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KM tarp mųs, kataliku, tufų
dangiau vienybes, m elitu Ir luslprai timo ir kad daugiau galėtumo nul dirbti naudingu darbų, naudokime*
į katalikiška spauda ir Jq. platlnkimo.

" D r a n g a s " tebūnie kiekvie
nam lietuviui katalikui Ame
rikoje jo gyvenimo draugas!

LITHUANIAN
No. 305

2c A C 0 P Y

DAILY

CHICAGO, HUNOIS, TREČIADIENIS, GRUOD (DECEMBER) 30, 1925 M.
ENTERED AS SECOND-CIiASS MATER MARCH SI, 1918, AT CHICAGO,
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FRIEND

£ " " * ? * : Francijos Briando Valdžia
" * " • Laikinai Apsaugota
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METAJ-VOL X.

ILLINOIS I N D E R I H E ACT OP MARCH S, 187»

DIDELI POTVINIAI PALIE
TĖ EUROPA
Daug žmonių turėjo žut
Ungarijoj

CHICAGOJE y e ( j a i | ) a
Policmonu papuolė j spąstus

propaganda Prieš
Italijos Valdžią

Chieagoj areštuota du ita- i
riamu sukčių, kuriedu iškėlė!
.
M E N K A , gr. 30. — Unga- aikštėn, kad jiedu papirke du |
rijos upės Koros, Szamos ir policmonu, kuriedu norėję aPARYŽIUS, gr. 30. — Pro- i projektus priėmė. Artimiau- Morosz, kurios įsilieja Duno- j \wn juodu arės*
\VASHIXGTON, gr. 30. — pavojingu pasaulio taikai ir
mxi
tuoti goleKituomet S. Valstybes su Jta- (tvarkai. Nurodo, kad jis norįs
PADUODAMI AUSTRŲ jiuiero Briando valdžia išnaujo šiomis dienomis tad paiiamcn- jum, nuo smarkaus Kalėdo- J jtfnJtelio stoty
,stotv.
te bus pakelta kova projektu
I i ja susitaikė karo skolą atnio- .Italijos karalystę proklamuo
; laikinai išgelbėta.
LYDERIO ĮSPŪDŽIAI
ev
mis tetaro išsiliejo ir užsėmėj j j Ottavva, 111., Chicagos poMinisteriu kabinetas vakar reikale.
kejimo klausimu. Einant pa ti imperija. Pažymi, kad jis
didžiausius plotus.
jlicijai pranešta, kad ji arešBNNA, — D r. Victor svarstė
finansų ministerio j Finansų ministeris tais prosirašyta sutartimi, Italijai do draudžiau italams ateiviams
l pią išsiliejimas buvo toks t u o ( l J Gerson ir (muki, kurieKienbock praeitą vasarą bu- Donmer
p'aruostns f mansi- j jektais nori subalansuoti biuvanota, apie pusantro biliono ' Amerikoj naturalizuotis, ir tt.
staigus, kad daugeliui sodžių ; a u rengėsi išvokti t Floridon.
skolą. A r t i m o j a t e i t ) ' t ą p a - i Žodžiu t a r i a n t , I t a l i j a i n o vo Amerikoje. Dalyvavo Tar- nius projektus.
; daetą ir sustiprinti
franko
gyventojų nebuvo Jaiko nei O t t a woj jiedu buvo reikalą il
ppai laiuentarinės Unijos su- | Ministeriai vienbalsiai tuos f kursą.
i
daryta sutartį vyriausybe i- rimą atsimokėti uz masonu
gei bėt i s.
jamu už kokias tai atliktas duos kongresui ratifikuoti.
varžymus.
važiavime YYaahingtone. BuAnot žinių, virš 100 asmje- suktybes.
Ar kongresas seks propa
vo Austrijos delegacijos prieItalijos
valdži'a
yra
fašistu
nu nuskendo. Vanduo pragaiPatirta, kad abu randasi
gandos obalsiais, artimoj atšaky. (Javo progos a plaukit i
šino tūkstančius gyvuliu. Nu geležinkelio stotv. Pasiusta valdžia. Pastaraisiais laikais
ity teks oatirti.
kai-kuriuos S. Yalstvbiu mies
vilko trobesiu* ir su vtea du detektivu ir vienas vals ji suvaržė masonus, kurie ko
tus, katalikiškas įstaigas ir
voja Romos Kataliky Bažny
žmonių manta.
tijos
prokuroro
ofiso
repre;
i
I»rįsižiūrėti kata'ikų veikimui
čia. Tad amerikoniški masoAutoistą sugavo
Apie 200,000 akru plotai už z e n t a n t a s .
ir g y v e n i m u i .
LONDONAS, gr. 30. - R a - .
Būdamas Paryžiuje Tchi- lieti.
Visi trys gryžo be nieko nai dabar ima kovoti tą tašis-j Skersgatvy Marcmette ro
————
ir Ashland ave automobi
Savo gautas įspūdžius \h\ sijos bolševiku užsieniu rei- : toherin premierui Briand pa
Pranešė, kad ieškomu įtaria tu valdžią ir iškelia propa-!ad
1
gandą tikslu sutrukdyti karo liaus pervažiuotas J. C. Ha-'
Kienbock padaM) 4 , N. C. \Y- kalu komisaras /Tehitehcrin žadėjo derybas turėti. (Jryžęs. PA RYŽTUS, gr. 30. — Po- mu nesurasta. _ skolų sutarties ratifikavimą Avley, 21 m., lokomotyvos kuNeVfl Service" koresponden ne&enai viešėdamas Paryžių- ; Maskvon tą pažadėjime) at- I tvinis palietė kai-kurias Kra|i
*
rentojas.
#
cijos žemumas. Klonis Mont u . I r štai ką jis tarp kitko ;.i»' su preinieru ,Briand auta-1 nanjįno.
Tuo tarpu praėjus
porai kongrese.
Autoistas nesustojo. Paiycui
Italijos valdžios priešams
rė turėti bendrą konferenciją 1
..
,
...
,
'tbeliard pavirto tikruoju eže- dieną abudu areštuotu ir jiesiiko:
•
*
pagelbon eina Am. Darbo ! V važiavę kitu automobiliu keii
iivuomet bus pradėtos derv-.
*
f
•'
jderacijos prezidentas Grcen medžiotojai. Jie turėjo šautu
"Visose kataliką bažjuyčio- j n; derybas caro skolą klausi-, ^
^.
pranešta, Anglijos i1'11' k l U ) m e t i ) o i l , ) s u Pė» Sakos du iškėlė_--papirkimus.
silio
n m
lic
Daugybė pavargėliy
| k u r s I)a^ke]i)t-N b u k or ^ anizuo . vus. Danu vytu "r šaudytį.
<e. kurias Amerikos
mums tekomiestuo
lankyti mu.
^ t s k | ^ i n m ' J o k s į ^taus.
J °.Gyventojai
. • J *nakčia
* * * vos
Gauta žinįu, kad Maskvoje . ^
m
įvairiuose
tas derybas, kad paskui ži- !
Autoistas sugautas.
Su
Šiaip Chicagoje negalima tą darbininkų tarpe, Ameripaskelbtas
formalis
pareiški
suspėjo
pabėgti
į
artimesnes
se, buvo malonu matyti dide
noti, kokio krypsnio laikytis
ižiuiV'ti pavargėliu žmonių, koje, vedama fašistinė pro- juom automobiliu važiavo ki
mas
apie
tas
derybas,
kurios
aukštumas.
lį skaičių tikinčiąją. Iš ž>noAnglijai tuo pačiu klausimu.
ti keli vyrai, kurie ragavę
Bet kilus šalčiams, tuojaus paganda.
Įvyksiančios
Paryžiuje
sau
-hių užsilaikymo
bažnyčiose
—
Bolševiku valdžiai vra svar SUSEKTAS SAKALBIS?
pasirodo jų galvbė.
j Prezidentas (ireen nupasa- "moonshino."
laike Mišių ir iš didelio skai- sio pabaigoje.
i Miestas išlaiko nakvynės .kojo italų fašizmo blogybes ir j Suimtas autoistas pasisakė
BoJsVvikų delegacijai vado bu susitaikinti su Franci ja ir
čiaus priimančių
Komuniją
i* KI lt P TAS;- Sirija, gr. 3t>.f-°ukb W8 *o. Union st. Kilus pačią pakistų valdžią pasmer- j ^ C'imningham, 77^6 Congalima su}>rasti, kaip yra di vausiąs pats Tehiteherin, gi paskui su Anglija. Nes caro
Drusų delegatai, kurie iš idide'iiems šalčiams butas ati- ke.
stance ave. Paskiau policijai
džiai drausmingas kataliką . franeuzų — gal premieras skolos daro daug kliūčių dip
j čia buvo ]>asiusti pas drusų p'aiytas. Tuojaus g.ivo priegTuo lemiantis šiandie jau išpažino esąs "bootlegeriu. , ,
lomatiniams santykiams*
kiuias Amerikoje ir kaip j i s '
propavy r i a usią vadą, s u'taną At- landos keli šimtai jaunų, vi-! kongres'an įnešama
Tuo tarpu sužeistas vaiki
yra akt i vus krikščioniškuose
rasch, su Sirijos ko.Misionie dutinio amžiaus ir senų pa- gandą tikslu neratifikuoti pa- nas paimtas ligoninėn ir pra
darbuose.
riaus taikos sąlygomis, gryžo vargelių, kurie neturi darbo darytos karo <kolų reikale su nešta nesama jam vilties pas
" Y r a daugybė mažųjų žen
ir jokios niekur prieglaudos. tarties. Buteni. reikalauti, kad veikti.
Beirutan.
klų, iš kurių galima suprasti
Be šdto pergulėjimo bute Italijos fašistų valdžia atmo
Pas gryžusį vieną delegatą
žmonių religingumas. Nusta
rasta prisegtas nemažas dur tiems vargšams duodama dai kėtų visas skolas, bet ne jų
BUDAPEŠTAS, gr. 29. —
tyto laiku žmonės susireaika
menka
dali.
klas. Tad kilo kalbą, kad bu na va. Įgyt i.
Pranešta, ateinantį pavasarį
j pamaldas bažnyčiose, žmoTOKYO, gr. 30. — Paga- .nugalėti geli. Kuo armiją. tą sąkalbio nužudyti komisioFašizmo priešai šiandie nu-! Pugarijos parlamentui busią.
4jiu užsilaikymas iaike pamal liaus, kaip pranešta, Maneliu-; Prasidėjo baisi tragediją. Sa- nierią, nes gryžę drusai turė
Grasina teatram15
kaitę dirba. Pat; premierą j leista išrirekti Ungarijai karadų, ,ją klūpojimas arba sto rijos karo lordas Chaaig Tso- gautas pats Kuo su žmona ir jo su juom }>asinvityti.
Cliicagos gaisrininkų virši- Mussolini vadina autokratu,' lių.
vėjimas ir tt. Ypač maldin- lin, kurs nugalėjo savo prie-! nemažai jo karininkų. Visi nu
Pranešta, kad sultanas At- niiu':anis Connery įspėjo visus
į
gOttas į mane padarė nepap
rasch nepripažino jam pa- j vidumiesčio teatrų savininšus apgynęs Mukdeną nuo žudyti )>e pasigailėjimo.
rastą įspūdį.
paėmimo, susipykęs su japo,. ,
• /M
,.
r|1
duoti} taikos sąlygą.
Įkus, kad jie savo butus pri
Y
L
Į T e i s i n g a s Patarnavimas
'*Dėlto An:crikos katalikų 1
'
'
*
Kadangi
Cbang
Pso-lin
ga
V
taikintų prie
gaisrų
or. v .wv ,.
stipiybė yra nepaprasta. Ta liais, su kuriais pirmiau gra-' .
11
KARDINOLUI
ATUKTA
dinansų.
Kitaipgi,
teatrai
bus
I
[lybę savo priedu isžude, tai
stiprybė paeina iš žmonin apSiŲskite Savo Giminėms
OPERACUA
žiuom gyvenęs. Is to gali ku-; slėpusius.
.*
.
. , .\v ,
uždaryti.
š^etos ir susipratimo, kurs
L
, J '*
. genero ;jai>onai atsisakė išduoti pasiKeliolika
nugalėtos
M:\nchurijoj baigėsi civilis
apturimas katalikiškose moks ti dide'ių nesusipratimų.
B K U K S E L į S , gr. 30. — Daugiau policijos kapitonų
lo Kuo armijos karininkų pa-|
karas, japonai kareiviai ap
lo įstaigose, kurių Amerikos
sislėpė
japonų
konsuliatej
Belgijos primatui, kardinolui
.Miesto. Chicagos .biudžete
leidžia Mukdeną.
katalikai apsčiai turi.
T
Mukdene tiks u išsisukti Man-;
Mercier, vakar atlikta opera padėta provizija aštuoniems
churijos lordo kraugeringuPo operacijos chirurgas daugiau policijos kapitonams,
PULK. COOLIDGE NEVAL cija.
#
MIRĖ WASHINGTONO
mo. Tas karo lordas reikala
Di . l>emees paskelbė, jog vis kurių yra (nepakankamas skai
P E R
DO KOJOS
KALVIS
vo jarionų konsulio pasislėpu
kas vra normaliai ir kardi- čius.
sius išduoti.
Einant Tokyo
*
PLYMOUTH,
Vt., gr. 30.— (ttolo padėtis nepavojinga.
VVASHINGTON, gr. 3'). — valdžios instrukcijomis k o n - Į >
1 raiieįUų k a ( l p u l k . J o h n
C.
Automobilių aukos
Čia mirė John Hartraan, kurs sulis atsisakė. Nes tas Išda- ' Coolidte, prezidento (1oolid- GARLAIVIS LEDŲ SUKAU
Nes, "DRAUGAS" pigiauŠįmet Chieagoj automobi- ;
per 70 metų užlaikė kalvę ir vimas reiškia išduoti mirtin. |^ , ^ ^ j ^
STYTAS
\v
šiai siunčia ir geriausiai pa
(
t vas
naxij0 susįrgo
lių aukų bus apie 800. Tai
daugiausia kaustė arklius.
Gen. Kuo Sung-lin, kurs s u | m , f f a ] i v a k i y t i dešinėsės kogi, ku<xne vie/nu šimtu asmenų
tarnauja. "DJRAUGAS" siun
BENTON I1AKBOR, Mich.,
Hartman įkūrė savo kalvę žmona ir kitais karininkais •
dauiriau neini 1924 metais.
čia per diaziausię LIETU
gr. 30. — St. Joseph priep
tais laikais, kuomet Washing- baisiai nužudytas, nesenai pri
VOS VALSTYBES BAN
Keturių 'aukštų apartamen.
tc^io vietoje buvo vien mažas iru'ėjo MaiK-hurijos karo lor
YVASHINGTON, gr. 30.— laukoje ledų sukaustytos stomiesteliukas.
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
do armijai. .Bet paskiau abie- ,' Prohibicijos vyriausias Vyki n vi garlaivis Illinois, prigulįs tioiuose namuose, 721 No. 1^j w n d a l e a v e ^ 2 vai. nakčia kiSako, Hartman mirdamas ė- jų ta*pe kilo nesusipratimų j t o j a s % g!(>n
Andrews, sako, Goodrich Trans.it Co.
"DRAUGAS" siunčia Pi
z
jo 106 metus.,
ir gen. Kuo su savo vadovauj k a < 1 v i s į ^ v e i l t o j a i
turėtų
Gailaivio įgula laužo ledus J 0 gaisras. Gaisrininkai vos
nigus Litais ir Doleriais: Per
tiksiu padaryti taką ežero gi- \ suspėjo išgell>ėti 4 asmenis.
jama armija atsisuko prieš į g e I b e t į vykinti prohibiciją.
laidomis, Čekiais-Draftais Jr
lumon.
_
patį karo lordą.
.
Telegrama.
Vakar ryte dide ] as gaisras
(Tai buvo civilio karo prie- ] YVASfi INCJTON, gr. 30. —
Vakarykščios dienos.
BUENOS AYRES, Argen- siantė vidumiestv, 163 No. La
žastis Manchurijoj. Gen. Kuo r'' National Board of P a r m
Lietuvos 100 litų
$1000 gnjsino paimti Mukdeną ir Organizations" pranešė t u  tina, gr- 30. — Pastaromis j Salle st.
dienonris čia daug nuostolių
Anglijos 1 sterf. sv.
4.85 patsai karo lordas buvo pasi- rės čia mitingą vasario 1, 2
padarė kilę gaisrai ir potviCHICAGO IR APYLINK.
Francijos 100 frankų
3.69 ketines atsistatydinti iš uži ir 3 dnis.
— Šiandie išdalies apsįiiau«
Belgijos 100 fr.
4.54 mamos vietos ir bėgti iš pa
kc ir ne taip daug šalta; va
Federalis oro biuras prane
Italijos 100 lirų
4.04 čios MancnurijosPo ilgu dienų kruvinos ko-i ša, kad zero šaltis kol-kasne- SKAITYKITE iR PLATIN- kar žemiausia temperatūra
j J? j Į Telefonas: Roosevelt 7791 j P i
Šveicarijos 100 fr.
19.32
buvo 12 1.
K1TE "DRAUGĄ"
Vokietijos 100 mark. 2381 vos karo lordo vadams vyko I pramatomas.
•

- •

Maskvos Valdžia Tarsis Su Francija
Skolų Klausimu .

's

4.

*

r

Japai Neleidžia Manchiiri jos Lordui
Žudyti Priešu

i

LIETUVĄ

PINIGUS

DRAUGĄ

Pinigų

Kursas.

"Draws" Pm. Co.,

2 3 3 4 S. Oakley Ave

Trečiadienis, Gruod. 30, 1925
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5 labai mandagiai sveikinasi su žiai kalbėjo apie lakvę, ly- lo politikos ir disciplinos, jis
.. !Sovietais.
Igybę, kas žadėjo išliuosuot ii buvo truputį pabaustas, kuruj
pi no• Čieerino atsilankymas Lie- j soeialės ir ekonominės vergi- bausmę atlikęs vėl grįžo į vait|3.uw
r
ir tas
I i
j džią.

4x mEEmiiZ'Zl'Z'££\ * *

* « " • • • • jojos.

fiia (žiauriausia pasauly įstai-' parlamento politikai arba in- narių. Valdybon išrinkti šie
ga į kurią pakliuvęs retas trigos negali priversti presu- asmens: pirm. J . Bujauskas,
gyvas teišeina. J i , žinoma, dento CooLidge atsistatydinti sekret. — J . Barulis, kas. —
buvo pritaikinta
bolševikų iš užimamos vietos arba su- J . Kasikauskas. Į komitetą pa-

, - - • • . - . . , . , . , .

DRAUGAS KtBUsaiNo co., inc
•SS4 So. Oakley Ave., Chlraco, I1L
TcL Roosevelt 77»l

j priėmimas ir pagerbimas, tu- Į Kaip žydai pasirodė'uoliau
rės savo gerų išdavų iš sovie- si socializmo
sumanytojai,
tų ir Vakarų Europos pusės, taip jie pirmieji stojo jį vykKodel Lietuvai tuoini nešinau- dint gyvenimam Visas Rusijos gyvenimas, valdžia, ka
doti?
pitalas, turtas ir žmonių lais
Rinkimai į Seimą.
Arkivyskupas Matulevičius.
Lietuvoje prisirengimai
ve atsidūrė žydų rankose.
Vilniaus vyskupui Matule
vičiui, kuris del nuolatinių linkimus į naują Lietuvos Sei Kas apie tai abejoja, tepa

PASTABĖLĖS.

.

Kameniov — Rozenfeld, So- priešams, bet ji 'atėmė gyvy- ardyti jam kabinetą. Dėlto, teko: p. Bulaitis, J . Rudzevivietų
Rusijos
diplomatas, bę daugybei nekaltų žmonių Suv. Valstybės jau per 150 Čius, ^ . Sendziukas* O. Kasibuv. delegatas rusų vokiečių nieko bendro su politika ne- metų džiaugias gerbūviu. Gir- kauskiute,
V. Kasperaitis.
derybose Lietuvių Brastoj, j turinčiu.
jdi, tenai nėra politinių arba Susirinkimas buvo labai gySteklov — Naeh'amkes, Pe- Šreider, Levin, SverdJov, ekonominių suiručių, kokių vas ir gražus. Į valdybą patetrapilio Vykdomojo Komite-; Ryvkin, Akselrod (buv. so- iigšiol negali atsikratyti Eu- kusieji matyt visi pilni enerto narys.
j.vietų atstovas Lietuvoj), J a n - ropa.
! gijos ir drąsos. Iš visų akiu
r
Volodarski — Lvohen, Pet- kel Jurovsk} , Suchanov — i Premiero Mussolini žodžiais, ir veidu spindi tikras, tvirtas

|Himmer, Efreonov — Chaimo- jis šiandie Italijon j vedąs a- noras ir pasiryžimas (įirbtt
leatkų vaJdžios persekiojimų n | ja.u eina gana karštai. Be-' sižiuri, kas yra vyriausiais rapilio Ispolkomo narys.
valdžios siste- nuo šios dienos išvien su sanegalėjo ilgiau Vilniuje savo dieviškoji pusė, prie kurios komisarais, vyriausiais vadais j Martov — Cederbauni, buv. vie, Prošeian, Avanesov, Pe- merikoniškos

<

"

vyskupiškų pareigų tinkamai prisijungė ir "palangiečiai' , sovietų valdžioje. DaugeiL Centraiinio Vykdomojo Ko- trov — Vesbrot, Parvus — mą. Kaip Suv. Valstybėse. vaisais. Iki šioliai beveik visas
lielfant, K. Radek — Sobel- prezidentas negali but pašali- j Londono lietuvių jaunimas,
eiti i r iš ten pasitraukė, da tarp kurių masoniškos d Va-i jų nešioja nesavas pavardes, miteto narys.
Kamkov — Ka*e, Centrali- son, Karaclian, Šteinberg, Ry-' namas kokių politikierių, tai^į baigęs svetimas mokyklas ir
bar Šventasis Tėvas jam su šios asmenų netrūksta. Šie vi- j pasisavindami naujas, rusis-vkin ir eilė kitų dominuojan-' jis pats, Mussolini. ateity ne-j pripratęs tik angliškai šneteikė
arkivyskupo
titulą. si, taip vadinamoji opozicija, kas, kad tas nesimestų per- nio Ispolkomo narys.
Vigdor — Kopp, buv. So- eiJI sovietų valdžioje k—omi-1 prigulės nuo parlamento ir, keti dirbo ir veikė svetimųjų
Dabar jis Vadinasi Archiepv-] ^ l h l P ° -;'»eižtai« prieš krik- aiškiai patiems rusams ir už
sarų, valdininkų yra žydai, jis bus atsakomingas tik vie- j (anglų arba airių) draugijose.
čioniškųsias partijas. Net d i - k į e n i s galėtų manyt, kad ne vietų atstovas Berlyne.
seopus Adulitanus.
Samuil Berkman, bolševikų I Tiesa, ir lietuvių yra komi- nam karaliui.
| Kaikuriose ji} lietuviai didžiuArkivyskupas Matulevičiui (ižiojo Vilniaus Seimo sukak-; vienį žydai valdo Rusiją,
jsarų. Vincas Kapsnukas, A-j Nereikia sakyti, kad prem- moję buvo ir valdybose. Šian,
gruodžio 10 d., su plačiausiais tuvių apvaikščiojimas opozi-j Praskleidę jų tikrus metri- agent'as Amerikai.
Bogdanov
— Zilberštein leksa — Angarietis, Valaitis iero Mussolini valdžia Italijai dien jau susiprato. Pamatė,
šv. Tėvo įgaliojimais ir jo cijos tapo subjaurotas viso-jkus, rasim, k a d :
Zinovjev yra Api'elbausu.] Joffe, Sovietų diplomatas.
į ir kiti iš Maskvos diriguoja nebūtų reikalinga. J e i ji gy-,kad jie nors ir butų geriausi
pasportų,
išvyko Lietuvon, kiomis purvinomis agitacijo
Tai viena svarbiausių VykdoEma Breškovskaja — llol- lietuvių komunistų judėjimui vuoja, tai Italijos gyventojai ir dirbtų atsidėję, vis yra...
kaipo Apaštalinis Vizitatorius. mis.
Opozicija,
kurių sudaro vai m ojo Komiteto figūrų, 3-čiojo dman, žinoma komunistė A- Lietuvoj ir Amerikoj. Bet jie jos nori ir jos reikalingi. Bet. ne namieje ir tarp kitų nyksO]
Arkivyskupui Matulevičiui
pavesta šv. ifėvo vardu daug j stieeiai liaudininkai, socialde- \ internacionalo Vyk. Komiteto merikos valdžios iškudašyta užima antraeiles vietas ir rei- kad jo valdžios sistema butų ta. Taigi atbudę ir paskatinti
,.
.K ,
,,., mokratai, komunistai, žydai, pirmininkas.
lauk. J i taip pat laikoma Ru- kalingi savo .vadams, kaip panaši amerikoniškos valdžios gerb. savo klebono kun. Maįvairių svarbių reikalų
atlik-1
. . ! ^ - '"
4
sistemai, tai visai nevykęs ir tulaičio šiandien įsteigė savo
.
v
. .
lenką r, vokiečiai, pažangiečiai j Trockis —
—L
Leon Bronštem, sijos prostitucijos 'bobutė", " k l a p č i u k a i " pastumdėliai.
T • ,
ti
Lietuvoje,
ypač nustatymas
,
•• « da-. u v . karo ir jurų minLsteris,
Ir Lietuvoj daugiausia'bol- netikslus palyginimas.
(lietuvių — katalikų draugijų.
Maiziešius Urickb, Petra
naujoms
vyskupijoms
cibų ir (ar n e p u i ki i. kumpanija?)
bar išrodo tikrais 'bačkiniais'\De\ nesilaikvmo bendros is- pilio
erezvičfaikos (Čekosj ševikų agenįų yra žydai. Ka- Pirmiausia
reikia žinoti, I ją spiesis nuo šios dienos vipatvarkymas kitų dalykų.
Vyskupo Matulevičiaus ap agitatoriais, prie tautos vadų;p 0 lkomo Vykdomojo Komite- pirmininkas. " Č e k ą " laika- da tik valdžia užeina jų su- kact Amerikos valdžių sudaro sas Londono lietuvių geras
suktus lizdus, daugiausia su- trys kita kitoms nepriklauso- nesugedęs jaunimas, čia dirbs,
sigyvenimas. Romoje ffau daug sunku juos priskaityti.
ima žydų.
m o s šakos, bet jos visas lai- <'ia lavinsis, čia mokysis savo
gero padarė Lietuvai ir da pa LietuviųJ tauta tokiai kumBet Lietuvos piliečiai, tai kas kooperuoja. Tos šakos y J gimtosios kalbos, stengsis gepanijai g ali rūpėti tiek, kiek
darys.
( •
r
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ne
Rusijos.
J
i
e
kiaulienos
ir
r
a
:
legislatyvė,
ekzekutyvė
ir
iau susipažint su savo tėvygyvuliukams
loviai.
Lenkams — tai kaulas ger e
Nėra vardo prakilnesnio,
jautienos nenor išmainyt ant juridinė. Amerikoj negali but n ė s praeitimi ir dabartimi, jų
klėje. J i e labai pageidauja, via i.
Kaipo vardas Sūnaus l>ievo,
" k o n i n o s " (arklienos) arba nei mažiausio klausimo apie geriau pažįnt, pamylėt, stengkad vyskupas Matulevičius
8is
€ n i
Kurs nuo amžių Jėzui duotas
už
visišką
badą
ir
choleros
kokią
nors
diktatūrą.
Čia
yra
^
kitus palaikyt, susbutų ne Archiepiscopus Aduli
Galingiausio niusų Tėvo
epidemijas. Išgirdę žydą agi- pilna laisvė žodžiui, spaudai tiprint, kad ir tikėjimo dvasia
tanus, bet Lithuanus (Lietu
ir
dora
Vardas Jėzaus, tai grožybė,
tatorių
varo
jį
nuo
bačkos,
i
r
'
susirinkimams.
Opozici-l
draugijos nariaose
vos). J o buvimas Romoje len
Skaitant laikraščius vis daž- į
Vien danguose.jų suprasim...
safcgritaifc "Von, smarve! Me- niai laikraščiai Amerikoje ne-i a u £tų, tvirtėtų ir kitiems
kams nepakenčiamas. Apie šį niau tenka užeit įspėjimų žv-!
Jėzaus vardas tai galybė,
luok ir demoralizuok saviš- sulaikomi. Amerikos -valdžia' šviestų.
dalyką
bus dar
daugiau dų adresu, kad jie liautųsi !.oLygios tai — jau mes nerasim!
kius, o mes patys save išga- pagaliaus nėra kokiam trurnTame susirinkime ir man te
"Drauge".
neveikti rusų tautą, griauti,
Jėzaus vardas, tai mus ginklas,
n
y*W&"
pam laikui, bet ilgam ir skai- ko būti. Labai džiaugiausi ma
čičerinas Kaune.
jos religijų būdų ir papročius, i
Prieš visokį mūsų priešų,
Del to ir bolševizmo pavo-, tosi pastovi valdžia.
tydamas tokią gerą pradžią.
Bolševikų Sovietų užsienių Tokį į .'-p "-u T ; keli uu tai ;;t,j,:, : '
Jį net pragaras godoja,
jaus Lietuvai nėra.
M.
Kitaip yra su Italijos fašis Be abejo/sLdraugija, kaip ir
komisaras Čičerinas, grįžda padarė žinomas rusų rašytoja.Duodam* Jėzui garbę viešų. tų valdžia. Šiandie fašistų ov- visos mųs katalikų draugijos,
mas Rusijon, apsilankė Kau Maksim Gorkij, o dabar atei
Jėzaus vardo piktos dvasios
ganizacija galinga, tad jo*, s u k a k s ir kliūčių, išgirs ne
ne. Ten jis buvo iškilmingai nančios žinios ir iš Rusijos
Priverstos yra klausyti,
rankose ir valdžia. Artimoj v i e n 3 k a r t l l Ž 0 ( i i- B e t t e neuž
MAC
išvažiavę žmonės sako, kad
priimtas.
Jėzaus tik vardu Bažnyčia
m M t
'ateity gali iškilti dar galin- miršta jos gerb. steigėjai, k a d
niekuomet antisemitizmas ne
(lali širdis mųs apvalyti!
kliūtys ir persekiojimai t a i
Nežinia kokiais
motivais
gesI
kokia
olitin§
buvo taip išaugęs, kaip dabar.
Nepalanki
Italijos
fašistą*
P
#****>
Jėzaus vardas linksmin žmones,
geriausias draugijos maistas,
vadovaudamasi Lietuvos val
Tuoinct a n a
Tik žmonės negal pasijudini
ms
užsienių
spauda
iškėlė
a
1
****&**
fašisTeiledams jiems sielos ramybę,
stipriausias ramstis ir priemo
džia gana iškilmingai p. Či~
takas prieš premierą Mussoli-! iu *' N * * š i a i l d i e > T a s t i "
del to, kad visa valdžia vra
Jėzaus
vardas
tvirtin
svietą.
nė, kad draugija galėtu augti
čeriną priėmė. Kaipo proleta
ms
is
ru
už
jo
diktatorišką
krypsnį,!
P
<
#*i
J
^
pasirodyR o d y d a m i Dangaus grožybę.
ir klestėti. Aš esu tikras, kad
rų 'atstovui tai gal ir perdaug /ydų rankose.
ti nykus.
už
jo
aiškius
pakrypimus
auJėzaus vardas kelia žmones,
socializmų su aukščiausiu jo
ši jaunutė draugija sutelks į
tos garbės. Tai panašiai atro
Kas-kita
Amerikoje.
Čia
tokratizman.
iiodo svieto šio nykumų,
krūvą pakrikusį iki šiol Lon
dė į carų sutikimus. Bet, ;laipsniu — bolševizmu - - suvaldžios
sistema
nesikeičia
T^piaus Mussolini tą savo
Jėzaus vardas mums nurodo
dono lietuvių jaunimą, kad
nieko ypatingo, jug komisa jkmė žydai. Karolis Marksas
taip,
kaip
ji
gali
keistis
Ita
j žygį mėgina teisinti. Andai jis
laikomas socializmo ir boišeDidį mūsų prakilnumą.
iki kitų metų nepasiliks nei
rai tai nauji carai.
lijoje
ir
kur
kitur.
Įkalbėdamas
Romoje
savo
vaiGerbkim t a d tą šventą vardą!..
vieno lietuvio jaunikaičio, nei
vizmo "tevfes . J i s ir IŽV'džią
palygino
prie
Anuerikos
Akyse, — minty laikykim,
vienos lietuvės mergaitės, ku
LONDON (ANGLIJA).
Žinoma, su kaimynais, kad .minusi jo padėjėjai — Kautvaldžios sistemos. J i s pareiškė
Juomi kūną, protą, valią
rie nebūtų į šią draugiją įsi
ir nelabai maloniais, reikia j skis ir Bebelis taip pat žydai,
kad 8. Valstybių valdžios si- Oruod. 13, 1925
įvyko rašę. Todėl valio, Londono lie
Ir net pragarą — valdykimL
politiniais mandagumais pa- ! Jie išgalvojo ir išplanavo įsterria jam esanti modeliu. Be Londono
lietuvių katalikų tuviu katalikų jaunime! Vald.
Jėzau 1 dėlei vardo Tavo!..
sidalinti.
vairiausias socializmo krypto, kad Suv. Valstybės visas Jaunimo Draugijos steigiama- linkui Tau pilno pasisekimo
Duok ramybę mums įgyti,
Beto, yra Vakarų Europoje tis. Rusija, carų ir ponų slė
laikas esančios labiaus fašis- i sis susirinkimas. Žmonių pri ir V. Dievo Palaiminimo.
Į daug pavydžių akių, kurios giaina bei kankinama, buvo
Ir Tėvynę — mųs Lietuvą,
tinęs, negu Italija.
sirinko pilna salė. Iškarto į
ima daug greičiau mirksėti, tamsi; jos piliečiai laikė savo
Visą laisvą — pamatyti —!
Jis, pavyzdin, nurodė, jog Draugiją įsirašė apie 120-130
Kun. J. židanavičius.
kaip tik Pabaltės Valstybės prieteliais visus; kas tik graK. V. D.
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Kun. Dr. K. Rėklaitis, sai nejauti, nei jokio ūžimo arba šiaip
kokio triukšmo. Uamu ir malonu. Rodos,
i žmogus, sėdi kur ant jurų kranto, ko
kiam puošniam paloeiuje. Bet už tai i i \
mokama. Kiek teko girdėti, pigiausia vie
' (Tąsa)
Mūsų I I klasoje viskas gerai įtaisyta- ta $225.
Mūsų laimei oras kelionei pasitaikė
Kabinos gan didelės, švarios. Yra knygy
nas, serandos palmėmis padabintos, ruky puikus. .Jau keliaujame 7 dienas, o vis
mo i r gėrimo salė ir t. t. Valgis ir patar giedra. Jura buvo pirmomis dienomis tru
navimai geras. Tik negera, kad menu ne putį " a g i t a t o " , bet šiaip šilta, gražu.
galima išsirinkti. Kas yra įrašyta — tai Ypač šiandien kai jau privažiuojame
jau Visiems duodama. O jei to nenori, tai prie (iibraltaro, jura visai rami, kaip
veidrodis tik blizga nuo sauLės spindulių.
nielco negausi.
Trečią kelionės dieną t. y . lapkričio 9
Viskas aplamai butų gera. kad ne ta
aplinkybė, kad mūsų li-ki. laivo gale. d., kai pradėjo truputį daugiau supti — ir
Dėlto nuolat girdime ratų ūžimų, laivas mūsų pasažieriai pradėjo sirgti. Didesnė
dreba, supa. I I I kl., net I I intermedia— dalis susirgo. Stalai pėr pietus veik visur
nėra lokio ūžimo ir supimo, bet už tai biivo apitušti. Bet man, dėkui Dievui,
nėra ir jokių patogumų. Pasivaikščioti neteko sirgti visai. Visų laikų jaučiuos
čia turimo tW vienų " d e c k ' \
Puikiai kuogeriausiai
DRAUGKELEIVIAI.
vra įtaisvta Ivkl. Tikrai "luKuriuos"
r i a turiu tarti kelis žodžius apie ma
kai]) italai giriai. Mes, kunigai, buvom*'
atsilankę [0» .1. L. Dakotos Vyskupą, tai no draugkeleivius. Mūsų klasėje važiuoja
teko matyti, tarp \Š tikro su dideliausiu daugiausia italai, kurie šiek tiek prasi
komfortu viskas ciaNįrengta. JSalės didelės, mušė gyvendami Amerikoje, įgijo kokį
aukštos, artiitiškid į r u o š t o s , supimo vi- biznį arba dirbo koki gerai apmokamų

iŠ KELIONĖS ROMON.
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amatą. Tad visi pusėtinai pasiturį, ir reiš
kią pretensijos pri£-Jl£entillicca'\ Bet to
kaip tik jiems trūksta. Ypač peiktinas
jų paprotys spiaudyti ant grindų. Kartais
ne pakenčiama, tiesiog, su tokiu "gentelm a n " sėdėti, Be to, jie mėgsta rėkauti,
šūkauti, švilpauti. Kartais pakeliamas
baisiausis triukšmas. Del šitų ypatybių pu
blika nėra labai maloni. Betgi keleivių
tarpe yra labai gerų žmonių. Man teko jau
su keliais susidraugauti. Visų pirma su
sipažinau su dviem kunigais Rev. Porruno iš Neapolio, kuris buvo aplankęs Amerikoje savo senelius tėvelius, ir Rev.
Bernardo Russo, iš Romos. Paskutinis yra Tertii Ordinis S. Francisei Regularium
(Tretininkų) Generolas. Buvo aplankęs
kongregacijos namus Amerikoje. Yra la
bai malonus senukas, šnekus, karštas
kaip neapolitanus. Su juo užmezgiau tuojaus gerus santykius. Pasirodo, jų domus
principaiis (namas) y r a netoli Farnesina. Be to, jų kongregacija priguli prie
"capella papale". Taigi pas juos lengva
yra galima išgauti bilietų' visokioms Va^
tikano iškilmėms. Rev. Russo užsikvietė

serga. Prie staLųNmažai. &v. Mišių šiandien
mane pas save. Ganoma, pas jį busiu.
Reikia pastebėti, kad žymi dauguma 9 lapkr. nelaikėme. Susipažistu arčiau su
keleivių vyrai ir tai daugiausia jaunų vy- kai kuriais italais. Girdint nuolatos ir
'rų. Moterų visai maža% Be italų yra pora kalbant itališkai, man pačiam jau leng
grekų, vengrų. Net ir vieną lietuvaitę viau išsireikšti. Nesitikėjau, kaxi taip
radau. Tai yra jauna panelė, kokios 18-20 greit atgaivinsiu užmirštą jau kal&ią. Va
msetų iš VVorcesterio — Bronė Šalinaitė. karais griežia muzika arba rodoma kruMokinasi muzikos Milane. Buvo vakaci- tamieji paveikslai.
joms atsilankius pas mamytę, o dabar vėl
U I diena 9-10 lapkr. Oras vis gra
grį/,ta tęsti toliau mokslą. Gražiai kalba žus, giedra. Vėjas gan smarkus, jura " a itališkai. Man buvo malonu su ja susi gitato". Kelionės atlikta 4^6- Hiylįos. Lipažinti, ypač kad tas susipažinimas įvyko gonys kai kurie 10 lapkr. j a u sveiksta.
tuomet, kai prie stalo kai kuriems užklau
IV diena 10-11 lapkr. Giedra ir šili*.
sus apie jos tautystę, ji drąsiai pasakė: J u r a jau tylsta. Kelionės padaryta 418.
" J o šono lituana-amerieana". (Aš lietu- mylių. 11 lapkr. jftu Mkėme šv. Mišias
vaitė-amerikietė).
ir nuo šio jau "Kasdien turėjome laimės ą k
Darydamas pastabas, nutolau nuo ke našauti Nekruvinę Auką. Tik į mūsųlionės aprašymo. Taigi žemiau paduodu mišias mažai kas lankėsi. Prie šv. koauibent trmupą mūsų kelionės kroniką.
nijos nei vieno. 11 lapkr. šventė Italijos
I cteia, 7-8 lapkričio — Oras gražus. — Karaliaus gimimo diena ir Amerikos
J u r a truputi siūbuoja. Kelionės padaryta šventė — Armistice Day. Valgomoji salfc
370 mylių. Sekmadienį 8 lapkr. laikėme išpuošta Italijos ir Amerikos vėliavomis*
visi kunigai šv. mišias. Ūpas visų geras.
o pietums duota M vino secomio" — tik
ĮBk diena 8-9 lapkr. Oras gražus, šilta. ros malagos. Ūpas visų linksmas. Ligonių
J u r a truputį smarkiau sujudus. Kelionės maža, viena kita moterėlė.
(Bus daugiau)
padaryta 420. niylių* Keleivių dauginau j ... # Į
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rinkime Centrui tokią valdy- čių kambaryj,
D A K T A R A I
bą kuria visiems butų gali-j Nariai
malonėkite laiku
•>
/
Telefonas Boulevard l t S 9
ma pasitikėti AtmmMme, kad i susirinkti, nes turime daug ir
Tel. Cicero 8459
Dr. S HE R M A N
jų jam darytų operacijų del LABD. CENTRO SUSIRIN- Labdarybės reikimas 'apsčiai labai svarbių dfelykų aptarti,
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
priklauso kokią Centras turii
KIMAS.
1843 S. Cicero, A v e. Cicero, m .
'•appendicitis".
4608 SO. ASHLAND AVENCE
Valdyba.
Valandos: l iki 3 vai. po piet
Chlcago, 111.
valdybą.
Na
tai
dabar
yra
lai
Cingu-lingu.
6:30 Iki 9 vakare
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
Baliumi pelnė.
piet iki S po piet, 0:30 vak. iki
Sausio 24 d. šv. Mykolo dr- Labdarybes Centro Prieš kas manas Labdarybės veikiCICERO, ILL.
^ ^ — — m •» m m m » »
9:80 vak.
Sv. Kazimiero lietuvių pa ja turės vakarą par. svet. Visa metinis susirinkimas įvyks ma nustatyti ateinančiais merapija padare virš $90.00 pel eilė gabių vaidilų vaidins la gruodžio 30 d., š. m. Šis susi-, tais. Atminkime, kad kokia
Moterų Sąjungos 3 kuopa
D E N T I 8 T A 8
Tet Boulevard 8597
no per savo baliuką gruodžio bai juokingą veikalą "Cingu rinkimas atsibus kaip papras- l>us Centro valdyba, taip toks
rengia šeiminiška vakarėlį su 4454 So. Westeru Avenue
27 d. sVet. Nors vakaras** buvo -lingu" ir po vaidinimo busią tai Aušros Vartų parapijos *>as ir. Labdarybės vedimas.
laukti Naujų Metų ketvirta- Valandos: N u o 10 ryto iki • vai.
vakare.
labai šaltas, teeiaus žmonių šokiai. Sako, kad šį kartą šo svetainėj, 2323 V . 23 PI. Chi- Dėlto reikalinga, kad^ypatin- ^ ^ ^ į ^ ^ d gniodžio.
Jį balių vidutinis skaičius atsi ksią ir jau kuone užmirštus cago, DL Prasidės 7:30 va- gai šiame Labdarybės susirin- 3 . k y k ^ v i g u s ^ ^
Namų Teletonas Yards 1603
Ofiso Tel. Boulevard 5913
lankė. Turėjo būti ir trumpas lietuviškus šokius.
170T WEST 47th ST.
landų vakare.
Į
kime dalyvauta kodaugiausiai! k y t į j r e n g i a m ą v a k a l € l f c į i r
Valandos
nuo 8 iki 12 dieną, nuo
DR.
A.
J.
BERTASH
koncertas, bet dėlei vargoninŠiame
susirinkime
bus
atlabdarybės
narių,
kad
butų
0
iki
8
vai.
vak. Nedėliomis nuo
Ne su savaisiais.
kitų kuopų. Sąjungietes prašo
3464 So. Halsted Street
8
iki
2
vai. po pietų
ko nusigėrimo, choras nega
Nors jau turime ganėtinai einantiems metams renkama iš ko ne vien tik išrinkti, bet me atsilankyti į Saj. vakarėli. Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų ir 6 iki 8 vakare
lėjo koncertuoti.
jaunikaičių, kad sudarius sen- valdyba. Taipgi bus išduotas net ir pasirinkti. Butų labai
Tel. Boulevard 2160
Mirė.
bernių kliuba, ir dar daugiau! pilnas raportas iš Labdarybės gerai, kad šiame susirinkime
Berželis.
1
j Dr. A.J. KARALIUS
Tą pačią dieną po piet mi- kandidatų į senbernius, te į C Seimo. Namo statymo klau- dalyvautų visos kuopos. Išrė Jonas Lapšaitis, po dvie- eiaus, del jų apsileidimo, kai- 8ymn girdėjome, kad komisi- rinkime Labdarybės Centrui
Lietuvis Gydytojas
Perkėlė savo ofisą po numeriu
= kurios mergaitės, netekusios ,ja, taip pat turės kokių ii- tokia Valdybą, ne kokia mums j
3303 Soutį Morgan Street
Cbicago, BL
4729
S.
Ashknd
Ave.
geriau patinka, bet kurie ant •
kantrybes, išteka už svettim- nių.
ADVOKATAI:
Gydimas
SPECIJALISTAS
taučių. Žinoma, peiktinos yra Kaip matome, tai šis susi- Labdarybės dirvos galės pasi
^•N
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
rinkimas
yra
vienas
iš
svardarbuoti
daugiaus.
Taigi
visi
los mergaitės už jų silpną
Tel. Randui ph 4242
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—-4
po
pietų: nuo 7—8:30 vakare
biausių susirinkimų kokį Lab Labdariai kas tik gyvas rengtautinį
nusistatymą,
bet
ar
(
Nedėliomis
10 iki 12.
LIETUTIS ADVOKATAS
Ikt pranešimui gydysu vyrus u i
mūsų
vaikinai
ne
daugiau
jdarybes
Centras
turi
tiktai
kitės
į
ši
susirinkimą..
Gydytojas ir Chirurgą*
Telefonas
Midvray 2880
105 W. Moimni Sk Chicago
numažintą kainą $10.00. Ris pasiū
Res, 0029 ChfMBplaJn Avenue
lymas del trumpo laiko. Tatgi at
4631 So. Ashland Ave
verti papeikimo už su^enber- vieną karta; per metus. Taigi
eikite šiandien atidėliojimas yra
Mldway 8639
pavojingas.
_
TeL yards 0094
PRANEŠIMAS.
Res. VaL 7-8 vak. ofisas Vai. 9-5
visi atsilankykime į jį ir išnejimą
iš
»ko
ir
tautai,
ir
vi
Ar sergate?
*
/
Tel. Caual 0257 Res. Prospect 6659
Ar
norite Iš
Rezidencijos TeL Hyde Park 4066
suomenei mažiau naudos.
sigydyti? At
Valandos:
eikite pas nia
Šunbajoriai.
minti pes Ser. Stalnionį. Ne- L ' * t ® l 1 6 k u o P ° s s a v a i t i "
ne del pilnu
Nuo 10 iki 12 piet
Fiziškos ir «...
Čni pas mus dar yra užsi gražus ir nepadorus tai dar- * s u s " m a s J ^ 8 š i v a k a r ^
Nuo
2 iki 3 po piet.
Gydytojas Ir Chirurgas
laconjos per
(John BagdsJtuias Rorden)
Nuo 7 iki 9 vakare.
•turėjimo, bu
likusių senovės liekanų: pus- bas katalikiškam jaunimui. gruodžio 30 d., 8:00 v. v. Vy1821 South Halsted St.
Nedėl.
nuo 10 M 12 piet
LIETUVIS ADVOKATAS
žinokite
jusiy
Rezidencija 6606 s. Artesian Ave.
•9 W. Washington St., R. 1310 jliokiteių šunbajorgalių. Bažtikrą
stov/
Tokio dalyko užglostyti ne- f
11 ryte iki 3 po platų:!
Telephone Dearborn 9944
1 Valandos:
NegaiŠykite
Akinių Pritaikymo Mano
6 ik) 8:30 vakare.
jnyčiose
pusliokiškas
(lenkis
laika pas ki
galima,
Vakarais: 2151 West 22 St.
Phone; Hoors: 9A.M. to 9 P.M. \
25
METŲ
PRITYRIMO
tus
gydytojus.
|
kas.)
maldaknyges
skaito,
Rep.
7812
S a t 6 to • P. M.
Telephone Roosevelt 0090
Darbai
A* -artojų A
Varnų Telefonas Repu b l ic 9400
Ray ir M K
suoluose palei kraštą atsisė Darbai eina vidutiniškai.
Ot.
roskopą
del
9
.
Begister
hgaaiuinacijų
W.
da
ir,
tupi
taip
kad
kiti
turi
—*\
Girdėti gandai, kad "šlekiuoNAPRAPATHAS
i ...». mr »*~ •
įkurie suranda.
j^61l7
So.
Talmaa Ave. Chicago]
save pasturgalį trinti po jų siu". Perdaug dažnai tokie
j 109 M. Dearborn ^
prle2ttSl<
A. A. O L ! S nosis ir jų smurgą nubraukti gandai virsta tikrenybe.
į e>t. ia-to aukbtis a g ų Mano 36
Lietuyis Chiropractor
Ar
j-rKAiD?
imetų
pasek
ADVOKATAS
su kelnėmis, k'ad gavus sėdy
1845 W. 47 St.
Chicago.
vyrų
draugą*. ^
J ° g
Nastutė.
Tel. Boulevard 3686
11 S. La Salle st. Room 2001
\lano geriausias £ , £ a e rgSičiw
Telefonas Blvd. 7006
paiiudyjlmas y i e L y , , . Ateikite
Tel. Randolph 1034 VaL nuo 9-5 nę. Jie nesitraukia nuo kraš
PASITAUOT&
S
J
mano
išgydyti
frEffitoįT
^
Valandos: Nuo 2 iki 8 vai. vak.
Dr. J . P. Poška
VAKARAIS:
Tetto. Tokie mūsų tautai garbės
patenkinti
[ši
siugas Ir
SPECIALISTU.
Nedėliomis
10
iki
12
vai.
ryte.
J
S241 S. BaJbted St. Tek Yards 0062
cientai,
AKIŲ LIGAS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS \
bus gydimas.
Ar Jus esate ser
7 iki 9 v. v. apart Panetiėlio ir nedaro.
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
gantys kur) liga su
Europos
3133 So. Halsted St. i
j
Fėtnyčios
Ar jums skauda galvą?
ardo srsikatą? <Kacl
Vienuoles remia.
Ar jūsų akys ašaroja?
Valandos: t—19 15 ryto
Plione Lafayette 8568
Remėdijos
*
^r . .
. i sergate ir buvote
Ar yra uždegtos?
Vakarais nuo 1 Iki •
Degina
ar
niežti?
TIHltOS
ir
PA6&RIMVCNB
fcv. rvaziraiero ir Sv. Myko- prfe visokių gydy£ez.: 6504 S. Artesian Ave.
Ar skaitant akys greit pavarg
Sutelktos del kraujo pt*«erlnlrj,o |
\
i •
,.
tojų kurio nedavė
sta?
Ligos kurios buvo negalima iSgy- |
-ai yra kad jie visai
LIETUVIS NAPRAPATHAS
Tel Hemlock 2374
»
Ar kvaišta galva?
ayti
pasiduoda- iiame sclentltiekaui
lo
ur-ja
netolimoj
ateityj
ren,nie
jokių
resuitatų.
nežino
Jūsų
tikra
gia vakarą kurio pelną skiria

LIETUVIAI AMERIKOJE CHICAGGJE

Dr.SA.Brenza

GARY, INDIANA.

DR. L. P. SLAKIS

1

Dr Marya
Dowiat-Sass

DU CHARLES SEGAL

VYRAI GYDYKITĖS

» $10

$50

c

Dr. Maurice Kabo

DR. P. L ZALATORIS

! JOHN B. BORDEN

DR. F. A. MANELIS

DR. J. M. FINSIM

606

Y. W. RUTKAUSKAS

ligą.
Seserims Pranciškietėms. Čia Ateikite pas mus
ir pavelykite mumr
žmonės remia abiejas S e s e r ų ! duott tikrą egzami
ną, kuria suras tik
vienuolijas: Kazimierietes ir ra priežastį Jusi
ligos, del šio tikslo niee turime ge
Pranciškietes.
riausias Europos, ir Amerikos Įtaisas.
Mūsų. X-Ray masina yra viena ii
Mokykla steigs.
galingiausių šiame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo.

ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty)

29 South La Salle Street
Kam baris UO
gelUomsa Centrai 094*
•telefonas Yards 4681

Nors šiais 1925 metais ne
Vakarais 3223 S. Halsted St. pavyko įsisteigti parapijinę PILNĄ EGZAMINACIJA
IR PATARIMAS VI.
mokykla, vienok sumanymo
SIŠKAI VELTUI.
neišsižadėta. Pasirįžimas mo Neprižiūrėtas ir negeras gydymas yra pavojingiau negu pati liga
kyklą steigti dar tvirtėja. Per
28 metus mes sėkmingai gydome
LIETI VIS ADVOKATAS
visokias
ligas - kraujo
Gerb. kun. kleb. J . Martis, keblumus.Chroniškas
U H W. 22ad St. arti Leavttt 0*.
vidurių
nesmagumus.
•1;i:'ar. komiteto nariai ir kiti Kupros skaudėjimą, rumatizmą, kru
Telefonai Ganai 2552
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos
Valandos: 2 ryto iki 2 Takaro. Ša I
apkvaitimą ir t. t.
darbuotojai
rimtai
dirba,
kad
radoj ir Pėtnyčloj nuo 2 r. Ud •
Mes turime naujausius serume
• . Tedą visokias byla* Tisuose
" * W ir "M4" suteiktas
pacientui
įvykdžius
tą
kilnų
reijkaią,
teismuose. Egzaminuoja Ab s trak-J
be skausmo.
rus ir padirba visokius Doku
Darbuotojai
ir parapijonai THE PEOPLE'S HEALTH
mentus, perkant arba
parduoI d a n t Lotus* Namus. Farmas ir | paliktų sau gražią atmintį.
INSTITUTE
Bisnlua Skolina Pinigus a n t plr
Nevietoj.
Dr. GILL
Specialistas
mo morgiciaas lsngvomls lilygoAdventu metų dalis jaunuo
40 North Wells Street
Kampas Washington
liu buvo nuvykę viena šešta
Valandos:
Panedėliai«,
Ketvergals
dienio Vakarą i viena smuklę nuo * iki S vak vak. Nedaliomis ir
ITtam inkais. Seredoms ir vai.
<5ubatoms
vak.
net kitoj valstijoj pasilinks- ' J j ^ K S S ? ' ^ ' " •»"? 8vaL
p, o
llV

Bylos ristose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimal — Pas
kola pinigų 1 ir S morglčiams.

33

J

i

'T

""•' f ^TT^r^

i

Dr. Jao J. Smetana

Lietuvis akinis specialistas
3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Ned. nuo 9 iki 12 ryto

109 N. DEAEBOEN ST.
Paimkite elevaitorj iki 12
aukščio
Cbicago, m .

I-

Klinikas Veltui
TIK DEL VYKŲ
Gydytojui

Nereikia

Mokėt
«riiA»

"606" 52S" "914

Pacientai tik moka maža datf u i
vaistas. Mes išgydomo \isokuw
ligas Kraujo, Odos, Kepenų ir
inkstq.

Kampas- Paulina St.
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare
Nedėlioj 10 iki 1

r DR. J. F. KONOPA 6^£*%, c™r
v
X4PBW>WJAl

1

"

GYDO VISOKIAS LIGAS GREITA* I R
PASEKMINGAI.
Specialia: GydSUma Vyng, Moterų te Vaikų taipogi Akių. Ausiu,
Nosies r Gerklės naujausiom!!, geriausiomis priemonėmis.
Ofisas 1520 W. Divi.sioo S t , Kampas Miivvaukee te Diokson S t
Vai.: 10 - 12 priefipiet, 2 - 4 po piet rr 8 - 8 vak, Sekmadv 18-12
Telefonas Armitage 6145

•

Geras paprotys

OFISAS:

TeL Pullman 6377
MIESTO OFISAS:

PRANEŠIMAS

sunaikina pieiskanaa tą svarbiausi
priešą grsasu plaukų.
Nusipirkite bonka už 6Sc šiandien
pas savo vaiarlninicą. 7Sc kuomet
siumčiama tiesiog i i laboratorijos.
P. A D . RIGHTER A CO.
Berry & South 5th St*.
Brooklyn, N. Y.

127 N. Dearborn Street
Ruimas 1426 Tel. Dearborn 6096
Valandos: Mieste Iki pietų; Roselande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojifne
abstraktu ir nuosavybės teisėse.
Taipgi veda visokius sudus.

HE^CCVIS ADVOKATAS
12057 Normai Avenue
Telefonas PuUman 7067
Bylos visose teismuc
Abetrakal,

A i

Valet '
. c, A

DR. A. R. LAURAITIS

Saugi brilra kari atoinasi

i^UIO^n-op

piiaįg

RaZOr

Parduoda

-S»«|

Dr. A. Račkus

Gydytojas. Chirurgas, Obftv
tetrlkis ir Specijakstai
Elektroterapaa.
IŠIMA TONSILUS -

DK. VAITUSH, 0 . D.
Lietuvis Aklų Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kas
yra priežastimi skaudėjimo ( a i 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotumo, skaudančius ir uždegusias
karščius akių, kreivių aklų, kata
ro, nerniego, ir taip toliaus, b«
vaistų arba skausmo. Nepervirsina nei aklų medikalls mokslaa !
| Vlsoose
atsitikimuose
daromas
egaamlnas elektra parodantis ma- ._
žiausias klaidas,
taip pat kaip |
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe
muskullnlų a- .
klų. Akiniai padaryti, kurto pri- |
taikomi sunkiausiuose atsitikimai.
se. Nauji stiklai Įdedami i rėmus,
jei reikalaujama Stiklai Įdėti nuo
numerio U recepto duoto visiems
ligoniams, Ir rekordas laikytas vi
sų, atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų
ilgu, kurios paeina a n o endaimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akly
Įtempimo, kuomet geras pririnki
mas ir nešiojimas akinių paleng
*ins padėjimą Taipgi arti ir toil
matantiems pagelbėta. Speciale atyda atkreipta į mokyklos valkus
Valandos; ouo 16 ryto iki 8 vak
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po piett,
Tel. Boulevard 7581»
1545 West 47th Street
AKINEI $4 IR AUGŠČIAU

I

•i

• • • - * . ^ — — — — — — — » * ^ jssv, Jwsssiis»<ss^s»Bsswsasssi SjsassB^. £

ty je)

Ir immeais Uapomo pūslėj b«

op«ra«ijott, BU tans tikromis moksli*
ikomis priemonėmis bei valotsai.
Apkurtusiems siigrailna
girdėjims.
Gydo yiMokias ligns paoekmlnsoA, ir itt
yra reikalas dars operacijas.
rrofeMijonali patarnaTimą telkia sars
ailM

i 1411 So. 50 Ave. Cicero. UI

I

0

Ofisas atidarytas: Kas<Hen s o s t TSJ
pa piet ikt S vai. vakare.
Nedėliomis Ir soredoanis ofisas
rytss.

DR. A, K. RUTKAUSKAS

I

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.
Telcf. Lsfsye'tte 4146
- ~ r i • .

Į

. ,

,

į DR. BENEDId ARON
Ofisas S801 & Kedsie A r a Fhone
Lafayette 0075. YsJaadoe a>*4 rak.
ResJdenclJa S150 W. M ( a Fboae
Prospect 0€10. Valandos Ik) l t
[ryto. 7 fld 8:

DENTISTAS

4712 S. ASHLAND AVE. !
Arti 4 7 tos gatvės
Ofiso Tetef. Boalevard 1*49

Ofisas Tel. BooJerard 96PS
Rezid. TeL Dreiel 9191

Dr. A. A ROTH

OR.HERZMAN H
IŠ

martolms,
peilis tar B« Si—SJSJĮ

S)—Bt krauj*,
4)— He jokio parojsos
sveUoUsl,
• ) — Psvcijeatui nereikia sirgti, rmtJ
tuoj vAlcytl, if raM eiti 1 darbą
PAGTDO: "GaJ.Htooes" (akmenis tol-

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS

1>— B«
t)—B«

RUSIJOS

RUSAS GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS
Specialistas
Moteriška, Vyriško
Valka ir visų chronškų ligų
O F I S A S

Šiuomi luciu garbes pranešti savo Gerb. Paciert
Gerai lietuviams žinomas Per ih»
3103 So. Halsted St.
į
i
metų
kaipo
patyrę*
tyiytoja*
tams—rigoniams, kad aš persikėliau savo Ofisą iš
Kampas Slst Street
chirurgas Ir akušeris.
Vai.:
1—S
po piet 7—S vak. Ned.
2873 UCest 22nd Street į
Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas \
ir Šventadieniais 10—12 d
J vyrų. moterų i* vaikų pagal nau32&t WEST 22nrf STREET Jr KEE>ZIE AVE.
I jauslus metodus X-Ray ir kitokios {
| | elektrop prietaisu*.
(Pietvakarinis Kainpas)
Ofisas l* Lahavatoaftjas 102S W. »ffi=
VaL: 9 iki 12 p, p> 2 iki 5 vaL ir 6 iki 9 vai. vakare Mtk Si., aatott H o i g s n 8 1
DR. S. BfEZIS
VALANDOS: N u o 19—12 pietų
Telefonas Lavvndale 0705
! Ir n u o r i k i V-SJI v a i , v a k a r e
^•mvmyJAB
I R OHOHTBCSJI

\

k. L. THOMAS

Vai.: Utarninkais ir Pėtnyčiomis Į
nuo 9 Iki 9 vaL vak.

DR. W. R. REGISTER

National Health Clinic
1657 West Madison Street

10717 So. Indiana Avenue

\

a-

Ar yra balta dėmė ant vokų?

DR. G. SERNER

Naudokit Suffles kasdien, kad užlaidus
Kalvos odą sveika ir kad turėti puikius
žvilgančius plaukus,

ADVOKATAS
ROSELANDO

ir smiltis

Kad aš perkėliau savo Ofisą iš
3333 So. Halsted S t , f naują
vieta po No. 3265 So. Halsted
St., kamp. 33 ir Halsted fcat.

-Xįsi kreditoriai, kurių reikalavimai buvo atlikti per
attorney General Hdvard I i Wiiite, kaiubaiiai 1202,
105 W. Monroe St., gah ateiti ir atsiimti jiems prigu
linčius dividende čekius, 2 vai. po pietų, panedelyj,
sausio 4 dieną, 1926. Atsineškite jūsų kvitas būtinai.

Yards 0141

J. P. VVAITCHES

kaip

^1 -00 . 1 . $1:00

įį

t:

jaučiate
kyse?

Akiniai 16 ir augšciau

S335 * \ Halsted St
Telefonas

Ar

DR. A. J. NORMANTH

J 4454 S. AVestern Ave. Chicago
gydymui. AŠ vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve*
į Vai.: Nuo 2 iki 5 p.p. « Iki & vak.
raupjeą antitoksinus, bakterinua, |
ir kitus greitai gydančius vaistus
kurie gydo neatkratomas ligaa j
trumpa laika. Ateikite Šiandien
K
del
patarimo kuris bus suteiktas
1
veltui. Valandos 9 ryto iki 5:30
v. v. Utarninkais, Seredomis Ir Su
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomis
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p.

KRAUJO EGZAltflNOS

K. JURGELIONIS) j
199) Iforth Stato Street
Telef. State 9225
Vakarais ir nedėlios rytsjt

Ar atmintis po truput) mažėja?
Ar akys opios šviesai?

1S01 South Ashland Avemie
Kampas 18 Gatvės
i
Telefonas Caoal 052S
Ant trečio augšto virš Platte aptiekos, kambariai: 14. 15, 16 ir 17
Valandos: nuo 9:30 rito iki 8:30
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomia

JOHN KUCHINSKAS

ADVOKATAS

Ar matote kaip ir plukančius
taškus

914!

s e t a s $ 1 0 0i r

kiekvienoje

^ 00

Dentistas
3201 WEST 22nd STREET

krautuvėje
•

'

mi

j 3235 South Halsted S t
[ TaL; 9—10 A If. ir po t v. *afc
*»•» I I I

/
i

i\

Dienomis:
Canal
t i l t . Naktj
Drexel 0950
[
Boulevard 41 te

i Telefonai:

»

>

« ^ % » Į » « ! « » — I

X ęm Spfcktelial
Ofisas: 9201 W. SSttd 00.
Cor. S. Lcavitt St. Te). Ganai €222
ResJdeocija: 3114 W 49nd St.
Tel. lAfayette 4988
•alandos: 1—4 A T—i Y Y.
11
SodėitOs1? 10—19 ryte

J
Trečiadienis. Gruod. 30, 1925

CHICAGOJE

yva gražus ir pavyzdingi su
sirinkimai. Dv. vadas gerb.
kun. J. Skripkus visuomet duo
iki gražiu patarimu. Reikia
[iatėuryti vieną dalyką, jog

LIETUVOS ŪKIO BANKAS,

m

- - _

^=5=

NAMAI -- ŽEMĖ

REAL ESTATE

NAMAI - ŽEMĖ

Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
aižtikrĮnti žeme, namais, Jnbrikais, nekilnojamuoju
turtui Adresas: Kaunas, ^aisvės Alėja, 31 2?r.

PARDAVIMUI toto*. ParBRIDGEPORT.
Įsiduoda pigiai, (latvė ištaisy
ta. Kas nori gero bargeno, pfa
*
i
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
Svarbus susirinkimas.
vaktaba tapo išrinkta ta paNYTI VISADOS KRElPKITftS
šome kreiptis: Lotas Tandasi
PA.S MUS, TAS JUMS BUS
^Šiandien, gruodžio ?>0 d. t i, kuri visuomet prakilniai ir po laiptais x>alindo. Kaimy- ftieva Valaitiene gavo už įv.ai Brigliton Park.
ANT. NAUDOS.
:S0 vai. vakare, Šv. Jurgio 1 J * r D a v o s i - J i no ^vėlavo susi Inai matydami kad namai pilni rius rankų darbelius,
5362 So. Maplewood Avenua
?
ar. sveiaineje
svetainėje Įvyks
sukimų nei dešimt minutij, Į durnų; ėmė ir pasaukė gaisri-1 T W n n j l w - f t
u;tU{
00r.
ĮVYKS priešmepi
Dovana, kuria leidžia
ant
ir ( l v
tinis Federacijos 26 skyr. su-j**i
- vadas gerb. kun. J. jninkus. Gaisrininkams atva išlarmėjimo, buvo ntneŠta j
Simpatiškas
l i n k i m a s , kuriame bus ren- Skripkus patėntijo, pagirdą- ; žiavus sykiu atbėgo ir v. Bal susirinkimą parodyt. Visos Mandagus
paneiaka', , . ^ .. .
tymą valdyba ateinantiems » M muši] darbštumą. Valdy- truviene su viena * . , . j labai gėrėjosi, gražumu suvi- i Geresnis Ir PiT
metams. Koto bus svarstoma I b a 5 i : P*™« H. L. Gurinskai- ant kojos, kitą gi rankoje lai- nėjimo ir apnertų leisų. Kas gesnis Už Ki
tų
Patarnavi
ir kitoki svarbus reikalai. U% Pa^elb. Ona Kazlauskaitė, kė ir p r i e i s prie vieno gais- laimės, tai džiaugsis.
Tel. floulevard 0611 Ir 0774
mas.
Tai*i prašome visų draugijų \ PF*. rast. E. Šlekiutė, f m. rininko užklausė.
f
PADAROM PIRKIMO m PARRaportas nuo rengimo va
R
DAVIMO RAITUS.
ių<ti savo titstovus, kad'™**- - C'erkauskaitė, ižd. K.
O kas tave ėia prašė! O jis
Pasekmingai tiuneiam pinlfoa Ir
karo 10 d. sausio 1926 m. Ko
butų iš ko išrinkti veiklią— jGamekaite, ižd. glob. M. Stam jai atsakė: "Mane pašaukė
Parduodam Laivakorte*.
PAGRABŲ VEDĖJAI
misija paaiškino, kad vaka!
Didysis Ofisas:
darbšėią ateinantiems metams briiite, K. Gramantaitė, k b - $ » " Jai ir nepatiko toks atlas
bus
gražus
ir
įvairius.
sakymas, nes tuo jaus ji jam
resp. K. Jovaišaitė.
4605-07 S. Hermitage Ave. J
valdybą.
Bus
atvaidinta
"Senovės
po
Tel. Yards 1741 ir 40**
Nedėlioj gruodžio 13 d. veidan davė. Užgesinę ugnį,
Valdyba.
i
SKYEIUS
3352 S. HALSTED ST.
Siunčia pinigus Litais ir
11)25 m. draugija ėjo in cor- j gaisrininkai nuvažiavo sau. nelio gyvenimas su antra mo
4447 So. Fairficld Avenue
Doleriais
į Lietuva ir kitas
Tel. Lafayette 0727
pore prie Šv, Komunijos. Lai- jTuojaus vienas susiedas atėjęs terimi " "Felicijonas Otonas"
BRIDGEPORT.
BRIDGEPORT.
šalis. Pinigus išmoka arti
SKYRIUS
2
pagyvenimų
medinis
rui
keVfertorium mūsų narė p-lė pas tą kūmutę sako: "Čia la- taip tasai ponelis vadinosi.
miausioj pastoj arba ban4»04 West 14th St.. Cicero.
mas, 6-6 kambarius, kaina $ 1 - koj. PARDUODA laivakor :
Tel. Cicero 8094
Susirinkimas draugijos Xek j M? Rimutaitė labai jautriai ;>>ai šalta, tai aš tan pečių suŠios aukojo vienuolyno bates ant visij linijų, ir greitai
500, įmokėti $500.
taisysiu
ir
užkursiu,
tai
bus
zarui:
O.
Kavaliauekiene,
net
Regina'\
Eta?. Šv. Mar. Pa. įvyko pir-1 sugiedojo "Salv
2 pagjrvenimų mūrinis na- atveža gimines is Lietuvos.
madieny gruodžio 7 d., 1925, Gerb. dv. vadas kun Skrip- šilčiau." Tuotarpu įėjo ir tie keturės dovanas, J. Valaitieaias su visais vėliausios ma Padaro legalius poperiug ir
trys girtuokliai ir visi puolėsi nė, N. Kregždienė, O. Čepaidos įtaisimais, kaina $8.200, dovernaStis. Parduoda na
Šv. Jurgio parap. svet. Susi- kus pasakė tai iškilmei pritai
mus ir lotus ir maino farįmokėti $1,000.
ant jo apmušę laukan išvijo. jtienė, O. ftniaukštienė, O. Kikinta
pamokslą.
mas ant namų bei lotų.
rinkiman atsilankė gerb. pra
Atstovauja Lietuvių Pre*
zelevičienė, (). Jasinskienė, F.
4 pagyvenimų naujas mūri
E. Jovaišaitė, kooresp.
lotas kun. M. L. Krušas, ku
nis namas ant 2 lotų statytas. kybos Benrlrove ir Lietuvos
Smilingienė iš Aurora, 111. ir
ris parvežė iš Luordės dova
3 automobilių mūrinis gara- Tarptautinį Bankų, visuose
IŠ
BRIGHTON
PARKO.
j
V.
Daugirdienė.
ftv.
BažanBRIDGEPORT.
nų, visoms narėms po rąžan
džius, 5 ir 4 kambarius, įmo- reikaluose. Visad kreipkičiaus draugija dvi dovanas.
I
fketi $5,000 kitus kaip arenda. ties pas:
čių. Jis papasakojo savo keL. Vyčių 36 Kuopos Valdybos šį draugija niekuomet neatsi2 pagyvenimų
bizniavas
Mėnulio Šviesa.
lif'vs įspūdžių. Visos narės
namas,
įmokėti $800, kitus
Rinkimai.
sako nuo gerų adrbu.
pral. Krušui dėkingos. I Tarpe Halsted St. ir Mor-j
3311 So. Halsted Street
kaip renda.
Gruodžio
17
d.,
McKinley
Korespondente.
Cbicago. 111.
. tolimoj kelionėj būdamas ! -ran 3S St. atėjo pas vieną kuparko
svetainėje
įvyko
L.
Vyiraitę trys girtuokliai ir be
Telefonas Yards 6062
aių neužmiršo.
BRIGHTON PARK.
/
Notar> Public.)
Turiu pažymėti, kad ta dr- gerdami nuvertė pečių. Durnai į čių priešmetinis susirinkimas,
Praneša, kad pirm Naujųjų Del tobulumo savo balso yra pa
2 pagyvenimų mūrinis na
mylėti Ir didžiai Išgirti per pa
ja tik vien eia gimusiu ir au- rūksta iš pečiaus. Ką daryti ? j Šiame nusirinkime valdybos Metų Chicagoje prohibiciniai
garsėjusius
artistus Ir muzikos mas 4-4 kamb. su visais vė
rrusių jaunų mergaičių '. Jo Paėmė kaldrą ir užkišo kami-1 rinkimai įvyko — rezultate:,' autoritetai uždarysią daugelį
ekspertus. Vien tik su Klmball
mados
įtaisymais,
grojlkllu pianu galite graji(i gai liausios
laikosi stiprioj dvasiojį v i e n y ] M skylę. Visgi prirūko na-;Dvasios vadas kun. Juozas
das
teisingai ir girdėti geriau kaina $8,500.
kabaretų.
ANTRI MORGICIAI
atlieka
rimtų
darbų.
Jų"
mas,
o
girtuokliai
išėjo
laukan
jSaulinskas;
pirmininkas
Pet
siai ištobulintą piano muzika.
K"
Suteikiami ant 6% palūkanų.
2
pagyvenimų
medinis
na
Parduodam ant lengvų išmo
ras Balsitis; vice-pirm., Ado aHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiii'^
Trečius Morglčlue
kėjimą
mas 5 5 kamb. naujosios ma Taipgi perkame
ir
kontraktus
mas Banys; raštininkė, stud.
dos įtaisymai, įmokėti $1,000. INTERNATTOįrATi nTVESTMElfT
Ona Kezgaitė; fin. rast., M.
OORPORATIOlf
2 pagyvenimų naujas mūri
AND
= l
8804 South Kedzie Ave,
nis namas, 6-6 kamb. karšto
tStankaitė; ižd., Alek. Srupša;
Ijifajette 67SS
fl
vandenio
apšildomas
1
Halas,
'M
"i
J
i,,
i i - u .L.IHII
kasos glob., A. Nenartonis,
\
visi vėliausios mados įtaisy
B. IVrminaitė; maršalka, J.
ti«ra Vieta P»tal*ytt
mai, įmokėti $2,500, kitus kaip ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Lietuviškų ir Amerikoniški) val
Gubista; koresp., J. Saunorai- gių kur gražiu Ir Svariu Specia
renda, ant 42 ir Rockwell.
-!,
Tel. Canal 2591
1922-32 So. Halsted S t
U
HotuvlSki
pletufl
paprastoms
tė; žaislų vedėjai, M. liaurinMETROPOLITAN
kainomis nuo 11:30 ryto iki 12:00
4177-83 Archer Ave.
oriams: —
PRIE
VIENUOLYNO
kaitė, P. Šimutis; dramos sek Spo plet. Orchestra trečiadieniu,
ELECTRIC SHOP
BSeštadienių
ir sekmadienių vą
r
Parduodame
Visokias ElektrinJua
Čekiai apmokėjimui vienintelio dividendo 2 l-10 <'
cijos vedėjas stud. S. Pieža; škaruose.
Daiktus.
ElcktrinJ
Darbą Atlieka
4 flatų naujas mūrinis na-,
mo
Kuogeriauaa.
P. A. PALIiTJLIS
bus gatavas siuntimui per paštą tik po 1 dienos Sausio
sporto sekcijos pirrasėdis, J. i
BUTKUS UNDERTAKING mas 5-5 kamb. įmokėt $7,000. | 2215 VTest 22 St.
Chicafro, DJ.
g
Savininkių
(January) sekančių metų. Kreditoriai, kurie negaus
Gotautas.
i 13200 02 So. Halsted Street
3 pagyvenimų naujas mūri
Cov Ine*
nis namas, 6-6 kamb. ant 2
jiems prigulimų čekių iki Sausio (Jan.). 31, 1926, turi
Tel. Bonlevard 578§
S
Su šia valdyba manoma'
P. B. Hadley, Llcensed
• iimiinillllllllllti m minti'»M»»» 'iiii" . 0
lotų statytas, 3 automobilių TeL Republic 4537
Oatšamotojas
pranešti man piiduodant pilną vardą, adresą, numerį
daug nuveikti obalsiui Baž-1
710 W. 18 St., Chicago, 1U mūrinis garadžius, įmokėti
ir suma reikalaujamą. Nėra reikalo eiti į mano ofisą;
nyčiai ir Tautai. Šios kuopos j
Viskas kas reikalinga prie pa- $5,000.
GENERAL COHIUACTOR
sutaupysite laiką parašydami laišką. Adresuokite visus
grabv. Teisingos kainos. Geriau
veikimas ši kart bus spar-1
AND BrTLDER
5 kambarių naujas murini3
sias patarnavimas. Važiuojame j
701$
S. Campbell Ave.
pranešimus pas: SIDNEY C. EASTMAN, Referee, 907
čiau varomas.
tolimesnės vietas už tų pačią kal bungalow, su visais vėliausios
ną. LeUklto mums pagelbėti jums
Monadnock Block, Chicago, UI.
Tiesa šios kuopos laikraštu
mados įtaisymais,
imokefci
Telefonas Canal S101
$1,C00 kitus kaip renda, ran
ko redaktoriai jmsiliko tie panuliūdimo, valandoje.
I. Vardą
ftOfS
f
dasi 59-tos netoli Kedzie Ave.
tys. Taradaikos (Tlie Bab2 pagyvenimų naujas mūri
bler) redaktoriai yra labai
nis namas 6-6 kamb. karšto g Murimo tr budavojimo narna (O
niekam nežinomos ypatos —
*
vandenio šildomas, įmokėti
GENERALIS
$2,500, kitus kaip renda.
Pranešu visiems savo rėmėjams, kad mes savo ofisą
Lietuvis Graborlos
paslaptingos. Jie tik tiek ži
6 kamb. naujas mūrinis bun o*
» 1 4 W. aSrd Plaee
perkelėm į naują vietą
nomi kaip redaktorius Kent
•
Chicago, UL
galow
su
visais
vėliausios
ma
Jj
AtsiUnkykite _
Mūsų ofisas bus atdaras visada tas pačias valandas. jKeepsbut ir pagelbininkė Lau^g«ra patarimą.
Patarnauja
laido
dos įtaisymais, (randasi ant
Yra geriausia, rekomen
t S l l 8outA Halsted Street
tuvėse kuoplgiausla.
gba Lott.
j
Naujoji vieta yra:
f|Marquette Boulevard netoli
Cbicago, m .
duota ir vartota geriausių
Reikale meldžiu at
sišaukti, o
mano
Tebūna jusii ateinantiems koncertinos muaikantų ir
Western Ave.
o^SSM Lowe ATenue
•
darbu busite užga
metams veikimas paseknun- mokytojų.
nėdinti.
gyn^?i^iai^^^in75S5>r<-gyerS
Taipgi turim visokios rųMes
SOUTH SIDE.
Tel. Ganai 1171
ga»«!
Visoki pa-tarnavimai bus atliekami, taip pat gerai;
t—VSh
kitų
mirzikąliftkų Instrumentų.
llft
Mes
spausdinam*
Lietuviškos
*~ Kringelis.
dar geriau, negu, kad pirma buvo, — nes cia yra pato
8 flatų bizniavas murk»^« Telefonas Canal 0610
muzikos del Concertlnų, Orkes
trų ir Piano Belams.
gesnė vieta.
kampinis namas, įmokėti ^UĮParsiųskite
mūsų
000 kitus kaip renda. K
NORTH SIDE.
Geriausias plumerls, arba at
Mes siunčiame pinigus į Europą, prirengiame viso
katalogą dykai
2 flatų mūrinis namas 6-6 lieku gerai Ir sąžiniškai.
kias galius raštus, darome visokius apdraudimus ir par
THOMAS HIGGINS
kamb. štimo šildomas, įmokė
Švento Kazimiero Akademi
2313
So.
Oakley Ave.
CbJeaco.
duodame visokias nuosavybės.
ti $2,000 randasi ant 72 ir So.
4639
So.
Ashland
Ave.
jos Rėmėjų 3" skyriaus susirin
Aberdeen.
ir"
Cljlcago, 111.
kimas įvyko 17 d. gruodžio
Automobiliai vestuvėms,
WEST SIDE.
1925 m. par svet. Susirinki
MERGINOS
krikštynoms
ir
t.
t.
REAL ESTATE
mas buvo ganą gyvas. Sekė
ii
3238 S. HALSTED ST.
Pradėkite Naujus Metus gerai mo3 pagyvenimų mūrinis na
4559 So. Paulina Street
Telef. Yards 0145
raportas iš Apskričio, kad rei kykitlea "railway commercial telePhone Boiil«-\ar<l 7667
mas 6-6 kamb. su visais įtai
jrraphy" kuris darbas moka nuo
Rezidencija
BoulevArd
9828
kia rengtis į seimų, kuris į- $150 iki $500. Darbas malonus ir
simais randasi ant Oakley Av.
Cbicago, 111.
Malavoįime, dekaruojjame,
duodama
proga
važinėt.
Jfusų
darbo
netoli 23-čios įmokėti $2,500. ! kalsimuo^ame ir pomeruovyks 17 d. sausio 1926 m. To-,B depratmentas
, a^^^^^^^,-.*
,
duoda $18 iki
•->•-•
/
i depratmentas duoda $18 iki $35 ir
2 pagyvenimų medinis bie- jame
namus.
Padarome
l i a i l S r a p o r t a s n u o b a z a r o , k a d j teikia mokslą tame darbe. Geistina
įiavas
namas
ant
24-tos
netoli
darbą
pnreitai
ir
pigiai.
nebeblogiausia pavyko. Pelno kad rasytumėt ir kalbėtumėt Ang
Leavitt St., įmokėti $1,500.
liškai. Atsišaukite pas:
FOTOGRAFAS J. PRAKAITIS
| Užlaikome maliavų, popiegana
gerai,
likosi
ir
dovanų,
Šie
visi
namai
parsiduoda
Mr. DYE
• m ir stikln ir t. t.
šiuoml turiu garbes pjrane.«ti, Oerb. Visuolabai
pigiai,
taipgi
išsimaino
3149 SO. HALSTED ST.
men.i, k*d as atidariau Fotografijų Studija Brigkurios buvo paskirtos, tai ir
82
West
VVashington
St.
hton Pack. Darau visokios rgSies paveikslus: spal
LIETUVIS
Pres^ Ramancionis
int farmų, lotų arba bile ko
mūsų skyriaus,
pirmininke
vuotus, is nutių padarau didelius, sugrupupjų iš
Ruimas #25
Chicago, UI. Tel Tardą 72821
Graborius ir Balsamotojas { kio biznių.
kitų i»aveikslų i vieną. Žodžiu — darau visokiau

NORĖDAMI

JI

Š. L. FABIONASCO,
809 W. 35th SI.. CbingO

GERIAUSI
BARGENAI
Pas

J. F, EUDEIKIS KOMP,

C. P. SUROMSKIS & CO. V, M, STULPINAS & CO

V. M. STULPINAS & GO

KIMBALL PIJANAI

MORTGEČIAI-PASKOLOS

R A N E Š IMAS

U.' S. DSSTRICT C O U R T
KpnE Raymond J. Bischoff banknito

" AUDITORIUM CAFE | PIJANŲ KRAUTUVES
CHOP SUEY

i

JOHN G. MEZLAISKIS

PEAHLQUEEN

Concertinos

P R A N E Š I M A S

A. K A I R I S g

S. D. LACHAVVICZ

CONTRACTORISl

y

4 5 5 9 SO. P A U L I N A S T R E E T

Vitak - Elsnic G).

JOHN

J.

(

PAVLAVIČIA

jUndertakers Co., Inc. j

ZOLP

"BRIDGEPORT PAINTINGI
& HARDVVARE GO.

[j

R

A N E S I

M A

PLUMBING

S

S. M. SKUDAS

sius paveikslus kokius tik kostumeriai nori
Taipgi užlaikau didelj pasirinkimą fremų.
Kiekv\(-rum mano kostumt-riui suteikiu
dovani.
d;de'.j paveikslą.
Tat nuosirdži.'ii kviečiu atsilankyti į mano ?tu>, \f ti tikrinu, kad visi busite pilniausiai 'paten.ti tr>.%no d&trbij patarnavimu.

FOTOGRAFAS J. PRAKAITIS
^(302^ Archeir Avenue Kampas Mozart Street

1911 CAHALPOKT AVE. •
Visi kreditoriai, kurių reikalavimai buvo atlikti per
attorney Lawrence A. Jacobson, kambariai 1011, First
National Building, gali ateiti ir atsiimti jiems prigu
linčius dividendų čekius po pietų, po 2 valandos, paneclčlyj, sausio (Jan.) 4 d., 1926. Atsineškite jūsų kvitas
būtinai.
i

Patarnauju simpatiškai, man
dagiai ir pigiai. Automobiliai
vestuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532
zzzz

SKAITYKITE IR PLATFN
KITĘ ''DRAUGĄ"

C. P. SUROMSKIS & GO.
3352 SO. HALSTED
ST.

CHICAGO
Boulevard 9641

Renkite tuos
ins,

DUUMjiitt

profesijonakam

naši "Draugo" dienraJty!

r

c

•'
—

!

