"Draugas" fra vipnintčli* be- Į
tnvirt katalikų dienraštis Ameriko
je. Šiais metais suėjo jo gyvavi- j
mo 10 metii. Visi "Draugo" <1ran£ai ji remia, nes "Drangas" re
mia savo draustus.
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Spauda -r tai galinga jėga. Ą
jėgą gerai panaudoję, sukursime
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus.
Susipraic katalikai remia pinigais
ir raštais katalikišką spaudą.
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MEKSIKOJ
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ROMA, saus. 18. - Meksi
kos valdžia tvirtina, kad į kįlančią Meksikoj revoliucija
maišosi Bažnyčia.
Tai Vatikanas griežtai užgi
na. "Bažnyčia nekovoja savo
priešu kardu arba ugnim, bet
dvasinėmis spėkomis, paeina
nčiomis iš maldų i Kristų",
pareiškia vienas Vatikano auk
štas asmuo. T a d Katalikų Bažnvčia nieko bendra neturi su
revoliucija.
Amerikos Kolumbo Vyčių
komisijonierius Kuropai, K. L.
llearn, taipat užgina, kad Ko
lumbo Vvčiai remtu rovbJiuci-

Kiniečiai Puola Krikščionis,
Svetimšalius
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Telefonas: Roosevelt 7791
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CHTCAGOJE
Rado gafybes svaigalŲ

Praneša Apie Galimą J. V.

ilATVVOOD, UI., saus. 16.
Teismo warantu nešini pro- Šv. Jurgio parapija, 33 st
ir Aulnirn ave., Chicago, B . ] l u b l c i m a i a - e n t a i P u o , e * v e s t l "
•! Mastauskui, Chicago, Lietuviui™ 111 * f i r m o s r ų s i l l s ' ^ W o s t
______________________
uMasinio
^ ^ Susirinkimo
_t„_ h*»L~>PidMlmMonroe st. Pirmoj prie'saky
Pirmu
j yra Arthur C. AUyn.
*
kui:
Rūsiuose rasta įvairiausios
Kadangi šiandie Šv. .Tlono
Krikštytojo Draugija, Mclro* rūšies priešprohibicinės geros
se Park, 111., turi savo metinį ir nepigios degtinės ir nema
/
susirinkimą, tai visi nariai žai vyno.
KATALIKAI DALYVAUJA
GALIMAS KARAS S U
Viskas konfiskuota. Firmos
išneša protestą prieš tuos, ku
REVOLIUCIJOJE
MEKSIKA?
galvą
ir
dalininkus
žadama
rie kalba katalikų vardu. Tad
mes vist prisidedame prie jū areštuoti.
>!EXICO CITY, saus. 18.
WASHING1X)N, saus. 18.
sų susirinkimo ir kartu prote
— Meksikos episkopatas pa- — Ar J. Am. Valstybės žen
stuojame.
Apliejo rūgštimi
j skelbė pareiškimą, kuriuomi gia karau su Meksika?
Draugijos vardu komisija:
Edward Meyers, 23 m., 2843. nžgi»a, kad Meksiko s Bažny
Šis klausimas čia plačiai
ia
A. Joneba, J '.. Žvirbliu
ir
Ivir
W. Vau Ruren st. susibarė su <-' «"*• episkopatas turėtų politinėse ir finansinėse sfe»
_>
.Linuslika."
ją Meksikoj.
žmona. Rezultate pastaroji lie- ką-nori bendra su revoliucija. j rose svarstomas. Bet niekas
r=3
Episkopatas pripažįsta, kad j negali rasti atatinkamojo"-atjo uųgštimi vyrui į akis.
KINIJOJ NUSAKOMAS
MEKSIKOS LAIKRAŠTIS KATALIKAI DAUG NUKENLENKUOSE AREŠTUOTI
Jinai areštuota. Jis paimtas revoliuciją iškėlė ir veda Ti- (sakymo.
TĖJĘ
KARAS
APIE CALLES VALDŽIOS
SEIMO ATSTOVAI KO ligoninėn ir jam yra pavojaus,ĮJ^jim* Ginti 'Sąjunga, kurios į Anot žinių, tuo klausiniu suTERORĄ
MUNISTAI
priešaky yra Įžymieji pašau- • si rūpinusi ir žinoma New YoF<M)CH()\\\ Kinija, saus.
SHANGHAI, Kinija,-sana
liniai Meksikos katalikai, ku- rke finansinė AYall gatvė ir
1S. — Kiniečiu riaušių laiku'18. — Politinių reikalų toliY\RS\VA
aus 18
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J namus, 4200 So. Michigan
kaltina Calles valdžią už šian
Matosi, šiandieninė admini
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seimo
boulv., kuriuose gyvena neg
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KĄ CALLES VALDŽIA
stracija nelinkusi karau. Sako,
ir kitos įstaigos ir daug p n - nija yra tarptautinių kompliras
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atstovai, baltrusiai komunisSAKO
bus laukiama, ką Meksikos va
kuočių parako sandelis, k u r s ' . .
čia laužėsi vidun du vagišių,
Sako, Calles valdžia, prisi vatinių namų apiplėšta.
ldžia tolesniai pradės su sve
Fukien provincijos studen-jkas momentas gali eksp^oduodengdama plintančiais sukili
Anot konstitucijos, teismo tapat negru.
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mais, savo priešus gaudo, are
patvdymu bile' vienas seimo
štuoja ir be jokio teismo juos Dominikonų išlaikomą našiai- mesti kitur.
atstova s gali but areštuotas pagriel>ė revolverį, atsidarė du ( % k e ] b i a > k a d a t e i t y s n i l n A mi
_ V I R Š ŠIMTAS KUNIGŲ
t-ių
prieglaudą
ir
bažnyčią.
Iš-;
Patiriama,
kad
Į
kiniečių.
Camasiniai žudo*
/
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Anot sakomo laikraščio, tą
Mrs. J. Brown, 414 AY. 60 KONFISKUOJA KATALIKŲ j katalikų ir kunigų areštavimai.
PRIEŠKRIKŠČIONIŠKOS
jos ir aeroplanų.
terorą veda militariniai ir ei
VAGILIUS SUSIDŪRĖ SU st., pragaišo duktė Rutb, 16
SAVASTIS
Per kelias dienas areštuota
RIAUŠĖS
viliniai autoritetai.
SARGU
metų. Motina puolėsi, ieškoti.
•
j virš šimtag kunigų. Jų didžiu
SIUNČIA DAUGIAU KARO
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Jai talkon stojo policija.
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F(K)CH()W, Kinija, saus.
LAIVŲ J KINIJĄ
REIKALINGI NEGRAI
ROMA, saus. 17. — Šv. Pe
- Calles valdžia konfiskavo j tvirtovėn. <Tai militarinis ka17.
Krniečiai
čia
sukėlė
di
Pagaliaus
mergiščia
rasta
KUNIGAI
tro Bazilikos šaliniais vienas
keturiolika katalikų nekilnoja Įėjimas.
deles prieškrikščioniškas riau
LONDONAS, saus. 18. — Į
kelių
jaunų
plėšikų
kambary,
nesugauta s vagis mėgino įsi
mų savasčių. Valdžia tvirtina,
šes.
Nemažai
britų
ir
ameriko
Kinijos
pakraščius
Britanija
5412
So.
Michigan
ave.
'Suim
WASHINTJ»TON, saus 1>S.
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KAS KARO LAIVAS
y r a še'sios negrų parapijos, tik vyskupas Aguirre, kurio
dos kieme, Sidon'e, ramiai žai sakytas.
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rate.
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timšaliai persikelia į kitur,
naujas zero šaltis, kurs atei
VYASHINGTON, saus. 18.
nąs iš rytų šono.
daugiausia i juros pakraščius.
SLOVAKAI INEINA KABI
P E K I N A S , Kinija, sau*. 18.
— Nicaragua respublikos pre
Praeito didelio šalčio laiku
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saus.
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"DRAUGAS"
siun
Tai prezidentas praneša sa ščionys labai daug nukentėjo.
Čekoslovakijos kabinetan pa
Praneša, buk našlaičių įstaij B R I U K S E L I S , saus. 18. —
vo atsiliepime į J. Valstybių
čia per didžiausią LIETU
Apartamentinių namų karigaliau sutiko trys slovalcji va
gyventojus. Diaz liberalams gos ke?.etaK Seserų vienuolių j Belgn karalius baigė šešių mė
doriuj, 1437 West Roosevelt
VOS VALSTYBES BAN C
dai ineiti ir valdžiai krizis
nužudytąjį- keliolika išlaiko-' nesių jam parlamento pripapaduoda tokias sąlygas:
įoad plėšikų pašautas priva
baigėsi.
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
Pertraukti revoliuciją ir Sa mų įstaigoj kūdikių išskersta. žintą finansinę diktatūrą. Pra
tinis poliemonas B. Klein.
neša, jis p a t v a r k ą valstybės
casa grupė tegul, paskiria sa
"DRAUGAS" siunčia Pi
MIR__
BOLIVIJOS
ATSTO
vo reprezentantus šiandieninėn MARX IR VĖL PAKVIES finansus.
Senatorius Smith pagaliau
nigus Litais ir Doleriais: Per
VO
ŽMOfr
A
valdžion. 1928 metais įvyks
T A S SUDARYTI KABI
išvyko į Washingtoną. Neži
laidomis, Čekiais-Draftais ir
NETĄ
prezidento rinkimai. Tas turi
UŽGRIUVO KASYKLA
AVASHINGTON, saus. 18. nia, kaip jis bus priimta»s sebut atlikta J . Valstybių prie
Telegrama. >
— [Trumpai sirgus čia mirė nate.
žiūroje.
BERLYNAS, saus. 17. —
DES MOINES, Iowa,.saus. Bolivijos respublikos atstovo!
Prez. Diaz rei.-kia gilaus dė Pirm Kalėdų su ministerių ka 18. — Kuomet aną rytmetį a- žmona, Senora F . Soruco de« Iš atostogų parvyko Chieakingumo J- Valstybių prezi binetu atsistatydinęs kanclie- pie 100 darbininkų ruošėsi įsi- Jaimes Freyre.
gos miesto majoras Dever.
dentui CooUdge, kurs Nicara rjs Marx išnaujo pakviestas leisti Bloomfield kasyldon No.
=rs
gua respublika išgelbėjo nuo 6iidaryti naują kabinete.
5, kasykla staiga užgriuvo. F)į
CHICAGO I B APTLINDetektivai puolė Burr Oak
bolševizmo, religinės kovos ir į Marx yra centro (katalikų) | žeme žuvo 11 mulų. sakoma, i K Ė S . — Pramatomas sniegas užeigą. Suimta 6 vyrai ir mo-!
teroro.
partijos vadas.
kasykla busianti apleista.
ir šalta.
terys.
Telefonas: Roosevelt 7791 S

Meksikos Valdžia Žada
Nežudyti RevoliuciJoniene

Foochow'e KatalikiĮ Bažnyčios
Ir Įstaigos Apiplėštos

Britanija Siunčia Daugiau Karo Laivu
! Kinijos Pakraščius

Į VOKIETIJOS KANCLIERIUS IŠNAUJO
PAKVIESTAS CENTRISTAS MARX
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pažino Lietuvos perversmo įvykintojus jos išgelbėtojais iš
rubllahed Daily Kxctpt Sundays
«00
pasirengusių skerdynėms bolOM
T«ar . .
J. 50
Si*
Months .
Jševikų nagų. J i e pasmerkė A2.00
Three Months
.76
One
Monih . . . . . . .
merikos bolševikų protestus
Europ« one year
7.00
4.00
Six Month«
ir jų vagišką savinimąsi kal
.03
A Copy . . . . . . .
bėti lietuvių vardu.
Bolševikams
ne lietuvių
|t
vardu dera kalbėti, bet žydų,
tos "nematomosios rankos",
kuri juos diriguoja ir verčia
Aiškiai pasisako.
kaipo savo bernus ir vergus
ij Visi sukairėję lietuviai tvirvykinti jų planus.
ina, kad Lietuvoje nebuvę viSavo prijautimą dabartinei
kai bolševikų
perversmo
•
Lietuvos valdžiai, kurį vakar
>avojaus.
-pareiškė tikri Lietuvos vals
Gi iš tikrųjų tas pavojus tybiškai nusistatę josios sil
mvo.
Bolševikų pasiryžimas pnus, jie palydi dar gražia,
usovietinti Lietuvą buvo ti- [gausia dovana Lietuvos invali f
riausias. Jiems tai nėpasisedams kareiviams, kurie tokiais y
ė. Bet jie neišsižada tų satapo begindami Lietuvą nuo
»t-o "gražių sumanymų' \ Jie
bolševikų užplūdimo.
Etilui vilties, kad jiems pasi1
Garbe Chicagos lietuviams
ieks kruvinoji puota suruošti
tėvynainiams! J ų širdyse de
gėliau.
i| Dabartinius savo protestus ga tikroji ir tikrųjų Lietuvos
jie laiko prisirengimu prie vaikų meilė. Kartu su jų mei
R o s puotos.. Viename savo le keliauja Lietuvon ir jų
nuoširdi dovana, o ne kerštas,
Raikraštyje jie rašo:
1 "Amerikos lietuviai, griež- ne pagieža, ne vergavimams
L;
tai kovodami prieš jų valdžia svetimiems, kokis vyrauja vi
^ r e i š k i a dabartinę Lietuvos suose bolševikų protestuose.
**

DRAUGAS"

PASTABELES

valdžią) Lietuvoj, remdami
poziciją, gali daug prisidėti
prie pagreitinimo jai tokio
ikimo, kokis nutiko Rusijos
zarizma'".
Taigi, taigi! Visi gerai at
mename, kokią puotą kėlė bol
ševikai, nuversdami Rusijos
carizmą. Savo žiaurumu jie
viršijo laukinius žvėris. Šim
tai tūkstančių žmonių krito
į u o bolševikinių budelių. Ir
Šiandien dar jie Rusijoje sa
vo kruvinosios puotos nėra
*aigę.
Nieko stebėtina, kad dabar
Visose šalyse į bolševikus žiu
r i kaipo j sužvėrėjusius žmoes ir rūpinasi, kaip įmanyda
mi, apsaugoti nuo jų šalį.
Žmonijos geradariai.
Žiūrint į bolševikų žiauru
mus Rusijoje ir įsivaizduo
jant, kaip jie butų vykdę savo
sovietus Lietuvoje, tai tuos
Lietuvos perversmo įvykintoHus reikia skaityti žmonijos
geradariais. Reikia juos remti
Įir stiprinti, kad jie ir ateityje
DLietuvoje bolševikams neleisrtų pasimaudyti žmonių krau
juose.
Lietuvos prieteliai.
Lietuvos prieteliai, tikrieji
jos vaikai, tikrieji tėvynai
niai, susirinkę sausio 16 d.
6v. Jurgio par. svetainėje pri

CHICAGOS IR APIELINKČS LIETUVIU KATALIKŲ NEPAP
RASTO SUSIRINKI MO REZOLIUCIJA.
- —
•

•
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AMERIKA IR LOZANNOS
SUTARTIS.
J. Valstybių senate iškilo
smarki opozicija ratifikuoti
Losannos sutartį,
padarytų
su Turkija.
Sutarčiai priešingi senato
riai argumentuoja, kad su
Turkija neverta turėti nei jo-
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Jeigu nematote "Bayer Kryžių
v.
s a n t y k i ų ; n e t i k S U t a r c l l l . J ta inktr pakelių
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nentai.
Turkijoj gimęs turkas, ar
mėnas, ar kas kitas, visuomet

šalčių
Neuritis
Dantų Skausmo
Neuralgijos

Galvos Skausmo
Lumbago
Rumatizmo
Skausmų

Kiekvienas neatdarytas
-Bayer"
v a l d i  pakelyje randasi nurodymai. Pakely
niu,
n o r s j i s t o ir" l a b a i n e n o - i dvylika pilių kainuoja keletą centų.
Vaistinėje taipgi parduoda bonkas
retų.
124 ir 100.
(6)
l
turi

pasilikti

Turkijos

Turkų valdžia pažymi, kad ~—
Turkijos įstatymai pirm visa-! ninkai tuotarpu pareiškia, k a d .
ko. Turkijos valdinys jokiu ratifikavimas reikalingas Abūdu negali prasilenkti mili- merikos interesams Turkijoj.
Laikas sukrusti.
t arine s tarnybos. Jei jaunas! Kuomet-gi bus atnaujinti sanAmerikos lietuviai katali
turkas apleidžia šalj ir pas- tykiai, artimuose Rytuose Akai perdaug jau nurimo. Besikiau gryžta, jis varu paima-' merika komerciniai galės pelkuriant Lietuvos nepriklauso
Adv. B. MASTAUSKAS.
įgalioti pasirašyti.
mas kareiviauti ir priede d a r ' n y t i .
mybei daug jie dirbo. Tiesa,
baudžiamas, kad paskirtu lai
Taip .ta Lozanncs sutartis
Susirinkimo vedėjas
daug tada padarė. Bet nerei
A. BACEVIČIUS,
ku šaukiamas neatsiliepė.
ilgas laikas ir sirguliuoja se
kėtų tik tais savo darbų vai
B. NENARTONIS, .
Rengimo komisija:
nate.
n*.
Turkiškai
elgiasi
Italija
ir
siais džiaugtis ir dabar ramiai
A. VALANČIUS,
Franci ja. Šios abi šalvs neprisnūduriuoti.
A. BARSČIUS.
pažįsta svetimų šalių piliety- QIENQS UŽDARBIS " KO"
Mums išrodo, kad katalikų I •
•s&mįįjįr '-"^gaM?* " * * & H 1 H bės savo valdiniams, kurie mėj
I rPI IflP M i l i n i I
jau užtektinai atsilsėta. Jau
gina prasilenkti su kareiviuLLUIJUO
IAUUAII
i
laikas jiems vėl sukrusti ir sto
4
Meksika ir Kanada ėmus vimu.
'Su i i u o laišku prisiunčiu tais taip prijuokina, kad net
t i darban. Tiek yra tikybinių
Pa v., jei kelių metų FraneiP» Karpavičius, Cliieago,
ir tautinių reikalų ne tik Lie vieną dienraščio " D r a u g o " pilvų' pradeda skaudėti. O abi kartu sumokėjo 25 nuo$5.00
tuvoje, bet ir čia Amerikoje, skaitytoją. Man teko Stt~ Juo kaip buvo rašyta apie Lietu-1 šimčius. Azija užima trečių joj gimęs vaikas išvežamas A- 111
J. Geraiunas, Chicago, 111.
jog neveikti tiesiog yrą nuo netikėtai susidurti ir aš patė- vos studentus, tai ir apsi vietų — 12 nuošimčių. Azijoje merikon, kur jis išauga amerimijau, kad jis skundžiasi jog verkti reikėdavo. Taigi vienu svarbi tkisios Amerikos prekių konu ir palieka J. Valstybių j
$5.00
dėmė.
" Draugų" importuotojos skaitosi Japoni piliečiu, jis gali but suimamas j V. ir O. Kavaliauskai, ChiNuknkščionėjimas plinta. nesą gerų laikraščių. Girdi, žodžiu, mylimų
Tikybinių klaidintojų ir mul- Braddok'o bedievių tėvas J. mylėsim visuomet. Dieve duok ja ir Kinija. Be jų yra dar yra ir pristatomas militarinėn tar cago, 111
$5.00
nybon, jei kokiais reikalais
kintojų netrūksta. Čia gimusi jam išgyręs, kad geriausias sveikatos visiems " D r a u g o " kitos ten mažesnės šalys.
A. Kumšlytis, Chicago, UI.
Pietų Amerikai teko 9 nuo gryžta Francijon.
Tečiaus
jaunuomenė apleista. J i eina laikraštis esųs " V i l n i s " . Bet leidėjams ir daibuo tojams.
$5.56
žmogus
buvo
nesenai
iš
kitur
Su pagalba
šimčiai. Svarbi.uisiomis ėme- Fra nei ja retam atsitikime taip
savais keliais. Girtybe tarp
J. Berkelis, Chicago, III.
atvykęs ir to agentėlio nepa
jomis yra Brazilija, -Argenti elgias. J i dažnai atsižvelgia
lietuvių įsigali. Nemoralybė
A. P.
$5.00
žinojo, tat ir užsisakė. Bet
į tokias ar kitokias aplinky
na ir Chile.
didėja.
A. Šed varas, Chicago, III.
nian paaiškinus, kad minėtas
Ar šių visų dalykų neuž
Australija ir aplinkinės sa bes, ypač į gryžusio buvusio
:
:
$5.00
laikraštis yra bolševikų ir pa
los, kurios visos pirki y boję valdinio tinkamumų.
tenka, kad susipratusioj i lie
Kuii. J . Česna, Sioux City,
tarus
išsirašyti
dienraštį
yra žinomos kaipo Oeeanija,
tuviai katalikai veiktų, j tem 4
«p0.Uu
Kitaip yra Turkijoj. Tenai i o\>\ a
'Draugų"
žmogus
mielu
no
sumokėjo 4 nuošimčius.
pę visas savo jėgas.
negali iš Amerikos gryžti ėia
E . Vilutis, Maspeth,
L.
ru
manęs
prašė
tai
padaryti,
Katalikų spauda labai rei
$5.0U
Afrika skaitosi mažiausia naturalizuotas turkas, armė I
Jungt.
Am.
Valstybių
Koka
ir
išpildžiau.
kalinga apimti dar platesnes
Bernardsvflte
Amerikos prekių importuoto nas, ar kas kitas, kurs pir _ A. Meale,
mercijos departamentas pa
dirvas, negu ji turi.
ja. Tenai visos kartu šalys miau neatbuvęs savo regularės
$5.00
Visa musų šeimynėlė myli
duoda žinių apie pirklybų su sudaro 3 nuoš.
tarnybos turkų kariuomenėje.
M. Grinevičius, YVorcester,
skaityti " D r a u g ą " .
Rodos,
**; An
J tai visa atsižvelgiant, se AFM<\
VISIEMS SEKTINAS PA sunki ta diena, kada nesu užsieniais 1926 metais.
Pasirodo, kad svarbiausia
VYZDIS.
Iš apturėtos visos pinigų iš Amerikos prekių importuo natoriai oponentai argumenK. ir K. Bitautai, Ean Clailaukiam " D . " ateinant. Vienų
$5.00
dienų perskaičius tęsinį, tai suuos- už prekių eksportų toja yra Europa. Europų ap-'tuoja-, kad su Turkija neverta i re, Mieli.
Iš Braddock'o, Pa., mums
Kun. Dr. K. Matulaitis,
u nekantrumu lauki rytojaus. praeitais metais 47 nuošim gyvena daug <žmoniu. Tenai t turėti santykių.
_,, - _ „ _
„
*
•
.
.
. '
rašo.
• O jau tam kampelyje, tai kar- eius sumokėjo Europos šalys, j kultūringos tautos. Amerikoj
Sutarties ratifikavimo šąli- Mar. Kol. Rem. reikalų ved.

"ŽIDINIO" III TOMAS,
(Tąsa).

"Bayer A s p
tikras Saugumas

*

Chicagos Lietuviai Katalikai, susibūrę į dešimtį parapijų, suorganizavę
daugiau šimto penkesdešimt katalikiškų draugijų, susijungę į devynis Centralinių Organizacijų Chicagos Apskridius, kuriuos visus vienija L. R. K. Federa
•
.
cijos Chicagos Apskritys,
nepaprastame visos Chicagos ir apielinkės lietuvių katalikų susirinkime
Sausio mėnesio 16 diena, 3 vai. p. p., susirinkę į šv. Jurgio lietuvių parapi
jos svetainę,,ir išklausę nuodugnų politinį pranešimą apie paskutiniuosius įvy
kius Lietuvoje, būtent,
•
kad brangi mums Tėvyne Lietuva savanorių ir kariuomenės dėka išgelbė
ta iš baisaus komunistinio pavojaus,
kad garbingi mūsų kariai ne vien iškovojo, bet ir apsaugojo Lietuvos Ne
priklausomybę, nepabijojo statyti savo gyvybę pavojun prieš buv. generalinio
štabo viršininko liaudininko Škirpos atvestąją mušin policijos mokykla, kad
į vykusis Lietuvos valdžios pasikeitimas ne vien teisėtas juridiniu žvilgsniu su
pilnu liaudininkų vadų; buv. prezidento D-ro K. Griniaus ir buv. min. pirmi
ninko adv. M. Sleževičiaus — pritarimu ir parašais, bet ir todėl, kad dabar
Lietuvą, paėmė valdyti tautiniai ir valstybiniai nusistačiusios partijos,
visi Chicagos lietuviai katalikai sveikina garbinga, kovose už Tėvynės
Nepriklausomybę pasižymėjusią kariuomenę, savanoriui sveikina lietuviška ir
patrijotinę Lietuvos valdžią,
sveikina garbinga Tautos Sunų, pirmąjį ir dabartini jos Prezidentą p. An
taną Smetoną,
N
sveikina visą katalikišką Lietuvos visuomenę, pareikšdami, kad mes,
Amerikos Lietuviai Katalikai visi kaip vienas dėjome gausias aukas Tė
vynei Nepriklausomybę iškovoti, ją palaikyti, nes mes mylėjome savo tėvų
žemę, kuri mūsų bočių ne vien prakaitu, bet ir kraujais aplaistyta, ir toliau
mes Lietuviai Katalikai remsime Lietuvą kovoje už pilną nepriklausmoybę,
nesibijodami aukų, nes mes mylime brangią Lietuvą ir ją mylėsime.

r
/»
gaininamcs prekes didžiumoje
tinkamos
tik kultūringoms
tautoms ir šalims.
Atsižvelgiant į tai, Amerika
tad ir reikalinga palaikyti
daug draugingumo su Europa.
Nes tas gausiai apsimoka.
Imk be baimės kaip nurodyta
'Bayer pakelyje."

J. VALSTYBIŲ PIRKLYBA
SU UŽSIENIAIS.

vaime veikia i skaitytojų gamindami jam
estetiško pasigėrėjimo".
Šiame gi " Ž i d i n i o " tome Putinas pa
sirodo ^'ienu iš skaitlingiausių ir geriau
sių poetų. Čia randame tris gan dideliu
entuziazmu parašytus dalykėlius: Prisi
kėlimas, Pavasario saulėj ir Romansas.
Bet iiž viskų daugiausia sveria keturių
veiksmų drama: "Žiedas ir Moteris".
" P r i s i k ė l i m a s " pasižymi savo akci
jos tikrumu. Pavasario atėjimas ir Vely
kų šventės dainiui duoda kaž kokio didin
gumo. J i s dainuoja:
" P r o mano langų Prisikėlimas
Pasaulio viltį didingai skelbia
Apsiaubė širdį varpų gaudimai,
Visus nykybės aidus nustelbę.

Apie vertimus iš Horacijaus ir VergiUaus čia nekalbu. Tik pažymiu, kad tų
darbų atlieka dainius M. Gustaitis, geriau
šias lietuvių kalbon vertėjas iš lotinų kal
bos. Vadinas, vertimai yra gerai atlikti.
O autorių geru vardu ir šlove abejoti nė
r a galima. Romėnų, ir viso pasaulio lyri
koje Horacijus stovi pirmose eilėse, o
^Vergilijus savo " E n ė j i d a " , kurios ver
timas pradėta " Ž i d i n y j ' ' talpinti, kaipo
pilnu afektacijas epiniu veikalu siekia ir
gi nežemegnės ribos.
Lieka dar paminėti Putinas, kaipo
tvirčiausias ir pats pirmaeilis musų dai
liosios literatūros šulas. I r A. Jakštas a"Pro mano langų pasaulio lytys,
Ištolo spindi, kaip šviesus bokštai—
jpie jį sako, kad jis " y r a tarp jaunų muIr vienu žvilgsniu ir viena meile
jsų dainių vienas iš gabiausių. Del dauBekraštę buitį draugėn sublokštai"—
igumo jis nedaug terašo, bet kų parašo,
j visada malonu skaityti. Visi tryse poezi113 psl.
• įos elementai: turinys, forma ir kalba vi" R o m a n s e " gi Putinas pasirodo esųs
jsada pas Putinų taip suderinti, kad sa daugiau romantikas. Čia Putino poetinė
"

N

V

-,

širdis, galima tūlo rašytojo žodžiais pa
sakyti, yra surišta^paslaptingais ryši**;
su visa, kur yra jaučiama pasaulinė gy
vybe. Dar to maža, jo, kaipo poeto dva
sia laimi plastiškai apsireiškia dailės k urinyje.
įsiklausykime.
" S u pirmuoju pavasario saulės šypsniu
T u žieduotu jausmu į mane atskridai,—
I r dabar, k a i . tyloj tavo vardų miniu,
Vis man juokiasi saulė ir kvepia žiedai.
Nežinau, ar ilgai tu buvai su
Tarpu dviejų aušrų nesutemo
Ir dabar tų aušrų tebešviečia
Vakarinis dangus ir manoji

manim:
naktis.
ugnim
buitis"
'
357 psl.
Tikrai plastiška 1,-Dar daugiau plasti
kos jausti trečiame dalykėlyje" "Pavasariu
s a u l ė j " — 277 psl. J o negalima čia-neįsi
rašyti,
Į
" K a i p akys po verksmo nusišvietė die
nos.
i
Pavasario saulė —viešnia nuotakinga:
Nei sprogstančio džiaugsmo, nei žydin

čios meilės
Gėlių i>iuiipuruose jaunatvei nestinga.
Išeik tik į laukų, kur didelis vėjas
Kvapia šiluma tave perpus kiaurai —
Ir jau nebžinosi kam siela tau svaigsta
I r kam'savo lupa's šypsniu pradarai.
Tik eisi ir eisi per žydinčias pievas,
Aidais šimtastygiais dūzgenančiu plotu
Gal; pamiršto draugo, gal sutiktai žvilg
snio.
Gal laukiamos meilės tu eisi ieško
tų!

džiu nenagrineju, nes toks dalykas pa
liesti nėra galima bet kaip. Tai yra gilus
mistinis — simbolinis kūrinys. Kelius žo'džius taręs nieko esmingo nepasakysi, (i
plačiau jis analizuoti šiose ribose neten
ka. Gal kada nors minėta drama mes
specialiai susidomėsime ir todėl plates
niu maštabu jų stengsimės panagrinėti.
Apskritai, IH-čias "Židinio " v tomas
dailiąja savo literatūra yra gan turinin
gas. J o pilnos charateristikos mes čia
nedavėme, bet tik stengėmės pagauti ben
druosius bruožus. O ir to užteko!.. I r vi
si bukime dainiais!...

Bukime dvasios dainiais, nešiojan
Platumas ir laisvė erdvių spinduliuotų,
čiais amžinosios meilės kibirkštis savo
Kaip bitę žieduojse tave paskandys,
sielose, vadinas, išaugkime ligi žmogaus
I r gersi apsvaigęs meilingų jį džiaugsmų
supratimo. Tik tas, sako vienas, rašyto
Pavasario saulės laimingas svetys".
jas, kas išaugo ligi žmogaus supratimo,
Matome, kad čia ir eiliavimo manie
j a u turi ir dieviškosios meilės su kuria
ra labai graži ir mintys stiprios.
negali niekam bloga daryti.
Putino kūrybos trumpu paminėjimu
mes ir baigsime " Ž i d i n i o " I I I tomo daili$sios literatūros apžvalgų. Putino dra
mos ''Žiedas ir Moteris'' čia nė vienu žo
(Bus daugiau)

•
•
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Visi džiaugėsi, kad mūsų
gerb. klebonas kun. P . Lape
lis teikia mūsų darbams di
bai gražiai buvo išmokyti loš delės pącamos. Ten buvęs.
ti ir driliuoti. Juos išmokė
mūsų gerb. . Sesutės, kurios
del to daug triūso paitejo.

LIETUVIAI AMERIKOJE
HOMESTEAD, PA.
Darbai sumažėjo.
Senai yra til{>e " D r a u g e "
žinių iš Homesteado padan
ges. Rodos, nieko eia nevei
kiama. Bet žmončs kad ir po
biskį kruta, juda.
Darbams sumažėjus, daug
šeimynų išvažinėjo > į kitus
miestu?: Clevelandą, Detroitą
ir tt. darbo ieškoti.
Pagerbė kleboną.
Homesteado Šv. Petro ir
Pauliaus parap.
mokyklos
vaikučiai antrą Kalėdų dieną
puikiai apvaikščiojo varduves
mušu urerl). klebono, kun. 8.
J . Čepananio, linkėdami jam
ilgiausių metu. Vaikučiai la-

REIKALAUJANTI
RAKANDŲ

Lengvi mėn. mokesčiai
Dvi dideles Krautuvės

Prie 19th Place
1922-32 S. Halsted Street
4177-83 Archer Avenue
Kampas Riehmond St

J

J. P. Waitches
LDETTVIS ADVOKATAS
19758 So. Michigan Avenae
Tel. Fullman 6t50
•peelalistas Abstraktu. V e d ė j u
Tisu teisiu.

JOHN KUGH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
1221 W. 22nd St. arti Lcavltt Si.
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto Iki 8 Takaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki «
T. Veda visokias
bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus,
perkant
arba
parduodant
Lotua, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus aut pirmo morgičiaus lengvomis Išlygomis.

(John

Bagdziunas

Borden)

A D V O K A T A S
T 8. DEARBORlf ST., Room 1558
Telephone Randolph 8281

Vakarais 2151 West 22 S t
Telephone Rooeevelt 8000
ffamu Telefonas Republle 8808

reikalui teiksitės atsilankyti.

TEATRAS IR MUZIKA.

G. BENOŠIUS, R. Ph.

CHICAGO CIVIC OPERA.

Chicago, EI.

2557 W. 69th Street

Vienuolikta savaitė operos
sezono atidarė vakar, sau
sio 17 d., Kurioje repertuaru
ir dalyvaujančiais
artistais

Kad Kenčiate

KATARU
PŪSLĖS
Vartuoklte

Santai Midy

ne.

Greitai palengvt
na skausmą

SUJLAIKYK AGONIZUOJANČIUS SKAUSMUS
NUO RHEUMATIZMO.
Skausmas, uždegimas, "tinimas,
visi pasiduoda Johnson *s
Belladonna Plaster'iui

Parduoda Bile
Vaistinėje

OR. U . NARYAUCKAS
Gydytojas ir Chirurgas
1225 N. Ashland Ave.

ROSELAND, ILL,

4.

DENTISTAI

»

HE

D A K T A R A I ;

IŠIMA TONSILUS

Tel. Vincenne* €917 ir
Hemlock

TOBULIAUSIOMIS MOKSLO
PRIEMONĖMIS:
1—be peilio, / •
2—be kraujo,
S—be marinimo,
4—be skausmo,
5—be jokio pavojaus sveikatai
Po
operacijos,
pacijentas
gali
tuoj eiti i darbą, gali tuoj valgyti:
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, motery įr vaikų.

DAKTARĖ U . O'BRITIS

Išduota raportas iš buvusio
Seimo.
Nutarta kreiptis i North
Sides vaidylas, kad jie ta.
gražų veikalą atvaidinti], ir
rosel a ndiee iams.
Tani tikslui išrinkta komi
sija: č'iugliene, J . Genis ir M.
, ; žUikas.

DR. L. P. SUKIS

r^jf
/**^

*Ar*

^SS

t 1

3133 South Halsted St.

1411 S. 50 Ave. Cicero, UI.

Valandos: 9 — 12 iš rtyo
Vakarais nuo 7 iki 9
%

Eez.: 6504 S. Artesian Ave.
Tel. Hemlock 2374

DR. H E R Z M A N

Val.: Utarninkais ir Pėtnyčiomis
nuo 3 iki 9 vai. vak.
>

R U S I J O S

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų
kaipo patyręs
gydytojas,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
Ir nuo 6 iki 7:34 vai. vakare.
i
Dienomis: Canal
Telefonai:
3110. Naktį
South Shore 2238
Boulevard 4186
Vai. 9—ltf A. M. ir po 8 v. vak.

•v

SPECIALĖ ATYDA!!
VYRAMS

J

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 1901
Oor. S. Leavitt St. Tel. Canal
Rezidencija: 3114 W. 42nd I
Tel. Lafayette 4988
.
Valandosn i—4 * 7—i • . v. F
Nsdėlioj
lioj: l t — l t ryto.

Telefonas Boulevard 1919

4908 SO. ASHLAJTD sAVR,
Chlcago, IU.
VaL: 9 ryto Ud 11 piet: t po
piet iki 8 po piet, 1:39 vak, Ud
9:10 rak.

Dr. A.J. KARALIUS

DR. S I N G L E Y

Lietuvis Gydytojas *j
3303 South Morgan Street
Chicago, DL

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 South Halsted St.
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų:
6 iki 8:30 vakarą.
T
Mama ir ofiso 9*L B l v d .

6913

DR. A. J. BERTASH
9444 S. H A I J S T E D STREET
Ofiso vai.: 1—8 p. p. 4-1 vaL vak.

SPECIALISTAS
20 W. J-ackson Blvd.
State

n

Tel. Bovlevard 2190

Kiekvienas vyras, kuris
kenčia nuo veneriškos krau
jo arba odos ligos turėtų
ateit del pilnos egzaminacijos, kad žinotų gerai savo
padėjimą. Nekentekite 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 Sį mėnesį.
Aš jums paaiškinsiu kaip
atgauti sveikatą.

arti

1

Dr.S.A.Bnenza

3235 South Halsted St.

r~

DR. CHARLES SEGAL

Street

Chicago y

Perkėlė saro ofisą po numeriu

Imkit* ' elevetterį iki l t
aukšto
įėjimas Room 101S

4729 S. Ashland Ave.

J

'•

Tel. Canal 6574

DR. F. C. TAUTKUS
CHmOPRAOTORlUS

2019 Canalport Avenue
Valandos: Kuo S iki 9

OPTEMITEISTA I

Persikėlė į tJaują Vietą

DR. VAITUSH, 0 . D.

SPECIJALISTAS
Diioru, Moterų Ir Vyru Ug%
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo S—4
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Nedėliomis 3 0 iki 1)

Telefonas Midway 2880

i

r Dr. Maurice Kalu
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plasa S?9«
Valandos:
Nuo 10 iki 12 p i e t
Nuo 2 iki S po piet.
Nuo 7 iki f vakarą
Nedėl. n u o ' 1 0 iki 12 plot

OPTOMETRISTAS
TeL Lafayette

S799

DR. A. J. JAVOIŠ

4454 So. VVestern Avenue

Pareikalaukite
veltui duodamos
pavyzdines bonkutes.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
OBSTETRIKAS

#'

Boulevard 3686

Dp. J . P. Poška

DR. AL. M. RAČKUS

D E N T I 8 T A 8
-

Tel.

Nedėlioms pagal su tart J.

IŠ

5524

Gydytoja ir Chirurgą
Ofisas: 7909 S. HALSTED ST.
Vai. 3—6 p. p. ir t—S vakare
Rez. : 6000 S. CAMPBELL AVE.
Ligonius priima rezidencijoj pagal
sutartĮ.

Ligonius pciima kasdieną
nuo pietų iki 9 vai. vakare.

DR. C Z. VEZELIS

A. A. O L I S

JOHN B. BORDEN

MAROUETTE MANOR
LIETUVIAMS

Greita tikra, nuostabi pagulba. ku
rią Johnson's Belladonna Flaster'is
Kampas Mihvaukee
Vieša Padėka.
suteikia Kheumatiamo ar l'odagrofe
Kambarys 309
Rūpestingu
pasidarbavimu atvejais priklauso nuo to, kad bella
donna vaistai per odą sunkias tie
Tel. Brunswick 2889
vietinio Šv. Pran. Vienuoly siog j apimtas vietas, ar per narvus
Sausio S d. <jerb. klebonui
eina j apimtas •dalis. Belladonna vei
nui Remti skyriaus tapo su kmė, kai ji panaudojama virssakytu Res. Tel. Brunswick 4258
kun. P. Lapeliui paprašius,
būdu veikia1 labai urnai ir yra daug Valandos: 7 iki 9 vakare
rengta programa Lietuvių sve kartų
stipresnė negu belladonna ima Nedėliomis pagal sutartį.
tuojau }:o sumos susirinko ge
ma
j
vidurius.
taineje, gruod. 26 d.
ros širdies žmoni n i LabdaŠtai del ko skausmas pasiduoda!:
T a i p k a i p i r VlSUOniet d l - ! taip urnai — tarsi magišku būdu — I
rių 2 kuopos susirinkimą.
.v- •
i i i i
i
r kuomet Johnson's Belladonna Plas-Į
d z i a i g e r b . k l e b o n a s k u n . J . t e r . i 8 y r a vartojamas. Uždegimas p a - i ^
Neatsį-ankius pirmininkei p. B. C i Ž a i l s k a S p a r o d ė saVO Jengrlnamaą tinimas sumažinamu,Jjs
.'I.-JL;
r
w
. įr malonus, ramus, komfortas šutei- >,
Jasinskienei, nes tt} dįeng. sir
p r i e l a n k u m ą v i e n i i o l v n i l i . N e į k i a m a s labai greitu laiku. Johnson'sJ Telef. Boulevard 7049
,
. "
turi savy galingą belladonna ir vtgo, susirinkimą atidarė M. . . . . .
t l k k a d V a d o v a v o V i s a m e p r o - | s a 8 vaistingumas palaikomas pilnoj
Šlikas ir vedėju išrinkta Pet o-ramn« i v a v L ' v m o \r- vroAtn*
formoj del greito ir patvaraus persiLIETTTY1S DENTL3TAS
ras Taličenas. Po to išrinkta grajiios tvaikyme ir \eainie, 8 u n k i ^. a p e r o^^. } BkaLUamų vietą
4S40 SO. ASHLAND AVENUE
Johnson's BeUadonna Plaster'is fcur
Ant B. Zaleskio ApUekoe
visa šiems metams valdyba: b e t d a..r . S U. t e. i k e• .t a i d i. e n a i T Sa- J visą
jėgą, tad galite but tikri papirm.
Petras Taličėnas, VO p u i k i a i i š l a v i n t ą . S V . J u r - tenkinimu, reikalauk Johnson's Bei
.
,
ladonna Pvaster'io jos vardu. Tar
pnot. rast. — Hattie Strumii, j o10 p a r a p i J O S OrKeStra.
duodami visose vaistinėse.

11011 Michigan
ave., fin.
rast. — 1>. Astrauskas, ižd. —I Elena (Jenienė. Valdybos nariai visi yra veiklus pilni pa
sišventimo Labd. Sa-gai.
Nutarta pildyti 7 Seimo nu
tarimus, būtent kreiptis į drjas ir prašyti, kad visos įsto
A D V O K A T A S
11 S. La Salle st. Room 2001 ti] i Labdarybės eiles, atsiųs
ffeL Randolph 1034 Vai. nuo t - 5
tų atstovus i kuopos susirin
VAKARAIS:
M I I S. Halsted St. Tel. Yards 0062
kimus.
j Iki D v. v, apart Panedėlio Ir
Fėtnyčios

Bronis Nekrašas
Jam vadovaujant Girardviles, Pa., choras yra įdainavęs
j " V i c t o r " rekordus -A dainas,
kurių dvi jau buvo paskelbtos
" D r a u g o " No. 6 (Sausio 8
d.j, būtent "Gražios mergos"
ir "Miela širdžiai", o pirmiau
lapkričio m. išėjęs No. 7890')
' ' J a u saulutė leidžias" ir
"Verda boba kukulius".

Gal kai kurie įdomauja ko
dėl Detroito Šv. Pranciškaus
Vienuolyno Rėmėjų
skyrius
t vii, nieko i laikraščius neBe to, girdėti, kad Homes rašo. Nors jis ir nesigiria, ta
teado moterys rengiasi prie čiau darbuojasi.
hazaro, kuris bus pabaigoje
Štai, gruod. 26 d. surengė
šio mėnesio. Geriausios klo vakarą, kuriame dalyvavo ir
ties ir pasisekimo jų dar gerb. klebono kun. J . Čižausbams.
ko vedama orkestrą.
Reiktų paremti.
Vakarai atnešė daug vie-.
Federacijos 6 skyr. inicia- nuolynui naudos.
tyva, visos draugijos įsteigę
P e r pertraukas buvo rink
aparatą judamiems paveiks ta aukos.
iams rodyti parapijos naudai.
Pp. Usaris ir Klapatauskas
liet žmonės ir į šį dalykų ma- j d a u „ . ^ ^ ^ ^ d e j 0 , k a ( i tas
ža dėmesio kreipia. Kad ž m o - l v a k a r a s p a s i s e k t ų . Taip ir įnes nuprastų dalyko svarbą, vyko.
tai, boa bėjo, lankytųsi ir rem
Tas pats Rėmėjų skyrius
ia tokius vakaru.-, nes visa gruod. oi d., buvo surengęs
nauda eina mušu parapijai. vakarienę, kuri ir-gi daug pel
Šiuo syk užteks.
no davė.
Korespondentė.
Ten buvusi.

Lankykite didžiausias Lie
tuvių Krautuves Cliicagoje
T H E PKOPLES FURNIT U R E T U E E CO. Šiose krau
tuvėse J u s visuomet rasite
platesnę pasirinkimą nau
jausių madų, geriausio pa
darinio, Rakandų,
Pijanų,
Radio, Kaurų Pečių ir visų
kitų namams reikmenų ir
puošalų. Kainas žemos, pa
tarnavimas mandagus.

ADVOKATAI:

Moterys darbuojasi.
Taip-gi nesnaudžia ir L.
R. K. Moterų Sąjungos kp.
narės, jos taip-gi visokiais
dalykais prisideda prie para
pijos. Sausio 2 d. Slovakų
svetainėje jos vaidino du
veikalu: " I r aš nepaisau" ir
" P o n i a Pipsė ir panelė T i p
se". Žmonėms labai patiko.
Tik gaila, kad jų neperdaugiausia buvo, ypatingai mažni
buvo mūsų jaunimo. Vertėtų
mušu jaunimui kuodaugiau>ia tokiuose vakaruose daly
vauti.
Jaunimas — kiekvienos tau
tos žiedas. J i s visuomet turė
tų kuo skaitlingiausia į vaka
rus lankytis, kitiems pavyzdį
rodyti. O mūsų jaunimas...
Girdėtis, kad Moterų Są
jungos k p. vėl ką tai mokina
si. Lauksime, ką. jos tokio su
rengs. U tai, labai puiku, kad
mūsų moterys mums gražų va
karų surengia.
Padėkos žodis priklauso ir
varg. S. Kimuėiui, kuris mo
terims vadovauja.
Bazaras.

m
Užtai didžiai gerb. klebo bus viena iš įžymiausių. Ope
nui širdingiausia ačiū- taria ros sezonas baigsis sausio 29
me melsdamos Visagalio Die d.
,
vo, idant J a m teiktųsi šimte Antradieny, sausio 18 d.
" L a Cene delle Beffe" su
riopai atlyginti.
Dėkojam visam Rėmėjų sky Claudia Muzzio, Eido Norena,
riui, o labiausiai tiems, kurie Lorna Doone Jackson, Irene
nenuilstančiai darbavosi, kad Pavloska, Anna Hamlin, Antonio Cortis, Theodore Ritėti,
vakaras pasisektų.
Taipgi visiems, kurie pa Liuzi, Montesantli ir Virgilio
tarnavo savo mašinomis, ku Lafczari. Orkestrai vadovauja
riomis nuvežė ir parvežė, pro Polacco. P o jos seks " T h e Egi-amos dalyvius. Renkant au lements'', dalyvaujant Sergo
kas, žmonės ir-gi parodė sa Oukrainskio baletui.
vo duosnumą vienuolynui.
Trečiadieni, sausio 19 d. bus
pakartota "Samson ir DeliAukojo sekantieji.
J . Permenas . . . r
$10.00 lalr'' oklyyaujant Cyrena, Van
Marshall,
5.00 Gordon, Charles
A. Rapolas . . . .
Cesore /Formidii, Eduard Cotr
J. Adomaitis
5.00
renil ir Oukrainskio baletui
M. Širvaitienė
2.00
Po $1.00: A*. Žukauskas,
Vaškevičius, S. Klapatauskas, SERGANTIS VAIKUTIS
PAGYJO.
G. Pageraitis, Bukšaitienė, M.
Bukšaitis, Šarkienė, Meškaus Tėvas rašo: "Malonėkite prisiųsti
2 dėžutės jūsų medecinos. Pasiųskite
kas, P. Karpžlys, R. Kondro- tuojaus
nes mums labai reikalinga.
Vartojome
Bufglariška Žoli,ų (Krau
tas, S. Mačiulis, A. Barcis, J.
jo) Arbatą per visą, žiemą mano
Okas, J. Dzenkauskas, J . l<ei sergančiam vaikui. Jis yra geriausias
Su pagarba, John H. Olson,
nartas, M. Stankus, P. Daraš- vaistas.
Sioux Rapids, la.". Bulgariška Ar
kevičia, Perutienė, Šiurkulie bata parduodama kiekvienoj vaisti
nėj 35c., 75c, $1.25 arba paštu. Adnė, O. Piragiene, C. Valutis, dress H. H. Von Schlick, 39 Marvel
Bldg., Pittsburgh, Pa.
B. Valutis, A. Jacobs, S. Kar
4*šlys, P . Petronis, V. Pošius,
G. Veinauskienė, Radeckis, M.
Petrienė, Gustaitis ir N. N.
Dėkingiausia aciu gausiems
aukotojams.
Turiu garbės pranešti, kad aš ati
dariau šioj kolonijoj vaistinę (aptieViskas gražiai pasisekė. Va ką) po numeriu 2755 W. 69th St.
karas pelno atnešė $142.84. Kampas K«ckwell ir 69th St.
Mano eilė metų prityrilhas, kaipo
registruoto vaistininko
duos jums
Dėkingos
geriausią patarnavimą išpildyme re
šv. Pran. Seserys.
ceptų už nebrangią kainą. Prisiėjus

GYDYTOJAI EB CHIRUBGA9
4449 SO. CALIFORH1A AVENU1B
VAL.:
9 iki 12 ryte: S IU C p.
p. 7 Iki • vak. Panedėliais ir
Pėtnyčioms 2 p. p. iki 9 vak.

Valandos: Nuo 10 ryto iki • vaL
takare.
V i,

DR, P. G. LUOMONS
LIETUVIS

Jie visi mėgsta

2201 WEST 22nd STREET
'

35c

VISOSE
VAIS
TINĖSE

D E i m S T AB

Tel. Ganai 9S99
Valandos: t — l t ryto: 1—I vakar*

Už
BONKA
Nėra nieko geresnio nuo
užkietėjimo vidurių ir
suirusio skilvio.

4_>
Akiniai

u
$5 ir AugSt-iau

OR. G. SERNER
F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

(Lietuvis)
Valandos; nuo 1 iki 8 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Lietuvis Akių Specialistai.
Palengvins aklų {tempimą ku
ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo,
nervuotumo, skaudamų akių kar
šti. Atitaisau kreivas akis, nuimu
cataractus. Atitaisau trumpų regyste ir tolimų regyste.
Prirengiu teisingai akinlns vi
sose atsitikimuose egsamlnavimas
daromas su elektra parodančias
mažiausias ^fMes,
8peoiųlė atyda atkreipiama mo
kyklos valkučlama
Valandos nuo 10 ryto iki f va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
l PO pietų.

3265 So. Halsted Street

(Dabar gyvena:)

(2-ros lubos) Tel-. Boulevard 7079

4712 S. ASHLAND AVE.

Fhone Boulevard 9499

DP.

Mangeris

GYDYTOJAS I B CHIRURGAS

3327 So. Halsted Street
VALANDOS:
Nuo II ryto iki 2 po pietų
Nuo i po pietų iki 9 vai.
Sekmad.: nuo 19 ryto Iki 2
*.

M

Phonc: Hemlock 2061

DR. JOSEPH KĖLU
DENTISTAS
6558 S. Western Ave.
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mitingu ir koks karštas no- pasi duris du susivėlę komu
X Kitas svečias buvo p.
ras degė visuose pasveikinti nistai norėjo pasityčioti ir tau r fVrvokas iš Bostono, Gražia,
Uetuvos didvyrius ir galvų tos himno ir įtžeisti ? susirinku prakalbą pasakė ir džinnge"DRAUGO" B-VĖS ŠERI- ikymas šitan susirinkiman pas- nulenkti narsiajai jos kariuo- siu; jausmus, t a t abn nepakilo sr kp.' veikimu.
NINKU SUSIRINKIMAS.
skirta valanda. Bet jei del ko menei, kuri iggelbčjo Lietuvos ir sėdėdami šypsojosi. Stovė
X šiandie kp. sus-mas. Visi
kių nors klinčių nebūtų ga]iT nepriklausomybę nuo krauge- jęs sale senyvas žmdgus įspčsusirinkit, nes po susirinkimo
Nuasirdžiai
kviečiame ma tai padaryti, būtinai rei Vių-galvaziidžių bolševiku pa- jo ir liepė stoti. Vienas atsis
"Entertainment Committee"
f D r a u g o " Bendroves šovinin kia ant siunčiamojo visiems sikesinimo.
to.io, o kitas neklausė. To ir
,. ,
.... ,.
. ,, XT
**«i \j- « ttr i <VJLpatieks dideli " s u p n s e " . Ne
ius į metinį susirinkimą, kn šerininkams laiško " p r o x y "
Antra vai. jau žmonių pil užteko.
Vienas vVest Suies pa• -Kf
r*
..
v
i
pamirsKit.
is įvyks šiame mėnesyje, t. i Galioti už save kita koki še- na, svetainė ir dar vis eina ir tnotas p. C , stovėjęs užpaka* *
___
. Sausio (January) 27, H>27 rininką, apačioj pasirašyti ir eina. Komisija rūpinasi. Kas 1>; smarkiai p«tra„k f kėdę ir
B RIOHTON PARK.
jam
pasiųsti.
bus, kuomet visi žmonės'ne- Jutam patriotui padedant pa*
1 7:30 vakare. Aušros Vartų
'
JI*
Su pagarba,
sutilps ir daugeliui priseis imtas už pakarpos ir išmestas
fcrapijos svetainėje, ^323 \V.
Bendras visų draugijų ir
" Draugo'' Administracija. grįžti namo savo balso nepri pro duris. Neturėdamas ka
3rd Plaee, Cliieago, 111.
k
j kp. atstovų susirinkimas į"Labai vra geistinas asme-j
dėjus prie didelio tėvynainių daryti komunistas, kerštu deg
vyks Sausio 18 d., Nekalto
linis geih. šerininku atsilan-i
supludimo pasmerkti tautos damas palipėjos ant laiptu
• •
.',
, v,
. 21 Prasidėjimo
parap.
mok.
priešus, Juirie, jei ne mūsų
ir garsiai atsikrankštęs spiovė , • kamb. į8 vai.
\ vak. Visi
. . atsto
kariuomenė, butų, sutrempę į virš svetaines durų įmūrytą
vai malonėkite susirinkti ir
Lietuvos laisvę, ir visa, kraš Lietuvos valstybinę žymę Vy
kurie nesugražinote tikietų, ar
tą,
visus
žmones
butų
atida
ti
ir
keikdamas
baisiausiais
Nuo 28-jo Tarpt. Euel'iarispinigų, turite sugrąžinti, .nes
vę
kruvinų
Maskvos
žydų
ran
žodžiais
nuėjo.
t inio
K ongTeso,
d i desn io
kom valdyti. Dėt to komisija* Reporteriui pasiteiravus, pa reikia išduoti raportą. Draulietuvių susitelkimo vienon
ypaė p.:Dimša," rankiojo iš vį- sirodė, tai buvo vienas virti- Į f f 8 n a r ( ' s * m o t l ' k , e k ****
vieton Chicagi nebuvo ma
>ų kampų net apdulkėjusias nio lietuvių komunistų šlamš-!
rius.
Valdyba.
kėdes ir nešė, statė salėje, o į telio štabo narys.
Neužleiskite kosulio . .
Didele, gražiai išvarstuota
žmonės vis eina ir eina.
ypač pas vaikutį! Su
Rytoj, Sausio 19 d. P e n V s
Rep.
&v. Jurgio parapijos salė bu
stabdykit greitai su Sevesalėje, Archer ir Camjmel]
(Dar ne galas)
vo per maža. Keliems, siui
Prasideda programa.
ra's Cough Balsam. Jis su
gat.) įvyksta Mot. Są-gos dvie
ramina gerklę ir prašalina
ta ms žmonių prisėjo statiems
Truputį po dviejų įeina
.jų (20.ir 21 kp.) "Bunco pasdusinančius skreplus. My
T0WN 0 F LAKE.
pasieniais ir pas duris stovė salen gerb. kun. pralotas M.
Hmas per 47 metus.
tyV. Visos nares ir svečiai
ti, IH»S sėdynių truko, IUH^K bti- Krušas, Cieeros lietuvių pa
Neleiskit kosuliui iš
kviečiami dalyvauti.
Mūsų jaunimas.
augti į rimtą ligą. Nusivo sustatyta ir tos, kurios il rap. klebonas kun. H. Vaieiu•• i .
L. Vyčių 13 kuopa kuo "to
pirkit šį saugų vaistą apga laiką buvo nejudi narnos— nas, atvyksta programos vedė
tiekoje šia/.dien. Dvejopo
PATAISYMAS.
rezervoje." Reiškia, Sv. Jurgio jas, adv. B.' M:istauskas ir l)r. I y n, tuo didesne ir gyvesne
dydžio, 2*>c. ir 50c.
•
— x
parapijos sale tokios ižinonių A. M. Raekus. Pasipila pro darosi. Prie to narių tarpe
W. F. SEVERĄ CO.
Ctdar R a p k b , Iowa
vyrauja draugiška dvasia.
Vakarykščiam
"J)r-go"
masės
dar
nebuvo
savo
sieno
duris
skaitlingas
"Kanklių/'
Krutinės ir Galvos Šalčiams
Paskutiniu laiku į kuopa į* mim. paskelbta, kad a. a. Nb
hite Severa*s Cold Tablets
se turėjus.
choras, su komp. p. A. Pocium
sirašė dvejetas darbščių mer- kodeino Sirtauto laidotuvėms
Publika renkasi.
prieky, ir sueina ant estrados.
' ' D r a u g e " ir plakatuose bu Publika ploja, ypač pirmose gaičių, būtent Valere Juknai- patarnauja graborius J . F.
Ęiideikis, turėjo būti Chas.
vo skelbta, kad mitingas pra- sėdynėse, nes užpakaly, pas te ir Hr. .Tanuškaitė.
-idės 2 vai. po pietų. Dar pir duris spietėsi neskaitlingos tau Susirinkimai antradieniais. Syfevičia, telef. Cicero 3576.
Kuopa dabar susirinkimus'
mai neišmušus, jau pradėjo iš' tos išrūgos: socialistai, laisva
——
visų pusių žmones rinktis. maniai ir kraujo trokštantieji laiko antradieniais (ntarnin-j
kais), 8 vai. vakare, Davis
Tas rodo, koks didelis buvo komunistai.
GKAbOttLV
Squam*Parko sv|t., A 44 ir Pau
žmonių
susidomėjimas tuo
Tuojau po/to išeina ant es lina g-vė. Teko nugirsti, kad
trados y>. A. Bacevičius, Fede sausio 18 d. j susirinkimą at
racijos Chi. Apsk. pirm. ir Ren silankys įžymų svečių.
girno Komisijos narys. Tarės
Lietuvis
Graborius
Taškelis.
GRABORIUS TR I-AIDOTCTIŲ
2314 W. 23rd Placc
VEDĖJAS
įžangos žodį, kokiam tikslui
Chicago, III.
* 1050 West 46th Street - mes, lietuviai, šiandie čia su
TOWN OF LAKE.
Patarnauja laido
Kampas 48th Ir PauUi
tuvėse kuopigiausla.
sirinkome, kviečia p. adv.
Tel. Ulvd. 5203
Reikale meldžiu at
B. Mastauskij, programai ves
sišaukti,
o mano
šis-tas iš L. Vyčių 13 kp.
Nuliūdimo valandoje kreipkitės
darbu busite užga
prie manęs patarnausiu simpatiš
ti.
X Naujų narių vajuje ir
nėdinti.
kai, mandagiai, gerai ir pigiau
Yra geriausia, rekomen
negu kitur. Koplyčia del šermenų
Išeina adv. B. Mastauskas. L. Vyčių H kp. nepasilieka ir
Tel. Canal 1271
duota ir vartota geriausių
dykai.
2199
Sveikina minia/ ir pažymi, ji stoja lenktyniuotojų eilėn. koncertinos muzikantų ir
kad šis sus-mas yra tik Chica- Kiekvieną antradienį sus-nmo mokytojų.
^
Taipgi
turim
visokios rusies
Tel. BouleTard 41St
gos liet, ne visos Amerikos, se matosi naujų narių. Maty^ | witu muzikaiiMcų instrumentų.
Tel. Cicero S57«
Mes
spausdiname Lietuviškos
CHAS. SYREWICZE
% kaip komunistai, suseje dvyli sime, kaip L,. Vyčiij
K> kp. muzikos
del Concertinų. Orkes
Mandagus Ir pigiausias patarna
trų ir Plano Solama.
ka žmonių, arba social-laisva- laimės pirnig, dovaną.
vimas.
Parsiųsime mūsų
Laidotuvėms patarnavimas yra pi
GRABORIUS
maniai, suėję penkiese, skel * X Vincas Stancikas L. Vy
gesnis užtat kad aš priguliu prie
katalogą dykai
grabų kompanijos. Karus parenHusų patarnavimas laidotuvės*
bia pasauliui ,kad visos Ame čių 13 kp. " apaštalas ' \ prana
davoju visokiems
!r kokiam reikale, visuomet eata
Vitak į— eisme Co.
reikalams.
rikos lietuviai suvažiavę. Jr šauja didžiausia, kuopą visoj
sanžiningas ir nebrangus, todėl
4639 So. Ashland Ave.
kad neturime Ulaldų užlaikymu
14.17 U. 49 Ave.
tautiniams
jausmams
suža
Chicago, III.
skyrių.
organizacijoj.
Cicero, m .
dinti kviečia " K a n k l i ų " cho
X Po paskutinio " B u n c o " ,
3307 AUBURN A V*.
rą sugiedoti Lietuvos himną. manote; kad 'pramogų jau ne
Chicago, IU.

C H I C A G O J E
i r

Į

_

—

CHICAGOS LIETUVIU
MASINIS MITINGAS.

ivind

KOSULĮ
Greitai

PEĄRL OUEEN

Concertinos

r

S, D. LACHAVVICZ

f i.

J. Z O LP

A. MASALSKIS

J

Komunistas išmetama lauk.

_J
*

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

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

I 4605-07 S. Hermitage A ve.
Tel. Yards 1741 Ir 4*41

SKYRros

NIKODEMAS
SIRTAUTAS
Mtrė Sausro mėn. 1827 m. Kaliiomijoj. kur huvo išvažiavęs
del sveikatos.

4447 So. Falrfield Aveasia
T«L Lafayette S7II

, Velionis g i m ė Anglijoj, Lšgyv e n o .Vmertkoj 24 motus. J o

SKYRIUS

tėveliai paėjof is Lietuvos Kau
no Kėd.. Raseinių Apskr., Kviedarnos Parap.

141t So. 40th Ooart
Tel. Cicero S7»4

Paliko dideliame ntdiudime
motinėlę ir brolį Juoaapa. Ve
lionio tėvelis miręs jau penki
>,netai.

8KYRIUS
IMI

Auburn Arenas
Tel. Blvd. S201
— J

J. F. RAD2IUS
Pigiausias Uetuvls Graborius
CHICAGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju geriauir
pigiau negu
kiti todėl, Uad
priklausau
prie
grabų išdirbystės
OFISAS:
668 AVost 18 St.
Tel. Canal C174
SKYRIUS: 3238
So. Halsted St.
fel. Blvd. 4063

turėsime. 0 , ne. Klausykit.
Pradėjus giedoti Lietuva, Neužilgo važiuosime j B. Justėvyne mūsų kuomet visi žmo ko namus, kur rengiama kita
nės sustojo, paskutinėje eilėje "Bunco p a r t y , \
"Bimco'*,
salio, bus linksma. Visi na '
riai žada važiuoti kartu ir sa
vo draugus-es atsivežti.
X L. Vyčių 4 kp. atstove,
p-le B. Stulgaite atsilankius;
kvietė į jų; rengiamą šoki. Vi- Į
JUOZAPAS
si vienbalsiai nusitarė važiuo- j
VISTARTAS.
ti ir paremti savo draugus. '
mirė Snaisio 10 d., 1027 m.
sulaukęs 45 metų amžiaus. Ki
lo is Kauno Red. Tauragės Ap
skričio, šUalės parap. Balsių
Ka'mo. Išgyveno Amerikoj 16
metų.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį I'Kūlę po tėvais Kru
šaitė, du sunu Joną 12 m.. Juo
zapa 5 m. ir dukterį Zofija 10

K a n a s p&.ŠArvotas 1508 So.
4»tli Ct.. Cicero, IU. Laidotu-

m. Lietuvoje motiną,
serį Jtuzefą Ir AROUJ.

vės |vyks l tarninke, Sausio 18
d., 1927. Iš namų 8:30 vai. ry
te bus atlydėtas į šv. Antano
parap. bažnyčia kurioj jvyks
gedidinicos ]v«rnaldos u i velio
nio sielą. P o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

K-tina* pasarvoUs 2021 ( a nalport Ave., Laidotuvės įxyks
Seredoje Sausio 19 d.. Iš namų
8:30 vai. ryte bus atlydėtas į
Dievo A po eIMlos parajp. bažny
čią,- kurioj jvyks gedulingos
pamaldos už velionio siela.
Po pamaldų bus nulydėtas į
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse.

Nuoširdžiai kviečiame vfcais
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Motinėlė, Brolis ir
visi Giminės.

Nuliūdę

Moteris

dvi

. i

v
•_

mus

PRAKAITIS
Fotografas
TestuTlų, Šei
mynų,
Grupių,
Pavienių Ir viso
kių
fotografijų.
Kainos teisingos,
darbas
guarantuotaa.

11S

negu

pirkaite

FTKCERLAI
Grosernlų, Bn\ Černių, Dellka^x»
y
tessen, Restaurantų, Kendžiy.
Bekernlų,
m o š ų
specialumas.
Geras patarnavimas, iemos kainos.
SOSTHEIMS
1011 South State Street

LEAVITT STR. OARAGE
Mes taisome Įvairius automobi
lius, Mazgojame, užlaikome {vai
rių automobilių dalia. Taipgi renduojame g-aradžlų del pastatymo
automobilių.

LEAVITT STR. GARAOE
2226-30 S. Leavitt Street
Fhone Canal 6t54

[VAIRUS K0NTRAKT0R1A1
— .--.-..

,

.

.

PEOPLES HARDWARE j
AND PAINT GO.
GREG0R0WICZ BROS.
Užlaikome:
MallaTos, Aliejų. Stiklų. Auto reik
menų, trankių. Indų Ir kitokių na
minių reikalinga reikmenų.
Turima plombinių Ir elektros
reikmenų
ItOl WEfiT 471 h Hl'RUBf
Telefonas Lafayette 418ff
Chicago, 111.

BR1DGEP0RT PAINTING
& HARDVVARE GO.
Malavojime, dekamojame,
kalsimuojame ir popieruojame
namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliava, popieru ir stiklo ir t. t.
3149 8 0 . HALSTED 8T.
Pres. Ramancionis
Chicago, 111. Tel. Yards 7283

Bridgeport Furnituro Co.
Chicago, IU.

Telefonas Boulevard 9757

8 flatai ir 2 storai biznia
vai namas anf So. Halsted St.
įmoket $5,000 kitus kaip renda.
^
•
Brighton Park 2 flatų po 4
kamb. su visais įtaisymais
įmoket tik $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 TV. 32 St.

Parduodame 1-mus mortg^'^ius
ir skoliname ant jų. Norėdami
investuoti pinigus ant 6%, ateik
ir pasiteirlauk, kaip Jūsų pinigai
gal nešti €%. Pas mus padėtus
pinigus gali atsiimti kada nori.

C. P. SUROMSKIS GO.

Justin Mackevičius,

5833 S. Western Ave.
Tel. Hemlock 6151
BRANCH
3352 So. Halsted St.

J

SIMANO DAUKANTO

CASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

3224-26 S, tjafcted St.

2 garadžiai ant pardavimo
arba mainymo galima nu
pirkti su mažu įmokėjimu.
Kas nori eiti į automobilių
biznį padarys daug pinigų. •

2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
v 6% Nuošimčiai

1678

~

amaiy *v

ADARYK DURIS
ĮLEISK SUROMSKĮ

10 flatų naujas kampinis
mūrinis namas įmokėti tik
$5,000,
kitus kaip
renda
1300-2 So. 48 Court, Cicero,
111.
^-'i-

M0RT6EČ1AI-PASK0L0S

Canal

KAS ČIA NORI
BANDYT SAVO
LAIME?
Jis turi geriausių mainų,
maino namus ant farmų, farmas ant namų, lotus priima
už pirmą, jmokėjimų ant na
mų, biznius maino ant namų.
Pardavinėja geriausius auto
mobilius Franklin ir Paige
karus. Atvažiuok su savo se
ną automobilį gausi nauja jei£u turi lotą m,ainyk ant auto
mobilio. Šie bargenai parsi
duoda arba išsimaino.

S A V I N I N K A I

Phone

parsiduoda teisingomis kainomis. Turime
dltlH| naslilnkimii visko kas tik reikalin
ga namui.
'

•

KRAUTUVIŲ

3342 SO. LEAVITT STREET
Cbieago, 111.

patys persitikrinsite, j o e
yra naujausios m a d o s ir

Chicago

NAMAI -- ŽEMĖ

6% 1-mi MORTGYČIAI 6%
i

pirm

3354 Auburo ifve.

r*

COAL — COKE — WOOD
Parduodame angles pigiau
negu kiti. Anglis laikome
visokios rųšies.
Rez. Phone Pullman 8092

RENDAVIMUT 5 gražus
kambariai, karštu vandeniu
apšildomi. Namas naujas. Visi itaisvmai. Atsišaukite:

lfiftth St. Calamet City, IU.
Tel. Hammond 4580

Kapitalas $500,000.00
3804,8. KEDZIE AVE
Tel. JLafavette 0738-0710

=gBSBBaa»inM'iii i.1 ""i,1.1" "'i M i"1 "•

'

J

International Investment
Corporation

v

l-mos lubos.

Vlctoria Photo Studio

343 West 107th Place
Koseland

PIRKITE RAKANDUS ATYD2IA'
Pamatykite

r

Paskola suteikiama j vieną, dieną
Pęrkafne real estate kontraktus

.

kitur. T a m s t o s
mūsų. rakandai

2130 W. Coulter St.

TUMONIS COAL CO.

=

.se

Sunal ir
Duktė.
Laidotuvėms patarnauja grab.
J. F. Kadžius, Tel. Canal 0174

Phone Pullman 8296

PAIEŠKOJIMAS:
Paleškau Onos
PAftSIDUODA
Vilkienės po tėvais Čižauskiutės, pa,.
.
einanti iš Mariampolės apskr. Kižų i Hakandai 4 kambariu parsiduoda
Kaimo. Kas apie ja žino arba ji p a - i l a b a i Pte*ai. 3 lovos, 2 komodės, 2
t i malonėkite pranefitl už ką busią « o t a i kuknes ir valgomojo kambario. Viskas nauja, tik 4 eavaite* var
labai dėkinga.
tuota. Parduosime atskirai. Vertės
$290 už $200. PriežastiB pardavimo
čnUrsRicsnb
Itov 171
Coollo, I I I . norimo apleisti miestą greitu laiku.
AstiSaukite:

SKOLINIMO m BŪDAVO
JIMO DR-JA (SPULKA)
Skolina Pinigus ant lengvu
išlygų.
B. KAZANAUSKAS Rast
2247 West 23rd Place
Canal 3968

!

Tel. Yards «751
PARDAVIBCUI ARBA
MAINYMUI
Nauja* 19 flatų muro namas piet
vakarini* kampas! 7l*t tr Green gu
vių. Atgitaultit* pas savininką pir
mame flate kampe arba pašaukfte

St#wart 2555 Vakarais

