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Spauda -H tai galinga #**. T%
jėga gerai panaudoję, snkurnuie
kultūros židinius, apginsima tikapergalesime tautos priešus,
ipratę katalikai remia pinigais
ir raitais Ikatalikišką spaudą.

Įtatogai" . m vietiintėlii
tnTi^ katalikų dienraštis A
je. Šiais metais Suėjo ja
mo 10 metų. Visi "Draugo-" draagai jį remia, nes "Praug__|^ r*.
mia savo drautfns. .
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Lietuvos Minist. Kabinetas P e r t v a r k o m a s
aVĮETO^
IWA2|STA LIETUVAI I Vidaus Reikalų Ministeris
Požėla
Atšaukiamas
CMGAGOJE
Praneša, suimaj Vilniaus Klausimu Lenkams
Visoj Meksikoj
Pasiųsta
Nota
Pala
PRANEŠA,, RUSIJOJ VALt
S I Č I A I SUKILC

,COPENHAGEN, lapkr. 20. , 7 policmonai suspenduoti
— Apturima žinių, kad Rusi
Chicagos policijos korpuso
joj valstiečiai išnaujo sukilę 3 seržantai ir .4 paprasti po
prieš sovietų valdžią.
licmonai viršininko parėdymu
j Pskovo distrikte valstiečiai suspenduoti 30-iai dienų.
Jie su kitais civiliais žmo
išžudė nemažai sovietų viršai
čių. Sale Pskovo miesto rau nėmis federalės grand jury
donoji kariuomenė šešias va- apkaltinti už prohibicijos įs
j landas kovojus su valstio- tatymo peržengimą.

"Ryto" žiniomis, socialde- li'oina iš vidaus* reikalų minis
mokratų centro komitetą* nu- torijos, o gauna Teisingumo
tarė atšaukti savo narį p. Po I ministeriją. Vidaus Reikalų
žėlą i§ Ministerių Kabineto.
ministeris busiąs, sulig šios
Vieton išeinančio p. Požė- j žinios, p. Šleževičius.
los į vid. reik. ministerius nu-! T,
.
._
^. . . . . v x .
Kaip gnlutinai persi t vark vs
matomas p. Bielskis iš Šiaup. Šleževičiaus kabinetas, nėlių.
I užsienio reikalų inmisfe- # t i k r u finiH5 viena aišku,
rius kviečiamas p. Sidzikaus- i kad vidaus reikalų politikoje
kas.
i ne viskas tvarkoje ir p. PoSnlig kitų.žinių, p. VofclaižeJa turės iš ten pasitraukti.

MASKVA, lapkr. 21. — Sovietų Rusijos valdžia vakar
MENIOG CITY, lapkr. 20. įdavė notą Lenkų valdžiai. Atsisako dar kartą pripažinti
— Iš visų Meksikos dalių pra ambasadorių tarybos išsprendimą, kurinomi Vilniaus miesnešama apie gyventojų suki tas ir distriktas pavesta Lenkijai.
limus prieš despotiška val
Ambasadorių taryba savo išsprendime paskelbė kovo
džią. Ir nors sukilimai ne visi 15, 1923 metais, gi balandy, tais pačiais metais, Sovietų Ru- įčiais. Ant'galo valstiečiai mi
Svaigalųnuodų aukos
yra pavojingi, bet Calles val sija atsisakė tą išsprendimą pripažinti. Dabartinė nota iš- |vo priversti bėgti,
džia turi darbo užtektinai sa naujo patvirtinamas tas 1923 metų nepripažinimas.
j Praneša apie valstiečių' su- Apartamentinių namų, 733
vo kareivius siuntinėti iš vie
No. Dearborn st., vienam flaSovietų valdžiia notoje pažymi, kad Rygos sutartimi 1921 mišinius ir Ukrainoj.
nu vietų į kitas.
to rasta vienas žmogus miręs
m. nustatytų rusij-lenkų sienų klausimas nekeliamas, bet ru- i
Pavojingiausias Oalleso vai sų-lietuvių praeitą rugsėjį pasirašyta sutartis iškelia šian- ! VAIKAS PARDAVĖ TĖVO ir trys pavojingai susirgę.
Tai įvykę jiems geriant na
'džiai sukilimas ar tik nebus dieninį notų pasikeitimą.
200 DOLERIŲ
minį alu ar "moonshine."
Guanajuato valstijoj. Ten su
Sovietų valdžia pareiškia, kad Vilniaus distrikto, kurį
BINOHAMPPON, N. Y., la- Policija dar tikrai nepatyrusi,
keliais tūkstančiais jaunų vy Lenkija nuo gen. Zeligowskio įsibriovimo 1921 m. savinasi,
' PRAHA, lapkr. 20. — Kuo-, sąlygą, kad jei kiti ministerų veikia gen. Gallegos, W l klausimas ligšiol pasilieka neišspręstas ir jo galutinas išs- prk. 21. — Tėvui barzdskuStatys operai butą
čiui miegant, Raymond Judvusis militarinių operacijų
niet Čekoslovakija pirmu kar-! riai bus- priešingi atgaminti
P rendimas priguli nuo vienų lietuvių ir lenkų,
ge, Z metų vaifcas, paėmė iš
toj valstijoj aukštasis kari
Praneša, kad žinomas Chi- tu susilaukė nesocijalistiškos santykius su Vatikanu, jam
ninkas.
po pagalvio 200 dolerių pen-1 eagos turtuolis Insull darbuo- valdžios, katalikai
reiškia;no vfeta ministerijoje.
Pranešta, kad valdžia prieš
jį pasiuntus skaitlingą karino Į
mene. Bet nėra žinių, ar genej.
rolo GallegOs sukiltfial fveikti, ar ne. (iana to, kad Calles
Naujam ministerių kabine Katalikai didžiumoje
Tėvas pasikvietė policiją, pirkti žemę ties Madison gat
Ministerių kabinete, kaip
valdžia jau trečia [savaitė skel
te yra trys katalikai minjste
UJO dolerių atgavo nuo žmo ve.
bia, jog gen. Gallegos tuč-tno5 asmenys sužeista
riai. Kaip patirta, šie jau tu-J|sakyta, yra trys ministeriai
nių. -U) dol. gi dingo.
katalikai. Valdžioje jie repre
jaus busią* suimtas. Bet iri ROMA, lapkr. 21. — Vakar' talikams. suteiks reikalingos
€hesapeake ir Ohio pasa- ri pagaminę Čekoslovakijos su
zentuoja tris dideles katalikų |
j paskelbta Šventojo Tėvo en-i stiprybės ir suraminimo.
ligšiol jis nesuimamas.
DAUG ATEIVIŲ NELEOA žierinis traukinis 94-oj gatvėj Vatikanu konkordato propekciklika Meksikos reikale. En-i Toliaus Šventasis Tėvas patą. Projektas liečia bažnytinių politines partijas: slovakų
smogė
gatvekario
galan.
OatLIAI
INĖJO
Kitur susirėmimai
liaudies, čekų liaudies ir vo
ciklikoį pažvniima, kad Mek-! reiškia, kad šiandie Meksikoj
vekariu važiavo 28 asmenys. savasčių, patvarkymą ir vys
Jalisco valstijoj skaitlingas j ^
V a W ž i o s v e d a m a Katali-! kraujuota tiranija savo ekscekupų nominavimą ir patvirti kiečių" krikščionių soči jale par
Iš
jų
5
sužeista.
NEWPORT,
Vt.,
lapkr.
21.
sukilėlių būrys veikia arti Į k n B a i n v c i a i k o v a n e t u r i tSau sais yra aršesnė už francuzų
ti.ją.
*
-.
Laimė, kad nepataikė i pa nimą.
(J.udad Ouzman ir užėmė Ą . L ^ j ^ į į į į j į į ^ t o r i j o j Hum{ revoliuciją. Šiandie ten žudo — Vyriausias imigracijos ins
Kįtos partijos valdžion inAteinančiomis dienomis sutį
gatvekarį,
važiuojantį
sker
pektorius,
FordT
tvirtina,
kad
patitląn miestelį vadbvaiijant U m p k , i k o m ? m a i u m a ^ e n mi lygiai kunigai ir pasaulii eina: čekti ir vokiečių agrarų
praeitį vasarą iš Kanados j sai geležinkelio bėgių. Butų į- statytas konkordatui projek
kažkokiam Borajas.
[ ^ didžiumai ciniškai užgi-'niai, kankinami jaunikaičiai
ir nacijonalių demokratų vparS. Valstybes nelegaliai inėjo vykus baisi katastrofa.
tas bus pavestas užsienių rei- Įtija. Šiosdvi partijos visais
neša, kad Ik. Abi*:
n a visokias religines teises ir! ir puolamos nekalios merge
kalų ministeriui.
Leon taipat pakilęs su 75 vy-, t į r aniškai apsieina su katali lės. Enciklikoj nepaprasta pa virš vienas tūkstantis svetini
svarbesniais reikalais stovi
f
r
a
.
Trotter,
66
m.,
2843
šalių.
Kiekvienam
inėjimas
Hlinka kabinete.
rajs. Kitos sukilėlių spėkos, | k a j s
garba cituojama vienam jau
katalikų pusėje.
W.
Van
Buren
st.,
kreipėsi
į
atsiėjęs
po
175
dol.
Naujam kabinete ministerių
anot žinių, jau pasistūmė už , ^enUtiti 'Tėva^ pažymi, nikaičiui, kurį valdžios kareiSeniau buvusios valdžios
polici^ ieškolji jo žmonos, ku
yra slovakų monsignorius
8 mailių nuo (luadalajara m i e j ^ Į J ^ J m enesius viso pa via i sušaudė. Prieš pat mirti
DIDŽIAUSIAS PASAULY ri su visais sutaupytais pini Hlinka. J i s yra stiprios slo neturėjo santykių su Vatika
sto. Tlajomulco miestely poli-J^^io katalikų maldos irž per į tas "jaimikaitis, laikydamas
gais kažkur pasprudusi. Tro
nu, bet Vatikano ir nekovo- *
ŽMOGUS
vakų žinomos liaudies parti
eija užpuolė susirinkusius ka- Į sekiojam\u< Meksikoj katali-1 rankoj Rdžančių1,
sušuko:
tter yra neregįs.
jo. Bijojo katalikų sukilimo.
jos vadas. Monsign. Hlinka
talikus bažnyčioje. Bet ji b n - j k u s d u o d a v a i s i ų . Tik reikia I "Buk pasveikintas, Kristau
Šiandie jau kitaip. Ir jei bus
PARYŽIUS, lapkr. 20. inėjo kabinetan daugiausia
vo atmašta.
'atsižvelgti, kaip šiandie Mek- j Karaliau V7
lemta šiai naujai valdžiai il
Aukščiausias pasauly žmogus
Metropolitan
Life
Insurankuo
tikslu,
kad
respubliką
suApie sukilimus praneša iš s i k o s katalikai stebėtinai stip
Pabaigoje Šventasis Tė paeina iš mažiausios šalies.
giau pagyvuoti, bus atsiektas
ce Co. skelbia, kad praėju- artinti su Vatikanu. Ineida.
Miehoaean, Vera Cruz, Gne-. riai j a i k o s į p r į e š tiraniškę .vai vas pareiškia:
Tas žmogus yra Jose Pun šiais ketveriais metais nuo ai-' mas,, sakoma, jis padavęs net tikslas.
iTero, Oaxaca ir iš kitur. O- džią. Juos stiprina pasaulio
''Niekas neržino, kada Die
koholio mirčių skaičius kuone
axaca sukilėliams vadovauja katalikų maldos. Šventasis Tė vas padarys galą toms baise ios. Turi 10 pėdų ir 6 colius
perpus smnažėjęs.
gen. Gonzalez. Jo pusėn perė vas sako, kad Išganytojas su nybėms. Bet Šventas Rastas aukščio. Jo tėvynė —'mažytė
jo nemažai t'ederalių kareivių. teiks Meksikos Bažnyčiai per sako — Ba_aiyčios nei praga Andora respublikėlė.
^
»
•
""
Į
Prohibiciniai agentai Chica
>
Londono Biblinė Draugija
Zacatecas valstijoj sukilė galę.
ro vartai nepergalės.
gb Heights atliko keletą " rei
Prieš Kalėdų šventes, paštai kaip Amerikos taip
tvirtina, kad Jose Punios eliai, vadovaujant buvusiam
Enciklika definitiviai užgi
dų"
ir
atrado
keletą
prietai
ir Lietuvos esti užkimšti Laiškais ir įvairiais siunti
NAUJI NESUTIKIMAI
sąs tik 19 colių; žemesnis už
karininkui, supliekė federalės na įvairius gandus apie Bažsų gaminti alkoholį.
niais. Tuo laiku paštas neveikia taip smarkiai kaip •
VOKIETIJOJ
Goliatą. Bet Punios tik 19 me
spėkas. Nukautas federalis ge nvčios su Meksikos valdžia
normaliu laiku.
tų ir jis dar auga.
nerolas Ismael LareS ir kitas w
sįmet automobilių aukų Chi
galimą kompromisą ir pažymi,
Norintieji pasiųsti pinigų saviesiems į Lietuvą
BERLYNAS, lapkr. 21. - karininkas, neskaitant karei
Tokiam žmogui reikalinga cagoj ir Cook apskrity skai
kad Guadalupe Švenč. Pane Valdžia išleido keletą serijų
Kalėdų šventėms, nesivėludkite — siųskite laiku.
vių.
Norintieji gauti pinigų siuntime gerą, teisingą ir
lė, Meksikos Globėja, šiuose pastos ženklelių; Ant 10' pfe nemažai ir maisto. J o lengvą čius jau siekia 800.
greitą patarnavimą, siųskite pinigus per "DRAUGĄ",
Paliuosuojami Kaliniai.
persekiojimuose Meksikos ka- nigų ženklelio padėta Fredri- pusrytį padaro: 4 svarai mė
sos ir 5 kvortos raudono vynes " P R A U G A S " siunčia pinigus greitai ir pigiai.
DUBLINAS, lapkr. 21. —
Durango miestui grasina
ko Didžiojo galvos atvaizdas.
.Airijoj dažnai ekscesus jškePer "DKAUGĄ" galite siųsti pinigus.-' perlaido
Gurrola, sukilėlių vadas. Sa- j ?inti federale valdžia išleiduUž tai nesutikimai. Nacijo- IlO.
lia repų^likonai ekstremistai.
mis, čekiais-draftais ir telegrama. Draugas persiunčia
koma, jo spėkos jau buvusios |«i 2,300,000 pesų.
nalistus puola radikalai, reŽEMĖS DREBĖJIMAS
Parlamentas autorizavo val
pinigus Litais ir Doleriais.
netoli, miesto, bet federale ka- Pranešta, kad Calles val
publikonus — socijalistai.
MOROKOJ
džią juos areštuoti ir be teis
džia iš kaiįiuomen4s pašalina
riuomenė jas atbloškusi.
mo bausti.
Sinaloa valstijoj sukilėliai nemažai karininką. To prie
PRIIMS NOBELIO
MELUiTiA, Moroko, lapkr.
puolė Rosario miestą, paSinė žastis nepaduodama. Bet ži
DOVANĄ
21. — Lapkričio 18 d. si toies
BALTMORE, Md., lapkr.
ir paliuosavo visus kalinius iš noma ir be td.
LONDONAS, lapkr. 21. — telį supurtė smarkus žemės 21. — Sausuose dokuose SpaJei tokia šaly padėtis, kiek
kalėjimo.
Bernard drebėjimas. Visi gyventojai rrow Point ekspliodavo nor
Tabasco seka kruvini poli vienam gali but suprantama, Rašytojas George
tiniai susirėmimai. Tik vienoj kad despotiška valdžia turi'|Shaw, kaip pranešta, išspren- iš namų išdūmė laukan. Te- vegų kubilinis laivas. Keliolidė priimti Nobelio dovaną, čiaus nuostolių nepadaryta, ka žmonių žuvo.
Sonora valstijoj sukilėlius mal ko susirūpinti.

Nusakomas Čekoslovakijos Su Vatikano
Konkordatas

Encikliką Apie Meksiką

:PINIGAI:

DRAUGAS PUB. CO.,
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, UI.

\

Pirmadiaais Legkr. 22, 1926

DUBIU

toritetu, jei pati valdžia pavirta] mafiją ir nelegaliai elgias su sudaryi puikų bažnytini cliogyventojais. Tokia valdžia tai ne valdžia, bet vienų despera- 14, kuris ne tik pametfa* at*
tų gauja.
giedotų, bet suteiktų publikai
—
•
Meksikoj kaskarta* vu blogiau. Visoj saly jau kelintas
Vyskupas Navarrette iš Nogales paskelbė ir į savo ti- gražių koncertų senovės ba*.-f<
^ ^ ^ ^ ^ ttJd<|^to&) n f r a jokių viešųjų P****kinėiuosius raštą':
>
".
LCT^IHn \l»B«5popi^Į3Į.^ .B^POT*
8 f f i £ l ] ^ ^
metu biudieta^ neĮdų, milijonai katalikų neturi reikalingopasinio paternavi
"Jųs esate liudininkai, mano gerbiamieji broliai ir my-iįinė muzika yra turtinga, bet
TjL ĮjamnH l i t i
. Tuotarpu Calles valdžia neatlaidžuu kovoja Katalikų Baž limieji sunųs, kati mano veikimas jūsų tarpe visas laikai mes, lietuviai, neturime pra
. numato l*Pkiu W » mVM $* mQ
įftwų-\§lfiybw, -k§t sujuairniH nyčią,' norėdamas ii kunigų padaryti sau aklus socializmo į- buvo absoliučiai apribuotas vien religinėmis priedermėmis, * gos jas girdėti, nes mueų var\'L
kad jums gelbėti doriniai, intelektualiai ir medžiaginiai, taip' gonininkai užsiėmę kitu <WU*
kariuomene. $50,000 vyrų, pa raukius. , • • - • • ' : ;
Frįe toa aštrios kovos jau viešiu prisideda ir buvusis pre- kad butų visiems ramu ir laiminga gyventi.
- Ibu: operų, operečių "statyvyks subalansuoti be pašali
"Ir aš imu sau Pievą liudininku, kad mano sąžinė yruĮmais"... Patys teatro srity
nės paskolos valstybes išlai lidentaa Obregon. Andai kaikurie Meksikos laikraščiai pas
Negera aaMUfai
kelbė jo pareiškimą, kuriuomi jis išmetinėja Meksikos vys gryna, kad aš nenusižengiau nei tai .vaidilai, kuri mus visus j nedaug nusimanydami, tnoKiekviename beveik iš Lie das su pajamomis.
Kai kurie Franeijos politi kupams ui tai, kad jie priešinasi valdžiai vykinti jos soeialis- šiandie taip tironiškai valdo. Nežiūrint to, aš esu tos valdžios jau stveriasi ne savo darbo ir
tuvos rašytame laiške randa
kui ^pyriuojesi, norėdami ir tiška programą, naikinant liaudyje tikėjimą.
baudžiamas kaipo didžiausias nusižengėlis. Bet valdžia žino, užmiršę pareigas, " lošia teme nusisfcwiįpų laisvam*
Tai pirmu kartu formaliai pripažinta, kad Calles val- kad mano valdžios charakteris yra viršgamtinis ir šventas, atras"... Bažnytinės muzikos
toliau palaikyti dideliauV'ą
njsk&i-socialistine
Lietuvos
kariuomenę, let viąa tauta, džia yra socialistiška valdžia. Nereikės ilgai laukti, kuomet kad ta vyskupo valdžia siekiamas žmonių Sielų išganymas, kultūrą paneigia, svietindąmi
mat3t kitu keliu nori eUi j į tas pat Obregon formaliai pripažins dar ir kitą tiesą, kad tad mane pašalina, idant jus palikti dvasiniam varge". , su bile kuo ir bile kaip, ne
Sleževičiaus — Požėlos po-> įsigalėjimą Europos valstybių I Meksikos valdžia yra bolševistinė. Nes kam tai slėpti, kuoPabaigoje vyskupas Navarrette atsiliepia į savo dijoee- tik chorus bet ir parapijoni*. >
Utika veja lauk iš Lietuvos l n r v
įmet visi Žino ir mato.
zijos kunigus ir tikinčiuosius, kad jie melstųsi už savo per- Atsiprašau gerb. vargoni1
užsienių kapitalą, nuosavybės
' ,
VYSKUPAI PERSEKIOJAMI
sekiotojus ir skriaudėjus ir prašytų Dievo greitesnės Meksi- ninku už tiesos žodžius. A5
teisę laužydami.
Ben. Mnsaolini.
Anot apturimų žinių, dar daugiau du vyskupu iš jų val- kai ramybės. •
-' ;
kitados tą patį dariau, todėl
Nors gyvenimas atpigo, .„.
domijįų
dijocezijų
Calles
valdžia
pasalino.
Jų
vienas
pasislėww«.Wv *~*»~~.«,,*
*
Be vyskupų kentėjimų, daugelis ir kunigų velka perse- žinau kaip yra. Lietuvoj pasnors iš Lietuvos ūkininkai ne 1 Z ^ \ ^ ^ 1 Z vadais, ai- i *• i r ^ d ž i o s a S e n t l * nesurandamas, kitas gi ištremtas iš j i
k o j i m ų j i m g ^ Kasdien jų keli vienur-kitur areštuojami. Dau taruoju'metu atsimainė ir ten
si
savo
garbingais
vadais,
ui
gali išgabenti savo gaminių į
giausia už privatinius dvasinius žmonėms patarnavimus, kas jau pasidalinę menu, o Ame
Ae
deliais
savo
tėvymės
mylėiog
g
j
^
^
arkivyskupų
ir
vyskupų
nukentėjo.
Jų
užsienį, bet Podelos agentų
rikoj dar **vienoj asaboj"
j
'
^
^ l i c i i o s r i e ž i u r o i e ; J k į t u patys atvyko iež- valdžios uždrausta. kurstomi dirbtuvių ir kitų į- j w . Kam-g, neimona Vytaupraktikuojama.
Vargoninin
' ARKIVYSKUPO ATSAKYMAS,
WMhH*taM.J >
gogt
e j .štremtas i rd a r į nežinia k u r
inonių darbininkai nuolat ke l . JMIi.,0
Mexico City arkivyskupas Morą y de Rio paskelbė atsa kai, beabėjo, atliko didelį kul
." 6
lia streikus. Streiko metu ne l.incc'no, Bismarko •ardai?
kymą Obregonui, į pastarojo įvairius priekaištus vyskupams tūros darbą i r jį dirba, bet
tik kad darbininkai nedirba, Kickv.eaaa ;ų T ^ ^ T ' 1 Ištremtas yra Sonora vyskupas Juan Navarrette. Pasis,,
šiais laikais reikėtų meno
už
jų
*'nepaklu&nybę
valdžiai.
karsai
myįjo.
Napoleonas,
.
arkivyskupas
Francisco
Orozoo
Y
Jibet jie neleidžia dirbtuvės sa
Guadalajara
Arkivyskupas sako, kad jei Gbregonas statosi tokiu Mek darbas sutvarkyti sulig pronorėdamas
F.ancųą
\
padan*Z
*
**
vininkui savomis prekė n is
,,,U,e
^ r k i v y s k u p a i . 0 r o z c o į, ^ rezideneijos staiga pmgai- sikos valstybės geradariu ir darbuojasi už Meksikos gerovę, įeaijos,
rūpintis, jas pervežti ir įtei 8 , S skelti, ųžemęs buvo dijis tai geriausia gali atsiekti šiandieninę bolševistinę konsti
Nevykę parengimai ne užga
kti sulig užsakymais. Dėlei to .desnę EurOw)s dalį. O muse. 60. Tikintieji buvo mane, kad 'jį pagrobę valdžios agentai
tuciją pakeisdamas demokratiška konstitucija, kuri butų tin nėdina publikos, kurios atgar- g
daug įmonių turėjo dideliu dienų Italrps vadaa B. Mu> Bet praėjus keletai dienų pasirodė arkivyskupo pranešimas
kama civilizuotiems žmonėms, bet ne vienai miUtaristų gaujai. šiai atsiliepia į choro narių
solini bus sa pagarba mlmnuostolių.
su jo rankos parašu.
Arkivyskupas pažymi, kad Meksikos episkopatas nesi- dirksnius ir tokiu būdu cho
mas
lusimų
Italijos
kartų.
Požėlos sėbrai, buvusieji ir
PASISLĖPIMO PRIEŽASTIS
maišė į politiką. Bet šiandie pati valdžia episkopatą tempia rui atima energiją aktyviau
esamieji bolševikėliai, orgimi- Savo jaunystėje B. Mus co :
Arkivyskupas Orozco pranešime į tikinčiuosius pareiškia, politikon.
veikti. Amerikonų tarpe pa
liui
buvo
darbininkas
ir
a
auoja profsojuzus, norėdami
kad jis pasislėpęs tikslu išvengti areštavimo. Arkivyskupas
Dar kartą patvirtindamas Bažnyčios užimtą poziciją Mek našus koncertai ar vaidinimai
trus
socialistas.
Kuwuet
Fri
nugriauti iki šiol veikusias
patyrė, kad Valdžia išsprendė jį suimti, kaip jau padaryta sikoj, arkivyskupas pareiškia:
. .
tinkamiau ruošiami, todėl i;*
darbininkų sąjungas ir diau- burge, Šveicarijoje, buvo sta su kitais vyskupais. Tas suėmimas, jo nuomone, dar daugiau
"Mes tarėme galutiną savo žodį. Katalikų Bažnyčia ne- pasisekimas didesnis,
toma §v. Kryžiaus ligoninė.
gijas.
turėtų
pažeisti
Bažnyčios
reikalus,
tuo
labiau,
kad
valdžiai
gali prigulėti pasaulinei valdžiai ir tos valdžios būti valdoma.
Uįenu žodžiu as h•*!*•. HU
H. ^titssolini ten dirbo niiiriI Globojami valkatos, iš kalė ninko
nenusižengęs
ir
jaučiasi
pilnai
nekaltas.
Kita
priežastis
—
darbą- Toliau jisai pra
Jei Katalikų Bažnyčia Meksikoj ekzistuoja, tai tokia yra ^ b
Vftrgonin nkams daujimų paleidžiami žmogžudžiai;
arkivyskupas jokiu būdu nenori pasimesti su savo ganomais
bainytigrobimai ir užmušimai prapji- dėjo pietinėje Šveicarijos ia- žmonėmis ir nori su jais pasilikti ligi pat pabaigos, nors pri Jėzaus Kristaus, Bažnyčios {kūrėjo, valia, bet ne Meksikos -ų l f t i k o j į j į ^
j į kartas«
^
te, r^ietuvoje, — vis tai Šleže lyje leisti a.^ių socialis\u»į sieitų pakelti didžiausius vargus ir prarasti gyvastį. Tad iš valdovų noru. Bažnyčios vyriausias vadas yra ir bus Šven-j"lUtj wįįgįįįį
|UUo į ^ ^
J J - _
vifrhui* — Požėlos polįtikos laikraštuką. Už tąjį kiršini- sprendė pasitraukti iš viešumos ir asmeniškai tėmyti, kas to tasis Tėvas, Kristaus Vietininkas".
mą šveicarų visuomenes, val
E r. tus lietuvių dvaseji;. Taip pat
darbas. *
lia os valdžios bus veikiama.
= "..f
Amerikiečiam* atrodo it džią jį pasalino iš Šveicarijon
~ : jannimą suįdominti amerikoArkivyskupui pragaišus, valdžia tuojau paskelbė, kad ji
Sleževičius, Požėla ir Ko, bu ribų. Bet niekas tuomet nema
bus
pavyzdingiausia,
taiH»^a kiil^uraj CKik.nie t<fe ša
neturėjusi
pasiketinįu**
ji
areštuoti.
Bet
distrikto
teisėjas
at
tų gynėjai, atstovai ir vadai nė, kad B. Hussolini, meles
Waterburio, Conn. Tos para L-es patrijota;s ir duokime
įvairių patvirkėlių ir skriau- socializmą, hi*i« savo Tėvy sisako pripažinti, ar liejrta, ar ne arkivyskupą areštuoti.
pijos jaunimas negali skųstis. jaunimui tai, ko jų širdis
(Pabaiga)
.
VYSKUPAB
ItTRIMTAS.
dikų, o ne valdžia ramių Lie nės gelbėti r.uo tarptautinių
Jis aprūpintas visu kuo. Var4trokšta., o nesistengkime vaiVyskupas
Navarrette
iš
Meksikos
ištremtas.
Jis
paim
Bažnytiniai chorai.
spekuliantų, nutarusių ekono
tuvos piliečių.
au bau rasis kita tokia pa sint; juos "lietuviška šiurkš
tas
traukinin
ir
išsiųstas
į
Nogales,
Arizona
J.
A.
Valstybė-Į
,,
miniai ir dvasiniai Italiją pa
rapija,
kuri
tiek
kultūringu*
čia
kultura
Reikėtų
parapijose
? neio kurios jie
se.
Jisai
įspėtas
negryžti
atgal
Meksikon,
nes
bus
areštuotas
I
smaugti.
pamaldos
sut 1110 pažymių turėtų. Tai kun.šal'nasi. Išmokinkime jauni
vidaus padėtis.
ir uždarytas kalėjimas. Vyskupas kaltinamas už " maištų kė pačios
B. Mussolini suorganizavo
4
varkyti: Lietuvos lietuviams Valantiejaus rupesniu pada nu] gerbti tą kultūrų ir šalį,
Franejjos vidaus padėtis fašistus, su j5^ pagelba paėmė limą'• ir už yaąui indijonų * kurstymą'' prieš valdžią.
rytas toks didis darbas, ku kurioje jis yim girnos, augfs
Ištremtas vyskupas iš Nogales Sonora gubernatoriui pa- j— lietuviškai, Amerikos lienuo liepos mėnesio i m," žy Ualijoi; vaid/,;ą į savo ran
riub Waterburio parapija ga- ir sau gyvenim«> kuria. Kaf.
luviarns — amerikoniškai.
siuntė protestą, kuriame tarp kitko pažymima:
miai pagerėjo. Buvo tuomet kas, sutvarkė Tėvynės
iJmoks save gerlli, gerlts lt
Šiandieninė tvarka, atrodo X1 didžiuotis prieš kitas,
Naudodamasis
Meksikos
piliečio
teisėmis,
Sonora
vals
daug baimės, kad štai Frau- Jus, pats, dau» ir be atvaagog
tijos ir visos Meksikos gyventojų akyvaizdoje aš protestuo it žaislas. Mūsų visuotinas Paimkim mes Chicagą, ką kitą. Išmokę gerbti save, gerbs
cija
susmuks ekonominiai, dirbdamas.
mes turime? Ką mes jauni- ir tėvų kultūrą ir papročius.
daug nuostolių kitiems pada Kas kaip nori gali jo dar ju prieš tamstos nelegalį elgimąsi. Jei aš esu užtarnavęs iš-'kultūrinis gyvenimas, neturi
muį duodame f Nei viena pa Įtikinkime jauirmu. lietuviš
rydama. Ką turėjo tauta ge buotę įvertinti, bet Ben. Mus trėmimo bausmės, kokią tamsta ant manęs nelegaliai užkro- j ateities perspektyvų. Viskas
rapija neturi žmoniško baž ka kilme, nuo kurios jis neišriausio, — pastatė į priešakį. solini išgelbėjo Italiją nuo v ei, kodėl mane nepašaukei teisman! Juk ir kriminalistai tu- tik šiai dienai.
_
Amerikos lietuvių priau- nytinio choro, su kuriuo gale shadėtų, įskiepydamas net sa
ri
teisės
reikalauti,
kad
prie
jų
butų
pritaikoma
įstatymais
Ministerių kabinetą suorgaul- ekonominės suirutės, visai
lų demonstruoti prieš svetimavo vaikams tokiai.-: būti. Ta'«avo Poincare daugumoje )š kitomis prie.uonėmis, negu so- nusstatyta teismo procedūra. Gi tamsta su manimi pasielgei. gantis jaunimas mums sveti
taučius.
Chicagos lietuvių IUC yra lietuvio tikslus, tame
buvusių ministerių pirminin (taliziuas siulo.
blo>giau. Nes nepranešei, už ką esu ištrėmimu baudžiamas", nms ir šalinasi nuo mūsų del bažnyčios nevilioja mūsų, sa* g'udi išeivijos ateitis. Mūsų
^»
,tc, kad mes jam nieko neRASTAS TIKINTIEMS.
kų. Sutartinas Jų veikimą*
Toliau proteste vyskupas pareiškia, kodėl valdžia reįka- duodame. Iš daugelio Ameri vo bažnytiniais giedojimais augančiuji kar^a bus žymiai
pastatė Franetja ant kojų.
SKAITYKITE IR PLATIN
O irancujsai paliko franeuKITE "DRAUUĄ- . lauja, kad gyventojai ją pripažintų ir skaitytus su jo» au-jkos lietuvių parapijų bene | ir koncertais. O juk galėtų i u*i uringeenfl a* mus ir mes
- su dloaMu entustesu'u
pirko ir perka naujai iltei^
Uis valstyty^ $ * bonus, tuo- j
t J i a m g a v i m ą patikrinda'
jim jam gyvavime pa m . .
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Visų atsiras ...
Seirijų Juoaas.

—

Laimingai sulaukęs
Jau dešimties metų,
Mus dienraštis uDraugas''
Žinias mums nešioja.
Tą dešimtį meti|
Mums lengva ištarti,.
Bet jo išleidimas
Daug darbo kainuoja.
Per visą tą laiką
Tėvai Marijonai
Ne tik ką jau darbą
Ir turtą aikvoja.
V
**
Bet nuolat jie stengiu*
į g u l i n t , gen«t;
rosV p a . U
- i

Sėdi, mokos susirietęs, v
Nusiminęs mokinys:
^
tiaipsniai jam nelabai sekas
Nors darbštus, netinginys.
Kieme puiku, oi kaip linksma
Kiek žvaigždžių tiek ir gėlių
Medžiai velkasi lapeliais
Činkši oras nuo vabzdžių
Tiktai mokiniui rugpiutė
Nėr kada nei- atsilsėt:
Ten. visokioms balalaikoms *
Kiek reik prakaito išliet.
Net paraudęs, išsijuosęs,
J
Kad tik "dovanų" negauk
Kad nereiktų susirietus
Tą pat knygą sunkai graužt.
A. U Ponelis.

*i! »w^^ V *

Nenoriu linkėti
Per amžių sėdėti
Ir darbo- nei vargo
Niekad neregėti.
O stok tik į kovą
Gink Dievą, Lietuvą.
Ilgiausiai gyvuok,
Vilties nenustok
DmąJę dainuok,

V|sa4 l«JGsjua& **>

jų. 1J»C«W3».
• -

CraųgU neužmi^k
Dfug g^o patirk
G am ton pažiūrėk
Įr viską »>yl»k!
A. L. Ponelis.
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RUDENS LAIKAS LIETUVOJ.
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Jau klykia štai skrendančių ančių pūkai,
Gimtoji Šalelė nuliūdo, nuskurdo,
Tik džiaugiasi akys, kur kluonai svirnai.

Žiedais išdabinti nuvyto laukai,
Žolelė nugelto, nujuodo, sunyko,
Žemelę apsiautė sidabro rukai.

MOKINIO PAVASARIS

Lai "J>raugas" namuose

"DRAUGUI" DRAUGAS.

^įsj
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A. L. Ponelis.
San Jute nerodo linksmaus skaistaus veįdo,
Neleidžia jai juoktis tiršti debesiai,
Lauke dirvonai tik liūliuoja juromis,
Tik žvilga rugienoje voratinkliai.
Nuo medžių virpėdami -bira lapeliai
Liūdnumo ir baimės visi apimti,
Tik supasi, skrieja... Toli nuo ^aimynų
Pagavę nurauna juos vėjai pykti.
Paukšteliai nevirpina linksmo balselio,
Lakštingalos, vieviersio jau negirdėt,
Tik varna sukrankia ir nyksta tolybėj,
Kaip liūdna ir pilka aplinkui regėt..

i>

LIETUVI, NENUSIMINK!
Nors pančiai gelžiniai tau spaudžia
krutinę,
Nors audros taip ūžia ir dunda griausmai,
Turėk, Brolau, viltį išauš vėl gadynė
Ir laisvė sušvitus šypsosis linksmai,
Neliūsk gi, lietuvi, nesopink krutinės
Tikėkis sulaukti laimingų laikų,
Nors šmndieh belaisvis, nebūk nusiminė^,
Sutruks ryt retežiai ant rankų tavų.

A. L. Panelis.

Garai a i juodasparniai suskryde ant pievos
Klebena ir kukžda£ meiliai ir linksmai,
Mat, rengias kelionėn į tolįraą šalį,
Kur žydi per amžius kvepią augalai

«T "

wt^^tmmi Į J W

Jau artįuas, skubinas liūdnosios 4iw>s.

O gervės įr kregždės uutsaųkė nietųogųą,
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Pirmadienis Lupki*. £2, 1926
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ją turime apšarvoti- kilmės mes, suteiksime jaunimui tą, u2 tai kad jis lietuviškai ne
sąvoka.
ko jie trokšta, ta<Jq. mes tu kalba. Anaiptol! Reikia jam
:
Tos, lietuviškos kilmes savo rės me šviesiai kuli.v: ringą, c'noti progos daug kalbų iš
ka mūsų jaunimai* neskkpga- 'lanjc lietuvišlv^ generaciją. mokti, bet reikia įskiepy 1i ir
n a . Nors pirmoj vietoj žymi Būdami išeivijoj, sudarykime savo kalbos būtinybę — liu
me "liUiuanian'', bet to "litii- vieną kūną, kuris butų lietu dytoją savo kilmės.
Parapijų chorai turčtų būti
uanian" visai nčra. Lietuviš viškas savo kilme. Tuomet bus
kos ambicijos pužyiuiy mes lengva sudaryti bažnytiniai ir auklėjami toje dvasioje kartu
TU matome jaunimo tarpe. Ke kitoki chorai. Reikia tik ženg su tos šalies kultūra, kurioje
tinime mes tiUp vadinami] ti žingsnis pirmyn. Tą žingsnį jie randasi. Amerikietis lietu*
**klijn'% su kur m pagelta ga gali žengti mūsų dvasiški ja. vis gali būti pilietybe ameri
lėtume **suklijuoti'* iškrikusi Nuo jos priklauso bažnytinių kietis, bet kilme — tautybe,
jaunimą. Mnsų ''seniai" jau chorų,stiprėjimas ir jaunimo jis bus lietuvis — "liiluia?
prarieda ieškoti draugų, kli- kult urėj imas lietuviškoj dva nian \ lietuviškos giesmes ir
dainos, lai bus dalelė tų "kli
j»?nt\j ir pacienly svetimųjų sioj.
" i
tarpe. Jaunimą Svetimieji pnKaip kam atrodys mano ra jų". Chore turi vyrauti lie
voržė. Ar ne tragedijai! Už šinys ištautejusiu, bet nevisai tuvybės ambicija. Lietuvių
uot mūsų "seniai-.* — prol'e- Į taip. Aš, savo tautybe — Ivi- chorai privalo atsižymėti ki
nonalams"
išsiauklėti sau i'*1? laikau pirmutine žmoniš- tataučių tarpe, kaip šiandien
jaunimą, atidavė į svetimas j kūmo pareiga. Man nesvarbu kitataučiai mūsų.
Teikime amerikonišką kul
rankas. Už meta — kitų pri žmogus savo kultūros &C mok
teiksime lietuvį sicos p įbliko*. slo aukštume, svarbu jo savęs tūra, su lietuvybės antspalviu,
Tat ar neverl»">t..i pagalvoti žinojimas. Nesvarbu ir kalba o nepajusime kaip jaunimas
apie savo kilmę — tautybe. kuria jis kalba, svarbu kad sudarys stiprias armija! lie
tuviškai giesmei ir dainai.
xi>ucų inteligentija turėta pa jis savo kalbą žino. Nereikia
. Gismantas.
ruošti naują programa, nau užsipulti ant mūsų japnimo
jom gyvenimui kurti. Kinta

J. Januševielene, O. Jucyte, ANGLEKASIŲ STREIKAS
YRA BRANGUS.
M. Janušauskienė. Jei bus rei
kalas, komisija bus dar padi
dinta. Dieve duok, kad mel- Anglijos pirklybos Tarybos
roseparkieclai pralenktų kur pirmininkas Sir Phillip G liu
kas didesnes kolonijas. Išro-Įliffe — Iister parlamento rudo, kad taip ir bus, nes žmo muose pranešė, kad anglekanės čia nuoširdus ir Bernaičių aių streikas Anglijai ligšiol*
Kolegijai labai prijaučia. J. atsiėjęs pusantro bilijono sva
rų sterlingų.
Tai tik nuostoliai pramoĮnėse.' Čia neįskaitomos pačios
valdžios išlaidos, surištos su
streiku.
Pakvietimas.
Kai-kas tvirtina, kad kuoLieluvos Vyčių 14 kuo] ajmet streikas baigsis, tai ims

D

"2nd

Annual

Thanks- porą

metų

Anglijos

pramo-

giving Bve Dance" lapkričio inerns gryžti į normalų gyveni 24. Šokis įvyks parapijos nau- niQ.
joje, didžioje svetainėje. Sve
taine yra erlvi ir bus gana
DENTlSTAIi
daug vietos linksmai Jaiką pi i
leiski, ypatingai grindys yra
Telef. Boulevard 7049
labai geros šokiams, lygios
slidžios. O prie geros orkeiMBTTnnS DENTISTA8
iros, tos grindys dar pasidaro
4645 8 0 . A S H L A N D A V E N U B
gertsnės.
Ant B. Zaleskio Aptiekos
Orkestro vedėjas yra visų
*««—g
gerai žinomas lietuvis "BaekĮf
Taisau bažnytinius rūbus.
Jonts"'. Jo orkestrą yra go-|
Sužinokite:
D E N T I S T A S
nininkų, pianistų, smuikinin- riausia nes visuomenė kom-|
4454 So. VVestern Avenue
••DRAUGO" Ofise
kų, ir t. p., tai programa ne- [ plimentuoja."*
VaUndoe: Nuo 10 ryto iki 9 vai.
2334 So. Oakley Ave.
vakare.
bus sunku sudaryti. Ši pro-] Tadgi, visų Lietuvos Vyčių
Tėvu Marijonų BernaiGhicago, BĮ.
gramą bus išpildyta laike ba-j kuopų nariai ir visi, kurie mė
čių Kolegija.
lio. Dabar visi laukia lapkri gstate šokti, atvažiuokite į Vy
DR. P. G. LUOMONS
Mūsų Federacijos skyrius čio 4 d.
rių 14 kuopos šokius. Kurie
LIETUVIS DENTISTAS
lapkričio 5 d. savo mėnesi
atsilankys, bus pilnai paten 2201 WEST 22nd STREET
Darbas eina.
P R A N E Š I M A S
niame susirinkime vienbal
Naujos Auditorijos staty kinti. Rengimo komisija deda
TeL Ganai §111
Pradėjo Eiti
siai nutarė surengti vakani mo darbas sparčiai eina. Sie visas pastangas, kad šokis pa Valandos: 9—II ryto: 1—t vakaro
Marijonų Kolegijos labui. Mi nos jau išmūrytos iki virso. sisektų visais žvilgsniais.
OPTEMITRISTAI
ne i as vakaras su gražia pro Dabar dedama balkiai ir krekKomisija.
Mėnesinis leidinys, TIESO grama įvyks gruodžio 12 d., los stogui. Kaip tik stogą, užšviesoje nušviečiantis dienc 7 vai. vakare. Šiam vakarui | d ė s > tada pradės vidaus darbų
užprašytas yra ir kalbėtojas d i r b t i ^ l e ^ 1 ^ ore% K o į
klausimus.
Prenumerata metams .. $1.1 didž. gerb. dr. kun. K. Matu-į o r a s g r a ž u s , skubina stogų
OPTEMITRISTA8
laitis.
Šio
vakaro
programų
J
uždėti.
Atskira knygele
10
išpildys mūsų Angelo Sargo Naujos Auditorijos visi lauAdresas:
draugijos artistai, kurie pne'fcj* į e s tada turės vietos ne
to energingai ruošiami.
tik^'b*alift»isįįi)ot 4r kitokioms
šv. Kazimiero Akademijos
pramogoms rengti.
1624 E. FALLS STREET
Tai yra vėliausias muzi
Rėmėjų skyrius.
Jonas Zabulionis.
koje dalykas dabar taip iš
Niagara Falls, N. Y.
Vietinių Sv. Kazimiero A. j
tobulintas, kad su vienu
Lietuvis Akių Specialistas.
K. skyrius, laikydama mene
dialos pasukimu, gali gauti
Palengvina aklu įtempimą ku
atotj, kokią tik noii.
s i n j suMJrinkinnj, l a p k r i č i o 1 4
ris esi priežastim galvoa skaudė*
Apsisaugokite netikrų se jiuio, svaigimo, akių aptemimo,
d., vienbalsiai nutarė sureng
nervuotumo, skaudama akiu kar
ADVOKATAI: ti g&rrM^ vakarienę su gra $1,000 dol. Bern. Kolegijai. tų ir nežinomi! pardavėjų. ėti.
Atitaisau kreiva 0 akis, nulmu
Atwater
Kent,
Freshman,
cataractus.
Atitaisau trumpa r+w
Lapkričio 14 d. melroseparžia programa Šv. Kazimiero
stę
ir
tolimą
rejryste.
R. C. A. Radiolas visiems ykieėiai,
1
kp.
M.
Kolegijos
Prirengiu
teisingai
akinius •!Akademijos labui. Minėta va
ra gerai žinomos ir nebran BOSO atsitikimuose egzaminavimas
J. P. W a i t c h e s kariene įvyks sausio 16 d., Kemėjai, laikė nepaprastų su gios. Parduodam ant lengvų daromas su elektra parodančias
LIETUVIS ADVOKATAS
mažiausias klaidas.
1927 m. Moterėlės ir artistai sirinkimų. P. J. Žvirblis, uo išlygtj ir veltas patarnavi
II7&4 So. Michiican Avenae
Speclalė atyda atkreipiama mo
mas.
kyklos vaikučiams.
Tel. Fullman 5050
lus
tos
kolonijos
darbuotojas,
išanksto prie to pradeda ruoš
Specialistas Abstrakto, Vedėja*
sus-nių, pakvietė
Valandos nuo l f ryto iki 8 va
Tisu teistu.
tis, kad padarius gražaus pel atidaręs
kare. Nedėliomis nuo I I vyto Iki
kiin. M. Daumantų lietuvių
l po pietų.
no.
Žodžiu, liurboriecMų ir mušu Bernaičių Kolegijos mokyto
Tel. Boulevard 7589 v
parapijonų gyvenančių jų Ea* t jų pakalbėti Kolegijos reika
1545 WEST 47th STREET
lu.
Po
ilgos
prakalbos
melO E T U V I S ADVOKATAS
(niicagoj, Hammonde ir CaluAkinei $4 ir augščian
1221 W. 22nd SL arti Ijeevitt SL
roseparkieeių
ūpas
taip
paki
niL't City, darbštumo ir duosTelefonas Canal 2552
Valandos: » ryto iki 9 vakaro. Seniui.o nieks negali "suby- lo, kad visi žadėjo sumesti
redoj ir Pėtnyčioj nuo 0 r. iki «
mažiausia $1,000 naujai Ber
T. Veda visokias
bylas visuos©
98 METŲ
PRITYRIMO
lint if\
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
naičių Kolegijai. Kad vajus
tui Ir padirba visokius Dokumen
gruodžio pradžioj gerai pasi
tus,
perkant
arba
parduodant
Pamatykite ir Gulbransen
Lotus. Namus, Farmas ir Bisnius.
sektų,
susirinkimas
iš pianus pas:
Skolina Pinigus aut pirmo morgičiaus lengvomis Išlygomis.
rinko komisijų iš: p. J. Žvir-!
Seminaristų balins.
blio s if p. M. Šimanskio, kuri!
Lapkričio 12 d. vakare se darbuosis vajaus metu. Į ko
Planų Krantuvgse.I
minarijos
klierikų
Uarvey
liA A O L I S
misijų .kooptuota darbščios 3343 — 3417 — 3421 So.
Egzaminuoja akis — pritaiko aki
teratinės draugijos įvyko ne tos kolonijos darbuotojos: p.
ADVOKATAS
Halsted St., Chicago.
niu. — ilifuotl stiklai ant vietos.
paprastas
susirinkimas,
kad
11 S. La Safle st. Room 2001
DR. JAN J- SMETANA
Tel. Baodolpb 10*4 VaL n u o t - 5
pasitarus kaslink rengiamo
OPTOMETRISTAS
VAKARAIS:
1801 South Ashland Avenue
balio prieš Padėkos Dieną,
1241 8. Halsted St. Tel. Y a r f s OOIJ
Kampa. 18 Gatves
Telefonas
Ganai 0628
7 ikJ I v. v. apart Panedėllo Ir
lapkr.
24.
Visi
sutiko
rengti,
Ant
trečio
aukšto
virš Piatte ap»
Fėtnyčios
tiekos;
kambariai:
14,
15, 10 ir 17
nutarė pakviesti į jį ir kole
Valandos: nuo 0:10 ryto iki 8:80
vak. Ofisą, uždaryta. Neieiiomla
gijos moksleivius, nes praeitų,
Tel. Randolph 4242
sykį kolegijos studentai buvo
J O H N T. Z U R I S pakvietę seminaristus. Taigi
PRITAIKO AKINIUS
LIETUVIS ADVOKATAS
1SS W. Monroe St. Chfeago
Kreivas A k i . Ištaiso
seminaristai nori atsimokėti
Rea. 1021 Champlain Avenue
MJdwav MSP
kolegijai
Res. Vai. 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-5
Draugijos išlaidoms 'suma
žinti, nutarė, kad kiekvienas
narys sumokėtų į draugijos
iždų extra po 50c.
Lietuvis Doctw o! Optics
(John liiffii > "n m * Borden)
Komitetas
darbuojasi
pro-]
ADVOKATAS
Vai. nuo 10 r y t . lkl S: 10 vaS.I
T e. DBABBORH ST., Room 1538
gramo sudarymu. J i susidės
Nedėliomis nuo 10 lkl 1
Telopbooe JUftdoIph 8261
Vakarais 2151 West 22 St. is įvairių dalykėlių: kalbų,
S365 So. Halsted Street
dainų ir muzikos. Kadangi se
Telepbonf Roosevelt 9090
t-ttao l o b o .
Wmų
T«leXonaa RepubUo 9800
minaristų tarpe randasi dai-

IŠ EUROPOS SUGRĮŽO

TeL Bonlevud

DR. AL M. RAMUS

Dn.ii. P. Poftka

Gydytojas, Chirurgas ir
Specijalistas Elektroterapas
Ateivežė gerų vaistų iš
Vokietijos. Ligonius pri
ima kaa dienų nuo pietų,
iki 9 vai, vakare.
Sekmadieniais tik susita
rus.
OFISAS:
1411 S. 50 Ave. Cicero, UL
Telef. Cicero 736 M.

CICERO, ILL

rengia

TeL Lafayette

GYDYTOJAS

» ^ —

-

I I I - I —

—

JOHN KUGHINSKAS

LORETTO, PA.

JOS.F.BUDRIK

,i

JOHN B. BORDEN

••«

MUKI

L

y

Utarnlnkal. Ir
nuo l Iki 9 vai. * * *
—

^=

•

•"

GYDYTOJAS I B t>flIRURGA8
X — Spinduliai
Ofisą. 2991 West 22nd UaMt
Cor. S. Leavitt St. TeL Canal . 9 9 9
Rezidencija: 3114 W. 42ad 89.
Tel. Lafayette 4988
v. v.
Valandos: 1—4 & To..
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Telefonas Boulevard

1999

Dn.S.A.Bnenza
4808 SO. ASHLAND AVE.
CUica^o, PX
l t
Vai.: 9 ryto lkl 12 piet: 1 po
piet lkl 3 po piet, 6:30 vak. Utt
9:80 vak.
^

57M

m fwmtnmas

T«L Boulevard SISt

i

Dr. A.J- KARALIUS
Lietuvis Gydyto Jai
8303 South Morgas i U t s t

DR. H E R Z M A N
RUSIJOS

Garai lietuviam, g n o m a , per I I
kaipo

Tel. Canal 02 S 7 Res, Prospeot 8189

DR. P. Z. ZALATORIS

Gydė stalgia. Ir chronlikas Ilgas
vyrq, m o t a m Ir valkų pagal nau
jausius metodu. X-Ray ir kitokio.
alektroB prietaisu..
Ofisas |v Labaratorija t 1991 W.
18th St., aetoH M i i j l S St.
VALANDOS: Nuo 19—13 pietų
Ir nuo f lkl 7:30 vaL vakare.

Gydytojas ir Chirurgas
1821 South Halsted St.
Rezidencija €000 S. Artesian Ave.
Valandos: 11 ryto iki 2 po Vietų:
6 iki 8:30 vakare. '
1

Telefonai*

9119. NakU
South Shore 9293
Boulevard 4118

9—10 L k

• . ••?

JTamų ir ofiso TeL B l v d ,

B913

DR. A. J. BERTASH

<^ff South Hslsted St.
VaL:

:

DR. S. BIEZIS

4449 SO. CAIilFORNIA AVENUE
VAJU: » lkl 12 ryte; s iki 6 p.
p. 7 lkl 9 vak. Panodėliaia ir
Pėtnyčioma S p. p. iki 9 vak.

Ii

6504 S. Artesian Avi.
' Tel. Hemlock 2374

Yal;

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. VAITUSH, 0. D.

—

Res.:

CHICAGO, ILU

"TIESOS AIDAI'

MELROSE PARK, ILL

Valandos: 9 — I I SI r y t .
Vakarais nuo f lkl 9

Lietuvis Gydytojas
3310 South Halsted Street

INDIANA HARBOR, IND.

" T I E S O S AID Al*

8133 Sontb Hakted Sk

Dr.A.GRAIčUNAS

DR. L P. SUKIS

RADIO

GYDYTOJAU IR OTOBUBGAf

Phone Tardą 1112

DU G. L YEZELIS

LIETUVIAI

£

Ir po I T, vak.

S484 S. HALSTED STREET
Ofiso vai.: 1—2 p. p. f . 8 vaL valtį
f

1.1

»i

•

• i

11

•

.

—

—

—

—

C

—
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H»o»e Boulevard M M

Dr. M a r g e r i s

11 DB. CHABLES SEGAi

GYDYTOJAS I R CHUIURGA3

Perkalė savo ofisą po numeriu

3327 So. Halsted Street

4729 S. Ashland Ave.

VALANDOS:
Nuo 19 ryto iki 9 po p i e t .
Nuo S - po pietų iki 9 vai. vakare.
Sskmau.: nuo 19 ryto iki 2 po piet

SPECIJALISTAS
Džk>v«.«. Motetai Ir V y r u

Vai.; n t o nuo 10—1? nuo l—~i
po pietų:
nuo 7—8:30
vakar.
Nedėliomis 10 iki 12
Telefonus Midway 2080

Oflass TeL Boulevard 9898
Rc*id. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. R O T H

•v

Dr. Maurice Kata

RUSAS GYDYTOJAS LB
CHLRCRGAS
SpeciaUstas Moterišku.
Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ligų
O F I S A S

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE.]
TeL Yards 0994

3103 So. Halsted St
VaL:

K a m p a . Slst Street
1—8 po piet. 7—8 vak. Nod.
ir Šventadieniais 10—12. d.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
Valandos:
Kuo 10 lkl lt p i . t
Nuo 2 lkl 3 po piet _
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 lkl 12 piet. !

TU. Canal 0574

DR. F. G. TAUTKUS

DR. BENEDICT ARON

CHIROPRAC3TORIUS

2019 Canalport Avenue
Valandos: Nuo 0 iki 8
>••

«.

•
• nuli

~~*

•
t.II

Ofisas SSOl 8. B « M f t A***
Lafajctte 0075. Valandos 8-0
Rezidencija . 1 5 0 W. 02 St,
o o i i . Vai***©. 4M
ryto, 1 iki 8;S0 vakare.

SPĖČIAU ATYDA!!
VYRAMS
Kiekvienas vyras, kuris
kenoU nuo veueriškos krau
jo arba odos ligos turėtų
ateit del pilnos egzaminącijos, kad žinotų garai savo
padėjimų. Nekentekite atei
kite šiandien. Yra priežastis
kiejkvieno skaudėjimo, o jei
jų s kenčiate skausmus tai
reiškia kokia nors dalis ta
vo kūno nedirba gerai.
$10.00 X—RAY egzaminacija tik $1.00 šį mėnesį.
Aš juuis paaiškinsiu kaip

atgauti sveikatų.

-*rr-i—• .' v—

Bes.

GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS
X-8plndulisj Labatorljft
6146 WEST \JS5tn 8TREKS
OfUsj TeL Lew»dakt
Valandos: 2 — 4 p. p. Uskirtant
Bsredomls Ir Ned+UomUi t H i U t l l
Utarainks ir Ketverge T — •
SSBOSaaMSSBjBJBJi

Oftoo TeL L*fayette tSTt

DR. S. L HUDUS9
Ofisas: 1000 W. 471b
Rezidencija: 1700
Teleloaas ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ _
Valandos: 12 iki 2 p. p. T iki • v.
NedėJioms: 11 ryte lkl 1 p. p.

TeL Armitage 9M9*

n w. F. uLisz
GYDYTOJAS H
CHIEUTtOAS
1145 MUw»ūktt Avt&n*

SPECIALISTAS
30 W. Jackson Blvd.
artį

•^^^WSfpBJJPlBpB|tVS^PW#ĮB.

Tel. A«.tta 0000

DR. SIGMUND MANN

DR. S I N 6 L E Y
State Stroot
Cbicago
ImkiU elfveltsrį iki 10
aukoto
iėJitua. Roofp 1010

lt

J

Valandos:
nuo 8 ik!
madienluB
etadieniais

in

|

Kaadlen nuo 11 Urt I t?
I vakare Uskyraj Sak>
ir Sventadteniua Tpa.
vakarai, uidaryta.
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e
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iš vieno sutartinai dirbant ga JblilVO APVE12tX)S PAfe. susirinkimą. Susirinkime ap dai. Mūsų kuopa skaitosi di '.okiai.
tars sezono darbus. Kąs iš kuo džiausia visoj organizacijoj.
Įima bus nuveikti daug gra
Mūsų kuooa tikrai gali būti
Apipiešė lietuvį.
žaus darbelio.
uos narhj turi noro vaidinti, Sus-mai būna
tvarkus ir pavyzdžiu net didelėm, pagar
.
Namiškis. /
^ drausmingi. Daug veikiama. sėjusiems veikėjais, ko'oni
Lapkr. 13 d. buvo parapi prašomi atsilankyti.
BRIGHTON PARK.
Susirinkimas nutari, kad Nejos svetainėje vienos draugi • Nuo šio laiko šios kuopos j Povilas Šimutis ne vien ga- jom, kur tiktai
politikaujakalto Prasidėjimo
parapijos
BfeIDGfiPOftfc.
jos vakaras. Einantį i§ vaka- obalsis y r a : " P i r k l y s Veni-jbns pirmininkas, bet taip pat rna, o nieko neveikiama.
Irighton Park# nesenai m- klebonija buhi pastatyta gra•>
Koresp.
~_
io namo vieną lietuvį. P. G. cvjos"
i gerai veda SAVO orkestrą. Pri
Įiigta statyTi seserų namas. &i ir ruiminga ir įgaliojo viescenoj
' IdiusV,
imto dar trys nauji muzikanpužilgo bus pradėta* kitasĮ tini klebone ir komitete kuo- Naujas sumanymas jaunimo ietoli svetainės (ant Union
EENDAVIMUI Puiki krau
*
reikalu.
t
a
i
p
18
ii*
19
gatvių)
užpuolė
'(tai. Su laiku kp. orkestrą bu;* tuvė tinkama bile biznui. Ge
rarbus darbas — naujos kle- greičiausia darbą pradėti,
BRIGHTON PARK.
Labai svarbu mums, kad plėšikai ir pareikalavo puri
viena geriausiu. Pasisekimo. roj vietoj lietuvių apgyventa
miįos statymas.
P. Pakeltis, sus-mo raštiniu
Po kiekvieno susirinkimo į.- arti bažnyčios, ir mokyklos.
Spalio 14 d. bažnytinėje sve kas pasiūlė, kad kiekvienas jaunimas; ypač: baigiantis pa-!gt). Užpultam atsisakius, vieL. Vyeių 36 kuopa laikė su
vyksta. pas ; linksminimas —
inėje fcun. A. BriSka ' susau-' parapijomis šiam reikalui pa-įrapijų mokyklas, organizuotų- na s plėšikų nutvėrė už gerk sirinkimą lapkr. 11 dieną.
L\tsi šaukite:
parapijini
susirinkime aakotu po $15.00. Visi vien- si, šviestųsi, laikytųsi s a v o j ė s ir prismaugė, o kitas Lš
2257 West 23rd Place
'Susirinkimas buvo skaitlin
parapijos bažnyčios ir neiš- traukė iš kišenės 45 dol. Po
klausimui apsvarstyti, j balsiai įnešimą priėmė.
TeL Canal 1655
gas. Šeši nauji nariai buvo
Be KIMBALL Grojiklio Pijano Jus
įvirinkime dalyvavo ptrapi- Į Susirinkimui neužsibaigus, tautėtų. Tam reikalui, manau, to susėdę į automobilių nuva perstatyti ir visi priimti.
nebusite patenkinti, nes Jūsų geismas
ps trustisai, komitetai, vieti- jau pradėjo plaukti a u k o ^ b u t ų gera prie mokyklų su žiavo. Kuomet šiuo metu plė
geresnę muzika ir turėti graA. Mažeikaitė išdavė rapor girdėti
Victoria Photo Studto J
žiausj
pijaną.
jūsų namuose rūpins
šikų
huną
pilnos
gatvės,
ne
naujam
darbui:
j
organizuoti
kokių
nors
cenlai kimi»
1
tų iš rengiamo "Buneo por- Jus įsigyti.
• 6 ai ir parapijonys.
reikia
daug
pinigų
su
savim
J . Juozaitis paklojo -#100,; tralinių organizacijų jaunaSus-me klebonas išdėstė kle
t y " , gruodžio 7 dieną Perrie
nešiolis.
mijos reikalą, nes kaniba P. Gribas $150, A. Šulinskas mečių skyrius. Bet, kad tas
Fotografas
svetainėje, ant Archer ir Cam
lai, kuriuose dabar kunigai $25* F . Pieza $25, J . G a j a u s ! pavyktų, reikia, kad ir tėvai
pbell Ave. Tikietai išdalinti
GROJIKU PIJANĄ
ir
BRIGHTON PARK.
Vestuvių.
8«ftena, reikia užleisti moky- j kas $50, J . Brazanski* $i5,. S . ,
dvasiškija ir visi kiti pa
ir visi stengsis išparduoti.
mynu,
Grupių,
ti.
Susirinkimas
domiai
\
Va.itfkau.skis
$20,'
F.
Al
ikužis
Į
<*«**
minėtam
darbui.
*—
Nutarta
pirmą
Advento
salai
Pavienių Ir vtao$25,
B.
PranckeviC-lene
,$50,
Tikslas
ir
nauda.
ldų
fotografijų.
Susirinkimą tur*s.
1 ^ ^
^
c()rpore„ ^
uisėsi klebono aiškinimų,
Kalno* teisingos,
J.-Bubliauskis $25, M. Kaz- į Tikslas: palaikyti eia augu- Šiandie, lapkričio 22 d., 7:30 ginties ir prie Šv. Komunijos,
įskili ėmė klausimą diskndarbas
guaranlauskas $25, A. Bartkunas *į jaunimą nuą ištautėjimo ir vak., McKinley Parko salėje' Po Naujų Metų bus sureng
tuotas.
loti. Visiems rūpėjo žinoti,
išdykavimo.
ia Vyčių dramos sekcija t u r ė s i t ? vakarėlis orkestros nauiek atsieis naujos klebonijos $25, J . Bartašius $25, J . Ši
91S Mih
St. Cahimet City, HL
Xel. BLammond 4530
manskis
$25,
Kun.
A.
BriškaJ
Padėkime,
jeigu
bus
suorityba. Kadangi pienai dar
+3
V
gatavi ir »aproka viniai iš $200, B. Tverijonas $20, Bt. jganiziKiti į & L. R. K. A. Jau / = :
Kiekviena ypata geidžia girdėti ge
resnę muzika ir kuomet Jus pama
d r i u koritraktorių nesurink-į Paulauskas $15, F . Vaiėikaus- nameėių skyrių, jie mokės
tote KIMBALL
pijaną, pakeli jo į V. BĮ STULPINAS & CO.
viršų
Jus
pamatote
šios medalius su į
I tad aiškaus ir galutino a t - į k a s $25, A. Barščius $25, F. $2.20 į metus; o jeigu katras
Visad teikia teisingą Ir greitą
žodžiais. "The only manufacturer Į
patarnavimą
tiems
kurie nori
mirtų,
tai
tėvai
arba
giminės
Thus Honored," tuomet Jus tikrai ži- j
;ymo nebuvo galima duoti.; Paukštis $25, K. Žansitis $15,
pirkti,
parduoti
arba
mainyti,
na
noslte kad radote geriausį pianą pa- Į
- j A. Mackus $50, K. Klidas $15, gautų nuo $25.00 iki $125.00.
mus,
lotus,
farmas
ir
biznius.
šaulyje t. y. KIMBALL.
Siunčia pinigus, parduoda laiva
Tuo
budu
vaikai
butų
ne
Pamatykite mus pirm negu pirksite
GKABORIAi:
Tadgi stambių aukų į 30 mi
kortės, ir atveža giminės ifi Lie
kitur. Tamstos patys persitikrinsite, Jog
vien
organizuoti,
bet
ir
ap
tuvos labai greitai.
liutų sudėta $975.00. Smul
mūsų rakandai yra naujausios mados ir
Daro doviernaštis Ir kitokius
parsiduoda teisingomis kainomis. Turime
k i ų $25. Also labo $1,000. drausti.
dokumentus.
Del teisingo ir grei
didel| pasirinkimą visko kas tik retkalln- •
to patarnavimo visad kreipkitiet
Vaikai turėtų turėt kamba
ga namui.
'(Sraži pradžia gražiam dar
pas:
į
,,
rį susirinkimams laikyti. Di
bui.
V. M. STULPUTAS & CO.
[UeCiiTla Grabortu*
UASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
desni
prižiūrėtų,
kad
jie
gra
3311
So. Halsted St.
Chlcago
Tadgi trečioji iš eilės lietu
W. ISrd
Notary
Public
Tel.
Tards
«0«2
vių katalikų Brighton Parke žiai žaistų, vienas kito neužPeoples Furniture Co. yra vienin
Patarnauja lalao
telės
Lietuvių krautuvės autorizuotos
m.
gaudami.
Po
kokio
pusvalan
tTėta kuopiflaasia
įstaiga tuojau stosis. Jos puoš
parduoti
Kimball
produktus,
už
vie
j Reikale meldžiu at
nų teisingų išdlrbėjų kainą su geapielinkę ir kels lietuvių var džio susirinkimo vedėjai duo
KRAUTUVIŲ FTKCERIA1
sišaukti, o
mano
riausomis
išlygomis.
darbu budte aiga
Grosernlų, Bu
tų pastabas tiems, kurie žai
dą.
[nėdlntt.
če m i ų, DellkaPIRKITE KIMBALL PAS
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ANTRI MORGIČIAI
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LIETUVOS ŪKIO BANKAS

12% Dvylika Nuošimčių moka Ūkio Bankas už in
delius metams. Suma ir nuošimčiai išmokami dole
riais. Pinigus siųskite per bankus. Gavę pinigus atsiųsme knygeles. Adr. Kaunas, Laisves Alėja 31 Nr.

