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MEKSIKOS PRIPAŽINI
MAS GAL GELBĖS
RELIGIJAI.
GAL MEKSIKOS VALDŽIA
TEISINGIAU ATSINEi
| KATALIKUS.

Italija Laimėjo Ambasada
rii( Taryboje

l '

——

ROMA, rūgs. 9. — Vatika
nas nemažai susirūpinęs Papos nuncijaus, likimu Tokyo j .
Iš Vatikano pasiųsta keletas
telegramų. Tečiaus čia jokio
atsakymo negauta.
Visa Italija gedulybėje del
katastrofos Japonijoj. Vati
kane laikomos gedulingosios
pamaldos.
. ,
Premieras Mussolini pas
kelbė nacionalę gedulybės die
iią ateinantį šeštadienį. Tą die
ną bažnyčiose bus pamaldos.
Visokios rųšies pasilinksmini
mai bus. pertraukti.
-.4

NUMIRĖLIŲ LAIDOJIMAS
BERLYNE BRANGUS.

Japonja Kovoja su Badu ir
Epidemijomis

Brangus duobių kasimas;
karstai nuomuojami.

BERLYNAS, rug. 8. — Šią
savaitę Berlyno magistratas
nustatė naują kainą už duo
bių kasimą kapinėse laidoti
numirėlius.
Dabar kasimas
Bolševizmui ten jau darosi
HONOLULU, rūgs. 9. — ; mas žuvusių inkvestas. Ligi
atsieina
6
milionus
popieri
ankšta.
Nors nukentėjusiai Japonijai) šeštadienio ryto atjikta 32,nių
markių.
Vaikų
laidoji
I •
*
JUGOSLAVIJA NESUTINKA SU ITALUA FIUME
mui duobės kasamos perpus pagelba siunčiama iš visų kra 564 lavonų inkvestų. •
WASHTNGTON, rūgs. 8.—
K L A U S I M U
štų ir iš svetimų šalių, te- į Vyriausybė paskelbė tris
pigiau. /
P o ilgų metų lukeriavimo Me
parėdymus,
ksikos pripažinimas jau įvy
Be to, kainos nustatytos už čiaus nesuspėjama milionus nepaprastuosius
PARYŽIUS, rūgs. 9. — I-.kirs aukščiau minėta tardy
j Vienas paliečia profiterininkiekvieną smulkmeną, surištą žmonių aprūpinti maistu.
kęs faktas.
Suv. Valstybių tai i ja, paremiama Franci jos,! mų komisija.
Daugelis nukentėjusių ken-jkus, kurie sugauti turi but
su numirėlių laidojimu.
atstovu tenai Ims siunčiamas, Graikijos reikale pilnai laimč
Italijos ambasadorius pirm
čia tad badą. Sunaikintuose baudžiami kalėjimu arba pa
matyt, koks bus siunčiamas, jo ir Ambasadorių Taryboje. to Tarybos išsprendimo pra
Svetimšalio laidojimas at miestuose pakyla įvairios rų bauda. Kitas liečia 39-iai die
kurs galėta patenkinti Ame
sieina dvidešimts kartų bran šies epidemijos. Japonų auto nų moratoriumą, išėmus al
Premieras Mussolini įvarė nešė, kad Italija Korfu salą
giau.
rikos visuomenę.
ožio ragan Tautų Sąjungą. Gi evakuos tuojaus kaip tik gaus
ritetai narsiai kovoja su tais gas darbininkams.
Trečias
Karstai labai brangus. Dėl priešais, i
čionai
oficialėse
sferose Ambasadorių Tarvba kuone a (lyginimą.
atkreiptas prieš kurstytojus
reiškiama viltis, kad ne vien pilnai pripažino jo ultimatu
to, laidotuvėms jie tik nuo
Matyt, kad premieras Mu
Tokyo policija susisekė japo ir visokių melagingų žinių
tarp abiejų šalių
santykiai mą Graikijai.
muojami.
ssolini palinks prie to išspren
nų ir koreonų radikalų są- skleidėjus.
GYVUOS kuogeriausi, be ir pa Ambasadorių Taryba pasiun dimo. Apie Graikiją gi žino
, Berlyniškiai tad juokiasi,
kalbį nužudyti princą-regenMieste Tokvo didelė bettiems Meksikos gyventojams tė Graikijai notą, kurioje pa ma tik tiek, kad ji pirmiaus SU FRANCUZAIS NORI AP-• kad prieš
mirsiant žmogui
tą jo sutuoktuvių dienoje ir vaikė. Nukentėjusieji trauki
palengvės. Xes tikima, šian duotas išsprendimas, panašus žadėjo klausyti ar T. Sąjun
verčiau
pėsčiam
nueiti
į
kapi
VALDYTI BALTIJA
sukeltf abelnas čia ir kitur niais išvežami į provincijas.
dieninė Meksikos valdžia po Italijos ultimatumui.
nes.
gos a r Ambasadorių [Tarybos
aukštųjų valdininkų skerdy Dėlto visur spūstis neapsako
MASKVA, rūgs! 8. — Nu-(
pripažinimo teisingiau
atsi
Taryba išsprendė;
išsprendimo.
nes.
ma. Silpnesni žmonės prie
valius nuo laukų javus, jau!
neš ne vien į svetimšalius.
1. Graikija doriniai ir me
RUHR0 ANGLEKASIAI
Parėdyta visus koreonus ir traukinių tiesiog trempiami
Fiume klausimas.
, imama kalbėtį apie karus.
bet ir savuosius gyventojus. džiaginiai yra atsakominga
GRYŽTA DARBAN.
japonus radikalus išgaudyti stipresniųjų.
Maskvoje
virŠiįa
nuomonė,
Finme
klausimas
neišsprę
už italų misijos išžudymą Ja
Religinė situacija.
ir sukoncentruoti Narashimo
Vandens nuovados Tokyo
kad trumpoj ateity lenkai kė
ninoj.* I r todėl privalo bi vie stas. Jugoslavija formaliai pa
Dirbs
tik
6
valandas
stovyklom
pataisytos. Gaunamas geras
Žinovai tvirtina,
kad po
sinsis užgrobti miestą Danzi
non užsienio bankon depozi- skelbė, kad ji atsisako pripa
dienoje.
pripažinimo Meksikoje
bus
gą taip, kaip
jie atlikę su
Tokyo, Yokohamoj ir kituo vanduo.
žinti
Italijos
reikalavimus.
Ttuoti 50 milionų lirų ($2,500,gražinta senai laukiamoji tva
jų niekas negalės
sulaikyti
Tūkstančiai lavonų dar ne
se sugriautuose, miestuose pas
ESSEN, ,'Vokietija, rūgs. 8.
000) garantijos atmokėti at talija jai davė laiko ligi rūgs.
rka ir pati valdžia pertrauks
taromis dienomis radikalai palaidota. Sukrauti krūvomis
nuo to žygio. .
15 dienos.
Su streikuojančiais anglekalyginimą Italijai.
visokius rvšius su radikaliais
paskirtose vietose.
Miestas yra neva sutarp- siais Rubro teritorijoj susi daug triukšmo kėlė.
Nesibaigus kriziui 'su Grai
2. Turi but paskirta praves
elementais, su kuriais pastaNukentėję gyventojai be di
iškilo Fiume tautįntas, kad per ten lenkai taikinta be vvriausvbės isiti tardymus komisija.
Jon kija, tųojąus
' raišiais metais ji perdaug sė
Vilniumi.
Lenkai tam tiks
OSAKA, rūgs. 9. — Anot dėlių vaitojimų . kenčia nelai
maišymo.
Kasyklose darbai
ineis anglų, franeuzų ir ita klausime krizis.
lui turi pagaminę planus. I r
brą vosi.
naujausių žinių iš Yokobama, mingą likimą. Ateitin žiuri su
atnaujinti.
lų nariai. Komisijos pirmi Iš Romos pareina žinių, kad
J a u šiandie galima paste
Graikija Albanijos pasieniais galėtų susisiekti su jura. Ap
Anglekasiai po žefhe dirbs tenai žuvo apie 200 svetimša didele viltimi.
ninku japonas.
gyventas kuone vieni) voku*bėti radikalizmo nykimą. Pa
Apie 15,000 koreonų, kurie
mobilizuoja
kariuomene.
6 valandas, gi ant viršaus 8 lių gyventojų. Jų lavonai lai
v
3. Italijai turi but atiduo
ti valdžia pradeda jau kitaip
dienoje.
Kiekvienam darbi- kinai sudėti sugriauto Grand pradėjo Japonijoj triukšmau
Iš Triesto praneša, jog ir ( 1U.
ta prigulinti pagarba, inėmus
Kuomet Danzigą okupavo
atsinešti i Katalikų Bažnyčią
viešbučio darže. Bus palaido ti, vyriausybė nusprendė in
bus mokama 9 milionai
italų karo laivynui saliutą Jugoslavija rengiasi mobili- santarvės valstybių spėkos/• ninkui
,.
.... „
ir i pačius katalikus gyvento
ti * svetimšalių kapinėse mies- ternuoti.
anirlų ir franeuzų karo laivų zuoti armiją. Gi iš Belgrado
^ *_
tuomet ten sukeliavo
nemažai
v . markių savaitėje.
•te Tokyo.
jus.
Šelpimas tnotarpu kuopiareprezentacijoje. Turi but at pažymima, kad ta mobilizaci
lenkų. Jų daįis pa.teko net i Darbininkai susitaikė tie
Pačiame Tokyo žuvo tik vi e čiausiai išvystomas.
Suprantamas daiktas, Mek
liktos religinės pamaldos už ja Jugoslavijai reikalinga ap
sioginiai su kasyklų savinin- nas amerikonas. Bet jo pavar
sikos laisvamaniai ir tolinus nužudytuosius Atėnų katedro drausti pasienius, jei Graiki miesto administracijom
kais. Nes franeuzų autorite
Plėšimai ir kitokios pik
pasiliks tokiais. Bet sral juo je, dalyvaujant visiems grai ja butų įvelta karan. Tuomet, \ Neskaitlingai lenkų ateivių tai siųl<ė ilgesnes darbo va dė nežinoma.
Honjo militarinių drabužių tadarybės Cbicagoje plinta,
se pakils tolerantijos jaus kų valdžios nariams.
girdi, galėtų kilti
triukšmo būrys tuojaus p r a d ė j o triukš landas dienoje ir mažesnę už
sandelio kieme, Tokyo, veda- Policija neapsidirba.
mą kelti. Ilgus laikus vokie
mas. Gal jie daugiaus sukul4. Atlyginimo sumą
pas- Fngarijoj ir Bulgarijoj.
mokesnį.
Apie tai tad ne
čiai kentė. Pagaliaus netekę
hirės ir gerbs kitų įsitikini
norėta nei klausyti.
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIItlNHIIIIHIIIHIIIIIflllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIUIIUIl|
kantrybės
pradiėjo
juos
igno
mus.
Tai parodys netolimas
apskritims. Nežinia kaip dar
iiiiiiiiiiiiiitMiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiimiiiimiiiiiiimimiiiiiiiMii k "
laikas.
bininkai atsineš į kai-kuriuos ruoti. Lenkams, žinoma, ne
PRAMATOMI GERESNI
patiko
toks
vokiečių
atsinešiI r jei taip įvyks, tai už tas
viršaičių nusileidimus.
SANTYKIAI.
mas.
Tad jie iš užimamų
atmainas pirmiausia reiks dė
ROMA, rūgs. 8. — Čionai
vietų pasitraukė ir pakėlė di
koti Suv. Yalstvbėms.
BRANGUS BULIUS.
dį protestą prieš vokiečius.
lankėsi Čekoslovakijos užsie
Bolševizmas džiųsta.
Lenkams pasitraukus, mie nių reikalų ministeris ir turė
BUENOS A I R E S , Argen
DAROMA
SU
KASYKLŲ
Grvže iš Meksikos- amerikotina, rūgs. 8. — Čionai nacio- sto valdyboje paliko vieni vo jo konferenciją su Papos se
SAVININKAIS
SUTARTIS.
nai praneša, kad tenai bolše
kretoriaus pavaduotoju. Dėl
nalėje galvijų parodoje pa- kiečiai.
vizmas, kurs pirmiau smar
to, pramatomi geresni įvyk
rinktiniausias bulius parduo
Lenkų
schema.
Nežinia,
kaip
j
tai
atsilieps
kiai kėlė savo galvą nei biausią santykiai Vatikano su Če
tas už 50,000 pesos (16,000
darbininkai.
Netekę
Danzige
vietų
len
rus siaubūnas, jau ima nykti.
koslovakija.
Ei
Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir geriaudoleriu).
kai pradėjo intriguoti.
Kilo
' U i s ima džiūti
kaip vaisių
; g siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiauHARRISBURG, PA., rūgs.
Gyvulių
paroda
nevyko sąkalbiai. Dabar tuos sąkalneišdavęs medis.
J i s ypač
ŽUVUSIU SKAIČIUS
9. — Gubernatoriui Pinchot taip, kaip tikėtasi. Daug pa- bius jie nori
vykinti.
Su
nyksta Yukatane, kur žymiai
MAŽESNIS.
pavyko savo pusėn patraukti rinktinių galvijų neatgabenta franeuzų pagelba jie nori ap
buvo Įsigalėjęs.
P E K I N A S , rūgs. 8. — S.
Patsai prezidentas Obre- anglekasių viršaičius ir šie pa parodon del išsiplėtusios na- valdyti miestą ir rezultate aDRAUGO" PINIGU SIUNTIMO KURSAS : §
Valstybių karo laivas Stewneksuoti.
v
gon, seniau palankiavęs bol galiaus atsižadėjo "check-of" gų ir snukių ligos.
SIUNČIANT LITAIS.
Neskaitant to vieno bran
Kad jie ikišiol miesto netu art yra Yokohamoj. Jis ra
ševizmui, šiandie jo jau nepa sistemos.
doler.
doler. litų
liti]
Dėlto, pranešta, kad nedar gaus buliaus kiti galvijai pa ri užėmę, tai yra
kliūčių. diograma praneša, kad žuvu
kenčia ir vietomis kelia jam
56.85
2.40 550
bas kietųjų anglių kasyklose lygintinai yra pigus.
20
Gaivi- Francuzai nebaigę galutinų sių skaičius paduodamas: To
kovą.
3.45 600
61.90
kai pi r pasibaigė.
30
kyo 10r000, gi Yokohamoj 40,jų industrijoje yra krizis, nes apsiskaitymų su anglais.
Nesenai tas bolševizmas bu
5.50 650 • • • •
67.00
50 • • .. • •
Lenkų su francuzai s tikslas 000.
Dabar gaminama sutartis Europoje reikalingos turga
vo pripažinta* proletariato
72.10
10.80 700
100
— Danzigą
padaryti kaipir
draugu. Nes jis didelių žem (kontraktas) ir darbininkų vietės sumažėjo.
77.20
150
15.90 750
Policija vieną jauną plėši
Gibraltaru Baltijos
juroįje.
valdžių žemės plotus užimda viršaičiai deriasi išgauti nors
82.30
200
21.00 800
Turint jiems savo rankose to ką pašovė, kitą suėmė. Jiedu
vo ir dalindavo bežemiams. didesnį užmokesnį darbinin
TURKESTANE REVO
87.60
250
26.25 850
kį uostą, butų galima valdyti buvo užpuolę vaistinę, 1178
Šiandie patys bežemiai atsi kams.
LIUCIJA.
92.80
300
31.30 900
visą Baltijos jurą.^
fc. 61 st.
sako klausyti bolševizmo va
Padarius sutartį, tečiaus ne
97.90
350
36.50 950
Bolševikai -yra įsitikrinę,
dų. Nenori tokios rųšies ag bus užtikrinta taika. Sutartis GOPENHAGEN, rūgs. 9.—

PRANEŠA, JUGOSLAVIJA IR GRAIKIJA
MOBILIZUOJASI

t
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PAPOS NUNCIJAUS LIKI- MAS NEŽINOMAS.

SUSEKTAS SAJULBIS NUŽUDYTI PRINCĄREGENTĄ.

LENKAI PLANUOJA PULTI
DANZIGĄ,
•
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ANGLEKASIįJ VIRŠAIČIAI
ATSISAKĖ "CHECK-OFF"
SISTEMOS.

1

• • • ! •

• , — I . ^
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SIŲSKITE i Lietuvą Per

IĮ

1! DRAUGĄ II

ii
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H

rariniu reformų.
Ta reakcija sustiprins privatinės nuo
savybės teisę.
Dėlto, reikia
laukti, kad ir Bažnyčios sajvasčių teikės bus sustiprintos.

bus pasiųsta ratifikuoti unijų!
•
—
lauja jokių valdžios malonių,
Jie tik reikalauja Bažnyčiai
ir religijai pilnos laisvės. Už
tą laisvę jis ilgus metus koKo nori katalikai.
voja.
I r kovos, kaip ilgai
Meksikos katalikai nereika-kova nebus laimėta.

kad lenkai tikrai puls Danzi
gą. Dėlto, jie tų įvykių ir
laukia su didele doma. Žiuri,
kas turės išeiti iš tos franeu
zų lenkų kominuotės Baltijoj.
Japonų šelpimui Cbicagoje Tečiaus apie golševistinės val
surinkta jau suvirs 300 tukst. džios priemones nieko č£a ofi
dolierių.
cialiai nereiškiama.

Bolševistiniame
Turkestane
kilo revoliucija prieš bolševikus. Iš Maskvos tuojaus ten
išvažiavo gen. Kamenev.

PINIGU KURSAS.

|

S

$1.00:11
Lietuvos 10 litų.
Anglijos/ ster. svarui 4.511 s I
Francijos 100 f r.
5.58 \ | j
Italijos 100 lirų
4.24' | 1
Vokietijes 100 mrk. .000000 * §
Lenkijos 100

mark.

.0003

400
450
500

41.60 1000
46.70 1500
51.75 2000

102.95
154.00
205.00

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis uždaryta. ,
233
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"LABOR DAY" ŠVENTĖ.

LUSTU f 1Ų KATALIKŲ
DIENRAŠTIS
n

"DRAUGAS

Šiandien lygiai savaitė nuo Darbo Dienos šventės.
Nežinau kaip kiti tą dieną šventė, bet aš nei kiek nepa
jutau kad tai butų buvusi šventė. Nuo ryto ligi vakaro
sėdėjau savo kambarėly. Skaičiau, rašiau ir tik vakarop
draugo kviečiamas nuvykau į priepuolamai surengtą mūsų
menininkams vakarienę. Tiesa, ši vakarienė artistų tarps
atsilygino už visos dienos nešventę ir malonuj įspūdžiai
mane lydėjo apie antrą valandą ryto į paprastą... poilsio
vietą.

kMdiAoą ttakym n*d61dienln»
H M
i..««MMH
M
FlNt M«tų
13.00
Ui mniuncntt mokii Ukalno. Lai
tai ĮlritUtt rao ofamiymo dlenot,
M noo N»oJų Metų. Norint pennai•ftl »dx«H vinda reiki* priiių*
II Ir w m • d m a r Pini*ai garlaarf» aiqati ilparkant kzaaoja ar txOrdtr" arba |4V
i raciatraota UI**
DRAUGAS F U B . 0 0 .
f«

X-X

Darbo Diena tad man praslinko foe tos reikšmės kurią
ji turi, o kurios aš neužčiuopiau apie ją negalvodamas.
Jeigu aš tik vienas į ją nesigilinau ja negyvenau, |— pusė
bėdos. Bet jeigu ir daugiau draugų turiu, pasvarstykime.
Kuomet mes koki^, nors dieną švenčiame, tai reiškia,
kad norime prisiminti ir pagerbti tą, kuriam šventė skiria
ma. Sekmadienis, pavyzdin, liepia mums pamiršti kas
dieninius darbus, prisiminti savo Sutvėrėją, pakelti savo
mintį prie jo, jį pagarbinti, savo dvasią suteikus jame
poilsio, sustiprinimo tolimesnei gyvenimo kovai ieškoti.
Panašiai esti ir su šventėmis tų dvasios milžinų, kuriuos
ar Bažnyčia ant altoriaus iškėlė, ar kuriems viešoji nuo
monė paminklus pastatė, ar galop net su mūsų pažįstamų,
draugų vardo diena — šventė.
įGi darbas ar nėra vertas šventės! Ar neverta jį pri
siminti, jį pagerbti, atnaujinti savo mintis žvelgiant į jo
reikšmę? Verta. Ši pramonės šalis, tik darom savo įsta
bią išvaizdą susikūrusi, labai tiksliai skyrė vieną dieną iš
imtinai darbo idėjai pagerbti. Kodėl mes jos nešventėmef
Kodėl tą dieną mes nedainavom skambaus, galingo daK
bo himno \ J i praslinko be žymės, be reikšmės...

B334 South Oakley Avanua
Ohicago, Illinois
Tel. Rooseyelt 7791
.
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Lietuvos buvę socialistai
liaudininkai ir valstiečiai, vė
liaus nusikandę socialisto uo
degėlę ir pasikrikštinę valstie
čiais liaudininkais, šiandien
gindamies nuo socialistinių, ir
prie&katalikiškų tendencijų lie
pia juos suprasti ir pažinti
kaipo valstybinius tautinin
kus radikalus. Progresas ne
mažas.
įGalima tikėtis, kad po kelių
metų proto įgavę atkirs ir
radikalų — laisvamanių prie
dą. Tuomet mes su jais kal
bėsimės kaip broliai.
Sandariečiai, jųs - gyvenate
garbinamoje laisvės šaly! Ne
atsilikite nuo savo idėjos drau
gų, nes ligi šiol jųs toli užpa
kaly esate pasilikę. Jūsų val
stybingumas tik tuomet pasi
reiškia, kuomet pajuntate kon
sulų vietas a r pakvimpa Lie
tuvos Atstovybės vakansas.
Šiaip esate paprasti laisvamanėliaį — biznieriai

DARBAS YRA GYVENIMO DĖSNIS.

Socialistinės "Naujienos'* ir
laisvamaniškos *' Telegramos**'.
^ at
ilsėjo į dvikovą. Pirmas smaugimosi aktas buvo iššauktas
"Naujienų" už bylą kurios
1
* Telegramos*' neatmoka. An
tras smaugimosi aktas — " T e 
legramų" kirtis " N - n o m s " už
jų didybes įžeidimą. Tesismau
gia. O net ir pasismaugus ku
rioms nors, plačioji visuome
nė iš to nuostolių neturėtų. Pa
statytų joms paminklą su pa
rašu: Čia gyveno, smardino ir
-sprogo sočiai, laisvamaniškas
burbulas. Teesie jam lengva
žemelė.
» ,
Klaipėda ir Vilnius — šian
dien opiausios Lietuvos respu
blikos žaizdos. Joms pagydyti
teks nemaža pasidarbuoti. Vo
kiečiai užprotestavo perėmus
Susisiekimo Ministerijai Klai
pėdos gelžkelius, lenkai ne
rimsta neturėdami kontrolės
Klaipėdos uoste i r Lietuvos
upėse. Ambasadorių Taryba
buk net pasiuntusi Lietuvai
ultimatumą Klaipėdos klausi
mu, žinoma, lenkų privilegijų
neužmiršdama.
Vilnius vis daugiau randa
įtekmingų politikų paramos ir
Lloyd George ir prof. Simpson
pabrėžia lenkų grobonišką ak
tą. Tuotarpu Vilniaus lietu
viai troškinami, persekiojami.
I r Lietuvos šaulys ir karys įtempę^savo akylą akį į Gedi
mino pilį. Padėtis nerami, bile
dieną gali vėl išjudinti visą
Lietuvą.
Ar mes užtektinai budime.
Mums jau viskas įkyrėjo... Įky
rėjo, nes ant sprando mums
nesėdi pajotzarga lenkas, nes
X)as mūsų stalą nesnapso išal
kęs vokietys. Barniai sau snau.pkime. Labanakt,

X-X—;—X-X

Kalbant apie darbą, tegalima apie jį kalbėti su didele
pagarba, taip jis yra šventas, su dideliu jautrumu, taip jis
y va painus.
•• \
^
Darbas yra visuotinas gyvenimo dėsnis — įstatymas.
Netiesa, kad Dievas padalino pasaulį \ dvi klasi: tų žmo
nių kurie privatlo nuolat dirbti ir kentėti ir tų žmonių
kurie gali nuolat lėbauti. Darbas yra denis visų ir
proto darbas turi savo prakaitą, kaip ir rankų darbas. Dir
bti, tai gyventi; nedirbti, tai mirti.
Žvaigždei gyventi, tai skaisčiai šviesti ir mirgėti be
keliaujant j a i Apv. skirtais keliais; medžiui gyventi, tai
skėsti savo šakas; stiedui, skleisti šapo kvapsnį, vaisiui,
tukti žemės ir kamieno sultimis. Darbas yra gyvenimo
dėsnis ir gyvuliui. Šventasis Raštas tinginiui liepia mo
kintis darbo pas skruzdę, pasiteirauti pas bitelę kuri
triūsia, pas kregždę kuri lekia į šiltuosius kraštus; pas
jautį kurs traukia jungą.
Juolabiau darbas yra žmogaus gyvenimo dėsnis viso
žmogaus įstatymas: valios, kurį stiprėjo kovoje, pastan
gų nevengia; proto, kurį praveria patyrimas, mokslas;
sveikatos, kuriai veiksmas labiaus būtinas negu tingi
niavimas; turto, kurs yra darbo krovinys.
Darbas yra dorinės sveikatos apsauga, kiekvienos*
pažangos, taikos, laimės šaltinis. Darbas yra teisingumo
mastas. Kas nedirba, tenevalgo, tariant Pauliaus žodžiais
turi plačiausią pritaikinimą socialiams santykiams nus
tatyti. Nes jeigu dvidešimts žmonių kelia ant savo pečių atatinkamą jų jėgoms naštą i r dešimts pasitraukia, liku
sieji dešimts turės sugriūti, pasismaugti. Neteisybė ir
skriauda dar garsiau klykia, kuomet tie dešimts nepaisy
dami darbo, pietų laiku sėda prie stalo ir pasirenka gar
džiausius kąsnius, tunka svetimu prakaitu ir kitų skriau
da. Belieka kitiems iš bado mirti. Taip miršta šiandien
skriaudjiamieji.
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SUSILAUKS VOKIETI versiteto. Buvo pranešta, kad toją buvo paskyrusi graikų re
tas universitetas pateko žino voliucinė valdžia.
JA.
Anglija šiandie šaukia, kad.
mų kaukuočių Ku Klux klan
Italija pasiduotų T. Sąjun
Nelaimė kuri ištiko Japoni
Nei viena valstybė šiandie organizacijos kontrolėA. Bū gos sprendimui. Oirdi, tos rų
ją, yra didžiausia šios rųšies nepergyvena tokių, sunkių lai- tent, ta nelemtoji organizacijų
šies ginčus turinti spręsti T.
nelaimė kurią istorija yra už ]kų kaip Vokietija. Naujovinė universitetą jau nupirkusi.
Sąjunga ir jos neikia klausyti.
rašiusi. Prisiminkime didžiau istorija nieko panašaus nereKiek tame tiesos, sunku įsa
B e t Italija tiesiog atrėžia, kad
sias katastrofas nuo XVII korduoja. .
/ kyti. Bet štai katalikiškas die T. Sąjunga tarnauja tik Ang
šimtmečio.
nraštis "Daily American Tri
Gyvenimo brangenybė pa
lijos ir kelių kitų valstybių
Metai Vieta r
Aukos siekė pasakingą laipsnį. Bet] būne' ' praneša, kad universi
interesams. T. Sąjunga nebu1693
Sicilija.
„ . . . . 60,000
teto
pirkimas
neįvykęs.
Tai
1724
kyla. Retkar , , " . j .
Lima
18,000 kainos nuolat
, vl t." "." t • tvo reikalinga, kuomet francu-'
1755
neleidusios
kažkokios
techni-i
. .
° '
/.
Lizbona
ETO.000
A
per dieną krautuvėse
1783
Kalabrija
£0,000 čiais
zai iė}o Ruhro
tentonjon,
1791
Kvito
41,000 kainos fris kartus didinamos. kinės ^ c h a r t e r i o " kliūtys. Be
kuomet pati Anglija riejosi su
1791
Karakas
\ . . 12,000
lo,
universiteto
"
d
e
e
d
s
"
ne
padvigubina1822
Ateppas
22,000 Rytais kainos
(Turkija. Bet kuomet italai o1857
leidžiančios klanistams paimti
£££*..•.•;.•.•.;•."Z. S S * . ! » " » , ^ P" P^tų patrigubina1860
savo rankosna tos mokslo įs kupavo Korfu salą, tai tuojaus
1868
P e r u ir Ekvateris . . 25,000'
*
t
imta piršti ta Sąjunga. O juk
1880
Manila
8,000 mos.
taigos
kontrolės.
1883
Krakatoa
35,000
Krautuvių vedėjai nebežino
1896
Japonija
26,000
Minėtas dienraštis tokiais Ti Sąjunga neteko savo auto
1902
Monpele
20,000 nei kaip reikalus vesti, kuo
riteto ir reikšmės, kuomet ji
1906
reikalais visuomet teisingai
San, Francisco .'.
1,500
pradeda J
1906
pasirodė lepšė anais metais
Valparoiso, Chili
2,500 met markės kaina
informuojamas.
Dėlto
mokslei
1907
Jamaika
1,000 staiga žlugti.
lenkams vylingai pagrotus
1908
Meaaina ir Kalabfija 77,000
viams nėra ko perdaug susi
1912
Dardanelai
6,000
Lietuvos sostinę Vilnių,- Tuo
Rugsėjo 7 d. už amerikpniš
1915
rūpinti. Reikia palaukti. Gal
ita&ja (sausio 18) . . 50,000
1928
met ji pati pasisakė esanti be
Japonija apie- J...
500,000 ką dolerį mokėta 25 milionai |
taip nėra, kaip vieni, kiti lai
Ši paskutinė katastrofa savo popierinių markių. Kaip tik
jėgė. 'Tečiaus tolesnis jos gy%
kraščiai praneša.
aukų skaičiumi visas prašoka. ta pinigo kaina Berlyne pas*
vavimas buvo reikalingas di
Žemės drebėjimas išgriauna iš kelbta, tuojau maistui ir viso
džiulių valstybių interesams.
ITALC
—
GRAIKŲ
GINČAS
pamatų sostinę, Tokio, kuri kiems daiktams kainos padvi
Jei T. Sąjunga klausys A
įskaitė du milionu gyventojų gubintos.
Ar kils naujas karas Euro nglijos ir mėgins Italijai dik
ir dalinai sunaikina uostą YoRugsėjo 6 d. už svarą svie poje del italų j — graikų ginčo? tuoti savo norus, Italija ne
kohama. Žemės drebėjimą pa sto mokėta 3 milionai markių.
Į tą klausimą kol-kas sunku klausys. Galimas' daiktas, tuo
sekė gaisras ir staigi vėtra ti Ant rytojaus jau 4 milionai.Tą atsakyti. Tas daugiausia pri- met Anglija sukurstys Jugosfonas.
pačią dieną pusiaudieniu 6 mi klausys nuo pačios Italijos. Jei \ laviją karan prieš Italiją.
Šią pastabų parašius gavo
Ligi šiol skaitoma žuvusių lionai markių, gi vakare 8 mi Italija jausis turinti savo pu
nuo 200,000. ligi 500,000. Tai lionai. Rugsėjo 8 d. jau imta sėj prietelių, ji nepasiduos A- me žinių, kad T. Sąjunga atsi
kataklizmas sau panašaus ne 15 milionų markių. Už svarą ng'lijos reikalavimams. J i ne- sakė kištis į italų graikų ginčą
matęs! Tai skaudus smūgis mėsos rūgs. 7 buvo 9 milionai paisys nei T. Sąjungos, jei pa I Musšolini smogė T. Sąjungai
šaliai vakar dar pražydusiai, markių. Trijų dienų uždarbiu staroji mėgins diktuoti ita-jtaip, kaip jau senai reikėjo
turtingai, taip stropiai progre darbininkas negali nusipirkti lams savo norus. Italija ne tam nevykusiam imperialisti
suojančiai, ir kuri į kelias va svaro mėsos.
pasiduos, nes jos pusėje yra ir niam padarui, kurs temokė
landas mato savo ilgų pastan
jo laižytis apie santarvės val
Ar ilgai Vokietija atlaikys teisybė.^
gų vaisuis griuvėsiuose palai tokią padėtį f
Atsiminkime, kad Graikiją stybių kulnus, skriausdamas
dotus. I r šiandien jos nuosto
Į tą klausimą vokietys dar valdo revoliucionierių valdžia. mažųjų tautų teises. Tarptau
lius apskaito nuo trijų ligi pen bininkas atsako: Vis arčiaus Jos priešaky stovi keršto tinė šalingumo baidyklė išvir
žmonės. Kuomet jie nuvertė to iš kojų. Lietuvai vėl atsiri
kių bilionų dolerių, gi griuvė [revoliucijos.
sių atstatymui bent dešimtie*
Atsakymas sausas. Bet jis) senąją graikų valdžią, be ma- šo rankos. J i galės, aplenkda
metų reikėsią.
griežtas. Ar anksčiau • a r vė- žko visus ministerius nugala ma šį sutrūnijusį neteisybės
kelmą ir nepaisant T . Są-gos
Pasaulis pastiręs ir priei liau Vokietija gali susilaukti bino.
I r kodėl? Ar todėl, kad protestų, apeliuoti Vilniaus
gaivalingą gamtas jėgą jaU-, vieno i? dviejų: arba monar
čiasi nykštukas, nors šiaip da chijos aiiha suvietų vaidžios. graikų armiją Turkijoje išti klausimu į Vyriausią Tarptau,
ko nelaimė! Ne tie ministe- tinį Teismą.
žnai drįsta pakelti savo pui
riai armiją siuntė užkariauti
kybės balsą ir burnoti prieš
DEL VALPARAISO.
"JUOKAI.
turkus. Armiją ten siuntė ži
| Tą, kurio juros ir audros
Dasiprotėjo.
; klausosi, kurio žinioje yra pa
lietuviai moksleiviai daug nomas buvęs premieras Venisaulio ir amžių likimas.
susirūpinę del Vaiparaiso uni- zelos. Šisgi Anglijos ir Fran— Kiek tau, Onyt, metų!
cijos buvo liepiamas taip elg
•— Gi pilnų 18.
Kaip didis, garbingas darbo dėsnis, visame pasauly tis. Tuo būdu norėta sugriau
— O tavo jaunesnei seselei
vyriausias! I r štai tą šventą darbo dėsnį mes nepaminė- ti Turkijos valstybę.
Uršei ?
Kraugeringi
revoliucijos
jnme tinkamai, nepagerbėme jo šventėje. Kame mūsų
— Dvidešimti eina.
didingosios 1 iškilmės, garsiosios prakalbos, muzika, dainos, vadai tečiaus į tuos faktus ne
Pavasaris.
vaikštynės, alegoriški vežimai, benai, vėliavos... Visa tą atsižvelgė ir nužudė visus mi
Girtuoklis.
dieną turėjo nusilenkti darbui, paties Kristaus pašvęs nisterius. J e i jiems nepagailo
Ponas (į bimbalą): Kodėl
tam, visa turėjo jam vainikus pinti, dainas statyti, eiles savųjų, jiems nebuvo gaila nei
Italijos militarinės misijos, ku tu, Jonai, visada negeri vie
rašyti, varpais skambinti
Aš tose "Darbo Dienos" iškilmėse nedalyvavau. O ri tiesė Graikijos — Albanijos noj vietoj, bet čia puskvortę,
sieną.
ten kitą ir t. t.
tainistos?
~~
J o n a s : Mat, pone, reik visas
Tos misijos nariai tikrai
Šių metų "Darbo D i e n a " jau nebegrąžinama. Bet
kitais metais ar nies taipat minėsime ir pagerbsime tą die žvėriškai nužudyta. Misijoje palaikyt. Jeigu mes pas vieną
ną! Ar mums visiems nereiktų šiandien susirūpinti jos buvo vienas graikas perkal tegersim,-*ai kiti badu išstipiškilmėmis f Mes visi darbo žmonės, bet darbo mes tin bėtojas. Nužudymo dieną jis Į tų. Paskui ir mums butų neskamai neįvertinome, nepagerbėme. Vargu ban mes ir save nuo misijos atsidalino ir lai magu, kai mažai jų beliktų.
Garnys.
tinkamai gerbiame.
kinai pragaišo. .Tą perkalbė-
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KATASTROFŲ OHRONO- *ĮKO
LOGIJA.
F

po ranka papuldavo. Kol pagaliaus spaigulio mandra, pasidarei. Aš ir be senos bobos patari, j man algos nemokėjai, vargą tik davei. Klaunugalėtas nepavirsdavo ant žemės, kaip negy-jmų žinau, kad svietiškė mokytoja yra visaijsyk dabar. As nenoriu, kad iš tavo Igniuko
vas. Nesykį nustodavo darbo per girtybę. Na-j kas kita, negu tos seserys, kurios tik bažny- j išaugtų girtuoklis kaip tu pats, ir tave patį
v
mie augo neturtas. Neturtui ir badui didėjant! čioje moka tupėti, ir kito nieko' r . "
j spardyta arba lauk išmestų. Jei 'aš, davatka,'.
,r
Jis kuone kas vakarą pargryždavo prisi dauginosi Baltraus girtybė. I r kantri senutėj
' Tikrą tiesą paskei, k d svietiškės mo-!per tiek metų su tavim vargą vargau senatvėgėręs. Surūgęs, susmirdęs fabrikos darbe, gry- verkdama ir melsdamos nebežinojo, ar užteks jkytojos yra kas kita, negu seserys vienuolės".| je, tai tik dėlto, kad Dievo nepamiršau. Dabar
ždavo vėlai vakare svyruodamas, raugėdamas!j kantrybės, nebematė, kur reikėtų pasidėti.
''Taigi, matai, kad mano tiesa". ^
|sakau tau, arba Igniukas eis į katalikišką nioir keikdamas. Kol pagryžusiam^ ir nesukal" Palauk trupuliuką. Per paskutinį karą,|kyklą, arba atsisveikink su manim. Aš ir IgBaltrus nebuvo labai blogas žmogus. Tik
bamam sena jo močiutė parūpindavo valgyti., | s i g a i 6 j c s papratimas ir blogi draugai, bei r.a-j kuomet New Yorke daugybė žmonių tapo pa-jniųką mokėsiu pas save atsiimti.
j i m_ t a^ j ^kariuomenę,
",.N a , na,
jisai atsimokėdavo'vargstantiems namiškiams],
^ ^ ^ ^ _ apie 500 svietiškių moky-j
.
,„
. , žinokis.
., . . Aš
^ ^jau
^ v ne
. . tai£ . piktas.
^ ^ ^
v a r g a s stūmė ji nepergalimai kaskart įj

KŪDIKIO

MALDA,

nevienu skaudžiu žodeliu, kurs ašaras i š s p a u s ^ ^
*elai
Bet ir
i r t a s i r W a i v u s ' b ū d a - N l !»»**> * ™kykl<i i pelningesnes vietas.]Pagalmus , u k -vaiko tena. neuuzudys. Bem, as
davo.
.. ! * * 1 t $ l j n n v s jis niekuomet neužsimiršo iki tiek, ^ S v i e t i š k ė s t n o k y ^
:
|
giau^
Mokyklų
viršininkai
nežinojo
iš
kur
gau-j
Tokiu
būdu,
Igniukas
ėmė
lankyti
parapiTų namiškių nebuvo daug. J o žmonelė Įajfcaj/f|aTIiąi^ j 0 s u n u į į r j a m senutę užgauti nors!
..
, .
....
"iti mokytoją. 1 F patys stebėjosi ir- gyrė~ seserie,! j inę mokyklą, o Baltrus po senovei karčiamą.
silpnos sveikatos, nepakeldama vyro blevizgi. , . . „ . . - ^ .
niekur niekuomel!
Praėjo metai, aj*jo kiti. Igniukas nmgėu ž 3 0 d o L i]kmm™
ir girtuokliavimų, senai pasimirė/ palikdama įpirštu Prasiblaivę^ ;us ^ ^ ^ ^ l ^ ^
tei rankeles bučiuodavo, la.sytis ne zadeti ^ P
ir
a
kai
t i k r o s m o t į n o g j s į p r i e p i r m o s k o m u n į j o s . P e r t ą laiką, nesykį
l
mažą Igniuką savo motynos globoje. Senutė, drįso. I r grimzdo gilyn.
-.
°
^^™
^
j
savo
vaikams
'
\
/
Įgirtas
tėvas pabludęs sudegino vaiko knygas,
liguota, bet geraširdė, nepametė našlaičio, ir
Atėjo laikas Igniuką leisti į mokyklą. Ir |
" I š kur bobute tokių naujienų sužinojai, j daužė indus ir langus. Vargas dar labiau pasavo žento keikiama ir tylomis melsdamos toks pasikalbėjimas įvyko tarp judvejų.'
jkad pasakoji yt, kunigas* iš sakyklos"? "^
jiidėjo. Bet prablaivėjęs silpnas žmogelis, ma="
augino šventoje kantrybėje mažiuką per ser
,,
" A š jį siųsiu į viešąją mokyklą ir gana j
" T a v o Igniukas man rupi. Kartais skai j t/damas nuliūdusį sūnelį, bučiavo ir vaiko galtynerius metus.
;
!— sakė ĮJaltrus. " K ą tos varnos
*l
seserys ^ i ^ a U ) kartais už save gudresnių klausau, kad j vėlę ir drebančias senutės rankas. Artinantis
Tėvas, pačios nebetekęs, rasdamas namie j
, ,.
. .
.. a n l . l f n 1 j mokys vaiką, jeigu ne poterius kleptyti ir ro-jj§ ignhiko tau ant senatvės parama išaugtų". I pirmos Komunijos dienai, bambėjo. Baltrus,
tamsų skundą, dar labiaus eme gerti, ^ k u n ų . ^ ^ ^ l t i r ,
,,>«
i
^
„x „ ^
;„ * * * - i ^ - Č _ fe U L J ^
- w : i~; r:.*—,
.. • > *<
j
" O aš
visgi nenoriu vaiko lėkti pas da-įkad esą peranksti, kad Lietuvoje snarglių n©.
t
draugija, bedieviškieji laikraščiai 'baigė žmo žaneių m a l t i ? "
"Išmokys tavo Igniuką nespardyti ant se-jvatkas a u g i n t i " — spyrėsi, bet nebe taip stip-1 leidžiama prie Komunijos. Bet priešintis griegų visiškai gadinti. Dažnai atsikartodavo ne
ės. nors girtas
e/irtas aamon
r e i t u m e i " — sa-iriai
sa-lriai Baltrus,
TtaltniR. i
'*+»' nedrįso.
Ti^^riark T*.
O»«A tartis
f«^f;c su
o« senute,
o^««<« kokią
i^.u: vat»
«*
namon m
pareitumei
fžtai
Ir,ėmė
bepakenčiami namie dalykai, parėjęs namo ir jnatvės,
Klau-jkučiui
Taa gyvena garbėj kurs peidaug jau prfeigėręž," nebežinojo ka beda- & «wM
senutė.
„
^ . , _ "_K oMd e l l Ti Vu tnė pats .nežinai
. , , „kodėl.
.
. ,-,• dovanę nupirkti. Ar dviratį, ar laik-'
tM u i dorvbc. _ Shakespea.-r ą S . Iš proto eidamas nesykį plėšdavo nuo sa"Duok man ramyb? su savo pamokslais.jsyk Baltrau. As tau per t » k n « t u tarnavau, jtodeį.
•^
• T ę s d u ž i u s , ir metė į ugnį, daužė viską, kas,Verčiau būtumei į kunigus ėjusi, kad tokmigirtam ir blaiviam, sveikam ir sergančiam. TuJ
(TįM nte).
£
je>
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FARMERIAMS.

* « B * t f » A t*AB*tA.

21—Butkienė Veronika
26—Cernauskas An.tan
30—bobitas Arokabas
32—Dūdas Anna
40-—Greivis Damazas
61—J-uknis Paulina,
58—Kastancija Brasdcikaitė
54—Katkauskis F. A.
m—Kaupienė
Petronėle
68—Kibildžiui Juosni
60—Klamanska Stanislovas

MOKYKLOS VAIKŲ "*>IENO STREIKAS BAIGTA".

Nepramatoma, kad šįmet gaĮima butų išvežti daugiau far- TOWN OF LAKE. — Mūsų
mų produktų į kitas šalis, kaipj parapijos bazaras prasidėjo^
Pakilus pieno kainai iki 7
pirmiau. Priešingai galima ti- praeitą sekmadienį rugsėjo 2
| centų pantei, kaikurių moky
kėtis net mažesnio eksporto , d., 4 vai. po pietų ir buvo pirklų vaikai apakėlė balsą kad
64—Detongys Juozai
CHI0AGO HIIGHTS, ILL. žai kuris galėjo pasiekti var Europoje, mat, šįmet gana ge-J dienyj, rugsėjo 3 d. ir ketvirĮDOMAUJA.
),už puspantę ižfcma tik trys ir
65—Lubeckas S.
pa iki kolaik tie patys josios ras derlius, o pinigai tenai vis tadienyje rugsėjo 6 jį.
i
69—Malelis Maikis
~^———^
pusė cento. Tą savo reikala
J
70—Medujia M.
'
nesuf
bdho''
kad
lengviau
Oireit), UI. Parapijonai su Seserys.
da nusmukę, tai jiems ir no
73—Minais Jonas K.
Manau, tai stebėtinai puiki
vimą norėjo įvykint, bet ne
74—MoerulaitiB
FMUttk
nekantrumą laukia to garsaus
Seserys jau sugrįžo ir ne- Į butų garima suskambyti. Da rint sunku pirkti iš Amerikos. pradžia. Bavaras įvairus, daug
76—Margtriis J.
\
esant pusės cento, sutiko kaip
bar
jau
dirįii
gerai.
86—Petrauskas
Stanislovas
šv. Antano parapijos bazaro. užilgo prasidės mokykla. Tė
Bet pasitikima,-kad pačioje] gėmių naujų
nepaprastų.
būvo, tik rįžosi išreikalauti
87—Pocius ToiįJ
šalyje bus didesnis reikalavi Žmonių pilnai prisikimšę. Lin
Žmonės išgirdo, kad bazare vai, kurie trokšta kad vaikai "Seserę buda".
88—Prasčius Tad.
neturtingiems vaikams pieno
89—Pranekunas Petras
btts daug naujų idalykų, kurių butų lietuviai, o podraug ir Mokyklos mergaitės, ku mas farmerių produktų, o tai ksmi. Ūpas visų geras. Kalba
veltui.
90—Puzumalt© Marijona
102—Rutowics Salameja
si, krikštauja, kiekvienas savo
dar nieks nematė, tad vi6i katalikai, teleidžia į savo mo rioms seserys prigelbsti, turi atstos užrubežį.
105—Seknickas Anton
kyklą.. Paskiau jeigu ir norės būda su įvairiais išlaimėji- Taip ramina farmerius eko laimę mėgina.
116—Stasinskaitė Ona
klausa, kūmute ar žinai kuo
122—Šnekutis Tom
tai to padaryti negalės, nes niais. Jų niekas neaplenkia ir tomistai, ekspertai.
129—Survila Kazimieras
Moterų Sąj. 21 kuopa turi
met tas bazaras prasidės!
Lietuviai Daktarai
128—Vaiciulaitė
Julė
užtat kad ten Įdek vienas šį
bus pervelu.
(F. L. I. S.) | s a vo būdą. Maciau, p-nias M.
134—Wihauskis Jonas
Aš pasakysiu kad bazaras
189—Zaromskai KastantlĄUi
ar
tą
išiaimi.
Ta
būdą
žmonės
Amerikos Lietuvių Daktarų
'Šedienė, A. Baltutienė, J. SaBazaras.
prasidės 16 d. rugsėjo.' Tad
vadina "Seserų būdą!' už tat
ciilo, J. Jokubauskienė ir ki-]
Draiųrijofl n&rUL
Bazaras
parapijos
naudai
nepamirškite visi atsilankyti
kad ten prie mergaičių tankiai
LIETUVIAI ADVOKATAI
tas tai-lik sukasi.
pradėtas.
Pirmas
vakaras
bu
į bazara.
esti vieną ar kita iš seserų.
Gerb. ^un. JL Čužauskas sm
Dr. A. I. Bertašlm
'NAUJIENŲ"
"PARAKIJO
vo
pasekmingas.
Toliaus
kaip
(Bertash)
Senmergė.
Paaugę mergaitės.
arkiai, valo "chacullate canGYDYTOJAS I R CHIRURGAS
bus priklausys nuo oro ir ži
Ntri;" ATSAKYMAS.
3464 So. Hatsted Str.
Varo biznį su saldainiais. Jo
diės,> Jis tai moka gražiai
Ofiso
Vai.:
1-3 po piet 6-8 vak,
noma, nuo pačių žmonių. Pir
p
Resldcncija
ADVOKATAS
ms,
pirmą
vakarą
ir
gi
pasise
Tūlas."Naujienų*
korespon
vilioti.
\
l e l . Boulevard 0537
SI59
So.
Union Ave.
mąjį vakarą, žmonių šiaip jau
Ofisas Vidurmtestyje
il
Tel.
Boul.
5918
Tel.
Yda. 1699
kė neblogiausiai.
tlentas
pasisavinęs
parapijo
v
L. Vyčių 13 kp. turi savo CHICAGO TEMPLE B l l L D I N G f
/
darbininkų atsilankė skaitlinU
>
77 Ufcet Wa<4iinc;ton Street
Seniai
irgi
turi
savo
biznius
no " gražų vardą aprašo N' . būdą. Ten p. V. Balanda švel
!
Room 1726 Tel. Dearboni 9057
gai, bet iš biznierių tai maTel. Blvd. 7041
ir nepasiduoda jauniems. La Visų Šv. pai*apijos bazarą. Ap niu balseliu šaukia: "DušyNamo Tel. Hyde Park S395
į tesi t i k trys. L a u k s i m e kitų
bai yra gražu kad žmonės ne rašydamas bazarą padarė vi tės, prie laimės, prie laimės!"
1707 W. 47-th 6t.
STTx
!
atsilankant
toliau.
Valandos nuo t iki 12 dieną, nuo I
tingi padirbėti.
LHCTUVIS DENT1STA8
są "kaupą" melų. Mat, "N." <Gerb. kun. A. C. Martinkus
Liwyer
Iki t ral. vak. Nedėliomia nuo S
4719 HO. ASHLAND AVEITUE
Kom.
Bazaro naujienybės.
LISTTJTU ADVOsLal AM
to tik ir laukia.
arti 47-tos Oatres
iki 2 ral. po pietų.
nešiojasi "Chance books".
Dlen.: R. 514-M6-127 M. Deardos: nuo 9 ryto iki 9 rak.
Valant
Gerb., jei tau rupi Koselan- Pas jį bus galima išlaimėti Ja | born Str. Tel. Randolph bSM
Šlėga ka tik naujai padirb
Seredoomia nuo 4 iki t vakar*.
B| • • » • • • • • m m m — — — • » • . • • •
m-m-^Jį
Vakarais:
107S6
s
.
Wabash
A
do kat. gerumas, tai laikykis poniški perlai. Jis į kiekvieną
VĖŽYS.
ta (Dziko, Bendoriaus ir kitų)
Rosciand
Tel. Pu 11 man 6877
i.• ėmm<
vienybės,
o
jei
kur
matai
tru
buvo bandoma visų, bet niamandagiai atsineša. Bazaras • BeL Oanal 997, Vak. Ganai 9118
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Pasaulyje šiandien yra vis kumų, tai stok į darbą vieny- tęsėsi tik tris dienas, o jau be
S. W^ B A N E S
• 4442 So. Western Ave.
beje, o tada viskas bus gerai, maž visų vardai jo "Chance,
ADVOKATAS
daugiaus sergančių vėžiu.
7t W. Monroe Street
Tclef. Lafayette 4146
Telefonas Boulevard 19*1
Pradžioje, vėžys neskaudus mums nereikės kreiptis į be knygutėse". Žiūrėsime ką jis Room 904 — Tclef. Randolph S900 j
tyttris Gydytojai fa
{Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietų
dievių laikraščius.
X *
ir sunku surasti.
toliau darys.
Vakarais: S20S So. Balsted Str.
OhirSgu
fftle*.
Y
a
n
h
ltift
Kas
gi
man
ar
tau,
jei
^ba
O r a s gydytojas gali sau
I9«l Soatk Halssed «9reM
Gerb. kleb. kun. A. SkrypttOt So. Ashland Areone
Chioaco.
19 iki I I ryta: 1 Ud 4
Chicago. III.
giai ir lengvai išimti pirmą zaras pasekmingas, man tik kaus tai visur pilna. Regis | i i n » » i > « • » • » • » mtim • • • » • • • • § Valandas:
f Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po
po plstu: I Iki 9 rakars
Gydytojas ir Chirurgas # piet Iki a po piet: I SI v a i . Iki mažą augimą.
džiaugsmas kad parap. sekaoi, iš vieno pasidarė penki. Kur
9jj • • • • ! • • • • ^ • • • • • • a • • • • • • • •
Dearbara 9057
§:te rak.
4631 8 . Ashland A v e . |
o tau gal kitaip atrodo.
tik tu eisi', tai jį vis sutiksi
Vėžys nėra kraujo liga.
Tel. Yards 0994
J. 2. — rasi laimikį bemėginant.
Vėžys nėSižkrečiama liga.
;| Valandos .Vėžys nepaveklėtinas.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI Parapijos komitetai, kiek tie
• Nuo 10 iki 12 piet.
ADVOKATAS
bėgioja ir vis greitai tiksliai.
(leras gydytojas turį egza
3107 So. Morgan Stre«t
i LIET i VYS GYDYTOJAS ik t
! > Nuo 2 iki 3 po piet
VlilurmiestiJ
Ofisas
Ašarėlei
—
Vyeių
13-tos
kuo
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K
I
;
\
S
.
!Xuo 7 iki 9 vakare.
CHICAGO, CLUmOlS
minuoti ant krūties guzus.
O kiek tų kitų gėmių gėme- Room 1729 Chicago Temple Bldg.
Už
Chlcagros
Kreiviausiai
Ir
ar
INedėl. nuo 10 iki 12 piet
pos aprašymas gauta anksčiau lrų, kurių aš nepajėgiu iš 7 7 W . W a s h i n g t o n S t .
fetafnoas T o r i s 9999
čiausiai pasiekiamus
sekanrioms
Skauduliai,
įdrėskimai,
gu
Valandos — t Iki 11 U ryto
kolonijoms: Indiana Harbqr, East
ir jau buvo sustatytas kuomet
OFISAS
CICERO
po
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va
ir
didumas
mainosi,
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pa
' CAOO HEIGHTS, ILL. Tel. 494
galime įdėti. Vistiek ačiū,
\ Ketvergo vakarais: 10453 S. State
bazaras tai tikrai atsako savo 4 » < i i « » » ^ » • • • • • • • . » • • > • • m m • •)
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į
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jeigu
neišgydyti
St. Rosclamd. Tel. S49.
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į į . . > — . « i •»«.»«».»»•
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BU9AS OTDYTOJAJ *
vardu. Gi jame visus labiau
60
nuošimtis
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siai
linksmina
benas
suside
hemmoiThoklu
yra
ištikro
vė
Pilypui iš Kanapių — Tam
Moteriško, Tyrttkn
Dr. O. VAITU5H, a 9 .
T o l Oanal 9119
ADVOKATAS
Vaiki l t
Ofiso
ral.:
19 ryto IU l t po plok
dantis
iš
denynių
vyrų.
žio
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stos žinutė į šeštadienio laidą
UŪETfTVM AKIŲ SPBCIALlSTtAfl
Ofisas: 9SS5 9.
I
iki
7 ral vakaro.
Paleng-rlns
visų
Ofisas Didmiesty! i
Gyvuokite
didysis
Town
of
Tai.: I i — 1 1 pyto;
•ai.:
I
iki 4 po ploto.
Gydytojas,
kuris
gydo
apsi
gauta
pervėlai
—
tilpti
nega
aklų
tempimą
piet. T—iTak. Ned. l t 19 d.
4199
Arofcer
Aro.
29 South Lm Bafle Street
kas f r a prtežas reiškimą be pdlno egzamino,
lake!
lėjo.
Ačiuojame
ir
kartu
pra
TOL
LAfayetts
••98
Res. 1139 Independenoe Blvd
tlml
skaudėjimo
Kambarts 999
gralvoe, svaigulio, aptemimo, nervo- [ n e ž i n o s aiVo užsiėmimo.
Tyla.
Caisaajo.
šome su žinutėm nesivėluoti.
I
Telefonas Central 9990

CHICAGOJ

A. A. Slakisj

fi

/
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Dr. Marya
Dowiat-Sass

? Dr. C. Z. Vezelis I
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Dr. A. K. Rutkauskas!

•

•

•

'
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DR. f . Z. ZAUTORIS

Dr, S, A Brenza i

D r. Maurice Kahn!

STASULANI Dr. M . Stupnicki

JDr. Makaras

I

Dr. A A ROTH

V. W. RUTKAUSKAS

tuma, skaudančius
Ir užsidegusius
karščiu akių kreivos akys katerakto, nemieiio; netikras akta i n dedam
Darąma egzaminas elektra parodan*
tts mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite tavo r e 
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
Nedėllomis nuo 10 iki 12.

DR. CHARLES SEGAL
f r e r k ė U taro ofisą p o namerln
4799 SO. A&HLAHD AVKMCK

IMS W. 47 St. ir Ashland A v.

SPECIALISTAS
Dfkrra, B o t t t % l t Vyrą lAgų
Tai.: ryto nuo 19 — 11: nao S—I \
po piety: nite T—a: 19
Nedėliomia: 11 Iki 1.
Telefonas Dreael

Akinių prilaikymo

20 metų prityrimo

f Telefooas Seeley 7419

Dr, I. M. Feinberg
Oydo specialiai visokias vyrų Ir
moterų lytiškas ligas.
9401 Madison Street
i Kamp. Westcrn Ave. — Chicago
I Valandos: 2—4 po pietų 7—t vak. i
K

J Dr, A.Račkus
i
Kolorado ir Hawiii
jjįg

John J . S metaną

Sugryž

| Rugsėjo 20 d, 1923
*»••».

SIMPTOMAI P A R E U B I A
Aklų Ligas
Ar Jums skauda galva T
Ar JŪSŲ akys ašaroja T
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti T
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva T
Ar matote kaip ir plukančios
taškus T
Ar atmintis po truput} mažėja?
Ar akys opios Šviesai T
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky
se?
Ar yra balta dėmė ant voko?
Ar turit kataraktą ?
Ar turi žvairas akis?

.i

AKINIU SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto aptlekos. kambariai 14, 15, 16 ir 17.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
Saptintadlenlals 9 r. iki l t dienos.

•><

PATARIMAS

LIGONIAMS

Gauk patarimą D-ro Van Patag, Specialisto kuri*
supranta tavo stovj ir kujrls patars tau kaip paslgelbėtl. Norint išsigydyti reikia rasti ligos P R I E 
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų metų
prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, i»i tav© ge
rai išegzaminuoja.
Tavo kraujas ir šlapumas turi būti egzeminuojamas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniškų L,igų
arba silpnumo lytiškų ilgų ar užshjuodljimo krau
jo, tau reikalingas specialis arMimas. Serum Elektra

Dr. J . Van Paing
Ofisas Ir Laboratorija
Valandos 16 Išryto iki 8 vai. vakare

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
KURIUOS SIUNTI: PER "DRAUGĄ" SIE ASMENIS:
V. Bagočius (Donorą Pa.)
T. Baplauskienė (abu)
D. Servą (abu)
L. Narkevičius (Melrose Park, IU.)
A. Jovaišas
A. Janeliauskas
L. Kontrym (Braddock, Pa.)
Al. Zinzelieta j[W. Frankfoit, 111.)
M. Ai Vitkus Kun.
K. Jesevičius
G. Stankevičienė J. Sriubas
A. Bombala fdu)
x
A. Tamošaitis
J. Šimonis (Detroit, Mieli.)
M. Krušas
J. Lebežinskas
M. Senkus (W. Frapkfrot, BLr ;
N
P. Ruigis (Racine, Wiso.)
St. Virkutis
St. Nugaras
Ur. Amionienė (Donorą, Pa.)
C. Palionienė
/i
Jul. Juozauskas v
i
0
\
M. Simanauskienė
\
B. Staskevičienė
B. Šilkinienė
~^
J. Mačiulis
Ch. Matuliok* (W. Frankforty IU.)
R Kučinskiute
A. Bacevičius
V. Kazlauskas
J. Mačiulis
*V
P. Lubet
/
^. Balčiūnienė
Į
O. išZUmaitė
MtAtrO© PINIGŲ SIUNTIMO SKtfcIUS
2354 Si. OalMey Ave.
Tel. Roosevelt 7791
Atdaras kasdiena, išskyrus šventadienius ijp 8 v. • .

CHICAGIE6IAI, ATSIEIKI
TE LAUKUS.

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas; YartU 4981

ChicagoB paSte (Yidumiesty)
prie Adams ir Dearborn gatvių LIETUVIAI GRABORIAI
randasi atėję iš Lietuvos laiškai
žemiau įvardytiems asmenims, ku
'*»! » » • » • » » ! • » • • • » !
rių dėlei adresatu persikėlimo Telefonas Boulevard 4189
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
A. Misalskis
Laiškus galima atsiimti prie Ge
Grabariua
neral Delivery (iš Adams gatvė*
Patarnauju lai
[ėjus po dešinėj pusėj), prie
dotuvėse
ręs
pirmo langelio, ant kurio viršaus
tu vėse,
krikity- f
nėe Ir kituose {
parašyta ADVBRTISBD.
reikaluose. Kai- *
Prašydami laiško paduokite laiš
W
nos prieinamos, j
ko num., nes su juo greičiau
3307 Auburn Ave. Chicago. j
laišką suras negu su pavarde. '
2—Alelunas John
6—Bagrucauskis Kaz.
6—Balis John
7—Bajoraitė E.
8—Basinekenei Marijonai
16—Brasdei kaitė Kostancija
17—Bredieltoe DomininMii
21—Buciuniu Jurgiui

DR, A. L YUŠKA

T TeL Boulevard 1499

DE. A. J. KAEALIUI

Lietnvio Gydytojai
8303 South Morgan 8trati
OsJcago. m .
Blvd. 1401.

Dr. V . A. ŠIMKUS
9815 So. Halsted Street
Valandos: Nuo 9 Iki t diena, Nuo
7—t vak.
^ NedėliomlB 9 Iki 12 diena.

Dr, M Strikol'is J

Lietuvis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4491 So. Ashland Avenne
Tel. Boulevard 78SO
Vai.: 4 Iki 4 Ir 4 Ud 4
Ned. 10 iki 14
i
*
«
«
>
i
»
>
i
t
«
«
«
«
i
i
»
»
«
i
k
•
wSJ|
:
4841
So. Albany Avenne
«i«
TOL
Prospect
1930
8. D. LA0HAWI0Z •
^^^
Vai.; pasui su tart J,
LIKTU VIS GRABORIU9
PĮM • • » » » » » » • . » » • > » » • • » • • • m mm
9914 W. 98-rd n . Caicago, m
Patsruauja laldotovesO knopiRemkite tuos biznierius, ku
doaaia. Roikale meldžiu atalsao- j
rie dažniausiai garsinasi dien
kti. o mano darbą busite užga
nėdinti.
TeL Oanal 1971—4199
<r

rašty
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LIETUVON PER 10 OIEN%
Vienintelis vandeniu kelias Lietu-^
van per SOnthampton ant Milžinu;
laivu

:AQUITANIA

MAURETANIA:
BEREN6ARIA

[Apleidžia New Torką. kas Utar( ninkas. Greitas persėdymaš South- (
• amptone. Lietuviai ypatiškal lyIfmi.
Res;uliariai iSplaukia tiesiai į
Hamburgą
1
^m.j}
. F " ^ * li««.«0) Kars. Taksai
***•_<! Rambursa 103.80)
95.0t^
KJELETVIAI IŠ LIETUVOS
;»ėda lalvan PiliavoJ važiuojant 1 8outliampton* ir ten persėda ant Mil
tinų laivų. Plaukta kas savalt*.
Greičiausi laivai pasaulyje. ^ ^
Informacijų del kalnų ir roikaUn
aokpnientų atvažiuojantiems keleivū 4
ms, salite
gauti nuo8 bile arento. Rei-1
kRl
kaląukit.
Jųu yra
. !??t.tr '•*
y *ju
J" ^ mieato art>a a-

Ką tik išėjo iš spaudos
U

A 2 AS

K A T Ė K I Z.M A S
VAIKELIAMS RENGIAMIEMS PRIE PIRMOS
IŠPAŽINTIES IR 6V. KOMUNUČS.
Šis Katekižftias labai lengvas ir parankus. Jame
yra naujieji ir senieji poteriai.
/
! Kaina tik 20c.
"DRAUGAS," PUB. C0.,
23i4 So. Oakley Ave.,
....
Chicago, UI.

plelinkėj.

Ounard Line,
140

» . Dearborn
S** Ohlcago

^%*»»$9»$$»$»»3»»0$»$0»$$S**

Perskaičiau Maža J^tekizmą sutaisytą Kun. 1f. K.
Labai jį pamėgau. (Meldžiu tuoj man prisiį&t 200 ko
pi^). Aš ji plačiau skl^kįu nes jis yra laba^suprantakalbije ir labai pilnas. Kun/F. A. Virmauikis.
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Toliaus "Draugo'' redakci A. BUDRIO VESTUVĖS. daugiau. Nes surinktoji auka
jos narys A. Rakauskas, pasąpasiųsta Federacijos Centrui.
kė trumpą, bet svarbią apie
Vincukas.
Bridgepwt. —'į Rūgs. 2 d.
, PASIRENDAVOJA geras
Vyčių idealus prakalbą. Klau 2 vaį, ^o pietų Šv. Jurgio baž
Red. prierašas: Jeigu visur kambarys dviem merginom ga
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
sytojai gausiai jam dėkojo nyčioj, kun. J. Skripkus, su taip bus širdyje mūsų bendrie-' Ii būti ir viena čystai laikomas NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS)
• • • » » » » » » » ! » • » » • • • • $
WHW
prie mažos šeimynos.
delnų plojimu.
ANT NAUDOS.
rišo, moterystės rysiu, visuo- ji reikalai, galima tikėti, kad
MRS. LEtKIENĖ.
ELEKTRAUNIŲ DARBININ tik rynas užterš juomi ir ga
•nenės darbuotoją A. Budrį su 1 ir šįmetą užsibriežtą ' darbą 3202 S. Aubum Ave. Chicago
i
na, bet už tai žmonija liks Muzikalė dalis.
KAI NERIMSTA.
2-ras flatas.
p-lė K. Smalinskaitė. K. Sma- katalikų visuomenė atliks gar
švaresnė.
—
Dabar prasidėjo muzikalė linskaitė nesenai atvykus iš bingai. Jaunavedžiams linki
Chicagos gatvekarių bend
—
programa. Pirmiausiai griežė Anglijos neturėjo progos tiek me gražaus sugyvenimo. Telai
rovės įstaigose dirbą elektri
NORTH SIDE.
ant smuiko jau daugelį kartą daug dirbti visuomenei kiek mina Viešpats jūsų pastogę.
kai, mechanikai ir kiti išnaumergaitė į ofisą mokanti dirb
atsižymėjęs p. M. Petrošius. jos gyvenimo draugas, Ji pri
jo pakėlė užmokesnio padidiŠv. Juozapo Globėjo draugi
ti ant typwriterio Lietuviškai 809 W. 35»i S I , Chicago
Tai talentas, stebėtis reikia. klausė prie L. Vyčiu 16 kp. ir
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
ir Angliškai.
ninimo klausimą.
ja Rugsėjo 2 d. Šv. Mykolo
PADAROM
PIRKIMO IR PARToliaus grojo pv Kleofa Pit- joje darbavosi.
Atsišaukite
tuojaus:
DAVIMO
RASTUS.
Majoras Dever
anądien parap. svet. laikė 2 bertaininj kauskaitė. Nors dar jaunutė,
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
PAUL P. BALTUTIS,
•
Parduodam Laivakortes. •
konferavo su darbininku uni susirinkimą. Iš raportų patir bet mikliai spaudo piano Visuomenei dirbo.
901 W. 33rd S t r . r
jų viršaičiais ir pashjlė jiems ta, kad ligonhi butą 3 sergan kl avi sius. Po jos pianą skam
A. Budris su pasišventimu j NORTH SIDE. — Lietuvių poiiti- Telef. Yards 4669
nio Kllubo mėtiesinis susirinkimas
arbitraeiją. Bet viršaičiai ne ti nariai.
REIKALINGA moteris ar mergina
bino maža panelė E. Vaitkaitė, dirbo 1917 m. K. Spaudos Sa atsibus plrmadiehj, rūgs. (Sept.) 10
prie
namu darbo mažoj šeimynoj. At
d.,
7:30
vai:
vakare
bažnytinėj
saloj.
Rengėjai draugijos vakaro tiesiog stebėtina, vienuolikos vaitėje ėjo iš namų į namus
L Michnievicz-Vidikiene
sutinka.
sišaukite:
Raštininkas.
Mrs. O. KIRAS
nešdamas katalikišką šviesą;
Tuomet majoras pagrasino paaiškino, kad vakaras —
3335 South Hal sted Street
metų mergelė o taip gabiai su
Extra Lietuvos Vyčių 4-tos kuo
knygas ir laikraščius, platino
jiems, kad jie liautųsi kėlę rengiama visu smarkumu. ToChicago. 111.
pos susirinkimas įvyks pirmadieny,
geba' skambinti. Drąsiai gali
3101 S. Halstad St
Telef. Yards 6805
tarp žmonių. Atėjus L. Lais Rugsėjo 10 d., parap. svetainėje 8
streiką, jei nenori arbitraei- liaus atstovai iš susivienijimo
Kampas 31 gatve
ma spręsti kad ateitis lemia
vakare, sis susirinkimas yra la
REIKALAUJAMA vargoninko ku
vės Savaitei pasekmingai at vai.
jos. Nes jiems streikuojant 14 draugijų, praneša kad ir
Phone Yards 1119
bai svarbus, būtent išleidimas į mo ris galėtų gerai vesti netik chara bet
aukštą garsią pianistės >vietą.
Viename ofise su
liko ffl. Fondo kolektoriaus pe kyklą gabaus veikėjo Viktoro Mi- ir orkestrą ir bena. Tinkamam ge
sustos gatvekariai. Gi to vi ,iie rengia vakarą. Raportai iš
kaiėlo. NaS^iai-ės prašomi dalyvauti. resnės vietos nereiktų.
Dr. J. F. VAU
Toliaus dainuoja p. M. Šlapireigą. Vėliaus užėjo pardavinė
suomenė nepakęs.
Visuome duota ir iš Labdarių veikimo.
Aguonėlė.
EPaing.
KUN. V. VILKUTAITIS
kaitė. Iš delnų plojimo gali jimas L. L. Paskolos Bonų ir
Sąžiniškas pa
nės teisės yra platesnės už Kaip kuopos taip. ir Centro
6527 Superior Avemie
tarnavlLias
prie
ma buvo spėti kad publikai gi dirbo. K. Kultūros vajuje
CIeveJaitd, Ohio
;
EXTRA MOTERIMS
gimdymo.Vlsoki
pa
kokios ten unijos ar bendro raportai vienbalsiai priimta.
t
PRANEŠIMAS.
»
labai patiko; kaži kodėl pane nemažai darbavosi. Žodžiu sa
patarimai dykai.
Atstovas nuo Labdarių kuopos
vės teises.
Valandos:
nuo
7
ryto, iki 1^. nuo
IįETKALINOAS
kalvis
1
|
Parduodu visokios rūšies
lė ankščiaus nepasirodė, pa kant, koks tik darbas visuo
f
Iki
9
vai.
vakare.
vilnones gijas del nėrimų swe klaisos ir šiaip prie visokio '
Nežinia, ką į tai atsakys prašė draugijos aukos netur tartina dažnai pasirodyti pub
menės buvo prie visų prisidė ateriams ir paneekoms. Kaina
tingai našlei, kuri labai sun
M — —
darbininkai.
darbo.
!
likai.
Toliaus
sugydo
lakštutė,
už vieną matką 2f)c 35c. ir
jęs aukomis ir darbu.
kiai serga ir turi keletu vai
45c.
Pasiskubinkite nes tai
Aliutė
Bereekaitė.
SusirinkuMechanical Mfg. Co.
kučių. Draugija priėmė prašy
f Kcs. Tel. Republle 7812
paskutinė
proga.
Dirbo ir draugijoms.
NEBUS STREIKO GAZAU0117 South Talman Are.
siejai
tiek
plojo
kad
rodos
nsi
39-th & Iw»mis Str.
Kreipkitės sekančiu adresu:
mą ir padarė rinkliava. Surin
Vai:
nuo 9 iš ryto iki 12
N6SE.
A. Budris ėjo šias pereigas:
sustoti
nežinojo
kada.
Po
jos
PR.
SALIMANAVIČIUS
'
kta 14 dol. ir 60 centų. Drau
Dr. FELIX A. MANELIS
L. D. S. 29 kp. pirmininko ir
524 W. 33rd Str.
NAPRAPATH
užtraukė
p.
Kastas
Sabonis,
agija
i&
savo
iždo
davė
$10,
tad
I
3287
So.
Halsted
St.
Chicago.
Chicagos gazannių darbi
nut. rast. S. L. K. K. A. 15 Parnell ir 33 gatvė 2ros lubos
Nuvyk skaus ! ! Ofiso vai: Nuo 1—5 vak. ir nuo
kompanuojant
p-niai
SabonieS v. Juozapo Globėjo dr-jos au
mediniam name.
mą šalini r
I i 7—9 vak.
Ttl. Boul: 2777
ninkai nekels streiko,
kp. fin. rast. Visų Šventų DrRaišas petys, mėš
nei
"Kad
širdį
tau
skausmas
ka siekia į 24 dol. ir 60 centų.
lungiškas trauky*
majoro Deverio pasidarbavi
'
• #i m » '
mas muskulų, iškaip peiliais suspaus'' tai tik jos nut. rast. T. Fondo 32 sk.
RezideiU'Ijo«!
T**l. Brun^ivh'k 4887
Draugija
nutarė
mokėti
narytas sąnarys—
mui.
stebimės mes Town of Irakie pirm. L. Vyčių 16 kp. yra viDr.
C.
YUCIUS
D. C. Ph; C.
visuomet yra drauspulką
ant
penkių
šimtų,
ir
CHlROPIiACTIC
GYDYTOJAS
l*» gaiš didelio SkaasJsimaišius majorui, gazo
/
čiai. Muzikalės programos už ee-pirm. ir žaislų vedėjų yra
Be gyduolių, be operacijos
• o . Tačiau patry
be
to
nutarė
ant
ateinančiu
bendrovė padidino nžmokesnj
Vai.
9-1; 5-8 P. M. Sventad. 9-12
nus
truputį
buvęs ir koresp., Daug dirbo
baiga
kaip
ir
iš
dangaus
buvo
1579
Milwaakce Avenue
8 nuoš. Darbininkai tą p a s i ų - ! m e t u r e n ^ » Paniką,
ir
kitose
idėjinėse
org.
Jis
Kamp
R4>bey ir Nnrth A i *
I
iškritusi. Iš kart nebenorėjau
PAIN-EXPELLERIU
$645 — $100 iškalno Ir $10 J mėOfiso Telef. Brunsviick 53*5
į
lymą pripažino.
Užbaigusi draugijos reika tikėti kada pamačiau Bosto dirbdamas visuomeninį darbą nesj. šalygatviai, vanduo, gazas, elek
ant skaudamos vietos skausmas bus
greitai pasalintas. Paia-Eiselleris ir
viskas apmokėta. /Gražiose Clelus uždarė susirinkimą ir lei no — Rytų, o dabar Chicagos niekuomet nestatė ' lietuviška tra
•ksimsr yra eurtiai pritšai. Nusipir
rendon Hills, kur daug Cicerlečiu
j L ) • • m a* <* » •
kite
jo bonka šiandien
dos.visi nariai į parapijos ha žvaigždutę, p-nią Eleną Ra "Aš", bet žiurėjo kad darbas žmonių perka gražius namus sau
IŠGELBĖTAS Iš UPĖS
T
T
o
l
.
L
a
f
a
y
e
t
t
e
4S2S
pas
savo
aptiekorių—
pagyvenimui tiktai 25 minutos ant
kaina
tik
35
ir
70c.
Per
žara. Ši draugija turi duosnių kauskienė. Ši paskutinė sudai atneštų pageidaujamų vaisiu Burlington traukiniu nuo Cicero, 111.
MIRS.
1
sitikrinkite, kad butų
doriausia yra pasikalbėti su žmonė
ant-pakelio mušu
biznierių, tad jiems nuvykus navo dar iki šiol mums Town visuomenei.
mis kurie yra pirkę provertęV No
vaisbaženklis. Neimkit
Kaipo lietu vys, lietuviams vte»rint daugiau informacijų kreipkitės
Ipolitas Stulginskis, 25 m., bazaran, padaryta gražaus of
pamegzdžiojimų.
LakiečaLms
negirdėtų Pažymėtinas pavyzdys.
uV»«
patarnauju kuogeriausla
šiuo adresu arba telef onuaklte: Ci
F.
AD.
RICHTER
&
CO.
M. VI'AKA
cero 39 Mr. K. Jonaičio Vaistinėj
1918 Canalport ave., nuo Hal- pelno,
liaudies dainelių. Elenutė net
104.114 South 4tfe SU
S228
West
»8-th Street
Atsimindami, kad šių mo 4847 West 14-th Street Cicero, 111.
%
Brooklyn. N. Y.
sted gat. tilto įšoko upėn sų
Dr-jos korespondentas,
keturis kartus tapo iššaukta tų katalikų visuomenės vy
tikslu nusiskandyti.
KAS TURITE IX)TA?
dainuoti ir ji mus Town of riausias darbas bus mokslei
AS
turiu
5 pasažierių mažai var
- J i s laiku išgelbėtas. Paim
IŠ TOWN OF LAKE.
Lakiečius taip užavėjo kad vių šelpimas i bendrai kultū totą gerą 6 cilindq*ių automobiliu
r
išmainyti ant loto bile ko
tas ligoninėn. Tenai mirė.
seqn) pu« sjef *9$9 pu« o$£
mes nei namo eiti nebenorėjo ros rėmimas, svečiai pagerb irkiojnoriu
vietoj, norėdami mainyti savo
Jo giminaitis, John Miloš,
Seredos vakare, Rūgs. 5, J. me. Lauksime mes visu šiu dami atsižymėjusį kolonijoje lotą ant mašinos kreipkitės pas
asoKAxixsnrA asosiii
JOSEPH YrSHREVITZ.
•iiraifapnB^s fi£|.i J| ora
identifikavo mirusio lavoną. m. L. Vyčių 13 kuopa surengė dainininkų ir vėl kad mumis
4034
Att-hcr
Ave.,
Oic&go, III.
veikėją sutarė labai gražų da
- z f i B i n n H 'sof|a[«aiio.v 'oraffopmnts
l
Jis pareiškė, kad Stulginskis vakarėlį pagerbimui atstovi}, paf-iulbėtų. Butų labai puiku
soAi«a
'onnso^i
OfQ\trį
onx
u*fBJtf
p49įM»ĮĘ
O UOXĮJ_
*»tfg
lyką. Federacijos Kongreso
_
<
«
ilgas laikas atrodė kaip .ne kurie dalyvavo LA. Vyčių XI kad mūsų Vyčiai dažnai to
nutarto, Kultūros Vajaus pra
savas.
kias
pramogėles
rengtų.
"Tas
Seime ir Moksleivių kurie bai
džiai sumetė gražią auką.
žadina žmogaus sielą prie pra
gė augštuosius mokslus.
Aukojo šitie:'— kun. B. TIKRI NAMŲ BARGENAI!
GINČAI - PANAUDOTA
Net ir kūdikiai pastebi!
fFarpe atstovų buvo: broliai kilnumo. Mes Jųs gerbiami
Bursas
—
$5.L0.
Po
$2.00:
—
PARDAVIMUI dviejų augstų ge
SKUSTUVAS.
Panavai, Z. Bajoriunaitė. Z. dainininkai lauksime, lauksiIr yra taip legva visiškai iš gaivos paša
P. (iritėnas, P. ir A. Šnauks- ras medinis namas; 2 flatai po 4
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
kambarius; su gasu, elektra, maudy
Naviekaitė, J. Paukštys ir V.įnie, lauksime!
tai, A. ir K. Budriai, AL Va nėmis ir beismantu; randasi Bridojus
.
Praeitą ketvirtadienį ant 47 Rukštalis. Tarpe moksleivių
ghton Packo lietuvių ^pielinkėj; kai
š j vakarėlj uzba.gė Cluoa- ^
A . fr 0 . , Razomavičiai.
na $5,200, apie pusę pinigai.s, o ki
gatvekario tarp juoduko ir buvo Liudvika Tirunaitė bai gos. Universiteto teisių stutus lengvais išmokėjimais.
P o $ 1 „,,. _ j Z a k a s > j
A n
konduktoriaus kilo ginčai, nes gusį vidurinę mokykla (High .ientas Petras tielgamlas. ra*. I
PARDAVIMUI už negirdėtą pa,
p e t . siųiymą
tą pleiskanų mirtinąjį p r i e š ą — i r jūsų
drisiulllus A J o n u J a s v
8 kambarių vieno pagyveni
pastarasis reikalavo sulig jo Sehoo!) Valparaisoj ir Žvirb tarasis prakalbo angliškai agalvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
mo namelis su elektra, statytas ant
| > į | ( ^ g Pabijona
A. K a n .
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją
clmentinio pamato; ^1 akeris žemės:
noro mesti pinigus už perveži ly s baigęsElektroslnžinieriaus pię reikalingumą bei naudi n
tokia
užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais—
15
vaisingų
obelių,
1
vyšnia,
1
sly
mą (fare). Užpykęs juodukas mokslą, Angola Ind. Universi gumą priklausyti prie Vyčių. i einas, Pr. Juška, A. Derenik, va, l/d akerio aviečių, geri vištininpleiskanos tuojaus sunaikina juos.
kai; 10 minučių iki 111 gatvekarių,
V.
Ališauskas,
Ag.
ViltrakaiNusipirkite bonką Ruffles savo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c.
išsitraukė skųstuką ir, patrau tete.
gera auginti viską savininkas
pašto
žeukleliais tiesiai j labaratorija, ...
Ot bučiau beveik ir užmir tė. J. Šnaukšta, V. Pakeltis, žemė
parduos pigiai už $5,700 apie $800
kęs konduktoriui po kaklu, Vakaro vedėjas buvo V. Stan
F. AD. RICHTER & CO.
šęs. Šiame vakare dainavo ant A. Stulga, Ag. Razavieia, J. reikia Jmokėti kitus lengvais' išmo
1 0 4 - 1 1 4 So, 4 t h S t .
Brooklyn, N. Y.
pabėgo.
kėjimais; randasi Mt. Greenmood,
oikas. Visi pagerbiamieji bu Town of Lake gimus ir a u
111., netoli nuo lietuviškų kapinių.
Raudonis,
F.
Ligmantas.
Smul
Sk.
vo gėlėmis papuošti ir toliaus gus p-nia Z. . Krasauskienė.
PARDAVIMUI 2 augštų muro na
kesnios aukos, nes ir vai ku mas apte 6 metų senumo; 2 fla
sel>ė programas. Visi iš ger- n r „ T
i -..V Y%U
tai po & puikius kambarius; karštų K
iamės riai davė: A. Šnaukštaitė, vandeniu
6
šildomas suu 2 boileriais;
PAGROBTA 2,400 BAČKŲ
. .v
(Mastauskaite). Džiaugi
visur
išgrimuota
kieto InedŽio; prie
mes kad iš mūsų paeiu. tarpo (25c.) A. Budraitė (25c.), A,
biamųjį} išsireiškė savo įspū
TIKRO ALAUS.
namo priklauso gasiniai pečiai ir.
atsiranda tokių puikių daini Kačioniuks ( 5 c ) , O. Rąžoma- aisboksiai; viskas padaryta pagal nau
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos
džius, kuriuos gavo seime.
jos mados; kaina $11,500 apie pusę
ninku}. Visiems, iškiriant po- vičaitė(lOc).
pinigais, kitus ant morgičio lengvais
iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar k$
Taipgidėkingumą
moksleiviai
Vakar ant 1470 Larabee^avo
Vyčiųišreiškė
18 kp.
išmokėjimais.
t
na Sabonį akompanavo p-lė ( ( V i s o l a b o v i r g 3 2 dolieriu.
gatvės prohibieijos
agentai pabrėždami svarbą mokslo.
ir daugiau visokių nanu,
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
Petkiutė. Mes visi rTown of La Į Aukavusieji turėjo du tikslu: ir Turime
tai
tikrus
barenus, jeigu pirkai
užgrobė 2,400 bačkų tikro n- "Buk savo pašaukimą moksmai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose,
kiečiai nežinome kaip atidė- v i e n ą p a g e r b t į jaunavedžius te, tai ^parduodamas visuomet pelny
laus. Aaa, net seilė varva mi lan gavę iš 13 kuopos,. Kvietė
site; atsilankykite pas mus dieną ar
kuoti. programo pildytoja;:is. tinkamai, antra padaryti pra vakarais sekančiai:
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimubse. Taigi labai
nint apie tokią daugybę svai kad ir daugiau jaunimo stotų
Visi kartu atiduodame dideli džią darbui, kurs Tautos svar- BRIGHTON REALTY 0 0 .
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigytu
galų. O kiek už juos butų nu į mokyklas. Reikia mums Lie
ačiū!
biausian reikalui, apšvietai, at 4034 Archer Ave. (prie CaliKaina tik
60c.
piešta nuo darbininkų kruvi tuviams mokyties visiems kuĮ
"DRAUGAS" PUB. CO.
Onytė.
neštų šįmetą, tūkstantį kartų [fornia Ave.)
nai uždirbtų centų! Dabargi riems tik galima".
2334 South Oakley Avenue «
Chicago, 111.
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ABC

VAIKAMS ELEMENTORIŲ JAU TURIME."
Buvome pritrukę Elementorių ABC. Dabar atspaudėme naujųi Taigi kas norite gauti kreipkitės į " Drau
go' ' Knygyną.
Minėto Elementoriaus Kaina 30c.
"DRAUGAS" PUB. CO.
•1
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2334 Soutfi Oakley Avenue:

Chicago, HL
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