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"b faugas" r ra vienintelis lie
tuvi^ katalikų dienraštis Ameriko- n 
je. Šiais metais suėjo jo gyva vi- \ 
mo 10 metų.'Visi "Draugo" drau- 1 

J mia savo draugus 
gai ji romia, nes "Dtanjras* 

irau- & 

i « / V \ 5 i LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Spauda — tai galinga jėga. Tą 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 

, kultūros židinius, apginsime tikė-
\ jimą, pergalėsime tautos priešui. 
«<j Susipratę katalikai remia pinigaia 
J ir ražtais katalikišką spaudą. 
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Britanija Linksta Prie 
Nusileidimų Kinijoj 

Bet Kariuomene Skubiai Siunčiama 
! Staugtoji 

Vokietijos Socijalistai Netenka 
Vietos Valdžioje 

(VOKIETIJOS IŠGINKLAVI-
MO KLAUSIMAS 

P A R Y Ž I U S , saus. 29. — A-
teinantį pirmadienį maršalas 

SURANJCIOJO NUŽUDY-
TOS MOTERIŠKĖS DALIS 

x 
PI .ATTRVILLE, Wis., sau

sio 30. — Andai čia areštuo-
Foeh konferuos čia su Vokie- t a s bonų pardavėjas Wm. N. 
tijos delegatais išginklavimo jCoffey. Turėdamas k i tur žmo-
klausimu. P o tos konferenci-j nq, j i s čia, vedė pasiturinčia 
jos bus aišku, a r santarvės mi- ,Mrs . Ha t t i e Hales. Su j į j a 
l i tarinė kontrolės komisija ga- išvyko į atostogas i r vienam 
Ii apleisti Vokietiją. 

NORVEGAI RUSIJOJE 

A . D . F. Prezidentas Nusako PenkiŲ Dienu 
Darbe Savaitėje 

OSLO, Norvegija, saus. 30. 
— Žibalo koncesijų Rusijoje 
savininkai norvegai šiandie y-
r a j a u sąjungoje su " P a n - A -
in ie r ican" Petroleum and Tra-
Insport Co., kuri gamina žiba-
\\ą Kaida pusiausaly. 

miške nužudė. Jos lavonų su 
kapojo į dalis i r j vairiose vie
tose užkasė. T a s įvyko praei
to rudens pradžioje. 

Areštuotas Coffey viską iš
pažino i r policiniams autori
tetams personaliai nurodė, 
kur rasti lavono dalis, kurios 
jau surankiotos. 

CHICAGOJE 
. n i • i 

Nematyta Saturno 
užtemimo 

Praeitą penktadienį mėnu
lis užtemdė Saturno planeta. 
Astronomai buvo pasiruošę 
tų užtemimą, k u r s kartą į 16 
metu pasitaiko, observuoti. 
Bet diena buvo apsiniaukus 

per 

LIETUVOS ŽINIOS 
• 

ir nieko nematyta net 
st ipriausius žiūronus. 

Saturno planeta nuo žemės 

SAVANORIŲ KONGRESAS Smetona, jo žmona ir duktė. 
Aštuntą valandą Kongreso 

Pi rmasis Lietuvos Kariuo- . dalyviams Karininku Ramovė-
menės savanoriu, kongresas j - je buvo suruoštas rautas , ku-
vyko 1927 m. sausio 8 i r 9 d. riame dalyvavo Resp. Prezi-
Kaune. dentas, keletas ministerių i r 

Kongrese dalyvavo 107 į- į šiaip žymių asmenų. 
vairių apskričių atstovai i r ke-! 
lios dešimtys svečių. Delega-j SOVIETAI IR LIETUVA 
tai — vieni ūkininkai, kiti da-1 

J*. 

BRITANIJA LINKSTA 
TAIK'ON SU KINIJA 

PRIEŠ BRITUS PROPA-
GANDĄ EINA 

GEN. WOOD V£L OPE
RUOTAS 

McADOO VĖL IMA VEIKTI draugės, abi 19 m. amžiaus, 
_ _ _ _ _ _ i teisėjo Eller teisme pradėjo 

TOLEDO, O., saus. 30. — begalo verkti , kad teisėjas jų 
į Čia kalbėjo W. (1. McAdoo. nebaustų kalėjimu už dalyva-

rbininkai, t re t i studentai, mo-! Lenkų nuomone, l i e tuvos 
kytojai i r kitoki. Luomai ir pa- 'perversmas tiesioginiai atsi-

yra 2 bFijonu mailių tolumo-j šaukimai įvairus, bet dvasia j liepęs tarptautiškoj užsienio 
viena — Lietuva lietuviams j politikoj. 
•— tai jų obalsis. j Daugiausia tas perversmas 

Susirinkimo salė papuošta pakeitęs Sovietų užsienių po-
Vyties ženklu ir paveikslais j liti ką. <Jičerinas, sėdėdamas 
Basanavičiaus, i r pirmųjų žu-i Berlyne rengė tarptautišką o-

Teisejas pasigailėjo 

Galvažudžių plėšikų dvi 

« 

\ 

MANILA, saus. 30. — Ge-
Netoli 1928 m. Tad jfs iške-

SHANGHAI, Kinija, saus. SHANCJHAI, saus. 30. — 
30. — Britanija pradeda nuo \ e vien čia, Hankowe ir Can-
lankiau atsinešti į kiniečius, , tone, bet visoj Kinijoj ima 
kurie darbuojasi a ts ikra tyt i vis labiau plisti propaganda 
svetimšalių. prieš bri tus. 

Kariuomenės siuntimo nesu į Tai Rusijos bolševikų agen 
stabdo. Bet bri tai j a u r e i šk i a ' t ų darbas. Norima pirmiausia 
noro atsižadėti čia savo kon- Kinijoj ragus aplamdyti bri-
eesijų i r gražiuoju sugyventi . tams, paskui su kitais nebus 
su Kinija. sunku pasiskaityti . 

> j 

Britanija tą krvpsni pakei-į " 
čia pamačius, kad su' ja Ki-į K * ^ K 0 BOLŠEVIKAI kuriame bus aiškiai pažymėta 
H i jo j nenori kooperuoti nei 

I Ha naują politinį veikimą, 
nerolui V o o d . Filipim, S a l ų ' - . ^ k a n d j d a t u i J . V. 
^ ^ r a i i a m s u b o ^ a t o r i n i ^ S t o J ^ j j ^ ^ 3 d e m o k r a t 

rnberg General ligoninėj atli- . . . T> v XT X? ^ 
t
fo . . tgos . Puola New Yorko gu-

kta dar viena operacna. , . . , . , 
bermitonu, kurs stovi skersai 

BURNOTOJAI BUS BAU-
DŽIAMI 

• • • ' • 

ROMA, saus. 30. — Fašistų 
: valdžios jur is tai gamina nau-
iją. fralįjai narnamu j kodeksą,! WASFHNGTON, eau*.' 30-

J. Valstybių karo laivyno at-

jo kandidatūros kelio. 
• 

ŽADA SKRISTI Į PA
RYŽIŲ 

. • - • • 

vimą plėšimuose. 
Teisėjas susimylėjo. Abidvi 

paliko porai metų išmėgini
mui. Bet i spėjo, kad už ma
žiausią n u ž e n g i m ą abi atsi- dmS sveikinimų, kuriuos su

tiko su dideliu entuziazmu. 

vusių savanorių Eimučio ir 
Juozapavičiaus. 

pini ją, palankią bolševikų 'žy
giams. Lietuvos perversmas 

T a r p svečių buvp Seimo laiškiausiai parodęs komunis-
Prezidijumo nariai, nekurie i tų planus ir sugriovęs jų žy-

'gius Pa balti jos valstybėse, 
mertės atstovai. 

Kongresas susilaukė labai NUSIBODO "ROJUS" 

durs kalėjimam Abi bus po 
licijos priežiūroje. 

Amerika, nei Japoni ja . Gi pa 
čiai vienai pakelti karą K i-

MASKVA, saus. 30. — Bol
ševikų valdžia Kinijos klausi-

astri bausmė ir Durnotojams Į sargos leiten. lakūnas Nael 
Davis ateinančią vasarą žada 

nijai beveik negalima ir pa - Imu pareiškia, kad ji laikosi j 
vojinga. • į' * neu t ra lumo ' ' ir jei pasaulio/ 

. i valstybės paskelbs karą Kini- ' 

KALINU PLAKIMAS 
TEISOTAS 

skristi iš >fow Yorko į Pa
ryžių. 

Tuo būdu jis nori laimėti 
• . ^ 

AMERIKONIŠKAS KONSU- :Ja>< R«« ja "nesimaišys. « • 

L I S UŽPULTAS Bet jei nemažai rusų yra 
kiniečių armijoje, tai jų pti-

R A L E I G H , N. C , saus. 30/25,000 dovanų, 
— North Carolina valstijoj 
pravestas kalinių plakimo įsta
tymas. Vyriausias valstijos tei
smas išsprendė, kad įs ta tymas 

VISA SAVAITĖ KAI 
MIEGA 

191 kandidatų 

$io vasario mėnesiu Chica-
goj įvyks aldermonų rinki
mai. P rae i ta penktadienį bu 
vo paskutinė diena paduoti 
kandidatūros peticijas. 

Aldermonų vietų nori 191 
žmonių, kurių 46 y r a šiandie 
niniai aldermonai. Ketur i al-
dermonai atsisakė išnaujo bū
ti kandidatais . Du jų išeina 
iš politikos, du ki tu turi ki
tas politines vietas. . 

SHANGHAI, saus. 30. — !čių reikalas. J i e tai savano- n g r a priešingas konstitucijai. 
*• 1 * w » - V " * * V • « »| • • 1 I V * • I C'antone kiniečių minia užpuoir ia i veikia ir valdžia neturi 

le ir apdaužė amerikonišką I reikalo j iems tlrausti. 
kousuli Burrick. Praneša, ki-
niečiai buvo manę, kad tai j BRITANIJĄ PALIETĖ 
koks br i tas . AUDRA 

l 
CEDAR RAPIDS, Iowa, 

— 

i 

R A U D O N I E J I ARGEN-
TINOJE 

Suvažinėtas studentas 

Ant Illinois Central geležiu 
kelio ties 47 gat. rastas -tran-

l)u šimtai trisdešimt buvu
sių komunistų per smuko iš 
Rusijos " r o j a u s " į Estiją. 
Gyvenimas pasidaręs j iems v i 
siškai nebepakenčiamas Ru
sijoje. 

Kongreso svarbiausias už
davinys buvo išrinkti t inkama 
Sąjungos • Centro Valdyba i r 
organizacijos įstatai . 

Valdyba išrinkta. Įs ta ta i 
pri imti . > V 

; j Nekurie kairieji a t s tovai pWjANGLIJOS PASIUNTINYS 
siųlė pakelti į savanorių gar- * 
bės nar ius Dr. K. »Grinių ir Sausio 7 d. a tvyko Kaunan 
Dr. J . Šliupą. Anglijos nepaprastas pasiun-

Buvo paduota balsavimui. < m > ' s i r iml io tas ministeris 
Kongresas žymia balsų didžiu-

isaus. 30. — Irene MeCann, 51**v» « w *• S™- r a s iąs - t rau- j tovai pakviesti Resp. Prezide-
įmetų, jau visa savaitė miega Į ^ ^ i o suvažinėto La Salle Ex- n t o arbatos išsigerti. Atstovus! žinių, Rumunijos karalius s i 

GAL SIŲS Į KINIJĄ LONDONAS, saus. 30. — 
Baisi juros audra palietė Sko 

BUENOS AIRES, saus. 30. 
— Argentinoj smarkiai veikia 

ir gydytojai nesuseka to prie-
žasties. « 

ma atmetė. 

Pasibaigus Kongresui, ats
tovai iškilmingai, susirikiavę 
numaršavQ į Ka ro ]\fuziejų pa
gerbti savo žuvusių draugų, i r 
uždėjo vainiką. 

Pus iau penktą valanda ats-

Lietuvoje, J . Ch. Vaukan. J o 
tikslas e^ąti vietoje susipažin
ti su visais ivvkiais, kuriuos 
Lietuva pergyvena ir dar gy
vena. 

KARALIUS SERGA INFLU-
ENZA 

VIENNA, saus. 30. — Anot 
' • * Y"» * A 1 T 

AVASHINGTON, saus. 30.-į tijos, Anglijos ir Valijos pak 
San Diego jurininkų batali- r a ž ( , i u s P r a n e S a j s i n i t a i ž m o . 
jonas mobilizuojamas. Matyt, n h | s u ž e i s t a ; d i d e l i n n 0 s t o l i a i įvesti sovietų valdžią, 
bus pasiųstas į Kiniją. at l ikta. 

gaite sveika nuėjo gulti i r lig-raudonieu gaivalai — Rusi- » #
J

v
 n ° 

. • . „ .. , • •• i sioi nekelia, nei žadinama ne-
jos bolševikų samdomieji ko-munistai agi tatoriai . J ų t iks
las, ka ip kitur, t a ip ir čia — 

VOKIETIJOS KABINETAS 
SUDARYTAS 

SUSIRINKO UNGARIJOS 
DIDIKAI 

-

-

BERLYNAS, saus. 30. — 
Pačiam prezidentui von Hin-
denburgui pasidarbavus nau
jas kabinetas sudarytas . 

Socijalistai, kurie kabineto 
sudarymą nuolat t rukdė, su-
ignoruoti. J ų nei vienas nepa
teko kabinetan ir valdžioje 
net orė s balso. 

BUKAREŠTAS, saus. 30 . -
Vakar pirmu ka r tu susirinko 
įžengi o jo n sesijon Ungarijos 
parlamento aukštesniųjų rūmų 
atstovai, kuriuos sudaro vieni 
didikai. 

GRAIKUOSE NAUJAS 
SĄKALBIS 

ATĖNAI , saus. 30. — Čia 
susektas naujas sąkalbis tik
slu sugriaut i koalicine val
džią, knr i vos spėjo įsitaisyti. 
Prasidėjo areštavimai. 

PENKIŲ DIENŲ DARBAS 

I 
SEN. HEFLIN NERIMSTA 

NORĖJO SUDEGINTI 
TOLSTOJAUS NAMUS 

MASKVA, saus. 30. — Ži
nomo rusų grafo L. Tolsto
jaus, novelisto, namai padėti 
bolševikų įkurtam muziejuje. 
Susekta nežinomi žmonės mė
ginę tuos namus sudeginti. 

X> 

INDLVNAPOLIS, Ind., sau 
sio 30. — Anglekasių suva
žiavime turėjo prakalbą Ame 
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas Green. 

J i s nusakė, jog ar t imoj a- Išnaujo apskai tyta , kad 
te i ty visose pramonės šakos* |Cook apskrit ies nekilnojamos 
darbininkai susilauks penkių .aavas tys y ra 3,886,000,000 do 

WASHINGTON, saus. 30 . -
Senat. Hefiin nepaliauja sena 
te puolęs Kolumbo Vyčių or
ganizacijos, kur i buk norinti 
J . Valstybes į t raukti k a r a n s u 
Meksika. 

Forgy, 21 m., lavonas. Sako 
P i r m savaitės vakarė mer- |nia , j i s pa ts tyčiomis palindęs 

išbunda. 

LEGIJONIERIŲ SUVA
ŽIAVIMAS 

tension Uni-to studento Rr . p r i ė m ė į r vaišino pa t s Prez.! sirgo infl 

po traukiniu. 

ROCKFORD, 111., saus. 30. 
— Šiaurinės Illinois valstijos 
dalies legijonieriai čia vakar 
pradėjo suvažiavimą. 

BUDAPlfeTAS, saus. 30 . - -
Plaučių uždegimu serga miru
sio Austrijos imperatoriaus 
Karolio vyriausias sunūs pr iu 
cas Otto. 

-
• 

LONDONAS* saus. 30, — 
Anglių kasykloje, * a r t i Deal 
4 anglekasiai žuvo ekspHozi-
j°je. 

Nenori bulvardo 
Išilgai I r o m i s gatvės, tar

pe 67 ir 87 gat., savininkai 
priešinasi Loomis keisti bul-
vardu. Tuo reikalu j ie krei
pias teisman. 

Automobilių paroda 
Coliseume šį Šeštadienį ati-

dary ta kasmetinė automobi
lių paroda, Pr i s ta ty ta 300 nau 
jų modelių. 

Smitu išvyko Washingtonan 
Gubernatoriaus Small pas

k i r tas į senatorius šiai sesi
jai F r a n k L. Smith i r vėl iš
vyko į Washingtoną kovoti 
už vietą senate. - . 

dienų darbo Mrraitėje. J lerių vertes. 

PINIGŲ KURSAS 
Vakar dienon 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Bri tanijos 1 st. sv. 4,98 
Belgijos 100 belgų ' 13.91 
Francijos 100 iY. 
Italijos 100 lirų 

Vokietijos 100 mrlr. 

N E W YORK, saus. ' 30. '— 
Eas t Side gesinant gaisrą du 
gaisrininku žuvo. 

" B o a r d of T r a ^ " Chfei, 
3.93 goj 'žada statyt i vidaanietty ^ 
<f.2S fisų butą, kur§ a t s i e f s i ^ 121 klausimu vis da r nieko n#įt-

^5.73 milijonų dol. i lieka. 

Policija sulaikė Sam Kap-
lan, kurį keli vyra i kėsinosi 
nušauti . Policija spėja, kad 
pakįlanti kova gambHerių 
tarpe. # 

Miesto tarybos transporta-
rinjs komitetas gatvekariu 

uenza. 
5R 

T e i s i n g a s Patarnavimas 

^ Siyskite Savo Giminėms 

. 

*T3 
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LIETUVĄ 
P I N I G U S 

P F R 

DRAUGĄ 
Nes, "DRAUGAS" pigiau- -
šiai siunčia ir geriausiai pa- y 
tarnauja. "DRAUGAS" siun £ 
čia per didžiausią LIETU- ^ 
VOS VALSTYBES BAN- « 
KĄ IR ŪKIO BANKĄ. 

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

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

% 
v 
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D R A U G A S " 
Pttblkfced Daily fismpt 8uaday« 

Ome Year f.00 
8ix Months 3.50 
Three Monthe . . . . . . 2.00 
One Montti .76 
Kurope ©ne year . . . . 7.00 
Six Month.- ', 4.00 
A Copy .03 

PASTABELES 
-

Argi? 
Vienas lietuviškas "i'iloao-

fas" , rašydamas apie galimus 
ir negalimus valstybėje per
versmus, daro tokią išvada: 
"Niekad sukilimas negali bū
t i pateisintas demokratinėse 
^valstybėse, kur patys gyven
tojai valdžią renką". %Ar-gi? 

Daleiskime, kad demokrati
nėje valstybėje, smarkios 
agitacijos dėka, o taip pat a-
eiu įvairioms kitokioms ap
linkybėms, nekuri ar neku
rtos partijos laimi rinkimus 
ir jos sudaro valdžią. Išrink
tieji skaitosi patikėtini as
menys, nes jie žmonių išrink
ti. Ją . sudaryta valdžia ir tu
rėtų būti patikėtina. 

Bet štai vėliau ir rinkikai 
ir ne rinkikai aiškiai mato, 
kad rinktoji valdžia ar tyčio
mis ar savo nesugebėjimu 
stato valstybės nepriklauso
mybę tikran pavojun ir tik
ron pražutin. 

Kokia išeitis gali būti to
kiame atsitikime? 

Kas ^ali pavojui kelią už
kirsti? Ir prezidentas ir val-
dtaia to nedaro. Žmonės rin
kikai tos valdžios atšaukti 
negali. 

Taigi tik sukilimas čia ga
li gelbėti ir jis gali būti vi
siškai pateisintinas. 

Rusijos Sovietai. 
Visą Rusiją valdo sauja ar 

neskaitlinga gauja komunistu. 
Rusija skaitoma demokratin-
giauiia (sulyg komunistą) 
respublika. Valdovai komu
nistai skaito save teisėtai ir 
demokratiniai rinktoji val
džią. J i , lyg budelių gauja 
graužia visą rusų tautą ir ki-
*tas "Rusijos ribose* esančias 
tauteles. 

Ateis laikas, kad sukilimas 
nušluos komunistų valdžią 
Rusijoje. 

Argi tas sukilimas negalės 
būti pateisintas! 

Gal lietuviškasis "i'ilozo-
t a s " ir tokius sukilimus ne
pripažins pateisintinais? Taip, 
jis jų neišteisins, jei juos at
liktų katalikai, ar kitokie ti

kintieji. Bet lengvai pateisin
tų , jei atliktų, taįp vadina
mieji "pi rmeivia i" ar bedie
viai. 

To "filozofo" akyse Lietu
vos perversmo įvykintojai y-
ra banditai. Tie, kurie išgel
bėjo Lietuvą ir kruvinųjų 

* 

bolševikų nagų, vadinami ban 
ditais* 

Iš tikrųjų "folozofas" taip 
rašydamas yra pats tikriau
sias moralis banditas, kuris 
savo plunksna išlietais ant 
popieros banditiškais išvadžio 
jimais stengiasi kitų akyse 
tuos pagarbos vertus padary
ti pasibiaurėjimo asmenimis., 

Ar perversmas girtinas? 
Perversmas valstybėje nė

ra pageidaujamas dalykas. 

KETURIŲ SKELTOJI AUDRA. / 

(Pabaiga) 
Bolševikai šaukia del keturių teismo nutarimu savo val

stybę gelbstant sušaudytų savo sėbrų, "Koks gi proporcio-
nališkai baisus ir galingas turėtų būti kultūringosios Euro
pos visuomenės protestas ir šauksmas prieš 14 milionų žmonių 
išžudymą».••(" TagL « u n d . ' ' ) . 

Bolševikų tikslus ir darbus žino visas pasaulis^ bet ypa-
ir tinkamai jų šauksmą įvertina. 

Bolševikų tikslus ir darbas žino visas pasaulis, bet ypa
tingai gerai mes, lietuviai, juos žinom. Kam bolševikai kas-
met^milionus aukso propagandai meta? Kam tūkstančius pro-
pagandistij siunčia į visus pasaulio kraštus f Kad tuos kraštus 
nudažę jų sūnų kraujo raudonąja spalvą, juos savo provin
cijomis padarytų. Nelaimingos valstybes, kurios nesurado, 
ar bijojo tinkamų priemonių kovai su bolševizmu imtis. Kur 
šiandien garsaus bolševikų stiprintojo Čcheldzės tėvynė f Kur 
visos Kaukazo respublikos! Jų tik liūdna atmintis paliko. Vi-

IŠ K A T A l i K y F 
* * • 

Vyskupas Diaz yra Oentrali-1 da reikalinga visų katalikų 
nej Amerikoj. j nuoširdžios paramos. 

WASH1NGT0N. — Nacio ' 
nalė Katalikų (Jerovės Kon
ferencija pagaliau painformuo 
ta, kad Meksikos vyskupas 
Paskalis Diaz, kurį Calles 
valdžia ištrėmė, yra Centra-
linėj Amerikoj. 

Praneša, kad vyskupas 
Diaz iš ten vyksta Kubos sa-
lon. 

Moterų suvažiavimas. 
DENVER,' Colo. — Šios di-

jocezijos Nacionalės Katalikų 
Moterų Tarybos skyrius tu
rėjo suvažiavimą. 

Suvažiavimas atidarytas 
Pontifikalėmis Mišiomis ka
tedroje. Celebravo vietos vys
kupas Tihen. 

tos pačios priežasties ir mūsų kaimyne Estij 
gu būdu išsigelbėjo iš raudonosios okupacijos. 

Lietuva nenori jų likimo sulaukti. Per 10 metų grumda
mies su raudonu pavojum, daug ko esam išmokę. Ir teismas 
del to pritaikė paruoštos bolševikų revoliucijos vadams tokią 
bausmę, kuri daugiausia juos įtikina ir daro juos atsarges-
niais. Į,. 

Bolševikai ieško 4 bolševikų sušaudymo kaltininkų. " Iz-
viestija" tvirtina, kad jų "sušaudymas yra tautininkų nusi
leidimas krikščionims demokratams....*' Kad butų ir taip, tai 
krikščionims demokratams gėdos nedarytų. Tai tik dar kar
tą įrodytų, jog jie yra realus politikai, kad nepriklausomybei 
ginti pasiryžę visas priemones panaudoti, kad jie sugeba vyj 

sas jas laiko Lenino batas primynęs. Jie prarado savo nepri-
Tai tikra tiesa. Kiekvienas Mausomybę tk del to, kad nepritaiko bolševikams vienatines 
perversmas neša su savim ar!j u °s įtikmandios bausmes. Del tos pačios priežasties buvo 
daugiau ar mačiau blogo. Bet bolševikams į nagus 
kiekvienas tai turi pripažinti, 
kad iš dviejų blogų išmintin
giau yra pasirinkti mažesnį. 

Taip įvyko Lietuvoje. 
Pervrsmas joje, nors ge

riausiai pasisekęs, savo blo
gumo turėjo ir turi. Bet jo 
blogumas yra tik silpniausias 
šešėlis to bolševistinio blogu
mo, kuris Lietuvai buvo pa
rengtai. Imant tai dėmesin, į-
vykęs Lietuvoje perversmas 
yra pateisintinas. 

Valstybės, tautos ir visuo
menės labas, kuris tapo per
versmu apsaugotas, turi būti 
aukščiau statomas už tam tik
rų partijų morali nukentėji-
tną. 

Lenkijos šunybes. 
Lenkija, suprasdama gerai, 

kad jos žinios leidžiamos iš 
Varšavos, nieką neįtikina; tai
gi ji susiranda sau pagelbi-
ninkų Berlyne ir Paryžiuje. 

Lenkija be taikos su Lietu
va jaučiasi labai blogai. Gi tą 
taiką ji norėtų gauti be gra
žinimo Vilniaus. 

Taigi nuo nekuriu laiko 
josios pastangomis yra lei-

• 

Uždrausta skaityti laikrašti. 
PARYŽIUS. — Kardinolas 

Dubois ir Paryžiaus bažnyti
nės provincijos devyni vys
kupai paskelbė dekretą, ku-
ruiomi griežtai draudžiama ka [ m 

Sausio 28 d. 1927 m. 
TĖVŲ MABUONt? KON 

GREGAOIJA 
Kun. P. Kiidirka, Prov. 

Didžiai Gerb. Tamsta, — 
Šiandie pastebėjau "Drau

ge" , kad mirė ark. J . Idatu-
levicius. 

Suprantu Jūsų ir visų Lie
tuvių tą neįkainuojamą nuos
tolį. Jo graži siela įkvėps ti-
kybos ir tėvynės meilę ne
suskaitomoms ateities gent-
kartėms taip, kaip j is visus 
šių laikų lietuvius įkvėpė. 
Gailisi jo visi. 

Prašau priimti mano nuliu-* 
dimo žodį. 

Jūsų 
Balys F. Mastauskas. 

1 
i 

' I i 

WA8HINGT0N. — Nac. 
Kat. Gerovės Konferencijos 
Spaudos, Skelbimų ir Litera
tūros departamento pirminin
kas, 1 larrisburgo, Pa., dijoce-
zijos vyskupas McDevitt, pa
siuntė laišką visiems J . Am. 
Valstybių vyskupams. Nuro-

kusiai su atkakliais mūsų nepriklausomybės priešininkais ko*jdo, kad vasario mėnesis yra 
voti. Bet taip nėra. Jų nešaudė nei tautinitkai, nei krikščio- skiriamas Katalikų Spaudos 

Meksikoj aštri cenzūra. 
MEXICO CITY. — Čia ir 

visoj šaly laikraščių paduoda
moms žinioms valdžia ivedė 
aštrią cenzūrą. 

Ypač laikraščiams mždraus-
ta paduoti bent kokių žinių talikams pirkti ir skaityti fonua Joseph turėjo paskaitą 

apie Meksiką. 
Paskaitos klausyti buvo 

specialiai sukviesta Kongreso 
nariai, kurių arti trijų šimtą 
susirinko. 

Buvo Baltimores arkivysku

pus įkliuvę ir. Bavarija su Vengrija. Del a P i e sk i l imus , apie katalikų franeuzų laikraštį "Action 
;ies ir mušu kaimynė Estija tik stebuklim araštavimus. Laikraščiams Francaise", kurs kovoja Ka-

nurodyta, kad jie visuomet 
valdžiai reikštų palankumo. 

Katalikų spaudos mėnesis. 

tuliku Bažnyčios valdžią. 

Calles kovoja katalikus. 

MEXIOO CITY. — Meksi
kos prezidentas Calles tomis 
dienomis paskelbė dar vieną:.P«« Curley, daug kunigų ir 
"dekretą", kuriuomi atkarto
ja seniau savo skelbtus "de
kre tus" prieš kunigiją ir Baž
nyčią. Calles nurodo, kad jo 
"dekre ta i " visoj šaly griež
tai butų vykinami. 

Pasirodo, kad Calles val-

įžymiųjų katalikų. Buvo ne
mažai ir protestantų. 

Tarp amerikoniškas katalikų 
kongresas. 

MONTEVIDEO. — Čia tu-

nys demokratai. Nei spaudimų, nei nusileidimų iš bet kurios 
pusės nebuvo ir nebuvo reikalo jų daryti. Tai padare teismas, 
vaduodamasis šalies įstatymais, ir teismas už tai nupelnė vi
sos Lietuvos tautiniai nusistačiusios visuomenės simpatijos. 
Bolševikų gi tvirtinimas apie tariamus tautininkų nusileidi
mus krikščionims demokratam** yra, yra provokacija, yra ne
gudrus mėginimas suerzinti tas politines grupes, kurios stovė
damos tvota i ant tautyjJe's pagrindų, pasiryžusios yra vieny
bėj dirbdamos išgelbėti la&į. iš to pavojaus, į kurį buvo įvedę 
nevykę krašto valdovai; yra tai pastangos, įšardžiusios tą 
ramybę, atgauti sau prarastas pozicijas, kad vėl galėtų už
nerti Lietuvos nepriklausomybei mirties kilpa ant kaklo. 
Laimei nedaug pas mus atsiras tiek naivių žmonių, kurie t i
kėtų negudriems bolševikų tvirtinimams. ' •••"• : 

Maskvos oficiozas " P r a v d a " siunčia visą litaniją prakei
kimų. Lietuvai už jos 4 bičiulių kraujo praliejimą. Kraujas 

drisiami pasaulin įvairiausi, i pralietas. Bet tų keturių krauju išgelbėta visos tautos ir vai-
Lietuvai "bauba i" . į stybės gyvybė. Tų keturių krauju išgelbėta kraujas ir gyvy-

Štai per laikraštį **Berliner į bė kelių dešimčių nekaltų Lietuvos sūnų, kurios kraujuose 

Mėnesiu. Vyskupai meldžia
mi paraginti kunigus vasario 
mėnesiu iš sakyklų tikintiems 
nurodyti katalikiškos spąu-

Paskaita apie Meksiką. 
WASHlNGTON. — Aną 

dos svarbą. Katalikiška spau- dieną Kolumbo Vytis iš CaJi-

&iaurinės ir Pietų Amerikos 
katalikų problemas. 

Boersen Kur ier" ji skelbia, 
kad rytų politikierių (su
prask lenkų) rateliuose vis 
dažniau kalbama apie pasida
linimą Lietuvos. 

Tai nevvkdoma vien tik del 

buvo paruošta paskandinti Lietuvos laisvė. Tų keturių Mas-

už jų mirtį krinta atsakomybe tiems, kurie juos siuntė Lietu
von tą jų pragaištiaigą' darbą dirbti, kuriems buvo žinoma, 
kad panašus nusikaltmai tik tokiu būdu baudžiami. 

Jei Maskvos valdovai tiki, kad už tokiu žmonių sušau-1 
dymą gali būti koks nors prakeikimas, tai tas prakeikimas jų 
pačių galvoms krinta. Mes, grąžindami visus siunčiamus Lie
tuvai prakeikimus patiems jų autoriams, turim pasakyti, kad 
kasdien iš skausmo sugeltų širdžių ir Lietuvos padangės jų 
tūkstančiai siunčiami Maskvos adresu. Prakeikimą raudo
niems Maskvos valdovams kasdien siunčia minios invalidų, 
kurie sveikatos nustojo gindami savo tėvynę nuo jų pasiųstos 
Liet. grobti raudonarmiečių juros. Prakeikimą siunčia tūks
tančiai vaikų, motinų, žinomi ir seselių skęsdami kasdien a-
šarose del žuvusių jiems brangių žmonių kovoje uz savo 

BEDARBIAI 

kvos agentų auka, apsaugota šimtai tūkstančių vaikų, mote- brangią šalelę su jų grobuoniška armija. Prakeikimą siunčia 
rų ir senelių nuo vargo, skurdo ir bado mirties. Jie žuvo. Bet \ iš po šaltos kapų žemės tūkstančiai jų pražudytų jaunų gyvy

bių. Prakeikimą siunčia tiems ponams ir visa lietuvių tauta 
už visas padarytas i r daromas; jai skriaudas ir nelaimės. Ir 
tie prakeikimai pasiekia Dievo ausį. Jie Dievo išklausyti. 

dujų nepasitenkinimų (tur-' Franci jai, p. Klimo*, straips
nio apie Vilniaus klausimą. but lenkų ir komunistų), A 

to, kad Lietuva esanti Tautų! Lenkų laikraščiai su didžiu 
Lygos narys. Bet tai, girdi, ' pamėgimu kartoja, kad Pa
jai negelbėsią, jei ji nesura- j ryžiaus dienraštis "Journal 
sianti kelių komunikacijai j des Lebats" buk tai nepriė-1 lietuvai negalį turėti jokių 
per ją ir neprašalysianti vi-[męs Lietuvos Pasiuntinio'pretensijų prie to miesto. 
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Lenkai iš to bando daryti 
nepaprastas išvadas, na< ir 
gieda seną savo dainelę, kad 

Bedarbkpper regist ravimo, 
darbo biržų sutvarkymo, beda-

j.rlnų darbu aprūpinimo ir jie-. 
| ms atlyginimo klausimams ap
svarstyti ir tinkamoms taisyk
lėms paruošti p. Vidaus Reika
lų manisterio skiriama komi
sija: pirmininkas savivaldybių 
departamente ftirefetorius Vil
kaitis, nariai: .vyriausias dar
bo inspektorius Sostakas, vy
riausias statybos inspektorius 
inžinierius Macijauskas ir pi
liečių apsaugos departamento 
atstovas Jasiukaitis, dalyvau
jant Žemės Ūkio Ministerijos, 
Susisiekimo Ministerijos ir 
Kauno Miesto valdybos atsto-

Dievo prakeikimas matomai ant jų kabo. Ir gal arti toji die
na, kada jis nukris ant jų galvos. I r tuomet laisvai atsidus 
ne tik rusų tauta, bet ir visas pasaulis, kuriam tiek daug var
go ir nelaimių Maskva yra paruošusi. 

M. Krupavičius. 

varne. 
Komisija darbą pradėjo š. 

m- sausio m. 10 d. 

i FLATJNKU "DRAUGĄ" 

P R A N A Š Y S T Ė . 
Anglų kalboje paraše kun. Arthur T. 

Coughlan, O. SS. R. 

Verte kun. Jonas Navickas, M. I. C. 
(Tąsa) 

RIŠ ARDAS: Tu nesidrovėsi visokių 
niekų papasakoti apie vienuolius. 

\ LAYTON: Kiek tiktai nori. Bet klau
syk, kas man už tai užmokės? 

K1ŠARDAS: Kunigaikštis ir aš pats. 
Prisiekiu savo vardu. 

[ LAYTON: Hm, hm! Savo vardu, sa
vo vardu. 

r RIŠARDAS: Ar tu man nepasitiki? 
LAYTON: Atmink, jeigu tu arba ku

nigaikštis savo prižadų neištesėsite, jus 
užmokėsite savo — jus žonosite, kad Lay-
ton Legh 'dar gyvas ir veikia. 

RIČARDAS: Mes negaišuodami turi
me sukelti žmones prieš vienuolius. Aš 
jau keletą atsivedžiau. Dabar tu turi — 
(vienuolyno varpas skambina 6 sykius). 
Ką tas skambinimas reiškia! 

LAYTON: Tai yra paprastas būdas 
sušaukti vienuolius į tarybos posėdį. 

RIŠAlvDAS: Reiškia jie čia susi
rinks. Man tokiu būdu teks vakaio pa
laukti. 'Tuomet paaiškinsiu kas tau teks 
daryti, (išėmęs pinigų duoda Laytonui). 
Štai imk — tai tavo 'turtų pradžia. 

LAYTON (skaičiuodamas pinigus). 
Gražaus pinigo! Laimė šypsosi! Tai visa 
mano ir dar daugiau jausiu. 

R1ŠARDAS: Galimas daiktas, kad 
vyresnysis šaukia vienuolius jiems pra
nešti apie Vienybes Priesaiką. Layton, aš I 
čia tyčia atėjau sužinoti kaip jie priims 
karaliaus įsakymą. Ar šitame kambary
je nėra -nė jokios kertelės, kame butų ga
lima pasislėpti? 

LAYTON: čia :nėra kur. Kodėl nepa
stovėti už durų? Jas galima palikti 'pravi
ras ir- taip visa išgirsti. « 

RIŠARDAS: Tiesą sakai, tai, saugiau I 
sis būdas. 

LAYTON: Eina. Jie jau ateina, (abu
du išeina prp I duris). (Už valandėlės ra- • 
mi 

toja prie suolų. Senis kun. Humphrey, , Bažnyčios galva lemia mūsų vienuolyno linksmą žinią. Aš esu senis; ilgai jau 
dviejų vienuolių padėdamas, įeina paskui 
kitus; vyresnysis įeina paskutinis. Jisai 
atsisėda prie stalo; susėda ir kiti vienuo
liai). , j 

VYRESNYSIS :x Mano broliai, senai 
laukiamoji audra netrukus užkliudys ir 
mūsų brangius namus; išbandymo diena 
atėjo, kurioje mes turime pasirodyti sa
vo Dieviškam Mokytojui ar mes esame 
pasirengę J į sekti ne tiktai ramybėje į 
Alyvų kalną, bet ir kančių keliu j Kal
varijos kalną. Karalius atsiuntė mums 
Vyresnybės Priesaiką, kuria, jisai skelbia
mas Anglijos Bažnyčios .galva. Klausyti 
Jo Didenybės, pripažinti jį 4vEistauįs-^Baž-
nyčios galva reikštų amžius gyvavusio 
tikėjimo atsižadėjimą, reikštų Šventajai 
Dvasiai nepaklusnumą ir Jėzui 'Kr i s tu i 
išdavystę. Ar-gi .mes atsižadėsime dan-

;gaus ir žemės Karaliaus ir atsidtiosinie 

Dievas1 nesuteiks man tos garbės — mir-
atėmimą ir mums patiems mirtį. Dabar i laukiau mirties. Bet, oh, ar-gi gerasis 
galite pasirinkti — savybės nefekimas 
ant žemės ar danguje, gyvybės nustoji- ti kankiniu už tikėjimą! 
BHu arba an.žinos laimės. Ka jus pasi- I VYRESNYSIS: Tėve, mudu pragv-
renkate? Aš, nors labai myliu šitą sena j y e n o v a k a f t u ^ m u d 

vienuolyną su jo visais atminimais, vis- j ̂  n e a t s k i r 6 į t a ^ y f t _ ^ 
gi dangų daugiau branginu; as be galo | m k o k i o g g ^ j , m i r t i e g , ( n v . 
myliu savo tėvyne, bet dar daugiau Kris- - ^ p a g e l b g t i ^ ^ ̂ ^ . ^ 
taus Bažnyčią; nors aš labai myliu savo 
karalių, bet Dievą myliu už visa dau
giausia. (Stodamas ir iškeldamas ranką 
aukštyn). Aš atsisakau priimti Priesai
ką. TSe žodžiai, aš žinau, reiškia .mirtj. 

atmesti. Patsai stovėdamas, kalba į ki
tus). I r jųs, mano broliai? 

VISI (kartu puldami nn t kelių ir 
rankas iškeldami į viršų). Aš verčiau 

Nejaugi Viešpaties malonė aplenktų ma- ! ^ s i u , negu. priimsiu šventvagišką prie-
ne, ^nesuteikdama man užtektinai drą- j saiką. 

\ 
sos ii t v e r m ė s , kaip jisai, kad stiprino į VYRESNYSIS (jauniausiam vienuo 
šventuosius Kristaus kankinus, mūsų 
tautos dvasios milžinus kaip Albiną, Ta-

| mą ir kitus? Mano broliai, ką jus sakote? 
Kuris iš jųs • palydės savo vadą' prie a t • 

Anglijos karaliaus malonei? £et , mano j našos aukuro*? 
brangus broliai, jus turįte žinoki visą 
tiesą! Atsisakymas priimti priešaijcą, ;at-

u sueina vienuoliai pro I I duris ir sus- •' sišakymas karalių, J^nrika pripažinti 
' • -• ' ' i .< 

I ; 

V * i i 

IIUMPIIERY (puldamas ant kelių). 
Mano tėve Kristuje, kaip Betliejaus an
gelai, taip t ųu iums šiandie paskelbei 

liui)J Argi ir tu, Sebastijonai, jauniausis 
mano avi jos sūnaus •-

SEBASTYONASr Tėve, ar tu dar 
abejoji? 

(Bus daugiau) 
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į'ėjo mitingą Generalis Kata-
džioje. yra dar gana stiprus+liku Akcijos Komitetas. Iš-* 
ir ims laiko Meksikai grąžin-1 keltas sumanymas sušaukti 
ti laisve, kokią jis panaikino. Į tarpamerikonišką katalikų 

kongresą studijuoti bendras 
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LIETUVIAI AMERKOp 
CHESTER, PA. 

Chesteriečiai nustebino publi-
Jca. 

Sausio 16 d. surengta labai 
graži pramoga. Vadovaujant 
gerb. vargonininkei, p-lei M. 
Ufitruliutei, sulošta gražus 
veikai ūkai. Pirmiausia lošta 
' * Menulis Karalius'', vaikų 
operietė. 

Scenai atsidarius, pirmiau-
sia pasirodė "Saule'' su savo 
spinduliais. Paskui "Menu
lis", "Vakarine žvaigždė", 

Be KIMBALT, Grojlklio Pijano Jus 
nebusite patenkinti, nes Jūsų geismą? 
girdėti geresnę muzika ir turėti gra
žiausi pijaną j i su namuose rūpins 
Jus įsigyti. 

K I M B A L L 
GROJIKLĮ PIJANĄ 

"Eytine žvaigždė", "Mažoji 
žvaigždė", 4ttKaraUrtė", "Dte-
besis" ir "Lietaus lasai". 
Kiekviena turėjo gražus pri
taikintus kostiumus. Išrodė, 
kaip tikras dangaus skliautas. 

Antroj daly buvo " Šepečių 
drilius". Lošė vieni bernai
čiai. Jie pridarė daug ska
naus juoko. 

Trečioj tteiy buvo' "Rožių 
drilius". Lošė vienos mergai
tės. Kostiumai buvo gražus, 
iš Jurgio Washingtono laikų. 
Viskas publikai darė malo
naus įspūdžio. 

i 
Kiekviena ypata geidžia girdėti ge

resnę muziką ir kuomet Jus pama
tote KIMBALL pijaną. pakeli Jo 
viriu Jus pamatote iios medalius su 
žodžiais, "The only manufacturer 
Thus Honored," tuomet Jus tikrai ži
nosite kad radote geriausi planą pa
saulyj* t. y. KIMBALL. 

Po prakalbsiu ir išrinki- dV. KAZ. AK. JIEM. CEN- klių atvežė $24.50, už konsti-
mo ikuąpos "Valdybos prabilo 
ir gerb. Jdghonm "Bako: "Lin
kiu geriausio pasisekimo or-
ganiauotem© da*be". Sftarrn-
nė, kad apsileidimas, tai bai-
ei rnelaimė, pav., ''.Rusijos 
žmones per apsileidimą užsP 
traukė baisiausią njelamię4*\ 
Pažadėjo duot svetainę jei tik 
jaunimas norės susirinkti. 

•PRO PROTOKOLAS. 
— - 1 • . 

tucijas $.30 Gėlelės stovylai 
surinko $21,50. Stovylai auko-

prie jo, kaipo prie gero tė
vo, kuris, be jokios puikybes,, 
padavė ranką ^valdybai, linkė
damas geriausio pasisekimo,{ 

ragindamas darbuotis ir tapo" 
palydėtas .jaunuolių skai 

Ketvirtoj daly buvo sulošta | 5 i o m ^ f c i m rir g i r d i n g e i s j a u s . 
mais iki durą. 

Uiev^ :padėk jaunimui siek
ti savo tikslo! 

MELROSE PAM, 111, 

Peoples Furniture Co. yra vienin
telės Lietuvių krautuvės autoriauotos 
parduoti Kimball produktus, už vie
ną teisinga išdirbejų kainą su ge 
riausomis išlygomis. 
PIRKITE KIMBALL PAS 

PEOPLES DEL JŪSŲ 
PAČIŲ GEROVĖS 

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922—32 So. Halsted Street 

4177—83 Archer Ave. 

"Cingu lingu", komedija. Šis 
veikalas yra pįlnas juoko, be 
to, turi ir pamokinančių vietų. 
Vaidinimas pasisekė. 

Po vaidinimo p-lė J. Šefel-
taitė pasakė monologą. 

Viskas gražiai išėjo. Už tai 
ačiū vargonininkei, p-lei M. 
Mitriuliutei, nes jinai suruošė 
tokia gražia ir įspūdinga pro
grama. Nors jauna, čia gimu
si ir augusi, vienok didelė <pa-
triotė ir gabi veikėja. JNe tik 
pati gražiai lietuviškai kal
ba, bet ir vaikelius tėvučių 
kalbos mokina. 

Per ilgu* metus chestere-
čiai neturėjo dvasios vado; jie 
glaudėsi prie svetimtaučių. 
Vaikeliai lankydami svetim
taučių mokyklas pradėjo vi
sai pamirsV tėvų kalba ir 
skęsti svetimųjų bangose. 

Bet, gailestingas J»)ievas 
niekados neapleidžia savo vai 
kelių. Taigi ir •chetftereeiai 
susilaukė gero dvasias vado, 
kųn. Paukščio asmeny, kuris 
energai stojo į lietuvybės 
darbą, o p-lė M. Mitriuliutė 
jam padeda. 

Laimingi ehesteriečiai, turė-
ikrtiii tokį dvasios vadą ir var 
gonininke. 

Jei visados taip meilėje ir 
vienybėje veiks, Tai savo vei-
klumu pralenks senesnės kai-

* mynes parapijas. 

ADVOKATAI: 

J. P. VVaitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1§7M So. Michlgan Arenas 
Tel. Fuliman M M 

•peclallstas Abstraktu. Vedėja* 
visu tettu. 

I 

JOHN M I N S K A S 
LIKTU V18 ADVOKATAS 

II W. f 2nd SC arti Leavltt SU 
Telefoną* Genai 9BM 

•• landos : » ryto Iki 9 vakaro. 80-
redoj ir Pėtnyčtoj nuo 9 t. iki « 
T. Ved* visokias bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mor-
fičiaus lengvomis Išlygomis. 

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

U 8. La Saite st. Eoom 2001 
Cel. Randolpto 10*4 Vai. 

VAKARAIS: 
SS41 8. Halsted St. Tel. Yards OMI 
f lkl 9) v. • . «*••* Faaedėlio Ir 

. 

Publikos buvo pilna sve
tainė ir visi liko patenkinti. 
Visi skirstėsi namo su gra
žiais įspūdžiais, laukdami,' 
kada p-le Mitriuliutė vėl su-
lengs gražia, pramoga. 

Menka Dulkelė. 

JOHN B . BOffDEN 
(John Bagdzninas Borden) 
A D V O K A T A S 

T 8. DEARBORH ST., Room l&M 
Telephooe Randotpk 92*1 

Vakarais 2151 West 22 S t 
Tetephone Roonevelt * • * • 

Telefonas RepubUo 
y 

SO, CHICA60, ILL 
Sausio 23 (k, įvyko pirmas 

Lietuvos Vyčių, naujai suor
ganizuotos, kuopos susirinki
mas. Buvo atvykę 'L». V. -Cen-
tro Hašt. p-Je .A. Bubliaus^ 
±aitė, J. Oervokas ir p. Stul
pinas. Alejo ir gerb. kun. Pe-
traitis. Jaunimo buvo gra
žus hurelis ir visi prisirašė 
prie L. Vyčių, 

Panelei A. Eubliauskaitei 
i 

vadovaujant, išrinkta kuopos 
valdyba, kuri po kiekvieno 
išrinkimo padarė priesaiką^ 
•darbuotis pagal savo išgales. 
O gerb. kun. Petraitis besė
dint už stalo maloniai, ret--
karčiais šypsojo, žiūrėdamas 
kaip) būrelis lietuviško jauni
mo spiečiasi po tautiškai4ka-
talikišku obalsiu: Tautai ir 
Bažnyčiai. Jo veidas atrodė 
malonus. Jo balti plaukai su
darė patriarkalį mokslo vyro 
atvaizdy. 

Sausio 6 diena -Lietuvių; 
jaunimo kliubas Įniko metinį' 
susirinkime, Vaičiulio sve
tainėj. Kliubo valdybą suda-1 

ro: Veronika Kisielaitė — 
'.pirminirike, Kazys Stiegvylafc 
— vice-pirm., AlekjStočkaite' 
— rast., Vladas Puikys iždo 
glob., finansų raštininke ta 
pati, korespondentė ta pati. 

Lietuvių jaunimo kliubas, 
nors nepersenai susitvėrė* bert 
jau turi apie tketurisdetiinit, 
narių. Visi jauni, gražus, 
darbštus, visi dirba nuošir
džiai. Melrose Parke jau keli 
metai, kaip nebuvo jokios jau 
nimo organizacijos. Dėkui tam 
kas davė sumanymą sutverti 
jaunimo kuopa. Jei neklystu, 
tai bene nebus "tik p. J. Žvir
blis. Dėkui ir tiems, kurie var
go, organizavo, kol kuopa, 
pastate ant kojų. Jaunimas 
dabar džiaugias, l<ad turi sa-
vo lietuviškų' draugijų, galės 
daugiau lietuviškai pramokti,, 
nes susirinkimai vedami lie
tuvių'kalba. Nevelka jiems: 
prigulėti prie svetimtaučių 
draugijų. 

D A K T A R A I : 
> vm.. 

&v. 'K. A. Hemejų Drujos jo: E. Paulienė $5.00, P. Sta-
£?ent*as .turėjo regularį susi- niolienė $5.00, S. Junokienė* 
rinkimą, sausio 16 d., 2 vai. £5.00, & 'N. -$5.00, P. Gendro-
?po j»etų, Sv. Kaz. Seserų A- lienė $1.00, P. Gubistiene 50c. 
akademijoje, Chicago, 111. Viso ,atvei5 $46.30. Susirinki-

Susirinkimų atidarė pinn. mas ivyko. Gavo 7 naujus 
A. E. Nausėdienė analda. . narius. Išrinko naujų valdy-

Skyrus atstovavo.- bų. 
- 1 skyr., Town of Lake — Jaunimas, matyt, myk savo. J > . JJ. * Martiuette Manor: sus-mo 

i . * , . v . 'J, Čepuliene, M. Maceliume- . 
dvasios vadų rir giaudaiasi . * \ neturėjo. 

ne,JV. A. Galnaite. d 

2 skyt., Bridgeport — A. E. (Tųsa ant 4 pusi.) 
Nausėdienė, G. Sekleokiene. Įl 

3- «kyr., Nortli Side — N. 
Kregždienė, J. Krimiokaitė, 
»E. Andrnškevičienė. 

'5 «kyr., 18th St. — S. Bart-
kaitė, B. Ambromaitė. 

6 skyr., Bri^bton Park ~ 
E. Paulienė, S. Junokienė, B. 
Lindžienė, U. Dausėdienė. 

6 skyr., Marąuette Manor 
— M. Bkrebienė. 

^cyrių: 4, 7, 9, ttO, 21, 22 
atstovių nebuvo. 

IRaštininkė skaito protokolų 
iž praeito susirinkimo, kurs 
liko priimtas. 

Skyrių raportai: 
Town of Lake: rengia va 

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

PRIEMONĖMIS: 

. 

I Jei plaukai slenka? | 
1 Naudok | 

m. Y.S. NARY AUCKAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1225 N. Ashland Ave. 
Kampas Milwaukee 
Kanlbarys 309 

Tel. Brunswick 2889 
Kes. Tel. Brunswick 4258 

Valandos: 7 iki 9 vakare 
Nedėltomis pagal sutarti. 

L 

karą su išlaunėjimu Šv. An-Įv 

tano stovyjai įgyti. Vajaus rei 
kalu rengia "bunco". Komi
sijos išrinktos. Laiškai j drau
gijas dalinami. Nuo vakaro 
atvežė $170.70, mėnesinių 
duoki. $29:00, už konstituci
jas $40. Viao $200.10. Išrink
ta nauja valdyba. Susirinki
mai įvyksta ir skaitlingi. Pri
sirašė 4 naujos nares. 

Bridgeport: rengia vajaus 
vakarų su išlaimėjimu. Ko
misija išrinkta. Laiškai į dr-
jas dalinami. Mėnesinių dou-
kl. atvežė $13:00, už konstitu
cijas $.40. Išrinko nauja val
dybų. . 

Norik Side: rengia vajau** 
vakarų, kovo 6 d. Turės baž
nyčioje rinkliava. Laiškai dr-
joms dalinami. Susirinkimai 
Įvyksta. 

©righton Park: rengia 
"įbunco" q>. Barščienės name, 
vajaus reikalur Mėnesinių duo 

D E N T i S T A I 
%-SLT. 

"S 

Telef. Boulevard 7041 

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETI 'V 18 DENTISTA8 

4645 SO. ASHLAND AVENUB 
Ant B. Zalfsfcto ApUekos ' 

.1—be .peilio, 
2—be kraujo, 
S—be marinimo, 
4—be skausmo, 
5—be jokio pavojaus sveikatai 

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

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

Ligonius priima kasdienų 
nuo pietų iki 9 vai. vakare. 

Nedėlioms pagal sutartį. 
DR. AL. M. RAČKUS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
OBSTETRJKAS 

1411 S. 50 Ave. Cicero, 111. 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

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

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

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

VALANDOS: Nuo 1G—12 pietų 
ir nuo *6 iki 7:30 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 3110. NaktJ 

South Shore 2238 
Boulevard 4136 

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

Tel. Vincennes €987 ir 
Hemlock 6824 

DAKTARĖ U . O'BRITIS 
Gydytoja ir Chirurgą 

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

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

sutartį. 
I 

Tel. Boulevard 3686 

D r. J. P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 South Halsted S t 
Valandos: 9 — 12 i i rtyo 

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

Tel. Hemlock 2374 
VaL: Utarnlnkais ir Pėtnyčiomia 

nuo 3 iki 9 vai. vak. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS I R trEURURGAsl 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West tflad l i f te* 

Oor. S. Leavitt St. TeL Oanai 6222 
Rezidencija: 2114 W. 42nd St. 

Tel. Lafajette 4288 
Valandos: 1—4 & 7—8 T. 9, 

Nedėlioj: 10—12 ryto. 

. L P. SLAKIS 
D E N T Į S T A S 

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki I vaL 

• * • 

DR. P. G. LUOMONS 
tlETCVTS DEHTISTAS 

2201 WEST 22nd 8TREST 
Orei Ganai 1221 

Valandos: 9—11 ryto: 
—- J 

/• 

Etabar jaunimas Kas utar-, • 
nhikas susirenka į Vaičiulio 
Hvetarnę pasuuokhitL gražių 
dainelių. Chorui ^vadovauja ,p. I | 1 i | 
Lauraitis. C / » ^ S F 

Sausio 22 d. Vaieiulio sve- ^tttSlSmn&į&iRflĄ 
tainėj, ant 23 ir Lake ML, ioa- Po» ««»^Hill'a sustabdo šalti - į 
Fode , k a įk t r u m p u l a i k u n u - 8u8tabdo;iT galvos skaudėjimą., karš-
v e i k p iR«t t » i h i i v n r»rn»»v t J» ***> P* l i u o w r e i» vidurius, suvikri-vv«««e. inax iai DUVO .prraias na ^^ kūBft j , nepalieka blogu pa-
Žingrsnis. sekmiy. 

° Šaltis, dalrlnsi rimtas. Kasm8t nno 
m i* \ šalčiu priežasties niirSta virš 150,000. 
T-Oliau - p a m a t y s i m d a u g i a u . N e žai8kite su 8al«iu. Nusipirkite tik-

Dabar jaunimas rengiasi J ^ J ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
savo iškilmingo koncerto. 
Sako bus toks vakaras, ko
kio pas mus dar nebuvo. 

Suta. 

Pkone: Hemlock 2061 

DR. JOSEPH KĖLU. 
DENTISTAS 

6558 S. Western Ave. 

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą 
akių {tempimą, ir galvos 

skaudėjimą. 

DR. G. SERNER 
(LIETUVIS) 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 
3265 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 7679 

•i 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

A6 TURIU 43 M13TUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas kokj 
nepatyrėlį Tikrass pecialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzami-
navimo. Jus sutaupysit laiką ir j 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie netuiįį reikalingo patyrimo, su 
radymul žmogaus kenksmingumų 

Mano Radio — Scope — Raggi, J 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- { 
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negerove*, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjusią, įsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane. 

DR. C. C. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 1016 
20 W, JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 

po piety. 

Telefonas Bauievard lttfl 

Dr.S.A.Brenza 
4C08 SO. ASHLATTD AVM. 

Chicago, HL 
VaL: 9 ryto iki 12 ptat: 1 po. 
piet Iki t po piet, f:!• rak. Udf 
»:S0 vak. 

Tel. Boulevard 2160 

Tk. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, I1L 

Tel. Canal 025? Res. Prospect «659 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 South Halsted St. 
Rezidencija C600 S. Artesian Ava, 
Valandos: 11 ryto iki t po pietų: 

6 Iki 8:10 vakarą. 

Mamų ir ofiso BeL B f r d , fifc|f 

DR. A. J . BERTASH 
8464 S. HALSTED 

Ofiso vai.: l—S p. p. 4-8 vaL 
— * 

r** 

J 

Tikrai Gauk Kaina SOc e 

* 

25 METU PATYRIMO 
Pritaikime akinių del visokių akių 

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo. 

Jei skaitant raidės susilieja į 
daiktą. 

Jei spaudos rastas išrodo dvigu
bas. 

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

JAN SMETANA, 0. D, 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo aklu ir 
.pritaikymo akinių 

1801 South Ashland Ave. 
Platt JBldg., kamp. 18 8t. 8 augčtas 

Kambariai 14, 15, 18, T7 Ir 18 
Pafetebėkit mano iškabos 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėlioj 9 iki 11:20 ryte. 

Tel. Canal 6574 

DR. F. C. 
CHmOPRACTORIUB 

22019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 lkl t 

— J 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą, po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Liga 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 1—4, 
po pietų: nuo 7—8:30 vakarą 

Nedėliomis 10 iki 12 
• Telefonas Midway 2880 

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

Persikėle j Naują Vietą 

DU VAITO, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Lietuvi* Akių Specialistai. 
Pal«n«7vlns aklų {tempimą ku

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo, skaudama akių kar-
it}. Atitaisau kreivas akis, nuima 
cataraceus. Atitaisau t.runyp% regy-
ste Ir tolimą regyste. 

Prirengiu teisingai aklnlns Vi
sose atsitikimuose egaamlnavlmae 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klaidas. 

Bpeclalė atyda atkreipiama mo
kyklos Tsikučiama 

Valandas nuo 19 ryto Iki J va
karą Nedėliomis nuo M ryto lkl 
1 PO plstų. 

. (Dabar gyvena:) 
4712 43. ASHLAND AVE. 

Akiniai $4 ir aukščiau 
•v 

Dr. Maorice Kabi 
Gydytojas ir Chirurgas 

4031 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plasa 1249 
Valandos: 

Nuo 10 Iki 12 piet 
Nuo 2 iki t po piet 
Nuo 7 Iki 9 vakarei 
N e d ė l . n u o 1 0 i k i 1 2 p l o t . ( 

•J 

Tel. Lafayette 57ftS 

DR. A J. JAVOS 
GYDYTOJAS I B CHIRURGAS 

4449 SO. GAIiEPOKNIA AVENUS 
VAL.: 9 lkl 42 ryte; i iki 6 p. 
p. 7 lkl 9 vak. Panedėliais Ir 
Pėtnyčioms 2 p. p. lkl 9 vak. 

rhone Boulevard 8481 

Dr. Marge ris 
GYDYTOJAS IR CBTRURGAS 
3327 So. Halsted Street 

VALANDOS: 
Nuo 19 ryto lkl S po pietų 

Nuo I po pietų lkl 9 vai. •vakare. 
Sekmad.: nuo 19 ryto Iki S po piet 

- » - * — •»( 
ec 

ATSILIEPDAlffl i "T3RAU. 
GE" T E L P A N ^ S 8KEL 
BIMUS. PRAŠOME PAMI

NĖTI "DRAUGĄ" 
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D K A 7 U 0 
*H . mm . 

C H I C A G O T E 
PRANEŠIMAS. , J . Krūmas, maršalkai — J . 

| Vileanskais, O. Bartkienė, prie 
" D r a u g o " vakaro-koncerto vėliavų — A. Bladikas, L. 

(sausio 2o d.) rengimo ko-įGeniotb, teisėjas — St. Sim-

Gal kas nors pasakys: " A š pasikalbėjus su gerb. k m . 
Albavieium, ten nuvykti. 

Snsirinkimg. uždare pirm. 

A. E. Nausėdiene malda. 
A. E. Nausėdienė, pirm., 
V. A. Galnaitė, rast. 

AR MAŽA TŪKSTANČIŲ 
misija šiuo nuoširdžiai prašo 
visų tu, kurie yra paėmę iš 
anksto tlkietų platinti — par
davinėti grąžinti komisijai 

i 

arba tiesiog " D r a u g o " a d 
ministracijai pinigus arba ne
parduotus t i kietus. Komisija 
nori suvesti galutiną sąskai-

Komisija. • " _ 

WRST SIDE. 

Draugija Aušros Vartų Vy
rų ir Moterų laikė metinį su
sirinkimą, sausio 9 d. Kaip 
valdyba, taip ir komisijos na
riai išdavė raportus iš praeitu 
metų. Pasirodė viskas tvar
koje. 

Nutarta užprašyti Šv. Mi
šias balandžio 3 d. Apie pri
sirengimą išklausyti šv. mišių 
bus vėliau paskelbta "Drau
g e " 

Šiems metams valdybą su
daro: pirmininkas — Vincas 
Duoba, pinu. pagelb. — A. 
Bartkus ir Paul. Labanaus
kienė, nutarimų ras t — A. 
Linkus, turto rast. — J. Pe
trulis, kontr. rast. — Pr. 
Kiršis, iždo glob. — P. Bar-
dauskienė, Br. Žilienė, ižd. — 

GRABORIA V. 

S, D, LACHAWICZ 
Lietuvi* Graborius 
2314 W. 23rd Place 

Chlcago, 111. 
Patarnauja laido

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

Tel. Ganai 1271 
Siat 

TeL Boulevard 41S9 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mušu patarnavimas laidotuvėse 
tr kokiam reikale, visuomet eeta 
aanžlnlngas ir nebrangus, todėl 
<ad neturime Maldų užlaikymo 
skyrių. 

9307 AUBUEN A VE. 
Chk-ago, IIL 

1 u 

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

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAORABŲ VEDfcJAI 

Didysis Ofisas: 
4005-07 S. Hermitage Ave. 

TeL Tards 1741 Ir 4«4t 
SKYRIUS 

4447 80. Falrfleid a r a m 
TeL Lafayette 9711 

SKYRIUS 
141* 80. 4»tfc Coust 

Tel. Cicero 17M 
fiKYBIUS 

1 Auburn Aveooe 
Tel. Blvd 1241 

keviėius. Labdaringos Sa-gos 
Centro susirinkimas lankys — 
Dom. Oasparkienė, L. Dasavi-
eius. 

Draugijos turtas virs ketu
rių tilksta ne i vi dolerių. Narių 
yra virš 300. Susirinkimai 
laikomi antram nedėldieni 
kiekvieno mėnesio, pirmą vai. 
po pietų, Aušros Vartų para
pijos svetainėj, 2323 W. 
PI are. 

Korespondentas. 

o o 

einu ten, kur norui, ir priklau
sau ten, kur man pat inka". 
Taip tai taip, bet tada kam-
gi butų reikalingos parapijų 
ribos. Pasidarytų didžiausias 
mišinys. Į Šiaulių ir visos Šiaurinės Lietuvos išeivių gyvena Ame-

Katalikai žmonės visuomet Į r i koj neturėdami nė kokių žinių apie savo gimtąjį kraštą?! 
Net ir tie, kurie gauna laiškus ir skaito 'laikraščius negali 

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

Kad tai yra tiesa, rodo ir tas, Jvatbkilusieji iš siaurinės 
Lietuvos (Šiaulių apylinkių) Amerikos Lietuviai kankinasi pa
siilgime gimtųjų vietų ir iki šiol1 nežino, kad jau trečias me
tas Šiauliuose eina visuomenės, politikos ir kultnros savait
raštis | 

laikydavosi ir laikosi tvarkos 
ir įstatymų aukštesnėsės dva-
sinės vyriausybes; Bažnyčios 
tvarką ir jos įstatymus gali 
niekinti tik žmonės ne mūsų 
tikėjimo. 

Namiškis. 

BRIGHTON PARK. 

BRIGHTON PARK. 

Susirinkimo atgarsiai. 
> > Jau buvo "Drauge7 rašy

ta apie Nekalto Prasidėjimo 
parapijos susirinkimą. Vie
nok kai kurie dalykai buvo 
apleisti, būtent parapijos ri
bų klausimas. Kadangi šiame 
susirinkime daug žmonių bu
vo ir iŠ Marquette Park, tat 
įdomu jiems buvo žinoti, kur 
jie turi priklausyti. Kun. A. 
Briška nuosekliai pakeltąjį 
klausimą išaiškino. 

Kiekviena parapija turi sa
vo ribas, kurias nustato vie
tinis vyskupas. Taigi klebo
nai pareiškė, kad žmonės, gy
venantieji vienuolyno apielin-
kėje, yra Nekalto Prasidėjimo 
parapijonys, jau nuo 12 metų. 

Taip-gi pareiškė, kad jokio 
priešingumo nėra ir nebus 
kas del tvėrimo naujos para
pijos Marquette Park apielin-
kėj. Atpenė klebonas pabrėžė, 
kad dar pasirengęs pagelbėti 
visokiais galimais budais 
stumti pirmyn tą gražų dar
bą, nes nauja lietuvių para
pija — tai pliusas katalikys
tei ir lietuvystei. 

Prašyta atsilankiusiųjų žmo
nių iš vienuolyno apielinkės, 
kad jie tą' dalyką praneštų ir 
kitiems, kad katalikai žmo-

4 'Draugo" 21 num. Namiš
kio rašo apie bolševiką barz
daskutį, kuris nuogų paveik
slų sienas apsikabinęs, o sa
vo kostumerius kojčmis spar
do. Labai gražus Namiškio pa 
tėmijimas, nes katalikai netu
ri remti bolševikų. 

Namiškis rašo, kad mes tu
rime gana ir katalikų barz
daskučių, kurių ten pat porą J § 
paminėjo. Man žinoma, kad 
vienas iš paminėtų užlaiko 
Navvnu stoti. Aš manau, kad 
Namiškis to žmogo dar nepa
žįsta. Savo laiku p. Namiškis 
daug rašė apie vaikezą su pur 
vinu maišu. Nemažiau reiktų 
kreipti dėmesis ir ne vaikė
zus šlamštų platintojus. 

Br. 

" Š I A U L I E T I S 
kuris, kaipo didžiausias ir gausiai iliustruojamas provincijos 
laikraštis, visuomet smulkiai aprašo nevienam išeiviui artimų 
vietų įvykius, Šiaulių ir visos Lietuvos, ypač jos Šiaurinės da
lies gyvenimą, gyventojų džiaugsmus ir nelaimes. 

"ŠIAULIETIS" pats pigiausias laikraštis, nes Ameriko
je metams kainuoja tik 2 doleriu — gi j į skaitydami Jus vi
sada turėsit pilną, savo gimtinės vaizdą ir Lietuvos gyveni
mo naujienas. 

Siųskit 2 doleriu adresu — LTTHUANIA į ŠIAULIAI 
" Š I A U L I E T I S " ir visus metus turėsit sau rimtą laikrašti. 

BERLYNAS, saus. 30. — 
Vokietijos prezidentas nesuti
ko, kad naujam kabinete tei
singumo ministerio vietą už-
imtų monarchistas Graef. 

i i mktmi • 

Pirmadien i , Sausis 31,-. IMT 
j n i I ; I — i * — 

PARDAVĖJAI 
if tio kurio dirba atliekamu laiku 
patyrimą* nereikalingas, afi failu pa
rodyti jums kaip galima uždirbu 
daug pinigu. Angliškos kalbos ne-

L reikia. Atsišaukite nuo 11 ryto iki 
3 p. p. šiandien, Ctarntnke ir Sere-
doje. Klauskite: 

BEMKITE BIZNIERIUS. 

PARDAVIMUI 
4 kambarių fprničiai. 2 lovos Ir 

patalinės, 2 kamodės, valgiomojo 
kambario stalas ir 6 krėslai, 3 Šmo
tų parlor setas, gesinis pečius, 
minkštomis anglimis kūrenamas pe
čius, linoleum rugas 9x12 pėdų, vel-
vot rugas 8x10 pėdų. Viskas kaip 
nauja tik 3 mėnesiai vartuoti. Nau
jas Ford coupe autoimobilis. Parduo
siu viską kartu arba atskirai. Par
davimo priežastis išvažiuojam j Šilta 
kraštų. Kas nori bargenų kreipkities 
Si o antrašu: 

1517 South 49th Avenue ' 
Cicero, 111. 

CHALIAPIN 

BRIGHTON PARK. 

Brighton Parko lietimai 
katalikai labai susirūpinę. Vi
si, kur tik suseina, nieko 
daugiau ir nekalba, kaip tik 
apie parapijos vakarienę ir 
vienas kito klausia, kas joj 
gražaus ir gero bus. 

Vakarienė bus vasaro 23 
d., parap. svet. (lirdejau, bus 
duetų, solo, kvartetų ir visas 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos choras linksmins svete
lius. Be to, dar bus iš choro 
ir pianisčių, kurios skambins 
pianu, būtent: E. Ramašaus-
kiufe, A. Kasmauskuitė , H. 

nes iiinotų pas ką reikalejStakėnaite. Parapijos chorai 
kreiptis, ir kad laikytųsi 
tvarkos kol aukstesneji, dva
sine valdžia kitaip dalykus 
sutvarkys. 

Kiekvienas katalikas, ku
rios parapijos ribose gyvena, 
prie tos parapijos turi ir pri
klausyti, tenai visi jo dva
siniai reikalai turi būti aprū
pinti. 

markai dirba, ruošiasi prie 
programos. 

Valio! Nekalto Prasidėjimo 
parap. choras! 

Saviškis. 

T0WN OP LAKE. 

J. F RAD2IUS 
Pigiausia* Lietuvis Graborius 

CHICAGOJE 
Laidotuvėse pa

tarnauju gėriau-
ir pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų isdlrbystėe 

OFISAS: 
•68 West 1S Rt. 
Tel. Canal $174 
SKYRIUS: S238 
So. Halsted St. 

re!. Blvd. 4063 

FELIKSAS 
GUDGALIS 

mirė Sausio 28 d., 1827 m. 
3:15 \al. p. ff>. ("ounty ligoni
nėj, 46 metų amžiaus. Kilo iš 
Kauno Red. Panevėžio Apskri
čio, Pušalotu parap., Marija
ną vos Dvaro. Išgyveno Ameri
koj 25 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Agotą, sūnų Kazimierą 
7 m. ir broli Kazimierą Ame
rikoje, gi Lietuvoje tėvus ir 
brolį. 

Kūnas pašarvotas 1328 So. 
Avers Ave. Laidotuvės fvyks 
I taminke Vasario * d., Iš na
mų 8:00 vai. ryte bus atlydė
tas | šv. Antano bažnyčią. Ci
cero, 111. kurioj įvyk«$ gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Noliudė: Moterį?, suirus, 
brolis ir giminės. 

laidotuvėms patarnauja grab. 
J. . Eudcikis, Tel. Yanls 1741 

A. R. Dr-jos l skyrius ren
giasi prie vakaro su išlaime-
jiniu. Vakaras bus p. Pilipa
vičių svet. Turime begalo 
darbščią komisija. Visa šim
tine serijų jau išdalinta. Dar
bas varomas sparčiai pirmyn. 
Vakaras bus vasario 26 d. 

Rep. 

(Tąsa iš 3 pusi). 
Ind.. Ilarbor: kviečia į jų 

parengtą vakarienę. Prisiuntė 
kvietimus. ^ 

Centro vakarienė. 
Centro vakariene įvyksta 

vasa 25 d., Šv. Kaz. Seserų 
Vienuolyne auditorium. Ruo
šiama didele programa. Bi
lietai atspausdinti. Skyriai 
bilietų pasiėmė. 1 skyr. — 50 
tik., 2 skyr. — 50 tik., 3 skyr. 
— 30 tik., 5 skvr. — 15 tik. 
(per Bartkaitė), 6 skyr. — 50 
tik., 8 skyr. — 10 tik. 

A. E. Nausėdiene 25. 
5 skyr. - silpnai gyvuoja. 

| Įgaliota Centro Tautininke, 

isiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiirg 

IR 1 
KOMPANIJA 1 

"THE BARBER OF SEVILLE" i 
VIENINTELIS VAIDINIMAS 5 

| NEDELIOJ, VASARIO 6, 1 9 2 7 ^ ™ | 
I AUDITORIUM KAINQS 8$ ££,£"• į 
— <*£> O / l 

PEARL QUEEN 

į Vedėjo Lietuvių Dept 
Room 660 First Nat'l Bank 

Bldg. 
31 South Clark St. 

s ^ " * * ; 

S— 

REIKALINGAS žinąs savo 
amatą vargoninkas. Sąlygų 
d,ėlei kreipkities pr ie : 

Rev. AUG. PETRAITIS. 
105 Main St. Athol, Mass. 
a i = = = = = ' J 

RENDAVIMUI 2 grąžas 
kambariai, gražiai įrengti. 
Del platesnių informacijų 

i kreipkities: 
1740 West 87th Street 

\ 

Tel. Layayette «S34 

JOHN VILIMAS 
GENERALIS KOHTKAKTORTU8 

4901 SO. CAMPBELL AVE. 
Statau namus ant užsakymo Ir 

turiu naujų parduoti. Pardavimo 
Išlygos geros. 

$6.60 
S TIKIETCS GALIMA 

GALT OFFICE ir LYON & HEALY DABAR | 
Blllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 

•Į" ' * — ' • mt 1 M N p ^ ^ Į i ^ į Į ^ i ^ į 

I 

PIRKITE RAKANDUS ATYDŽIAI 
Pamatykite mus pirm negu pirksiu-

kitur. Tamstos patys persitikrinsite, Jog 
n rusų rakandai yra naujausios mados ir 
parsiduoda teisingomis kainomis. Turime 
didet| pasirinkimą visko kas tik reikalin
ga namui. 

UASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ! 

! 

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

Taipgi turim visokios rųSies 
kitų muzikai iškų instrumentų. 

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

Parsiųsime mušu 
katalogą dykai 

Vitak — EIsnic Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Chicago, 111. 

/ • « • 

3224 26 So. Halsted Street Chicago, 111. 
Telefonas Boulevard 97 57 

-^ » » » » » » < » » » » » » . 

Victoria Photo Studlo 
J. PRAKAITIS 

Fotografas 
Vestuvių, ftd-

mynų, Oruplų, 
Pavienių tr viso
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas guaran-
tuotaa. 

SIS 15BA Bt. Oahimet City, BL 
TeL f lsmmood 4&S0 

Phone Puilman 8296 

TUMONIS COAL GO. 
343 West 107th Place 

Roseland 

COAL — COKB — WOOD 

Parduodame angles pigiau 
negu kiti. Anglis laikome 
visokios rųšies. 

fiez. Phone Puilman 8092 

KRAUTU VIV FIKČERIAI 
Orosernlų, 
Černių, Delika-
tessen, Reatau-
rantų, Kendžlų. 

Bekernlų, m n s ų 
•ptclalumaa 

SOSTHKTMfl 
ISIS ScruLh geste 

LEAVITT STB. GARAOE 
Mes taisome Jvairius automobi

lius, Masgojame, užlaikome {vai
rių automobilių dalis. Taipgi ran
duojame gąradUų del pastatymo 
automobilių. 
LEAVITT STB. GARAOE 
2226-30 8. Leavitt Street 

I VAIRUS K0NTRAKTOR1A1 
S E 

Palauk Jonai, 0 Kur Taip Skubinės? 
RĖ€U PAS C. P. SUROMSKĮ, 5833 So. Western Ave. Matai koks cia gra

žius automobilius, geriausios isdirbystės PAKJE tiktai $1,365.00 su visais įtaisy
mais. Turiu lota moku taksas už dyką tai geriau 'mainysiu ant šio graižiaus naujo 
automobilio, perkant reikia įmokėti tik $350.00, važiuosiu kaip milionierus nie
kam nie gero. Jeigu su SUROMSKIU negali daryti biznio tai negalima gyventi 
Amerikoje turi kraustytis j Cicero. Suromskis parduoda automobilius be pini
gų. Jeigu kas turi kokią nors savybę, maino automobilius ant lotų, duoda naują 
automobilii už seną. N. 

Taipgi perka ir maino namus, lotus, farmas ir visokius biznius. Jeigu norite 
% ką nors laimėti kreipkities visuomet pas: 

• 

C P. SUROMSKIS & CO 
5833-35 S. WEOTERN AVENUE 

BRANCH 
3352 S. HALSTED STREET 

m 

Telef. Hemlock 6151 

Ttelef. Yaids «751 

h m S . i i 

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINT 0 0 . 
8 A • I N I » K A I 

GREGOROWICZ BR08. 
Užlaikome: 

Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto ralk-
menų, jranklų, Indų Ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

Turime plombinių tr elektros 
reikmenų 

IMI WEBT 47tk R 1 U D n v 
Telefonas Lafayeūe 4119 

Cblcago, UL 

3? 

BRI06EP0RT PAINTING 
& HARDVYARE CO. 

Mftlarrojjbne, ddkaniotene, 
kalsimnojame ir popfemo-
jame Barnus. Paaarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ra ir stiMn i r t i 
3149 SO. HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Ghicatfo, VI Tel. Yards 7281 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
2-RI MORGIČIAI 
3-T1 MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama | vienų dienų 
Perkame real estate kontraktai 

International Inveatment 
Oorporatioo 

W04 e. KJ2DZTB AVK 
Td. Lafcrefte «TE*-4TJ« 

\ 


