j ^ I » I ' H ' M , ' > 111 !•—•«.•. m > . ••»». ••»•»••.<*»>•. , • » • • • . » •

5

u

Draugas" yra ti«tnt*Hi Be
turiu katalikę dienraštis Amtrikoje. Šiais metais suėjo jo gyvavi
mo 10 metų. Visi "Draugo" drau
gai jį remia, nes "Draugas" ra
mia savo draugus.
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PADAUGINO SARGYBOS
SKAIČIŲ

Ekonominis Boykotas

Spauda - tai galinga jėga. T | j
jėga gerai panaudoję, sukursime
kultūros židinius, apginsim* tikė
jimą, pergalėsime tautos priesua.
Susipratę katalikai remia pinigais
ir raštais katalikišką spaudą.
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PARY2IŪS, gr. 1. — Mė Pasibaidžius arkliam žuvo
vežėjas
)
Jis pasakojo, kaip mongolai
tos laikraščiai praneša, kad
|
Ontario ir State skersgatvy
nužudė du kunigu
Francijos su Italija nesutiki
pasibaidė arkliai, įkinkyti į
mai kaskartas blogėja.
sunkų vežimą. Vežėjas nukri
OMA11A, Neb., lapkr. 30. . L- ' v ,». V *
šiandie djąr nėra baimės
to nuo vežimo, kuomet šis at
Čionai koki laiką viešėjo kim.' XEW YORK, lapkr. 30. — Krutomųjų vaizdų, teatrai
Francijai iš Jtalijos pusės.
sitrenkė į pravažiuojantį gat-.
G>rilleVan Lantschoot, belgas! S a v a i t i n i a m ž u r n a l 0 L i b * r t y nebetekę 60 nuošimčiu savo
'*. •
Bet atėjus pavasariui visaip y^karį^ i r ž U vo po vežimo ramisijonierius IS Mongolijos, j R y t o j a s SLclney Sutherland ren.'\įų, gi paprastų vaidini
gali būtį. i r
,tais
ir
mų
teatrai
kuone
tušti.
Jis pasakojo, kaip ten baudi-' bliaus paduoda įdomių Zi
Didžiosios krautuvės savo . Francija ftatiįos pasieniu
Tuotarpu arkliai su vežimu
tai ir neturį drausmės karei- n i u a M«*W*> kur del vedaviai žudo kunigus misijonie- m o katalikų ekonominio boy- pirkimus užsieniuose sulaikė padaugino iargybą, atatinka-' toliaus bėgo ir vežimas susi-'
koto visokis
trenkė su kitu gatvekariu, ku-'
rina ir apiplėšia misijas.
" t o n * " " už- ir skelbimus laikračiuose su mą itarų sa^rybos skaičiui.
i
mažino 90 nuoš.
—> į'.į
riam stiklais sužeista moteri
Anot Tėvo Van Lantsehoot, vel( "' ia k o j a s *
Yalstvbės banką Banco de HANKOVVE SAUGOJAMI škė.
A n 0 t Snt riand
dvi didelės Mongq(Mjoj katali-|
f
' klloniet
SVE1IMSALIAI
Ant galo arkliai sugauti.
w«t« u„- ';
•
J • seniau viena amerikoniška fi- Mexieo neteko 10 milijonų pcki-kos bažnyčios ir apie dviŽuvęs vežėjas ylu Wm. tSmith,
. v .
."..
. v.
T rma dienioje turėdavo po tuk- su depozitų. Žmonės tuos de
L D N D O N m lapkr. 30. - 30 m.
•
J
dešimts misijų stoeni apiple'
\
.
T ,
,
Raudonųjų l^nrečių spėkos Ha
stant
pe<1J a r d a u
iau
Šia ir sudeginta
l
*
K
įp*au-| pozitus
perkėlė
į Kanados
ba I njco^e nugaįėjo savo priešus
Didžiosios
krautuvės,
kurios
Padarė "puiku bizni"
klJ
' Praeita rugpii'tį'Sui-Yuan a- < S * « ^ M ™ pasitenkinti pinniau
nkas.
puikiai vertėsi šiandie^- kilo didelį pavojus ten gy-j Du vyru nuėjo brangiųjų
keliomi
e s o m i s f]ieno
T o s
paštaliniam vikarijate du ku* P
J°j savaitę kartais neparduoda menantiems svetimšaliams.
j kailių krautuvėn, W2 North
8
8
t a d ne ali
ftv. Luko parapiją sutvėiė kun. Jo
nigu nužudyta. Vieną nužudė J *Katalikai
? " ^ f iš* miestu
"
*
gaiviu
nei vienos moteriškos skrybėJuos saugoti Francija, Bri-' «tate st>, ir nupirko por$ kai
^•i
%3M • i • »•
i lirai tęstis,
nas M. Vaišnoras bal. 19 d. 1903 m. Pir,ink
paprasti
banditai,
kurių
šian
Kinijoj, kitą
tanija ir S. Valstybės iš karo
?- užmokėjo 600 dol. šimti
n"iją bažnt-tėlę statė kun. Ign. Abromai
die pilna Mongolijoj ir visoj
ga tair.si kariuomenė.i
^- pabalino virš keturių tnkstan- lės.
laivų Hankovve išsodino skai nėmis banknotėmis.
tis, bet ištiku«i vėtra 9 sausio 19£i\ m.
neciTausniin-.
« •
» »•
,,
"K()stumeriu pasisakė pa
•tlin^rus būrius jurininkų.
v-ių automobilių. Tas reiškia,' Mažesniuose miesteliuose
i.eba»g*ą sugriovė. Kun. J. Halaburda
vardes ir adresus. Krautuvės
kad apie 40,000 litrų gazolinos krautuvininkai tiesiog kits po
bai^ė statyti kleboniją ir bažnyčią 1907
\
manadžeris džiaugėsi atlikęs
Ba nei it ų užpultas
mažiau paf duodama dienoje, kito bankrutija.
PERDAUG GYDYTOJŲ
m. Sudegus šiai gruodžio 7 d. 1907 m.
"puikų biznį*'
' Vieną naktį banditai užpuo
VOKIETIJOJ
kitas klebonas kun. Garstka pastatė muLamvers, kurs tuo metu bute(
t
lė Si \Van Tse misiją. jTėvas
Nunešė pinigus bankon ir
^•o bažnyčią. Prie šios mišrios parapijos
buvo, atklarė duris ir susidū
ten
BEKLYNAS, gr. 1. — Mepatirta, kad šimtdolerinės
turinio prisidėjo daug lietuviai^ ir jie
rė su plėšikų gauja.
dikalė Sąjunga L(>ip«ige" pa- ^anknotės yra suklastuotos —
4t
parodė daugiausiai ištvermės.
Kn jųs noiitef" klaupi
skelbė, kad šiandie Vokietijoj t i k r o s .
kunigas.
J studen
4,
jlerdaują?
g}'crX*toįų
ir
Mes pirmiausia norime ta- VARSA VA, gruodž. 1. — | rint to, aspirantai jau iskįla.
ils vč! areštuotas
vo gyvybės", atsakė banditai. Nuolat plintant gandams, kadi Daug kalbama ajpie jauną ku- tams patariama imtis kitokių j
^ ^ahttąt r^^ijalvžirtontas
1
mokslų,
bet
TO
niettieižo*.
'".Labai gėrai^^^r^icumV maršalas Pil«wiski artimoj a-Į nigaikštf M^LįlUląvą Radzivill.
alinis pirkrys,^urs nesenai bu4
'-Darykite, ką norite, tik teity pasiskelbs Lenkijos ka-iTaipat apie Hapsbnrgų prinMIRC BARONAS TAKĄ- Y° teisianiaa už žmogžudyste
skite hrikfiStMh|,>,
ralium, apturėta žinių, kad Pi- »cą Otto, kurs skaitosi Unga
HIPĄ ' 'ir palinosuotas, areštuotas vie- !
Banditai kunigą nužudė ir lsudskiui jau peršasi žentai ir rijos sosto jpedmiu.
I
nam «Town of Lake saliune. I
misiją apiplėšę sudegino.
[ne kitoki, kaip tik kunigaiklšČia lenkų mona»chi»tų sen
TOKYO, lapkr. 30. — Mirė Š į k a r t u ^ paslėpto ginklo
itam atsitikime Sui Ypan ^iai, kurie norėtų vesti jo du- timentas taip aiškus ir taip
MA>TAGUA, Nioaragua, : tik Sacasa sudarysiąs kabinesenifiharijos^ profesorius knn. įkterį ir paskiau pasilikti Pil-' stiprus, kad vargiai Pilsudskį įžymus japonas diplomatas ba- revolverio nešiojimąsi.
P a s
«.JKZ
„
ii rasta apie 1000 do!. gruodž. 1. — Šioj respublikoj tą, jo "valdžią" tuojaus priu2w."
o e ; 0 u 0 ,M; ( ronasTakahira,buvusis Japo-^
^fellaer su būreliu savo stu sndskio sosto iždiniais.
! ^laikys
klaikvs spaudimą pasiskelbti .
•
»
.
\
jL
*mlWni
^
t i n T,
u
tS Valstv ^liuninkų
M
. ^ ^ r s u j u r f u u ^ u M u —
^ . ^ „_...„...
•• ambasadorius
čekių.
Tas reiškia,
Xmm^^ ^ — » F ^ « « ?
liberalai su radikalais atimu- pažįsianti Guatemalą ir M«k* dentų gryžo į* ekskursijos ir. Pilsudskio duktė AVaiida tuo; Lenkijos karaHum. Jau \j šian ™*°* ambasadorius ^.Talat^- j jis savo
. . "business'ą"
; , , . ; , poseno„ _ '
jina triukšmą.
sika. Gal prie to dar prisidėsusidūrė su kai e i t a i s . Karei- tarpo yra vos 13 metų. Xežiu-!die jis yra kaipir pusė kara- bėme.
tvei veda.
===
Buvusis vice-prezidentas li-| sianti ir San Salvador respuviai be niekur nieko tuojaus
*'
Į liaus. Net socijalistai prie's' jį
KANADOS PARLAMENTAS
beralas Sacasa, kurs pirnuau1 blika, kuri tai pat yi*a priesinšovė j kunigą. Bet nepataikė.'mių, Mongolijoj Katalikų Ba-| lenkia galvas.
\akar įvyko didelis gaisras
• BUS ATIDARYTAS
^
.
,
,,,
^ buvo įsvvkes i Guatemalą įes- ga S. Valstybių maisymuis* j
Tuomet kunigas studentams lie'žnyėia žydi. Sui-Yuan vikari« = = =
J
!
Evanstone,
kuometHossy
De*
*
J
•
I"
.
.
'
pėlbėgti ir pasislėpti, gi pat-'jatas skaito virš 30,000 -kata- VISIEMS GERBŪVIS, iŠĖ. >.
, ,
.
publiką, grvzo iš teft su savo ,Centralmes Amerikos reika
orrTAWA, gr. i:
k Ji
sai pasi]iko bestovįs priešais Hkų. Apie 20VKK) yra katekuMUS^fARMERIUS
Į
le o n n "tai?
hupplv
*
,
r * . .
^
Hit Įdomu, kaip į tai visa atei^
pariamentas bus atidarvPlodavo
500Co.
tonųsandely
.„ eks- ^abezas.
kareivius.
įmenu, ruošiamtj prie šv. Kriceraloido , W M « ^ * ir išlipo Puertp ^,lus.
tas
uodžio 9 d
Premier s
Pasigirdo daugiau šuvįi ir kšto. Yra 18 na'šlaiėiams įstai-| AVASHINGTON, lapkr. 30.
^
*
P g ?
^
"
°"l S u s a v i m i ' s a k o m a ' ^ atsi-įlieps 6.-Valstybės^ių pastaK
i r — ^
A^IU^^ŠM
m g raportuos, kas n n v e i k t a , T v J * f e ( d e r a l i o o r Q ijįįj r& įvežė nemažai ginklų ir amu-^nujų užimta pozicija aiški.
kunigas krito. Prie jo-^ryžo gi}, kuriose išlaikoma 2,400 j — Komercijos
departamento
nicijos
' P r a « e š t a , kad jis no-j
,
tuojaus keletas studentu^ Ir vaikų kiniečių seserų globoje. Į sekretorius Hoovey paskelbė B r , t a m J o s mipenjos konferen ne<i k a d T c h i ateinamev ,.. » t . .rjs sudaryti ministerių kabiVice-prezidentas Ch. G. Da
tie nušauti.
Daug mirė
į raportą už praeitus fiskalinius/<>1J J"
*
J
mažas
sio
sezono
i
netą ii* vesti kovą S. Valsty- wes išvjko į Washingtoną. A!
na iš šiaurvakarų.
Gyventoju vargai.
| 50 metų Mongolijoj luirė 1925-1926 metus.
VICTORIA,
B.
C
,
gr.
1.
^N \ 1
bių pripažintai prezidento Diaz teinantį pirmadieni atidaroma
Kunigų fadymai retai pa- apie 200 misijonierių kunigų,
Sekretoriau^ raporte pazy- j ^ į į į ^ &tvyko
ALJL*
ka.
i valdžiai.
*
.Kongreso sesija. Vice-prezidesitaiko. Bet ramieji Kinijos I prigulinčių Be%J Užsienių iii- mima, kad paėjusiais metais raliaus jauniausias sunūs pri-| CHICAGO IR APYLINTaipat pranerta, kad kaip ntas senatui pirmininkauja.
gyventojai begalo daug nuken- sijų Draugijai. Didžimna mi- Suv. Valstybėse gerbūvis bu- ntas George. Jis vyksta An- K £ S . — Nepastovus oras;
cia nuo banditų. Ir nestebėti-' sijonierių mfrė nuo šiltinės, Ves tokiai, kokio šalies istori I glijon iš Kinijos, kur kokį lai- .pramatomas lietus ir sniegas;
V
na, kuomet šalis tirėtai apgy-j Patsai T^vas Van Lantscho- joj nebūta.
ką tarnavo Britanijos laivyne, rytoj daug šalčiau.
Didelis rekordas, sako/ atliventa,'neturi pastovios vald- ot jau arti tridešimts metų
=
V
žios nei reikalingos tvarkos. Mongolijoj misijonieriauja. Ir ktas kaip produkcijoje, taip Į
Prieš Kalėdų šventes, pastai kaip Amerikos taip
Todėl ir piktadariai visur švai tik pirmu kartu šįmet aplan- į vartojime, eksporte ir imporir Lietuvos esti užkimšti laiškais ir įvairiais siunti
stosi.
& Belgiją ir ,S. Valstybes. te, uždarbiais ir visais kitais
niais. Tuo laika paštas neveikia taip smarkiai kaip
atžvilgiais. Tik vienjų-vieni faNežiūrint tų ir kitų nelai- Vyksta atgal Mongolijon.
normaliu laiku.
rmeriai
nepatyrę
jokio
gerbū
i r
Norintieji pasiųsti pinigų saviesiems į Lietuvą
vio.
Kalėdų šventėme, nesi vėluokite — siųskite laiku.
Anot raporto, praėjusiais
WASHINGTON r lapkr. 30. tojų lig^iol interesavosi. Klau
Norintieji gauti pinigų siuntime gerą, teisingą ir
V
metais bedarbių kaipir nebųta.'__ Aukščiausias geismas-pa- simą iškėlė New Yorko gydy
greitą patarnavimą, siųskite pinigus per "DRAUGĄ",
nes "DRAUGAS" siunčią pinigus greitai ir pigiai.
!
'gabaus išsprendė, kad ir visi tojas Dr. S. "W. Lambert, Jis
Per "DRAUGĄ" galite siųsti pinigus: perlaido
buvo nuomonės, kad g>^dytojaMONTEVIDEO, Uraguay,' gydytojai turi prisitaikinti
mis, čekiais-draftais ir telegrama. Draugas persiunčia
lapkr. 28. —- Rio Grande, do p r į e Volsteado įstatymo ir ne- vimas, ypae sergantiems vais
pinigus Litais ir Doleriais.
AVASHINGTON, gruodž. 1. ta:
Sul provincijoj Brazilijos ka- g^n laisvai kiek tinkama savo tų skyrimiaa, negali but varžo
— Šį pirmadienį Maine valstiAteinančią Kon rreso sesija riuomene atliko vieną didžiau pacijentams skirti degtinės ar mas [statymais. Anot jo, gydy
joj įvyko fedęralio senatoriaus genėtą sudarys: 48 republiko- šių muši su revoliucionieriais vyno, p e n k į teisėjai prieš ke- tojas turi teisės ir priedermės
rinkimai. Išrinktas republiko- ,<nai, 47 demokratai ir 1 farme- Turėįo žųti keletas šimtų re- turis išsprendė, kad sergan- spręsti, xkas ligoniui reikalin
' |
mj partijos kandidatas Gould. rių*darbo senatorius.
voliucijonierių ir kareivių;
J&m žmogui pakanka vienos ga, gi kas ne.
Darbuojamasi (šį pastarąjį
Bepublikonai tad pradžiugę,
;
/ " J t a t t s " ( << pintė ,, yra pus- Daįar bent atškū, lead Vol
nes nuo tų rinkimų prigulėjo taipat patraukti republikonų
PAKYŽIUS, gr. 1. — I š A-jkvotte) degtinės ar vyno de- steado įstatymas, kaip ilgai jis
nebus atšauktas, pasilieka ga
senato kontrolė, kuri dabar iš spusėn ir tuomet kontrolė repu- merikos Čia gryžo Rumunijoj šimčiai dienų,
> •
dalies republikonams uitikrin- b!ilconams bus tikra.
karalienė.
Tuo klausimu daugelis gydy- lingas.

mm

Lenkai Monarchistal Gamina
Pilsudskiui Karaliaus Sostą

H

Nenori Pasiduoti

:PINIGAI:
i

Aukščiausias Teismas Dar Daigiai
Stiprina Volsteadizma

Maine Valstiioį Senatorium Išrinktas
Gould. Republikonas

DRAUGAS PUB. CO.,
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, D!.
/

•

Į

Į

p«l

-

l

į

Trec

čia pailga atsaižėlė tokia, kad su ja gulima piauti ar durti. geru dainų gana sunku gauti.
Šiuo kUrtu linksma pažy
Keleto taip gi veiksmų reikia, kad pasidarytų degtukas. Kiek
yra žemė ištirta, tiek kartų pastebėta* kad tiktai žmogus ne mėti, fcad prie mūsų jau ži.
(Tąsa)
abejotinai moka keletą veiksmų suderinti, kad iš jų išeitų nomų ir pagarsėjusių kompo
/
|j
zitorių Lietuvoje prisideda
Buities rųšys. Čia labai naudinga yra įžiūrėti įvairias bui
bendra pasekmė.
kompozitorius Kazys Jovaiša.
ties rųšis, nes lengva matyti, kad jos nevisos vienokios. Jau
SSM So. Omkley ATC., Chicago, III.
Reikia
tą
pasekmę
pirma
turėti
mintyje,
kad
del
jos
TeL Roosevelt 7791
Mums,
Amerikos
lietu
matęme nebuitį, kurią mus mintis taip vadina esančia, kaip
Atstovybė.
padarius tuos veiksmus, iš kurių ji išeina, Žmogus pirma
viams, gal mažai ar visai jis
ir kitus daiktus, pvzd. skylė, šaltis, tamsa. Bet esama tikros
turi galvoje degtuko išvaizdą, paskui skelia iš medžio pailgą
Jungt. Am. Valstybėse lienežinomas. Bet kuomet jo dai
buities, kuri viena ne pastovi, pvad. baltumas, ilgis, sunku
šipulį ir sukapojęs į trumpesnius gabalėlius dažo i sieros teš
tuvjų gyvena apio 700 - - i)00
»-.
mas. Jie yra, todėl juos, gali vadinti buitim, bet jų buitis lą vieną to šipulio galą. Taip pat mezgėja turi pirma savo nas pradėsime dainuoti, pa
tukstanrjų. Yra tai k a \ i ' t « j
kad susillaukėm
nesavystovė, todėl tą buities rųftį vadiname ypatybėmis. galvoje pirštinės mintį, o pjaskui tą pirštinę padaro iš vil matysime,
Į Lietuva.
taU'.s (t.lis. Pašau1'M. i:aro
Už ją tobulesnė ir pilnesnė buities rųšis yra savistoviai daik nonių ar kitokių verpalų. Taip pat ir siuvėja pirma turi rū vieno gabaus ir talentuoto
Pereitą vasarą Lietuvoje j metu ir po kariniais laikais
tai, kaip ana, akmuo, žolė, gyvutys, žmogus. Tos buities rųšis bą mintyje, o paskui ima "kirpti audeklą ir siūti sukirptąsias kompozitoriaus.
amerikiečiai
lietuviai
gausiai
lankėsi daug įvairių žmonių.
Šiuo kartu * Kazys Jovaiša
vadiname substancijomis. Paminėtieji pavyzdžiai parodo, fcad dalis krūvon. Taip pat ir trioba pirma buvo architekto min
ir
nuoširdžiai
sušelpė
Tėvynė
Buvo suruoštos net kelios Ayra išleidęs net šešias dainas
substancijos daug kuomi skiriasi vienos nuo kitų: akmuo tyje, negu atsistojo ant žemės.
%
je
pasilikusius
brolius,
pagel
nierikos lietuvių ekskursijos
mišram chorui trijuose sąsiu
netur gyvybes žolė netur jausmų, gyvulys netur išminties.
Be
minties
pridėjimo
negali
pasidaryti
tikslingumas.
Jis
Tėvynėn. Parvykusieji iš Lie bėjo sukurti nepriklausoma
Žmoguje suseina • anksčiau jo minėtųjų substancijų buitys. l netyčia neatsiranda, nors kas žin kaip daug sykių veiksmas viniuose. . Pirmam sąsiuviny
tuvos džiaugėsi pamatę žaliuo ne vien politini, bet ir ekono
Bet žmogus yra tokis, kad. gali būti ir nebūti. Buitis gulin atsikartotų. Tikslingai yra sudėtos raidės dainoje "Lietuva telpa "Gausk dainelė po tėvy
minį,
Lietuvos
gyvenimą.
Jie
jančias giritos, pievas, tyliai
čioji nebūti nėra pilna. Tik ta buitis yra $ilna, kuri buvo, yra Tėvynę mūsų." Jei tą dainą parašę sukarpytume kiekvieną nę" ir "Saulė nusileido". An'šelptų
Lietuvą
ir
toliau,
jeigu
plaukiančias medžiais apau
ir bus. Tokia buitis turi būti amžina. Ją dar galima pava raidę
skyrium
ir paskui
beitume
milijonais
kartų, trame "Nemunėli upeli" h*
matytų
bent
reiškiamą
padė
gusias upes, derlingus lau
dinti būtinąja Duitim. Buities negalėjimas atsirasti iš nebui tai jos krisdamos žemyn niekuomet nesudarytų Tautos Imno^ "Jaunuomenės daina". Trekus, o labiausiteu geros- šir- ką, kurios pilnai Amerikos
ties iš vien su faktu, kad dabar buities yra, aiškiai parodo, nes sukarpytose raidėse yra tik raidės, bet nėra minties, o g i a m e 'Kur prapuolė tas keledies, vaišingus brolius — lie- lietuviai verti, iš Lietuvos vaikad amžinoji buitis yra ne vien proto sąvoka, bet esantis giesmėje yra mintis. Kol minties nepridedi tol giesmė neišeina. lis" ir "Vai brolau, brolau".
džios
puses.
Huvius. Geriausių įspūdžių ku
daiktas. Čia nekeliame klausimo, ar ta amžinoji pilnoji bui-l
Septynioliktame šimtmetyje Prancūzijos karalaičio mo Man teko pamatyti ir kiek
Gerai atskiriame Lietuvos
pini jie gryžo Amerikon, ra
tik pirmutinis;
tis keičiasi ar ne.
I
\
kintojas buvo garsusis Fenelon. Vieną kartą jisai su savo pastudijuoti
gindami čia pažįstamus par valdžią nuo jos atskirų val
Amžinoji buitis nėra materija. Žmogus yra kūnas ir tarp mokiniu vaikščiojo gražiais tėvynės laukais. Karalaitis pasi- sąsiuvmys.
dininkų. Amerikiečiai lietu
vykti Lietuvon paviešėtų.
"Saulė nusileido" gal kiek
kūnų gyvena- Jis taip gi nejučiomis linksta mintyti, buk ziurėjo į laikrodėlį. Fenelon išreiškė pasistebėjimą, kad toki
Bet didesnio ir gilesnio įs viai, Čepinskiui — Požėlai ka kūnai yra vienatinė, arba nors pati svarbiausioji, taip sa- daiktai kaip kišeninis laikrodėlis gali atsirasti savaime nety- menkiau nusisekus ritmu ir
pūdžio padariusi Lietuva sve raliaujant, Lietuvoje skaitomi kant, centrinė buities rųšis. Buities daugybė kūnuose fuatuo- j čia Karalaitis ginčijosi tardamas, kad niekuomet laikrodis meliodija, turint omeny tos
timtaučiams. Lietuvoje lankė svetimšaliais, beteisiais žmo jama sunkumu ir kietumu. Bet šiek tiek giliau panuitijus savaime neatsirado ir negali atsirasti, nes reikia išminties su- dainos labai gražus kun. A.
si keliolika amerikiečių stu nėmis. Gerai, kad Kaune yra aiskiai pasirodo, kad tas mąstąs ne visai buities platybei tin-1 derinančios ratukus. Mokintojas pripažino, kad taip yra. Jis Vienožinskio žodžius.
denčių ekskursija (ne lietu J. Am. V. konsulas ir jis mo ka. Žmogaus galva yra lengvesnė už to paties didumo kaladę j tyčia buvo išreiškęs klaidingą mfntį, kad mokinys aiškiau
Bet aitai "Gausk dainele
ka
nemandagius
ministerius
vaičių). Jos pabuvo Lietuvoje
ir kaladė yra lengvesnė už to paties didumo akmenį*. Taip pažintų tiesą. Prie to Fenelonas pastebėjo, kad pakulio po t e t j n ę " nusisekus kuoteisvbės
žiūrėti.
pravažiuodamos vos keturias
pat eina ir kietumas. Tačiau kaladėje yra daugiaus buities ne- gamtoje yra daugiau ir didesnių dalių negu laikrodyje ratu- puikiausia. Rodos, nei pafs
4
dienas, o kuomet teko skirtis,
'Rytas" lapkr. 12 d. pra gu akmenyje/galvoje daugiau negu kaladėje, j
kų, ir kad jos yra geriau sutaikytos negu jie. Iš to pasirodo, Šimkus nebūtų geriau parašęs.
— verkė.'
neša, įUd Seimo finansų biu
Ir harmonija ir melodija labai
Mes darome skirtumą tarp kokybės ir kiekybės. Bet| ge- kad pasaulio gamtą sutvarkė išmintis, t
džeto komisija nutarusi pa resnėji kokyoė yra aukštesnė už blogesnę kokybę tik dėlto,
atatinka žodžiams. Kur sako
Ponas Jonas J. Romanas
Tikslingumo gamtoje yra taip daug, kad tik labai ma
naikinti Lietuvos atstovybę kad turi savyje buities, nesančios blogesnėje. Dėlto ir galva
"pa-bai-dyk", toj vietoj iš
pasakoja, kad viena tų studen
žą jo dalelę galima paminėti šitoje knygutėje. I Kad aiškiau
čių Bostono apielinkėje smar VVasbingtone. J. AI. p. K. Bi yra geresnė už kaladę, kad turi jausmų. Dėlto ir medis už tai padarius, padalinsime gamtą į tris sritis: astronominę, ne supertoniko Bs majoro perei
na ant Dominanto C minore.
kiai darbuojasi tarp airių ir zauskas turėtų pasitraukti. akmenį, kad turi nors buvusios gyvybes organizaciją.
gyvąją ant žemės ir gyvąją ant žemės. (Bus daugiau)
Rodos, iš tikrųjų ką pabaido.
Taigi mes neturime sakyti, kad visa buitis yra pasveria
kitų Lietuvos naudai. Ji daro Vyriausiu Lietuvos valdžią
Ir toliau keturių spragų at
paskaitas ne vien iš savo ke atstovu — konsulu paskiria ma ir pasirodo kietumu. Kaip niekas neturi teisės sakyti, kad
lietuviškam socializmui.
maina iš Es. majoro į C mino
lionės, bet ir iš Lietuvos is Rabinavičių.
jo tėvo namas yra pasaulio viduryje, nors dangus rodosi vi
Jei sakomo "Draugo" ant- ro, kur,sako "Kviesk tautie
Mums p. Rabinavičius ma suose kraštuose lygiai toli nuo to namo suseinąs su žeme,
torijos, mitologijos etc. Susi
^alvio autorius butų turtin čius i ^vienybę priešų plieną
tikusi su p. J. Romanu, pa žai apeina, nes žinome, kad taip ir mes neturime teises sakyti, kad vieni kūnai yra buitis.
gas, jis nepasigailėtų išlaidų suardyk", ta tonacijos atmai
reiškė didelio noro apsigyven jis eina pavėjui, — nei savo
Žinodami, kad yra vįena amžiiti buitis, ir kad neturime
ti Lietuvoje bent porai metų, tautos tradicijų, nei religijos teisės tvirtinti, buk vien tik kūnai yra tikrąja buitim, įsižiū
Socijalistų laikraščio "Nau socialisto redaktoriaus atžy- na labai tinka tiems žodžiais.
jienų" redaktorius j kai. akki m e j i m u i j o " m a n c L i - ą " g a l v ^ . .TJžs*šį veikalą Įgalima .pasvei
k a d i š m o k u s l i e t u v i u &ka»u>ią n e s u l a i k o , b e t A m e r i k o s l i e t u  rėkime į guBitjj. aplink, #nus.
višta rado pipire ir, manyda paauksuoti.
kinti kompozitorių Kazį Jo
I1 Tikslingumas.
..JI
kalbą ir kad galoju* arriiSy- v i a i j a u č i a s i t u o ž y g i u u ž g a u 
P. T.
vaišą.
Dviejų ar daugelio veiksmų suderinimas taip, kad iš jų ma, kad tai grudai, rydama
ti lietuvių paproč'us. Ji sa n a m i , n i e k i n a m i .
Veltui yru "Lietuvos" 16 išeitų viena pasekmė, vadinasi tikslingu veikimu.
Patartina ir Amerikos lie
paspringo.
kosi, neieškanti kokio dide
Vienam . . Draugo'' numetuvių choraius tas dainas jsiŠiaine pasaulyje tiktai žmogus moka neabejotinai tikslin
liu iiarbo ir pe!i>, b«t vn-n lapkr. d. išsisukinėjimai. Ga
įcyti ir dainuoti. Beje, dainojt
novrtų užsidirbti pragyveni bus solistas redaktoriaus pa- gai veikti. Todėl mokinti geolbgtai, radę po žeme titnago ry buvo padėtas antgalvis:
"Gausk dainelė" yra įsibrbmui. Kalėdų šventė- s ji vyk gelbin. p. Račkauskas nori į- paplokščią ir pailgą atšaiželę priskaito ją prie žmogaus pa "Vatikanas Patvirtina Calles
.
Naujos
Dainas.
ve porą spaudos klaidų. Sep
sianti į Floridą ir ten turė rodyti, buk atstovybė nenai- darų. Todėl ir mes, jei nukeliavę į tuščią salą rastume nude- Valdžios Žiaurybes''. Reiškia,
Liabai linksma, kad iš mū tintoje spragoje (measur) bo:*y
sianti ketiatą paskaitų apie kinama, o pertvarkoma taip, jgusį degtuką; tai neabejotinai žinotume, jog toje saloje Vatikanas patvirtina, kad tos
žiaurybės, kurių Meksikos val sų, lietuvių, tarpo vis daugiau se ant žodžio " i š " vietoje Ekad atstovybės neliktų.
butą žmogaus pirma mųs.
XJ4?tu>ą,
Skaudu, kad oficiozo redak
Nei geologai nei mes minėtais atvejais neklystume, nes džia labai norėtų užsiginti, atsiranda dailininkų, t. y. pie bemolio, turi būti F. Trylikto
S M limta učiai jv.imato Lie
je spragoje pirmutinė gaida
tuvą ir pamyli. Lhtuva gi mu torius ieško sofistikoje, mela reikia keletą kartų skelti titnagą, kol iš jo pasidaro papkokš- yra tikros, kad tų žiaurybių šėjų, skulptorių ir muzikų.
fik menka dalis paminėta
Ypatingai dar mums, lietu-j soprane vietoje F. turi but K
ši; **»vų šalis. Ji n ums turi gystėje pateisinimo neįeini am
u^c
vienas'didelis diplomatas. Jo- teismas nusprendė suareštuoti Šventojo Tėvo enciklikoj,
valdžios žygiui.
viams, pageidaujama daugiau bemolis.
Prieš paskutinėje
b»iti dvigubai brang?.
je yra slapjbi pasikalbėjimai su H. Pearson'ą, išimti iš apy-Į O socialistas redaktorius no- gerų Vompozitorių. Nors mu-į spragoje tai jau paties kom
1 arai gerai padarys "L.
Knyga.
Woodrow Wilsonu, Anglijos vartos
iš knygynų minėtą ri tame antgalvyje rasti pri- sų lietuviškų giesmių bei dai- pozitoriaus neapsižiurėta, ne*
Vyčiai" įvykindama savo nuLondone sukėlė didelių sen karaliumi, su D. Lloyd Geor- knygą ir ją sunaikinti. Patsai i tarimo Calles žiaurybėms, bet nų repertuaras jau nemažas, te įoras su altu sud?u o purale
4arim,3 — padaryti Vyčių ekHes-'ge, lordu Birkenliead ir ki- Pearson kaltinamas be to už'patiria sau aiškią tiesą iš pa- bet kuomet rengiant va'karus kvintą. Bet tą galima Jengva
sk urs i ją į Lietuva, kad davus sacijų pasirodžiusioji
progos čia gimusiam jauni- keth Pearson knyga: "The tais. Bet gyvieji diplomatai suklastavimą čekio' 1,125.00 ties straipsnelio. Jeigu sočia- priseina progitama sudaryti, išvengti. Kur sako 'dar-ban\
mui Lietuvą pakuti ir daly Wkispering Uallery". H. Pear užprotestavo prieš tąją kny- dolerių. Sunku suprasti, ku-jl^mo "vadas" to nesuvokia, nenorint tas pačias dainas \l-(altas^ palikt ant vietos, o tetai tikras vargus Amerikos suomet dainuoti, tai naujų,'noras vietoj eit aukštyn ant
vauti " P a v a s a r i o " Sąjungos son sakosi tą knygą parašęs gą, įrodė jos neteisybę ir rioj pusėje tiesa.
15 metų sukaktuvių minėjime.
Kitoms organizacijoms verSunday*
m/m tet:^ iš kalno pagaivoti, ar n*
mm ve; U? butų savo vardu suruoš
AT
nW9m-m}Jamm 9c A OOFY
DRAUGAS FtJBUSHIKO CO., Inc. ti į Lietuvą ekskursijas.
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PASTABELES
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SUSEKĖ PIPIRĄ IR
PASPRINGO.

TEATRAS IR MUZIKA.

rėdamas dvasios įstatymų ir savo arti
mųjų, laimi atatinkamą atlygį.
Jo gyvenimas perdėm yra persisun
(Pabaiga)
kęs saulėleidžio meliodijomis, amžino mi
Tuose iodžiuose mes matome lietu rimo melodijomis.
vio tikrai drąsų pasiryžimą. Jis jau yra
O tuom tarpu Rusteika su sūnumi
išsijudinęs iš stagnacijos, jo dvasioje jau Jurgiu yra persiėmę gyvenimo ir šventos
kylo kūrybos _galios ir jis gali padaryti laisves dvUsia. Jie mums yra, artimi
gyvybės kupinų paveikslų, gali sau laisvę draugai, nes mes per juos turime gyve
sukurti ir nepriklausomybę iškovoti. Aps nimą, turime gryną lietuvišką dvasią ir
kritai, spaudos uždraudimo metais lietu galime didžiuotis esą lietuviai. "Aušra"
viai vedė kūrybišką idėjos kovą, o rusai su J. Basanavičium pryšakyje nutiesė mū
jpciešinos, tą kovą slopino jėga. Rodos, sų tautos nepriklausomybei pirmąsias
ką gi galėtų reikėti mažas (fiziniai) prieš perspektyvas, o tokie Rusteikos ir jiems
šimtą kartų didesnį ir galingesnį.
panašus (visų nesuskaityti) ėmėsi visai
Pasirodo, kad čia veikia išmintingas realaus darbo, kitaip tariant, jie mūsų
gyvenimo įstatymas, kurs sako: "PrieS liaudyje kėlė tautinę gyvybę iš pamatų.
idėją, ir dar prieš didelę kūrybos pilną Jiems yra duodama garbingas "Aušros
idėją, kardu nekovok". Su idėjomis kova Sunų" vardas.
gali būti vedama tik idėjomis, gražiu kū
O tai ne be reikšmės.
rybos ir pažangos keliu. Gyvenimo val
Baigiu šį trumpą* ir nepilną "Aušros
katoms, kokių vieną mes matome nupieš Sunų" dramos paminėjimą šiais charakte
tą dramoje * Aušros Sunūs", visuomet ringais tam veikalui vieno pašytojo žo
ateina nelaimingas ir negarbingas g»alas. džiais: "Sunki kova su žmonėmis, kurių
Toksai Albinas — Mite, kurs akypiešiš- sielas yra apėmęs vienas galindas, kaip
kai pina savo gyvenimo pynę, visai nežiu- pragaras, karštas ir atkaklus tėvynės mei

"AUŠROS SUNĮĮS".

lės jausmas. Tokio žmogaus sieloje nerasi
disharmonijos—čia visa drauge: ir idea
lai ir gyvenimo tikrenybė".
i
J. S.
.
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POPO NAGUOSE,
Devyniolikto šimtmečio viduryj, 1871
metais, geležine vokiečių kumštis sutrinė
amžiną savo priešą Prancūziją, Vokietijos
armija, nuteriojusi veik visą Prancūziją,
galop liko atšaukta savo Tėvynėn. Protestonų fanatikai, apsvaigę nepaprastu
laimėjimu karėje, pradėjo kurstyti vokie*
čių kareivius tikslu sukelti naują karą su
Katalikų Bažnyčia.
"Nugalėjome Tautos priešą — Praneuzija^ bet, štai, dar protestantizmo prie
šas nenugalėtas — Katalikų Bjažnyčia. Da
bar laikas ir Ją nugal£ti"į 4* šaukė" fanatikiM
• r'

Ilgai netrukus šis kiršinimas atnešė
vaisių. Bismarkas, vokiečių Karo Vadas
ir Kancleris Valdytojas paklausė "bambizų" kurstymo ir paskelbė Katalikų
Bažnyčiai aršią kovą, kuri visam pasau
liui yra žinoma kaipo "kulturkamfas".
Vokiečių žandarai siekio jo katalikų ku
nigus, Prūsų valdžia bruko į kalėjimus
ramius ir valstybei ištikimus piliečius
katalikus, o Bismarko agentai grobė Baž
nyčios turtus, uždarinėjo Katalikų vie
nuolijas ir mokyklas. Kad ir galinga Vo
kietija, kad ir stipri jos kumštis, kad ir
gudrus buvo vyras Bismarkas, tačiau Ka
talikų Bažnyčios neįveikė. Beginkliai,
kumščio žvilgsniu silpnučiai vokiečiai —
ilikai pasirodė stipresni, negu protesi o \ ų ginkluota kariuomenė ir Bismarko
įine ranka Lengvai pasisekė, nugalė
ti (Prancūzijos legijonus ir Napoleonų
gvardijas, bet sunku ką-nors padaryti Ka
talikybei. Protestantizmas, neįveikęs Ka
talikų Bažnyčios, nurimo, nors pagiežos
ir klastos budais visuomet stengiasi jai
įgelti.
Rusijos carų garbintojai, pamatę kas
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dedasi Vokietijoje, pradėjo juos tame da
lyke pamėgdžioti, lygiai kaip kad nudienų lietuviški ' laisvamaniai-socialistai pamedžioja sužvėrėjusį masoną Meksikos ,,^-^į
Callesą. Bet ne- vien
pamėgdžioda
mi
rusai
pradėjo .persekioti
Ka-^
talikybę, rusus vertė prie to ir-gi politi
niai simietimat Rusų carai anuomet buvo
pagrobę daug svetimų tautų. Pavergtos
tautos, dažniausia būdamos kultūringes
nės už rusus, stiprino savo jėgas ir bandė .
nusikratyti 1 nepakenčiamo jungo. Caro
pakalikams atrodė, kad tik tudmet Rusi
jos imperija išsilaikys čielybėje, kuomet
visas pavergtas tautas surusins; kad vi(
si pavergti kitataučiai, pamiršę savo tau
tybę, pamirš ir-gi kad jie uždaryti priešpaudos kalėjime ir kalėjimą paskaitys sa
vo tikru namu. Bet kitataučius surusinti
buvo begalo sunku, nes jie skyrėsi nuo ru
sų ne vien tautybe, bet ir tikyba.
(Bus daugiau)
14-
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KAUNE.
žiniomis, vėlinių .diena; lietu
esą — kalbėję prie kapų
F, turi ei% žemyn ant D. To-biznis išaugo taip, k a d šian i n * pirmas vio'm. Pieninis j
iv eukrainiai ivi-i
kiu būdu bus kvinta iš vert g- die Jungt. Am. Valstybėse tu ffiO'hdas
vių jaunuomenės grupė su ku minėdami Vilniaus atėmimą
y
ta.
.
rime 30,CHX),000 karvių. 1924 l;alau,;a daug p k n o yrodįlie
Lietuvos vandenų mofaliSki nigais priešaky suruošė eiseną ginklų jėga. Susirinkusieji pa
Į
Juozas Brazaitis.
m. pieno produkuota 115 bilijo ti. A'tw Yorkas ir Penns}lvc t
IŠNIEKINO KATALIKŲ tyrinėjimai. Lietuvos Univer j Rasų kapus prie žuvusių liet. giedoję lietuvių himną ir su
nų svarų, arba beveik 54 bili ui,;.; j\} daugiauv.u gamina.
siteto gamtos matematikos fa karių. Vytauto girnai, mokiniai vėliavomis grįžę į miestą.;
PROCESIJĄ
1
jonai kvortų. Pieno vertė bukulteto iniciatyva 1926 m. pir
/
—
Kaip pienas sunaudotas.
,vo 12,750,000,000. Kitais žoKAZLŲ RUDA. — Ru^se mą kartą Lietuvoje įvyko va
1921 m. beveik 99,000,000,*į džiais, ligi $24 kiekvienam [ 000 svarų pieno produkuota jo mėn. 19 d. per šv. Marijos ndenų moksliški tyrinėjimai.
•
v «
nsmeniui.
$1.50 už jūsų senus virtui oje šalyje, t. y. 920 svarų vardo atlaidus žmonių sicaieių Liepos mėn. ištirta Metelių
I
s
Karvės laikomos ant 4,500,- kiekvienam žmogui, arba- 429 I padidino. Sasnavos a p H ^ k ė s ežerai, spalių mėn. Sartų eže
vė3 fikčarius mainant
Pienai y r a vienas svarbiau
000 ūkių (70 nuošimtis visų kvortos pieno, a r kitoje for maldininkų kompanija, atvyku rų grupė ir atlikta viena ke
į naujus
sių m»aistų. Mažas stikliukas
šios šalies ūkių).Pienininkystė moje a r įvairiais pieno pro si procesinėje eisenoje. Po pa lionė Nemunu. Nemune, tar]>
pieno, sakysime penkių unci
yra viena geriausių ukininky- duktais. Beveik 46 nuošimtis maldų sakytoji kompanija grį Kauno ir Tilžės parinktos va
jų, turi 100 calorių kuro var
stės rųšių. Pirmiausia, kad viso pieno y r a vartojama na žo iš bažnyčios į geležinkelio ndens plangtono (plangtonu
lės.
Pienas turi savyje me
pagerina žemę. Karvės suvar miniams tikslkms. 36 nuošim stotį tokioje pat eisenoje, kaip vadinama mažųjų gyvūnėlių
džiagos, vadinamos yprotein',
^Virtuvės Apšvietimo
toja kaikuriuos ūkio produk tis vartojama sviestui, 4 nuo buvo atėjusi. Žmonės sustoję visuma, kuri laikosi vandeny
• • carbohydrates'' ir riebumo.
tus, kaip žolę ir šieną, kurie šimtis sūriui, kondensuotui žiurėjo i taip gražią maldinin je) prabos. Surinktoji medžiaFikčerius
TJos medžiagos stiprina mus
kitaip neturėtų vertės. Pie pienui ir šaltakošei. I š lieka kų procesiją. Atrodė, kad šie £ a išvykos dalyvių specialistų
kulus i r kitas kimo dalis, tei
nas teikia telyčioms i r ki mo pieno daroma pieno pud katalikai, kaip ir Meksjkos, n e - j a P ^ n t a ir nufotografavus pa
PraŠalinkit tamsumą
kia kalkių kaulams, dantims
tiems ūkio gyvuliams išrūgų.
ir priebjandą,
ras, ir t. t. Išrūgos ir pasukos »<>ja bažnyčios ir tikėjimo prie talpinta prof. Sleževičiaus ve
T* kitoms kūno dalims, turi
šų. O tų priešų i r m i i s ų T e v y - / ^ 1 ™ ™ geofizikos kabinete.
danu ornuriSkoe druskas fr « " « « » " »
f "
*™S™ duodama gyvidifams.
Gryna pasilsinanti šviesa
vesti.
Tuo
pačiu
laiku
gali-į
i
'
k
i
t
o
m
i
s
šaj
"ėjo
y
r
a
daug.
Net
toje
pat
S
l
l
v
g
i
l
m
s
s
u
Lutrumr ins virtuvės va
vitaminų, kurie svarbus i r rei
landas, padarys darbą
mmti ir javų ^augim- ' H m i ^ j A valstybės nesu-j vietoje ir tą pat valandą.pa-j JJŪĄXJ pagett m%\ų filantroma užsiimti
kalingi žmogaus sveikatai.
maloneraiu ir lengvesniu.
mu. Sv arbiausia, kad pieni- v a r t o j a l l a i l g p į e n o produktų, drožlė kažkoks Jasaitis, būvu- p e > viešėjusi Kaune,
Dienos šviesos Fikč^riai
a plaukė
Cjjuo to laiko, kuomet pir
yra padaryti iš balte porūkininkui atneša \ M t visuomet įvairios švie- sis Amerikoje, kilęs, sako, n u o « p i e m ) j ^ n draugijos į^taimieji gyventojai atsivežė su ininkystė
celino ir enameliote stiklo
10
h
,Sasnavos,
šiek
tiek
įkaušęs,
j
buvo
labai
patenkinta
g
a
s
i
r
savim p i r n u s karves, pieno grvną pinigą.
tuno Kampanijos ragina žmo
— sykiu su liampos bulb.
Šis parankus švičius yra
nes vartoti d'augiaų pieno. tyčiojosi iš tos procesijos, biau j o s v e jkimu. Respublikos P r e Pienininkystės Centrai J .
prirengtas su ekstra pa
Am. Valstybėse.
'Apskaitoma, ka<l J . A. Vals- riausiai burnodamas. Kai vie-J z i ( l e i,tas d _ r a s K Grinius, kai
rankiu outletu del prijun
Pienininkystės karviį ran-1 lybėse 1921 m. kiekvienas as- nas vaikinas ji sudraudė b e - ( p 0 draugijos pirmininkas, sugimo bile elektros reik
a
r
labiau
ėmenų.
pliauškiantį,
j
i
s
c
clasi beveik septyniose vals- 'muo suvartojo 49 galonus,
, ruošė viešniai arbatą. Be to,
;
tijose ir kiekviena turi suvirk kuomet Vokietijoj kiekvienas n»:*» bliuznvti,
ji aplankė Čiurlionies galeriją.
•

LIETUVOJE

K >

AMER PIENININKYSTĖS
INDU:

D A Y LIG H T

"Bayer Aspirin"
, Tikras Saugumas

i: milijoną karvių. Tos valstijos asmuo

suvartojo

l^ady P a g e t dabai domėjosi
Tai, m a t , ko toks dėdė lais
VViseonsin, Xew York. -Šveicarijoj — 67 galonus, Šve- v ė s šalyje išmoko
anglų kalbos mokynra mūsų u-

yra:
Minnesota, Illinois, Iowa, Tex- «*Ų°J
70 galonų, J . A. ValImk be Ijaimės kaip nurodyta
stvbėse 1921 m. kiekvienam 1 KINO F1LMOS MOKYKLA
as
ir
Pennsvlvania.
.Dabartį<i
Bayer pakelyje.*'
j n i u laiku visa veik Naujoji asmeniui išpuolė sviesto 16.1
Anglija, didesnė dalis pietinio'^varų, kuomet Kanadoj — 29 Kaune atsidarė pirma Lie; X*M* Yorko ir rytinės Pennsy,-."svarai, Australijoj — 2b* sva- luvos kino filmos mokykla, va
vanijos teikia pieno dideliems J i ai, Danijoj — 1$ svarų. Su- dovaujant užsienio kino fil
rytiniams miestams. Kiti p r o - | r i ° kiekvienas suvartojo tik mos artistes K. Sienkevicaidūktai, kaip sviestas, suris 3.8 svarus, kuomet kaikuriose tės.
Bus dėstoma:'}/) mimika, lo
ir koncentruotoj formoj pie Kuropos šalyse keturis arba
nas* produkuojama centralOse penkis syk daugiau. Jeigu šimas filmai, režisūra (K. Sicvakarinėse valstijose, kur jašios šalies žmogus suvartotų nkevicaitė), 2) technika, kovai pigesni, ganyme aplinky- tiek sūrio, kiek suvartoja stiumologija, meno istorija
bės geresnės ir ne tiek daug planas, anglas, holandas, vo- (Kumatauskas), B) plastika
(Petrovo Bal. Y. T..), supažin
Je\gu nertratote " B a y e r Kryžl4" gyventojų. Du ueėdaiiu A:ne-|kietis aiba šveicaras, tai rei
ant
pakelių a r pilės JŲS n e g a u n a t e
kėtų 9,000,000,000 svarų pie dinimas su grimavimu ir 5')
rikos
"ereame
nes"
(vietos,
tiknj Bayer Aspirin, kuris y r a už
negu dabar tu- sportas.
tikrintas saugus ir gydytojų nurody kur daroma pieniniai produk no daugiau

V

/

niversitete ir gimnazijose i r
pažadėjo atsiųsti knygynams
anglų knygų.
i

virš dvidešimts penkis metus del
Šalčių

Neuritis
Dantų Skausmo
Neuralgijos

Galvos Skausmo
Lumbago
ii u m a t i z*, n o
Skausmų

\

7

pie*!. «
..

•

K a t a l i k ų Bažnyčią.

" L A I V E " rasi gražių i r lengvų pasiskaitymų.
|
" L A I V A S " duoda atsakymų į Įvairius tikybos ir do- S
ros klausimus,
" L A I V A S " teikia žinių iš viso pasaulio katalikų gy- |
venimo.
s
" L A I V A S " turi Bernaičių Kolegijos Rėme jų skyrių.
|
44
L A I V A S " duodamas dovanai Kolegijos Rėmėjams.
" L A I iV O " kaina labai pigi:
Metams tik $2; pusei metų $1.
•
=
>

"LAIVAS"

I 2334 So. Oakley Ave.

Chicago, 111.
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*72 West Adams Sc

KALĖDŲ DOVANELES GERI AUSIA PIRKTI PAS ŽINOMA IR
PATIKIMĄ JUBILIERĄ

A R U O N Ą I. A S T Ą

^

4618 S. ASHLAND AVENUE

i

Mūsų Kainos — Teisingos

MARYAN L ASTT
4618 South Ashland Avenue
CHICAGO

Tel..IZZM-ZI
Boulevard 0595

,"*

Jos.

F. Budriko Muzikos Krautuves

Autorizuotas pardavinėtojas R. C. A. Radiola*, At\vater Kent. Zenitli, Fresliman
Masterpiece Radios, Brunswick Panotrope—Radiolas, Gulbransen Registruojantų pia
nų, Thor skalbamos mašinos, Hoover sweepers, Kodak krutamųjų paveikslų cameras.
Jeigu kur buhj geresnių daiktų išdirbystė tai Budrikas .juos parduotų.

n

Pamatykite naujus 20-to
amžiaus stebuklus būtent:
Gulbransen
Registruojan
čius Pianus, Brunswiek Pa
notrope — Radiolai ir naujūš ^fasterpiece Radios.

-v)
{

Specialis Pranešimas
Mušu Naujas Telefono Numeris r

CRAVVFORD 1200
HUB CAB COMPANY
3401 - 11 West 22nd St.
Greitas patarnavimas nežiurįit į kurie
vietę šauksite.

-.
-

P a r d u o d a m e už mažiausią kaina, k u r kitur taip nepausi. Užlaikome vi
n k l u s laikrodžius, žiedus, sliubinius ir deimantinius; concertinM geriau
siu, armonikų rusiftku ir prūsišku išdirbyščių. Balaiku, Kitarų ir smui
ku, kokių tik reikia. Dirbame visokius ženklus draugystėms,
taisome laikrodžius i,r muzikališkus instrumentus atsakančiai.
Taipgi užlaikau pilną eile barberinių daiktų, kaip t a i :
J
britvas, mašinas plaukams kirpti ir tt.
§
KALBAME LIETLVIšKAl'

CHARLES K. KINDER

• .

ELECTRIC SHOPd
C0MM0NWEALTH EDISON Q

VILNIUS, XI-8 E. Spaudos

prodllUllO- Uias
!
.v
trunnt; /]u„o-wn L-nir* U\ on.

y-

-

Lietuvių eisena i Rasų kapus

dedamas į traukinių
saklyvestinėje taipgi parduoda honkas; damas 31 valstijose, iŠ kurių • truputi (laugmu kam K) svatuvus ir gabenamas i miestus.
24 i r 10
°, . J v . K i c ; . 5 i n ir Xew V- rk u/.-! E, i kiekvienam žmogui. TaipDalis New Yorko miesto pie= jgi kasmet daugiau ir daugiau
nų gauna iš labai tolimų vieg įminama šaltakošės, pieno
Skaitoma,
kad kiekvienas
aspudro
ir panašių
produktų.
Dabartiniu
laiku
pienui
I M; o J . A. Vai. kasmet su
vartojama, porcelano arba stik
WATCHMAKER & JEWELER
vartoja 2J/į maloni) šaltakošės.
lo ištaisyti karai. Kuomet ge
Prieš j)enkiasdešimts metų
Geriausia vieta y r a pirkti laikrodėlius, deimantus
ležinkeliu pasiekia kelionės g a I
ir visus kitus auksinius daiktus dovanoms del saih'bai d*>Jg žmonių laikydavo
Ui, dideli
pieno
kubilai
vo mylimi draugų, ši lietuvio krautuvė suteiks
liarves mažuose ir dideliuose
—i u
geriausi patarnavimą. Taisyme laikrodėliu esmi t u 
(taiiks) išimami iš karų ir įmiestuose. T a i buvo pap
rintis daug metų patyrimo. Neužmirškite antrašo,
dedami j trokus, kuriais ve
kad prie pirmlausio reikalo galėtum lengvai atrasti.
rastas dalykas. Bet pauidčjus
ža j miesto stot j . Kai kurio
gyventojų
skaičiui,
karvės
iš
2422 West 47 St. •
Tel. Lafayette 9760
se vietose trokai plačiai var
stumtos ir miestiečiams pienas
tojami pienui pergabenti. Cin
I'iitatonias iš tolimu vktu.
einnati, Ohio, kasdien suvar
Moderniška
tran,sportaeija,
toja 190,000 kvortų pieno. Ma-1
ka pieno priežiūra
žiau nei 3 nuošimtį viso pieno '
rrctatyti dideliams
gauna geležinkeliu, o Milwaunet iš labai tolimti
kee, Wis., 65 nuošimti ; savo •
Didele kiekybe pieno
'
l
120,000 kasdieninių
kvortų
atvežama į pieno ištaigas, kur
gauna automobiliniais tro- *
" L A I V A S " vra savaitinis lietuviu katalikų laikraštis. . . . . .
*
.
. \
. v .T__ .
s jis atvėsinamas, pasteunziv)- kais.
,
7
,,
'IiA^V AS o?uoda gražių pamokinimų iš tikybos ir do- = « .
, , .
..
F. L. I. S.
b
r
.
*
.
jamas ir, kartais, pilamas i
ros dalykų.
| j ) K ) T l k a s I S įų s t o v i n ^ ^ ^ .
" L A I V A S " aiškina įvairius priekaištus daromus prieš S |
"
"

su jūsų elektros bikinis

Del Dvkai Namie Išbandymo Pašaukit
Randolph 1280 — Loc*.'. 288

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

tai) randasi usnėtose \aisti-j rime. Kondensuoto ir evapoPrie mokyklos Ims filmŲ pra
į ^ e . Beveik du ticValiu A- rated pieno produkcija, per ktika. Greitu laiku bus ruošia
n^rikos
sūrio p r g a m i n a i . i a ' p a r t i n i u s dešimts metų žy- mos filmos iš Lietuvos i stori
.r I ,
\v:.M-onsinV. Koide .-suolas it , m a i augo. Metinis suvartoji- JOS.
I
...
to produkto š'andie yra
1

Kiekvienas n c a t d a r y t a s
IJayer
pakelyje randasi nurodymai. Pakely J e \ a p o i a i e < t
dvylika pilių kainuoja keletą centų.!

^ g c j mčnes}

Dykai
Įdėjimas

*

Does not affect
the Heart

ti

Įmokekit C Q c ir po

GO galonų,

Radios, Pianai, Naminiai Rakandai, Auksiniai daiktai pigiausios kainos visoje

Chicagoje.

JOS.

F. BUDRI K

3 4 1 7 - 2 1 So. Halsted Street

Chicago, III.

Trečitditim, GmocL 1, 1926

M

D R R U G n S*

'"

guoda . ,
.40
. . . . . . . • . ; .25 apd.
ft.i.
3.20
t
naujij tttmaaymę ateinančių
Kelionės po S v. Žemės, su pa- Pamokymas apie Viešp. Je- ( Itymo Katalikų Bažnyčios A p
metų darbams.
veikslais ir aptaisais $3.00
zaus D. Motinos
15 | eigos
«30fcv
VILNIUS. — Vilniaus lietu :
?vlusų kuopa žada pradėti
10 Tegul bus pagarbintas Šv. I Dievo Kantlyriė Jumyse^ yBRIGHTON PARK.
parinkti aukų naujai kleboni daugiau veikti ir Sis susirin Kaip turime melstis
vių centro komitetas, kurio
20
Sakramentas
40
j a i ir mokyklos padidinimui. kimas tam veikimu paganu ŠvenėL Panelei; Apsireiškimai,
ra
priešaky stovi d-ras «?. Basa
Liurde
1.00 Sveika Karalienė
75
Galima gauti.
Kadangi Brigliton Parke i O, reikia žnoti, k&d su no planus. Bet kol kas dar ne
navičius, nutarė savo vardu
Kristaus Siela Pašvęsk Ma-' Dangaus Karalienė . . . 1.00
DRAUGO KNYGYNE
steigti Seinuos liaudies moky-jtaip greitu laiku pradėjo dyg- j Brighton Parko mokykla ne- sigirsjme.
2334 South Oakley Ave.
nę, kiet. apd.
50 Apie tikrąjį pamaldumą . . .10
klą, prie savo laikomos vaikų! *i parapijos įstaigos, t a t pasi-jra juoko, nes praeita vasara, iš
Be to, susirinkime ilrlnkte Šventųjų Gyvenimas, su pa-1,Jėzus Kristus Dievas . . .25
Chicago, UI.
prieglaudos. Atatinkamas ras darė nemaža darbo, vargo ir i 13 įvairių mokyklų esamų
atstovai į Labdarybės 7 Sei
veikslais
3.50 šitai Viešpaties tarnaitė .35
tas jau pasiųstas Suvalkų In- rūpesčio. Tas darbas nebūtų i šioje apielinkėje ji laim§jo pir^ mg, kurs įvyks gruodįžio l!i
&v. Pranciškaus Dvasia Salez. Leiskite
tnip simkus, jei butų užtekti mą dovaną už knygų skteity-DEL KRUPO
mažučiams
ateitį
spektoriatui.
d., Aušros įVartų -parapijonai lėšų. Bet kad ne visi žmo- mą. <Jalima tikėtis, kad, visi
I ir n tomi
60 prie manęs
50 KĄ J U S DARYTUMĖT?
Nutarta, taip pat steigti a- nės rūpinasi savo įstaigomis, stoję į darbą, nemažai atneš svetainėj. Kuopa jau y r a i da Misijonieriaus Užrašai, lcun.
šiuomi yra gydytojų receptas var
Žemaičių Kalvarijos aprašy tojamas
m ii i jo n g namuose per S 5
vusi komisijai įnešti keletą
matu. mokykla Vilniuj.
R. W. Alex. . . . . . . . . 1.25
o tik dalis, reikia gerai ap- naudos./
metus.
Jis
krapą į 15
mas
30 minučių be palengvina
rezoliucijų, kurios, tikimės, Trijų dienų rekolekcijos .40
vėmimo. Greitai palcng- •
svarstyti pirm darbą prade- Į
'
Namiškis.
vi na kosulį. Salt j arba krokai). Jei
bus naudingos organizacijom Gyvenimas Šv. Juozapo . . .15 Naujasis Testamentas, Viešp. gu yra vaikų šeimynoje jus visuo
MalėtdF, Utenos apskr. — j dant.
, A;J
Jėzaus, kiet. apd
1.25 met turėtumėt laikyt bonką Glessco
labai.
namuose. Klauskite jūsų vaistininko
Švene.
Sakram.
Adoracijos
Ūkininkų Sąjungos įsteigtoji į Nors Brighton Parke ran- CHICAGIEeiAMS ŽINOTI
Apie Kristaus Sekimo, kiet. Dr. Da-ake's Glessco, bonkutė 50C*
B. Xet.artonis. yra kuopos Šv. Stanislovo Kostko Gyve/
pieninė gyvavo, gyvavo ir nu idasi geras skaičius duosnių
9S
nimcs
._u
jgaliolas per laiškus pakviesti
mirė. Pieninės apmirimo prie- savo istaiąų remejų, bet yru
15
Rastinu bus vadų nesantarvė, j ir tokių, kurie nori, kad tik j Sumanymas realizuotas. Vi- vietines draugijas į Labdary Kančios Istorija
Katalikų Tikybų, Kun. P r
Be to reik pieninėn ptiimti j kiti'aukotų, o jie iš šalies žiu-'^ a Chicagos šviesunija, stu- bes Seimą.
2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL.
|
, J
Bučys . . . .
.7K I I
katalikai, nes kitoki nori tikį retų. Yra ir tokių, kurie ir tos dentai, L. Vyčių nariai gaus
Koirespondentas, f.
„ . ...
Galima gauti šios
lubankrutyti savo politinių j menkos aukos $15.00 Seserų progos išgirsti įdomius debavr
T Apie Katalik ų Tikybos Tikpriešų laikomas įstaigas. Be to [namo statymui d a r neatidavė, 't us: Viktoras Balanda^ teisių
elėzu^s mūsų meile J . B. . . .15
pieninės dabartiniam diktato-! o mokykla taip jau naudojasi, 'studentas stos prieš Stasį
Aukso Altorius, baltais kauliniais viršeliais vidų- |
Štai tavo motina
25
riui be nereiks bizūno.
R. \ kaip ir tie, kurie kelis k a r - | p i e ž q , . žurnalistą,
temoje:
ry viršelių yra įtaisytas gražus kryžius. 464 pus!, su E
Šv. Jonas Bercli. ir Šv. Igna
tus po $15.00 davė.
I " A r reikia panaikinti mirties
kabėmis kaina
$2.00 g
cas
Loyola
35
Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais su |
Bet> nežiūrint to, milžinas bausme?" Balanda laikys teiiciamają. pusę, o Stasys Pieža i ****** kryžius — mušu pa- Dvasiškoji Iškalbu, Jauniaus.
kabėmis. 464 pusi. Kaina
$2.00 |
seserų namas lietuvių katali
i Anlolas Sargas, baltais kauliniais viršeliais, ne- |
ku pastatytas stovi ir stovt's neigiamąja. Debatai įvyks ket
^ ! ss
didelio formato, tinkama jaunimui knygute. 288 pusi. 5
ii tie, kurie savo aukos ne \irtadienio vakare, gruodžio
tfaina
SI 7*i =
atidavė, nei kiek turtingesni i) dienį, MeKinley parko snie- :
Aniolelis, juodais minkštais viršeliais nedidele* |
je.
Advokatas
Balys
Mastą
us-'
nebus.
Kaina
60c |
Geriausiai žinoipas būda3 šaltį sus«»sftrvH ir mfl | k w bus vakaro pirmininkas.
hi
Maldų Knygele, baltais kauliniais viršeliais ski- §

C H I CA G O T E

MOKYKLŲ STEIGIMAS.

M *

i

DVASIŠKO TURINIO
KNYGOS.

Sustabdo
Šalčius

\>% girdėtis, kad ir vel ren- doti proga.

Vartok Hill's kaip Uk šaltis p r a s i d e - g į . | S į xp a k i O a r t m o t i .
ItfeVC p a da. Šaltis pavojingas - stabdyk jj tuoj,,^
•
ir kaip tik šiuo būdu geriausiu mokslui d e k .
žinomu. Visos aptiekos parduoda Hill's.
„, . .
v.,
Tikrai Gauk * • « • » ^ Kaina
Kain, 30c
*v Taigi, neužilgo visa armija

^U?^
CASCARA Jįfr

ŲUININE

"DRAUGO" KNYGYNE

tf

i

MALDAKNYGES:

i

Mums rašo

stabdyti yra Hill's Cascara-BromidelieiOiaiUO>
> e > e r v > 11 l l i o - ,
«"
Quinine. Milionai ta įrodo kas žiema, I K I
L « i k i i « m i tn ĮIMTI um ! ^ e dt-'batu,
programoj dalyK Wl0>
X<llKll( U U
ta,
Jis Šaltį sustabdo į 24 valandas.
>
R " 1 M«V } vaus žymus artistai-es.
Daug tūkstančiu žmonių kasmet inir- y]iK\
pasidarbavo. , P'adrjUS
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo
Daugiau žinių bus patiekta
nia nukerta 150,000. Tai^i šaltis, daly-n UU ja k l e b o n i j o s s t a t y m o d a r 
kąs rimtas. Gydyk ji geriausiu žinomu,
• 4...
, i •
••
vėliau. Nepamirškite pasinau

būda.

i

Iclius.
NORTH SIDE.

Nekalto Prasidėjimo paiopimokyklos mokiniu pasi

Eaudona D ė ž § ^ t t » U ^ ' supaveikslu ' '-

!•«> v i s i .

apielillkę

tikslu

PIRKITE RAKANDUS ATYD2IAI
Pamatykite mus pirm negu pirkslte
kitur. Tamstos patys persitikrinsite, j«n?
mii-u rakandai yra naujausios matlos ir
Ikarskliiotla teisinKoaiis katm>inis. Turime
didel) pasirinkimą visko kas tik reikalin
ga uanrui.

UASH ARBA "LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Phone Boul. 9757

3224-26 So. Halsted St.

Kuomet Vyeiy 5 kuopos mė
^•ėjaj, vadovaujant Maskolairiains, pradėjo mokintis " I n 
teligentai", daui^Įy^..uiJMki, ar
jnijėgs jie tokf T ^ Ė a ^ atvai
dinti.
Jei butų kitos kokios kolo
nijos jaunimas, tai manymas
gal ir turėtų šiokio tokio pa
grindo, bet su northsidės jau
nimu galime būti ramus. Jie
net po kelis kartus j savaitę
repetuoja ir j a u beveik visi
tiliiiiiiiinai moka savo roles.
Tat nėia jokios abejone*, kad
jiems; pavyks veikalas atvai
dinti. Del to ruoškimės visi
pamatyti "Inteligentus".

Svečias.
BRIDGEPORTAS.

— H-

Lietuvių Muzikos KrauUive
GERIAUSIOS KALĖDŲ DOVANOS
kurios bu*-- ilgam paminėjimui. Už
laikau dideli pasirinkimą, Laikro
dėliu, \Vrist Watelies, Žiedų, Dei
mantų, Karolių, Perlų, Ivorų setų
ir tt. Taipgi esu laikrodėlių taisy
me specialistas. Muzikos Skyrius.Fianų, (j ramai'onų, Eolių pijanams

I

dideliausį pasirinkimų su lietuviškomis dai
nomis. Rekordų, Armonikų, Smuikų, Gitarų,
Mandolinų, Ukuletų, Klernetų.
Dykai Dovanos!
Kiekvienam atsilankiu
siam bus duodama dykai puikiausios dovanos.
Viską parduodu nužemintomis kainomis ir
gvarantuoju pilnai užganėdinti visus.

Moterų Sų jungos 1 kuopti
ilžiaugiasi savo iždininkės B.
Bitautienės
pasidarbavimu
rengiant "bunco p a r t y , J spa
lių 27 . d , nes pati viena par
davė 40 bilietų. Puse pelno
skiriama Seserinis Kazimicrietėms Lietuvoje.
Gražu butų, kad ir kįtos mo
terų draugijos bei kuopos nei immirštn pasiųsti Kalėdų do
vanų Seserims
Kazimierict^nis.
TOWN OF LAKE.
Vienuolyno bazare A. R. D.
1 skyrius iš Town of Lake
turėjo savo atskira "bootli",
kmiaoie kiekviena" dieną dir
bo Town of Lake rėmėjos.
Sektinas pavyzdis
kitiems
skyriams.
M.

Juozas A. Rizgen
3331 SO. HALSTED STREET

riama jaunuomenei. 336 pusi. Kaina
, . . . $1.25 g
Maldų Knygelė, juodais odos viršeliais, labai |
graži knygute. 336 pusi. Kaina
$1.25 i
Maldų Knygele, juodais kietais viršeliais. Kai- =

"Dėkuoju Tamstoms už dėžute **IHR U T Ė S " saldainių kurių vakar gavau.
J a s valgant prisiminė man tos jaunys
tes dienos Lietuvoje kada tėvelis par
veždavo mums saldainių iš turgaus.
^>ios dar gardesnės. Matyti nevien tik
Amer. moka geras saldainias išdirbti.

Aniolas Sargas, rausvais minkštais viršeliais la- E
bai tinkama knygute, su kabėmis. Kaina . . . . $2.00 =
^ Aniolas Sargas, juodais, ar rusvais viršeliais, !a- =
bai tinkama mažiems vaikams. Kaina
35c f
Mažas Altorius, juodais kietais viršeliais, nedi- i
delio formato. 464 pusi. Kaina
50c 5
Ramybe Jums, juodais minkštais viršeliais, pa- i
auksuoti lapai, labai tvirtais apdarais. 958 pusi. Kai- I

"Prisiunėiu $().*)() ir praš-ui man ylar
penkias dėžutes atsiųsti. Noriu jas iš
dalyti savo draugams ir draugėms kai
po Kalėdų dovanas. Žinau kad jie bus
užganėdinti mano dovanomis. J . B "
j T u r u n e dar " B I R U T 8 8 " ' saldainių •
iš Lietuvos, t>et nedaug. Kurie norite
užsisakyti Kalėdoms, siųskite užsaky
mus dabar. Vieno kilogramo dėžutė (apie 2'/2 svarų- su prisiimtimu kainuoja
$1.30. Pinigus galite siųsti su užsaky
mu arba mes prisiusime paštu C. O. 1).

na

i

a

Melskimės, juodais* kietais audeklo "viršeliais, ti
nkama mergaitėms ir mokykloms vaikams. 323"pusi.

Pastaba. Perkant didelį skaitlių, yra duodamas |
didelis nuošimtis.
=

ii

IV

$3^0 1

"DRAUGAS" PUBL. CO.
|
2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, UI. I
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LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ
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3 6 6 WEST BROADVVAY

Gerbiamieji Tautiečiai!

B O S T O N 27, M A S S .

Amerikos lietuvių plačios visuomenes
vardu kviečiame jus į kilnų darbe, — įkurti
pirmąją lietuvišką aukštojo mokslo ištaigą
bernaičiams — Kolegiją.
Ilgai neatideliokite. Visi lietuviai kaip
vienas, kuris dar save lietuviu vadina, prisi
dekite prie Lietuvių vardo kėlimo, prie mok
slo įstaigos statymo, prie įkūrimo savos Ko
legijos.
Kad tą mokslo įstaigą pastačius, padir
bėkime jos naudai TIK VIENĄ DIENĄ.
Gerbiamieji! visi siųskite vienos dienos
uždarbį Kolegijos Fondan, įrašę reikalingas
žinias į žemiau patalpintą kuponą, šiuo ad
resu:

Amerikos Doleriais Ar
Lietuvos Litais
•

Visi jau žino kad mes nusiunčiame pinigus į Lie i
tuvą ir išmokame arčiausiame pašte kur priėmėjas
gyvena greičiau H* pigiau negu kitos įstaigos Ame
rikoje.
Per telegramą išmokame į 3 — 4 dienas. (Pagal
sutarties Pastatome tiesiog j namus apmokant nuo
kilometro).
Parduodame laivakortes ant visų linijų j Lietuvą
ir iš Lietuvos. Klauskite apie tai informacijų kurias
suteiksime dykai.
Parduodame ir mainome namus, lotus, farmas ir
biznius. Kreipkities del informacijų. Turime keliolika
agentų ir tuojaus jie galės Jums išmainyti ar par
duoti.
Padarome visas legališkas popieras pirkimo ir

pardavimo.

REV. F. KUDIRKA,
2 3 3 4 S o . Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

s

(čia

įgaliojimus (Doviernastis) visose kalbose.

nukirpk)

SIUNČIU čEKfc $ . . ,

dol. „DIENOS UŽDARE)

Marijonų Kolegijos Naudai

Registruotas Notaras

MANO ADIiESAS:

Phone Boul. 6561
BRIGHTON PARK.

MppA

Spalio 21 d. geib. kunigams
paraginus, įvyko vietine*. L.
S. S kuopos skaitlingas EUSIlinkįiuas, kuriam kelta daug

PAUL P. BALTUTIS 8č Co.
i

901 West 33rd Street
Chicago, Illinois.
Telefonas Yards 4669

»
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Gruod. 1, 1926
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D A K T A R Ą

ris. Visi paraptįonys yra dė~ Wiu. dienų daiktams atsiuntė < Chicagos polieija turi savo
kingi jai už toki vetiduiaa.
savininkui sąskaita — 4 doL rankose George Dempsey, kurs
Praeitą vasarą rinko pini- už šunelio gydymą. Savininkui kaltinamas policmono nužudo
ras turėjo šeimynišką vakare- j gus akmeninei stovylai įsteig- nesutikus mokėti, daktaras me pirm poros metų.
| lį Lietuvių Auditorijoje. Va-' ti. Ir matosi, kad greitu laiku patraukė į teismą, bet bylą
Jkarelis susidėjo is žaidimo ir tas bus įvykinta. Akmuo jau teisme išėjo daktaro nemvu
Rengiasi prie par. vakarienės, ^okio. Turėjo ir skanų už- atsiųstas ir Juoaapas Rimkiu- dai: už nesugrąžinimą savi
Telef. Boulevard 7018
Nors. mųs gerb. klebono ir kandį.
! kas apsėmė padaryti kas rei ninkui negyvo šunelio dakt'a
kalinga ir pastatyti vietoje li ras turės J. R. užmokėti 100
nėra namie, vienok parapijo
"SpuJka."
gi gruodžio 5 d.
J. R. *\ dol.
LIETUVIS DEyrrrsTAS
uys nesnaudžia. Jau kelios sa
Lietuvių Budavojimo ir Pa
4045 00. ASHLAND AVENUE
vaitės, kaip rengiasi prie pa
N
Buvęs
teisėjas
mirė.
Ant B. Zaleskio ApUekos
skolos Bendrovė (Spulka) nuo |
rapijos vakarienes, kuri bus |,
Buvęs Melrose Park teisė
apkr
s vo
graodUo 12 d., Lietuvių Au\ ^ erkele
*
jas ir visiems vietos lietu
Zi . . .
_,.. .
'i
naują
Lietuvių
svetaii
r
viams gerai pažįstamas Char
ditonioje. Tikietų galima gau • v. J *.
J?
.
St. Boneventure Kolegija.
D E
N
T Į S T A S
J
les
Bell
šiomis
dienomis
nih'b
. "
,*
* .
pačią
dieną
atidarė
ir
12
sen
x f,
Iją. Lietuviai turėtų daugiau
4494 So. VVestern Avenue
Čia yra kolegija ir semina Riehmond, Va.
ti iš anksto
pas visas
Nek.
. ^ .
^ „ ^
Pras.
P. Šv. dr-jos
nares
ir f ? , T 7 .
Valandas: Nuo 10 iyto lkl 9 vai.
dėtis prie šios bendrovės.
vakaro.
rija,
vedama
Tėvų
Pranciško
pas komitetą.
Jono Draugas.
Korespondentės,
nų. Ji jau minėjo 50 metų sa
Balius.
vo gyvavimo ir šiandie dar
DR. P. a LUOMONS
Lapkr. 16 d. Merg. # Nek.
tebegyvuoja. Per tuos ilgus
LIETUVIS DElfTISTAS
Pras. P. ftv. dr-ja buvo suren
savo gyvavimo metus ji atne2201 WEST 22nd STREET
gus pirmą balių (šoki)) Lietu
Maskaradas.
Jau metai suėjo, kaip Vai- & didelę žmonijai naudą. Ji
TeL Ganai
vių Auditorijoj. Jaunimo atsi
Lapkr.
8
d.
6v.
Juozapo
dr
Valandos: 9—11 ryto: h.—I Tąkart
įparaiso universitetas perėjo į Išsiuntė į,pasaulį daug kilnių
lankė nemažai, bet iš senesnių
liuteronų organizaciją, kuri y- ** mokytų vyrų: vyskupų, ku ja laikė susirinkimą. Apkalbę- į .
tik keli. Pasirodo, senesnieji
rą pasiryžus universitetą pa- nigu, mokytojų ir gydytojų, jus bėgamus klausimus, įneš
D E N T I S T A I
visai jaunimui
neprijaueia.
/\. V
ii.• 'kurie šviečia dideles žmonių ta sumanymas surengti Vinco
Bet reikalaudami kokiame da statvti lvgiomis su kitais uni- K u n e aviena, cuueiea AIIUSU i* Ragaišio . salėje ymaskaradą
~°
:
lyke pagelbos, šaukiasi jauni veisitetais. Jei jiemis pavyks mimas
Tarp tų, kurie dirba kil-' pasilinksminime, vakarą. Ba
IR
ta
ipasiekti
Valparaiso
unive
mo. Visos narės buvo žadėję
lių darbą, nemažai randasi ir liui rengti išrinkta komisija,
žymiai pakils.
neit į vyrų šokius, bet, girdėt, rsitetas
Dabar daroma remontas i š d a v i ų . Jiems be abejo, įdo- į kuria įėjo: M. Drąsutis, S.
atlieka
puikiausi
dentisterijos
atsileido, nes už svetainę mer
lauko ir vidaus. Senesnieji stu- -"u bus žinoti, kuip gyvuoja Rekla.t.s, J Stauskas Kom
darbą už kainas kurias visi iš
gaitėms nieko neskaitė.
pija
jau
darbuojas,
kad
mas
gali,
suteikiame egzaminą dykai
dentai sugrįž v nepažint,, mo- »i «•"**» f ^ i g a .
I*na *,« darbuojas, kad mas Ir pasakom*
kiek kainos darbas
karadas pavyktų; Sale paim 18 anksto.
šeimyniškas vakarėlis.
kyklos ir sakytų, kad išvaizda Praeitais metais alumnai su
X-BAY — GAS
ta vasario 19 dienai. Bilietai
Lapkr. 22 d. parapijos clio- visai ne ta.
1M15"
Mlchlgan
Ave., Roseland
dėjo daug aukų, o kolegija,
^ ^
spallsdinti ir mll.
Tcl. Commodore 030*
š į metą pakviesta trys pro*
to,^
lauke Kryžiaus Ke- ^
9 ryte Iki 9 vak. kasdien
d v t a v i e M l geriau_
Nedėlioms 9—12 dien*
fesoriai daktaratai. Vienas jų liūs (stacijas). Kas penkta- ,
6558 So. Western Avenue
5 iki 9 vakarais
yia Dean'os Chemijos Depar- aienis su procesija vaikščioja, " į ^ ^
g e i d a u j a , kad
P R A N E Š I M A S
Nedėlioms pagal sutartj.
Tel. Hcmlock 2061
tamento Dr. Germanu.
[ ^ nariai atsilaBkytu į^kam a Kryžiaus Keliai.
Pradėjo Eiti
Studentų šjmet yra kur kas
šįmet vėl sudėjo vieną nuli- ^ B B g į l i į j į k u r į a m e bus
daugiau. Kitą metą sakoma joną dolerių aukų ir už jas . ^ ^
J J p r a n e š t a . Tį_ O P T E M I T E I S T A I

LIETUVIAI AMERIKOJE
VVAUKEGAN, !LL

DR. AL. M. RAČIUS
Atsivežė gerų vaistų i8
Vokietijos. ligonius pri
ima kas dieną nuo pietų
iki 9 vai. vakare.
Sekmadieniais tik susita
rus.
OFISAS:
1411 S. 50 Ave. Cicero, III
Telef. Cicero 736 M.

« £ ST. BONAVENTŪRE, N.Y

\ DR. L P. SUKIS

Phone Tardą 8122

SHEBOYGAN, WIS.

DrA.GRAIČUNAS
Lietuvis Gydytojas
3310 South Halsted Street

Tel.

i

Mėnesinis leidinys, TIESO
Šviesoje nušviečiantis dienc
klausimus. jM%^»
Prenumeraįanietams . . $1.5
Atskira knygelė
10
Adresas:

"TIESOS AIDAI'
1624 E. FALLS STUEET
Niagara Falls, N. Y.

bus dar daugiau, nes vietos
yra. Laboratorijos ypač gerai
ir moderniškai įrengtos.
Lietuvių studentų mažiau,
negu praeitais metais buvo.
Daugelis senų negrįžo, o nau
jų taip-gi neatvažiavo.
• Jonas J, Pocius.

^tato naują kolegiją. Tai bus kimės, vakaras bus sėkmin
viena gražiausių kolegijų. Tą*
gas.
visa daro alumnai vyskupai.,
Vienas iš kom..
Net šeši yra, kurie čia mokslą
OPTEMITRISTAS
baigė. Jie tad deda dideles
pastangas ir nori, kad kolegi
ja virstų universitetu. Tas
darbas. bus užbaigtas rugsėjo! M u ^ taut v ie *<> **> M ' M o \
'nkevieiaus, šv. Alberto para
mėn. 30 d., 1927 m.
*pijos klebono, triukšmingai
L. J. P.
gulinėjome 25 metų kunigavimo
[sukaktuves, net kardinolas
Lietuvis Akių Specialistai.
1'Dougherty ir vysk. Cranc paKaip visur, taip ir pas mus
Palengvina aklų Įtempimą ku
ria
esi priežastim galvos skaudė
i gerbė solemnizantą.
yra visokios pakraipos žmonių,
jimo, svaigimo, aklų aptemimo,
Iš Radio Stoties.
Tik gaila, kad ne savųjų ta nervuotumo, skaudama akių karbet daugiausia katalikai ir vi
Stj. Atitaisau kreivas akis, nuimu
i
pe
darbuojasi.
/
,
Macas
si dirba is vieno, kaip bitės.
cataractua Atitaisau trumpą regySteigiamosios parap.
stę ir tolimą regyste.
Praeitą vasara turėjom vie
sus-mas.
Prirengiu teisingai akinius vi
M
RAŠYKITE
DRAUsose
atsitikimuose egzaminavimas
ną pikniką, arba, kaip kiti vaLapkr. 21 d. įvyko lietuviu
daromas su elektra parodančias
GUI" MNIŲ
mažiausias klaidas.
dina, "Perminienės p i M k f ^ teigiamosios parapijos susiSpeoiale atyda atkreipiama mo
Mat p. Permenienė yra kil rinkimas, kuris buvo gana
kyklos vaikučiams.
niausia šioje apielinkėj mote- skaitlingas. J§ visa ko matosi, +~
Valandos nuo 1* ryto iki ą va
Ofiso Tel. Lafayette 6810
kare. ' Nedėliomls nuo l t ryto | k |
kad vietos lietuviai labai su
1 po pietų.
sidomeję tuo klausimu.
Tel. Boulevard 7589
Susirinkime perskaityta 137
1545 WEST 47th STREET
D E N T I S T A S
parašai šeimynų (ne pavie- ]
Akinei $4 ir augščiau
4193
Archer
ATenue
nių), kurios pasirašė ant tam j
i V.
Brighton Park
tikros b lankos prašymo J. E.
Akinių Pritaikymo Mano
Kardinolui, kad leistų lietu Valandos* D M t Iki 11 ryto —
M
METŲ PBJTYR1MO
S
Iki
f
vak.
fiTenUdleniaia
Ir
viams įsteigti savą parapiją.
Seredomla pagal sutartiea
Taip imt išrinkta komitetas,
kuris nuvež ir įteiks J. E. Kai*
dinolui prašyme*

DR. VAITUSH, Oi D.

*

2=

^

=

J . P. Waitches
' LIETUVIS ADVOKATAS
18758 So. Michigan Avenue
Tel. Pullman 8850
Specialistas Abstraktu. Vedėja*
visu teisiu.

METUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St. arti Leavltt St.
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6
T. Veda visekias
bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant
arba
parduodant
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morgičiaus lengvomis išlygomis.

A A O LI S
AD V O K A T Ą S
11 S. La Salle st. Room 2001
Tel. Itamlolph 1034 V«L nuo 8-5
VAKARAIS:
8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0082
7 iki 8 v. v. apart Panedello Ir
Pėtnyčlos

Tel.

Randolph 4248

JOHN

T.

ZURIS

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Mooroe St. Chlcago
Res. 8028 Champlatn Avenue
Midway 8838
Res. Vai. 7-8 vak. Ofisas Vai. t-5

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

A D V O K A T A S
7 S. DEARBORH 8T„ Room 1538
Telepnone Randolph 8881

Vakarais 2151 West 22 St,
Telephone Roosevelt 8088
I a m q Telefonas Republio 8800

^

Čia yra geriausia vieta pirkti Musikališkus Instrumentus. Užlaikome
didelį pasirinkimą: Radiolų, Gramafonų, Smuikų. Pianų Volelių, Re
kordų ir visokių kitų muzikos srity
je dalykų. Taipgi mes dirbame ItaIianiškas ir Rusiškas Armonikas: tai
some atsakančiai Pianus. Vargonus
ir visokius Muzikališkus Instrumen
tus.
MUSV KAINOS PIGIAUSIOS
Gramafonai 87.00 ir augščiau
Armonikos $5.00 lig 8500.00
Mes išsiunčiame i visas dalis Su
vienytų Valstijų. Ant pareikalavimo
ptisiunėiame kataliogą dykai.

GUS BALSEVIČIUS
1733 West 47th Street
Chieago.

Vietoj sodos paimkite biskj "Phi
llips Milk of Magnesia" į vandenj
del nevirškinimo, rūgštaus ar gezo
viduriuose, tuojaus palengvins juras.
Per penkiasdešimts metų tikras
"Milk of. Magnesia" yra gydytolų
nurodytas . užtat kad jis prašalina
tris sykius tiek gezo iš vidurių n e ".gu bicarbonate of soda. Jis n e u ^ a - *
lizuoja rugstumą. viduriuose ir leng
vai prašalina rugstumą be valyto
jo. Apart to, jis yra malonesnis im
li negu soda. Reikalaukite "Phil
lips", bonkutės po 25c. ir 50c. bilo
vaistinėje "Milk of Magnesia" buvo
ir yra vaisbažęnklis the
Charles
Phillips Gheraical Corapany nuo
1275- metų.
(132)

OPTOMETRI6TA8
South Ashland Avenue
Kampas 18 Gatves
Telefonas Canal 0S3S
Ant trečio aukšto virš Platte aptlekos, kambariai: 14, 15, 16 Ir 17
Valandos: nuo 9:20 ryto iki 2:10
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

100 dol už negyvą
šunelį.
Melroseparkietis J. R. gaus
J00 dol. už... negyvą šunelį.
Atsitiko šitaip:
J. B. susirgo šunelis, kurį
savininkas pavedė Dr. F. A. C. =
išgydyti. Bet šunelis nugaišo
ir apie tai daktaras pranešė
savininkui. Nuvažiavus savi
ninkui negyvo šunelio atsiim
ti, daktaras pasakė, kad gy- i
vuliukas jau svjdegįntas. Ito

=

Naudok
i V.

'<(

T«l. Boulevard 1100)

Dr. A.J. KARALIUS

DR, P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
South Halsted St.
% 1821
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.
Valandos: 11 ryto iki 8 po pietų:
6 iki 8:30 vakare.
. .
M

Namų tr ofiso TeL B l v d .

m*

0913

1464 S. HALSTED STREET
Ofiso vai.: 1—1 p. p. • - • vaL vak.
—
- \

DR. CHARLES SEGAL

Ofisas Tel. Boulevard OOM
Kezid. Tel. Drexcl 1191

4> ^Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Nedėliomis 10 iki 12
Telefonas Midv/ay 2882

Dr. A. A. R O T H
BUŠAS GYDYTOJAS LB
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų. Vyriška
Vaikų ir visų chroniškų ligų
O F I S A S

3103 So. Halsted St

Kampas 31st Street
VaL: 1—3 po piet 7—8 vak. Ned.
ir šventadieniais 10—12. d.

Gydytojas ir Chirurgas
4631 S0. ASHLAND AVE.
Tel Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
Valandos:
Nuo 10 Iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo 7 iki 9 vakaro.
Nedčl. nuo 10 iki 12 piet.

Tcl. Canal 6574

DR. F. G. TAUTKUS

DR. BENEDICT ARON

CHmOPRACTORICS

2019 Canalport Avenue
Valandos: Nuo 6 iki 9
*%

SPECIALĖ ATYDA!!
VYRAMS
Kiekvienas vyras, kuris
kenčia nuo veneriškos krau
jo arba odos ligos turėtų
ateit del^pilnos- egzaminacįjos, kad žinotų gerai savo
padėjimą. Nekentekite atei
kite šiandien. Yra priežastis
kiekvieno skaudėjimo, o jei
jųs kenčiate skausmus tai
reiškia kokia nors dalis ta
vo kūno nedirba gerai.
$10.00 X—RAY egzaminacija tik $1.00 šį mėnesį
Aš jtpns paaiškinsiu lsaip
atgauti sveikatą.

DR. JAN J, SMETANA
IMI

PRITAIKO AKINIUS
Kreiva* Akto Ištaiso

DR, G. SERNER

DR. S I N G L E Y

Lietuvis Doctor of Opttof

SPECIALISTAS
20 W. Jackson Blvd.
arti State Street
Chieago
Imkite eleveiterj iki 19
aukšto
įėjimas Room 1019

3265 So. Halsted Street

'••.

S-ftM lubos

WĘmmmmmmmmmmm

4608 SO. ASHLAND AVE.
Chieago, III.
VaL: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
piet iki 3 po piet. 6:89 vak, iki
9:30 vak.
^, H j

/ • ^

VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 2 po pietų
Nuo 6 po pietų iki 9 vai. vakare.
Sekmai!.: nuo 10 ryto iki 2 po piet

Vai. nso 29 ryte iki 8:9* m k .
NedėliomUi nuo 19 iki 1
-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 AVest 22nd Street
Cor. S. Lcavitt St. Tel. Canal «221
Rezidencija: 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988
Valandos: 1—4 & 7—8 v. V.
Nedėlioj: 10—12 ryto.
—m

DR. A. J. BERTASH

3327 So. Halsted Street

\
Egzaminuoja akis — pritaiko aki
nius — ilifuoti stiklai ant vietos.

DR. S. BIEZIS

8235 South Halsted St.
VaL: »—ii A. M. ir po i v. vak

GYDYTOJAS LR CHLRUK«A8 *

Suruge Viduriai

'Phillips Milk of Magnesia'
Geresnė Negu Soda

l

Utarnlnkals Ir Pėtny«omlf
nuo I Iki 9 v a i

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6652

Dr. Margėms

MUZIKALIŠKU INSTRU
MENTU KRAUTUVĖ

Kviesta užsisakyti ••Draugą".
Be to, susirinkime kviesta
melnoseparkiečiai
užsisakyti
dienraštį "Draugą/', nes nie
kur kitur, kaip tik "Drauge ; '
rašoma ne vien apie kuria
mos parapijos reikalus, bet ir
šiaip apie visa, kas tik naujo
Melrose Park įvyksta.

Val:

B U Š U O S

Phone Boulevard 8481

DR. K, DRAUGELIS

JOHN KUCHINSKAS

Rei.: 6504 S. Artesian AT#,
Tcl. Hemlock 2374

Oerai lietuviams g n o m a s per I I
metų kaipo patyręs gydytojas.
ehirurgas ir akušeris
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas
vyrų. motorų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokios
elektros prietaisus.
Ofisas tr Laba/a torijai I M I W.
I8th 8t., netoli Morgas St.
VALANDOS: Nuo 11—II pietų
tr nuo • Iki T:lt vaL vakaro.
Dienomis: Canal
Telefonai*
1111. Naktį
louth Shore 22S8
Boulevard 4111

PHILADELPHIA, PA.

IRONS, MIGH.

Talandos: • — I I II ryM)
Takarala nuo f Iki •

Lietnvii Gydytojai *—'
8303 Soutii Morgas Stml

DR. H E R Z M A N

MELROSE

ADVOKATAI:

Lafayette 6793

GYDYTOJAU I B CHIRURGAB
4449 SO. OAHFORNIA AVENUE
VAL.: 9 iki 12 ryte; 8 iki 6 p.
p. 7 iki 9 vak. Panedėliais tr
Pėtnyfiioms S p. p. iki 9 vak.

II

8133 South Hakted St.

Dr.S.A.Brenza

DR. A. J. JAVOIŠ

WINBERRY

CHIRURGAI

Telefonas Boulevard 1981

CHICAGO, ILL.

DRS.KELLA

"TIESOS AIDAI'

GYDYTOJAS m

Gydytojas, Chirurgas ir
Specijalistas Elektroterapas

>••— •

VALPARAISO, IND.

Dr. J. P. Poška

7

DR. G. Z. VEZELIS

Ii

\4 Tel Boitovud MM

18 EUROPOS SUGRĮŽO

DENTISTAI

"•s*^

5

y

*

•••

Ofisas 8801 8. Kedzie Ave. Thoam
Lafayette 0075. Valandos 2-8 vak.
Rezidencija 3150 W. 88 SC PbOM
Prospect 0810. Valandos Iki 21
ryto, 7 iki 8:80 vakare.
Rea. TeL Anstin 8000

DR. SIGMUND MANN
GVOYTOJAb ir CHU4LR<iAa
X-Spinduliu Labatorija
5148 WBST 25th STRKB7T
Ofiso TeL Lnvradale 8000 Of
Cicero 800
Valandos: 2 — I a 8 Išskiriant
Seredorais ir Nedėliomls, Panedėlt,
Utarninke Ir Ketvergs f -=- • vak.
O f i » TeL Lafayette 8877

DR. S. L FRIDUSS
Ofisas: 1808 W. 47tn Street
Bezidenciia: 1785 B. 550a Street
Telefonas Plaaa 8020
Valandos: 12 iki 2 p. p. 7 iki 2 •.
Nedėlioms: 11 ryte Iki 1 a
8
mm

Tel.

Arnutage 2822

DR. W. F. KALISZ
GYDYTOJAS H
}\
CHIEUROAS
1146 Milwauke« Avenot

J

Talandos:
nuo « Iki
madienius
fflaillyHsJ*

Kasdien nuo 12 lai f Ir
8 vakarą, Uskyrat Sek
Ir Šventadienius Tro*
vakarais uidaryta.

•II

I

•

J.

Trečiadienis, Gruod. 1, 1926
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dėlę vakariene, savo S metų
Tad visus lietuvius maloniai
Paskaita ir kalba.
SUfiMfi KOMUNISTĄ J,
kviečia atsilankyti mokyklos Ant galo buvo paskaita agyvav)inui paminėti.
DAMAŠEVIČIŲ
Vakarinė įvyks. Šv. Ka;u- Taryba.
pie dramą, ir naują veikalą
44
fžanga veltui.
Venecijos Pirklys". Susirin
PRANEŠIMAS.
zimiero Vienuolyno Audito- mier.i Aaditoriume, beiods
Panevėžio Apygardos valst,
Vakarų
uiveiedėtoja>
riume, bazanj reiškė pagei- Vasario mėnesyje, 1927 m.
x kusieji domiai klausė. Po ras- gynėjui sutikus, šiandien, lap
Mokytoja Miss MacLean. kaitos buvo klausimai, j ku kričio m. 11 d. rytą padaryta
Šiandie. gruodžio 1 d. 8 va!, davimą, kad bazaras butu laukiame.<J3
liuos atsakinėjo St Pieža.
vakare, Aušros Vartų parap. pratęstas ilgesniam laikui. 0
krata pas stud. Jurgį DamaPAKVIETIMAS.
BRIGHTON PARK.
Turint pusvalandį laiko, A- sevičh} ir jis suimtas. Studen
mokyklos kambary įvyks K. priežasties blogo oro, nedaug
d omas Banys pakele klaust tas Jurgis Damasevicius kal
federacijos Chicagos Apskri- žmonių dar bazarą atlankė,
Harrisono high school mo- L. Vyčių veikimas dramos mą, delko jaunimas priklausą tinamas veikęs bolševiku ko
dio mėnesinis susirinkimas. [Pravartu butų prailginti.
urie L. Vyčių organizacijos. munistų naudai. Jis persinn
srity.
Skyrių ir draugijų atstovai) p o n k J u n o k i e n ^ „ £ ^ į 'kyklos Taryba, lietuviams roi
' d yda ma savo prielankumą, Pirmas L. Vyčių 36 kuopos Daug juoko buvo, kai susirin- ciamas ir bus perduotas Pane
bukite malonus laiku atvykti;,
ton Parko nuolat "dabojo , rengia suaugusiems ketverge,
kusieji vienas po kito davme- vėžio Apvg. valst. gvnėjo žines turime daug svarbų da
dramos
sekcijos
sus-mas
įvy
kad iš Lietuvos " p a š t o " ba-i
/
gruodžio 2 d., 7:30 valanda, ko lapkričio 22 d., McKinleyfp jam atsakymus
lykų svarstyti. v
nion.
zare svečiai atsiimtų savo,
Piogram^Us.
vakare, o vaikams pėtnyeio- parko salėje. Dalyvavo daugį
Valdyba.
siuntinius. Už BOc. galėjai gau!
Ona Ivinskaite ir L, La u
j.«, gruodžio 3 d., 3:00 valan- narių.
jti gražių dovanėlių iš įvairių
MEDUS
d«t po pietii mokyklos audito- Ona Rezgaitė-Piežienč iš- caitė deklamavo eiles ir gra
Iš Bazaro šv. K. Vienuolyne.
šviežias
Lietuvos miestų.
žiai
atliko
savo
užduotis.
Tuo
Tikrai
Garan
j uiine (Marshall Blvd. ir 22) rinlita rezisierio padėjėja ir
tuotas
Vakariene.
vakarėlį su gražia programa. .ekf»ijos raštininkė. Raštinin ir baigėsi susirinkimėlis.
Atlankiusieji gražų Šv. KaGeriausias Me
dus koki piniIclius.
Teko girdėti, kad A. U. D.
Pirmiausia visus atsilankiu ke išrinkus, svarstyta sekci
gal gali nupirkti.
(Vntras
yra.
nutaręs
rengti
disius
pasveikins
prakalba
Si
jos darbai. Vis$ buvo Viena
VIEŠA PADĖKA.
$3.20
2 Penkių svar^ vledrnkal
NORTH
SIDE.
monas Žibąs, westsidiečių pa- Mintis, kad L. Vyčių 3G kno~
0 Penkių svarų vledrnkal
Daktarui Alexandrai Jovaiš
$10.00
10 Penkių svarų viedrukai
!
^
t
a
r
n
a
s
.
60
Penkių
svarų
vledrukai
$45.00
pa
turi
siekti
to
iškilimo
dra
4449 So. California ave., už ge
f
Siunčiame express'u
Lietuvos Vyčių 5'kp. metiJ (Yliau eis mokyklos lietu- mos srityje, kokiame ji bu
MKTINfcS S l K A K T l V f c S
Siųskite Money Order apmokėjinarui
rą ir sąžiningą gydimą mano
nis susirinkimas įvyks gtuod.
!vių mokinių puikus vaidini vo keletas metų atgal.
A. G. GILL
ligos, kraujo užtrueijimo ir
1
d.,
8
vai.
vak.,
Šv.
Mykolo
mas lietuviu kalboje.
"Medicinos Daktaras".
228 West Huron Street
į)laueių uždegimo kuris pasek
parap.
svet.
Visi
nariai
ir
na
Vėliau West Sides daininm
Susirinkime, rezišerio pata
Chicago, 111. Septintos lubos
mingai ir teisingai pagydė
k«~s lietuvaitės dainuos solo. rimu, nutarta atvaidinti ko- rės malonėkit dalyvauti, nes
??•**
mane.
ALEKSANDROS
mediju " Medicinos Dakta daug turime svarbių dalykų
Vincas Paukštis
aptarti Taip-gi bus renkama
RADAVIČIENĖS
ras".
Veikalas
labai
juokingas
4529 So. Mozart St.,
kuri perviskvrv su šio (pasauliu
u pamokinantis. Rolės bus iš nauja valdyba 1927 metams.
(liicago, 111.
gruodžio 5 d.. 1»25 m., palikV. Alekna, rase.
• lai IMI ili(lcliuni«' mitimlimc vy
dalintos per ateinantį kuopos?
rą Joną. simus Izidorių ir .loČia yra gera proga įsigyti namams
Misirinkima. '
114. seserį -Marijoną Ir gimine*.
GKABOU1A
muziką, nes parduodame ant lengvų
ramaltkts už velionės sielą |Stos į pagelbą,
išmokėjimų k be nuošimčio,
pianus,,
\yks
SuuatoJ Gruodžio 4 d.,
Orthophonif Yietrolas, ir bailios.
1929 m. Nekalto Pras. P. Sv.
Afusų parapijos draugijos,
l>ažnyėioje ant 44 ir Fairffrlri
su klebonu kun. Briška, ir vi
Daug teko matyti Kalėdi
Ave..
8 vai. ryte.
Nuoširdžiai kviečiame vlsvis
karu kun. Šaulinsku, antra nių giesmių, bet užvis gragimine*,
.liaunu- ir pažįstamus
Lietu ri»
2rabar:<*
iuedeli^ po N&ąjtt Motu rw: žiausios
giesmės surinKtos
dalyvauti šiose pamaldose.
1914 W. fcSrd Fle*c
llsiekts ramiai šios šalies že
Chica«o, Ilk
!];gia įspūdinga vakarų, k\ivio • knygelėje *'Betlejaus Balsai", j
melėje
mušu uiyliiuoji moteris
. Patarnauja laiCio. ,,,1-.., .
^.I_ 0___
f\
A.*
•
»
t • *
i
•
•
Lankykite didžiausias Lie
— motinėlė lauk mušu pa* ta
pelnas eis Seserų^ namo n a i Šioje knygelėje visos giesmės
taTėse kuoplglausi*
tuvių Krautuves Clncagoje
vęs ateinant.
Reikalą meldžia at.tl-ii.
Draugijų
suširinkum
?u
gaidomis,
giesmių
žodžiai
THE PKOPLES FURNI.Nuliūdę: Vyras. Su na i.
•lžauktl, o
mano
darbu burite «i*K
• Sesuo ir Gi iminės.
"kviesta L. Vyčių 36 kuopa ir meliodijos labai gražio& TUEETUKE CO. Šiose krau
nėdtriti.
programa išpildyti. Dramos < *Draugo ,, knygynas šias kny tuvėse Jus visuomet rasite
tari
platesnę pasirinkimą, nau
ntt
l"/.tai mes duoilanic be nuošimčių j-ekeija hntttrė atyaidimi rot geles parduoda tik už 35c.
jausių madų, geriausio pa
!'.
ka<l via mūsų geriausios ir valiau jkalą.
Knygininkas.
darinio, Kakandų, Pijanų,
•
.J
sios mados išdirbystės ir žemiau
Radio, Kaurų Pečių ir visų
sio* kainos. Visai nedaug reikia įTeL BouleTard 4139
kitų namams reikmenų ir
moketi jinigų, nes mes žinome, ka<l
puošalų. Kainas žemos, pa
}>as mus yra lengviausios išlygos ir
tarnavimas mandagus.
geriausi instrumentai. Kas pas mus
I>eika, tai žino kad bus geri nes mes
GRABORIUS
Lengvi mėn. mokesčiai
užlaikome geriausių kompanijų iš

CHICAGOJE

*

»<

MOKYKLA
DVI U E T l ^ A l T f c S
Mokina visokius šokius. Valandos
nuo 10 vaL ryto iki 2 po pietų i>
vakarais nuo 7 i kr 9. Nedėldieniais
nuo 2 iki 5 po pietų.
»
2128 Sontli Halsted Street
Pirmos lubos
r»*

JOHN VILIMAS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
4201 SO. CAMPBELL AVE.
Statau namus ant užsakymo Ir
turiu nauju parduoti. Pardavimo
išlygos g-eros.

Victorla Photo Studlo

J.

Vestuvių,
šei
mynų,
Grupių,
Pavienių Ir viso
kių
fotografijų.
Kainos teisingos,
darbas
guarantuotas.
218 15Mh St. Calumet City, HL
Tel. Hammond 4580

Visad teikia teisinga ir greita
patarnavimą
tiems
kurie nori
pirkti, parduoti arba mainyti, na
mus,
lotus,
farmas ir biznius.
Siunčia pinigus, parduoda laiva
kortės, ir atveža giminės iš Lie
tuvos labai greitai.
Daro dovlernaštis
Ir kitokius
dokumentus. Del teisingo ir grei
to patarnavimo visad kreipklties
pas:

S, D. LACHAWIGZ

ANTANAS BANIS

Mūsų patarnavimas Tatdotuvėee
ir kok5am reikale, visuomet estą
eanžinintaa
ir nebrangu*, todet
tead neturime Išlaidų užlaikymu
akyrtu.

3307 AUBŪRN A V I .
Chlcago. 111.

J

rSimpatiškas —
Mandatrns
—
Geresnis I r Pi
gesnis Už Ki
tu.
Patarnavi
mas.

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

4605-07 S. Hermitage Ave.
Tel. Tards 1741 ir 4140

SKYRIUS
4447 So. Fairficltl Avraaa
Tel. Lafayette 97IT

mirė I^pkr. 28 «1.. 1926 m
7:SO vai. vak. šv. Antano II•įonhmyjr IM» sunkios opeiac-ijos.
38 metų amžiaus. Kilo
is Kilimo K«-<l. Hs-i'miii Anskriėto, Kražių Parap. !.<• yvt no
Amerikoj 11 motu.
Paliko 'IkMiame milnidlntc
tl:i piisbro'lij Vlac!« I%otin>ki
ir Praną Mar«"iau»ki. |vasscsf
.lo>tina žobork'no Vn»:i-i!»of, gi
Uetuvojc turi?.is bJV.-Iius ir se.serj.
Ktinas
pa>ar\otas
l.'>07
Archer Ave. I.aidou.vt's |\>ks
Ketverge. Gruodžio 2 d., Iš na
mą 8:C;i va*, ryte !»•• • atlydė
tas i N.-fia'lo Pra^. P. šv.
Iia/.u>ėią. ii'tr'oj fvvks «v»Nlilini
j o s {samiihi.. už ve'naiio ^ii-lą.
P o pamaldii lm> nulydėtas i
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines,
drarugiis ir pažįstanms dalyvau
ti šiose laidotuvėse.
\ n lindę: Pusbroliai ir
pusseserė.
l.aidotn\ėm< patarnauja grab.
J. F. Eudeikis Tel. YartLs 1741

dirbystės v«"liausius Radios prie ku
rių nereikia nei dratų ant stogo, pa
tariame visiems išgirsti
vėliausias
muzikas kaip yra ištobulintas bal
sas OrthophoiiM Vietrolas ir Vietor
Lietuviški rekordai stebėtinai paten
kins klausytojus. Mūsų krautuvėje
yra virš 30,000 Vietor rekordų vi
sokių tautų, o LietuviSkų visokių
artistų ir muzikos su deklamacijoms,
komedijoms nauji kas savaitę. Pia
nų rolės kas tik nauja tai randasi
mūsų krautuvėse.
Užsakymus priimame į visas dalis
Suv. Valstijų, užmokame už paštą
orderiuojanf nemažiau kaip pusę tu
zino.

EA6LE MUSIC CO.
3236 S. HALSTED STREET
Chicago, III.
Telef. Boulevard 6737

SKYKTT1S
1419 So. 49th Oooit
Tai. Cicero 3794

ff

SKYRIUS
S991 Auburn Avenoe
Tel. Blvd. 3201

f J. F. RA D Ž I U S
Pigiausias Lietuvis Grabortva
Ctdcagoje
Laidotuvės* pa
tarnauju
geriau
Ir pigiau negu
kiti.
todėl, kad
priklausau
prie
grabų išdirbystės
OFISAS:
998 West 18 St.
Tel. Canal 4174
SKYRIUS: S2S8
So. Halsted St.
TeL Blvd. 499B
^""

BUTKUS UNDERTAKINO
Co., Inc.
P. B. Hadley. Lieensed
Balsamotojas

710 W. 18 St., Chicago, Ui
•lakas k i s reikalinga prie pagrabg. TeUIngos kainos. Geriau
sias patarnavimas Važiuojama ]
tolimesnės vistas vi tą padta kai
na. Leiskite mums pagelbėti jums
nuliūdimo valandoje.
Telefonas Oanal g i 91

TADEUŠAS LUKOŠIUS
mir^ Lapkr. 29 *1. 1926 m. 2
vai. po plct, 37 nietŲ amžiaus,
lifto Iš Kauno Red. Naunileseio
Parap. Zakainhi Kaimo.

r—

-\
FTK^ERIAI
Grosernių, Bučernių, Dellkatessen, Restaurantų, Kendžių.
Bekernių, m u m U
specialuniaa.
Genu patarnavimas, žemos kainos.
SOSTHEIMS
1913 Sau t b S ta t* Street
KRJLUTUVTV

Paliko elideliame nuliūdime
du broliu Jonę ir Antaną Amerikoje, Jfi Lietuvoje brolį iisesutę.
Kanas pašarvotas 2724 Ernei*alti Ave. Laidotuvėm
Įvyks
Ketverge Gruodžio 2 d., Iš na
mu 8:30 vai. bus atlydėtas j
Sv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos
tiž velionio sielą.
|Po pamaldų bus nulydėtas Į
&v. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines,
draugus Ir pažjsta|nus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.
Jfuliude: Broliai Jonas Ir
Antanas.
Laidotuvėms patarnauja grab.
S. D. r.achaviėin>, Tel. Canal
2199.

t

3 flatų mūrinis namas
po 6 kambarius, su visais
įtaisymais, nuakėti $700
4512 So. Union .Ave.

1

/

-

i

Telef. Hemlock 6151

It

•-

HIGHWAY MOTOR
SALES
Norėdami pirkti naujų
automobilių Gardner, Moon
ar Diana arba kitokių var
totų, kreipkitės.
Highway Motor Sales
5816-18 S. Western Avė.
Chicago.

Brighton Park 2 fMų,
po 4 kamb., su visais j taisymais, kaina v$6,80&

.

•

J

Jeigu kalbate lietuviškai mes turi
me vietą del dviejų gabų vyrų ku
rie gali tapti "sales managers".
Atsišaukite nuo 1—3 ir 6—8.
F. DZIOBA, General Mgr.
134 N. La Salio Street
Room 1100
Chicago, BĮ.

2 pagyvenimų biznia*vas namas, įmokėti $5C0.

5&tt SO. WESTERN AVE.

-

\

Mes taisome įvairius automobi
lius, Mazgojame, užlaikome {vai
rių automobilių dalis. Taipgi readuojame garadžių del pastatymo
automobilių.

^ —

Naujas 19 apartmentjų namas. Ran
dasi kampo 71 ir Greene Ave. Na
rnas 62x125 pt'dų. Hendos $14,250.
Bargenas greitam pirkėjui
Pasaukite savininką.
Crawford 4451

2 pagyvenimų bizniavas nam.\s, karštu vande
niu apeildemas, įmokėti
$800. 1036 W. 69 St.

C. P. Snromskis & Co.
ii

v

LEAVITT STR. OAEAGE

(VAIRUS KONTRAKTORIAI

Pardavimui Ar Mainymui.

. • C

:.<!

Nuliūdę: Vyras, sunūs ir
duktery.'.-.

J

-»

1922-32 S. Halsted Street
4177-83 Archer Avenue
Kampas Bichmond St.

7 pagyveniimj namas įmokėti $1,200 kitus kaip
renda 4354 So. HonoVe
St.
a*

Pirk pas G. P. Suromskį & Co. neturėsi niekuo
met nereikalingų iškašeiu, nes parduodu geriau
sius isdirbysties automo
bilius, naujus ir senus,
priimsime jnsų seną au
tomobilį į mainus, kas
turi lotą, namą arba kito
kį nuosavybę gali mainyti
ant automobilio. Savinin
kai namų gali pirkti au
tomobilį be pinigų.

Pamaldos už velionės sielą
įvyks Ketverge, Gruodžio 2 d.,
• vai. ryte Dievo
Apvetados
parap. bažnyčioje.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, pažįstamus ir geros
širdies žmonės dalyvauti šiose
pamaldose
ir ištarti amžiną
atilsį velionės sielai.

i

Prie 19th Place

75 antomol ilų tilpaiitis
garadViuč galima pirkti
su bizni, arba be biznio,
įmokėti $7,000, kitus kaip
renda.

SU GERU AUT0M0BILU MALONUS
VAŽIAVIMAS

10 flatų naujas kampi " 4 flatų kampinis mū
nis mūrinis namas, imo- rinis biEniavas namas,
keti jį-jyiHSO kitus kaip renmūrinis garadžius vlel 8
da. 1300-2 So. 48 Oourt.. automobilų įmokėt $1*500
501 West 32 St.
Cicere, Tll.

Paliko dideliame nuliūdima
vyrą Motiejų Bobelį, dvi duk
terį Oną ir Uršulę Lietuvoje,
gi Amerikoje sumi Petrą ir
tris dukteris Kastaneiją, Mari
joną ir Agotą.

l
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Phone Canal 6954

Šie visi namai išsimai
no ant farmų, lotų, arba
bile kokiu bizniu.

šio pasauliu
m. sulaukus
ir tapo pa
parap. kapi
\pskr.

•

LEAVITT STR. GARAGE
2226-30 S. Leavitt Street

NAMU BARBENAI

ANTANINA
BOGELIENĖ
Persiskyrė su
spalio 30 d.. 192,6
79 metu amžiaus
laidota Pajavonio
nėse, Vilkaviškio

Dvi dideles Krautuvės

i

V. M. STULPINAS A OO.
3311 So. Halsted St.
Chicago
Notary Public
Tel. Tards «06a

~*ę

A. MASALSKIS

K ,

V. M. STULPINAS & CO.

BETLĖJAUS BALSAI,

f

PRAKAITIS
Fotografas

REIKALAUJANTI
RAKANDU

J, J. STASULANIS

Tel. Layayette 8S24

PEOPLES HARDWARE
AND PAINT CO.
S A V I N I N K A I

GREGOROWICZ BROS.
Užlaikome:
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, {ranklų. Indų ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų.
Turime plombinių Ir elektros
reikmenų
ltOl WEST 47th STREET
Telefonas Lafayette 41St
Chicago, 111.

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.
Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruo
jame namus. Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir etikių ir t. t.
3149 SO. HALSTED 8T.
Pres. RamanGionis
Chicago, 111. Tel. Yards 7389

J M0RTGEČIAI-PASK010S
*******

RBNDAVIMUI Krautuve
šiltu vandeniu šildoma. Tin
kama bile biznui. Atsišaukite:
4934 W. 16th Street
Cicero, UI.

f

ANTRI MORGICIAI
Sutelkiami ant €% palūkanų.
Taipgi perkame Trečlua Morslčlua
Ir kontraktus
IHTERlfATIONAL Flf VE8TMMMT
CORPORATIOH
M04 South Kedzle ATCMM
Lafayette

t7S8

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
12% Dvylika Nuošimčfv moka Ūkio Bankas už In
delius metams. Suma ir nuošimčiai išmokami dole
riais. Pinigus siųskite per bankus. Gavę pinigus atsiųsme knygeles. Adr. Kaunas, Laisves Alėja 31 Nr.
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