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CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, RŪGS. (SEPT.), 10 D., 1921 M.
E N T E R E D AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 3 1 , 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER T H E O F ACT O F MARCH 3, 1879.
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p 4 LIETUVA
PER "DRAUGĄ"

S. V. TURĖS 4 DELEGA
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LABDARYBEI TAG DIENA

PEKINAS, rūgs. 10.—Ki Hughes, Underwood, Root,
NAUJAS SUMANYMAS.
(SUSIRINKIMAS)
nijos respublika susiskaldžiu
Lodge.
si į dvi dali. Į šiaurinę ir pie
Cliieagos miesto tapybos
Chicagos Labdaringosios Lietuvių Sąjungos Centro
tinę respubliką.
komiteto
pigesnio
gyvenimo
WASHINGT()N, rūgs. 10.
Vddyba šaukia susirinkiman visas moteris ir mergaites,
Šiandie tos dalys veda žiau — Sužinota, kad prezidentas klausimu pirmininkas Ruskurios yra užsiregistravusios ir žadėjusios rinkti aukas Lab
rią, kruviną kovą už pirme Hardingas
nusiginklavimo sell J . Poole visas laikas dar darybei Tag Dienoje.
nybe. Kitaip tariant,
eina konferencijon paskirs tik ke buojasi už pieno atpiginimą.
SUSIRINKIMAS JVYKS RYTOJ, SEKMADIENI, RUG
baisus civilis karas. I š abie turis delegatus, neskaitant vi Kompanijos
pieno kvortai
jų pusių kareiviai
tūkstan sos eilės patarėjų ir sekreto nuo žmonių ima 12c. Bet p. SĖJO 11 DIENA, 3:00 PO PIETŲ AUŠROS VARTŲ PA
Imvn,
kuone
tiek
tuojaus
turGRAIKAI ATSISAKO KA
čiais krinta.
Poole tvirtina, kad jos ga RAPIJOS SVETAINĖJE (2323 West 23 Place).
rių
/
kai
atsiima.
Paskui
graikai
RIAUTI.
Kviečiamos visos turi but susirinkime. Reikės joms
Čia gauta žinių iš Iehang,
Tais delegatais, sakoma, li kvortai imti 10c. ir tai da
ir vėl turi stumtis pirmyn,
ryti gerą pelną. Nes jos nuo pasiskirstyti vietomis. Nes pirmadienį, nigs. 12, įvyksta
Hupeh provincijos, kad tenai bus:
Po sunkenybių armija labai panešti nuostolius, kad ir vėl
sekanti baisi kova pietinių su
Charles Evans Hughes, vai ūkininkų pieną gauna kuone Tag Day.
tai visa tektų turkams.
nuilsus.
\
šiauriniais.
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stybės sekretorius, republiko- pusdykiai.
Anot žinių, turkai nei liu200 šiaurinių kareivių su uas.
Tečiau yra žinoma, kad be
Konstantinopolis, rūgs. 10. [tai gina'savo pozicijas ir kiek
Henry Cabot Lodge, sena legalių priemonių sunku pri
Graikų armija Sakaria upės'viena žemės žingsnį krauju gini a Yangtse upėn" ir nu
skandinta. Abi pusės turi 10,- torius iš Massachusetts vals eiti prie kompanijų. Gi vie
fronte, kur per keliolika die- aplieja.
tijos ir senato užsienių rei šoji opinija joms yra vienas
nepaliauja (HK) vyrų nukautų.
Vo tokiu ilgų
nu sekė nepaliaujamos kovos,
t •
—
kalų komiteto pirmininkas, iš menkiausių daiktų.
atsimeta nuo dešiniojo turkų mų kovu abi pusi parodo di
Kompanijos nebijo nei skel
deli nusikamavimą.
Tečiau AIRIAI SIŲS ATSTOVUS republ ikonas.
•
armijos sparno.
Jos
KONPERENCIJON.
Klibu Root, buvęs valsty biamojo joms boykoto.
kiti kitiems nepasiduoda.
NEAVTON, Kans., rug. 10. imą, kuriuomi norima suma
Ten graikai atsisako to
bės sekretorius ir buvęs fe- žino, kad boykotas negali pa
Vakar buvo pranešta, jo;<v
nia paminėta 50 metų šito ižinti mokesčius tiems, kurie
liau kariauti ir traukiasi at
1)1 BLINAS, Airija, rūgs. doralis senatorius iš New vykti. Nes pienas žmonėms
turkai pagaliau neatlaikę komiesto sukaktuvės. Iškilmy- tuos mokeV'ius gali mokėti.
gal.
reikalingas.
Pienas
būtinai
Yorko
valstijos,
republik.
10.
—
Kalbama,
jog
airių
va. v ,.
, n.
vos lauke ir atsimetė arčiau
bėse dalyvavo ir buvęs Siu
Barė vyriausybę už jos nereikalingas
vaikams.
Angoros.
Tečiau
ta
žinia
pajdai
sutiko
su
siųloma
AngliOscar
W.
Undenvood,
sena
To priežastis
skelbiama,*
*.
v
.
I
rv
vienytųjų Vabtijų pinigyno prisidėjimą prie Tautų f>ąbuk graikai baisiai apilsę ir eina iš graikų
Kad kompanijų
negalima
versmių. I r įjos taikos konferencija ir de torius, iš Alabaina valstijos,
(iždo) sekretorius McAdoo, i jungos, nes tuo būdu Ameri
panešę dideliu* nuostolius.
palenkti papiginti į namus
i ji iš niekur kitur kol-kas ne legatai bus pasiųsti.
demokratas.
demokratas.
J i s buvo čia [ką izoliuojama nuo viso p a :
Anot žinių,i turkai, matyt, patvirtinta.
(Sekretorius Hughes ir sena pristatomą pieną, tad pakel
svarbiuoju kalbėtojumi.
I šaulio.
nežino apie graikų atsimeti
Galimas daiktas, kad tur BAVARIJA TAIKOSI SU torius Lodge jau seniau pa tas sumanymas mieste įsteig
Iš jo kalbos štai kąs reikia I T i k J i e 1 ^ d a i k t 3 pagyr*.
mą, jėi nesinaudoja proga ir kai galėjo atsimesti ant An
ti
stotis
ir
pardavinėti
pie
skirti
prezidento.
BERLYNU.
a
paminėti:
^
^ sušaukimą AYashingtxman
nepuola atsimetančių.
Aną dieną Baltuose Namuo ną pigiau. Tuo reikalu ma
goros. Bot taipat vakar gan
i
taikos konferencijos.
draikų
atsimetimą^
reiš ta žinių, jog turkai susilau
no
užsiimti
patys
ūkininkai
se
pas
prezidentą
lankėsi
EliJis
aštriais
žodžiais
kritiP. K KLYNAS, rūgs. 1 0 , Kalbėdamas apie nusigink- J
J ų yra keli tū kavo šiandienine republikonuc , .
kia, kad jie'sutiko neįveikia kia pagelbos — 30,000 karei Pranešta, kad Bavarijos su j h u R o o t - * t e i a u valandos jis pienininkai.
, .
. . . . . .
,
.
\
.
.
lavimo
kontereneną
lis sake,
v
mas klintis ir atsisako paim viu.
,
Bei lyno valdžia nesusiprati- jkonferavo su prezidentu. Ap- kstančiai, nuo kurių šiandie vyriausvbe uz IOS netinkamus .
v . ,.
/
,
'
.
,
.
iDOg
negana
sumažinti
karo
ti Angorą, turki} nacionalistų
pasielgimus, L :
-r» -i •
12,000 kariuomenės jau at- mai išlyginami.
įvyksianti leizdamas Baltuosius Namus kompanijos gauna pieną. Pie demokratams
, ,
....
. .
°
. ' l a i v y n u s . Kenkia pasistengti
sostinę.
, .
. .
tečiau atsisakė aiškinai, api« ną iš stočių patys žmonės tu kad repubhkonai ema ne tais i .
vyko į Angoros apylinkes, taika.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ivisds
tuos
laivvnus
visai
pa
VJ
rėtų parsinešti mokant tuo- keliais, kokius per astuomus į a . ,. m
*,
kokius reikalus kalbėjosi.
Jei tai visa yra tiesa, grai Tai kariuomenei vadovauja
»
.. V .
.
naikinti, luomet pasauly bu
Kvortai butų metus pravedė
demokratai.
Yra žinoma, jog Root yra jaus pinigus.
kams bus bloga.
Karabekib.
NORI TEISTI VOKIEČIUS
tų atlikta viena J š didžiausių
Trims kvortoms — 25c.
J vienas iš tinkamiausių dėle-, 10c.
Be to, turkams
pagelbon
GENEROLUS.
Kritikavo jis republflconų reforma. TuOriiet juros kiek
Panašių sumanymų, čia bu
gatų. I r jei jis nebūtų de
BAISIOS KOVOS GRAIKŲ atmaršuoja Xomri pašos 18,vo karo metu. Bet jie nepri pertaisomą muitų tarifą, ku vienai tautai butų prieinamos
legatu
nusiginklavimo
konfe
000 kariuomenės. Tai čia spė
SU TURKAIS.
PARYŽIUS, rūgs. 10. —
ri, pasak, jo, favorizuoja tik vįentik pirklybos reikalams.
svarbiausioji gijo. Bet reikia tikėtis, kad
jama, kad ta nauja turkų ka Prancūzų karo taryba mieste rencijoje, tai
Panaikinus karo
laivynus,
trustams.
Abidvi pusi turi didelius nuo-!nuomonė ne tik sulaikys g r a i ( x a n c y šaukia teisman tris vo priežastis butų jo senyvu pastarasis sumanymas Jbus
Kritikavo mokesčių įstaty- pranyktų karai.
•
paremtas visuomenės.
Nes
stolius.
|kų puolimus; bet dar galės kiečių generolus už prasižen* mas ir nesveikata.
i jiems užduoti smūgį. Grai- 'įimus karo metu. Jiems ne- Iš senatorių deiriokr. prezi jau visiems perdaug įsiėdė
kompanijų vedamas išnaudo- tikusi pasiduoti arbitro nuo (Ali Corners). »
dentas
turi
didelį
pasirinki
Konstantinopolis, rūgs. P.
ką armija perdaug nusikama- j atvykus, jie be jų apsiginimo
71 st and Cottage Grove Av.
sprendžiui i, nežiūrint to, koks
jimas
ir
autokratingumas.
mą..
Yra
keletas
tinkamų
į
Keturioliktoji
diena
seka, vusi.
bus nubausti.
(Ali Corners).
tas nuosprendis butų. • /
delegatus. Tečiau senatorius
kaip išilgai Sakaria upės, An Į (iraikai visas laikas mėgi- j
61 st and South Park.
Savo keliu
kontraktoriai
goros fronte, be sustojimo ei- no nugalėti turkus sprendžia UNGARAI UŽIMA BURGEN- Uuderwood skaitomas parin- GAZO KOMPANIJA DARO tvirtina, kad jei įvyks unijo
63rd and South Park.
tiniausiu.
na baisiai kruvinos kovos inuoju mušiu. Tečiau jiems
GERUS PINIGUS.
LAND.
se kokia netvarka, tuomet
Be tų delegatų bus paskir
j
.^
graikų su turkais. Pozicijos nepavyko tas padaryti. Tuojiems bus progps čia įvykinti
KLAIPĖDA.
Klaipėdos
tas
dar
generalis
sekretorius.
eina iš rankų į rankas. I r - t a r p u j i <- nuostolius turi mil- VIENNA, rugsėjo' 10. —
Chicagoje visos visuome "open s h o p " prie namų sta krašto vyriausias komisaras,
nei viena pusė neima viršaus. įžiniškus ir ar tik ne dides- Vienuos teritorijon Burgen- Tuomi, sakoma, a r tik nebus nės naudos komrJanijos daro tymo.
oficialiu pranešimu, nuspren
Kiek graikai pasistumia pir-'nius už turkų nuostolius.
land inėjo reguliarė Ungari- George Wharton Pepper iš gerus pinigus, išnaudodamos
dė paskirti vyriausybės pata
jos kariuomenė. Burgenland Philadelphijos.
gyventojus.
LABDARYBĖS TAG DIENA. rėją Dr.. Steputaitį (lietuvį)
Olandija ir Belgija, prane
pripažinta Austrijai. I
Puikų pelną daro gatvekakrašto direkcijos prezidentu.
šta, reikalaus joms leisti tu rių kompanija.
Gerus pini
Labdaringoji Lietuvių Są Sąryšy su tuo vokiečių " H e i rėti
savo
delegatus
nusigink
MERGINA PLAUKIKĖ ŠAM
gus daro ir gazo kompanija. junga po globa Šv. Antano matbuno" šeštadieniui šauk
lavimo
konferencijoje.
Suv.
Kuomet visokia medžiaga, su
PlbNĖ.
Valstijų vyriausybė tam nesi rišta su „gazo gaminimu žy šį pirmadienį mieste Chicago tas mitingas uždraustas.
ELIZA BETHTO\VX,
111., j Vietos kompanijos
prieš
priešina. Bet reikalingas ki miai atpigo, kompanija neat turės Tag Day. Bus renkamos
NEW YORK, rūgs. 10. rūgs. 1 0 . . - Anglių kasyklų į streikininkus nusamdė I r apaukos labdarybės naudai.
tų viešpatijų sutikimas.
ŠIAULIAI. Rugp. 4 d. v
,,
pigina
gazo.
Iš
Albany,
N.
Y.,
Hudsono
"invazijinė armija, kaip ji įginklavo daugybę agentų.. Ši
s.
Mūsų gerbiaVnos
rinkėjos
m.,
Šiauliuose
minė
tarptau
Gazo produkcija už tūks rinks aukas ant šitų gatvių
čia užvardinama, maršuojan- į tie tad ir terorizuoja nelai- upe čia atplaukė mergina Mil
tinės Esperanto Sąjungos de
PIGIAI PARDUODAMI
tantį kubinių pėdų šįmet 25
ie Gade. 145 mailes padarė
ti iš EI Dorado ir Harrisbur-j mingus darbininkus,
kampų:
legatas V. Litevka.
TROBESIAI.
1
centais
pigesnė
negu
perniai.
<j3
valandomis.
Tečiau
tas
go anglių kasyklų plotų, pa- Kompanijų
pusėje
stojo
Randolph,
VVashington,
Nors jis buvo lenkas, bet
Tečiau
kompanija
nuo
žmo
plaukimas
jai
užėmė
6
die
lengva artinasi ant šito mies- l miestų ir apskrities autoriWabash:
(Marshall
Field' visa širdimi buvo atsidavęs
ROCKFORD,
111.
rugsėjo
nių
ima
17c,
daugiau
kaip
nas.
Nes
kiekvieną
parą
rei
to ir ant Posiclare.
i tetai. Darbininkus su šeimyBlock).
Lietuvai. J i s varė rimtą kul
10. — Šalę šito miesto yra perniai.
kėjo
tyek-nors
miegoti
ir
val
Kai-kuriose vietose tų dar-jnomis varo iš pagyvenimų,
Clark Dearborn, Van-Bu- turas darbą.
Ačių jo dar
apleista armijos stovykla, knAteinančią
savaitę
susiren
gyti.
J
a
i
draugavo
valtis
su
bininkų armijos priešakinė^
Darbininkams
sustreikacr
bams Šiauliuose randasi skai
ri biivo pastatydinta karo me ka Illinois komercijos komi ren: (Princess Theatre).
n
u
r
.
sargybos jau susidūrė su ŠO-ĮVUS, šitame kasyklų distrikte
Congress, Van-Bfuren, Wa- tlingas esperanto ratelis. V.
tu. Yra keli* šimtai visokio sija. Be^gatvekarių klausi
dienom
iz
Miss
Gade
sako,
rifo " a r m i j a " ir įvyko susi-! kompanijos kasyklas uždarė,
bash, Micl^igan Ave.
Litevka atsižymėjo , dideliu
d
i
A tas. didumo medinių trobesių. Ka mo ji aptars ir gazo kainas.
>laukti
yra
puikus
rėmimai.
Streikas pakeltas perniai
East End — Adams iStre- darbįtumu ir pasišventimu,
*ro departamentas tuos trobe
w
Bet
naktimis
labai
pavojin
Kaip Elizabethtown,
tai]) i lapkričio mėnesiu.
U'ždarykilniai esperanto idėjai.
sius
šiandie
parduoda.
Gauet
Bridge.
A
M
A
T
N
I
N
K
Ų
N
E
P
A
S
I
T
E
N
fca.
N"es
t
o
k
i
o
j
e
u
p
ė
j
e
y
r
a
l i o s i e l a r e d i e n o m i s i r n a k t i - <lan>os k a s y k l a s
kompanijos
*— -U>
E a s t E n d — Madison Stre
na tik 4 nuoš. vertės. Vienas
visokių
gyvūnų.
'
KINIMAI.
mis saugojami šerifo asisten- buvo maniusios,*kad darbiniu
O R A S : — Šiandie apsi
et Bridge.
trobesys
vyriausybei
atsiėjo
tų ir detektivų. Vieni ir ki-įkai išvažiuosią, gi jos gausiaClark Street Bridge Nortb niaukę, laukiama lietus; vi
vYASHINGTON,
rūgs.
10.
2,000
dolerių.
Parduotas
už
ti neskaitlingomis grupėmis, nčios užtektinai streiklaužių,
Tik vieni darbininkai elekt
dutinė temperatūra.
IS
End.
'
—
Antra
savaitė
serga
gene-1
turi užėmę pozicijas miestu Tečiau taip neįvyko: Streiriniai aiškiai sutiko su teisė
North End State Street
ralis
prokuroras
Daugherty.
apylinkėse ir laukia pasiro-1 kuoją darbininkai netik neap
jo Landiso, kaipo arbitro,
Bridge at Kąiizie.
DU JUODUKU NULIN
dant " p r i e š o . "
įleido savo apgyventų vietų, Pranešta, kad liga nepavojin
nuosprendžiu. Sutiko su ma
Chicago Avenue and SheČIUOTA.
Anot žinių, darbininkų spė-į bet dar stipriau susiorgani- ga.
žesne užmokesnimi.
ridan Road. /
^>
Svetimų šalių pinigų vertė,
kos siekia daugiau 1,000 vy zavo linijon ginti savo tei
Kitos
amatninkų
unijos
35-th St. Bridge to Mor
mainant nemažiau 25,000 do
A I K E N , S. C , rūgs. 10. — smarkiai priešinasi. Kai-kuni.
Niekas negali žinoti, ko- sos.
vienodas žiaurus likimas.
gan Street.
_rflerių rūgs. 9 buvo tokia pa
kius tikslus turi ta "invaziji-j Kad taip, tad kasyklų valKapitalistų spauda ir vėl Čia nulinčiuota du juodu žmo rios unijos pameta darbus.
22nd and Western Ave.
gal Merchants Loan & Trust
nė a r m i j a . " Tečiau abelnai dybos ėmėsi prieš juos kitų gavo progos šaukti apie ang- gu, intariamu vienos baltos Šiandie visa eilė amatninkų
Loyola " L . " Station —
Company:
spėjama, kad jų ant šitų mie | priemonių. Nusamdė gaujas lekasių sukilimus ir "civilį moteriškės užpuolime.
unijų turės susirinkimus. Gal
(North Side Evanston B r . ) .
Anglijos sterl. svarui
3.70
stų maršavinio tikslas — duo] agentų ir šite šiandie terori- Rara.
bus pareikalauta arbitro per
Buena " L . " Station —
Pranei jos šimtui frankų 7.81
ti pagelbos vietos kasyklų j zuoja darbininkus ir jų šeiYra žinių, kad terorizuoja ! Paroje, rugsėjo 8-9 d., Chi- žiūrėti ir pataisyti paskirtas (Wilson Ave. Branch).
Italijos šimtui lirų
4.35
streikuojantiems
darbiniu-1 įnynas.
mų darbininkų atstovai prašo cagoje pavogta 18 automobi permažas užmokesnis.
Division "L.^—Station near
1.03
kams, kurie baisiai spaudžiaTai ve kodėl keli šimtai dar gubernatoriaus prisiųsti čia lių.
Kai-kurios unijos tiesiog Wells (Oscar MayerV Plant; Vokiečių šimtui mJark.
Lietuvos šimtui auks.
1.05
rengiasi streikan, nors unijų
mi ir persekiojami vietos ka bininkų iš kitur ateina ginti kariuomenę ir sutvarl^yti te
(PacMr).
73rhand Cottage Grove Av. Lenkijos šimtui mark.
.03
savo brolių. Nes juos ri£a roristus.
GARSINKITŽS "DRAUGE/* bendroji taryba y r a raštu susykių kompanijų.

LABAI PAVARGĘ, NETURI
AMUNICIJOS

f

McAdoo Pataria Panaikinti
K aro Laivynus

•

•

Darbininkai Kovoja iiž Laisvę
ir Savo Teises

.

"PiNiGĮf KURSAS.
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;i VU KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
kasdieną išskyrus nedėldieniuPRENUMERATOS KAINA:
[CAGOJK IR t l M t A V J t :
Metams
9*-0Q
Pusei Metu
4* 00
JLV. VALST.
Metams
•
$6.00
Pusei Metų
3.00
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
tas skaitosi nuo užsirasymo dienos
ie nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
Eenąs adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Moįey Order" arba įdedant pinigus į
registruota laišką.

jos, norėdamos pildyti visuo
menės norus, suprantama, pir
miausia mėgins mažinti užmo
kesnį savo darbininkams.
Eina gandas, kad Chicago
je už važinėjimų gatvekariais
bus sugrąžintas nikelis ( 5 c ) .
Gatvekarių kompanija iškalno
skelbia, kad jei tas bus padą
ryta, ji nukapos užmokesnį
savo darbininkams.

Žinoma visoj šaly darbinin'
kų smaugėją United States
Steel korporacija jau senai ap
kapojo užmokesnį savo darbi
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 ;
ninkams. Daugumai darbinin
S. Oakley A ve., Chicago. kų sugrąžintas beveik prieš
TeL Roosevelt 7791
karinis uždarbis. Paprastiems
iiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii darbininkams ta korporacija
šiandie moka vos 3 dol. už
dvylikos valandų darbą!
Taip yra ypač del to, kad
dauguma plieno industrijoje
darbininkų
nesusiorganizavę
Darbininkų ir jų samdytojų unijon;
jinčus namų statymo klausiUžmokesnis susiaurinta dar
Lne Chicagoje nžbaigė fedeĮralis teisėjas Landis. Abi pu- bininkams ir galvijų skerdyk
Isės tą teisėją liuosa valia pasi lose. Trumpoj ateity busime
kinko arbitru. Taigi, arbitro liudininkai, kaip skerdyklų
[nuosprendis abiem pusėm turi kompanijos ir vėl pakels kovę
[but nepaliečiamas daiktas. Pa- su darbininkais. Mėgins jiems
Ivieniai žmonės gali kritikuoti primesti dar mažesnę užmo
[arbitrą už užmokesnių sunia- kesnį.
Geležinkeliečiams taipat su
jžinimą. Bet negali to daryti
Mokios grupės, kurios iškalno mažinta užmokesnis. Norima
sutiko pilnai pripažinti ar,bi- ją mažinti dar daugiau. Bet
kol-kas tas klausimas dar pil
|tro nuosprendį.
Prie namų statymo Chicago- nai nerišamas.
|je gyvuoja apie 43»ios atskiKaipgi gyvenimas?
Irios amatninkų unijos. Jos
Rodos, viskas butų gerai.
visos prisideda prie namų sta
Bet dirstelkime į paprastų gy
tymo. Be vienos kurios unijos
venimą. Gyvenimas, tiesa, tru
negalima namų statymo baig
pūtį pigesnis už pernai me
tL 18 jų vienos atlieka vienotus. Bet toli gražu jis nepuo
Lkį, kitos kitokį darbų. Lygiai
la žemyn proporcionaliai su
kaip ir kitose sistematiniai
užmokesnių mažinimu.
darbų vedamose dirbtuvėse.
Štai teisėjas arbitras Lan
Sakysime, jei kas akmenis
dįs vienu plunksnos pabrieži
skaldo, tas negali mūryti. Jei
mu mūrininkui atėmė į dol. iš
kas medžius taiso, tas negali
jo dienos uždarbio, pripažin
stogo dengti. Kiekvienam dar
damas jam tik 8 dol. Tuo tar
bui yra parinkti amatninkai.
pu toks maistas čia vienų die
Tie amatninkai turi atskirias
ną kokį centą atpinga del to
unijas.
tik, kad ant rytojaus *pa
Sumanus paskirstymas.
brangti keliais centais.
Neatpiginga miesto ir fede
Iki šiolei visų tų unijų amatninkams buvo vienoda už- ralės mokestys, nepinga nuo
mokesnis. Teisėjas arbitras ma, kuras, šviesa, važinėjimas.
atrado, kad ta vienoda užmo- Gi tuo tarpu darbininkams
kesnis neteisinga. Neteisinga užmokesnis mažinama.
Kapitalistai laikosi tos mak
ji oro ir sumaningumo žvilg
sniais. Mūrininkai visuomet simos: pirmiau turi but suma
turi dirbti ore. Dažnai lietus ar žinta užmokesnis darbinin
kitokia dargana trukdo jiems kanis, paskui atpigs visoki
darbų. Tad jiems ir priklauso gyvenimui reikalingi daiktai.
Taip jų ir daroma. Bet rei
aukštesnė užmokesnis. Bet štai
" k a r p e n t e r i ų " darbas kuone kalingo proporcionalumo tarpe
užmokesnio ir gyvenimo visgi
visuomet atliekamas viduje.
nesimato.
Jie gali dirbti per dienų-dienas. Taigi jiems skaitoma ma KIEKVIENAS BONAS Iš
žesnė valandos užmokesnis, GELBSTI OYVYBC KELIŲ
Akmens• tašytojams pripažin
LIETUVOS JAUNIKAI
ta aukščiausia užmokesnis.
ČIŲ.
Nes toks tašytojas reikalingas
didesnio
sumanumo
arba
mokslo už kitus darbininkus.
VAKACIJOS PASIBAIGĖ
Taigi, arbitras vienodų vi
siems užmokesnį panaikino ir
Dialogas.
kiekvienam amatui paskyrė
JUOZUKAS. Vincfik, kodėl
j a m tinkamų.
Aplamai imant, amatninkams tu toks nuliūdęs? Mat nosį pa
užmokesnis sumažinta nuo 10 kabinęs ir vaikščioji išsišiepęs
ligi 22 nuošimčių; gi papras Ko-gi taip surugaif
tiems darbininkams — nuo 22 VINCUKAS. Eik sau, nesiligi 52 nuošimčių. Paprasti erzinęs, nes mano širdis plyš
darbininkai, suprantama, dau ta iš skausmo.
giausia už kitus nukenčia. JUOZUKAS. Na kas-gi at
Mat, likimas jiems neleido sitiko!
VINCUKAS. Ugi ta mama
pramokti kokio nors amato.
jau daugiau neleidžia eit ant
Kitos darbo šakos.
gatvės, liep rengtis į mokyklą;
Užmokesnis
darbininkams sakė,K&d rytoj jau prasidės,
mažinamas visur, visose Su o aš nenoriu (verkia) u, u, u.
vienytose Valstijose. Chicago JUOZUKAS. Ar tai tu mo
je aukštomis užmokesnimis kyklos nemyli? tai tu nekoks
dar naudojasi darbininkai uni- vyras, nesupranti, kas yra gejistai. Kalbama, kad ir toms !-ra ir naudinga.
unijoms kompanijos paduos VINCUKAS. Tokių gerumų
savo reikalavimu*. Ypač at aš visai nereikalauju, galį sau
>
kreipta domė prieš pieno išve- pasilaikyti.
žiotojus ir duonkepius. Visuo
JUOZUKAS. Ar tai tau ge
menė reikalauja pigesnio pieno riau po gatvės trankytis negu
ir pigesnės duonos. Kompani [mokykloj pasimokinti!
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MAS.

mm

aa

Šeštadienis, feugsejo 10, 1921

DRAUGSS
m

mmmmm
••«

•

m

2=

=2=

a

vinimų arba teisių rusinams.) Ir tai norima padaryti ne kur
Tečiau Anglija visur įsimai kitur, kaip tik demokratiš
šo. J i maišosi ir į rytinės Ga kiausioj šaly.
Kongrese yra daug labai
nebeliko
mokytis.
Toksai
(Pabaiga)
licijos reikalus. Anglija turi
kvailas ir neapgalvotas tėvų
sutoianymą, kad rytinės Galici išmintingų tautos vadų. Jie
Kas-gi tą kovą laimėjo, tai aiš
pasielgimas dažnai esti priežas
jos likimą apspręsti pačių gy vaduojasi žmonių labu,.bet ne
kiai kiekvienam suprantama, timi liglaikinės ir amžinos vai
šovinistų geismais.
ventojų plebiscitu.
kad nekas kitas, bet lietuviai kų nelaimės. Jeigu vaikas ta
To baisiai bijosi Varšava.
krikščionys. Kas gi šioje kri po prirengtas ir prileistas prie
Nes tuomet tas kraštas išlystų
tiškoje valandoje šelpia Lietu pirmosios šv. Komunijos, tai
jai iš nagų.
vą pinigiškai! Matome, kad neženklina, kad jis užbaigė mo
Kad taip, tai lenkai ima
daugiausia lietuviai katalikai. kyklą ir viską žino, ką kiek
Daugelis lietuvių rąžosi ir
darbuotis
kitaip
apdrausti
sau
Kas tveria paskolos stotis^ ir vienas krikščionis turi žinoti.
dairosi neramiai, ir bijo, ka
tą
kraštą.
Apgalvoja
rytinei
jose darbuojasi ?Kas perka Lie Parapijinėje mokykloje yra 8
da išgirsta pasiųlijimų pirkti
Galicijai
duoti
savyvaldą.
Ir
tuvos bonus? Lietuviai katali skyriai, t a d į i tie vaikai skai
Lietuvos paskolos bonus. Kas
pagaliau
pripažįsta,
kad
ryti
kai.
žin, sako jie, ar tik neprapuls
tosi užbaigusiais, kurie už
nė Galicija apgyventa daugu tie pinigai. Kas žin, &? bus
Šiuose viršminėtuose
žo baigė 8 skyrių ir gauna pažy
mos rusinu.
džiuose tik maža dalelė lietu mėjimą arba "Diplomą" apie
kas iš tos Lietuvos!
Tai stebėtinas daiktas.
vių katalikų darbų pabrėžta; baigimą mokslo tokioje ir ko
Bet vietoje tų klausinių
Kad
ji
but
sveika
ta
Angli
tadgi aišku, kad lietuviai ka kioje parapijinėje mokykloje,
toksai svyruoklis musų brole
ja.
Jei
ne
Anglija,
visa
Euro
talikai visuomet ir visada gy o ne tie, kurie priėjus prie pir
lis turėtų sau užduoti štai ko
pa turėtų vargo su lenkais.
nė savo tėvynę nuo priešų ir mosios šv, Komunijos. Prie
kius klausimus: Kas žin, kas
gelbėjo jai kuom galėdami. pirmosios šv. Komunijos yra
geriau: Ar dabar paskolinti
Kadangi lietuviai katalikai vi rengiami vaikai tankiausiai iŠ
savo valdžiai ir paskui su ge
suomet rūpinosi reikalais savo 3 ir 4 skyriaus, tadgi toli dar
rais nuošimčiais atsiimti, ar,
gerbiamoms seserims-mokytotėvynės tadgi naudinga ir rei jiems iki baigimui.
Buvusia' karas su Vokietija dabar to nepadarius, paskui
joms, šviesos nešėjoms. Te jų
kalinga, kad tą tėvynę pažin
stebėtiną ištvermę ir kantru Suv. Valstijose paskui save tuos pinigus ir dar su dideliu
Nelaimingieji.
tų ir mūsų jaunoji gentkartė,
mą Aukščiausis sustiprina ir paliko *ktug šovinizmo. Atsi priedu atiduoti lenkams pa
gal ir ne visiems iš jų teks ją
Nelaimingu žmogumi galima
te neša tą brangią ir reika rado čia daugybė tokių žmo vidale visokių bausmių, rekvi
pamatyti, bet kad ir būdami pavadinti tą, kuris neturi ran
lingą šviesą mūsų
jaunajai nių, kuriems būtinai norisi zicijų, o vėliau niekad nepa
toli nuo savo tėvų žemės, ži kos, kojos, akies. Bet galima
visus svetimšalius su viena baigiamų didelių mokesnių po
gentkartei.
Te
tikroji
šviesa
nodami jos istoriją ir praeitį pavadinti ir tą, kuris neturi ti
diena padaryti amerikonais nų karalijos naudai? Kas g^
ir
krikščioniškas
mokslas
ap
galėtų garsinti mūsų didvyrių j kėjimo. Vaikai gi kuriuos tėriau: ar dabar savo paskola
šviečia protus mūsų tautos vai arba kuolabiaus juos suvaržy
darbus ir nuopelnus tarp sve vai po pirmosios ^sv. Komuni
užtikrinti Lietuvai gyvybę ii
kučių ir te būna naudingi tau ti. Karo metu Suv. Valstijų
timtaučių. Prabočių ir didvy jos atima iš pafapijinės mo
skaisčią ateitį, ar geriau lai už
tai ir visuomenei. (Janą tam spauda rimtai kėlė klausinių
rių darbai slepiasi istorijos la kyklos ir siunčia į viešąją, ytuos kruvinus mano centus Asybės ir jos apaštalų. Rusijos panaikinti čia visus svetimų
puose, o Lietuvos istorija yra ra taip jau skriaudžiami ir ne
merikos turčiai naugus milijomokykla be^ Dievo, be tikėji šalių kalbomis leidžiamus lai
nus sau dirbą, o manę kaip
mokoma tik parapijinėje mo laimingi. Tuos skriaudžia ne
mo davė mūsų tautai ne vie- kraščius. Bet taš klausimas viligšiol taip ir toliau lai nie
kykloje. Tadgi kam rupi tiky kas kitas, bet tie patys tėvai,
ną barzdotį, kurie šiandienaisuomenės buvo daugiau nei pa
ba, kam rupi prigimta kalba per kuriuos jie gyvastį apturė mėgina lošti išgamų rolę. Bet juoktas. Buvo sakoma, kad A- kiną, stumdo ir išnaudoja; gi
ir kam rupi tėvynė Lietuva, jo. Skriaudžia titomi, jog pa nors ateitis Lietuvos su jos merika kariauja prieš autokra pati Lietuva lai sau žuvą be
to vaikai rasis parapijinės mo i vydi vaikams krikščioniško krikščioniškomis mokvklomis tiją ir pastarąją nori įvesti mano pagelbos ir lai vėl po
kyklos suoluose ir jie žingei mokslo ir tobulesnio išsilavini- te bus šviesesnė. Išeivija tuo savo šaly. Taigi, laikraščių už nas lenkas ateina į Lietuvą u
džiai klausys kaip jiems sesuo mo tikėjime. Tai aišku kaip žvilgsniu neatsiliks. Gaivinto draudimo klausimas pranyko. užvedą savo tvarką?
Ir ilai
tas
-mokytoja apsakys apie Lietu dienttį.fcacf vaikas "ant greitų ja ir lavintoja lietuVių vai
•m r
j.
v
•
« .
-*« - x inei
i v i
inemėgina
iv/iiii.e.iiiu
I C I O mum u
Kuomet šovinistams nepa-*
, ,.
.. . .. ~ , ... .
vos praeitį, apie kovą už lais ,jų prirengtas ^
,
.t
.
. \ . . su brolis atsikirsti, kad, gir
pirmos sv. k u č i t l dvasios parapijinė mo
vyko tas, jie
tuojaus eihesi , : , . T .
.
• , .
„
vę ir neprigulmybę. Tnmis se- Komunijos negali išmokti ir k v k l a g y v i j a ir stiprėja. Te- r j . jT]7
fy
. .
. di, lai Lietuva vžinosi, lai gelb
kito darbo. Sugalvojo amen- ,.
,.
..
suo-mokytoja apsakys taipgi suprasti kas jam kaipo kata- n ( ^ a g m u s ų t a u t a i a p 5 v i o t a i i - A J.- v ,.
-r, . , sti pati save, savo pajėgoms,
konmti svetimšalius. Bet kad x . .
.-;* . ^ , , .
. . . .
. . . i Jisai negrįš tenai. Brolau! Ar
apie pirmuosius krikščionis, a- likui yra reikalinga žinoti. Tai 0 ^ ^ ^ i r tainic
^
u.
tas anrerikonimmas pasirodė; .
. ,
,. v g* tu nenumanai, ka reikštu
n^tns. &k$ti t>«) 4 . . j
pie jų tvirtą tikėjimą ir perse kani gi tą kūdikį daryti io*jgįausįus
v. . . . '
tiesiog staciokims, svetnnsa- , .
•i i •
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i • _
i_;_^j
y.
. „ :
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v
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. ' . . .
. Lietuvai lenkų jungas. Su umkiojimus už tikėjimą. Apart to kiu nelaimingu žmogumi, ku
,
. .
Kun. A. Brička. liai tokiu pat būdu eme i tai I .
ją gavę draugę keletą deset
vaikučiai iš sesers mokytojos ris nesuprasdamas užtektinai
atsmešti.
kų. milijardų polskų skolų,
burnos išgirs visų svarbiausių tikėjimo reikalų ar ankščiau
Šovinistams tas baisiai ne Lietuvos žmones per amžius
jų ir pamatinių dalykų žmo ar vėliau taps vedieviu? Ir kepatiko. Todėl jie apgalvoję
dejuotų po vargų letena. Šaky
gaus gyvenime, tai yra apie no kaičia, jei ne tėvų! Kokiems
svetimšalių prispaudimą, kurs
Dievų, sielos nemirtingumų, a- galams užsiimti ta našta ir
si, tau bus nei šilta, nei šaltą.
Be Silezijos ir Vilniaus len turėtų but lygus persekioji
pie meilę tėvų ir artimo.
Tu Čia sau gyvensi laisvoje
žengti į luomą moterystės, jei
kai imperialistai šiandie be mui, ko nėra nei jokioj civili
Washingtono žemėje. Bet ne
gu nenori vaikų išauklėti ka
Pirmoji šv. Komunija.
galo daug kankinasi dar ir su zuotoj šaly.
taip bus brolau. Kada tavo tį
talikais? Tikėjimas yra žmoGalicija, kurių jie užKiekviena parapijinė mo ;aus gyvenimo pamatas, jeigu 1.rytine
Šiandie rengiamas kongresui! kri broliai ir sesers maldaus
^
„ ^
a„
kykla kas metai prirengia a t gi
paduoti sumanymas — k a s me-j tave: Gelbėk, brolau, neišsinepadės'1 T 'i«, . . v\
n Kas
kas tvirto pamato nepadės
_.
.
.
.
.
.
,
f-ucnKijaj.
v
vv
w
sakantį skaitlių vaisių prie pir
tai visus svetimšalius regis-j verčiame, žųstame, neišsimo
—
zus.
Tvirtą
krikščionišką
Rytinė Galicija apgyventa truoti ir registravimosp metu |kame mokesnių. Tu negi busi
mosios šv. Komunijos. Sulyg
pamatą gali duoti tėvai su pašventojo Tėvo noro daugelis
gelba mokyklos. Parapijinė daugumoje rusinu. Yra nema- nuo jų W i nustatytą mokės- kurčias ir beširdis. Tu išklauvisai jaunų kūdikių šiandien mokykla mokina ir dėsto krik- ž a « nuošimtis ir lenkų. Pirm tį, taigi kaipir pagalvę. Ta sysi jų maldavimų. Tu dalin
naudojasi didžiausiomis Dievo Šcioniškas tiesas, o tėvų pri- k a i ' ° t a s kraštas prigulėjo Au- rytum, tiems ponams nebūtų ži sies su jais savo doleriais. O
malonėmis, eidami prie šv. Ko derystė prižiūrėti vaikus, kad s t r i J a i - P o k a r o ^jungininkai noma, kad šiandie svetimšaliai tie doleriai eis į lenkų kišenę
munijos.
jie pildytų tą kafc jiems mo aiškiai nepasakė, kam rytinė lygiai su visais kitais piliečiais i r mokės juos ne vieni EuroGalicija turi prigulėti. Len moka prigulinčias valdžiai vi- p o s lietuviai, bet mokės ir A
Neišmintingas pasielgimas. kyklos įsakyta.
kai tvirtino, kad tai Lenkijos šokias mokestis.
merikiečiai.
Yra ir tokių tėvų, kurie po
Katalikams mokykla.
dalis. Taigi jie tą Tmištą užSako, jog tuo būdu kas meTad verčiaus dabar stoki
pirmos šv. Komunijos savo
Mes katalikai, kiekvienoje grobė ir šiandie okupuoja,
tai surinkti nuo svetimšalių me savo broliams ir Lietuvai
vaikų nebesiunčia į parapijinę
savo kolonijoje turime paraLenkai su rytine Galicija pinigai bus pavartoti jų pačių pagelbon, sustiprinkime savo
mokyklą, bet grudžia į viešąją pijinę mokyklų pavyzdingai ir taip elgiasi, kaip su Vilniumi, švietimui, taigi amerikonini- valdžią ir savo brolius kareimanydami, kad jau jų .vaikas tvarkingai vedamą. Tadgi kas arba ir ta pačia Gudija. Se mui. Gi už neužsiregistravimą vėlius, kad nebeleistų poniškos
viską užbaigė parapijinėje mo save vadina kataliku jo vai- niau pas juos nebuvo nei kai svetimšaliams bus skiriamos kiaulės į Lietuvos daržą. VISI
>
PIRKIME BONUS. L. P.
kykloje ir jau nieko jam te liams vieta ne kur kitur, bet bos dueti kokių-nors paleng bausmės.

KUR LHSI VAIKUS?
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parapijinėje mokykloje. Šian
dien parapijos mokykloms ir
jų užlaikymui daugelis iškašČių padedama, daugelis vargo
ir rūpesčio ir vis tai daroma
tikėjimo ir tautos labui. Nes
kas-gi iš to išeitų, jei mūsų
tautos vaikai mokytųsi svetim
taučių mokyklose, nepažinda
mi tikėjimo, kalbos, papročių.
Aiškus dalykas, kad toki žmo
nės neatneštų jokios naudos
mūsų tautai; nes ir šiandien
matome nekuriuos lietuvius
nustojusius tikėjimo, o kam jie
verti! J i e išmano tik kliudyti
naudingus tėvynės labui dar
bus. Tadgi valio lietuvių pa
rapijinėms mokykloms. Te au
ga ir didėja jų skaitlius. Va
lio lietuvių katalikų vaiku
čiams, te jie lanko parapijines
mokyklas ne tūkstančiais, bet
dešimtimis tūkstančių. Valio
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KAS GERIAU?

PRIEŠ SVETIMŠALIUS.
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PAGALIAU.

TONCUKAS.
Žinoma, kad
geriau. Ant gatves aš esu pats
sau ponas, o mokykloj tai tave
pasodina į suolą ir sėdėk, kai
koks kopūstas per dienų die
nas, nei šypt, nei krypt. Taį
tq da negana, kad sėdėt, bet
da reik ir dirbt. Kaip tik mo
kytoja pamato, kad be darbo
sėdi, tai ir išgirsi: "Vincuk
skaityk!. Vincuk, rašyk! Vin
cuk, mokykis!" Na, o juk turi
klausyti, jei neklausytum, tai
tuoj parodo, kur pipirai auga.
Man daug smagiau ant gat
vės, galiu rašyti, ką aš tik no
riu, o mokykloj tik tą ką mo
kytoja pasako. Man daug sma
giau rašyti ant tvorų, ant sie
nų. Jeigu noriu galiu ir pa
veikslą nupiešt, man nieks nieko nesako. Bet tik tu pamėgink
mokykloj ant suolo, arba kad
ir ant savo sąsiuvinio kokį ar
tistišką paverksią nupiešt, tai
nespėtum nei nagų v pust.
JUOZUKAS. Tai tikri juo-

mokti.
VINCUKAS. E, man nuo
lietuviškos knygos galva skau
da, aš negaliu į ją žiūrėti ir
akys gadinasi.
JUOZUKAS. Niekas kalbi.
ėeriau
taisyki vos
mokslo
priemonių, kacį rytoj but vis/
į mokyklą?
VINCUKAS. Aš nemyliu to kas tvarkoj. Klausyk Vincuk,
lietuviško skaitymo. Tai ti kad tau taip sunku tas lietu
krai baisi lekcija. Gali net lie viškas skaitymas tai aš "galė
žuvį nusilaužti, o žodžio nega siu tau kiek nors pagelbėti.
VINCUKAS. Tai kaip tu
li ištarti ir gana. Kas žin
kaip surašyta, pi, pi pi, si, si, man pagelbėsi?
si, k, k, k. jau sakau tikras JUOZUKAS. Šitaip. Mudu
žioplys buvęs, kuris tas lie- galėsiva padaryti. Pirmiausiai
tuviškas knygas parašė. Kas pasiprašysi va mikytojos, kad
mudviem leistų į vieną suolą
žin kdkio pusgalvio darbas.
JUOZUKAS, (juokiasi) Ką atsisėsti.
tu čia dabar kalbi, turbūt nė VINCUKAS. Tai kokia Čia
pats nežinai. Čia ne knygos f pagelba viename suole sėdėti f
kaltas, ne rašytojai, bet tik
JUOZUKAS. Tik palauk, ši
tavo paties-tinginėlis. Juk tu I taip padarysiva. Kai aš sėdė
niekad namie nesimokini lietu- siu, tai tu skaitysi. O kai tu
VINCUKAS, O kas mane viškai, Da angliškai tai kaip skaitysi, tai aš sėdėsiu,
kada pasimokini, o lietuviškai
VINCUKAS. Ką? Ką tu čia
privers?
JUOZUKAS, Kažin kam but| niekad, ir nori stebuklingai iš- dabar sakai!
kai, broliuk, iš tavęs. Tu nori
mokykloj daryti, .fkm nedera.
Suolai yra ne t a ž , kad juos
braižytum visokiai* paveik
iais, bet tik kad pasidėtum
mokslo įrankius, o jei taip da
rai, tai nestebėtina, kad na
gus reik pust. Tįkrai blogas
mokinys iš tavęs,' daug vargo
duodi savo mokytojai ir tėve
liams, geriau pasitaisyk.
VINCUKAS. Tylėk tu, vištos galva, kad nesupranti, kas
yra geriau; jau tokio mulkio
kaip tu tai da kaip'gyvas ne
mačiau. Gali sau kūprinti į tą
mokyklą, kad nori, o aš turiu
da ir kitą priežastį, aš neno
riu ir gana.
JUOZUKAS. Nori, nenori, o
juk turėsi eit, — tai nors
švaresnis atrodysi, o dabar
tai tikras apuokas: murzinas,
pasišiaušęs, baisus pažiūrėti.

mama su ilgu diržu?
V1NCUKAS. Tai tas mane
dr baugina, kitaip aš visai nei
čiau ir tiek.
JUOZUKAS. Na sakyk, Vin
cuk, kokias da kitos do priežastįs, kad tu taip nemyli eit

•

J

•

i

•

i

i
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JUOZUKAS, (vėl kartoja)
Na, sakau. Kai tu skaitysi, tai
aš sėdėsiu. O kai aš sėdėsiu,
tai tu skaitysi.
VINCUKAS, (piktai) Tai
ir sėdėsi,
m a t 4u vis sėdėsi
kaip ponas, o aš skaitysiu ir
skaitysiu, tai čia man pagelbininkas.
JUOZUKAS. Tik tu,Vincuk,
klausyk, suprask, ką aš tau
sakau (vėl kartoja) Kai aš sė
dėsiu, tai tu skaitysi, o kai tu
skaitysi, tai aš sėdėsiu.
"VINCUKAS (da pikčiau)
Kad tave ragas. J u k t u ir vėl
tą pati giedi ir'giedi kai gai
dys. Sakau, kad tu kvailas,
kaip asilas, su tavim nė girtas
nesusikalbėtų. Gali tu čia sau
barškėti, kai žydo raitai. (Vin
cas eina)
JUOZUKAS, (šaukia ir ve
jasi) Palauk, palauk Vincuk,
aš da geriau tau paaiškinsiu
(išbėga abu).
Gėlelė.
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Šeštadienis, Rugsėjo 10, 1921
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Federacijos Kongresas
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DRAUGAS
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jaučių soc. demokratų propa
10 METŲ ŠITAM BIZNY
gandą.
2.
Sieksime
įsitikinimų
griežtumo aiškindami katalikų
visuomenei pragaištingą lais
Cii
3331 SOUTH
vamanių ir tautininkų politi
w #
HALSTEDST.
ką, šalindami tokius gaivalus
Phone Yards 6894
iš savo organizacijų bei drau
PINIGŲ SIUNTIMAS,
gijų. Norime turėti atvirą k o v $ | PASPORTAI, LAIVAKORTĖS
su savo idėjiniais priešais nu Perkame ir parduodame namus ir
farmas. Perkame ir parduodame
maudami jų veidmainingą pirmus ir antrus mogečius. Duo
dame paskolas ant namų. Padaro
kaukę.
me visokius dokumentus. Teisin
3. Centras privalo vesti gy gas, greitas ir geras patarnavimas
valandos: Nuo 8 ryto iki
vas replikas spaudoje prieš 9Ofiso
vakaro. Panedeliais, Seredomis
užgauliojimą mūsų ^tikybinių ir^Petnyčiomis iki 6 vakaro. Nedeliomis iki 2 valandai po pietų.
įsitikinimų, katalikiškos akci
jos bei jos vadų.

M. J. KIRAS

v»

*

—

v

Kapitalas ir Perviršis

iiiMffiPJ

Pirmoji Feder. Kongreso se dėkojo už jos pranešimą.
„milini iiiii'"'
Antrą valandą po piet tę
sija buvo antradieny rugp. 30
d. Antroji sesija rūgs. 2 d. siama posėdis. Draugo redak
Jų tarpu buvo įsprausta Mo torius, rezoliucijų komisijos
tinėlės, Tautos Fondo, Raudo vardu, referuoja visą rezoliu
nojo Kryžiaus, Darbininkų ir eijų virtinę. Priimtos šios re
zoliucijos.
Vargoninkų Seimai.
Pirmoji sesija ir jos darbai
I. POLITIKOS SRITIS.
'?••'
buvo minėti Drauge, nun apie
A. Dėlei Lietuvos užsienio
antrąją sesiją.
politikos.
10 vai. rvto posėdis prasi
deda. Salė pilnutėlė svečių ir Perskaitytos penkios rezo
pakol negausi nuo Metropolitan State Bankos patarimo. Mes kasdien siunčiame didelės
atstovų. Visi žino i * laukia liucijos jau priimtos pirmame
sumas pinigų į visas pasaulio dalis ir turime daug patyrimo šiame dalyke. Mūsų kainos
kad šis posėdis bus turinin posėdyje gerb. Atstovui V.
yra visados žemos, o kaip kada,, perkant didesnė suma, mes galime parduoti auksi
nus arba markes pigiau negu laikraščiai garsina dėlto kad Metropolitan State Banką
giausias.
M11111111111111111111 f 111111111111111111111111111IJ^
Čarneckiui apsilankius.
II. ŠVIETIMO SRITIS.
turi sąryšius su didžiausiomis New Yorko bankomis kurios daro kursus del viso pa
Skaitoma įvairus suvėlinti
1. Nenorime ir nepripažįsPrašomas kun. Bumša —
saulio. Jeigu nenorėtumei siųsti markėmis tai galime nusiųsti į Lietuva Amerikoniš
sveikinimai, telegramos.
tam unijų ir konvencijų su
kus dolerius. Greitas persiuntimas užtikrintas.
Seka referatai. Kun. F. Ke Lenkija žalingų mūsų šaliai. Katalikų Veikimo Centro Kau
Siunčiame
piningus
Liej
ne ir Universiteto reikalais įmėšis referuoja natūralizacijos
2. Protestuojame ir atmeta
Metropolitan State Banką taipgi parduoda namus, lotus etc.; apdraudžia nuo uggaliotinis referuoti. Referuoja. ! tuvon, prisiuntimas užtik- j
ir skautų klausimą.
me visus pasikėsinimus pada Baigdamas skaito komisijos j rintas..
ries; parduoda laivakortes, ant visų linijų; perka ir parduoda pirmus morgičius.
Dėlei natūralizacijos Fede linti Lietuvą į atskirus kan
Inšuruojame nuo ugnies, j
patiektą rezoliuciją kuri ap
racija mato reikalo kad lietu tonus.
UŽ PADĖTUS PINIGUS MOKA 3 ČIA NU OŠIMTI
ima Kolegijos Amerikoje, Uni i namus, rakandus ir auto- i
viai įgytų Amerikos pilietybės
3. Reikalaujame kad Vilnius versiteto Lietuvoje ir studen | mobilius.
g
teisių. Ir politiniu ir socialiu — mūsų sostinė, Gardinas,
Parduodame namus, sko- 5
tijos — moksleivių' šelpimo
ir ekonominiu žvilgsniu jos Seinai ir kitos lietuvių teritori
Į liname piningus.
reikalus pas mus ir užsieniuo
mums reikalingos, gi tautiniu jos butų mums Lenkų grąžin
Evaldas & Pupauskas
se.
atžvilgiu taipat nepavojingos. tos.
s
840 W. 33rd St.
|
4. Džiaugiamės Pabaltijos Skaitydami pribrendus auk I
Daug
diskusijų
sukelia
Yards 2790
f
skautų klausimas. Visi gerai Valstybių įsikūrusia Sąjunga štesnės lietuvių mokyklos klau
uiiiyiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiin
mato kad moksleiviai užbaigę palaikydami broliškus santi- simui Amerikoje, randame rei
pradžios mokyklą patenka į kius su Latviais, Estais ir kalo kurti panašią įstaigą da
rant tuo tikslu sutartį su ku
svetimas sporto organizacijas, Suomiais.
Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 y. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak.
nigų
Marijonų
.
Kongregacija
Jų negali prikalbinti prie Vy
5. Remiame ir klausomės Lie
čių. Tuo būdu jiems gresia iš tuvos Atstovo Amerikoje rū arba tolygių kelių beieškant,
tautėjimo pavojus. Kaip tik pindamies išgauti pas Ameri beto
f'iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiĮniiiiii«
Matydami skurdžią padėtį
yra gyviausias reikalas organi kos Prezidentą Lietuvos ne
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY
katalikiškos moksleivijos A- LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS
zuoti juos į mūsų pačių spor priklausomybės
pripažinimą,
SU KELEIVIAIS.
to — skautų ratelius. Toki aktiviai skubėdami pagelbon merikoje ir užsieniuose teiksi Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste
.
skautų rateliai patenkins jau kiekvienam Atstovo valstybi me jai medžiaginės ir moralės
ar netoli jo.
i
paramos, taipat
Šviesa ir pajiega suvedama į senus ir naujus namus, s
nųjų lietuvių — amerikiečių! niam darbui.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir
*•*•
Suprasdami
neatidėliotiną
taipgi
ir
dirbtuves.
Cashlirba
ant
išmokesčio.
Kainos
troškimus. Jie pamylėję spor-1
visas Baltiko Valstijas tiesiai
B.
Dėlei
Lietuvos
vidaus
po
reikalą
pagelbėti
Lietuvos
vi
prieinamos, patarnavimas geriausias, ypačiai mano apietą be kurio jaunuoliai negali'
į
Hamburgą
E' '
suomenę bekuriant katalikišką
litikos.
linkėje.
cryventi, galės išlaikyti tauty
*
5 ,..vy|
universitetą, L. R K. A. Fede
Su
visokiais
ELEKTROS
reikalais
galite
greiptis
ir
bės žvmes.
SAXONIA
Rugsėjo 17
1. Smerkiame kiekvieną bolS
racijos Kongresas visa širdi
prie
mano
agento
K.
GASIUNO,
1502
So.
50th
Court,
CiVyčių atstovai mato tame gevistinę propagandą ar tai
5 • 'M
mi tam reikalui užjausdamas Cabln $145.00
sero. 111.
III Kl. $125.00
savo organizacijai pavojų, nes J užsieninių musųValstybei priem
Taksų $5.00
(toliaus neturime originalio
tuo būdu, išvadžioja jie, turės g į n g u gaivalų, ar tai savųjų išteksto) jo privaiomybę , lietu PER CHERROURG SOUTHAMPTOK
žlugti dešimts metų išgyvavu sigimėlių pasinaudojant Pro
LIVERPOOL and GLASGOW
viams matydamas, remia jį
si Vyčių organizacija.
CICERO, ILL. =
fesine Darbininkų Sąjunga ir
4921 W. 30 Place, SCYTHIA
.Rugsėjo t
visomis
savo
išgalėmis
sukel
EJrPRESS OF INDIA . . Rugsėjo 7
Telefonas, Cicero 6412.
P a a i š k ė j u s d a l y k u i pasirodo k a i k u r i ų S t . S e i m o soe.-demo•
CARMANIA
. ; . . . . . ' f*. . . . Rugsėjo 10
damas tuo tikslu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiifimtrimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kad' skautai tėra Vyčių išga kratų frakcijos atstovais.
COLUMBIA
Rugsėjo 10
m
AQUITANm
Rugsėjo
13
nymas, nes emigracijai suma
2. Gerbiame, dėkojame, pa
$50,000 Kultūros vajų
£IIIIIIIIIIIIIIIIIĮ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII!IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK
614 W. 18 Street
žėjus ir jaunuoliams iš Lie laikome dabartinę Vyriausybę
pradedant nuo lapkričio mė
Chicago, III.
tuvos Amerikon neatvykstant, kuri tiesia Lietuvos Valstybei nesio ligi Užgavėnių.
AMERIKOS LIETUVIŲ
čia užaugęs mokslus ėjęs ir demokratingos respublikos at
(Bus daugiaus).
LIETUVIS FOTOGRAFAS
I
tautiniai susipratęs ir suaugęs eitį begrįždama ją laisve, ly
3130 S. Halsted St., Chicago, m . i
Tel. Off. Humboldt 4830
jaunimas stos į Vyčius.
Mokinama: angliškos Ir lietuvigko*
gybe, teisybė.
Ne bolševikų riksmai, bet kalbų,
Kurie gaunate paveikslus 18 Lietuvos
Res.
Humboldt
8893
aritmetikos, knygvedystės, ste
Platesni pamatavimai šitų
neatideliodami
pasidarykite daugiaus arba
3. Griežtai protestuojame bonai prives Lietuvą prie nografijos, typewriting, ptrklybos tei
»
didelius.
Mes
perimame
senus padarome
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
nusistatymų Feder. Centro sek prieš Lietuvių Mokytojų Pro tvarkos ir gerbūvio.
didelius. Sudedam ant vieno Ii kelių skir
rijos, geografijos, politlkinės eoknotingų.
nijos, pllietystės. dailiarašystės.
•
•
•
retoriaus bus vėliaus paskelb fesinę Sąjungą ir bolševistinę
ARKITEKTAS
. *.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Traukiams paveikslus namuose, prie
ti Drauge.
1263
N.
Paulina
St.
Prof. Darb. S. kuri prievarta
Nėra geresnio ženklo tautos 4 valandos po platų: vakarais nuo I
Bažnyčios,
sueigose, veselijose,
grupes,
Kamp.
3111
waukee
Ave.
pavienius Ir tu Darba atliekame kuogeLabai malonų įspūdį padarė'nori išmesti tikybą iš mokyk doros puolimo kaip stokavi- iki 10 vai.
Chicago.
rlausia.
Phone Drover €168
atsilankiusi Kongresan ameri los.
mas geisti gero savo kraštui. 3106 S. rhbted St, Chicago.
iiiiiiiiinmuiiiHmiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiias«i]!iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii!imfniiuiir^
kietė ponia Mary D. Rebboli.
4. Remiame krikščionių de s^
* •
•
3fe=
Ji gerai yra žinoma Worces- mokratų frakciją kuri prisi
Laisvė įsigijama^tiktai di
ĮIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllHs
terio ir platesnei lietuvių vi laikydama savo dėsnių gina delėmis Tautos aukomis.
suomenei savo simpatija ir katalikiškos Lietuvos teises.
aktiviu darbu Lietuvai. Ji
5. Atmetame visus katalikiJei norime paliokams įva
Gferoj vietoj geras narnas del gero žmogaus, priverstas
pranešė kaip viename įvairių jai priešingus norus atskiriant ryti galvos skaudėjimą ir vi
esu parduoti namų į 30 dienų laiko. Todėl Lietuviai pasi
tautų diplomatų susirinkime Bažnyčią nuo Valstybės.
durių suirime — išpirkime
naudokite proga kad netektu namas svetimtaučiam. Par
gynė mūsų reikalus. Pati per
bonus.
C. Dėlei vidaus politikos
duosiu pigiai veik tuojau nelaug ryt dienos kad nebūtą
nai vasaros metu lankėsi Lie
Amerikoje.
pervelu. Kreipkis prie savininko
tuvoje, gyveno Kaune, pasiekė
Lengviau žodžiu remti, ne •
•
Vilnių, susipažino su mūsų
1. Spauda ir žodžiu diskre gu darbu.
| 2050 W. 23-rd Street
3-čiu lubų is užpakalio. |
•
tautos siekimais. Ilgu delnų dituosime antivalstybinę lie
5lllll!IUIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllll!lfllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIHIIIIIilllllllllllIll
Kas nori turėti patogią kelionę be jokių trukdimu,
plojimų Kongreso dalyviai tuvių-bolševikų ir bolševikuo PLATINKITE "DRAUGĄ.' I
• ateikite pas mumis pasikalbėti. 15 metų patyrimas šita
• me biznije, davė daug pamokinimą, kaip reikia kelionėj
•
prisirengti.
m
plZAUSU LIETUVIŠKA KRAUTUVE CH1CA60J
Siunčiame pinigus sų di
džiausių pasisekimų Išmo
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIII
IllllllllfIIIIIIIIJlIIIIIIIIIIIlillII
kame faktiškai į 24—28
dienas pinigais- visuose
" LAIVAS'' eina kartą į savaitę.
Lietuvos pastose, be jo
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
kiu trukdimu ir be jokiu
kinimas.
atitraukimu. Tūkstančiai
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
padėkavoniu turime nuo
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų.
mūsų tautiečiu Lietuvoje.
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bucys ža
P l i t t QU08N KONCBRTINA y
Siunčiame pinigus per tedėjo ir toliaus tą uLaivo" skyrių užpildyti.
legrafą-kabelį išmokame pinigais į kelias dienas, už labai
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
mažų atliginimų. Viskas sulyg dienos kurso. Turime paš
Mūsų krautuvė-—viena ii didžiausių Chicagoj«
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
to skyrių, iš kurio galima siųsti tarptautinės perlaidas
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
į visas dalis pasaulio, taipgi.Letters of Credit su TraveMašinėlių laifflntmi drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
kodaugiausia.
lers Checks, kuriuos vartoja visi biznieriai užrubežyje,
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliubines niekas kitas negali jais pasinaudoti. Todėl ir visi kas
"LAIVO" kaina metmas%$1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirturi tokius čekius, gauna Amerikos doleriais.
Adresas
bys&ų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Mandagus ir teisingas patarnavimas, Ateikite pasi
bame visokius ženklui draugystėms, taisome laikrodžius ir
teirauti.
musikaliakus instrumentus atsakančiai

* $245,000.00

&
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PRANEŠIMAS,

Turtas Siekia

$3,000,000.00

NESIUSK PINIGŲ Į LIETUVĄ

f

i

Metropolitan State Bank
Pirmutine Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje
2201 W. 22nd ir Leavitt St., Chicago

IELĖKTRAI

A. L. GOŠČIUS

L YAKUB0WSK1

i

•«*

'Fotografistas'

t

-

R CONRAD I

MOKYKLA

M. E, ZALDOKAS

I

Į Nepaprastas Atsitikimas!!! |

Laivakortės į Lietuvą
Be Persėdimo

Pillo w- Kar alaučių

Užsisakykite " L a i vą''

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0

Steponas P. Kazlawski
4632 So, ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL
Telefonas: DROVER 7309
.

i

"UIIVJIS"

PAUL P. BALTUTIS IR C0.

l

901 W. 33-rd St.
Tel. Yards 4669
Chicago, 111.
Priešais š v ^ Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto.
:

2334 So. OaMey Avenue

Chicago, Illinois.

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį"
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Šeštadienis, Kugsejo 10,

^s

DRAOCAS

Įeiname prieglaudos naman, ;štai. Juo greičiau Labdarybės
ir eidami kalbamės lietuviškai. Centras daugiaus pinigų su
————_
Staiga puolė prie mudviejų rinks, tuo greičiaus bus gali
Niekur neinant, su nieku ne du mažu vaikučiu, j i e tvirtai ma mums*nuosavą prieglaudę
susitinkant, tai, rodos, kad nei prikibo prie mudviejų, kaip įsigyti, tuo greičiaus mums bus
nėra našlaičių! Bet tik tu, prie tikrų tėvų. Jie skundėsi, galima tuos mus jaunus py
žmogau, šian ten išeik, pasi kad niekas čia nekalba lietu Uečius iš svetimtaučių prieKOKS MIESTELIS. ATSI
ž valgy k, tai tiek pamatysi ir viškai, niekas jų neaplanko, glaudų į mūsų parsivadyti.
RADO BOLŠEVIKŲ.
našlaičių tokiame baisiame pa nors kitus daugelis aplanko. Niekad negaliu pamiršti,
dėjime, kad jau nei žiūrėt ne Klausinėdami jų, sužinojome, kaip anais metais a. a. gerb.
Sheboygan, Wis. — Šis mies
sinori.
,x
kad jų tėvas begerdamas nuo kum F. Serafinas į vieną iš
Štai man pasitaikė būti "mėnulio šviesos" mirė, o mo svetimtaučių prieglaudos par telis stovi labai gražioj vietoj,
Sheboygane, Wiseonsino Val tina yra bepročių namuos. Tė vestą &v. Kazimiero Vienuoly- pakraštyj Michigano ežero. Ga
stijoj. Tžėjau į valstijinę be vas buk tai buvęs priežastimi nan sako, "Žinai, mažute, čia tvės yra išsodintos medžiais,
pročiu įstaigoj, prie kurios yra jos ten patekimo.
vietos maža, mes tave ir vėl namai retai pastatyti. Oras
prilaikoma ir keletas našiai
Nors gaila buvo, bet galų svetimtaučių prieglaudon ati yra tyras ir sveikas. Žmonės
čių, i k The Insane A s y l u m " va gale savo jaunus sėbrus turė- duosime". J i s tai pasakė tik mažai serga.
Ligšiol šis miestelis buvo ra
dinamą. Čia mačiau šitokį re jova palikti. O gaila buvo norėdamas žinoti, ką tas kudi
ginį: kambaryje atstui nuo vi juos palikti; širdys mums so kis aštuntų metų pasakys. Bet mus nuo visokių bolševikelių,
sų tuno mergaitė. Jos akutė pėjo, matant mūsų tautos py- ji ašarėles/'pasibraukus sakp: t bedieveliu. Bet dabar pietinės
buvo juoda ir rankutė parišta. liečius, dar tik kūdikius, o "Tėveli, geriaus man po lie miesto dalies gyventojai nusi
Klausiu prižiūrėtojos, kas jai jau taip giliai atjaučiančius tuvio langu mirti, o ne sve skundžia, kad pas vieną gerą
yra? Ugi, sako, tai " P o l i s h " , tautystę, jau pilnai supran timtaučių prieglaudoje b ū t i . " krikščionišką Šeimyną atsibanemoka angliškai susikalbėti, tančius, kad jie yra ne tarp
Mums visiems girdimiems latiojo kokie Lenino ir Trockio
tai kiti vaikai besijodydami savųjų. Atsisveikinant juodu ištriško ašaros ir niekas nie bernai, kitais žodžiais bolševi
parvertė ant jos stalą, sumų 'verkė. Mudviem einant, pei ko sakyti negalėjom. Tik iš kai, bedieviai. Gal tas seimyse jai burną taip kad net akis langą žiurėjo ir mosikavo ran to matom kad mūsų našlai ninkas nesupranta kokią atei
pajuodavo, ir nulaužė jai ran kytėmis ir kol tik buvo už- čiams svetimtaučių prieglau tį savo vaikams prirengia
kuomet pas save ant gyveni
kūtę. Tai tiek atsakė mums matyti. J ų tas verksmas ir at dos nėra mielos.
mo laiko tuos smuklių lanky
sisveikinimas, brolau, sesuo,
prižiūrėtoja.
Labdarys.
tojus, bolešvikus! Gal nežino,
Priėjus man su savo drau- tai neišrodo paprastas kūdikio
gu artyn, draugas pašnekino i verksmas. Bet buvo ten žustan- Ar grįži į Lietuvą? Jei taip - kokią įtaka į vaikus ir pačius
ją " p o l s k a i " , bet jį purto čių šauksmas, sakantis tau ir tai tuojaus pirk Laisvės boną, šeimininkus padaro tų bediepilvutę. Matyt nesupranta. man stačiai į širdį: Labdariai. kad pargrįžęs galėtumei paliu vių pliovonės ant tikėjimo ir
Prakalbinus lietuviškai tuo- greičiau statykite namą . naš dyti, jogei buvai šalininkas Bažnyčios? Dar prie jie yra iv
jaus visa atgijo. Pasirodė, kad laičiams! Nes žūstame ištautė Lietuvos laisvės, o ne lenkų mūsų tautos, priešai. Geriau
reikėtų nuo jų apsisaugoti
tai jos tėvai abu mirę ir ji jimo bangose! Išgirskit mus! baudžiavos.
negu kad juos priglausti pas
paliko našlaitė septynių metų. Paduokit n*ums savo pagelbės
Kur bonas — ten ir Lietu save.
Grištant namo Chieagon su ranką.
i
Gerai ištyręs.
Kuom dabar mes salėtume vos mąilė.
stojo va su savo draugu Mil\vaukeo, AVis. Sakom, užeisime šiems at s i šalikėliams pagelbėBonas — tai savo tautos pa
Bonas — tai imptfrijalistams
lenkų prieglaudon pažiūrėti — ti? Kuom mes jų šauksmą ir
jėgomis pasitikėjimas.
kaip jie našlaičius auklėja.
ašaras galėtume nutildyti! Ugi I pamoka.

DRAUGUA SV. VINCENTO

KUR MUSĮĮ NAŠLAIČIAI?
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IŠKILMĖS. ĮVAIRUMAI.

PEREREUSO, TOWN OP
\
LAKE, CHIOAGO, ILL.
Juozapas Klimas, pirmsėdia,
4527 So. Marehfield Av«.
Jonas Jucius, vice-pinnsėdią
karčiamose mušasi. Kartą ižmo 4403 So. Wood S t
gų apsilankusį iš Steger, 111. Juozapas Legnugaris, prot rast.,
primušė, bet aait rytojaus kal 4645 So. Wood St.
Nikodįmas Klimašauskas, finan
tininkas teisme Steger'yj tu
sų rast., 4441 So. Washtenaw Av.
rėjo užsimokėti pabaudą ir pa Jonas Viskantas, i&Un, 4635
daryti pasiryžimą to daugiau So. Wood St,
nedaryti.
Stanislovas Mockevičius, iždo
Lietuvos artojas.
globėjas, 4512 S. Marshfield Ave.
—
Antanas Valskis, iždo globėjas,
RUSIJA GRĄŽINA LIETU 4637 So. Francisccf Ave.
Antanas Stankus, maršalka,
VAI GELŽKELIO
4546 So. Wood S t
MEDŽIAGĄ.

Chicago Heights, UI. — Rug
sėjo 4 d. Šv. Ka&imiero pairapijoj įvyko didelės iškilmės pa
minėjimui
parapijos 10-ties
metų gyvavimo sukaktuves.
Bažnyčioj buvo iškilmingos pa
maldos, gerb. klebonas, kun.
Juoz. Svirskas pasakė tam
pritaikintą pamokslą, raginda
mas laikyties šv. tikėjimo ir
doros.
Bažnyčia buvo papuošta gy Washingtonas, IX. 6 d. (Liet.
vomis gėlėmis ir žalumynais, Inf. Biuras) Kaip praneša
ypač didysis altorius buvo Kaune "Laisvė*' Rusų valdžia,
gražiai išpuoštas.
•
vykdydama Lietuvos Rusijos
Žmonių susirinko pilnutėlė taikos sutartį, sutiko grąžinti
bažnyčia. Dalyvavo vietinės Lietuvai 151 garvežį, 240 kelei
draugijos ir Šy. Jurgio drau vių vagonų ir virš 4,000 pre
gija iš Steger, 111. Atvažiavo kių vagonų. Tuojau žada grą
ir nepriklausančių prie tos žinti 63 garvežius, 101 kelei
vių vagoną ir 1903 prekių va
draugijos.
Daug aukų sumetė, net ke gonus. Šitoji gelžkelio riedamoji medžiaga didžiojo karo
letą pintinėlių pripildė.
Vietinis parapijis choras yra įmetu buvo Rusų valdžios užmenkas. Prie jo priklauso vos 'einant vokiečiams išgabenta iš
septynios mergaitės. Išskyrus Lietuvos Rusijon.
vargonininką, vyrų nei vienas
Bonas — tai 1 vergijos galas.
prie jo nepriklauso. Sakoma,
kad vargonininkas nesirūpinąs Kova už Lietuvos nepriklau
somybę dar nepabaigta. K6savo užduotimi.
Vietinis katalikiškasis jau vą laimi tas, kas laimi pasku
tinį mūšį. Kas pirks tam mū
nimas labai gražiai sutinka.
I r šis kampelis nėra liuosas šiui sunkųjį šovinį — $500.00
nuo "munšainės". Prisigėrę boną.

BRIGHTON PARKO LIKTU
VIAMS.
Nebūkite Be "Draugo"
"Draugą" dienraštį galima
gauti be kitą vietų ir šiose:
F. SIMKIENfc,
4358 So. Fairfield Ave.
TUMŠIS & CO.
3853 So. Rockwell St.
•
BUCIIĮNAS,
2900 W. 40th Str.
J. ŽOLYNAS,
4063 So. Maplewood Ave.
J. SYMONAS,
4140 So. Maplewood Ave.
J. SMITH,
3813 So. Kedzie Ave.
4409 So. Fairfield Ave.
JUOZAS DEITŠKO,

»

/ *

•

No ponai Lietuvą atgimdė,
bet liaudis — darbininkai. Ne
ponai jai ir laisvę duos. Pir
kime bonus.

I^»a**:&i3i>?

DOLERIAI EINA

*
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AUKSINAI.

NE VIEN
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Daugelis žmonių nuolat kreipdavosi į " D r a u g ą " , prašydami per
kelti jųjų pinigus Lietuvon ^doleriuose. Iki šiol vis dar negalėjome to
padaryti.
BET DABAR JAU GALIME.
Pas mus galima nusipirkti dolerinių čekių vertės 5 dolerių, 10
dol., 20 dol., ir 50 doj. Kitokių nėra.
Tie čekiai nebrangus: už kiekvieną reikia damokėti 50c., vis tiek
kokio jis butų didumo. Norint gauti į kitus miestus per pačtą, reikia
dar atsiųsti 10c. extra už registravimą laiško.
Taigi, kas nori gauti, padėkime, 50 dolerių čekį, turi užmokėti
$50.50, o į kitus miestus $50.60.
Norint gauti čekiais 1,000 dol: reikia imti 20 čekių po $50.00
ir užmokėti $1,010.00.

S

•

Situs čekius galima vežtis su savim, arba siųsti kam nors kitam
į Lietuvą.
Juos išmaino Lietuvos Ūkio Bankas Kaune ir per savo skyrius
ir agentus miesteliuose po visą Lietuvą.
Bankas maino šitus čekius sulyg to kurso, koks yna mainymo
dienoje, už patį mainymą nieko neima.
Čekiai yra geri per dvejus metus nuo dienos išrašymo. Tat jeigu
kursas kada pasirodytų labai augštas, tai galima palaukti patoges
nio laiko, kada bus kursas žemesnis; bet į du metu reikia išmainyti,
nes paskui čekis jau bus negeras.
Kol čekis neišmainytas, jisai visados skaitosi doleriais.
Nusipirkus čekį reikia tuoj pasirašyti savo vardą-pavardę viršuj
čekio ant linijos kur yra atspauzdinti žodžiai "pirmas parašas išpirkusio čekį". Kuomet nuvažiuosite į Lietuvą ir norėsite čekį išmai
nyti, tuomet Banko valdininkui matant reiks vėl pasirašyti čekio apa
čioj kur yra žodžiai "antra* parašas išpirkusio čekį". Tokiu būdu
Bankas mato, kad tas čekis ne vogtas, jeigu abudu pasirašymai vie
nodi
j ., i •! !Ą\\~4

11IIIMIII IMI I

IIIIIIIIHII IMI

III

(tlllll

rilll I l l l l l 11 l l l l l l l l I l i l l IIII1HM l l l l l l l l

Siunčiant čekį iš Amerikos į Lietuvą kam nors kitam, reikia tuojaus kaip tik nnperkate čekį, pasirašyti savo vardą — pavardę abe
jose vietose kur yra pirmas ir antras parašas ir da parašyti čekio
viduryj kam siunčiate tą čekį: po žodžių "išmokėkite šiuo 6 6 ^ "
reikia parašyti vardą pavardę ir gyvenamąją vieto to asmens, kuriam
siunčiate.
Tuoc čekius privalo siųsti į Lietuvą pats pinigų siuntėjas, o ne
" D r a u g a s ' ' j laišką žinoma reikia registruoti.
Jeigu kelionėje čekis pražūtų, tai " D r a u g o " Administracija u i
tai neatsako. Tokiam atsitikime reikėtų pranešti apie tai Bankui.
J i s padarys tirinėjimus apie pražuvusį čekį ir jeigu po 6 mėnesių
čekis neatsiras, tai Bankas grąžina pinigus.
i

-

Ūkio Bankas - maino šitus čekius einančiais Lietuvoje pinigais,
vadinasi dabartiniais, auksinais; o kai bus tikri Lietuvos išleisti pi
nigai, tai mainys į lietuviškus pinigus sulyg to kiek bus verta už
dolerį.
Nevienam gali ateiti įgalvą klausimas, delko Bankas neišmoka
šitų čekių doleriais, bet tiktai auksinais!
Atsakymas: dėlto, kad Lietuvoje doleriai nevaikščioja po žmones,
nieko nei pirksi nei parduosi ui dolerius, o tiktai už auksinus;
visa pirklyba efina auksinais, o doleriai gali tiktai Banke gulėti.
Galima šitus čekius ir-gi padėti Ūkio Banke ant procentų kaipo
dolerius ir procentai už juos skaitysis doleriais.
*
Važiuojant į Lietuvą dauguma nori vežtis gyvus dolerius.
pažiūrėkite, su kokia baimė ir drebėjimu jie keliauja: naktimis
miega, nuolat dairosi, ar kas į juos nežiūri, ar nenumano, kad jie
daug pinigų....
NEREIK DAUGIAU BIJOTIS, NEREIKIA DREBAT!
Vežant dolerius čekiais nėra baimės. Doleriniai čekiai vagiui
naudingi, — jis negaus pinigų, nes Banke turės pasirašyti ir visi
tys, kad jo parašas ne toks, kaip pirkusiojo čekį.

'
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Kas norite dolerinių čekių, kreipkitės į v

PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ
S. Oakley Are., Chicago, I1L.
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'#it?m*of&&$^f*&s&<%?<5C,'^f*

|HinilllllllllllllllllllllHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

>^if

DM. K. RUTKAUSKAS! J u ^ ^ a T ^ ™ S .
Gydytojas Ir Chirurgą*
Gydytojas
Ir Ctvirucgna
444S
8*. Weatev»
Are.

v
$

S

Pcoph
•* Teatro **Haroe
w 2 Metu vis
Gydytojas
Chlru*K»# f|
| | i t«i« W. 47tb 8tr. Tel. Bonl. 1*01
C į "Valandos: I tkJ 8 rak. Nsdėl I i i

\ Telefonas Lafayette 4146 §%u 12 ryta
*t*w*«

Atstovas iš Labdaringos Saj.
pranešė, kad bus vieša rinki avo rugsėjo 12 d. Visi nariai
Rugsėjo 5 d. š. m., 4 vai. po žada paremti Labdarybės dar
plet Šv. Mykolo par. darže ta bų.
po atularytas karnavalas. Žmo
Motinos Dievo Aušros Var
nių buvo atsilankę gana skait
tų dr-stė pakvietė į piknikų
lingai, nes jų buvo visur pilna
ta pačią dienų. Visi vienbal
kaip svetainėje, taip ir darže.
siai priėmė pakvietimą ir tam
Vietinis klebonas kun. A.
iš iždo paskyrė $15.00. Po su
Baltutis su savo pagalbinin
sirinkimo visi susėdo į veži
kais labai apsukriai darbavo
si laike bazaro, a prie to irmą ir nudundėjo j Polonių
IŠ NORTH SIDES.

i

DR. P. ŠIMAITIS

1

Ęucapgan American Ruraau

NAPRAPATH
\
L18 W. 45 Str.
Chicogn S
(Prie Western Avcnuo)
fGydau B e Vaistu tr B e O p e r a c i j o j
xV.il. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p a ^
ii sutarimą. Išskiriant ketvergus.j

Fabionas ir Miclrievicz ^ed.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOTAKUlftAS
Estate, Paskolos.
Insurtnai
£r tt.
8 0 t W. S.r>tta St.. K a m p . Halsted Ht.
TeL Boulevard t l l
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. K e t . ir Su b. iki » va»„
Ned.: iki S p o pietų.

Rcal

į Telefonas

Boulevard »199

I DR. C. KASPUTIS
DEHTISTA8
SSSt
įovalandoa:
#•

-Į

J

South H a l s t e d H »
»
1* A.. 1*.
g.

IĮ

B

D

o
•
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ž m o n e s m a t y d a m i s v a r b a flėmė
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BEETHOVENO MUZIKOS KONSERVATORIJA.

1

|

ANTANAS S. POCIUS VEDĖJAS
Aštuntas sezonas prasidės

|

1
1

I

* Valandos; 1-11 rytais 1-1 pc« j
Res. 8 f l 4 W. 4Srd
f pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie \ i į
Nuo_ ryto ilrt plst
jxniai» rtktat oo plato t Iki I? §Tel. McKtnJey 2*3

i

daržą. J e f f e r s o n

P a r k , III.

Bubinas.

ti tada pats patiri, kad tiesa.
Beje, rugsėjo 11, čia prasidės
Ciceros Kauno bazaras. Para
pijonai ir draugijos darbuojasi
išsijuosę*.
Adelpha.

RUGSĖJO 12 D., 1921 M.
MOKINAMA

į
1

Piano, Teorijos, Dainavimo, Smuikavimo, Mandolinos, =
gitaroj etc.
|
Dramos ir kliasiško šokimo. Baigusiems įvairias'mu- S
zikos šakas, išduodami diplomai su valdiškomis teisėmis.
s f Katalipgai ant pareikalavimo.
1 3259 So. Halsted Street,
Chicago, UI. 1
|
Skyrius Ciceroje 4847 W. 14-th St.
'
E
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"DRAUGĄ" GALIMA NUSI
PIRKTI ANT ŠIŲ KAMPŲ:
Blue Island & Western Ave.,
12-th & Jefferson Str.,
12-th & Halsted Str., N. E. Corna
14-th

& Halsted Str.,

f "DRAUGO" KNYGYNE

l

Galima gauti iiot

i

MALDAKNYGES

18-th & Halsted Str.,
kiek tik kas išgalėjo. Darė
Re*. U S D I n d e p c n d e u c * BĮ v U.
Maxwell & Halsted Str., N. E
Telefonas V 0 0 Rnrcu HM
gėrę biznį, nes visi žino, kad
Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
$3.50
IŠ BRIGRT0N PARKO.
& S. E. Corners,
tas pelnas eina del bažnyeio<
Ramybė Jums (kailio apdar.)
2.50
Homan
&
12-th.,
Str
užlaikymo.
Ramybė Jums (audeklo apd.)
•fi.OO
Nekalto Pras. Pan. Švč. par. 31-st & Halsted Str.
Kasas
GydytojaH
Cutrnr«r»*
flios
m
a
l
d
a
k
n
y
g
e
formatas
yra
5
^
x
3
%
.
Puslapių
turi
858,
bet
ne
Bazanj uždarius girdėjau mokykla jau atidaryta. Lanko
LIKTCVIB
etpecijaHstas
Mot^rtfku,
Vyriška
stora,
nes
spausdinta
ant
plonos
popieros.
Joje
yra
Įvairiu.
įvairiau
GYDYTOJAS I R CRTRl'Rtt**
vietinį kleboną, kalbant su ko jau šeštas šimtas mokinių. 35-th & Halsted Str.,
sių maldų.
Vaikų ir visa t hruniškų llsrų
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
47-th
&
Wentworth
Avenue,
S152 South Halsted 8tre*4
VALANDOS: 10—11 ryto t—S p- miteto nariais, kad šis bazaro
•
•
•
•
*ot * trinas Ualvenal 8ta*s Buk
Dar ne visi yra užsiregistravę. Clark & Van Buren Str. S. W.
pietų,
7—8
rak,
Nedėliomls
10—11(1
Valandos nuo l t tkl l t ryte; nuo
pirmas vakaras puikiai pasi
)f)sax 8S.%4 So. Halsted Kt., Chfnajri
Šį metų^bus išrūpinta užre
t tkl 4 po pietų: nuo ? iki 9 rak
Corner,
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd
1.75
sekė.
Nėra
ko
stebėtis
i
š
pasi
T
e
l
e
f
o
n
ą
*
I>rr»v«*r
P«e3
Hedėllomts nuo l » lkl X
gistravimas mokyklos, kad jųMilwaukee & Paulina Str.,
Aniolas Sargag — juodais apd.
1.50
T I M M I H TmrSa t*44
• t i H f l H H M I t l l I M t t I M I t I M I I I I I I I I M I I I I I I M I k sekimo, nes klebonas ir visi
užbaigę mokiniai galėtų įstoti Milwaukee & Girard Str., N. E. Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd
1.75
parapijonai deda visas savjo pa į aukštesnes mokyklas be jo
Vainikėlis — baltas celluloid apd. su
Corner,
— - • - f
stangas, kad jis geriausiai pa kių kvotimų ar kitokių kliuTeL Blvd. 7042
paveikslėliu ant apd
1.75
Milwaukee & Robey Str. N. E.
vyktu. Prie to, juk visi žino, v *
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd
1.50
Corner,
cių.
kaip mūsų parapijai yra rei
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
Praktikuoja SO metai.
U ET I V1H
DKHT1STAS
State & Madison Str.,
kalinga parama.
• 7 1 1 SO. ASRTiAND A T t I C I
Ofisas S l 4 t 80. Morgan bt.
Aniolėlis — juodais apdarais
1:50
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. State & Van Buren Str.,
arti 47-toe Gatves
Kerta S2-ro 8t.,
CfcJcsgo. UI.
Mūsų bažnyčios ir mokyklos
Aniolėlis — juodais apdarais
t
0.75
į-i^slandoii- nno v ryto lkl t vak
Van Buren & Wells Str.
8PECIJ ALIOTAS
ų neradom ts o 110 4 lig t vakarą
turi rūpėti mums, kaipo tėvyMoterišku. Vyriškų, talpai sąra
Dangaus^žvaigždutė
60c.
Pas gerb. kleb.," kun. Ignų
ii
žssSfc
nlškų Ilsu.
-^a5a>i
nmvlianis lietuviams.
Aniolos Sargas
juodas apd. $1.25
.Vlbavičių vieši jo pusbrolis
OFISO VALANDOS: Nuo IV ryto
PLATINKITE
"DRAUGĄ"
iki I po pietų, nno • tkl t valan
Pulkim ant kelių
2.50
Kaip buvo paskelbta, kad į Mikas Bagdonas, Steigiamojo
da vakarą.
VALENTINE
DUESMAaltM
Pulkim ant kelių
2.00 z
Nadellomla a a o t tat t po piea.
bazarų atvažiuos iš Liet. Ie- Seimo Atstovas. J\< papasako
COLLEGES
ir u IKI m ant Kelių
į.oo s
•n
«SOa H. BalMted. 'J407 W . Madlson,
kus iš Alariampolės su gar ja labai daug interesingu ir į- PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETU
1850 N . Wells St,
* u IKI m ant Kelių
į.ou
VOS.
137 Mokyklos Junį.t. Valstljoee.
džiais lašiniais; Baltruvienė vaįvių dalykį \ apie Lietuvos
... ..
Moko Siuvinio. Patternų Klrpl-]
•
b
'
9 *$*
Užsisakydami adresuokite:
su Taradaika, §a*trijos Ragana nadėti
...
•
• •.
IBO, D e s i j n i n g bismui ir na marus
Aš, Stasys Jocys ieškau savo
Vietos d u o d a m o s dykai. Diplomai
su visokiais užžavėjiniais;teisėMokslas
lengvais
atmokėjlmale
"DRAUGO" KNYGYNAS
Moksleiviams vakacijos jau pažįstamų Jurgį Lukaševičių
i l e s o s d i e n o m i s ir v s k a r a i a P a įas Bimba, norintiems duosiąs
eikalaukit knygelės.
Perkėlė aeavo ofisų po DEDI
Chicago. ŪL |
2 3 3 4 So. Oakley Ave.
Šokių baigiasi. Visi pradeda jau ir Praną Narvilą. Minėtieji
Tel. Seeley 1641
{ šliubus bei divorsus;
SARA PATEK.'pirmininkė j Trenkė su beigeliuis, ant pirmo ruoštis prie kieto
• 4 7 2 9 So. AstVand Afenne!
mokyklos asmens tegul parašo sekančiu
iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii
adresu:
•
8peeijallstas
|
vakaro jų dar rieDuvo, is"prie suolo. Vietiniai kurių randasi
B D Ž I O V U , M O T E R V *r V Y R U LIOl g
Ukmergės paštas,,
3
mergaitės
ir
5
bernaičiai
ei
rs
žasties
paklydimo,
bet
sakė,
| V a l a n d o s n u o 10 l k l 12 išryto: n a o |
priimti
Stasiui
Jočiui.
• I i k i S p o p i e t ų : n u o 7 iki 8 : l t |
kad pristatote telegrama, kad na į arčiausias aukštesnes moSmakais N e d ė l i o m l s l t kli 1
ateinančiame sekmadieny visi kyklas, kiti išvažiavo toliau.
Telefonas D r e z e l 18841
NEW Y O R K . N A .
O PllOADUAV
Mokyklon išvažiuoja A. Lin NEVIRTA KIAULENA YRA
tikrai bus bazare.
3 1 0 7 So. Morgan Street
Tiesi Kelionė | LIETUVĄ P E R FILIAV4
LABAI
NESVEIKA.
kus
į
Peru,
111.,
įr*į
MichiTodėl
visi
kas
tik
gyvas
ma
(Karaliaučio Prieplauka)
CBICAGO, ILLIHOIH
ARBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS
lelefonas Yards &0S1
lonėkite neužmiršti atsilanky ganą — V. E. Mikaitis. Lai Paskaityk šį straipsnį del savo
DR. M. STAPULI0N1S
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
mūsų
pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
NAPRAPATH
Įįvalandos: — 8 lkl 11 Iš ryto:
ti į minėta bazara o busite ti mingo pasisekimo visiems, ir
ČIAI
J
PILIAVĄ.
geroves.
[GYDAU B E GYDUOLIŲ I R ^ E ||i5 po pietų iki 8 vak. NedėlioLietuviai,
važiuojanti \ Piliava, aplenkia Lenkų juostą (Koridolauksime
vėl
sugrįžtant
*pas
krai užganėdinti, nes bus įvai
j|mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare
OPERACIJŲ
rą
ir
privalo
turėti
tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia
Ofisų Valandos:
mus, sykiu linksmintis per at Daktarai sako kad nevirta jau
riausių
juokų.
0
jaunimui,
ku
Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reguliariško su^
3347 Emerald Avenae
tiena ar kiaulcna yra labai nes
sinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai
1 iki 11 ryte ir t iki 10 vakare
ris norės iki soties linksmai einančias vakacijas.
trumpas
ir parankus kelias namo dasiguuti.
veika viduriams nes nuo to atsi
Telefonas Boulevard 9397
i » » » » » » ^ » » Į
Dideli
dviejų sriubų pacto laivai išplaukia:
pasišokti, dargi prie geros imi
randa skilvines kirmėlaitėj Tas
»
731 W. 18-th Gatvė
S. S. LAVIA rūgs. 21
S. S. POLONIA spalio 19
Nuo 2 lkl 8 vaKare.
Vietinę parapijos mokyklų žinoma labai sugadina vidurius.
S. S. ESTONIA spal 5
S. S. LITHTANIA lapkr. 2
zikos, yra lauke padirbta
Pnsažierams
tiesus
patarnavimas
tarp
LIB.\U-DANZIG-Halifax,
C'on.
Kiauliena
ir
jautiena
turi
būti
graži platforma ir muzikantai atidarė rugsėjo 6 d., su šv. Mi- gerai išvirtos ar iškeptos jeigu
Vlal laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
1900 S. Halsted Str.
šiomis ir palaiminimu kurias nori kad tavo viduriai gerai dir
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
bus 1 linuos klesos.
K.
W.
KEMPF,
Gen. Western Pase. Agt. 129 N. LaSallc St. Chicago
Tel. Ganai 2118
laikė mūsų mylimas kleb., kun. btu.
Artojas.
Valandos: l t ryto Iki 1 vak
J. P. WA1TCHES
Ignas Albavičius. Mokinių
Gyvenimas:
Lawyer
skaičius auga, net mokykloje SKILVINIAI KIRMINAI TAI
Šv. Juozapo Ap. Dr-jos
Gera vieta daktaro ofisui ar
1811 W. tsrd Si*.
LIETUVIS ADVOKATAS
ŽARNŲ
PARAZITAI.
pradeda būti stoka vietos. Ma
darbuotė.
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St.
Tel. Prospeot t t t t .
kokiam kitam bizniui, 5 kam
OTERIMS ir VYRAMS
Tel. Dearborn 6096
lonu
yra,
kad
tėveliai
supran
Dauguma mote bariai, ant 2 lubų 34 Place ir
ąi
• • • • • •
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave.
Rugsėjo 4 d. Šv. Mykolo
ta katalikiškos mokyklos svar
rų vyrų ir vaikų Halsted Gat. randa pigi, krei
Tel Yards 1053
svet. Šv. Juozapo Ap. Dr-ja
DR. J. SHANKS
yra gydomi ntio'
bą ir vaikus neleidžia į viešą
MJ
pkitės
pas:
.. GYDYTOJ* ir CHIRURGAS
y - ---.
laikė mėnesinį susirinkimų.
visai kitokiu ligų
Tel. Canal 267 Vak. Canal 2118
Ofiaai:
sias (public) mokyklas.
(ijdo n»ot«*rių ir
kuomet ištikrųjų
1G57VV. Madibon
M. J. KIRAS,
Vienas narys V. M. išsirgo vi
vyra visokias li
TclcfMtM Puiiman S4S
St. Kmp. l'auiina
tas savo ofivisa priežastis yČia mokytojauja visiems ži
Vai. 10 tkl 12 p
3331 So. Halsted St.
snose ar lisus metus ir pasibaigė jam na
Dr. P. P. ZALLYS
1 iki 8 vak
ra jų skilvis. Kuo
ffonbučiuos
nomos gerb. Seserįs KazimieRea
ofisas
3041
Fiillcrton
fmmmm—m—————
nu
Lietuvis Dentistas
rinė
pašelpa.
Dr-stė
iš
iždo
iš
I
met
neturi
apeti
Ave. Kanip. Albany Ave.
Lietuvis Gydytojas Ir
rietės, kurių čionai yra ketu
Vai. 8 iki 9:30 ryte
10801 So. Mlehdgaa Avenae
to,
širdi
griaužia,
Gražus kampinis namas 35-los ir
mokėjo $50.00 kaipo pomirtinę
8:30 iki 9.S0 vak.
Chirurgas
•Taulsafl, IU.
Chicaco, IH.
jauti
skausmą
viVVestern
Boulevard
4
flatų
namas
su
riolika.
VALANDOS: S ryt* IU S ra^tir*.
1881 So. Halsted Street
ir visi nariai sudės po 50c.
duruose, skausmą krautuve, Gas Btation ir garadžius
Pallman 141 Ir 1188.
Alpha.
Valandos: l t lkl 12 ryto; 1 lkl 4
užpakalij. Randos neša $375.00 j mė
Dr-tės piknikas rugpjūčio 14
strenuose silpnu nesi.
po plet. t lkl t vakare.
Atsišaukite
mą akyse mirguliavimą tai ženk
2»^ » « • » » •
• • • • • • • » • • • • • » • » • • !
d. nusisekė gerai. Pelno davė
Mr. ISER
Dr. O. VAITUSH, 0. D.
II..
KAS CICEROJ GIRDĖT?
lai
kad
kas
nors
yra
negerai
su
3450
S.
\Vesteni
Blvd.
(užpakalij)
LIKTI VIS ĖMIV SrBCIAI.ISTAS
$144.68.
g P n o n e Seeley 743S
jusu skilvių, kad skilviniai kir
PalenR-vins vi*ų aklų
DR. I. M. FE1NBERG |
tempimą
kaa yra
l>r-jos
atstovas
išdavė
ra
minai
tenais
ponavoja.
Pas
vai
"Gydo specijalial visokias vyru H z
Kas jau girdėt tai girdėt.
priežastimi, skaudė
ANT
PARDAVIMO
mūrinis
namas
jimo galvos, svaigTimoterų ljtiskas ligas
portų del parapijos rengiami Taip tykiai o nuosekliai vei kus tuojaus galima patemyti, jie ant Emerald Ave. arti 3 7-tos gatvės.
lio, aptemimo, nerJ2401 MaiUsom Str.. kampas Wes ~
nenori
valgyti,
miegoti
jiems
tan
votuni(, skaudančius
Naujai
m
a
l
i
a
v
o
t
a
s
ir
taisytac
įr
tai
tern Ave., Ghieago
bazaro. Pasirodė, kad viskas ei kiančios kolonijos tai sunku bu kiai galva skauda, jie neturi noro sytas. R a n d o s n e š a $420.00 i m e t u s ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys,
katerakto, nemiegio; netikras akis iodedam.
Valandos: 2—4 po plet
t—t vak 2
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
na
pasekmingai^
gal
bus
geri
namas
geram
padėjmei,
galima
tuo^
•j
ADVOKATAS
•
klaidaa Akiniai pritaikomi teimntų surasti. "Dievas ir Tėvy žaisti su kitais vaikais. Laxtan y- jaus užimti. Kaina $2650.00 ant iš-žiausias
:miiiiiiiiiiiiiimimimiiii!immiiiiiiiMi
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
Ofisas Didmiesty j t
ra sutaisytas kad panaikinti mokesčių. Atsišaukite:
ir vaisiai.
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius
nė' ' tai Ciceriėčių obalsis. skilvines kirmėles iš jūsų systemokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
:<
29
South
La
Salle
Street
|
J.
A.
BUCKLEY,
Vedėliomis nuo 10 lkl 1 vai. po pietų.
Tel. Randolpk 2898
Dabar
dr-stė
visu
smarkumu
Stengiasi
gerai
aprūpinti
abu
mos ir yra daugumos žmonių 724 W. 47 Str.
Kambarį* 324
Chlcago, IU.
A. ASLAKIS
rengiasi prie vakaro, kuris bus du tikslu.
vartojama su gerais rezultatais. '.M.
Telefonas Central 8380
,'•
J. 1553 W. 47 St. ir Ashland A v.
ADVOKATAS
Telefonas Drover
Pilnas būdas gydymo La^itan Taisome automobilius, greitas, ge
I
1 lapkričio 6 d. VVicker ParkeliOfisas vidumiestyj
Sekmadieniais
bažnyčioje kamuoja
$10.48, pusė $6.75. Jei ras ir teisingas patarnavimas. Taip
ASSOCTATION BLDG.
Vakarais, 812 W. S3rd St | džiojoj svet., 2040 W. North esti ketverios šv. Mišios.^ Per
l t So. La Salle St,
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus gi turime vištos del pastatymo au
Telefonas: Yards 4481
Valandos: t ryto Iki 5 po platu
Ave. Tikietai jau yra sklei visas šv. Mišias bažnyčia pil- pradėk gydytis nes gali išsivysty tomobilių.
Telefonas Prospcct 6598
BEST MOTOR SERVICE CO.
Panedėlials iki 8 vakare
ti
kunvulsijos
ir
kokios
kitos
li
džiami
ir
draugystėms
pakvėNedėliomls ofisas uždarytas
nutė žmonių. Kiek bažnyčioj
J. M. Rimkus
įg'MM • » » « » » » • » » » » • • • • » • » * ! » I
timai pagaminti. Baliuje bus e<ti, tiek mažko ir prie Dievo gos? Laxtan yra parduodamas 1742 So. Hermi tage Ave.
Chicagc
Dro. Lameco Lab., Forbes at
a iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiliiliiiiiiiiiiiiliiiHC
duodamos dovanas tiems na- stalo eina, beveik visi. Retai Moultrie, Pittsburgh, Penna.
r^ JEI
Generalis Kontraktorius
fTel. Yards 6666 Blvd. 8448 I Dr. L L MAKARAS I rimns kurie nesirgo per dekur taip rasi. Jie atiduoda
(Apgr.)
Parsiduoda labai pigiai krautuvė,
Ir
Lletavys Gydytojas ir Chirurgas =
Dr. V. A. filMKTJS
kurioj u ž l a i k o m a cigarus, cigaretus
šimts
metų.
Dievui kas Dievo yra, savo sie
E Tisas 10800 So. Mlchigan Ave. =
Namų Statytojas
Ltetavfs Gydytojas, Ctatrorgas b
ice cream, soft drink, s a l d u m y n u s ir
= Vai. l t lkl l t ryte: 2 iki 4 pc =
Parsiduoda pigiai automobilius Do- kitką.
Atstovai iš A. L. R. K. Felų.
5308 So. Robey Str.
plet, t : t t lkl l : 3 t vakare
dge Brothers, touring,
1918 tiktai
UOS 8. Halsted St, Cklcaco.
Atsišaukite
po
num.
deracijos
skyriaus
pranešė,
Tėvynės
klausimas
taipat
H tesidencija: 10588 Perry Ave, •
Valandos: l t — l t 18 ryto 1—t ir 3
$425.00. Atsišaukite po no.
Darbas atliekiamas pirmos klia
s
Tol Pullman 843
1547 W. 46 St.
Chlcago, UI.
kad
Federacijos
Chicagbs
Ap
-u
pilnu
gyvenimu
ir
atsida
f—8 vakar* Nad. M — « « rvto.
Hiiiiuiiiiiiinuiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiir
1547 W. 46 St.
Chlcago, III.
sos už prieinamas kainas.
8
U
skritys rengiasi Lietuvos ats vimu remiamas. Užteks tiek
NAMAS ANT PARDAVIMO CICERO*! * » » » * » : * * $ $ * * ^ $ » » * » ^ * * * * *
luillllllllllllllllllllllllllllllllllllltllliuilir
Ant pardavimo 5 k a m b a r i ų m o  tovų pasitikti su trukšmu Chi- pasakyti, kad ciceriėčių rekor R E A L E S T A T E A N T P A R D A V I M O
Naujas namas, dviejų aukštų, del
=Tel. Canal 267
E derniškai pastatytus bungalow 6409
cagoj. Ir vietinis skyrius ren das pagal kolonijos didumo y4 p a g y v e n i m ų n a m a s a k m e n s prie keturių šeimynų, po penkis ir šešis
Ant pardavimo 5 kambarių namas
So. Knox Str. 1 b l o k a s J pietus n u o
šakys, krautuvė 6 flatai 2007 B l u e ruimus. Skleaas yra ištaisytas po visu
su garadžium eonerete apačia $4,000
g DR. C. K. KLIAUGA i 63 gatve karių. Bargenaa o j $4,9 5Q iž- gia vakarų del viešojo kny ra pirmoje vietoje.
J
Island Ave. R a n d o s dabar n e š a $ 1 , - namu.
kalno
$2,000.
LiKUdius
lengvais
U
LIETUVIS DENTISTAS
1
Kas tam netikėtu kaip Čia 800.00 y r a h o t w a i e r plant. Randos Pardavimo] priežastis yra, kad sacash ir $1,200.00 mortgage.
gyno. Patarė, kad visi lankytų
Ei821 So. Halsted St.. CbJcago, m . S mok* Janais.
gali būti keliamos. K a i n a $12,'M v.00. vininkas važiuoja Lietuvon. Atsišau
',148 S. Anteslan Ave.
R I D . HLAVKA
knygynų ir naudotųsi geromis Ciceroje tas viskas pildosi te Ant išmokesčių. Atsišaukite
Kampas 18th St.
kite
5308
S
o
.
R
o
b
e
y
S
t
r
.
SValand.: t—12 ryta. Ir 2—t vak."^
1520 So. 50-th CK,
rioepn, tJU.
gul atvyksta čionai apsigyven
knysrnmK
B ^ n d o l p h «624 *
Tel. Prospect 6588
uiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiauiiniiiiiiiiii!

I

DR. A. A. ROTH,

DR. S. NAIKELIS

. '^^— ., —w"—

DR. G. M. GLASER

Dr. C. Z. Vezelas

e.

I

I DR. CHARLES SEGAL j

BAUIJOS AMERIKOS UNIJA

|Dr. M. Stupnicki

^
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• • • 1 •
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DR. A. L YUŠKA

!

_

i
i

r.

OR. P. Z. ZALATORIS |

į V. W. RUTKAUSKAS j

:

•
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— — . . .

u

i

.
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I
I
I

RUDOLF HLAVKA

i

Ūntoi
tJRBANA.I
-

Šeštadienis, Rugsėjo 10, 1921

DRAUGAS
a»>siiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifliiiiiii3iiiiiiiiiiiiiiiistiiiiiiiiiiiiiiiiffiitiiiiiiiiiiiBstsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

C,CEI,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiifiiiiiiiiiiisina
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2-tr4 vai. po pietų ir trauksis per visą savaitę; f

° BAZARAS!

KAUNO

l

Baigsis 19 d., Rugsėjo vakare. \

Švento Antano Parapijos

: i

4943 W. 15th Street,

«€«€«€«€€

šventadieniais prasidės 2 t r a valandą po pietų i r tęsis iki vėlumos, šiokiais vakarais prasidės
6:30 ir tęsis iki vėlumos. Gros š v . Antano parap. Benas. Choras ir dainuos ir Gros.

: Cicero, 111.

Bus visokiausių įvairiimų.-Kiauliiki) karas jau atvažiavo. Visokios paukštienos, kirkt. Kvankt; |
ir taip\visi laiim-s. Kviečiame visus žmonas iš Ciceras ir iš Chicagos. Patirsite kad Cicero tai verta pa- f
matvti.
Kviečia
\
K
KOMITETAI ir KLEBONAS.

Nedelioj, Rugs.-Sept. U d., 1921 m.
•iiiiiit!iiiiiiisiiiiiaaiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiisssisiiiiiiiffiiftisiiiitiiiiiiiiiiiiaifiei.iiiiiiii2iiiiaiiiiiiiiifliiiiiiiiisiitiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiSffaaaijtjf(i
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valdybos atsilankykite, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap
svarstymui.
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Tiesi Kelione j Lietuvą
Per Piliavą Ir Karaliaučių

Visos draugijos, kliubai ir
Vinc. Paukštis, pirm.
čiam
sekmadieniui,
kuomet
pavieniai asmenys y r a kvie
A T S I Š A U K I M A S Į VISOS
L
AMERIKOS L I E T U V I U S daugiau žmonių galėtų daly čiami į labai svarbų susirinki VYČIŲ
APSKRIČIO SUS.
vauti.
mų, kuris įvyks antradieny,
TRETININKUS.
Kas sugalvotų daugiau su- 13 d. rugsėjo, 1921 m., 7:30
Keliaujant į Lietuva per šių linija iš New Yorko tiesiai Į Piliava• L. Vyčių Chicagos Apskričio
Karaliaueiu, nereikės važioti nei per'Vokietija nei per Lenkija, ir jo
Šiais metais sukako jau 700manvmu, tai malonėkite atra- vai. vakare, š v . Jurgio parakiu vizų. nereįkia.
redakcijai. | pi jos salėje, prie 32-nd PI. J r ,mėnesinis susirinkimas bus
metai, kai^ šv. Pranciškus, tas syti " D r a u g o "
j šeštadieny, rugsėjo 10 d., Šv. Iš Now Yorka į Piliava trečią klesą $135.00 Iš New Yorką, į Piliava antra klesą, $200.00
didelis Dievo mylėtojas, istei- Bus galima patalpinti dienraš Auburn Ave.
susirinkimas y r a šaukiamas | A n t a n o P a r * s v e t ' . C i ™ r o 111.
PARDUODAM laivakortės ir per Canada iš Montreal į Piliava be persedimo,\aipgi
cė Trešią Vienuolija arba tyje, kad ir kiti sužinotų apie
1
to
^~ tos
* gat
ir per visas kitas linijas.
Tretininkų Organizacijų tiems, juos. Tiktai malonėkite pasis-lsu mieriu atnaujinti veikimų
vės).
LIETUVIU PREKYBOS VENDROVE siunčia Lietuvon greičiausiai ir geriausiai
kurie pasaulyje
gyvendami, kubinti su tais sumanymais. ir pasitikimui Lietuvos Atsto
Valdyba.
sulvg žemiausio dienos kurso AUKSINAIS I R DOLERIAIS.
Kur bažnyčiose nėra šv. vų, kurie atsilankys Chica
trokšta dievotai elgtis ir būti
Dėlei platesniu informacijų reikale laivakorčių, pinigu siuntimo Lietuvon, Pasporarba gon spalio 25 d., o spalio 26
globoje Serapiško Tėvo. J a u Pranciškaus stovylos,
tu, ir income taxu kreipkities šiuo adresu:
LIETUVOS ATSTOVO V.
buvo paminėta apie tai Drau paveikslo, ten galima surinkti d. kalbės ant Bridgeporto.
ČARNECKIO MAR
Todėl, bridgeportiečiai, nego priede " L a i v e " birželio 29 aukų ir tokių nupirkti.
ŠRUTAS.
Kun. P. M. pasilikime' nuo kitų koloniįų.
d., kad tas sukaktuves Romo
stokime visi petys į petį. A t*
je (Ryme) labai iškilmingai
PARVEŽTA 16 K A R E I V I Ų eikite susirinkiman ir atsi Chitftigo, UI. — rugsėjo 25 d.
Offiso valandos: Kasdien 9:00 ryte iki 6:00 vak. Utaminkaft?, Ketvergais ir Subaap\aikštinėjo, taipat ir Ame
LAVONŲ.
veskite savo draugus.
.
Cicero, IU. — rugsėjo 27 d. tomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryto iki 3:00 po pietų.
rikoje kitos tauto*, bet dar
Lithuanian Sales Corp.
Kviečia,
tarp lietuvių mažai girdėtis,,
d e v e l a n d , O. — rugsėjo 29 General Offisas
300 Savoy Theatre Bldg.
Kun. M. L. Krosas.
| Lithuanian Sales Corp.
Vakar Chicagon iš Pranclkaip manoma daryti. Buvo
d.
Wilkes-Barre, Pa.
I 414 W. Broadvvay
Povilas P . Baltutis,
vaduotas sumanymas, kad šv.^Jos parvežta 16 kareivių chiPittsburgh, Pa. — rugsėjo | Boston 27. Mass.
J.
Janulis.
Pranciškaus dienoje, ty. s p a - : ™ ^ " ! lavonų.
/
30 d.
lių 4 d. tas sukaktuves pami
Detroit, Mich. — spalio 2 d.
Oliicagos miesto taryba va S V A R B U S SUSIRINKIMAS.
nėti. Taigi jau trumpas lai
:*3WtWi\*WtW4HM*W*W*M
Rochester, N. Y. — spalio
k a r t ulir r ė j0
wial
kas, tiktai'mėnuo paliko; t o ^J *P
i susirinki
L. L. Paskolos Chicagos ir 4 d.
kuri sušaukė majoras.
tiel subruskite, visos Treti- \ ''''
^
Majoras už nešvarvbes mies- \pielinkės Apskritys šaukia
ninku kuopos.
JUOZĄ MOCKŲ,
nepaprastų susirinkimų, kuris
te kaltino pačia tarvba.
Pasitarę su savo klebonais,
įvyks pirmadieny, rugsėjo 12 1301 So, 50-th Ct. Cicero, 111.
padarykite susirinkimus ir nu
\\. 1921 m., lygiai 8 vai. vak.,
CICERO, ILL.
Ties
Lake
gatve
iš
Desplaitarkite kokiu būdu tas JUU
Šv. Jurgio par. svet. Turime
•
?*—i—
i.?s upės ištrauktas nežinomo
metų sukaktuves apvaikštinėaptarti kaslink gerb. Atstovo Visais dienraščio "Draugo",
nužudyto žmogaus lavonas asite.
Čarneckio atsilankimo ir pasi- ir "Laivo" reikalais kreipki
pie 40 metų amžiaus.
Čia paduodama keli sumany
tikimo.
tės pas vietinį agentą
mai: Kadangi Tretininku vieDabar tūkstančiai lietuvių važiuoja Lietuvon, kad pagerinus
J. A. Mickefiunas, pirm..
IŠ NORTH SIDĖ^
1
nuolija yra tai dvasiška or
t-avo bnvį.
GERB. WESTPULiLMAE. Statkienė, rast.
ganizacija, kad žmones para
^
NIEČLAI.
I'irm pirksi te laivakortę, ateikite į mūsų Banką, kur gausite
...
,.
Parapijos bazaras.
SUS MO APSKRIČIO SUS.
Da randasi tarp jūsų, kurie
patarimus ir nurodymus reikalingus kelionei. Be tikrų patartinų ir
ginus prie Dievo meiles, prie
^J
neskaitote savo dienraščio
nurodymų galite turėti daug nemalonumų ir piniginių nuostolių.
Dievo Įsakymų
užlaikymo.
Kaip. jau buvo garsinta
S. L. R. K. A. Chicagos Ap- "Draugo". K a s t i k norite jį
Jeigu norite kad Jūsų pinigai pasiektų Jūsų giminės Lietuvoje
prie doro gyvenimo, todėl \c '"Drauge" parapijos bazaras skričio susirinkimas b u s r u s - gauti, kreipkitės prie manęs
greitai ir saugiai, pasinaudokite patarnavimu šito Banko. Duodame
tas sukaktuves reikia labiaus prasidėjo 5 d. rugsėjo. J a u sėjo 11 d. š. m. š v . Kryžiaus i
M. KIUPELIS
dvasiškai apvaikštinėti. Prie iš laiko vietinės draugijos bei parapijos svetainėj, 4tf-ios i r
draftus ant Kauno bankų.
12137 Emerald Avenue
to gi ir Tretininkų įstatuose parapijos komitetai uoliai dar- So. Wood gatvių, 4 vai. - po- i r kasdien a š jums jį pristaReikale informacijų klauskite
yra pažymėta, kad sykį į me- bavosi, kad surinkus kuolau piet. Visų kuopų delegatai i r tysių į jūsų namus.
1
tus atlikti nors trijų dienų giausia daiktų bazarui. I r iše
Eekolekcijas, jei negalima aš- tikro, jų triųsas nenuėjo nietuonių. (ieriausia tad proga ir kais. Įvairių daiktų bei daikbus, idant prieš šv. Pranciškų telių pridėtos šėtros. Ypač ne
atlikti nors trijų dienų Seko- maža patys parapijonys paauKAD PINIGUS GULINTIS NAMIE ARBA ĮDĖTAS Į
lekcijas. Žinoma, tame dalyke ikavo gerų ir įvairių siuvinių,
NETIKUSI BIZNĮ— "GEŠEFTĄ" — YRA PRAŽU
reikia kreiptis prie savo dva- į Jų tarpe randasi ir Cbicagos
VIMO PAVOJUJE. — APSISAUGOKIT KOL DAR NE
siškų vadovų ir prašyti patą- buvusioje parodoje kryžius,
rimo. K u r kunigai labai už- kuris y r a padirbtas be kli- VĖLAI. (JERIAUSIAI, K A M A V U S RAMUMĄ IR
GERAI ŽINOMAS N U O D A U G E L METŲ L I E T U V I A M S
imti, gal ir patys tretininkai jų ir vinių iš 1,500 šmotelių,
SAUGUMĄ SUNKIAI UŽDIRBTIEM JŪSŲ PINIGAM.
vieni atlikti tas Rekolekcijas, j Verta jį kiekvienam pamatyti.
VISADOS PAJUDĖKITE Į
Yra knygučių *'Trijų dienų j Jis yra išstatytas parapijos
Rekolekcijos,", kuriose kiek- į šėtroje.
vienai dienai yra skiriami tris Į Pirma bazaro
diena buvo
apmastymai ir du skaitymu, gana pasekminga.
Draugijų
DIDŽIAUSIA I R STIPRIAUSIA LIETUVIU FINANSINTE INSTI
TUCIJA A M E R I K O J E , š i a m e Banke padėtus pinigus grAlima atsiim
(Jai tad tretininkai susirinkę išrinkti
darbininkai ir visi
ti visados a n t pirmo pareikalavimo su nuošimčiais, šimtai Lietuviš
ar bažnyčioje a r salėje, a r net.kiti uoliai dirbo. Žmonių atku Draugijų, CHICAGOS MIESTO VALDŽIA ir keliolika tūkstančių
ir namuose, paskaityti apmas silankė nemažai.
Gaila, ^kad
lietuvių laiko savo pinigus ir daro visokius reikalus tiktai UNIVER
SAL STATE BANKE.
tymus ir skaitymus per tris,Tekus iš Mariampolės su ciHiltflilililUiliUUliiyįHl^
dienas, o paskui prieiti išpa- i buliais jnesuskubo
atvykti.
linties ir prie Šv. Komunijos. Bet kaip girdėjau, subatoje,
Toliau, galima užprašyti, |rugsėjo 10 d. tuoj po šabafc»« f
kad gerb. kunigai atlaikytų iš- ( šui" lėktuvu atskris. Bus jis
kilmingas Šv. Mišias šv. Pran-įir nedėlioję,
I
ciškaus dienoje su įstatymu j Be to, juokdariai iš Pilvišf ,
I
' *« «v««f5SS»
Svene. Sakramento ir pamoks- 'kės žada nemažai juokų pri•
lu.
Įkrėsti. Ištikro, tie nortbsidieI
Radandai, Pečiai, Kar- I
/ Vakare galima vėl kokias ičiai prašmatnų bazarą šimet
•
pamaldas prie Rožančiaus p r i . surengė. Tikimasi, visus jie
Kad UNIVERSAL STATE BANKAS y r a parankiausia visiem vieta
petai, Pianai, Victrolos, •
SIUNTIMUI PINIGU LIETUVjON, n e s išduoda J'ekius ir money or
dėti.
Ipralenks.
I
derius, kurie y r a išmainomi PILNOJE SOfCfJE kiekviename Lie
Siuvamos Masinos, Plau
duKur
Rekolekcijų
tai
negalima neiatlikti,
jokiu buIŠ BRIGHTON PARKO.
tuvos miestelyje, sulig dabar apdaryta mūsų sutarčia su Lietuvoą
namos Masinos etc.
Bankais. PASINAUDOKIT DABARTINIU ŽEMU KURSU.
•,
bent šv. Pranciškaus dienoje
Banko Valandos: Kasdiena* n u p 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietų ir
pasistengti Šv. Komuniją pri - Pradedant rūgs. 11d. Nekal
vakarais Utarninkais n u o 6 iki 8:»0. Subatomis visa d. iki 8:30 vak.
METUVYS GRABORIUS
imti ir pasimelsti už Šv. Baž- to Pras. Pan. Švč. bažnyčioje
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia.
nyėię ir už viso pasaulio g / - sekmadieniais bus laikoma po
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
n
Telefonas Monroe 3683
%;
vus ir mirusius Tretininkus. tris Mišias. Pirmos bus 8 vai.,
S. D. LACHAWICZ
Kam nepatogu Šv. Pranciš antros 9 vai. ir trečios 10:30
Tel. Canal 2109
3252 SOUTH HALSTED STREET
CHiCAGO, ILL. 2S14 W . 23rd
kaus dienoje, tai galima tą vai. rytą.
Place
ChlcAgo, Dl
apvaikščiojima atidėti sekanRep.
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P. KVORKA & SONS j
1549-51-53 W. Chicago Avenue
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