Spiftda p tai alinga jegt. Tą
j*i* gerai panaudoję, sukursime
knlturos židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos prieSua.
dusi pratę katalikai remia pinigaii
ir rafitais katalikišką spaudą.

"Dranga*" yra vienintelis lietavin kataliku dienrašti* Ameribo
ję. Šiais metais suėjo jo gyvavi
mo 10 metu. Visi "Draugo" dran
gai ji remia, nes "drangas" re
mia savo draugus.
£*
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Rusijos Bolševikai Kinijai
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KINIJOJ KOVOJAMA
KRIKŠČIONYBĖ
11 i' iftiii i

METAI^VOL. XII

Telefonas: Roosevclt 7791

sa
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Meksikos Valdžia Didins
Kariuomenės Skaičių

—

KIUKANG, Kinija, saus. Suimti 8 vagys, juodrankiai
.
23. — Chiang Kai-sbek, CanCOLOONE (Koelne), VokieHammonde, Ind., policija
tono valdžios
kariuomenes
tija (per paštą). — Spauda
vyriausias* vadas, iš Hanko- suėmė aštuonis" automobilių
plačiai rašo apie Bavarijos
Per
\vo atvyko čia su Rusijos vagius ir juodrankius.
.
klebono Mnbldort'e originali
keturis
mėnesius
jie
varu
pri
bolševikų valdžios patarėjais.
proto miklumą nubarant kaiJis vyksta j Nancbang, kur verte Joe Tkomas, automo
kvriuos miegalius, kurio baž
lenktininką,
taisyti
bolševikų aktivumas prieš bilių
nyčioje pamokslą sakant turi
svetimšalius ir prieš krikščio jiems pavogtus automobilius.
papročio snausti.
Jie grasino jam ir jo žmonai
nis išvvstomas.
Anot laikraščių, klebonas ka
Metodistų misijonierių vir-! padaryti galą, jei jis neklaurtą pertrauko pamoks'ą ir pa
tininkas Birney su savo misi- sysiąs.
siuntė zakristijoną pažadinti
Per keturis mėnesius Thojonieriais, apleidusiais Naumiegančius. Kuomet tas atlik
ebangą, iš čia išvyko į Sban- mas sakosi vagims dirbęs ir
ta, klebonas tęsė toliau:
•
gliai. Jis tvirtina, kad kinie gal butų dirbęs dar ilgiau.
"Šventam Kašto skaitomo,
čių naeijonalistų. kariuomenę Bet tie pareikalavo nuo jo dar i
kad kai-kurie žmonės užmigo
NUSAKO ABELNĄ REVOsubsidijuoja Maskvos valdžia. 500 doJ. Thomas'ui to buvę, CALLES DIDINS KA
Turkija Puola J. Valstybes; Jugoslavija
Šv. Pauliui sakant pamokslą, j
RIUOMENĘ
LIUCIJĄ
Maskvos nurodymais kiniečių perdaug.
gi H v. Paulius, suprantama,
Apjuosiama Geležiniu Žiedu
!
Ji S" &i žmona kreipėsi į po
studentų misijos kuriamos
buvo d klosiu s už mano orato
MEXICO CITY, saus. 2^. i SAN ANTONIO, Tex., saus.
liciją irNpiktadariams užtaisy
tikslu skleisti komunizmą.
rių*. Vienas užmigusių par
BRITANIJA IR KITOS
BOLŠEVIKAI PRISTATO
— Pranešta, Calles valdžia 23. — Čia atvyko Rene CaKad Kinijoj kovojama kri ti spąstai.
krito ir nusisuko sprandą. Šv.
VALSTYBĖS IŠKELS
GINKLŲ
sprendžia didinti kariuome- pistran («arza, kuris stovi
kščionybe, tai patvirtina ir
Paulius meldės už nelaimingą'
AKCIJĄ
m^ skaičių ligi 7r>.000 vyrų, J Meksikos revoliucijos priešafir prikėlė ji iš mirusių. Bet t
kitų krikščiėniškų sektų miIšnaudotojas pakliuvo
SHANUHAI, Kinija, saus.
kadangi 50,000 vynj šiandie ky.
aš. jums turiu pasakyti, k
sijonieriai.
Hamlin
ave.
ir
26-os
gat.
,.
2.').
—
Anot
apturimų
čia
žiSHANUHAI, saus. SI, —
jei čia kuris
tų miegalių
jau nepakanka, kovoti kįlanJis tvirtina, kad artimoj akuns iš
is tu
•
skersgatvy
kas
vakaras
nu
• .
i v niu, praeitą antradieni i Uau Britanijos karo laivai kon U2GINAMAS PERU RES
čią levoliuciją.
teity revoliucijonieriai Meksi
k
duodamas
policmoną,
stovėjo
parkn< u nusisuks sprandą, aš
*• *
centruojami Kinijos pakraš
PUBLIKOS GINKLĄ
Valdžia tikisi padaryti tai koj pasitvarkys ir revoliucija
»•
•
*
•
„
•
_
•
•
••
kowa
Rusijos
bolšek atplauko
l
jo negalėsiu atgaivinti ir jis
'
Wm.
Hinz,
4106
AVest
24
pi.,
čiais, kuomet svetimšaliai
ką su yaqui indijonais ir tuo- apims visą šalį.
turės mirti.
vikų laivas Tomsk. Cantono krikščionys skubiai apleidžia
pravažiuojančius
autoistus
del
! $ *
met iš šių tarpo surekrutuo
vaAdjdai pristatyta ginklų ir Kinijos kraštus.
nesustojimo
sulaikydavo
ir
AVASHINGTON, saus. 22.KARDINOLUI HAYES PAU- *»«»iegos.
ti tūkstančius kareivių.
SEKA KATALIKŲ AREš.
"i
kolektuodavo
sau
gausius
pa
Pati valdžia pasisako, kadį
TAVIMAI
KTA 1,400,000 DOL.
j Kinijos pakraščius karo Vietos Chilo ir Peru respnb- pirkimus.
BOLŠEVIZMAS VISUR
didesnis skaičius kariuome-j
<—~
laivus siunčia dar J, Valsty likų ambasados užgynė pas
kleistas žinias, buk K r n gin-j J^Vgaliaus priįirK^UeD^ ga- nė.s reikalingas Salios fiufcajJ MEXI€0 CYYY, saus. 23.
PLINTA
XK\V YOJRK. isans. 10 ( s U >
bes,
Frąneija* J*panu», ¥s*£:
lą. 0 u poliemonu jam užtai šinimui.
vėlinta). -- Miros čia šio mė-.
^ -^ Čia ir kitur valdžios agenĮ lugalija ir" Japonija*. Keikia kluojasr ir žadanti pakelti
sė
kilpas.
Važiavo
automobi
nesio pradžioje advokatas ir, HANKOW, Kinija, saus. I laukti, kad šios šešios vais karą Chile respublikai dol
1—
tai areštuoja įtariamus veikiliu.
Henz
prie
jų
prikibo
ir
bankininkas John WbaVn Jo ^ 23. — Szeobvan provincija | tybės artimiausiomis dieno- Tacna-Arica teritorijos dis
VYSfctfPAS DIAZ GUATE me prieš valdžią katalikus,
papuolė
šaltojon.
Km.
kardinolui Hayes rašytu'svetimšaliai sparčiai aplei-j m į s iškels ginkluotą' akciją putų.
MALA MIESTE
kaip vyrus, taip moteris.
trimis dienomis prieš mirsiant džia, bet Kansu provincijoj J p r įeš Kiniją tikslu apdrausti
Praneša, valdžia susekus,
NEW TORKO DARBININ
45,000 dol atlyginimo
palikimu paliko 1,400,000 dol. baltiesiems yra pavojaus. Ti-'jčia SttVO interesus ir savo pi(JUATEMALA CITY, saus. kad kai-kurie katalikų per
KAI REIKALAUJA
vertės savasčių.
j beto pasieniu išskleidžiamos j l i č i u s ir valdinius.
Chicagoj prisiekę teisėjai 23. — Čia atvyko ištremta?, namus eidami ir gatvėse koNENUODINTI ALKO
Savo parapijai velioni? pa- raudonos vėliavos. Kansu pro; j u p o _ _ į j a n o u l bai
palanki
pripažino 45,000 dol. atlygi iš Meksikos Tabasco dijoze- loktuoją pinigus revoliucijos
HOLIO
liko 100,00*) dol. ir tiek-pat vineijos visi princai persiėmė j bekrauti S u Europos valsty
nimo 14-os metų mergaitei Je- zijos vyskupas Paskalis Diaz. tikslams. Agentai tuos pinigų
savo sekretorei Miss Mahanev, komunistu skleidžiamomis
bėmis. Japonai stovi daugiau
Vyskupas pareiškė, kad rinkėjus tad suima.
XEW YORK, saus. 22. — an O'Sliaųglmessy už sužeidi
kuri velioniui per 24 metus'dejomis,
v
kiniečių pusėje* Bet britai tiMeksikos vyskupai ir kuni
Vietos organizuotų 750,000 mą automobiliu, kuriuo važia
sekretoriavo.
Kansu provincijoj dfdžiau- ki, kad Japonija visgi neat
gai neprisideda prie revoliu- SU INDIJONAIS TAIKA
darbininkų vardu jų viršai vęs vienas bankininkas. Mer
Kita dalis paliktų savasčių šias pavojus katalikams misi sisakys bendrosios akcijos.
C1JOS.
•
čiai prezidentui Coolidge ir gaitės abi kojos suparaližuovertas daugiau vieno milijono i jonieriams. Nes gyventojai
MBXIC0 CITY, saus. 23.
Sakoma, vyskupas Diaz
tos.
Kongresui
pasiuntė
rezoliucidolerių teks velionio artimiau- kurstomi juos žudyti,
vyksiąs Kubos salon, iš ten, — Čia nėra tikrų žinių, kad
RUOŠIAMA VIETOS
——
šioms giminėms.
.ią.
yaqui indijonai palinkę tai
gal, Chicagon.
AMERIKONAMS
Nauja ratą laiškams
Reikalauja 4ienaturuojant
AMERIKA APSAUGOS
kintis su Calles valdžia.
aeroplanais
alkoholį nemiešti jo nuodais
200,000 DOL. PALIKTA
AMERIKONUS
Pati valdžia tik giriasi, kad
SKLEIDŽIAMI ATSILIE
SHANGHAI, saus. ^>3. —
Pastos viršininkas Chicagoj
ir modifikuoti Volsteado i sDOMINIKONEMS
indijonai pasisiųlę pasiduoti
PIMAI Į MEKSIKOS
Atvykę iš Manilos J. Valsty
paskelbė,
kad
pradėjus
vasa
WASHlN(iTOX, saus. 23. bių karo laivti karininkai tatymą.
ir valdžia sutikus jų taiką pri
KAREIVIUS
NEW YORK, saus. 22.
rio
1
d.
už
lai
skus.
pusės
unci
Volsteado įstatymo šiandie
Čia formaliai pareikšta, kad praneša, kad Maniloj ruošia
pa&inti, jei indijonai be jokių
jos-ar dalis siunčiant aeropla
Praeitų metų pabaigoj čia mi
vykinimas yra vieni skanda
MEXICO CITY, saus. 22.- sąlygą pasiduosią.
nais, nežiūrint tolumos, bus
r e s X e w Yorko ^Stock F ^ c h a - ! ^ ^ KmiW
Pavojinga n ( n m v i e tos priimti 10,000 amegalimų rikonų, kurie turės apleisti lai, sakoma rezoliucijoje. Tas
Kuomet Calles jm savo šali
nge'
operatorius J. J. Man valdžia imsis visų
skaudžiai
atsiliepia
į
jauną
imama po 10c.
ninkais tvirtina turį pilno PROFESORIAI TURI GER
•
ning Seserims •Dominikonėms priemonių tenai apsaugoti a- Kinija.
!
ją gentkartę.
BTI VALDŽIĄ
pasitikėjimo, kad armija jam
/.,
v t)
_ . r _.s _„i- Imerikonų gvvastis ir ju įnteJ k
Negras plėšikas
užpuolė visuomet paliks ištikima, y; JUGOSLAVIJA ATSIDURIA RUSIJOJ ŠALTIS, VILKAI
(Sorgancių Pavargelnj) pali' hresus
Mrs.
M. Mechling, 27 m., jos ra žinių, kai-kurie kitaip min
PAVOJUN
ko 200,000 dol.
ROMA, saus. 23. — Kai-ku
Jis seniau jorr's buvo auko
RYGA,
saus.
23.
—
Žinio
krautuvėlėje,'
6823
Stony
IsJ. Valstvbės
turi žinomą
a
zijatinį
karo laivyną,
kurį surių Italijos universitetų, kojes 300,000 dol.
BELGRADAS, saus. 23. — mis iš Maskvos, Rusijoj siau and ave. Ją surišo ir pagrobė tija.
Pastaraisiais laikais ręvo- legfjų ir šiaip mokyklų pro
Hių Seserų paroi-os yra \a-\<l*™ 55 laivai su 8,000 .iiin- Serbų valdžia Jugoslavijoje čia šįmet ne vien dideli šal keletą dol.
liucijonieriai kareivių tarpe fesoriai ir mokytojai nenori
nkvti sergančių ir pavargėlių "inkų. Tie laivai randasi Ki gyvena baimėje.
•" '.
čiai,
bet
vietomis
ir
galybės
ni
(; am ir
skleidžia atsiliepimus, idant prisitaikinti prie fašistų val
Maniloj. Laiserbai Jugoslaviją valdyda išalkusių vilkų. Daug žmonių
namus ir ton at'ikti įvairius" i°j, "
Statomajam
Pabner
bute
vyno viršininku yra admir.
j jie nešaudytų į savo šalies džios sistemos. Jie įspėti ger
naminius darbus.
mi nei nepasijuto, kaip Itali sušalo, nemažai žmonių vil 14-ame aukšte plėšikas nuo
gyventojus, kurie, kaip pa bti valdžią ir prisitaikinti
Williams.
ja kai kokiu geležiniu žiedu kai sudraskę.
Kittrick atėmė 5,000 dol., ku žymima, kovoja šiandieninę prie naujos socijalės tvarkos.
MARMU ATMINIMUI
aplinkui jau baigia juosti vi
rie buvo paruošti apmokėti valdžią tikslu atsiekti teisy
I^ATVIAI TARIASI SU
ALTORIUS
są valstybę. Italija turi su TURKAI PRIEŠ J. VALS darbininkus. •
FI^EMINGTON, N. J., sauMASKVA
bes.
tartis su Albanija, Bulgarija
TYBES
WASHIXOTOX, saus. 22.
sio ^3. — Areštuota 12 valsKareiviams
faktais
įrodo
____________
ir Rumunija. Pramatoma dar
KATALIKŲ SPAUDOS
tijinių policmonų už vienos
— Xacijonalėj Xekalto PrasiM A S K V A , saus. 23. — So
ma,
kad
šiandieninė
Meksikos
KONSTAXTINOP.,
saus.
23.
moteriškės' nereikalingą nužu
dėjimo, bažnyčioj čia baigia- v i e ^ R l J s i j o s v a ldžia turi de- sutartis su Ungarija.
SĄJUNGOS SUVAŽIA
'
valdžia neteisinga, tironiška
— Turkų valdžia ir spaudą aš
dymą.
mas taisyti didysis altorius, ' ^ s u j ^ ^
^^^
tiksltt
VIMAS
ir jos klausyti yra didis nu
MASKVA, saus. 22. — Čia triais įžodžiais puola J. Vals
kurs atsieis virš 50,000 dol • ryti neutralumo ir komercijos
bolševistinis teismas pasmer- tybes, kurių senatas atsisakė
sižengimas tėvynei ir tautai.
Altoriui įtaisyti aukas sudėjo sutarti. Latviai delegatai iš
CHICAGO, III., saus. 22.—
PINIGŲ KURSAS
ko miriop tris komunistus stu ratifikuoti Lozannos sutartį ir
šiaurinės Amerikos katalikės j ^ . ^ ^ ^
nugako
JM
dentus, iš ju du broliu, už atnaujinti su Turkija diplomą-1 Paskelbta, kad
"Catholie 12 TONŲ AUKSO BOLŠE
moteiys ir mergaitės M a n * * ^
^ ^
laim§;jimils
žmogžudystę.
VIKAMS
Vakar dienosi
Press Association of United
tinius santykius.
(Marijono.**). Tad altorius ir
Lietuvos 100 litų
$10.00
States and Canada , ' (J. Val
bus Marijų atminimui.
APAŠTALINIS DELEGA linis delegatas Kinijai, kurs Praneša, Motor Coaph Co. dybių ir Kanado« Katalikų LONDONAS, saus. 23. — Britanijos X s t sv. 4,98
13JX
PronibJcinie agatas J. M* TAS VYKSTA KINKO* čia viešėje ir <lar žadėjo ap- tarnantojai/W26 sa* ^Tj^^ftĮ*- t Spaudoj Sąiunga) šįmet me- IB Angslijos bankod Rusijon Belgijos 100 belgo.
lankyti J. Valstybe^, vyl^Ut^mi fatvėmi* n^^t^jc į&\ Via* t # i ^va^ąvina5, tur?R mieste išgabenta, 12- tonų aukso (8,
Praneijos 1Q0 £r.
%&
, OtuMeoj, wpe*dtiota-J
4.32
tarnytoj© ui \imo įtariaraev i B&UA. eaus. ŽS. — Arki lynijon, kur prasideda krikS- no nelaimingo atsitikimo su Satąnnah, Gaor^ia, gsegužes 005,000 doL) prigulinčio Ru- Italijos 100 lirę
M
t^skti_)a^ Constantini, x\pažta^ ' čįonių riersekiojimąi.
praeiviais.
?
J1^, 20 ir 21 d.
[sijai.
*
C
Vokietijas 100 mrk.
23.73
nc,ot1e#erio" pašovimą.

Pristato Ginklų
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Šešios Valstybės Susiduria Su

Revoliucija Plinta; Katalikai
Areštuojami
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Vyskupas Diaz Yra Guatemala

Latvija Veda Derybas Su
Maskvos Valdžia
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Už bet kokį aUyginimą jie
Plumbuotojas
turi žinoti Išardo vieną vietą sienoje,
gali tylėti, jei Lenkija imtų
keletą vandens sistemų, ku- tai vėl kitą, kol randa plyšuPublUhed Daily E»cept Sundayt
i
One T ©ar
•••#
terioti Lietuvą.
rių visur yra visokeriopų. sį vamzdi. Tas darbas reika
Sts Honths
t. l t
Vokietijos katalikai.
- Sovietų Rusija, jei gautų
Prie tų sistemų jis turi pa lingas atsargumo, kad kuoTbre« Month*
2 00
One Montn
.71
Kur katalikai, nors ir mažumoje pasilikę, bet, gerai susi
Baltgudijos dalį, dabar pri
rinkti atatinkamus
vamz mažiau sugadinus tinko. Pas
Europe one* year . . . . 7.00
PlumbUotojas
arba
švininiu*
klausančią Lenkijai, gal butorganizavę, nuolatos veikia, ten jie susilaukia gražių savo
Six Month*
4A0
džius, sujungimus ir kitokią kiau apsižiūri, kad jam trųkas
(angį.
pJumber)
yra
bū
•
Copy
\ t
perdaug negeistų Lietuvos. veikimo davinių.
medžiaga. Reikalingas nema ksta kokio tai daikto, ar į
t - —
i
• • • ,
'M
I , H -a,
tinas
darbininkas
naujovinių
Vokietijos katalikai be trukšinų, be linksmų, tik savo or
Tegu ją terioja lenkai.
žas skaičius visokių dalių rankio atlikti pataisymą. Jis
namų
statymui.
Plumbuotojas
ganizuotų darbu iškovojo sau tinkamą vietą valstybėje, lais
eina namo, atsineša, kas rei
Bolševikai, be abejonėse ti vę savo tikėjimui ir šiandien jie gali būti pavyzdžiu visų ša yra amatninkas lygiai kaip ir dalelių.
Jis turi žinoti ,įv^^us le kalinga ir pataiso.
ki, kad ir Lenkija kada nors lių katalikams.
mūrininkas,
tinkuotojas
ir
kt.
Vokietija ginkluota,
Į
Kuomet ant galo namų sa
galius sanitarinius reikalavi
susisovietins
ir
teks
jiems,
o
Be
plumbuotojo
prisidėjimo
Einąs Šveicarijoje "Deut
Ypač puikiai stovi vokiečių katalikų spauda. Jie leidžia
mus ir vandens įvedimo mu vininkui įduoda sąskaitą už
sykiu
su
ja
ir
Lietuva.
sche Militaer KorrespondenV
daug dienraščių, savaitraščių ir mėnesinių žiumalų. Visl^ie šiandie pastatyti namai ne
Galimi tai dalykai. Bet
baigti ir miestuose toki na nicipalinius kodeksus. Pirm savo aktuali .darbą, už su
laikraštis paduoda įdomių ži
leidiniai turi daug skaitytojų ir savo idėjas sėkmingai sklei
imsiantis darbo, jis pirmiau gaištą laiką ir panaudotus
mai negalimi.
nelių apie Vokietijos apsigin tokių galimybių buvo daug, o džia.
turi nuodugniai apžiūrėti sta daiktus, namų savininkas stul
Lietuva sau gyvuoja ir gy
Naujoviniams
namams
rei
klavimą.
Vokiečiai katalikai susipratę. Jie neklejoja prie bedie
tomus namus ir padaryti sa pu šoka. Girdi, tai begalinis,
vuos.
kalingas
viduj
vanduo,
prau
Ji turinti Rusijoje savo
vių laikraščių nuodinti savo dvasią.
plėšimas ir išnaudojimas.
Motinystes
Bilius
Kongrese.
sykla, vana ir tt. Tai visa į- vo darbui planą.
kontroliuojamas dirbtuves ir
Anglijos katalikai
Tai
gyvas plumbuotojui
Šildo vandens įvedimui sis
\
Anot žinių iš Wasliingtono,
taiso plumbuotojas. Jis vam
ten rengia sau reikalingų gin
Dar tykesnis ir ramesnis, negu Vokietijos katalikų, buvo
Slieppard — Tovrnsend mo
zdžiais į namus "įveda" van tema taipat reikalinga išmin nesmagumas.
klų.
Anglijos katalikų darbas. Bet jis buvo gerai sugalvotas ir kil
tinystės
bilius
šioj
senato
se
denį. Centralinis namų^ apšil ties. -Vamzdžius reikia su
Geras amatas.
Jau 1923 m. Vokietija turė
nios doros žmonių vedamas. Kantrybe ir ištverme lydėjo tą
jungti su pečiais; su šildomo
Kiek žinoma, Chicagoj yra
jusi pagamintų 600 lengvųjų sijoj ir vėl iškeliamas tikslu darbą. Šiandien Anglijos katalikai džiaugiasi gražiausiais savo dymas yra išdalies plumbuo
r
vandens
kubilais
ir
paga
tojo darbas. ~
apie 3,000 plumbuotojų unisir 600 dešimtcentrimetrinių jį pravesti.
laimėjimais. Pamali jie atgauna vis daugiau ir daugiau savo
liau
su
išoriniais
vandens
Šio biliaus oponentas, sena
tų,
kurie kontraktorių —
kamuolių.
Piaustyti didesnius ir ma
teisių ir greitai susilauks, kad galės naudotis visomis Angli
vamzdžiais.
Visur
reikalingi
plumbuotojų "bossų" — sam
žesnius vamzdžius, išpiauti
1926 m padirbdinta 40 tūk torius Reed iš .Missouii vals jos piliečio teisėmis.
iŠ,enki
reikalingu* gvintus
seniau a t a h n k a m i **9į£*.
" domi. šiandie unistui plum
stančių šautuvų, 11 eskadrų tijos, sudarė stiprų bloką Di
Štai kaip tai apibudina "Išeivių Draugas" savo straips! maI
buvo didžiai sunkus plumbuo- ^
vamzdžiai turi but buotojui darbo valandoje mo
orlaivių ir 40 orlaivių leng liui pasipriešinti ir tą visą nyje.
vųjų daryti apžvalgas priešo projektą, jei ne visai sugriau
tojui darbas, šiandie ta dar- , š v e s t l s i e n ų v i d u n u - P a t s a i kama pusantro dolerio. Taip
Praplėtė.katalikų teises.
ti, tai nors atidėti neapribuoba palengvina visoki išrasti ( d a l b a s t u r i l~t-»tliktaa stip- yra Chicagoj ir kituose di
pozicijų.
Užstojus Britanijoje protestantizmui, buvo išleista daug
įrankiai. Bet darbas visgi ne- n a i l š s k o m a i , taip kad desniuose įmestuose. Mažes
Kilus karo pavojui, pada tam laikui.
priešingų katalijkams įstatymų. Tie įstatymai buvo tokie ne
nebutl
reikalingas taisymas, niuose miestuose plumbuotorius trukšmą, Vokietijos or
Pirm kelerių metų tas pat teisingi ir žiaurus, jog primine" Rymo imperatorių Nerono ar lengvas. Nes dažnai prisieina k u o m >
et sienos
kilnoti sunkiuosius vamzd^tinkuojamos. jai pigiau apmokami.
laiviai per Lenkiją turį lėkti bilius senate rado nemažai
Dioklecijono laikas. Ne tik užginta buvo laikyti šv. Mišias
Turi nesmagumų.
*"-•---.
žius ir nelengvus įrankius.
Plumbuotojas turi mokintis
Vokietijon. Gi kitus ginklus palankiaujančių. Bet ir. tuo
ir katalikų tikybos mokyti, bet katalikui buvo užginta net
\
Neatsižvelgiant į tai, plum to amato penkerius metus.
Tad plumbuotojai visuomet
bolševikų laisvai dalimis su met buvo sudarytas blokas ir
arklį brangesni, negu L 5, laikyti. Daug tų įstatymų atšaukta
reikalingi nepaprasto rankų buotojas dažnai turi nešinu Besimokinant jis taipat apganysią į Vokietijos uostus. bilius padėtas tolesniems lai
pabaigoje 18 šimtmečio, dar daugiau 1829 metais. Vienok dar
gumų su žmonėmis — namų : m o k a m a ^ b e t p i g į a į . P e r pir
raumenų stiprumo.
Šios žinios įvarė naują dru kams.
iki šiol buvo likę nemaž įstatymų, katalikų bažnyčią varžan
savininkais.
muosius 6 mėnesius "moki
Reikalinga išmintis,
Igį Lenkijai.
Motinystės bilius yra pana čių. Daug tų įstatymų gyvenime nebebuvo vykdoma, vienok,
Pavyzdžiui, žiemos laiku niui" mokama 12 dol. savai
kūno
stiprybės,
Karo pavojus?
šus nacijonalio švietimo biliui. kolei įstatymas iš knygų nėra išbrauktas, vjs dar yra pa Apart
per šalčius namuose sutrųks- tėje, kitus šešis men. — 15
Yra žinių, kad Lietuva siun Šiuo pastaruoju bilium nori vojaus, kad jis kuomet nors gali būti taikomas. Dauguma tų plumbuotojas reikalingas noeianti daugiaus kariuomenes ma sudaryti nacionalį (fede- įstatymų lietė katalikų vienuolijas, jų turtą, tikybines proce mažai išminties. Vandens į- ta vandens vamzdžiai, kuo- dol.; antraisiais metais jau
nebėgąs vanduo ima 18 dol'. savaitėje; trečiaisiais
Vilniaus pusėn. Lenkija pri ralį) švietimo departamentą sijas ir panašiai. Pavyzdžiui, tebebuvo įstatymas, sulig kurio vedimo į namus sistema m***
sibijo, kad lietuva nepasi- ir šio žinybai pavesti visų J. katalikų kunigas negalėjo gatvėje rodyties kunigo apdaruose. pažiūros yra lengva ir nerei- «alti. Trukus vamzdžiui kur — 20 dol., ketvirtaisiais —
gundytų atsiimti Vilnių ir su Valstybių mokyklų tvarky Tuo įstatymu pasiremiant, pirm trejetos, rodos, metų Carfine kalinga galvosūkio. Kiekvie sienoje, vanduo liejasi lata- 30 dol. ir penktaisiais — 40
nas žmogus pasakys, kad nakais į rųsį. Visi daiktai šiam- dolerių savaitėje. Mokinantis
traukia daugiau kariuomenes mą.
buvo užginta Dievo Kūno proeesija.
muose įtaisytą vamzdį reikia ixi, šąla.
j amato vieną dieną savaitėje
Vilnijon.
Motinystės biliumi taip toli
Bet pagaliaus ir tie katalikus varžantieji įstatymai liko aprūpinti tam tikru kraneliu,
Namų savininkas nebežino j reikia lankyti specialę mokv
Lietuva, žinoma, jokiu bū nežengiama. Neprojektuojama
prieš pereita* Kalėdas panaikinti. Parlamento nutarimą pat tą vamzdį sujungti' su išori kas kur sugedo, patsai nega- klą. Amatah tinkami 16—21
du negali pasitikėti veidmai kurti atskirio departamento
virtino Aukštieji ifcjorltį} Rūmai ir Anglijos karalius. Mums niu žemėje vandens vamzdžiu Ii pataisyti. Kviečia plumbuometų vaikinai. Suprantama,
ningu lenku ir turi būti pa su sekretorium priešaky. No
teko girdėti, jog pradžią šių įstatymų panaikinimui davė Car- ir baigtas darbas. Atsuki kra- tuoją. Tas atvyksta su įvai
turi but stipraus kūno sudėsirengusi užkirsti
lenkams rima tik, įkurti "vaikų gero
fino klebonas T. Taylor. Neteidus Carfine procesijai, jis krei neiį ir vanduo bėga.
riais įrankiais ir vamzdžių Jimo.
kurio vargiai sveika išlystų. ves biurą tikslu apdrausti
pėsi į kaikurius Škotijos Parlamento narius, kad įneštų su
Gali but. Bet reikia dar dalimis. J i s apžiūri vandens
Išmokusiems to amato ir e"Želigovskiui" užeitų noras motinystę ir kūdikystę". Tas
manymą tiems įstatymams panaikinti, ką jie ir padare. Tik pritaisyti, kad bėgamam van įvedimo sistemą. Tai bėga į Į nergingiems yra geros progos
pulti Lietuvą.
biuras turėtų but autorizuo
stebėtinas kaikurių protestantų šiuo klausimu užlaikymas — deniui butų' kur nubėgti. Tam viršų trepais, tai į apačią, ieš- j įsikurti nuosavą plumbuotojo
Įteikia labai abejoti, kad tas į metus išleisti 1,4^0,000
Lenkija pradėtų karą su Lie dolerių motinų ir kūdikių jie protestavo prieš įstatymų'panaikinimą ir tuo lig parode, tikslui reikalingi kiti vam- ko vietos, kur vamzdis ture-1" businessą'". Darbas užtikjog jie protestantizmą Britanijoje nori jėgą išlaikyti.
džiai, kurie išvedami į van jo plyšti. Pagaliaus uždai o | rintas, ypač sąžiningam žmotuvą, nes gerai žino, kad tuo- g i 0 b a į Įvairiose valstijose,
. r
- Tečiaus dar liko trys įstatymo punktai,nukreipti prieš ka- dens nuovadas.
vandenį ir imasi darbo.
I gui.
met įsiveltų į tokį veliušį, iš
-1
Tos rūšies bilių tikslas yra: talikus. 1) katalikas negali būti Anglijos karalium, 2 katali
kuris vargiai sveika išlystų.
Grudas.
,
Žinoma, "gerųjų" Lietuvos kuodaugiau centralizuoti fe- kas negali būti kancleriu (chancelor), 3 katalikas negali skir- turi teise tai daryti. Pavyzdžiui, buvęs premjeras Lloyd Geor
ge, kurs, rodos, yra baptistas, skirdavo anglikonams Vysku RYTŲ GALICIJOJ KILUS
kaimynų bolševikų, lenkų ir derale. valdžią' ir stiprinti šaly t i įmonių į anglikonų bažnyčios vietas,
vokiečių gali būti slaptas su- biurokratizmą. Jau ir be to
Prieš paskutinįjį punktą katalikai nieko neturi, jie ir ne pus. Lieka dar tik panaikinti pirmąjį ir antrąjį punktus, ypač
CHOLERA
šiandie
valdžia
turi
nemažai
antrasis.
Kodėl
katalikas
negali
būti
kanclerium?
Ar
juo
ne
simerkimas.
nori anglikonams dvariškių skirti, nors kitų tikybų aukštieji
v r
Nuo tokių kaimynų visa ko f *i W biurų, kurie maišosi valdininkai, nors ir nebūdami angUikonų bažnyčios nariai, galima pasitikėti? Jei taip manoma, tai svarbiai katalikus
VARSA VA, saus. 21. — Pra
į
vidujinius
atskiriu
valstijų
užgaunamu. Neatrodo ne pirmasis punktas teisingas. Kad ka- neša, Rytų Galicijoj, kuri le*igalima tikėtis.
Sulyg nekuriu žinių vokie- reikalu^. Daugeliui atrodo to motinystės biUų griežtai ko-ininkai negali pakeisti moti talikas negali būti karalium, tai suvaržo asmens sąžinės lais- ką valdoma iškilusi cholera.
*
nos meilės.
?iai grasina Lietuvai už tai, ^ I * ™ 8 1 ^ n o r i m a d a u * i a u voti.
vc. Juk gali pasitaikyti karalius, kuriam katalikų tikyba at-j Tos baisio s epidemijos cenkad jos dabartinė valdžia n e . ' ^ i a u t i valstijų teisės, norima
Senatorius Reed pažymi:
" Motinos meilė vra be dėrodys teisingesnė. Pagaliaus Britanijoje ir jos kolonijose yrajtras esą Pieczylisnek. Ligi 50
kidžaa Vokietijos agentams i s l ^ l m t l * e t \ privatinį zmo"Motinų patyrimų, kaip ap- mes pasiryžimas-visokiam p
didelis skaitlius katalikų tikybos žmonių, o anglikonai, visus žmonių kasdien miršta.
sieiti su kūdikiais negali pa- sišventimui. Norėti įsimaišy
vokietinti Klaipėdos Krašto nių gyvenimą.
kraštus krūvon sudėjus, nesudaro gyventojų daugumos.
To jau perdaug, sako sena- keisti valdininkai arba ko- ti ton meilėn yra tikra šventir vesti tenai Lietuvai pra
Reikia tikėties, Jog su laiku ir tie paskutinieji prieš ka-1
RAŠYKITE "DRAU1
talikus nukreipti punktai, bus kuomet nors panaikinti.
Į torius Reed. Ir jis išsprendė tą kios bevaikės moterys. Valdi-Į vagyste".
GUI" ŽINIŲ
gaištingos politikos.
1
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KATALIKU LAIMĖJIMAS.

PLUMBUOTOJO
DARBAS.

PASTABĖLĖS
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Laiko bėgyje iš rimtų recenzijų galima .
Recenzijos bei kritikos skyriai, man^
sudalyti to ar kito kūrėjo asmens ir kū bent .rodos, labai reikalingi įvesti Ameri
rybos plati charakteristikos medžiaga, kos lietuvių laikraščiams, arba jeigu ir
CJ:
(Pabaiga)
kuri pilnai parodyti galėtų ne vien as yra siokie-tokie įvesti, tai juos praplėsti
Kunigu Petruliu aš nutraukiu maską mens, kaipo kūrėjo dvasios žymesnius iki reikiamo aukštumo, kad tokiu būdu
Viso pasaulio kunigams...
bruožus, bet ir to laiko nuovoką arba jie apimtų nevien čia pat Amerikoje pa
Kad jie visą gyvenimą savo
orientaciją.
sirodančius literatūros ir meno veikalus,
Žmones maitino melais", doc. J. Tumas
Tas yra labai svarbu lietuviams su bet ypač pasirodančius tėvynėje Lietuvo
visiškai ramiai ir džentelmeniškai paste darant savo literatūros istoriją, kuzi tė je.
'
bi:
O ir labai šviesiai aš manyčia, kad tas
ra labai abstraktiška, jeigu į ją neįneša"Nei šis, nei tas. Daug prišnekėta, ma tos dvasios, kuria gyveno kūrėjo lai dalykas žymiai padės sustiprėti kultūri
nieko nepasakyta. Kunigo iškoneveikimas kai. Literatūros istorijos sudarymas ne niam kūrybiniam ryšiam tarp Lietuvos
tik epizodas visumoje, o ne tikslas. O turės savo reikšmes ateičiai, jeigu į ją ir Amerikos lietuvių.
kam visa avantura padaryta, ne tas se nebus įvesta istorinių kriterijų.
Bet tiek to. šioje vietoje plačiau anės* nežino''. — (106 psl.).
Taigi žurnalų ir visų laikraščių skil pie t4 dalyką kalbėti netenka, nors ir
Gan kuklios recenzijos yra ir P. tyse neturėtų būti gailimą vietos recen labai gal butų reikalinga.
Kirvelaičio. Jis labai ramiai žiuri į kū zijoms bei kritikai, viena, dclto, kad tai
Iš einamaisiais gyvenimo klausi
rėjo galimybės ir stengiasi pagauti patį daro patį laikraštį įdomesnį ir vaires mais "Židinio'' III tome paminėtinas
svarblausį jo dvasios bruožą. Recenzuo nį, ir antra, dėlto, kad tuomi yra užmez pirmoje vietoje dr. V. Mykolaičio straip
damas Tysliavos "Tolyn" (275 p.), apie gama kultūriniai ryšiai su platesniu spau snis "Literatūros padėtis Lietuvoje".
autorių, žinomą dekadentą, taip sako:
; (258 p i . ) . V.
dos ir meno pasauliu.
"Nespėsi nustatyti vieną jo fiziono
Laikraštyje patalpinti recenziją ar
Čia pastebima, kad Lietuvos knygų
miją — jis jau kitą berodąs. Kita myli kritiką kokio nors veikalo, reiškia beveik rinkoje jaučiamas toks bankrotas, apie
moji, kitokios dainos, kitoks ir Tyslia- tą pat, ką patalpinti ir patį veikalą, o kurį esą tylėti nebegalima. Raštais ir ra- i
va".
Tai labai gražus recenzijos perlas. labai dažnai dar daugiau.
- šytojais visuomenės (— valdžios) visaL

"ŽIDINIO" III TOMAS,

nesirūpinama ir t. t., nors tai reikėtų
skaityti gal pirmaeiliu dalyku. Literatū
ros ugdymo klausimas šiandien iškelti
plačiausiu maštabu, nes nuo jos priklau
so mūsų tautos kūrybinio gyvenimo plė
totė. Amerikos lietuviams tai ir-gi nėra
svetimas dalykas.
>v
Iš publicistų į akis metasi V. Bičiū
nas, kurio temos "Meno gyvenimas Lie
tuvoje 1925 m." "Re siužetų" ir "Baž
nytinio meno reikalu" labai gražia tvarka
išvystytos.
(
Tarp kitko "Židinyje" paduodama
trumpa apžvalga mūsų tautos socialio ir
kūrybinio gyvenimo. Ypač yra įdomias
žinios is mūsų Studentijos Kauno ir už
sienio universitetų gyvenimo.
Dar ."Židinio" Ul-čiam tomui ver
tybes priduoda ir žymesnių dailininkų
paveikslų reprodukcijos, kurių čia yra
aštuonios: 3 A. Žmuidzinavičiaus, ir po
vieną, O. Dubeneckienės, V. Didžioko, A.
Galdiko, Didžiokienės ir K. Šklėriaus.
Taipgi yra patalpintos 9-nios fotografi
jos, ar tai musų akademiniam gyvenime

stovinčių įžymesnių asmenų, ar organizacijų. Apskritai "Židinys" ir savo gražia
išore, sumaninga redakcija, ir savo turi
nio įvairumu ir įdomumu, yra viso mūsų
kultūrinio gyvenimo geriausias veidro
dis.
Iš redakcijos ir rašytojų pusės pa
daryta visa kas įgalima ir reikalinga bu
vo padaryti.
Reikia tik plačiajai visuomenei paro
dyti savo karštą širdį. Argi ištikro mes
negalime turėti gero, rimto .ir visapusiš
kai išsiplėtojusio žurnalo! — Ir labai ga
lime. Mes galim outi pats aktingiausias ir
reikšmingiausias veiksnys, tik reikia at
sitraukti nuo susmulkėjimo, reikia tik
rais gyvos dvasios žmonėmis būti. į
Tūlas rašytojas gražiai sako: "Ištik
ro mes nesame bejėgiai dvasioje, nes
amžinosios didybės mumyse yra daug, tik
reikalinga sudaryti sąlygos, kuriose pa
sireikštų mūsų pašaukimo šakųys ir .viršunes

J. S.

*
*
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Šv. Antano Dr ja.
Šv. Antano dr-ja laike me
tinį susirinkimą, sausio 9 d.,
Lietuvių Auditorijoj. Išduota
metinis raportas, iš kurio pa
sirodė, kad draugija gerai
gyvuoja. Turto skaito arti ke
turių tūkstančių dolerių. Na
riu turi 176. Dr-ja kasmet di
dėja. Šįmet tikisi dasivaryti
iki 200.
Šv. Antano draugija yra vie
na jaunausių vyrų pašelpos
draugijų. Prie jos tat dau
giausia priklauso jaunesnio
amžiaus žmonės, daugelis net
čia gimusių.
Tintas draugijos yra gerai
apsaugotas.
Nevartojamus
pinigus turi idėjus į Lietuvių
Budavojimo ir Paskolos Ben
drovę, kur neša gerą nuošim-

tį.
Valdyba, kuri sėkmingai
dr-ja vedė praeitais metais,
vienbalsiai užgirta ir palikta
šiems metams.
Skaitykit organą.
Kaip pernai, taip ir šįmet
dr-ja organu pasiskyrė dien
raštį "Draugą". Kiekviena*
narys turėtų užsisakyti arba
atnaujinti prenumeratą. Lai
kas nuo laiko "Drauge'' tel
pa žinių iš draugijos veiki
mo. Kas nori būti pilnu na
riu, turi skaityti organą. Drja yra įgaliojus užrašinėti ir
atnaujinti prenumeratas Juo
zapą MatuLeną ir Motiejų ski
riu. Jiedu mielai visiems pa
tarnaus.
Vijurkas.

QAB
ee

UETUVIAI AMERIKOJE
WAUKEGAN, B i .

DEA V

.

nimu,. norintiems prisirašyti
prie minėto kliubo ir numa
žinta įstojimo mokestis. Nuo
18 iki 25 m. narius visai veltui
priimti, gi nuo 25 iki 40 m.
tik 1 dol. skaityti. Todėl melrosepark iečiai
nepraleiskite
šios progos, nes toks paleng
vinimas nesitęs ilgai, tiktai
per tris mėnesius.
Kliubas susirinkimus laiko
kas paskutinį nedeldienį kiek
vieno mėnesio, 1 vai. po pietų,
J. Vaičiulio svetainėj, ant 23
ir Lake gatvių.
Kliubietis.

"bunao p a r t y " Vienuolyno daugumą atleido nuo darbo
D A K T A R A I :
naudai. "Bunco" įvyks taip!dar prieš Adventas. Bet dagreit, kaip bus galima gauti bar pradeda šaukti darbininTel. Vincennes 6987 ir
Komunistai.
Hemlock 6524
svetainė.
Ikiis darban.
TOBULIAUSIOMIS MOKSLO
Išrinkta komisija tuo pasi
Detroito komunistėliai ir
PRIEMONĖMIS:
Draugijų veikimas.
rūpinti.
sočiaiistėliai, kaip mėšlo kir
1—be peilio,
Gydytoja ir Chirurgą
2—be
kraujo,.
Kenoshos
visi
lietuviai
my
Ofisas:
7909 S. HALSTED ST.
S. P.
minai pradėjo raitytis ir šau
8—be marinimo,
VaJ. 3—6 p. p. ir 6—8 vakare
li draugijas, ypač pašelpines, kti mitingus, kuriuose gauna
4—be skausmo,
Rez. : 6000 S. CAMPBELL AVE.
jokio pavojaus sveikatai
Ligonius priima rezidencijoj pagal
kurios susirgus į savaitę vis progos papliovoti ant dabar Po 5—be
operacijos,
pacijentas
gali
i sutarti.
išmoka po $5.00. Taip kad tines Lietuvos valdžios, kam tuoj eiti } darbą, gali tuoj valgyti:
II
*
Gydo staigias ir chroniškas li
prigulint į tris, keturias dr- ja> sudaro tikri Lietuvos sū gas vyru, moterų ir vaikų.
Pasaulio Lygintojų Riks jas žmogus pilnai užtikrin nus, o ne komunistai. Jei •bu
Ligonius priima kasdieną
Tel. Boulevard 3686
mas.
tas, kad ligoje nebus apleis tų komunistai užėmę ir visus nuo pietų iki 9 vai. vakare.
Nedėlioms pagal sutartį.
Sausio 2 d. Masonų svetai tas.
Dr. J . P. Poška
Lietuvos kunigus ir katalikų
DR. AL. M. RAČKUS
nėj pasaulio lygintojai buvo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS, ^CHIRURGAS IR
Po Naujų Metų kiekvieną vadus išžudė, tada jie butų
OBSTETRIKAS
sušaukę susirinkimą. Kalbėjo
3133 South Halsted St.
šventadienį parapijos svetai-Pa^džiaugę, pakrikštavę. O
Valandos: 9 — 12 iš rtyo
1411 S. 50 Av«. Cicero, UI.
Pruseika. Na, kad jau davė,
čia,
kaip
tik
kitaip
atsitiko
Vakarais nuo 7 iki 9
nėję vis turime kurios nors
tai davė Lietuvos valdžiai. Iš
Rez.: 6504 S. Artesian Ave.
Visas tas "blogumas" vietos
vadino ją visokiais buržiuįais draugijos pramogėlę.
0'
Į
Tel. Hemlock 2374
išgamas tiesiog iš proto varo.
juodaisiais ir kitokiais var
Sausio pirmąjį sekmadienį
Vai..- Utarninkais ir Pėtnyčiomls
nuo 3 iki 9 vai. vak.
dais. Išpliaupęs, kas tik jam buvo " Birutės" balius, antrą Chicagos Grigaitis ir-gi sku
IŠ R U S I J O S
ant seilės buvo užfcjęs, pas jį ' 4 Giedorių" puota, trečią binasi į Detroitą. Barzdyla
Gerai lietuviams žinomas per 15
kelbė, kad dabar bus renka jį šv. Onos dr-jos vaidinimas gal mano, kad čia gaus keptų metų kaipo patyręs gydytojas,
ir akušeris.
ma aukas kaliniams šelpti ir dramos "Motinos Širdis". Šv. karvelių. Tegu nesidžiaugia. chirurgas
Gydo staigias ir chroniškas ligas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
vyrų, moterų ir valkų tfagal nau
išėjo aukų rinkti. Gaila tų Onos ųioterų draugija iš visų Maža jis čia laimės.
X — Spinduliai
jausius metodus X-Ray ir kitokius
Ofisas
2201
West 22nd Street
Našlaite.
žmonelių, kurie
neatskiria jauniausia, bet pas visus
elektros prietaisus.
Cor. S. Leavitt St. Tel. Oanal t t S
Ofisao Ir Labaratorija: 1025 W.
Rezidencija: 3114 W. 42nd St.
melo nuo tiesos.
daug turi simpatijos. Mat
18th St., netoli Morgan S t
Tel. Lafayette 4288
ATSILIEPDAMI
Į
"DRAU
VALANDOS:
Nuo
10—12
pietų
Talandos: 1—4 & T—8 • . v.
Geriaus tuos pinigus butų malonus šv. Onos vaidas, dėir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Nedėlioj: 10—12 ryto.
lietuviams kareiviams paau liai lietuvių patarlės, kad GE" TELPANČIUS SKEL
Dienomis: Canal
8110. Naktį
koję, negu šelpę komunistus, "Ona — gera žmona'' kiek BIMUS. PRAŠOME PAMI Telefonai:
South Shore 2238
Telefonas Boulevard l t t t
kurie žydams dirba, Lietuva vieną paskatina lankyti jos įNĖTI "DRAUGĄ"
Boulevard 4136
3235 South Halsted St.
ir jos žmonės jiems tiek ru vairius parengimus. Tad į šį
Dr.S.A.Brenza
Vai.
9—10
A.
M.
ir
po
8
v.
vak.
4888 SO. ASHLA1TD AVM.
pi, kiek pernykštis sniegas. vaidinimą prisirinko pilna
Chicago, m .
salė
senų
ir
jaunų.
Scenoje
Mes, Phiiadelpiečiai, gerai
Vai.: 9 ryto Iki 12 plot: 1 po,
piet Iki S po piet, C:tf vak. Ud
pamename tuos laikus, kada buvo įvairus vaidintojas taiki
Gydytojas ir Chirurgas
9:30 rak.
Lietuva šaukėsi pagelbos. Ta senelė motinėlė, senis .advoka
1225 N. Ashland Ave.
da katalikai dirbo su didžiau tai, rimtas tarnas ir išsižio
Kampas Mihvaukte
Tel. Boulevard 2180
jėlis
trečiasis
ar
ketvirtasis
siu pasišventimu. Amerikos
Kambarys 309
Dr. A.J. KARALIUS
vyras,
jaunos
papliauškos
katalikai dėjo aukas Lietuvos
Tel. Brunswick 2889
Lietuvis Gydytojas
Kiekvienas vyras, kuris
laisvei išgauti. Ką dirbo ta moteries patiko" seniems, o iki Res. Tel. Brunswick 4258
3303 South Morgan Street
kenčia
nuo
veneriškos
krau
Valandos:
7
iki
&
vakare
—
ausų
įsimylėjęs
į
neregę
ne
da socialistai f Jie trukdė
Chicago, m .
Nedėliomis pagal sutartį.
jo
arba
odos
ligos
turėtų
gražus darbus tėvynei dirbti. kaltą mergaitę vaikinas ir
ateit del pilnos egzaminaJeigu ne katalikai, senai Lie jauna susivaidinusi per įvai
D E N T I S T A I cijos, kad žinotų gerai savo Tel. Canal 0267 Res. Prospect 0661
tuvos nebūtų. J i butų arba rius liežuvius pora sutaikinta
padėjimą. Nekentekite atei
=a
motinėlės
senelės
patiko
jau
Tsam
lenkų pasmaugta, arba bolše
kite šiandien. Yra priežastis
niems.
vikų batų mindžiojama.
Tek*. Boulevard 7041
Gydytojas ir Chirurgas
kiekvieno skaudėjimo, o jei
^
1821 6outh Halsted St.
Tat garbė Lietuvos va
jųs kenčiate skausmus' tai
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Lietuvos vaiadeliai.
reiškia kokia nors dalis ta
Valandos: 11 ryto iki S po pietų:
dams, jos pirmam ir dabarti
*%
LIETrryiS DENT1STAS
6 iki 8:80 vakaro.
vo kūno nedirba gerai,
niam prezidentui A. Smeto
P. Lukšio Kenoshon atvy 4046 SO- ASHLAHD AVENTTE
$10.00 X—RAY egzami.
Ant B. Zaleskio ApUekos
nai, kuris garbingai veda ša kimas nors pasitaikė darbo
•
. i
— ~ ^
nacija tik $1.00 šį mėnesį.
Mamų ir ofiso M
B l v d , B913
dienose, bet ir-gi sutraukė pil
lį į šviesią ateitį.
Aš jums paaiškinsiu kaip
'Garbė narsiai Lietuvos ka nų salv įvairių žiūrovų, iš ku
atgauti sveikatą.
riuomenei, garbė
Lietuvos rių vieniems norėjosi matyti
D E N T I 8 T A 8
8484 8. HALSTED STREET t
jaunimui/ kad nedavė išga .savo gimtinės vaizdelius, ki 4454 So. VVestern Avenue į
Ofiso vai.: 1—t p. p. €-8 vai.
moms brangiai iškovotos Lie-s tiems rūpėjo pasirinkti Lietu Valandos: Nuo 10 ryto lkl » vaL
SPECIALISTAS
vakaro.
f —
tuvos laisvės pražudyti.
vos atviručių vaizdelių, tre
20 W. Jackson Blvd.
Garbė jums Lietuvos did tiems šį ta- išgirsti iš žmo
arti State Street
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Chicago
DR. P. G. LUOMONS
vyriai, kad sekate savo bo gaus pereita vasarų buvusio
Imkite eleveiterj iki l t
LIET L V18 DCHTI8TAB
jo Lietuvoje, margaitės gi la
4729 S. Ashland Ave.
čių pėdomis.
aukšto
2201 WEST 22nd STREET
{ėjimas Room 1018
SPECIJALISTAS
Philadelphijos lietuviai ka biausiai viliojo žėrinti Palan
T e l Canal MSI
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
talikai vienu balsu šaukia: gos gintarai ir taip radosi šis Talandos: f — l t ryto: 1—8 Tąkart
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo l—A
po pietų: nuo 7—8:30
vakaro
Lai gyvuoja Lietuvos išgel tas malonaus visiems, dar
Tel. Canal 6574'
Nedėliomis
10
iki
1S
reiškiant noro kitais metais
bėtojai ilgiausius metus.
Telefonas Midway 2880
susilaukti
p.
Lukšio
su
LietuAkiniai S 5 ir Aug&čiau
Dievas ir Tėvynė, Šviesa ir\
CHIROPRACTORICS
Tiesa mus žingsnius lai lydi.™* ***% > • " # rinkiniu.
2019 Ganalport Avenue
Menka dulkelė.
| S a u S 1 0 3 0 d- į f * * * ? * s v e "
Valandos: Nuo 6 iki 9
.___
jtainėje vietinis Bernaičių Ko
—v
jlegijos rėmėjų skirius vaka
Gydytojas ir Chirurgas
re vai. 7:30 rengia prakal
(Lietuvis)
OP T KMI T £ I S T A I
nuo 1 iki 8 vakare.
4631 SO. ASHLAND AVE.
bos. Kolegijos Centras priža Valandos;
Nedėliomis nuo 10 iki 1
Tel Yards 0994
Darbai didėja.
dėjo atsiųsti Ii Chicagos žy
3265 So. Halsted Street
Reaidencijo* Tel. Plaaa 1299
—
Valandos:
' Prieš Kalėdas
Kenoslios mių kalbėtojų, kurie išaiškins, (2-ros lubos) Tel. Boulevard 7679
Persikėle į Naują Vietą
Nuo 10 iki 12 piet.
—J
dirbtuvėse taip buvo sumažė dell'o Amerikos lietuviams
Nuo 2 iki 3 po p i e t
Nuo 7 iki 9 vakare.
ję darbai, kad led trečdalis reikalinga kolegija? Kada ir
Nedėl. nuo 10 iki 12 p i e t
darbininkų po truputį dirbo. kas ja statys. Ka reiškia
OPTOMETRISTAS
r"
Žmones ėmė kalbėti, kad dirbi "dienos uždarbio' auka ir t. Fritaiklme akinių del visokių akių
TeL Lafayette o7M
tuvės, nenorėdamos išduoti \ t.
DR. A. J. JAVOIS
GYDYTOJAI D
CHIRURGAM
P.
darbininkams Kalėdų dov., j
4449 SO. CALIFORNIA AYENUB

DETROIT, MICH.

' • ' . . .

IŠIMA TONSILUS

PHILADELPHIA, PA.

DR. H E R Z M A N

•

X Praeitą sekmadienį Šv.
Jono Krikštytojo dr-ja laikė
metini susirinkimą, Vaičiulio
svet. Visų vienbalsiai priim
ta rezoliucija, kurioje smer
kiama komunistų vergai, ku
rie visų lietuvių vardu neša
protestus prieš Lietuvos val
džią. Ta rezoliucija telegrama
pasiųsta masiniam Chicagoj
lietuvių sus-mui, sausio 23 d.
Po rezoliucija įgaliota pasi
rašyti visu Melrose Parko lietuvių vardu. Antanas Jonča,
Jonas Žvirblis ir Bruno Ja
nuška.

Jono Draugas.

VVEST PULLMAN, ILL

Trumpos Žinelės.
Sausio 9 d. Šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje klebonas
gerb. kun. J. Paškauskas per
abejas mišias *kaite-išdave
parapijos atskaitą, už 1926
metus.
Pasirodo, parapijos stovis
kuo puikiausias. Iš. tikrųjų, rei
kia stebėtis, kad su tokiu
neskaitlingu būreliu parapi
jom], kurių randasi vos apie
"Draugo'' 303 nuni. buyo 20() šeimynų, sudėta tokia di
aprašyta Liet. Kep. Politikos delė suma pinigų ir tiek daug
kliubo susirinkimas, gruodžio nuveikta parapijos labui.
26 dieną. Korespondencijoj Viso įplaukų per 1926 m.
praleista vienas svarbus nu buvo $15,500.00, o išlaidų
tarimas, būtent nutarta pada su pastatymu svetainės, kuri
ryti vajų su dideliu palengvikainavo su visais įrenginiais
*
- s
a
$9,000.00, per visus metus buADVOKATAI: Įvo $17,500.00.
Iš 1925 m. buvo likę $1,500.00, tai-gi svetainės pasta
J. P . VVaitches tymas padare tik $500.00 sko
LIETUTIS ADVOKATAS
los. Jeigu ne svetainės staty
1075S So. Michlgma Avenae
Tel. PuUman M50
mas, tai butų galėję atmokė
HH^fnUfta. Abstraktu. Vedėjas
ti apie 8 tūkstančius dolerių
visu totalu.
parapijos skolos. Parapijos
skola visai maža, sulyginus
su jos. nuosavybe.
Pirmiausia reikia dėkoti
LIETUTIS ADVOKATAS
1231 W. 22nd St. arti Leavitt St.
Dievui už Jo palaimą, o pas
Telefonas Canal 2532
Talandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8«kui gerb. kleb. kun. J. Pašredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki t
kauskui už jo nepaprasta
T. Tedą visokias
bylas visuose
teismuose. Egseminuoja Abstrak
darbštumą, ir pasišventimą
tus ir padirba visokius Dokumen
parapijos ir žmonių labui.
tus, perkant
arba
parduodant
Lotus, Namus. Farmas ir Biznius.
Garbė ir visiems WestpullmaSkolina Pinigus aut pirmo morfičiaus lengvomis išlygomis.
niečiams užlaikimasi vienybės
su savo klebonu.

MELROSE PARK, ILL

JOHN M I N S K A S 1

DR. S. B E I S

DR. V,S. NARYAUCKAS

SPECIALĖ ATYDA!!
VYRAMS

DR. P. L ZALATORIS

DR. C Z. VEZELIS
I I

DR. L P. SUKIS

DR. S I N G L E Y

J

JOHN B. BORDEN

RepubUo

MOf

Rėmėjos

nutarė

surengti

DR, A. J. BERTASH

DR. CHARLES SEGAL

i

DR. F. G. TAUTKUS

Dr. Maurice Kabi

DR. G. SERNER

KENOSHA, WIS.

25 METU PATYRIMO

DR. VAITUSH, 0. D.

—

VAL.: t iki 12 ryte; 3 ild € p.
p. 7 Iki 9 vak. PanedėHais Ir
Pėtnyčioms I p. p, iki t Tak.

Lietuvi* Akių Specialistas.

A. A O L I S

Klebonas davė garbės žodį
savo parapijonams, kad už 3
ADVOKATAS
U 8. La Salle st. Room 2001 metų parapija nebeturės, nei
vieno cento skolos.
l e l . Raadolph 10S4 Vai. nao t-ft
VAKARAIS:
Kur vienybė, ten ir galybė.
1041 S. Halsted St. Tel. Yards 0002
f |kJ f v. v. apart Panedėllo ir
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
Pėtnyetos
jų 7 skyrius turėjo savo susi
rinkimą. Šiems 'metams val
dyba pasiliko ta pati, išsky
rus yvice pirmininke. Pirminiu
(John Bagdztuna* Borden)
ktf — J. Iiukošienė, vice-pirm.
ADVOKATAS
p. Gudžiunienė, rast — M.
T B. DEARBORJf ST., Room 15S8
Telephooe Raadolpk 8261
2151 West 22 St. Piktužieiiė, iždininkė — B.
Žitkevičienė.
Telephone Roosevelt fOPO

DAKTARĖ K.A, O'BRITIS

r h o n e Boulevard »48«
Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.
Jei skaitant raidės
susilieja 1
daiktą.
Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.
Jei •skaitant, arba neriant skauda
akys, tuomet jau jums reikia
akinių.

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

1801 South Ashland Ave.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 3 augštas
Kambariai Ii. 15, 16, 17 ir 18
PastebėkJt

nuino

išlcAbos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėlioj 9 iki 11:30 ryte.

Palengvins aklų I t e m p l s * k o 
ris esi priežastim galvo« skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo,
nervuotumo, skaudamų akių karStJ. Atitaisau kreivas akis. nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą regyste ir tolimų regyste.
Prirengia teisingai akinlna vi
sose atsitikimuose egzaminą vi mas
daromas su elektra parodančias
• p e d a l e atyda atkreipiama
kyklos valkuciama
Valandvs nuo l t ryte lkl t va
kare. Nedėliomis nuo I I ryte Iki
1 po pietų.

D r . Mangenis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3327 So. Halsted Street
TALANDOS:
-Nuo l t ryto Iki S po alėtų
Nuo & po pietų iki t vai. vakare.
Sekmad.: nuo l t ryto lkl 1 po piet
» «•

Pliono: Hemlock 2061

(Dabar gyvena:)

DR. JOSEPH KELLA

4712 S. ASHLAND AVE.
Akiniai $4 ir aukščiau

DENTISTAS
6558 S. Western Ave.
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Biznio agentas J. Kairis pra nimo mylėtojas. Jo pastango- nimas supranta labdaringą gražios programos. Duetai, kės Namiškio neužmirš,
Iki pasimatymo. Namižkia.
neše, kad darbai jau pradeda mis atvaidinta daug veikalų, tikslą ir savo darbu eina į kvartetai, solistai ir visas Negeriau eiti. Tikimasi, tad šį- kuriuos dar ir šiandie malo- pagelbą tiems, kurie patys kalto Prasidėjimas patapijos i
REIKALINGA SALESMANŲ
NORTH SIDE.
''DRAUGO' B-VĖS ŠĖRImet bus geresnis sezonas, nu atsiminti. Tose dienose L. iš to pelno neturi, o viską choras linksmins svetelius. O
NINKŲ SUSIRINKIMAS.
negu praeitais metais.
i Vyčiu 36 kuopa turėjo gabų daro Dievo garbei ir žmonių Apaštalystes Maldos draugi Patyrimas nereikalingas aš
Iš Lietuvių Kriaučių 269
jos narės yra geros šeimynin- galiu parodyti jums kaip gali
Baidus raportus, nutarta Į artistų-megėjų, k. a. Sakalie- labui,
.!
nurengti balių unijos svetai- nc, Žeromskį, Srup&ą, a. a.'
Lokolo Veikimo.
Namiškis.
kės, jos moka valgius gamin te uždirbti gerus pinigus. Ne
Nuožirdžiai
kviečiame
Angliška kalba.
Metinis susirinkimas kriau-1 nėj. Tam tikslui išrinkta ko- Stankų, Širvaites, Pilypą, Jo
"Draugo" Bendroves st'rininti. Iš to aišku, kad vakarie reikalinga
Nekalto Prasidėjimo para nė bus skani. O kur dar kal Ateikite Panedėly ir Utarninkūbaitį, Žylių, Banį ir daug
kus į metinį susirinkimą, ku fiu 269 lokalo buvo sausio 14 i misija.
.
pijos paprotys yra rengti vie bos ir kitokie pamarginimai. ke tarpe 11 ryte iki 3 p. p.
ris įvyks šiame mėnesyje, t. j d., unijos svetainėj, 1564 N. J Po to atsistojo vienas žmo kitų.
Šiandie puse. jų neturime,/ ną kartą į metus parapijos
y. Sausio (Jannary) 27, 1927 Robey Str. Susirinkimą- ati- gelis, sudžiūvęs, kaip kempine
Kitais metais Nekalto Pra Klauskite Mr. MAGDICK
Ved. Foreign Dept.
m. 7:30 vakare. Aušros Vartų darė pirmininkas J. Boėiunas. ir pageltęs, matyt buvo, kad neturime nei buvusio reziso- vakarienę. Tat, šeriu papro sidėjimo parapijos vakarie
Rm. 660 First National
parapijos svetainėje, 2323 W.*Perskaičius protokolą,
pa- bolševizmo vergas ir dreban rio p. Sakalo. Bet kiti po se čiu, ir šįmet bus vakariene nės pasižymėdavo savo vai
Bank Bldg.
23nl Place, Cliieago, 111.
kviesta naujoji valdyba učim- čiu balsu net verkdamas troš novei, veikia. Prie jų prisidė- vasario 13 d. Nors dar mėnuo singumu ir programos turi
i
Labai yra geistinas asme- ti vietas: phįminingas J. ko protesto rezoliucijos " A š , jo naujų jėgų, kaip Pieža, laiko, tie t jau jaučiama dide ningumu.. Šįmet, reikia tikė
UtKJtlt
ninis gerb. šerininkų atsilan-^rigaitig, vicepirmininkas — girdi, perskaitysiu, ka daro i Piežiene, Milleris, P. Žemgu- lis bruzdėjimas. Vieni iš anks tis, vakarienė bus dar turi
kymas šitan sasirinkiman pas-j A. Žilis, raštininkas — K. Na- Lietuvos kunigai-klierikalai-ilis, Perminaitė ir daug kitų. to tikietus pardavinėja, kiti ningesnė. Ne veltui daugelis
Išrodė, j Todėl yrą pagrindo manyti, nuo įvairiu biznierrą daiktus jau ir tikietus turi, išėmus
»kirtą valandą. Bet jei del ko-1 viekas, ižd. — .J. Bartąsias katalikai-fasistai".
kiu nors kliūčių nebūtu gali-imaršelka — M. KrajauMcas, žmogelis nepilno proto, d ai kad dabartine kp. dramos sek renka, o dar rengiasi prie Namiškf, kuris ir-gi nutarė
1
pasiskubinti įsigyti, nes žima tai padaryti, Imtinai rei- korespondentas — X. aikus. būti. nes sveikas protas tuną c i ja su gabia rezisore p. 0.
lno, kad Brigliton šeimynin- j
Užimdamas vieta pirminin tik sveikame kūne. O tokiame Piežiene, pasieks tą laipsni,
kia ant siunčiamojo v įsiems
B e K J M B J I L t Grojiklio P i j a n o J u s Į
šėrininkams laiško 1' proxy'* kas J. Grigaitis pasakė gra kūne negali būti sveikas pro kuriame seniau ta sekeija
nebusite
patenkinti/ n e s Jūsų geismą." Į
stovėjo.
žadėdamas tas.
PAKDAV1MUI Kepykla ir
įgalioti už save kitą kokį šė- žia prakalbėle,
girdėti g e r e s n ę muziką, ir turėti gra- ;
Pirmininkas pastebi, kad
P-as Sakalas, matęs kaip « a u a į pijatia ,juau n a m u o s e rūpina j s a i a a i n i u k r a u t u v ė . Y r a d a u gn
rininką, apačioj pasirašyti ir darbuotis vien lokalo gerovei
Jua įsigj-ti.
.
*
4 v
'(
*ia
ne
vieta
tokiems
daly
mūsų
mėgėjai
vaidino
"
Me
okių kitų dalydaly
jam pasiųsti.
. . . . . .
. .
vietos del visokiu
kad per jo sus-mus nebūtų
kų. Kaina prieinama. KreipSu pagarba^
maišoma partijos ir politikos kams ir tokioms kalboms. Pro dicinos Daktarą,'*, sausio 0
testus kelkite partijų susi d., po vaidinimo, visiems
kities:,
GROJIKLĮ PIJANĄ
"Draugo'' Administracija. dalvkai, nebūtu įžeidžiami na
j 4902 W. 14th St., Cicero, 111.
riu įsitikinimai.
Visokiems rinkimuose. Kalbėkite ir pr.o- spausdamas rankas pasakė:
politinio pobūdžio protestams testuokite kaip kas norite. Al "Jaunieji, dramos srityje jus
PRANEŠIMAS.
taip pat neturi but lokale vie laikysiuos pirmiau mano pa šileliais einate pirmyn".
Victorla Photo Studio
tos. Juos gali kiekviena par reikštu minčių". Kitas duoda
A. L. K. Federacijos Cbitija savo susirinkimuose. Lo įnešimą, kad butą leidžiama
Sausio 16 d. JJekalto Prasi
cagos Apskričio išrinktosios
kolo susirinkimuose bus svar balsuoti. Priimta visi pakele dėjimo parapijos svetainėje
Fotografas
komisijos Vakarinių Valstijų
stoma bendri kriaučių reika rankas, kad tokiu (lalvku ne- buvo Altoriaus Puošimo drau
Seiman rengti posėdis įvyks
^eatuTlų,
flellai. Tokia pirmininko kalba reikia eią skaityti. Tik 9 bol gijos vakaras. Parapijos cho K i e k v i e n a y p a t a geidžia girdėti g e 
resnę m u z i k a Ir k u o m e t J u s p a m a 
utaminkc, sausio 25 d„ 7:30
myni}.
Grupių,
ro pastangomis
atvaidinta tote K I M B A L L pijaną, pakeli Jo
visiems patiko,
išėmus kelis
ševikai balsavo už.
P
a
v
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e
n
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ų
Ir
viso
vai. vakaro,
Aušros
Vartų
viršų J u s pamatote šios medalius su
grafos
veikalėlis
"Laižvbos".
komunistus. Mat, jiems nepa
kių
fotografijų.
žodžiais, "The
only
manufacturer
Seniau lokale, kai bolševi-j^
parap. mokyklos kambary.
T
h
u
s
Honored,"
t
u
o
m
e
t
J
u
s
tikrai
ži
K a i n o s teisingos,
tinka ramybe. Jie myli visur kai ji valdė, buvo taip k a i p F i e k v i o n a s v a i d y l a * a v o už " nosite k a d radote geriaus) pianą Pa
Visi komisijos nariai ir
darbas
guaransaulyj© t. y. K I M B A L L .
dllot
erai
trukšmą kelti, a izoliuoti, kaip, Rusrjoj: bolševikai
tuotas.
elgėsi, !
i £
&&**Publika
kooptuotieji asmenys prašomi
tikri žydai.
kaįp jiems, geriausia buvo. b u v o patenkinta. Iš to matyti,
S I S 155th St. Calumet City, IU.
susirinkti.
Pildomosios Tarvbos narys,
Tel. H a m m o n d 4530
kad
Nekalto
Prasidėjimo
pa
Del to nieko nebuvo galima ge
-- >
Valdyba.
j
senas Xorth Side darbuoto
rapijos
chore
randasi
ne
tik
ra iš lokalo darbų laukti. Bet
jas K, Rugis, ir-gi pasakė
kuomet pradėta bolševikiškas gerų dainininky, bet ir gabių
KRAUTUVIŲ
FIKCERIAI
ADARYK DURIS
gražią prakalbėlę, priminda
GRABORIA \.
elementas iš valdybos krėsti, vaidylų, pav. Juozaitis, ŠimGrosernlu,
Bnmas, kad palaikykime parti
černių,
DellkaP.EISK SUROMSKĮ
papūtė kitoks vėjas. Bolševi kaitė, Chibista ir kiti. Po vai
tessen,
R
e
s
t
a
u
jas, kokios kam tinka, bet lo
P e o p l e s F u r n i t u r e Co. y r a v l e n l n - Į
rantų, Kendžlų.
Jis turi geriausiij mainų,
kai nyksta. Ir juo greičiau dinimo J. Juozaitis ir Gubis- tėlės
Lietuvių kroutuvt-s autorizuotos
Bekernly,
m
ū
s
ų
kalo susirinkime joms ne vie
maino namus ant farmų, farjie iJnyks, juo * lokalui bus ta, pritariant pianu padaina parduoti Kimball produktus, už vie
specialumas.
ną
teisinga
iftdirbėjų
kaina
su
g
e
ta.
Čia
turi
būti
svarstomi
vo dainelių, kurios publikai rtausomis išlygomis.
Lietuvis
Gi*aborius
patarnavimas, ž e m o s kainos.
mas ant namų, lotus priima
sveikiau.
Dabartine
valdybą,
2314 AV. 2 3 n l P l a c e
S
O
S
T
H
E
I
M
S
visų bendris reikalai. Be to,
už pirmą įmokėjimą ant na
kaip jau aukščiau minėjau, ir-gi labai taip patiko. Publi PIRKITE KIMBALL PAS
I t l S S o a t h State Street
Chlcago, IU.
priminė, kad per keletą pas
mų, biznius maino ant namų.
P a t a r n a u j a laido
pabrėžė, kad lokalo reikalai, kai plojant, turėjo pakartoti.
PEOPLES DEL JŪSŲ
tarųjų metų turėjome labai
t u v ė s e kuopigiausia.
Tai
ažiai ir
Pardavinėja geriausius auto
reikalai, bendri mūsų kaipo |
P ^'
m a g i a i pra sR e i k a l e meldžiu at
PAČIŲ
GĖROVUS
gerą
valdybą.
Tikimasi,
kad
LEAyiTT
STR.
GARAGE
sišaukti,
o
mano
mobilius Franklin ir Paige
musų kaip kriaučių reikalais, linko Altoriaus Puošimo drau
darbu busite užga
Mes t a i s o m e Jvalrius automobl- '
ir šįmet bus gera. Kai bolše
nėdinti.
liūs, Mazgojame, u ž l a i k o m e {vai- į karus. Atvažiuok su savo se
neis šuntakiais, bet tiesu ke gijos! vakaras.
vikai
buvo
valdyboj,
tai
duo
rių a u t o m o b i l i ų dalis. Taipgi ran
Tel. Canal 1271
Rengėjos yra (k'k ingos Ne
nų automobilį gausi nauja jei
liu.
Tiesu
keliu
eidamas
lod u o j a m e garadžlų del p a s t a t y m o
S1M
davo balsą tik bolševikams, o
automobilių.
gu turi lotą mainyk ant auto
kalas, reikia tikėtis, atneš kalto Prasidėjimo parapijos
kiti negaudavo. Be to, dar ir
LEAVITT STR. GARAGE mobilio. Šie bargenai parsichoro nariams, ėmusiems dakriaušiams
daug
naudos.
PIANŲ KRAUTUVAS
Tel. B o a l e v a r d 4130
bausdavo, kas papeikdavo ju
2226-30 S. Leavitt Street
lyvuma jų surengtame vaka
duoda arba išsimaino.
Kadugys.
1922—32 Sb. Halsted Street
tvarką. Rugio kalba visiems
P
b
o
n
e
Ganai
6S64
re, be jokio atlyginimo.
r
4177—83 Archer Ave.
darė gero įspūdžio.
. •
Labai gražu, kad mūsų jau10 flatų naujas ; kampinis
BRIGHTON PARK.
GRABORIUS
ĮVAIRUS KONTRAKTORIA) mūrinis namas įmokėti tik
ZJ. ..Z..
Mušu patarnavimas laidotuves*
m ->
$5,000,
kitos kaip
renda
L. Vyčių 36 kuopos darbuotė.
!r k o k i a m reikale, v i s u o m e t estą
PEOPLES
H
A
R
D
W
A
S
E
1
aanžinlngaa
ir nebrangus, todėl
1300-2 So. 48 CouTt, Cicero,
Mūsų kolonijoj, ačiū Die
PEARL
kad n e t u r i m e išlaidų u ž l a i k y m u
AND
PAINT
CO.
skyrių.
vui, jaunimas gyvuoja. Mato
• ti
S A V T N I N K- A I
.
me tą. iš jo veikimo scenoje,
3307 AtJBURN AVS.
GREGOROWICZ BROS.
Chlcago, 111.
Užlaikome:
2 garadžiai ant pardavimo
muzikoje, sporte, ir t., t.
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
š a l t i s reiSkia pavoju. Vien nuo pneu
arba mainymo galima nu
L. Vyčių 36 kuopos jauni
m e n ų , Įrankių, Indų ir kitokių na
monijos kasmet uairSta 150,000. Nesu*
minių reikalingų reikmenų.
pirkti su mažu įmokėįinro.
mas veikia sekei jpse: dra skaitomos kitos bėdos kįla iŠ šalčiu.
T u r i m e plumpintų ir elektros
Simpatiškas
Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
reikmenų
mos, choro, sporto, orkestros liausiu ir veikliausiu būdu. Imkit
Kas nori eiti į automobilių
Mandagūs
I M I WE8T 47th STREET
ir visos tos sekcijos smarkiai H i l l ' s Cascara-Bromide-Quinine. J i s šal
bizni padarys daug pinigų.
Telefonas Lafayette 4 1 M
Geresnis Ir Pi
tį sustabdo į 24 va!., o gripą į 3 die
Chlcago, 111.
dirbai
nas. J į dabar milionai vartoja, nes pei
gesnis Už Ki
25 metus nieks nerado geresnio būdo
Mirt' Sausio 20 d„ 1027 m .
tų
Patarnavi
8 flafai ir 2 storai bizniaišnaikint
šaltį.
Dramoss ekcija.
11:30 vai. ryte 79 m o t ų a m 
A<N
e
t
i
k
ė
k
i
t
menkesnfms
gyduolėms
ka»
žiaus.
-"
mas.
vas namas ant So. Halsted S t '
Yra geriausia, rekomen
Vienuolikos metų šios kuo da galit gaut gitą. VliOf aptiekos par
K i l o iš K a u n o tt« d.. Šiaulių
duoda HiH's.
duota ir vartota geriausių
jmoket $5,000 kitus kaip re»pos gyvavimo riški žymė — Tikrai Gauk ^ « * 1 »._ Kaina 30c
Apskr., Triškiu Parap., Nabhikoncertinos
muzikantų
ir
liti K a i m o . A m e r i k o j e išgyve
da.
tai kuopos dramos sekcija.
mokytojų.
P A G R A B U VEDfcJAI
n o 35 m e t u s .
Didysis Ofisas:
Taipgi
turim
visokios rūšies
Uoliausias toj sekcijoj darbuo
Paliko dideliame
nuliūdime
kitų
muzlkališkų
instrumentų.
Mąlavoįime, dekaruojame.
4805-07 S. Hermitage A ve.
seiuj moterį .ludite Alslenc. SHBrighton Park 2 flatų po 4
M
e
s
s
p
a
u
s
d
i
n
a
m
e
Lietuviškos
tojas
buvo
Ignas
Sakalas,
jau
j
Baudona
su
paveikslu
kalsiiuiiojame ir popieruoTel. Yards 1741 Ir 4«««
nu Kazimierą, dukteris Rlzbie
m u z i k o s del Concertinų. Orkes
ta Sadauskienę.
Konstancija
jame
namus.
Padarome kamb. su visais įtaisymais
SKYRIUS
trų ir P i a n o Solams.
~* ' *i
darbą greitai ir pigiai.
4447 So. Falrfleld A T C B M
Parsiųsime musų
jmoket tik $700 kitus kaip
l ' k s i e n ę , Julijona SelmanaviTel. Lafayette t 7 I T
Užlaikome
maliavų,
popiekatalogą dykai
eienę ir Marijoną Bubinienę.
renda.
SKYRIUS
ru ir stikRi ir t. t
1414 So. 40th Coort
Vitak
—
Elsnic
Co.
laidotuvėm į v y k o
Subatoje.
3149 8 0 . HALSTED ST.
Tel. Cicero »7»4
.Sausio 22 d., iš šv. P e t r o ir
4639
So.
Ashland
Ave.
Prės. Ramancionis
Ptovilo b a ž n y i t o s i šv. J o k u 4 flatų bizniavas kanapinis
P a m a t y k i t e m u s pirm n e g u
pirkaite
STTRIUS
CbJcago, Dl.
»w> k a l i n e s , Roekr«rd, IU.
Chicago,
BĮ.
Tel.
Yards
.7283
kitur.
T
a
m
s
t
o
s
p
a
t
y
s
persitikrinsite,
Jog
>l Auburn Avenaa
murinisn amas garadiiūa del
inuMĮ rakandai yra naujausios m a d o s ir
Tel. Blvd 8201
Lai D i e v a s s u t e i k s j a m a m 
parsiduoda t e i s i n g o m i s kainomis. T u r i m e
8 automobilių, savininkas nuo
žina atilsf šios šajles šaltoje
- /
dideli
pasirinkimą
v
i
s
k
o
k
a
s
tik
reikalin
ž e m e l ė j e o vtsui giminiu Ir p a 
Phone Pullman 8296
nys ant farmos aroa bile ko
ga n a m u i .
ž y s t a m u j>rašonie
pasimelsti
už j o siela.
OASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
kio biznio 501 W. 32 St.
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PRAKAITIS

KAS m NORI
BANDYT SAVO
LAIME?

S. D, LACHAWICZ

A. MASALSKIS

jmites

Šalčio

MARTINAS ALSIS

BRIDGEPORT PAINTIN6
& HARDWARE CO.

J. F, EUDEIKIS KOMP,

UININE

,

V

•5!=^:

PIRKITE RAKANDUS ATYDŽIAI

M0RTGE6IAI-PASK0L0S

J. F. R A D 2 I U S
P i g i a u s i a * Lietini* G r a b o i i u s
CHICAGOJE
Laidotuvėse pa
tarnauju geriauir
pigiau
negu
kiti
todėl,
kad
priklausau
prie
grabų išdirbystės
OFISAS:
• 6 8 W e s t 18 St.
Tel. Canal 5174
S K Y R I U S : 3238
So. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

TUMONIS COAL CO.

Martinas Alsis s e n a s ž m o g e 
lis 79 m e t u a m ž i a u s p r a g y v e 
n o š i a m e pasaulyje. B u v o g e 
ros valios, tikintys ir D i e v ą
mylintys. 1'žaugino pavyzdinga
š e i m y n ė l ę . Lai s u t e i k s j a m Vi
sagalis ir po m i r t i e s l a i m i n g ą
g y v e n i m ą p e r a m ž i u s su vi
s a i s šventaissiais.
'
Liekame

343 West 107th Place
Koseland
COAL — COKE — WOOD

nuliūdime,

Moteris Judita Alsiėnė.
tauros
Kasdmieras, d u k t e r y s Elzbieta,
Konstancija, Julijona Ir Maetjona.

3224-26 So. Halsted Street

Chicago, 111.

Parduodame angles pigiau
negu kiti. Anglis laikome
visokios rųšies.
Kez. Pbone Pullman 8002

Telefonas B o u l t r a r d 9 7 ( 7
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2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
P a s k o l a s u t e i k i a m a i v i e n a dieną
P e r k a m e real estate k o n t r a k t u s

International Investment
Corporation
K a p i t a l a s $500,000.00
S804 S. K E D Z I E A V E
Tol. Lafayette 6788-6710

C. P, SUROMSKIS CO,
5833 S. Westem Ave.
Tel. Hemlock 6151
BRANCH

3352 So. Halsted St
Tel. Yards €751

