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"Draugas" yra riffriaftfli| lie
tuvių katalikų dienraštis Ameriko
je. Šiais metais ftR\jn jo gyva vi mo 10 mctn. Visi "Draugo" drmigni jį remia, nrs "Drangas" ro
mia savo draugus.

Spauda - j - tai galinga jėga. T^
jėgą gerai panaudoję, sukarsimi
kultūros židinius, apginsime tiU
jimą, pergalėsime tautos priešua]
Susipratę katalikai remia pinigau
ir raštais katalikišką spaudą. '
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BELGUOS KATALIKAI
STUDENTAI TURfcJO
KONGRESĄ

METAI-VOL. XI

i

OflCAGOJE
BRIGHTON PARK

LOUVAIN, Belgija
(per
pa&tų). — Belgijos U ni vers L
Nekalto Prasid. švenč. Pa
ROMA, gr, 27 (suvėlinta).
tetų Katalikų Stiulentų VeiU*- nelės parapijos draugijos lau
— A n.iriąja m mieste Kalėdos j
i racija, kuri skaito virš 5,('KK) kia nedėlios, sausio 9 d., 192J
1
raiškia įspūdingų pamaldų ir
BOK A, saus. 2, — (iruo- 800 katalikų jaunuolių, kurie ***** Briuksely turėjo trečia, m. su nekantrybe. Mat, tų die
tikėjimo atest ictjų dieną.
džio 31 d. Šv. Petro Bazili čia atvvko minėti Šv. Aloiso! ^ i j o n a l į kongresą, kuriame ną įvyks bendras vakaras pa
Kuomet Šventasis Tėvas, su
!
koje Įvyko nepapra-stos ir re 2(K) metu kanonizavimo sukak pirmininkavo Damel Ryeland. rapijos svetainėje. Seserų na
striukus Vatikano personalui,
tos iškilmės. Uždaryti Šven tuves. Šv. Aloizas yra jaunuo Vienu Sudbėtojų kongrese bu* mo naudai.
Kalėdų naktį privatinėj kopKomisija , darbuojasi, kad
vo buvusis Belgijos premieras
tieji Jubiliejaus Metai, kurie menės globėjas.
ęTJ&ei
lyėioj eelebravo Mišias, tuo
tas
vakaras
butų
sėkmingas..
Varton
de
Wiart.
Svarbiau
192*1 metais buvo praplėsti
S. Valstybių katalikus rep sias kongreso programoj sublaiku visose Romos bazilikose
Šeimininkės pasirengusios vai
Šv. Jurgio par. bažnyčia Detroit, Mieli. Lietuviai katavisam pasauliui.
rezentavo 100 studentų iš ka iektas buvo -'Tarpe universi
ir ba/.nyėiose buvo turimos iš
sinti svečius skaniais užkan- likai gali pasidžiaugti Amerikoje gražiomis erdviomis moKaip paprastai tos rūšies
talikiškų aukštesniųjų mokyk teto studentų generalės kultū džiais. Lietuvos Vyčio 36 kp. kyklomis. Kultūrinis darbas ėia varomi plačia vaga. Bažnykilmingos pamaldoN dalyvau
iškilmėse, Šventasis Tėvas Šv.
lų ir. universitetų. Jų prieša ros krizis."
jant skaitlingoms žmonių minenusileidžia — dalyvaus su j ėia ir mokykla — vienatinė rimta atspirtis prie* ištautėjiPetro Bazilikon atlydėtas iš
ky
buvo
kun.
Tallon
iš
Xe\v
juonis.
Programoj 1>uvo pažymėta, visa savo galybe. Stasys Pie-,'mą.
kilmingąja procesija.
Yorko.
Kučiojo Šventasis Tėvas,
kad karas pilnai neiškėlė to ža, dramos vedėjas lavina ar- j - r = =
tH&mu* vietą soste Šven
1
kaip ir kas metai, priėmė
Meksiką reprezentavo 18 krizio. Bet karas prisidėjo tistus. Sulos juokingą kometąjį Tėvą pavieniui prieidami
Šventosios Kardinolu Kolegi-I
pagerbi kardinolai, arkivys- jaimuolių, kurių vadovu buvo}prie suturėjimo intelektualio diją: "Medicinos Daktaras."
jos ir Vatikano personalo svei j
kun. Ramirez. Šventasis Te studentų gyvenimo ir tas pat Po vaidinimo Povilo Šemucio
kupai ir vyskupai.
kinimus. Kardinolų
vardu
Gruodžio 30 d. Šventasis i vas daug domės kreipė ypač karas iškėlė nepakenčiamą e- vedama orkestrą griež visoftveBtąjį Tėvą, sveikino seny
konomine situaciją. Kieta e- kius lietuviškus ir amerikoTėvas priėmė audiencijon 5,- j meksikonus jaunuolius.
vas kardinolas Vannutelli.
konominė padėtis sulaikė ge-'niškus šokius,
neralje kultūrą,
Briglitonparkiečiai nepralei
Kardinolas užtikrino Šven
(ieneralės kultūros krizio Į skite linksmos ir naudingos
tąjį Tėvą, kad visi kardinolai
KAUNAS, gr., 29' (Liet. Zaikausko, susisiekimų minis
rezultate šiande intelektualiai' progos, negreit sulauksite* ki
kartu su Juom dalinasi vi>ais dižaugsmais ir rūpesčiais,
jauni vyrai darbuojasi kuo- tos tokios.
Parapijonas. Pas, Am.) — ^Elta praneša, terio inž. Jankevičiaus ir generolo Žukausko, vakra išvy
kas buvo pranešta konsistori
greičiau gauti atatinkamus
ministeris pirmininkas Prof. ko Klaipėdoii — vietoje susidiplomus ir ieškoti sau nepri
jos a lokacijoj. Toliaus reiš
Rastas nužudytas
Voldemaras, lydimas Klaipė- j p a ž i n { į s R l i e či a nčiais k l a i * .
VARSA VA, saus. 2. — Lenjeita, kaipo su busimuoju lvenklausomojo gyvenimo. Nors
kė vilties, kad Šventojo Tė
(i ruodžio 16 * d. iš vakaro dos krašto
kijos monarchistai — aukšto- Į kijos monarchą. Anot žinių,
gimernatoriaiisį,!^ klausimais.
}iereina perdėm regularo stuvo troškimai kas link susitai
staiga pragaišo Hillary Clešios kilmės elementai, premie- Į maršalas tuo buvo labai padijų "eurricuium," bet nesie
kymo su Italija be abejonės
ments, 28 m., kuris drauga
ią maršalą Pilsudskį
tikrai j tenkintas.
kia ttf intelektualių įdomybių,
DAUG ŽMONIŲ SUŠALQ
bus ivvkinti.
visos šalies, Albanijos valdži
laiko savo kandidatu lenkų
Be to, monarehistų laikraš kaip kad seniau bųta. Kuo- vo su viena alaus pirklių gau
ISPANIJOJ
Pagaliau J o Kmineneija e- karaliaus sostą užimti,
dabar galfido sukilėlius ir juos
tis " S l o w o " maršalą atvaiz- greičia^t teixiauja.< karijeros. ja. J i s buvo draugu kituomet
_ —
mtiiulyto Minters 1fd1e>-.
jįSii^kiua.
m-rgingais žodiiais reiškė p a - ^ p ^ j t a * rudeni ji*..apla»ki1^! tai negaTimn. jų kaltinti.
MADRIDAS, gr. 31, — Is
Dah,ar jo lavonas rastas pa
Bet patsai maršalas Pilsud Nes per keliolika metų jų tė
Keturi sukilėlių vilkti eto
garbos Meksikos katalikams, f į i n o i m i R a dziwiil'ų rūmus ti
paniją 'palietė šaltis ir nepa-p
kurie karžygiškai Šiandie gi kslu pagerbti vieną mirusi skį netaria nei pusės žodžio,
mis dienomis pakarti viešai
vai išsilėšuoja, paskiau jie pa kištas po apleisto namuko pa rasta sniego pūga.
na šv. Bažnyčią ir hiirsta už Radziwiirą, kurs buvo jo ad- i ką jis mintija apie Lenkijos
tys kartais įsiskolina. Studen rimtais, 336 W. 60 ^t. Žaidžią
Pranešu, čia 8 asmenvs su- Scutari mieste.
tikėjimą, šaukdami: "Dievas jutantu.
sostą ir karūną. J i s tyli. (Jai tui sujeakus 25 metus amžiaus, aplink nameUus vaikai rado
šalo. Kitose, šalies dalyse —
yra amžinas! Buk pasveikin
lavoną ir pamformavo polici
Tų kunigaikščių
rūmuose j dėlto, kad niekai lenkų ne- nėra laiko filosofuoti.
Į G METUS ŽUVO 798
^
I
*
-V
tas Kristau, Karaliau!'*
ją.
Matyt,
jis
ten
gulėjo
nuo
PUsudskioi surengtas pokylis.j drista jo atviriai klausti, ką
—
,
ASMENIS
"gruodžio
16
d.
Sukviesta
daug
ponijos.
Pokyjji.^
manus
apie
tų
nepaprastą
Šventasis Tėvas kalba
KETURI PAKARTA
VIR6 17 MILIJONŲ FRAN
Galva tris kartus peršauta
lio laiku su Pilsudskiu apsi- jam siųlomą* kandidatūrą.
SCUTARI MIESTE
SACRAMKNTO, CaL, gr.
Šventasis Tėvas kalbėdamaKŲ RELIGINIAMS
-wr
ir, matyt, iš kitur lavonas at
31. — Praeitais šešeriais me
dėkojo kardinolams už jų neTIKSLAMS
vilktas.
•
TIRANA, Albanija, saus. tais Calijtomia valstijoj žuvo
.
paprastą palankumų Savo troNužudyto brolis John L.
š a m a m s . Pareiškė, turi pra
j PARYŽIUS, gr. 10 (per Clements, turtingas brokeris, 2. — Numalšinu* pastarąją 798 asmenys nuo nuodingi)jų
nešti dar vienų džiaugsmų, ko
paštą). — Parlamentas didžiu pražuvusio ieškojo ir buvo revoliuciją, kuri vos neapėmė s va iga 1 ų va H ąji mo.
nebuvo minėta alokueijoj. Tai
ma balsų pripažino paskirti nuomonės, kad jo brolis nužu
prieškatalikiškų Įstatymų An
PARVŽITS, saus. 2. — ] s , n u s , kuomet nevyko Kumpos 17 ir pusę milijono frankų dytas. J a m buvo svarbu ras
T e i s i n g a s Patarnavime
glijoj naikinimas.
Belgrado laikraščiui ''Ma^ | įtikinti apie gręsiantį pavojų religiniams tikslams Alzase ir ti nors lavoną. Dabar atras
Lorraine.
" 6 i kilta akcija tikrai yra t i n " specijale depeša prane abelnai1 taikai.
tas.
Diskutuojant tą klausimą,
Siųskite Savo Giminentt
reikšminga ir pačiai Angį i ša, kad Jugoslavijos pasieniu
Policijai iškeltas naujas gal
Kad apsidrausti Italijos,
<
sakė Šventasis Tėvą-. Italija nc^vien mobilizuojanti Jugoslavija yra nuomonės jai komunistai atstovai reikalavo vosukis.
į
jai
!
*4Tą turėtų piisekti ir kitos kariuomenę, bet jau antroji butų geriausias daiktas susi atmesti valdžios reikalavimą.
šalys, kur tas yra reikalinga. savaitė, kaip ten koncentruo draugauti su Sovietų Rusija. Premieras Poinc&re atsakė
Nepataikė revolveriu, tai
komunistams. Jis sakė, kad
Ta turėtu visi suprasti, kas y- jamos militarinės spėkos ir
automobiliu
einant įstatymais valdžia turi
ra aiškiai praeities ir šių lai sugabenama karo medžiaga.
KOMUNISTAI PLANĄ V ? subsidijuoti tose provincijose
Trafikos poliemoną Charles
kų istorijos įrodyta, kad įsta
PER
Praneša, Jugoslavijos val
PAGROBTI BULGA
R.
Vaughan
ties
po
namais,
religinius žmonių reikalus.
tymai, kuriars peržengiamos džia jokiu būdu negalinti įRIJOS KARALIŲ
Tenai Bažnyčia nuo valstybės 7956 So. Marshfield ave., už
Šventos Bažnyčios teisės, tai- sivaizduoti, kokiais tikslais'
00
puolė trys automobiliu važiuo
neatskirta.
$ri paties Dievo ir žmogaus są tas daroma. Tik pažymi, kad
PAilYŽIUS, saus. 2. — Iš
ją plėšikai.
žinės teisės, kaip tuos įsta abiejų šaipi tarpe kilę dideli
Nes, "DRAUGAS" pigiauSofijos praneša, kad Bulgari
Policmonas
paleido
keletą
NUGALABINTI ISPANŲ
K)
tymus galėtum
pavadinti, nesusipratimai.
/
šiai
siunčia
ir
geriausiai
pa
joj
susektas
labai
plačiai
iš
šūvių
į
plėšikus,
tie
taipat
at
\
M
44
ANARCHISTAI
•4 pasaul iniais,''
konstituci
Jugoslavijos vadai yra nuo
V*>
vystytas komunistų sąmoks
sakė šūviais. Kuomet plėšikai
tarnauja. "DRAUGAS" siun -Cn i a i s " ar kitokiais vardais, nionės, kad Italija, matyt, iš
las. Daugelis įtariamų komu
PARYŽIUS, gr. 31.. — Iš sušoko j automobilių ir rengė
čia per didžiausia LIETU
negali žmonėms teikti dieviš kelianti kokią-nors naują sche
nistu suimta.
ei
važiuoti,
tuo
momentu
po
O
Madrido laikraščiui "Petit
kosios palaimos: gali tik už ina tiksli* pavergti Balkanus.; _,
.
... ,
,
VOS
VALSTYBES
BAN
c
f .1
,. ?,
i
Komunistų tikslas buvęs pa Parisien" praneša, kad Ispa licmonas prišoko prie maši
krėsti mintis, paskirstyti sie Todėl laikas Balkanų valsty-i
..
,. - _
% ^r
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
.
s,, grobti Bulgaruos karalių Bo- nijoj us 20 areštuotų anarchis nos,
las,
nusilpninti
stipriausia^ bėms pagalvoti apie savo Ii
Šr^feriuojąs plėšikas staiga
riša ir priversti jį abdikiioti, tų keturi paslapčia nugala
"DRAUGAS" siunčia Pi
energijas ir išgriauti visokią. k imą' ir pirmoje vietoje pasi
pasuko automobilių ant pojei ne nužudyti.
binti.
gerove."
nigus Litais ir Doleriais: Per
ruošti tikslu ginklais atremti
liemono
ir
šis
sužeistas
palik
Vienas komunistu vadas,
Anarchistai areštuoti nese
pramatomus Itali.jos pasikėsi varduySrainov, pasidaręs ga
laidomis, Čekiais-Draftais ir
Naajas Meksikai vyskupas
tas begulįs gatvėje.
nai
susekus
jų
sąmokslą
nu
ni m us.
*
>
lą, šokdamas per langą iš ka žudyti diktatorių Primo de
Telegrama. •
Buvusioj pirm Kalėdų Šven
Jugoslavija jokiu būdu ne lėjimo Philippopolis mieste.
Du žmogžudžiu pakarta
Rivera,' karalių ir sosto įpė
tojo Tėvo jtfaptoj konsistori
gali pamiršti Italijos su Alba
dinį.
joj Tulacingo dijocezijai, Mek nija padarytos draugingos su
Praeita penktadienį ryte
Cook apskrities kalėjime, eir»ikoj, vyskupu sufraganu pas tarties. Negali Italijai to žygio
WASHINGTON, gr. 31. —
I
kirtas Jėzuitas Tėvas
l4*U dovanoti. Kadangi prieš ga- Iždo departamento sekreto- j MASKVA, gr, 31. — Ry- .nant teismo nusprendimu, pal^nitez
l i n g i n e negali pakelti gink- rius Mellon paskelbė, kad a-^ braške gaisras sunaikino di- karta du ižmogžudižiu £ - Ja
lų, tad premiero Mussolinio teity valdžia darbuosis alko- deiį sovietų valdžios operuo- mes Gricius ir Thbmas Moare:
i ' •. '.t
Telefonas: Roosevelt 7791
>i
baubu
mėgina
gązdinti
Balka-'holio
neatmiešti
nuodais.
jamą
malūną.
20
žmonių
žuvo.
jWano.
• K A t t T K I T E "DRAUGE

Metai Užbaigti

Lietuvos Mln. Pirmininkas
Aplankė Klaipėdą

Lenkijos Monarchistai Nori
Pilsudskį Turėti Karalium
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Praneša, Jugoslavijos Pasieniu
Italija Ginkluojasi
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LIETUVĄ
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"Draros" rUb. Co.,

2 3 3 4 S. Oakfey Ave

I

DRAUGAS

v

Pirmadienis, Saulis, 3, 1927

*..

II,

I IIIIPIUCe>gggHW3——

Naciofiafes skalas atmokėti
įiratorins įsilipdavo į vežimėlį
, ir apvažiuodavo valstiją saky- J. Valstybėms kiek gelbsti
MMMto
J damas prakalbas. Toje kelio- Europos valstybės, karių di
J i e savo klonniškaie riksmais
Ineje jis apsistodavo pas savo džiuma atmoka skolas. Per
ir juokais apgavo Lietuvos
"Šaltinį", gįnaatį Bažųy&os teises konfiskuoja krauna ne
piliečius, priėjo vingiuotais
Šiandie būti J . Valstybių' " " S " 8 i r P ^ t i n i u s Salinin- metus Europos valstybės kar
tais sumoka ligi pusantro
keliais prie valdžios. Pasida žmoniškais pabaudas, o nekonfiskuoja kalbamo 'žurnalo', griau senatorium nėra pigu* d a l y - i k u s - T o k i a b u d a v o V****
TeL Rooeevelt 7711
šimto milijonų dolerių.
rę " g a l i n g i " svętunųjų Lie- nančio valstybes nepriklausomybės pamatus, nešančio ne kas. Kiekvienas iš 96 senato- k i m l n ė kampanija.
1027 m. ir 1928 m. J . Vals
tuvai gaivalų dėka, jie savo laimes ir Rusijos bolševikų skurdę visai katalikiškai lietu
Šiandie tos rųšies kampani
rių jšiandie nemažai rūpinasi
PASTABĖLĖS
j
jai vesti suorganizuojamas di-: tybių valdžiai prisieis atmo
apjakime nematė tikrosios Lie vių tautai.
savo medžiagine padėtimi. Se
tuvos, tikrųjų josios piliečių ^
Tokios tai prie socialistiškos valdžios Lietuvoje asmens
delis skelbimų departamentas. kėti arti pusantro bilijono dol.
natoriui į metus mokama 10,Trijo.
ir jų reikalų ir savo ptktliga ir spaudos laisves.
000 dolerių algos. Didžiumai " ' • " I " " * ' v e s t i » » * , , , » i pribrendusių trumpo termino
Bolševikai, socialdemokratai norėjo užkrėsti visą. Lietuvą.
Streikai visoje Lietuvoje peružė vėjo greitumu. Nuosto tos algos neu&tenka. Nema daug parinktinos literatūros, obligacijų* Be to, 1928 metais
Bet
Lietuva
dar
sveika
ar
I r kairieji laisva maniai' Ame
lių turi įr darbdaviai ir darbininkai. Eo tų " j ė g ų " išban žai jų turi dar pašalinių ujs kuri skleidžiama žmonių t-u- pribręs trečioji Laisves pas
pan dažniausia per paštą. Pa kola — 2,279,157,650 dol. Tai
rikoje smarkiai susigiminiavo atspūri. J i nemanė pasiduoti dymo darbininkų paditis nėkiek nepiagerėjo. J i ir pirma, a- siėmimų.
radio. Rinkimų visa prisieis pakeisti naujais
riksme prieš naujus Lietuvos ligai ir nepasidavė.
nais metais, nebuvo bloga ir tik agitatorių - vadų dėka; ku- į Bmo'
yfa
ku(jmet
smį^ naudojamas
išvaduotojus nuo raudonųjų
rie "organizuodami" suviliojo darbininkus į didesnius cen torius į Washingtoną galėda dienoje reikalingi pulkai nu valdiškais bonais.
Pervėlai susiprato.
bolševiku vergijos.
trus, kaip Kaunas, Šiauliai, Panevėžys, kaip koks skaičius vo sau važiuoti paprasta brič samdytų žmonių, kurių pareiNežiurint to, skolos metai i
Kaip vėlesnėsės žinios iš darbininkų randasi sukesnėse gyvenimo, sąlygose, skaitomi
ga tėnryti balsavimų eigą ir'
.
Pragaro valdovo dvasia
c
m .
kaite,
tenai
pigiai
viešbuty
&
v
*
aiškiausia pasireiškia juose. Lietuvos rodo, senoji socialis- bedarbiais, nors ir tai dažniausia tyčiomis tų bedarbių s k a i
balsuotojams
padalinti
spauz metus maeinamos. Tolesnis
išnuomuodavo
kambarį,
val
skolų mažinimas prigulės nuo
Kokis jų įnirsimas, {iesiog šė tinė valdžia jau buvo susi eius išpučiama.
gydavo prastam restorane ir dintų raginimų.
1928 metų rinkimų rezultatų.
pratusi
paimti
kitus
žmones
limas? Taip* išrodo, kad jei jie
Žinovai tvirtina, • kad pi
Dabar socialdemokratai yra padėję visas pajėgas steigti išlaikydavo savo užimamo odabar galėtų užgrobti valdžia i ministerių kabinete vieto profesines sąjungas, į kurias socialdemokratų vardu prisiden
giausi šiandie senatorių rin
fiso
kiltumą.
'Lietuvoje, tai Nemunas krau je besmegenių ministerių Po gę lenda komunistai ir suka ten sau lizdus, kad progai atėjus
kimai
pravedami pietinėse
Taip
nėra
šiandie.
žėlos ir Čepinskio, kuriems iš organizuotai gagėtų parodyti raudonąjį kumšti.
ju tekėtų.
valstijose. Bet vakaruose, yŠiandie
senatorius
AVashBolševikai bando visą pa rodė, turbūt, kad jie ministeTokie priniošiaiuieji darbai tebėra pirmoje stadijoje. Or ingtone aplink, verčiamas turi pač pramonės centruose, atsi
riauja
pas
liotentotus,
o
nė
sauli sujudinti prieš Lietuvę,
eina milijonai dolorių.
ganizacinis darbas jaučiamas nuėstuose bei miesteliuose, bet išlaikyti nemažą
rezidenciją,
bet veltui. Visi jau gerai ži Lietuvoje.
girdėti, kad greitu laiku bus mėginama įžengti kaiman. Vie turėti pakaktinai reikalingų
Gruodžio 6, 7 ir 8 d. buvo
no, kas jie yra ir kokie jų
Bet tas susipratimas .jai nok kaime komunistiški agitatoriai užėję turės nudegti; kaime
liaudininkų suvažiavimas Kau
parėdų ir priede samdyti šofe
siekiniai, ir atsiliepia į jų] pervėlai atėjo. Visi mate, kad streikus žada pradėti šeimininkės — gaspadinės: atsisaky
ne. Į Centrą išrinkti kairiojo
rį, jei nori pasirodyti savo
balsą, ir šauksmų, tik "svieto ir ministerius mainymas neat siančios virti valgyti ir tuom mano streikus laimėti Antra užimamo ofiso vertu. J o šei
liaudininkų sparno asmenys.
lygintojai", kuriems labai pa mainys padėties — nenukrei — del pastaruoju laiku komunistiniais ©balsiais apsikrovusių
Svarbiausios jų rezoliucijos:
mynos nariai turi įsimaišyti
tinka pasinaudoti tuomi, ką ps bolševikų kruvinos bangos, darbininkų, del bendro jų ištvirkimo ūkininkas, nenorėda
J. Kunigams algų nemokėti.
į socijalį sostinės gyvenimą.
Pasibaigus didžiajam Eu
pasirengusios
užlieti
visa
Lie
kiti sunkiu darbu ir vargu įgi
mas kasdien nuo savo darbininko — samdinio turėti nema
2. Su Vatikanu konkordato
Tai visa yra surišta su aukš ropos karui, J. Valstybės
jo, ir kurie norėtų amžinai tuvą.
lonumų, negalėdamas išponėjusių darbininkų nė valgiu, nė
turėjo virš 25 bilijonus dole nedaryti.
tomis išlaidomis.
misti svetimu uždarbiu.
darbo
valandų
sutrumpinimu,
nė
atlyginimu
pasotinti,
dau4. Teologijos — filozof. fa
Reikės apvalyti.
Žinoma, ir senatorių tarpe rių nacionalių skolų.
T a s bedieviškas trijo, kuris
gumo>\ pats vienas su savo šeimyna žmona ir vaikais nuo
kultetui lėšų neduoti.
yra nevedelių, arba tokių, ku
Jungt.
Amerikos
Valstybės
Šiandie
tos
skolos
sumažė
taip mėgsta paminti kitų tei
tamsos ligi tampos dirba, prakaituoja, nežiūrėdami, kad
5. Kunigų į mok$rklas neįsi
rie
nieko
nedaro
iš
socialių
i
jusios jau arti 19 bilijonų do
ses ir laisva šiandien taip galingesnės už Lietuvą, o rū iš jų menkomis jėgomis prasto apdirbimo, iš nemaža turto
leisti.
sferų.
Toki
gaunamomis
algo
pinasi
apsivalyti
nuo
"ligo
lerių.
Taigi,
septyneriais
me-.
garsiai, taip iškilmingai stoja
menką teturi pelną. Bet už tai t$iri rami*> galvą — niekas
Kuomet vienas liaudininkų
mis gražiai gali pragyventi. tais skolų atmokėta virš 6 bi
t
ų
"
politine,
ar
kriminaline
li
už laisvę.
jį, tą pūslėtomis rankomis ūkininką, buržujų buože, išnau
pakėlė balsą, kad valdžia tu
Bet tos rrišies užsidarusių Ii jonai dolerių.
ga
piliečių,
tai
ką,
bekalbėti
- Veidmaiaiai,
apsimetėliai!
dotoju ar kitu kokiu šlykščių jo luomui neatitinkamu vardu,
rėtų stabdyti lenkinimą šalies,
savy senatorių nedaug.
apie
Lietuvą.
,
"Šiais
1926
metais
naciomH
Kokia laisve naudojasi ramus
nevadina. Tai-gi del mažo skaičiaus kaimo darbininkų pro
Daugeliui neužtenka gauna Iru skolų atmokėta 1 bilijonas tai tuojaus buvo kitų užrėkKalta
ir
krikščionių
—
de
piliečiai Rusijoje, Meksikoje
fesinio — komunistinio judėjimo nesijaučia ir, manoma,
tas.
mų algų, tad užsiima dar ir 174 milijonai dolerių.
mokratų
valdžia,
kad
nepatik
i r kitur, kur tik valdo sociukad maldingiems kaimo žmonelėms Dievas tos rykštės neatV. Grigalinxas-01oTackis ka
privatiniais darbais. Daugelis
Pradėjus Naujuosius Metus
demokratai, bolševikai, ar li rino užtektinai, kokių "pilie siųs.
lėjime.
jų advokatauja. Keji senato valstybė turės kiek daugiau
č
i
ų
"
iš
Rusijos
priviso
Lietu
beralai!
Socialistinė vyriausybė profesinėms sąjungoms duoda riai turi dideles farmas, trvs
Socialistinės valdžios įsaky
19 bilijoių dol. skolų ir virš
Kokia laisvė ir teisybė pra voje. Tuos " piliečius'' su pa plačiausias rankas. J a u esą prof-sojuzų nutarimai Siunčia
yra laikraščių leidėjai. Kele 2(K) milijonų dolerių pervir mu naktyje gruodžio pradžio
dirbtais,
apgaulingai
gautais
dėjo įsigyventi Lietuvoje, pra
mi įstaigų viršininkams del valdininkų paliuosavimų ar pri tas jų yra turtingų ir iš algų
je tapo suimtas ir pasodintas
šio.
•
"pažangiųjų" ėmimų, dej bendros darfx> krypties, statomi įvairus reikalavo
dėjus ją valdyti socialistinei ir pirmesniųjų
sunkiųjų darbų kalėjiman ats.
nieko nedalo, . <
Kuomet
mažinamos
skolos,
ministerių
neteisėtai
duotais
valdžiai.
: .
mai, kurie jau enį-ijHdomir
pulkin. V. Grigaliunas-OJovacKaip
nepigu
senatoriui
šian
tuo
pačiu
laiku
mažinami
ir
popieriais, reikėjo senai pa
Socialistai", būdami opozicijoje, skelbė, kad krikščionys
kis. J i s apkaltintas už kurs
Skamba pasaulis.
die išlaikyti savo ofisą, taip nuošimčiai (palūkanos), ku
siųsti ten, iš kur jie susikrau
demokratai turėjo politikuojančius valdininkus, kad valstytymą prie sukilimo.
Lietuvos karo teismas pri
nepigu
patekti
į
senatorius.
riuos
valdžia
turi
mokėti
sko
stė ir neteisėtai naudojosi pibės tarnautojui politikuoti negalima, dabar viešai, agitacijos
Savanorių organizacijos or
taikė tik mažumoje tų prie
Antai praeitą pavasari žmo lintojams.
liečiu teisėmis.
k e l i u , n e t pačiose centro įstaigose — ministerijose yra įsteiganas " T a u t o s Valia", vaimonių, kurių taip noriai grie
nės girdėjo, kad " p r i m a r y "
Iždo
departamento
eksper
Tiesa, panašiai padarė vie- « <rC valdininkų prof-sojuzus i r tokį politikuojančių valdinin
džios įsakymu sustabdytas.
biasi bolševištiniai ir socialisrinkimams
trys
kandidatai
j
tai
nusako,
kad
birželio
30
d.,
llvikaU
Varsaviakas Kaune
t i n k i gaivalai, o jau l t a * a u f e ' n u t a l * u b u v « s *
'- kų žingsnį, socialistinė vyriausybė, matomai, užgiria nes i senatorius Pennsylvanijoj iš
1927
m.,
nacijonalės
skolos
teideiant Vid. Reik. Minist.
skamba nuo jų šauksmų, kus Ministeris, E. 'Draugelis, V t tai nereagavo. Kyla klausimas, kur tas demokratišku leido virš poros milijonų do
bus
sumažintos,
ligi
18,500
mi
mas f! Socialdena>kratiškiems valdininkams leidžiama poliPožėlai, Lenkų Seimo atsto
su jais butų, turbūt, sprogtų to darbo nedavare iki galui.
lerių. Illinois valstijoj tos rų lijonų dol. Šiandie valdžiai į
dėtis
i
prof-sojuzus,
leisti
partinį
laik
Kad butų į laiką padarę tikiioti,
vas socialistas Drobner prasi
nuo riksmo, jei jų numylėtas
šies
"
p
r
i
m
a
r
y
"
atsiėjo
virš
vienerius
metus
reikia
išmo
priemones pritaikintų jiems, Lietuvos apvalymą nuo netei raštį (pav. Pašto, telegrafo ir telefono tarnautojai) gi tauti
dėjo kelias dienas Kaune, lan
vieno
milijono
dolerių.
kėti
tik
vienų
nuošimčių
apie
manančius
tarnautojus
išmėtoma
sėtų žydiškų ir rusiškų pilie niai — katalikiškai
pilnai.
kėsi Seime ir gryžo Lenkijon.
Senovėje
kandidatas
į
se-\760
milijonų
dol.
Sumušė policininką.
Terėkia sau sveiki, kol jų' čių, o taip-pat ir nuo nekuriu be kaltės gatvėn?!
Visur didžiausias protekcionizmas. Iš savanorių (žinom,
koserės dar neplyšo. Tebando kitu, nebūtų reikalingas ne
l^enkai, pasienio kareiviai.
didinti savo kromelius, vilio senai į v y k ^ perversmas ir tie katalikų), kaip praneša spauda, kartais atimama žemė ir ati judėjimas, valdančiųjų " d r a u g ų " kasdieninis gyvenimas ir Seinų rajone užpuolė Lietu
dami žioplius prie savęs, savo kieti karo teismai ir areštavi duodama saviškiams. Iš katalikiškų organizacijų atimamos visi tie klausimai, kurie tėvynės meilės kibirkštėlę širdyje vos pasienio aps. policininką'
pašalpos — vienu žodžiu, tempama viskas aut socUalistinij turintiems liepia kasyti sau pakaušį ir klaubti savęs kas j Vaitkevičių; Antaną, sumušė
garsiais šauksmais. Telošia mai.
Dabar valymas bus sunkes kurpalio, viskas leidžiama saviškiams, patentuotiems socia bus toliau???
jį, atėmė visus šovinius, laik
sau klounų, juokdarių rolę.
Raidynas Raaalynas.
rodį ir pinigus. Policininkas
Turės žiopsotojų, bet nepa- nis, nes susitiks su daugybe listams arba jiems parsidavusiems.
(Pabaiga)
Taip atrodo trumpai suglaudus Lietuvoje didujis krašto |
sunkiai suaeistas.
sekėjų. Tikri komedi jantai! į kliūčių.

JZ&£££&

" « M"B IHMU PASTABUMU LAKU
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ŽINiy ŽINELĖS IŠ
LIETUVOS.

AMERIKOS SKOLOS EINA
MAŽYN.
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— Iš Wartburgo. Mama y r a kuni kur prisiglausti. Nnveskite mus, ponas
gaikštienė, bet kuomet tėvukas numirė, šeimininke. ^
Aplei^asios šviesią grįeią ištremtuoją iš pilies išvarė, — ištruko iš Herma
Verte Sakalas.
lės atsidūrė nakties tamsoje i r pradėjo ei
no lupų.
— Ach, taip! — palengva tarė šei t i ilga kiemu.
(Tąsa).
Kutėlė, apie kurią kalbėjo užeigos
mininkas. — Gali Duti, kad esate vorti
— Pasilikime čia, mama — prabilo žmonės, bet gaila, kad neturiu nei vieno seimininkas, buvo žemas urvelis, pilnas
Hermanas, žiūrėdamas Į gražiai besikū tuščio kambario. Antra kunigaikštis Hen biauraus kvapo nuo nesenai išvestų
renančią pečiuje ugnį, — pasilikime, nes rikas griežtai uždraudė priimti į namus kiaulių. Ant iemes buvo pritaisyta purvi
čia taip šilta, taip gera.
nų šiaudų, o lovyje palike likučiai pas\Vartburgo tremtinius.
— Bandysime, sūneli!
mirdusio ėdalo.
Elzbieta atsirėmė sienos i r primerkė
— Tuo tarpu iš kito kambario išėjo
— Nelabai yra vertas priėmimas,
akis, jausdama, kad nebeturi jau jėgų to
užeigos savininkas ir domiai prisižiumano nelaimingi žmonės, — tarė šeimi
lesnei kelioilei.
rinėdamas į pribuišius, paklausė, ko norį.
ninkas kabindamas:ant sienos mažą lem— Kį-gi aš galiu daryti, kuomet iš- j
— Atėjome prašyti nakvynės, — į•putę, — bet ka~gi daryti, kad uždraus
tikrųjų nėra vietos. Turiu vieną, tuščią
sisukus į apsiaustalą tarė Elzbieta.
t a mums priimti visokius Wartburgo
kampelį, bet jis yra kieme, vienok tai ne j
Seimininkas su nuostaba pažvelgė .į
tremtinius.
del jųs.
moterį.
• ••§;
f^flį
— Vis tik geriau negu šaltyje ir ant
— Vis tiek, bile koks, kad tik su sto V
— Norite gauti nakvynę mano užei
£)CN — ***§ skaudžiai šypsodama Elz
gu!
—
sušuko
tarnaites.
goj, o ar turite kuo užsimokėti?
bieta.
-r- Štai čia sale užeigos yra tuščia
— Pinigų neturime. Bet Kristaus
— Kaslink valgio, tai atnešiu jums
vardu prašome nakvynės. Susimylėk, po kutėlė, kurioje kai kada peniu kiaules. ko reikia, taip pat duosiu vaikams tr
nas šeimininke ant vaikų! Visi mus pri Jeigu norite, galite joj nakvoti Tenai, užklodalų.
be abejonės, niekas jūsų neras.
imti atsisako.
— Teužmoka jums Dievas, seiminin
— O iš kur esate!
— Sunku, bet nors vaikučiai turės ke.

ELGETŲ MOTINA,

-Trr*
Vyras išėjo.
Po valandėlės, pasistiprinę nedalo li
kučiais, kunigaikštienė sugraibusi šiau
dų padarė guolį, į kurį suguldė visus keturius vaikučius, užputę lemputę ir ku
tėlė paskendo tamsoje. Nuvargę vaikai
ir tarnaitės greitai užmigo. Viena tiktai
Elzbieta negalėjo u&nugti. Per jos gal
vą slinko gražus praeities atsiminimai, o
iš akių nesulaikomai'bėgo ašaros.; mat<"1
<tamsų šešėlį puošnios Wartburgo pilies,
girdėjo žiaurų kareivių grasinimus ir
jautė prie skaudamos savo krutinės naš
tą mažytės dukrelės. Atsisėdo ant šiaudų
apsiaustu apsigaubus ir palaidais plau
kais, užsidengė rankomis veidą ir pra
dėjo griaudžiai verkti. Dabar ji buvo
beginklę ir visų apleista, paskandinta di
džiausiame varge ir žmonijos kentėjime.
Suspaudus rankomis degančius skruostus
šnabždėjo pilnu gailesčio ir skundo bal
su: "Kristau! gelbėk m u s ! " Giliai atsidu
sus vėl šnabždėjo: "Kristau, kuris buvai
vargingiausias pasauly amogus ir gimei i
menkoje kūtelėj ant šieno, gelbėk mano

vaikuHusI" Paskui sudėjusi rankas iš gi
lumos širdies kartojo: "Kristau,-gelbėk
mus, nes Tu esi apsauga kiekvienai imogaus sielai!"
Po to užstojo didelė dvasinė tyla' —
ir, staiga, verkianti moteris pajuto, kad
J i ne viena i r neapleista, nes į jos sieios
gilumą .pribūva Dievas galingas ir mylin
tis. Tad atsiklaupė ant šiaudų ir pradė
jo melstis su tokiu džiaugsmu, kokis btfna pas mažą vaiką suradusi tėvą ir
skausmais suvarstytoj jos sieloj pamažu
kėlėsi skaisti vilties aušra. Dabar ji at
kistojo ties naujo gyvenimo vartais ir jau
tė, kad nuo jos pasiryžimo priklausys ir
ir visa ateitis.
Elzbieta nuo seniai nryiėje netartą.
Dabar-gi atėjo valanda, kurioje j i turi su
jno susi vienai, p i r m i a u pati susimylėda
vo ant kitų skurdo, tlabar atėjo valandą,
kurtoje ji pati turi t a skurdą pažinti.
Ką pasiryž? Pasitikės Viešpačiu, nes"
ar-gi šalintis nuo to, ko Kristus didesnei
jos garbei reikalauja?
(Bus daugiau)
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D R A U O A S

LIETUVIAI AMERIKOJE
AMSTERDAM, N. Y.
Federacijos kliubo nariai
buvo surengę vakarienę, lap
kričio 25 d. Svečių buvo ga
na daug. Dalyvavo ir nmsu
gerb. klebonas ir vargoninin
kas.
Vakaro vedėju buvo Dirsė.
Klebonui atkall>ejus malda,
pirmiau^fa užkandžiauta Pas
kui buvo kalbos. Kalbėjo gerb.
klebonas, patiekė daug gra
žių minčių, ragino jaunimą
būti mandagiu, ko šiame va
kare ypač truko, nes dar pro
grama nebuvo pasibaigus, o
stalo galas paliko tuščias.
Paskui kalbėjo vargoninin
kas, ragindamas jaunimą pri
klausyti prie gerų organizaci
jųPo jo kalbėjo kliubo pirmi
ninkas Stokna,
Jis ragino
kuodaugiausia rašytis prie
kliubo ir remti tą didelį dar
bą, t y. statymą nuosavaus
namo. Paskui kalbėjo p. Kaz
iauskas ir Tamašauskas; jie
dėkojo svečiams.
Taip pat

•

•

m
P R A N E Š I M A S
Pradėjo Eiti

'TIESOS AIDAI'
Mėnesiais leidinys, TIESO
šviesoje nušviečiantis dienc
klausimus.
Prenumerata metams . . $1.5
Atskira knygele
10
Adresas:
i
\

TIESOS AIDAI

I

1624 E. PALLS STREET
Niagara Falls, K. Y.

ADVOKATAI:
J. P. VVaitches
U I T I VIS ADVOKATAS
1 I 7 H So. Michigan
" Tel. Fullman 6950
Specialistas Abstrakto. Vsdėjas

•

I t e r a c i j a ir ką ji veiika, pas-i GI. Aušros yVartų panų ir
kui apie tai, kaip reikia ves moterų dr-ja aukoja $10.00.
ti susirinkimus. Paskui apie 62. Saldžiausios Širdies V.
Lietuvos ir Amerikos politi J., dr-ja i% Brighton Park: K.
ką; rengti debatus, lavintis Anužis, P. KaČiunas, J. Valsjr^boje, "lavinti žmones, kad kis. Auka $10.00.
63. Šv. Mykolo Arkaniolo drgalėtų šiokią, ar kitokią pra
kalbą pasakyti. Tokias tai ja iš Gary, Iiid. A. Pažėra, J.
paskaitas I t e r a c i j o s skyr. Aukškalnis, K. Barčis. Auka
$100.00.
rengs šiais metais,
Taip-gi buvo renkamu nau Viso draugija suaukota
ja valdyba: dvasios vadas $80271.
kun. A. linkus, J. Mockui at Pasirodžius, kad labdarybės
sisakius
iš pirmininkystės, didelis veikėjas ir prietelis ge
skyrius, labai apgailestauda rb. kun. F. Kudirka yra sun
mas J. Mockų, kuris per 8 me kiai susirgęs, išreikšta jam gi
tus skyrių gražiai vedė ir ku li užuojauta. Seimo- dalyviai
ris žadėjo savo veikimo ta pasižadėjo melstis už jo svei
t
čiau nepertraukti, išrinko A. katą,
Valančių (1226 So. 50 Ave., Seimas baigtas 6:30 valan
Cicero, III.), vice-pinri. — K. dą vakare. Kun. V. DvaranauŽilvitį, rast. — L. Krikščiū ska s atkalbėjo maldą ir Seimo
ną, fin. rast. — A. Bislį, iž& dalyviai sugiedojo Lietuva,
— A. Stulginską, ižldo globė tėvyne mūsų.''
(Tąsa ant 4 pusi.)
jais: A, Jqnsonienę ir M. Če

CICERO, ILL

Lietuvos Vyčif 14-tos kp.
kalbėjo p-lė Kiseliutė, vaka
priešmetinis
susirinkimas,
ro papuošalas, nes jos drauges
sudarė muzikalę programą. gnaodžio 1 4 j i . , t » v o gmaa
skaitlingas. Dalyvavo ir Cent
Kad daugiau mes turėtumėm
ro Raštininkė Adelė* Eublaus
tokių Kiseliučių.
kaitė.
Ant galo jaunas A. StokValdyba sekantiems metams
na priminė apie 'besket balP
išrinkta iš iių asmenų: —
ir po to buvo duodama dova
Dvasios vadas — gerb. kleb.
nos. O tų dovanų galybe ir
H. J. Vaičiūnas, pirmininkas
daugiausia juokingos: dide
— Jonas Kasulaitis, — viceliems ir mažiems.
pirm. — S. Krainiutė, - pro
Juokingiausi ant scenos datokolo raštininkas — F. Ma* * * 1 l a f_="^ S e ' ! S P e J ° , n t l ".čulis, - fin. m*. - P. Beržiukas Strikolis.
notas,
iždininkas — A.
Vakaras baigėsi šokiais. Už
Krencius, - maršalka — J.
šokimą dovaną gavo A. KiseAbraČinskas.
Koresponden
lius senyvas žmogus ir dau
t a i : L. Norris ir V. Vilkansgelis kitų, taip pat ir Kaz
kaitė. Valdybon įėjo jauni,
lauskas P.
darbštus nariai. Beabejo, mū
Pelnas paskirtas kliubo na sų kuopa augs.
mui.
Bėgėjas.
Šokiai, kurie jvyko spalio sienę, maršalka — F. Strel20 d., pasisekė. Gryno pelno ėiuną, korespondentu — J.
*alaik> mui puikių
liko $100.97. Širdingas aein Šliogerį.
plaukų naudok
priklauso komisijai: B. KasuTaip-gi išrinkta atstovai K
laieini, Krainiutei ir Bukaus Cliicagos Apskritį: A. Valan
(Jruod. 19 d. vietom Vyčiai
C S
kaitei, nes jų daug buvo pa čius, L. Krikščiūnas, F. Strelsurengė gražia programa^ Vai
sidarbuota.
čiunas, J. Šliogeris ir B.
dino " Mažais Kryželis, bet
Daukšienė.
TeL Canal 6574
Sunkus.'' P. Jurėnas, P. Ja
Šokiai, kurie įvyko vakare
Į Labd. Są-gos 3 kuopą: A.
linskas, A. Rainas, ir J. Karprieš Padėkos Dieną pasise Valančius, J. Mikolaiaus ir A,
piute gabiai atliko kriaučių
CHTROPRACTORIUS
kė. Publikos buvo su virš Bislis. Federacijos knygoms
1019 Canalport Avenue
roles. J, Rakauskas, S. Ber
pora šimtu. Bangiausia sve peržiūrėti A. Valančius, K.
Valandos: Nuo 6 Iki 9
notas, J. Žiemantis, K. Benčiu buvo iš North Sides. Bu Žilvitis ir valdyba.
dikns ir-gį gerai vaidino. J.
vo taip pat ir iš Town of La
Knygų žiūrėjimas
įvyko D E N T I S T A I
Miriudaito, O. Jesiunaitė, J.
ke.
tuojau po susirinkimo. Jeigu
Vendi'lskas ir P. Misiunukas
12 skyrius turėjo $414.40, oWTelett
rard 7041
taip pat puikiai pasižymėjo,
Nutarta pakviesti p. Sabo- išlaidų $385.84. Pas iždinin(ii Z. Seimenaitė publiką la
nius, kad jie atvaidintu ope- ^ ^ stulginską liko $28.56.1
imi prijuokino 4 *žydes'' rolė
LIETUVIS DENTISTAS
retę " Adomas ir Jieva."
Federacijos
12
skyrius
mo
4645 SO. ASHLAND AVENUE
je
Aat B. Z»lftilr%> Aptlekog
ka "spulką" ant $400. Ta su
Choras, vadovaujant gabiam
Režisierius Norris deda pas ma bus atmokėta ateinančiais
vedėjui, J. Blažiui, padaina
tangų, kad veikalas "Pavog metais.
vo keletą gražių Vanagaičio tas Kūdikis" pasisektų. Ban
ir Naujalio dainų K. Bendi- dymai įvyksta kas pirmadie
D E N T I S T A 8
Tai taip veikia Federacijos
4454 So. VVestern Avenue
kas visus stebino, puikiai nį.
12 skyrius.
•'» *
Nuo 10 orto lkJ t V»L
grieždamas "niouth organ."
A. V. Koresp.
Senas keresp.
Carbė nmsų jaunimui, ku
ris Į toki tnuupą laika, taip
LABD. SĄ GO 7 SEIMAS.
DR- P. G. LUOMONS
ga))iai prisirengė. Tikimės,
Federacijos 12 skyrius tu
U M N U
DEMTIBTAB
kad šią žiemą daugiau su rėjo savo priesmetinį susirin Draugijų atstovai ir aukos.
8201 WBST 22nd STEEKT
rengs tokių vakarėlių.
kime, 26 d. gruodžio, parapi
Tei. Ganai H M
(Tąsa)
I — U ryto: 1—4
jos
mokyklos
kambaiyje.
Lauksime.
55. Nekaito PrasioVjinK) ŠAT/
Pirm. atidarius susirinkinu), Marijos Pano moterių ir nie-J
Kalėdų Iškilmės.
s
peršaukta
valdyba.
Po
to
per
Bernelių Mišios buvo 12
rgaieių di'-ja iš Brighton Par
D E N T I S T A I
vai. naktį. Šv. Mišias atnaša šaukta draugijų atstovai. Pa ko: M. Sadauskienė, A. Žilin
vo kun. L. Brigmanas, nese sirodė, kad iš 11 draugijų at- skienė, K. Duse\d?ienė. Auka
nai -grįžęs iš rytinių valsti tovu nebuvo iš šių: Gyvoje
IR
Rožančiaus,
Nekalto
Prasidė
jų. Parapijonai labai nudižiu56. S v. Kazimiero Karšiai
go pamatę savo seną klebo jimo mergaičių, Lietuvos Vy eio dr-ja, iš Bridgeporto: 4
dentisterijos
čių 14 kuopos, S. L. R. K. A- Garackas, T. Aleliunas, P. Ra atlieka puikiausi
ną
darbą. UŽ kainas kurias visi Iš
gali, suteikiame egzaminą dykai
V. Jėzaus kūtelė buvo gra- merikoj 48 kuopos, Giedri- nelė. Anka $5.0(i
ir pasakome kiek kainos darbas
_ į^į.
žiai paruošta. Žmonių pilna ninku 16 kuopos. Šių draugi
57. Giesmininku Dramatiškt iš anksto.
X-RAT
—
GAS
bažnytėlė. Gi choro gražus jų prašome kita susirinkimą dr-ja: F. Urbonavičiūtė, M. 11215 Michigan Ave., Roseiand
Tel. Oommodore 0307
giedojimas lietuviškų gies atsiųsti atsto\-us, nes 12 Fetie-; •Sutkuvienė, V. Juškienė. Auka
9 ryte iki 0 vak. kasdien
mių, tikrai sudarė Kalėdų įs racijos skyrius nori, kad visų $5.00.
Nedėlioms 9—12 dieną
•558 So. Westora Avenue
draugijų
atstovai
tlalyvauty.
58. &v. Pranciškaus {Tretini
pūdi.
S iki 9 vakarais
Iš
raportų
pasirodė,
kad
(
Nedėlioms
pagal sutarti.
nkų dr-ja iš Cicero, III.: K
Paskutinės šv. Mišios buvo
Tel.
Hemlock
2061
visos
dr-jos
darbuojasi.
<jilvidiem\
B.
GrigaUuziiĖnė,
ii
jį
10 vai. Po Mišių visi cho
Raportas
iš
Federacijos O. Bartušienė,
ristai nuėjo klebonijon pa
vienbalsiai priimtas.
reikšti linkėjimų savo dvasios
B
MCTĮJ
Sumanymas Apskričiui.
ų ŠV
111.: A. Daiuelienė,
O. Sliekie-<
tėvams, kum L. Brigmanui ir
Pri taikinio akinių del visokių akių
Federacijos 12 skyrius pa nė.
: ;
. H
kun. V. Ažukoi.
geidauja, kad Apskritys su60. Studentas Petras Bar
Valandėlę pasilinksminę,
šauktų Vakarinių valstijų su kauskas aukojo $10.00.
kiekvienas ėjo namon praleis
važiavimų. Didžiai gerb. kle
ti tą brangią šventę su savai
bonas, kun. H. Vaičiūnas, pla
siais.
čiai aiškino, delko reikalingas
Banketas.
toks suvažiavimas. VisųpirJei kenčiate nuo galvom skaudė
Šįmet l i e t Vyčiai triukš ma Bernaičių Kolegija. Tame
jimo.
Jei
skaitant raidės
susilieja \
mingai sutiko Naujus Metus suvažiavime butų visapusiai *Sfff l a A j / / ) f
ffjPT}3
daiktą.
fc
wv
**wW #
t*fO/iq
su dideliu "banguctn". Mat, nušviesta kolegijos reikalas.
Jei spaudos raštas Išrodo dvigu
bas.
tą vakarą buvo priimti nauji Paskui Federacijos stiprini- ift&įg*
^ U '* * w U b d o ^ ^ J * j Jei skaitant arba neriant skauda
akys, tuomet jau jums reikia
m a s ir iždo
didinimas.
Yra
Sustabdė ir calvas «kaudčjim*, -feRTinariai.
akiniu. *

IW.il

Dft. F, C. TAUTKUS

DR. C. Z. VEZELIS

. L P. SLAK1S

DRS. KELIA

LIETUVIS ADVOKATAS
II W. 22ad 8t. arti Leavitt St.
Telefoną* Canal 2558
Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Seredoj ir Pėtnyčtoj nuo 9 r. iki 6
T. Vada visokias
bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Dokumen
tus,
perkant
arba
parduodant
Letos, Ramos, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus aut pirmo morfičiaus lengvomis Išlygomis.

m. vis

A. A. O L I S
A D V O K A T A S
11 S. La Salk st. Room 2001
9Tel. Raodolph 1084* Vai. n o 9-5
VAKARAIS?
1241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
T Iki t T. v. apart PanedėUo Ir
Fėtnyčtos
- #

Tel. Randolph

4242 ,

J O H N T. Z U R I S
LIETUVIS ADVOKATAS
•06 W. Monroe St. Chicago
Res. 0022 Champlatn Avenae
Mldway 8639
Vai. 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-6

(John

Bagdztuna*

Borden)

A D V O K A T A S
Y B. DEARBORJT ST., Room 1528
Telephcne Randolpb 2201

Vakarais 2151 West 22 St.
Teiepfaone Roo^evclt OOtO
IU Telefonas RepubUo tfOt

r

tį, gripą, paliuoBuoja vidtrrrus, suvirri-

Vakarienė

JOHN 6. BORDEN

PATYRIMO

Salti

.

as5c

* j » ci^o, 25

ir daugiau svarbių klausinuų** vi»% kū«%. ir nepalieka blogu pa
Sausio 1 d. Šv. Petro ir Po svarstymui. TaigT Seimas r e t ^ ^ į d a l y k M rimtas . K a 8 m e t nuo
fclžiu
^ i ę ž ^ t i e j mirSta virS: 150,000.
vilo svet. moterys įrengė di k a l i n g a s . '
^
NeSaiakitft «u taSTfū. N«sipirkite tikdutę vakarienę parapijos nau
•B««fc-itA«
«* Hil** ir -vartokite galJTiui užklupus,
r
i
i
o
i
v
r
o
,
mi'a.
T i g o a ^pt^tos pardnoia
dai.
Skyrius nutarė ateinančiais Y ^ ^ ^ ^ ^ f | # ^ Xains
Onarp Sesuo.
metais rengti paskaita* nors
viena/ vakarų j mėnesį, kad laSKAITYKTTE "DEAUGĄ^Jbiau supažindinus žmones sunudona Deže^ftMitf? «i»^4Whi

\ 3

647285

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir
pritaikymo akinių

1801 South Ashland Ave.
Platt Bidg., kamp. 18 St. 3 augštas
Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Fastebėkit mano iškabos
Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėlioj 9 iki 11:30 ryte.

-J

It

IŠ EUROPOS SUGRĮŽO

T«L Bonfarud MM

DR. AL. M. RAKUS

Dr. J. P. Poška

Gydytojas, Chirurgas ir
Specijalistas Elektroterapas
Atsivežė gerų vaistą iš
Vokietijos. Ligonius pri
ima kas dieną nuo pietų
iki 9 vai. vakare.
Sekmadieniais tik susita
rus.
i 7&
OFISAS:
1411 S. 50 Ąve. Cicero, SI.
Telef. Cicero 736 M.

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

Phone Tardą 8192

DrA.GRAIČUNAS
Lietuvis Gydytojas
3310 South Halsted Street

Valandos: t — u B ryti
. Vakarai* nuo I Del •

Re*.:

6504 & Artesiau A m
Tel Hemlock 2874

VaL :

Utarninkali Ir P 4 t n y « a « ^ |
ana l iki I vaL

DR. S. BIEZIS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 W«at SSaA Stpaft
Oor. S. Lea vht St. TeL Ganai ai3S i
Rezidencija: 8114 W. 42nd Si.
Tel. Lafarette 4MS
Valandos: 1—4 A 7—8 r. r.
Nedėlioj: lt—11 ryto.

Dr.S.A.Brenza
4608 SO. ASHLAND AVM,
GhloaffO, UI.
VaL:
9 ryto iki 18 plot: 1 po
piet lkl S po piet, 8:88 rak, Ud
t:tO rak.

DR. H E R Z M A N
I I

8133 South Hafrted St.

Telefonas Boulcvard II

CHICAGO. ILL.

VVESTVILLE, ILL.

WINBERRY

JOHN KUCHINSKAS

D A K T A RA

=

R U S I J O S

Tel. Botilevard 2180

Oeral lietuviams llnomas per I I
mrtų kaipo
patyrea
fydvtoja*.
ehlrurgai Ir akušeris.
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokias
alectroa prietaisus.
Ofisas | r Labaratorftai 19M W.
18th St., netoli Morgas l t .
VALANDOS: Nuo l l — l l pietų
Ir nuo I |kl T:II vaL v a k a r e
Dienomis: Canal
ralefonal:
1111. Vaktt
South Shore 1118
Boalevard 4111

Dr. AJ. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Cfeieago, Dl.

Tel. Canal 02S7 Rea. Proapoct 6888

DR. P. L ZALATMIIS

S235 South Halsted S t
VaL:

I — I I A, M. ir po l v. vak.
-M

SPECIALĖ ATYDA!!
VYRAMS

Gydytojas ir Chirurgas
1881 Sotitli Hals«ed S t
Rezidencija 8600 S. Arteoiaa ATO.
Valandos: 11 ryto iki 8 po plotu:
#»<•
6 lkl 8:80 vakaro.
Ramu Ir
M Blvd. 6818

DR. A. J. BERTASH
8484 8. HALSTED 6TREKS
Ofiso ral.: 1—8 p. p. 8-8 vaL

Kiekvienas vyras^ kuris
kenčia nuo veneriškos * krau
jo arba odos ligos turėtų
ateit del pilnos egzaminacijos, kad žinotų gerai savo
padėjimą. Nekentėkite atei
kite šiandien. Yra priežastis
kiekvieno skaudėjimo, o jei
jųs kenčiate skausmus tai
reiškia kokia nors dalis ta
vo kūno nedirba gerai.
$10.00 X—RAY egzaminacija tik $1.00 šį mėnesį.
Aš jums paaiškinsiu kaip'
atgauti sveikatą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovu, Moterų ir Vyrq Ligą
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 8—4
po piety:
nuo 7—8:30 vakare.
Nedėliomis 10 Iki 12
Telefonas Midwajr 8888
• •

— • • — i m m

t

Dr. Maurice Kali
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND A T S .
Tel Yards 0994

DR. S I N G L E Y
SPECIALISTAS
20 W. Juckson Blvd.
arti

State Street
Chicaffo
Imkite eleveiterj iki 18
aukftto
įėjimas Room 1018

\

Rezidencijos Tel. Plaza 8208
Valandos:
Kuo 10 iki 12 p i e t
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo 7 Iki 9 vakarą
Nedėl. nuo 10 lkl 12 piet
TeL Lafayette

8788

DR. A. J. JAVOtt
GYDYTOJA* EB CHIRURGĄ*
4448 SO. OALIFORIOA A V Ė T O *
VAL.:
9 iki 12 ryte; 8 iki 6 p
p. 7 iki 9 vak. Panedėlials Ir
Pėtnyčioras 8 p. p. iki 9 vak.

OPTEMITRISTAI

Persikėle į.Naują Vietą

- '

ii

Fhone Boulevard 8488

DR. VAITUSH, I . D.

Dr. M a r g e r i s

OPTOMETRISTAS

GYDYTOJAS IR O&mUBOAB

3327 So. Halsted Street
VALAND08:
>S:
Nuo 18 ryto Iki 9 po piete
Nuo 8 po ptetu iki 89 vai. sakam]
Sekmad.: nuo 19 ryto» Ud * pa pi et I

_

J

•

Ofiso TeL Lafsyette

DR.S.L

Lietuvia Akių Specialistas.
Palengvins aktų Į tempimą ku
ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo,
nervuotumo, skaudama aklu karitį. Atitaisau kreivas akie, nulmu
cataractua> Atitaisau trumpa ragystc ir tolima regyste.
Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egzaminavimas
daromas su elektra parodančias
mažiausias klaidas.
Speclaiė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.
Valandos nuo 18 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomis nuo M ryto |kfl
1 po pietų.

(Dabar -gyvena:)
4712 S. ASHLAND AVE.

J

Ofisas: 480t ^
Re^denoija: 1T*8 8L
Tedofonas Plasa
Valandos: 12 iki 2 p. p. T 883 9 f.
Nedėlioms: 11 ryta lkl 1 p. a.

Ofisas VaL
Rezid, TeL Dreiei

tlfi

Dr. A. A. R O T H
BOBAS GYDYTOJAS I B
8pecisJJssas lioteriSku.
Vaikų ir visų chroniškų Ugm
O F I S a. B

3103 So. Halsted St
Kampas Slst Street
Vai.: 1—S po p i e t 7—8
Ir ivantsdieniais 19—11 d.

-r

7

D K A V 9 K I
— -

* *

CH I CA GO JB
Visu tat skyrių atstovai, ko
lonijų darbuotojai kviečiami
laiku suvažiuoti.
"Draugo"
Administracija ? E i E a n t A p s k r į<$i 0 nutarimu,
raneša, kad nuo Sausio m . j l y g i a i 7 ; 3 0 v a l laatu r * , K .
dienos 1927 m. " D r a u g o " Į M a t u J a i t i s ČMrĮ9 p o l i t i l 4 p r a .

PRANEŠIMAI.

nešimą. Todėl visi atstovai
Ftac?«ant iš kalno u i visus prašomi nepavėluoti.
metus
$o.OO
Valdyba.
' įsei metų
3.50
Irims mėnesiams
2.00 CHICAGOS VYČIŲ SCENOS
r
ienas menesis
75c.
MĖGĖJŲ DĖMESIUI.
rvi savaiti
36c.
Ltskiras " D r a u g o " ekz. 3c.
Sausio () d., 1027 m., 7:30
Lietuvą metams
7.00 va I.* va karo. Aušros Vartų patsei metu
4.00 rop. salėje šaukiama bendras
FEDERACIJOS POSĖDIS.
Ateinantį, trečiadieni, sausio
d., 1927 m., Aušros Vartų
)arap. mokyklos
kambary
:30 įvyks Federacijos Chicafos Apskričio priešmetinis
>sėdis. Bus renkama valdyba
1927 metams ir svarstoma ki\i svarbus reikalai, kuriuos iš:elė pastarųjų dienų įvykiai.

(jKAbORIA':

S. D. LACHAVVICZ
Lietuvis
Graborius
2314" W. 23nl Placc
Chtcago, III.
Patarnauja laidottivf'se kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Canal 1271
2199

Boulevard

;

džiaugdamies, kad
desėtkų metų turėsime jaunoj
savo taupė darbuotoją, kurs
beabejo, seks savo tėvų pėdo
mis.
Bečleris.
LABD. SĄJ. 7 SEIMAS.
——

(Tąsa iš 3 pusi).

MARQUETTE PARK.

41 S*

A, MASALSKIS
Movų patarnavimas laldotuvėaa
!r kokiam reikale, visuomet estą
aanžlningaa
ir nebrangus, todėl
kad neturime Išlaidų užlaikymu
skyrių.

3307 ATJBURN A T S .
CbJcago, IU.

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

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAORABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage A ve.
T*L Tards 1741 Ir 4 t 4 t

SKYEITJS
4447 Bo. FaJrfleld AveaM
Tel. Lafayette §7IT

SKYRIUS

141t So. 49th Ootirt
Tel. Cicero 8794

fiKTRIUS
I M I Ąuburn Arenos
Tel. Blvd. S201

J. F. R A D 2 I U S
l i e t u v i s Grabortssi
Clktcagoje
x. Laidotuvėse patarnauju
geriau
Ir pigiau negu
kltl.
todėl, kad
priklausau
prie
grabų išdlrbystės.
OFISAS:
• • S West 18 St.
Tel. Canal 4174
SKYRIUS: S2S8
8o. Halsted St.
Tel Blvd. 44CS
1
V.

BUTKUS UNDERTAKINO
IV m

Ine.

•adlev.

JJ

pos artistai. Tv*i kas gal ma-i rai*e praleista E. Navickienė,
E. A\
nė, kad jau per daug buvo ra- iniri aukojo $1.00.
syta apie Šiuos artistus. Bet
kas matė lo'sima tikrai žino,
kad toli gražu nebuvo užtek
tinai apie juos'parašyta. Veikalas yra gan ilgas ir sunkus] j ) a k a r " D r a u g o " stoty*e
išmokti. Bet tie artistai visai pas P.
p Bielskį
B i e U k i kasdieną,
k a ^ ^ n n ypacf
vnn?
nepaiso to. Jie veikalą sulošė, vakarais, būna didelė žmonių
kad jau goriau nei nereikėjo. kamša. Mat eina išpardavimas
Siame Seime t,tžoE|TA01N įvairių katalikiško
tūrinio
Taigi Lab. Sa-gos 7-tas Sei
knygų ir *' Draugo'' kalendo
mas visaip žvilgsniais pavy
rių. Kas nenori mokėti už kako.
Korespondentas.
lendorį, užsimoka $6.00 me
tams už " D r a u g ą " ir kalenT0WN OP LAKE
dorį gauna d y k a i /

Iš T0WN OF LAKE.

Seimui pasibaigus, "VVostsi:
/
dės darbščiosios šeimyninkės?
Krikštynos darbuotojų
foimyJ. Šaulienė, E. Vileiauskienė,
tioi*
M< Mikšienė, J. Bokiem*, V.
'Gruodžio 19 d. buvo krikš Jusevičienė, F . Šliogerienė, p.
tynos sūnelio įžymaus lietuvių oinkevroionė, V. Galauskaitė,
katalikų darbuotojo Juozo Mi- K. Lukošiūtė, L. Griciūtė, A.
okoliuno.
•
Mikšiutė, M. Žibiutė, F . RoJ>ab. Sį-gos 7 Seimo protoSusirinko namuose nemažas kiutė, E. Kodžiufcė, P. Bart- kole, k u r i o t ą s a tilpo " D r a u
Vlctoria Photo Studlo
L. Vyriu Chieagos kuopų sce l)urolis pakviestų draugų, sve kaitė, f,. Jusovicius, A. Bart- g o " num. 304 pačioj pradžioj
44
nas mėgėjų susirinkimas, ku čiu: Kūmai buvo: P. Pumpu kus, V. Radzevičius, A. Stan padėta &v. Pranciškaus drFotografas
riamo bus atgaivinta Apskri tis ir Sof. Kekužienv". Jie nu- kevičius, J. ViV'iauskas, A. Ra- ja, kurią atstovavo X. Sakaitė.
čio dramos sekcija. Susirinki vožė jaunąjį Miekolhmuką jjdzevicius, A. Linkus, A. Gle-j A. Gedvilienė ir M. Šedeikienė,
;
VeatuTlų, !«!mui numatoma šitokia svars Kv. Jurgio bažnyčią pakrikšty- bauskas, A. Vaičiulis, Z. Vy- ( iš Šv. Kryžiaus parapijos, aumynų,
Grupių,
ti.
J
a
m
vardą
davė
Gilbertąšniauskas
vėl
vaišino
delega-'.kojo
$1<0.00."
Čia
Seimo
Raš
tymui tvarka:
Pavienių Ir viso
Algirdą.
tus skania vakariene. P e r va- tininko labai apsirikta. Turėkių
fotografijų.
1. Komisuos pranešimas.
Kalno* teisingos,
Kumams sugrįžus, po valą-; karionę aukų surinkta $39.00. jo būti *'I)r-ja Šv. Pranciškos
2. Prezidiumo rinkimas.
darbą*
guaranndėlės,
visi
buvo
pakviesti
prie
Taip-gi
per
vakarienę
buvo
Rymiotės
motenj
ir
mergai
tuotaa.
:>. Mėgėju, registracija.
l
talo
kurfi
mivo
ausini
4. Artymiausias
sekcijos Į *$° * >
£
pasakyta koletas trumpų pra- čių atstovės: M. Xikšionė ir SIS I M t h 8t. Oahimet Cfty, HL
i. i r n a <
I apdėtas visokiais valgiais, gar- kalbėlių.
Tei. mtmmtmš MSO
E. Xavickienė. Auka $10.00.
5 Pranešimai, kas 'toje srity į <&»*«*• Fmamtimml'timin
šis Seimas, galima sakyti,
Be*to, pavienių aukotojų salima
veikiama visose kuopos o. " j S *
apsieiti be -spyčiuką", pasižymėjo tuo, kad jame-da
KRAUTUVIŲ FTJtCERIAI
li. Valdybos rinkimas.
j ypatingai tokių kilniu darbuo- lyvavo delegatai ne vien tik iš
Grosernlų, Bn\
Černių,
Dellka- ., , •• .
,.•
• ,tojų šeimynėlei. "Toastmaste- Chieagos, bet ir is tolimesTiiui
tessen,
Restau. .
.„. . ,.
Be KIMBALL Grojlklio Pijano Jųs
t. Sekcijai vedėjo rinkimas.!! rio M džiabas primesta p. Pr. a p i.e .l i.n.k.l l l . JT .i e VISI
rantų, Kendžlų.
r e i s k e (ll- nebusite patenkinti, nes Jūsų geismą?
Bekernlų.
m u š u
4<
,:
5. Xauji sumanymai.
girdėti geresnę muzika ir turėti gra
(Čižauskui.
Po
«;pymika
irtdelio
pasitenkinimo
epeclsJumaa.
žiausi
pijaną
jt
sų
namuose
rūpins
I.abai pagei<lanja|nia, kati
,:
Geras patarnavimas, iemos fcMĮSgge>
linkėjimus
išreiškė
*'Vyties
Nepamiršta nei šėimyninkės. Jus įsigyti.
tame susirinkime dalyvautų
a
.
SOSTHEIM8
redaktorius, Alf. Panavas, Ju Joms taip-fri per vakarienę pa
l t l S SouUi State Street
visu Chicagos ¥vvhi, priklaulė Pumputienė, Kupliauskienė, reikšta daug (K'kingumo. Ta
sančiu Apskričiui, režisieriai
f
— _ ^
GROJIKLĮ PIJANĄ
neaplenkta nei paėių pp. Mk*-- vakarienė il^rai pas delep^atus
ir visi mėgėjai bei norj sce
LEAVITT 8TB. GARAGE
kelium), Juozo ir Alenos.
mis nepamiršta.
noje dalyvauti. Taigi visus
Mes taisome Įvairius automobi
Laikas linjįmai^ėjo. Nei ne
Bet vakarienė dar nebuvo
lius, Mazgojame, užlaikome . Įvai
kviečiame."
rių automobilių dalis. Taipgi ran
pajusta, kaip atėjo ir vakarie- paskutinis Seimo įspūdis. Vaduojame garadžlų del pastatymo
Komisija:
automobilių.
t
nė. Svečiams buvo linksma ir karienę bevalgant, į svetainę
Domą Gustaite,
LEAVITT STR. GARAGE
gardu, bet sįtmynrnkės turėjo jėjo būrys visai haujų jaunų
Antanas Mureika,
2226-30 S. Leavitt Street
^ana daujr dirbo.
veidų. -Tai buvo no į a s kitas.
Ignas Sakalas.
**hooe Ganai «f54
Visi skirstosi linksmi ir
kaip tik L. ,Vyt%) 5-to s kuo-

J.

Ueensei

n o W. 18 St., Chicago, BL
Tlskas kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
slas patarnavimas. Važiuojama i
tolimesnes vietas už tą pačia kal
ną. Leiski t • mums pagelbėti Jums
nuliūdimo valandoje.
Telefonas Canal S K l

ei vienas namas negali
apsieiti be katalikiško laikraš
čio ir "Draugo''
kalendorio.
Agentas*
'.l<>tW

I K-P*

Žuvo uždarytam garadžiuj
Edith Jindra, 18 metų, Oak
Parke, nuėjo į garadžių automobiliu nuvažiuoti į krau
tuve. J a i ilgai negryžtant, tė
vas nuėjo į garadžm ir ją ra
do užtrukusią monoxide du
jomis. Automobiliaus inžinas
dirbo.

i

Žuvo Chicagos politikas ir
bankininkas Jos. Rusbkewicz
jo automobiliui susidaužus su
kitu automobiliu.

PRAKAITUS

NAMAI - ŽEMĖ
e.
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• •

-
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Kiekviena ypata geidžia girdėti ge
resnę muziką ir kuomet Jus pama
tote KIMBALL
pijaną, pakeli }0
virfių Jus pamatote Šios medalius su
žodžiai?, "The only ' manufacturer j
Tbus Honored," tuomet Jus tikrai ži- Į
nosite kad radote geriausi planą pa
saulyje t. y. KIMBALL.

PRAŠOME.

GRABORIUS

Oo.,

IJUL-J.i.

Pirmadienis, Sausis, 34 1927

K I M BAL L

ac

Tel.

metus gaus dykai savaitinį
laikraštį " L a i v a " .
.• Dėlto, dar kartą kviečiu vi
sus Dievo Apveizdos parapi
jomis: vyrus, moteris, bernai(liūs ir mergaites įsirašyti i
rėmėjus.
J. Blankus.
•
-

P*
po poros

—

V

r

Prašome Lietuvos
Vyčių
kuopų bei jų prietelių nereng
ti jokių pramogų šeštadieny,
vasario (Feb.) 26 d., nes tą
dieną L. Vytfrq b kiiopa, sykiu
su Nelaiko Prasidėjimo mergaiėių draugija, rengia ypa
tingą šokių vakarą, į kuri
kviečiame .visus Yyėius-tes ir
jų prietelius. ftokis bus t 4 InM
lonnar'
La Salle Hotel"
4
'Red Room'e". '
Vakaras rengiamas ne trim.
kad pasipelnyti, bet kad duo
ti visiems progos geroje vie
toje sueiti ir linksmai laiką
praleisti. Ti kieta i nebrangus:
$!.;")() porai. Pigiau negalima
ir norėti.
Tikietų galima gauti pas
kiekvieną panelę arba vaiki
ną', kurie priklauso L. Vyeių
kuopai arba N*. P. Š. P. M.
draugijai.
Rengimo Komisija.

IVAIRŲS K0NTRAKT0R1A1
PEOPLES HARDWARE
' AND PAINT CO.

i

Peoples Furhltųre' 0 o - yta vienin
telės. Lietuvių krautuvas autorisuotos
parduoti Kimball produktus, už vie
ną teisingą lidirbėjų kainą su geriausomis išlygomis.

PIRKITE KIMBALL PAS
PEOPLES DEL JŪSŲ
PAČIŲ GEROVĖS

PIANŲ KRAUTUVĖS
1922—32 So. Halsted Street
4177—83 Archer Ave.

8 A V I N I N K A I

GREGOROWICZ BROS.
Užlaikome:
Maliavos, Aliejų, Stiklų. Auto reik
menų. Įrankių, Indų ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų.
Turime plombinių ir elektros
reikmenų
I M I WE8T 47tk 8TREBT»
Telefonas Lafayette 41M
ChJcago, TA
M M

BRID6EP0RT PAINTING
& HARDVVARE CO.
Malavojime, dekaraopame,
kalsiinnojame ir popemojame
namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popiern ir stiklu ir t. t.
3149 8 0 . HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Ohicago, 111. Tel. Yards 7283

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3 TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

PEARL QUEEN

DIEVO APVEIZDOS PAR.

Concertinos

Šiandie, sausio 3 d. Marijo
nų Kolegijos Rėme jų 26 sky
rius laikys labai svarbų susi
rinkime, Dievo Apveizdos parap. mokyklos 3 kambary, 8
vai. vakare. Del to meldžiu
visų remejii susirinkti ir ap
kalbėti bėgamus reikalus. Bus
išduota raportas iš buvusiu
prakalbų ir Centro. Kviečiu
atsilankyti ir tuos, kurie yra
padavę vardas, o auką žadėjo
kitą sykį įteikti. Taip pat ku
rie nori priklausyti prie sky
li o, Atviečiami ateiti ir įsirašy
ti į Tokią kilnią
draugiją.
Mokestis tiktai $3.00 metams.
Už tą mokestį narys per visus

.

«/

Paskola suteikiama į vienų dienų
Perkame real estate kontraktus

International Investment
Oorporation

6% 1-miMORTGYČIAI 6%

Taipgi
turim
visokios rųšiet
kitų
inuzikališkų
instrumentų.
Mes spausdiname
Lietuviškos
muzikos del Concertinų. Orkes
trų ir Piano Soiams.

Parduodame l-.mua mortgyčlus
ir skolinamo ant jų. Norėdami
investuoti pinigus ant 6%, ateik
ir pasiteiriauk, kaip J u s i pinigai
gal neSti 6%. Pas mus padėtus
pinigus gali atsiimti kada norL

Parsiųsime mūsų
kataiogadykai

Justin Mackevičius,

Vitak — Bknic Co.

2M2 SO. LEAVTTT STREET
Oiica*©, m .
Fbone Canal l « 7 t

4639 So. Ashland Ave.
CbJcago,

m.
*Vi

.

-

J

*

ADARYK DURIS
ĮLEISK SUROMSKĮ.
Jis turi geriausių
mainų,
maino namus ant farmų, farmas ant namų, lotus priima
už pirma. įmokėjimą ant na
mų, biznius maino ant namų.
Pardavinėja geriausius auto
mobilius Fraitfdin ir Paige
karus. Atvažiuok su savo se
ną automobili gausi nauja jei
gu turi lotą mainyk ant auto
mobilio. Šie bargenai parsi
duoda arba išsimaino.

i

•

I
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« %

10 flatu naujas kampinis
mūrinis namas įmokėti tik
$5,600,
kitus kaip
renda
1300-2 So. 48 Court, Cicero,

m:
2 garadžiai ant pardavimo
arba mainymo galima nu
pirkti sų, mažh į įmokėjimu.
Kas nori eiti i antomobilii|
biznį padarys daug pinigę.
• 8 flatai ir 2 storai biaaiiavas namas ant So, Halsted S t
įmoket $5,000 kitiLS kaip ren^
da.
0

Brighton Park 2 flatų po 4
kainb. su visais įtaisymais
jmok€t tįjc* $700 kitus kaip
renda.
4 flatų bizniavas kampinis
murinisn amas garadžius del
8 automobilių, savininkas mai
nys ant farmos arba bile ko
kio biznio 501 W. 32 St.

Kapitalas $500,000.00
3804 S. KEDZIE AVE
Tel. Lafayette 67S8-671*

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

KAS ČIA NORI
BANDYT SAVO
LAIME?

C, P. SUROMSKIS 00.
5833 S. Western Ave.
Tel. Beplock 6151
BRANCH

3352 So. Halsted St.
Tel. Yards 6751
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