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"Drangas" .rra vipnintėlis He. /
.•L..
tuvių katalikų dienraštis Ameriko/»*»
je. Šiais metais snėjo jo gyva vi- \
mo 10 metn. Visi "Dranga*? 4ran- &
gai jį remia, nes " Dranga*?" re- /
iiiia savo tl raugai 9.

$**fda yr tai galinga jfga. ^
jčf* gerai panaudoję, sukarsimi
s k a r o s židinius, apginsime tiko.
jimą, pergalėsime tautos prieina.
Snsipratę katalikai remia pinigais
ir raitais katalikišką spaudą.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
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SANTYKIAI SU VATI
SOVIETŲ ATSTOVAS AT
-2
PARY2IU8, vas. 6. — Par
Ketvirtojo Vakarinių ValsKANU
lamente; premieras Poineare
SIPRAŠO LIETUVOS
tijų Seimo Šaukimo Komisija
.
•
1
—
pranešė, kad jis priešingas) įs
Sausi & 15 d. savo posėdyje
susirenka antradienyje, vasatatyraui,
kuriuo
einant
birtų
i
"Id. fttime" 17 Nr. praneMEX100 CTTY, vas. 6.
Lietuvos Ministerių kabine
,
.
..
4.
,
,no
8
d.
Aušros
Vartų
parap.
v
A ;v
San Migucl mieste, kaip pra
tas nutarė atnitajinti su Va ša: ''Politiniuose sluoksniuos*
galima stabilizuoti franką.
, , , . ITT
vf7
neša laikraštis Univorsal, intikanu diplomatinius santy yra žinomas faktas, kad rus
Krekščiunas.
. _
j - . . . 5 i • mokykloje, Sekr.
7:30 v.
vak.
to
'dijonai gyventojai Įviliojo į
kius. Lietuva turės savo at atstovas Lietuvoj p. Aleksan-]
Premieras pareiškė, kad tai
drovskis atsiprašęs prezidenti
užtaisytus spąstus apie 70,ka
stovą prie Vatikano, o Vatibus galima atlikti sulaukus
Išvarė lauk pasisakiusį
reivių ir valdžios agentų.
kanas turės savo atstovą Lie * S m e t o n ^ u ž t a i - k a d J i s
pirklyboje lygsvaros (balan
"kunigu"
pasveikino jo per Naujuosim
Didžiumų jų n už adė. Pabė
so) ir politinės ramybės. Be
Pas žinopią West Side's tuvoje.
Metus.
gę painformavo autoritetus.
to, dar reikalingas pilnas pa biznierių P. Cibulskį praeitą,
Lietuvos atstovu prie Vati
Pasiusta kariuomene suėmė
Tas atsiprašymas laikoma*
sitikejima»s valdžios kreditu. šeštadienį į krautuvę inėjo kano pramatomas p. ČarnecUŽ
TRAUKINIO
SUSIDAU
kelias dešimts indi jonų, pris
žingsniu prie lietuvių rusų sa]
i
karžikoks vyras, pardavinėdar Kįs.
ŽYSIĄ
tatė į ()axaea ir jų 27 sušau
jntykių pagerėjimo."
mas kažkokį mašinėle rašytų
dė. Susimylėjo tik seneliams
Piliečiai J. Tomkus ir P.
TIFL1SAS, vas. 6. — Tran laikraštuką. Pasisakė
esąs
ir vaikams.
skaukazijoj susidaužė trauki "katalikiškas k u n i g a s " Geno Klimaitis yra išsiųsti į Varr NETIKSLUS ĮSAKYMAS
Vokietijos Kabinetu Reikšta Pasitikėjimo; nis.
nių stovyklą, kaip pavojingi
Sovietų autoritetai areš t i s.
CALLES VALDŽIQS BRU
Portugalijoj Revoliucijonieriai Dar
tavo traukinio tarnautojus ir
Policija verčia savininkus
Pilietis Cibulskis to}uo ku .visuomenės ramybei asmeTALUMAS
kitus geležinkelio valdinin nigo kaip gyvas negirdėjo ir nvs.
valyti nuo gatvių sniegą, o
Nepasidavė; Mussolini Busiąs
. J. Tomkus po p. (irigaliu- važiavę rogutėmis kaimiečiai
kus. Jie Jie bus traukiami at išvarė jį laukan.
MKXlCO CITY, vas. 6. —
Vyriausiuoju Armijos Vadu
sakomybėn už įvykusia nelai
Lietuviai turi apsisaugoti no-Glovaekio buvo '*Tautos ir radę nuvalytą bruką keikii
Oaxaea mieste sušaudyta 27
ir policiją ir vyriausybę už sal
me.
»
apsimetusių " k u n i g a i s " ko- Valios" redaktorius.
yaqui indi jonai už valdžios CALLES VALDŽIA KONFI- J. AM. VALSTYBtS TŪRI
vo vargus važiuoti rogutėm^
lektuotojų.
kareiviu kovojimą ir žudvSąryšy su areštavimu at- [per akmenis. Nereikėtų, be
PARUOŠI: LAIVUS
SKUOJA BAŽNYTINES
sargos majoro' Tomkaus, ir 'delio reikalo žmonių erzintu|
Užpuolikas nubaustas
SAVASTIS
kapit. Klimaičio Kaune paleis
Jų sušaudymui iš kareivių
W A S H L \ T ( ; T O N , vas. 6. —
palinkta kareiviai yaqui Ir
Frank Egan, 23 m., krimi ta gandų, kad esą suimta dar BETURČIAMS VALGYKMEXICO CITY, vas. 6. — (Jeneralis konsulis (Jauss Shan
pristatyta žudyti savo viengen Calles valdžia jau plates ghajuj darbuojasi, kad kuonaliam teisme nubaustas kar daugiau asmenų. Karo komen
•
LOS
Įėjimu
ligi
gyvos
galvos.
«"ius.
datura
pranešė,
kati
kitų
su
niu apėmiu pradėjo konfiskuo grcieiau į juros pakraščius
Praeitais metais jis krimi imtų nėra ir perspėja, kad
sutraukti visus amerikonus 19 FORD TURTINGIAUSIAS
ti bažnvtines savastis.
Beturčiams valgyklos vei]
naliais
tikslais
užpuolė
vieną
PUEBLA MIESTE SUŠAU
bus
suimmami*
melagingų
gan
PASAULY
pavojingi) vietų. Kinijoje.
jau antras mėnuo. Senojo mi<
Pačios
bažnyčios
kol-kas
ne
20 metų merginą, kuri nuo to dų skleidėjai ir bus smarkiai
DYTA 7
J . Am. Valstybės Rytuose
sto rajono valgykloje maitini
liečiamos. Bet įvairus bažrry
-•padūkėlio šiandie suparaližiuo nubausti,
WASHIKGCK)X,
vas.
5.
tur apie 60 karo laivų, kurie
ma 480 beturčių, Slabados
>>
. PUEBLA, Meksika, vas. 5. tiniai trobesiai "dekretai*
Tuojaus po karo automobilių ta.
įtm, Žalioįo Kalno — 200,
- ^
•
v
ganirntojui
H.
Fordui
buvo
sių
— tta v
PRIEŠ nm
, ;• „
.
nkonams Kimioje, įei įiems
ncrų — 200 beturčių. Iš vfej
Pagrobė apie 1,000 dol.
susekę katalikų "sąmoksle" giausia naudotis masonams
loma
vienas
bilijonas
doleriu
butų pavojaus.
keturiose valgyklose maitini
Ūkininkų
Sąjungos
Centro
prieš valdžių. Septyni katali arba radikalams.
už jo įstaigas. Bet jis nesuti
Skersgatvy Indiana a ve. ir Valdyba svarstė rugių įveži ma 1020 beturčių.
kai, kurio buvę vadai, sušauko parduoti.
Tuo būdu užgrobta ir kata
33 ^. du jaunu plėšiku įšoko mo klausimą ir š. m. sausio
NACIJONALISTAI STU
«!vt;i.
Šiandte jo įstaigos ir turtai i automobilių, kurmomi va- %J, _
liku soniinarija miesto Dura. \. «
•
T -i»
MIASI { ŠIAURIUS
l.
"
„
.
"
"
..
„
,
Io
d.
pasiuntė
Zem.
Lkio
ir KOMUNISTŲ ATSIŠAUI
ngo. Taipat konfiskuotos keĮ siekia jau poros bilijonų do ziavo Kirchen, W.T J>. lloler j ^ .
ir^Hi. S
_^:>.
Finansų Ministeriams pareiš
MAS
AREŠTUOJAMI KUNIGAI lio klebonijos.
į SHANOHAI, vas. «. - Ne- lerių. Tai visa valdo Fordas Co., 701 No. Wells st, kasi
s
kimą, kad Lietuvoje yra ru
su sūnumi.
ninkas.
Atėmė
apie
1,000
dol.,
x
Tuos Calles'o "dekretus" j tolimose nuo eia apylinkėse
Naktį
į
sausio
17
d. Šai
gių
«|Uonai
pakaktinai.
TAMPICO, Meksika, va.,
kurie
buvo
vežami
darbinin
skelbia ot'icijalis valdžios lai-jnaeijonalistų (Kantono) valRūgių įvežimas iš užsienio ei uos rasta Lietuvos komunų
25 MILIJONAI GIRDĖS kus apmokėti.
o. — Anot valdžios agentu,
kraštis " Diario Oi'fieial".
įdžaos kariuomenė stumiasi į
esąs kenksmingas Lietuvai, tų partijos centro komiteto a|
PREZIDENTO KALBĄ
susektas prieš valdžią "sų[šiaurius, kovodama su centrą
nes išgabena jos valiuta ir si šaukimų ir be cenzūros le|
mokslas/' Areštuota daug ka
Darbininkas
išgelbėtas
BRITANIJOS SU JAPONI- dines (Pekino) valdžios arniikenksnungas Lietuvos ūkiui, dimo išspaudintas Seimo s<
•
•
\VASHINGTON, vas. 6. —
taliku ir keletas kunigu.
r
JA NESUTIKIMAI
į ja.
Kasant buto pamatams duo-jnes užkerta kelią ūkininkams cia'demokratų frakcijos parel
Wasbingtono dieną, vas. 22,
i Vakar ėia iš kovos laukų Kongreso su jungtoj sesijoj
bę, 155 E. Chieago ave., nus-}p ar duoti savo p'roduktus.
j škimas. Vedama kvota,
GAL BUS NUTRAUKTI
LONDONAS, vas. 6\ — Pa-|atyežta virš o(K) sužeistų ka- prezidentas Coolidge sakys
linkusi žemė užgriuvo darbi- _
SANTYKIAI SU MASKVA tirt.i, kad Kinijos klausimu jreivių. Tas įviškia, kad seka prakalbą, kuri bus girdime per ninką Balenzano. 50 darbinin
tarp Britanijos ir Japonijos j kruvini mu<iai.
T e i s i n g a s Patarnavimas
radi o. Praneša, kad jo praka kų suskato pagelbon. Greitai
LONDONAS, vas. G. — Pa visai nutraukti draugingi ry
lba bus girdima net Kanadoj užgriautas atkastas ir paim.
rlamentarinėse, sferose vis
šiai ir kiekviena valstybė ten BEDARBIAI PRIEŠ PAR ir Meksikoj. 25,000,000 žmonių taiį ligoninėn. Sakoma, nesa
uninems
Gu
Si.
daugiau ir plačiau kalbama a- veiksianti atskiriai.
ma jam pavojaus. v
LAMENTĄ
klausys.
.
I
pie galimybę. Britanijai nu
Galimas daiktas, kad Britraukti santykius su Maskva. tani ja nepertrauks savo ka.
PARYŽIUS, vas. 5. •— Va- J. A. VALSTYBES NEPRI
Dalyvavęs poHcmono
Britanija su Sovietų Rusija riuomenės siuntimo į Sbang- kar prieš parlamento rūmus
•
nužudyme*
PAŽINTŲ SACASA
i
turi pirklvbos sutartį, kokią hajų.
demonstruoti komunistai su
Iš Walsenburg, Colo., Cliicadabar norima panaikinti, ka
kvietė apie 2,000 bedarbių
\VASHTNGTON, vas. 6. — gon parvežtas T. Ilennessy.
•
PER
dangi Maskva nepaliauja pro
REVOLIUCIJONIERIAI
darbininkų. Policija demons Žing-eidaujantiems Valstybės
Išpažino jis su kitais dviem
pagandos -vedus prieš Britatrantus išvaikė.
NEPASIDUODA
sekretorius Kellogg pareiškia, suimtais piktadariais dalyva-,
nija.
/ i#
Parlamente pranešta, kad kad'jei liberalų vadas Sacasa v ę s ^ ^ ^
B e a r d s l e y nul
LISBONA, vas. 6. — Pra Franeijoj šiandie yra 56,000 Nicaraguoj laiauėtų revoliuci- isadjme
pr, s p a l i ų 3 0 d
LONDONAS, vas. 6. — nešta, kad sukilusi dalis gar
Nes, "DRAUGAS" pigiau- bedarbių.
ją, J. Am. Valstybės jo valdAnglijos sosto įpėdinis atei nizono mieste Oporto, Portu
šiai siunčia ir geriausiai pa- &
žios nepripažintų.
Areštuotas
karo
veteranas
nančia vasara žada aplankyti galijoj, nVpasiduoda. Kovoja MUSSOLINI — VYRIAU
•
tarnauja. "DRAUGAS" siun
Kanada.
Policijos
suimtas
karo
ve
APGRIAUTAS PROTES
su ištikima valdžiai kariuo
SIUOJU VADU
čia per didžiausią LIETU.
teranas
Otto
Bjorkman,
kurio
mene.
TANTŲ MALDNABCDS
PARYŽIUS, vas. 6. — Fran
VOS VALSTYBES BAN
namuose rasta 100,000 dol.
Pirklvbos ministeris, kurs
ROMA, vas. 6. — Ministe
TOLEDO, O., vas. 6. Vakar vertes pavogtų prekių. Dau
eijos valdžia reiškia baimės,
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
buvo revoliucionierių suim rių kabinetas išsprendė pre,,
Čia
"First
€ongregational
kad Britanijos Kinijoj nerem
gelis žmonių j j identifikavo.
tas, nuo jų pabėgo.
mierą Mussolini pakelti vy
"DRAUGAS" siunčia Pi-'
nuildnamy kilo ekspliozija.
tų Italija.
riausiuoju armijos ir karo
Maldnamis apgriautas. 2 as
nigus Litais ir Doleriais: Per
NAUJAS VOKIEČIŲ KABI laivyno vadu, kaip taikos, taip j
AR
PREZ.
COOLIDGE
meniu -žuvo* 1 sužeistas.
laidomis, Čelpais-Draftais ir
PINIGŲ KURSAS
NETAS PASILIEKA
karo laiku.
KANDIDUOS?
Nežinia, ar bomba, ar gaTelegrama, f
zas ekspliodavo.
Vakar dienos
BERLYNAS, vas. 6. — SoBUDAPEŠTAS, vas. 5. ~
WASHINGTON, vas. 6. —
$10.00 cijalistai puldami naują kan Ungarijoj areštuota keturi koLietuvos 100 litų
K P ? WEOT, j l a . , vas. 5. Ar prezidentas Coolidge kanBritanijos 1 st. sv. 4,93 clerio Marxo ministerių ka munistų vadai u i sėbraviinąsi— J. Am. Valstybių nardfcn- diduos į, prezidentus 19Ž8 m.f
13.91 binetą nieko nepeši
Belgijos 100 belgų
su Maskvos komunistais. Pa~"čioji lajvė 8-Ž1 arti Dry fot^
Pats prezidentas į tą klau3.9S * Parlamentas 235 balsais, tirta, kad propagandai vesti tugas susidaužė sti kubilinitt simą nieko nesako, tfad repu- f
Franci jo A 100 f r.
4.281 prieš 174 yreiškė kabinetu pa- jiem^ Ls Maskvos pristatyta laivu. Praneša, kad nesuga- blikonu partijos vadai nemaItalijos 100 lirų
Vokietijos 100 mrk.
23.73 sitikėjimo.
nemažai pinigij.
dinta nei laivė, nei laibus.
žai susirūpinę.
Telefonas: Roosevelt 7791
27 SUŠAUDYTA 0AXACA
MIESTE

J. Am. Valstybių 60 Karo Laivu Arti
Kinijos Pakraščio

Francijos Bedarbiai Demons
truoja Priešais Parlamentą

•

1

LIETUVA

PINIGUS

DRAUGĄ

"Draugas" M . Co.,

2 3 3 4 S, Oakley Ave

1
i

•vmr

Pirmadienis, Vas. 7 d., 1927
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apsiyyle, nes Yuan Shi -kai
Nes Meksikos valdSla yra sėpatsai norėjo atgaivinti mobrautoja su Rusijos bolševi
DAlly Bxcept 8und*ft
.
*•—.
jnarehiją ir tuo tikslu proklaOl§
ISftT * • • • • • • • • •
€ .©•
kais.
8 i z Mon ths
3.60
Daugiau religiniu iinių.
Francijos kardinolas apie
mavosi Kinijos imperatorium.
Three Months
I.tt
Neatsižvelgiant į tai, šios
_
—»
N E V YORK. — Pasaulis,
Amerikos katalikus.
One Month
U
Vienok savo sostu trumpai
šalies daugelis protestantų lai
Europe one year . . . . 7.09
(Taaa).
rasi, eina blogyn, bet šiandie
PARYŽIUS, — Sausio pra- džiaugėsi. Prieš jį sukilo visa
8tX Month.4.00
bai
aukština
Meksikos
prezi
•
Copy
ft
angliškuose dienraščiuose . pa džioje kardinolas* Dubois, Pa- t a u t a i r j i s pašalintas,
Tas pats karininkų organas kitoje vietoje pažymi:
dentą Calles. Protestantai iš
44
Kariuomenė savo uždavinį atliko: be jokių aukų, be su duodama toli daugiau religi ryžiaus arkivyskupas, priėmei p a s fcį a u respublikos prezikelia aikštėn, kad Calles yra
ių, be pasipriešinimo ji išgelbėjo kraštą nuo katastrofos, pas nių žinių/ negu kituomet.
į vairių francuzų katalikų <>r- dentams nevyko valdyti ša.
PASTABELĖS
palankus protestantizmui. Ir v
Čia yra vyriausi dviejų ditatė jį ant naujo pagrindo ir atgaivino paskutiniais laikais
lies. Jie neturėjo nuosavų akuomet
jis
veda
Katalikų
«
Bafayfiai ir miliįcnams k a t a - 1 * • * begėdižkai prislėgta fhU^$mt^llĘĖ9^.^Um^„^
žinių rinkimo organi rias kaJbė4amas tarp kitko tatinkamų militarinių spėkų
Nauji keliai.
mybės dvasia,
zacijos
ofisai.
Associated minėjo ir apie Amerikos ka ir turėjo remtis "tuchunais"
l
Lietuvos spaudoje buvo ma- ' &ų kova, už tai vadinamas
Šiuo labai svarbiu visai lietuvių tautai ir valstybei mo- Press ir International News talikų padėtį.
(militanniais provincijų gu
tyti įvairių nuomonių po įvy "Meksikos Moze".
Kardinolas Dubois aukšti bernatoriais), šiegi kaskartas
mentu, visi tikrieji mūsų Tėvynės sunūs, visos gyvosios Service,
kusio gruodžio 17 d. per
Calles'ą
labai
aukština
mūsų tautos pajėgos turėtų susiburti, susivienyti, užmiršti
Šių organizacijų viršinin- na Amerikos katalikus, jų g a v o v a idžįas ugdirio. Civiliversmo. "Šaltinyje" prof. Pr. protestantų savaitraštis "Chvisus tarpusavius nesusipratimus, piktumus, senas skriaudas, kai tvirtina,, kad šiandie dien- pavyzdingą pasitvarkymą, ko- n i a i va Įdįninkai, kurie stovėBučys rašė, kad Lietuvai rim ristian Herald". Jis rašo, kad
visi turėtų savitarpėje visai pasitikėti, laikytis didžiausioje raščiai p a g o d a dešimts kar kį direktuoja Amerikos hie-/ j 0 a u kštose pozicijose, buvo
tai reiktų pagalvoti ar ne 44 Meksikos pavargusiems in
Vienybėje ir be atodairos dirbti kilnų ir garbingą Tėvynei tų daugiau religinių žinių, farekija. Amerikos katalikus p r į g u i ė j ę Maneliu dinastijos
verta sukurti Seimui prida dijonams pagal iaus ima te
negu pirm keliolikos metų.
kardinolas stato pavyzdžiu g n a p e į i r jieyis respublikos
darbą.
'
boti Senatas, nes praėjusieji kėti saulutė".
viso pasaulio katalikams.
Kariuomenė' visomis jėgomis stengsis ir toliau budėti
likimas nerūpėjo*
įvykiai parodę Lietuvos val
Kitas protestantų savait
"Keliaująs kunigas" Angli
Kardinolas Dubois 1926 m.
Nacionalistų partija, ku
Tėvynės
sargyboje
ir
jėga
atremti
visus
Lietuvos)
nepriklau
džios vidaus silpnybės. *
raštis "Rlustrated News Weejoje.
dalyvavo Tarpt Eueharisti rios priešaky buvo Sun Yatsomybės priešų puolimus".
Kitur pasigirdo
kitokių kly for the Home", New Yorsen, vyriausius ofisus įsikū
Panašiais straipsniais atsiliepia ir provincijos spauda. LONDONAS. — Southwark niam Kongrese Chicagoj.
balsų. "Rytas" įdėjo keliuose ke, pareiškia: "Meksikos in
Visi lietuviai, kaip sodžius, taip ir miesteliai jau senai lau dijocezijoj paskirtas ^keliau
rė Kantone ir daugelį kartų
numeriuose provincijos balsų. di jonams aušta nauja diena".
7,000 klausė paskaitos.
kė, kada Lietuvoje bus padaryta galas visiškai demagogijai jąs kunigas". Jis turį auto
mėgino netikusią valdžią Pe
Kaimas nenori naujų rinkimų,
Toliaus šis laikraštis piWA$HINGTON.
—
Aną
ir mulkinimui įvairiais iš oro pagautais ir iš svetur atsineš mobilių ir reikalingus baž
kine sugriauti. Kelis kartus
nenori naujų agitatorių, riete duoda, kad Calles valdžia
tais obalsiais. Matė visos geresnės galvos, kad būtinai yra nytinius rūbus ir altoriui į- dieną apie Meksika turėjo atlikta bausnunė ekspedicija.
nų, nes vis viena, partijoms spauzdina " keturias evange
čia paskaita advokatas J. Bet visuomet susidurta su
reikalinga aiški ir griežta visuomenės diferianciacija, reika rengimųs.
valdant, išeina blogai.
lijas", kurias veltui paskleiJis paskirtas
automobiliu Scott iš Lo Angeles, Kolum- nepavykimais. Truko . militalinga tvarka politiniame ir kultūriniame tautos gyvenime. Ta
Savo laiku "Draugas" bu sianti tarp Meksikos gyven
gali padaryti'tik tautiškai nusistačiusi vyriausybė, kurią prie : apvažiuoti tolimose apylinkė- bo Vyčių organizacijos v i r " rinės organizacijos ir jai ata
vo pažymėjęs, kad vertėtų tojų.
valstybės kairo pastatė gruodžio 17 dienos įvykis. Dabartinė, ** rodžius, kur išsisklaidę šaitis.
tinkamų vadų.
Lietuvai valdžios vidaus su
Iš to aišku, kad Calles val prof."A. Voldemaro ministerių kabineto sudėtis rodo, k a d į k a t a l i k a i gyvena. Tie žmonės
Paskaita* įvyko Washington
Dr. Sun Yat-sen 1924 mirė,
tvarkyme atsižiūrėti į Ameri džia imasi įvairiausių prieuio
ne
auditorium.
Klausėsi
apie
naujos vyriausybės darbai bus vedami visiškai kita linija, j gali niekur pasiekti bažny
bet jo paliktų neatsiektų idea
ką ir į Anglija, o nesekti sin- nių tikslu atitraukti meksinegu kad buvusias social-demokratų ir valstiečių — liaudi cių, gi juos aprūpinti dva 7,000 žmonių, kurių tarpe bu lų kiti šiandie siekia. Nacio
tementalę Franciją.
konus nuo Katalikų Bažny
siškais reikalais yra būtinas vo keli šimtai Kongreso at nalistų partija
laipsniškni
ninkų vyriausybės.
Tos visos nuomonės parodo čios. Šiai-gi valdžiai su atsi
stovų.
ima apvaldyti Kiniją tikslu
Ministeris Pirmininkas pareiškė, kad vyriausybė užimtą daiktas.
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viena, būtent, kad lietuviai dėjimu gelbsti amerikoniški
Keliaujančiu kunigu" pa
Scott pareiškė, kad J. Am. jos dalis sujungti krūvon ir
poziciją nuosakiai ir kietai vykdydama griežtai reikalaus iš
ieško geresnių naujų kelių, protestantai, kurie tikisi pa
kiekvieno Lietuvos Valstybės, Lietuvių Tautos ir Jos Tikybos skirtas Tėvas Dudley iš Šv. Valstybių katalikai nenori, įkurti stiprią naujovinę demo
pastove ir tautinę Respubli veldėti
Meksikoj puošnias pagerbimo; kiekvienas pasikėsinimas pfie£ šias šventoves ; J o n o Seminarijos, Wonėrsh. kad mūsų valdžia maišytusi
kcatiškų respublikų.
kos valdžia sudarant.
' katalikų bažnyčias.
bus visu įstatymų griežtumu baudžiamas.
f Važinėdamas
vazineoamas per
per sodžius i Meksikos reikalus. Bet nori,
Tam
priešinasi
ligšiol
Kadangi tas visa liečia gy
w
Nemaža šios šalies protesApskritai, naujoji vyriausybė patieks daug reikalingų J katalikus be kitko ir or- kad su ta tironiška Calles'o šiaurinių Kinijos provincijų
viausius piliečių reikalus, be tantų dalis yra protinga. Tu- pataisų į ligšiolinę Lietuvos politinę ideologiją, kuri, pasak ganizuoja į kuopeles arba valdžia nutrauktų diplomati
militariniai gubernatoriai. Jie
abejo, turės būti įrašyta į Lie ri namie pakantos ir nesi vieno rašytojo, daugiau norėjo remtis pakėlimų rankų skai draugijas.
nius tantykius.
turi stiprias armijas, nes ka
tuvos Konstitucijų, kaipo jos džiaugia katalikų persekioji
čiumi, ne sąmoningu valstybiniu elementu.
reivius gerai apmoka plėšia
pirmasis priedas — paaiški mais Meksikoj. Bet didžiuma
Pradžia naujos vyriausybės politinio darbo eina labai iniš Kantono (Canton) miesto. mais nuo gyventojų aukštais
nimas.
yra fanatikai ir tamsuoliai. tensyviai. Iškeltas yra platesniame maštabe tautinių mažu
Be to, Kantono .miesto parti mokesčiais. Patys gubernato
i
Ta galėtų atlikti pilnai ir Šiandieniniais Katalikų Baž mų klausimas, kuriam pašaliniai tamsus gaivalai norėtų duo
Apie naminį Kinijoj karą ja turi vyriausius valdžios riai savutarpiai pešasi ir ka
esamasis Seimas, jeigu tik nyčiai Meksikoj iškeltais perriauja.
ti kaž kokių spalvų. Tas klausimas nėra oficialus. Jis išsiro trumpai ir vaizdžiai iChicagos ofisus.
pamirš savytarpę partijų ko sekiojimais jie.tikisi laimėti.
vė ne iš dabartinės vyriausybės kaltės, bet iš tų, kurie dar vis laikrašty Tribūne nupasako1911 metais Kinijoj revoliu-^ Nacionalistų armijos1* va' 1 u
va, o imsis daugiau žiūrėti Jų misijų spaustuvėse sku
norėtų į politinį gyvenimą kištis ir ten muitininkauti. Č i a ' j a kinietis rašytojas F. K. ciją sukėlė nacionalistų par yra gen. Cliiang Kaį-shek.
Lietuvos labo.
biai spauzdinamos Biblijos, dar painiojasi demagoginės aistros ir tendencijos. Šuom tal
tija. Tuomet sugriauta Man Jis didelius darbus nuveikė
Wu.
kuriomis
nori
apdovanoti
Amerikiečiai lietuviai lau
pu tautinės mažumos Lietuvoje turi visas teises, kurios beaKinijoj naminio karo tiks eliu dinastija ir Kiniia pro suskaldytų Kinijos dalių su
Meksikos
indijonus,
kuriems
kia iš Lietuvos rimt II, apgal
bėjo ir toliau bus respektuojamos. Oficiozus "Lietuva" ir-gi lias yra viduje j vesti tvarką klamuota, respublika. Respu jungimui. Neturi jis dar 40
4
'auštanti"
nauja
diena,
ku
votų žingsnių, Tėvynės ne
pažymi, kad esą nėra jokio pagrindo laukti, kad dabartim*' ir atgauti savo prarastą var- blikos priešaky
pastatytas metų amžiaus ir skaitosi stip
priklausomų gyvenimą stip riuos Calles "paliuosuosiąs iš vyriausybė atitoltų nuo tradicinio lietuviško tolerantiškumo j ^ užsieniuose,
Yuan Ski kai sutiko but pir- riausiu nacionalistų partijom
Romos
vergijos".
rinant.
ir imtų siaurinti mažumų teises ar kitaip kaip jas skriausti'.
Tą įžygį iškėlė politinė nastijos generolas. Naciona šulu.
Bet protestantai tuo būdu
Labai didelę pirmenybę turi mažumos Lietuvoje -kad h 44 kuomintang" partija, kurios listų partija sutiko jį padėti
Nacionalistų valdžios už
Protestantai apie Meksiką. patys iš savęs tyčiojasi. Netoii sakysime švietimo srityj.
jkurėju buvo miręs Dr. Sun respublikos priešaky, nes jis sienių reikalų ministerių yra
Lūkime 1925-26 mokslo metus. Tada visose vidurinėse Yat-sen. "Kuomintang" reis-j turėjo skaitlingą armiją ir J Chen. Kituomet jis Pekine bu
Valstybių valdžia ta diena, kuomet Calles vai-V J. Am.
aiškiausiai nušvietė, kad šian džia turės vargo pasprųsti iš mokyklose buvo lietuvių 0,398 ir taut. mažumų 1,467. Vadb kia nacionalistų partija, šį | politikoje
nemažai įtakos, jvo vieno laikraščio redakto
dieninė Meksikos valdžia, ku- M<**&°* Kitaipgi ji bus pa nas 18,5% vietų buvo užėmę tautinės mažumos, nežiūrint to partija sustiprėjo užėmus dvi Yuan Shi -kai sutiko but pir rium. Yuan Shi-kai jį pasmer
(Bus daugiau)
rios priešaky stovi Calles, šaukta prieš tautos tribunolii. kad taut. mažumų yra.mažiau.
provincijas pietinėj Kinijoj, muoju respublikos prezidentu kė miriop, bet paskiau pai • ••' r , ""r
»--__^ •aa*
yra bolševikams pataikautoja
kur įkūrė nacionalistų val ne del palankumo republiko- liuosuotas.
Pagerbė kunigą.
Tad dabar aišku, ko Kan
-ir kad per Meksiką bolševiz
lika metų darbavosi tarp rau kunigas pareiškė daug pasi džią. Šiandie ji jau valdo treč- ųiškai valdžios formai, bet iš
[ambicijos valdant jam skait- tono valdžia siekia. Anot
mas šiandie liejasi į visą CenAnglijos valdžia
suteikė puotųjų Birmanijos salyne. Jo šventimo ir visuomet savo j dalį Kinijos.
Wu, ji nesanti raudona, taiĮdralinę ir net Pietinę Amerika. ypatingos garbės kun. Rieu, vedamoji ligininė yra pui maloniu palankumu padeda
Nacionalistai dažnai vadi- Į J i n gas militarines spėkas,
J. Am. Valstybių valdžia pagerbdama jį valdišku kry- kiai itiasvta ir užlaikoma, bet vargdieniams
savo . vargo narni kantoniečiais. Tai dėlto,! Tuo' pirmuoju prezidentu pat nenorinti iš Kinijos pašaT. J.
I kad vyriausieji vadai paeina I nacionalistų partija veikiai į linti svetimšalių. .
turi pagrindo taip tvirtinti, j žiumi. Kun. Rieu per penkio- svarbiausia tai, kad minėtas vargti.
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l s K A T A L I K U PASAULIO.

TRUMPA M U M IR KULTŪRINIO LEMOS
GYVENIMO APŽVALGA.

KINIJA, KO JI SIEKIA.
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PRANAŠYSTĖ.
Anglu kalboje parašė kun. Arthur T.
Coughlan, C. SS. R.

Vertė kun. Jonas Navickas, M. I. O.'
(Tąsa)
į ROBERTAS: Jo diena dar ateis
j(abudu tarnu išeina pro I i duris).
VILIUS (vienas sau kalba): Toji
>rakeiktoji Viršenybės Priesaika! Ko aš
up bijojau, dabar įvyko. Edmundas iš
*vo meilės žuvo. Bet Viešpats Dievas jo
įsigailės :— jisai pažins savo nuodėmę
lausosi). Kunigaikštis ateina. Kokia
trmata tėvui taip pražudyti savo suhų!
Ipaima Rišardo kepurę ir išeina pi*o II
raris).
KUNIGAIKŠTIS (įeina pro I duris
vaikščiodamas po kambarį kalba): Padiau laimės likimas ir man išsišiepė.
tbar tartum visas pasaulis man pridauso! Neperteklius daugiau nekliudys
tno namų garbes. Esu karaliaus malofcje.«Aš ne Sir Tarnas More — nabagas!
>isk Enrikui daryti kas jam patinka;

i

—

—

i

'

i

it~i

i

t

;irk jį, girk net jo niekšybę ir tu busi siųsti pasiuntinį ir laukti kol aš tavęs
jo amžinoje malonėje. Aš#turiu pranešti I nepakviešiu. Ka$ tavo toji per paslaptis?
• v
.1*
1
' »
•v • . . •
Jo Didenybei apie savo sūnaus ištikimy Aš negaliu laiko gaišinti.
bę, kad jisai įteikė kartūzų vienuoliams
LAYTON: Aš noriu nusiskųsti ant jū
dokumentą ir kad patsai priėmė Virše sų dviejų tarnų, kurie....
>
nybės Priesaiką. Dabar Edmundas turi
KUNIGAIKŠTIS: Ant mano tanių!
išlysti iš savo kevalo ir parodyti ^msauliui Tai tau gražiausia! Ar tai šita tavo svar
savo gabumus. Aš pranašauju, kad tasai bioji paslaptis!
s
ramus vaikinas pasieks aukštos garbės
LAYTON: Ne, šviesusis kunigaikšti,
karaliaus rūmuose ir parlamente. Mano bet jie mane taip įžeidė...
artymumas su karaliumi pastūmės j(
KUNIGAIKŠTIS: Pasakyk tuojau,
pirmyn. Aš norėčiau savo Edmundą iš ko tu čia atėjęs, nes mano kantryjjė jau
vysti ministerių pirmininku ir jisai juo išsibaigė.
bus, ir tai ankščiau, negu galima tikėtis.
liAYTON: Garbingasai kunigaikšti, |
Koks aš tuomet busiu garbingas! Kiek aš turiu, ištiesų, ką; tai nepaprasto pra
tai bus malonumo mano senatvės dienose! nešti, bet (mikčiodamas), reikia prisipa
(beldžiama į duris). Prašau! (Pro I du žinti, aš norėčiau užfcai būti Jnnigais ap
ris įeina Layton). Niekše, kokios tu turi mokėtas. Aš esu neturtingas.
^
drąsos įąiti į mario privatinį kambari!
KUNTOAIKŠTIS: Ką! Tu nori pi
Tavo vieta mane sutikti yra prieangyje. nigų! Tuo tuojau išeik laukan! Aš tavo
LAYTON: Mano kunigaikšti, aš tu paslapčių nepaisau.
riu tamistai didelę paslaptį pranešti! Ka
LAYTON (lėtai slinkdamas prie I
dangi prieangyje yra daugelis lamdan dųrųį: Labai gerai. Bet jeigu ponas Ed
čių, tai aš bijojau, kad manęs niekas ne mundas palydės savo gyvybę...
nugirstų.
4
KUNIGAIKŠTIS: Ką'tu sakai? Mano
KUNIGAIKŠTIS: Tau reikėjo pa- sunūs palydės savo gyvybę!

• --
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•

LAYTON: Duok man saują aukso.
KUNIGAIKŠTIS: Aš manau reikia
pašaukti kareiviai ir tave uždaryti į kaĮėjimą.
/
LAYTON: Tai mano pranešimas ir
paslaptis, bet ponas Edmundas...
KUNIGAIKŠTIS:
Niekšo drąsa!
Kiek tu nori?
LAYTON: Du šimtu svarų.
KUNIGAIKŠTIS: Ar tu pamišai?
Du šimtu svarų! .Niekuomet!
LAYTON: Mano paslaptis tamistai
brangesnė, negu du šimtu svaiai (nuduoda norįs išeiti).
KUNIGAIKŠTIS (į šalį): Lengva
prižadėti! (į Laytoną) r Palauk, aš tau
prižadu du šimiu svarų. LAYTON: Aš turiu tą pažadėjimą
gauti raštu; a& noriu būti Užtikrintas.
KUNIGAJKTIS: Ar-gi tai ne kan
kynė! (eina, prie stalo, išima iš stalčiaus
popieros, rašalo, plunksną ir rašo). Kaip
tavo vardas?
LAYTON: Layton Legh.
KUNIGAIKŠTIS: Layton Legh! Aš
apie tave jau pirmiau girdėjęs (rašo,

• II
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. paskui paduoda popierą Laytonui). Štai,
ar dabar jau patenkintas?
LAYTON (skaito): "Aš pasižadu su
mokėti Laytonui Legli du šimtu svarų už
tam tikras man suteiktas svarbias žinias.
Pasirašyta Northumberland". Taip, labai
teisingai, kunigaikšti! Šitie pinigai tėra
tiktai priedas prie anų, kuriuos man sko
lingas už patarnavimą vienuolių kartūzų
ištrėmime.
KUNIGAIKŠTIS: Dabar pasakyk
man tą paslaptį.
LAYTON: Jūsų sunūs Edmundas
prižadėjo kartūzų vienuolyno vyresnia
jam tėvui Jonui, kad jisai atšauks savo
paskelbimą ir panaikins savo parašą pas
Viršenybės Priesaiką.,
KUNIGAIKŠTIS (iš pradžių pareiš
kia nusistebėjimą, paskui nusijuokia):
Cha,' cha, cha! Toliau. /
LAYTON: Toliau, jisai pasirįžo tuo
jau iš Anglijos bėgti.
KUNIGAIKŠTIS: Cha, cha, cha! Tai
antras melas. Toliau.
(Bus daugiau)

Pirmadienis, Vas. 7 d., 1927
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C H I C A G O J E
gražų vakarą. Buvo gražiai
atvaidintas veikalas "Bajo
ras Gaidys," kuriame ' t i s ą
Šokiai.
eilė bajoru pridarė" daug
L. Vyčių 82 kp. mergaičių komedijų. Po vaidinimo sekė
ir vaikinų kliubaį bendrai šokiai. Žmonių atsilankė pitn$
surengė šokius sekniadienyj, svetaine.
vasario 6 d., šv. Kazimiero
Tobulinasi muzikoj.
liet. par. svet, prie 15 ave. ir
Vietinės Vyčių kuopos eLincoln g-ve*. Daug žmonių
nerginga darbuotoja, talen
atsilankė pasilinksminti.
tinga pianistė Juzė Kukaitė
Bajorai pasirodė.
kartą į savaitę lanko įžymią
Sausio 30 d. par. svet. Šv. muzikos konservatoriją ChiMykolo Ark. dr-ja surengė cagoj. Ji nori dar labiau paitobulinti muzikoj.

GARY, INDIANA.

*

Be KIMBALL Grojikllo Pijano Jus
nebusite patenkinti, nea Jūsų geismą?
girdėti geresne muziką, ir turėti gra
žiausi pijana jvsų namuose rūpins
Jus Įsigyti.

Bažnyčia ir mokykla.
Ateinantį pavasarį projek
tuojama otatyti nauja, bažny
čią, o kur dabar yra bažnyčia,
tai paversti į mokykla.

99

skaičius darbininkų bus reika
lingas dar nenustatyta.
.
Plentų valdyboj dabar yra
Visi šneka, kits kito klausi
vakuojančių vietų specialis
BEDARBIŲ REIKALU
nėja, ar ateisi į grtožiu "datitams akmens skaldytojams. Da
,,
ce , kurį rengia Lietuvos
Kaip jau spaudoj buvo mi rbas apmokamas tam tikru ta
Vygiu 36 kp. vasario (Feb.)
nėta, p. Vidaus Reikalų Mini- rifu. ' Be to, plentų valdybą
12 d., parapijos svet. (12225
sterro skirta atatinkama komi mano taisyti plentus tarp ASo. Emerald Ave.). Neužmirš sija bedarbių klausimui apsvar malių, Rumšiškių ir tarp Kau
kite, ateiti, nes turėsim "nice - styti, t. y. bedarbius perregis no—Raudondvario. Čia galės
crowd'\
truoti, jiems darbą surasti, at bedarbiai dirbti žiemos metu.
Taip pat kviečiame jauni lyginime nustatyti ir paruošti Darbo sąlygos dar nenustatyme, ir is kitų Vyčių kuopų tam reikalaai tinkamas taisyk-j^s.
atsilankyti j mūsų vakarę.
les, sausio mėn. 10 d. susirin-Į Dar buvp svarstytas bedar
"Don't forget to eome, we ko ir apsvarstė šiuos klausi- W? perregistravimo klausimas,
assure yout a £ood time and mus:
[Tani tikslui išdirbta nauja be
a dandy crowd".
darbių registracijos forma, ta
1) Komisijos pirmininkas sa
čiau registracijos kortelių fo
Griež gera orkestrą, būtent
tivaldybiC departamento dire
College Boys. Kuomet jie ktorius p. Vilkaitis nušvietė rma galutinai dar ne nustaty
griežia, negalima ramiai sto bedarbių padėtį Lietuvoje. To ta.
:
vėti. Kiekvienam priduoda liau atskirų žinybų asmenys Kitas komisijos posėdis bu
vo sausio mėn. 11 d. 12 vai.
daug " p e p " . .
pareiškė, kokių darbų pasiū
Keupil.
lymų galės duoti.

WEST PUUMAN, ILl.

K

Žemės ūkio ministerija nuo
m
Nuo pleiskanų
sausio mėn. 17 d. galės duoti
Gyvefca dhicagoj.
Naudok
Kauno, Kaišiadorių ir Kazlų
L. Vyčių vietinės kuopos
GROJIKLĮ PIJANĄ
Rudos urėdijose miško kirsti,
dvi narės: Pranė ir Joana
Parapijos susirinkimas.
* * * * 3
Margiutės dar vis tebegyvena ( Sausio 30 d. Lietuvių Au k\\v galės dirbti apie 300—400
Chicagoj, bet sekmadieniais ditorijoj Sv. Baltramiejaus žmonių. Darbas numatomas a- —
"• • I .. H"
atvažiuoja pas savo tėvelius parapija laikė metini susirin kordinis. Kiekvienas darbinin Rez. T€>1. Mklvray 5512
ir sueina su savo draugėmis. kimą. Iš atskaitos pasirodė, kas galės uždirbti per dieną Dr. R. C. C U P L E R
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
nuo 6 iki 12 litų ir kiekvienas
Čionai mergaitėms slinku su
Oakley Ave. Ir 24-tas Street
gyvuoja.
Telefonai Canal 1713—0241
turės atsinešti savo įrankius
darbais. Plieno ir geležies jog parapija gerai
Valandos: 2iki 4 p. p. Panedėliais
Praeitais metais už gatvių — kirvį, piuklą. Bent kiek su
ir Ketvergais vakare.
Kiekviena ypata geidžia girdėti ge pramonėj tai vis daugiausia
cementavimą atmokėta virš nkumo sudaro darbininkų pa
resnę muziką ir kuomet Jus pama
vyriški
darbai.
tote KIMBALL
pljaną, pakeli Jo
du tūkstančiai dolerių, dar ir talpa. Kauno urėdijoj galės
viršų Jus pamatote Šios medalius tu
DENTISTAI
Smiltelė.
žodžiais, "The only
manufacturer
skolos atmokėta tūkstantis tilpti j&) darbininkų, Kaišiado
Thus Honored," tuomet Jus tikrai ži
dolerų. Už tai garbė pirmiau rių 80 ir Kazlų Rudos 20 dar Telef. Boulevard 7049
nosite kad radote geriausi planą pa
saulyje t. y. KIMBALL.
sia priklauso klebonui kun. bininkų. Kitiems teks apsigy
J. Ė. KHoriui, kuris didelėįj venti pas vietos gyventojus.
LIETFTYI8 DENTISTAS
su purapijonais, J mūvėtus darbus numatoma
(Žiur. vak. "Draugo num.) santaikoj
4646 BO. ASHLAND AVENUB
tvarkiai veda parapijos rei pritraukti Kauno m. bedarbiai.
: Ant B. Zaleskio Aptiekos
Prakalba.
kalus.
Panevėžio ir Šiaulių bedar
Dainų tarpe kaibejo kun. Žinoma., butų galima dar ir biams aprūpinti manoma duoti
Ig. P. Boreišis apie liaudies daugiau nuveikti, jeigu visi darbo Žalgirio urėdijoj tokio
Peoples Furniture Co. yra vienin
D E N T I S T A S
buvo butų vienos minties ir vienaip mis pat sąlygomis mišką kirs
telės Lietuvių krautuvės autorizuotos dainų reikšme. Kalba
So. VVestern Avenue
parduoti Kimball produktus, už vie jausminga, pilna įrodymų, Jš
ti, kaip aukščiau paminėtose 4454
Valandos:
Nuo 10 irto Ik) % vaL
atjaustų
parapijos
reikalus.
ną teisingą išdirbėjų kainą su gevakare.
kur kilo ir užsilaikė liaudies Vienok, yra vilties, jog su lai urėdijose. Tik dar nenustatyta,
riausomis išlygomis.
PIRKITE KIMBALL. PAS dainos. Reikia pažymėti, kad ku ir tie susipras; tada mūsų kiek žmonių, galės ten dirbti.
r* x
gerb.
kun.
Boreišis
yra
poeti
Komisija
išreiškė
pageida
parapija bus viena pavyzdin
DR. P. O. LUOMONS
PEOPLES DEL JŪSŲ
nis kalbėtojas. Jo kalbos nie giausių šioje apielinkėje.
vimą, kad bedarbiai į darbą
LIETUVIS DENTISTAS
PAČIŲ GEROVĖS
b
u
h
kuomet nepabosta publikai
Susirinkime kalbėta senai
* *»**»»* nemokamai t. y. 2201 WEST 22nd STREET
klausyti.
TeL Gaoal t l l l
pasibrėžtas tikslas būtent s t a - I S a u t i i š s l i e k i n i o ministeri
Šis koncertas, galima šaky- tymas naujos klebonijos. Visi jos atskirus vagonus, bet sis Valandos: f — l t ryto: 1—8 tąkart
ti, buvo pirmas toks Detroite. parapijonai mato tą reikalą, klausimas galutinai dar neiš
Publikos buvo pilna sale taigi mažai diskusuota, o iš rištas*
PIANŲ KRAUTUVĖS
Phone: Hemlock 2061
nežiūrint,
kad
visų
bilietų
Kadangi
vidaus
reikalų
mi
1922—32 So. HaJsted Street
rinkta komisija planams pa
kaina buvo po $1.00.
gaminti. Pastačius naują kle nisterijos išlaidi) gąmatoj yra
4177—83 Archer Ave.
Koncerto
rengime daug boniją, dabartine bus pertai pinigų sauskeliams taisyti, tai
DENTISTAS
darbavosi p. R. Piragis. Šis syta į seserų namą, o mokyk susisiekimo ministerija pareiš
jaunikaitis kiekviename dar loj, kur dabar sesutės gyve kė, .kad greitai reikėtų prade-1 6558 S. VVestern Ave.
be daug padeda dirbti. P-les na, bus padirbta klesa, nes ti taisyti kelius tarp Telšių
ADVOKATAI:
M. Andrilioniutė, O. Valaitė didėjant parapijai, didėja ir stoties ir miesto, Pilviškių stoPritaiko akinius, atitaiso regėjimą
ir kitos darbavosi rinkdamos mokinių skaičius,
vietos I t i e s ll miestelio; Simnu, Kro
akių įtempimą, ir galvos
J. P . VVaitches programai ^skelbimus ir bilie
skaudėjimą
sną «ir Sostakus sujungti su
maža.
LIKTU V1B
ADVOKATAI
tus pardavinėdamos. Visas
11756 So. Michigan Arenus
Taigi, matome, jog mūsų stotim tinkamais keliais; Vi
Tel. P u l l n u u 6950
koncerto pelnas paskirtas Šv. parapija žengia pirmyn ir su duklės stotį sujungti su mies
•peclalistas Abstraktu. Vedėjas
Antano parap. naujų vargonų laiku bus prašalinta" visi tru teliu; pataisyti kelią tarp Širlau tsiMu.
DR. G. SERNER
dlaukės ir Raseinių. Tam rei
jgijimui. Pavasary, manom, kumai.
(LIETUVIS)
Valandos:
nuo 1 iki 8 vakare
kalui susisiekimo ministerija
jau naujus vargonus turėti.
Tik darbuokimės iš vieno.
Nedėlioniis nuo 10 iki 1
galės duoti 20000 kv. metr.
3265 So. Halsted St.
Grigaičio prakalbos.
"Mūsų
tūzai".
žvyriaus,
už
kurio
pergabeniTel. Boulevard 7679
LIETUVIS ADVOKATAS
Ištižusi socialistų kuopa
1221 W. 22nd St. arti Leavttt SU
Ka padarysi, kad per para im], tektų mokėti tik 20 proe.
Telefonas Canal 2S5S
sausio -3 d. surengė prakal pijos vakarienę Felikso Bur paprastos kainos. Prie kelių
Valandos: » ryto iki I vakaro. 8«bas Grigaičiui, kuris keikė bos vištų sprandai buvo kie- taisymo galės dirbti bedarbiai
redoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki I
v. Veda visokias
bylas visuos*
Smetoną ir Voldemarą net ti.
paprasti darbininkai. Tačiau Pritaikinie akinių del visokių akių
teismuose. Egsaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
jam
žilė taršėsi.
Teko ir
atlyginimo klausimas ir koks
Vijurkas.
tus, perkant
arba
parduodant
komunistams, už ką tūlais Ba
Lotus. Namus, Farmas ir Biznius.
Bkolina Pinigus ant pirmo morronas bandė Grigaite nuo scegičiaus lengvomis Išlygomis.
nos nušvilpti, bet kiti jį apmalšė. Taigi komunistams ne
A. A. O L I S teko Grigaitį išsmaluoti, o jie
tą labai norėjo padaryti.
ADVOKATAS
Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.
Kalbėjo ir adv. Uvikas, bet
11 S. La S*lle st. Room 2001
Jei skaitant raidės
susilieja J
l e i . Randolph WS4 VaL nuo t - 5
šis žmogelis, be iškalbos, nie
v
daiktą.
•
VAKARAIS:
Jei spaudos raštas Išrodo dvigu
ko nepasakė. Detroitiečiai da
1241 8. Halsted St. Tel. Vards 00«1
bas.
f iki • v. v. apart PanedėUo ir
Jei
skaitant
arba neriant skauda
bar pamatė, kokiame suole p.
Pėtnjčios
akys, tuomet jau jums reikia
advokatas sėdi.
akinių.
Dar kalbėjo Dr. Sims. Tas
ir-gi mizernas kalbėtojas ir
OPTOMETRISTAS
su demokratija nubarškėjo,
Ekspertas tyrimo aklų ir
(John Bagdzlunas Borden)
pritaikymo akinių
kaip
su
sukliurusiais
ratais.
ADVOKATAS
1801 South Ashland Ave.
9 t. DEARBORN ST., Room 15M
Aukų socialistų
sąjungai
Platt BIdg., karhp. 18 St. 3 augštas
Teiephooe Randolpk 8291
iš numirusių kelti surinkta
Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Vakarais 2151 West 22 S t
Pastebėkit mano iškabos
tiek, Mad nepadengta net Gri
Teiephone Roosevelt 9090
i Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
Telefonas RepubUo M t t
karo. Nedėlioj 9 iki 11:30 ryte.
gaičio kelionės lėšos. L. B. K.

KIMBALL

VVAURE6AN, ILL.
1

•

•fc.M,—

•

•

•

•

.«•

įįuffles ***

JI

D A K T A R A I :

LIETUVOJE

i\

TįT i

OETROIT, MIGH.

DR. G. Z. VEZELIS

r

DR. L P. SUKIS

DR. JOSEPH KELLA

-

JAN SMETANA, 0. D.

JOHN B. BORDEN

—

—.
'

DAKTARĖ K,A. O'BRITIS

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

. Gydytoja ir Chirurgą
Ofisas: 7908 S. HALSTED ST.
Vai. 3—5 p. p. ir 6—8 vakaro
Rez. : 6000 S. CAMPBELL AVE.
Ligonius priima residencijoj pagal
sutartį.

Ligonius priima kasdieną
nuo pietų iki 9 vai. vakare.

Tel. Boulevard 3686

Dr. J . P. Poška

Nedėlioms pagal sutartf.

DR. AL. M. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
OBSTETRIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

14X1 S. 50 Ave. Cicero, 111.

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

3133 South Halsted St.
Rez.: 6504 S. Artesian Ave.
Tel. Hemlock 2374 -

DR, H E R Z M A N
IŠ

Val. :

Utarninkate Ir Pėtnyčiomia
nuo 3 iki 9 vai. vak.

RUSIJOS

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 S t
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal
Telefonai:
3110. Naktį
South Shorę 2238
Boulevard 4136

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR trHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 Weat Mnd Streel
Oor. S. Leavitt St. TeL Canal *M
Rezidencija: 8114 W. 42nd 84.
Tel. Lafayette 4988
Valandos: 1—4 & 7—8 • . T.
Nedėlioj: 10—12 ryto.

Telefonas Boulevard

Vai. 9—10 A. M. ir po 8 v. vak.

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

4608 SO. ASHUAPTD AVM,
ChJcago. m .
VaL: 9 ryto Iki 11 plet: 1 P©.
plet iki a po plet, 6:11 vak,
8:30 vak.
Vi
•Htarti

Tel. Boulevard

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street'|
Chicago, 111.
—_

Tel. Canal 0257 Res. Prospect I65S

DR, P, Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgai
1821 South Halsted 6t.
Rezidencija 6S00 S. Artesian Ave.
Valandos: 11 ryto Iki t po pietų:
6 iki 8:30 vakare.

* a m q to ofiso N .

2019 Canalport Avenue
Valandos: Nuo 6 iki 9

OPTEMITEISTAI

Persikėlė J Naują Vietą

DR. VAITUSH, 0. D.

69131

8464 S. HALSTED STRETO
Ofiso Tai.: 1—I p. p. 4-8 vai.

SPECIALISTAS
Rūmai 1012 — 1015 — 1016
2% W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7.
Nedė'.iomis nuo 10 ryto iki
po pietų.

CHIROPRACTORIUS

Blvd.

DR. A. J, BERTASH

DR. C. C. SINGLEY

DR. F. C. TAUTKUS

2160

Dr. A.J. KARALIUS

A š TURIU 43 METUS PATYRIMO
Taigi nenusiminkit,
bet, eikit
pas tikrą specialistą, ne pas kokį
nepatyrėlį Tikrass peciaiit>tas, ar
ba profesorius, neklaus jus,ų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno išegrzaminavimo. Jus sutaupysit laiką ir
pinigus. Daugelis
kitą daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Radio — Scope — Raggi,
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pinniad. Jeigu, kenčiat nuo
ligi: skilvio, žarnų, inkstų, odos*
kraujo, nervų, Širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią
užsisenėjusią,
įsikerėjusią,
chronišką ligą, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatidėliokit neatėję pas mane.

Tel. Canal 6574

IBSt

Dr.S.A.Brenza

3235 South Halsted St.

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 S. Ashland Av<
S PECIJ AUSTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Val. : ryto nuo 10—12 nuo Ipo pietų: nuo 7—8:30
valu
Nedėliomls 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
v.

Dr. Maurice
Gydytojas ir Chirurgai
4631 SO. ASHLAND Al
TeL Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza I M I
Valandos:
Nuo 10 Iki 12 pi e t
Nuo 2 iki S po piet.
Nuo 7 iki 9 vakarą.
Nedėl. nuo 10 iki 11 piet

OPTOMETRISTAS

TeL Lafayette

5793

DR. A. J. JAVOIŠ
GYDYTOJ AB IB CBTCRl
4449 8 0 . CAIilFORNTA A\
VAIJ.:
9 iki 12 ryte; 2 iki I
P. ' 7 Iki 8 vak. Panedėliala
Pėtnyčioms I p. p. iki 2

•

!

«J*

Tel. Vincennes 6987 ir
Hemlock S524

IŠIMA TONSILUS

JOHN KUCHINSKAS

25 METŲ PATYRIMO

- E-

Lietuvis Akių Specialistas.
Palengvini aklų įtempimą ku
ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo,
nervuotumo, skaudamų akių kar
st}. Atitaisau kreivas akla, nuima
cataractus. Atitaisau trumpų regystę ir tolimų regysta.
Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egzaminavimas
daromas su elektra parodančias
mažiausias klaidas.
Speclalė ajtyda atkreipiama mo
kyklos valkučtama
V a l a n d a nuo l l ryto Iki S va
kare. Nedėliomls nuo l l ryto lai
1 po pietų.

(Dabar .gyvena:)
4712 S. ASHLAND AVE.
Akiniai $4 ir aukščiau

DR. V.S. NARYAUCKA
Gydytojas ir Chirurgas]
1225 N. Ashland Ave.
Kampas

Milwaukee

Kambarys 309
Tel. Brunswick 2889
Res. Tel. Brunswick 421
Valandos: 7 iki 9 vakare
Nedėliomis pagal sutartf.
"
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ATSILIEPDAMI I '
GE" TELPANČIUS
BIMUS. PRAŠOME P,
N£TI "DRAUGĄ"

•

Pirmadienis, Vas, 7 d., 1927
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T i

(_

i'. m1 i;u'

ąw * • f

bo b a l i n į , sausio 30 d.
ra&t. - T Ig. Žilinskas, fin. ra$t. sios Apskričio Valdybos var-1 klausyti kailių žiymių kalbėtoAVASHINGTON, vas. 4. —
F. Mikliunąs, kontr raSt.
Ačiū t a i p g i Humboldt Park
du ir prašau visų kuopų at jų: kun. Dr. K. Matulaičio, Federaliu distrikto prokuroru
lietuvių politikos kliubui už A. Stankevičia, ižd. — F. Me stovių skaitlingai dalyvauti, adv. Balio Mastausko, Igno Chieagon paskirtas G. E. Jo
Domos
Gustaitės, hnson.
kalu susižinoti su L. Vyčių 36 dalyvavimą. J u s , hnmbolpar- delinskas, iždo glob.: S. Ma- nes yra daug reikalų svarsty !Sakalo,
W E S T SIDE.
Stasio Piežos ir D. K. Penny.
ftp.
Ai Es. kiočiai, puikiai pasirodei sa- žeika ir A. Mamonas, maršal- mm.
vo skaitlingunrv.
Tikimės, kos — V. Ęalsevičia ir J u r g . C Bronislavą Bitautienė,
J i e mums pasakys, kad mūsų
lš Radio Stotis WSS.
PAIEŠKOJIMAS Sunai
kad
tuodu
kliubu
ir
toliau
riš
C'ernauskas,
Draugijos
turtas
NORTH
SIDE.
M. S. Chicagos Apskr. Pirm, jaunimas gyvuoja. Jie pasa Vladas ir Mykolas Vileikai,
X Visas AVt'st Sides jauni- r
draugiški ryšiai ir toliau vie- fK),443.55.
kys, kad mūsų jaunimas bū kilę ii Aduti&kės, Švenčionių
inas susidomėjęs L. Vyčių 24- f
Ig. Žilinskas, rast.
BRIGHTON PARK.
damas \\i L. Vveiu. vėliava apskr. paieško savo tėvo Akp. rengiamu-šokiu, kuris į-j šv. Kazimiero Akademijos'ni kitus remsime.
nepamirš brangios lietuvių leksandro Vileiko. Kas apie jį
vyks vasario Ii) d., Meldažio i Rėmėju. 3 skyriaus susirinki- 1
Rengimo komisija.
x
!
SVARBUS PRANEŠIMAS
Jaunamečiams Progos.
kalbos. Ateikite visi. Įžanga žino arba jis pats meldžiu
salčje. šokis žada būti tikrai ;inas jvyko sausio 30 d , par. |
Nei vieno cento nekainuos veltui.
smagus, linksmas.
svet. Šiame sus-me
nauja! X A. R-jų Dr-jos Centras MOTERŲ SĄJUNGOS CHI
atsišaukti u i ka. busiu labai
K
CAGOS
APSKRIČIO
jaunamečiams
priklausyti
prie
Ic.
X Po priešmetinio L. Vy- valdyba užeme savo vietas, įrengia didelę, įdomia progradėkingas. Lauksiu žinių:
ZKJC
KUOPOMS.
Po
to
sekė
raportai.
Iš
Apsj
ma
—
vakariene,
vasario
20
skyrio, o naudos bus daug.
čiij 24 kp. siis-mo Radio pas
.
Kun. M. JONAITIS,
i
DVI LIETUVAITĖS
Juozas Milleris,-patyręs sporkelbė naujos valdybos sąstato, kričio raportą išdavė N. Kreg- d., Šv. Kazimiero Seserų Vie
Kalnaberių,
Šiuomi tūrių garbės praneš- tininkas, pasižymėjęs atletas Mokina visokius Šokius. Valandos
kuriame nebuvo pažymėta fi ždienė ir J . ' Kriminskaitė, nuolyno auditoriume. Jei €en
Kėdainių Apskr.,
nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais.
kad
rengiama
vakarienė
sesetras
ką
rengia,
tai
begalo
ti,
gerb.
Sąjungietėms,
kad
j
y™
kuopos
įgaliotas
ne
vien
nansų raštininkė mūsų darb
Lithuania.
Nedėliomis nuo 2 iki 5 po pietų.,
j ii Vienuolyne Vasario 20 d. sunku paslaptį išlaikyti. J a u M. 8. Chie. Apskričio susirin- suorganizuoti pilnamečių, bet
ščioji Kastutė Stankiutė.
2128 South Halsted St.
'•»,-•, - . j . , .ii
(Pirmos lubos)
senai
visi
žino,
tik,
susimil
kimąs įvyks solimądienyje, va-,#! jaunamečių
svaidininkų
X I-. Vtčių 24 kp. neužil S metų dr-jos gyvavimo suTelef. Rooscvelt 1728
dami,
nusipirkite
iš
anksto
ikaktuvėms
paminėti.
sario
27
d.,
2
v
a
i
po
pietų,
Šv.
Į
rateli.
Į
go mano surengti " h i k e " i
PEARL QUEEN
Raštininkė pranešė, kad iim bilietus, nes rėmėjos sako, Antano parap. svet, Cicero > Taigi, jaunamečiams bus
L. Vyčių 36 kp. susirinkimą
PARDAVIMUI groserne ir
progos vasarą, žaisti "baseMcKinley park salėje. P-u i sų skyriaus narys A. Kumš- kad prie durų nebus galima III.
saldainių krautuvė. Biznis ge
Prašome atstoves visų kuo.į b a 1 1 "- Uniformos- jauname- rai, išdirbtas. Norintieji tokio
Ignui Sakalui pavesta tuo rei lytis buvo nuvažiavęs į Au-j g a u t i Mat, norima
žinoti,
rora, 111., pas p. Smilingins. j kokiam skaičiui reikės ska- pų atvykti j šį susirinki-1 ***** J a u Ratavos. Mergai- biznio, nepraleiskite progos.
tems bus
progos - išmokti
[Ponia Smilingienė per jį mu-inaus valgio paruošti.
man.
Atsišaukite:
n
Tyla.
sų skyriui įteikė gražią dova
"
t
e
n
n
i
s
bei
kitokio
sporto.
PASTABA! Prie
progos
1505 So. 49 Ct.
Cicero, 111.
ną, kuri buvo išleista kovo (>
Žiemą
jaunamečiai
rengs
vanoriu taipgj skjungietėms pra
d.
VYRŲ ATYDAI.
DLEVO APVEIZDOS PAR. nešti, kad metinis susirinki karus, los veikalus ir, t. t.
Kovo 27 d. rėmėjos ren
leiffu
jus
žinote pietvakari?
mas neįvyko ne dfcl mano kalJaunamečiams prisirašyti dalį Chicagosgerai
turu
pasiūlymą kuris
giasi iš anksto važiuoti į
Marijonu
Kol.
Reni.
26
sky
tes bei apKįteiaimĄ Sulig dr-iprie L. Vyčių 36 kp. jauna- jus užinteresuos. Mokėsiu $5,000 j
Šaltis roiškia pavoju. Vien nuo pneu " D r a u g o ' ' koncertą, nes gir
Yra geriausia, rekomen
• T t* '
.i.-- •
••••»•{
v
1
•
•
•
metus tiems kurie nori dirbti ir ge- f
nonijos kasmet miršta 150.000. Nesu*
riaus susirinkimas bus šian • '
.•kaitomos kitos bf-di* kjla iŠ šalsiu.
dėjo, kad bus graži progra
taisyklių, niėhlij susirinki-1 meeių skyrio geriausia proga ( r a i moka Angina kaiba va.rtuoii. | duota ir vartota geriausių
į Sustabdyk šalt j pačioj ]»r:ulžioj, grei
die, vasario 7 d., 8 valandą ,ių
mą Aturėjo y
muzikantų ir
General ManaRer,
~""
"i senoji val-'bus vasario 20 d., MeKinleyt Atsišaukite:
t koncertinos
čiausiu ir vciklif.usiu būdu. Imkit ma, o ir da Lietuviu AuditoRoom
660
mokytojų,.
j vakare ftfevo Apveizdos para- dyba.
Jlill's Cascara ftromide-Quinino. Jis Šal
auditorijoj, 1 valandą j FTRST NAT'Ii BANK BI.DG.
Taipgi
turim
visokios rųfiies
... šaukiu
tSsj. vasario I>arko
tį sustabdo į 24 •ai., o gripą j 3 die rijoj. Malonu laukti.
s tat
HiuOmi
po
pietų.
»1 South Clark Street
jpijos
mokyklos
3
kambary.
kitų
muzlkališkų
instrumentų.
nas. Jj dabar milionai vartoja, nes per
Mes
spausdiname
Lietuviškos
Jaunutė.
25 metus nieks nerado geresnio būdo
nanjoT5vai, ateikite ią dienj) paMeldiin visus 18 kolonijos gt»- mėnesio susirinkimo
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