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ROMA, nona. 9. — .Mirė
tnonrig. Crnoorhi. vieno* gar•taurių Katalikų Bažnyčios
ROMA, saus. 10 — Kuomisionierių. Velionis sirgo ke- met ugnekalriiS Vcsuvius velėtų. dienu.
jržias, Tuscanijos provinciją
Prieš mirsiant Vatikano pn-J Patotč smarkus žemės drellos i Dėjimas. Turėjo nukentėti ne
* rėdyta už nuritantį patnnhk
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Ttl r»rp «. vj«. Ir&iarlrc Ict,
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tuno ir kad dauftau ra ><4»a nadirb’l ntiiitlnr'j dsrtei, na-flok1m4s
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KUN. DAGILIS AMERIKOJ, CHICAGOJE
(Telegrama ‘Draugui’)

KINIETIS — ŠERIFO
Sausio 8 d laivu George
ASISTENTAS
Washington atvyko Amerikon
Lietuvos Seimo Atstovas, kun.
t'liin Wing. kinieti*, 25 S.
Dagilis.
Kcrizie avi-. sin-štuotas
j/o

Suv. Valstybės Išnaujo
Su

\\ ASIIINgTON. siu-, lo. - naikinti •• >t«.i
ii-j* n*liioti Lį
buvo numatoma, lietus ir ku-u-ibariinn -a poliemonu Calone visoj Francijoj gerokai KORNŲ FARMERIŲ SUVA- kin« ii \Ynrren avė. policijos Meksikos kongn-.-a- n--.-<-n.n įstatymų.
atšalo. Tečiaus potviniai
2IAVIMAS
, įskrido platumą, kuriuoini vur
Kuomet tuo buriu neatsiek-lotie?.
grasina kitiems paupio rnits
Kuomet jis paimtas slotin, |Ž°,nj sVvt"n;nlu.' v“,um» »‘‘n ;»•« grietinu pa-vkimų. Jš. VaL«
toliams. Be to. kas gali žinovyriau-yU’ lomi* dieno
MORRIS. III, >nu*. lo. — i po reikalavo laisvė* tvirtimla-'>,ba 0 *r k,f°h
noi mažai žmonių atlikta dideli u kartai* eali<-taiealiliilien
New Yorko kardinolo* lla- ?.‘J?:>įui- ? ‘Jt-J ius “ lu*. I uoiiiel l.n jua Duių lis
'iį' .‘filiu .l.‘J.-',l lliil.s
ne n y ‘II vnijn v ima.’ i le fa rdžiai prote-to notą.
.. .
• m
.
,
.l
K<t»
žemes
drebėjimai
yra
ros
baisenybės
* ,nr" I (deputy). su
Kadangi ;mierikunni finan'■avim
turėjo
„vyko , Tom-nto ,k„„. lampfiaj sufjjli SJ uunek'al.
-iivnžįn
ime
itnlyv
n
uja
Tokiu imdtt kilo nauji n—nKai-kurias paupio dalis gy’.,kputv” žvaigžde, autom,.- ‘ininkni Mck*ikojc turi nema
eisi dienų n t o* t ogų pirm gry- nio prakiurimu.
ventojat stipriai užbar.kada-! nemaža. bankininkų ir pirk- tinj revolv„ri ii;
tikiumi. Nereikia ] n miršti,
žus intere-u-, tai S. Valstybių
Ju.nl Amerikon.
j žemės drebėjimo Tusc.i- Vo ku„ papU()|ė: maišais su l„, i; linimly ir ,,„šaliniu o,,
kml S. Vu1 y l,i u kapitalistai
mano kortelę, kuri
liudiju. vyriaii'vliė ioi*kė daug įiepu———------------- in*i°l centras pasirodė aplink smihiniis, cemenlu, anglimis,
IM2'’. natai- pi iv eilė \VnshinItalijoje iškeltus agitacijos I Montc Amiata. Anot ziniy. rąstgaliais ir kitokia medžia-i - .-•
. ,
, , knd ji* «**n* Hoffuu.no kliulto -i T--tik inirno.
•Ztona priręirin’ i \fek-ikos rnlpraverti divorsam*
i* į-tatvma. 'nemažai
j nemažai asmenų
asmenų suže.sta
suže.sta ir
ir <A
ga. r-a
, ai vjsa apkasta kai-kur' /‘ u’a-uutW:lJ 'armėnų olai ; nariu.
hiplomutiniaike|i.ii
‘
imta
dzią. Jie tikėjo*! iš to «lnug
va rtoli komų
I’asi-akė <**.i* n’diirnno tarTeisingumo mini terie po-kel. kcIetas š,m’V valstiečių na- aukštais pylymais.
I
Itarti*
-u
Mek-iko>
laidžia
į
«
i
Kaip maistui
, .
....
, .
mų sugriauta.
taip kitokiem*
naudo*. Ir -tai dakir turi.
nnnfoja.*.
I.- inn irkmų. kurmiu. ,„ry.
2cmės purlvmas gyvent0_
i
eiknlunt
”
.
Olandijoj tęsiasi potvinis
mi, jog vyrinufcvlie neturi nei jų tarpe sukėlė nepaprastą
Vjmič raginami
gyventojui VIENAS VAGIS NUŠAUTAS
mažiausio jau-iketinimo keisti terorą. Visi iš narnų puolėsi
HAGA, saus. lt). — Olan- «iuuei«u vurtoti korninio cukšiandieninį j»tntynu,. kuriuo f kiemus. Kiti bėgu ir arti—
dijoj potvinis vis dar tęsia- niu-. t uoto* t daug milionų d«»muosius vieškelius.
Irs* vagy* į-ikrau-tė dm-1
draudžianii <!ivor-ai.
si. Visas distriktas aplink ,„rill ,4l.iliUtlI
u^.
Daugiausia nukentėjo mie
I bužui gaminimo šaj»>n. 1S45
<>TTA\VA. <mt.. Kanada ii.i» r«, \ i’ ta. parlnJie nb* jiomiestą Zuvolle uzsemtas.
.. .
. ...
,
iiiuje. nt- nercikt-m cukrau.'
štai
Abbadia
ir
SansaivatoI
. MadL*on *t. Viena mote- ' '•nu*, lo.
Ali«lar>ta Kam: rei-ke. kad pfemiem*
VIENUOLEI UŽ SUŽEIDI
Alfen e 40 namu MinaikinKing
re. kur randasi gyvojo sida [-j
iui|>ortuoti.
ri*kė matė, kaip jie i-ii:uuė dos iMiiTuuieiito m ija.
MĄ ATLYGINTA
Har
neturi
teį*ė*
tolimi*
prvinio
bro kasyklos. Tenai visi naIhiug pasveikinimų prisiųs vidun per užpakaline* daria ir niek<» nėra aiškiui
kuri pur- rauti, tuo labiau, kad ji* nė----------mai arba apgriauti, arba mu
Londonui
nėra
pavojaus
tu iš lown ir kitų kominių lM,*nforma\o policijų.
tiju im- .irių: !il»-ralai. :n ra r.ei j»ari»i n’ » nariu, ne:
ST. Ql'K\'TEX.
Franci ju. ro sienos suplaišėjusios.
Tuojau*
atvyko
3
pclicmoR0U>. 9. — Čia automobiliau*
Vienu žygiu su tuo jvyku-į
I \ alrtijų.
Kon.-ervat'*tai.
*enatorium. Jei ji* pa-ibeko
LONDONAS, saus. 10. —į
*uxei*ta šv. Martino Se*uolsiu drebėpmu Vesuvius dar
nni ir atrado vagius išeinan
I.igšiol *al, valdu liU-rala'. vieloje, lai j-r/engia BritnThame* upėje vanduo pale-,
ėiu* laukan «u drabužiai*.
Kiirių f rit-'aky yra pretuinmi* iiiįo* kon-liiucinė* valdžiom
vienuolė Mari*. Bendrovė, ku smarkiau ėmė veržtis.
, ngva vis dar kjla. Bet sus-;
NEPRIKLAUSOMYBES
I'uiuatę policmonus b*ido*i King. i'ernuii purluiueiito riu pritiripu* ir praktikas.
riai priguli automobiliu.*, at
Paryžius Išgelbėtas nuo ; tojo liję. Kaikurios apylinKLAUSIMU
visi bėgti. Puliemunut ėmė kimuo*e kon.M>rvati.*tui gyrėsi__________ ____________________ _
lyginiman pa* i ulė 600 frankų.
: kės užlietos, bet pačiam mie
potvinio
.
'»nūdyti.
Viena* nujauta*, ki- ,ji<* laimėję rinkimu*
, stui nėra pavojaus. Nes pau
Kadangi Se-uo smarkiai -u-1
MANILA,
raa>.
10.
—
I
PEARL QUEEN
•V
• KZ» • B'
perkasai.
• ** W ,
i
tu ilu pabėgo.
PARY21US, saus 10. _ , piu>• išvedžioti
virta ir luim gyvenimui pn-' P'
Bet susirinku* Įarlana-ntui
Pranešta. Paryžius ir kai-ku
Windsore. Reading Slai-P '1^"'' “'i 'b,r Tį'na ,l< lNušauto.* yra (ieorgv AVar
Įiosirodė. kad lai laimėjima»
daryta invalide, prikala.* nu rie priemiesčiai išgelbėti nuo; nes ir k.tur atlikti dideli nuo Armija vyk*ta VVa.^hingtonon
j ton. 1249 \V. Ma*Gson *t.
i ra ak-jii t i r.»> ir liberalu.* prekreiptas teisman.
potvinio. Nepasirodė, kaip storiai.__________________ tik*lu i-gnuti Mitom.* neprik-

Atidaryta Kanados Parlamento Sesija

Bendrove* atstovu*

bri*nie,

a

kanka ruaio atlyginimo, r>-* 1
Sesuo savanoriai vra *uri.*ta
«u neturto gyvenimu.

rius Japonijoje

TOKYO, saus. 10. — jdo-.
rnus čia atsitikimas buvo su
mėjo, jotf niekam negalvojo Brazilijos ambasadorium dė
su kokiu gyveniniu žmogų*
--- į Lima Silva ir jo žmona.
Pranešta, kad ambasadųgali but surišta.*. Bet yra svari
bi kiekvienam gyvybė ir kai-įrius ar tik nebus priverstas
atsistatydinti ir vykti atgal
po
tokia kiekvienom
vra
Brazilijon.
'
brangintino, neatsižvelgiant į
Ambasadorius Silva su
pašaukimą.
žmona mėgino pereiti skerkios nuomonė*. Tei.*mus pažy

2tU>k) sai gatvės, kuri buvo tirštai

policija apstatyta. Ta gatve
turėjo važiuoti princas regentas gryždamas iš manebrų.
JAUNŲJŲ VYRŲ KLIUBAS
Skersai gatvės nei vienas
žmogus nebuvo praleidžiaPHILADELPHIA. Piu. sau mas. Bet ambasadorius išsisio 9. — Tomis dienomis kar
dinolas Dougherty dedikavo ŠVENTASIS TĖVAS IŠAU
naujus
“Catholie
Young
K8TIN0 AMERIKONĄ
Men’s Association'* namhs
ties Areli gatve. Buto pasta-! Mona. Mooney Paskyrė Ap.
tyma* atsiėjo 29<>.QIW> d«l.
Delegatu Indijon
Pirm kokio mėne.*io butas a
_________
ROMA, -nu*. 10. — Aineritiilarvta*.
ko* Kolegijos Romoj dvasinį
IŠNAUJO Į ŠIAURINĮ
direktorių monsign. Kdw. Mo
ŽEMGALĮ
cney Šventasis Tėvu* išauk*tino Jį pu-kyre Apaštaliniu
OSLO. Norvegija, «au*. 10. [Delegatu i Rytų Indija*. Tai
—Du jannn norvegu ruošiasi bu* pinuos onu’rikona*. kai
aeroplanu ekrirti į šiaurini po j'vrsunnlis Papos repnnea
iemgalj. Tam tikslui jau jai* tanias svetimose žemtee.
frankų atlyginimo.

giję aeroplanų. Skrisiu
Alaskų.

r*r
»

iiiienih gailį įr Juliau- juisilikti

Imi'omvlie,

Nepaprastas daiktas

jo* priešaky vra -*a-

J

O

Tcėiatt* teismą* buvo kito

pripažino

i

., Karingas Brazui os Ambasado-

turtino, jog mikci.tfju.iai

Teismą*

<

Concertinos

’irmininka* <žu«-xoil

r.an*ų komitetą-. gumin<laiua«

sietu* metam* miesto biudžeilą jutyrė, kad gni-rininkų ke
' Anglijo* valdžia planuoju kur-,
mi.Monieriu.* Connery 1925 lie
ir lei-jti mokyk,n*, kuriose niergaitui* savo departamente šutau, lė- bu- niokinnrno* farmeriaupęs 300,000 doL

U’NDoNAS. sau-. 1<».

skyrė iš žmonių būrio
įlosi skersai.
Keli japonai policininkai jį tį
sulaikė ir kilo ginčai. Am-j
_
basa Jonus turėjo lazdą, tad;
ATĖNAI, -au*. 10. — Pniir smogė vienam ir kitam poĮ
licininkui.
įri^ukijos
diktatorių*
Kilo triukšmas. Japonų bu l’nngalos imasi naikinti gralriai puolėsi prieš ambasado- kų *taėiatikių vienuolynu*.
rių su jo žmona. Bet susibė-Į
______________
go daugiau policininkų ir jį
PEKINAS. n»u«. 10. — Kilaimingai nulydėjo į jo na- n|.,w ,^.xi<ivQ(as Ttlan rhi
mus.
į , . .... ...
Tuo incidentu nemažai su ' 1 1 ' ”
sirupino visas Brazilijos amPACROBĖJAI ARĖS
basados štabas. Nežinia, kuo
TU0TI
tas baigsis.
.1 i« |mcinu į.š (*levelnndo dio-

Gruodžio .‘X) d.*

eezijos.

du

B«-t tai iiuai*k< * .-iteiitarjėia
*avaitę, kilotu* t

kokio* valdžių.*

l>al>uo*,

kėjimo.
Kon*»naii-tų lyderi- M.i-

ėiai minima*.

.MENICO CITY. saus. K)
— Iš vakarinių Meksikos pa
kraščių pareina žinių, kad
Morylacdo gubernatorius
dėl
Lerna upės išsiliejimo tu
Chicagoj
1 kstančiai gyventojų netekę
Chiraguj lankė*i Marvlando,
pastogės. Visur yra toli blo\nl-tijo* sul-rnaturiu* Ritch- gįau> negu išpradžių buvo
ie, demokrato.*. Sakė ėm proura- ; pranešta
pranešta.
lizacijų

Wa«liiugtone,

l*nisiiĮskile tnunų
katalnnif dykai

Vitak - EIsnic Co.

4639 So. Ashland Avė.
Itlkacri, III.

Del

Smagu m o

Pl*-šikai apiplėš,'- juhilieri-

vyru

Panelės fmrap. svet. 44W So.
j Areštnotu prisipažino ir ap- Fairfield avė.
!gai,i klaidų. Jiodu rako. kad
Nuriui-rė* vra kviečiami,
norėta pugrobti Pcppe s my- skaitlingai atsilankyti.
r

Bu*

Važinėkite Rapid Transit
ĮZAUA vužr.'uėj.ih Klevrito
■*riai% t ir ra r» įkalu fineli*

I laifcrtrtrij,

nueit iki "I," -tolus riet lu

ks»

|>a!«ruu' iti-u
nusipirkite

-.-j,..

apribų

tą “L” Pa"»ą.

$1.25
Mu-IpltLlIe ■•I.” !•>-•4 — Ju- ir J,imi
Mimviu* Kati tar
ime l»/k ka«la «a/imt lok kur Ma
lt U t r
kak MtiaulO-Hr
, altn.pnu,l
atartsa ir taifi ,akara/-

I

<1ik*s<v l',an-ton
Ir >lk » < mirr

l*n--a:

CHICAGO

nau

Valdyba.1

s*

'*utj<Juki',s

nužeminta kaina transpertacijos,

______________
dai. Taipgi reikės Urinkti kePajai policijai. Xuo lo ir »- SKAITYKITE Ot PLAT1N- lota. .lartiainln) tam vakami.
KITĘ •‘DKAUGĄ-

kari

kirk », kilt lu-re,- ir kaip
C Si lMW|lr rw-r ti
są -4<lHr ni

Pi

Imu. na/Tio <1,4 v.durim,* j r
Isi taip vakarai* "I." uir-«š
.Ju* į laibą, siuiifiui \ • rla

k“ri aL'i*alio’‘ ’® Ju0 aptarta kaip sėkmingiau pri-

svetainėje Seserų namo

i,-*, .iiifie

p«Meks]tc ve’ą i laik.*

daug putainnvtnių atlikę* Ma-,
cuUutanu tekį.

tarlm

peikė

Mooney

kelbA. rangu bu* lygi S. Valatyb.ų
Tęsias, dc8t, aaadka ks’b*Apaštalinio Delegato rangai.
damas pareiškė, kad prea. CoMjnsign. Mooney voa per
olidfe es*a pageltoje trwaiai

Tuj <»

Mitą
Rt-txlka.’Ok'i
ts-tmntr-to.
VI-« ap4ittUin.trn» U*liellkM
nuuiki", ii» l Cuncartlnij, Orkotrij lr Plano Setams

proliibicijn.

OI>bXSA. raus.
tebiamaa
kuv? tamsu ir at- drengti prie vakaro, kuri* jbolševikų teisme
likta
klaida.
bu* konsekruota* titnlariu arvyks ateinančioje nedėlioję,
WASHINGT0N.
1G—
prof. Bugajew*ky. Bolševikai j
Kongresmeną* Cotmally iš
« į drkgaturoe .• v—u1 j •:
k-tu • ' Mnc Edberg nutarė pagro- •ainio 17 d., I. ra. bažnytinėje
toa vieton, monsign

Yru geriausia, rekoinen
duota ir vartota geriausių'
koncertina.* uitizikaotų irt
mokytojų.

kalbą. Peike valdžių* centra

,

10. _ «a

ji

nori ir kukiui reiškia pasiti

pravažiuoja automobiliu jxig- nę laboratoriją. 1579 Miluuurobė praeinančių .Mr*, lonia
»vc. Pagrobta bningeny

BOLŠEVIKAI PASIGAVO
PROFESORIŲ

{nrlaii ont;i>

Tai nepaprasta* nt*itikima< ghe|j. kuri- nori užimti pr»ir kaipo toksai laikmšėių plu- '

PANAIKINA PASIENIO
Edlierg. Niivažinvit* keletą J'ių ll/MMIdol. vertė*
TVIRTUMAS
! Idokų apsižiūrėta, kari ji klaiBRIGHT0N PARK
______
'dingai pagrobta. Tad paleis- |
OSI/>, Norvegija. *au». l‘». ln
|
* ~ ^orvegijo* kabinėta* i**- j Mr*\ Edberg te«’inu* juiste-1 šv. Pranciškau* Se*erų Rė-'
prende {Miuiikinti visa* tvir- U'-įo aiitiimobilinu* *’lai*iiių" itiėju 2ro skyriaus metini.- su-,
*irinkiiua* įvyk*
utarninke, J
luina* išilgai švirtijo* pušie- numerį ir pnnypšė policijai,
snu«io 12 d.. 192»I m. S vul.
n'°- Abi :8,i sutaria vi*uomet
Areštootu Nidiola* Pe| įw
vakare Nekalto Prn*i«L K\.1
smzmoju -ugyvenh.
ir Andn-« t'ardinrtla.

Pirm išvykaiont jam paskir-

prie \al*t\le— vairo.

Chicago miesto tarybos fi-

t

RAPID

»2uu

TRANSIT

Sf YA'1

r^Į

',1

1

DRAU

U

9

Pirmttals Sn*. U, IMS

Yra pamato manyt, kad gijos veikimo apžfelga ir
Klaipėdai istorija marga ir traginga. fti*
Tuo ^e,‘u ridant, vokiečiai mimu ir nona katalikų tar“
N
redaktorius kaip amalU apyskaita. Gan Ma
galėtų sakyti, kad popieriui* daryt! nesutikinuu, tumi- maičių TĮJUtaf. 1252 matai* boto 3pUtta« vokiaBųr kryrtai V.
burgu, pavadindami M—rl Tas (
pardavė Klaipėda- Kraštų Uei*»®» ir, JH tik galima, pri- žootių ir jin Ma
pavadintame uftriliko iki Mų dknų. Nao 1<® iki 106 mrių ’tį
nicon tarai.
!™ti daogiaa oeprigulnuagų
. ../žioplių, kad juos vėliau !**v»įc-’ Klaipyti) hera ttrcaMę hredai-palar.*ydami ra IJetUTa tam- ji# nepaleistų tokių laikraštį nė# fiak»:ėia
rVMl ttUIMO CO. lac. OaUry Sv*. Oka**, IU.
V>i Ii. žievių -potc-m viiu
laisvam*- prins prakybos santykiur Paskui kraštą* atiteko vėl v o- komprooirtuojanrių
žinių. kurtų prekių inusų vaistybeu
M. (UmotMi in*
|
kiečiam*.
(kaip
apie
“
Lietuvos
Emisiyra įvežta ir kiek Beeita.
via tik visuomenė* akių du-1 nukų maišų.
Nieko nuostabaus, kad viri «XM) metų svetimų valdonai# ‘jo# Lanko bankrutavimų, Sei
Paduota vi«oe tarptautinė*
M. Z.
sis kraštas smarkiai pasidavė ir svetimai dvasi o# kulturaL y mo pirmininko p. Petrulio pa priešalkobolinės organizacijos
pač vokiškai, kas Dabai žymu ir šiandien. ftugermanixuohiji lygimų, Lietuvos kunigų at ir jų adresai. Yra daug nau
Yra Ainių iš Lietuvos, kud
dalis gyventojų labiau linksta į Vokietijų, negu į Lietuvų. simetimų. nuo ivpiežinas, “kle dingų straipsnių visiems. Ou»dabartinės opozicinė* priešBet nereiks Lietuvai išlaikyt nei dešimto* dalie# to laiko kiek rikalų ruošiamus perversmu# padinės iiė ra* apie stmandokrikičioniško&ios jiortijo?, jei
išlaikė kiti, kai šis kraštas pataps lietuviškas. Jj so Lietuva IJetuvoj”, kurių žinių melą jimų obuolių, kriaušių ete.
tik laimėtų busima* rinkimu#
IV.
suriš ta* lietuviška# kraujas, lietuviško* širdys.
gingmna* viaiema žinomas.
Kalendorių patariu įsigyti
į Seimų ir paimtų į saro nnKAS LA1MZTA SU KLAIPĖDA?
Ir šiaip “Naujienos” daž vmetn* Viras šiuos kalendaMažvydo, Duonelaičio, Viduno, Jankau# tėvynė yra ir
jtaa valdžių, tuojau# stotų i
nai pilnos girtų sensacijų.
rius ir šiaip visokių knygų
l*inutaa»ia pe*igar»inta. A|*c KLaipdierių »ukiliuu> ra trasų tėvynė, kaip visa Lietuva yra ir jų tėvynė.
derybų* su Vatikano. Joai>.
Baigtim
A.
Jakšto
kantatos
žodžiai#:.
Tamirtoms išrašys “Drangų"
mat, rupi pasirodyti prieLm- šė vi-<> | <i-a ui i o -{MUiln j 4aėLai nuardama IJetnvo* vantų.
“
Broliai,
ko
šiųritef!
įstaigos milai. Tik paprašyki
luaia krikščionims ir bešaliais, Dūli., rašė kilai |<ilurikuii. dali.** — nepalankiai. Kaip vi
KRITIKA IK BIBLIOGRA
Pančių
nebtnrite,
te.
Rašykite jiems šiuo adre
f Gal bot, kad opozirinmkai. suomet, tuo žvilgsniu uoli jK^irudė Amerikos spauda. Pirmų
FIJA.
Truko jų grandys šiandienų...
su: ‘‘Draugas” Publ. Co^
Jr {atdarytų kankonlntų su kurtų didieji laikraščiui j«#i puošė didžiuliai# untgulvini*
,1
Dirbę neliaukite,
2334 So. Oakloy Ave^ Chica*
Priatalius 1926 metams
Vatikanu, bet jį, tu r bu t, lni- (aiitriištėiu) minint Lietuvos vardų. Ne]«gailčta ir hcimo*
Verskite, griaukite
, •
Savo turiniu kalendorius tl- go, IUT.ybj tik
’ n»l vi <--‘i rinii. tono -kelliinnt. kini mažoji laetuvn |si#kelbe Antuntui
fxmj mus skiriančių
.
ArieUrinla.
1.1 ui jdumuk. jame, kaip nni
Bažnyčių pildyti priimtas &ų- į kuių ir išgrūdo jo# kanuonamę u» kiaip-du*.
delno, išdėta Lietuvos politi
lygas, Jtttys gi rastų kelių 1
l*w<mu« Klaipėdų t i*oj Lietuvoj jakilo nauja# patriotiLONDONAS (ANGLIJA)
dus, lankstu#, plaukte plaukė
“
MAJMTIO
”
.
nė padėti* ir akcija. Visa tai
saVo pdimtas »ųlyga# apeiti, i m» u|u>. \ c-ų aky* ir duiuė oakrypt į Rytu# — j \ ilnių.
u jos krutinės, kartais, rodos,
darouui kitor visokiu-:
KUi|*do* i<»e Vilniau#!” “Dabar Tavo, Vilniau, eilė!” Ponios Pocienės Koncertas.
me# mažai težinome. Yra pa

G

A

Si

PASTABĖLĖS.

KLAIPĖDOS PRISIJUNGIMAS PRIE LIETUVOS.

•Jurom kv«*pao»ioi. Vilai ura tTirterim ir (#ujuag*im vi#*.*
u.u-ų trvynės žeme*!” — tokie okal#iai s uj-kam bėjo .-kernai
PW’’*
Bažnyčia* tvarkymasis ko ikilgat Lietuvą. Ktaipniu# i-ukduna- ir pn-ijungima.* prie
ma#
kio* nors valstybė# viduje IJettivu- |«ro«b- keliu* į Vilnių. Tie keliai tai — kėlimas
gali boti ir be konkordato.' tautinio #u#ipratinio Vilnijoj, kėlimą# gyventojų gerovė# Li**bedieviški ųjų

Londono lietuviai katalikai
visuomenė* turi nedidelę, bet grafių bal
šiame ka,
2axn-i923
nytė!#. Paetatyta ji gerb. tos
Vi*ų ppndžių iš savo kebo*F
kndoriuje skaitytojas daug parapijos klebonui kas. Mala
nė# per jures-mareles nerašyir
.
Vuy naujų žinių pa#isem#. Kalen-Į laičiui besidarbuojant Viskas
mu. Viena, visko žmogų# ne- ’
. ^5*°
.,^or’u5 apima I2S puslapius, toje bažnytėlėje, kaip ir priišpasakoei, o antra, bijausi,!
lic*408 .
,
*
*’!Kaina tik 5 umerik. centai. dera, tyra, grain, viskas sa
kad “Druugo” skaitytojam* syrciuU ir
°M pojimų nesi- yi^nitytojicH nusipirkęs tikrai
kokios audros vilnimis aiubaduotas žymiųjų
vo - liūliavo, bet dainiau gi-Į^j,

tuvuj. Kai vilniečių širdys trauk# į IJeluvų, n ne nuo lueUivo#, tuomet lengvu Inm #ugrj#ti jxj jos vėliava. Jokios
vo vietoje, sutaikinta, sude
tos
“
Kelionės
”
neįgristų.
“
u
8U
Pausin
u
ne>
kalendorius
dijėgo#. |iuniiitos lenkų ginklu, neišlaikys vilniečių.
rinta, visur jaučiama žmo
l*a«-mu- Klaipilų ir fiziniai J.ietuu* |wtkilo. Kl. krašta# galima tečiaus praleisti nv|wlahiu džiaugtos matyda (j(.jjo formato ir toks pigu#.
gau# aaaa^saa.raaaaaaav
nu>i manančio
ranka.
--- ----->
*
--------’’ " *
..............
.
fnlfj
<•
tl
— II
------------au
nuum^s
užima 2JGb kv. kilometru* su
hektarai*, iš kanų'minėju* vieno dalyko, būtent ma . .
aauelea
Uv' Kaistai rekomenduoju. Kaip Labiausia vienok puola čia į
'koncerto, kurį baigianti* ke- *UTa“c*
P®* išsirašyti, pranešiu žemiau — akį tai Viešp. Jėaus Krygalini* Vizitatonu#, #ut»arky-, 41-JA» hektarų yand«.a#,
Kraštas padalinta# į tn? dislnktu*: Klaipėdo* < voki#- *lionri
turėjome
didžiulėje
P*****^1®1^- T>iiauįr raute.
|i tenai Bažnyčių- |<uk-tį. nu
žiau* kelių paveikslai (rtacikai MmirO. Šilutė# tllndekrugf ir Pagirių <Pog#gvn).
•••Majeetic’o” II klasė* salėmiaėjo jan Drau-j
-----statyti vyskupijų riba*.
tjo»b kurios yru tikrai gragus”«av
, p.
Ūkininko Draugas 192b mė
u'i..^_L^
i
I _ v_____ ... *= :a_____ P- Povui*
o Pocių*
-t-ro-io-savoL gero#io#
kuunko Draugi
Iki šiam laikui tm nriruvo
Klaipėdos krašto.*, kaip ir vlsi Ijetuva. daugiau*!* ver- ye. Konrrrta*, šis įdomu# tuo
iio#. Mnschene darytos. O
• . , .__ .
, . žmoneles •u#ilaukę$. Tun kuo »ani# kalendonu#. Lietuvon i .... t4 . ...
...
, čia- šrniė# ukiu. Z#mė. afiskritai imant, nėra labai d#rtin „
jokio sutvarkymo.
nu. kad iyiniau-ia# ir kartu
.
‘
.... . ,
c
...
.didvsts ai tonu* tat jau tiesiog
___ dabar {NMitUiaugt ir jvuidi- l k įninku Sujungus kaliny#! ..
. ...
. .. .
senu sut-'lfH- tačiau žmonių kulturitinimo# |«<larė ir žemė* ūkį našiu. vienintėli# giesmininką* ibuvo
Seinų vyskupija
akį veria. Yi.-os jo .-tetoloa —
rarkymu. prikluit#o Vuršavo# Viso yra
ukiui »u I6SJIS hektarai*. Zem.-* ukv verčia- lietuvaitė, IJetuvo o|*eroa ar-!*1??01* *.r vl*‘.
^r* t- Krtendoriuje daug pa
ftft. Marijos, šventųjų angelų
viai, tokių artiatiškų ivgų savo duota žinių iš ūkio sritie*
um#i
javų
gamyba,
gyvulių
veisimu,
kaip
tni,
arklių,
gal
listė-ilainininkė, p. O. Pocie
Arkivyskupijai, Kaunu vy
ir kitų šventųjų yra mokų
(arpe turiklami. •
|”Gyvulių išrinkimas veislei”,
vijų.
avių.
kiaulių,
ožkų.
Toliau
seka
laiškui,
kurie
sudnro
nė.
Pritarė
jai
atsiradę*
čia
kupija — Mogilayo metrujioli
darbo, drožtos iš medžio, visi
„ _
.“Pašaras ir jo sudėtis”, “Kur
jai, Vilniaus vyskupijos dn- krašto didelį turtų. Kiti jos turtai: vandeny* su gausybe i kaip ir tyčia viąnas Amerika* į
pagrųžinunai taipat Ir visa
■
'•
vių šėrimą*”, “Veršių augiS* dabar
__ __visiškai
_____ i *kybo
‘
. — ..I...m
1
* -*.11 
ore. »j žuvų. gintarai {ngarsėje visam Tipasauly,
kaip graino* .latl.
daik- piani#ta*-koa#ervatorijo«
di
’ninuu*”, “Pieno
sudėtis“, kas atlikta taip grašiai, taip
Kbūpėilo* krašto katalikai pri ‘ to#, durpynai, uosta- per kurį pareina ir išeina prekyba
rektorius. Kokias ji* tauto#, KAS GIRTAS ‘AVIZCU”*
rūpestingai, sumaniai, kad
„_
__
_
_ • • - •
■ a
««■*•*
t •• « *• - A
“Paukščių ūkis”, “Vaismaiklauso prie Vokietijo* Yarmi-: uirieniu, jrrkyba, {iromonė. keliai ir geležinkeliai, tranzitą#, nepasakysiu: iš jo visuomet
išsyk matai, jog čia tikro ar
ni#”, ete. ete. ete.
Joa ryšku po
'
Ibdliaosios reikšmė* IJetnvai turi Klaipėdos uosta* — linksmo veido ir garbiauotu
“Draugu” bemiradarbu p. j
.
. . _
tisto darbo#. Mu*ų bažnytinė*
U
“Hr »» Vr ‘ TWPSl W BUŠVieciaaU LlC? Argi tokia tvarka gali bn- langa# į jura. i |n#aul). Ji* guli prie Halio žiočių ir prie plaukų to įspėti negalėjau, o M.
pereitų metų iir.
Ar.
m..- ., o •
dailės srityje tai tikra retesy- -K« t0™ CtaU"*’
’«• M.
Ii ilgai kenčiama?
įtakų- up*« Ihrngv# ir laikucu# vienu geriausių gando- kalbėli *u juora tuan aaUko. a» p»r«,
•
Jai pakeisti geresne ir tapo'žvilgamu uo-tų I*abaltėje. Tačiau jam trukdą modernių į. P. Pocienė daraaro, žinoma. ™ldo Rwn«". Ttmr
tyria ar «tj«a prie ilga. Ii.
•P^k»'>- Manu »«l Pagirtinas čia taipat ir baž
pasiųsta* šv. Tėvo Y'uitato- 1 rengimų. Vokiečiai, turėdami eilę jiem* |« togesnių ir di daugiausia angliškai — rei
nyčios choras. Ji* yn taip
desnių uostų. į Klni|M’dų krei(M> maža domė#. 1X4 to miesln* kėjo mat prisitaikyt prie pu Unijos soeialiamo knrtjt, Iri **, f™ |do.mi“ Jr
yius, Arkiv. Matulevičių*.
išlavintas, gieda taip grašiai,
vadų lydy pMknitč Kanlskj'
'nU",|’'!k' ”,k“len(t,riy'
6i* gražus įvyki# musų už ir uosta- liko apleisti. Dabar gi jrtdikę* vieninteliu Lietuvon blikos: žymi klausytojų di
kad tarp Londono bažnyčių
S'r«k«ity»i„.e. ha.p
Įiečkinių laisviunnniškŲ di|do-• uostu, turėtlams patogų susisiekimų Nemunu, ji* tur didele* džiuliui buvo unglai, arba bent ir Bcbclj. Kad jie ne lydai,!
chorų užima antrų notų už
Ui liesa, bet kad jie Markso1 “'7^.. P™1“'“
1
perspektyvas
jmtupt
moderniu
uosta.
anglų
kalbų
vartojantieji,
tai
matų verčiamas blogon pu
sileidžia tik Katedros choru.
kanGyventojų Klaijėdo# kraštas tur auie UO.tMM). Jų dau- jiem* reikėjo ir dainuot. Bet ir kit, lyd, sorulm.,0 ank.1 ‘\1'‘r,k*U!
Pažymėtina, kad tame diktotrybė* ir perskaitykite *ekan«
guma
ypi
lietuviai,
tik
gerokai
sagennaniiuoti.
Tikybos
p.
Pocienė
neužmiršo,
kaip
lėto
jų
padėjėjai
apie
tai
niek*
T Prie šio? progos musų
----l"-----------\— __w---------- -----—•'”~
kame lietuvių chore daugina
x-,ne»nejo.
k*lrtldori*a* recenzijų.
iMariai _ skalantojai * vėl ‘ dg-oiu dauguma protestonai — evaagelikaL Katalikų noo- kad maUdvauų lietuvių dažį neabejos.
mariau vyrų, negu
nai daroma, pasisakyti ir ai#-! “Naujiena*” pasiskaitę tų
Laimė* ~~LaJeodorius lfrjfi
jin* am storiierišku.- ’iuiti* nrd:džiau>ia#.
rių. Gieda jis netik per
puoliau* ftv. Tėvo ir Arkiv.
Prv-ijunJru# Klaipėdos kraštui prie IJ-tuvo*. sugijo ta Iriai išbrėžti, kad ji Lietuvai- j raštų *upyko ir p. M. pa#kai metams. Liet Katalikų Blai- bet ir per vakarinė* pamaUs*,
i-turinč žaizalo. kuri Lietuvos kūnų buvo išdalinu# į dvi dali.tė. ir dainavo taip pat ir lie-'tė “girtu” ar tšsiknnščiu- vybč- Draugijos leidiny* 34 kurios čia laikomo* kas šven
Hat Ulevičiau*.
f X Jie (laL-vamuoiai) prmlčju
l*"L»UJC »r Mažųjų IJetum#. Saėjo iaizila. tšgnnvo kur-, tuviškai. Sari rinkusieji kluu- #in iš proto’
Nr. Kaina 6 amer. c. Kalen- tadieni prie išstatyto S& Sa
bumbėti savo laisvamaniškų.‘,l»nui. -uri-iekė lietuvių širdy# ir kraują*. Praei# dar daug eėsi visų laikę atsidėję. Na ir
Lietuvių prieoaK* #oko: dorins apima 132 pa-1., 6
_ kramento. Žmonės ta* pamal
gnn
: poterį, kad popiežių# pardavė hiik.i. kol ši# kraują- i--igryuiu# nuo vokiškų bacilų, kurias^ buvo ko paklausyti. Balniniu- “Kuo pnl* kvep, tuo ir kitų' putognu* formato. Jame yni das mėgsta ir uoliai dalyvnu9
•’ čia
« vvi.-u’ išti#u* šimtmečiu’I.. Ia •* .
*1 "U LmI
_ ■
»
|
jie
kės bnbas ĮSI
tikrai* gražu#,
fivcltcP”«
Liet. Katalikų Blaivybės Druu
Vilnių lenkams.
Taip dabar įvyksta Lietuvoje.
Lietuvos vnldžia nedaro kon
kordato #u Vatikanu, bet Į
Lietuvą uurvuu^v
nukeliavo •aaaaae
Arkivy#ku
vr.aupa* llatulevičiu#. kai|« Apa#-.
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suvežą-bei suveda

Kun. Pr. Vailokaitis.

1EU0NĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI
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Įr.
Y|n»č

mišių
šiai-

(Tų*a)
ten

j ia

Jubiliejau#

i-

Wi*ų šidių vašiumlami Romon kunigui
sustoja aplunkyti LaurUcs. Šioje vietoje
porvtųsi būti, kad ir l’olctu niėncuių lai

ko.
ftv. Mišią# atlaikę — ėjome aplankyti
viršutines dvi bažnyčia# ir jo tam šalia
bazilikos e-ančių erotų I'nie-h- ftv.
Nekalto Prasidėjimo, fti grota yra iškalu
iškir*ta akusraiaunie kalta-,
kaip
lyėia padarvta. ir joje ka>licn laiku
ftv. Mišios. Po tnišių daugybės Ivakedrginouzi per diena# Marijų- gurbeL
prieš tų koplyčių, kiek i# kairė* pu: yra atovyla ftv. Panelė# ir Mažo# Berkunui ftv. Hiodč butu «iui‘«
daug karta stebuklingai npsiTen pat. iš lo kalno teku Saltiaetoli ta tekančio vandenio.

laiku

ligomi<

baus atsitikimo. Ir mums ten be» i lankant,

sergantieji ligoniai; atliekama novepos,
' deki jų sveikatos prie ftv. Panelės ir ki
lu# įvairiausius maldo*. Graudu žiūrėti
J j. daugybe?, labai
"*diej»o#

|
laikoma. '
uietifi*

įvairioųjis

f
‘
,

siomis iškilmėmis eitu *u ftv. Sakrameutu lauke. Tūkstantinė* visokių luomų žmonių minto* pripildo jUiauūa* plota*. Vi*i Rieda įvairia* gir-ntr-. Trečių valan
da po pietų eina procv»ija ant kalno, ap
link kur) yra įtaisyta Kryžiau* keliai ar
ba stacijom. Čia reikia aukštui lipti kaL
nan ir ilgai eiti, ne# stacija# vienu nuo
kito*, yru gana toli. Iki upeinu šiuo** Kry
žiau* kelius, tenka išlieti nenmža pnikuito, ypač šiltume vuMtrun ore. Kryžiau* ke
liu* a|M*ję, leidžiasi nuo kalno ir eiua visi
«|4aakyti stebuklingųjų l*nnelė* švenčiau
sio* Grotų ir tea *u visai# suvežtai* ligo
niai* pasimeldžia prie Nebalto Praridėjiam niaelė* ftv. Vakare. 8 valandų, proce

16 dienų Liepos 1925 m. visų aky#c nepaprariu bude try* a#awny» tapo svei
kai#. Viena- vaikina# apie 24 actų am
žiau*. per 14 metu ncbocalėja* pavaikš
j^igelha neišgydomų ligonių, ir girdėti jų čioti Ftojt, rasta savo per tiek laiko bu
jejgtimu# ir iaaksmu# pagetbos: “Mari vusios prietelišku# kriokia* į šalį; su
ja! kati aš regėčiau, Marija, kad as gir- šunka gantai iš džiaugsmo: “Sveikas edėviu, Marija, kad oš vaikščiočiau” ir t. mi”. Jis puota ant kelių, tr reiškia dėkin
t. Ir kaito# nuo kartu |Mi#itaiko, kud vie gumo tui nepuprnstai galybei, kuri jį svei
nas kilos ligonis, gydytojų jau keletu# ku padarė. Ateina geriausi gydytojui ir
melų algai pripužinlas neišgydomu. Im apžiūrėję paskelbiu visti sveiku esant
jokio# vilties sveikatų atgauti, čia at- Čia tik vienų kitų puvyudį paduodu. Bet
Veijj n<4nrtą pp atlikimo noveno* ir kar- Lourdes mieste pri# Panelė* ftv. Groto#
-|y runldų. #toja iš vežimėlio, kuriame yra sukabinta daugybė* paliktų kriukių ir
}mTo vežiojami, arba tortą j šalį kriu vežimėlių «u pavardėmis, m astnšai#.
kiu-. b<- karių per daug turtų oė žingsnio
ftiai* Jubiliejau* nitaih. kada B visų sija ambro begaliniai gražų vegiaj. Be
eiti negal-lavo. tamju visai -veikai*. Kas pasaulio dalių dešimtimis tu>stuuflų žmo atvykipių
kitur daugybės ketiaaaiakų.
imli tokiu- aLritikinm- tšai*kinti? KaiU nių keliauja Romo*, daugumu U ižų ke čia #uvaiiuo> bei susirenka jaaai ir se
-neina, jau #»nat atisakę teikti imgelbo# liauninkų. ar tai vykstami t»a, arias grįš' ni U apielinkės miestelių ir kaimų įmo
įžimiaitti gydytojai, čia savo ligoni* su darni aplanko l#mrdų. Taigi ištisų, vasa nė*, Tai smlaro kartai* apie dvideiimt#
keletą minučių Paiko mato tapusius visli- rų čia daromu |w tris kurtus kasdien iš ,lr daugiau tūkstančių žmonių grupę. Prie
kai sveiku*. Padvelkusieji palieka atrain- kilmingo# procesija*. VfeBU procesija ry jų j*įsideda nemaži bariai kunigų, bei j
čiai toje |«t vietoje savo laadas arba ve- te 10 valandų, kitų 3:00 ps pietų, o tre vienuolių seselių ir nunlų. kurios prištarilaiku ligoaiaa. Sadsga visa*
žainųjį krėslų, pasirašo ant jo savo var- čioji 8 valandų vakaru..'

' I

l«t 1

apšviečia visų frontų nuo apariss ibi pat
viršau# trilype* baziliko* bokšto kryielio. Ii viršutinė*,

po astuoni*
tais žemyn riti
niai. taip ir dvariškiai
dalyvauja. Kiekviena*
gančių Žvakę ir viri sutartinai gieda gra
žia# giesme*, sutaisyta* garbei Marijos.
Keletą gieantė* pupktų* sugiedojo, viai
kartojo — ”Ave, Avė, Avr Maria'?. Tos
taip sutartina* giedojimo balana ir* de
gančių'žvakių šviesa *u»ipyuns"ua aukžtorioa baigytios uuo. padangių kolitų

3

■

,

1 dų, pavardę, antrašų ir laikų to taip avur-

10 valandų vyto

kn ir aprašyti bei apmkytf. A|

ję paikinusias vieton sagzjito prisiekta
miažtookm bazilikos, virt sustoju ntgirnU
“Credo ln itmnu Dhun” Ir Barstosi kaj

Pirmadienis, Saus. 11, 1926

X

R

D

U G

A’

3

S

LIETUVIAI AMERIKOJE

iv# į nomus-tylos Okbabus”. mynos p. Lukašenkos išleido REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Komedijai t □vaidino garai, aLsavo dukrelę į marčia*, Kar įžvelgiant j tai, kad mokyto-Į daugi jaunasis yra ii Wilk«Korespondentei
J. K
• *
- ~
Ir
ant jo. Draugystės tur-ij* buvo A. Petrsičiuti, kurj Barre, o mos klebonas kaip tik Tonuntos korespondencijom n*v
P IP C D H IP
Jį
.ua
$2,427
DU. Pilnų uorių dr-, rodos, tik pirmų syk mokino.'tų dienų katalikiškų draugijų talpinome, nes apie tų {«tį dai;
ja turi 137 ir vi-i sveiki kaip’Publikos buvo daug ir vi-'reikalais buvo iš traliavęs į lykų ankštimi kito korespon-1
* siaura perstatymai pūtiko. Po New 3 orkų, tai jaunuoli*!* den’o buvo prisupta JUruų.
Sv. Antano draugystė turė ųšuolui.
Buvo skaitymas laiški/ Vii-1 perstatymui sudainuota Lie- laimino Gerb. kun. Taukšlys.
Vyčių 35 kp. ir Chorui
jo savo sus-nių Sausio 3 d.
turo*
himnas.
IPer
vakarienę
sveikino
jaunų-1
Apie
įvykius gruodžio 20 d.
1926. Pirm. atidarė sus-nių su nūs luiškas buvo iš Federaci
Musų klebonus fcj. J. Čepa'ju |>orų lietuviškai,
Gorb. tiljsi korespondencijų,
taigi
malda. Paskui buvo peršauktu jos 12 skyriaus, kad draugys
valdyba ir pasirodė visa. Pri tė užsimokėtų savo inctiuę mo nonis susirūpino jaunimo at- kun, Dumčius, buvusia Min- šio* m*de<kune.
imti 3 nauji nariai j draugys kestį į skyrių ir į Centrų. eitimi. Suorganizavo viukus Beravi U e’s klebonas ir jaunotę. Buvo skaitytas protokolas Draugystė tai padarė. Toliau.* *r *n»'rgait»* iki 16 metų į dvi *ius senojo tėvuko I.ukaševiiš praejto tuu-ino ir vienbal pnuūdejo raportai. Visų pirma atskiras draugijėlės s ujmgel- ėmus gimnaaijo- dranga*, o
aini priimtas; taipgi buvo per- buvo raportas ligonių. Bet pa- I*1 •s«*«rų Pranciškierių. Du- a n gi takai-ger b. kun. Paukšty*,
skaitytas kitas protokolas irisirodė, kad visi draugystės ,xir orgonauoja jaunimų virš Abiejų (ikrai gražioms kai

■
DAKTARAI
r-—------------------------ -------------------------- x
Yri t keru MM

If I U *■ U U b . _

knygų. Perskaičius nariai sveiki. Ligonių nebuvo.
metų į vaikinų ir merginų boim» audrink u>ieji pritarė
tų protokolų, užklausta komi ((apartas iš Federacijom vien «t*kiraa draugija*, grynai ti- triukšmingu delnų plojimu,
sijos ar jie sutinka su šituo bulatai priimta*. Nupurtos iš Į kėjimlškaia tikslais. Per nau- Jaunieji pasiliks gyventi Min
protokolu. Visi sutiko ir pa* Lubd. 3 kpH. vienbalsiai pri- -iUH metus buvo šaukiamus nersvillėje. Ilgiausių jiems
imtas. Nuporins iš Lubd. bei- Vtt*kinų susirinkimus, bet ne- metų!
nio: Kuz. Gusi uitus išdavė rarinko ir nebuvo gulimu
ADVOKATAI:
Buvęs.
pnrtn žodžin, <> Bakutis luiš-j sutverti draugijos. Sekantį J______________
apskaitų

ku.

T**- KamlolpU <MJ

V.

gulki

uiakLLa

Jr

LIETUVIS ADVOKATAS
193
Monrou St

r*

JOHN B, BORDEN
(John fUrbliiMi ftirtrn)
LIETUVIS ADVOKATAS
W. W
»L, R. 1310
Zciepboan Dvarbom 9949

ufclw*«

Pašaukta komisija dėl surenSuusio 3 d. buvo sušaukta
gimo vakaro, kurį nutarė pro-1 merginų susirinkimas. Susi
eitame susirinkime. Tu komi- rinko apie 35 ir susiorganizasiju {Mtsizadėjo smarkiai vei-jvo į Mxiidicijų. Vaikinams
kti, taip smarkiai veikti, kad klebonas f n t a rė patiems pusi
nei viena.- tų narių m-atsilBn- taru> susirinkti, o jis |xige|kė j sus-mų ir draugystė ne- bės. lU-aU-jonės vaikinai ne
žino kų daryti. Zmiėjo dur pi i- nžsileis merginoms,
imti vienų komisijų, l»ct galu
B. Mntukouis pratlėjo nautinni ĮMiliktn sekančiam mie-'jų narių prie L I». K. S. A.
iiiui. bus-nuis užsibaigė inal-1 jnirašymo vajų.

T«l<*nti- RnoerveU 9099
■ amą TcldM>« Itrpabile MM

A. A. O L I S
advokatas
11 S. La Šalie st. Room 2001
IMI ' *1 nue
VAKARAI*:
MII 8. llal»Uvl M. TeL Yard* *043
| BU I ». ’• apart l’Mcdčliu Ir
Tcl

P,'lo)illl»

Av. Juozapo

1U*

Y. W. RUTKAUSKAS
advokatas
ISdmkr-yj
29 South La Šalie Street

S. Halited St.

JOHN KUCHINSKAS
UETITIH ADVOKATAM
aut w. nu •»«. *rti !«•’*« n-

______ • ryt* IMI » vakaro **■
Al lr PtOy^KJ •*• » r. Iki «
Tedą Tlaoktoa bytaa vtsooaa
hiott rr—~ lm*t* AbrtrakIr padirba vtaeklue Dckaarba pardootaa Vancaa lt
Flalgua aal p»-

K. JURGELIONIS,
ADVOKATAS
Ir aunam ryu«

3335 S*». Halited Sk
m ta

3141

On»o

S«»

dr-ja

A. Valančius.
per 6 mėnesius priimti nuo 16
Pastaba. Kurie norite įsto
iki 25 metų tik už $1.00 įsto
ti į šv. Antano draugystę, įsijimo.
Kalakutas.
lėminkite. kini vyras kol dar
neturi 40 metų įstoja už $1.00,
turįs slaugiau 40 tuvių, tur
mokėti sulyg konstitucijos. Į
draugystę yra priimami ligi' Prieš jut Naujus Metus tu45 metų. senesni nepriimami, j rojome via vestuves. Mus kaiCiceroj yra daug dar jaunu .
vyrų, bet nekreipiu domės pri- j
gulėti f naudingus draugijas..
Taigi šluoini kviečiu visus Ci-1
ceros vyrus, kad ateitų ir pri-’

I

gulėtų į šv. Antano draugiją.
-uul> įvyks 7 dienų Vasa
rio 1 vaL po piet.

v-a'«p-ioa r. no 1 tai 1
rt.l. Ir C IKI a v^luzv

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

HOMESTEAO, PA.
Sausio 3 d. Sluvokų Sakolų
svetainėje L. Vyčių 11 kuopi
j>erstntė dvi juokingi komedi
jų. ‘‘Jotui., nusižudė” ir “Uo-

AKI V 140 AA
(UMTTOMU F.lMUlAKUk
Ar Juiuk »k*»d* cx‘»»T
Ar Juaų aky* aAar«>T
Ar >t* ukJ- <toa*
t tegina ar niauti T
JKr įkaltas! akys rsvit ptrvt-

Pain-Ezpdleris
Ir «ueyn

l>« Ir l«c koaka ra.Miatvr
!»♦•« Tl
Ttar,.
k.u, ktU bv«« lakiro .urkalnKltt
\
F. AD. RICHTIRi a ca
f
amt
(trr,
Saulk lik
Ik ll*.
Iracklya. N.

kvalMs nlea ?

Xr malata
UAfcM

kaip Ir pinkas.?!:.

Ar atmtatH
truputi msJr-<a?
Ar akrs opias k»ioaa.T
▲r )aa<*U!a kaip Ir «rni:tla <-

Trt. Panai (3*7 llrv. Pro.per« 4439 5

DR. P. Z. ZALATORIS i

kjraaT

('bh-aco. UL

Dr. Jan J. Smetana
IMI South A40an>l Ateaue
M Gst«*»
Caaal oks.t
Aat tra.'ta v.rtta virt pta»t» aptl-koa kais Kartai: lt. II. l< ir IT
Valaa4oa: ana *:M nto iki
v ak. Oflaa* ntMarytka X*44 h otria

' Geras paprotys

109 N. DEAKB0RN ST.
Paimkite elevaitorj iki 12
aukščio

DR. A. R. LAURAITIS
OKNTtNT YS
3201
2,-n.l St|w-(
Trl. lanuilab- 0703
VaL: 9 iki 17 p. 3 iki K Ir 4 Iki
® vak.

DR. J. M. FINSLOW

J. P. WAITCHES

B«ty 4 (auik »th S<*.
Broehlyn, N T.

•

4131

VaL HryUkH:» vak.
Ned. nuo » Iki U X>KO

4

U 93 tr aisfttfaa

127 H. Dearbora Street

A. F. C Z E S N A
TtTUOSK« Mxrrxiw» tavos m

R

A. L THOMAS

Gfily toj oi Nereikta
I airopofl

Yklantoa Nuo I iki t va!, vak
Ned.ISbiula 10 Iki 13 vaL ryt* .

Pilotu?

“606”

“914”

Tapaal
l*a.4>-ntal Uk nvuka ■ietį *al| ui
tai-luv
Mr*e |t<yUna*r
t (vokia*
Ilga- kraeju. UA< krpcvaų Ir

DR. J. F. KONOPA
X-SPINDUUAL

M0°

Sg.-.-tą!*-: m..*.---. Tyrų. JiotiTS !r
VaL: 19-13

i

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
cu^*a.

m.

Dr. Maurice Kabn
Gydytojos ir Chirurgas
4631 So. Ashland Avė.
Tet Yords 0934
lU-iklm* lyo* Tai. Bydr Fark

DR. A. J. NORMANTH

MM

Nao !• Iki 13
Xt>o 3 Iki 3
p«et.
Nuo • iki >
šuo 1$ u !•

{Pbnor: llourv: 9 A-Kt. io 9 rAL
Rrp. 78U
KaL 4 lo 9 P. M.

DR. F. A. MANELIS

lAfayrttr R.'.OM

N APIt.WATU.tS
,*117 so. Tjlmau Avė.

Chlcacn,

IJI.TI VIS N 1PU.KTATII \s
1451 S. Wc*t**rn Avr.
(Iil.acu
Vai- Nuo 3 Iki i p p. t Iki * vak.

TeL Boulevard 36S6

Dr. J. P. Poška
m CnmCRGAS

CYOITtiJ.V*

3133 So. Holsted St.
Valaadn.:

a—1( U ryla

Vakarei, nuo I Iki •

DK. VA1TUSH, 0. D.
Lietu, k. Akli) Speciali., !<*>.
Pal«o(vlii* aklų jl*njplui4. ka*
yra prlelaailtul *kau dėllmo gal.
vo*. svaiguliu, »ploni lino. uorvuoluino, vkautlau.’iu* Ir uK-'rvuala*
kariniu* akių. kreivių aklų, kata
ro. neuiivgo, ir taip toliau*. t>*
vaistų arba *kauamo. Nspi ’lrilta oal aki ( n.edlkall* mokalaa
Vlsuo**
ateiti kuuuoa*
darcata*
, vaeialiia* ol*k tra parodanti* *,*Oa-raa* klaida*.
taip pat kaip
visokia* Ilga* arta svuormaJI pa**a*-8. a-pnyb*
taaaaullalų aknj. Akraial padarytu kun* pri
talkom! *ua<K*ualsevo atrtUklsao
•a Nauji **ife!ai jd*daal j rdaa*.
3«t rviaaleujajna htuial |44U aoo
aunerto U rovės to duoto vtal*-^
ltfonlama Ir rekordas laikyta* vi
sų ataiukltnų Netikra* aky* prt
talkytoa Hp*.~laJ* atydo atkrolplaaia
palsngvtuloiul
vt*ų u*rvų
■HU- kurto* paeina nao *ralalmo
svarbių narvų Ir smegenų vidurių.
pa*lnabdlų nuo nepataisytų aklų
Jtatnplmo, kuomet gera* pririnki,
‘-a* Ir įiekiujima, akintų paleng
vina pedljttna Taipgi aru Ir toli
matanUem* pagel bite. Bpedali a.
tyda atkreipta | tuok,Kmj. valku*
Valaadoei auo n ryto iki ■ vak
NedlUoale nec I Iki 1 po pietų
TcL IV>.<b-.ariI 7Ut»
liti Wr,| 47U, Strv-ci

Res.: 6504 S. Artcsian Are.
Tcl HeraJock 2374
VaL:

UiarnlnkaLv Ir PMnydlotala
nuo 1 Iki I vai. vak.

Dr, A.Račkus
Gydytojos, Chirurgas, ObstctrwLs ir Specijalistoj
EJektroterapis.
IŠIMA TONSILUS

2VtT*7»*

•>—rw.MM«w.

•*•■» -“Jevil * reti *ai i Ova*
ravTtMi
Oj»> le a*
epvvevŲeM m ■«* u
*pk uita-irm.

mareliM

rlrdejUM.***

.

•I

t.rd«
mKIm Il(*a eaarkieleaiU. Ir |al
t rtt rrikalaa darė epevevijea
>*r«<>~*U«aai|

eftae

pataraa. I*e*

išlala

leve

1411 So. 50 Avė. Cicero, HL
on»a. ali4arv<a*i (*.*<— ■*• ,
ai 9 vet valam.
~

>•

OR. A, K. RUTKAUSKAS!

DR. C. Z. VEZELIS
OI I-o

Arti ITtoe retvle
Tvlvf. ttonlrvanl

GYDYTLUXS. cuininG m Ir AKV*rnni

ralnnat Akle Ao.hy.

looul. gorvutolomle prlrmoaėotle.
klhiitArr Ir
SL
19-11
1-4 90 prrt rr «--« vak.
*
-----9149

GYDYTOJAS IK CHmCRGOS

4442 So. Western Avė.
Trlrf. Lafayeite 41M

7011

DR. BENEDICT ARON

MokAl

Kampas PaaRna FL
TalaaOoe aae 19 tkl 1 vai vakar*
Ned*uoj II 1*1 1

MRAD MM

1657 VEST «TH

TIK DEL VYNŲ

NationoJ Health Cliaic
1657 West Madison Street

HOTEL

DABAR
alfai
o
atoarsna** Mirti a* eaaa* ka
rto* yra iiroa n«o MoakM B**: ramalta**. ctrkttla<O* fcnajo Iv tt.
MAAASINIS BKAtKTMAA otofctrtata 19 SvMMfc* k*Stt »«
au*q pilna erta lartrtuaoaOi nee čalma autalkU 31 aklrtiagaa
Lr~<‘—tm*-.
NAMAS aaujal IMalaytaa Ir paSISIata. Tra įloto* d*t ll( realu.
|( toliau atvaJttave sali boti MMlts laiko arba taip Ilgai klok
MlkillflfB.
motbbu urmus atdaras UUnlakals aoo S iki IS vaL

Klinikas Veltui

DR. G. SERNER

IJetuvi* akinLt speciali* l*»
33C3 3°. .Ualatod StfeH

(131

Iluulrvanl

1707 WLwr 47lh ST.
Valandos nuo « Iki 13 diena, nao
® IAI t vai. vak. Nrdrliomla nuo

1645 W. 47 SU
Chicago.
Telefonas Blvd. 7006

iirrvm nrm*r.w
4712 8. ASHLAND AVĖ.

*i

A D V O rA T A S
rosxxaxdo orais:
10717 So. Indiana Avenue
Trt.

Sl-M

Kai
perktliao **vo Ofi-4 U
333.1 So. H*l»ted St, I nauji
viola pu No. 3?55 So. Hal’lctl
St, Buinp. 34 Ir ttabled gut

r ao. (iciitis « co.

po
tu

Aki ALI (< ir Al'GAčtaC

Prandu

skili Wak« «l »Kc
ii. an V»m»«ia>« I>< kvoari
■mUaau 11»H ii Ukarmari^a.

J

Dr Mary a
Dowiat-Sass

Lietuvis Chiropractor

KRAUJO EGZAMINAS 1 i

■*. M
k»

1J pi«t;
<:>•

Gydytojas Ir Chirurgas

91 d

DR. W. R. REGISTER

Vai:
» rylo IKI
put iki 3 >o
».»• valu

Trl. IkMlrvan] 3ltO

;**O

n

▲r yra Valia «Jėta4 ant voki}?

i

>1 fcivvay

1*31 South llnl.Mrd KL
Rnl.IrtM’Ija *400 S- Arlclan Ate
Valandos: I I ryt* Iki 1 po plUų;
t Iki 1:10 vakar*.

lIMIttr, Ir PAGIAUNVLklv
b'ut.lktoa d«l krauju pagcnnlu.o
t-iriu« kuriu* būvu nefaliuia Unyoyu paaiduoda tiaiuo jm iciitlfUkaiu
gydymui. A* variuoju manu </.
O, u.n i.aujaualu. v.rumua. karv«raupl**, antllukalnua. I.aktsrlnii*.
Ir kilu* <rwlt»i niauriu* valai u*
kuria ayvlo o*atkr*lo(aas h(a* j
trumpa .alk*.
Ateikit*
t.audl.u
dėl pa taria, o kurta b’ia suteiktas
vaitui Vajau Jo, » rjta Iki 1 1*
v. v Vlarolnaala, p*r«duinj« Ir Pj
balo* vak. Iki l v. ». N-^.Ilumts
nuo 9 vai lai 1 va! p p

AMtUUYlK AYE3CB
CTtlraco. Iii.

Mr

Dr. A.J. KARALIUS

S<y<tyU?
At
eikit* (aa (na
a« 4«1 pilno
i FtsiAaoi ir La
r*tonx»* perBttMjma Po
llaokll*
)ua^
tikra
aiovj
NitfaUykll*
talka paa ki
tu* mlylnjua
A* -artųjų XMay Ir klir.
roakopt
Jai
IV. IV llnrtMrr oraaunnacUų
.09 M. D, aru,™
Pi. 13-iu auk.il. ttfiį Masu tfc
paa»Kr»r«at!iT cetq
ksCIg siiaffna prak’J
ko* buvo pa4rauų
J/S« LauMk* ‘ao a, a-rgauClų
P«-iu4y^iuiaa yra
■bauo Mokyti Ir ,yrų- Aiatkii*
/usaua. Tnpaiar kišu
5*- un»ai ir
kas cT^usaa

606

MOS

i Kai.: f»ta ,.uu 19—11 i.uu .—4
1 r-° plrtų: nuo *—t it vakar*
Ned'tlooU* I® IKI It.

« paveiku?

Europos
Remėdijos

Dr.SABrenza

PrrkėlA *aio ofl^t po numeriu

Gydimas

'la*o

Trlpfoius. Ikrulrvard 1939

OB. CHARLES SEGU

VYRAI GYDYKITĖS

25 METŲ PBTTYEIMO

Ar

Cvrm

»*T1 UUk y n*-'

KeaMmrO: (114 W. Kad M.
Trl Ija/aaeUn IMS
Talandov- i_< a T—I ▼. ▼,
MadUloj! 1»—II rros.

Trl.

Ar **rrat«1
Ar aortta U-

akini,

s<erv«

UIN1NE

£i:i4cc_i IR34

nutarė

BERTASH

II *1-1 rvI

«a-J

Iki pra i„-*i mul rjrtrvn ,jn.« ui
I numaiini4 Kaina flo.AO. Al. paUiilyn*a« iW trutupo lalK*. T*<o atrlklir Uantllea aLldr UoJInrai yra
parojlacaa.
_

MINĘRSVIliE, PA.

CMtnJ UM

Vakarais

DR. A. J.

Vaina 3C<

CA5CARA

gt

'■o.-, !». Utim >t. Irt vaual 0.LU

Maniy Trlrfnoa. Yanl. ir.oi
Oftvo Trl Ikml-van] MIS

Tik

) Vakarais: 2151 West 22 St

IKI 1 vak*,*

i ValaasJoa: Nuo 10 ryto IKI i vai.
vakare.

.'^aotao. Viaoi apttrko. parJuo-la UlU'a.

<%ll

nmmnv

Z — kcrtsaaltel
Oflaaa: IMI

D E S T I N T A H
4454 So. Wcsteru Avenue

- •♦•v^vrfrV •• ♦*,*)?
Du lu į;<r..

Tikr&l Oaak

V.

Or^TTUJjM m «

DR. L P. SLAKIS

THrruna*

dar truko garbės nariu palik- >uninuiiPamotulas buvo caM '‘Draugo” dienrašty!
ti ir J. Mikolainis žadėjo nu- di,k,~ *v>rt** d*,to Mkomoj
vežt. į labdarių Centrų ir ati- kor^pondencijoj
paduosiu
duoti kosieriui. Nauja valdy-1u,*°^
pamokslu. kuria yr»i
bu užėmė savo vietas ir pri- sv*rbas ne tik Homesteudo,
ėmė prisiegų ir prižadėjo visi j
’r v *2***1* Amerikos lietuištikmuii tarnauti draugystei, j v*ska,n jaunimui.

HJ1
R*a Vai T-l vak. Oflaa* Vai »-»

IMI

Ceriauial li»-'ou fcA-.l*. l<(:j

< 39

rfabdyli yr» Ft ll’v Ca.«rars llreri.'1«-1
ųuiaiae. Mili-'oii {» jex|i Kai liras).
Jis lalt| >uatali.Ia j 21 blanda*.
I>4U;J tilK.fanJiu /šmuli) Ka.mr! mir Į
• la nuo AaMio pa>«-ktni'|. Vimą pn**utan
oi» nukerta J.Vo.lKM). Taigi laida, ilnlykaa rimtai. Gydyk j| gvriaualu /invniu
l'ddu.
Vartok nitl’a kaip tik Ia,t!« pruiijr
A.r kaip tik »

-<t.iiunlu lij kkLoiiu.-, apguli'. -

dr. Šv. Antano sutiko J*abda-;Uvo’ kad vaikinai nesusirin-1 Remiate tuos profesijonariams išmokėti $25.00, kurių1 ko ir vi** Pamokslų pašventė las, biznierius kurie garu

JOHN T. Z U R I S

I

Nupurtu*

Sustabdo
Šalčius

DR. S. RISIS

Dr. SHERMAN
CYlrYTOJ.t* IK LRIKI ILGAS
IIU 9. Clrevo, Avė. dervų. IK.
Vizitu I Iki 1 nl. po pj.t

orivav SMI H. K Melo Ava. rttoa
I*fayrtt(. 00 T i. Talaodon »-4 vai
Kca»avt>.ija 9IM «. U IK FMa*

DR. HERZMAN
i a

Troaprc*

rvsijos

Ovral dviuvlama llsomaa p*o M
avtų kaipo
patyri*
gydytoja*
cklrorgaa ir akinta.

Gydo aLalgtaa tr rbvoat
vyrų. motery tr valkų

T

MI*.
IkJ

'«(»*• TH.

jaaatu a»te4ue X-R*y Ir kitokio*

V.

ofiMM u (*l>ofetnrijei les*
Iklh M.. av«aU Morgas *«.
TAlJKNIX)fl: Noo 19—U pietų
tr nue 4 iki Tilt vaL vakare
manomi*:
Canal
Telefonai:
uk. Nakl|
Drex*l •(»•
uuMie-oro 4131

3235 South Holsted 8L
TU: •—M A M. K

ryto.

H I r. nk

TalamSne Ba

9:M

*

vakar*.

IhaUv-vard

Kceai TrL Drv-xH 9191

Dr. A. A. ROTH
RVSAM UYDYTIM1S
CHiniRGAS

Qg

Spcctamta*
MutvrUkų.
VyrUOi
Valkų Ir vktų <hrinkikų Ilgų

OFISAS

3103 So. Halsted St
Kampa* a Irt Strerg
VaL: 1—a po pl*t. T—S oal
Ir Sv*

1
forus, Sans. 11,^1938
.J

LUlgg*

7x^nr TT/^1 A
rengti “parii". Vieni surengę
- VjAJJLv>zavJ V/ 113 j“party” besilinksmindami su•*•
________
sipyko ir visas dalykas alsidūrė teismo. Kiti surengė, bet
r LIETUVIŲ ATYDAI.
nepngnmino pakankamai vai3
________
^Mokytojo, nesenai ntvyku 'k’Q5 tuomet svečiai, tdrignvę
si 15 Lie! ivok duoda painokasvalgio, iAmėtinėjo rengėOętuviij kalia* vaikams ir su- .inmS bH rengėjui, norėdami
atigibdeins, grupėmis ir pa- nusiplauti ranku.-’, .‘•ekaučią sa
vieniui, di< nomi- ir vakarais,' vaite užmirė 12 vi.-lu ir .-ve.
kaip kas nori. Mokymo kai- ,',u'4 ’ukvielė ižnaujo valgyli,

aukojo iš savo ••Club”, kasos
didelę sumų pinigu {Kignrninli
LIETUVOS ŪKIO BANKAS,
kalėdiniu bcskučiij »u įvniKapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
riuis valgomais daiktais, ir np-..
užtikrinti žeme, minais, fabrikais, nekilnojamuoju
turtu. Adresas: Kauna®, Laisvės Alėja, 31 Nr.
lankė 26 pavargusias lieluviij
šcimtum'. JMis buvo itj inrg-j^
Au Aeimyną džinug>mny, kad.Ii. Suvcindfe, B. Petkus,
Deinokrulai nukako, kad jis
net ataros riedėjo j»er veidus.' Knneoviėiiw, F. Kąsnius, P- 1928 metais ar lik nebus iš
kuomet tos gailesį ingos mote. jT-moAaitis, A. Jonaitis. I. Tin- rinktas kandidatu j prezidenrys jneAusios suteikė po vieną kevičin, P. Labanauskienė, F. Iiv- iŠ demokratu partijos.
in minėtu "be-;kiii” visai vėl- 15ra*us ir A. Uarotitf,
t ui.
kas truko pirmų ’ykį.
čia reikia požymėli kad
nes prieinamo’.
Tos
"beskutes
”
buvo
daliDu kišenių.
minėti visi biznieriai gali tiNorinti, ji mokytis antra'o
Bridgeporte
nekurie
kor
’
~
namo*’
po
visos
Chicagos
liet.jkėtis
paramos nuo Koselnnklauskite "Prailgo*’ Kedakeii’iuojos dėl kišenėlių, kam du kolonijas, kurių tik vnTtiuF dėčių už savo malonų prijauo ne vienos. Juk juo daugiau turėjo, ir žinojo kad tokioms t imą parapijos reikalams,
y
šeimynoms yra pagelba Luti-1 Kiek pelno davė parapijai
tuo geriau, kam knršėiuotis.
; BRICHTON PARK.
nai reikalinga. Daugio u-ini'ši vakarienė, nuteko sužinoti.
Pas daktarėlį.
Pranešimas.
Mu.-ų agentėlis nuvyko pus Meko l’ridgcporte, nes čia jų Daugintis tokių vakarienių.
dakterė-lj j ofisų. Ofise ant slaugiausiai yrn.
Į Keikia tikėti#, kad ir visos
Lfcv. Pranciškaus Seserų Be-! . ,
... , . .
.
•
stalo padėta keletas angliškų
Tuorrii <larbu dauginusiai Draugijos, Federacijos narės, Į
mėjų 2 skyrius praeitame su-i.
ruseiu ir ••pažangiųjų" rūpinosi, visiems gerai žino- paseks pavyzdį Apnšhd. Mal-j
virinkime nutarė -urensi i va
t
••pijr
kuri mo* rnti'ii knlnniioj ponio-’, t (|r>> T»- ir,- tr pamplio-’. \’r>a
kutų ir vv-ų {įeiną pa.-kiii, pru<|.j(j
angliškai; y. p. E. Sitkau.-kienė, p. (j. vienybėje gulybė ir lengva Del tobulumo tavo t,al»o yra pufnylrll Ir dlilllal lUcIrtl p<*r pa^atomam ^serų namui. Ne-įv-ĮįalVi p„^ro(i(; |-n,| j; gnų Kirienė, p. Elijosienė ir kitos,
viskiui atsiekti.
par».'ju«lua
artintus Ir mtialkoa
kalto Prasidėjimo parapijoje. j.a||M-ti
lietuvi;. Taigi butų gera, ir reikalinga
ukaprrlu*. Vien tik au Klmbull
Neprigulinčias d r-jas prio' rr,>jlkllu
planu rallln srajltl miKonntetni likojsrinkti. lelik- j..(i
„ sklin(|,-1>> kn«l j,,, tų moterų kliubą paremti.
Kederacijos nei ne žadinsime, Į dtui telMniru.1 Ir rlrdl'tl rrriauįlal Mtobullnta plano muziku.
>e.« Pieža, p. Kazragienė ir p. ,
, --.i. • kulhePranas.
1
_
* draudžiamu lietuviškai
Ini miegu. Išsimiegoję taipgi į
l'artlihkkuu ant b-nrii] litno- -- Į
J. Pudr.ttvėlienė. Komitetam
t i. Minėta daktarėlis yra i-------------------gali kada nors atnešti pngei-Į
pavesta dėti visos pastangos, , jo(uv os iuųiorf uotu-.
ROSELAND, ILL.
dalijamų vaisių Dievui ir Tė-1
kad dauginus pelno priduriuVėliausias bandymas.
vv nei.
statoriuim seserų namui. KoNaujų
Metų
Sulauktuvės.
1’ienos “gudragalvis” >-iiJ. S.
raitotai rūpinasi
surengti
pui......
1.
1
.
'
mane kok( tai n**vxi gerų da-r’TKrt
Koseluiidc vi-, dažniau pasi
kiausin
, , ,- : purstate
,
_,*. vakaru.
_ ' Vakaras 'įvvks
•
lykel,
vo-nam * jmi|:IiCICERO,
ILL.
nedėliojc
• • ■ o geras sumanymas, rinki dž.iilginantys apsireiški
1922-32 So. Halsted St.
M
J 17 sausio 192d m. 7 tikieriui,
mai katalikų turis-, Štui be4177-83 Archer Avė.
iterstntė kitam, tas irgi pritn-!.
1
Izibdnringos Są-gos .3 kp.
Vakaro programas užganė-.'. „ , ...
v M laukiant Naujų Metų, roselnn- Vasario mėnesy rangia puikų j
'
■
re. Bet atėjus Nauii'-ms .ue- .................
...
.
....
dms Vi™ a.Ml„nkiu,iu>. Buk ,!U|^ fU,r..ik vvktlilll. >h..uu yn-nyb-j.. ,r n.-U.-jo
vakarą. Bus perstatytn du vei-1
titras ir
Aokiui. (ni ..
.hlju ;,liliki,.rį„-.
vakar,„u, pu- kutai “Pražydo Nuvytusio.*! BUTKUS UNDERTAKING
Co., Ine.
Muzika bu- lakai puiki. Bu,
Si„'la|ku pa>i[ik,k tik —I.I., kuzayea.je, M.,,realu,
— mėgėjai šių veikalų lošėjai
svetainėn — jaunimas ir seP. B. Hadl^y, Ucented
dainei,,, ,r k,Ii, pamargininap ^lvin, „
iui..riais.
Gėlės” ir komedija. Artistai
(Ui-amouiJ*'
nieje.
Tėvučiai,
vaikučiai
ir
Komitetas.
710
W.
18
St., Chicago, DL
S. Agentėlis.
bus iš North Sidds,
dvasios vada.-, gerb. kleb.
I
Vtshoa k.»» reikalinga pele paKaip paprastui tie šiaurės rr*bų. Tcl»ln»oe kalno*. Gerlaukun. P. Lupelis čia randa gra
BRIDGEPORT.
patarnavlnia* Vailuolamo J
BRIDGEPORT.
žmonės atsižymi savo gabu »las
lollmeinAa vietas ui tą p.-u*lk kal
žiai nutiestus ir įvairiais ska
mais lošime. Juos teko kele ną. Leleklle nmnu pa<elbvll Jums
niais valgiais nukrautus staSlaptų agentėlių pranešimas.
Telefonai Canal 3181
Gailestingos Moterys.
tą kartų matyti lošiant Cice- nulludltno valandoje.
lus
(vakarienę).
Besisotinant
Musų kolonijoj
mada
roj. ir jie sntrmtitjn skaitlingą
_________
____ įėjo į _____
Bene bwv jau du metai laiko,
skoniais valgiais
besidnlipublikų, taip jau tikimasi ir
umumiminuuiiiiiiiiriiiiniiintuim^1 kaip musų kolonijoje yra suruint mintimis, prakilniomis
dabar sutraukti publikos. Vnpnikalbėlėtni.s
kurių laivo
Įkaro diena bus paskelbta vė
3" The
Litbiianuui
i\omon
AND
daug. nepa-i jutom, kaip atėjo
Club” turinti npie 35 nares.
liau. .šio vnknro tikslas žino Undertakers Co., Ine.
12 valanda naktie-, l'žguudus
Prie kliulo priklauso įvairių
mus. Kuopa turi daug išrnovarpams ir fabrikų švilpinėms
Orn Viet* Parsiryti
S
Automobiliai vestuvėms,
Žeimy
LJrtmLVkų Ir AmrrlkonUktj ral-S asmenų be skirtumo tikybinių visi 'kir-tėrnės namo _____ v, įkėjimo neturtingoms
krikštynoms ir t. t.
glų kur rrąllu Ir įtariu Spccla-g, .m£iun» tlaUglftUSia IS pUAItU- .
... ....
...
nonL‘1’ darbas naudingiausia?
tt llaluvUkl
Ukl
pb-i'ie
paprastom*— ‘
;
.... 'l'pUtlv.lll Ivdimi. Vien*- kibini
kita
3238 S. HALSTED ST.
kainomia nuo u jo ryto iki i;.oos rinčių moterų, kaip tai tuzine-,
v • n
iš visų kitų darbų — .šelpimas
Orrhe.tra
IreMa.Urnlu. = 1
. .
..
..................
! Velydami lailIlingllNaUJIlMe
1 pirt. Orr|i»«tra
IrrClailIrnlij, — i .
.
.
>•
r
*’l. I .. I
Plzonr Ilnuh-zanl 7A07
HMJuJl.nlų
ir ««kin*4i»nlV V».| fili IT pnth-SHUialllI. J U UKMASI
neturtėlių, todėl tikimasi ir iš
tu.
rif-tl<l«-n«4Ja lL»ul<-\artl VhiH
karuose.
dirbti naudingą labdarybės
... publikos didesnės paramos,
Chlc:i<o. III.
P. A. PALLULIS
f
knd surengus taip puikią 1
B V
darbų
tarp
musų
tautos
iki
.
Rartnlnk«i
....................
... .'vakarienę jKirapijos naudai.
3200-02 So. Halsted Street! vargeliu iH>i našlaičių, štai
.
. ,
....
s.\f
S
.. ,
. ....
i
•
reikėjo
mieiuityvos.
InieijatvTr* IkMilevanl 8788
= nrini k'nl.’( 111 šv,-ntl’«
I0S IKI‘
J
4
*d«iuiiuiiiuiiiiiiiuiiiiiiii»t*ii<ii>n» ”<. Pru
Knl "I •
_ • J
T”
Apašt. Maldos Draugįja įr jKirapijos komitetui,
Lietuvi*
Oraborloj.
čia turiu juižynuHi. kad iniPRANEŠIM
MII VV. 13rd riocr
LIETUVIS
nėta Dr-ja yru uoli A. K I».
Chlcatfo. lllPa tarnauja laldoFOTOGRAFAS J. FRAKAITIS
K. Federacijos viet. skyriaus Cr&borius ir Bals&motojas
tavlao buopl<1>u»la.
Aluoml turtu Rarb«'» |iran«-A(i. Oerb. Visuo
1911 CANALPORT AVĖ.
Reikalo moldlla atnarė. Parapija taipgi, ją at
menei. ka<l oA atidariau FotPfrraUin ?tud04 Brl<allaukll,
o
mano
I’aiajnauju »lm|mtt*kal. man
stovauja imriip. komitetai.
bion l’nrk. Ouruu vl*okloa r,/*l«-e paveikalua: »paldarbu bualto ul<udagiai
Ir
pigiai.
Automobiliai
vuotua. Ik nuli y padarau didel iu*, «UKrupuoji) U
eėdlnlL
Kad taip skanini valgius vmtuvvtn*. kiikltynonui Ir lt
TrL Canal 1171
kitu t'a.’-iknlu | vleuą. ZodUu — dnrau ,l«okLau»lu* paveiksiu* kokiu* tik kimiu,neriai nori
Išvirti, išk«pti, stalus apkrau
Telefonas RooscvcJt 7532
314*
Talpcl uilalkau dideli
pailrtnklin.) fretnų.
ti
ir
pilnų
svetainę
svečių
tin

KlekM'-tiani tnauo ko*lun>< rlul »u,riklu
dovanų
dldr.'l pa\«lkvtų
kamai iKivaišinti reikėjo tin
Tat nuoMrdtlal kU'ilu airtlunkytl I uiann Siukamų ir pasišventusiu gasjMidiją. o ultlkrluu. kad vl*l buaite pllnlouelol pu,■•ti
kinu mano darbų patarnavimu.
dinių, kurios surankiojo pas
geraširdžius biznierius. GusFOTOGRAFAS J. PRAKAITIS
jNidinės buvo pasižymėjusios
4092*4 Archar Avenue Kampas Mozart Street
tMt3KW«UK«I«liaUg3K«M8KMW<K3M<Kai«flIM«IM«I«N(«IK«CMA(« J savo speeijnjybėje: p-nios A.
Jucienė ir E. Deivikienė.

V. M. STULPINAS & CO
Siunčia pinigus Litais ir

Dolerinis į Lietuva ir kitas
Balis. Pinigus išmoka nrtiniinn’inj Tuištoį arba Lan
koj. PARDUODA laivakor
tes nnL visų linijų ir gTeitai
atvežei gimines is Lietuvos.
Putlu ro legalius po per i u x ir
dovemašti”. Parduoda na
rnos ir lotus ir maino for
mas ant nnimi b*i lotų.
Atstovauja Lietuvių Pre
kybos Bendrovė ir Lietuvos
Tarptautinį Banką visuose
reikaluose. Visad kreipkities pas:

V. M. STULPINAS & CO
3311 So Halsted Street
Chicago, UI.
Telefonas Yards 6062
Notary Public.

S

AUDITORIUM CAFE i -11''™’1 ‘lrauęjn' yor,lu

PAVLAVIČIA

CHOP SUEY

S. D, LACHAWICZ

S. M, SKUDAS

A.

PRANEŠIMAS
PraneSu visiems savo rėmėjams, kad mes savo ofisą
perkėlėm į naują vietą

Musų ofisas bus atdaras visada tas pačias valandas.
Naujoji vieta yra:

4559 SO- PAULINA STREET
Yisoki patarnavimai bus atliekami, taip pat gerai;
dar gerinu, negu, kud pirma buvo, — nes i’ia yra pato
gesnė vieta.
Mes siunčiame pinigus į Europą, prirengiame viso
kius galius raštus, darome visokius apdraudimus ir par
duodame visokius nuosavybės.

.JOHN J. ZOLP
SEAL

4559 8o. Paulina Street

ESTATE
Telef. Yards 0145

Knd gaspadinės turėtų iš ko
pagnminti skanių vakarienę,
'reikėjo, knd Koselando geri j
biznieriai ‘•muikotų medžiagos
gaminimui valgių. Gaspadinės
džiaugėsi prielankumu ir pri
tarimu sekančių aukavusių
biznierių.
Jursis ir Kundrotavičin?,
P. Rozela, F. Rutkovvskis,
W. Daukantas. J. Knčinskas,
J. Uronskis. S. Dauginas, L.

Staruškn, J. Ozolas, P. Paino
kas, S. Oružėlis, A. Srukša,
I
Babravičius. F. Šimkus, J. Wa

J.

liūs, A. Budri?, K. Rinyin«ekis, V. Mikolas, M. Oialelis,
\V. Tnbiris, Gadeikis ir Misiū
nas, A. Dambrauskis, J. žilio,

+

A.

A.

"Į" A.

LEONORA
GALDIKIENĖ

MARIJONA
MATELIUNIENĖ

.Mlrr- -au*k> 8 d.. 103* n». 0
rol. rokan- -X ntrlų nutilau*.
Kilu U Kaulu. IU-il.. TrKlų
4p*kr., Plungf* |«r»p-. JudHnų Kaina,. Amerikoj lšo»«tu>
13 mrlų.
Paliko dideliame n u lindi a,e

Mbr* -au-k) 8 «L 1*38 m. 4*
natų aniL
Kilu tl H»-<-bil«)
ap*k.r., Glmbulėa dvaru. I’o tekoV. Harljtna KuhmUi6. Ana-rlKu)e kMjy\.-u« <ii *,«tl 38 Mirlua
l* Lk-tina- 37 Strtai.
4*allko t j r, uulKabnic be
M-lmy no*.
kuo** pa^arvtdaa S83I W.
Wth »l LntdoMg^* h»L* ui*ruinkr, *au*lu IX d.
Nekalto
Pr*Md.
bainpyon
HHghton
I*ark bu* nulydėta 8:30 tol. ry
to Ir icn btn lalkonoa gedu
linga* panuldtM. Po pamaldų
bu* nulydrta | iH. Katimlr/v
koidnr-*.
Mrldiln mamnlMal «l«m gimino. iliangus.
patyMomo*
dalnmaU
UfctMnto-

tyrų Han»L*nGru> ir tena*, dlen.M dukrrlr. Talngl tAvn* Ir 3
-e-ert* Amerikoje Ir broli Lie
tu voje.

Kiuvm pavanota* 033 W.
SJnl PL Ixidolu,ė* |tylt* ntominkr. *au*lo 13 d. L* namų
0:30 taL bu* atlytieta* | A*.
Jurgio IMT. balnyčių kurioj |vylut gedulingo* pamoldo* ui
*rll<ax'-4 dek). Pi, immabtų bu*
nuly dvi a | Ar. kdrltnleru kopi-

NuUndra

Vyra* Ir gimOgda.
LaJdottnfc* paOramųa gmh.
A. )la*abtt*. TrL Bautmaid
4 U*.

H

•<e V

IVuUodc Vyrao. Tėtal. Uru
liai Ir Kraaryo.
Laldoturvėan patarnauja grabJ. F. Itadltaa. Canal 0174.

Pas •

C. P. SUROMSKIS & 00.
arba bile kokius bLsniu.i, mel

ANTRI MORGKTAI
Sutelkianti ant
palukam).
Taipgi perkame Treflua Morglčlua
Ir kontraktua
___

IVTFRN.vnONAI, INVE.ST5IF5T
CORPORATION
380 1 K0111I1 Knlzlr Are.
1-afajrttc UI38

ĮVAIRUS KONTRAKTORIA)
g---------------------------------------- -SITcL fonai 2S0I

[METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
PardiKMlanu- VUoklu* Elektrinių*
P-ilklu*. ElrktrtnJ Darbų Atlieka
mu Kiiotfrriat,«a.
2215 Wr«t 22 St.
Cblroco, HL

Tri. Republlc 4537

JOHN G. MEZLAISKIS
GEXERAL COMTRACTOK
AMD RETEDER
7018 K. Campbell Are.

K£.«a.» »t sįmo »taaa.tJLi.aMAA*>
•TeL YardS«0«3

A. KAIRIS
klurlmu

tr tnidarollmo
OEMEKAUS

narna

CONTRACTORIS;
AKltankyklte pa* caaao duota*
>fcrn patarimo.
3311 South nol.tvd Street
Chicago. UL
JJ
H n n,o
^33&0 Ix>we Arenue
£

x» vi ?tm i msu i» TzrtT’ x
V
L--------------------------------------- ■
Telefoną* Canal 0810

PLUMB9NG
Gi-rlnu-la* plumrrt*. artu)
lieku gerai Ir *ųitnllkal.

at

TUOVIAS R1GGIMS
2313 So. Oakley A,r.
tlilengn.

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.
Malavojirae, dekaruojarae,
kalsimuojame ir popiernojnme nnmus.
Padarome
dnrba greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavn, popieni ir stiklu ir t. t.
3149 S0. HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, IU. TeL Yards 7283

MERGINOS
Prad'ltlle Nauju* Mrtu* r»rnl moJiyklilr* "railnuy conimrrrlol tel«rraphy” kuri* darbu*
moka
nuo
1158 Iki 1300. Darba* maloniu Ir
duodama pro g 4 valbVL Mu».j darbo
dcprutmenla* duoda SIS Iki S Ji Ir
(riktą mokil* lame darbe. Grlatlna
kad m*ytum*t Ir kalbėtum!! Angtltkal. AlriAnukile paa:

Mr. DYE -

82 West Washington St.
Ilnlma*

Simpntiškns
Mandagus

113

—

Geresnis Tr Pi
gesnis Už Ki
tų
Paturnavimas.

J. F, EUDEIKIS KOMP.
PAORABU VEDftJAI
Dtdyil* On*a»:

4605-07 S. Hermitage Avė.
Nuo-Urditaj krkdiamr *1
glmktca. draugu* IT paiyMaimm dalyvauti Uoan laldotneč-

NAUJI METAI - NAUJI
. BARBENAI
"

Kas nori išsimainyti namus
ant farmų arba farmus ant
namų. Taipgi kas turi lotus

KIMBAll. PIJANAI

PIJANU KRAUTUVES

NAMAI -- ŽEMĖ

TaL Tardo 1741 Ir 4O4«

SKYRIUS
4417 So. Fnlrflrld AnaM
TaL LkCoytOO 0717

SKYRIUS

Wl Wnl I4tb 8t.. Cicero.
T«l,

Ctearo

1004

diiu priduoti į musų ofisą.
Mes jums pritaikysim geriau
sius mainus. Meldžiu skaityti
toliau.*

BRIDGEPORT.
4 flatų naujas mūrinis na
mas, ant 2 ju lotų statomas,
5-4 kambarius, įmokėti $3,500.
2 pagyvenimų medinis na
mas, 6-6 kambarius, įmokėti
$500.
2 flatų mūrinis namas, 6-6
kambarius, 3-jų automobilių
mūrinis garadiius, įmokėti
$3,500. Randasi ant Union Av.
netoli 31st St.
WEST SIDE.
2 pagyvenimų bizniavas na
mas, galima pirkti su visu
bizniui. Biznis yra valgykla. Įmokėti $1,000.
6 flatų kampinis mūrinis
namas, randasi ant Halsted
St., netoli 20-tos gatvės, [mo
kėti $5,500, kitus kaip renda.
BRICHTON PARK
2 flatų naujas mūrinis na
mas, 6 6 kambarius, įmokėti
$3.500, kitus kaip renda.
2 flatų mūrinis namas, 4-4
kambarius, su visais įtaisiinais. Kaina $8,500, įmokėti
SI,500. Kitus kaip renda.
2 pagyvenimų medinis na
mas, 4-4 kambarius, kaina
$4,500, įmokėti $1,000.
PRIE VIENUOLYNO
Naujas mūrinis bungalovv,
parsiduoda labai pigiai. Įmo
kėti $1.500
4 pagyvenimų naujas mūri
nis namas, 4-4 kambarius, štyino apšildomas, kaina 528,000,
įmokėti $5,000.

SOUTH SIDE.
2 flatų mūrinis namas, 5-6
kambarius, visi vėliausios ma
dos įtaisimai, štymo apšildo
mas, 2 automobilių goradžius.
Įmokėti S 1.500, kitus kaip ren
da išsimaino ant lotų arba bile kokio bUmio. Randasi ant
70 ir Abeidėen St.
JEI NENORI MATYTI BLO
GO METO PIRK ŠIAS
FARMAS
Parsiduoda už pusę kainos
arba savininkai mainys ant
namo mieste:
70 minų nuo Chicagos 80
akerių šėmės, 6 karvės, 3 ark
liai. ir visokių kitų mažų gy
vulių ėr paukščių.
160 akerių žemės randasi
ant pat ežero kranto, atrodo
kaip tik Lietuviškas dvaras,
puikiausi įtafaimai, 4 arkliai,
9 karvės, ir visokių matų gy
vulių ir paukščių, 1 tralus, 1
automobilis, 1 tractorius, ir
visokių įvairių machinų. ftių
farmų galima įsigyti su labai
mažai pinigu arba savininkas
mainys ant bQe kokio namo
priims lotos
Meldžiu

tokių baraanų ant farmų ne
matėte.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3332 SO. HALŠr£E>
ST.
CHICAGO
Boulsnrd M41 •

