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GYVENIMO BRANGENY- >
BĖ KĮLA,

Venizelos Gryžta Graikijon
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PRANYKO FRANCUOS
MILŽINIŠKAS ORLAIVIS,

»

PASKIRTA DU VYSKUPU
SUV. VALSTYBĖSE.

Žinios iš Lietuvos

BOMA, gr. 27. — Šventa
. rį), vanduo pagavo ir prigir
sis Tėvas paskyrė du nauju
LIETUVIU BYLA
KAI-KURIOS VALSTYBĖS
PABY2IUS, gr. 27.—Pirr
dė arklį ir vaikina. Kitą dieVyskupu S. Valstybėse. Vie
NUO TO LABAI KENČIA.
savaitės
laiko iš Francijos
nas Nashville diocezijos —
ŠVENČIONYS. — K a i p ną buvo pastebėta pluduruomiesto Ttdoa Afrikon išskrikun. A. J. Smith, kitas Lin-|savo laiku buvo pranešę laik- jant vandeny kepuHė, pirkiBrangenybe daugiausia
do milžiniškas francuzij armi
coln, Neb., diocezijai — pre- j raščiai, 1920 m. lapkričio 7 niai ir arklys.
Skenduolis
paliesta Vokietija.
jos
orlaivis
Dixmude
su
50
BET ATSISAKO BUT PIRMUTINIU PREZIDENTU.
latas P. J, L. Bockman.
dienų Pustošių sodž., (Dau- buvo atrastas sekamą dieną.
žmonių {gulas. Praėjus trims
gėl. valse.) per vestuves pas
GENBVA (korespondenci
PARYŽIUS, gr. 27. — Čio- pondentams pranešė, kad jis j dienoms orlaivis staiga praKIBMELINĖ, Mar. ap. vieną ūkininką buvo atvykę
FRANKO KAINA
ja). — Per pirmuosius tris nai atvyko graikų delegacija nė vien nenori but Griakijos Sftišo i r ™«kur nesurandalenkų kareiviai, siųsti rekvi- Sprogusios granatos užmuŠDRIMBA.
siu metu bertainius visame j r
ifrravo su buvusiuoju prezidentu, bet ir nenori u ž - m a s - Aeroplanais lakūnai vizicijų daryti.
Kaip tik tuo tas 22 metįų vaikinas, Vincas
sur
pasauly matėsi, kad visur gy premieru Venizelosu.
Dele imti jokios tos respublikos'
3<> ieško, bet ikišiol be pa
NEW YORK, gr. 27.
— laiku pasirodė sodžiuje ir pa- Staniukynas, tarnavusis bervenimas
atpinga. jTečiaus gacija graikų tautos didžiu
sėkmių.
Kilusi
vėtra
jį
tu
politinės valdvietės kaip na
Francijos franko kaina nuo rtizanai apie 39 žmoniųr ku-. nu pas vieną vietos ūkininką.
šiuo paskutiniu metų bertai- m:>s vardu kv-etė jį Graiki
mie, taip užsieny. Jis tik no rėjo kur pragaišinti.
lat puola žemyn. Šiandie vie rie nuginklavę čia pat 5 len-|
r—— /
niu iš visų šalių pranešta, jog jon, kuri bus paskelbta res
ri sudaryti republikoninį ka
nas frankas nevertas jau a- kų kareivius, suėmė juos ir
gyvenimo brangenybės ten publika.
VOKIEČIU SITUACIJA
binetą, nurodyti ministeriams
merikoniško nikelio.
kartu su suimtais kitame so
dencija visur ima viršų.
Buvusi s premieras sutiko 4>areigas ir viskas.
DESPERATINĖ.
džiuje šešetu kareivių ir lei
"International Labor Bu- gryžti Graikijon.
Sutiko j "Aš jau baigiau visuomeni
PLĖŠIKAMS TEKO 30,000 tenantu, nugabeno juos lietu JAU IR RŪBAI AKIS LEN
reau" gyvenimo brangenybės kurtį ten republikoninę vald
nį gyvenimą ir tolesniai ne Taip raportuoja S. Valstybių
vių štabui; su žmonėms buvo
KAMS GADINA.
DOLERIU.
klausimu surinko žinių iš vi žios formą.
Bet pažymėjo, noriu išnaujo užimti jokios
paimta ir arklių.
observatoriai.
so pasaulio. Patirta,
jog
jog jis i šitai n o atsisakąs but valdvietės," sakė jis.
"Bet
(Eltos pranešimai).
TULSA, Okla., gr. 27. —
Visi tie lenkai, keičianties
brangenybė nuolat eina di
pirmutinis graibų respublikos joi mano šalis yra nuomones,
WASHINGTON, gr. 26. — Čionai du plėšiku apiplėšė vėliau belaisviais,
LINKMENYS, švenč. aps.
buvo su
dyn.
kad aŠ esu <jai reikalingas, ne Vokietijos gyventojai šįmet Goldberg Loan Co.
prezidentu.
Paimta grąžinti.
'Penkiolikos metų mergaitė JT,
Gyvenimo brangenybe Eu
atsisakysiu
jai
patarnauti.
os
Graikijon jis žadėjo gryžti
praleido
nelaimingiau š i a s virš 30,000 dolerių pinigais
buvo
^
y t ė iš Pašaminės sodžiaus
Vienu
tų
partizanų
ropoje yra tampriai surišta
Patriotizmas
yra
pirm
visa
tik po Naujų Metų. Pirm
Kalėdas, anot gautų raportų ir deimantais.
kaltinamas Juozas Paukšta, j v i e ^ 3 ° artimam nuo Linkmesu pokariniu stoviu. Kuomet
gryžimo jis nori turėti konfe- ko."
nuo amerikoniškų observatokuris 1921 m. pavasarį b u v o : n u sodžiuje.
Visų šventųjų
šhj metų pirmoj daly buvo
ronciją su Francijos promicVenizelos telegrafavo grai- rių.
Tokių liudnų švenčių ŠERIFUI REIKALINGI AU nuteistas mirties bausme, bet d i e a n nuvyko ^bažnyčion apvilties, kad Europai bus gra ru Poincare, paskui keliauti | kų valdžiai, jog jis priimąs
sivilkuS
vokiečių tauta niekad neturė
TOMOBILIAI.
ta
bausmė
paskui
buvo
suma-,
rankų darbo palteliu
žinta pastovi taika, brangeny
kvietimą,
sutinkąs
gryžti
jo.
Patys vokiečiai pripažį
Londonan.
žinta ligi 7 m. sunkiojo ka-.lietuviškom juostelėm apvesbė pradėjo sli/gti. Bet kuo
tu
sta, jog gruodžio 25 d. tautai
Chicagos policija turi dau lėjimo.
Jis dar sakė, kad jam yra Graikijon.
'
' T u 0 J i a a p i p i l ė policija
met paskui
francuzai ėmė
svarbu Londone palaukti AnIš Atėnų, Graikijos sosti- buvo apsiniaukusi diena.
gybę automobilių, su kurių
spausti vokiečius, padėtis pa
1922 m. buvo suimta dar ir ėmė reikalautidokumentų.
s
gi i jos parlamento susirinkimo nk'*s, pranešta, kad tenai įvypagelba
pasekmingiaus
parei
Markės
kaina nupuolus,
neturėjo, tai
blogėjo. Su pablogėjimu po^
keturi vyrai, įtarti dalyvavu Jidokumenaų
po Naujų Metų. Nori žinoti, kusios didelės manifestacijos, braigenybė neišpasakyta. Iš- gos einamos.
^Uon.
litiniu greta seka ekonominės
siais aname partizanų būry: , r a t o m P ė ^ ^ ^
Dėlto, ir Cook apskrities
kas mus Anglijos premieru. kuomet gauta žinia, kad Ve- eivystė kaskartas eina didyn.
Ten
resnysis
pWbar
sniruf's. Tas smarkiai atsi
Antanas Misinnas (Grigiškiu!
^
f' n ° Nori gauti graikų respublikai ntzelos žada gryžti, ir- kad.Mirimų ratos — blogyn. Mi šerifas reikalauja keletos au
liepia j visąjzmonių gyvenimo
i
* & ) ' ; Jokimas Čepulis b u - j ^ a l l t e 3 U O S t t t , k n t e H n s , r . h e "
tomobiliu
*
reidams''
atlikireikalingos paramos.
I Graikija Ims proklamuota re- rimai pasidaugino del alkio ir
padėtį.
-**"**. * JW|F
ves vaitas (TnbSMų-miit,^
^ ^
^
™ ^ ™™~
nėti.
Venizelos laikraščių korės- Į spublika.
bado.
1
A
SekHnnes
Martvnas ' šiaudinis (Augu- T* - .. ?*
J*™"
Trijose valstybėse.
iiti.:'
J v v . A J ii? tįsiai vienai mergaitei
kasnykaVaikų mirtingumas
ypač
6
J v
ciskių
sodz.)
ir
Adolfas
Lau-i
.
.
.
.
Chicagoje muitų kolekto • v. ,
/T* • •
r N (ištraukė iš kasų įr'grąsjė
nttč
-didis.
Neturima
vaikams
Vokietija, Ungarija ir "Ru
rinciukas
,(Panngių
sodz.),!
.
.
*
°
pieno ir kitokio reikalingo rius Niels Juul skelbia,, kad • - r\ ^vvi •
tr i varvti Lukiskm.
sija kaipo pirmiau, taip šian
šįmet
čia
už
importą
muitais
visi Daugėliškiu parap. Kal
jiems maisto.
die daugiausia paliestos bran
surinkta $15/>17,398.6ą, arba tinimas buvo suformuluotas
GRASINA.
Šįmet vokiečiams šventės,
genybės.
40 nuošimčių daugiau negu iš B. K. 108 st. 3 dalies, ir
Vokietijoj, ypač vienu mė
tai ne šventės. Vienas skur
jiems ( visiems grasė mirties j Kaikurie Vilniaus Lietuvių
perinai.
nesiu taip staiga gyvenimas
das ir badas.
Galybė įvairių prekių šįmet bausmė.
veikėjai gauna'įvairių grasi
palankiauja
AVASHINGTON, gr. 27. — bės ir Anglija
pabrangsta, kad žmonių už
Lapkr.
7
dieną
Vilniaus
aišvežta iš Chicagos.
nimų laiškais, pagalios ateina
darbiai toli užpakaly atsilie Čionai, anot žinių, bus sušau militarinei Franeijai. Aplink
DAWES KELIAUS
pygardos teismas Švenčiony
net į namus ir raikalauja pi
ka. Nesenai Vokietijoj mais kta dar viena ginklavimosi ją ant pirštų vaikščiojama.
WASHINGTONAN.
se
nagrinėjo
tą
bylą
uždary
Iš bėgių išslydo Bacino ave.
nigų. Kitaip žada skųsti len
Kuomet taip elgiamasi, tai
to ir kitokių gyvenimo daiktų mažinimo konferencija.
tomis
durimis,
del
to
ir
bylos
gatvekaris. Du asmeniu pa
kų
vyriausybei ir gabenti
Šią konferenciją projektuo franeuzų militarizmui lašiniai
kainos kasdien keitėsi, kas
CHICAGO. — gr. 27. — j
smulkmenų
viešai
nežinoma.
vojingai sužeista.
Kaunan.
Valdžiai apie tai
ja šaukti Prezidentas Coolid- darosi vis storesnį ir jis vis Pirm iškeliausiant Europon
dien darėsi aukštesnės.
Pirmininkavo
vice-pirmininNelaimė įvyko vidumiosty
pranešta ir kaikurie asmenys
Jos tikslas — sumažin- [daugiau* pučiasi ir ginkluoja- gen. Dawes važiuos TVasbingKuomet Anglijoj ir Austri ge.
kas
Ovsianka,
gynė
mecenaužsisukime. '
jau žinomi.
Valdžios žygių
joj perkant daugmenomis tru ti ginklavimosi ore ir po van si.
tonan pasitarti su Prezidentu
sas T. Vrublevskis.
dar nebatyti.
Kurgi su tokiu nusistatymu
putį viskas darosi pigiaus, deniu. Taigi, konferencija tu
Teismo
nutarimas:
A.
Mi
ir (Valstybės sekretoriumi.
CHICAGjO. — Šiandie ne
galima
sulaukti
taikos
Euro
ri
paliesti
aeroplanus
ir
nar
tai 'gyvenimo brangenybė ne
Gen. Dawes santarvės vals- pastovus oras;
pramatomas siūnas ir J. Čepulis išteisin
PASVEIKINIMAS VYSpoje.
Taip
reikalams
stovint
dančias
laives.
atsilieka nuo kitų šalių.
tybių pakviestas į ekspertų lietus; maža atmaina tempe- ti, o M. Šiaudinis 4r A. Laujokios
KUPUL
Suv. Valstybėse kai-kurie Sakoma, Prezidentas tos rų- negali duoti naudos
rinčiukas nuteisti sunkiuoju
raturoje.
komisijos pirmininkus.
produktai ir daiktai ėmė lai šies internacionale konferen konferencijos.
kalėjimu ligi - gyvos galvos.
Lietuvių Draugijos nuo ka
psniškai kilti šių meįų prad ciją projektuojąs. Bet netu
Gynėjas padavė apeliaciją.
Sutarties svarbiausi keturi
ro nukentėjusiems šelpti Cen
5 ŽUVO PAKRAŠČIU
žioje.
Tokioj padėty tos rįs drąsos šaukei pirmiaus ne
posmai šie:
didžiulės
kainos ir ligi šių dienų pasi- patyrus, ar visos
AUDROJE.
MONTVIDAVOS dvaras, tro Komitetas nutarė pasvei
Busijos bolSevistinė vald
valstybes pritars tam projek
kinti lapkričio 25 jubiliejaus
liko.
žia pripažįsta užtrauktas ca- Birž.-Pasv. apskr. — Stepas
SEATTLE,
Wash.,
gr.
27.
tui; Dėlto, pirm šauksiant
Lideika, kumečio sunūs, 23 dieną J. M. girniaus Vysku
Šveicarija paliesta.
rb
laikais
skolas.
konferenciją norima pirmiaus — Kalėdų naktį juros pakra
m., jojo iš Panevėžio Lavenos pą Jurgį Matulevičių ir įteik-,
Busijos
ta
pati
vajdžia
su
audra.
Šveicarija irgi paliesta gy pasiteiriauti, ar bus pritari- ščiais siautė baisi
upės palanke; upe buvo aplie ti nuo savo įstaigų pasveiki
tinka
grąžinti
franeuzų
pilie
Penki
asmenys
žuvo.
TAI
SUTARTIS
CARO
LAI
venimo brangenybės. Šį ber- mo.
čiams savastis,
kurios par jusi visą lanką, brisdamas ar- nimo adresus,
KŲ
SKOLŲ
REIKALE.
tainį gyvenimas aštuoniais
Daugiausia apeina Franciklys pataikė į duobę (dubur
n a ]
duotos.
nuošimčiais didesnis už pra ja. Kaip žinoma, ši valstybė
Francuzai kontroliuos Rusi Atpildomi visi franeuzams •sa
eitą bertainį.
turi milžinišką
oro laivyną.
jos finansus.
piliečiams padaryfi Husijoje
Belgijoje viskas brangsta, Gal ji nenorės tą laivyną* ma
BEELYNAS, gr. 27. —Pa nuostoliai.
išėmus kai-kuriuos valgomuo žinti.* Gal ji bus priešinga
EL PASO, Tex., gr. 27. — tirta, kad tomis
Bolševikai panaikina užsie
dienomis
sius produktus, pagamintus iš siaurinti ir nardančių laivių
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskit©
Iš Meksikos apturima žinių, francuzai su bolševikais pa nių prekybos
komisariatą;
kviečių;.
skaitlių. -Tad kas iš konfe
per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
jog revoliucionierių spėkos, darę ir jau pasirašę sutartį, taipat sutinka vykinti refor
Rusijoje, anot informacijų, rencijos be aiškaus Francį
siai patarnauja.
nors palengva, bet pažangiuo- pagal kurios francuzai kont mas rusų ekonominiame nu
nėra jokio atpigimo,
nors jos pritarimo.
"Draugas" siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet
ja ant sostinės.
Obregono roliuos Busijos finansus, kaip sistatyme.
kai-kurių produktų kaina neir Doleriais.
Pasirodo, kad Suv. Vaisty kariuomenė negali sustabdyti ilgai Rusija neatmokės sko
Kai-kas spfeja, kad bolševikįla.
Matyt, aukščiaus jau
Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas" ižraSo čekį-draf-^
revoliucionierių.
lų.
stinė valdžia neratifikuos tos* tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o ji©
nei kilti negali.
Kas Obregono valdžia} blo ^ Konferencija buvo vedama sutarties. Ji tai ratifikuotų, auėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir b©
Gyvenimo brangenybe kįla Suomijoj, Čekoslovakijoj, Šve
dijoj.
giausia, kad kažkurie jo ge ir sutartis padaryta čia Ju jei Francija žadėtų ją pripa atitraukimo.
dar šiose šalyse:
Kanadoj,
Pastovios kainos randasi nerolai su būriais kareivių goslavijos atstovo namuose. žinti.
Bolševikai tečiaus tą
Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, ' < D^augas ,,
PTN I G Ų~K U R S A S. šalyse: Italijoj, Bulgarijoj ir kovos laukuose pereina revo Sutartis pasiųsta Maskvon, sutartį pavartos kitokiems pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienai
Egipte.
liucionierių pusėn.
kur ją bolševikų valdžia tu- tikslams. Nes kas tai sakė, išmoka.
Nėra vilties, kad laikai pa
laetuvos 10 litų
$1.00
Nežiūrint to, iš Mexico Ci ręs ratifikuoti.
kad jie norėtų mokėti senąTaipgi "Draugas" siimčia pinigus ir perlaidomis. No
Anglijos 1 ster. svar. 4.36 sigerintų, kaip nėra vilįies ty praneša, kad Obregonas ti
Sutartį pasirašė: bolševikų!šias Busijog feEolas arba lei
rėdami platesnių informacijų kreipkitės:
laimingai kisi galų-gale -maištininkus' valdžios vardu Krestinsky, kontroliuoti kam savo finanFrancijos 100 frankų 5.16 Europai taikoje
"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
įveikti.
Italijos 100 lirų
4.33 gyventi.
gi Francijos — de Margerie. sus.
OhicflfO, Illinois
ąjg 2334 South Oakley Avenue
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Dar Viena Konferencija
Projektuojama

FRAKCIJA SU BOLŠEVI
KAIS PASIRAŠIUS
STOTĮ.

MEKSIKOS REVOLIUCIORIAI NEĮVEIKIAMI.

Litai ir Doleriai

- *

DIENRAST
LIETUVIŲ i A T A U K Ų
.4

DRAUGAS"
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TIKROS AUKSO KASYK- migų, užmoka bausmes-ir ke- divorsų išpuolė 8; 1922 m.
LOS.
i liauja atgal Kanadon bešvii- jau 13.
!
paudami. Kiek palaukus jie . Taigi, progresuoja sutuoktu
,,
Ne vienį "booUegeriai .naujų s ve timdaliu būrius veda vės. Bet kur-kas labiaus plin
šiandie Suv. Valstybėse turi Į į Suv. Valstybes. Nauja pelną ta divoraai. Iš divorsų daugu
geruosius laikus. Tokius lai-'ima.
mos galima patirti dorinę ša
kus turi ir daugelis Kanados Y Suv. Valstybes šiandie dide- lies gyventojų padėtį.
agentų, kurie iš ten paslapčia liūs sau nuostolius paneša ir
Cenzo Biuras turi daug dar*
v
veda svetimšalius į Suv. Val daug vargo turi del nelemtos 4 bo, bet permaža darbininkų,
stybes.
prohibicijos ir ateivystės var- Biure dirba tik 777 asmenys.
Biurui skiriamos išlaidos per
Ateivystė į Suv. Valstybes zymo.
Pravesta proliibicija, bet ne mažos.
suvaržyta. Čionai įleidžiama

pasitenkinimo ir pasididžia
vimo. Ir kur g i ! Laikyti bur
noj tokią "britkybe" ir dar
išlaikyti dvasios ramybę ir
lygsvarą, tai yra kuo pasidi
džiuoti ne vien prieš save, bet
«
ir prieš parinktą draugiją!
Nekartą afš mėginau vesti
p a ^ i b ė j i m u s s u tokiais si-

APIE SIGARUS.
f e l j e t o n ą

s).

Vienintelis s u t v ė r i m a s , ti gana sunku. Sulig dabartį už kuri niekas niekuomet ne- nio supratimo, išeitų šis tas
MMUlf
. . . • • « • • • • • • SS.W
Pusei Metų
$3.00
užsistoja — tai žmogas,
'labai ciniškai sudaryto iš pra
Di pr eaumtr atą mofcasi lakamo. Lai
' sto tabako. Kad del sigarų
Aš esu matęs giliai jaudikai skaitosi nuo otrašymo dienos,
niekam nesidarytų koktu, uz
l t kuo Naują Meta. Norint permai
nanfias wena, geltatent &j^ ^
;
nyti adreaą risada saikia prisiuaV f l n / < l i m nr\;\rn LJIivio
\Tianam
m
1
*>
..
. . _. _
_ y i
,
vančtus
gyvulėlius. Viena*
in •»
ti ii ienai adresas. Pinigai geriaunigus ir tas visiems patiko. garų rūkytojais užduodant
nai tinsti išperkant kraaoja ar ex žinierius prie mano akių; išsmalsiausius
J Kur daromi sigarai — sun jiems pačius
preao "Money Ordai" arba įdedant
gelbėjo iš alaus stiklo m u s i ą ' ^
^ ^ ^
u
u i
klausimus:
pinigui Į registruota, laišką
vien i i pasigailėjimo silpno J a v o g ^ ^ ^ ^
Gavanoj.
T
įstatymais nustatytas kiekvie rasta atatinkamoji priemonš
— Pasakykit, ką jųs jau
DRAUGAS P U * . CO.
vabalėlio.
Tiesa,
musia
jau
I
Apskritai^
tokia
biaurybė
gal
LABDARIŲ SEIMAS
čiat, kuomet sigarą rūkote?
2334 South Oakley A venus nos šalies žmonių skaičius. jų vykinti. Suvaržyta ateivybuvo
negyva,
o
inžinierius
gir
įk
labai
nešvab
u
t
d
a
r
o
m
a
t
NEDĖLIOJ.
Negavę progos čia ineiti, Eu slė, bet neapdraustos sienos.
— Aš T Susimildamas, kas
Chicago, Illinois.
• •
tas,
bet
vis
tik
gražus
jaus
j
i
į
piktai
ten,
kur
gy
r i o Y eto
ropos išeiviai keliauja Kana
T e l Roosevelt 7791
Amerikos Lietuvių Rymo — mas ir gerojizmas užsitamau ventojams labai karšta, kur tokioj valandoj į save domę
don arba Meksikon ir iš tenai
CENZO BIURAS.
kreipia? Kas liečia aplinki
Katalikų Labdaringoji Sąjun-^ ja pagyrimo.
į
j
rįėra
jokių
mokesnių,
kur
vyjie vedami šion "žadėton" že
nius — reik pasakyti, labai
ga laikys Seimą 30 ir 31 die
Nekartą
taip
pat
esu
fiiaj
rai
vien
geria,
o
moterys
del
DAR VIENAS B1LJUS.
mėn.
Washingtone yra Suv. Vate-, nomis Gruodžio mėn. 1923 m., tęs, kaip gražus ponaičiai, tos priežasties kelia, skanda- urnai visi bala, čiaudi...
Anot žinių, svetimšalių kon tybių federaJis Cenzo Biuras. Aušros Vartų parapijos svetai
— Klausykit, jei jums taip
pastel^ję šunelį, norintį nu- "lsKongresmonas
Watkins,
trabanda iš Kanados pastarai Tas Biuras Pirklyboe sekreto nėje, 2323 West 23-rd Place
patinka, kaip kiti bala ir Čiau
sUeisti nuo gatvinio suolelio,' A š P a t s d i d e l i s rūkorius. Iš
demokratas, iš Oregono val siais laikais padidėjo. Kontra
di, tai yra dar geresnių prie
riaus žinyboje, taigi, kaipir Cbicago, BĮ. Seimo tikslas yra
šokdavo jiems pagalbon, kad kęsti pusvalandį be papiroso,
stybės, įdavė Kongresui nau bandininkai daro didelius pini
monių padarytį kad žmones
komercijos departamento ša toks, kaip surasti naujų prie
vargšas gyvulėlis, bešokda- | t s i d e l m a n ^ s r e i š k i a * . p a t '
ją, sumanymą ateivių klausi gus. Nors tas slaptas užsiėmi
baltų: paimkite šautuvą ir
ka. Biuro viršininku yra dire monių, kad galima butų grei
a
a t ė m i m a s i§ el@ėtos
laz
mas,
nesusižeistų.
Negalima
^
_
mu.
mas visuomet yra surištas su ktorius Ntewart.
pradėkite iš netyčių pyškin
čiau pastatyti prieglaudos na
teeiau nepasakyti, kad netru dos.
Šis savos rūšies šimtapro pavojumi, tečiaus to nežiūri
Seniau sigarai buvo visai ti... Tai taip pat, žinote, pui
Cenzo Biuras kas dešimti mą su ligonine, kur galima kus po to šie ponaičiai imda
centinis šovinistą* labai atvi ma.
aplinki
pora visam šim- kus būdas suteikti
metai Kongreso išsprendimu butų tinkamai priglausti nelai vo sukinėtis apeidamas, tų šu '> ,
.
.
ras.
Jis reikalauja:
v. . , 4
Iš pasitikimų versmių patir atlieka Suv, Valstybių gyven mingus lietuvių našlaičius ir
..
. . ,
, t . * ., tmeciui. Darydavo tada iš ge niams smarkių pergyvenimų.
Pilnai uždrausti visokią at- ta, kad tie vedėjai — agentai
tojų surašymą. Paskui jis ve pavargusius seneliui. Kadangi nelių savimnkes, bet vis tik . ^
— A, ką čia su jumis, baJBOJJ
teljako
rakė
gar
eivystę į Suv. Valstybes ligi už kiekvieną vedamą skersai
statymo narna darbas jau yra jie pirma parodydavo gerą b m g į ^ ^ ^
da visokius kitus cenzus.
į^įį^ iano\3li, besiginčyti.^ Sigarų
su
1929 metų. Tuogi laikotar sienos svetimšalį ima po 20 iiBiuro direktorius kas metai pradedamas, tai ir Labdarybei pereidavo
Širdį šnneliams,
o tik vėliau daįSj
dažniausia
po pietįų
ir mėgėju reik gimti..
prie damų.
piu pasidarbuoti čia gyvenan «ri 40 dol.
rūkydavo
taip
puikiai
ir
laipe
Pirklybos sekretoriui įduoda reikės daugiau* darbininkų,
— Ačųj Dievui, kad aš nečius visus svetimšalius suasiO
kiek
kartų
teko
matyti
ningai,
kad
jų
pačios
pašte
Kaip matosi, šis interesas ! raportą apie atliktus per me- kad sukelti reikalingą,sumą
žmones labai kritingose pa- j Mamai pradeda'vę veidmainiau I * ™ a * tokiu MegĄju. Jau gemiliuoti, ty. suamerikoninti
pinigų tam darbui užbaigti.
yra tikros aukso kasyklos. Tuo tus darbus.
dėtyse, nusiminusius ir atsi-1 ti jauniems žmonjėms šimpa- riau butų gimus kupranuga
su kūnu ir sielomis.
Visi
pakviestieji
ir
rinktiniai
labiaus, kad didelė daugybė
Šių metų jo raportas jau
durusius ant bedugnės kran- tijos motyvais užkviestiems į riu zoologijos darže.
Daug buvo visokių sumany žmonių tuo keliu stengiasi at
atstovai
privalo
atsilankyti
į
Jeigu aš bučiau davėju paviešai paskelbtas. Iš raporto
to,
o
niekeno
ranka
jiems
ne
svečius.
mų, kaip varžyti jau varžo vykti šion šalin. Yra žmonių,
patiriama šalies gyventojų pa fJeimą ir save gerais ir išmin
Bet paskutiniais laikais da rašų dedamų ant sienų įvai
ateidavo
į
pagalbą.
Man
te
mus svetimšalius.
Bet kon- kurie jei karią pasiryžo atsie
dėtis sveika tingumo žvilgsniu, tingais sumanymais ir patari
rymas sigarų, tur but, išimti- riose įstaigose ir kurių pilie
ko
matyti
vieną
svetimšalį,
gresmonas Watkins savo pro kti kokį tikslą, tai jo atsieki
kaip stovi viešosios skolos, mais prisidėti prie Šio prakil Jcurį pasodi.*, teatre be jokios 2 £ j £ * J vokie«ų rankas. čiai tur prisilaikyti po did
jektu visus kitus prašoka. Jis amu* nesigaili nei pinigų, nei
žiausia bausme, tai didžiau
kaip stovi miestų finansai, naus darbo, nes iš to bus pa- Slobos vienui vieną.
Jau-1
Vokieem.
anones
laba!
gudjau tiesiog nori visus svetim nebijo jokio pavojaus. Dau
a
• L. r^s ir gabus. Jie iš niekų di siom raidėm parašyčiau tokį
kaip daug kalinių kalėjimuo gcfba nelaimingiems našiai- nas žmogus nesuprato
nei
vie , ..
2 «T
,
^ ,
i i i .
šalius sukimšti kokion maši guma atiduoda visus savo pi
tekstą:
cmms
ir
garbė
mūsų
tautai.
v
j
v.
,
.
.,
.
deijus
daiktus
padaro.
Dabar
se. Paduodamas skaičius gi
x
no
žodžio;
keista
muzika
jam
i\r\
rif\/Ąr,i(\*
.
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m
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o
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o
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o
m
non, paskui pasukti mašinos nigu?, kad tik ineiti į Suv.
Labdarių Sąjungos vardu
labai ekonominiai suspausti
— Piliečiai! Naikinkite mu
mimų, mirimų, sutuoktuvių ir
stačiai
dane
reumatizmo
skau
rankeną ir džiaugtis, kuomet Valstybes.
Seimo Komisija:
ir suvarginti, jie prisilaiko siąs, tarakonus ir sigarų ru
divorsų. Paduodama ir viso
smus
klausos
organuose,
jis
per kitą mašinos galą vieton
tik vokiečiams prieinamo a- kytojus—
J. Sinionavičiu*,
Tokios slaptas kelionės pa kio "businesso" padėtis. Tai
dairėsi į šalis, kai, kūdikis
svetimšalių
išbarbėtų gry
A. B.
kuratnumo, taupumo, dėlto ir
J. Petraitis,
vojus yra aiškus. Retkarčiais smulkmenų smulkmenos apie
paklydęs girioj, ir neatsirado
niausio plauko amerikonai,
sigarai dabar daroma sulig
B. Nenartonii.
skaitlingi tų vedamų žmonių viską.
nei vienos stelos, kuri butų nu
tokio recepto; — imama ga
tinkami net pačiai Ku KUĮX
vedusi jį prie drabužių ir paVuriai papuola tiesiog Suv.
Toks
Biuras
Valstybei
did
KRYŽIUS NUO KAPŲ
. i
balas nudėvėto popiero arba
klano organizacijai.
liuosavus
iš
teatro.
Valstybių ateivystės agentų žiai naudingas, ypač Ameri
Turkiją paskelbus respub
VAGIA.
audeklo, iškemšamas bulbine
Reikia tikėtis, kad tos rū rankosna. Retkarčiais jie gali
Taip,
labai
daug
žvėrišku
kai, kur visoks "business",. lika, Turkijos vyriausybė |sažieve, sulaistoma žibalu, gal
šies bilius nebos Kongreso pakloti ir savo galvas. Suim
mo
yra
žmogaus
noturoje.
Vjėlinių (Uždusinę) dieną
visi reikalai renuasi statistis- kė sunaikinti visas buvusios
del to, kad geriau degtų.
Bet visų biauriausias ruožas
nei svarstomas. Bet jeigu pa ti, suprantama, teismų nubuutjkomis, kur begalinė kova monarchijos dekoracijas, žyJųs galite įsivaizdinti visa vilniečiai, norėdami aplanky
mūsų karakteryj yra tas, kad
našus įstatymai, žmonių kū džiami už slaptą sienos perė
\ėdama už galingąji dolerį.
nies, vėliavas, karifikuf ir cf- pasivelinam sau tyliai laips* tai žinančio žmogaus išgąstį, ti mirusius draugus, atsilan
no ir dvasios laisvę rišantie- jimą ir siunčiami atgal Kana
Čia jie
Sutuoktuvių padėtis, anot vihų uniformas ir herbus. Jų j ningai nuodinti artimą, net kuomet į jo kambarį įeina Įei kė ant Rasų kapų.
ji butų priimti, tuomet Ame don. Tenai jie neranda sau su
Cenzo Biuro statistikų, tokia: vieton busią nauji įvesta. • H J ^ į ^ į j į moralės tei tas įsikandęs dantyse tą bai-j pastebėjo didžiausį okupantų
rika susilauks Rusijos likimo. raminimo nei vietos.
1887 metais iš 10,000 gyvento-, ventojams draudžiama d a v ė t i f ^ s ^ į i m t į galvą ir pravir- senybę ir pradeda leisti kva-j barbaritfną: nuo lietuvių ka>Carizmas žuvo tik dėlto, kad
Tuotarpu
patiems vedė jų sutuoktuvių išpuolė 86,1906 tuos rūbus, kuriuose jie iki'fc^
pą primenantį nedakepto če- pų išvogta visi kryžiai. Pav.
žmonėms
žmoniškos kalbos jams — agentams nieko bloga
metais jau 102, gi 1922 me- šiol' dėvėjo, jų vieton įsakyta J T^biausk žmogus žmogui veryko kvapą.
ant a. a. Vytauto gimnazijos
pavydėjo.
neįvyksta. Jie prisidengia sve tais 103 sutuoktuves.
Žmogaus, rūkančio sigarus, mokinio kapo rasta tik atplėšįvesti europietiškus kostiu-. kenkia ir kankina sigarais.
ti motnis pavardėmis, turi pi1906 m. iš 10,000 gyventojų mus.
Kas yra sigaras —išaiškin- veide tvisuomet žymu didelio ta skardinė lentelė.

Eina kasdieną išskyroj nedėldienina.
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krikščionių fronto prieš bedievybės užplūdi tno su katalikų bažnyčia reikalu* nemažai j tvirtinimą tikyboje nauji katalikų atyirtHiai
mą, kurs gresia vkoms krikščionių šalims. trukdo lenkai. Jie vis stengias įrodinėti, kad i» minėtų šalių. Skandinavų šalyse dar daug
Bolševikų atstatytas rusų patriarchas Tycho- rusai ir ukrainiečiai nebusią ištikimais kata tebėra senoviškų katalikų bažnyčių, liuterų
Tuo laiku, kai lietuvių tarpe nemažai nas taipogi gan prielankus esąs susivieniji likais, jei jų savo globoje nelaikys lenkai ir atimtų. Dabar tos bažnyčios taisomos ir kaipasitaiko tokių apsileidėlių, kurie savo tiky mui su Boma. Rusijoje katalikų Bažnyčia ir jeigu rytų bažnyčia nebus pavesta lotynų ap kur pavedamos,katalikams.
bos nebesilaiko ir net ją ima niekinti, užsi šv. Tėvas įgijo itin gerą vartai paskuti eigos vyskupų (žinoma lenkų) globaį. Oi ukŠį rudenį mažame Švedijos miestely Va1
rainų
i—
unitų
katalikų
bažnyčią
ir
jos
de
niais
dvejais
nvetais.
Vyresniuoju
šv.
Tėvo
puola ant ^bažnyčios ir dvasiškiuos, plačiaja
dstene buvo nepaprasta katalikų iškilmė, pri
me pasauly vis daugiau randas tokių, kurie misijos atstovu Rusijoj yra kun. dr. Walscb, damas pastangas visus RCLSJjos ukrainiečiu* traukusi minias protestantų, iškilmingai pa
seniau, pirm kelių šimtų metų buvo nuo ka kuris, kartu eina pareigas 'apaštališkojo vi suvienyt su Ronia lenkai nuolat įtarinėja ne minėta 550 metų sukaktuvės šv. Brigitos mir
talikų Bažnyčios atsiskyrę, ją pametę, dabar karo, t. y. užstojančio vyskupus. Iš visur ka ištikimybėj, nuolat platindami šmeižtų, kad ties, kuri yra tame miestelyje gimus. Gar
gi nori prie jos grįžti, nes gavo įsitikinti, kad talikų n i i sio noriai, raštu ir žodžiais, gmina ukrainiečiai norį savo tautinę bažnyčįą įsis- si švedų rašytoja Selma Lagerlof (jos "Lenpagelba. Žinoma lenkai labai
be tikros tikybos, be Katalikų Bažnyčios, nuo rusų žmonelių padėkos už šelpimą ir ra teigt su Romos
.
. . . . . .
gendos apie Kristų" yra išleistos lietuviškai
jiems gresia pavojus galutinai pražūti. T# mi mų nelaimingųjų. Neperseniai Kramodore širsta matydami, kad patys ukrainiečiai ru- •
«.
i
^
,. , ,
, T
.
v
pavojų aiškiausiai dabar mato rytų krikščio pravoslavų cerkvėse buvo atlaikytos pa pinasi betarpiai su šv. Tėvu susižinot ir pa- J SV* Kazimiero Draugijos) toms sukaktuvėms
tys
savo tikybiniais
reikalais ™^«f,\
Fupintis,
be
nys pirm tukstanties metų atsiskyrę nuo Ro maldos už katalikų kunigų atliekamus gai L
« .--*—
rtww»i^
™i™l*;«
,^.1 pam.inetipara«e
puikia irapysaką
apie 8V.Bnc
gi
tos
buvimą
Romoje
jos
grižimą
ir vei
mos katalikų. Frie tų atskalūnų priguli grai lestingus darbus. Tuo laiku atvykusį iš Kau lenkų užstovų. Juk kukai ir lietuvius ka
kimą Švedijoje. Apysaka pasižymi prakilnia
kai, armėnai, koptai — Egipto krikščionys, kazo apažt. delegatą vysk. Smets minia pa Ulikus nuolat šmeižia, kad jie be lenkų glo
krikščioniška pakraipa ir, galima sakyti,
maronitai, clialdėjai — žydų krikščionys ir sitiko su didžiausiu džiaugsmu ir lf4^)o vi bos negalėsią pasilikt ištikimais Katalikų
Bažnyčios ir šv. Tėvo vaikais. Betgi lenkų katalikų dvasia.
pagalios rusai su visomis savo šakomis bal- sur su nepaprasta pagarba.
pinklės ir Bomoje jau paaiškėjo, todėl ir len VI8y0TINAS BAŽUYČIOS
,
PER VANDENYNĄ GALĖS trusiais, mažrusiaie.
UKRAINIEČIAI.
kų kuždėjimo nelabai beklausoma.
' SUSIRINKIMAS.
ŠAUDYTI.
PRAVOSLAVAI.
Ypatingai didelis judėjimas prie susivie PROTESTOKAI.
— — — — —
UŽ poros metų 1925 metais Romoje Sau
Graikų ir visų kitu krikščionių tebesan nijimo matoma Ukrainiečių pravoslavų tar
Amerikoje, Elektros Inži
čių dar <turkų valdžioje Rytuose padėtis pas- pe. Daug ukrainiečių inteUgentų ir rusų nei- j
Vienijimosi su katalikiškais judėjimais kiama visuotinas Katalikų bažnyčios S u t 
nierių Institute, Stanfordo u- tanioįu laiku pasidaro labai sunki, nes tur škia noro tiesiog priimti, lotynų apeigas vis sniarkyn eina AugujoįeATenai jau beveik rinkimas (kociiium), kurs buvo praojėtas Ro
niversiteto profesorius Ryan kai, atgavę savo nepriklausomybe, palaiko uraug su katalikų tikėjimu. Tečiau katalikų neaJiejajaiua apie Romos vyskupo, atseit moje dar 1869 metais Vatikano rūmuose. Už?
taikė paskaitą. Jis tarp kit mi Europos masonų ir bedievių prancūzų bažnyčia visai neverčia rytų apeigų krikš. i sv. Tėvo primatą (pirmenybę) visoje Bažny- ėmus 1870 metais italų valdžiai Romą, Susicįakiinas išsiskirstė. Dabar šv. Tėvias Pi
'ko pasakjė, kad yra išrastas valdžios, pradeda vis labiau spausti ir per^ čįonių atsižadėt tų apeigų, tiktai steigia se- ' Ci°Je«
Taipogi Slumdinavų šalyse vis tankiau jus XI ketina tą Susirinkimą vėl sušaukt
naujas prietaisas, kuriuo ga >ekioti Rytų krikščionis. Jie dabar šaukias minarijas katalikų kunigams ir misionoriams
apsvarstyt Bažnyčios reikalus. Tikimasi šita
lima busią perkūnais šaudyti sv. Tėvo užtarymo. Rusų krikščionis, kaip auklėti rytų kraštams. "Toki seminarija dabar » pasikartoją^ atvirtimai katalikų tikybon, ^»ią
žinoma, nežmoniškai spaudžia ir persekioja įsteigta Vienos mieste (Austrijos sostinėje J, vasarą priėmė katalikų tikybą Luksembur- me Bažnyčios susirinkime susilaukt dauge
per vandenyną ir sunaikinti
sužydėję bolševikai. Rusijos• krikščionijai kurią. palaiko draugija katalikų susivieniji- I ge benediktinų vienuolyne Clęrf (Klerf) žy- lio rytų krikvščionių atstovų ir galima tikė
didžiausią miestą.
gresia visiška pražūtis netiek gal iš bolše mui platinti. Ta -draugija žvf Tėvo patvirtin- j mus 4auų |iĮoxolas, prolesorins' Kopeuba^oš tis, Dievui pradedant, susivienijimo žymesnių
Anuomet Amerika " nusi vikų persekiojimų, kiek iš jų platinamo žmo ta 26 rugp. vadinas ^Catolica Ųnio , , (ka-j universitete d-ras Kbnrad Simonsen, pragar- jų Rytų bažnyčių su Katalikų Bažnyčia.
ginklavo' ' panaikindama gra- nių miniose ištvirkimo ir bedievybės. JDpres- talikų vienybė) ir stengias platinti mintį vi- ; sėj^s savo Icova. su pirmeiviškai bedieviška
Mums lietuviams katalikams belieka me!tieji
rusai
krikščionys
yra
rimtai
susirūpinę,
sų krikščionių susivienijimo su kata!ikų baž filozofi ją, skleidžiama masonų ir žydų. (Bran, 1 stis ir Dievo prašyt, kad. susivięnijinms visų
fų skaičių "geležinių geldų",
J— pasenusių karo laivų. Džiau kaip gelbėt savo tautiečius nyo doriško supu nyčia. Susivienijimo atbalsių randama Rūmų-, des). Sv. Maurikikaus vienuolynas €lerf, iš krikščionių^ kovai «u augančia bedievj'be kuovimo ir nuo bedievybės, kuri aiškiai veda nijos ir Bulgarijos krikščionių tarpe. Sunkiau ; kurU) dvyliktame Situtmėtytyje yra išėjęs greičiausiai įvyktų, bet vienkart ir savo tikygėsi visi, kad pasaulyje taika
galingiausias tautas prie išnykimo. Husų spau ema susivienijimo darbas Serbijoje, kaine &veuijon Iv. AnSgparas skelbt tenai katalikų bą ir dorą stiprinti ir ginti ją nuo bedievių ir
-didėja. įdomu žinoti, už kiek
*,. ,, .
x.
vajd&a, pamėgdžiodama senovės Rusijos ca tikjbos, dabar virto centru katalikiškojo ja- , kreivatikių užsipuolimų ir apgaulių.
u
. .,
* ..
!! . . . . ,ooje užsieniuose, kv. Nowoje wreu»a , , vt
rus, "bažnyčią visai uorėtų pavergt valstybės dėjimo Skandinavijoje. Tš čia siunčiama ka
laiko po tokių n u s i g i n k l a v i - l ^ ^ ^ rwįą k^kieioniu leidžiamuose laik(t. "Vi
'Vieaybė 1 ').
rašeiuose, daug duodama straipsnių apie su valdžion.
talikų misiononai Svedijon, Norvegijon, Da
pių" žmonės vėl ims kits Intą
sivienijimą su Roma, apie sudarymą bendro
Ukrainų ir rusų krikščionių susivieniji- nijon, Sųomijon, čia raudą prieglaudą ir su• pjauti?
Austras mokslininkas Dr.
Thorek paskelbė, kad jis su
radęs būdą, kurį panaudojus
galės žmonės amžinai gyven
ti.
Jis tikrina, kad žmogui,
it automobiliui esą galima re
montą padaryti.
Seniems
žmonėms galima esą atnau
jinti visus kūno saaartns ir
kraują, tik akis reikia įd^ti
kitų gyvūnų.
Kai tas profesorius pasens,
jam nereikės kiaulės .akių be
dėti, nes ir dabar begėdiškai
meluoja.
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Ketvirtadienis gruod. 27, 1923

D B A U O A 8
1 1

=

kafeiutė motino* rolėje, betu
rint programos lapukų, sunku
•t^ti
į
buvo sužinoti kitų yaįdintpjų
Iš Rėmėjų Darbuotės.
pavardes. C! oriausia Įmonėms Adventų laikui praėjus, mu
Ak. Rėnujų 9-tas skyrius patiko M. Dabrausko nionolo- gu vietos veikėjai bei veikė
žymiai auga ir ateity dar jis gas, monologas turbūt jo pa jos tik galvoja kę, čia naujo
zatla sustiprėti; iž to galima ties sumanytas.
numanius, mat jau šiandien
spėti, kad pereitame priešmeTame vakare kalbėtojais bu kitokia gadyne virto, papras
tininme susirinkime nutarta,
vo: J. Dimša iš Bridgeporto, tieji baliai eina iš mados, re
daug įvairių skyriui naudingu
ir St. Juceviea senas Lab4. gis svečiai jau balių pyragų
dalykų, k. t. pavasary pradė
darbuotojai. Pastarasis daug nemėgsta, tat šiandien veikė
ti Rėmėjų vajų. Vajus mano
Įdomių dalykėlių papasakojo jams priseina pirmiaus gerai
ma pradėti su labai gražiu va
is Lietuvos, taipgi kalbėtojas viršugalvį pakasyti iki kokių
karų, manoma turėti veikalą
priminė, kad.anais metais au naują pramogų sugalvoja. Gir
Lokį, kokio Cioeroj ar apielinkoti drabužiai, ir kitokios au dėt kad mūsų vietos moterys
kėj dar nebuvo lošta , suren
kos pasiekė Lietuva ir žmo bene bus pirmutinės, nes Mote
gimui to vakaro išrinkta ganės esę, dėkingi Amerikos lie rų šv. Onos Draugija ruošia
bi komisija. Laike to vajaus tuviams. Dovaną ištaimėjo O. ant 6 sausio, 192£ m. koncer
Ciceros moterims bus proga T> i
i • • TV*
"I _ tų, kuris atsibus šv. Petro pa1
K &" Bukauskiene. U z to vakaro rap. svetainėj. Koncertų duo
pasirodyti kiek mes prifaučia•
.
.
.
v.
ti yra pakviesta iŠ Chicagos—
J
v J
O.
Rašinskienei
ir
vaidinto
-.
surengimą aciu komis., p-ai
Cicero prchestra vedama Ii.
nie šv. Kazimiero Vienuolynui. jams.
Koresp. . Krekščiuno. Tai vis naujas ir
Vajus kaip girdėtis prasidės
puikus mūsų moterų sumany
pradžioje kpvos mėnesio. Sky
mas. Na, o kas daugiau po
riaus valdyba ateinantiems
Naujų Metų naujo! Ugi mūsų
metams ta pati, išskyrus ke
choras sutvarkytas ir pral'aletą vietų. Skyrius laiko savo
Šitos kolonijos moterys dar vintas per Waukegano šv.
susirinkimus kiekvieno mene
bais neatsilieka nuo vyrų, o Baltramiejaus parap. vargosio 3-me pirmadieny.
ypatingai parapijos reikaluo- j n i n k | J p N< Knų j^g^i
ant
M. Rem.
Vakarėlis.
se. Vyrų draugistės aukavo 1 3 s a u s i o pūdytį B a v p n a u j a s
Cruod. 23 d. čia vietinė anglių bažnyčiai, taip pat ir ^ ^ K a i p regig> £į i r m e s
Labd. kuopa surengė vbkara. moterų draugystė Saldžiau- j k e n 0 shiečiai lietuviai kutaliAnt programo turėjo trumpą sios Širdies Jėzaus a u k a v o * ^ į } ^ . &ad mes ir prasveikaJiuka, monologų, dekla-Į* 1 4 iM a n ^ l i u - G i r d 6 t > Ud i r Čiokai, bet sutartinai darbuoinacijų, kalbėtojų. Veikalo vai Labdarių kuopa žada neužsi- d a m i e ^ jįjjįfa v i s k ^ B u v e į k .
dinime geriausia atliko J. Re kisti. O mūsų Vyčiai yra pa- g
sirįžę visus pralenkti.
.Tjk į Vįįj^ kelk5g ^
(
Šios parapijos katalikai tik. s m a r k i a u s u k r u s k S j m j a w l a i
ir lenktyniuoja bažnyčios rei kas ir mums nubodo laukti ta
kaluose. Žodžiu sakant, iš šios vęs pasirodant.
kolonijos kad kas ir norėtų
Pipirų žentas.
[ fcil bloga parašyti negalėtų »uJ
ADVOKATAS
rasti, visos naujienos yra ver I
-•
«*» byWu» v <<*••*« Tei<4muoxf. Bfruunl
moja AlMitnUctua. Padaro pirkimo Ir
tos pagyrimo.
Mvahavlmo Dokumentus Ir Iraliojtmoa.
7 South Dearborn Street
Šv. Onos parapijos metinis
J t O O M 1 5 3 * T R I B l . \ E DL.DG.
susirinkimas įvyks sausio 6,
Telefoną? Randolpb
3261
Sv. Cicilijos choro darbuotė.
iVakarais: 2151 West 22 St. 1924 m. bažnytinėj svetainėj.
Telefonas C'ana l 1687
Yra būtinai reikalinga kadi Gruodžio 22 d. vakare šv.
visi parapijonai susirinktiune Cicilijos ehoras po praktikų
S. W. B A N E S
ADVOKATAS
su energija, su tikru tykybai turėjo paprasta susirinkime,
19 W. Mooroe Street
prijautimu, su naudingais pa kuriame buvo svarstoma ren
Room 904 — Telef. ftUui<lolph MOO
Vai: Nuo 9 ryto lkl 6 po plato
tarimais del mūsų parapijos giamo vakaro reikalai. 30 d.
Vakarais: S203 So. Halsted Str.
gruodžio bus statoma aeenoTelef. Yarda 101 i
ateities gerovės.
Cblcago.
Tiktai ^trys mėnesiai praėjo ji operetė "Klaipėdos Julė".
nuo mūsų naujo klebono atvy- Iš komisijų paaiškėjo kad viskimo į šitų parapiją ir mes'kas puikiai einasi; apsvarsvisi esame patyrę didelę per- čius dabartinius reikalus, buvo
ADVOKATAS
mainų mūsų parapijos padė pakeltas klausimas apie toli
2201 W. 22j»a >1 K1I1T
Metropolitan State Bank Building
ty. Su klebonu ir komitetu ir mesnį veikimą. Varg. E. Slavisų parapijonų pasišventimu peliui užklausus moks. J. Zadarbuose jau esame ant kelio bulionį, parap. pirm. ar nėra
gerovės. Mes jaučiamės, kad užimta svetainė ant 31 d. gruo
!
neužilgo galėsime susilyginti džio, pasirodė kad neužimta,
A D V O K A T A S
su kitų tautų bažnyčių stoviu, tada choras paprašė ptovelyti
Ofisas Didmicstyj:
chorui tą vakarą Jturėti kokį
ir esam pasiryžę pralenkti.
29 South La Salle Street
noi^s pasilinksminimo vakarėlį

CICEROJE

KEN0SHA,WIS,

laukiant Naujų Met^. Pirm. su
mielu BOTU sutiko ir pavelijo
svetainę. Choras vienbalsiai
nutarė turėti baltų su muzika
po loSimul "fcl^jjėdoe J u l ė "
ir prieš koncertą, nes lošima*
bus ned., 30 gruod., balius 31
fgTuod., o koncertas Naujų Me-J
i
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Iš SI0UX CITY.

G. V. G H £ S N U L

V, W. RUTKAUSKAS

•»

<

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

NAUJŲJĮJ A M Ž I Ų

• • • " M

ADVrfKATAS
Ofisas Vidurmiestyje
CHICAGO TEMPLE BUHiDIJfG
77 Weat Washln8rton Street
Room 1726 Tel. Dearborn 0057
Mama Tel. Hyde Partc *St5

0«rte. Jcnn. J. česna. &ious
Cky, Iowa. Kalhos dalyke no^r&lime kelti, nes tik m«7an>
skaičiui tas tebūtų įdomu. L y
gini ir grynai tikybinio tucb
nio dalykų tegalime duoti r e t
kaičiais del tos pačios priežas
ties. Šitam reikalui tarnauja
** Laivas".

'
Parašė
Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos Istorijos Mokytojas.
Istorija padalyta į tris dalis:

S007

STASULANI

PIRMA OAIIS.
*

ADV04LATA8
VlAorsaiestij Oftess
I Room 17»* Chk**o Templ« BIdg
vak
5034i|
rak.
6787]
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Neaprėžtos valdovų valdžios arba absoliutizmo laikas.
(Nuo Vestfalijos taikos iki prancūzų vero4iwji.įai ljS48 '*-*> 1789)

•:

TRKMMUS.

į. P. V Y A I T C H E S
L awyer
LIETUVIS ADVOKATAS
P . 514—5L4—127 N. P e a r Biset
Jtl. B a o d o l p k 5j»4
V«k*r»is. W73« So. Wabash Are
Roselanil
TeL PoUman M77

r

,

ANTRA DALIS.

7 7 W . VVashington St.Į
[OICBRO Ofiaae: PanedAlo
^1*14 S- tioerp Ar. Tel. Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais
S236 B. UaJ»t€4 SLTcl. Bowl.

Atradimų ir reformacijos laikas.
(Nno Amerikos atra4ii»o 1492 m. ikį 164$)

B^E

Konstutinių kotų ir ekonojįaio progr^o laikas.
Si istorija begalo interesinga. Kieicvienasa neikėte įsįjytt
Kaina tik JtfcO
(Nuo 1780 - ? 1914 m.)
DRAUGAS PUB. GO.
# 3 4 Sotrtį OaWey Anmae
Chicago, Illinois.
11 '•
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CEBTRAL AUNUFACTURIN6
0ISTtH€T BUK
1112^ W. $8-th St. Ohica^o
Turtai vjrS |7,000^ooi)0

••

f etronelė N. Philad<4phia,
?a. Tamstos korespondencija
perilga. Sutrumpinę panaudo
sime. Ačiū už palankumą. Pra
šome raliinėti ne tik apie kiu
ni^ų, bet ir apie pasaulinių
veikime Eeilcia, trumpai ir
kuodaugiau faktų, mažiau savo ilvadžiojlmų.
5E

SKAITYKIT IR PLATINKIT
0RAUCA.w
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Trtefonaa Bonlevard
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Dr, S. A Brenza Dr. 1 K. Rutkauskas
GY»TTOJAS IR

Gblcaco. PL
Vai.; • «rU> IkT I I »Ut< t
iet iki t po prlet: • : > • Tak
: H rak.
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CHnirRGAS

4448 «o. We.tera Ave.
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Dr. CHARLES SEGAl

IteMfanaM SoH#r S4JM

Dr, I. M. Feinberg

JPeritėl* mro

ofisą

po

nunerta

4721 S. Ashland Ave.

Gydo specialiai visokia* rytų ir
motorų lytiška* li«aa.
SM1 Ha4i«opi ąą*m
Knmp. Weetern ATO. — Chtcago
Valandos: f—4 pm pi»M| H—8 vak.

greCIJALISTAS
Džteyą, Ifotoro Ir Vyrų U n
V«I.J ry<o mm 10«^ri; nuo ^—f
pot pietųJ
Htto
7—8.M
vakar*
plr'
Alėjtofplsi M iki iTelefonas prese*
W

Ę

Tel. Boulevajrd J1«0

DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

T -Į
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VĘį, Blrd. U 0 1 .

Dr. V. A. ŠIMKUS
SSift «o. Halsted Street
Valandos: Nuo I lkl 1 diena, Kuo,
T—9 rak. '

Ckicago, Jll.
įmmtmmĘtmlmmmmmmmmmmmmm!M«MBMM*MaJf

W » J » H » l P • 1W 1J dien*,
H> • »i» • „• m ••>• •• »* • y • » » » •

IDr, Maurice Kahn

'

TeL Boolerard

Tai. Yardi 0994
Valandos;
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo % iki 3 po piet
Nuo 7 &i 9 vakare[Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
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Dr. M. Stupmcki
3107 S. Morgan St

MAKARAS

L1ETITVT8 GTl>YTOa»Ą« IR

oEfnacmGAa.

CH14t4
^*»to
0349 ,

CHICAGO n J J H O l S
Telefaua,s Yavde iOSS
Valandos +m- # JiW %% m ryt* 99
pietų 5 iki 8 vak. Nedėliotai* ofl
saa uždaryta*.

:

Dn A. Račkus

Gydytojas, Chirurgras, Obstetrikas i r SpoGijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILTJS —
Į\
jįc
»)—B«
*)—B«

• » ' "

??

ryxaa
—«mmmmm

Rezlel Tel. Van Barcn 02t4
^Oflso * * l*mleva*« M « t

Dr. A. A R0TH

RLfcAS « Y T ) Y T O / \ 8 f B
CHIRURGAS
SpeclfUstaš BlotertSk^, Vyrlitg
Vaiku ir vlai} rhmuižku Uatg.

Ofisas 3 3 3 5 S. HalstalSt
aa%>V

aVUU^l^^pMAV^E^

PaV'V*

Ohicngo
— ~ ~ ~ —- —^•

'

Dr, M Strikol'U
Tel. Boule>ard 7820

Ofisas atidarytas: kaadlen nuo S vai.
po piet lkl B va*, vakar*.
KedeUomia Ir aeredoraia oflaaa
i a

•!

"

1411 Bo. 50 Ava. Cicero. 111.
••• i

•

|4eaWTis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4«oi a>o. Asltlaaid Av«nue

marinimo
peaJia ir b«
Įnr«Mii«,

fi)— PavcŲratut nereikia aVrftl, r a 
li tuoj v a J o t i . l t r»Tl įįm
1 darte.
F a g y f o *^ąlI-aioau«' {akmeni* tulžyje)
ir aka?enl«i šlapumo pualfJe be oparaclioa. eu tam UkroBila mokalUkomla prlenionėmla bei vaiataia.
Apkartnalems auerrąžlna girdėjimąOyėm visakiaa liana paaakraiaraf. ir jei
yra reikalaa daro operacija*
ProfeeUoaali patarnavimf taikia aavo
ofise:

^ a B r ' ' T a n ~ ^

0417

17t7 W* 47-lH « .
Talandoe nuo 8 Iki l t diena, nuo 4
lkl 8 vai. rak. Vedėtieisls a s o i
lkl % ral, p* pietų.
m •

1444 %ENTWORTH A V « .
GAGO HE1GHTS, ILL. Tel.
Kot^^rico vpkm***: ICURįl ft.
Str. lioscland. Tel. PuUman

^ ~ " —•

i ^

Dr Marya
Dowiat-Sass

4631 S. Ashland Ave.

DR.

J1

— i

•r 1 — " T " " " r

Gydytojas ir Chirurgas

Vai.: I i — 1 1 ryt§; J f ^ t »o p l ^ .
7—8 vak. Ned. 1 0 — i i d.

ISTORIJA

A. A. Slakis

tfuiiuBčiame
Telegramų per 2 dienas.
Perlaidomis per %> dienas.
Turime tiasio^ynius gusisM
kyiutie »u Lietavos Bankai
Pasinaudokite prega siuns4 * » i pinigui Lietuvon
pof

••

Z3U So. Oakley Ave.
Tel. Roo»ev€lt 7791
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 % ••
t »'

Telefonas: Yards 4081

PINIGUS LIETUVON

=n

DRAUGO PINIGC SIUNTIMO SKYRIUS

Vakarais 3223 S. Halsted St.

1KM-UHU

II'JII

156. Ig. Noreika.

Kambaris 530
Telefonas Central 6S0O

te*.

fcji i M I

h Ona Pavidonlenė
%, Jonas Gedvilas iž St, konis
3. Antanas Maksvytis iš Cicero.
4. F. Lapinskas iš Cieepo
5. I. Kailiukaitis is Sheboygan, Wis,
6. Ant. Misiulie iš Hart fordo. Conn.
t. Marijona Katanienė iš Cicero^
8. Simonas Vaicikauskas.
9. Ant. VaMionis,
10. Jonas Miasiuliunas
11. Susana Žetkienė, II Waukegan, IU.
12. Edm. Bemeika.
13. K. Norkus.
14. Jonas Žukauskas.
15. Marijona Krušiutc
16. Ona Baltulienė iš Cicero
17. Mr. Chos. Samines.
18. M. Soržickas.
19. Petras Smilgevičius
20. D. Maksvytis.
21. VI. Vaitkus iš Cilero.
22. Leonas Šliogeris.
23. 6t, Ūsas.
24. Kaz. Jasas, Cicero.
25. Mar. Songailienė
• ;
35. And. Hmreinkevi^į»s
27. Ant. Sutkus
2$, Jonas Janclis, Cicero.
28. Ant Rugienis
30. K. Ignotavičius
31. M. Songailienė
•t32. K. Vareika, Gary, Jni*
33. Silrestras Gudieikis
34. Ig. Martinkus, Cieero.
35. Mon. Simanauskienė, Cicero,
36. Povilas Prelgauskas
' 37. St. Žvirgždynas
'
38. K. Pinas, Cicero.
39. Jonas Naujelis
40. V. Kavaliauskas
41. K. Dubisaite, Schenectaie, N. Y.
. 42. M. jTruittpienė
43. M. Trumpienė
144. Ant Indreikis
145. Jonas -Žvirblis, Melrose Park, Db
146. Cecilija Lupeikieaė
U7. 147 St. Žvirgžynas
148 K. Jereckis
149. EL. Budrip,
-50. M. Rinkus.
•
1^51. Juoz. Spetyla
152 Br. Jovaišis.
153. U. Talačka
154 Kond. Ignotavičius,
155. Anele Jesaitė

JOHN I. BAGDZIUNAS

i •

tų vakare. Aut baliaus nutari
ir gerb. kleboną kun. J. Česną
užprašyti. Neprigulinti nedaly
vaus šiame baliuje. Valio! B v.
CiėiUjos choras ir jo vedėjas
gerb. E, Bliapelis. .
Koresp.

KURIUOS SIUNTA PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS;

ADVOKATAI

* "a

••

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

SPRlNG VALLEf, iLL

- - _ • T-

" "

¥ a U I iki 4 ir < iki •
Ned. 10 iki J2
Kainai: 6041 So. Albaay JUenue
Tai, prospect l»SO
Vai., pagal autartl
ag•^PJaa>^»p^^•ip^a*•^»a1'J•'g'^l • • • » * ^
8f

—ii a

^ w * ^ ' • » • • • • • * *"

Tel. Ca»al 0857 TSak, C « * a | 2 Į 1 * I

DR, P. L ZAUTORIS
Iaietuvifi Oydvtojfts JX
Chirurgas
1821 SO. Halsted Etreet
VaJandoa: 10 iki I» «-yte: i l k i
?* »WV
« W ^ vakarą.
• ••*

_ U i • •- • • • • ft• f- »i » •

1

OR. A. L. YUŠaA
1900 So. Saisted Street
Tet

Oa«a

2118

Ofiao vai.: 10 ryto iki 12 po piet
6 iki 7 yaJ. vakare.
1
Cea. vai.: 2 iki 4 po pietų
41W Awacr Ą j e * « e
Tel, Jrfrfivyętte 00»»

aakjaaaaadan^aM

SBO

KAUNASH
KAUNAS!!

Kauno Albumas
**KAUNAS M **J*«ie galima pamatyti visę Kauną j
t a i p ant delno. Jame yra Vai&tybės Prezidento ramai, Beima rūmai, įžymiausios jsUigos, bankos, krautuvės ( Lietuvoa strde^ariai, mirusiųjų Lietnvos kar
žygių paniinklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t.
Taigi labai vejrt* tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c.
B f c A W A S POTU3H!N<J C0MPAHT
2,^4 So. Oaklty Avenue
Chica^o. Hunoia.
• mm+
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KO ČIA NEĮVYKSTA.

riškė, lirs. Mary Brtna, 42
metij.

Kituomet federaHs teisėjas
Zandis už prohibicijos peržen
gimą kalėjimu nubaudė Ph.
Grossi&an. Grossman po tos
teismo ištarmės pasislėpė ir
treti metai nesurandamas.
Tomis dienomis iš "VVashingtono pranešta, jog Grossman
paliuosuojamas i£ kalėjimo,
likusioji bausmė jam dovano
jama.
Kalėjimo valdyba
dabar
per laikraščius kviečia Grossman$ atsiliepti. Kviečia eiti
kalėjimo ofisan. Ten jis bus
j rašytas kaliniu ir tuojaus pa
IraoBUotas. Be jo atsiradimo
kitokia procedūra negalima.

648 GIRTI AREŠTUOTI.

J

Kūčios vakare ir nakčia po
iicija Chicagoje areštavo 684
girtus žmones. Dauguma jų
Kalėdų šventę išmiegojo po
licijos nuovadose. Gi tie, ku
rie įstengė pasakyti arba iš
tarti savo pavardes ir adre
sus, pristatyti namo.

Policija įtaria mirusios vy
ra, kuris esąs keliolika metų
jaunesnis.
Jis areštuotas.
Turima įrodymų, kad jis vaikiojęsis su kokia tai našle,
kurios policija taipat ieško.

Atėjus pavasariui Chicago
je projektuojama pastatydin
ti milžinišką miesto butą, ku
riame butų centralinė polici
jos stotis ir municipaliniai
teismai.
Butas atsieis apie pusantro
miliono dolerių.
Neturima
dar tam tikslui fondo.

NEVYKO LOŠIKAMS.
Du plėšiku užpuolė Jim O'Neil užeigą, 6234 Cottage
Grove ave. Tuo laiku viduj
buvo apie 30 asmenų, kurie
lošė "pokerį.'f
Plėšiku visus sustatė išilgai
pienų ir apkraus^ jiems ki.šenius. Atimta apie 3/)00 dole
rių.

APIPLĖŠTA CIGARŲ
KRAUTUVE.
.Vakar rytmetį du plėšiku
vidumiesty apiplėšė cigarų
krautuvę, 3 W. Madison st.
Apiplėšimas įvyko, kuomet
gatvėje buvo daugybė praei
vių. Paimta 250 dolerių.

=
a=
——
SUDUŽO LOKOMATYVOS. nut. rast. Česnavicius, fiu.
rast. B. Nenartonis^ kasierins
kun. F„ Kudirka, kasos glob.
Aną vakarą ties 59-ta gat J. Oginta&ir Simonavicius. Į
ve susidūrė dvi N. Y. Central vieta r>lė» J. Steponkaitės,
lokomotyvos, Pasazieriny trnu direktorių tapo išrinkta B. R.
kiny apie 600 keliauninkų Vitkienė. Naujai valdybai už
ėmus vietas, linkima geriau
drūčiai supurtinta.. Du juo
sio pasisekimo.
duku patarnautoju sužeista.
Koresp.
Kiti gi iŠhko sveiki. Traukinis
tik XLZ trijų valandų išsijudi
BRIDGEPORT.
no iš vietos.
• •

POUCMONAS KALTINAMAS ŽMOGŽUDYSTĖJE.
Policmoną John Coleman,
West North ave. stoties, po
licijos viršininkas suspenda
vo ir jis areštuotas. Kaltina
mas John ,S. Degnan nužudy
me.
Yra liudininkai, kaip polžcmonas tą žmogų, automobiliu
važiuajantį, nušovė be jokio
reikalo.

GELIŲ PARODA.

Parodoj bus išstatyta apie
8,860 įvairių gėlių rųšių ir kru
mų. Parodos įdomybė bus
"Poinsettia" (Enphorbia Pulcherrima).
Visos gėles parodoj bus nu
meruotos.
Publika, aplankiusi paroda,
bus patenkinta. Ji čia" susipa
žins su įdomiu gėlių pasauliu.
NUŠOVĖ MERGINOS
BROLĮ.
Tūlas Carmen E vato, gyve
nus ant Taylor ir Halsted gat
vių del nepasisekimo gauti
Pasamdė Amico seserį, kuo
met pastarasis išėjo su savo
žmona iš krautuvės buvo mir
tinai peršautas. Policija ieško
p]vato'.

•'

23 gruod. įvyko Labd. Sa
gos Centro priešmetinis susmas, Aušros Vartų parap. Iš
Seimo komisijos paaiškėjo,
kad Seimas įvyks 30 ir 31 dd.
gruodžio Aušros Vartų pa
rap. svet. Seimas prasidės su
iškilmingomis šv. Mišiomis
10:30 ryto, 12 vai. bus suteikti gardus pietus, o po pietų
prasidės posėdžiai. Į Seimo
pirm. iš Centro pusės tapo no
minuoti Šie: J.' Petraitis, R.
Sekleckis, P. J. Vitkus, į raš
tininkus: V. Balanda, Česnaviėe, į revoliucijų kom. J. Šlio
geris, į mandatų kom. B. R.
Vitkienė, finansų kom. J. Mlkorainis. Prie visokių viršminėtų komisijų Seimas taipat
turės teise dasirinkti valdyba*
kiek reikės. Iki tai dienai,
šios kuopos paskynę Seimui 3
kp. (Cicero) $100. 4 kp. $100,
5 kp. $50, 7 kp. $25.
Iš Antvyskupio kom. paaiš
kėjo, kad Antvyskupis leidžia
statyti ligonine su prieglauda,
tad 28 d. gruodžio bus sušauk
ta Centro Direktorių sus-mus.
Į Roekfordų. apsiėmė nuva
žiuoti J. Petraitis. Iš kuopų
veikimo pasirodė, lcad visos
kuopos gerai gyvuoja, išski
riant kelias. Roselande Labd.
kuopa kiek silpniau veikia,
bet ateity žada geriau veikti.
Brighton parke Labd. kuopa
dar gyva.
^
Sekantiems metams į valdy
bę pateko šie: Dvasios vadas
kųn. F. 'Kudirka, pirm. J. Pe
traitis, vice-pirm. A. Nausėda

•
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O APVEIZDOS PAR.
'
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nugirdau) šeimininkės nusita
rė pradėt iš anksto: keftf viš
tas, daryt alų ir dar kitokius
valgius ir gėrimus kurių aš
nebeatsimenu vardų. Artistai
lavinasi veikalus tokius, kad
Senus Metus baigiant skaniais
juokais pavaišinti. Prie to bus
išleidimas piano, kurio kny
gutės — serijos yra leidžiama
nuo praeito didžiojo bažaro. '
Tikietai yra jau pardavinė
jami. Kaip girdėjau tikietų te
bus tik tiek, kiek galės prie
stalų sutilpti. Matydamas kaip
kiti stengiasi tikįetus įsigyt
išanksto, pasirūpinau ir aš sau
ir savo žmonai. Patarčiau ir ki
tiems pasįrupint, nes prie du
rų gali pritrukta
Tikietus galima gaut pas.
klebonų ir pas par. komitetus:
Parapijonas.

t

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUSI
ANT NAUDOS.

TADEUŠAS ZAUDA

S. L. FABIONAS CQ,

mirė gnvodlio 24 d. 1923, 5 : s i
vai. vakare šv. Elzbietos U g o nlnėj 53" metų amžiaus. Paėjo
15 Kauno Red. Panevėžio Apskr.
Tokm kaimo.
Paliko dideliame nallodjme
moterį Konstancija po tėvais
Rukhikė r pilė* parap. Stultiskiu kaimo, 3 dukteris Kazimie
ra. Kotrina Ir Bronislava ir 2
sunūs Petrą Ir Stanislova. Lie
tuvoj broli Petrą ir 2 seseris
Juozapatą Ir .Antanina.

TeL Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PDIKIMO IR PAR.
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
•
Parduodam Laivakortes. 9

LIETErVIAI GEABOEIAI

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborliis
2814 W. 23rd PL
Cloago, UJ.
Patarnauja laid6tuvėee kuopigriausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.

Nuliūdę:
Moteris, vaikai ir artimiausi
giminės.

;- .

PRIEŠMETINIS SUSIRINKIMAS.
•
:

"

PARDAVIMUI,

• " " ' • • !

•i

'

L.* Vyčių -Clricagos Aps. c|ioro priešmetinis susirinkimas įv) ks ^ruodįio ^8 d. ^iark
VVliite Parko sal 8:00 vai. v.
Į minėta sksirinkimą yra
kviečiami choristai ir rėmėjai
choro. Visų maloniai prašome
dalyvauti tame susirinkime,
nes įeikės priimti pertaisyta
konstituciją ir ižrinkti naujį
chorui valdyba.
«^«
K. J. Gervilisr, pirm.,
E. Jovaisaitė. rast.^

Naujų Netų1 laukiant vakarie
ne

Tel.

NA MA I
- .

Telefonas

-r—

Gruodžio 19 d. vakare Die
Labd. Są gos Centro Direk
vo Apvoizdos par. mokykloje
torių sus-mayįvyks 28 4. gruo
įvyko skaitlingas susirinkimas
džio 7:30 vai. vak., Aušros
parapijonų.
Vartų parap. svet.
Susirinkusioji
vienbalsiai
Valdyba.
nusitarė, Naujų Metų hiukiant,
rengti iškilmingį vakarienę
su gražia programa, kad kiek
vieną atsilankusį pilnai paten
kintų. Nusitarus tapo išrinkta
komisija įvairiems darbams
rengimui vakarienės.
Kokia yra rengiama vaka
rienė, programa, muzika ir kiiolge, įvairumai, aš eia vi*ską
nesuminėsiur tik tiek (kaip;

Pullmau $S47
. . . . . .
1

»- • "

A. Masalskis
Graboriua
Patarnauju lai
dotuvėse
ves
tuvėse,
krlkštynėe Ir
kJtuose
reikaluose. Kai- »
uos prieinamos, j

1

DENTISTAI.
DENTISTAS
4193 Archer Avenue
I Vai.: t iki 9 vak. kasdien. Nedė(lioj 9 iki 12.
TeL Lafayette 6061

^ N T PA11DAVIMO
bučerno Ir
grocernv,
parduosiu arba mainys'u S ant namo, loto arba automobiliuiu»
|irba kito bisnio. Atsišaukite.
722 West S5-tli Rtn-^t
1

Tol. Blvtl.

NAUJA W&

KVIETKINYČIA!
Ant Bridgeporto
Puikiausios nuskintos kvletkos, \
[vestuvėms bankietams, pagrat>am«<
•vainikai iir kitoms pramogoms.
Taipgi užlaikėme powder'J, per| f urna, plaukams tinklelius (hair|
l^nete).
Patarnavimas
mandagiausi as. {
{kainos žemiausios.

S

DR. C. K. ČERYS

DEtfTISTAg
4454 S. We*torn Avenue
Vai.: nuo 4 po pietų iki 9 vak.
Bubatomis nuo 9 iki 9 vak.
Nedaliomis nuo 10 iki 12.
Tel. LAfayettc S415

3240

URBA FLOVVER SHOP
3324 Aubum Avenue
Telefonas Blvd. 2035 j

Dudley NeKinley, juodukas,
gyvenąs ant 3257 South Park
avenue, anądien susiginčijo su
Tfawkins Hamilton, taipgi juo
dūku ir ant tiek įsikarščiavo,
kad pastarasis lazda užmušė
McKinley. Policija ieško žmo
gžudį.

4l3t

[Dr. M. ŽILVITIS

<4
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2 Hatų mūrinis namas, lotas 60xl?5
•7 i* 6 kambariai vandens šilusia, ga^
radžius 2 karam, noriu mainyti ant
bungalow arba namo lietuvių kolo
nijoj. Atsišaukite:
ET-MER CHRI8TENSEN-

ANEŠIMAS

Caaal

Boulevard

BARGENAS.
Pardavimui naujas mūrinis namas,
dviejų pagyvenimu po 5 ir 6 kam
barius su visais jtaisymais, naujoje
kolionijoje arti Seserų vienuolyno,
netoli bulvaro ir parko. Vieta labai
graži.
Atsišaukite pas savininkų,
P. ADOMAITIS,
*
MSO S. Tallman Ave.
Telef. Prospect S»8.

*

Or. P. G. Luontons
Liftu vis Dantg Gydytojas
2201 W. 22-nd & So. Lcavitt Sts.
Tel. ijanal 6222
Clilcairo. [U.
VAJ-. 9 Iki 12 ryto Ir 1—8.20
vakar*. Ne d. pagal sutarti

•

T«d. Blvd. 7042

DR, C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
4TJ2 SO. ASHLAND AVrENl E
Arti 47-tos Gatves
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.

DAKTARAI
PEARL QUEEN KONCERTINA

ltel. Lafnyctte

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

MUNŠAINSS AUKA.

NAPRAPATH

4t$9

P LUMB I N G

Mušu krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku, ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitara ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.

Kaipo lletuvys, lietuviams visados patarnauji} feaogeriausla
M. YUfiKA
3228 Weet S8-tli Street
I
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Telefonas Canal 5395

JOHN 6. MEZLAISKIS
Generalis Kontraktorius,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Street
Chicago, IU.

Siepznae P Kazlawski
4 t 3 2 So. ASHLAND AVt.,
CHttAGO. 1LL
TcJefonaj BOULEVARD 7309

.

•
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00, IF VOU VVILL €OP\E
POW/V TO MV OFFICE.'
•

H

|

Telcf. Boulevard 0313

Dr. Natalii Žukauskas
NAPRAPATH
3248 B. 31organ St.
Chicago.
Valandos Paned. Sered. Ketvr. nuo
2 iki 9 : Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo
9 iki 12.
4652 South Ashland Avenue
Valan: 9 Iki 12 piet. Vak: Utar.
j petn. 6 iki 8 vak.

'Rezidencijos Tel. Bran*wJt* 4887

Dr. C. YUCIU&D. 0. Ph. C.
CRIROPRACTIO GYDYTOJA8
Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 6-H P. M. Sventad. t-lS
1679 Mtlvaakee Avenue
l a m p . Ri.l-ey ir North Ave.
Ofiso Telef. Bruuswlck 76M
fc
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Pranešimas pacijentams ir draugams

i WH-L(r»ve VOŲSGHS
MEDlONe TH^T VVILL
MfM^C YOUSLEEP LIKĘ
A BABV! r

DR. J. J A K U B A U S K A S

VDU M E A N L I K C . O O R
•

BAev, x VVONT ee

GVDAC B E VAISTU IR B E OPERACIJŲ
Periteliau savo ofisą i š 3538 So. Halsted « t . f 4647 So. Halsted St.,
prie 47-tos gatvės. Vąl.. wuo 9 iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vakaro.
Tel. Boulevard 4774. Nedėliomis nuo 9 iki 12. Roselando ofisas:
11132 So. Michigan Ave. Vai.: nuo 2 Iki 7 vai. vak. Telefonas:
PuUman 5147.

A©LE T O TTILK AKV

•

809 W. 35th SI., Gbicago

Velionio kūnas pašarvotas po
miro. 2129 West 28-rd Plaee.
Laidotuvės Jvyks pėtnyėloj gruo
dUo 2 9 d. 15 Aušros Tartu Baž
nyčios 9 vai. ryte. P o pamaldų
bus nulydėtas j 5v. Kazimiero
kapines.
NuoSlrd/Jai kviečiame visus
giminės, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
,

GINČAI MIRTIES PRIE
ŽASTIS.

OH-I CĄNT
LCEP VERy,

=

•j»»i «|Į M

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

T'Ll TELLVOU W«Ar T'LLJ

T

1

Andai teko pastebėti žine
le iš Bridgeporto kurioj sako
ma, ka^Lš North Si dės "Adomas ir tfleVa1' keliauja Bridgeportan ir ten pribus sausio
3 d. Bet sausio 3 d. yra trečia
dienis, o "Adomas ir Jieva"
nesirodo trečiadieniais, tik
sekmadieniais. Tad reiškia,
"Adomas ir Jievą" Bridgepor
tan pribus tik Aptfario (Fcb.)
3 d., o ne sausio 3 d. "North
Side" reiškia šiaurius, o nuo
šiaurių iki Bridgeporto yra
telhua kelionė, tai taip greit
negali atkeliauti. Kas tie Ado
mas ir Jieva? daugumas pas iklaus. Dabar nei cipt, kitų sy
kį daugiau J dabar tik vasario
(Feb.) 3 d. f!)24m.
Pipirinė.

_^_ ___ ^

iJTTLE JULIUS SNEEZER
•

'

Dar apie "Adomas ir
w Jįeva".
&•

Vakar ryte rasta priemenioj
lavonas, kurs esąs tūlo Henry
Goldsmith, 2359 W. Nortli
Vakar rytą namu, 1528 S. ave. Jo kišenėse rasta dvi bon
Kecfczie ave., basemente rasta kos munšainės. Policija sako,
pakarta ar pasikorusi mote- kad tai alkoholizmo auka.

t l T T L C BOV.*
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RASTA PASIKORUSI
MOTERIŠKE.

.•
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IS LABD. CENTRO SUS-MO.

"The West Chicago Park"
komisionieriai praneša, kad
Oarfield EarOconservatorijoj
rengiama g£liu paroda. Paroda
bus nuo gruodžio 22 d. iki
sausio 6 d.," imtinai. Visų, tų
Iš tų visų areštuotų apie laikotarpį paroda eis nuo 8 va200 paimta apskrities ligoni Ittndlą ryto iki 10 vai. vaka
nėn.
ro.

PROJEKTUOJAMAS MIE
STO BUTAS.

= S

«*••

Telefonas

DR. M.

BouleTar<l

1076

S T A P U L I O N I S

Priėmimo valandos: Nuo •
ryto iki9 vai. A k .
4947 South Halsted Street
(kampaa 47 gatvės )B
Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad a i gydau
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeižgydomomia. Vartoju nauja sergan#ių gydymui buda : nesllpnlnu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
b
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu.
Gydymas šiuo būdu yra sargus,
jis dar smagumą teikia.
1 a
n - . Ž J H u 3 * 1 1 **!2f
& * n e t k e l o t a «ydytoju, pas kuriuos pagelbos ir gi
1 Wr<
I ^fH^**"'
^f*!*
Wes, nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstu, ausų neIRurnSuIlS**
siisiiia^inlmais, ar kitpkia sena liga. ateik, o as norisi
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