)

tuviu katalikų dienraštis Ameriko
je. Šiais metais suėjo jo iryvavimo 10 metu. Visi "Drniutrt*'" drau
gai j j remia, nes ''Draugą*!" re
mia savo draugus.
w**%^*<* 9 w*»»m**mwm>+*r"*+*'**w*w+m'

ff^uda — tai galinga jėga. Tą
•8& gerai panaudoję, sukursime
klfl juros židinius, apginsime tikk
jjptą, pergalėsime tautos priešus.
Susipratę katalikai remia pinigais
ir rastais katalikišką spaudą.

•
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Danijos Socijalistų
Valdžia Sugriauta

WASHING DON, gr. 5. — Norėjo nužudyti kitą, bet
Rytoj atidaroma antroji Suv.
patsai žuvo
P A R Y Ž U S , gr. T). — 1901
Valstybių 69-jojo Kongreso seVincent Dombrowski, 24 m.,
metu įstatymu Franeijoj už
tija.
1521 W. Divisiort st., inėjo ci
draustas vionuoliams h* vie
Abieji Kongreso rūmai už garų krautuvėn, 1141 North
nuolėms vienuolynuose gyve
.COPENHAGEN, gr. 5. — .rytas iš ūkininkų ir konservaLONDONAS, gr. 5. — Bi-įduodavo progos dažnai iškelti krauti įvairiais legislativiais
Ashland ave., kurie, išlaiko
nimas ir visokis jų religinis lių panaikinti prieškatalikiš-1 katalikams įvairių trukdymų
projektais. Kai-kurie yra svar Max Lemke, ir išsitraukė re Danijos" socijalistų ministerių tistų partijų, kurios laimėjo
veikiamas. Bet buvusio karo kus įstatymus Britų salose j religinėse apeigose.
kabinetas atsistatydino.
(rinkimuose.
bųs ir neatidėliotini. Ą
volverį.
laiku t a s įstatymas padėtas
Karalius atsistatydinimą ! Socijalistai baigė savo dieparlamentas pravedė praeitą
Ši
sesija
bus
trumpa.
Tęsis
Antai
kažkuriose
tamsių
"
L
a
u
k
a
n
v
M
iš
čia.!"
su
ant šalies ir ljgi siu dienų
prip^žino, t i k prašė, kad pre- Į pas, kuomet rinkimuose
į
penktadieni.
tik
ligi
kovo
4
d.
protestantų
apgyventose
Ško
ruko
jis
į
šešis
krautuvėj
tuo
nevvkdomas.
mieras Stauning su kabineto "folketing" (žemesnieji parKai-kurie tu istatvmų y r a
Antradienį abiejuose rumuo laiku buvusius žmones, n
Po karo Franeijoj daugelis | y i r S m metų s e n i J a u R a n a tijos dalyse katalikams ir lise bus skaitomas prezidento atėjau nušauti Lemke, krau nariais pasiliktų savo vietoje, I lamento rūmai) nelaimėjo atd :ilvkn atsimainė. Vienuolės senai jie nebuvo vykinami, gi šių dienų buvo trukdomos
kol bus suorganizuotas nau- 1 stovų didžiumos. Su atstovų
Coolidge pranešimas. Visi tuo tuvininką."
seserys ir vienuoliai vietomis bet anglikonams fanatikams lauke bažnytinės procesijos.
jas kabinetas.
į mažuma socijalistų kabinetui
įdomauja.
Bet
Lemke
taipat
turėjo
gin
išnaujo pradėjo mokytojavi- [
Naujas kabinetas bus suda- j negalimas ilgesnis gyvavimas.
klą.
J
i
s
pagriebė
revolverį
ir
mo darbą. Seserys d a r nede-!
}
'
FRANCUOS BIUDŽETAS vienu momentu su Dombrowvi vienuolių rūbų. Bet vienuo.
PRAVESTAS
skiu — kits į kitą — šovė.
liai kai-kur jau ima dėvėti kn- •
Lemke neliestas, gi Dombrow-okus.
P A R Y Ž I U I &\ 5. — Par ski sukniubo ir tuojaus mirė.
Kaipir baime
lamentas pagaliaus
pravedė
1..
Liudininkai tvirtina, k a d
Francijos biudžete kokį pa Dombrowski krautuvėje buvęs
Kai-kur steigiamos naujos |
,
PARYŽIUS, gr. 5. — San- rytoj atidaromas T. Sąjungos
tiekė premjeras Poincare.
katalikiškos mokyklos. Tas , WĄSHIN(lTON, gr. 5. - rekomendacijas:
anksčiau i r krautuvininkui
• tarvės — Britanijos, Franci-' tarybos, mitingas.
Tuo būdu atliktas rekordas. , grasinęs.
Filipinų Saloms paskirti cidaroma kaipir su baime. Bijo-• Iš Baltųjų Rūmų pranešta.
I
•
i
*
piasi, k a d valdžia' neprikibtu. \jog kolkas nieko nežinoma, | Viliuj vietoj militarinio guber- Nes nei vieną kartą Francijos |
J jos ir Italijos, diplomatai va-! Užvakar ėia Sir Aūsten
p:irlamentas tokiu trumpu lai Policmonas ir kiti paliuosuoti
Nes 1904 metų įstatymas nors apie gen. \V00d atsistatydini- na t orių.
kar čia turėjo mitingą, sako- Chamberlain pirmiausia kon, ma, atatmkamesmo tų valstv- feravo su ministerių Briand.
n^vykdomas, bet i r neatšauk-1 mą iš Filipinų Salų generalio
Išimti salas iš karo depar k u nebuvo pravedęs biudžeto.
Britų svečio pagerbimui * m i 
Biudžetą pravesti ėme" tik Vienas pietinių parkų polio- plų susiartinimo reikalais.
tas. Valdžia nuduoda, kad to gubernatoriaus vietos, taipat tamento kontrolės i r pavesti
monas, ^vienas
nisteris suruošė draugingus
^ taxicab s šoferis
.
vi-ko nežinanti.
apie norėjimą pakeisti jį kitu. ,-iviliniam. kadir vidujinin roi.tris savaites. Jškid,, ateinan- | f ^
Mitinge dalyvavo ' Britani privačius pietus, į kuriuos pa
zmokai,, depnrtan^ntni.
« ~ < M * numatyta v.rS 40,
Tokia padėtis visgi n ^ a l i I
municiDalin
giLs pasauKti municipalin teis jos užsienių sekretorius Sir kviestas ir premieras Poinca
ilgai testik Katalikai d a r b u * Į
MANILA, -pr. 5. - Gen., A t U k U k a U k u r i e m s s a I l J j s . bilijonų frankų.
j man i r kaltinami už apmušį- Austen Chamberlain, Franci re.
tcjai yra nuomonė,, kad gy-, Wood po atliktos jam opera t a t y m a m s r e v i z i j i } T ^
m
Jų laike pietų pasikalbėji
KATALIKAI MISIJONIE . mą ir apiplėšimą bilijardinės jos užsienių ministeris Briand
sontojų opinija jau bu< pilnai ei jos sveiksta. J i s sako, kad
avininko A. Kolegas.
tymui, kurs korporacijas var 7
I ir Italijos ambasadorius Ave- mai nežinomi. Pasakojama,
RIAI
BADAUJA
f»!brendusi prie? tą WM m(v skelbiamos zmios
žinios apie
atsisapie
Kolegas teisme liudijo, kad s s a n a " P a f i k i a u Pri^ėj<> ir Vo £ad tartasi apie okupuotų Vožo įsigyti savastį n perdaug
,
l į Įstatymą, kurs reika'in^a- tatydinimą neturinėios pagrin
tievi S itrv S iiiveftei^ū.ab | k i e t i J° s
ambasadorių , •&*%?. ~T.,T"
"TT* "
SHANtiHAt Kinija, gr,
r-anaikuaimo. "ui& reikia t* gy^to?'»*-^»-- •
Pirmom
Ykiern
^rekomendaPremieras Poincare vis dar
—Anot žinių,'provincijoj She^entojn opinija pilnai i.^jndin
cijom butų galima kiek ap- nsi, badauja svetimšaliai, in- galo paleidę.
Vakar vakare sekretorius laikosi nuomonės, kad vokie
#
ti.
\VASHINOTON, gr. 4. —
'malšinti salų politikus, ku- ėmus katalikus misijonierius. i Kadangi kaltinamieji Fprie- Sir Austen Chamberlain ir mi- .čiais negalima perdaug pasiB katalikus misijomerius. .
. " .
. " "
T « — ^ w — ? p ~ — « ~ ~*r « w » negaurna pemau
Patirta, kad prezidento Coo
įskelta akcija
Ž m g l alsklI1<)
l Kole
s
! riuos gen. gubernatoriaus
Miestas
iestas Sianfu ir apylinkė |
f
' ^
K a n e y i s t e r i s Briand su savo paly- tikėti. Visai kitaip į v okiečius
lidge administracija išspren- i
To darbo pirmiausia ėmėsi *
ntaa menes
is priešo ; t u r ^ ° l i l Į ( l i n i n k ^ teisėjas kai- d o v a i H i S v y k o į Oneva, kur t atsineša Sir Austen .ir Briand.
kelmtas
mėnesis
A* i *• - TT«:I;«;«« c . \Vood valdvmas išjudino,
J
įtinamuosius paliuosavo.
(otitanees dijocezijos Kunigu dusi atšaukti is r ilipmų S t *
Pagaliaus
jei
sakomam
ir ^
gyventojų,
ypač
lų generalį gubernatorių Leo-, _ f t « » « » , , . . , « „ . . . « . » {įs. -( -apgultas
_ - - . - -.
^ ] ^ Sal
F]
st
Karo Veteranų Unija. Šios Unardą AVood i r i tas salas pa- tatymui butų atlikta revizija ^svetimšalių, pa<ietis tiesiog!
^ ' L. ^ '
^ ISPANIJOJ AREŠTUOTA
nijos suvažiavime pravesta e4 ANARCHISTAI
N
loiiucija, kurią ja atsiliepiami; siųsti kitą taktingesnį žmo- ir korporacijoms butų leista
„
v. .» .v
,
ivanstono, paskutinis iš septy
ten įsigyti žemės plotų, kiek
Gauta žinia is ten buvo pa nių brolių, kurie pagarsėjo ir
į visus seniau Franeijoj gy gų.
siųsta
lapkričio lo*.
MADRIDAS, gr. 5. —Poli
Kiek žinoma, dar preziden joms tinkama, daug ameriko
vavusius religinius ordenus,
praturtėjo savo cirku, tenai
Cia yra" gera proga įsigyti namams
cija areštavo 4 anarchistus,
U o t jų nariai išnaujo apsitai to Hardingo administracija niško kapitalo butii nukelta i
muziką, nes parduodame ant lengvu,
mirė.
HANK0WE KILO SUI
pas
kuriuos
rasta
ginklų
ir
salas
ir
butų
pradfttM
ten
rei
gen.
gubernatorių
\Vtfod
buvo
išmokėjimų be nuošimčio,
pianus,
sytų savo abitais, perorgani
RUS
Orthophonie
Victrolas,
ir
Radios.
rankinių granatų.
zuotų ordenus ir gryžtų prie pasiketinusi atšaukti. Bet pre kalingas pramonės išvyst yŽibalo yra pakaktinai
\
Policija
yra
nuomonės,
kad
zidentas
mirė
ir
tas
klausimas
mas.
*avo užsiėmin/L
mokyklose,
"Society of Automotive En- jie tykojo nužudyti karalių
HANKOW, Kinija, gr. 5.
ligoninėse i r kitose ištaigiose. pasiliko neišspręstas.
Weod nepaieminamas
Šis miestas yra streikuojančių gineers" ir "American Socie- ar diktatorių.
Administracija į gen. gu
Nei pulk. Thompson rapor
Tuo būdu bus išjudinta gy
ly of Agricultural
Engibernatoriaus Wood vietą tei- tu, nei kas kitas generolo darbininkų žnyplėse. Streiki
ventojų opinija i r valdžia bus
neers" bendram susirinkime
APIPLĖŠTA BANKĄ
riaujasi kito žmogaus. Kiek \Yood ir jo administracijos ninkai ruošiasi generalėn depriversta pasidarbuoti atšauk sužinota, yra trys kandidatai,
monstracijon prieš svetimša l)r. G. Egloff pranešė, kad
nepažemina. Reikia spėti, kad
ti tą nelemtąjį priešreliginį į * - j n i l t e n t :
ROCHESTER, Minn., gr. r>.
lių koncesiją (miesto dalis, ku žmones gali kadir tūkstantį
jei prez. Coolidge Kongresui
tatymą, kurs šiandie nors nemetų vartoti automobilius, tai — Keli plėšikai užpuolė Omrioj gyvena, svetimšaliai).
Senatorius James W. Wads
įduos kokių-nors pasiūlymų
vvkinamas, bet vra kliūtis
eted County banką. Pagrobė
, ,
,
v. v.
Kad neįleisti į koncesiją žibalo nepritrųksią.
worth iš New Yorko, kurs
kas link atmainų Filipinų Sa
rvnrk J I J
Užtai mes duodame be nuošimčių
trukdyti išganingus vienuolių
Jis nurodė, kad daugelis
demonstrantų, Europos vals
praeitais rinkimais pralaimė
apie 10,000 dol. i r pasprųdo; j ka(1 v r R m u s i l g e r i a u s i o s i r V ėi iau .
lose, gen. Wood visuomet bus
darbus.
dar
neliestų
žibalo
laukų
ran
tybes
ir
S.
Valstybės
iš
savo
jo kandidatūrą į senatorius.
sioa mados išdirbystes ir žemiau
, a pripažintas kaipo geras salų
dasi
Pietų
Amerikoj,
Rusijoj,
sios- kainos. Visai nedaug reikia j karo laivų iškėlė jurininkus.
Pulk. Carmi Thompson iš
administratorius ir reikalų
moketi pinigij, nes mes žinome, kad
KONSEKRUOTAS VYSKU
Gatvėse padirbdintos barika- Persijoj, Rumunijoj, Kanadoj,
Ohio, kurs vos baigė tyrinėji
pas mus yra leng\iausios išlygos ir
vedėjas. Bus pripažinta, kad dos.
PAS SUPERIOR, WIS.,
Afrikoj ir Kinijoj.
instrumentai. Kas pas mus
mus Filipinų salose.
VAKARYKŠČIOS DIENOS geriausi
nors jo valdžia salose buvus
DIJOCEZIJAI
perka,
tai
žino kad bus geri nes mes
Miestas neturi tikros valdy
Pidk. Henry L. Stimson iš
:
aštri, bet jis nemažai ir gera bos. Jau visa savaitė Čia do Cook apskrities
Lietuvos 100 litų . % $10.00 užlaikome geriausių kompanijų iš
rinkimų
New Yorko, buvusis karo sek
dirbystes vėliausius Radios prie kupaskui save paliekąs.
LOUISVILLE, Ky., gr. 4.
Britanijos 1. sterl. sv. 4^6 rių nereikia
boardas'
paskelbė,
kad
apskri
minuoja
streikininkai.
nei Uratų au£
retorius Tafto administracijo
Visiems yra žinoma, kad
Francijos
100
frankų
3.84
—Praeitą antradienį vietos
stogo,
ne baterijų,
pataria
ties iždininku išrinktas Harje.
vėliausias
gen. Wood visuomet buvo
katedroje įvyko nepaprastos
ding, rep., 3,002 balsais did
Belgijos 100 belgą 13.91 me visiems išgirsti
PRANEŠA 38 ŽMONĖS
Sugestuojami dar ir kiti vy
muzikas kaip yra ištobulintas bal
iškilmės. Kun. Theodore H. rai, bet sakomi trys stovi pir konflikte su salų lyderiais ir
žiumos. J o oponentas deni. 0 ' Italijos luO lirų
4.31 sas Orthophonie Victrolas ir Victor
NUSKENDO
lleverman konsekruotas vys moje vietoje. Jie visi yra is-politikais.
Brien reikalauja išnaujo perŠveicarijos 100 frankų 19.3a Lietuviški rekordai stebėtinai paten
kins klausytojus. Mūsų krautuvėje
kupu. Naujas vyskupas pas panų-amerikonų karo vetera
Vokietijos 100 markių 23.81 yra virš 30,000 Victor rekordų vi
MEXICO CITY, gr. 5. - skaitliuoti balsus. '
STRESEMANN IŠVYKO
kirtas Superior dijocezijai, k u nai. Visi daugiau-mažiau susi
sokių tautų, o Lietuviškų visokių
Praneša, Grijalva upėje nus
Į
GENEVĄ
artistų ir muzikos su deklamacijoms,
ri priguli Milwaukee bažnyti pažinę su Filipinų Salomis ir
Šeštadienį stockyardų pavikendo pasažierinis garlaivis
MEDUS
komedijoms
nauji kas savaitę. Pia
ft
nei provincijai. lijone
baigėsi
gyvulių
paroda.
President Obregonl" Žuvo
šviežias
jų reikalais ir, imant abelnai,
nų rolės kas tik nauja tai randasi
BERLYNAS,
gr.
4.
—
Vo,
Tikrai
Garan
Konsekratorium buvo vie jie gali but pripažinti kaipo
mūsų krautuvėse.
38 asmenys, kurių tarpe 6 mo
tuotas
Užsakymus priimame į visas datis
DAR TRIS METUS LAIKO
tos vyskupas Floersch. Jam repoblikonų partijos lyderiais. kieti jos užsienių ministeris G. terys i r 5 vaikai.
Geriausias Me
dus koki piflČt $uv. Valstijų, užmokame u i pastą
Stresemann su neskaitlinga
IMS ATSTATYMUI
gelbėjo vyskupas Pinten iš
orderinojant nemažiau kaip pusę tuSali nupirkti.
Thompscno
raportas.
delegacija
vakar
vakare
išvy
Grand Bapids ir vyskupas Al2 Penkių svanj v iedrukai
RUMUNIJOS KARALIENĖ
$2.ao «no.
1
T>*rinejęs Filipinų Salas ko į Geneva.
M.30
PARYŽIUS, gr. 5. — Pra $ Petikiij svarų viedrukai
thoff iš Belleville. Konsekra
JAU NAMIE
10 Penkių svarų viedrukai
$10.00
Sakoma, Stresemann išvy
nešta, kad d a r treji metai bus 50 Penldų svarų viedrukai $45.00
vimo laiku sanktuariume bu pulk. Thompson pagamino
express'u
BUKAREŠTAS, gr. 5. —reikalingi atstatyti kaikuriuos Siųskite Siunčiame
Money Order apmokėjimui 3236 S. HALSTED STREET
vo ir Cincinnati arkivyskupas prezidentui raportą. Nežinia, kęs be jokių definitivių savo
s
Chicago, Ui.
at tą raportą prezidentui jis valdžios instrukcijų. Bus l a u - Vakar is Paryžiaus eia par- 'karo sunaikintus Francijos
A. G. GILL
- McNichola*.
Telef. Boulevard 6737
228 West Huron Street
Pamokslą sakė Miliraukee patiekė, ar ne. Tik žinoma, kiama, ką T. Sąjungos taryba vyko Rumunijos karaliene, k u plotus. Daug darbo jau atlikkad jis prezidentui atliks tris žadės Vokįetijairi
lankėsi Amerikoj.
,ta. Bet nemažai d a r likę.
Chicago, ūl. Septintos lubos
arkivyskupas Messtner.
•

-

Ar Gen. Wood Bus Atšauktas Is
Filipinų Salų?

Santarvės Diplomatai Turėjo
Mitingą Paryžiuje

J, J. STASULANIS

Pinigų Kursas.

EAGLE MUSIC CO.

•• ..

* ^
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Pirmadieniu

Gruod. 6, 1926

naės |flots įgijimą, yra ptfo tarptautinė ekonominė komi /
kieįiai suskubs fodį tarti, —
fctsties. «j\ventojų skaičius sija. Ji gamina planus eko
pavergti.
<+m
nuolat dauginasi ir jiems vi nominiam Europos susivkjniGyvename pavojingą Lietu
mm vai momentą. Ta pavojų Tisą
siems ima stokoti duoaos. }imui. Pramatoom, kad 1^27
"*«»»«*W»^"»
Daug Jiemsipmišaą kyla iš to, ktd kfiikme nori pa
Valdžios pritdermė gyvento metų pradžioje komisija baigs
Lietuva mato, bet negali at
Kuomet
Europai
politiniu
saulio tikslingumu įrodyti Dievo neklaidingtoną. Mes to noro
jus aprūpinti duona. Kadan savo darbą ir bus sušaukta
sispirti. Laisvamanių ir soe.atžvilgiu
negalimas
daiktas
neturime: Mes tik aakome, kad pasanlia tiŠMSMgunms įred«,
T*L Rooeevelt ITtl
gi duonos namie nėra iš ko plenarė tarptautine ekonomi
demokratų valdžia parsidavė
susivienyti,
ji
mėgins
nors
euuuterijalė Umimti* jįm ii****** m&l*i4mgi»m**
ac
gaminti, reikia daug gradą nė konferencija, kurtoje bus
žydams, rusams, vokiečiams \ &~
'
eJuMiomiuiai
susiartinti.
įrodomas dąiirtfią nefciri«#ais » i * 0 fee**r* m gn*»di« tik*
atstovaujamo* visos Enropo-i
ir lenkams ir neboja lietuvių
Klkononiiaiąiii Europos vai ar miltų iš svetur įvežti. Tae
linguinu.
valstybės._ Šioje konferenci
baiso. Dabartinė Lietuvos val
stybių susiartinimui pradžia labai brangiai atsieina. Neno
Nereikia «teh*»**s m taiaėtaisiais disteieologijos įrodyjoje, kaip sakoma, bus padė
i • niA^A« Uždarbis''
džia afera lietuvių valdžia. Ir'
jau "padaryta. Kaip žinoma, romis reikia ieškoti naujų že
mės plotų, iš kuric butų ga- ti ekonominiam susivienijimui
mais. Kada žmonės suprato, jog afclosios žarnos
toji
svetimtaučių
mažumų
<mlį
Francįįoa,
Vokietijos
ir
kiiij
Prasidėjęs bernaičių Kole
gsali būti pavijingas, kaikurie tėvai d*»ė išpjauti tą i m a 
3ima gauti reikalingos duonos. pamatai.
džia
kartu
su
lietuviškais
valstybių
plieno
pramoninkai
gijos vajus s* pirmąja gruo
gai į savo mažiems kūdikiams, nes tam amiiui operacija ir
Ąmeiika į tą Europos judė
Eupopf sndaBo
daugybė
laisvamaniais
veda
Lietuvą
Į
sudarė sąjungą.
džio diena daug žada. Pirmo
nepavojinga ir neskaudi. ffečian dakar rimti gydytojai im
didesnių ir, mažesnių valsty- jimą su dideliu nepasitikėji
prapultį.
Paskiau
bus
sudarytos
'kitų
šios vajaus dienos dailiai paoperacijos nedaro kūdikiams, nes įritiymm& parode, kad kū
bių. Vienos jų turtingos, ki mm žiuri Amerika yra nuoOal
aiškiai
pamatytapa
pramonių
sąjungos.
Bus
ban
ttnodc. I a t s i r a s kolonijas
dikiai, kuriems tapo išpjautas pawji»gft6is žarnos galelis, už
tos vargšes. Vienos j ų turi mouės, kad norima sudaryti
vojus
iš
Lenkijos
puses
pa
dyta
panaikinti
tarpvalstybi
]*tfl*£6ti atsišaukimai išplatiiiaugdavo su kokiu nors nenormaliŠkumu. Tai gi nors nėra ži
bloką,
daug derlingos žemės,- kitos (.konomitli Europos
veiks
šalčiau
i
karštas
liaudiniai
muitai,
viršprodufcejja,
Ii, kitur platinami. Visi Anios, kam* yra reikalingas tas akiosios žarnos galelis, tačiau
»
tik smiltynus ir. akmenuotus kurs pinniauaia nus atkieipsuvienodintos
daiktams
Jkaimerikos lietuviai gerai su ninku galvas* ir supras, kad jis reikalingas.
,
j&loius. Vienos turi daug gam t*s prieš Amerika
a o e tf Eų
pranta būtiną reikalą ku*>~ Lietuvą valdyti be lietuvių
Spuogai vyrams ant krutu** lieka dėlto, kad visi vyrai
*°9* ****** "*** tos turtų, kitos — nieko.
mingesne'',
didčtureių
greičiau įkurti lietuviams ber įjaitijų negalima.
x
yra moterų vaikai. Vyrams tie spuogaj neneikal«gį bet ta jė- • M M ^ e " ~
duMarfu
Ir štai jų kiekviena šian- PKICKIŲ DOOnį DARBAS v.
replėse.
naičiams Kolegiją ir tuo tiks
ga, kuri motinos viduriuose veikia dirbdama vaisiui krutinę,
SAVAITME.
d i e j užsitvėrusi
aukštais
Marijavitai.
Jei Europos valstybes at
lą aukoja vienos dienos už
yra reikalinga ir tikslinga. Ttojji jėga smarkiau veikia ant
muitų tarifais. Aukšti tari
darbi.
Prieš pasaulinį karą Len- mergaites krutinės, dėlto su laiku jos kratys užauga pilnos. siektų ekonominį susivieniji
fai pabrangina gyvenimą, ne Automobilių gamintojas For
Jeįyu tik visose lietuvi t; lijoje a t s i r a s Marijavitų, ki- Ta pati jėga silpniau veikia ant bernaičio krutinės, dėlto jam mą, tuomet, smnoma, ir polileidžia tai ar kitai valstybei das įvedama savo darbinia
kolonijoje sutartinai bus vei Utip — Kaalavitų a U kala. Ji krūčių vietoje tepasidaro tik spuogui-iai. Kai kurios jėgos gam ti»e* nelygybės butų galima
is kitų parsitraukti reikalin-jkam o dienų. darbo savaitėje
kiama, galima tikėtis kad yra labai panaši į Aj<oeriko.>e toje dirba vieną bendrą darbą augaHauis, gyvuliams ir žmo 4engvian išlyginti. Nes nesu
gų prekių ir daiktų. Nes tai sistema nemažai trinksmo suvienu metu Kolegijos Fondą gyvuojančius 4aez&ležninkus \ nėms. Tos jėgos tikslingos vujoįe savo samplatoje, gali viena tikimai ir karai dažniausia
visa labai brangiai kainuoja. kėlė pramonėje.
žymiai padidinsime ir priaj-j su tuo tik skirtumu, kad kaz- me kokiame nors daikte padaryti tam daiktui nereikalingą k|)a del ekonomines-tos ar ki
Bet štai Ravenswoode, CbiEfuropa jaučia, kad Aineri
tos
šalies
padėties.
Kuomet
lavitai
nori
pasilikti
katali
tinsime tą dieną, kada bis
pasekmę. Bet butų neprotinga iš mažo vietinio nenaudingu
kos plačiai išvystyta pramo cagoj, H. Cr. Saal Company įviena valstybė turi perdaug
galima tiesti tai mokslo »>eji kais, tik s v. Tėvas jų katali- mo daryti išvedimą, buk visu jėga nenaudinga.
nė ją skriaudžia. Už prekes staigoj, 1800 Montrose ave.,
įvairių
gamtos
turtų,
o
kita
to
tovei pamatus.
kais nepripažįsta dėlei jų
Ūsai su barzda ir žemesnis balsas pačiam vyrui nei nauir visokius daiktus Europa tu kur gaminami radio jrengimaL
A * * Draugas' • įjagiaa visaisklaidingo mokslo, o Amerikos j d o s n e a t a e ^ B e i n u a s t o l i o *epad*i», feet tie daiktai nėra be visa neturi ir vargus veika,
ri brangiai mokėti Amerikai. jau penkti metai kaip turi įve
1
-Jieiuvius prisidėti prie to -nezaležninkai- visai nieko r e i W s ^ ^
j i e «į tą reiškia m*- ?™ « ^ . nepasitenkinimas.
l y ^ ^ ^ i ^ , &*
Bet ekonominiai susivienijus dusi penkias dienas darbą sa
Ieškoma priežasčių varu atm.^fcutturingo ir mūsų išeivijai bendro nenori turėti su Kata sų veisles plitimui.
ji galėtų pati sau visko pasi vaitėje. Tos kompanijos pre
;
ti
kiek
turtų
iš
turtingesnės
utino darbo, — įkurti Lietu- likų Bažnyčios Galva.
Materijalizmo istorikas Lang tyčiojasi iš gamtos tikslin
zidentas Gordon tvirtina, kad
ja minti.
išką. Kolegiją. NepagailėkiTų kazlavitų arba inarija- gumo, kad ji žuvų veislei prilaikyti priperia neapsakomas ik-.| valstybės.
•
kaip kompanija, taip darbinin
Jei
tokia
Italija
šiandie
Šveieaiijos
mieste
(ieneva
me vienos dienos uždarbio, oi vi tų yra atsiradę ir Lietuvoje. rų daugybes. Tačiau negalima užginti, kad 4a priemonė iškai tuomi patenkinti.
Jij vadas TulaUi ir šiandie tiesų tikslą pasiekia. Didieji žvėry* turi daug badų apginti rimtai galvoja apie naujų .a- turi konferenciją T. Sąjuugoe
Kolegiją turėsime.
Kad šeštadienį turėti liuosą,
skelbia Mare
luudauskaitę savo gyvybe nuo pavojų. Mažieji ginasi nuo išmykkuo nore
pirm penkerių metų kompani
Taika ir Lietuva.
Kaune.
faktų, todelei nei nestikome, kad viskas gamtoje tikslinga. ja darbininkams pasiųlė ketu
savo vėislingumu.
T ,
Tų paeii) marijMvitu — kazPripažinti žmogaus buvimą neapgyventoje saloje dėlto, rias dienas savaitėje dirbti pi
Iš veislingumo kaipo priemonės veislei išlaikyti negali
Valstybės daug kalba apii1
* * arcivys'c. ipas ••
Ko- ma juoktis. Jis pasiekia dar irkitą tikslą, (iyanrfc§* tikslai, kad ant jos rasta nudegus degtukas ir nepripažinti tikslin
9 valą ūdas, gi penktą dieną —
taiką, bet taikos nesimato.
vci^-kis i; "vyskupas^ Feld- matomai, yra eiti prie kaskart tobulesnių gyvybės formų. Že gumo gamtoje yra didelė neteisybė proto srityje.
Paskutiniu laiku tiek Italijo
n.nn'aii kaltinami P^ocko pro mosios veisiės yra labai veislingos. Jųjų perais minta aukš
(Bus daugiau) *
(Tąsa ant 3 pusi.)
je, tiek Rumunijoje, tiek Lenkuratoriaus, padurius jiems tesniųjų veisiių ypatos. Todėl gyvybes ėjimas fobuiyn susi
kįįoje įvykiai rodo, kad toli
k'.minaJią nusiženirinui. Kad trumpina sau kelią ir eina sparčiau. Grudai, uogos, ikrai, kiau + - » - - •
taatoius prie pastovios taikos.
išvengus arešto, tiedu * vys šiniai ir Šito* g y v o / a ^ u | ^ a z ^ o s nejaučia mirties kentėjimu,
KABflMJ DOVANELES GERI AUSIA PIRKTI PAS^INOMA IR ' :
, fiumunijoje kariauti ręn44
kupu" su keliais savo kuni- tapdamos aukštesniųjų gyvių maistu.
•
"•'
PATIKIMĄ JUBILIERĄ
"
ginai partijos už Icara liaus so- , gaiš" pabėgo iš Lenkijos, ne
Kirmėlės, musės ir kita Duonelaičio išvardytoji jų kai
stą. Italija ieško naujų že va rūpindamiesi marijavitą menė, išrodo nenaudingos, žiūrint į ją žn*ogaus akimis. Bet
itesma
4618 & ASHLAND AVENUE
mi^ apvaldyti. Lenkija ga- ateloalą sujungti su provoslavi gamta turi plačią ir didele dirbtuvę, kurioje kietoji loedžiaO
Janda .dantis prieš Lietuvą. ja. Jie pasirodė Bielgrade,. ga daug kartų perdirbama, kad galatinai taptų t i n k a n t i pnIr tame laike Tautą Sąjun vaziuo Mą pas bei ĮJOS ^ Į g i n d u jausmams ir mintims. Nėra ©ei «aiiiausio abejojimo,
r
gos nusiginklavimo komisija riarką Dimitrą', iš ten į Sofi
kad visiems vabalams ir gyvianu* toje didelėje gamtos dirb
29 lapkr. dieną praneša savo ją, į Konstantinopolį, Jeru
tuvėje paskirta, darbo dalelė, kurią jie kiekvienas sąžiningai
nuomone, buk šiaurinė Ameri zale, Aleksandriją ir t. t.
nudirba.
Mūsų Kainos — Teisingos
ka ir Europa pakankamai eAtskilo nuo Katalikų Baž
Kai kuriems vabalams teko uždavinys sunaudoti žmogaus
rarduodaine už niažiautrtą, kaina, kur kitur taip negausi. Užlaikėme vi
konominiai apsirūpinusios ir nyčios, neturi savyje gyvy
sokiu* laikrodžius, žiedus, šiiuUmius ir deimanthdus; eoncerUnu geidau
prakaitą, priskretusį prie kūno. Tą darbą bedirbdami tie pa
siu, attaoniku rusiišku ir prūsišku išdinbyšeiu. Balaiky, gitam ir smui
"galinčios nusiginkluoti ir sa bės nei paramos negauna,
ku. Kuklu tik <r«ikia. Dirbame visokius ženklus draugystėms,
niekintieji vabalėliai pristygsta uždare savo maistui ir pataisome laikrodžius ir muzikališkus inatrumeotus atsakančiai.
v o šalyse palaikyti taiką,
Į tad ir bando prisidėti jaie
; siima jo iš apskretusio žmogaus kraujo. Besiekdami to krau
Taipgri užlaikau pilna eUe barberiniu daiktų, kaip tai:
1 Priešingai tiems nusigin panašios sau atskalos.
britvas, mašinas plaukams kirpti ir tt.
jo, anie gyvulėliai, verčia žmogų greičiau apvalyti savo kū
KALBAME LIETI'VI AK AI
klavimo komisijos praneši
ną ir suteikia jam sveikesnes gyvenimo sąlygas.
Esperantininkas.
MARYAN L AST
mams dedasi Rytų Europoje,
Šiandien mums sunku pasakyti, kam reikalingi kai kurie
4618 South Ashland Avenue
Belgijos didvyris, Liežo gj
įį— Lenkija paruošė visus plaligų vibrijonai, ypač maro grybeliai. Taip ir prisipažįstame,
opcm
uus staigiai užpulti Lietuvą. nėjas, gener. Leman esąs ge
Tel. Boulevard 0595
kad mes jų tikslo nežinome. Deito «avo teoriją nelaužome
paimti ją ir kol rusai, ar vo- ras esperaafl^tas.
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J uždarytos, langai iš vidaus lentonus nž- dančiu vandieniu, gi Įiubriovusieji į piiestatyti, veik visose grineiose užkurta menes iš tainsiu. pakampiu liko pasvei
1
krosnie, iš kaminų kylo durnai, gatvėj ne kinti spragilais. Puolimas nepavyko. Vie
gyvo sutvėrimo. Tuotarpu kareiviai, pa non tik stubon pasisekė" įsiveržti. Eatb
siekę kaimo galą, ir patemiję nepaprasta, vieną pasenusį žmogelį. Kareiviai gero
\
(Tąsa).
— Ką dabar veiksime* - užklausė tylą, karininkui paliepus sustojo atsargo kai jį apdaužę, surišo vargšą ir įmetė
je. Karininkas prisiartino prie popo, ku vežiman. Iš senelio sužinota, jog moterų f
iidns vyras.
— Kepasiduosiinel — sušuko desėt- ris kartu su kareiviais vyko į Budrikius ir vaiku kaime nėra, jos kokiu tai paslap
kas babaį. Ir visų Budrikiškių tarpe kilo suteikti šio kaimo gyventojams kruvina tingu iudu kur. tai dingo- Į stubas įsi
veržti nebuvo galimybes, tat kitos išei
pasiryšimas kovoti ligi paskutiniųjų, kird krikštą, pravoslavijos, tarė:
— Ką Tamsta manote? Kodėl k|u- ties nebliko, kai tik palikus sargyhas |
nufeikraelus popo priespaudos ir u stražkaime grįžti į Ežerus ir laukti iš apskri
niko" žiaurumo.
me taip ramu!
— Niek^ ypatingo, —atsakė popas. eio pągelbos. Taip ir padaryta: popas, ka-1
Tnhim laikui praslinkus jau Marge
lių kieme nei vieno svetimo žmogaus ne — Mužikai užsidarė savo bakūžėse jnaay- liniukas ir keli žandarai susėdo į vežimus
buvo. Visi ižvaikštiaėjo po savo stubas. darni, kad mes jų iš stubų neiškrapštysi- ir pasuko arklius į miesčiuką, o keli raiti
Budrikius apgaubė nerimasties dvasia. me. Paliepkite kareiviams laužti duris, kareiviai pasiliko sargyboje.
Bet štai ir pusvalandžiui nepraslin
Visi ko tai nepaprasto laukė.
greitai pasiduos .
Iš tikrųjų, ilgai laukti. neprisėjo.
Karininkas, klausydamas jjopp pata kus Budrikiuose kilo gaisras. Tai Marge
Vakarop, sambrėškiui pradėjus tirstėti, rimo, paliepė kareiviams su syk uiatakuo- lių tvartas degė. Sargybiniai kareiriai,
netoli miiko kelyj, kur* veda į Ežerus pa- ti vįsas stubas. Kaneivini 15 VJTĄ skai bijp4wni artintis prį* kaimo negelbėjo, l
sir<xįė keli raiteliai ir du vežimai. Visas čiuje puolė namus. Paskinto nešvarus gi ugnis sparčiai augo. Užsidarę stuboBudrikiu kaimas žaibo greitumu sužino rusiški keiksmai, durų daužymai, skafaibė- . se žmonės, bijodami, kad gaisra* neapjo, kad kareiviai ateina bausti "buntovš- sys Hugurytų bangų stiklų. Manyta, kad iiatų viso kaimo, jr*dėjo bėgti kilusios
gesinti. Kai matai subėgo viso kaieįkus'* <«aai|U»inkii*^ Kaime kilo neiš- greitai stubos bus atidaryto. Bet a^ismuišima^ kliksmai, verksmai, likta. Budrikiečiai pasirodė nesą. toakš- m',«fTav Prisiiiįn^ kad i*3wrtelyie hmo
dejavimai, b*gbjiinas. Tačiau viskas u-.| tus, pasipriešino stiprl^č. Beąivemanticji suristas "WdWUaąs'V m savo sėbrais.
miai nvarimm, »«tilo. Stnbiį duiys tapo Į P#P Inngus kareiviai tapp pažiak&yjį **&- Kelį drąsuoliai «ofcn tvartelio vidun, jau \

POPO NAGUOSE,
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liepsna apdnitan, ir už valandėlės kiekvie pėdų. Galop susekė pėdas ir viskas pa
nas jųjų viiko su savim suraišiotas žmo aiškėjo... Moterys sa vaikais pabėgo į miš
gystas. Taip tai tapo išgelbėtas nuo mir ką. Tuojau nusiųstai raitus kareivius sau
ties Budrikiu kaimo feadelis. Margelių goti per^naktį mišką, kad moterys iš ten
karvytė dar pirm to cati isbego iš tvarto. nepabėgta, kad rytojaus dieną, padarius
Tlio tarpu it perkūnas trenkė į mi- "medžioklę"... Popas dabar begalo džiū
nią- Staiga iš visų pusių pasijuto esan gavo, nes buvo tikras, jog aukos jau tik
ti apsupta kareiviais ir žandarai s. Mat, rai jam nepaspruks iš nagų.
kelyje į Ežerus, pamatę gaisra žandą- Į
Bergždžia popo buvo viltis, nes morai, karininkas ir popas paskubėjo grįžti torų jau miške nei vienos nebuvo. Kuoatgaį o čia atvykę pasiskubino patylo- 'met Budrikiečtai pamatč būrį kareivių
nus apsupti susirinkusius vyrus. Priešą- j( besiartinantį kaiman, moterys, aprenguky išėjęs popas sušuko: "Negodiaji, pod- šios paskuboms saro <f«ikuei«s, išbėgo
dajties" (latrai, pasiduokit). Budrikie- su jais į sodnelius, paskui dasignvo jau
eiams kitokio išėjimo nebuvo kaip tik jų, gi tbjesniai kloniais per laukus Ugi
pasiduoti į nevidonų nagus. Keli karei pat miško bėgo. Tam] bėgime rudens
viai i paliuosavo gulinčius ant žeuiės iniglos ir vakaro samferia&riic savo ne<<
stražniką", ir jo sėbrus, gi kaimo vy perrengiama skara apdengė, paslėpė jas
rus žandarai suvarė i didelį kluoną. Pra nuo a&ų besiartinančiu, k a r e i v į ir popo.
dėta kratyti stubas, bet nieko nesuras- Miškan dasigavusios, mlandėlę atilsėju
ta, neaurasta ir-gi moterų bei vaiku.
sios, leidosi vien joms žinomais takais ir
— Kmr moterys su vaikais! — rėkė I takeliais pfrie TSemflBO, o suradusios po
popas. Tačiau tardomi vyrai nei žodžio i rą valčių persikėlė su vaifcnįs kiton Netai neatsakė.
fi^sc pįae%: O ten tai jam joms nebuvo
— l\irinie laiko, pajuteteirae, o viš blai»ee,' nes palįstameji, fcntmynai bei
telės su viščiukais grįi, —'tarS piwityelo> gimines.'. prįčme jas į savo : pastoges ir
damas popas. Kareiviai pradėjo ieškoti paslėpė 4 nuo WMXU yopo icer&)sfajimą.
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8 valandas. Darbininkai suti
ko ir nuo to laiko lig&iol taip
18 EUROPOS SUGRĮŽO
M Jtadmid 88M
p > $1000 dirbama.
Telef. Boulerard 7041
Prezidentas Gordon dar pa
Wl
"•
i Tai mūsų biznieriai.
GYDYTOJAS IR GfUBURGAl
reiškia, kad įvedus penkių die-^
Gydytojai, C^rurgai ir
*.
Į
Trumpas Žinelės.
i West Pullmanu kolonija <**-[*! sistemą darbininkai išna-fl ^ ^ ^ ? j J S Ž ^ ^ ^ N Ų B
. 3133 South Hsiited St,
Specijalistai Elektretarapas
Valandos: 6 — « # ryt6
AYestpullmaniečiai lietuviai i n r atrodo visai ne be ta, ko šiau dirba. Kaip didelis išna-J
Aat B. Zaleskio Apttefeos
Atsivežė gera • Kaistu iš
Vakarais nuo f DU •
katalikai džiaugiasi pasistatę kia pirma buvo. Mat, pracįta/ sumas jis negalįs pasakyti, ka- *
Et*.: 6504 a Arteoaii Av%,
Vokietijo* Ligoniuji pri
naują svetainę ir ja naudoja \asi.r4 miestai išpilė, ištaisė dangi kompanija pirmiau dir- ,
t
ima kas dieną nuo petį),
TtL Rmnkfc,
|1D
D CJ Al
mi. Lapkričio 14 d. Moterų Są Tiaujai visas gaUe.;; ir sutaisė bo fonografus, paskiau ėmėsi
VaJL; fTtanmocais i r
iki 9 vai vakare.
nuo i Iki s ra! rak.
jungos kuopa buvo surengus £u i latvius. Daoa: gatves at radio įrenginiu, gamybos.
X O
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Kfl
l
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Tffl
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fa^i
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D E N T Į S T A S
pa lapijos naudai gražų vaka bodo kaip stiklio. galima drą
f
rus.
*=^'
'
^
=
U
4454
So.
Western
Avenuc
ra. Buvo rodomi krutamieji siai važiuoti su automobiliu, ^ e j o pasikalbėjimą su gerb.l Valandos: Nuo 10'ryto iki 9 vai.
OFISAS:
paveikslai, o ant galo buvo šo naoereiks "taji?™*" palikti, j italų klebonu reikale lietuvių | L
1411 S. 50Ave. Cicero, DL
GYDYTOJAS I R trHIRURGAa
kiai. Žmonių atsilankė daug.
X •— Spinduliai
P* J parapijos. Italų klebonas reiš
Telef. Cicero 786 M.
Ofisas
2201
TToal SSnd Streot
Vakaras pasisekė.
kė didelio pritarimo.
Oor. « . I * a v i u 8t. TeL Onnal 6222
DR.
P.
0
.
LUOMONS
Reiideiicija: S614 W. 42nd St.
Po šito pasikalbėjimo ko
Tat Tiatiiciltu 6666
LIETUVI* jflHIIHlHH
Sekmadienio vakare, lapPhone
Tardą
S
U
S
Valandos:
1—4 A 7—8 v. v,
mitetas nuvyko aat 16 Ave.j 2201 WEST 22nd STEEET
KodeSoJ: 16—41 ryto.
'kričio 21 d., buvo surengtas
pas gerb. kleboną Knura, ku
«MH
• ••
'
TeL 06004 • • « •
parapijos naudai šokių vakaris labai maloniai komitetą ValAndos: 8—11 ryto: l — f Tskars
Lietuvis Gydytojas
Čia yra geriausia vieta pirkti Mulabai puikų veikalą "Fs3310 South Halsted Street
zikaiiskus
instrumentus, užlaikome ras. l'ublikos atsilankė pilnu- biolą" stato Moterų Sąjungos sutiko. Kalbėtasi suvirs pus
didelį pasirinkimą: Radiolų, G r a m ą - ! . i £ | - <vpt*mip
CHICA.OO, ILU
Muzika buvo
antros vai. Klebonas Šv. Šir*,
Dr.S.A.Brenza
fonų. Smuikų, Pianų Volelių, Re
54
kuopa
gruodžio
12
d.,
fcv.
4608 SO. ASHLAITD AVBį
kordų ir visokiu kitų muzikos srity gera. Vakarėlio buvo •inksiuas
dies parap. sake: "Savo daik
je dalykų. Taipgi m e s dirbame l t a D E N T I S T A I
Jurgio parapijos svetainėj. tus turiu sukrovęs į dėžes.
6766
lianiškas ir Rusiškas Armonikas; tai ir g važus. Parapija laimi jo.
VaL: 6 ryto Iki 12 plet: 1 po
some atsakančiai Pianui. Vargonus
YVestminster ir Cardoni Avc's. Kaip tik lietuviai bus gata
piet Iki 3 po plet, 6:26 r**. Ud
DR. A. J. JAVOIS
ir visokius Muzikališkus Instrumen
9:26
GYDYTOJAS IR
Nuoširdžiai kviečiame visus vi paimti parapija, gaus ku
tus.
Šeštadienio vakare, lapkri^r
4666 BO. CALIFORJOA AV1DNUK
5=
UI
MŪSŲ KAINOS PIGIAUSIOS
detroitiečius
atsilankyti
j
šį
V
A
L
:
t
iki
12
ryte;
S
iki
6
p.
io
27
d.,
parapijos
svetainėje
Grantafonai $7.00 ir augšt-iau
nigą, aš tuoj išvažiuosiu". Sa
p. 7 i d I vak. Panedėliais ir
Armonikos $5.00 lig $500.00
Imvo surengtas Ix Vyčių 35 vakarą, nes veikalas vienas
PėtnyCiom. 1 p. p, l u )
ko, **• kardinolas gerai žino,
Dr. A,J. KARALIUS
Mes išsiunčiame į visas dalis Su- i
aUieka
puikiausi
dentisterijos
mmmmmmtm
gražiausių.
Lietuviu
kalbon
iš
-W
vienytų Valstijų. Ant pareikalavimo kp. šeiminiškas vakarėlis. Ka
B^-mm^^mmar^*
kad ši parapija negali gyvuo*; darbą už kainas kurias visi iš
' lietuvis Gydytoju
prisiunčiame katalioga dykai
vertė
Jonas
Tarvidas.
gali, sutelkiame egzaminą, dykai
dangi buvo paskutinis pagi
ti, nes per maža turi žmonių., ir
3303 South Morgus IU 6*1
GUS BALSEVIČIUS
pasakome kiek kainos darbas
link ?niinii>.io laikas prieš Ad-* "Fabiola" dalyvaus sakan Be to naują bažnyčią statytis iš anksto.
1733 Wcst 47th Street
X-RAT — GA»
ventus, tai jaunimo susirinko tieji Detroito įžymiausi vaidy- lietuviams ir-gi nepatartina 11215 Michtgan
si
Chicago.
It E US I J 0 S
A ve., Roseland
los: B. Petkiene, S. Paurazas, ir kardinolas nepavelys. Grei
Tcl. Oommodore OSOt
nemažai.
Garai H
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6658
9
ryte
iki 9 vak. kasdien
&cg>
matų
kaipo
P.
Medonis,
A.
Valiukas,
K.
Jaunimas šoko, žaidė /gra
Nedėlioms 9—12 diena
čiausia jums paves šią. parasnirurgas Ir
6558
So. Western Ayenae
IlilK
žiai, o ant galo buvo ir užkan Daunys. ir O. Kiuberien^.
Gydo staigias j r
5 iki 9 vakarais
vyru, moterų i r vaikų pagal
Pradžia lygiai 8 valandą.
dis.
NedėUoms pagal sutarti.
Gydytojas ir Chirurgas
jauslus meteSns X-Mmw Ir
Lietuviai ne juokais uarbtio Į
elektros
Tcl.
Hcnilock
2061
1821 South Halsted 88, 4
Kviečia visus.
PRANEŠIMAS
jasi. Jeigu gautų tą parapija į
Ofisas ir
Rezidencija €666 S. Artesian Ave.
Rengėjos.
Pradėjo Eiti
18Ui St^
Parapijos bazaro šį metą
Valandos: 11 ryto Iki S po pietų:
ii dar tokioj puikioj vietoj,
6 i k i 2:80
nebus. Kaip praeitais metais,
Ir nuo • | k | t ; 8 t vai.
tikrai butų laimingi.
OPTEMITRISTAI
taip ir šįmet gerb. kleb. kuji.
Jono Draugas.
Valafonali
6288
tr ofiso c*. Blvd. 5918
Mėnesinis leidinys, TIESO J Paiskauskas, su parapijų^^^^^
6186
Šviesoje nušviečiantis dieni aais, nutarė bazaro surengti,;
3235 South Halsted S t
Iš Radio Stoties.
o
geriau
paaukoti
tam
tikl
VUL: 6—16 A, H . tr p o f r.
klausimus.
Parapijos reikalai labai ge
8464 & HALSTED 6 T R E B 1
į.i
bazaro
auką.
Žmones
tą
Ofiso
TSJL: 1—8 p. p. 8-8 VSA vaJt
Prenumerata metams . . $1.1
rai sekasi. Komitetas,' Anta Tiesos Žodi* p. Vanagaičiui.
OPTEMITEISTAB
m
m
i
m m
i M i "j
Atskira knygele
10 sumanymą remia i.* aukoja ne nas Jonča ir Kaz. Ivinskas,
'
/•Adresas:
Mažas sunms r'm.iru. Yra to- sekmadieny, lapkričio 28 d^ "Draugo" 274 Nr. p. Vana
Dn. N l a r g e r i s
gaitis bara ėlevelandietį, kam
TJ53DT
»jis papeikia, p. J. Olšausko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisų po numorlu
3327 So. Halsted Street
dalyvuma
"Dirvos" kon
1624 E. FALLS STREET
4729 S. Ashiand Ave.
VALANDOS:
certe, užimant vargonininko
Nuo 16 ryto iki S p o pietų
Niagara Falls, N. Y.
SPECUALISTAS
vieta. Detroite,
Nuo 6 po pietų lkl 8 va), vakarą.
Dllovų, >iotcrų i r Vyrų I i * S
Bekmad.: nuo 18 ryto i k i 2 po plot
Pamatykite ŪKIS pirm nogi
Uetuvis Akių Specialiatos.
P.
Vanagaitis,
gindamas
p
VaL
ryto s\uo 20'—43 n a o
:
kitur. Tamstos patys pcrsJ6^J6J#jb l « g
"i
_
i.
i.
» >
» d
I'alenrviua
akių
Jtempimą
k
o
po
pietų:
nuo 7—8:88
nniMi rakandai yra naujausios
!
Olšauską,
prisidengia
artinto
rta esi priežastim galvos skaudė
Nedėliomis 10 iki 12
imrsiUuo<la teisiugomis kainomis,
jimo, svaigimo, akių aptemimo,
Ofisas TeL Boitlerard
Telefonas
M i d * a j 8888
ilultlj
išsirinkimą.
\
k
k
o
kas
tik
skydu.
Kas
gi
artistiško
\
nervuotumo, skaudama akių karADVOKATAI:
Reaid. TeL Drezel 6161
ga uumrui.
į
Atitaisau kreivas akis, nulmu
ten buvo atlikta, imant viską itį.
1
cataractus. Atitaisau trumpą regyDr.
A.
A.
R
O
T
H
UASH ARBA LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
tikroje to žodžio ^prasmėje. Ar •te ir tolimą recyste.
BOSAS GYDYTOJAS J R
Prirengiu teisingai akinius vlCHIRURGAS
gal p. J. Olšausko kankliavi sosa atsitikimuose egzaminavimas
J. P . W a i t c h e s
Specialistas
Moteriškų.
Vyriškų
su elektra parodančias
LIETU\T8 ADVOKATAS
mas apie kunigus ir davat Tdaromas
Vaikų ir visų chroniškų ilgų
t l a i i s i i s IT^H^T
Gydytojas ir COiirurgas
16756 So. Miohlgan Avenae
•
Q
rp
T
g
g
Spectalė atyda atkreipiama
kas? Ar jau mes, lietuviai, ne
TeL Fullmaa 5656
4631 M . ASHLAND AVE.]
kyklos vaikučiama
Specialistas Abstraktu. Vedėjas
3103
So.
Halsted
St
J
per toli nuėjom, belipdydanu
Tel. Yards 4)994
•Įsu teisiu.
Valandos nuo 16 ryto * 1 f *m~
Ksrapas Slst Street
Rezidencijos
Tel. Plaza 8266
artistas? NenudevėTrinie to kare. Nedėliomis nuo 16 1761 M
Vai.:
1—8
po
piet.
T—8
v
a
k
Ned.
Valandos:
l po platų.
gražaus
vardo^
Nno 10 iki 12 piet.
ir ivastadiontals 1 0 — l f d.
3224-26
So.
Halsted
St.
Phone Boul. 9757
Nno 1 iki S po prte*.
TeL Boulevard 7588
Toliau p. Vanagaitis sako,
Nuo 7 iki 9 vakarą.
Nedėl.
nuo 10 Iki 18 p l e t
—Si kad p. Olšauskas * užima
•Y
var- 1545 WEST 47th STEEET
- " •"
!
l
Tcl.
Canal
4674
LIETI VIS ADVOKATAS
U
Akinei $4 ir aogščian
I goninlvo
vieta tik laikina:,
••SSPBI
2221 W. 22nd St. arti Leavitt St.
Telefonas Caaal 2552
tad, pagal Vanagaičio išva
Valandos: 9 ryto iki 9 Takaro. Ses
dos, Olšauskas gali elgtis kai])
redoj ir PėtnyCioj nuo 9 r. iki «
686) S. Ked86s A»6.
2019
OanaJport
Avenue
T. Veda Tisokias
bylas visuose
nori:
ir
vargonininkauti
ir
iš
Lafsjette
66T6. V s i m d o s t-«
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
Valandos:
Kuo
8
D
E
L
t
GERIAUSIOS KALĖDŲ DOVANOS
tus Ir padirba visokius Dokumen
ėjęs iš bažnyčios purvinti dva
tus, ^perkant
arba
parduodant
kurios bus ilgam paminėji
siškiją su savo "kanklijada"
Lotus, Namus. Farmas ir Bizniusmui. Užlaikau didelį pasirin
Skolina Pinigus aut pirmo morkime Laikrodėlių,
Wrist
Kur logika?
gičiaus lengvomis išlygomis.
Watches, Žiedų, Deimanty,
Sakote, kad taip elgiasi ii
Karolių, Perlų, Ivorų setų ir
RR ^snlMfl HlftUI
tt. Taipgi esu laikrodėlių įfciti vargonininkai, p&v. Cht
I I H i V f U t T l V f l l l IflftffVffl
taisyme specialistas. Muzi
Kiekvienas vyręus, koris
A. A. O L I S
oagoje.
•
GYDVTOJAS tr CHTBUROA8
kos Skjnrius: Piani^, Gramą
Egzaminuoja
akis
•«•
pritaiko
aki
kenčia
nno
veneriškos
krau
ADVOKATAS
Sutinku, kad gal ir daly nius — 8lifuoti stiklai ant vietoa
fonų, Kolių pi,|anams dide
jo arba odos ligas turėtų
Ofiso ToL
*•
;
11 S. La Salle st. Room 2001
liausi pasirinkimą
vauja bendruose įrengimuose DR. JAN J. SMETANA
ateit del pilnos egzauiinaTeL Kandolph 1054 Vai. a n o t - 5
su
lietuviškomis
Valandos: S — 4 p . p. liskirtant
OPTOMETRISTAB
Lei
auksuose
perstatymuose,
VAKARAIS:
(iainomįs. Rekor
Seredemis Ir ftedftlojnis,
cijos,
kad
žinotų
gerai
savo
1861 South Ashlaud A
•241 S. Halsted St. Tel. Yards 00«2
marrtnke
ir B^tssrare• tT^f68jaJ
dų,
Armonikų,
Kampas 18 Gatves
IK'1 ne tokiuose **kermošiuo
7 iki » v. v. apart Panedėlio ir
pdėjittA,
Nekeatelcilįe
atet
• Smaiikų,
Gitarų,
V i i i " i . i OSSSJBJSSSStSKr
Pėtnyčios
se"
kaip
"Dirvos''
DUYO į
Ant
trečio
aukšto
viri
piatte
kitę
šieaidien.
Yra
priežastis
SSfV *
Mandolinų, UkuCM.
tiekos, kambariai: 14, 15. 1« tr IT
renetas. .
letų, Klernetų.
Valandos: nuo 9:80 ryto Iki 8:60 idekvieno skaiideįimo, o jei
M L S . L FRIDĘjm
vak.
Ofisas atdarytas Ne<>4Homis.
Su
mielu
noru
sutinku
su
p.
Dykai
Dovanos!
Kiekvienam
atsilankiu
jų& keaeiate skausmus tai
Tel. Randolph 4242
8866 s t 688%
siam
bus
duodama
dykai
puikiausios
dovanos.
Vanagaičio pasilaikymu sau
reiškia kokia nors Satos ta
J O H N T. Z U R 1 S
Viską parduodu nužemintomis kainomis ir
LEBTUVIS ADVOKATAS
vo karo) neditfea geraL
teisės dalyvauti, kur jam 'a?:
fIf8S»p.p.f«f«*.
PRITAIKO AKIHIUS
166 W. Monroe St. Chicago
gvarantuoju pilnai užganėdinti visus.
8fed8Homst
11 ryto ( U t 6
6
$10.00 X—E1Y «gzamiRes. 6026 Cbamplain Avcnue
kitam tinka, *bet kaip plafiom • •
• .
• ••
- ^ '
Midway 3639
aacija tik. $1.00 šį mėnesį.
•
•
ji visuomenė į tai atsineša, tai
V*l. 7-8 vak. Ofisas VaJ. 9-5
Až jaoas pasažtriK&iū kals
Tel. A m t f U f e SSSS
kitas dalykas. Ji taipogi pasi
atgauti sveikatą,
3331 SOUTH HALSTED STEEET
lieka sau teisės užgirti ar neužgirti. Tad veltui čia rugoti
Phone BouL 6561
Uili Ui OLKTRIII
u
GYDYTOJASIl
Ne
dzimdgis,
V.
P.
(John Basdshioas Berden)
Lietuvis Doctor of Optics
ADVOKATAS
1

MUZIKALIŠKU INSTRU
MENTU KRAUTUVĖ WEST PULLMAN. ILL i i į ? ^ j $ S į
#
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DB. C. Z. VEZELIS DR. AL M. RAMUS

Dn. J. P. Poška

•

'
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DU. S. BEZIS

DETROIT, MICH.
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I^AGRAIČIJNAS

••

.

DRUELLA

1

WINBERRY
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M.HERZMAN

DR. P. Z, ŽALA'

i

"TIESOS AIDAI'

MELROSE PARK, UL

I

, CLEVELANO, OHIO.

DR. VAITUSH, 0. D.

I

!
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I

DR. A. J. BERTASH

1

DR. CHARLES SE6AL

UJC
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PIRKITE RAKANDUS ATYD21AI
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Dr. Maorice Kata

A

•

JOHN MINSKAS

DR. F. D. TAUTKUS

Lietuvių Muzikos Krautuvė

DR. BENED1CT ARON
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SPEC1ALĖ ATYOA!!
VYRAUS

i i ^ f p . . ^ )|S-

Juozas A. Rizgen

fc i»*v ••S^SMP^P^PĮSSSSSJSJI

r

Dn.SlflfilEY

JOHN B. BORDEN

ATSILIEPDAMI % "DRAU
GE" TELPANČIUS SKELea«US. PRAŠOME PAMINETr'DRAUGA",

7 8. DEARBORJT ST.. Room 15S8
Telephone Kandolph $261

Vakarais 2151 West 22 S t
Telephone Roosevelt 6060
S a m u Telefonas Republle 6600

U

•

f

/ .
\

Vai. nuo 19 ryte Iki
Hedsiiomls nuo 18 i k i 1

3265 So. Halsted Stoft
Uos

lubos

ao w. *>dam »vd.
6xU « t a t s

Streot

Imkits elevsttėrj lkl 18
BnHU

mmam Boosn 1616;

DR. W. F. KALISZ

S»«V^8wf

sWsB«a^VT^BrSjSJsSBjSs^P

6B* ' P 8 » 8 6 W

TalanSos: K s s e l e s m o 18 lkl 9 fcf
a u s I iki S Takare. Išskyras «**>

^

r
m
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Pirmadienį,

D R A IT G A S
g g g B Į B B , I II
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TOWN 0 T LAKE.

C H I C A G O TE

Gėda tėvams.

>
--

Šalę mūsų namų, kuriame
VIETA PIKNIKAMS. gražiausių šioj apiėlinkpj par
ku ir geriausiai užlaikomas. gyvename, kitame name gy
Čia yra* ir "bathing- boachus'* vena katalikiška šeima. Tėvai
L. Vyčiii Chicagos Apskr.
eina į bažnyčią; o vaikai į pa
dėmesiui.
v ir šokių didelė platforma bei
..
. ( _.
,.,
'įvairiu kituk žaidimui įrankiu. rapijinę mokyklą. Pareida
Nesenai "Drauge" buvo pa- ; . \
.
/
'
. , u_ .
- T v. jaipogi vra vietos zaim "m- mas iš darbo aš tankiai ma
^ytneta, kad Chicagos \ y e u i
*. •
.
.
/ : 7
.
•loor" ir "tomus" u~ fcitfi tik- tau, kaip mergaite, lankanti
v ,
Mjskritvs žada savo ateinanti i
*.%».• ii
sv. Kryžiams parap. mokyk
n
,. . : išvažiavime
.v v. .
,,.
radicmj
(liepos;fra "baseball" diamo .i su lą, neša i namus nupirkusi
j7] ,.
didoku *'Grand Srana .
t ,. , *
d.) 1927 m. rengti toliau nuo
Chicagos Vyčiai nesigailės, bedievišką dienraštį.
rieagos, kur galima lengvai
Vieną sykį, sutikės mergaijei i*nms šią. vietą savo ateiįvažiuoti.
ZMn&'td ekskursijai, liepos 4 f tę, nešančią vienoj rankoj
Mes, yraukcganiečiai, //me d . B e t o , r-ia, a p a r t C ' ^ i c a ^ o s j t u r b u t , m o k y k l o s thiotiv l a i
te tokia, vietą ir patartumen ,,aun>no, suvažiuotų no vien riejimų "cardboard'' o kitoįvažiavimo komisijai pasitei- SVnnkogano Vyčiai, janniu'a>, jo bedievišką laikrašti, pa
ffeti apie ją. Ta vieta, kurią bet ir Kacino, Kenosl'.os, M-« klausiau: "Mergaite, ai-gi ;įuuos turime omenyje, tai gra \vauKes ir Slieboygano. Pasi-: M;, katalikiški namai skaito tofai \Vaukegano miesto Foss darytų tokia ekskursija, ko-. kį laikraštį ?" Mergaitė, trū
•ark. Ją galima iš Chicagos kio- dar ši apielinke niekad j p*** 1 susigėdus, atsakė: "As
tsiekti per valandą laiko nebuvo mačius ir gal nematys. į nieko negaliu pagelbėti'. Pa.
, v __, ,
'sirodo, tėvai lankauVhii pa
(raukiniu
arba elevaiteriu
M .
Giinonus iš WauKegano.
...
, .,
Į'Skokie Valley" keliu. Gelei rapijinę mokyklą JUTO vaitinkeliai turi numažintu bilie"=*> i kns kasdien siuntinėja bedie\ų del šitokių ekskursijų.
^;\i. v kų laikraščių pirkti. Aš ėta
Foss Pcrk guli ant Mieldnedarau jokių išvadų, tik tiejan ežero kranto ir npauros
i siog sakau t geda tokiems tė
>uikiais medžiais. Yra vienas
vams. Susipraskime bei kar
ią ir nesiuntinekime savo vai
kučių nešioti į namus dvoi kiančio purvo.
GtfABORlA
i
Riešutėlis.

Jie veikia ir labai smarkiai
veikia. •
Praeitą antradienį gražus
mergaičių ir vaikinų būreliu
susirinkęs rimtai svarstė kuo
po* reikalus. Visi stojo i dar
bą.

"Bunco party''.
Nutarė surengti
"Bunco
paity^. Vakarėlis bus gruo
džio 16 d. Jucius restaurane
Kviečiame kitas kuopas atva
žiuoti ir paremti L. Vyčių 1$
kp. O mes atsilyginsime kitu
kartu kitoms
kuopoms
giant vakarus.

<==^-—-- "

kytl

• —=^ r i u.
Permainė.

Patarnauja laiao
t»Tė— kaopJctftosu
Kelk&le meldžiu at
sJsauktl. o
mau«
darbo busit* «**»
nedlntl.
t!7»

A. |

RCA- Radiola
MACĮ

Il»t

»V

THI

NAKUI

Ot

A.

JUOZAPAS
MIKALAUSKIS

I U I C 1 I O N I

41St

GRABORIUS
Mūrų patarnavimas latdoturėse
Ir kokiam reikale, visuomet estą
aanžlningaa
ir nebrangus, todėl
kad neturime tllaidu. užlaikymu
skyrių.

8307 AtTBURN A V I .

kandų, už žemiausias
kainas ir ant išmokėji
mu.

Chftcago, DL

Jos. F.

Simpatiškas
Mandagus
Geresnis Ir Pi
gesnis Už E i
tų
Pataraavi
mas.

PIANŲ KRAUTUVĖ

3417-21 S. Halsted St.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

Chicago, 111.
Tel. Boulevard 4705

I

Dargalų kaimo. AnH'riko'p i;
gyvono 2^ metus.
Paliko tlkleliame ntiliiulime
Amerikoje motina Oną Mika
lauskiene, s<>M-rt KazimkTu, š\ogvrį AN \aiulr.i shiiuku. I/ietu\ o j hrolj JutTfiRunas naAartotas 4C2A So,
HCKHI st. I .a klot u \ f- | \ y k š Antnuiieuyje, Gruodžio 7, 1»2» iš
namu 0 vai. ryte bus atl.vitėiu.<
i H\. Kryžiaus Itažn.vi'ią, kurioj
įvyks ge<lalin£os pamaklos už
velionki sielą.
Po namahtų bus nulydėtas į
ftv. Kazimiero ka!>ines.
.Nuoširdžiai kviečiame visus
Kimines ir pažystamus dalyvau
ti šiose laklotuvese.
0
Nulimle: Motina. Sesuo, švogeris ir t;iminčs.
lAkloluvem itatarnauja graborlus Ežerskis.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

46054)7 S. Hermitage A ve
TaL Tardą 1741 Ir 414*

SKYRIUS
4447 So. Falrfleld AVCSMM
Tel. Lafayette 4717

SKYBTTIS
SKYRIUS
SM1 Atiburn Avenne
TeL Blvd. 4201

J. F. RADŽIU S
Lietuvis Gra
LaidotuT&M pa
tarnauju
geriau
Ir pigiau negu
kiti,
todėl, kad
priklausau
prie
grabų iSdtrbystėa
OFISAS:

MS West l t M.
Tel. Canal f 174
SKYRIUS: SSS8
80. Halsted St.
TeL Blvd. 4MS

j BUTKUS UNDERTAKING
Oo., Ino.
•

0

•adley.

CHARLES K. KINDER
WATCHMAKER 8c JEWELER

1 4 l t 8o. 49U» Oourt
Tel. Cicero S794

;

Xariams pageidaujant, nu
tarta permainyti
sus-n.ams
dienos. Pirmiau HUf»-mai Inivo
'trečiadieniais, dabai bus ani Iradieniai.?.

i
Didelis pasirinkimas!
auksinių daiktų: laikro mlr? C.ruoilžio % tU t9'2Q m.
niin. no nk'^p H metu «indėlių, daimantŲ, pianų, 4:20
ii^is.
| !
Kilo ls Kauno IlotIvbo<i, llaradio, phonograių. ra-; ] ****** amkr., *»*&* pamPi|i>s

A. MASALSKIS

l

kviečiami

anksti,

nes

atšilautUOJaU p o

CflBcertinos

cticAffo. ui

Bonlerard

Jįariai

i

S, D, UCHAWICZ

TeL

ren

Važiuosime.
Antradienį, gruod. 7 d.,
visi važiuosime į L. Vyčių 36
tq>. rengiama "bunco party".
Pirmiausia atlaikysime trum
pę, susirinkimėlį, o paskui vi
si sykiu važiuosime.
Kad svečluosimės, tai svečiuosimės pas savo kaimynus.
Omega.
Susirinkimas.
L. Vyčių 13 kp. susirinki
mas įvyks antradieny, gruod.
7 d., Davis Sq. Park saloj,
7:30 vai, vak.

Pramoga.
• • i •
utk. ^
Nauji] Metų vakarą, rengia trvunpo susirinkimo važiuo
ma šaunus vakaras. Komisija sime į Brighton Park parem
galvoja, kaip gražiau sve ti Vyčiii 3C kp. rengiama
čius priėmus ir patenkinus. "bnnco party''.
Valdyba.
Nepraleiskit progos. Vakaras
bus tikrai gražus, įdomur.
,.
Atsilanko.
PEARL OUEEN
Į L. Vyčiu 13 kp. susirin
kimus gan tankiai atsilankt. Į
**VytiesM redaktorius p. P.
Zdankus. Paskutiniame susi
rinkime papasakojo apie jvyksiančb}, ateinančiais meteis
Vyčių ekskursija/ Lietuvon ir
naujų narių prisirašinėjimo Į
vajų. Vyčiai labai džiaugiasi,;
kad Pr. Zdankus nepamiršta j
i
Yra geriausia, rekomen
mūsų
kuopos.
O
dar
labiau
Jaunimo darbuotė.
duota ir vartota geriausių
džiaugtųs,
jei
jis
pasiliktu
koneertinos muzikantu, ir
Kas sako, kad Vyčiai Miau(k'ia. Dar toli puo užsiiwmno. į nuolatiniu musn kuopos na- mokytojų.

B

Ueenaea

Geriausia vieta yra pirkti laikrodėlius, deimantus
ir visus kitus auksinius daiktus dovanoms del sa
vo mylraų draugų, ši lietuvio krautuvė suteiks
geriausi patarnavimą. Taisyme laikrodėlių esmi tu
rintis daug metų patyrimo. Neužmirškite antrašo,
kad prie pirmlausio reikalo galėtum lengvai atrasti.

2422 West 47 St.

'

MCI

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CHICAGOS PAŠTE
901
928
929
935

Aleksa Frank
Jankus Pietronele
Jozonaitis S.
Kriščiūnas Vili i am

Saugokitės

alcio

Šaltis reiškia pavojg. Vien nuo pnetl'
monijoa kasmet mirSta 150,000. Nesu'
^kaitomos kitos bėdos kjla iš šalčių.
Sustabdyk Salij pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu badu. Imkit

Hill'» CascaraBromide-Quinine. Jis šal
-M
24 vai., ovartoja,
gripą ines
3 dionas. sustabdo
Jį dabarį milionni
per
25 metus nieks nerado geresnio būdo
išnaikint Saltf.
Netikčkit menkesnėms gyduolSms ka
da galit gaut Šitą. Visos aptiekos par
duoda HilPs.
Tikrai Gauk . . « ! »•_
Kaina 30c

su paveikslu

lei plaukai slenka?
Naudok

RttffUs

REIKALAUJANTI
RAKANDU

DVI LnETtTVATTtS
Mokina visokius šoklus. Valandos
nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir
vakarais nuo 7 ikf 9. Nedėldiėniais
nuo 2 iki 5 po pietų,
J
2128 South Halstctl Street
PLrmos lubos

r~

Victoria Photo Studio
J. P R A K A I T I S
Fotografas
Testurlų.
Mmvnų,
Grupių,
Pavienių ir viso
kių
fotograf i jų. Kainos teisingos,
darbas
guarantuotas.

91S 155tb St. Carumet City, DL
TeL Hammond 4530

t . M. STULPINAS & CO.
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 Lde-"
tuvos labai greitai.
Daro dorlernaštis
ir kitokiu*
dokumentus. Del teisingo ir grei
to patarnavimo visad krelpkitiea
pas:

Pirk pas C. P. Suromskį & Co. netartai niekuo
met nereikalingų i skai
čių, nes pardnodu geriau
sius išdirby.sties automo
bilius, naujus ir senus,
priimsime jUsų seng, au
tomobilį į mainus, kas
turi lota, namą arba kito
kį nuosavybę gali mainyti
ant automobilio. Savinin
kai namų gali pirkti au
tomobilį be pini gi}. \

Lankykite didžiausias Lie
tuvių Krautuves Chicagoje
THE PKOPLES FUBNITUKETUEE CO. §iose krau
tuvėse Jus visuomet rasite
platesne pasirinkimą nau
jausių madų, geriausio pa
darinio, Rakandų, Pijanų,
Radio, Kaurų Peeių ir visų
kitų namams reikmenų ir
puošalų. Kainas žemos, pa
tarnavimas mandagus.

NAMU BARGENAI

Tel. Lafayette 9760

\

Šie visi namai išsimai
no 'ant farmų, lotų, arba
bile kokių biznių.
N

i 0 flatu naujas kampi
nis mūrinis namas, imoketi ^3,000 kitus kaip ren
da. 1300-2 So. 48 Ccuirt..
Cicero, TU.

75 antomoHlų tilpantis
garadoiis £athOĄ pirkti
su .bizni, arba be biznio,
jmokėti $7,0(K), kitus kaip
v
renda.

Dvi dideles Krautuvės

7 pagyvenimų namas j mokėti $1,200 kitus kaip
renda 4354 So. ITonore
St.
- '
.

Prie 19th Place

•

2 pagyvenimų biznia-t
vas nam.is, karstu vande
niu apšildomas, jmoKėti
$800. 103G W. 69 St.
3 flatų mūrinis namas
po 6 kambarius, su visais
įtaisymais, įmokėti $700
4512 So. Union Ave.
2 pagyvenimų bizniavas namas, įmokėti $5C0.
Brighton Park 2 fb.'tų,
po 4 kamb., su visais įtaisymais, kaina $6,800.
4 flatų kampinis mū
rinis bizniavas namas,
mūrinis garadžius del 8
automobiių įmokėt $1,500
501 AVest 32 St,

C. P. Snromskis & Co.
5833 SO. WESTERN AVE.
Telef. Hemlock 6151

'

V. M. STTJLPnrAS A OO.
3311 So. Halsted St.
CbJcago
Notary Public
Tel. Tards C069

FIKCER1AI
Grosernlų, Bačernių, Delikatessen, R estą urantų, Kendžių.
Bekernių,
m o š ų
ppecialumas.
O e n s patarnavimas, iemos kft«nw.
SOSTHJEIMS
1011 Soath State Street

LEAVITT STR. GARAGE
Mes taisome Įvairius automobi
lius, Mazgojame, užlaikome Įvai
rių automobilių dalis. Taipgi ran
duojame garadžlų del pastatymo
automobilių.

LEAVITT STR. GARAGE
2226-30 S. Leavitt Street
Phone Ganai 6054

Lengvi mėn. mokesčiai

SU GERU AUT0M0BILU MALONUS
VAŽIAVIMAS

^

KRAUTUVIŲ

Vitak — EIsnic G>.

•

MOKYKLA

UININE

Parsiųsim^ mūsų
katalogą dykai
4639 So. Ashland Ave.
ciiiva/ro, m.

93(i ~Krusiukui P.
937 Mareckis Paul
9^8 Masuauskas Julius
949 Paunksnrs Josepb
966 Skrebis Mutiejis

T*-^-

Taipgi
tur:m
visokios rųSies
kitų
muzikališkų
instrumentų.
Mes spausdiname
Lietuviškos
muzikos del Concertinu. Orkes
tru ir Piano Solams.

T10 W 18 8 C Chicago, m
kaa reikalinga prie pagrabų. TeUlngoa kainos. Geriau
triaa patarnavimas Važiuojame 1
tolimesnės vietas ui tą pačią kai
na. Letsklte mums pagelbėti Jums
nuliūdimo valandoje.

Gruod. r6, 1926

[VAIRUS K0NTRAKT0RIA1
PEOPLES H A E D W A E E ^
AND PAINT GO.
S A V I N I N K A I

1922-32 S. Halsted Street
4177-83 Archer Avenne
Kampas Rickmond St.

GREG0R0WICZ BROS.
Užlaikome:
Maliavos, Aliejų, Stiklų. Auto reik
menų, įrankių, Indų ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų.
Turima plombinių Ir elektros
reikmenų
ltOl WEST 47th S T R E K I
Telefonas Lafayette 41 St
CbJcago, m .

Pardavimui Ar Mainymui.
Naujas 19 apartment^ų nanias. Ran
dasi kampo 71 ir Greene Ave. Na
mas 62x125 pėdų. Rendos $14,250.
Barmenas greitam pirkėjui.
Pašaukite savininką.
Cnuvford 4451

HIGHWAY MOTOR
SALES
Norėdami pirkti naujų
automobilių Gardner, Moon
ar Diana arba kitokių var
totų, kreipkitės.
Highway Motor Sales
5816-18 S. Western Ave.
Chicago.
RENTAVIMUI Krautuvė
šiltu vandeniu šildoma. Tin
kama bile biznui. Atsišaukite:
4934 W. 15th Street
Cicero, t l t

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE GO.
Malavojime, dekaruojame,
kal8imuojame ir popieruojame
namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t. *
3149 SO. HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Ohicago, BĮ. TeL Yarda 728S
v
.

MORT6EČIA1-PASK0L0S
r*"

ANTRI MORGieiAI
Suteikiami ant 4% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Mortičius
Ir kontraktus
INTERNATIONAL INVESTsOnTr
CORPORATION
S8M South Kedile ATCMM
Lafayette «7M
M /

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

L

\

