 

Victorla Photo Studio 

J PRAKAITIS 
Fotografas 

Šalčių Galvos Skausmo 
Neuritls ' Lumbago 

Dantų Skausmo Rumatizmo 
Neuralgijos Skausmų 

Kiekvienas neatdarytas "Bayer" 
pakelyje randasi nurodymai. Pakely 

r , . , j IA i i I dvylika pl'lų kainuoja keletą centų. 
Ž m o g e l i s p y k s t a de l tO, k a d vaistinėje taipgi parduoda bonkas 

jo dukrelė pradeda netekti 
1 ' kostumerių,' ' nes rimtesni 
žmonės pradeda susiprasti ir 
šlamštus laukan šluoja. 

M 

• 

Tat patarėiau žmogeliui, už
uot pykus ir tuo savo sveika
tą gadinus, užuot rašinejus 
" D r a u g u i " negražus laiškus,! 
daboti savo šeimynėlę, auginti ' 
savo vaikučius, kaip augina 
kitos katalikiškos šeimynos 
Brighton Parke ir kitur, o ne 
taip, kaip kad dabar daro: 
nespėjo mergelė r^augti, jau 
bedieviškų šlamštų maišą ant 
jos užmovė ir išstūmė į gat
vę. Ko ji išmoks, v?dkiodamos 
po gatves ir bedievių namus? 
Doros, išminties? — kurios ir 
patsai žmogelis, neturi, jeigu 
drįsta nesvarius laiškus <Drau 
gui , rašinėti. 

24 ir 100. 
. ' ( 6 ) 

p — 

* 

Namiškis. 

BRIDGEPORT. 

Saldžiausios Širdies V. Je-
zaus, mėnesinis ir metinis su-

r— 

i ' 

BUTKUS UNDERTAKER ^ 
Co., Inc. 

P. B. HADLEY. Ueensed 
Balsam uoto jas 

710 W. 18 St. Chieago, 111. 
Viskas kas reikalinga prie pa-

grabų. Teisingos kainos. Gftriau 
šias »patarnavimą s. Važiuojame j 
tolimesnes vietas už tą pačią kai
ną. Leiskite mums pagelbėti jums 
• nuliūdimo valandoje. 

p Telefonas Canal 3161 

PETRAS MISEVIČIUS 
Persiskyiė su šiuo pasauliu 

Sausio 1, 1»27. 10:30 vai. va
kare, turėjo 49 metus amžiaus. 
Kilo iš Kauno retlybos Pane
vėžio apskričio ir iparapijos. 
Pamarliškiu kaimo. Amerikoj 
išgyveno 27 metus. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Do
micėlę, 3 dukteris. Emiliją 10 
metų, Oną 8 metų, Bronlslavą 
7 metų. Kūnas pašarvotas 2335 
W. 23 St. Laidotuvės Įvyks 
SeTedoje, Sausio 5 d., iš namu 
| AuSron Vartų parapijos T»až-
nyėią 9 vai. ryte- kurioje fvjrks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas } šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kvierialne vi 
sus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę liekame: 
Moteris, dukterys ir giminąs. 

PIRKITE RAKANDUS ATYD2IAI 
Paitiatykite mus pirm negu pirkslte 

kitur. Tamstos patys persitikrinsite, jog 
iirusti rakandai yra naujausios mados ir 
parsiduoda teisingomis kainomis. Turime 
«lidel| pasirinkimą visko kas tik reikalin
ga namui. , 

CASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Phone Boul. 9757 3224-26 So. Halsted St. 
3 

SKEITAI NUPIGINTA KAINA 
Nestor Johnson rr kiti skeitai nuo 

$1.25 iki $7.00 
Taipgi užlaikau pilną pasirinkimą nakti
nių reikmenų, - lempų, dažų, varniSiaus. 
elektros dalykų enameliuotų daiktų ir 
visokių jrankių. 

REIKALAUJANTI 

Vestuvių, le l -
mynų, Grupių, 
Pavienių Ir viso
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas guaran-
tuotaa. 

911 15fttn St. Calamet City, HL 
Tel. Ha^-uffifl 4530 

KRAUTUVIŲ FTKCERIAI 
%̂*C% Grosernlų, Bu

če rn i ų, Dellka-
tessen, Restau-
rantų, Kendžtų. 

Bekernių, m o š ų 
fpedalumas. 

Geras patarnavimas, žemos kabios. 
SOSTHErMS 

1919 South state Street 

londorių ir jį -^apTatinti sa
vo apielinkeje. 

Žmones džiaugiasi kalendo
riumi ir daug jų siunčia į 
JLietuva. 

Adm 

REIKALINGA 
8 Šoferiai ant busų Lietuvių kom

panijai, vežioti žmonės ir priimti pi
nigus, šoferiams reikės užstatyti 2a-
logą pinigi.škai j kompaniją. Darbas 
ant vfsados. Atsišaukite ypatiftkal 
nuo 7 Iki 10 vakarais, Nedėlioj visą 
dieną. 

8638 So. Justine Street 
Chieago, m . 

P A R D A V I M U I 

Grosernė ir saldainių krautuvė pri
verstas parduoti iš ' priežasties susi-
žeidimo. Biznis geroj vietoj. Parduo 
siu už nedidele kainą, savininką ga
limą matyti kasdien. Atsišaukite: 

1505 Bo. 40th Ct. Cicero, 111. 

NAMAI - ŽEMĖ 

Lankykite didžiausias Lie
tuvių Krautuves. Chieago je 
THE PKOPLES FURNI-
TURETUCE CO. Šiose krau 
tuvėse Jus visuomet rasite 
platesnę pasirinkimą nau
jausių madų, geriausio pa
darinio, Rakandų, Pijanų, 
Radio, Kaurų pečių ir visų 
kitų namams reikmenų ir 
puošalų. Kainas žemos, pa
tarnavimas mandagus. 

Lengvi menu mokesčiai 
Dvi didelės Krautuvės 

LEAVITT STR. GARAGE 
Mes taisome Jvairius automobi

lius. Mazgojame, užlaikome įvai
rių automobilių dalis. Taipgi ran
duojame garadžlų del pastatymo 
automobilių. 

LEAVITT STR. GARAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

Phone Ganai 9954 

Prie 19th Place 

1922-32 S. Halsted Street 
4177-83 Archer A venue 
Kampas Richmond S t 

^ 

PEARL QUEEN 

Concer t inos 

S. BUKAUSKAS 
1447 S. oOth AVB. Cicero, IU. TeL Cicero 5702 

AtsUankusiems bus duodamos dovanos " 

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

Taipgi turim visokios rųSies 
kitų muzlkališkų Instrumentų. 

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

Parsiųsime mūsų 
katalogą dykai 

VĮtak — Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Chica#o, DL i 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAl 

PEOPLES H A R D W A S I " 
AND PAINT 0 0 . 
S A T I N I K K A I 

GREG0R0WICZ BR08. 
Užlaikome: 

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

Tarime plombinių b elektros 
reikmenų 

1901 WEST 47tn BTREBT 
Telefonas Lafayette 4199 

HL J 
+~ 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

Malavojime, dekamo^ame, 
kalshnuojame ir popiemo-
jame namus. Paaarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 8 0 . HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chieago, EI. TeL Yards 7281 

KAS ČIA NORI 
BANDYT SAVO 

LAIME? 
ADARYK DURIS 

ĮLEISK SUROMSKĮ. 
J i s turi geriausių mainų, 

maino namus ant farmų, far-
mas ant namų, lotus priima 
už pirmą. įmokėjimą ant na
mų, biznius maino ant namų. 
Pardavinėja geriausius auto
mobilius Franldin ir Paige 
karus. Atvažiuok su s a W se-
njj automobilį gausi nauja jei
gu turi lotų mainyk ant auto
mobilio. Šie bar genai parsi
duoda arba išsimaino. 

10 flatų naujas kampinis 
mūrinis namas įmokėti t ik 
$5,000, kitus kaip renda 
1300-2 So. 48 Court, Cicero, 
111. 

J 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimaai 
Paskola suteikiama j vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas 9500,000.00 
3S04 S. KEDZIE AVE 

TeL Lafayette C7SS-6719 

6% 1-miMORTGY-
ČIAI 6% 

Parduodame 1-mus mortryčlus 
ir skoliname ant jų. Norėdami 
Investuoti pinigus ant 6%, ateik 
ir pasitelriauk, kaip Jūsų pinigai 
gal nesti 6%. Pas mus padėtus 
pinigus gali atsiimti kada norL 

Justin Mackevičius, 
3342 SO. LEAVITT STREET 

Chieago, UI. 
Phone Canal 1979 

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

Kas nori eiti į automobilių 
biznį padarys daug pinigų. 

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

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

JI 

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

i 

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

Tel. Hemlock 6151 

BRANCH 

3352 So. Halsted St. 
Tel. Yards 6751 
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