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Turky Armija Apšaudo Smirną
SMIRNOJE KILUSI GYVENTOJU PASIAUBA

4

S. VALSTIJŲ PASELPA
DAUG REIŠKIA.

Totorių miestas visai kitaip
atrodo.

GAL BOS ATGAIVINTA
TURKIJOS IMPERIJA

LIETUVOS ŽINIOS.

RUSIJA ARTI NORMALIŲ cifiiisiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiMiin
LAIKŲ.

TIKRI KATALIKAI.

Taip tvirtina bolševikų šulas
Krassin.

DARBININKU SĄJUNGOS
VALDYBA.

(Draugui Telegrama).
SMILGIAI, Panevėžio aps.
Šįmet vienų šventadienį man
KAZANIUS, (Totorių res
BERLYNAS, rūgs. 10. — ' W 0 R C E S T E R , MASS., rug.
DIDELIS TURKU ARMIJOS GROBIS OFENSYVOJE.
teko būti pirmų kartų Smil Iš Maskvos čia gryžo preky- g ė j o 9 __ D a r b i n i n k ų Sąj%m_
publika, rūgs. 9. — Amerikos
Sevres taikos sutartis bus giuose, kur katalikų elgimasis
Matyt, rytoj santarvės vai- Šelpimo Administracijos darbos su užsieninais liaudies k o - į g o g s l l v a ž i a v i m e Bostone cenTurkai bombarduoja Smirną.
"popergalis.."
padarė į mane labai malonaus misaras Krassin.
šin miestan atvyko
tralmėn valdybon
išrinkta:
stybių jurininkai okupuos mie buotojai
įspūdžio.
Miestelis nelabai Pasikalbėjime su korespon- Žioba, pirmininkas; Jakas, iiATfiNAI, rūgs. 10. — Čia stą su tikslu apsaugoti sveti pirm vienuolikos mėn., kaip
PARYŽIUS,
rūgs. 1(L — ( didelis. Nors buvo paprastas dentu Krassinas pasakojo, jog dininkas; Tumasonis. raštininkartas pereito rugsėjo pabaijau nieko neslepiama
apie mų šalių valdinius.
Praktikaliai visa senoji Tur- šventadienis, bet žmonių pri- derlius Rusijoje šįmet yra kuo kas.
Natūraiizuoti amerikonai i- goję.
graikų armijos nelaimes TurKun. ėesaitis.
kijos
imperija,
kurių
po
karo
sirinko
pilna
bažnyčia.
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Palyginus tą laikų su dabarspėti apleisti miestą.
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^ viešpatystės apakai- n e labiausia nustebino, kad augimas žymiai padidėjo. Dir
įPra nešta, jog turkų prieša tiniu randamas didis s k i r t u - ' ^
Pranešta, kad turkai Smir
dė ir atskeltomis teritoVijo- žmonės su atyda klauso pana jau bombarduoja.
Čionai kinės sargybos esančios už 13 mas. Šiandieniniu miesto vai
bdami laukuose valstiečiai iš- dauguma darbininkų yra ka*
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gyventojai
tikrai
gali
paats rido vakar 9 aeroplanai ku mailių nuo miesto.
naujo dainuoja.
pitalistai,"
įnta,
anot
gautų
informacijų
tose
bažnyčiose.
Pamaldoms
sidjdziuoti.
rie pranešė žinių apie Smir
Anot jo, šiandie Rusijoje
Krassin sako, jog Šiandie
iŠ pasitikimų Versmių.
pasibaigus nuėjau kapinyno
Graikai turi klausti paliaubų.
Pereitų rugsėjį čia situacija
nos bombardavimų.
Francijos vyriausybė, kuri pažiūrėtų.. Kapinės turi gra viskas geriau atrodo. Šalis lai Rusijoje perdidis išteklius pro"
buvo nepakenčiama.
Miestas
—
Pačiame Smirnos mieste tar
psniškai gryžta prieškarinin to, ty. perdaug apšviestunijos.
PARYŽIUS, rūgs. 1(1 — A buvo nugrimzdęs skurde. Vi- viešai simpatizuoja turkams žių išvaizdų, kapai papuošti.
pe {'-vventojų kilusi baisi paDel to jų dauguma areštuoja-*
su kuriais Matyt, kad čia žmonės miru- normaluman.
not žinių iš Konstantinopolio, j sos krautuvės buvo uždarytos.' nacionalistams,
*-uuu
(panika). Kaip karei
ma ir ištremiama iš Rusijos.
Krassin taipat atkreipė do
turkai nacionalistai sutiks su) Ant skersgatvių, buvo būriai'Franci ja turi padariusi sutar- šiųjų neužmiršta!
viai, laip civliai imami į iš
mę į faktų, kad Maskvoje to
T
"Apsivylė Vokietija.
paliaubomis, jei to prašys pa-. driskių elgetaujančių.
Žmo- tį, palanki Sevreg taikos su-1
plaukiančius iš ten laivus.
tys graikų armijos vyriausieji nės buvo sunykę, nusiminę tarties revizijai. Francuzai pa IŠTVIRKUSIOS MERGINOS. mis dienomis atidaryta nusi
Kalbant apie abelnų poli
Taipat pranešta, kad Brusos
ginklavimo
konferencija,
ku
Choleros epidemija šlavė mie- lankus ir pilnam tos sutarties j
\adai.
tinę padėtį, komisaras pažymė
šone graikų kareiviai
kelia
LODIŠKĖ,
Mariamp.
apsk.,
rios
tikslas
sumažinti
raudono
Paliaubos tečiaus galės į- stą. Šiltine jau buvo prade- panaikinimui.
jo, kad sovietinė Rusija apsi
maištus. Iš ten graikų karei
Santarvės valstybės gali su | Višakiu Rudos vals. Čia yra sios armijos didumų. Šiandie
vykti tik pasiremiant sąly jusi kasmetinį savo išnaikini
vylė Vokietiją, iš kurios tikė
viai ant greitųjų paimami i
ginklais vykinti Versailleso ( merginų, kurios labai mėgsta Rusija turi vos 800,000 karei
gom, būtent, idant graikai o- mo darbą.
josi daug kų sau naudinga pa
laivus Marmora juroje.
ren
vių.
taikos
sutartj'.
Bet
taip
negali
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šokius,
gužynes.
KaiKaip gatvės, taip butai bu
sirašant Rapallo sutartį. Tuo. vakuotų Trakija, ir i«dant gra»
Užgina karo planus.
Naujas Graikijos premieras ivaį apleistų Konstantinopolį. vo baisiausiai užteršti nešva- daryti su Sevres sutartimi, kurios turi net po gyvą dova
tarpu Rusija iki šiolei nega-'
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rybėmis.
Pavieškeliais buvo *»ka vienas francuzas. vyriau nėlę nuo okupantų vokiečių,
Kalogeropoulos jau sudarė ka-1
_
vusi jokios sau naudos iš tos
"Naujame
Rusijos
nusista
binetą ir įdavė karaliui pat-'
Didelis Turkų Grobis.
randami žmonių lavonai. Nie sybės narys, j
tečiaus tuomi dar drąsesnės
sutarties.
tyme neineina joki karo plavirtinti.
i
kas nesirūpino jų palaidoti.
* 'Francija,T sako jis, "gei jaučiasi, nežiūrint į tai, kad
Tečiaus jis pripažįsta, jog
pareiškė Krassin. "Vi
Premieras sako, k a i jo vaiANGORA, M. Azija, rūgs.
džia gražinti visų M. turkams į j a l l vietos gyventojai "losad
sokios apie tai žinios yra tik ir pati Vokietija šiandie vel
Įvyko atmainos.
tižios visa programa, tai vie 10. — Turkai
nacionalistai
Aziją, Turkija, ir Konstantino j k u „ v a r d ^ j o m s t a i k o
,
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ras nonsensas. Mūsų nusigin ka didelį finansinį krizį.
natinis darbas, kaip išvesti skelbia karo grobį, kurs aiŠiandien Kazanius visai ki polį." I r tuomet Franci ja su ,
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klavimo mitingas turės pa
Graikija iš šiandieninio kriti- imtas nuo graikų ligi rugsėjo toks miestas.
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i trankosi iš vieno kaimo rencijai
Ir taip:
daros ir pilnai prikrautos pre
1
Turkams teko 910 graikų kėmis. Žmonės švariai apsi vo pirmkarinių santikrų Tur-r
Turkai už 15 mailių.
* Konferencijon pakvietėme
sijoje.
į * kitų, o iš to į Višakio Ru- visas tautas, su kuriomis tu
armotų, 1,200 auto-trokų, 200 taisę ir pavalgę.
\VASHINGirON, rurs. 10.—
Retai pa
,
Idos bažnytkiemį. Prieš atsi rime prekybos santikius. Bet Pavojingai serga prezidento
SMIRNA, rūgs; 8 (suvėlin automobilių, 5,000 k u 1 kas vai - sitaiko sutikti elgetaujančius.
ta). — Šiandie po pietų graikų džių, 40O geležinkelio . vago
skiriant su draugais skaito sau personaliai aš abejoju, idant Hardingo žmona.
Pakviesti
Amerikos Šelpimo Adminis
karo laivai apleido Smirnos nų su amunicija ir 40,000 šau- tracija visoj jTotorių respubli
už pareigų smuklę atlankyti. jos visos pasiųstų delegatus. specialistai gydytojai. Baltųjų
uostų. Graikų policijos virsi tuvų.
koj maitino trečių dalį visų
Nesenai kai-kurios pasigėru Šiandie mes dedame visas sa Rūmų durys lankytojams užNEW ORLEANS, LA., rug- j kambary.
ninkas žada apleisti miestų
Be to, nelaisvėn paimta su gyventojų.
sios net pagiriojo
žydelio vo pastangas daugiausia ša- darytos,
vakare.
lies rekonstrukcijai.
virš 20,000 graikų kareiviu.
Miestas reguliariai valomas. sėjo 10. - Vietos Guatemala | G e d a lietuvaitėms, gėda!
lespublikos konsulis Mayorga
&V. LOUIS, M., rūgs. 10—
Choleros epidemija visai iš
Laikosi komunizmo.
,William Koehler paskelbė par
RYGA. Rygoje vėl suimta
naikinta.
Šiltinė labai retai gavo žinių, kad iš tos respub
"Užsienių žmonės neįsten duodas jis savo krautuvę, nes
likos valdžia ištremia Arkivy apie 50 komunistų darbuotojų.
pasirodo.
skupų Munos Capuros, neva Buste, kame posėdžiavo šie gi a pilnai suprasti mūsų nau negalįs apsiginti plėšikų. Vie- '
Eina laikas, kuomet ameri
už "maišymąsi" šalies politi asmenys, rasta daug komunis jo nusistatymo, kaip jie nesu nuolika kartų jo krautuvė a
MARION, ILL., rūgs. 10.— -neklauso jokių pašalinių kalkoniškos šelpimo pastangos koje.
pranta, kaip mes atlikome ko piplėšta.
Specialė grand jury daugiau \ bų.
tinės
literatūros,
Kingiseppo
žvmiat mažinamos.
Prisiarmpromisų tarpe privatinės ir
21 žmogų apkaltino ir atida ' Išnešusi pastarąjį apkaltin
Arkivyskupas
iškeliavo
į
paveikslas
ir
kompromituojan
tino piutė, kuomet gyventojai
valstybės savasčių ir, todėl,
vė teisman už darbininkų s k e r l t ų sąrašų, grand jury pasiSan Jose.
čių rarštų.
\
WASHINGTON, rūgs. 10.—
galės nuosavu derliu prasimai
jie
mano,
kad
mes
atmetėme
dynes ties Herrin, įvukusias liuosavo iki rugsėjo 18 d. P a s Kadangi šįmet anglių nedaug
tinti.
kui ir vėl
komunizmų. Tas klaidinga.
birželio 22.
j
susirinks ir toliaus
ir brangios, tai vienas val
SANTARVĖS
VALSTYBŽS
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susibroliavo
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turkais
na
Dėlto dauguma amerikoniš
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komunizmas
Rusi
ves tardymus.
džios biuras skelbia patarimų;"
Taigi, išviso apkaltinta 58
kų pašelpos stočių Kazaniaus NEPASIDALINA ARTIMAIS j cionalistais. Taigi francuzai joje pasirodė nepraktingas,
Teisėjas dėkojo grand jury
RYTAIS.
(stovi turkų pusėje. Nes šie kadangi valstiečiai, kurie su kaip taupyti anglis.
žmonės. J ų tarpe nedaug ang už jos energingą darbą.. Gi apskrity jau visai uždaryta.
stovi ųž. franeuzų interesus daro 80 nuoš. visų Rusijos
lekasių. Iš jų visų iki vakar generalis prokuroras paskelbė, Maitinimas sumažintas iki 75
ATLANTIC CITY, N. J . "
Kuomet graikai su turkais Mažojoj Azijoj.
nuošimčių.
gyventojų, stovi už privatines
tik 13 areštuota.
kad areštuoti negali but pakraują lieja.
Anglija turkų nepakenčia savastis. Remiantis kompro rūgs, 10. — Čia turi svarbų
Reiškia dėkingumų.
Grand jury paskelbė, kad liuosuoti po paranka.
ma del jos ekspanzijos mu- miso planu, geležinkeliai, ži suvažiavimų Amerikos Darbcr
Iš Peoria, 111., praneša, kad
visokios kalbos apie tardymus,
Valstiečiai piutės laiku ren
Kanstantinopolis, rūgs. 10.- sulmanų žemėse. Todėl ji sti- balas, kuras ir kitos reikalin Federacijos pildomoji vaidyba/
anglekasių organizacija valsgia dideles iškilmes.
Tose Artimųjų Rytų problema yra priai laikosi Graikijos pusės./ gos industrijos lieka valsty
buk tardymai vedami politi
stijoje steigia didelį fondų
/EDINBURGH, rūgs. 10. —
niais, ar kitokiais tikslais, per pinti apkaltintus anglekasius. reiškia daug dėkingumo Ame sena. Pirm karo tenai už pir-' Pasekmėje, kuomet • francuzai bės nuosavybe ir operuojamos
Amerikonus žmonės menybę kovojo Anglija, Vokie remia turkus nacionalistus, an valdžios. Bet žemė priguli val Čia mirė garsus chemikas*"
dėm neteisingi. Grand j u r p iŠ | Nutarta tą fondą surinkti nuo rikai.
vaišina, juos tiesiog glamonė tija, Francija ir Rusija. Šian- glai duoda pagėlbų graikams. stiečiams, kurie tolesniai ne profes. Alex. Smith.
niekur neturi jokios įtakos, ' dirbančių anglekasių.
ja. Siųlo visokių savo darbo die-gi kovoje pirmųjų
vietų
Kuomet šiandie
prisieina verčiami dalis savo derliaus
LONDONAS, rūgs. 10. —
dovanų. Sako, jog Amerikos užima Anglija ir Francija.
stoti graikams pagelbon, į Art skirti valstybei.
patirta chemikahais išmėgi
Pranešta, kad Graikijos pasie
geradarybė visuomet pasiliks Kuomet graikai su turkais glijos kvietime Francija tie
nimais.
Valstiečiai yra viskas.
niais tyko žinomas Venizelos,
jų atmintyje.
kovos laukuose lieja kraujų ir siog atsisako ir prabilti. Nors
Del to, kad darbininkus pa
"Valstiečiai vis dar murma. idant prie progos pagrobti sa
Nežiūrint to, ne visoj aps guldo savo galvas, Anglija su Francija oficialiai ir priside
raginti prie energingesnio tu
krity situacija patenkinanti. Francija veda ginčus, kuri da prie Anglijos reikalavimo, Bet, imant abelnai, jie paten vo rankosna graikų valdžia. »
nelio kasinio, bendrovė skiria
Pietiniai plotai nukentėję nuo iš jųdviejų ten turi gauti pir idant turkai pertrauktų ofen- kinti. Ir kuomet jie skaitlin
5,000 dol. dovanų tam darbi
PINIGU KURSAS.
syva, tečiaus tas jos prisidė gai reprezentuojami
vykdo
menybę.
kaitros
ir
žiogų.
ninkų būriui, kurs pirmutinis
Del to, kaip Anglijai, taip jimas yra tik šiandienis. J i muose komitetuose, jie skaito
Javų derlius Kazaniaus ap
JACKSON, CAL., rūgs. 10.
Svetimų šalių pinigų vertė,
prasimuš aukso kasyklon.
si
šiandie
tikri
Rusijos
vieš
vienaip
.skelbia,
gi
kitaip
vei
Francijai
nerupi
graikų
ir
skrity,
kaip
apskaitoma,
duos
— Argonaut aukso kasyklos
mainant nemažiau 25,000 doL
pačiai.
»
kia.
apie
20
milionų
pūdų.
Taigi,!
turkų
likimas.
Nesidarbuoja
bendrovė, federaliai ir valsti
rugsėjo 9 d. buvo tokia pagal
MILŽINIŠKAS JAVŲ
Žinovai tvirtina, kad nors
"Gal kas pasakys, kad tok
dukart
mažiau
kaip
normaliais
|
sustabdyti
tų
baisių
dvikovą,
jos autoritetai paskelbė parei
Merchants Loan & Trust Co.
DERLIUS.
laikais. Taigi, per žiemų ne- Tik žiuri nuosavų interesų, Anglija artimųjų Rytų klausi sai nusistatymas, tai gryžimas
škimą, kuriame tvirtina, jog
Anglijos sterl. svarui 4.47
užteks maisto visiems.
Taigi, Londonas su Paryžiu me šiandie atsidūrus blogon kapitalizman. Bet mūsų kapita
47 darbininkai, kasykloje turi
Prancijos 100 frankų 7.82
WASHINGTON, rūgs. 10.—
padėtin, bet ateity jos diplo lizmas yra visai kitoks, negu
mi veda diplomatinę kovą.
but gyvi.
Italijos 100 lirnri
4.39
Apskaitoma, kad šįmet Suv.
SPRINGFIELD, rūgs. 10.—
Sunku iš anksto pasakyti, matija visvien laimės. Franci jis yra buržuazinėse valsty
Ekspertai tuo tikslu pada Valstijose javų derlius bus Iki vakar Illinois valstijoje kokius duos rezultatus ta di ja ar anksčiau, ar vėliau bus bėse, kur nežymi mažuma vis
Lietuvos 100 auksinų 7*/2
rė išmėginimus ir patyrė, jog 1.250,000,000 dol. daugiau ver- įregistruota 750,953 automo- plomatinė kova.
Vokietijos 100 markių 7Vz
įvaryta ožio ragan. I r ji gai ką kontroliuoja. Gi Rusijoje
darbininkai nemirę. Apie tai tės, negu perniaL
Lenkų 100 markių
.01
biliai.
Francija pastaraisiais me- lėsis šiandieninių savo žygių, minios skaitosi diktatoriai ir
FRANCIJA SU TUO
SUTINKA.
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IŠTREMIAMAS GUATEMALOS ARKIVYSKUPAS.

DAUGIAU 21 APKALTINTA UŽ SKERDYNES

EKSPERTAI SPĖJA, KAD
47 DARBININKAI BUS
GYVI.
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i r del streikų kilusi nauja
kraiijuota teorija. Gi bolše-J (statistika "ir fantazija jų su
brangenybė, tai sęMbiai pa
vizmas yra socializmas prak pratimu — sinonimai'. L. I. B. j
LIETUVIŲ KATALIKŲ
sekmės, sako Ford.
tikoje.
administracijos
parėdymais
DIENRAŠTIS
Del brangenybės Ford pat
Kiekvienas žmogus, kuris esų siaurinamos. Vardan savo
46
ff
sai uždaro savo įstaigas.
trokšta sau, savo vaikams ir garbės ir politinės reikšmes
,
Katalikų
Bažnyčia
Suv.
AVisi
dešinieji
socialistai'
Kai-kas atkanda, kad Ford
tautai lajmės, privalo saugo 30-tų milijonų lenkų viešpati
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius.
merikos Valstijose turi gerų
triukšmingai išsižada bolševiz
ne del brangių anglių ir ne del
tis socializmo.
ja turintį sergėti teises ir tur
pasisekimų.
Savus
narius
gerai
mo.
Jie
tvirtina,
kad
bolševi
PRENUMERATOS KAINA:
abelnai kilusios brangenybės
tų savo piliečių ir įstaigų, ku
lavina
ir
aukli
per
savo
ka
kai išniekinę ir subiaurioję so
Metams
$6.00
uždaro savo įstaigas. Sako,
rios dabar atsiradusios lietu
talikiškas mokyklas ir turi išcializmo idėjų.NeatatinkamuoPnaei Metų
...$3.00
perdaug jis pagaminęs s auto
vių užimtoje teritorijoje (apie
jų gerus susipratusius kata-Į,
ju pritaikymu praktikon jie at
Prenumeratos mokasi iikalno. Lai
mobilių.
4,000 metų atgal, pridėsime
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
likus.
baide nuo socializmo dideles
Gal ir yra tame kiek tiesos.
Kaune einantis dienraštis nuo savęs. L. L B.)
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Beto
Bažnyčia
*»&L ateiver- U " ^ . į
^
darbininkų
minias.
rejkia
lr For.
" Lietuvos A i d a s " 13 d. rug
nyti adresą visada reikia prisiųsti
Lietuvos klausimas, tai pas
tusiais į jų iš protestonų. Tų "do (žodžiams apie kapitalistų
ir senas adresas. Pinigai geriausia
Kaip visi k k i socialistų tvir pjūčio atpasakojo turinį strai
kutinis
konfliktas
del
Lenki
siųsti išperkant krasoje a r exprcse
atsivertimų jau priskaitonra su darbininkų vadais sakaltinimai, taip ir tas nevertas psnio ''Lenkija ir Lietuva",
"Money O r d e r " arba įdedant pini
jos sienų. Šiaip jau Lenkijos
v
jokio argumentavimo* Tuo bu organe "Gazeta Warszaws- santikiai su užsieniu dabar ne dešimtimis, bet šimt<ris "biavimus.
gus į registruotą laišką.
tūkstančių kas metai.
du jie mėgina nesusipratu k a " .
"DRAUGAS" PUBL. CO..
Turime kuoaiškiausių pa
esų labai geri. Francija esan
Katalikų Bažnyčios augimas vyzdį iš anglekasių streiko.
siems
darbininkams
akįs
2334 So. Oakley A ve., Chicago.
Lenkų ir lietuvių santikiai ti jiems palanki. Su mažąja
Pragyvenimo užmokesnį re
ir tarpimas yra baisi liga ma J e i kas paklaustų anglių ka
dumti.
Tel. Roosevelt 7791
Entanta
ir
su
Pabaltijos
vals
endekams
šiaip
vaizdinasis:mia ir Amerikos Socialės Re
sonams ir fanatikams protes- syklų operatorių, kodėl jie
Nes
tikrenybėje
Rusijoje
gy
tybėmis
esų
susitarta,
Angli
" P e r 500 metų Lenkija ir
konstrukcijos Vyskupe Pro
tonams, tokiejns kaip Ku Klux
vuojąs
bolševizmas
nėra
kas
Lietuva buvusios politine vie-1 ja tai-pat suprasianti, kas esų Klano nariai. Jie sumanė ka anksčiau nesusitaikė su strei
grama. Vyskupai pragyvenimo
kita, kaip tik paties socializ neta, tečiau ačiū svetimų gai reikalinga ir tikslu. La»kas
kuojančiais darbininkais, jie
užmokesnį užvardina teisybės
talikams
kenkti.
mo pritaikymas
praktikon. valų pastangoms jos patapu dabar esųs labai atsakomingas,
neturėtų kų sakyti arba mė
minimumi, taigi, mažiausia
Jų pinigingi misionieriai pa gintų dumti akis.
Kitais žodžiais — -bolševizmas sios priešininkėmis. Savo geo ir valdžia turinti ne tik su
teisybės dalimi.
sklido po visas katalikiškas
tai socializmas praktikoje.
J u k tai ne juokai, kiek tas
prasti,
kas
viršįau
išdėstyta,
Šiandie visur streikai siau
grafine
padėtimi
Lietuva
butų
Argi jau ir to butų gaila
šalis,
kad
su
pinigų
pagelba
streikas pakėlė vargo patiems
Soeializmas tokioje fo*H40Je, padėjusi sudaryti užtvarų, ap- bet turinti imti veikti be ati
čia ne del kitko, kaip tik del sunkiai dirbantiems darbinin
gadintų - katalikus, ypač ten, streikininkams ir visuomenei.
kokioje skelbiamas kadir mū saugojančių Europų nuo bolše dėliojimo ' \
užmokesnio darbininkams. Dar k a m s !
kur jie karo pastumti į didelį T)peratoriaį susitaikė su dar
siškių socialistų šulų yra į- vizmo. Tečiau Vokiečių politi
bininkai per dienų dienas sun
Tiek
"Gazeta
WarszawsKatalikų Bažnyčia yra divargų.
bininkų vadais senomis sąly
kiai dirbdami pigiai apmoka džiausią darbo žmonių užtary žanga bolševizman. Šiandieni ka ir žydų propaganda paver k a " .
iPačioje Amerikoje jie grie gomis ir priede pabrangino
mi. Kad tuotarpu tie visi, ku toja. Kuomet po karo imta A- nis socializmas tik tiesia ke- tę Lietuvų valstybe, jungian
"Lietuvos A k l a s " nuo sa
rie darbininkus samdo, daž merikoje darbininkams ma lių bolševizmui. Gi bolševiz- čia bolševiku^ su Vokietija. vęs dar prideda, kad endekai bėsi kito ginklo. Jie daro pa anglis. Streikas tad buvo rei
niausia krauna sau didelius žinti užmokesnių*, p i r m u t i n i a i ^ y™ P a t i n e McMiimo Lenkija turinti tuojau likvi čia paleidę tik išmėginimo stangas, kad valstijos praves4 kalingas dumti visuomenei atų pas save įstatymų, panai kis, kad paskui butų galima
turtus. Kuomet darbininkai su katalikų vyskupai įspėjo sam atmaina. Už tos atmainos jau duoti tokių padėtį. Lenkijai oaisų.
kinant} visas privatines moky lengviau jų išnaudoti.
savo šeimynomis del permažų dytojus to nedaryti Nes dar nieko kita nėra, kaip nuodė neabejotinai reikių, kad toje
Gal tai ir taip. Vis dėlto
Jei pirm to streiko operato
užmokesnių turi kamuotis su bininkams užmokesnių maži guliai, mirtis ir kapai.
jos buvusioj teritorijoj (tai y- ryšku — kad didžiausioji ir klas, paliekant vien tik vie
šasias.
riams apsimokėjo anglių pronepritekliumi, jų samdytojai nimas, tai skriauda pačiai vi
Socializmą valdo tarptauti ra, visoje, ir d a r neužimtoje stipriausioji lenkų partija ima
Tokis įstatymas be abejo .dukcija, tai ir šiandie tas pat
dažniausia nežino nei saiko suomenei.
nis organizuotas kapitalas/Fas Lietuvoje. L. I. B.) jos inta linkti aiškiai prie Pilsudskio
nės pakenktų nemažai katali galėjo but. Bet taip nėra.
savo pertekliams.
Tarptautinė Krikščionių Dar kapitalas kiekvienoj šaly ko ką butų viešpataujanti
programos — užimti visų Lie-^ kams. J ų katalikiškų jaunuo
Mes spėjame, kad Henry
IŠ to darbo žmonėse kįia bininkų Unijų Federacija, ku voja su tautiniu kapitalu. So
Lietuvos vyriausybė dirbti tuvų ir kad tokiu būdu veik
menės-auklėjimų smarkiai su- 'Ford žino, kų kalba, jei jis* sa
teisingi nepasitenkimai. Pas rių sudaro 12-os Europos val cialistinis kapitalas nusilpni nu būdu priešinusia Lenkijai, visos Lenkijos partijos yra
paraližuotų.
ko, kad tie ir kiti yra išnaukui seka streikai Gi šie visai stybių darbininkų unijos, pri na tauta ekonominiai ir veda vartodama politinius argumen-" priešingos Lietuvos nepriklau
Katalikams tėvams tatl rei- 'dotojai. Suprantama, už tai
valstybei daro didelius nuos imtu pagrindiniu čarteriu pri ją, pragaištin. Jis tautoje pa tus, — štai kad ir Suvalkų susomybei- '
, »
• , •• ,
kia ^patingai branginti sa darbininkii -minios nekaltos.
tolius.
pažįsta šeimynos užmokesnį. Ir *kelia brolišką kovų ir pagro tartį, —- tečiau tie argumentai
Žinoma, lenkai karo nepra vas mokyklas, į jas leisti sa Nuo blogų vadų patys darbi
Kad to visa išvengti, visose pažymi, kad jei kur darbinin bia valdžių. Rezultate šalis nustoja vertės* jeigu tik atsi dės, jei jiems to neleis franvo vaikus ir parodyti visuo ninkai turi daug nukentėti.
klaupus Lietuvos žmonių va euzai. Tečiau jeigu Europa vėl
darbo šakose darbininkams tu kai negana stiprus patys sau patenka budelių rankosna.
menei, kad jos mums yra labai
lios
ir
paskui
faktinai
pri
rėtų but mokama pragyvei i- užtikrinti šeimynos užmokes
DARBO ŽMOGUS
Kad atsiekti tų tikslų, so
karo gaisrais užliepsnotų, jei reikalingos. Tuomet fanatikų
mo užmokesnis. Tai tokia už- nio, tenai valstybių komisijos cializmas dažnai apsitaiso vi jungus tų žemę prie Lenkijos. gu laiku nepasigirs iš kur
Antanas. — Atmink gerai,
pastangos grius, kaip jau jos
mokesnis, klant darbininkas su turi pasidarbuoti, idant visi sokiais rūbais, žiūrint laiko ir Politiniai ginčai esų jau pnkad* ranka, kuri supa lopšį,
nors stiprus balsas ir nebus ne vienoje vietoje griuvo.
savo šeimyna galėtų žmonis-' darbininkai apturėtų už dar aplinkybių. Tas reikalinga jam baigti. Dabar reikių arba tai
valdo pasaulį.
kuo|rreičiausiai griebtųsi stip
V. K.
bų tokių užmokesnį, kad bu prieiti prie darbininku. Del- kos, arba karo.
kai gyventi.
Antanienė. — Tai gerai. At
rių priemonių Europų prie tai
Pragyvenimo užmokesnis tu tų galima žmoniškai pragy to, socialistai dažnai nekovo
Atsitikime lenkų — rusų,
eik ir pats biskutį pavaldyti
kos ir tvarkos grųžinti — len
ri but tikra ir teisinga užmo venti.
pasaulį. Aš esu nuvargusi
ja atvirįai prieš tikėjimų ar arba lenkų — vokiečių karo ai dar sykį galės mėginti
Pragyvenimo
užmokesnies ba bažnyčių. Bet kunigijų Lietuva turinti butf netik priekesnis.
—Ar žinote? Monikutės
visų Lietuvų užimti.
*Šį didžiai svarbų klausimą klausimas Amerikoje pakeltas, nuolat niekina ir biaurioja. So teiinga Lenkijai, bet dar ji
širdis sprogo.
Tokis bandymas turėti; pir
pakėlė streikuojančių geležiu-j Tik reikia visiems tų klausimų cialistai retkarčiais prisiden turmti virsti politiniu ir stra
miausia dvi pasekmi: visa Lie
— Argi taip!
keliečių unijos. Jos reikalauja remti. Reikia reikalauti, idant gia ir patriotiniais rūbais.
Detroito
milionierius
—
ka
teginiu Lenkijos objektu (tik tuva, kaip vienas žmogus sto
— Nagi, dviejose vietose:
kongreso, idant prie įstatymo, tą klausima išspręstų kongreIr kuomet tuo l)udu laimi siu). Nemunas, Baltijos uos tų ginti savo laisvės, o tarp pitalistas Ford ke&a kovų ACliicagoj ir Bostone.
kuriuomi įsteigta geležinkeliu sas. (iana tų visų atidėliojimų, minių pasitikėjimų ir sustip tas Klaipėda, ir sritys, pato
merikos
kapitalistams
ir
dar
Pabaltijos valstybių beabejo ]
darbo taryba, butų pridėta,
bininkų unijų vadams. Jis T esenai išėjo iš spaudos vie
rėja fiziniai, pradeda visuo- gios plačioms karinėms oporn- vyktų karo sutartis.
kad geležinkeliečiai turi bul
Lietuvos Atstovybės Amė- menėje ruošti sukilimus. J e i ' ei joms turinčios būti Lenkijos
Lietuvos l»f. Biuras. tvirtina, kad kapitalistai sų- nas iš įdomiausių romanų—At
apmokami pragyvenimo užmo- rikai antrašas yra šioks:
kalbiauja su darbininkų va stovas Ralys. Lietuvių kalbon
sukilimai pavyksta, tuojaus Į valdžioje jos šiaurių-rytii siedais, kad plėšti ir išnaudoti vi vertė Nemunas. 144 pusi. kaikesnimis. Nes be to ta darbe j Representative of Lithuania, i seka bolševistinė socializmo noms apginti.
SKAITYKITE
IK
PUTIN
taryba skiria darbininkams ne
suomenę.
1925 F . Str. N. W.
» atmaina.
Kultūrinės tekšės trijų šimtų
*".a 40c. Šių knygų galima gau
KITE
"DRAUGĄ."
mokesnius sulig savo pažiūru.
Šiandieniniai dideli streikai ti "Draugo*' knygyne.
\Vasliington, D. C.
Socializmas yra raudona, | tūkstančių lenkų
Lietuvoje
G i prašoma atsisako pripažinti
pragyvenimo užmokesnį. Sako,
to klausimo nėra įstatyme.
Kas apeina geležinkeliečius,
tas apeina visus kitus darbi
ninkus ir pačią visuomenę. Nes
darbininkai yra dalis tos pa
čios visuomenės.
Pragyvenimo
užmokesnio
klausima karštai remia ir Ka
talikų Bažnyčia. Amerikos Ilie
rarckijos išleistas ganytojinis
r a š t a i patvirtina pragyvenimo
užmokesnio teisę. T a teisė pri
pažinta ir paties popežiaus Leo
no X I I I ir kkų žymių pasaulio
vyrų, pažymima rašte.

DRAUGĄ

KATALIKĮĮ MOKYKLOMS
PAVOJUS.

SOCIALISTAI IR BOLŠE
YKAL

BUDĖKIME.

•

PRAGYVENIMU UŽMOKESNIS,

KAPITALO W DARBU
SįKALBUI.
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ATSILANKYMAS LIETUVON
IŠBUVUS 14 METU
AMERIKOJE.
-

=

/

KELIONĖS ĮSIPUDŽIAI.
(Tęsinys)
Buvo juokų, kuomet priplaukėme jau
patį Cherbourgo uostų. Čia vėl tos pačios
komedijos atsikartojo. Prancūzai žino, kad
Amerikiečiai turtingi, ir tai dar pirmos
klasės keleiviai, na tai, brolyti, kad jau
jie laksto, kad bėgioja by"tik geriau mumįtikus ir patarnavus, nes žino jog gaus
gerų " t i p " .
Cherbourge apžiurėjo musų daiktus,
ar nesiveža kas nors kontrabandos. Mano
daiktų nei neatidarė, tik kreida pažymė
jo, kad viskas gerai. Čia pat laukė du spe
cialiu traukiniu, einančiu tiesiog Pary
žiun. Iš Cherbourgo Paryžiun greituoju
traukiniu ima 7 vai. važiavimo.
Buvo jau 11 vaL nakties, kuomet mū
sų specialis traukinys pasijudino.
Franci jos traukiniai mažyčiai, bet bė
ga gana sparčiai. T a i p lygiai ir mes smar
kiai dundėjo«*e Paryžiaus link. Nors buvo
gana vėlu, bet kuone visi pirmos klasės
keleiviai nuėjome į valgomąjį vagonų pa
sistiprinti. Tarnavo franeuzės merginos is

MįĖ
i«Lj

\
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pažiūros smulkutės, bet gana dailios ii'
mandagios. Kadangi iš mus mažai kas
franeuziškai mokėjo, tai nebuvo ten val
gymas a la oarte, bet davimas tiesiog sulyg menu.

Kun. P. Lapelis.

^ • ^

*'•!?'"" " "

Žinoma, prinešė daugybę visokių vai
gių — galima buvo iš ko pasirinkti Privalgėme sočiai. O mokestis, sulyginamai
su Amerikos šalimį buvo labai pigus. Amerikiečiai tik stebisi iš ^o mokėdami už
valgį ir puikų patarnavimų.
Čia vėl didis nepatogumas: tai stoJka
miegamųjų vagonų. Važiavome visų nak
tį, o betgi neturėjome zniegamųjfU; vagonų,
— matomai Franoijoje nėra mados tai tu
rėti. Užtat Amerikiečiai tuo (žvilgsniu tai
buvo nepatenkinti.
Ponai ir ponios turėjo pasitenkinti
paprastu snūduriavimu per visų mielų
naktelę, tik laukė kuogreičiausiai priva
žiuojant IParyžiaus*

Paryžiuje.
Paryžiun atvykome 6 vai. ryto Lie
pos 1 dienų. Sustojau Continental Kote
lyje, sakoma, viename iš geriausių tame
mieste. Daugelis patarnautojų ten kaiba
angliškai. Užtait amerikiečiams
tikras
džiaugsmas, kuomet gali savo kalba susi#

šnekėti.
Žkioma, visi namai, krautuvės taipgi
ir hoteliai Europos styriuje: dviejais, trijais, retkarčiais, ketntiais augštais,.

ac
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Norėjau gauti kambarį su vana, bet
mano nelaimei negavau. Apskritai, visoj
P^uropoje didžiuosiuose miestuose labai
maža Koteliuose turima kambarių su vanomis. Šiaip kambarys, kurį gavau, labai
gražus ir švarus;parai kaina jo 36 frankai.
Valgymas Continental Kotelyje labai
brangus. Žinoma, lupa franeuzai kiek tik
įmanydami nuo Amerikiečių, nes supranta,
kad jiems savo pinigus keičiant į frankus
dar šiaip taip y r a pakenčiama.
Atvykus Paryžiun 6 vai. ryto kų gi
daryti: krautuvės uždarytos, muzėjai už
daryti, o čia visų naktį nemiegota. Nus
prendžiau eiti truputį lovon pasilsėti, taip
*

sakant, akis primerkti.
Atsikėliau 9-se. U ž k a b u s pirmutinis
mano tiksiąs buvov pašaukti per telefonų
kun. Dobužį, Lietuvių Atstovybės Pary
žiuje sekretorių, mano pažįstamų. Bet ne
pasisekė surasti telefono numeris. Kad ne
aikvojus veltui laiko išėjau pažiūrėti 'Pa
ryžiaus. Pasisaukęs taxi durniau piruiiansia į Bifefte bokštų. Bokštas-įai bent bokš
tas! Keltuvais užkelia žmogų, tarytum,
prie pat padangių! Turi daugiau kaip 1,000 pėdų aukščio. Visas Paryžiaus mies
tas kaip ant delno nuo jo matytis. Laimė
tik kad feuvo ramus oras, nes kuomet esti
didelį s vėjas, tuomet bokštų varto lyg aržuoio viršūnę ir nepratusiems baugu ten
atsidurti. Visas tas bokštas padarytas iš
geriausio plieno ir Paryžius turi kuom

• • {' * * t ' j l ' " """'•"
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pasididžiuoti, nes tai vienatinė tokio aukš
čio struktūra pasaulyje.
Aplankęs Eifelio bokštų leidaus į Legation de Litbuanie, kuri randasi ant Vili*
Victor Kugo gatvelės po N a 10. Apsi
džiaugiau radęs gerb. kun. Dobužj. Jis
buvo labai geram upe taipgi, nes kų tik
buvo gavęs žinių apie Francijos, Italijos
ir Anglijos pripažinimų Lietuvos de jure.
Kun. Dobužis gerai atrodo, tik skun
dėsi nuovargiu del nuolatinio įtempimo
nervų darbuose už Lietuvos laisve. Nori
nuo vietos rezignuoti, nes didesni darbai
jau nuveikti.
Sudėjęs savo vizitų Lietuvos Atsto
vybei leidaus apžiurinėti x kitų žymiųjų
Paryžiaus įdomybių.
Mano. domę pirmiausia atkreipė is
toriškoji Notre Dame Katedra. Dideli bū
riai keleiviu jų kasdien aplanko. Tai mil
žiniška struktūra: jon telpa apie 40,000
žmonių, bet atrodo lengvutė, rodos, ant
vienos rankos galėtumei kilnoti. Turi stebėtinai malonų gotiko stylių. Visa kas
joje senoviško darbo: visi murai iš kie
tojo granito; iš lauko ir vidaus genįjalių
artistų rankomis viskas nudirbta, apglomonėta. Man prisiminė tos bažnyčios per
gyventi amžiai: ji matė Liudviko švento
jo eros žmonių pamaldumų ir Didžiosios
Francijos Revoliucijos įsiutimų ir žmonių
sužvėrėjimų. Bet ji viskų pergyveno ir
šiandie majestatingai stovi neapgalėta ir
žiuri maloniai į Paryžių ir pergyventus
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amžius.
x Užsimokėjus 1 frankų keleiviams yra
parodomi tos Katedros bažnytiniai turtai,
kurie randasi jos zakristijose. Stebėtis
reikia, kad tų turtų niekas neišvogė laike
visokių Francijoje viešpatavusių audrųrevoliueijų. Turtai ten begalo dideli: vis
kas iš aukso ir deimantų. palikin;*ii kara
lių, kimigaiglščių ir šiaip jau didžiūnų.
Kryžiai, stovylos, kielikai, relikvijaria,
ornamentai-vis tai gigantiško didžio ir vis
iš ąryno aukso su kitais brangesniais pa
puošimais. Mano ir kitų domę ypač atkrei
pė viena milžiniško didumo Monstrancija
visa iš deimantų, kurių atidarius zakris
tijų nušvietė lyg žaibas. T a Monstrancija
Katedroje tik vienų sykį į metus esti var
tojama.. Rainuojanti, sakoma, 30,000,000
auksinių frankų.
Pąug Paryžiuje yra gražių bažnyčių,
feiet ypatingų visų domę dabar ten atkreipia švenčiausios Jėzaus- Širdies Bažnyčia
ant Mont Matre. Dar ji neužbaigta visiškai, bet tai bus stebėtinai begalo puošni
ir neapsakomai brangi bažnyčia1. Sakoma,
kainuosianti 250 milijonų frankų. Nors dar
ir neužbaigta visiškai, bet jau ten laikoma
pamaldos. Dienų ir naktį esti išstatytas
Švenčiausias Sakramentas ir tūkstančiai
žmonių jų lanko- Tukstaneiai žvakneių ir
lempučių ten dega visuomet, kas liudija,
kad Francuzų širdys dar nėra visiškai už
šalusios link savo tikėjimo.

(Bus daugiau-.
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Pirmadienis, Bugs. 11, 1922
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"Vykdintį išrinko komisiją. Tai
gi norintieji" prasilavinti, lie
tuviškai, taip ir angliškai, pa
sinaudokite šia proga.
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Si>«ifi« P i i i u Kursas
Siunčiau* Lietam© ^j mat:
10c Už 100 Auk.
arba

Gluosnis.

1,000 Auk Už $1.00
Pigesnis kursas stančlant
didesnes somas.
Pristatymas t i tikrintai
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kad Europos gyventojai įgulę
dirba, kad jiems nereiktų pirk
ti maisto iš kitur. Žemdirbys
t ė ten grįžta" sparčiai į savo
senas vežias. Galima greitai
sulaukti, kad Amerikos far-'
įaierių produktams neteks ke
liauti Europon.

Tel.

Ganai 25*. Tak. Ganai 2119

DR. P. Z. ZALATOBIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgai
1821 South Halsted Street
Valandos: 10 iki 1* ryte: 1 iki j
po pietų: C iki 9 vakare

jaunimą, stipriau rištis orga I š JAUNIMO DARBUOTOS.
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Po to buvo dovanų įteiki
rugp. 27 d. L. Vyčių 82 kuo
Lawyer
pos ir Šv, Kazimiero parapi mas nuo Vyčių ir choro dau darė pirm.-pag. J. Rakauskas.
Kartą Jonelis išėjo į f^aulį
Darbininko Draugas
State Baok — Obemring Hoase
LIETUVIS ADVOKATAS
Bank.
jos choras surengė šeimyninę giau negu užsitarnavusiam Tuoj pribuvo ir pirmininkas. mokytas gudrumo. Priėjęs ka
Dien.: K. 611-127 IT. Dearborn
Street
Tel. Dearborn ouvfl
1112 West 35-th Street
vakarienę pagerbimui ir atsi gerb. A. Šlapehui. V. Kalinau Prisirašė nauja narė. Daug pines salio: Pądėfe Pieve! ZmoVakarais: 10736 S. Wabasn A v c
Roseland
Tel PuUmjU) 6S77
Turtas 16,000,000.00
sveikinimui su choru vedėju skaitė įteikė jam gėlių bukietą buvo kalbama apie perstaty g«s, t u r i s buvo kapinėse, jam
VatabsfrnMii uireg. £ V. F.t. Ofias.
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BTS3S.
ir darbščiausiu šios kolonijos išreikšdama, kad mūsų jauni mą, kurį Vyčiai rengiasi at alsakė, ir liepė sakyti "Amži
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fiinu per daugiau kaip
darbuoto jum Anicetu Šlapeliu. nu) tarpe žydėtų meilė ir vie vaidinti 17 d. šio mėnesio. Ka ną atilsį".
Bes. Tel. Cicero SS59
50 suetų.
nybė
darbuojanties
idėjinėj
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dar
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formališko
Ofis© Tel. Cicero 49
J i s išgyveno Garyj net pen
Jonas eina toliaus. Nuėjės
Umjk Ikar9 (anchor) YaizUaženldį,
kis metus. Buvo pavyzdingas, dirvoj. Antra- dovaną, išdirb-| svetainės atidarymo, tai s vė pa£ vieną ūkininką rado pa
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ADVOKATAS s
tą aukso 'gabalėlį Šlapeliui i- čių nekviesime. Svetainės a^i- piaut«ą kiaulę. J i s sako: " a m  • H ii •r—wv4^w^
gabus
ckorvedis,
L.
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bus
kiek
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N. E. Cor. 49 Ceurt ir 13 Str.
kp. pirmininkas ir įžymiausias
žiną, atilsį". VH žmonės jam
29 South La Salle Street
ant viršaus vaJstynyčios.
\į
Kambaris 999
Paskiausiai, delegatė Justi patarlė sakyti: " Į konųstus bu
šios kolonijos darbuotojas. Su- kad mūsų. jaunuomenės, Vyčiu
TeieConas: Central 8S99
sidarė
aplinkybės,
kad
priseitarpe
visados
skambėtų
aklas
na
Karpiutė
išdavė
raportą
iš
tų
g
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"
,
vieton,
"amžiną
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na apleisti mylimus žmones ir auksinių darbų darbuojanties }0 Vyčių Seimo. Raportą pri atiisį". Jonas sakė, toliaus
Vakarais, 812 W. 33rd St. =
siekti aukštesnio mokslo mu Bažnyčios ir tėvynės Lietuvos ėmė gausiu delnų plojimu^ p o žinosiąs ką sakyti ir keliavo
Telefcna.n: Tards 4081
i
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zikoj, kurioj tur nepaprastus labui. Kiekvienas yra vertas susirinkimo visi linksminosi ir toliau.
EB CHTJRITRGAS
I GYDYTOJAS
4442 So. Westėm Avenae
talentus. Visi šios kolonijos aukso dovanos, kurs darbuoja netrukus išsiskirstė,
Beeidwna/S painatė žmogų,
Telef. Lafayette 4149
si
del
Lietuvos
labo.
žmonės apgailestauja jo, sa
Arimla. vežantį mėšlą.; sako: " Į koTeL Central 1299
Yaan4os: 9-11 rytais, 1-2 po
Prie galo keletą žodžių pra
vo vado. Xors šia šeimynine
'pustus
butų
gerai".
Žmogus
O nelaime! Yra 3ang žmonių,
HĄEOLD O. MULKS
;pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldle-^f
tarė
A.
Šlapelis.
Iš
pradžių
jam
Ėniaia tiktai' po pietų S iki 6 vai. 5$ vakariene, bandė savo jausmus
JAUNIMAS. — SPORTAS.
jani paitarė sakyti: '*Ęik tų kurie juoksis iš tavo sielvarto!
ADVOKATAS
Tačiau
geras
draugas
patars
Veda bylas visuose teifTiuoH padėką, už jo darbuotę iš buvo sunku prakalbėti iš di
VAKARINĖ MOKYKLA.
sau su savo smarve, nes tas naudoti
se.
Egzaminuoja abstraktus.
delio susijaudinimo. Išpalengreikšti jam.
Duoda
patarimus.
nelabai tinka į kopūstus".
Roooas 1911 — 1411
Tel. Blvd. 7042
Susirinko į vakare skaitlin vo įsisiūbavo ir pasakė atmin
Wat§rirary, Conn. — Rugp. Jonas pamintiįo, dabar tai ži
159 No. Clark St.
Okieago.
Kalbama
Lietuviškai.
1
a.gas jaunuomenės būrelis, sve tina mūsų atsisveikinimą^ Dė 20 d. įvyko L. Vyčių viet. kp. nosiąs- ką toliau sakyti. Nuėjou
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VAL.: 9 ryte iki 9 vakare
pleiskanų mirtinąjį priešą.
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čių -buvo net iš Valparaiso, kojo jis visiems už atjautą, gegužinė parapijos darže. Žmo
Tuomet sukiko einančias dvi Suvilginkite Ruffles savo gal
5712 SO. ASBXANI> AVENUE
moksleiviai. Parapijieči ų buvo dovanėles ir linkėjimus. Ragi nių buvo nepaprastai daug. paneiės (ržjnoma, labai kve vos odą kasdien per kokią
ARTI 47-tos Gatvės
Tol. Randolph 4799
savaitę laiko ir pleiskanos
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
no
jaunimą
prie
stipresnės
vie
daug.
Vakarienė
ir
programos
Mat tą dieną buvo išrūpinta piančias perfumais), ir sako tuojaus pranyks. Naudokite
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.
A. A. S L A K I S
tvarkymas buvo įspūdingi. Va nybės, uolesnio darbo tautai naujas išradimas "Audiopko- joms: " E i k sau su savo smar Ruffles nuolatos ir po to, ir
ADVOKATAS
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tuo
būdu
užlaikykite
savo
gal
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su- ne", kuris grojo šokiams jau v e ! " Panelės, žinoma, patarė
karienę paruošė darbščios ga ir Bažnyčiai. Linkėjo
ASSOCfATION BLDG.
vos odą svaria ir sveika ir
19 Soath La Salle
rietės Vytės. Daug gardaus traukti visą dorąjį kataliki s- niurni. Tik vėjui blaškant ne jam, kad verčiau butų sakes: savo plaukus gražiais ir žvil
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^gamjj
V9L~ltt4*
Park
tl9fi
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ištautėjimo,
bet
pino, stalus gražiai papuošė,
\intiertis. Taipgi buvo atsilan
Jonas sakydamas, kad žino kite 75c. tiesiai į labaratori^u
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
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Telefonas: Yards 2544
P. AD. RICHTER & CO.
ypač akį traukė pražydusios būti tikrais tėvynainiais Lie kęs iš New Yorko jaunas ga- siąs ką ateity sakyti, nukeliavo
9952 South Halsted Street..
14)4-114 S o . 4th St.
Tel Lafayette 4223
tuvos, tikrais lietuviais.
Ant viršaus TJniver. State Bank
ėlės.
!ms magikas, kurs užžavėjo vi toliau. Sutljto žmogų vedanti
Brooklyn, % Y.
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Toliaus, A Šlapelis priminė sus žmones savo gabumais ro šunį ir sako: Tai vienas į ki
Į vakariene buvo pakviestas
f.—4 po pietų; nuo 7—9 vak.
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tempimą
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skaudėjimo
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ra
Visiems susėdus prie stalo
Baigas!
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotuma. akaudančius ir užsidegusius
vakaro vedėjas, įžymus dar trokšta joje aukštai išsilavin telis, kurs yra pagarsėjęs kai
karščiu akių kreivos akys katerak; to, nemiegi o; netikras akis inde<}am
RUSAS GYDYTOJAS it
buotojas, Ant. Pažėra pratarė ti. Jis prilygino muziką tau po smarkus "bascbaH" žaidė
Daroma egzaminas elektra parodan
CHIRURGAS
toje prie gėlės žolyne. Jis pri jai. Hamilton Parke ėjo imty
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
keletą
žodžių
į
susirinkusius
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
Talkų iv visų chroniškų ligų.
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
apie vakar, tikslą. Atkalbėjus, žadėjo ir toliaus darbuotis jau nėmis su Waterburio L. Vyčiu
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_
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Ofisas: 5354 S. Halsted St.
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Visos valdižios išlaidos, su- Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare.
Greičiausių vandeninių keliu.
plet, 7—8vak. Ned. 19
12 d.
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laimėjo
gaudamas
9
punk
gariečių.
Neužmiršime
jo
pri
gardžios vakarienės.
Jyg mokestinio meto užsibai 1545 W. m St. ir Asfalan* Ąv. Ypatiškai vedama ekskursija su
Rea. 1129 Independencs Blvd.
tus
prieš
hartfordiečių
4.
Ko
žadą,
kad
užbaigęs
mokslą
pir
greitu persėdimų Southampton j
Ckicago.
Užkandus kiek, pradėta sa
gusio birželio 30 d., siekia 3,Telefonas Boulevard 7589
Danzig Piliava, Memel ir tXepojų ant
kyti prakalbėles, reikšti atsi mą koncertą surengsiąs Gary, vą, užbaigę parvažiavo visi į 795^000,000, palyginant su pir
vieno iš trijų greičiausių jurų mil
=r=
parapijos
sale
kame
jau
buvo
Ind.
išplaukiančių iš New Yorko kas
sveikinimus
ir linkėjimus.
mesnių metų 5,538,000,000, ma %«/««****a«*s>*>^a^*i§/e/e*%*«4» žinių,
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Ltarninka.
Paskutinius žodžius pratarė pagaminta puiki vakarienė, žiau 1,743,000,000.
Valentine Dresmaking
Pirmutinė kalbėjo K. Saka
Visi trečios kliasos pasažieriai turi
svečiams
ir
namiškiams.
ka
jutos.
vakaro
vedėjas
Ant.
Pažėra.
College
lauskaitė. Ir ėjo apie visą sta
Vietoje 24 milionų deficito,
AQCITAiqA
W. Madison Street
J MAURETANIA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dar visi sudainavo Lietuvos
Laike vakarienės buvo ir kuris buvo pramatomas da-; J 187 9407
lą,
taip
kad
kiekvienas
tini
Mokyklos
gov.
ValstŲoae.
•
BERENGARIA
4631 So. Ashland A ve.
Meko Siuvimo, Patternų kir-Į
Via Livcraool ir Gla*gow
pakalbėti. Visi buvo apimti himną, Pažaidę įvairius žaidi programa, iš dainų, soJų, Taip rant biudžetą, pereitą Gruodžio tpimo,
Tel. Yards 994
Designing bkeniul ir na-i C.VRMANIA
Rūgs. 14
TrI. Yards 0994
mus ir išsiskirstė namole. Vi- gi magika.s svečias Jonas Si mėnesį, metai užsibaigė per mama Vietos duodama dykai. <' CK>1A-MIMA
Rūgti.
18
graudumu,
kuomet
štai
matė
OFISO VAJL.:
[Diplomai. atoksVa* Isugvais at-!|
ALGERIA
Ru^s.
23
8—10 v. ryto, 1—3 Ir 7—9 v. v.
og jau reikia Šlapeliui tarti: si nuvo patenkinti šiuo gra^ monaitis svečiams parodė vi .virsiu $314,000,000. Viešų sko •mokėjimais. Kleses dienomis Ir
Norint laivakorčių ir informacijų
va karai n
Reikalaukit knygelės.
Nedėliomis: nuo 10 v. ryto iki
kreipkitės
pas agentą savo mieste ar
TeJL
Seeley
1949
!>askutinį atsisveikinimo žodį; žiu vakarėliu. Tik vienas liud- sokių "stebuklų".
1 vai. po pietų.
lų sumažinta kokįu bilionu.Tai
SAKA PATJKE. pino.
apielinkėj.
Paskiaųs tęsėsi šokiai, gro rodo, kad valdjzįa dabar yra
Teikti jam širdingų linkėjimų į mMę buvo visus apėmęs, jog
netenkame artimo draugo, į- jant Vyčių orkestrai. Pasilink gerose rankose.
ueskupė jo.
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sminę
iki
10
vai.
išsiskirstė
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darbuotojo,
A.
Šlape
Ant galo buvo pakviestas
PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KARĄ
si linksmais veidais, užmiršę
Ceturiu. cylindrų $890. Sedan $1,365. F . O- B. Faet.
kalbėti žilas senelis, Vytis, lio.
N.
C.
Murray
Suv.
Valst.
Parkelė savo ofisą po num.
L.
Šilenietis.
ir apie kovą.
Šešių
cylindrų $1,650. Sedan $2,400. F . O. Bu Fact.
kuopos narys, uolus rėmėjas
3241 — 43 So. Halsted Street
Žemdirbystės
Departamento
Prieš pirksiant pamatyk DUBANT
Naujame Jncians Ręst. 9 lubų.
27 rugp. L. D. S, Jrp, laiky
visų katalikiškų organizacijų,
statistikų padavėjas neseniai
Priima Ligonius nuo 9-19 A. M.
WESTERN N0T0R SALES
tame
susirinkime,
tarp
kitų
nu
o ypač Vyčių ir nenuilstantis SAVIEJI REMKITE SAVAS
4-8 P. M.
sugrįžo iš Europos, kurioje jis
5245 W. 22-nd Sbr. arti 53-dios gat.
Tel. Cicero 8119
Tel. Boulevard 7179
tarimų, padarė steigti vaka
darbuotojas
visuomenės
dirvoRezidencijas Tel. Falrfai 5574
Pardavėjas JONAS SBALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero.
buvo ištirti dirvas ir javų užĮSTAIGAS.
rinę mokyklą. Tam darbui įje, Ant. Zdankus.. Jis ragino
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KAIP APIE KATALIKUS MOKYTOJOS
INFORMUOJAMA AMERIKOJE.
(Pabaiga)
Kad netiesa, jog " Lietuvos Profesinė
Mokytojų sąjunga apima ištikrųjų(maiio
pabr. J . S.) visus mokytojus t?e skirtumo
pažiūrų, tikybos ir tautos", o ištikiųjų tik
ketvirta ar tret*ii> Lietuvos mokytojų dalį,
tatai skaitlinėmis išrodžiau pradžioje šio
>traipsnio, protestuodamas prieš tai.
Toliau rašo, kad:/'įstatymo projekto
aiškiai pasakyta, kad mok\-tojas tiktai
tuomet tegalės ganti vietą, kai pristatys
iiudyma iš vietos dvasiškių, tai reiškia
kleboeo, popo, i>astorio ir t t . ' \ — Xetiesa. Liudym© pristatymas projektuoja
mas ne mokytojui vietai gauti, bet tiktai
religijos mokslui dėstyti mokykloje. Jei
tamstą, p. Žygelį ir Natkevy^ių Prof

^T^.

•'

Sąjunga siuntė į Amerika, ir davė leidi
mą ju vardu kalbėti, ir tiems nelabie
siems "klerikalams" šonus skalbti, tai, ina
tyt, kad ji tamstoms patikėjo, jog t%
darbą sugebėsite atlikti tinkamai. Jei
jums butų nepatikėję, nemanykit, nebū
tumėt dabar Amerikoje.
Taip ir su leidimu religijai dėstyti.. Tą
įgalios, kuriuo patikos, jog tą darbą at
liks,
socialistą, žinoma, neįgalios, ne ;
jam religijos nereik, jis jos nekenčia. Prileidus, jei kuris toks gautą, tai, žinofnfl,
jis savotišką religiją — soeijalistišką imtų
palengvėle per tikybos pamokas skiepy
ti. J a u del šitokio dėstymo "religijos'
yra buvę nusiskundimų iš mūsų sodžiaus.
VII.
Lietuva ištikro — tik ne per savo
kaltę — kultūros atžvilgiu eina atsilikus
nuo Vakarą Europos. Kas ten atgyventa,
pas mus persimeta ir ima vystytis. Imkim

• U IIU!1I

kad j r materijalizmą. J i s Vakaruos jau
atgyveno, jau su materijalistinėmis idejomis joks mokslo žmogus nedrysta rody
tis,
tai Lietuvoj ima da tik prigyti įr
vystytis. Da pasikamuos laiką Lietuva, kol
tą svaigulio ligą persirgo Garsusis Vafeąrų
Europos filozofas Rickert'as materializmą
į skutus sudarė, ir kaipo atgyventam da
lykui istorinį antspaudą uždėjo.
Dabar iš sutrūnijusios gadynės kfcno
iin

* k i I t i atnaujinta religingumo dy*įia.
Xiekur tiek daug nepersekiojo religijos,
kiek bolševikų Bušuose. Tečiau, kaip nuttom, Rusija linksta katalįkybėn. Prolestanfcu; ir liuterių irgi daug virsta katamikybėn. Ko gi - bijotis tat Lietuvoj! Pastunnuluos, pasiblaškys bedievių srovės —
ir, atėjus laikui, paliaus. Tas krikšeįoniŠkai kultūrai ne tik nieko nepakenks, bei
&eil geran. sujudins labiau katalikus, pa
skatins į darbą. Be sociįalistų nesąmonių,
kmiomis jie baksnoja k a t a l i k a i s į siisdį ir

į protą, pasyvesnieji katalikai savo vėi
to
kime imtų snausti, o kai nuolat kiršina,
tai iššaukia nugalinčią opoziciją, kas ka
talikams labai eina naudon.
i '(Saįrysjim,
"profesininkų"
organe
"Mokykla ir Gyvenimas" Nr. 3 š. ra. ko
vo mėn. 31 d. tokia mokslo smetonėle
savo draugus vaišina: "Imkim šių lai
kų kultūros žmogų. K^ai jis mokslo srity
dirba, jokio Dievo jau nėr, jis ateistas:
Dievo, nerasi nei matematikoj , nei gam
tos moksluose, nei istorijoj, niekur ir nie
kur. Trumpai sakant, jeigu į tai žiūrėsim
mokslo akimis, paprastomis, akimis gy
ventojo ar, atsiprašant, ' ' obyvateliaus'"
akimis,, tai niekur jokio Dievo nemątysim". Tai katalikai šitokios kultūros ir
niokslo šviesos pabūgę pabėgo nuo "profesininkų", o ne kaip Žygelis sako, kle
rikalams rupi ne liaudies švietimas,"o ku-,
nigą, rabinų, popų viešpatavimas, todei
jie iš fcoe organjajaeijos pabėgo". Katali-
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kų^Mokytojų Sąjungoj nėra nė vieno žydo,
ruso, lenko, kalvino, liuterio, o Profesinėj
Sąjungoj kaip tik daug tokių yra, kurie
(daugiausia žydai) per susirinkimus ru
siškai kalba. (Jeri bičiuliai turbūt todėl,
kad ir Seime žydų atstovai su soeijalistais eina prie£ tikybą. O soeijalistui tasai
kolega geras, kuris jo pusę laiko, nors
religiniu ir tautiniu atžvilgiu šimts žino
kas butų, neį tatai jam nerupi.

J a u ir taip nusikaltau drįsęs atsi
liepti su priešingais išrodymais. Ką gi
čįaryt. Xėra žmogaus be kalčių, ar šiokių
ar tokią.
Pračau nepykti draugą B. Žygelį, nes
tuo'doJerių tikslui gal nepąfcejtksui: mat
vėloka. iiQiy broliuk, tylėti negalėjau, fak
tai reikėjo atitaisyti. 0 mes asmeniškai
galiu siggikiaytį kuogeriausiai.
Just. Strimaitis

•
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Ar: SUSITAIKINS GĖLE
ŽINKELIEČIAI?

Tai
svarbus
klausimas,
šiandie Chicagoje taikos tik
slu vra svarbiausios dervbos.
Pranešta, kad geležinkeliu
bendrovės jau linksta
prie
streikuojančių šopmenų reika
lavimo. Teeiaus jos nori kiek
viena skyrium daryti taika*
^ savo darbininkais.
Taigi, klausimas, ar su tuo
sutiks darbininkai
Daugelis spėja, kad šiandie,
ar rytoj turi įvykti taika.
JEWELL PRIEŠ "INJUNC
TION."
Advokatas Riehberg strei
kuojančių šopmenų prezidento
Jewell ir sekretoriaus Scott
vardu įdavė teismui, Chica
goje, peticiją su tikslu sugliauti išduotą federalę "injunction."
Peticijoje pažymima, jog ta
"injunetion" priešinga Claylono istatvmui.
PRANEŠA APIE GERUO
SIUS LAIKUS.
Chicagos bankos Continen
tai and Commercial National
Bank pirmininkas George M.
Reynolds gryžo iš atostogų, k u
i ias praleido šiaurvakarinėse
valstijose.
.Jis tvirtina, jog trumpiausioj
{ateity į Snv. Valstijas gryž
gerieji laikai. Jis tai pastebė
į*m visur savo kelionėje.
Bet daugumoje tas gerbū
vis priguli nuo Europos suitvarkymo.
Nes Amerikai
reikalinga, kad Europa čia
kuodaugiausia visko pirktų.
KOVA SU KLANU.
American Unity League,
kuri veda kova su žinoma
slapta protestantų organiza
"cija, pradėjo išleidinėti laik
raštį vardu "Tolerance."
Tame laikrašty praneša, kad
ta slapta organizacija — Ku
Klux Klan, Chicagoje susi
gaudę jau suvirs 50,000 na
rių. Tie visi nariai prisiekę
stoti politikon ir kelti kovą
prieš kekvieną kataliką arba
žydą kandidatą.
Sakoma Unity League turi
dokumentalius įrodymus, kad
tie klanistai sąkalbiauja ir už
1ai jie peržengia šalies įsta1 ymus.
Jie nestoja atviron politinėn kovon. Bijo. Bet slapta
veikia pragaištingą darbą.

LIET. DARB. SĄJ. NA
RIAMS BIURAS.
L. D. S. Chicagos Apskritys
ugp. 29 d. turėjo susirinkimą
1 uriame plačiai tartasi apie j
. teigimą Employment Bureau
del suradimo darbo L. D. S.
nariams. Biuras tveriamas iš
pradžių kaipo Informacijom
Biuras, per kuri L. D. S. na
riai gaus informacijų — kaipo
del darbo gavimo, iš kitur at
važiavusiems bus suteikiama
patarimai ir nurodymai; L. D.
. nariai dirbdami įvairiose
dirbtuvėse, sužinoję kur gali
ma geras darbas gauti tuoj
praneš biurui, biuras reika
lingiems. Reiškia visos infor
macijos bus L. D. S. narių tei
kiamos biurui, biuras na
riams.
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" ' f J • f •' •

ATVYKS" VYSKUPAS.
A

Bridgeportas. — Vertelgos
(biznieriai) kurie prisidėjo au
komis prie Bend. Kol. mani
festacijos įvykusios McKinley
JParke rugp. 20 d. Š. m. yra se
kanti: Po $10.00: Universal
State Bank, W. B. Jucius; po
$5.00: C. Suromski, J. Cherniauskas; po $3.00: J. J. Yuknis, Dr. Stupnickis; po $2.00:
A. AVožbut, F. Waidot, Milda
Hali, S. Savich, B. Kanne,
Bridgeport Tobacco Co., S. P.
Mažeika. Milda Garage, Bri
dgeport Clothing Co.;
Po $1.00: Dr. Marbtl, L.
Navickis, J. Kazlauskas, D.
Gerutis, Bridgeport Garage,
W. Pikturna, P. Mosger, Lith.
Sales Corp., P. K. Bruc»!>*.
New City Pharmacy, W. Do
veika, J. Puidokas, J. Na^ers,
Iz. Grigonis, F. Kazimikaitis,
A. Wartelka, A. Masalski. W.
Balchunas, P„ Laugžemienė;
po 50c. J. Martin, A. U. Junevicz; po 25c. J. S. Ramunčionis.
Bendras kolonijos komitetas
taria a v iu visierrs aukotojams,
pač už stambesnes aukas.

Nariai atvykstą iš kiti) mie
I tų bus biuro informuojami apie nakvyne, darbą \rf teikia
mos visos reikalingos infor
macijos. Biuras neturės apmo
kamo raštininko, jį ves vedė
jai be atlyginimo, išimant kur
bus reikalas pinigiško išmokė
A. Zaia'o-.-i?., pirm.
jimou Informacijos bus duoda
V. Petrauskas, rast.
mos vientik L. D. 8. nariams.
Visais reikalais kreipkitės
CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI
sekančiu antrašu:
TE LAIŠKUS.
Andreliunas ir Klimas,
Chicagos pažte (vidumieaty)
4 4 1 4 S o . C a l i f o r a i a A v o . . prie Adams ir Dearborn gatvių
randasi atėję iš Lietuvos laiškai
Chicago, 111,
žemiau įvardytiems asmenims, ku
Tel. Lafavette 5976
rių dėlei adresatą persikėlimo
kiton vieton arba kitokių priežas
WEST SIDE.
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Laiškus galima atsiimti prie Ge
Pareiškimas.
neral Delivery (i5 Adams gatvės
įėjus po dešinėj pusėj), prie
Visais L. Vyčių 24 kuopos pirmo langelio, ant kurio viršaus
reikalais kreipkitės pas dabar parašyta ADVERTISED.
tinę valdybą:
Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau
Kotrina Zauraitė, pirm.,
laišką suras negu su pavarde.
2129 W. 23-rd Place,
Simas Žibąs, pirm. pag.,
503—Augustinas Domieolo
2501 Sou AVestern Ave.,
504—Bagdianas Jozapas
St. Norvaišas, rast.,
508—Bartkusi Juzapas
2232 So. Irving Ave.
510—Bedalis Elena
Visas West Sidės jaunimą -5
518—Bradovskas Calis
yra kviečiamas prisirašyti prie
525—Burbolis K.
vienos iš prakilniausių lietu
528—Cepauskis F.
vių įdėjinių organizacijų — L.
52ft—Cesnas Stanialov
Vyčių 24 kuopos. Norėdami
530—Dangela D.
541—Garšva A- 2
informacijų kreipkitės prie
549—Jakubauskis Jazapas
viršminėtos valdybos arba at
551—Januskeucusi Medardas
eikite į susirinkimus, kurie į553—Jonikas Stanislovas
\yksta kas ketvirtadienį, 7:30
554—Jurgowicz Tekli J.
vai. vak. Aušros Vartų parap.
558—Karaliūnas Gurgis
svet. Kurie prisirašys — ne
560—Karpowich Luką
sigailės.
563—Kimbras Stanislovas'
Pranelis.

PASKUTINE VASAROS
KELIONE LIETUVON

Šiandie Chicagoje pradeda
ma platinti Michigan gatvė
tarpe Roosevelt road ir 33 gat

Širdingiausiai tarėme aeiu
visiems giminėms, draugams ir
y ažystamiems už dalyvavimą
Tamošiaus Norbuto laidotuvė
se, rugsu 9 d.

I

LITHUANIAN SALES CORPORATION
3313 So. Halsted Str., Chicago, III.

564—Kinstartis Bladialovas
570—Kukutis Kazimeras
572—K>iątkoski Matelus
573—Kijsielys Juozas
579—Matejas Masiokas
580—Mazūra M.
581—Mieckevice Peter
589—Pamoliunu Antonu
592—Paulikene Miss Ona
593—Plungis Antanas
594—Pranskenei Barbara
596—Raganskis Stepan
598—Rubasus Frank
599—Rubezevvieh John
600—Sadunas Jen
607—Seleburgas Endrias
608—Selickas Petras
610—Shukis Charles
615—Slepavice Tony.
616—Smailuij Juozapui
620—Gricius Juozapas
622—Striekis Petras
624—Stirneckene Agata
627—Turskieni Kaži merą
628—Vaiscskaitei Zofijai
629—Valincyte Petronelia
630—Vilkas Jonas
631— Virkesis Juli
636—Žebrauskas Jonas
637—Zubauciu Jozapu
639—Jaozailis "VVilliam

s
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DR. CHARLES SEGAL

1

P A I E Š K A U Jono Maknio pirmiau
g y v e n u s i o po num. 5107 S. Ashland
Ave. Chicago. Turiu labai svarb Ų
reikalą prie Tamistos tat-gri m a l o n ė 
kit atsišaukti ypatiškal arba laišku.
J O S E P H A. AMBROM I s
155 N . Clark Street
Chicago, BĮ.

PAIE6KAU Uršulės Juzataites ir jos brolio Antano.
Meldžiu atsišaukti šio antrašu
PET. JECKAUSKIENA
1528 So. 50-th Ct. Cicero, IU.
REIKALINGAS Vargonin
kas lietuviu parapijoj Gary,
Ind. Rašykite
Kun. J. S. MAKT1SIUNUI
1390 W. 15-th Ave. Gary, Ind.
P A I E Š K A U Juozo Šarkšno arti
miausiu giminių. Jis liko uAnuAtas
m a i n o s e Arrizburk, IU. P a l a i d o t a s 1
dieną Rugsėjo. Liko jo turto p o s m e r tinės prašau pasiimti. Vėlloriis paė
j o i i Vilkinlkų k a i m o Leipunų pa
rapijos Seinų pavieto Suvalkų redybos. Atsišaukite p a s laidotojo, šiuo
adresų
A N T A N A S ftAKKSNAS
509 Kast Fotith Street
\Vrst Frnnkfort, 111.

REIKALINGOS 50 Mergi
nų prie lengvaus fabriko dar
bo, nuo štukio gera mokestis.
AMERICAN INSULATED
WIRE & CABLE CO.
954 W. 21 Street
REIKALINGI VYRAI
prie vaisių. Kreipkitės k a s d i e n ą
vai. išryto išskyrus s e k m a d i e n y j .

3

GRAHAM & MORTON LINE
Wabesh Ave. & So. Water St.
Chicago, Ūl.
REIKALINGI karų" taisyto
jai prie medinių freight-karių,
darbas pastovus ir nuo štukio.
Atsišaukite
STREETS CO.

ANT PARDAVIMP
grocerne ir bučerne geroj vietoj lie
tuvių a p g y v e n t o j . Bianis eina gerai,
vriežastį pardavimo patirsite ant vietost
T e l e f o n a s Ijafayctte 6177
Chicago, IU.

ANT PARDAVIMO
mūrinis n a m a s ant dviejų pagyveni
mų, po keturius kambarius, elektra
ir v a n o s . A p i e du m e t u kaip statytas.
Atsišaukite šiuo antrašu:
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Iš LIETUVOS KNYGOS.
•

No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai. Parašė I. Gobis 37 pusi.
30c.
Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c.
No. S. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su
Dr. I. E. MAKARAS
Lletuvj-s Gydytojas Ir Chirurgas
lietuvino Aisbė
30c.
1O90U S. Michigan A v e n u e
Telef. P u l l m a n 342 ir 349
No. S. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė
10c.
V a l a n d o s N u o 10 iki 12 ryto
No. S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis /. 15c.
N u o 7 iki 9 vak.
No. S. 1. Bažnyčios Istorija, Parašė kun. A. Alekna,
251 pusi
75c.
LIETUVIS Akių 1Specialistas
m. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi
25c.
No. S. 2. Betliejaus Stainelė, drama keturiais aktais.
Vv^aS
Parašė kun. J. Šnapštis. Kaina
25c.
^< A1
No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M.
Ant Bridgeporto
DR. SERNER, (ŠERNAS)
Biržiškos. 142^ pusi. Kaina
75c.
Optomctrist
3315 So. Halsted St., Chicago.
No. S. 1. Dievo karalystė Jumyse yra, arba apie ge
Vai. 6 iki 9 vak., Ned. 1© iki 1
rumo dorybę
;
15c.
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė
M. Pečkauskaitė /
70c.
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš
S Perkėlė s a v o ofisą p o numeriu*
paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J.
4719 SO. A S H L A N D A V E N U E
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . $1.00
SPECIJALISTAS
No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen
D l i o v n , M o t e n j ir Tjrų
Uri
tams, vargonininkams, giedoriams, moky
[ f a i . : ryte nuo 1 8 — 1 2 ; n n o 2—6s
jpo p lėtu: nuo 7—8:28 vakare.
tojams ir mokiniams. Sutaisė kun. Teodoras
[tfedėHoml*: 19 Iki 1.
Brazys. Kaina
$1.09
Telefoną* D r e z e l 1 8 8 0 ^
55o. S. 3. Gamtamokslis aukštesnioms mokykloms.
Perdirbo Dr. K. Jokūbaitis. Kaina
40c.
No. S. 1. Giesminėlis Bažnyčių chorams, mokykloms
ir šiaipau giesmininkams. Tekstą sutaisė
Ofisas Dr. O. H . vilaser pe«
A. Jakštas, gaidas pagamino J. Naujalis.
reina i rankas Dr. Chas. Segal,
Kaina
60c.
žento ir partnerio. Visi s e n i e j e
pažjstami ir draugai
aplaikys
Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun. A. D.
5c.
apžiūrėjimą ir g y d y m ą kaip ir
nuo p a t i e s Dr. O. M. Glaser.
No. S. 3. Gamtos Pradžiamokslis dalis I Negyvoja
3149 So. Morgan Street
gamta: žemė, vanduo, oras, Kaina . . . .*
60c.
Ofiso Valandos; N u o 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 7 vak.
No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. šalčius rtaina
30c.
Ned. nuo 10 iki 2- po pietų.
T e l e f o n a s Yards 687 *
Graudus verksmai arba Viešpaties Jėzaus
kančios mastymas. Vertė kun. J. Laukaitis . . 5c.
No. S. 26 Haufo Pasakos su apdarais. J. Balčiukonis . . $1.50
Dr.A.J.TANANEVICZIUS
No. 37. Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų. Julės Ver
GYDYTOJAS I i i CHIRURGAS
10821 So. Michigan A v e .
ne. Vertė J. Balčiukonis. 228 pusi. Kaina
$1.25
V A L A N D O S : 8—10 ryte 1—3 po
Tel. P u l l m a n 3213. Chicago, 111.
No. S. J. Ka. Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa
piet ir 7—9 vakare.
baigą ir apie apokaliptiškąjį skaičių 666,
Parašė A. Jakštas
10c.
k
_No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė. Šio
Tel. B o u l i v n r d 2160
DR. A. J. KARALIUS
je knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pini
Lietuvis Gydytojas
gėliai", 2. "Karalaitė", "Tikroji Teisybė",
3303 South Morgan Street
3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas oželis"
75c.
Chicago, IU.
Ne. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin
kinėlis! Sukomponavo ir pritaikino J. TallatKelpša
20c.
No. S. 26. Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaina
5c.
3107 So. Morgan Street
No. S. 26. V. Krėvės Rastai. Kaina
.V. 80c.
CHICAGO, ILLINOIS
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. Šalčius 25c.
Telefonas Yards 5032
Valandos — 8 iki 11 iš ryto
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė ir išleido kun. St.
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomts
Durskis
10c.
ofisas uždarytas.
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė
Vidunas
50c.
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė
K. SYREVIČIA
B. Kasaitis
75c.
Graborius ir Balsamuotojas
Automobiliai visiems reikalams
No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tomas
75c.
2055 W. 22-nd Str. 2146 W . 21 Pl.l
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kaU>os verTel. Canal 6543
Tel. Canal 01091
Jurgis Baltrušaitis
10a
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui
paminėti. 139 pusi
40c.
• 'Iri.-fonas ivoui.trard 41SI
No. S. 26. Lakštingala ir Pas Kristaus Eglelę Parašė
M. Šalčius
30c.
i
Graboriua
No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M.
P a t a m s «]q laidOtuvA**,
TH<i
Biržiškos
15c.
t«r«M»
kriklNo. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo
tynoM Ir kitnoM
r«llralaos«(
kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša
50c.
Kainos prieina-j
moa,
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna
75c.
{07 Aubum Ave. 0hioųpo. No. S. 1, Logika. Sutaisė A. Jakštas
50c.
No. S. 1. Logikas Evolincija. A. Jakštas
10c.
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Murka
50*
; releloaaa Y&nls 1138
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius
15c.
I=
STANLEY P
: :]
No. S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c.
l
MAŽEIKA
«n
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės
G R A B O R I U S IRi
Balsamuotojas
niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
Tnrių aut"*-»odoras Brazys
45c
bilius
risoki tia*
reikalams. Kaina
No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių.
priainamos.
Parinko P. Mašiotas. Kaina
25c.
3319 Aubum;
i No. S. 12. Moterystės Nesuardomybė. Parašė J. LesauAve. Chlcago.i
skis
15c.
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma
šiotas
25c.
Telefonas Canal 6395
No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis.
Parašė A. Giedrius
15c
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c.
Generalis Kontraktoriui, itatytojas ir *enų namu taifytojaa.
"DRAUGAS" PUBL. COMPANY,
2338 S. Oakiey Ave., Chicago
2334 So. Oakiey Ave.
Chicago, III.
AmTStto
Plaoe.
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A N T P A R D A V I M O bučerne ir grocerne, lietuviais apgyventoj vietoj'7
biznis greral eina. R a n d a pici $35.00
4 kambariai pagyvenimui. P a r d u o 
siu- pigiai n e s esu našle ir negalių
v i e n a apsidirbti arba m a i n y s i u ant
vien grocernės. K a s n e m o k a i š m o 
kysiu. Atsišaukit
4537 So. P a u l i n a Str.

3

1900 So. Halsted Str.

H Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare.
G y v e n i m a s : — 2 8 1 1 W. 63-rd S t
Tel. P r o s p e c t 8468

LIETUVIS G R A B O B I U 8
=
P a t a r n a u j a laidoturėaa knopl- S
uala. Reikale m e l d l l n a t e l i a a - s
o m a n e darbą b M i t e a l g a - S
Snėdlntl.
=
S i l U W. U H PL
CftJeaco. D L §
=
Telefoną* Ganai 1371—S199
=
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J. KANIUSIS
4313 So. California Ave.

1

Tel. Canal 2118
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S. D. LACHAWICZ

DR. A. L, YUŠKA

cį

W. 48-th So. Morgan Strs.

Grįsk į Lietuva Cunard linijos laivu "Berengaria".
Išplauks iš New Yorko 19 d. Rugsėjo (Sept.) k m.
Laivokartės kaina iŠ Ne\v Yorko iki Kauno $107.60;
Karo taksai skyrium.
"w
Važiuodamas šiuo laivu turėsi trumpiausia kelionę
jūrėmis. Vėlesnės kelionės bus vargingesnės, nes jūrės
bus audringos. Todėl keliauk dabar. Už'vadovą, šį kartą
bus'J. E. K A R O S A S , kuris nekartą yra apsilan
kęs Lietuvon.
Visais reikalais kreipkitės į

VIE$A .PADŽKA.

PirmAflUetiie, Būga. 11, 1922

DRAUGAS

West & \ — Pirmą Adven
tų sekmadienį, gruodžio 3 d.
4 Tai. po pietų, Aušros Vartą
bažnyčion atvyks J* M. Vys
NETOLI ŽIEMA.
kupas Hoban suteikti Sutvir
Nors dar šilta, bet netoliau tinimo sakramentą.
sia ir žiema. Apie anglių pa. Rep.
piginimą neturima jokių ži
nių. Bet nėra ko ir laukti.
ATSKAITA.

Trys jauni plėšikai apiplė
šė "taxicab" šoferį George
Tiner .Tai vietoje užmokėji
mo už vežiojimą.

Nuliūdę, Jozefą Norbutienė,
sunūs Antanas, clukterys: Ka
zimiera Ir Stanislava ir bro
lis Antanas Norbutas.
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PRANEŠIMAS.

Dr. M. Stupnicki

A. Masalskis

!

JOHN G. MEZUISKIS
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