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VALSTIEČIAI NETURI
DRABUŽIŲ.

turi pristatyti valstiečiai^ gi
kita pusė turi paeiti iš pačios
valdžios valdomųjų žemės plo
tų. Pagaminti pienai, idant TARIAMASI DAUGIAU JA- siųsta į Staraja, ties Juodąja
VŲ PIRKTI LIETUjura. Tenai jie užlaikomi kašį rudenį daugiau žemės išdir
VOJE.
reivinėse ir ligoninėse. Keli
bti ir apsėti ir bedarbius žmošimtai vaikų pasiųsta į Ar
nes pasiųsti prie darbų lauchangelską.
I* LONDONAS, rugp. 23.
kll0Se
Lietuvos vyriausybė badau
Bolševikų valdžia, nežiūrint laikraščiui Herald iš Maskbado,
visas savo pastangas V O s P i e š t a , jog baskirų res- jančion Rusijon pasiuntė 10
koncentruoja, idant šiaurinei P u b l i k o J ^ v e n t o J a i maitinasi vagonų kviečių. Vedama taarmijai^iįritriiktų"niataž. žoIių *aknelėmis, BaSkirąi 'rytos Lietuvoje supirkti daub u n a , s sle]lka
r kalnus
lr
Tam tikslui bolševikai turi
P\
" »* a u ^
Pasil*s<
daujantiems Rusijos gyvento
vilties gauti kiek maisto iš f" '' " ' , ^
^"J1**™
v. .
bado. Badą kenčia kaip be- jams.
Anot Heraldo koręsponden
Su pietine armija
valdžia J ™ * * te,f.ir turtingesnieji.
to, Gruzija viena nepaliesti
daug nesirūpina.
Parėdyta, .Nesama jokio skirtumo.
Iš Pavolgio 5,000 vaikų pa bado ir vargo.
kad ji maitintųsi pati rekvi

Lietuva Siunčia Javus Rusijon

WASHINGTON, rugp. 23.
- Kongreso žemesniųjų rū
mų utilitarių, reikalų komite Darbininkai meta larbą ir ieš
ko duonos.
to pirmininkui Kahn Karo
PARLAMENTAS GAMINA
NELAIMIŲ PASEKMĖS
sekretorius Weeks pranešė,
ATSAKYMĄ ANGLI
DAR NEŽINOMOS.
Konstantinopolis, rugp. 22.
jog Suv. Valstijų armijos re
JAI.
organizacija vedama pasire — Atvykę čia iš Rusijos žmo
Nuožmieji priešai žuįo nelai miant gautomis iš buvusiojo nės nupasakoja indomių daik
Sakoma, gali but ilgoka
tų apie santikius Rusijoje ir
sesija.
karo pamokomis.
svius. •
Armijos reorganizacija at Kaukaze. Padėjimą jie taip
DUBLINAS,
rugp.
likti pavesta štabo viršinin apsako:
LONDONAS,
rugp.
23.
—
Airių parlamentas vakar iš-'
Kaukaze, kur padėjimas ykui, generolui Pershing, ir 30
naujo pradėjo savo slaptą se Vietos laikraščio Times kores
asistentui,
generolui
Har- ra toli geresnis negu pietinėj zicijomis ir nuo žmonių plė
siją su tikslu pagaminti Ang pondentas, rašydamas apie di
Rusijoj, visi gyventojai ima šiamomis kontribucijomis.
ispanų nepavykimus bord.
lijos vyriausybei atsakymą į delius
Šiandie Suv. Valstijų ar gyventi vidurinių amžių gyve
Kaukazo 9-oji ir 11-oji ar
premiero Lloyd George j ^ s t a - Morokkoj kovoje su tenaitimija reguleriai
maitinama.
niais gyventojais, kaltina di mijoje yra 157,883 karininkai nimu.
rąjį de Valerai atsakymą.
,
ir kareiviai, inėmus Philipinų
Pinigas
te* neturi jokios Nes bolševikai už siunčiama
Šiuo kartu parlamento sesi- delį pačių ispanų vadų apsilei
salų konstabuliarus.
vertės. Miestų gyventojai rū turkams amunicija ir g'nklus R E I K A L A U J A S U V A L D Y T I mis ir uoliai lanko.
jon ineina ir l l a r r y Boland, dimą ir žioplumą. Nes jie sa
Pradėjus kovo 4 iki šiolei
. VOLDEMARĄ
pinasi gauti maisto sodriuose is Anatolijos apturi užtektikurs ilgas laikas Amerikoje vo kampanijoje perdaug toli
'Šiame laike moterįs visą
karo departamentas sutaupė
nai
•javų
ir
galvijų.buvo
įsivarė
nuo
operacijinių
nuo valstiečių, pečiau sutinka
• atstovavo de Valerą. Boland
savo domą kreipia į savivalapie 40 milionų dolerių. Per
vietovių
taip,
kad
buvo
sun
didelių sunkenybių. Nes nėra
Rumunija bauginama.
yra de Valeros
sekretorius.
VILKAVISKIS. L;'epos 24 |dybių rinkimus. Stengiasi įpenkis mėnesius departamen
(1
ku
kareiviams
pristatyti
projokių susisiekimo priemonių.
Bolševikų valdžios užsienių' - " P a v a s a r i o " salėje įvyko vesdniti savo kandidates ir%
Parlamente jis bus
didžiai
te
sumažintas
civilis
persona
vijantas
ir
amunicija.
Visokia transportacija sugriau reikalų komisaras Tchitcherin " ^ ' > ™ ° ' draugijos vurtoti- kaip girdėti, kaikuriose vald
svarbus faktorius. J i s praneš
las ligi- 14,156 žmonių.
ta.
Ties Melilla ispanų pralai
parlamentui apie nusistatusią
andai ir vėl pasiuntė
notų mx\ »™™*"™s' T a r P kit- žios įstaigose gera dalį savo
Departamentas veikiai rei
Sodžiuose valstiečiai su gin Rumunijai. Kaltina Rumuniją, , k o b u v o k a l W t a .' r a P , e "?"" kandidačių pavyko pravaryti.
Amerikoje opiniją Airijos klau mėjimas ir smūgis taip dide
lis, kad šiandie dar tikrai ne kalaus kongreso parduoti ne klais saugoja paskutinius savo kad ji duoda pagelbos bolše- ^ " z s ' e m o '' - ™ d a u s P o h £ - Kadangi jų svarbiausias šių
simu.
judamas nuosavybes, įgytas javų išteklius. Valstiečiai pas
Paskm s s
Amerikos opinija airiams y- galima nieko pasakyti apie to
vikų priešams, duoda prieglau- k o s &**
« ' " n k ' - dienų nusistatymas — kovo
karo pradžioje.
Tie žemės kutinį savo maistą desperati
ra svarbiausias daiktas. Tąją visa pasekmes.
d ų n k r a i m , generolui Petlurai ™ . .reikalaujant buvo prinn- ti su girtavimu ir prostituci
plotai buvo įgyti kareivių sto škai gina nuo pačių bolševi
ja, tai ir skverbiamasis į sa
opinija pasiremiant parlamen
».
. .
,,v. ,
. t a šitokį rezohucna:
Tose kovose turėjo kristi vykioms.
Iš keliolikos karo kų burių, kurie- pasiųsti rek ir finansuoja tą valdžią karei-i
J
vivaldybės kilęs del to, kad
tas pagamins Anglijai atsa mažiausia 10,000 ispanų ka
stovyklų bus paliktos tIK vizuoti maistą.
vių rekmtavime.
" M e s Vilkaviškio "Žibu- geriau ir plačiau tas" darbaskymą.
reivių. Visi pakeliai nukloti trys.
Tclutcherin, be to, protes- l i o " ^ a u g i j o s nariai ir šiaip galima butų dirbti.
Kalbama, kad airiu slapto ispanų kareivių lavonais. Ne
Stoka drabužių.
Parduodama perviršis mu
Žodžiu sakant, energijos ir
tuoja prieš Rumunijos užimtų P a ^li«'«ai girdėję Valdomaji sesija turėsianti prasitęsti buvo laiko ir kaip net sužeis
poziciją.
<Mat,
Rumunija
per
lų, arklių ir kitų visokių ar
Su stoka drabužių vietomis
ro ir Smetonos
šiame
Žemdirbių kalbas
s u s i v abūvu
ž i a v i - k y š i m o , moterims netruks
ilgai. Kiekvienam parlamento tuosius gelbėti. Pranešta, kad
mijos daiktų.
yra aršiau nei są maistu. Lai spėjo Bulgariją, jei pastaroji
ta, o taktinga ir sumani sky
-atstovui bus leista reikšti sa priešininkas žudo ir nelais- s*
įfte
Vilkavišky
š.
m.
liepos
17
'
mingi tie valstiečiai, kurie tu siųs Rusijon savo delegatus su
riaus valdyba moka palaikyti
vo mintį. Paskui tos mintys V Į U S
tikslu
išmainyti
karo
nelaisį
/
«
?
P**
svetainėj
ir
girPAGELBA ŪKININKAMS. ri dar nors po keletą avių
visame darbe sutarimą.
bus formuluojamos.
Tokia
•.
.
dedami,
kaip
jie
agituoja
ir gali patys pasigaminti ko vius, tame pasielgime Rumu
Valio! Marijampolės mote
procedūra užims daug laiko. v K a i k ™ o s * ™*ose ™*kaitprieš musų išrinktąjį Steig.
nija
matys
nepakenčiamą
ižyWASHINOTON, rugp. 23. kių nors vilnonių
drabužių.
Abelnai imant, airiai su sa- į 1 1 ^ 8 l s P a m > «a™«>nus prieSeimą 1r jo pastatytą vyriau rįs.
— Žemesnieji kongreso rū Kurie neturi avių, tie neturi
vo sprendimais labai a t s a r - | s a i v . l l z P u o 1 ^ J ? 8 1 0 * * t a # p
Nota baigiama intikrinimu, sybę visaip biaurodamį drum DĖDĖ ŠAMAS PRARANDA
mai pravedė bilių, kuriuomi drabužių ir tuos; laukia pra
neziurmt
giai elgiasi. Tokie dalykai „ ž - !
ū k i a m o noro pasi
jog Rusija nori gyventi san- sčia šaly ramybę, kelia ne- APIE MILIARDĄ DOLIE
per kafo finansų korporaciją gaištis ateinančią žiemą.
(hlotl
ima daug laiko.
*
;
^laisvėn.
.,
. .
, . _ i tvarką, kuo stiprina musų ne
skiriama vienas nuliardas do Tiktai ant kai-kurių geležinke
RIU.
r
Vietos laikraščiai rašo, jog! Šiandie tenai Ispanija turi
su visais savo kaimy-i ,r-r7»
, .
. v. 7 ;
lerių praplėsti ūkio produktų lių linijų važinėja traukiniai. taikoie
.
v.
-,
..
••
priklausomybes
priešininkus
J
m
airiai neperdaug
priešingi i pradėti tikrąjį karą. Siunčia- eksportą.
nais.
^
v
visaisTečiau
laikais raudonoji
paruošta armija
atrem r
Parduoda laivus u i 430,000
Pav.,
geležinkelio
linija
tarpe
siųlomąjai dominijai. Jie dau-jnia daugiau kariuomenės. Bet
_•
_•
M_M___'
_
*x_
_x
f
ir
veda
musų
žmones
j
pesi
ti priešų pasikėsinimus.
doL
Rostovo
ir
Petrovskio
yra
ge
mizmą. Šiandien, mes išklau :
giausia žiuri, kas tuos pasių- kol bus pradėtas karas, IspaDIDELĖS KAITROS BEL rame padėjime. Bet tarpe Pet
kiai
nušyietusio
tikrąją daly
sc politinio
pranešimo,
aišlymus duoda. Nenori perdaug Į ni jos pareiga pirmiau iš ne
BELFASTE PAMESTA
WASHINGTON, rugp. 23.
GIJOJE.
rovskio, Baku ir Tifliso lini
kų padėtį, reiškiame visišką
pasitikėti Lloyd George parei- laisvės paliuosuoti 6,000 ispaBOMBA.
— " United States Shipping
ja
taip
bloga,
kad
jąja
trau
pasitikėjimą musų St. Seimui
škimais. Nes kartais jo pareis- /nų vyru, moterų ir vaiką, jei
B R I U K S E L I S , rugp. 23.—
board" nutarė parduoti me
ir
astat tai
vietomis
siaučia kinis negali laimingai prava
kimai gali pasirodyti turį men tie yra tarpe gyvųjų. Ir tik Belgijoje
BKLFAST, Airija, 'rugp. ' * P
J
vyriausybei dinius laivus, padirbtus karo
žiuoti.
d
r
a
l
J
baisios kaitros. Ūkininkai te
paskui pradėti veikimą.
ką vertę.
23. - č i a paliaubos sulaužy- ^
™ P°
S r « k a l a " J a - mietu praplėsti šalies pirklygali dirbti tik naktimis. Die
tos praeitą sekmadienį, kuo
25 milionus laukia badas.
bai.
1
L
nomis jie būna namie, kad
met pamesta būrin žmonių
d a r y t i skub6tu ir gnež205 laivus nutarė parduoti
Iš
ištikimų
versmių
čia
gau
i
a
n
s
i
u
kad
apsidrausti saulės spindulių.
bomba. Sužeista 6 žmonės. *
^8^
^ ^ t u s Shipping Construction & Tra
ta žinių,
jog 25 milionams
kelia
Viena moteriškė sužeista m i r - 1
varomai Voldemaro ir ding bendrovei New Yorke
žmonių
Rusijoje
grūmoja
ba
P R I E BADO IR MARO P R I atsirado visokių apgaudinėto
Smetonos politikai ir agitaci
tinai.
po 2,100 dolerių
kiekvieną.
das.
Badas
kaskart
larosi
bai
SIDEDA DAR ŽIOGAI.
jai.
jų, kurie nusako veikiai pri
Nežinia kas pametė bombą.
Už visus tuos laivus tikimasi
sesnis
ypač
šiaurinės
Rusijos
siartinantį Dievo
teisiną ir
2.
Kad
iš
musų
imamoji
miestuose, į kur maistą reikia Politinės srovės kitos kitas rekvizicija butų naudojama gauti 430 tūkstančių dolerių,
Gyventojai atsisako dirbti
pasaulio pabaigą.
ty. mažiau, negu atsiėjo vie
pristatyti iš pietinės Rusijos. kaltina.
žemę.
vien
tik
karuomenei,
o
nebū
Pačių bolševikų vadų ūpas
no laivo padirbimas.
Užderėjimai Ukrainoje, anot
Ix:
tų
duodama
maisto
daviniai
šiandie jau nupuolęs. Jie jau
APIPLĖŠTA CIGARŲ
Tarp laivu yra didesniu^ ir
žinių,
sakoma
turi
but
geri.
(pajokai)
laisvai
samdo
MASKVA, rugp. 23.
So- j nesigiria savo augštomis teoKRAUTUVĖ.
mažesnių. Padirbimas kiek v
Tuos
derlinguosius
plotus
jau
miems valdininkams, nei do
cialistų bolševikų užvaldytoj | rijomis ir visokiais idealiais
vieno laivo pigiausias bu
f 1
apnyksta badaują gyventojai.
Rusijoj badas ir visokios epi-i šalies valdymais. Patys mato,
vanai,
nei
uz
pinigus
Plėšikai su pavogtu auto
vo 300,000 dolerių. Brangiau
Paskui
juos
seka
bolševikų
ATLANTIC
CITY,
N.
J.,
demijos taip baisiai plinta, a- kaip jie nuvaldė šalį.
mobiliu iš cigarų krautuvės
sias _ 800,000 dolerių.
kareiviai
su
rekvizicijomis.
rugp.
23.
—
Amerikos
Darbo
MARIAMPOLĖ.
Čia
L.
pie ką pasaulis negali nei įsi
424 So. Western a ve. įsilau ^
Bolševikų valdžia visokius
Tokiu būdu Dėdė Šamas
K
Bolševikų
valdžios
įsakymu,
Federacijos
vykinamoji
tary
žę paėmė kelių šimtų dolieriu i - Moterių draugijos skyrius praranda arti miliardą dole
vaizdinti.
užsakymus užsieniuose
daliba turi čia susirinkimą. Fe Ukrainoje daug maisto suvež vertės cigarų ir cigaretų i r ( t u r i a r t i tūkstančio narių ir
Kai-kuriose Dono ir Kuba- mis atšaukia. Savo atstovus
rių, imant domėn tų laivų už
deracijos , prezidentas Gom- ta į centrales vietas. Kuomet poros pėdų augščio g e l e ž i n ę , l a b a i veiklus. Yra pasidaliniaus provincijų dalyse pakilo autorizuoja rupinties kuodaulaikymą, jų taisymą, tam tik
n s
tas padaryta, tuojaus duonai spintelę su 200 dol.
pers
praneša
turįs
nuo
prezi
* ? i devynias lavinimosi kuo slui samdymą visos eilės val
viską naikinanti žiogai, kurių giausia Rusijon pristatyti mai
kaina
pakilo
nuo
pusantro
tū
dento
užtikrinimą,
jog
nusi
Antrytojaus atrastas
pa- P eles > k u r h * kiekviena apima dininkų.
atsirado tikri debesys. J i e vis-' sto.
ginklavimo konferencijoje A- kstančio rublių ligi septynių mestas automobilius ties 42 ir P° k e l i u s gretinuos
kaimus.
ką naikina laukuose. Išnaiki- Į A p i e geresnius javų derlius
K u o
s
merikos darbas bus reprezen tūkstančių rublių svarui.
Wallace gat.
Automobiliuje
P^
skyriaus valdybos
ORAS. — Šiandie nepasto
na visus javus, daržoves. I š ; tečiau pranešta iš-Smolensko,
tuojamas.
Dono anglių kasyklų ir Ba
nustatyta tvarka, daro savo vus oras, gali but lietaus; kiek
medžių belieka tik vieni stuo- j Omsko ir Vladimiro gubernibuvo sumušta skrynelė.
ku žibalo versmių darbininkai
susirinkimus, kuriuose skai šilčiau.
briai.
JŲ.
pameta larbus, ir danginasi
PANAMON SIUNČIAMI J U tomos, labiausiai ten pagei
Valstiečiai su namiškiais iš
Rusijos gilumon ieškoti mais
daujamomis temomis paskai
RININKAI.
tų vietų bėga visais šonais.
PASILIUOSUOS KONG
to. Tiktai geležinkelių darba
tos ir svarstomi įvairus kiluGeležinkelių stotys žmonių ap
RESAS.
vietėse dar dirbama. Nes tų
WASHINGTON, rugp. 23. šieji klausimai. Prie to dagultos. Raudonosios armijos
darbaviečių darbininkams pa — Respublikos Panama ir romi kas antra savaitė bendSvetimų šalių pinigų vertė,
būriai negali patvarkyti mil
AVASHINGTON, rugp. 23.
N E W YORK, rugp. 23. — ti bolševikų valdžia pristato Costa Rįca nepasidalina vie- ri skyriaus ir kuopelių valdy mainant nemažiau 25,000 dol.,
žiniškų minių.
— Kalbama, kad kaip rytoj Anot "National I n d u s t r i a l " maistą, kaip kareiviams.
nu sklypu žemės. Kituomet bų posėdžiai
Šiuose posė- rug. 22 buvo tokia pagal MerUfos, Samaros ir Saratovo manąs
pasiliuosuoti
kon- konferencijos šiandie gyveni
tas sklypas prigulėjo Pana- džiuose, be organizacijos rei- chants Loan & Trust Co.:
Reikia
64
milionai
tonų
javų.
gubernijose valstiečiai atsisa- j gresas kokiam mėnesiui atos- mas 62 nuošimčiais branges
3.58
mai. Bei Suv. Valstijos pri- kalų, tariamasi ir gyvais gy- Anglijos sterl. svarui *
ko dirbti žemę. Sako verčiau .togu. Kad tuotarpu kongre- nis už 1914 metus.
Bolševikų vallžios apskaity teisė Costa Ricai. Panama venimo reikalais, kurie palie- Prancijos šimtui frankų
7.71
tegu artinasi paskutinis ga- S ą laukia neaptarti svarbus
1920 metais gyvenimo bran mais, ateinančiais metais Ru nenori atiduoti.
Tad ^ a r u čia moterių dvasinį ir kasdie- Italijos šimtui lirų
4.25 )
las.
legislativiai darbai.
gumas buvo pasiekęs augŠ- sijai bus reikalinga 64 milio bus atimta. Tam tikslui Dė ninj gyvenimą.
Vokiečių šimtui mark.
1.1£
Gyvuojant tokioms baiseny
čiausio laipsnio.
Iki šiolei nai tonų javų. Valdžia ' nus dė Šamas ten siunčia . kelis
1.14
Visus skyrius ir kuopelių Lietuvos šimtui auks.
prendė, jog pusę to ištekliaus šimtus jurininkų.
bėms, tarpe pačių valstiečių PLATINKITE ' ' DRAUGĄ. • tik 20 nuoš. nuslūgo.
.05
susirinkimus, moterįs noro-' Lenkijos šimtui mark.

Dideli Ispanų Nepavykimai Morokkoj
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DARBAS BUS ATSTO
VAUJAMAS NUSIGINK
LAVIMO KONFEREN
CIJOJ.

MAŽAI ATPINGA GYVE
NIMAS, i

*

PINIGŲ KURSAS.

%~

•

Antradienis,

DRAUGAS

_
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JAUNIMO VILTIS-MOKSLAS.
MIHIIUIIIIIIHIIIIIIinilMHIIIIIHIIIIIlllia
LDETITVTV KATALIKŲ DIENRAŠTIS

MŪSŲ DIENŲ

JAUNIMO PASIUNTINYBE.
u

Sveikinimai ir Linkėjimai.

•

Tautos viltie, garbingi Sei te ir tik tas tegali pilnai pa
Protinis vyriškumas anaip
Kiekvienas darbas turi savo
I
*•
••
kliūčių, juoba protinis. Jos ga tol nereiškia kas valanda keis mo dalyviai, siveiki, susirinkę tenkinti jūsų sielos neapribo
Clna kasdieną Išskyrus nedėldieoius.
sapnai'
troškimus.
Sunkus ir painus laikai. I
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į dešimties metų
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ti
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sulyg
išrokali
būti
įvairios:
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PRENUMERATOS KATHA:
Kaunasi partijos, valstybės, Kame tie padangėmis skrai
Leiskite tad Kristaus dva
Seimą!
vimo
valandos,
bet
prisilaiky
CBICAGOJ IR LtSIENYJKt
tinginiavimas,
nesuvaldomi
dę sparnai?
Metam*
<
$8-00 tautos. Trupa sostai. Milionai
Pavasario žiede,
skaistusis siai kvėpti į jumis, pagauti
mas pastovių principų, davi
pageidimai.
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aukų.
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spindulėli, jūsų sielą. Ištieskite savo gy
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vybės bures kad antgamtinis
sveikas!
butų
įveikiamas
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surassavo
įsitikinimų,
jų
sumanus
3.00
Pusei Mefjfi :
Kaip
šalčio
užgauti,
pavyto
nuotikiai vyrauja. Puola tvir
Gaudžias naujos
gadynės pūstelėjimas mestų jumis pir
Prenumerata mokasl ĮSkalno. Lai
ti akstinų žadinančių noro ir gynimas, išpažinimas tų tiesų
žiedai
j
tas,
kyla
silpnas;
kenčia
mo
kas skaitosi nuo užsir&šymo dienos
varpe,
pranašaująs
giedrą myn, vis {tolyn, vis aukštyn.
na nuo Nauju Metų. Norint permai kytas, laimėja apsukrus.
Į L ^ debesys tamsios už uolumo nugalėti visas kliūtis, kuriomis remiasi mūsų pro
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kartos
pareiga
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ir
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yra
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tikslą.
traukė
juodai!
senas adresas. Piniąml geriausia sių
Keičiasi žmonių būdas, tra
\atitaisyti
mūsų amžiaus blo
sti isperkant krasoje ar axprese "Momūsų gyvenimo tikslas, o ku sveikas!
Prieisime
prie
išvados,
kad
Beliko
tiktai
atminimas!....
ney Order" arba Įdedant pinigus t dicijos. Kas valandą — nau
Jusvį> banguojančias
siekis gybes. Mes neabejotinai žen
apsaugojimas ir džiaugsmas y- rio gyvybe mes dalinamės su
Kokis
kontrastas
tarp
žiau
raglstruota laiska.
jas gandas, nauji skoniai ir
kilnoja šventi Dievo ir Tėvy giame 'prie žymių- pasaulio
kitais.
ra mokslo nuopelnas.
rių
gyvenimo
aplinkybių
ir
' D R A U G A S ' PUBL. CO.
siekimai.
atmainų, nauja socialė tvar
Beto turėsime pridurti mok
Tokio protinio vyriškumo nės idealai.
2334 S. Oakley A ve., Chicago. Šalin vakarykštė kultūra, jaunos sielos siekimo? Jauni
visuomenei.
Ir ar gaŪ būti kas kilnes- ka rengiamą
sleivių neįkainuojamą — dar- siekimas privalo būti nuola
me,
ar
nusimanai?
Ar
esi
pa
Tel. Roosevelt 7791
prietarai, amžių dievai ir vi
Jums, niylitm draugai, teks
tmė pastanga, nes kaip sako!**** labiaus žadinančio
jūsų
uiiiiyiiiiiiitiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii sų kartų pašventinti idealai! siryžęs kaip milžinas žengti bo metodą.
visuomenėje
Toks planas pramatomas. šv. Tomas Akvinietis, tame y- posišventimą ir t-ntuziazmąf užimti naujoje
per audrą. Ar nekrupčioji nuo
Žodžiu, verda kunkuliuoja,
rolę, vesti ją
Tai ko nuo jūsų laukiama, vadovaujančią
Norint jį išpildyti keli tome- ra mūsų dvasinio gyveninio to
griausmo, žaibų?
kaip kūdros vandeny, taip nu
!ia
tektu
tėra Galybių Viešpačiui tar- Evangelijos keliais, neklaidmbulybė.
"
Protingas
tvarinys,
Jeigu
taip,
vertas
esi
s
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o
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surašyti.
Ne
tas
yra
siskundžia vienas sociologas.
8io
Vasaros atostogos baigiasi
rašinio tiksiąs. Tenkinsi sako jis, tuo skiriasi nuo ki nyba; pagerbimas jo švemtų\#U dogmų ir tikėjimo švie*
Į tokias gyvenimo apysto- garbingos misijos! Priešingai. j
triumfo
užtikrinimas soje. Rengkitės prie socialės
ir tėvams reikia pagalvoti H- vas tenka stoti mūsų jaunai gaila kad jaunas esi, verčiau mės trumpai, gvildenti palies tų neprotingų tvarinių, kad teisių,
pirmyn į apie vaikų leidimą į mokyklas. kartai. Tokiu audringu metu, seniu būtumei gimęs ir kitam tus klausimus, palikdami mok jis valdo save, yra viešpats tame tarpe kur Apvaizda ju transformacijos:
\teitį!
sleiviams patiems juos pla- savo aktų. Tuotarpu kiti tva mis pastatė.
Amerikoje vaikų mokinimas* mūsų jaunuoliams tenka su vietą užleidęs.
Jųs esate katalikų
jauniLaukiame ituo ju&iį 'K*isčiaus pasiaiškinti savo susi riniai yra stumiami ir valdomi
priverstinas. J i s privertinas lošti, svarbia role.
Jaunimo misija.
*
«
«.
rinkimuose.
geismų savo veikime; gi žmo taus karalijos kūrimo žodžiuUnas, jums nedera tūnoti ant
taip, kad kiekvienas vaikas
Jaunimo siela.
gus pats save stumia ir val ir pavyzdžiu sieloje tų, kurie*grabų ir verkti ant jų griuvėŠių faktorių — mūsų am INTELEKTUALIU PRISI
turėtų baigti pradinę aštuo
paklydę,
pageidimo
audros $*į, užteks sugeltų
širdžių
Jaunimas sakoma, metai kuo žiaus audringumo ir savo
do .
nių skyrių mokyklą.
RENGIMO ESMĖ.
parblokšti.
\ žiaurios
praeities
pakąstų,
Tėvams leista savo vaikams met horizontai neturį ribų; amžiaus gajumo, akyvaizdoje,
"•
Kalbėtojų tvanas ir vergija.
Tikimės nuo jūsų budrios]užteks
jų vienų vaitojimo ir
pasirinkti tinkamiausias mo tai amžius kuomet gyvybė visą jaunimo pasiuntinybę su- j Hrmąjį savo uždavinį esame
bei jiįs turėsite
gmti
Deja, didelė retenybe kad sargybos ten, kame Bažnyčia\ašarų;
kyklas. Lietuvių vaikams A- reiškiasi ryškiausiomis spal daro šviesos ir karakterio vy- 'pasižymėję kad mes turime bu
jūsų brangiausi ateities
lopšį.
žmonės patys mąstytų! Mūsų atakuojama,
Ei, vyrai! pajudinkim t i šviesos vyrais.
merikoje tinkamiausios mo vomis, galingiausiai siūbuoja; ras.
Kodėl tiek daug laukiame
\niekinami.
' Kaip fiziniu žvilgsniu mes laikais taip aukštai vertinama įsitikinimai
kyklos yra parapijų mokyk tai amžius kuomet pakilusi žemę!?
laisva mintis, gi tuotarpu ma
Ar gi ne aukštai pakilo jū nuo jūsų*! Teatsako Makabė
vadiname
vyru
tą
kurs
sulau
los. Šiandie visose parapijų entuziazmo sparnais siela pla
Besiūnant darbo.
aukštybėse, jaus — Izraeliaus tautos va
čiai
veriasi
į
visa
kas
gražu,
kęs vyro metų gali laisyai vai tome dideliausią minties ver- sų idealai*! Ten
mokyklose palaikoma viešųjų
Šviesos ir karakterio vyras dyti savo fizinio veikimo jė triia
sulyg šv. Rašto žodžių: " I n dų knygos: " A š jums rašau,
(public) mokyklų mokinimo šventa ir tobula; kuomet pro
Tai kas turi pasisekimo mū suminis excelsisque vertici- jaunieji, nes jųs esate stip
programa. Beto jų vaikai mo tas susirūpina didvyriškais turi dvejopą uždavinį: savo gas, lygiai ir protiniu žvilgs,
rus, nes Dievo žodis gyvena
bus,
extra
v
i
a
m
\
protą
išlavinti,
savo
valią
už
žygiais,
širdis
karštai
myli,
sų
tarpe
anaiptol
nėra
idėjos,
sniu,
mes
patui
negalime
ką
komi dar ir lietuvių kalbos, is
valia šaukiasi poeto žodžiais grūdinti. Nuosekliai . tenka nors tverti, turėti į kitus įta bet skambus ir tušti žodžiai;
Tas vienas idealas
tegali jumyse, ir nes jųs nugalėjo
torijos.
te piktąją dvasią.''
mums kalbėti apie mušą inte kos, pakol mes nesame atsiekę jų dėka pasaulis valdomas.
tenkinti jūsų jauną sielą!
Lietuviškas mokinimas mums kovos ir aukos:
Sapnų be kančios ir ramumo lektuali bei dorinį prisirengi taip vadinamo
Įsižiūrėję į Amerikos gyve Jmų protas kurs siekia tie Opia širdivii sveikiname tos
intelektualio
turi but svarbiausias daiktas.
auštančią
aušrelę*
mą.
saldaus
nimą pastebėsime šimtus kal sos, jūsų širdis 'kuri trokštu dmios
vyriškumo.
Nes mūsų vaikai yra lietuviai
Dievas,
Bažnyčia,
Taip trokšta, ieško sau žmo
bėtojų, rašytojų mažiaus. Jie meilės, jūsų sąžinė kuri link-\ kuomet
Kalbėdami pirndausiai apie
ir kaipo toki turi mokėti ne
Kame yra intelektualis
nės ;
drąsia plunksna rašo apie vi sta geran, tein vien atranda Tėvynė atras rinktinio jauni
protinę ruošą, reikia aptarti
tik lietuviškai skaityti ir ra
vyriškumas?
ir
man, tie šešėliai širdies protinio prisirengimo esmę,
sus klausimus, nors patys nie integrale Tiesą, amžiną Mei mo sieloje savo gynėjus
šyti, bet dar pažinti Lietuvos
Gerybę, nes apaštalus.
neprigaus:
toliaus jo būtinybę išrodyti.
Mes esame tikrai protu su ko nenusimano, kalba tarsi lę, aukščiausią
praeitį ir dabartį.
Prašau vien tik skausmų,
"DRAUGAS"
Toji būtinybė galima svars brendę, kuomet mes sugebame giliausi žinovai, nors be žodžių tai vis Dievą kurį jųs randa-*
Ypač šiais laikais tas reika
\
tyti individualiai ir socialiai panaudoti visą savo protinį nieko daugiaus nesuvoksi.
karionės.
linga, kuomet visas tautas
išteklių, kuomet mes patys
Tai galop amžius kuomet žmogų imant.
Tas kalbėtojas ar rašytojas vina sau visuomenės reforma tingai kuomet su žodžio drąsa,
kaip kokios liepsnos apgaubė
tautinis sentimentas; kuomet jaučiama reikalo žengti pir
Protino išsilavinimo* būtiny mokame galvoti spręsti ir ne gal nė katekizmo nežino, o jis toriaus rolę. Kas skaudžiau eina jų gaivališka jėga. .
teologijos sia, kad tikima į tų žmonių
iŠ pelenų prikelta ir iš miru myn, veikti, kilti, tverti, pa bę pripažinus reikia ieškoti reikalaujame kreiptis prie sa riša painiausius
Kiti pasipuošę mokslo forvo
kaimyno
arba
dienraščio,
klausimus.
rimtumą.
sių atgaivinta mūsų Tėvynė; sišvęsti.
atatinkamų jam priemoniųjos
mulomis, skaičiais, kurių j i e
kuomet
mes
galime
nusikraty
Tai gražiausias amžius kuri yra knygų skaitymas, lavini
Tas laikraštininkas kurs per
kuomet šiandie mūsų tautai
Labai sunku, reikia pažy nesupranta pamėgdžioja mokti
idėjų
fabrikantų
jungo
kuakis meluoja, žemiausiais mi- mėti, atsispirti tų dienos kara-.| slavynus.
labai reikalingas priaugan visi poetai dainavo ir skun mosi rateliai, rašto ir iškalbos
l'ie miinis Siūlosi iŠ visų pusių, nios instinktais groja, pasisa- lių pragaišting-ai įsravai, ypa '
čios kartos tautinis susiprati lės, vaitojo jį atgyvenę.
(Bus daugiau)
menas.
mas, gražiai supintas su l>ieir
•
ri nedrįso balsiau protestuoti, ir kuri mirė iš baimės, skaus
rvo nori
vo ir Tėvynės meile.
>*-<•*-<»
— O! galutinai aš tamistą suradau, šaukė žmogžudys. Tu mo ir gėdos, prisiminus kad jos vyras, gretimame kambary,
Skaitosi susipratęs ir didis
1
rėjau bėdos užsliuogti ligi šios vietos, vos sprando nenusilau viską girdi.
patriotas t a s lietuvis, kuris ru
•J
žiau. Bet galop. Tamista nepasitinki manęs su meilia šypsena.
pinasi, kad jo vaikai išaugtų
Bet pasiteisinimas Juodsnukio akyse nieko nereiškė.
/Š FRANCU KALBOS SULIETUVINO
lietuviai, kad jų širdyse lieps
Tai niekis, aš ne taip jautrus. Kalbėkiva mažai, bet gerai.
— Užmokėk man f pakartojo, grasindamas.
notų Dievo ir Tėvynės meilė.
— Susimildamas nešukauk, maldavo Balienė parodydama
Ir išsitraukė iš .savo^ kišenės revolverį, revolverį panašų į
Ir tokius vaikus galima išau
(Tęsinys).
pirštu į ligonio kambarį.
tą kuriuo nužudė Vingį.
—
ginti ne kur kitur, kaip tik
Romanas.
Draugo
— I r kodėl, atkirto Juodsnukis. Tamistos vyras yra už
-— Neužmušk! Pasigailėk, išgąstingu balsu šaukė, niekjuos leidžiant mokintis į mū
BAUSMĖ.
šios uždangos, su ginklu rankoje. Aš tą žinau. Bet aš juokiuos se.
sų parapijų tautines mokyklas.
iš jo, nes jis vienas tėra.
— Nepigu permaldauti Juodsnukį. Bet išgąsčio riksmas
Geri lietuviai tai supranta
Priešingai jos išrokavimams ir apsisaugojimams, pavojus j
Beti
tos kuri buvo jo bendradarbė ir kuri vos nepaliko jo auka, bu
ir tokiems pašaliniai nurody |o; neaplenkė, ji turėjo pergyventi savo kalčių bausmę.
— Aš tikras. Aš mačiau tą pusgalvį Petriuką einant per vo išgirstas ir kitų.
mai nereikalingi. Tik reikalin
Vieną vakarą siautė audra, vėjas švilpė, medžių šakos laukus.
Baisių ginčų metu, į ligono kambarį, niekeno negirdimi,
gi paaiškinimai, kad jie to nu laužėsi, stogai braškėjo. Labiaus negu kuomet nors Ralienė
— Bet aš nenoriu" kad mano vyras žinotų... *
,
privačiais laipteliais, Petriukas ir kunigas Klevas įėjo. Nes
sistatymo stipriai laikytųsi.
ouvo nusigandusi. J a i rodėsi-kad patsai dangus jai grasina,
— Palikiva tai. Nieko čia pikta nėra. Aš taipat nenoriu kad jeigu Juodsnukis matė lauke Petriuką, šis skubėjo pakviesti
Tiek apie pradinį mokslą. ją smerkia.
'jis mūsų smulkias sąskaitas žinoti], bet tai geras vyras, jis kunigą Klevą pasislėpusį pas Brazius.
Bet lietuviai tėvai neturėtŲ
Paskui, staiga, ji pakilo, virpąs kūnas, konvulsyvųs bruo
gailėtis vaikams siekti ir auk žai, akys klaikios. J i išgirdo, ne audros, bet kitokį bildesį. sutiks atmokėti- tamistos skolas.
Uždanga prasiskleidė. Bu asmeniu pasirodė.
— Kokias skolas!...
štesnių mokslų.
Aukštesnis
Nors jiedu buvo apyseniai, Juodsnukis atšoko.
Kažkas pasibarškino langan. Iš oro duslus balsas šaukėsi:
mokslas šiandie visur yra tam
— Ar jau užsimiršai? Atsimink.
Y
— Ko norite? tarė jis.
— Atidaryk!
priai surištas su žmogaus li
— Negali būti.
— Apsaugoti tamistą nuo naujos piktadaiybės, ramiu bal
J i pažino. Tai Juodsnukio balsas. J o niekšingas veidas
kimu. Žmogaus likimas gali
— Kaip tai, negali būti! Ar uJžmiršai mūsų pasimatymą su atsakė kunigas."
but laimingesnis, jei žmogus prilipo prie lango ir jis kartojo:
Kaune? Ar tuomet nedavei man suprasti kad aš Vingį pas
Ar tas ramus ir tvirtas atsakymas apmalšino piktadarį f
—
Atidaryk!
turi kokią nors profesiją, jei
Abraomą alaus gerti pavadinčiau?
J Ar gal jis nusigando kad juodu gali laitus pagelbon šaukti?
J i norėjo pavadinti pagelbon Petriuką. Prasikleidus! užjam nereikia tiek vargo varg
— Tylėk!
Visvien kokiam jausmui buvo klusni jo nuodėminga siela; ma
ti. Aukštesnis mokslas reika langą įėjo į ligonio kambarį.
— Ne, aš netylėsiu. Tamista man davei tūkstantinę. Bet tė kaip jis ginklą paslėpė, nusigrįžo, pribėgo prie lango, ir
Petriuko ten nebuvo. Vienų vienas ligonis besnaudė.
lingas lietuvių vaikams ir pa
čios Lietuvos žvilgsniu. Lie
Ralienė valandėlei susimąstė. J i norėjo ištrukti, pasislėp tai vos lašelis. Ar manai kad už tokią sumą aš galiu eiti ant kuriuo keliu buvo atėjęs, tuo pat pranyko nakties tamsoje.
Tuo tarpu, pakilo vaitojimas, iš kambario kur, ant skaus
tuvos respublikai didžiai reika ti kitame rūmų gale, ar nulipus laiptais, išbėgti sodan, iš ten kartuvių f Ar tai mano kaitė kad Vingis neturėjo brangių talinga gabių
žmonių, kurie kaiman ir eiti kur akys.neša, nepaisant audros, lietaus, toli, mistai popierų kurios turėjo perleisti tamistai vyro turtus. O! mo lovos, senis Ralys viską girdėjo.
— Gelbėkite! Aš mirštu. Kunige!... Petriuk!...
duotą jai naudos kad ir svie kuotoliausiai iš šios vietos.
tamista norėjai viską viena užgrobti, nieko nepalikti tam kurs
tui; gyvendami.
Kunigas ir Petriukas pasiskubino kambarin prie ligonio,
Niekšas kurs*ją persekiojo neleido jai laiku susigriebti ir tamistai tarnavo? Tamista davei man švilpyne ženklą kad aš
Taigi baigusius pradinei
*avo projektus^ įvykdinti. Vienu kumščios bakstelėjimu, išmu sukaučiau Vingį, besitikėdami rasiąs pas jį popieras. Nepavy- Į Vienas, rūpestingai slaugino senelį, kitas ramino silpną,
mokyklas vaikus lietuviai tė
)ko, nes jis nieko neturėjo. VisvienV'Aš turiu gauti savo užmo bet tikinčią ir susigraudinusią sielą, ir kurs, beabejo, labai nu
šė langą atsidarė ir įšokęs sušuko:
vai neturėtų siųsti j dirbtuves,
kestį. Tiesa išeis aikštėn. Jurgis Ralys kinį įskundei savo vie kentėjo už savo paklaidas.
— Nebėk, ponia, aš tave pasigavau i
bet į kolegijas, paskui į uni
Tuo tarpu, niekše moteris kuriai senelis gailėjosi savo pa
— Kas yra? klausinėjo ligonis pažadintas iš snaudulio. . toje, bus išteisintas. J a u daugel žmonių žiuri į mane kleiva
versitetus. Taip pasielgiant
akimi kuomet aš einu pro šalį. Taip neįgali būti. Aš turiu bėg vardę davęs, pasinaudojo viena bepalikusi, atsidarė duris į
— Nieko, nieko, atsakė: žmona. Vėjas langą išmušė.
ateity butų džiaugsmo ne
Ir ji įėjo į dirbamąjį kambarį greičiaus numirusi negu ti iš šio krašto. Prieš apieisiant šalį aš noriu gauti savo dalį. koridorių, įėjo savo kambarin, apsisiautė, ir, tamsioje nakty,
vien tėvams, bet ir tautai.
pabėgo kaip pamišėlė.
Atostogos baigiasi. Šiandie gyva, klausdama Juodsnukio, rupindamosi savo virpantį balsą Užmokėk!'
— Aš nieko neturiu, stengėsi pasiteisinti nelaimingoji ku
(Daugiaus bus)
laikas apie tai ger^i pagalvoti.] suvaldyti:
:»>
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DRACGAO

Ęuropean American Ru raau
Fabionas ir Mickievici ved.

4441 80. We«te«« ATO.

buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas

£ Telefonas Lafayette 4146
Valandos: 9-11 rytais 1-1 pc
pietų Ir 7-8 vakarais. NedėldlaJalata tiktai po pietų t Iki *.
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COLLEGES
6205 8. Halsted, 2407 W.
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos J aust. Valstijose.
Moko SluTlmo, Patternų Kirpl-,
uio, Dsaigning bizntut ir narnama'
Vietos duodamos dykai. Diplomai.
Mokslas
lengvais
atmokėjimals.Į
•Klesos dienomis Ir rakarals. Paelkalauklt knygelės.
Tel. Seeley 1641
SARA PATEK, pirmininkė.
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Siuntimas pinigų, laivakor
tes, pašportai ir tt.
NOTARLJU&AS
Estate, Paskolos, lasnrąisl
Dr tt.
808 W. S5th St., Kamp. Halstod 89.
Tel. Boulevard 811
Vai.: 9 Iki 9 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki 9
Ned.: iki S po pietų.
Real
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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MIESTO AUGIMAS. JO GY apie 60,000 gyventojų ir tiki
VBNTOJAI. LIETUVIAI. masi į dvidešimts metų iš
augsiąs iki pusės milijono gy
Miesto išžiūra.
ventojų, jei tik butų ramus
Gary, Ind. — Dar neąenai. laikai, be karių. *

tik pirm 15 metų šio miesto
Lietuviai Draugijos.
visai nebuvo, niekas apie jį nė
Lietuvių yra nemaža būre
nekalbėjo. Vienur buVo smėlis,
lis. Jie turi savo bažnyčia.
tiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitimiiiumtiiiHM lekiančioji smiltis, duobėmis
Klebonauja gerb. kun. J. S.
Res. 1138 Intlependenoe Btvd. '
išpustyta ir į kalnelius suver
Telefonas Von Borea 884 »
Martišiunas. Jis gražiai sutasta, kitur pelkės, balos.
,ria su parapijonais ir pasek
Tilt kuomet Suv. Vals. plie
mingai darbuojasi tautai ir
no išdirbystės "karalius" GaGydytojai rt
Bažnyčiai.
Specialistas Moterišku, Vyriška)
ry pastatė savo milžiniškas
Čia yra kelios katalikiškos
Valku tr visų chroniškų ligų
dirbtuvės
čia
pae&ery,
mies
VALANDOS: 1 0 — l t ryto 2—9 p*
TeL Yards 6666
Blvd. 8448 pieta, 7—B vak. NedėUomls 18—118 tas antsyk išaugo didelis ir draugijos ir parapijos choras.
Labai daug darbuojasi p. A.
Dr. V. A. 8IMKU5
Klsas 3154 So. EUIsted Kt., Onfcaag plačiai pagarsėjo.
Į MetniM Gydytojas, Cktrur^mm Ir
Šlapelis, vargonininkas. Jis
Telefonas Druvpr ta8S
Dabar
mieste
pastatyti
grammiiiiiiiiiiiiiiiimitiitiiiiiiiHiiiiiiitiit
daugiausia-su jaunimu dirba,
MO* 8. Oalsted 8t. Ghioaco.
•žųs
miesto
valdžios
namai,
Valandos: 19—12 Iš ryto 1—1 tr
chorą veda, Vyčius layina, mo
valstybnamiai, puošnios baž kina žaidimus ir tam panašiai.
9—8 vakar* Ned 19—19 ii ryto.,
-*
I Dr. M. T. STRKOL'IS | nyčios, didelės mokyklos su pa Daugiausia jo dėkai Vyčiai yI Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas • garsėjusiomis
mokymo meto- ra jau daug nuveikę tautai ir
|
Peoples Teatro Name
domis, ligoninės, teatrai, šio- Bažnyčiai.
j 1818 W. 47th Str. TeL BouL 1 « 0 |
į v a l a n d o s : 9 lai 9 vak. Nedai 198 laikiniai viešbučiai, bankos su
Nėra parapijos mokyklos.
j i k l 12 ryta
, daugeliu
ofisų, krautuvės ir
LIKT UTIS
Res. 1814 W. 4Srd Street
kitokie dideli, gražus, miestą* Vienas didelis trukumas yGYDYTOJAS ER CHIRl RtiA»
Nuo ryto lkl plet
Ofisas tr Gyvenimo vista
jTeL McKinley 288
.•
puošianti namai. Daugelis gat ra, neturėjimas lietuviškos ka
8151 Sontls BaJated Street
D
mmmmmmmmmmmmmmm
Aal vlriaas ūrtrsrsąl 81a t s M M *
vių yra išgrįstos konkretu. talikiškos (parapijos) mokyk
Valandos nuo 19 lkl l t ryte: nao
I iki 4 po pietų: nuo 7 Iki • rak
Čia yra daug parkų arba sod los. Viešoj (public) mokykloj
Hedėllonils nuo 19 iki t.
nų kuriais, žmonės gerėjasi. nei tikėjimo mokina, nei tėvy
THsfiasi Ti
Juose ir susiraminimo randa
nės meilės neįskvėpina į mokipo dienos sunkaus darbo. Me
mų širdis.
.»»»«.. "—f
džiai, gėlės ir žolynai juos at
Norima įsteigti parapijinę
3107 So. Morgan Street
gaivina.
CmCAGO, ILLINOIS
mokyklą, vienok yra sunku.
Praktikuoja 30 metai.
Telefonas Yards KOSI
Du žymus skirtumai tarp Nemažai pinigų reikia, o čia
Ofisas 8149 80. Morgan St.
Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto;
gyventojų
darbai yra sumažėję.
Kerta 81-ro 89.,
Chieago, DL
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėllo

DR. A. A. ROTH,

DR. S. NAIKELIS

Dr. M* Stupnicki

DR. G. M. GLASER

8PECIJALI8TA8
Motarlikų. Vyriškų, taipgi oaroniakų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
lkl 8 po pietų, nao 6 Iki S valan
da rakara.
IfsdėllomlB nao • lkl l po ptet.
Telefonas T a r t i 887

mls

nuo

6

lkl

8

vai.

vakare.

DR. A. L YUŠKA
1 9 0 0 S. Halsted Str.
TeL Ganai 1118

IliTiaiARLES JE6Al]
8, 4 7 2 9

Valandos: 19 ryto iki
Gyvenimas:

9 vakarą

1811 W. 9»rd Str.
Prospect 9449.

rel.

Perkėlė aeavo ofisą po num

So. Ashland Avenue}

SpeciJaHstas
|D*IOV\% MOTERŲ tr VYRŲ LIGI j
•Valandosnuo 19 lkl 12 Išryto: nuoa
• 2 iki B po pietų: nuo 7 lkl 8:89Z
Srakaie Nedėllomls 19 kli 1
Telefonas Drexel 1888
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Tel. Canal 2S7
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Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgas

DR. M. STAPULIONIS
NAPRAPATH
[GYDAU B E GYDUOLIŲ m B E
/ OPERACIJŲ
Ofisų Valandos:
3347 Emerald Avenue
9 iki 11 ryte ir*9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397
731 \V. 18-th Gatvė
Nuo 2 lkl 8 vaaare.

J. P. WAITCHES
Lawyer

1881 So. Halsted Street
valandos: 19 iki 18 ryto; 1 IMS i
po pist. 1 iki 8 vakare.

PAIEŠKAU savo kūmos Petronė
lės Elijošiutės, paeinančios iš Kau
no rėd., Raseinių apskr., valsč,, ir
parapijos, Dumšiškių kaimo Pirmiau
pryveno Chicagoje ant Bridgeporto,
dabar nežinau kur gyvena, kas apie
ja žinotų praneškite, nes esu jos
labai pasiilgus.
MARIJONA TRUMPIENE,
v
—K
829
N.
13
Str.
E.
I
Cedar Rapids, Iowa.

LIETUVIS ADVOKATAS
GERA PROGA.
Dien.: R. 611-127 N. Dearbom St.
Štai
gera
proga keliems su $50.00
Tel. Dearborp 6096
ant
3
mėnesių
tiktai Speclal InvestVakarais: 4509 So. Ashland Ave.
ment;
proga
pelnite
975.00 ir daugiau
Tel. Yards 1058
kas mėnuo arba savo pinigą galima
«-8 išsitraukti kas panorės paskirtame
laike su didžių nuošimčių. Jūsų pi
nigai nėra reikalingi iki ištirsite ir
matysite patys kad tas taip yra.
Telefonas Armltage 9770
Reikalaujame, keletą ' ramių vyrų
MARYAN S. R0ZYCK1
reprezentuoti mumis, visą. arba savo
MUZYKOS DIREKTORIUS
liuosu laiku. Geras atliginimas.
Mokytojas Piano, Teorijos tr
Gary Brokerage Co.
Kompozicijos
Room
1538
127
N. Dcarborn S t
1811 N. Western Avg»
Chieago,
OI.
Chieago, DL
BRIGHTON P ARK.
Parsiduoda puikus mūrinis namas
ant 2 pagyvenimų ir beismentas
augštas
(attic) furnace
šildomas,
elektra gazas maudykle Ir basemente,
skalbikles, netoli nuo Lietuvių baž_
nyčios ir karų.
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašų:
4314 S. Campbell Ave.
Telefonas Laf ayette 834

Telefaaas Pullraaa

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas
18881 60, Mlenlgan Arenas
88.
•ALANDOOi • ryts iki 9
L Pullman 141 tr 8188.

Paieškau partnerio J bučerne ir
grocerne, ant žiemos norių daryti
dideli biznj. Storas didelis gražus
Pnpne Seeley 7489
ir bizniavoj apielinkėj Geistina kad
- DR. L M. FEINBERG J atsirastu teisingas žmogus turintis
S Gydo specijalial visokias vyrą 9rs apie 11,800.00 pinigu atmokėti pu
moterų lytiškas ligas
se biznio, kad ir nemokanti iSmo,.
>2401 Madlson Str., kampas Wes-= kinsių biznio. Atsišaukite į
t e m Ave., Ghleago
"DRAUGO" ADMINISTRACIJA
i Valandos: 2—4 po plet T—f vak.=
:
2334
S. Oakley Ave, ,
Chieago
lllllllltlllllllflllBlllltlllttt1lllllllllllllllttl
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A A.SLAK1S
ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATION BLOG.
19 So. La Salia St.
balandos: 9 ryto lkl 8 po pietų
Panedėliais lkl I vakare
Nadėliomis ofisas aždarytas

PLATINKITE "DRAUGĄ."

Paieškau savo švogerio Mateušo
Martinkaus. Paeina ii Klibalių so__
džiaus, Pašylės parapijos, Raseinių
apskričio, Kauno Red. 15 metų kaip
apleido Lietuvą 19 metų atgal gy
veno Chicagoj. Po to girdėjau kad
gyveno Kewanee, 111. Prašau atsi
šaukti jei gyvas. Jei kitas man
praneš apie jį gaus 5 dolerius do
vanų.
Mano antrašas:
Feliksas Laurinavičius,
4942 S. l \ o o d St.
Cuicago, UL

Šiame mieste g^yąna |vai- Dar nėra Federacijas skyriaus.
riausio&ftautos — tikra Babi
IifoVs/ yrą .kebos /kj^talikiŠKOč
lonija. '.|fcfc- jr^i5?niiai skiriasi
draugijos bei kuopos, bet A.
\ dvi dali: teutonų kilmės tau
L. B. K. Federacijos skyriaus
tos gyvena šiaurinėj* daly
dar nėra. Federacija yra mū
(North Side), rezidencijų dissų aukščiausia įstaiga. Visos
trikte. Namai gražus, žolynais
katalikiškos draugijos priva
apsėti, medžiais apsodinti, vi*
lėtų prie jos prigulėti. Ir čia
sur švaru. Slavų, lotynų, neg
neatbūtinai reikia skyrių suor
rų, semitų ir kitų — tarp jų ir
ganizuoti. Mūsų kolonija ne
lietuviai — kilmės tautos gygali atsilikti nuo kitų. Juo
vena.
greičiau tai paclarys, tuo ge
Ten mažiau švarumo yra,
riau bus, kaip mūsų tautai taip
kaiptkur ir visai nešvaru. Jų ir Bažnyčiai.
papročiai blogesni. Vartoja
ir dirba "moonshine , \ Namai Įvairus juokingi gaivalai.
daug prastesni. Žymią dalį ir Nemažai ir tokio gaivalo tu
lietuvių galima prie tokių pri- rime, kursN save ant juoko perskaityti.
sistato ir doras tėvynmylis lie
Amerikonai, teutonai yra to tuvis katalikas nežinai, ar gar
kie pat darbininkai kaip ir džiai nusijuokti, ar nugailėti.
slavai,
lietuviai
ir
kiti, Daugelis jų yra baigę BA
vienok gyvena ir užsilaiko SLIU Akademiją", nekurie tai
kitaip. Mat kokį skirtumą iš dar tik jos studentai. Dar yra
auklėjimas padaro, Lietuviams tokių kurie nei tai akademijai
nereikėtų sekti slavų ir italų netinka. Ir štai tie baigusieji
pavyzdį, bet dar net gražesni tos akademijos įvairius sky
pavyzdį parodyti už ameriko rius: bolševikai, komunistai,
nus, vokiečius ir kitus.
biblistai, laisvamaniai, ciciliDirbtuvės. Stebėtinas augimas. kai, ir t. t. ir t. t. Ir jie visi
giriasi savo giliu mokslu ir to
Gary savo didžiausias plie užtvirtinimui rodo tos Asilų
no dirbtuves pastatė šiame
Akademijos diplomus.
miestely. Yra ir kitokių ir tai
Bet didžiausia bėda jiem yra,
dar nemenkų dirbtuvių, bet tai
kad nįekas neklauso jų tamsy
vis daugiausia plieno, geležies,
bių, kvailysčių ir mulkinimo.
cinuotos skardies ir tam pa
našios išdirbystės. Daugiausia Nei jų tie diplomai nieko ne
vyrų darbai, moterų mažai. gelbsti. Mat, katalikų visuome
nė supranta kas yra gera, kas
Jau dabar miestas' turi
bloga, moka asilus atskirti nuo
žmonių.
Katalikams reikėtų pasirū
pinti praplatinimu doros, kata
likiškos spaudos. Ta spauda
žmonyse.'dorą auklės, tėvynės
meilę skiepys į jų širdis. Tada
mūsų tautai bus garbė ir
mums patiems malonu.
Garietis.

U GALIMA MANYTI APIE
LIETUVOS PAŠTį.
Sausio mėnesy š. m., gavęs
laišką iš Lietuvos nuo kareivio
mano sesers sūnaus Jurgio Račio, kurs tuomet stovėjo Ute
noje; nieko nelaukęs nupirkau
Irving National banke 200 vo
kiškų markių ir įdėjęs į laišką
pasiunčiau; laįsakau, Lietuvos
kareivis kuoveikiausiai gauna
nors ant papirosų.
Praslinkus 3 ar 4 mėnesiams
gaunu laišką nuo to paties ka
reivio J. Račio, kuriame apie
pinigus šiaip rašo:
Brangus mano dėdė!
"Kadangi sulaukiau nuo
tamstų laišką, u i ' kurį turiu
tartį širdinką ačiū, o ypač už
tuos 200 auk. kurie buvo rašyti
ant laiško, bet laiške neradau.
Taigi mane ima abejonė, jei su
laišku buvo leisti, tai gal but
išimti; jei atskirai, tai tikiu
sulaukti kada nors. Bet laiškas
gana ilgai ėjo: išleistas sausio
26 d. 21 m., o paėmiau 17 d.
gegužės."
Tai aišku, kad Lietuvos paš
te yra gerų "daktarų" kurie
tur but maišais parsineša laiš
kus iš Amerikos atėjusius, ir
tol laiko, kolei visiems nepa
daro operacijos, kad kartais
nepakliūtų Lietuvon su "vi
durinėmis ligomis".
Nors netikęs dalykas pinigus, siųsti laišku, bet visgi
nesmagu kad, lietuvoje taip
yra jx .tak ne man, vienam taip
yra atsitikę. Amerikoje tokius
paukščius greit patubdo į
narvelį ant kiek metų.
Stasys Pranis.

Lietuve motino iš Bostono rašo:
"Kd ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė
visokias rųšis ir maišinius pieno, bet niekas
kūdikiui nebuvo tinkamu iki gydytojas pata
rė naudot

EXGLE"BRAND
\{CDNDENSED M1LK)
kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai
virškinosi, kaip jos pačios pienos".
The Borden Company
Nevv York
Borden Building
Iškirpk šį kuponą DABAR —• ir prisiųsk SIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygą, KŪDI
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau
si maitinimo instrukcijas jūsų kal
boje. 0104
•

Vardas

% 1 ^ ^

Ka^kaitis 3, Kun., V. Kar- Y. a-. P. R. D. skyrfbi kviečia
ka&fca*^ Sį••*?. >Ru&!f6#s ' 3 , mi kuoskaitlingiauaia dalyvau
Kun. S. J. Oepanonis 2, M. ti seime. Tenelieka nė vieno
Šimonis 2, P. Molis 2, A. Vai- skyriaus, kuris neprisiųstų sa
sauckas 2, P. Zdankus 2, J. vo atstovo. Visų skyrių val
Glineckis 2, B. Ajauskas 2} A. dybos meldžiamos pasistengti,1
Masandukas 1, Kun. V. Slavy- kad išrinkus seiman atstovus.
nas 1, J. P. Mačiulis 1, B. J. Jei del kokių labai svarbių
Jakaitis —, A. Kazlas —, V. kliūčių atstovas siųsti nebus
Sulig naujos A. L. K. Fed. Stulpinas —.
galima, pasistengti bent įneši
konstitucijos, Fed. Valdymus prisiųsti. Taigi gerb.
K. J. Krušinskas,
bon kandidatus skyrė patys
A. K R. K. Fed. Sekret. skyriai, pasistengkime šį seiFed. skyriai. Kandidatų ta
jmą padaryti skaitlingiausiu ir
po pastatyta 46 asmenys, iš TAUTOS FONDO BEI LIE nutarimais vaisingiausiu mūsų
kurių Fed. Tarybos nariai TUVOS RAUD. KRYŽIAUS brangiai Tėvynei.
balsavo už 14 asmenų. Iš tų- IR SV. VINCENTO A PAULO
K. J. Krušinskas.
gi 14 Fed. Kongresas rinks RĖMĖJŲ DR, JOS SEIMAI.
Tautos Fondo, L. R. K. ir
7 į Centro Valdybos narius.
Šv. Vincento a Paulo R. DrKadangi
trys
kandidatai Kartu su A. L. R. K. Fede jos Sekretorius.
gavo po lygų skaitlių balsų racijos Kongresu, Brooklyn,
ir jie yra 13-14 ir 15, tokiu N. Y., rugsėjo 1 d., 9 vai. iš
Bizantijos ciesorius Bazibūdu lieka 15 kandidatų, iš ryto prasidės Liet. Raud. Kry
lius II, 1014 m. karėje su bul
kurių sekantis Fed. Kongre žiaus ir Šv. Vinc. a Paulo Rė
garais suėmė apie 15,000 nesas, busiantis Brooklyn, N. mėjų Draugijos seimas. 2-rą
laisvių ir išleido įsakymą,
Y., 30-31 rugp. ir 1-2 d. rug vai. po piet, tą pačią dieną,
kad iš kiekvieno 100 nelaisvių
sėjo, išrinks 7 narius Fed. prasidės Tautos Fondo sei
butų išluptos akys 99-iems, 6
Centro Valdybon.
!
mas.
tą vieną palikti su akimis
Iš 35 A. L. R. K. Fed. Ta Visos T. F.. L. R. K. ir Šv. kaipo vadą.
rybos narių balsavo 29; šeši
balsai negrįžo. 15 kandidatų,
gavusieji daugiausia balsų,
HANTREAL Į
lieka kandidatais į A. L. R.
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJU
K. Federacijos busimąją Cen
VIA
Trečia
Trečia
tro Valdybą.
Kliass
Kitas*
Balsų gavo:
Susijungė Red Star ir Holland-America Linijos
Tiktai vienas tiesus kelias į Baltic Portus
1. K. J. Krušinskas . . . . 26
LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.
2. Kun. F. Kemėšis
24
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai
3. Kun. Dr. I. Česaitis . . 23
Kambariai po dvi lovas.
Norint
daugiau
informacijų apie kainas atsišaukite
4. Leonardas Šimutis . . . . 22
INTEjlNATIOJCAL MERCAJTTILE MARINE COMPANY
5. Arch. M. Žaldokas . . . . 21
Chieago: F. C. Brown,West Pass. Agt., 14 N. Dearborn Street
6. Kun. J. Švagždys
20
7. A n t J. Staknys
20
8. Ant. Kneižis
š . . 19
9. J. B. Šaliunas . . . . . . . . 19
10. Kun. I. Albavičius . . 18
be gyduolių, kurias mes sutaisom keleiviams del visokių ligų kelio
11. J. S. Vasiliauskas . . . . 16
nėj Ir Lietuvoj, kur daktarus ir gyduolės sunku gaut. Sykiu su skrl12. Jurgis Tumasonis
16
nelė gyduolių Įdedame knygeli su jų vardais ir kaip nuo kokių ligų
vartot.
13. Kun. J. J. Jakaitis . . 13
14. Kun. J. Karalius
13
15. Kun. J. Petraitis
13
NE VIENAS.
likusieji kandidatai gavo
1824 Wabansia Avenue
Chieago, liL
Šmeižtas yra geriausias pa- mažesnį skaitlių balsų:
ZS
mm
Kun.
K.
Urbanavičius
11,
3fc=
sigarsinimo būdas.
I * ^ J ^ ^

IŠ MUSy CENTRO.

C A N A D A LINE

Negrįžkite į Lietuvą

Ch. Montvido Vaislinyčia

triukšmo sukelia, m a ž u l i a i ^
^ K m y T a š k u n a s 9>
kainuoja, sako dktaras Ve- Adv. M.~ M. Šlikas 8, A. M.
ron.
Račkus 6, V. Abraitė 6, A. Pe
Kad tai tik jis vienas gu- trauskaitė 6, Dr. J. J. Bielskis
dras tebūtų! Deja, jų pilni 5, Kun. V. Kulikauskas 5, D.
Naujienų, Keleivio, Laisvėj Rupainis 4, O. Unguraitė 4, Ig.
Tėvynės..-, galo nėra, redakci Sakalas 4, V.Liutkienė 3, Kun.
H. Vaičiūnas 3, Kun. Jonas
jos kampai,
t

John Ruski n
BCST

AND

F.IGGEf>T

CIGAR

Juo daugiau rūkysi—Tao daugiau pamėgsi juos
Pareikalauk mūsų Kataliogo No. 4.
L I. Lewi« Cigar Mfg. Cd. Newark, N. J.
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas PsaauliJ.

/

DRAUGAS

Antradienis, Rugp. 23, 1921
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LAIVAKORTES ILIETUVA BEPERSĖDIMO..
TEISĖJAS NETEKO
KANTRYBĖS.
Teisėjas Landis, namu sta
tymo reikalų arbitras, paga
liau neteko kantrybes. Jis va
kar visoms atskirioms uni
joms, kurios turi padarytus
sutarimus su kontraktoriais,
įsakė kaip šiandie jam suneš
ti pataisytus sutarimus. Sa
kė, kad jis šią savaitę būti
nai nori pabaigti tą klausimą.
Nes ir taip jau ilgai nutęstas.

SUGRĮŽO.
P. V. Stulpinas, vedėjas Lie
tuvių
Prekybos
Bendrovės
Chicagos sky., 19 d. rugpjūčio
sugryžo iš kelionės palydėjęs
apie 75 keliauninkų į Lietuvą.
Lankėsi Bostone, buvo L .D. S.
name, matėsi su gerb. kun. F.
Kemešiu atvykusiu į L. R. K.
Federacijos kongresą ir kitais
veikėjais.
Ašis.
PILIETYBĖS PAMOKOS.

TIESIOG I P1LL0W-KARAUAUČIU

PRANEŠIMAI.

i

*

Kreipkitės tuojaus del informacijų. Jau turime daugybę prirengtų pasažierių, su kuriais bus pasiųstas
.

PRANEŠIMAS.

.

'

.

•

•

SPECIALTS MŪSŲ PASIUNTINYS į Montreal'ą ir St. John. Kas norėtu turėti patogią kelionę nepraleiskite

:—

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Draugijos susirinki
mas bus "šį vakarą, t. y. rug Į
pjūčio 23, 1921, 8 vai. Šv. Ka
zimiero Vienuolyne.
I
Visi skyriai malonėkite pri
siųsti pinigus už parduotus pi
kniko tikietus, kad butų gali
ma sudaryti pilną raportą
pikniko pelno.
•

*

progos. Atsišaukite tuojaus. Visi pasažieriai apleis Cliicagą 25 dieną Rugpjūčio, 5-tą vai. vak. nuo Dearborn
stoties. Siunčiame pinigus į Lietuvą su geriausiu pasisekimu, išmokame visose Lietuvos pastose " C A S H " . laike
24-28 dienų, be jokio atitraukimo. Turime daugybę padėkavonių iš Amerikos Lietuvių, taipgi ir iš Europos,
*

kurių jokiu būdu negalima čia sutalpinti. Meldžiame ateikite pamatyti. Pinigus per telegrafą, už LABAI MAŽĄ
KAINĄ dastatome į porą dienų. Turime pašto skyrių Chicagos Post Office Station 60 iš kur galima gauti
Tarptautinių Money Orderių j visas dalis pasaulio, taipgi Letters of Credit su Travellers' Checks, kuriuos var-

•

JAUNAS PLĖŠIKAS MIRĖ.

J a u antras mėnuo kaip Coodman Mfg. Co. darbininkai
kartą savaitėje gauna Suv.
Valst. pilietybės pamokas, t.
y. darbininkai
prirengiami
prie gavimo antrų — pilnų popierų. Tas pamokas lanko apie
125 klausytojų. Pamokos yra
duodamos pirmadieny per pie
tus, kuomet būdavo dirbama
Šeštadieniais, tai tokios pamo
kos būdavo šeštadieniais, dar
bo valandoms pasibaigus.
A. Girgžda.

\

M. L. Gurinskaitė,
Prot. Rast.

Policijos
seržanto
Egan
pašautas plėšikas ties polici
S. L. R. K. A. APSKRIČIO
jos viršininko Fitzmorris na
SUS.
mais mirė Illinois Central li
goninėje. Gi seržantas Egan,
S. L. R. K. A. Chicagos Aps
pranešta, pasveiksiąs.
kričio nepaprastas susirinki
Prieš mirsiant plėšikas pa
mas yra šaukiamas rugpj.
sakė, jog jis esijs 15 metų ir
(Aug.) 23 d., 7:30 vakare Ne
vadinasi Walter Martin, iš
kalto Pras. Pan. &vč. parap.
Pennsylvanijos.
svet., 4400 ir So. Fairfield Ave.
J a m mirus pasirodė, kad
Visų Chicagos apskričio kuo
jis buvo Walter Grzybo\vski
pų valdybos ir delegatai yra
ar Gržubowski, 18 metų, gy
kviečiami dalyvauti šiame su
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. sirinkime. Turime daug svar
veno So. Chicagoje.
biu reikalų apsvarstymui.
So. Chicagos policija areš
tavo keletą jo sėbrą, su ku
riais jis ilgas laikas pietinėj
miesto daly užpuldinėjo ir
plėšė žmones.
Patirta, kad jo tėvai gyve
na Sharpsburge, Pa., ir jis su
jais senai nebuvo matęsis.
Nes perdaug buvo užimtas
plėšimais Chicagoje.
PIKTADARIAI UŽPUOEfi
IR APIPLĖŠĖ NAMUS.
Vakar rytą plėšikų gauja
iš penkių vyrų ir keturių mo
terų atvažiavo dviem automo
biliais ir sustojo šalimais na
mų, 9525 Avenue M, So. Chicagoj, kuriuose gyvena Frank
Zaherle.
Keli plėšikai
paskambino
skambutį
ties priešakinėmis
durimis. Zaherle su žmona bu
vo namie. Pastaroji atidarė
duris "svečiams." Tnojaus į
jos krutinę atstatytas revol
veris.
, Kuomet jinai iš baimės suk
liko, iš kito kambario atbėgo
vyras. Abudu uždarytu kam
barin
ir namai nuodugniai
apkraustyti.
Paimti pinigai
ir brangenybės.
Plėšikai prieš apleisiant na
mus abudu paleido ir įsakė
but ramiems.
ATITAISYMAS.

•

L. Vyčių 4 kuopa.

Rugp. 11 d., po susirinkimo,
įvyko puiki programa. Stam
biausia dalis buvo tai refera
tas, kurį skaitė gerb. kl. A.
Linkus: Vakar, Šiandie ir Ry
toj. Jis patiekė daug gerų min
čių, patarimų, prirodė faktus,
kas kenkia vyčių gyvavimui ir
kas vyčiams yra naudinga.
Butų malonu daugiau išgirsti
gabaus Linkaus paskaitų.
Mes ir-gi neatsiliekame nuo
kitų šios kolonijos draugijų
parapijos veikime, jos naudai.
Vyčiai vieni apsiėmė dirbti
prie bufeto piknike kuris įvyko rugpj. 21 d.,
Visuomet mūsų susirinki
mams gražių ir malonų minčių
priduoda gerb. kun. N. Pakal
nis. Jis nė vieno vyčių susi
rinkimo neapleidžia. Aštuoniolikiečiai, o ypatingai vyčiai
didžiuojasi ir džiaugiasi gavę
tokį darbštų, veiklų, energijos
pilną asmenį, kaip kun. Pakal
nį.
Aš.

-

.

•

E

•

•

toja visi biznieriai Europoje.
•

*

Mandagus ir teisingas patarnavimas.
Ateikite persitikrinti.

•.

Paul P. Baltutis And Company
Chicago, Illinois.
901 West 33-rd Street
Priešais šv. Jurgio Bažnyčios a ntBridgeporto.
SiiiimimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MOTERIMS ir VYRAMS

Vin. Paukštis, pirm.

ehicoco. m.

'

U

IRKITE jų dabar kodaugiausia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems į
LIETUVĄ.

Dr. C. Z. Vezelis

LIETI VT8 DEMTI8TAH
4711 9 0 . AKHLAJfD AVKMI »
arti 4?-tos Gatve*
Valandos: n u o * ryto Iki t rak
Harodorata DDO t l l | B vakar*

Stoties valdyba.

ai Pigus

uksinai

rel. Blvd. 7042

šiai.

j

•

s

S. D. LACHAWICZ
LIETUVY8 GllABoRJl 8
IUJU kUdotuvaee koplfianata. Rel
Ikaie tueldftiu ataiiauktl. o ua.ua darbą
(busite aigaaedtatt .

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:

H4 W . t s r * Fl.
C t t a a g o . OI.
Tel. Cianai S l t t

**»

•.

; V. W. RUTKAUSKAS j

IŠ NORTH SIDE.

S

ADVOKATAS

"Draugas" Publ. Co.

I
I

A. L. R. K. Federacijos 23- I 29 Sonth La Baile Street '
Kambarį* SS4
g
eio skyriaus paprastas mėne
sinis susirinkimas įvyks ant
T e l e f o n a s Central 6S»0
\
radieny, t. y. šį vakarą rug ! Vakarais, 812 W. SSrd 8t •
pjūčio 23, 1921, vietinėje pa m
T e l e f o n a s : Yards 4681
.
rapijos svet.
Draugijų, kuopų atstovai
kviečiame skaitlingai daly
vauti susirinkime.
Valdyba.

Lietuvos Vyčių 4-ta kuopa
puikiai gyvuoja. Jos kiekvie
name susirinkime prisirašo ke
li nauji nariai.
Rudenyj rengiama trys di
deli nepaprasti vakarai ir
viena operetė. J a u rengiasi
prie vieno, kuris įvyks spalio
(October) 16 d., vaidins vei
kalą trijų veiksmų dramą, jei
neapsiriksiu pirmą kartą Amerikoje, vardu " Gairės.'' BIZNIERIAI GARSINKITES
"DRAUGE."
Yra dedama visos pastangos,
kad pasisektų.
Ant pardavimo k r u t a m u paveikslu
Aš.
(movingr p i e t u r e s ) t e a t r a s s o u t h sidej.

58

*±

STOtTOJAt Ir CHIRURGAS
<;>do moterių Ir
Oflaal:
1«57W. M«Hw»n
vyru visokias IIS*. Kmp. Paulina
(UM VttVO OflVaL 1« IKI 1* P
NIIQP« ar ii
aroiiIiitlluoM
1 iki 8 vale.
Res. ofisas 3*41 nill«rt«<i
Ave. Kamp. Albany Av*.
Vai. • Iki »:3<T ryte
8:80 iki t:80 vak.

Rugp. 19 d. L. L. P. Bonų
komitetas, suorganizuotas iš
Federacijos skyriaus laikė po
sėdį, kuriame viską nuodug
niai apkalbėjo kaslink pasiti
kimo Lietuvos atstovo gerb.
V. Čarneckio. Mūsų stotis vi
same kame stovi tvirtai ir to
dėl yra pasirengusi Lietuvon
atstovą sutikti kuotinkamiau-

Valdyba.

*

DR. d. SHANKS

IŠ TOWN OF LAKE.

' Federacijos Skyr. Sus.
A. L. R. R. Federacijos 7
skyriaus susirinkimas įvyks
antradieny, rugpj. 23 d. š. m.,
par. svet. Prasidės 7:30 vai.
vakare. Delegatai malonėkite
atsilankvti.

Telefonas Yards 4669

•

Chicago, 111.

2334 So. Oakley Ave.,

8
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Užsisakykite "Laivą"

llllllllllllflllllllllllllltllllllllllltllllllllll

-»--*--;•;

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY.
Specialia Pranešimas

lllllllllllllllllllllllilllllllllllll

Vakarykščiame Draugo nu
"LAIVAS" eina kartą į savaitę.
mery Chicagos žiniose padėtas
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
aprašymas Federacijos Chica
kinimas.
gos' Apskrities susirinkimo.
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
Tenai padėti rekomenduoja
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų.
Dabar geriausias laikas pirkti, parr
mi kandidatai centro Valdy
s i d u o d a iš p r i e ž a s t i e s s a v i n i n k a s e i n a
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bueys ža
bom Tarpe kandidatų pirmon
] k i t a biznj.
CICERO, ILL.
dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti.
F . Brovm
vieton padėtas kun. F . Ku
1857 W . 5 7 - s t St.
Chicago, III.
"LAIVAS" visur ir visiems- naudingas, bet naudingiausias
dirka. O turi būti: kun. F. Ke
L. Vyčių 14 kuopa surengė
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
mėšis.
šeimyninį išvažiavimą Jackson JIS UŽAUGINO ŠIMTUS TŪKS
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
Parke rugpj. 21 d. Jaunimas
kodaugiausla.
TANČIU VAIKUČIU.
LABD. SĄJ. KUOPŲ
linksmai pažaidė, pasilinksmiBordens Eagle Brand Conden"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c
DOMEI.
no. Šios šeimininkės paruošė I sed Pienas yra užauginės daugiau
• Adresas
gardžius užkandžius: A. Rub- sveikų, vaikučių j vyrus ir moteris
Meldžiame visų kuopų pra Hauskaitė, A. Ignataitė ir A. negu kokis kitos maistas.
nešti ateinančiame susirinki- Gečaitė.
Suvirs .60 metų Gan* Borden pri
me kiek kuri kuopa galės pa
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Ulinois.
Koresp. rengė šį maistą mažiems vaiku
rūpinti rinkikių Labdaringos
čiams. Motinos yra labai dėkingos
• ^
Sąjungos 3 kuopai viešoj rin
DUBLINAjS, Airija, rugp. už ta maistą nes jis vaikučiams
JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIS
kliavoj, rugsėjo 5 d. (Labor 23. — Iš Amerikos sugryžo daug pagelbsti.
g
- K - a 8—1 :a—i
S
Ant 4-to puslapio šios dienos
Day), Cicero, UI.
o
*H
*•
«x—«
tTOpa^i-s/a
Harry Boland, Airijos respu
i
* « 8 P » f I « H m n o s ISK8
^
Centro valdyba. blikos prezidento de Valeros laikraščio rasi jų pagarsinimą. Iš
gVXSIXIE9a
kirpk ta kuponą ir pasiųsk į Bor =Val. l t iki 19 ryte; S iki 4 pr = lt
sekretorius. Čia jis pasima den Company, o gausi dykai knin- E p U t ! : ! • i k i 8 : I t Tąkart
E
Praeitą parą Chicagoje pa tė su Valerą ir kitais airilį gute apie maitinimą kūdikio
SRealdencija: 10&S3 Perry A v e . [
Tel. P u l l m a n 141
= ji
6416 pj«A©inog «vaojoi»X*
vogta 20 automobilių.
politiniais vadais.
Eagle Brand.
(Apgr.) ~ 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiir

"UUYA/"

! suiusn '3 'na

S. S. AMERICA :
I š p l a u k i a iš Pier*
S ubato j .

Hobokenvl

vai. po p i e t ų

(Sulyg naujo

laiko)

RUGPJŪČIO 27 ta
I P l y m o u t h , C h e r b o u r g : ir B R E M E N
L a i v a i S. S. G E O R G E W A 8 H I N G T O N , P O T O M A C , P R I N C E S S
MATOIKA. HUDSON, C E N T E N N I A L STATE, OLD N O R T H STATE
ir P A N H A N D L E S T A T E i š p l a u k s s u l y g p a d u o t u d a t ų .
A t s i š a u k i t e p a s H . C L A U S S E N I U 8 & CO., Gen. W e s t e r n Pass. A g e n t s
100 N o r t h L a Salle Str. Chicago, 111. arba. pa.s Lokalius A g e n t u s .
&

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
«)

BDOADU'AY

N i l V\

>"C>U»\

Tieal K e l i o n ė į IAETUVA. P E R PIL.1AVA
(Karaliaučio Prieplauka)
A R B A P E R LIBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS
g i u o m i l i n k s m a m u m s p r a n e š t i , kad m e s pasidarbavom idant
m ū s ų p a s a ž i e H a i , O. Y P A T I N G A I L I E T U V I A I , galėtų keliauti S T A 
ČIAI Į - P I L I A V A .
L i e t u v i a i , v a ž i u o j a n t i į Piliavą, a p l e n k i a L e n k ų j u o s t a ( K o r i d o - .
r ą ir p r i v a l o t u r ė t i t i k t a i l i e t u v i š k a p a s p o r t a ; j o k i ų vizų n e r e i k i a
S u s i n ė s i m a s su Piliavą,, t a i y r a n a u j a š a k a m ū s ų r e g u l i a r i š k o s u
s i n e š i m o s u H a m b u r g u , D a n z i g u i r L i e p o j u m , o del Lietuvių, tai
t r u m p a s ir p a r a n k u s k e l i a s n a m o d a s i g a u t i .
Dideli dviejų sriubų p a č t o laivai Išplaukia:
S. S. L I T U A N I A R ū g s . 7
S. S. ESTONIA Spalio 5.
S. S. L A T V I A R ū g s . 8 1 S. S. P O L O N I A R u g s ė j o 12.
P a s a ž i e r a m s t i e s o s p a t a r n a v i m a s tarp LIBAU-DANZIG-Mallfax, Con.
Vist laivai tori p u l k u s k a m b a r i u s trečios kllasos k e l e i v i a m s
Kreipkitės prie m ū s ų a g e n t ų jūsų m i e s t s arba p a s
K. W. K E M P F , Gen. Western P a s s . Agt. 12© K. LaSaUe St. Chicago

^

