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" D r a n g a s " tebūnie kiekvie
nam lietuviai Katalikui Ame
rikoje jo gyvenimo draugas!

a

Veli ui statysime bažnyčias,
darysime misijas, steigsime
mokyklas, jei neimsime į sa
vo rankas spaudos ir jos ner.
platinsime.

(LITHU ANIAN; DAILY FRIEND)
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ANGLIJOJ KATALIKU
BUSIĄ 5 MILIGNAI.'

Alzaso

OFICIALIAI SKAITOMA
VOS 2 MILIONU.

I

»

Į

i

H.

'

Į

i. I I ' .

j

' .1

IĮ"

ĮĮll

m, Įll

I

i

-

I

l|

i

»

•

Laimėj o

—

_

•

Premieras Herriot Priver-

LIETUVOS VALSTYBĖS
BANKĄ.

ipazista Vaitai Darbo
AmendmeRto

ŽINIOS Iš VILNIAUS.

(iruodžio .'JO d. Mikalojaus
LONDONAS, saus. 20. —
salėj įvyko visuotinis 'Ryto!
Lietuvos Bankos balansas
Kun. Pins O'Carolan, žino0 1 0 0
draugijos susirinkimas. Re
inas šiaurinės Loidono dalies
U I Ū U
gruodžio 31, 1924, suvestas
vizijas komisija rado kasų
WASIITN(i*TON, saus. 29. kai privalo savo darbu remti
pamokslininkas, tvirtina, kad
l oi ,074,933.68 litu sumoje.
tvarkoj. Kalbėta daugiau a- - Vaiky darbo amendmentų namiškius. Amendmentas tai
Anglijoj katalikų skaičius yAtskiros pozicijos siekia to
pie sodžiaus skyrius, mokyk* i ^ . r a l e i konstitucijai va'sti- butu draudęs,
ra toli didesnis, negu oficia
kių sumų:
lu tvankų, kontakto palaiky- | j o s atmeta.
'
,
liai pripažįstama.
Aktyvas:
mą si; švencioniškiais ir tt.
Iš 48 vaistijii amendmento 2 ŽUVO ANi GELEŽINViename susi rinkime Tėvas
Aukso fondas 30,778,53833
Vaidyba įgaliota pirkti mo ratifikaviinui buvo reikalinga
KELIO.
Pius O'Carolan kalbėdamas
Sidabro fondas 0Q,72&82'
kvk'.oms namus.
trvs ketvirtdalvs arba 36 vai
pareiškė, kad Anglija šiandie
Svetima valiuta £2,2r>7,848.69.
Pennsylvania geležinkelio
Be likusių penkių valdybos stijos. 12 valstijų amiendmcnskaito mažiausia penkis mili-l PARYŽIUS, saus. 29. — j joms priguli
teisė naudotis
Diskontas ir paskolos 36,681,[narių naujai pririnkta d-rė to ne ratifikavo. Gi viena vai traukinis ties Whiting, Ind.,
onus kataliku. Kad tuo tarpu L a i m , ''.»° Alzaso ir Lorraine j specialėmis konkordato su
Koma provizijomis. Tai y r a 208.02
sti 'a ta klausima spiesti ati- sudaužė skersai kelio sustokataliku ofieialis skaičius s i e ' provincijų gyventojai kovoje
r V. Alseikienė ir I\. Veleckas.
Kiti aktyvai 31,2JM>,r>Gl .82.
tose provincijose katalikiškos
Kandidatais liko kun. Palcal- dėjo toliau, kas reiškia' nėra- jusi automobilių. 2 asmeniu
kia vos du nalionu.
! 8 U • ; *«' ,( l' ( ' ,,il » l socialistu valmokyklos turi pasilikti kaip rasyvas:
žuvo ir 'Ą pavojingai sužeiska ir p-lė Valančiūtė. Revi- tit'ikavimą.
Bet y r a žinių, kurie katali- ! t i ž i a - T n k i u , m , l u k o v * lai"" 1 buvusios ir j o s , provincijos,
Pasiliko tik 35 valstijos ir ta.
,
Akcinis kapitalas 12 iKK).000 i zijos komisijon inėjo kun. dė
ku skaičių Anglijoje padau- ; J ° l l visos Kraneijos kataliVatikane turi but atstovauja 4 Atsargos kapitalas PX),000 kanas K. Maliukevičius, pp. įatiiikavimui vienos trųksta.
Žuvę y r a : W. R. Banką, 65
gina ligi 7 milionų. Tėvas O'- MūlPremieras radikalas Herri mos.
Banknotas apyvartoje 92,- ^J. Kairiultstis ir S. Matijošai Iš šių dar kelios, kaip spėja- m., ir senyva moteriškė. SuCarolan su ta nuomone nesu
ot parlamente kalbėdamas
Tokiu buvlu ateitv šioms
žeisti: Mrs. Lonise Stachmas,
ma, atmes amendmeuta.
tinka.
982,281.G4
itis; kandidatu kun. Pieška.
Mrs. Kat. Kuchera ir James
Depozitai ir indėliai 31,348, j
Nežiūrint tų ir kitu pareiš pripažino, jog valstybės tary I provincijoms Apaštalų Sosto
Tad
tas
amendnuentas,
aiš
Pirmame posėdy valdyba
Urback.
kimų, katalikų tikras skai ba skaitosi aukščiausias Frau skiriami ankštieji Bažnyčios 1032.^3.
ku jau niflfcais nuėjo.
slaptu
balsavhui
šiaip
susis
A^isi paėjo iš Xe\v Buffa
Kiti pasvvai 24,(^4.020.41
čius' nebežinomas. Hierarchi cijos juridinis autoritetas. Ta viršininkai turės but. KranciVaiku
darbo
amendmentą
kirstė
paieigas:
pirmininku
lo, Mich. Dalyvavo kokiose
ja neturi tinkamu priemonių rtfbos išsprendimą gali panai J jos valdžios patvirtinami,
Vatikanas Franci jos val- VIS DAR SKOLŲ KLAUSI- kun. P. Kraujalis, vice-pirm. 'periiiai jiravedė kongresas ir tai 'aidotuvėse C'hicagoj ir
atlikti tikra katalikų surašy kinti pailamentas. B*v* tam
direktorius M. Šikšnys, kasi- 'patvirtino prezidentas. J i s tu važiavo namo. Nelaimė davė
MAS.
mu. (Ji siirašiuėdama gyvento tiks'.ųi atlikti reikalingas spe džia paskirs diplomatinį aninku kun. K. Qfi)iias ir sek-' įėjo Imt 20-asis tederalės kon — ant geležinkelio bėgijų aujus valdžia tuo ne tik nesi cialis pasiruošimas ir baisa- ' gent;i.
totorium f). V. Hudreviėius. stitucijos amendmentas.
X(»rs
tai
dalinis
Francijos
lomobilius staiga sustojo ir
vimas.
P
A
R
Y
Ž
I
U
J
saus.
29.
—
rūpina, bet kiekviena didesnį
Tuo amend.nentu jedemlė i m n i o m e n t u a t u ž ( , ^ e l t a , i s
• .
Valstvbės tarvba isspren- katalikų laimėjimas, bet svar Kraneijos parlamente kuone
skaiėių ]>akeičia mažesniu.
"Lietuvos Kelias
lvaldžia visoj šaly turėjo kon t f ailkinis> r i b o t i s nebuvo lai
bus laimėjimas.
kasdien
skolų
klausimas
})ridė,
kad
atkovotoms
provinci
Tėvas O'Carolan
pažymi,
Svenėionėlių miestelio de- troliuoti vaikų darbą ligi 18 k ( )
8 i nu namas. I r daroma tik vie
kad parapijoms priklausan
imtiratai užsigeidė, kai ne metų amžiaus.
na
išvada:
jei*
Amerika
neno
~rr
čiu katalikų skaičius v ra žisau,
tai
nors
miesteliui
ponis
Amendmeuta
stipriai
rėmė
.
rį karo skolų dovanoti, tai
SAUSIO 29, 1925. .
noinas. Bet dauge'is Anglijo*
ko Herbo.
! organizuotas darbas ir k;iti vi
turi
jas
nors
sumažinti.
katalikų nepriguli Į parapi
Galvojo, galvojo ir paga- 'suomenin.kai. Bet atskirios vai •CHICAGO. — Šiandie nejas. Tam tikslui yra visokių
pastovus oras;
pramatomas
Vrdu
sli
VOKIEČIAI
NORI
SAJUN*
"htarė
prasyti
lenku
vai
J°«
apsižiūrėjo,
kad
tuo
akliuė'ių. Tečiaus jie yra ka• »•
GOC
džios, kad leistu Švenėionė- mendmentu gali but tik be jo d i e g a s ; kiek šilčiau.. Vakar
talikai ir kaipo toki pasiliki
BKRLYNAS. saus. 29. —, mėjimo instrumentą.
1*.
-LlĮ miesteliui vartoti sulijKly- [Wo ^ikalo padidinta tedera- /ūmiausia temperatūra 7 1.
ištikimi savo tikėjimui
ir Sausio 27 diena visoj .Vokie-į RerVne ta dienų neapsieiP A R T i l l į B , saus. 29. — tą iš Ifabdanko ir Kok-iešos ^ valdžios centralizacija, su -=•* —-•
Bažnyėiai.
.
t i joj buvo minima kaipo bu- ta be kruvinų riaušių. Kad
Vokietijos valdžia darbuoja- jrlėktų herbu su, arkliu viršuj, siaurintos atskirų valstijų su
^ N I G Ų KURSAS—
vusio kaizerio gimimo diena, pakenk i monaivfiisuu:i» tos
1
si sukurti sąjungą, kurion Žmonės apie tai sužinoję nu- vertinės teisės ir daug netei
a i nuiH
n
BLOGI MF1 ŽFNKI A S ^
'-i daugiausia mona- dienos minėjimų,
socialistai
Sausio 28 <į., 192.5.
ineitų ji pati, Francija ir Bei sijuokė ir kits kitam t a r ė : sybės iškelta patiems gyven
*^
*
reliistai. Prie jų prisidėjo i?- surengė dideli mitingą Sporgija. Vokietijos tikslas — at-/*Xuo mūsų plėšia mokesčius,,tojams.
Lietuvos KMJ lllu
$10.00
HT* -i mm .,
, , .. komunistai.
-i to rūmuose. Ta mitinga užNes yra vaįk,ų, kurie p r a
* Daily News"
redakcija
<
,.
_•.? : , * 7 , 3 vienėti Lenkijų nuo Franci- mums gi šlėktų niekniekius
Anglijos 1 sv. stori. . . 4.80
* <m
. . . t*
—
L^: o t Q o T7^vj^.;« v^mmnc 't>uoie monarcliistai
bendrai
Francijes 100 frankų. ,5.40
jos pataisius Versailleso tai- kaišioja. , ,
dėjus 16 metais amžiaus ne
praneša " D r a u g u i ' 4 < 0st ExKeistas vokiečių komunis- , *
Belgijos 100 frankų . . 5.20
nori mokintis. I r jei jiems
press' telegrama iš Liver- tu el*in>c8iS, knomet jie gnr- \ s u komumsta*. K,l„ aps.sau kos sutartį.
Italijos 100 lirų . . . . 4.20
darbas butų draudžiamas, iš
pooHo.kad:
'
,bia buvusį kaizerį. (Tai jie '<lymai, nomažai žmomy gūžei 1
DEL DS. K. PAKŠTO
Šveicarijos 100 fr. . . 19.34
augtų tinginiais.
Lietuvos valdžia uždraudusi d a t 0 t o t W > n e s kaizeris karo *ta. . . . . . UŽREK0RDU0TAS ŽEMES
MARŠRUTO.
Čekoslovakijos 100 kr. 3.00
išvežimą rugiu ir bulvių iki ' « * » leido per Vokietija Ru- G™**> a t v y t o , pohe.ja *
Yra tėvo, kurių paaugę vai
DREBĖJIMAS.
1925 m. liepos 1 d., kad tuo *U<m grįžti Leninui. T o įvy- ^
kovotojus.
Ligšiol gautus pakvietimus
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Francija Vatikane Bus
Reprezentuojama
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Kaizerio Gimimo Dienoj
Berlyne Riaušes
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KltOKO

\ okietlJOS

dalVSC J

į Rytus prakalbų sakyti labai
sunku suderinti.
Pavyzdžiui,
Detroitan vieni kviečia vasario 15-tai dienai, kiti-gi kovo
1-mai. Pačiam-g-i kalbėtojui
Detroite but patogiausia būti
vasario 7 ir 8 d. šituo atveju j
RYTUOSE DIDELI ŠAL jam patogiau sutikti su Lawrence, Mass., ankstyvesnių paČIAI
—f
kvietimu kalbėti ten vasario
NRW YOflPV sa^s. 29. — 12, 13 ir 15 d., o vėliau kitose
Kytinėse valstijose pastaro- kolonijose. Abelnai, priseina
mis dienomis daug prisnigo, labiau skaityties su tomis ko- j
Dabar užėjo dideli šalčiai, lonijomis, kurios užsako dauPARYŽH'K, sans. 29. — Parlamente apie karo skolas NORI GREIČIAU GELBĖT!
Kai-kuriose Naujosios Angk &** nei vien% prakalbą,
kalbėjo premieras Herriot.. J i s sakė, kad Francija atmokė
FARMERIAMS.
jos vietose vakar buvo arti J Kalbėtojas manytų iž Chisianti Suv. Valstybėms skolas. Bet tikisi, kad Suv. vVals'cagos išvykti Vasario 6 d. ir
WASHINGTON, saus. 29. 60 laipsnių žemiau O.
tvbės tas skolas visgi sumažinsiančios.
— Prezidentas Coolidge ragi~
grįžti atgal, kovo 1-4 d. pro

budu apsisaugojus maisto stoI
• *•
i
Tkos, ir taipgi leidusi Lietuvon
be muito įvežti rugius iki š.
m. liepos 1 d.

K,

° komunistai negali u / m n J
J
vt; \r> sioniiio ;;«. uvHi įmvn diena praleista ramiai.
^ t l » wan«ne j > e g » t a i DUVUi
s
! kaizerį gerbia Iteipir ,svar|
«
biausia Rusijoj l^lsevikų lai- AIRIJA NETURI BULVIŲ
LONDONAS, saus. 29. —
Airijos gyventojai daug tu
ri vargo nebetekę bulvių, ku
J0*
rios skaitosi svarbiausias ai
P A R Y Ž R ' S , saus. 29. — Rumunijos atstovas reikalau- riams maistas.
j a Francijos valdžios Juodojon jūron nashjsti savo karo J p e r a i a . ^ . ^ ^ ^ ^ ^
Mvvna ir valdyti t., jura. Tai osa W > , geriausia apsauga ) a | w | m ( , n k a s į
moMinh}
Balkanams nuo bolševikų. Rnmnnija žada Francijos karo | j . .
lai\tinis pavesti savo uosta Constania

NAUJAUSIOS ŽINIOS

L O N D O N A S , saus. 29.

Anglijos liKeralų p a r t i j a šia- n

a

kon^i-esą greičiau pravesti

AVA8HINGTON, saus. 29.
— Georgeto\vn universiteto
observatorijoj vakar užrekor
duota du smarkus žemės d re
u j i m a i — abu už kelių tukstanėių nuaibų.

GYDYTOJU SURAŠINĖ-
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iNew Yorką. i r Pittsburgą a r

DRAUGĄ"

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
geriausia patarnauja. "D R A U G A S H
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
" D R A U G A S " siunčia pinigus h'tais
ir doleriais: perlaidomis, čekials-draf-

tai^ ir telegrama.

įKlie turi nacionalį suvažiavimą. Liberalai susirinko apde-1 įstatymą, kaip rekomendajuoti savo nepavykimus politikoje. Jiems vadovauja žino- j V usi agrikultūros
komisija.;
mas Lloyd George ir Asquitb.
^ o r i greičiau pagelbėti far-

JIMO MEDŽIAGA.
[Amsterdamą. Dauguma vietų
^^_
norėtų prakalbas rengti sekPirmojo Lietuvos gyvento- madieniais, o tai libai sunku
jų surašinėjimo
medžiaga,' paisitaikinti prie ijįitu norų, nes
BERLYNAS, saus. 29. - Čia pranešta, kad visos ži- meriams.
kaip buvo numatyta, apdirbta sekmadienių maia. Važiuoti
nios apie Vokietijos norų susidėti sąjįmgon su Francija ir
LONDONAS, saus. 29. —
iki Naujų Metų. Visi surasi- priseis tik tuomet, jei pavyk3
Belgija y r a prasimanymai.
*
j^yj
Gauta ^ ^
gupekta
nėjimo daviniai bus atspaus- suderinti nors kelių kolonijų
CftlCAGO, saus 29. — Kviečių bušeliui kaina v a ^ a r ' p l a t u s sakalbis žudyti valdi- dinti jtrįjuose tomuose, išviso norus.
1,500 puslapių, i
I
K . Pakštas.
iškelta ligi $2.05.
ninkus.
^

SAVO

" D R A U G A S " PUBL. CO.

2334 So. Oakley Ave.
^Chlcago.
Tetef. Roosevelt 7791
Ofiso Valandos:

Nuo 8 ryto fld 7 vai. vakare
Sekmadieniais uždaryta
.
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Ketvirtadienis, saus. 29, 192o

•

KUN. DR. JtiOZAs BAKŠYS ją. Pirma pradėsime nuo to arklių. I r aš tą dieną turėjau jis nėjo pas manė. Toliau ntan
————
rnelaimingo atsitikimo, kuris 1 daug darbo pačioje mokyklo pasidarė labai sunku, virtau
PuMiahed D*llj
Amžiną atilsį saus. 7 d. pasi giliai įžeidė lietuvio širdį. Ir je, raštinėje ir su interesan lovon ir daugiau nebepasikė
One Yeur •••j£**kjj&tf****£M
Blz Mirntfcf fc;«i»ne*e»•••••• • H ' W
miręs garsus visame Vilniaus nė vieną pajudino susifupinti tais. Po penkių pamokų atėjo liau. Sujudo visas miestelis:
»T IEWS . 8TAB1M l o . A OOFV
pas mane dar vienas intėresan ėmė lankytis pas mane intere
krašte ^liet. veikėjas kun. Dr.Vilniuje kovotojų likimu.
IŠVYKOS TIKSLAI
'
't
DRAUGAS PCBLISHIHG CO., Ino- Gruodžio 17 d., tai buvo tas, kilnojamojo kinematogra santai ir klausinėjo apie įvy
Prieš išvažiuodamas Lietuvos Universitetan geografi Juozas Bakšys dar priveš mirtį
fo savininkas Petraškevičius kį. Aš bijojau, kad piktadariai
1SS4 S u Oakley A* e.,
Oilcago, UL jos dėstytų, Kazys Pakštas nusprendė surengti didžiulę eks malonėjo priimti 'Ryto' kores trečiadienį, pradėjo kun. Dr.
ir jis prašėsi, kad leisčiau jam antrą kartą neateitų manęs
Red. Tci. uoosevelt 2fl9
kursiją arba išvyką į vakarines valstybes bei Meksiką. Iš pondentą ir nupasakojo jam Bakšys, " savaitinės mugės
AiLiiiiUso- : Rousevdt I J i I
mokyklos mokiniams pade pribaigti.
vykos svarbiausias tikslas bus praktiškai susipažinti su ma savo kovas Vilniuje už lietu dieną Merkinėje aplink mo
Tik ziuriu ir matau bevaik
Ullllllllltlllllllllllllllllllllltllllllllllllllllf žiau pažįstamomis Amerikos dalimis: jų gamta, žmonėmis ir vybę ir savo sužeidimo istori- kyklą stovėjo daug Vežimų ir monstruoti keletą filmų. Jis
sakėsi net turįs atatinkamą ščiojant vieną galvažudį. Ro
KATALIKŲ SPAUDOS
gyvenimu. Kadangi išvykoje dalyvaus ir negeograifų, tai iš
Švietimo Ministerijos leidimą. dau priėjęs jam ranką ir klau
MENESIS.
vyka, nieko nekenkiant svarbiausiam jos tikslui, turės ne
Lankant daugybę indėnų tautelių, reikia turėt omeny Peržiūrėjęs patiektąją progra
siu, kas jis toks! Man atsako
maža smagaus turizmo ypatybių, kurios labai stiprina nu- ir* suvenirus. Pamatysim taip gražių, keistų ir retų dalykų,
mą, sutikau ir prašiau jį ki ~ tai esąs Petraškevičius...
Suv. Valstybių Hierarchija silpnėjusią sveikatą, nuvargusius nervus, užgrūdina kūną, o kad sunku bus susilaikyti jų nepirkus. Bet tai bus kišeni
nematografo reikalu tartis su Nuostabus supuolimas. Jau
rugsėjy, 1923 m., paskelbė širdžiai suteikia maloniausių, nuostabiausių vaizdų, kuriuos nės išgalės klausimas, kurio neriša išvykos organizatorius.
mokytojų Rinkevičių. Septintą čiau, jog esu sunkiai sužeistas,
rezoliuciją, kurioje tai*p kit ekskursantams trumpai aiškins K. Pakštas.
Ką-gi pamatysimi Sunku keliais žodžiais, pasakyti. Au valandą vakare prasidėjo ki bet nemirtinai; tečiau, jei oko štai kas pasakyta:
kščiausių kalnų su ledynais, gilių tarpukalnių ir daubų, nematografo demonstracijos ir
IŠVYKOS PLOTAS
peracija toliau nusitrauks gali
"Kas sekantis po šv. Pran
Išvyka pasileis iš CJiicagos gegužio 20 d. ir sugrįž Clti- didžiausių medžių (sekvojų) ir miškų, karštų tyrų, stebėti tęsėsi iki devynių valandų. Iš būti greita mirtis. Ačiū Die
ciškaus Saleziečio
šventės cagon rugpiučio 28-30 d. Tad-gi visa kelionė užtruks apie nų įvairiaspalvių kanjonų, 70 geizerių, apie 10 didžiulių naleidus mokinius namo ir sut vui! Antrą valandą nakties at
sekmadienis visose S. Valsty 100 dienų ir bus suriestas toks 20,000 kilometrų (arba 12,- cionalių parkų; keliolika indėnų tfautų, jų mystiškas kapi
varkius salę, visi - aš, moky vyko iŠ Kauno gimine su chi
bių Katalikų bažnyčiose tu 000 mylių) ratas, kurių dviejų užtektų kad apjuokus visą nes; pulkus įvairių laukinių gyvulių, (pietausime kartu su
tojas Rinkevičius, mokytoja rurgu d-ru Kuzma ir išsivežė
meškomis), navatnos augmenijos ir t.t. ir t.t. Norint bent
ri but minimas kaipo Spau mūsų planetą per patį pusiaujų, t. y. storiausioje vietoje.
Rėklaitytė ir Petraškevičius mane Kaunan. Neatsižvelgiant
dos Sekmadienis.''
Lyginkim išvykos ilgumą europejiškais plotais. Clrica- truputį įsivaizdinti kelionės gražumą ir įvairumą, reiktų
- nuėjome apačion į mano į puikiausią globą, kelionę
Šv. Pranciškus Selez. yra gos vieton dėkirn Lisboną (Portugalijoj) ir važiuokim au- užeiti pas išvykos organizatorių ir per reflektoskopą iš kambarius vakarieniautų. Tik'Kaunan, vadinu savo kelio- #
Katalikiškų Leidimų ir spau tomobilium per šituos miestus: Sevilija, Malaga, Murcija, vysti šimtus visokių tų kraštų vaizdų.
pradėjome vakarieniauti, tai ne į Kalvariją. Ligoninėje
IŠVYKOS DALYVIAI.
dc* Globėjas. Šį šventąjį Glo Larcelona, Marselė, Genua, Venecija, Viena, Budapeštas,
buvo apie 9 vai. 30 min., kaip gulėdamas mąstau, kas ir koBe organizatoriaus įr jo žmonos, išvykoje dalyvaus p . .
bėju proklamavo Šventasis Bielgradas, Bukareštas, Odessa, Kievas, Minskas, Vilnius,
m a n e s o v ė ! N i e k u r nesi
Kaunas, Berlynas, Briuselis, Paryžius Bordeaux, Madridas, Vaičkus ir dar du jo trupės artistu, 3 ar 4 iš " D z i m d z i > a s i S i r d o > k a d k a ž i n k a s ė m c Į d
"
Tėvas Pius XI.
D r m d z i " trupes, gal but p. Strazdas ir dar keletas vietinių' b e l s t i s * P r i e a n š i o d u r i s » ka-jkišmu, partijų kovose nedaRemiantis sakyta Hierar Lisbona.
Išvykos dalyviai automobilium pervažiuos šias valsty žmonių. Dalyvių registracija vos dabar pradedama. G a l u t i - ! d a n ^ s a r S a s b u v o n aukšte | lyvavau, visą laiką buvau užchijos rezoliucija, pernai be
užimtas darbu
; * š ^ t s i š ^ a u i m t a s . d a r b n f<*yHoje. Savo
spaudos sekmadienio turėta bes ir šitokioj eilėje: Illinois, Iowa, Missouri, Kansas, Ne- nai nusprendė važiuoti 8, bet manoma kad šis skaičius b e n t |
gyvenime
šaujamo ginklo
du
atidaryti
- V o s tesuskudar ir spaudos menesis Suv. braska, Colorado (čia prasidės gražiausieji vaizdai, aukšti dvigubai pasidaugins. Išvykon bus priimama tik iki 20 žmo-! rų
rankose nelaikiau, nė sykio
Dau
P r a v e r t i duris, pasigirdo
Valstybėse ir Kanadoje. Tuo kalnai ir t.t.), New Mexico, Texas, Meksika (gelžkeliu ikj nių. Norintieji važiuoji informacijų gauna pas K. Pakštą,
neiššoviau į tuščią erdvę, nes
Meksikos sostinės ir atgal į EI Paso), Arizona, California, "Draugo" redakcijoj. Užsiregistravusiais ir galutinai p n j s u s ? k d u š u v i a L K r u t i n ^ e
mėnesiu buvo vasari*
gerai atminiau Šventraščio žopasidarė šilta, ir aš negalėjau
Amerikos angliški katali-] Oregon, AVasliiington, Idaho, Montana, Utah (f), Wyoming, imtais skaitomi tie, kurie yra iškalno įnešę įo 30 dol. «jrga- •suprasti
kas-man yra. Nusigą-! džius: " K a s kalaviju kovoja,
Kiški laikraščiai ir šįmet skel1 South Dakota, Minnesota, Wisconsin, Illinois. Tad*, tikimasi nizacijos lėšų.
sti nė kiek nenusigandau, tik I *** n u o kalavijo ir žūsta".
DAINOS
IR
VAIDINIMAI.
Ma vasarį spaudos mėnesiu susipažinti su 20 valstybių, kurių plotas didesnis nei visa
Kadangi pusę išvykos sudarys artistai, tai manoma su- labai nustebau. Šaujant žybte- Užtat Dievo apvaizda, matyti,
ir tuo mėnesiu katalikiška Vakarų Europa.
.stoti ir suvaidinti gražių dalykėlių visose mažose lietuvių Įėjusi ugnelė nušvietė, dviejų neleido manęs mirtinai nušauw PAMATYSIM.
KIEK PINIGŲ, IŠLEISIM IR KĄ
spauda ne vien bus platina
Išvyka organizuojama pačiu pigiausiu būdu. Jei kas vie-j kolonijose Vakaruose. Todėl prašoma atsiliepti visų lietu-!galvažudžių veidus, kurių vie-; >
T. + •
-jr
ma, bet remiama ir palainas baudytų 3 mėnesius gelžkeliu keliauti čia išvardytose vių organizacijų iš Kansas City, So. Omaka, San Francisco, no veidas visai buvo panašus
' oma.
į Petraškevičių, kurį palikau mirtinai ir ant vietos nuzu'V.iiVTa- katalikui netu valstybėse ir apsistotų viešbučiuose, tai neapsedtų be 1500 Los Angeles ir iš .kitur.
dyti".
Be to, kompozitorius Vanagaitis sudarys iš visų eks- j valgant vakarienę su mokytori pamiršti n^^avos spaudos dalerių, bet mažiau ir navatnybių pamatytų, nes gelžkeliu
Taigi ši nupasakotoji nelai
kursantų smagų chorą, kurs dainuos žmonėms ir gamtos gra- jais. Greit uždaręs prieangio
vasario mėnesiu. Savo kata ne visur privažiuojama.
mingo atsitikimo istorija yra
Įsivaizdinama, kad ekskursantai jau turi. a.utotnobiliu?*, žybei. Bus nutraukta tinkamų filmų ir fotografijų, iš ku- duris, bėgu j valgomąjį ir žiū
likiškus laikraščius ne vien
riu ar yra Petraškevičius. Jis autentingi nukentėjusiojo da
prenumeruoti, bet juos pasių ne sunkesnius už "Hudson'ą", o geriausia - lordus. Kiek riu manoma ateity albumą pagaminti ir išleisti.
IŠVYKA TIKISI IR DOVANŲ.
nusigandęs, kaip ir kiti moky bar velionies žodžiai. Minėda
lyti įsigyti kitiems, t. y. pla vienam automobiliuje sėdi po 4 (ir iki 6 žmonių), nakvoja
a. a. velionies miršėtrose po 2 žm. (galima ir po 3, tik reiktų "pusantros" lo
Pirmą 9.600 mylių išvyką į Vakarus yra padarę pp. tojai, sėdėjo prie stalo. Sku- mi dabar
tinti.
rie
P r *S o s n o r i m e iškelti,
Be laikraščių gyvas reika vos) ,patys sau verda valgius ir uoliai "boikotuoja" vieš Račkai ir pp. Žemaičiai 1923 m. vasarą. Dabar rengiama bfai vyrus" išsiuntinėjau pas ** P
darb
*> d e l
las lietuvių tarpe platinti ir bučius bei restoranus. Tuomet vieno žmogaus išvykos 100 pirmoji skaitlinga lietuvių išvyka į Pacifiką'ir į Meksiką. gydytoją, į policiją ir paštą. į f * *> j į * W
kuri
° i r "*£ b u s ^ v ę s . V l "
visokius katalikiškus raštus, dienų biudžetas butų maždaug toks:
Kadangi ją organizuoja žmonės proletarai, tai jie tikisi Likusi prie manęs mokytoja
būtent, katalikiškas knygas
Valgis
100 dolerių
gausios geraširdžių lietuvių paramos dovanomis: porą dar Rėklaitytė ėmė mane raminti są savo darbuotės metą velio
ir knygeles bei brošiūras. Tie
Šėtra
4d
"
gerų fordij, filmų ir fotografijos aparatų, šėtrų, ekskursinių ir siūlė atsigulti lovon, bet aš nis praleido Vilniaus krašte.
Nuo 1912 iki 1919 metų dirbo
raštai nėra brangus ir jie
dar ilgą laiką vaikščiojau ir
Gazolinas
30
"
rūbų ir t. p.
pačiame Vilniuje prie parapi
daug pigesni už kitos rųšies
Pataisymai iki 3 0 "
Pradžia jau padaryta: Dr. Al. Račkus jau padovanojo gėriau vandenį; kraujas gi iš
jos steigdamas prieglaudas ir
šlamštus, kuriais kovojamas
.Organizacijos išlaidos 30 "
gerą patogią šėtrą 80 dolerių vertės. Neprityrę keliauninkai krutinės smarkiai tekėjo aleisdamas išimtinai vilniečiams
mūsų tikėjimas ir Bažnyčia.
Savaitė Meksikoje iki 50 dol.
šėtras ir kitas smulkmenas įsigyja Chicagoje K. Pakšto nu biem žaizdom. Suradusi bestoskiriam
laikrašt
*
J "Aušra"
rodymais. Juk neverta apsigauti nepatogų daiktą perkant. vinti antrame aukšte sargą \
Vasario mėnesiu Amerikos
Kitų išlaidų 20 dol.
lkl
P a t ™ k i ^ i a m s okupan
katalikai svetimtaučiai turi
Išvykos reikalais prašoma kreipties į Kazį Pakštą, 2334 mok. Rėklaitvtė atvedė ji pas
Meksikos gilumon važiuosim tik tuomet, jei pavyks iš
Veikdamas
mane. Aš jį klausiau, ar jis tams užeinant.
didelį katalikiškos spaudo* tenykštės valdžios gauti stambių gelžkelio papiginimų ir So. Oakley Ave., Chicago, 111.
lietuvių naudai susilaukė" iš
vajų. Jų pavyzdys teduoda kitokių palengvinimų. Žodžiu, kelionės išlaidos vienaui žmo
K. Pakštas,
• . . . , ' girdėjo šaujant; atsakė girdė
išvykos organizatorius. jęs. Bet man nežinoma kodėl'
lietuviams paraginimo.
(Tęsinys 3 £usl.)
gui numatoma nuo 250 iki 300 dolerių.
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GEOGRAFIŠKA EKSKURSIJA Į
PIETUS.

•AamMfc

(Visos išeina, lieka Marytė, Marcele, t
».-...7 V'"?'
Elenytė. Domicėlė, Julytė, Angelą, Kaži 11
miera, Uršule).
MARYTĖ: Mergaitės, mes užbaigsi
j
me skinti rožes iki visos mergaitės susiDRAMA 3 AKTŲ.
rinks. (Skina, už valandėlės įeina Leono-1
ra, Ona, Rita, dedamos ant žemes gfelės
(Tąsa)
.
sako:)
JULYTĖ: Marytė, gal jau pradėsiu
ONA: (rodydama Marytei savo ir Vi
me darbą. Mums bešnekant ir vakaras tų mergaičių gėlės sako). Maryte, žiūrėk
ateis.
kiek mes gėlių atnešem. .
KAZIMIERA: Aš rožes pradėsiu
RITA: Tai dabar bus daug vainikų,
skint.
T j galėsime dar ir mažąją Marijos koplytėlę
MARYTĖ: Taip, mergaitės, galite papuošti. . ^
pradėt, sėskitės čia ant žemės, vienos
(Paskui įeina Vincenta, B'«<iiislova>
• mkit, kitos pinkit.
Bernadeta, su puokštėmis paduodamos sa
ANGELĄ: Maryte, kad mes siūlų ko):
i
neturime.
BRONISLOVA: Žiurek, Maryte, ma
URŠULĖ: Aš atsinešiau. Kai tik Ma no gražiausios.
rytė pasakė, kad reikės vainikai pinti,
VINCENTA: Aš, Marytė, kokias tu
aš ir pasiėmiau.
ojau, tokias atnešiau.
ROŽYTĖ: Maryte, aš eisiu nn.aoii į
BERNADETA. Mano tai nelabai $ra- j
savo darželį paskinti ir atsineUi dau žios, bet aš tikiuosi, kad Marija ir manągiau gėlių, ar bus taip gerai s
s'as priims.
N
LIUDGARDA: Ir aš turiu daržel--MARYTĖ: (linksmai). Gerai, *»*
je visokių gražių gėlių ir netoli gyvenu. gaitės, jųs tuomi palinksminsite dan
RITA: Ar mes visos galime eit na gaus Karalienę ir J i jumis papuos ne
mon gelių atsinešt, tai daugiau vainiką vystomais vainikais danguje.
nupinsime. juk čia nedaug rožir.
BERNADETA: Maryte, ar aš galiu
- T ^ . TPIT). mergai!:*, ', irioms pinti iš šių (rodydama gėles) baltųjų gė
netoli, gai^_ atsinešti, Marija jums at lių mažytį Vainikėlį ir su juomi papuoš
lygins.
ti Marijos galvą?
Gėlele

GYVĮ) ROŽIŲ VAINIKĖLIS.

MARTTĖ: Taip, gali.
VINCENTA: Ir mes galime pradėt.
MARYTĖ: Taip, mergaitės, sėskitės
čia ant žemės. (rodo). Vienos pinkite kiio» gėles prirengkite. (Visos sėdasi).
(įeina Rožytė ir Liudgarda. Rožytė atneša baltų rožių, o liudgarda žibuoklių ir
ivAirių gėlių).
LIUDGARDA: (duodama Marytei gė
les sako): Še, Maryte, aš priskyniau vi
sokių gėlių, o Rožytė tik vienas rožės.
MARYTĖ: Visos jos labai gražios.
LEONORA: J u k ji ir pati rožė.
RITA: Tai gerai, mes ir ją įpinsime
į šį vainiką, ar bus taip gerai, Božyte?
ONA: Neerzink mažos .mergaitės.
VINCENTA: Marytė, gal tu mums
čia bedirbant ką nors gražaus papasakotum.
MARYTĖ: Gerai, aš galėsiu, bet gal
norėtumėte geriaūs ką pagiedot?*
VISOS: O taip, taip, Maryte.
MARYTĖ: Na, gerai, as manau, kad
jųs visos mokate giesmę, "Sveika Mari
ja, Dangaus Lelija".
VISOS: Taip, mes visos mokamei l
ROŽYTĖ: (Liudniai). Marytė, aš ne-f
moku.
MARYTĖ: Nemoki, na tai aš tau
duosiu savo maldaknygę;, galėsi iš kny
gos giedot. (Marytė duoda jai knyga Rožytė linksma), j

MARYTĖ: Na, mergaitės, jau pradė
sime. (Gieda "Sveika Marija", tik du
punktu).
DOMICĖLĖ: Aš manau, kad Mari
jai bus labai malonus tie vainikai, ka
dangi mes Ją dar ir savo malda puošia
me.
BRONISLOVA: Ar jau daugiaus
negiedosime?
JULYTĖ: O, užteks, geriau Marytė

sakoti apie tas, kurias tu geriausiai my
li ir kaip tu jas supranti.
MARYTĖ: Aš myliu visas gėles dėl
to, kad jos visos gražios ir suteikia man
gražių i r linksmu minčių.
ROŽYTĖ: Maryte, o kokių minčių tų
gauni?
MARYTĖ: Mums visoms žinomos sie'
ninės gėlelės, kurios taip meiliai žydi
mūsų darželiuose, primena man meilę ir
dėkingumą mano# tėveliams ir tiems, ku-'
rie rūpinosi apie mane, mano kūdikys
tės metais. Rūtos ir mirtų lapeliai, kurie
savotiškai leidžia saldų kvapej imą, kada
jdos sutrini, primena man kentėjimų kva
psnį, kurs traukia nuolankią pagarbą iš
suspaustos sielvartais sielos. Sidalriniai
skambučiai ič konvalijos savuose lape
liuose pasislėpusios kalba man apie kuk
lumą, su kuriuo visos mergaitės turėtų
pasirodyti. O žibuoklės taip nužemintų
gardžiai dvelkiančiu fragrantu, 'primena
man tuos neturtėlius, kurių dorybės ir
šventas gyvenimas yra kaipo prasisklei
dęs it nevystąs žiedas amžinybės darže.
Tai tiek, sesutės, aš galėjau jums papa
sakoti apie gėles. Dabar gal kuri daugiau
žino, aš rodos šiuom tarpu daugiau neat-

tegul mums papasakoja ką nors apie gė
les,
v
URŠULĖ: Taip, taip, apie gėles, sa
ko, kad ir jos turi reikšmę. Aš girdėjau,
kad kiekviena gėlelė ką nors reiškianti.
v
MARCELĖ: Ar taip?
ELENYTĖ: Bet kas mums jas galė
tų išaiškinti.
LIUDGARDA: O^gi Maiyte.
RITA: Tai jųs tik vis Marytė ir Ma
ryte, gal kuri kita mergaičių žino. Gcsl
kurios apie tai mokinosi.
JULYTĖ: Aš to negalėčiau padaryti.
(Paskui viena po kitai atsako). I r aš ne,
(ir t. t. iki visos pasako, kai visos pasa
ko, paskui juokiasi).
BERNADETA: Tai mat, Marytė muNms papasakos, juk ji viską žino.
MARYTĖ: Aš* ir nežinau, ką kiek
viena, gėlelė .reiškia, tik kai- kurias aš
I simenu.
sau pati išaiškinu.
KAZIMIERA: Tai meldžiame papa

(Bus daugiau)

>

r*
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Am. Vakary Valstijų Lietuviy Elafaliku

*

.

m
10:30 vaL

m

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis Dievo Apveizdos bažnyčioje
ryto. Pamokslą sakys Kun. B. Bumšas.

*•"

Seimo posėdžiai Dievo Apveizdos par. svetainėje prasidės lygiai 2 vai. po pietų. Sva
rbiausiu du referatu skaitys prof. Dr. K. Pakštas — tema: "Katalikų Vienybė" ir Kun. B.
Bumšas — "Mūsų šių dienų uždaviniai."
««^

Seimo užbaiga: — 7:30 vai. vak. toj pačioj svetainėje bus vakaras, kurio programą
išpildys p. J. Vaičkaus Dramos Teatras. Statoma 1) drama "Laisvės Kovotojai", 2) kome
dija: "Neatmezgamas Mazgas" ir 3) koncertinį dalį atliks p-le Jakavičaitė, Liet Operos

Įvyksta Nedėlioję Vasario 1 d.
y

dainininke.
Seime dalyvauja tik draugijų atstovai-ės ir pakviestieji visuomenės veikėjai. J vakarą

Ckicagoje, Dievo Apvaizdos par. svetainėje, 18-tn ir Union Avenue

kviečiami visi,

S. R. KOMISIJA.

^

Marquette Parito apylinkės KUN. DR. JUOZAS BAKŠYS, vavo vertime įvairių knygų, jus badaujant įsteigė Merkine dė. Velionis yra kilęs iš Ute..
. .
..
v.
«.
brošiūrų spausdinamu vokie- je dvi virtuves: vaikams ir Uos apskrities, Kuktiškių pa1
hetuviai neturėtų pamiršti,
{Tąsa nuo 2 pusi.)
cių kalba lietuvybės idėjai kel saugusiems. Savo šiais dar rapijos Ašmalių kaimą. J o gikad ši 23 kuopa susirinkimus ^ ^ dvasininkų pusės dideti. Velionis vertė dalį lietuvių bais nusipelnė gilios pagarbos mimo data siekia 17 rugsėjo
'tufi kas paskutinis mėnesio l i o p a / , p ^ t i n i m o ir ]>ersekiojikontrmemorandumo,
rašyto Merkinės gyventojų. 1921 me1834 metų. Taigi šia netikėta
Sausio 22 d. Labdaringos nizuojant
įvyko skaitlingas sekmadienis kapelianijos s a - | m Q y p a v Vilniaus vyskupijos
prieš lenkti memorandumą a- tais kun. Bakšys iškeliamas jo mirtimi netekome jauno vos
apylinkės lėj, pradėjus 2.-00 vai. po piet.' T a idytojo kun. Michalkevi
Są-gos namo statymo komisi Marąuette Parko
ną metą vokiečių kancleriui į Žiežmarius vidurinėn mo 40 metų pasiekusio gabaus
lie*tuvių susirinkimas- Kuopon
ja turėjo susirinkimą.
Karys.
Į&aus asmeny. Drauge su kun. Bethmann Hollwegui.
kyklon kapelionauti. Mėnesį nepamainomo-Vilniaus krašte
Su-me dalyvavo šie komisi įstojo arti 50 nariu.
Lauk
•""
Mironu ir kunigu Kraujaliu
Už ši kontrmemorandumo naujoje vietoje pabuvęs vėl i veikėjo. Nežinome ar ilgai
jos nariai: Dr. S. Brenza, kun. ta didelio veikimo ir gražių
velionis buvo nekenčiamas to- v e r t X i n ą 1 9 1 7 m e t a i s v y s k u p j _ b u v o p a f i kirtas atgal į savo 'mums klastingi lenkai širdį
NAŠLĖS VABGAI
F. Kudirka, kun. Ig. Albavi- darbo pasekmių.
del, kad savo leidžiamame lai- j ( ) s v a l d v t o j a u s
Michalkevi- pamėgtąją
Merkinę, kur įs- varstys,
čius, A. Nausėda architektas
Deja, į kuopos susirinkikrašty
aiškino
įvairias
lenkų
_
|ia|M buvQ
rappendllotas
i5
Anglu laikraščiai paduoda
teigė vidurinę mokyklą ir ją
A. Gulbinietis.
AL Žaldokas ir kun. I F. Vai nms, kas mėnesi laikomus, na y r i a t i į ^ atsitikima
šunybe, ir griovė susidėjusias m e g t w g m o k y k l o s i r p ^ y * . iki nelaimingo sužeidimo ve(Iš " Ą i a P ' j .
čiūnas.
riai nelabai liuko eiti. Nebuprietarus apie Lietuvą ir jos tas į Merkinę vikaru. Nega
PricS Kalėdas buvo pas- j siekius. Užėjus
S u m ą sušaukė kom. pinai- v o kaip ir kam jų raginti. Be
vokiečiams lėdamas dirbti toliau spaudos
lietuviu
ninkas, kad apsvarstyti d e t a - | j 0 k į 0 veikimo praėjo 11)23 me- k t l b ^ s atsišaukimas į « e n w « l i o I | i g darbavosi
darbo velionis nesitenkino šia
š i n l i e s v vrus
kail
vw I ) : , t
liškai namo išvaizdą, k. t. tai, paskui ir 1924 metai. A n t ,
- *.
V *
komitete nukentėjusiems nuo
jam primesta padėtimi ir vei
Ka,edas
]
langų didys ir jų atidarinėji- g a l o kai-kurių darbuotojų paS V* *'\ paduotus . ^ - k a r o geip t į. Velionis gerai n a 
kdamas visuomenės tarpe kū
rnas, naujausių išradimų van- bangomis šįmet kuopa a t g a i - | n , s a n t r a S u s išdalytų netur- \ . ^ YSLrioi\
p r a k t i š k a i vorė prieglaudas Rudziškėje ir
dens sistema. Taipgi . r a r s t y v i n t a
tingoms šeimynoms pilnai \-\kieflų
AUKSO AltfOKTOS
k a l b ę okupacijos prakitur. Prasidėjus lietuvių ne
|vairiu valgių dėžes.
t a apie išorinę išvaizda. Nu
Baltais kauliniais viršeliais, vidury virše
džioje lietuvių visuomenės ir priklausomybės aidams velio
Du susirinkimu buvo. Kaip
p a u g v y n j pasišventė tam veikėjų buvo siuntinėjamas
tarta, kad aparia butų išmūry
lių y r a įtaisytas gražus kryžius. 464 pus
nis
vėl
pasirodė
Vilniuje,
bet
taip kitan nedaug darbui. Vieni dirbo ištikimai. į įvairias pertraktacijas su J
ta akmenimis, nes stipriau vienam.
lapiai. Kaina
,
$2.00
neilgam. 1919 m. užėjus bol
žmoniu
atėjo.
iTeėiaus
v
ra
kiti kati tik atlikus darbą, i ^ v o k i ^ i a i s . J i s ėmėsi su vokie-J
laikosi, kaip cementas, o sie
J u o d a i s , skuriniais minkštais viršeliais
ševikams vasario mėn. 1 d.
vilties,
kad
išaušus
pavasa
sulaukus paskirtos valandos ' ? i a i f i ^ a t l v ž i n l 0 i r „e^barnos butų gražios šviesios
(su kabėmis;). 4£4 pusi. Kaina
$2.25
vyskupui
Matulevičiui
pata
riui virs viskas kitaip.
-sprukti. Vienas taip ir l>a-i | a m a s m i a i g d e l "Vilniaus
spalvos plytų.
ANIOLAS SARGAS
riant vėl apleido Vilnių ir
Sukrus Marąuette Parko* a- " a m
Kaip tik bus gauta atidenA i d o " pateko kalėjiman Lu- persi vilkęs civiliais rūbais sla
Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for
cija pas J o Em. Kardinolą, P l u k ė s lietuviai prie šios 23
Kiekvienam buvo paskirta kiškėse, kur ir išsėdėjo 1M> ptai atvyko į Merkinę, nes
mato, Tinkama jaunimui knygutė. 283
komisija yra pasirengusi va- -čios kuopos dėtis ii- kuojai keliolika neturtingų šeiiny- metų. A. a. kun. Bakšys daly- butų suėmę bolševikai, pana
pusi. Kaina
$1.75
žinoti su namų planais. Matj susirinkimus lankyti, kuomet nų, kurioms jie turėjo išdaly-j
-• šiai, kaip p. Liudą Girą ir
ANJOLELIS
reikia skubinties, nes Kardi- jie išvys statomąjai ėia pava- t i tas <U>le*. Taip dalinant tas LABDARYBĖ LIETUVOJE.
kun. Dogelį į Rusiją įkaitais.
Juodais minkštais skuriniais viršeliais ne
nolas bus Cliicagoje vos kele- rgėlių ir našlaičių prieglau- i\iv.e< Kuėiu vakarą vienam
Tuojau po jo išbėgimo iš Vil
didelio formato. Kaina
75c.
tą savaičių, tad kom. prašo i <lai rūsius kasant Labdarįn- pakirėjo, ir kuomet vienai
Vaikelio Jėzaus Dr-jos naš- niaus bolševikai subruzdo ieš
VAINIKĖLIS
kitiĮ kom. narių bnti pasiren .crosios Sąjungos žemės plote. našlei su keliais vaikučiais laiėių prieglaudoms Sv. Kale- koti, bet neberado. Tais pa
Juodais kietais viršeliais. Kaina
50c.
gusiems prio darbo.
Tuomet lietuviai dėsis kuo reikėjo nunešti pilną dėžę Idos atnešė daug džiaugsmo,
VAINIKĖLIS
čiais metais lenkai kartą puo
A. Nausėda.
pon neraginami.
Kietais viršeliais, mažo formato. K a m a
40c.
valgio, jis jos nenešė, bet Per Kalėdas atsilankė daue lė Merkinę ir grobiu išsivežė
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE
Gi šiandie juos slegia kaž pametė gatvėje, o pats spru-Į svečių su įvairiomis aukomis kun. Bakšį ir kleboną kun.
(Vieni atnešė pinigų, kiti įval K. Rybikauską. Lenkai buvo
Baltais kauliniais viršeliais nedidelio for
ATGAIVINUS 23 KUOPA kokia apatija.
Dėlto, kad nė ko namo.
lių prieglaudai
reikalingų
mato, 288 pusi. .Kaina
$L75
jo j kuopos susirinkimus ir
manę pradėti kankinti norė
Šaltas Kalėdų rytas, neviMALDŲ KNYGELE
Atgaivinta Labdar. Sąjun negirdėjo raportų iš centro, ? į e m s jį* tebuvo linksmumo reikmenų.
dami atkeršyti už praeitus
Taipgi Kalėdų r Naujųjų darbus lietuvybės naudai. Bet
Baltais kauliniais viršeliais skiriama jau
gos 23 kuopa turėjo jau du kas daroma prieglaudos rei- rytas,• vieni ėjo i bažnyčia,
Metų vizitų vietoje prisiuntė merkiniečiai pasigedę savo
nuomenei. 382 pusi. aKina
$1.50
susirinkimu.
Pastarasis su kale.
jTuotarpu, kiek žino- L kiti skubinosi kažin kur.
aukų daug Lietuvos žymių
AUKSO ALTORIUS
sirinkimas įvyko sausio 25 d. ma. tas reikalas stumiamas
geradario puolė prie ten aną
Tik viename skiepe būrelis
asmenų, k. t. J o M. Žemaičių metą stovėjusios mūsų karo
Juodais minkštais viršeliais, vidutiniško
Šv. Kazimiero vienuolyno ka pirmyn ir jis daro gražų pro žmonių tyliai tarp savęs kal
vyskupas, kun. Tumas, Prel. vadovybės prašydami suimti
formato, 464 pusi. Kaina
$1.35
pelianijos salėj
(Marąuette gresą.
bėjosi, kad gydytojas pripa
A. Dambrauskas, Tallat-Kelp- kompensacijon keletą "zajadANIOLAS SARGAS
Park).
Vieni-kiti metai, ir 23 kuo žinęs, sergančios našlės
'.J ša, Prel. J . Staugaitis, Bis- l ų " įtariamų lenkų. Pana
Juodais minkštais viršeliais, ypatingai23-ioji kuopa suorganizuo pa bus viena skaitlingiausių žesnis vaikas esąs mir < i s i
tras, Krupavičius, Smetonie- šiai karo vadovybei* padarius
skiriama jaunuomenei, 288 pusi. Kaina
$1.75
ta 1923 m. pavasarį.
Orga- Chicagoje kuorai.
bado.
nė, E . č'erneckienė ir daug lenkai bijodami, kad su jų
MELSKIMĖS knygelė mergaitėms skiriama
Šitas atsitikimas parodo, į kitų, taip kad viso prisiųstų < <
Juodais kietais viršeliais, labai tinkama
prošepanais , , kas nors ne
S jj kad ir menkiausia našiai-jaukų pasidarė apie 17 šimtų malonaus neatsitiktų kun. Ba
mokyklų vaikams, 323 pusi. Kaina
60e.
NAUJA KNYGA. ŠVENČIAUSIO JĖZAUS VARDO
DRAUGIJOS ĮSTATAI IR LABAI PRAKTIŠKAS Ijčiams auka, priduota į laiką [litų. Graži parama našiai kšį ir kun. Rybikauską grąži
MAŽAS ALTORIUS
PRISIRENGIMAS P R I E IŠPAŽINTIES IR
gali jų gyvastį išlaikyti. Tai- eiams.
Juodais minkštais viršeliais, su paauk
no atgal nuveždami juodu į
KOMUNIJOS IŠ ANGLŲ KALBOS SULIE
pat šis anglų laikraščio pasuotu ant virželio kryželiu, 464 p. Kaina $1.50
Vaikelio J . Dr-jos pirmi Varėnos stotį. Tais pačiais
TUVINO I R IŠLEIDO KUN. P. P .
i žymėtas atsitikimas mus lie- ninkas Pr. P . Januševičius
SAURUSAITIS.
MAŽAS ALTORIUS
metais lenkams pavyko užim
J a u senai mums reikėjo šios knygos, ypaė ėia Atuvius ragina daugiau domės specialiai dėkoja p-nei Bistrie ti Merkinę. Visi vietos inteli
Juodais kietais viršeliais, nedidelio for
merikoje gyvenantiems Lietuviams. Nes visose Kata
kreipti į mūsų tautos našiai-s nei, kuri ^pasidarbavo prie gentai lietuviai pabėgo bijolikų parapijose yra suorganizuotas SS. Jėzaus Vardo
mato, 464 pusi. Kaina
50c.
draugijos, tai Lietuviams labai negražu neturint vers
eius, savo tautiečius, juos a p glaudai, jos pastangomis su- ^
į lenk
ekiojirmT
ANIOLAS S A R G A I
tų Banyžėios po daug kartų užtvirtintų Instatų, ir taip
lankyti l.go.je, dėtis p i r e Lab- j rinkta apiel3 šimtų litų.
^
^ ^
- ^
Juodais minkštais viršaliais, nedidelio for
gausiais atlaidais apdovanotų praktikuojamų Veikimų.
pusės. Visų šių sunkių smūgių
daringos Sąjungos, ir atėjus
Nieko negali būti naudingesnio pasaulyje Katalikams
mato, tvirtais apdarais, 448 pusi. Kaina $1.25
pasiliko nešti vėl abu kunigu.
kaip gerai išmokti prisirengti prie Išpažinties ir vertai
valandai, kuomet reikalauja
Lietuvos Karo Ligoninėje
RAMYBE J U M S
1920 metais lenkus bolševi
ma pašalpa, duoti, nes pra- šiuometu randasi apie 600. liJuodais minkštais viršeliais, paauksuota,
kams išvijus Merkinė vėl grį
tęsimas pašalpos gali atnešti j gonių, kurių tarpe yra daug
tvirtais apdarais, 958 pusi. Kaina
$3.50
žo lietuviams. Visų šių per
knygų melstis, ši knygutė patarnaus ir vietoje malda
tokių liūdnų pasekmių.
Lietuvos kareivių. Stįgsta tai
Juodais kietais viršeliais, 958 pusi. Kaina $2.00
knygės, nes joje randasi Mišių maldos su apmąstymais
versmų metu a. a. velionis gy
Vargdienis
ligoninei
reikalingi)
lėšų
ir
Kristaus Kančios; Mišparai SS. Jėzaus Vardo, kuriuos
AUKSO ALTORIUS
veno Merkinėje. 1921 m. dide
ir visuomet galima kalbėti; SS. Jėzaus Vardo Litanija;
personalo. Susidarė šelpimo
Jupdais minkštais viršeliais, gražiais i r
S. Kazimiero Litanija; Maldos Ryto ir Vakaro; Kate
lei gyventojų nelaimei Merki
Darant atskaitą iš Labdarin komitetas, susidedantis iš I i e
kizmo užtektinai visiems taip vaikučiams rengiamiems
tvirtais apdarais, vidutinio formato, 382
nė
veik
pusiau
sudegė
i
r
kun.
prie^ pirmos Komunijos, kaip suaugusiems kurie yra pa
%
gos Są-gos Jubilėjinio Seimo, I tuvos karininkų žmonų ir tapusi. Kaina
$1.50
Bakšys stvėrėsi smarkiai or
miršę mokslo reikalingiausias dalis.
^asirodė, kad praleista šv. Ve- ip jau aukštųjų valdininkų,
P a s t a b a : Perkant didelį skaitlių
P. S. Aptaisytos panašiu odai apdarėliu
60c.
ganizuoti padegėliams pagelronikos draugija iš Town of K o n ^ e t o priešaky stovi vyAptaisytos popiera
30c.
yra duodamas didelis nuošimtis.
bą. J o triūsu buvo gauta iš ALake, kuri aukavo $10 per riaujnojo Karo Ligoninės gyPirkliams užsimokantiems už 10 egz. 50 nuošimtis arba
Reikalaudami virš pažymėtų knygų, adresuokit:
merikos Raudonojo Kryžiaus
per puse nuleidžiama^
Antaniną Paulauskienę. Ačiū lytojo žmona, daktarienė 0 padegėliams dang drabužių ir
• D R A U G A S ' PUBL. CO.
už
auką.
jželienė,
vice-pirmininku
pa
DRAUGAS PUB. C0.
2334 South Oakley Avenue
Chicago. Illinois.
Arba pas Re v P . P . Saurusaitis
Pr. Vetriga. įkviestas Karo Ligonines ka # Lietuvos valdžios 1200 pu- 2834 So, Oakley A ve.
Chicago, XII
15 E. 23rd Street
Bayonne, N. J .
1 kp. pirmininkas. į pslionas kun. Sabaliauskas.
dų javų. Matydamas gyventoi• • m i
• • • • » '

LABDARYBĖS KAMPELI

1

I

1

1

1

A

! . 1 ^ ! n

. V A -"» * V v «

1

flv

v

/

NAUJOS MALDAKNYGES

» » • • » • • > •

V

v

/

P g

Ketvirtadienis, saus. 29, 1925

B D G K S

ESH kia, kiek jų. darbo gaunaa ir baigs, kuomet Europa finan- darytų: neturėtų uždarbio, poruotos, ty., idant jos trat» sausį ir liepos mėnesi , \y varkys. Tas pasitvarkymas nei negautų už šėrus skiria- Į atsakomingos už savo .neteiso moj eilėj skaitlines priguli
kiek negauna.
tus darbus ir valdžios koatro- j sausiui, antroj — kepos naėNe visi bedarbiai žmojaės priguli pirmiausia nuo politi i mo nuošimčio.
'nesiui-):
kreipiasi į tuos ofisus klaus nes situacijos ir ramybės. Ilgiausius metus dedama pa liuojamos.
101
94
ti darbo. Dauguma darbinin Bet meg žinome, kokia ten stangų plieno dirbtuvių darbi ,Tiek valdžia apie darbą, f Austrija
DARBININKŲ SKYRIUS.
133 I
kų per dienų dienas susiren išandien yra politinė ramybė, ninkus suorganizuoti. Bet ne Bet apie kapitalo tvarkymą
141
Kanada
gą
B
553
ia
ka pas dirbtuvių vartus ir lau Ten ilgiems dar metams ne vyksta. Perdaug jie pavergti. I valdžiai nei negalivoje. jKapi- Čekslovak.
131
1
A30
DARBO VALANDOS J- Į *** darbas uždraustas tarp
talas, mat, pats gali labai ge
kia, ar kartais jų kurie ne pramatoma ramybė. Kai-ku119
122
Danija
VAIRIOSE VALSTYBĖSE. 110 valandos vakare iki 7 varai tvarkytis ir jam joki spe
bus pakviesti vidun. Šių vi- rios vasltybės ramybės nei ne
132
13?
.
[landos ryte. Mergaitės, tarp
MEKSIKOS DARBAS IR cialiai įstatymai nereikalingi. Suomija
. sų darbininkų darbo., depar- . nori. Nes ramybė ir taika pa95
91
Franci j a
KAPITALAS.
Seutviii didžiausi industri-;lb ir 21 metų, dirbančios res
*
L . •
.
. •
v.
Kuomet organizuoti darbi1
° ^ :
.
. . . iAtauranliose, gali,. dirbti
, ft9 tamento
statistika
neliečia.
į
kenktų
jų
gyviems
įnterev , x. tik
Vokietija
t
i
=
ninkai
Meksikoje
bus
kontro
Dėlto,
tas
departamentas
nei
sams.
Kad
tie
interesai
klės
jos centrai sureguliavo naktį
147
D. Britanija 105
Nauja Meksikos valdžia, ku
įiį darbą ir paskyrė valandas valandas į dieną, 54 valandas
negali paduoti tikimų žiniių a- tetų, reikalingas politinio į- j ^
^ ^
^
^ m m . liuojami, gi kapitalas turės
134
138
Olandija
į
savaitę
ir,
6
dienas
į
savai
nepilnamečiams 10 metų ar
pilnai
liuosas
rankas,
ne
ko
nedarbą.
tempimo palaikymas.
,^
^ ^
rendė
gutai.
138
120
Ungarija
tę. Naktinis darbas uždraus
ba viršaus.
kia bus teisybė ir darbinin
Šimtas tūkstančių bedarbių i ; +- i i
i
i
11S
124
Darbo departamentas ne
Italija
tas tarp 10 valandos vakare
_
*
•
kinti
darbą
su
kapitalu,
įvekams
buitis.
Indiana ir Pennsylvania.
124
121 \
Norvegija
iki 6 vai. ryte. Yra specialė darbo statistikai medžiagos Chicagoje. Dideliam mieste ^ • .
,
Indiana ir Pennsylvania pa
J
154
160
ntykius.
Švedija
reguliacija del merginų nuo dar gauna iš pačių dibbtuvių.
°
dus
jų
tarpan
draugingus
saBet bedarbiams labai skau
skyrė darbo valandas mergai
153
li51
Šveicarija
18 iki 21 metų, kurios dirba Yra žinoma, kiek kurioj dir tas skaičius neįspūdingas.
Tam
tikslui
atsiekti
norima
KIEK
BRANGUS
GYVENI
dus. Nes tai kelios ' dešimtys
tems, bet ne vaikams. India
140
S. Valstybės 146
kaipo elevatorių operatorės, btuvėj darbininkų dirba nor
MAS PASAULY.
tūkstančių šeimynų neturi iš pakeisti Queretaro konstituci
noj mergaitės, tarp 16 ir 18
jos dirba 9 valandas į dieną, maliais laikais, kiek jų dirba
jos 123 straipsnį, kuriuomi
Jsitėnrijus giliau į tas skai
laikymo.
metų, gali dirbti 8 valandas
arba 54 į savaitę ir 6 dienas tą ar kitą mėnesį. Bet ir šios
Vokiškam pirklybos laik tlines' randame, jog gyveni
Nedarbas sukelia ir plati reguliuojamas darbas.
, dienoje arba 48 savaitėje ir
žinios
ne
visuomet
gali
but
į savaitę. Naktinis darbas už
Vaidila nori uždrausti ne- rašty "VVirtschaft und Sta- mas yra toli pigesnis tose ša
na piktadarybes. Šiandie Clii
tik 6 dienas savaitėje, išski
draustas nuo 10 valandos va tikslios.
caga ir perdaug įgarsejusi teisotus streikus, panaikinti .tistik"' paskelbta straipsnis, lyse, kurios po karo yra nuriant ūkių ir naminį darbą.
kare iki 6 valandos ryte.
profesionalius streikų a'gita- »kuriuomi nuj?odoina, kaip bra kentėjusios nuo pinigų kainas
Yra pripažinta, kad žiemos piktadarybėmis.
Naktinis darbas nuo 7 valan
j laiko nedarbas Ainerikoje yAguona. • tonas ir šiandieninį arbitraci ngus pasauly gyvenimas buvo nupuolimo (depreciationj. G\
dos vakare iki 6tos ryte už VYiSCOnsin.
Wisconsin valstijoj
visi
tikm ^
kuri-kas metai
jos komitetą pakeisti forma- sausy ir liepos mėnesiu 1924 lyurių po karo valiutos pasili \
draustas. Pcnnsylvanijoj va' , i u d a r l ) 0 reikalams teismu. metais, palyginus su 1914 me- ko stiprios, ten buvo ir yra;
. landos ilgesnės. Mergaitės vaikai, neturintieji 18 metų, j a t s i k a r t o j a . B e t t a ipat žino PARDU0DA DARBININdidelė brangenybė.
Kai-ku j
\To teisino išsprendimai turė- tų gyveniniu.
nuo 16 iki 18 metų gali dir kime dirba prie išdirbinio ei m% k a d t a U g a b u t u g a l i m a
KAMS ŠĖRUS.
tų but galutiniai. Teismą gaApskaitymai atlikti remian riose šių pastarųjų valstybėj
bti 58 valandas per savaitę ganų, cigarų krautuvėse arba ž v m i a i s u m a ž i n t i , j e i n e b u t ų
Žinoinas Amerikoje plieno rantuotų pats kongresas,
tis^ aukso pagrindą.
Prieš se pinigai paremti auksiniu
arba 10 valandų per dieną, fabrikuose, gali dirbti 8 v a - ' g a l i n m v i s a i p a n a į k m t i . g u .
^ H m a p a i ) į R į. trustas — United States Stehūtų
Pagalinus valdžia planuoja karinį gyvenimo laipsnį pa pagrindu pradėjus praeitu lie
fabrikuose, dirbtuvėse ir kito landas į dieną arba 48 valan į m^hkū
Tikėtasi atpi
nus valgomiems produktams ei Corporation, pasįųlė savo | pravesti įstatymą, idant visos žymint kaipo 100, štai kas į- pos mėnesiu.
se pažymėtose įstaigose, nak das į savaite.
Bet apsivilta.
r . u . i . o . ^ j , visokiems daiktams kainas darbininkamis pirkti jo veda- darbininkų unijos butų inkor vairiose šalyse atrandama už giino.
tinis darbas toms mergaitėms
Tai turėtų atlikti kapitalas. mų dirbtuvių serus (cominon
uždraustas tarp i) valandos
NEDARBAS CHICAGOJE. Bet sis reikalauja, kad y dar- b t ock).
vakare iki 6 ryte. Suvirs 18
Illinois valstijos darbo dc-bininkai inicijuotų atpigimą
metų merginos prie telefonu
Perniai tas trustas daugšė
partamento statistika rodo, sutikdami pigiau pasisamdy rų pardavė darbininkams, bet
gali dirbti nakčia.
kad praeitų metų pabaigoje ti ir dirbti. Abi pusės kitą į toli pigiau, kiek šėras aktuaMassachusetts ir Michigan.
Massachusetts, vaikai, nuo Chicagoje butą apie 100,000 k'ita žiuri ir laukia nusileidi- h į a į kainuoja. Šiandie gi t r u s bedarbių. Keikia spėti, kad rao. Tečiaus nei viena pusė tas sviedžia savo darbininkų
16 iki 18 metų, ir mergaitės,
šio sausiu mėnesiu nedarbas nepasiduoda.
tarpan net 100,000 šėrų \>o
nuo 16 iki 21 mėty, gali dir
turėjo pasididinti, kuomet' at
Brangi Amerikoji^ gamyba 125 do. kiekvieną. Pardavus
bti 47 valančias į savaitę. Na
ėjo žiema. Žiemos laiku gere šiandie iškelia nedarbą ne visus šėrus, trustui bus dide
PfcARI, Ql'EEN KONCERTINA
ktinis .darbas uždraustas nuo
mių laikų negalima nei lauk- vien Cricagoje, bet ir. kituose lė pinigų krųva.
10 valandos vakare iki 6tos
ryte. Micbigan'e, vaikai, nuo ti. Yra vilties tik atėjus pa- miestuose. Amerikos gamintoj Plieno trustas turi du tiksMūsų krautuvė—Viena is didžiausių Chicagoje
jaį
savo
prekes
pristato
j
svejlu:
Padauginti
kapitalą
ir
dar
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
16 iki 18 metų, ir mergaitės, vasanm.
aegausi.
Mafeinėliu lailkams drukuoti ir ofiso dar
Kiekvienam suprantama, Į timų šalių rinkas ir jas ati- j bininkus dar labiaus pavergnuo 1/6 iki 21 metu, dirbantie
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
duoda
pigiau
įų
gamybos
kai
kad
ta
darbo
departamento
ti
sulaikant
juos
nuo
susiorkrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramaji fabrikuose, dirbtuvėse ir
fonus
lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
kitur, gali dirbti 10 valandų statistika yra sausa, ty., tik nos, bet ir tai retai kas per- ganizavimo. Pirmas tikslas
siu, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbys&ų. Ba
paviršutinė.
Nedarbas
Chica
ka.
Ir
tai
jos
yra
begalo
bran
Į
trustui
yra
antraeilis
ir
ueslalaikų, gitarų k* smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
i dieną arba 54 valandas per
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
savaitę. Naktinis darba-s už goję turi but toli didesnis. gios svetimų šalių pinigais, varbus. Bet antras — tai
ir
muzikališkus instrumentus attekančiai
kuomet
amerikoniškas
doleris
Darbo
departamentas
statis
svarbiausias
už
viską.
Darbidraustas mergaitėms nuo 11>
Taipgi užlaikau pilna eile optiškų^ dalyku
iške'tas
ant
krūvos
aukso,
su[ninkas
turįs
bendrovės
šėrų
tikai
žinias
renka
iš
darbo
su
iki 18 metų tarp 6 valandos
nenori dėtis nei unijon, nei
vakare iki 6 valandos ryte. ieškojimo ofisų. (Tuose ofisuo krauto bankų rųsiuose.
se žinoma, kiek kur darbiniu
Nedarbas Amerikoj ]>asi- streikuoti. Streikuodamas jis
4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO. IXL
Ohio.
Telefonas BOULSVARD 7309
kų reikalinga, kiek jų atsijsau Į siniai ir ekonominiai pasit- sau "dvigubus" nuostolius
Ohio, mergaitės, nuo 16 iki 18 metų, dirbančios fabri
ES
kuose, dirbtuvėse ir kitose įs
taigose, gali dirbti tik 8 va
KuriŲ Skaityti Patariama Visiems
»
landas per dieną arba 48 va
15c.
landas per savaitę iš «6 dienų 1 Jėzus mušu meile Sutaisė J. B
25c.
į savaitę. Tos mergaitės ne 2 štai tavo motyna
35c.
gali dirbti tarp 6 valandos 3 Paveikslai žmogaus nusidėjėlio Kun. M. G
4 Dvasiškoji Iškalba Kun. D-ro K. Jauniaus
25c.
vakare ir 7 valandos ryte.
5 Apie dusia Gabr. Taucius
25c.
Mergaitės, nuo 18 iki 21 me
6 Dukteries atverstas tėvas
5c.
tų, gali dirbti 9 valandas
7 šitai Viešpaties tarnaitė
*
25c.
per dieną arba 50 valandų
8 Pamokymas apie Viešp. Jėzaus D. Motynos . . . . 15c.
savaitėje, ir 6 dienas savaitė 9 Kaip turime melstis, Kun. A. Stonis
7c.
je. Vaikai, nuo 16 iki 18 me 10 šventyjij garbinimas ir j y relikvijos Kun. J. B. .. 5c.
tų, gali dirbti 10 valandų į 11 Jėzus Kristus Dievas
35c.
dieną, 54 valandas per sa 12 Leiskite mažučiams ateiti prie manęs
50c.
vaitę ir 6 dienas savaitėje. 13. žemaičiu Kalvarijos aprašymas'
, . 25c.
Tiems vaikams naktinis dar 14. Dangaus Karalienė, Kun. M. G
$1.00
bas uždraustas nuo 10 valan
15. Tegul bus pagarbintas šv. Sakramentas
. 40c.
dos vakare iki 6 vai. ryte.
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Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

NEMOKĖSI PINIGUS 6EREIKAL0

STEPONAS P, K A Z L A M

DVASIŠKO TURINIO KNYGOS

New York.
New York'e, vaikai, tarp
16 ir 18 metų, kurie xjasamdyti fabrikuose ir pujfclybinė
se įstaigose, gali dirbti 9 va
landas per dieną, arba 54 va
landas į savaitę, 6 dienas į
savaitę. Naktinis darbas tarp
vidurnakčio ir 6 valandos ry
te uždraustas. Tas pats liečia
mergaites, nuo 16 iki 21 me
tų, Mergaitėms naktinis dar
bas uždraustas fabrikuose
fcuo 9 valandos vakare iki 6
valandos ryte, dirbančiom

16 šventosios Mišios, Kun. Laukaičio
v ..
17 Sveika Karalienė
18 švenč. Sakram. Adoracijos Vadovėlis
19 Dvasiškoji Komunija
20 šv. Stanislovo Kostko Gyvenimas
21 šv. Pranciškaus Salez. dvasia I ir II,
22 Kančios Istorija
23 Misijouieriaus Užrašai Kun. R. W. Alex. . . . .
24 Apie tikrąjį pamaldumą
25 Apie Katalike Tikybos Tikrybė
26 Trijtj dienu rekolekcijos Chinskio Kun
27 šv. mušu globė JŲ gyvenimai J. B.
28 Jėzaus Kristaus-Verkiančiujų Paguoda
29 Kataliku Tikyba, Kun. P. Bučys, M. L C
Galima gauti
'

D i e n r a š č i o "DRAUGO

8 i 1925 m.
Meldažio Svetainėje 2242 W. 23rd Place

40c. !•
75c.
30c.
5c.
20c: • i .
.
60c.
v
Šv. Jurgio par. "KANKLIŲ" Choras vadovaujant J. Sauriui vaidins M. Petrausko
15c.
$125
Operete.
10c.
,30c. j
40c.
30c.
40c. |
75c.
Koncertinę dalį išpildys: D Z I M D Z I - D R I M D Z I , Kastas Sabonis, P-nia Rakauskie-

"DRAUGO"KNYGYNE

pirklybinėse ištaigose uakti- 12334 S . O a k l e y A v e .

P

C h i c a g o , 111.

"KAMiHAKRETIS ir MALUNINKAS"

ne, L. Saboniene, Z . Sauriene, p. Pakštiene ir kiti įžymus artistai.
^

•p'

• •".

"•

.

Ketvirtadienio, saus. 20, 1925
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vių laikraščiai ir tie tą patį lošimas labai p*atifco\
vertas gerbi varg. J. OižftUS- Tel UartydtC 85«*
ADVOKATAI
pakartojo.
O kadangi čionai;
Maskaradų Balius.
ko ir kun; Vilktitaidio. GyvuėDr. A. J, NORMANTH
lAETUVliS >fAFKAPATAS
labai didelė dalis lietuvių dir
Koras
Vasairo 1 d. Lietuvių}/įša ja jau antri metai.
4454 So. Wesiern Avenue
ba todėl nežinantieji tikreny- lėję įvjrks parapijos refi^ia- yra puikiai išlavintas ir pui VaL: N u o 2 iki B e Iki 8 P. M
PITTSTON, PA.
bės, labai nesveiką darbiniu- mas didefis maskaradinis ba kiai išpilfdo bažnytines gifesA D V O K A T A S
—
— J S m
..r r
JtttVtik
11 B. La daile st.feoom2001
lius, kuris tiek
ehtužiaznio mes.
.
kaina opiniją sudaro,
Bet parapijos
koras
TeL Randolph 10S4 VaL a t o M
Bt
Vaistinei
Daktarai
rittstonas tai yra vienas is
Nors čionai lietuvių J ra ir'žmonėse silkele, kad moterys galėtų dvigubai arba trifcubai
VAKARAIfit
•S4J1
Federacijos 12 skyriaus lai didžiausių lietuvių apgyventų gana gerai pasiturinčių, bet ir vyrai rengiasi su nepapras padidėti, nes Cteveiaiidas tu
Halsted at. TeL B f r C t T f l
^ T apart Paneaetto »
kytanie 25 sausio susirinki- \kolonijų.
Todėl manau butų
tu
pasiryžimu
eiti
į
tą
balių*
į
nemažai
katalikiško
jauriipramonėj bizny, išskiriant Pa
r
PasIKalbėk SU Maaliu Šiandiena.
me, pasitarus su visų drau-jueprvšalį parašyti šį tą apie
jfres turime virS ltl metų moks
liūnus ir grosernes, kitokių ir laimėti įvairių skyriamų mo.
Korui dideliai ffadidė* liško
«asiiiMa^u4
patyrtao, aphi Itrtorjtų svei
gijų atstovais, nutarė 16 va- Pittstono lietuvių gyvenimą.
dovanų.
kata.
Mes
gydome
pasekmingai
*
nėra.
Tiesa yra eeverykų
jus butų galiftM
milžiniškai užsendintas ilgini, kurių kiti ne
Šisai miesčiukas su priemie
sario surengti vakarą. Tapo
Trimitas.
krautuvė, bet silpnai laikosi.
papuošti bažnyčios
giesmei. galėjo išgydyti. Mūsų geriausi eišrinkta komisija.
Komisija sčiais turi gyventojų apie 27,
Ifcftirlriiai ir Ue vaiatiŠftl gydymai
Taigi brangus lietuviai, muilis
yra daugybei pagelbėję.
Kiekvienas
žino,
kuome't
b&žADVOKATAS
del kaikurių priežasčių rado 000, iš kurių nemažą dalį suPatarimai
dykai.
Atsilankyk
{
vertėtų suprasti geriaus tĄ Mokyklos Vaiku Vakaras. ityčioje nėra giedama tuOriiet
TRAINIS HEALTH INSTITUTE
į ei kalinga tą vakarą nukelti daro lietuviai.
Išdirbystėj
Ofisas Didmiesty)!
Sausio 25 d. Lietuvių sa
viską ir paremti nors vienati
8.S27 So. Hilsted Street
lyg
ko
trūksta.
Tad,
kodėl
tėve
vienai dienai vėliaus, būtent pirmą vietą užima kietąjį an
Nuo 9 iki 12 iŠ ryto ir
29 South La Salia StUMt
nę nnisų miestely eeverykų lėje jvyko šv. Eialtramtejuu* Itai negalėtų jmraginti saVo ndoVai.:
5
iki
8
vakare.
17 vasario.
glių kasyklos.
Kitokių* dar
krautuvę ir kartu lietuvį, nes mokyklos vaikučių vakaras, sūnelius bei dukrelės, parak
Tele/onas Central 6 8 H
—
2Z
Šis vakaras bus laimi gra- bų visai mažai.
Čionais Fer
į
kuri
atsilaiike
pilna
salė
pta
jisai irgi visus Lietuvos rei
DR. P.
S I M A I T I S
ti saVo vaikus dalyvauti prie
Vakaraia 3223 8. H&lated 81
NAPRAPATH
2i;s. Bus garsių kalbėtojų, da nnsylvania Coal Co. angliaka
kalus remia VJsomis išgalė blikos , pamatyti ir gerSth šv. Jurgio
Gydau pasekmingai tokias ligas
parapijos koro.
Telefonas Yards 4681
lyvaus šv. Grigaliaus choras, siai išėjo ant streikų dar lapvyrų, moterų Ir vaikų kurios bu
vaikų
gabumais.
mis.
Praktikai yra laikomi kas pen vo pavadintos netsgydamos, nu
'ous ir -kitokių pamarginimų. kr. 24 d. ir dar tebestreikuoProgramas prasidėjo pusė
silpnindamas juos vaietais Ir nektadienis
vakarais.
Parapijos
reikalai
labai
pa
varjrlndamos
operacijomis.
To vakaro aukos ir įeigos ja bet visi laikosi kaip vienas.
po septinių, kuomet
gerb.
Vartoju
Naprapatljos
ir Maisti
Mes turime
Liebunėlė.
skyriamos
Amerikos vieti
nes
chemijos
būda
gydymui,
(iš
Labai yra apgailestaujama, vyzdingai eina.
kleb. kun. J. B. Klioris išėjęs
gydęs
nurodau
raštų
kaip
užsilai
niams lietuviams studentams, kad nepuriuose lietuvių laik labai gražią muro bažnyčią, ant estrados išaiškifio jo turikyti jei būtum sveikas ir Ilgai gy
vidury
laLai
gražu,
puikus
al
ADVOKATAS
ventum. Einu prie ligonių ir )
kad galėtų užbaigti mokslus. raščiuose buvo rašvta,
kad
namus. Tel. Boulevard 8768. Ofi
77 VT. VVishlngton St ROOB Stt
toriai, stacijos, puikus vargo
so v i i . 1 iki 4 po pietų « iki 8
Tai iš kalno pranešama vi jau pusė iš 12,000 .darbininkų
Tel. Central fSOO
Programas buvo gra/Jai pa
v a i Nedėliomis po sutartė 48Bf
nai, skiepe svetainė su pertai
Cicero
Ofisas KetvergO vak.
suomenei, kad žinotų kokiam sugrįžo darban.
So. Aabland Avenoe.
Tas visai
Lietuvis
Graborius
įvairintas,
susidedantis
išjJaisytomis scene rijomis.
Kle
14917 W. 14th S t. Tel. Cicero 8221
|
tikslui aukoja savo centelį. n e t i e s a .
i 2314 W. 23-rd Plaoe
V i s i e m s g e r a i Žino
nų,
monologų,
diologų,
drlliti,
[Ant BRIDGEPORTO Seredoj nuo
bonas, kun. J. Kasakaitis, ku
te
A5 manau, k a d niekas neatsi ma, kaip tik darbininkai s u s Obicago, DL
p o e z i j o , v a i z d e l i o ir t t . kti[«-8 v a i . -r. S u b a t o j t»UO 1—7 V. • .
Patarnauja
laido
darbuojasi
sakys bent maža auka pa- treikuoja, darlxlaviai deda vi- ris nenuilstančiai
V" •*••»
3236 S. H a l s t e d St. Tel. Bonl. 6717
riuose gavo progos parodyti
6iii 8ut
tuvėse kuopigiaurta
Reikale meldžiu at
remti juos toje Lietuvos Ne- s a s ] ) a s tangas, kad darbinin parapijos naudai. O kas sva savo išlavinimą ir gabumą
sišaukti,
o
mane
Sveikas'
priklausomybės dienoje.
kų vienybe suardyti, taip ir rbiausia, tai kad mes susilau kaip mažesni taip ir didesni
darbu busite užga
nėdinti.
čia Under\vood kasvklu l>osai kėm naujo vargon., J. Kudir vaikučiai.
J. Mikolainis.
Tel. Canal 1371
kos, is kurio tikimasi ką rioi>
itti
Ypatingai atsižymėjo S. Ur
ir su apie puse tuzino s«vo ginaujo, nes pirmiaus buvęs la ba it is ir J. Matulėnas, atlikda
ADVOKATAS
——
minių sušaukė savo susirinki
Ar
^ergate?
Mes
jums
pagelbė
Tel. State 1730
MIESTO OFISAU
slme. Patarimas dykai ar jųs čia
mą ir žinoma paskelbė, atšau- bai apsileidęs savo daibe ir mi monologo dalis, ir Domini
127 H. Dearborn Street
gydysiies, ar ne. Kokia yra jūsų
K. N U R K A I T I S kdmn.i streiką. Žinoma vie žmonės su nekantrumu Jaukė nkas Burba su Juozapu Petliga?
Ar
geri
yra
jūsų
inkstai
—
Kambariai 514 Ir 616
AKIXIU PKITAIKYTOJAS
[LIETUVIS
FOlOBRAFISiASi
permainos.
-rturite
strėnų
skausmus?
Ar
relefoual Randolph 5584 Ir 5681
15» North State Street
ruSka diologa. Daug prijuo
nas kitas laikraštis dideliauJei Tamista nori, kad Jūsų
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų
VaL: Kas diena. Išskiriant Su- j
RiUmas 1129 Capitol l'.lds.
Vargo
l'aijcas.
paveikslas
atrodytų
kaip
gyvas,
ir
nesijaučiate
gerai
po
valgio?
kino
žmones
mažiukai
vaikai,
batos
Ir šventės, nuo 9 lkl pietų ;
Nuo 6:30 lig 9 vai. vakarais
siom raidėm parašė, kad jau
Ar
kenčiate
nuo
plaučių
—
turite
tai
tą.
padarys
Tamistoms
J.
Išskiriant S&redos ir subatos vaK
ROSELANDO OFISAS:
kaipo Kai i torui jos muzikan
su kraujais kosulį, krutinės skau
J. Stankaus Bridgeport Studldirba.
Ant galo net ir lietu
10717 So. Indiana Avetrae
dėjimą? Ar turite didelį persi
joje.
Telefonas Pullman 6177
tai ir Lietuvos šokikai.
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar
Mes Imame paveikslus ves
f al. : Kas d*ena t»no 2 fltl 1:
turite hemoroidus Ir fistulą?" Ar
tuvių. Šeimynų, pavienių ir f t.
Taipgi rabai gražiai buvo
Subatomis visa t-fena. Šventomis
D A K
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
Mūsų studijoje galime nusiim
lkl pietų.
te ant veido spuogus, išbaltmą ir
atlikti i vairus "driliai''', *'pati paveikslą bllia diena ar va
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
Namų Telefonas Yards 1C99
Įvairumai.
SI'ECILISTAS ant egzaminavo- |
karą., nes mes turime tam
ntaminos" ir vaikų eboro dai
nervų
—
nemigė,
pavargęs
iŠ
ry
Ofiso Tel. Boulevard 5913
Jimo
abstraktų Ir padarymo kon
tikrus elektriškus įtaisymus
to,
galvosūki,
apsivėlusi
liežuvi?
Sausio
12
ir
13
<!.,
šiame
traktų,
dokumentų
ir visokių
Kainos labai prieinamos.
nos. Vakaras užsibaigė trum
DR A. J. BERTASH
Prašai lnklt nervingumą — apsi
popierių. Veda visokius sudna
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
]. J. Stankus
miestelyje atsilankė p. Luk- pu vaizdeliu "Nepriaugęs Di
»464 So. Halsted S i . saugok i t neurastenijos, ji silpnina
visus nervu*. Nereikės jums dau
į Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
4442 So. Western Ave,
BR1DOEPORT ŠTUDIO
šis su krutamaisiais paveiks- dvyris'*, kuri puikiai atliko
giau
kentėti — ateikite ir pasimaį
pietų ir 6 iki 8 vakare
Telef. Lafajette 414»
3202
So.
Halsted
Street
1
tyklte
su mumis tuojau.
»
\
i
lais iš Lietuvos. Jų pamatyti didesni vaikai.
• %Tel. Boulevard
skaitlingai lankė vietos lie
Vaikai visas progranip da
tuviai.
Lietuvis Advokatas
lis gražiai atliko ir parode ne
GROŽĖ
PRIKLAUSO
69 W. Washin|rton S t ,
Vaičkaus Teatras*
PHYSICIAN & SITIGEON
Gydytojas, Chinurraa, Obt
paprastų išlavinimą- Tai yra
Room 1310 „
NUO SVEIKATOS
X — Spinduliai
Vaičkaus
dramos
teatro
tetnkas
i
Specijalktaj
r
Telephone Dearborn 8146
pasišventimo ir darbštumo vic
Office: 2201 W. 22nd St.
Ofisas
Elektroterapaa.
•or. S. Leavitt St. Tel. Canal 6222
T
e
l
.
A
r
m
i
t
a
g
e
4
4
1
3
artistai sulošė kelius gražius tos Seserų Kazimierieeių vai
Vakarais: 2151 West 22 St. I
IŠIMA TONSILUS —
Residence: 3114 W. 42nd SU
Telephone Roosevelt 9000
Viliojanti gražybė, moteriS- 1112-1114 Milvvaukee Ave.
vaidinimus vietos Lietuvių sa siai.
1 ) — B * marinimo,
Tel. Lafayette 4988
Namų
Telefonas Canal 166?
Sesers nemažai privai. kos svftfbiausis dalykas, pri Viriui Hatterman ir Glantz Banko
» — B * peilio ir be •kattenit,
Hours: 1-4 & 7-8 P. M.
*)—Bo kraujo,
lėje sausio 16 ir 17 d.
Valandos t - l t ryto, jt-i po.
Sun. 10-12 Noon
4 ) — B e jokio pavojaus rreikiCal.
go, kol vaikučius tinkamai pr< klauso IĮOO švarumo ir apsan- i
pietų, i-i vakare
•)—l'Mctjfntui nereikia *l;rM. ga
Atsilankusiems žmonėms fų rengė prie šio vakaro.
gus delikatnų moteriškų or
li ftooj vaisyti, Ir gali eiti \ \r
Nedėlloj
nuo lt lkl 12 dieną
darbą
ganų. Šis yra darbas FemaSpecialistai chroniškų, nervų,
Pagydo 'Uall-MtoneV (akmenis tulfyje)
Telefonas Boolevard 1W#
Korespondentė.
ir akmenis Slopumo pūslėje
kraujo, odos IT šlapumo ilgų.
Corm, proditktas mokytojų^.
|w»l*,' Inj o02*.
perncijos, su t a m tikromis niaksMoterims
yra
kaipo
duotas
is
iSkoniis priemonėmis bei raistais.
Apknjrtusiems sugražina girdėjimą.
LIETUV£ ADVOKATĖ
dangaus.
Gyti* visokias ligas puaekmimrai. ir Joi
*ra rnJJBlu, duro operacHn*.
4608 SO. ASHLAND AVEHCE
Femaform yra aiškus gydo3116 So. Halsted Street
rrofesUonaii patarnavimą telkia sąra
Chicago, Dl.
ofiso i
lis del moteriškiį skausmu ir
Vai.: 9 ryto Iki 11 piet: 1 po
Valandos: Noo 7 iki t vakarala
ralai
1411 So. 50 A ve. Cicero, HL
kentėjimų, apsaugoje Jaunys
p*et lkl S po piet, 6:S9 rak. Iki
Orisas atidarytas: ktisdien nuo % v s .
Huo 2 iki 6 Subatom po plot.
Bažnytinis Koras.
tę, ir palengvina' permainoje
9:80 v ak.
- JB * " * • • • * * vakare.
>edėUomis Ir seredomis ofisas atda
ryta*.
Čionai gerai gyvuoja šv. gyvenimo. Dirba ldoai greitai
DR. VAITUSH, O. D.
ir visiškai apsaugoje.
.
Lietuvis Aklų Specialistas.
rei. Boulevard 05S7
Jurgio
par.
koras.
kuris
sutPalengvins akių Įtempimą, kas
PAS JŪSŲ VAISTININKĄ
)flao TeL Boolevard
yra priežastimi skaudėjimo gal
. Terpentinas prašalina skausmą
vos, svaigulio, aptemimo, nervuoRezid. TeL Drexel t l t l
GREITAI!
sako, kad niekas
Femaform stirna nusipirk taip greitai Mokslas
tumo, skaudančius ir uždegusius
nejsisėda kaip naujasis
ADVOKATAS
karščius akių, kreivių akių, kata
ti pas kiekvierife modernišką Tuprpo iSradimas. Skausmą, rodos,
ro, nemiego, ir taip toliaus, be
127 N. Dearborn BtV, Room l i t i
vaistininką. Bet kad jūsij kad stebuklingai sustabdo.
vaistų arba skausmo. NepervlršlRL8A8 GYDYTOJA* DC
Naujas Turpo iSradimas yra su
vaistininkas neparduoda, priTelef. State 7321
na nei akių medikalis mokslas.
1707 W. 47-th 94.
CHIRURGAS
Visuose
atsitikimuose
daromas
taisytas
su
visais
Turpentine
gydansiųskite
$1.00
ir
mes
jums
priVakarais ir nedėlios rytą:
Talandos nuo 8 lkl 19 diena, nuo
Specialistas Moterišku, Vyriško
egzaminas elektra parodantis ma
<,^,„;™« \T~A « ^ ^ « * « « l ^ « o C « c i a l s vaisiais.
Nedejrma, nesutrina
• lkl 8 vai. vak. VsdėUomis n o o
žiausias klaidas,
taip pat kaip
Vaikų ir vleo ckronllku Ilgų,
SllJSime. K a d n e p a t e n k i n s SU- m3hų
_ Netaukuotas ir neatstduo
3339 So. Halsted S t
8 a i 1 vai. po pieta.
visokias ligna arba nenormali pa
da. Greitai prašalina Saltj, slcaudagrązjsime pinigus.
silpnybę
muskulinitj aTelefonas Yards 0161
ma gerklę, kosėjimą, tonsilitis, lum
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St dėjimą,
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
•v.
LAUBER & LAUBER CO. bago pleurisy, katarą ir neuralgija. Bylos visuose teismuos" — Ab
taikomi sunkiausiuose atsitikimuo
i?

LIETUVIAI AMERIKOJE

A. A. O LIS

CICEROJE

V

'

M

V

' ] ' - '

1
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APIE SAVO SVEIKATA

—

i

l W. RUTKAUSKAS

1

^

• •

*<

STASULANI

S. 0, LACHAWiCZ
mm

j. P. WJUTCHES

• M .

WAUKEGAN, ILL.

T A R A I:

OR. A. K. RUTKAUSKAS

^*"ffP^9 , *^~

DR, S. BIEZIS

John Bagdziunds Borden

Daktarai Kopczynski
if Schvveers

Dr, A, Račkus

l

HELEN BELMEN JEfiRY

DrSABrenza

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr. A.J. KARALIUS

Toą.

Boulevard H M

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street j
Cnicago, DL

CLEVELAND, OHIO.

šalina Skii

ardytojas U Chinirgat
4631 8. Ashland Ave.
TeL Yard# 0994
Vai&ndot;
Vuo 1U iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
uo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet

Kampas Slst Stt.

Vai.: 1—S po piet. 7—8 v a k Ned
Ir Šventadieniais I t — 1 1 d.

DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJ \ *

tu

*

*

CHIRURGAS
• U 7 Bo Morgan Street
Valandos: f—11 U ryto.
Vakarais nuo 7 lai f
CICERO OFISĄ*!
IMS South 4S-tk A » t — •
Telef. Cicero M7S
Valand.: t — • : • • • . v. kaadlan,
ūtarnlnkala Ir pėtnyčlonu nao t
iki • vaL vak.

savo

ofisą

po nu (neriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Nedėliomis: 10 Iki 12.
Telefonas BfJdway 2880
H —. ...
-1
I Tel. Canal 0257 vak. Prospect 6659

DR. P. Z, ZALATORIS

X-RAY

se. Nauji stiklai įdedami J rėmus,
iel reikalaujama Stiklai įdėti nuo
numerio iš recepto duoto visiems
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui
visų nervų
; ligų, kurios paeina nuo erzinimo
svarbių nervų ir smegenų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų akių
įtempimo, kuomet geras pilrinkimas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Specialė atyda atkreipta i mokyklos valkua
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 v a *
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po plet'„
Tel. Boulevard 7589
1545 Wesi 47-th Street
AKINEI $4 IR AUGŠ6IAD

_

Lietuvis Specialistas

1821 So. Halsted St.
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 iki «
po pietų; 6 Iki 9 vakare.

Turėk švariai, Sveikas akis

*-r—

miuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

Nesigarsinsi, - tavo
mažai kas žinos.
Pasigarsink

biznį

"Drauge",

Jeigu kenti galvos skaudėjEmą.
jei turi aklu uždegimą, jeigu akys
auvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
o

dešimtys tūkstančiu, sužinos.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo l t iki 11

3383 South Halsted Street
i—

K. JURGELIONIS,

$1.00

Taip pat prašalina galvos Skaudėjimą labai geras nuo nusideginimo, įSipjovimo Ir išsisukimo.
1526 W. 21st Stareet
Turpo tūri didele gale įsisesti į kuCHICAGO, U. S. A.
^ na. Tiktai pasitrynęs krutinę labai
greitai palengvina ir sustabdo skau
m.
smą. Turpo 'išvarinėja rumatiškus
skausmus, sustabdo lumbago,
sako
greklęs skaudėjimą, pleurisy, catarą
TeL Canal 2655
ir neuralgiją.
C. J. PANSIRMA
.
Fotografas
Nekente'k! Prašalink skausmą tuo
PANSITtNA STCTDIO
jaits su Turpo — Turpentine Oitment
1901 S. Halsted St.,
Chicago.
kuris* turi 'savyje geriausius vaistus
Tolumas nedaro skirtumo
Menthol ir Camphor. Gauk. Turpo
Saukiamas, važiuoja f
šiaridie nuo savo
vaistininko —
miesto dalia
j
35c
ir
70c.
•«—

straktai. — Inga'iojlma« - t*as- ,
kola pinigų 1 ir 2 mjrgiciafhs

IšOlrbijanto Chemistai
Lsbatorijos Divizija

i
Vyrai ir Moterys kurie kenčiate,
žinokite teisybę. Muaų specialistai
duoda pilna egzaminacija
kuri iš
randa visus Jūsų silpnumus. Nereikė
spėti, Sis egzaminas tikras ir neabe
jotinas. Jeigu skauda tau vidurius,
krutinę, pečius, gal^a, jeigu negrumuliudja tau viduriai, neturi apetito,
kankina tave rumatizmas, dusulys, odos ligos nerviškumas ir kitos kroniskos ligos.
Veltui neleiskit© laika ir pinigus
pas daktarus kurie nedubda rezul
tatus. Daugelis
žmonų mano kad
jau nebus galhna išgydyti jos. N e 
pasiduokite,
Gaukite
nuo expertų
patarimą. Prisidėkite ir jus prie tų
šimtų sveiki] ir linksmų pacientų ku
rio lankuosi kiekviena diena į mū
sų privatiškus kambarius.
" Mes turim©' didžlausį ofisą Chicagoje su visais moderniškais
įtaisy
mais ir mašinomis.
Kad norite greitų rezultatų atsi
nešk Sį skelbimą o gausi egzaminą
ir X-Kay kuris kainuoja $10.00 už
11.00.
CHICAGO MBDICAL CIJN1C
505 So. State St. Kamp. Congress St.
JPiivatiškas fėjimai* 7 K. Congress St.
Prieš Iielter Stores
•
Valandos: Nuo 9 iki 6 vai. vak.
PanedėlHtis, Seredomis ir Subatomls 9 iki 8 vai. Nedaliomis: Nuo 9
iki n vai. ryte.

•+**

:«wo^orrr^s-r*W5^^
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CHAS. K* " ^ z™**™*
Didžiauses ir geriauses siuvejes
ant West Sides. J
Turia dideli pasirinkimą rudeniniu ir
žieminiu materijų del vyru

DR. SERNER, 0. D. 1

Lietuvis Gydytojai I r
Chirurgai

Boolevard M M

Dr. J. P. Poška

i

Dn. A. A. ROT H

Perkėlė

Dr. Maurice Kahn

Terpentinas Pra

fa* moterių*
SIU*US Ir dV*RKOTUS

Visokiu Stylu
S Padarau ant užsakimo freitai ir gerai
J
Kainos vistems. pfieinfiimo'8.
g KMpkiiėjf Jįeai mane dėl p^re patarnab
vimo. Taipgi
Valome,^|Qme ir atnaujiname sąnus.
:

Lietuviu Kraučfcs

'

»

—

—

—

^

i

^

—

i

—

^

p

*

x

y

JOHN KUCHINSKAS
LIETL\IS ADVOKATAS
2211 W. 22-nd St. arti Leavitt t t
Telffonas Canal 2562
Valandos: f ryto tai v vakarą Reredoj Ir Petnyčioj nuo 9 r. JM 6
v. Veda visokias bylas vtsaost
teismuose. Egzaminuoja Abstrak* '
tus ir padirba
visokiai Doku
mentus, perkant
arba jarduo- i
dant Lotus. Namus, Farmas Ir
Btsnlus. Skolina f»lnigus ant ptr>
mo morgičiaus lengvomis lAlygomia
'~,—

" '

"
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F.XTRA!
Lukšio Naujausi iš Lietuvos
Kintamieji Paveikslai
Bus rodoma:
t

v

Bausio 29 ir 30 d. parap.
svet. Ix>ngwortli ir MoUane]
St. Detroit, Mieli.
Sausio 28, 1925 m. Lietuviai
BendVoves svet. Dix Ave* iri
25th Detroit m^k

•

.
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BRIDGEPORT.

CHICAGOJE

«
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Smarkiai darbuojasi.

MIRĖ GAISRININKU VIR
ŠININKAS.

H

Draugo" agentas J. Ražai
tis Bridgeporte labai smar
kiai dirba ir jam darbas
Mirė Chieagos gaisrininku sekasi. Nors jis nesenai pra
viršininkas (i'ire marshal) Ed dėjo darbuotis, bet "Draugą"
ward J. Buekley. Nabašnin- beveik padvigubino. Jis nekas buvo katalikas ir prigu vien "Dranga/' platina, bet
lėjo Šv. Pranciškaus de Sales ir "Laivą". Jis sako, kad neI
parapijoj. Rytoj tos parapi- iržilgo Bridgeporto kolonijoje
jos bažnyčioj įvyks gedulin- I "Draugas" ir "Laivas" langosios pamaldos, paaikni laido kys kiekvienus katalikų namus. Bravo Kazaitis!
tuvės.

*

Norėdami nusipirkti "Drau
Buckloy gaisrininku tarny
gą'* ar "Laivą", taipgi ku
boje išbuvo 37 metus.
rie norėtu užsisakyti metams,
SUIMTAS PAKVAIŠĖLIS. prašome kreiptis pas J. Kazaiti, 3350 Auburn Ave.
Susipratęs katalikas.
Policijai vyko suimti pak

••

11II

.

nio mokiniai grojo ant smui
kų ir skambino piano. Ištikrųjų, tik stebėtis reikia, kaip
mažyčiai vaikučiai taip gra
žiai išmokyti smuikuoti. Po
muzikalio programo buvo da
ug įvairių kalbų kurias sakė
įvairus kalbėtojai kurių čia ir
nevardinsiu, nes daug vietos
užimtų.
Šios vakarienės pelnas ski
riamas mokytojų-Seserų na
mams statyti. Iki šioliai kle
bonas gyvena ant bažnyčios
viršaus mažam kambariukyje,
nes seserims^ užleido kleboni
ją, kad sutaupius parapijai
pinigų, kad nereikėtų mokėti
rendų. Suprato
parapijonai
svarbų reikale turėti seserims
narna, nutarė šiais metais butinai pastatyti. Taigi ši va
karienė ir buvo tam' tikslui
surengta. Matyt*, ji duos ne
maža pelno. Dar.per vakarie
nę buvo sumesta $108.00 su
virš.
Dabar riktuojasi
moterys
prie panašios vakarienės. Jos
mat visgi vyrams nenori pa-

JL£ s s

D R S

y ^ r f n d i e n i s . saus, 29, 1925 *
i

».
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• •
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aujais!
PURITAN
, ApiniaisPaskaninta
Šiai Selyklai priduota tikru
Boimiškų apynių kvapas
Nereikalinga virti.

NAMAI -- ŽEMĖ
PAEDAVIMUI 2 flatų muriniai namai ant Marąuette
Road arti Maplewood Ave.
Garu apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta plytoms,
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite

NAMU BARBENAI,
t

tis

PARDAVIMO ARBA
Perkam, parduodam
r
mainom namus, farmas taip
#i ir visokius biznius.
' Darbą atliekam greitai,
pigiai ir gerai. •-#
Kreipkitės:

MAINYMUI '
Kerniaus paminėtose vietose

KAS TURI SENĄ NAMĄ,
O NKMA1NYS ANT NAUJO
katras randasi Brfghton Par
I ke 2-jų flatų liaujas mūrinis
i nnma,> po G ir G kambarius.
Klausk savo Groserninko Visi geriausi įtaisymai. Turi
^j but išmainytas tuojans. Kas
nori įsi^vti si namą pigiai.
rį apvaikščioti, pagerbti tuos telefonuokite: Boulevard 9641
pirmutinus lietuvos drąsuo C. P, Suromskis 8C Co.
lius karžygio, kurie paskel-,
3252 S. Halsted Street,
Chicago, 111.
bė, kad Lietuva yra Laisva
sahs.
PAEDAVIMUI 5 kambariu
North Sidieciams priseina mūrinis bungalow Lietuviu.
tą švento minėti 17 vasario apielinkčje. Aržuolo nžbaigiantradienį. Būtumėm apvaik mai, pastogė su grindimis ii

Didelis

-

TURIM 1000 NAMU DEL

JAMES KRAI.
2444 West 67-th Street
Tel. Prospect 1364

BUS NUTEISTAS I
KALĖJIMĄ ,

BEAL ESTATE

s_

3352 So. Halsted Str.
MARQUETTE PARK
Tel. Boulevard 9641
CHICAGO LAVVN
BRIGHTON PARK
VVEST ENGLEVVOOD
AUBURN PARK
PIRKTI, PARI/UOTI 4R MAI
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
PARK MANOR
f PAS MUS.
TAS JUMS BUS
ANT
NAUDOS.
SOUTH PARK GARDENS
BEVERLY HILLS
MT. GREENVVOOD
SOUTH SHORE

# | £•>

NORĖDAMI

S, L, FABIONAS Cd

vaišėli
(moroną) Seynrour
L. Vyčių 16 kp. gražus
Floto\v, 10 m., 4450, xį>. Ked
pavyzdys.
zie ave., kuris pastaraisiais
laikais gatvėse užpuldinėdavo
Sausio 24 d. tapo palaidota
BRIDGEPORT
praeinančias mergaites. Kai Ona Balčiūtė, šv. Kazimiero
kurios užpultos mergaitės ji [kapinėse. Ona buvo darbšti
Pardavimui kampinis, medi
ščiojo 15 (Sekmadienį), gal visi kiti įtaisymai. Atsišauki
TeL 'Jouievard *6U ir 0774
nis namas, moderniškai ištai
identifikavo.
Ivyte, kuri darbavosi su atsibutų buvę tinkamiau, liet!te P a s savininką
PADAROM
PIRKIMO IR PAR
sytas. T5eismantas pamūrytas,
DAVIMO RASTUS.
1
davimu Tautai ir Bažnyčiai.
priežastis yrr, kad tų dieną
5 ir 6 kambariu, 2 karu gara- Pasekmingai
siunčiam pinigus i r
7130
So.
Artesian
Ave.
džius, netoli nuo Vienuolyno. « % Parduodam Laivakortes. %
KbįTA SU DŪMAIS.
Gi L. V. 10 kp. nariai išroikš- siduoti. Valio, nepasiduokite,f rengiamas koncertas, IietuKaina $10,500. Verta pama
darni jai padėką už josios laikykitės!
vos Operos artisto p. Justo
tyti. Tikrai yra bargenas.
•>
Lazdijų Dziukelis.
Chicagoje vedama kova su j darbą, nupirko jos 'laidotuKudirko. Amerikos JL L. K.
durnais, kurio iš dirbtuvių ka-jvėnis daug gėlių, daug narių
fi kambariu Residencija ant
(Federacijos 23 sky. praeitam
Rockwell,
netoli nuo vienuo
DIDELIS BARGENAS
ROSELAND, ILL.
kaminji kasdien kamuoliais (dalyvavo šermenyse ir paly•susirinkime išrinko komisiją
lyno; Furnaee apšildoma, la
REAL ESTATE
verėiasi, aptemdo miesto pa- įdėjo į kapines. Taipgt pas
| surengti grąžą programa m \Pa^įmui
moterų .r vyrą bai gražiai ištaisyta, Califor1
r
, „
? . . .
'
laprcMialią krautuve. l un but nia mados. Del greito parda
dangės ir labai teršia patį j Tėvus Marijonus užpirko pen- Federacijos 27 skyr. susirin
LOANS
INSURANCE
prakalbomis ir damomis ir parduota greitai. Tikras bar- vimo kaina nužeminta $1,250.
kimas.
miesta.
kerias šv. Mišias.
Totas .°>0xl2r); 1 karo garą-j
General Contractor &
taip toliau. Komisija darbuo-1 genas greitam pirkėjui.
Atsišaukite
j džius. Kaina $7.750, su įmo-Į
Sausio 25, 1925 įvyko Feder. j jas kuogoriau^iai. Programas
Builder
Kp. Rep.
Taip neturėtu b u t, sako ži
3310 South Halsted St.
jkėįimu
$2,500.
Turi
būti
par-}
viet. skyriaus susirinkimas, bus puikus; turėsime nauju
Boulevard 4425
Sn tos rųšies reikalais
novai. Didelių boilerių inži
įduota ši mėnesi. Priežastį pa
Neatsilankius
pirm.,
į
pirm.;
kalbėtoju
ir
gražią
pamargikreiptes pas mane.
Pa
tilsite ant vietos.
WBST SIDE.
nieriai turi žinoti, kaip kūren
tai dienai trinkta p. S. Mos nimą.
tarnavimas mandagiausis.
ti anglis, kad kuomažiansia
Parsiduoda
mūrinis
namas}
Tad visi i.š anksto tarkimes
butų suodžių ir durnų. Kurie Aušros Vartų par. Vyrų ir teikiene.
5710 S. Kedzie Avecue
16 ir 6 kambariu, garu apšildo-'
REIKALINGAS
Raportas
ir
laiškas
iš
Fedej
n
vasario
susirinkti
į
hurj
Chicago, 111.
imas. su 3 karu ffnradžium lie
Vaikinų Vakariene.
lo nežino, kviečiami į rengia
VARGONINKAS
į toli Wrstern ir fi.°,rd St. Ron- RestdenHJoe T e l .
racjios Apskričio. Raportą iš- Į įr paminėti tą dieną ir pas i
Ofiso T« I
mas tam tikslui paskaitas.
Reikalinga*s vargomnkas, at- ( ] o s „ ^ $ 1 / ) 8 0 j m o f l l s K a i .
Sekmadienv,
sausio
25
d.
Ptusp<st
5101
i
Prospect
677i
i
davė ir laiSką perskaitė rast. i kirtį n 0 r s maža dalele kultu sišaukite į Sv. Baltramiejaus M $13.ooo.
$13.
Yra visokių priemonių su Aušros Vartų par. svet. įvyko J. Šliogeris,
j o s reikalams, paremti Lietu por. kleboniją, pas
mažinti durnų kiekybę. Bet didele Aušros Vaitu par. vvru Nutarimai:
Parsiduoda kampinis muro ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
KUN. J. B. KLIORĮ
vos sunūs, kurie su ^įsišven
namas 4 pagyvenimu, trys no
ne visi tuo naudojasi. Prie- ir vaikinu vakariene. Turiu
Nutarta ir išrinkta vien timu rengiasi savo gyvastį
730 So. Lincoln St.
šešis, ir vienas keturių ir vie
Tel. BIKJ. M41
pastebėti, kad tokiu vakarie balsiai i Antrąjį Am. Vak.
žastis - tai apsileidimas.
paaukoti už Lietuva Tėvyne.
no
kuro
garadžius.
Moderniš
Waukegan, 111.
nių kaip ši, labai maža esti.
A. K A I R I S
kai ištaisytas. Kaina $18500.
Valstijų Liet. Katal. Seimą
Vak. rengimo komisijos na
Muruno ir budatojtmo namu f
NORINTIEJI PIRKT
Vakarienė galima sakyti bu Ona Bitautienė ir J. Šliogeris. rys
TEISĖJAS ATSISTATY
GENtRALJS
j
10 'fintų pardavimui su $10,PARDUOT,
MAINYTI
vo "firsf olass^. Stalai ap Kultūros Vajaus reikale:
DINO.
Pr. A. K.
namus, lotus, biznius. Turim! 0 0 0 įmokeiimui, likusius po
dengti baltomis stalatiesėms
bargenu namu, lotu a p l i n k ^ - 0 0 i mėnesi. Naujas muro
Nutarta rengti prakalbas.
At^lankykite pas mane duoeu
Vienuolyne Marquette Park. kammms namas ant MnrEast Chicago miestely atsi ir apstatyti gyvomis gėlėmis. Sale viet. gerb. klebono pasi
<era
patarimą.
KĄ AŠTUONIOLIKIEČIAI
Matykit:
iruette Blvd. netoli vienuolv3352 Ko. Halsted btreei
statydino teisėjas
TVymam O valgiai pagaminti kuopui- kviesti kalbėtojų iš Apskričio.
no, r>o 5 ir 4 kambarius. Visi
VEIKIA?
Cbicago, 111.
fintai išrendavoti. Nenraleis
Miestelio majoras Callalian j kiausi. Mat šios vakarienės! j k o m . išrinktas J. ŠliogeHome
kite progos pamatykite šita 3350 Lowe
Avenue
pranešė, kad jis dau^
daugiaus ne- vyriausis ^kukorius^ buvo
L. Vyėiij 4 kuopa rengia lanarna, retai tokis nirkimas
kandi<luosi«7s į majorus.
nasitaiko. ~DP] olatesnin in
speeijalistas toje šakoje, tai LJaU(iįes Universiteto reikale: |bai puikų prograi
Ketvergo
formacijų patirsite ant vietos.
Nutarta vienbalsiai ruoštis, j vakare, Sausio 29 dien«7, kad
Abudu praneša, kad jie jo p. Labanauskas. Po jo val
2418 W. Marąuette Rd.
kiu būdu negali įvykinti pro- džia tų diemj dirbo virš 30 u- jei dar nebus perv§lu. ; Į ko- :papuošus savo susirinkimėlius.
18 flatų reriausioj apielinArti Western Ave.
kėj Cbicagoj. Savininkas parhibicijos įstatymo, kurs tikrai niformose pasirėdžiusių vyrų.| m i K i j^ i s r i n k t a J. Šliogeris. I Pradžia - 8:00 vak vakare.
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$15.000.00
i
mekalshnuojame
ir popieruopietų, t!
J5
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j Moterų daug.
|malonėkitesetsilankvti į mūsų
Pres. Ramancionis
GARSINTIS
velius ir sveėius.
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'ofisą, mes tikimės kad tamis- Chicago, m. Tel. Yards 7282
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į
j 30<>0 namų kuris tiks. Mes nemokratų klir.lw> butu, 5441 S. gaJi pagaminti tokią milžinišlcnlime eta naminavoti visų Tel. Lafayette 4S9X
tomobilį,
patelefonuok
Artinasi 16 vasario, ta taip
PRANEŠIMAS.
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1918 metais susirinko Vilniumoterų pagelbos apseis.
Poi. Kliubo valdyba
kainų ir ant lengvų išmokėji
mų.
1925 metams:
Illinois legislaturoj atsira rinknsios nustebo, kad taip'je pareiškė pasauliui, kad
Telefonas Ganai 0610
Lietuvą nuo šios dienos yra
Pirm. - C. Kairis, 3233 CorOfisas .įdaras nuo 9 kasdie
do atstovų, kuriems norisi j viskas kuopuikiausiai
na.. Nedėliomis nuo 9 iki* S
Chi- minta. Valgiai nors liežuvį nu- Laisva niekam Neprigulminga tez str., viee-pirm. -- A. Židis,
dar daugiaus padidinti v,mpo pietų.
OertRusiac plumerte. darbą ai*
manda- šalis. Kiek buvo džiaugsmo 3327 Le Moyne st., nut. rast.
Ueka gerai ir sąilnMkal.
eagos gyventojams taksas. Ki ryk, patarnavimas
THOMA8 HTGGIN9
A. Vvalskis, 3341 Kvergreen
ti atstovai kovoja ta nepro ginusias. Viena žemaitė šaly lietuviams Amerikieeiams ta
ISIS 6 a Oakley Ave
manos sedčdama kitai sako: da, kai išgirdo, kad Lietuva Ave., fin. rast. - S. Bunecki.\
tinga projektą.
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releftmas Ganai 7438
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Sako k a i jaučiasi kaip jauna.
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nuliūdime
B u f f a l o , N . Y., raSo: "Malonf-kite
Be skanios vakarienės buvo' nepaprastas džiugsmas, nepaMėnesiniai susirinkimai imoterj Marijoną ir tris Kunu.s,
pri-«iust v i e n a baksą jūsų B u l g a r i š 
Leoną, ^Vincentą ir Kazimierą.
k o s Žoliy Arbatos, užtat k a d y r a g r a ž i i r p r o g r a m a ,
kurią iš- prastas judėjimas visoj Ame- vyksta paskutinėj petnyeioj
Laidottivės į v y k s P ė t n y č i o j .
s e r i a u s i s v a i s t a s ir pagelbsti m a n e
.. . .
^ ,
sausio 30 d.. 1 0 2 5 , 9 v a i . ryto
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iš n a m ų 4605 S o . Marshfield
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iš t e n b u s n u l y d ė t a s | šv. K a 
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z i m i e r o kapines.
gariska 2 o l i ų Arbatą, vartoju."
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Nuoširdžiai k v i e č i a m e visus
Advokatams ir daktaram* i>t«n!a.
Gerkite B u l g a r i š k ą Žolių Arbatą. labai Įvairi. Vakarienės rengė- j ta taip brangia Lietuvių Tau- Evergreen ave. Visi nariai nia
priminės.
<lra«gus ir pažįstamus
einant mėgot, t u o j a u s prašalins šal
jai vadovaujant K. Saboniui!tos šventę, jos nepaminėję? lonekite būti šitame susirindalyvauti laidotuvėse.
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H. Vou Schlick. Pres. 3» Marvei
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p-niog gabonienėls ir K. Sabo- vieno lietuvio, kurs neitų į burašt.
Bldg., Pittaburrh, Pa,
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