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KATALIKĖS MOTERYS
SOSTINĖJE.

TURI VOS 42 METU.

Praeita sekmadienį,, man WASHINGT0N, spal. 13.PASĖLIŲ STOVIS
PAVOJINGI OŽIAI.
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AR GI VISUR TIEK
BRANGENYB4 VOKIETI ir p. Janušauskas nepasilieka. grąžindavo. Kai-kam pavyko
industrijiniams ir ekonomi
UŽDERfiJO?Nežinia
kodėl
nesiseka
mums
gerokai
pasipelnyti.
Bet
taip
JOJE.
niams "reikalams. Karo biud
su {žymiais muzikais. Choris buvo daroma su tikslu patrau
Žemaičiuose sodų. vaisių žetas visai apleidžiamas.
tai
sakė,
kad
p.
Janušauskas
kti
daugiau
"kostumierių."
NFAY" YORK, sapl.
tiek užderėjo, ksfcd sodų, kurių
Gauta žinių, kad Vokietijoje žadąs pagelbėti surengtMcon- Kaip tik gera suma suplau čia prie kiekvieno ūkio rasi, ANGLAI-AIRIAI TURĖS
PARYŽIUS, spal. 13. — mes. kad tas šiandie ir yra siaučia didelė brangenybė. Vi certą, kuris žada įvykti kitą kė, Mahrats staiga pragaišo savininkai nė nebežino kur ŠIANDIE ^SUSIRINKIMĄ.
Serbijos karalius Aleksandras svarbiausioji nuo sosto atši- sokį gyvenimui reikalingi dai mėn. Šv. Jurgio par. svetai ir ofisas uždarytas. Kalbama, 'juos bedėtn Vietinėje rįnkoGirgždu.
y
pagaliau pranešė, kad jis at- sakymo priežastis.
Atvykęs ktai šiandie Vokietijoje yra 20 nėje.
kad jis išnešęs apie 75 tuks- j e sodų vaisių kaina tiek men-1 .LONDONAS,., spal, 13. —
kartų
brangesni,
negu
butą
sįsakąs Serbijos sosto ir Ju- Paryžiun jis nusprendė dauM. YČAS ATSILANKĖ.
tančius dolerių, daugiausia lie- ka, kad nei uį atvežimą, yj>ač Užvakar anghi-airių konferen
pirm
karo.
,
goslavijos karūnos. Jis, sako, giau negryžti Belgradan,
tuviškų.
darbymečio laiku, nąužsinioka. cija Airijbs klausime pasibai
kad Belgrade jo pozic'ja la- Aleksandras niano, kad JųŽinomas Dūmos atstovas, Išimta g a r a n t a i " ir poli- Geriausių obuolių pūrui (apie gė laimingai. Sekanti seeija
at ėta
RUSIJAI FAGELBON.
bai neaiški. Tenai pilnai jam goslavija ankščiau ar vėliau
^ a i dienai.
Lietuvių Tarybos narys, pir- cijai pavesta gudruolius suim- 80 svarų) moka 10—14 a u k s i - ' | ^
pagaminta rankinių granatų bus pakeista respublika. Tai
Čia kalbama, kad taika su
masai Lietuvos Valstybės fi-j ti. Bet Į^as ir kur juos atras. n ų. Žmonės obuoliais ir kriau
ir bombų.
gi jis bijosi proletariato už-^ NEW YORK, spal. 13. — nansų ministeris ir nun Pre Chicagoje daug tokių apga- šėmis šeria gyvulius, bet ir tie Airija pramatoma.
Taip karalius pareiškė po puolimo. Be to, jis bijosįjr Pagelbėti atgaivinti bdlševis- kybos ~ ir Pramonės Banko vikų veikia. Matyt, lietuviai atsiėdę. Tiesiog nėra kur dėkeletos valandų, konferencijos realizuojančios dinastijos vei tinę Rusiją čia gyvuoja drau Kaune direktorius Martynas neturi kur pinigų dėti, ar gal ti. Argi tiek visur užderėjo,
YČAS IŠVAŽIUOJA, i
su Jugoslavijos premieru Pa- kimo.
gija vardu "The Society for Yčas, atsilankė Draugo redak neišmokę gyventi.
kad jokio išvežimo nėra, ne
sich Trianon Palace viešbuty
Yra žinoma, kad Aleksand- Technical Aid to Soviet Ru- cijoje.
Spalių 12 d. p. M. Yčas iš
žiūrint tokio 'mažo muito,nieNUSTATYS SILEZIJOS
Versaillese, kur jis apsigyve ras pamilo linksmą Paryžiu ssia." ^Tai bolševikų šalinin Kelias valandas viešėjęs, at
ka£ į užsienį negabehaf Bene važiavo iš Chicagos į Cleveje gyvenimą. Matyt, jį nuo kų padaras.
SIENAS.
nęs.
reikėtų ir visai muitą panai landą, kuriame kalbės spalio
pasakojo mmsų tėvynės reika
kinti, nes kitaip šimtai tuks^ 13 dieną.
Karalius pranešė premierui, sosto tempia kokia nors mo Pranešta, kąd trumpoj atei lus ir rupesnius. Labai pla
ty ta draugija Rusijon siunčia čiai nušvietė mūsų" prekybos
LONDONAS, spal. 13. — tančių vertės turtas be jokios Vardan L. L. Paskolos Chi
kad jis verčiau pasiliksiąs Pa teriškė.
Turint užtektinai pinigų, ar keliolika grupių visokios rų- ir pramonės situaciją ir jos autų Sąjungos taryba kaip naudos nueis niekais.
cagos ir apylinkėj apskričio
ryžiuje.
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Jis pažymėjo, kad kreipsiąmiai Paryžiuje, ne kaip turė
'mą triūso ir sakymą prakal
Greitu laiku Draugo skaity nusprendimą Silezijos padali- i
sis j Jugoslaviją, idant pasta
ti sostą ir visas laikas gyven
TARYBA PASMERKIA
bų L. L. Paskolo? reikalu.
tojai pasinaudos jo įdomiais 'nimo klausime. Kaip lenkai,! MOTERŲ JUDĖJIMAS.
roji tam tikrą pinigų sumą ti nesmagumuose ir baimėje.
KLANĄ.
J. Mickeliunas,
pranešimais.
taip vokiečiai tikisi laimėti, j
padėtų Londono ir Paryžiaus
L. L. P. C. ir A- Ap. pirm.
[Bet kai]) vieni, taip kiti kar- j TELŠIAI. (Elta). Telšiuobankosna. Tai busiąs jam at 51 VIENUOLE GAVO PI
NEW YORK, spal. 13. — REKORDINIS ŽMOGUS. jtais gali apsivilti.
jse suruoštas viešas mitingas:
lyginimas už jo atsižadėjimą |- LIETYBĖS TEISES.
Šito miesto aldermanų taryba
__,
[ Pasiremiant
depešomis iš iš gimnazijos balkono kalbė- ORAS. — Šiandie gražus 0sosto.
'padarė rezoliuciją. Pasmerkia Des Plaines teisme už tnxk- "Geiievos, kur Sąjungos tary- jo atvažiavusieji iš Kauno a- ras ir vis šalta.
Kuomet pirm pusantro mė
ST. LOUIS, Mo., spal. 13.
nesio jo tėvas, karalius Pet — Šv. Marijos vienuolijos 51 slaptą organizaciją Ku Klux šmavimą gatvėse nubaustas [*» posėdžiauja, ypač vokie- bolicioniečių (moterų draugi\
ras, mirė Belgrade-, tuomet jis vienuolė vietos distrikto teis K^aną.
5<į dolerių pabauda Jbseph čiams
bus nepasitenkinimo, ja kovai su prostitucija) drbuvo čia, Paryžiuje. Buvo pla
me gavo pilietybės raštus. TEISMAI SMARKIAI BAU Kello, 515 West Madison St. i Vokietijos ministerių kabinę-j jos delegatė K. Norkaitė. Račiai skelbiama, kad jis sergąs.
Jis tuojaus paimtas kalėjimas taigi laiko posėdžius ir 'gino liaudį prie blaivybės ir
Teisėjas išaugštino vienuoles
DŽIA
SUKILĖLIUS.
Tečiau šiandie jis jau yra
man,> nes iškur gaus mokėti Į laukia oficialių žinių iš Gene-j doros; kvietė moteris stoti į Svetimų šalių pinigų vertė,
už jų pasišventimą žmonijos
/
1^sveikas.
pabaudą.
N Į VOS. Jei kartais bus perdaug abolicioniečių draugiją; aiški- mainant nemažiau 25,000 do
labui. •
LONDONAS,
spal.
13.
—
Nežiūrint Pasicho prikalbi
Po nubaudimo Kelio atsilie- f pripažinta lenkams, arba pra- no tos draugijos tikslą-įsta- lerių spalių 12 buvo tokia pa r
nėjimų, Aleksandras pasiliko
Pranešta, kad Indijoje teis pė teisme:
f
vestos Silezijoje sienos bus tus. Žmonių prisirinko gana gal Merchants Eoan & Trust
AIRIJOS
VYSKUPŲ
PA
kurčias.
Jis gerai atsiminė
inai smarkiartaudžia suimtus
Esu 56 metų. Iš to 40'priešingos Vokietijos* norams daug domėjosi tuo ir dauge- Company:
DĖKA.
buvusį pirm trijų mėnesių
sukilėlius. Už mažesniuosiusj me tų praleidau įvairiuose ka-1galima laukti Wirtho kabinę-,lis suprato jos kalbos svarbą. Anglijos sterL svarui
3.70
Belgrade atsitikimą, kuomet į DUBLINAS, spal. 13. —Ai Drasižengimus sukilėliai bau Įėjimuose. Tai-51 nieko iš to,to atsistatydinimo,
Prakalbai
pasibaigus, buvo Prancijos šimtui frank 7.12
jį ir jo palydovus buvo palei- rijos vyskupai pasiuntė broli- džiami kalėjimu. Didesnieji nedarau, jei aš atgal ton įsįrašinėjami asmenys, stoją į tą Italijos šimtui lirų
4.14
sta bomba.
N o r s b o m b a jšką padėką Amerikos kunigi- prasižengėliai atiduodamj aug- taigon" siunčiamas. ,,
Paroje, spalių 11—12, Chi draugiją ir rinkta tai draugi- Vokiečių šimtui mark.
.82
j a m n i e k o n e p a d a r ė, j jai už teikiamą pašelpą Airi- štesniems teismams, kurie turi
cagoje pavogta 19 automobi- 'jai aukų.
Lietuvos šimtui auks.
.82
bet pakėlė jame 'tiek bai- jai.
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y
lių.
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'teisių Baustf žmones mirtimi. į* PLATINKITE ''DRAUGĄ
L. "L-vė Lenkų šimtui markių /' .02.
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sauliniams rekordanls , , , bet
pažadėjo Zeligowskį kuovei- | jos skolų ir kitokių finansinių
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
visgi Lietuvoje tik pradedant
kiau atšaukti, jei tik kitaip priedermių.
sporto gyvenimą yra gana žy
Vilniaus klausimas bus spren
Bet svarbiausia tai tas, kad
bažnyčioje,
o
po
pamaldų
pa
Lietuvos
Fizinio
Lavinimo
(Tęsinys.)
mus.
džiamas. Ta profesoriaus ne- pati Vokietija kartais visai
Enia kasdieną Išskyrus nedėldieaius
garsino: " K a d a n g i nėra vys Sąjungos pastangomis liepos
Vyskupas
yra
išleidęs
aplin
konsekvencija pakėlė tik juo netikėtai gali Šiandie apyvar
Ypač visus ir sportininkus ir
PRENUMERATOS KAINA:
kupo
leidimo,
tai
procesijos
30
ir
31
d.
Vytauto
Kalne
įvy
toje esančias markes pamainy kraštį, kad kun|gai pamoks
kus ir smarkią k r i t i k ą , \
CHICAGOJE IR UŽSIENYJE:
publika sudomino, atliekama
nebus.'' J i s nepridėjo, kad ko
Sportininkų
rungtynės
luose
ir
šiaip
prakalbose
baž
Metams
$8.00
grupėmis bet ne atskirais as
Pietų Aprikos Unijos dele ti naujomis markėmis. Kuomet
Pusei Metą
4.00
jis to leidimo neprašė. Zakris Lietuvos pirmenybei įgyti.
nyčiose
nejudintų
partijinių
SUV. VAIiST.
menimis.
gatas lordas Ceiil Sąjungos tas įvyktų, Lietuvai butų pa
tijonas
visgi
pasėmė
procesiją
Teisėjais
buvo
pakviesti
šie
skirtumų; bet vyskupas turė
Metams
$U.OO
daryti nemaži nuostoliai.
suvažiavime,
pasiklausęs
As1) Olimpinė estafetė. Ne
Pusei Metu
3.00
tų apseiti su vienais lietuviais kryžiųytr ėjo pirma. Sufana asmens: p. Kapitonas Sala
Anądien iš New Yorko pas
žiūrint rimtos Vokiečių Kliubo
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai kenazy kalbos, taip atsiliepė:
tizuotos
lenkės
ėjo
paskui
nie
Umberto,
Italų
atstovas,
Dr.
bei
baltgudžiais
kunigais,
ir
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
" A š esu tos šalies pilietis, kelbta tokia žinia:
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
kindamos vyskupą. Pats jėzui Lasič, T. S. Kontrolės Komi konkurencijos, be jų, karo
su
mažyte
lenkų
j
saujele,
jei
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir kuri visuomet Lenkijos vardą
' ' Tarptautiniai bankininkai
tų vyresnysis kitu keliu nu sijos narys, Mendey, (Anglas) mokyklos sportininkams esta
senas adresas. Pinigai geriausia sių
panorėtų'
bausti
už
to
aplin
sti iiperkant krasoje a r exprese "Mo- statė greta su teisybe. Prieš sako, kad, turbūt,
Vokietija
fetėje dalyvaujant, vis gi lai
ney Order" a r b a įdedant pinigus į
kraščio nepildymą. Lenkų val vyko į sušaudymo vietą ir ir Lietuvos piliečiai, sporto ži
dešimts metų ir tai dar nese atšauks iš apyvartos visas sa
mėjo. L. F. L. Sąjunga. Jos
registruotą laišką.
džia laiko Vilniuje arkivys ten sakė jam ir jo vienuoli novai, inž. Silvestravičius ir
nariai p. Juozapaitis, Ferste
nai kiekvienas Lenkijai lin vo šiandienines markes ir vie
" D R A U G A S " PUBL. 0 0 .
kupą Hryniewieckį ir vysku jai nepritinkančią prakalbą. bankinnkas Šodė: Jie, kaip L. ris, dr. Eretas ir Garbačiaus
2334 S. Oakley Ave., Ohioago. kėjo kuogeriausios kloties. Bet toje anų išleis naujus pinigus,
Varšavoje išeina mėnesinis P. L. Sąjungos pirmininkas p.
pą Bandurskį, kuriuodu nuokas — pribuvo į startą į 4 m
nuo kokio tai laiko anglai į ty. naujas markes.
Tel. Roosevelt 7791
laikraštis
Bulletin
CatholiGarbačauskas
savo
paskutinė
latai politikuoja pamoksluose
33 sek.
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Lenkijos vedamą politiką pra
" W a l l g-vė jau senai laukia
que
de
Pologne.
Birželio
ir
je kalboje pažymėjo, pasiim
kad tikrasis vyskupas negalė
2) Seniorų 100 mt. bėgime
dėjo žiūrėti įtartinai. Tai juk tos atmainos Vok. I r šian
tų už tokį politikavimą siekti liepos 1921 m. numeris išėjo tą darbą dideliu kantrumu ir laimėjo Garbačiauskas
12,1
baisu ir pagalvoti. Šalis, kuri die tas gali but paskubinta,
susyk.
pasišventimu
atliko. Spren
bausmėmis kunigų. J u g pir
sek. antrasis, vokiečių kl. na
užima tokią vietą, kaip Lenki kuomet markių kaina ima pul
Jame tilpo ilgių ilgiausias dimus darė, sportininkų nesu
ma jis turėtų bausti arkivys
rys, Muller Otto—13 -sek.
ja, šiandie susilaukia tiek ti. Vokiečių valstybės banką
Pereitą, kartą, remdamies
sipratimus
rišo
bešališkai,
teikupą ir vyskupą.
straipsnis apie Vilniaus vysdaug kritikos. Kuomet Želi apyvarton paleido apie 90 mi3) 400 metrų bėgime pir
neoficialiais pranešimais mi
kupą
Jurgį
Matulevičių,
jsingai.
Už
ką
'
viršminėtiems
Jei
man
butų
pasisekę
pasi
govski pagrobė Vilnių, lenkai liardų poperinių markių. Pa
muoju liko Fersteris 57,2 sek.
nėjome, kad Tautų Sąjungos
Straipsnije
prirašyta
visokių
matyti
su
Vilniaus
vyskupu,
asmenims
p.
Garbačauskas
Są
su tuo momentu neteko kitų lyginus su vokiečių aukso at
antruoju Garbačiauskas. — 60
suvažiavimas aprobavo antrą
niekų
tam
tikslui,
kad
prirotai
bučiau
jo
klausęs,
ar
jis
jungos
vardu
reiškė
giliausios
šalių užuojautos. I r neturės ji sarga pasirodo, kad vienai au
sek., trečiuoju Gressley (šveijį pataisytą Hymanso projek
džius,
buk
Vilniaus
vyskupas
nesiskundė
Šv.
Tėvui.
Bet
įspė
padėkos.
simpatijos, kol neatšauks iš ksinei markei išpuola apie 90
carietis).
tą Vilniaus klausime. Taigi
nieko
neveikiąs.
Tas
nieko
ju,
ką
jis
butų
atsakęs.
Želi
Rungtynėse
dalyvavo
šios
ten savo Želigovskio.''
poperinių markių. Tuo tarpu
4) 3,000 mt. bėgimas. Trutas projektas vykinti palikta
neveikimas yra tokis, kad vy organizacijos:
govskio
valdžia
slapčia
skaito
Prancijos delegatas Bour- naujas Vokietijos biudžetas no
lich — 11 m. 10 sek. VeinTautų Sąjungos tarybai. Tos
skupas nesiduoda lenkams pa
visus
vyskupo
laiškus
ir,
ži
1)
L.
F.
L.
Sąjunga
(prie
geois, lenkų šalininkas, taipat rėjo nustatyti taip, kad kiek
cliold, tas pat laikas ir Karo
vartoti įrankiu jų politikos jos priklauso ir Kauno šaulių
tarybos pirmininku yra patsai
noma,
naikina
visa
kas
jai
ne
negynė lenkų. Tik ragino Len vienai auksinei atsargos mar
mokyklos sportin. Kisielius —
tikslams. Autorius susiries sportininkai!).
to projekto autorius, Hymans.
patinka.
Susisiekimas
su
Šv.
kiją ir Lietuvą gražiuoju tai kei išpultų tik 10* poperinių
12 nun.
damas šaukia, kad vyskupas
j
Tėvu
per
Lituva
sunkus,
daž
Nežiūrint to, lenkai visgi
2)
Kauno
Vokiečių
Sporto
kintis. Baigdamas ir jis pa markių." •
5) Šokime į aukštį įsibėgė
niausiai ngalimas, nes lenkų turi pasitraukti iš Vilniaus, K Ii ubas.
,
dar tikisi kiek-nors atsigrieb
Iš to aišku, kad Vokietija
reiškė, kad pirmiau turi bu t
jus laimėjo Garbačiauskas 1,48
žandarai krečia visus išvažiuo arba jį reikia išmesti.
ti. Jie šiandie atmeta visus
3) Žydų Sporto
Sąjunga
atšauktas iš Vilniaus Želigovs bus visgi priversta ar anks
mt., antruoju liko Muller Otto
Straipsnio autorius
yra " M a k a b i " .
jančius.
buvusius projektus ir Vil
ki, jei Lenkija nori, kad jos čiau ar vėliau atšaukti šian
1,43 mt. ir trečiuoju Gressley
niaus sričiai reikalauja ple
4)
Karo
mokyklos
sportinin
Politikos
papaikimas
Vilni
Kazimieras
Lutoslavski.
Tas
dienines poperines markes. Tai
balso kas klausytų.
1,39 m t.
biscito. Kad tuo tarpu plebis
kai.
joje
taip
įsigalėjo,
kad
apėmė'pats
žmogus
pirm
keleto
me
Taigi Lenkija turi atšauk atrodys kaip kokios bankos
% 6) Šokimas į aukštį iš viecito klausimas jau senai pa
tų
į
padanges
kėlė
profesorių
ir jėzuitus. Jie dabar valdo šv
Be to, buvo ir pavienių a*- t o s : Fersteris 1,22 mt. Gressti Zeligowskį. Kuomet tas bus bankrutijimas. Markės neteks Į
A
laidotas, nes patys lenkai a...
,. ^r'ii*- s f Kazimiero bažnyčia, kurioje k i Matulevičių, v sakėsi stosiąs į nienų. Jų tarpe šveicarietis į ey -įi7 m į
padaryta, Sąjungos taryba jau
reikiamos vertes. Valdžia jas;- .
_
,. ,„.
. .. "__.- jo surengtą
nuomet su juo nesutiko.
vienuoliją, bet Gressley ir suomis Pamguist. | ? ) ( f c į f c ^ į tolį iš vietos:
!
žinos ką daryti.
.v . .
,. ,
tados buvo didžiausioji Vil- buvo jai nepageidaujamas dėl
v .
Tai paskutinė lenkams gel
Ypač daug pasidarbavo ir
Muller Fritz 2,48 mt., Gressley
ispirks uz jas mokėdama nau-i .
. . _ . , Z v. .
bėjimosi lenta ošiančioje juro
ruošiant
tų
šventę
ir
pačiose
to,
kad
turėjo
sunkiai
išreiš
, . . _
.
niaus cerkve. Toje bažnyčioje
— 2,35 mt.
jonus markėmis. Bet uzv vieną j ... .
. .
je. Dauguma Sąjungos tary
rungtynėse
tvarką
palaikyda
. . .
. [prilipintas persenęs apgarsmi- kiamą bet labai kenksmingą
8) Šokimas į tolį įsibėgus:
r
bos narių stovi Lietuvos pu
mas, linksmu savo būdu ypa Muller Otto 5,59 mt. Muller
\
ge
naują paims gal keletą ar ke-Kstotyn pasitikti
, . . "mylimąjį
. . *r.
.. dvasios ydą.
stoliai.
žinių, kad Lietuvos vy .. ,..
sėje.
neroląkad
Želigowskį,
kuris eitų
mus
"Gazeta VVarszavska" N. tingą juokų upą sudaręs, dak į Fritz 4,95 mt. dr. Eeretas 4,75
,
...
mas,
visi vilniečiai
Taigi butųTVlaikas, kad Lie
r
Patys lenkai pripažįsta ne riausybė pagaliau ima nesi hohką senų. Is to taigi ir nuo- • išgelbėjo iš Lietuvių nelais 233 išėjęs 27 rugpjūčio 1921 taras Eretas. J i s buvo tos'
mt.
I
tuva tikrai atsikratytų tos
vės.' '
vokiškųjų markių
tekę Vilniaus. Amerikos len tenkinti
šventės
siela,
jos
šviesusis
va
tuos Lutoslavskio niekus at
Ypač sudomino visus grąžus
svetimos pinigų valiutos, su
Tai dar mažmožis. Po t© į- kartoja pridėdamas savo pa dovas. Taip sumaniai jis mo sporto žygis — Šokimas į
kų spaudoje štai kas sakoma: valiuta. Ir pienuoja vokiškas
prantama, jei tam tikslui tui;
l š viešųjų debatų Genevo- markes, kurios šiandie Lietu
vyko kitas atsitikimas. Knde- gražinimų. Girdėjau kad len kėjo sutaikint įvairius sporti aukštį tfu kartimi. Čia laimė
rimą užtektinai pajėgų.
je Lenkija išėjo nugalėta. To voje vadinamos auksinais, pakai surengė šventę tiems ketu kų esą sutarta vyskupą Matu ninkų norus, taip įdomiai ve tojais liko: Fersteris 2,69 mt.
priežastis nebuvo vien legaliai mainvti nuosava valiuta. Tairiems pagerbti, kuriuos buvo levičių iš Vilniaus išmesti vie dė rungtynes, kad tik džiaug ir Karo mokyklos sportin. ČerTRAUKINYJE.
to reikalo posmai. Bet svar gi bus išleisti nuosavi Lietu
bolševikai sušaudę. Sušaudytų naip ar kitaip. Man pasako tis reikėjo Sąjungos laime, kad marka 2,39 mt.
• •"•-."
biausias daiktas, kad Lietuva vos respublikos pinigai.
jų vienas buvo padocas žmo- jo, kad Želigovskis rašęs f ji, savo tarpe turi tokį bran
9) Skritulio
tusmdymas!
Lekia ūžia traukinys,
Toji atmaina būtinai reil'agalėjo nurodyti į gen. Želi
&us, vienas buvo deWtyvas, Varšavą, buk Vilniaus vysku gų sporto| žinovą ir gabų or
Suomis Pamąuist 10J10 mt.,
govskio su 30,000 kariuome- I inga, jei valstybė turi jau T r a ta ta dundėdams;
ganizatorių.
vienas paleistuves, vienas sve pas esąs visai nesveikas, buk
Kruck 8,66 ir Teišerskis 8,54
Aš
jame
lyg
kalinys
nės buvimą Vimijoj ir parei- Į kiek-nors aukso atsargos. ŠianVisi dalyviai skirėsi į dvi mt.
timoteriautojas ir viešas tiko dėlto reikia į jo vietą skirti
Sėdžiu sau žiurėdams.
kalauti jo atšaukimo. Buvo tai i die Lietuva naudojasi vokišjinio priešas. Lenkų laikraš kitą. Želigovskis teiravęsis ar grupi:
10) Disko mėtymas: p. Suo
• • s t •
nepaprastai kietas lenkams . komis markėmis. Kad tų marI.
Juniorų
(jaunųjų)
grupė,
čiai ir jėzuitų bažnyčios saky vyskupo Matulevičiaus vietomis Pamąuist 27,86 -mt., dr.
krimsti riešutas. Prof. A s k e - k i ų kaina Amerikos biržoje
kla pagarsino, kad iš tos baž je neapimtų būti kanauninkas kur dalyvavo dažniausiai ne- Eretas 26,36 mt. Teišerskis
Nuolat mainos reginiai:
nazy Lenkijos reikalą gynė krinta, tai dar menkas var«nyčios bus procesija į sušau Cz. Sokolovskis. Gandą" pa- senai sportą pamėgę jaunuo- 24,68 mt.
Čia sodžius, čia dvaras...
tiesiog žioplai. Xes pradeda-, gas. Nes kartais markių kil
dymo vietą kankiniams pa duodu kaip girdėjau pridėda liai, ir
Pram. banko.
Bet nežinom kaliniai
nias kalbą jis pareiškė, kad na gali but mažinama ir fikcl1) kad vys. Matulevi
gerbti. Šventės rengėjai te- mas:
II. Seniorę grupė, kuriai
L. F. L. Sąjungos narys,
Kas toli ten daros...
ZeligoWski veikė be lenkų vai- jiniais budais,
čiaus nei žodžio nesakė apie čius vizituoja s,avo vyskupi priklausė prityrę sportininkai. prityręs sportininkas,
kurs
• • • »
džios įgaliojimo ir todėl mažTečiau svarbiau už tą yra
tai vyskupui, be kurio neva ją. Negalėtų to daryti jei buSeniorų rungtynės buvo k u r j n i a ž a i ' š i o s / r u n g t y n ė s e konku
s
daug jį galima pavadinti maiš- i tas, kad kuomet Lietuva var Va bažnyčia ant kalvos
lia bažnytinių procesijų reng tų nesveikas. 2) Apie kan. kas rimtesnės, ne"s čia dalyva rėntų turėjo, p. Fersteris ga
tininku. Už pusvalandžio tas toja vokiškas markes, tai tuoBaltas sienų rūbas...
ti.
Šventės dienoje jėzuitų Sokolovskį girdėjau, kad esąs vo pilnai pasiruošusių sporti vo dvi Ministerių Kabineto
pat Askenazy baigdamas kal-jini pat Lietuva turi ant savęs
Bet įspėk, kas viduj jos
ninkų. J ų rekordai nors dar skirtas taures.
vyresnysis atlaikė, iškilmių- Lodz'io sufraganu,
»
bą "lenkų valdžios vardu' pasiimti ir kokią dalį VokietiŠermenįs ar šliubas?..
tolimi taip vadinamiem " p a gas pamaldas šv. Kazimiero
(Bus daugiau)
(Bus daugiau)
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ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMAS.
II-uoju skaitymu Steigiamojo Seimo pri
imtas 1921 m. Liepos mėn. 8 dieną.
žemės reformos tikslas.
(Tęsinys).
36 §. •
Visos nuomos sutartys del turtų, kurie
šiuo įstatymu nusavinami, nuo dienos, ku
ria turtas nusavinamas, panaikinamos
šiuo keliu:
Ligi nuomojamas turtas f ak tinai perei
na valdžios žinion, bu v. nuomininkas, turįs
daugiau 80 ha žemės, ir toliau veda nuo
mojamąjį ukį, mokant nuoma valstybei;
kitos nuomos sąlygos yra nustatomos Že
mės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerijos,
einant įstatymu "del privatinių savininkų
ūkio naudojimo 1920 metų Spalių mėn. 30
d.", ir tokios sutartys turi galios hgi nuo
mojamoji žemė bus paimta žemės reformos
reikalams.
37 §.
Visos sutartys, draudimai ir kitokie var
žymai, kurie kliudo turtams, pažymėtiems
šiame įstatyme, pereiti valstybės nuosavy
bėn, panaikinami taisyklėmis, kurias lei
džia Ministerių Kabinetas.

i

pmmmm

IX SKYRIUS

tymu iš 1920 m. spalių 30 d. (V. Ž.
Nr. 51, eilinis Xr. 497), skaitomi pa
imtais valstybės nuosavybėn nuo tos.
dienos, kai faktinai jie buvo į val
džios rankas paimti.

Privatinių savininkų žemių perėmimas
2emės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministeri
jos žinion ir laikinasis tų žemių naudoji
mas.
•

oo §.

oJ $.

Škio įstatymu einant, žemė ir kitas tur
tas skaitomas paimtas valstybės nuosavy
bėn, kai atatinkamos valdžios įstaigos tas
dvaras ar jo dalis yra aprašyta ir sustaty
tas perėnaimo aktas.
Kol tokis aprašymo ir perėmimo aktas
nesustatytas, tol savininkas arba faktinasai valdytojas laikomas šeimininku ar atsakomingu už ūkio tvarkų ir pilnumą; jis
naudojasi visomis jo lig tol turėtomis tei
s i n i s , išskiriant perleidimo, įkeitimo ir
nuomojimo teises, kurios nuo šio įstaty
mo įsiteisėjimo dienos priklauso Lietu
vos valstybei.
Pastaba I. Pardavinėti šiaudus, šie
nų, pelus, nuogrėbas ir kitą sausąjį
stambųjį pašarą be ypatingo kiekvie
nam kartui leidimo draudžiama visais '
atsitikimais.
Pastaba II. Pvarai ir turtai, kurie
yra valdžios rankose, einant privati
i
nių- savininkų žemių naudojimo įsta-

Šiuo įstatymu einant, nusavintini tur
tai imami tiesioginei! \valdžios žinion ta
eile ir tuo keliu, kurs yra tinkamesnis že
mės reformos vykdymui, turto apsaugo
jimui nuo* sunaikinimo ir ūkio reikalams,
Žemių nusavinimas yra vykdomas ei
nant Žemės Reformos Valdybos sudary
tomis ir Žemės Ūkio ir Valstybės Turtu
Ministerio patvirtintomis taisyklėmis.
40 §.
Turtai imami valdžios žinion, einant
šiuo įstatymu, lig jie bus galutinai sunau
doti žemės reformos reikalams, jei jie nė
ra pačių valstybės įstaigų valdomi, yra
naudojami, einant įstatymu " d e l privatiniii savininkų ūkių naudojimo 1920 m.
Spalių mėn. 30 d . "
X SKYRIUS
Žemės reformos finansavimas.

4i §.

Visos reformai reikalingos žemės, šio
įstatymo §§ 3 ir 38 imamos iš privatinių
savininkų, privalomai išperkamos kaino
mis, 1910—1914 metų vidutinės atatinka
momis, ir kainuojamos atsižiūrint į tų
metų mokesčių mokėjimo didumą sulig
žemės rųšims r taip pat į dabartinę ūkio
hei ūkiui reikalingų trobesių padėtį ir
dirbinio stovį, skaitant vieną rusų rublį
lygų dviem osto arba vokiečių markėm.
Pastaba I. Nusavinamieji
žemės
plotai vertinami tik sulig jų tinkamu
mu žemės ūkiui ir dėlto vandenys, ke
liai, pelkės, durpynai, iš kelmų neišvalyti skynimai, skrajojamieji smil
tynai ir kitos žemės ūkiui netinkamos
žemės visai nekainuojamos.
Taip pat nekainuojama ir neduoda
ma jokio atlyginimo: a) už miškus,
b) už žemes, kurios buvo atimtos iš
ūkininkų ir priskirtos prie dvarų po
1861 m., ir c) už tą žemės nuošimtį,
kuris imamas iš visų dvarininkų ka
riškių reikalams, einant įstatymo
"kariškiams žeme aprūpinti" 4 §
punktu b. .
Pastaba II. Didžiausia nusavina
miems ir šiuo § kainuojamiems kaina

)

'

. V

wi

gali būti 480 auks. deš. Apmokėjimo
už žemes virš 200 deš. nusavinamųjų
žemių sumažinama 50 nuošimčių.
Pastaba III. Pagrindiniai žemes ukio pagerinimai (melijoraeijos), at
likti po šio įstatymo paskelbimo die
nos,
atlyginami tam tikra tvarka,
mokant grynais pinigais ne vėliau 1
metų nuo nusavinimo dienos ir kai
nuojant nusavinamojo meto rinkes
kainomis.
42 §.
Einant šio įstatymą 5 § nusąvinamasai
kilnojamas turtas atlyginamas vidutinė
mis nusavinimo meto rinkos kainomis ir
šis atlyginimas išmokamas grynais pini
gais iš karto ar dalimis, bet ne vėliau
kaip per 5 metus. Mėšlas, pašarai ir onjinarija atlyginimui nepriklauso.
43 §.
Einant šio įstatymo 3—30 §§ ir perimant
žemę arba žemės ūkius valstybės nuosa
vybėn, savininkams sulig 41 § priklauso
mas atlyginimas duodamas 3 % pasižadė
jimo lakštais, kurie išleidžiami valstybės
iždo garantija ir valstybės įstaigų priima
mi įkaitoms.
(Bus daugiau)
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DR. A. K. RUTKAUSKAS!
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DR. 6. M. GLASER

GYDYTOJAS tr CHIBCRGAS
4443 South YVestera Ave.
Telefonas Lafayette 4146"
Valandos: S - l l rytais, 1-2 po]
[pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldle
jniais tiktai po pietų 2 iki B v.

I

• • » •

Furopoan American B u roau

I
I
I
I
I

Fabionas ir Mickievics ved.
buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fabionas

Siuntimas pinigu, laivakor
tės, paiportai ir tt.
MOTARLTU&AS
Estate, Paskolos, InsurtaaJ
Ir tt.
809 W. S5th St., Ksmp. Halsted 86.
Tel. Boulevard 611
Vai.: • iki C kasdiena
Vak.: Utar. K et. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki S po pietų.
Real

Tel. Blvd.

7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS
DENTttrrAS
SO. A S H L A N D
AVENUE
A R T I 4 7 - t o s Gatvės.
[Valandos: n u o 9 ryto iki 9 v a k . »
jSeredomis n u o 4 iki 9 vakare. ||»
4712

litlllll

DR. P. ŠIMAITIS

ilMIlIIIIIIIIUlUIIIIIUIIIIllIlIlU

Telefonas Von Bnren 194
Rea. 1189 Independeaoe Blvd.

•garrasffg-g-^ar

DM. UOTO,

\
6

Rusas Gydytojas ri
NAPRAPATH
v
tipecJjalistaa Moteriškų, Vyriškų
Chicago
418 W. 45 Str.
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų
(Prie vVestern Avenue)
VALANDOS: 10—11 ryto J—S P»
ydau Be Vaistu ir Be Operacijos^
ai. 8 iki 12 nuo 2 iki 5. Vakarais p.\V pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 1 0 — l t d
i sutarimą. Išskiriant ketvergus.^ >rts*v* SS54 So. Halsted St., Chisa^i
Telefonas Drover M M
• MKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIflIlflIlIlIlHIM

—

* Telefonas

Boulevard

9199

į
O
I

DR, G, KASPUTIS

VALENTINE DRESMAKING
1
COLLEGES
2407 YV. Madison. 1850 N. VVellsJ
6205 S. Halsted Streets
137 Mokyklos Suv. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Pesigning bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai.
Diplomai. Mokslas lengvais atmokėjimais. Klesos dienomis ir
akarais.
Reikalaukit
knygelės.
Tel. Seeley 1843
SARA PATEK, pirm.

C

DENTISTAS
o
*
3331 So. H a l s t e d s t.
Valandos:
9—12 A.M.
o
1—5; 7—8 P. M.
*
> &9£«&*J&#&*i2*&tJfi#£Jt£*^.t&*s

DR. S. NAIKELiS
LIETUVIS ,
G Y D Y T O J A S ir C H I R l ' H G A S
Ofisas ir vyveniruo vieta:
3252 S o u t h H a l s t e d Street
A n t v i r š a u s Vniver. S t a t e liauk
V a l a n d o s : n u o 1 0 — 1 2 ryte; nuo
2—4 p o p i e t ų ; n u o 7—9 vak.
N e d ė l i o m i s nuo 10—?
T e l e f o n a s Y a r d s 2344

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgas Street
CHICAGO, ILIINOI8
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 ii ryto
i po pietų iki t vak. Usdėlionts nuo 6 iki S vai. vakaro

g DR, CHARLES SEGAL §

S E

| Perkėlė savo ofisą po numeriui
1 4 7 2 9 SO. ASHLAND AVENUE I

i

SPECIJALISTAS

j

DR. A. L. YUŠKA

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų

gVai.:

ryte nuo

10

12

— «

nuo

5

-— 1

i

» l

Tel. Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare.

!

Tel. Trospect 8466

DR. M. STAPUL10NIS
NAPRAPATH
| GYDAU B E GYDUOLIŲ IR BE
OPERACIJŲ
Ofisų Valandos:
3347 Emerald Avenue
9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397
731 W. 18-th Gatvė
Nuo 2 iki 8 vaKare.

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 1
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgai

Lavvyer
LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096

Vakarais:

450» S o . A s h l a n d A T C .

Tel.

Yards

1053

S V. W. RUTKAUSKAS
\

Pullmaii

350

I
.

(V* \

Išpardavimas!

ADVOKATAS

Cliicago.

I 29 South La Salle Street

Kauabaris 324
. i [VISUOMENE NORI ŽINOTI
Dr. P. P. ZALLYS
Telefonas Central 6390
KAIP TELEFONAS YRA
LIETUVIS DENTISTAS
10801 South Muhigan Avcuuc
OPERUOJAMAS.
ROSELAND, ILL.
J Vakarais, 812 W. SSrd S t S
1
į VALANDOS : 9 ryto iki 9 vakare j
Per Pageant Progreso paroda
g
Telefonas: Yards 4681
TEL.: PULLMAN 342 ir olSO
atsilankusieji žmonės labai intere
^— ^H • • ^B ^B • • BV • • Btt Bft MM £ • SU • • • • T
la»Cwa«»OOOCWB*<>afrO08*b*3s>«»fts^B>aj<»
savosi telefono systemy. Yra sako
ma 75,000 žmonių aplankę parodą.
IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIlis
• P h o n e S e e l e y 7139
Keturiolika merginų atsakinėjo
*
J
O
S
E
P
H
C.
SOBOL
j
visus klausimus. Štai nekurie
Į DR. 1. M. FEINBERG
LIETUVYS ADVOKATAS
£ Gydo spevijaiiai visokias vyrų ir S
klausymai ir nuomonės apie tele
Namu Ofisas
moterų lytiškas ligas.
foną.
E 2401 West MacUson St., k a m p a s :
1645 \V'abansia Ave. 3-čių lubų
Si
Aš negalių suprasti kaip gali
VVestcru Ave., Chicago.
Tel. Haymarkct 3869
S
S
ma taip greitai sujungti."
Miesto Ofisas
S Valandos: 2—4 po piet, 7—9 v.S
154 W. Randolph St. Room 479
"Jau dabar aš turėsiu dau
= llllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllliilli
Metropolitan Bloek
giau kantrybes su operatorkoms".
•.•«
•
Tel. Main 2593
"Ąš nesiskundžiu, man visuo
Tel. Randolph 2898
ž
a
met
patarnauja gerai."
A. A. SLAKIS
Dauguma atsilankiusiųjų žmonių
ADVOKATAS
—a
tvirtino kad telefonas užėmė pir
Ofisas vidumiestyje
' ASSOCIATION BLDG.
Telefonas Ganai 5395
ma vieta visoj parodoj ir žmonės
19 South La Salle Street
kurie pirniiaus nežinojo kaip vis
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Pan odeliais iki 8 vakare...
kas yra tvarkoma dabar turėjo
Nedėliomis ofisas uždarytas. {
proga arčiau susipažinti su visa
mmm • • » • • • » • • » » » • » » » » • - it
Generalis Kontraktorius, staty systema.
(Apgr.)
••
tojas ir senų namų taisytojas.
•MIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIi 2338 S. Oakley Ave., Chicago
PARDAVIMUI bučerne ir jroserne tirštai lietuviais apgyventoj ke
I
S. D. LACHAWICZ §
Arti 23-čio Place.
V lionėj bizni galima pirkti su namu,
LIETUVIS GRABOMUS
B

> » « * < » — «» y
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JOHN G. MEZLAISKIS

S Patarnauja laidotuvėse kuopi- S
Sgiausia. Reikale meldžiu atsisau-s
Skti. o mano darbu busite užga-5j
Snėdinti.
__ •
k— j
=2314
W.
Wrd
FI.
Clucagu.
Hl =
=
Telefonas Ganai 3199
—
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prirengė. Daug lengviau ir ge
Gimnazijos, kurias lanko
riau butų jeigu turėtume pa mūsų mergaitės, turi tiesiogi
rapijinę mokykhį "kurioje se niu savo uždaviniu duoti ben
Milwaukee, Wis. — Broliai
serys mokytojos vaikučius la dro išsilayinimo, prireng f i mo
ir sesutės lietuviai: — Jaii
vintų lietuvių Raiboje.
kines prie aukštųjų mckslų upradėjome Tėvynės gelbėjimo
Tėvai džiaugėsi matydami niversitete. Jokios specialybės,
darbą, tad nenustodami dirb
kurios įgijus galima butų sto
kime ir toliau. Pirkome L. L. kaip jų vaikai gražiai išlavin
ti į gyvenimą ir naudingai dar
Paskolos bonus, bet dar ne ti'vaidina.
Po
perstatymui
kalbėjo buotis visuomenei, gimnazijos
visi. Mūsų broliai Lietuvoj sa
vo gyvastį paaukoja už Tėvy gerb. klebonas, kun. J . S. Mar- neteikia. Bet paklauskime, ar
LAIMINGA, LINKSMA, NESUS1RUP1NUSI MOTERIS
daug
mergaičių
eina
aukštus
tišiunas.
J
i
s
žmones
ragino
į
nę. Lietuva iš mūsų to nerei
Yra visuomet sveika. Suvargus, nedagalinti mote
Daž
kalauja, net nei aukos nerei bendrą darbą del įkūrimo lie mokslus universitete?
ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet
tuviškos
mokyklos
prie
para
niausiai
jos,
baigusios
gimnazi
kalauja, tik nori kad paskolin
jos metais yra jaunos, ir turėtų būti malonios k gerame
pijos.
Be
jos
ištautėjimo
ir
ją,
arba
eina
kur
mokytojau-'
upe, tai kentėjimai daro jąs pasenusoimis ir panurusiotume sumą pinigų nekuriam
subedievėjimo pavojus gresia ti, neturėdamos tam tinkamo
mis. Mažos ligos, kurios graužia moteris palieka žymes
laikui. I r už tą gauname gerą
ant jų veido ir figūros, ir kiekvienos sužiedotinės, mo
mūsų tautai. I r ištikro garie- prisirengimo, arba pasisamdo
nuošimtį.
teries ar motinos yra priedermė jaustis ir išrodyti kuogečiams reikia lietuviškos, ka kur raštininke ar valdininke
Argi mes atsižadėtume sa talikiškos mokyklos prie Šv.
riausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Laxvivaldžios įstaigose. Ir taip ben
bur Compound yra gera pągelba įvairiose ligose, nes
vo Tėvynės, nepaklausytume Kazimiero lietuvių parapijos.
dras išsilavinimas, įgytas gim
taiso ir pergali jų lyties silpnumus — nereikia pavojin
jos prašymo? To negalime pa- Juo greičiau ją įkursime, tuo
gų operacijų.
nazijoje, nors jai daug davė
'daryti. Jokiu būdu negalime geriau bus mums patiems ir
Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne savo laiku, nuo
— vistik nesuteikė jai speciaišsižadėti savo močiutės žemės. sykiu pasitarnausime
savo lumo, kurį galėtų gyvenime
nereguleriškumų, silpnumų, alpimų, periodinių kentėji
Pinigiškai apdrauskime jos tautai ir Bažnyčiai.
mų, netvarkaus apetito, išblyškumo, inkstų skaudėjimo,
praktiškai suvartoti visuome
šiurpulių, kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, karščiavimo,
laisvę, jos ateitį padarykime
Dar gerb. klebonas karšta nės naudai.
apkvaitimų, širdies drebėjimų, nerviškumo, chroniško
šviesesne. Mūsų broliai Lietu patriotine kalba ragino kaip
galvos skaudėjimo, nemigio, neramumo, abelno kentėji
Dar blogiau dalykas stovi su
voj kraują lieja, o mes nors dvasiniai ,taip medžiagiškai
mo, spazmų, širdies mušimo, slinkimų, skaudėjimų nu
mergaičių auklėjimu. Gerai pa
savo turtu prisidėkime.
garkaulio ir tarp pečių, gazų pilve, žiaugčejimų, neviršremti mūsų tėvynę Lietuvą, statyta gimnazija, tiesa, daug
Oėda butų mūsų kolonijai atlyginti už skolą kurią išsi
kinimo, nuo stinaus ėjo šlapumo su karščiu arba diegi
auklėja
savo
mokines,
bet
daž
mu,* susierzinimų šlapinimosi organų, slogučio, niežėji
jei savo kvotos nedapildytu- vežėme iš Lietuvos atvažiuo
niausiai tuo žvilgsniu teturi
mo, desperacijos, histerijos, lenkorreos, nerviško trau
nie, atsiliktume nuo kitų kolo dami Amerikon.
kimo, sustirimų, pilvinių gazų, vidurių išpūtimų, pasįtakos gimnazijos rūmuose; už
nijų. Mes visad pasirodėme
Po šiai kalbai L. Vyčių 82 gimnazijos sienų įtakos į au
tirinių, skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, tru
kai-štais savo tėvynės mylėto kp. choras, p. A. Šlapelio veda
kumo energijos, kojų
skausmų, nupuolimo ysčiaus,
klėjimą
veik
jokios
nėra.
Čia
jais, aukose neatsilikdavonie. mas, puikiai padainavo kelenerviško nusiminimo, melancholios, vėmymų nėščioms
mokinės
tvarkosi
savaip.
Pa
D a b a r ir neatsilikime. Mūsų,
esant, duslumų, skaudžių ir nereguleriškų mėnesinių ir
. . .
,i
tą gražių lietuviškų darnu uz- prastai tėvai pasamdo kam
m.
abelnų negalių, įsigyk, tii^ vaistų, tą jūsų lyčiai dovaną ir
Tevyne lauke- mūsų pagelbos
baigdami su "Lieutva tėvynė barį, pristato prie vaiko kokią
jus laiminsite tą dieną, kurioje pastebėsite šį apgarsini
pirm žiemos šalčių.
mą.
• ,*
v(. , .-., :
mt* i
mūsų". Žmonių daug a^sįkmkė tarnaitę, arba jau geriausiu
S
B
V
B
- *
:
ir- visi ramiai užsilaikė.
Trijuose kritiškuose perioduose- moteries gyvenimo, t.
atveju, kokjąMtetą, kuri, .#įa»a
yra, perėjimuose iš mergystės į moterystę, laike nfeštumo
MAŽŲJŲ VAIDINIMAS, DI ' 'PoY1ft*Mta?rRl$~ O d i n i a i , tegali ir temoKa rūpintis vai
ir "gyvenimo mainymo" Laxvibur Comp. moteriškiems
įvairus pasilinksminimai
ir ko auklėjimu. Tuo būdų mer
DŽIUJŲ KONCERTAS.
v
negeramams yra brangenybė.
šokiai.
Pilnus Laxvibur gydymfes kainuoja dešimts dolerių
gaitės lieka vienos sau. Gali
Gary, Ind. — Spalio 9 d.
keturiasdešimts centų, pusė — šešis dolerius ir septyLigšiol nebuvo galima daug me sau įsivaizduoti, kaip toniasdešimts penki centai. Laxvibur parduodamas tik LaTurner salėje įvyko dviejų Šv.
tikėtis^iš Gary lietuvių. Kaip k i o g e a p y s t o v o s e dalykas stovi
meco Laboratorijoje, Forbes netoli Moultrie, Pittsburgh,
Kazimiero parapijos chorų kon miestas taip ir 6v. Kazimie
Pa. Laxvibur bus pasiųstas tuo jaus kaip tik bus gautas
su mergaičių auklėjimu. Pri
certas ir perstatymas. Nusise ro parapija dar nauja. Turi
Money Order, cash ar banko draftas.
dėkime
dar
prie
to
įvestą
mur
kė gana gerai. Vaidino "Link me vilties, kad ši parapija iš•
sų
veik
visose
gimnazijose
kosmos žinios iš Amerikos".
augs į milžiniška, nes vis nau edukaciją (mišrumą:bernaičiaj
'—
Pirmiausia p. A. Šlapelis jų dirbtuvių stato, tuomi ix
NĄNTREAL J
paaiškino veikalo turinį, jo miestas didinasi. Parapija tai- Hiokosi drauge su mergaitė
mis),
tai
galime
jau
numaty
svarbą ir vaidintojų vardus ir pat neatsilieka.
HAMBURGĄ, DANZIGĄ ir L I E f O J U
ti, kokių baisių išdavimų gali
VIA
roles. Sakė, kad išskirus vie
Parapijonas.
Trečia
turėti toks nenormalus mergai
Tnaa
Kliaaa
ną berniuką, tai vien mergai
Kliasa
čių auklėjimas.
,
Susijungė
Red
Stpr
ir
Holland-America
Linijos
t ė s roles turi paėmusios. Mer
Tiktai vienas tiesas kelias į Baltic Portus '
Čia yra didelė spraga mū
gaitės turėjo paimti berniukų
LAIVAS POLAND IŠPLAUKS RUGPJŪČIO 10 D.
roles todėl kad pastarieji yra MERGAIČIŲ PENSIONATAS sų mergaičių mokymo ir auk
Valgiai geri. Graži vieta pasivaikščiojimui. Rūkymui kambariai
lėjimo srityje, kurią reikia bū
Kambariai po dvi lovas.
padykę.
MARIAMPOLĖJE
Norint daugiau informacijų apie kainas atsišaukite
tinai užkišti.
I
0
Veikalą vaidino priaugančių
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE OOMPANY
Chicago:
F. C. Brown,West Pass. / Agt., 14 N. Dearborn Street
Atsižvelgdama į šitą taip
Lietuvai įžengus į savitą ir
vaikų choras. Puikiai vaidino.
Nebuvo galima daugiau iš jų nepriklausomą gyvenimą, miL gyvą mūsų gyvenimo reikalą,
žiniŠSai pakilo pas mus švie Vargdienių Seselių Vienuolija
tikėtis.
Vietinis klebonas, gerb. kun. timas. Umu laiku įsteigta mū Mariampolėje, kurios tikslas yTurime kelete kompletų pereitu 1920 m.
J. S. Martišiunas ir vargoni sų Tėvynėje daiigybė įvairia ra rūpintis ypatingai mergai
ninkas, p. A. Šlapelis daug mokyklų. Šiandien mes turime čių lavinimu ir auklėjimu, su
1
triūso padėjo iki vaikučius ne tik pradedamųjų, bet daug manė įsteigti Lietuvos mergaį- I
Leidžiamos Lietuvoje Kaune
vidurinųjų
ir
aukštesniųjų tėms-katalikėms naują auklė
\
Kompletas
$3.00
\
jimo
ir
mokslo
įstaigą,
užsie
Galima gaut pirkti Dienraš mokyklų: progimnazijų, gim
vietoje
$6.00
tį ^DRAUGĄ'' pas
nazijų, mokytojų seminarijų. nio vadinamųjų pensionatų pa •
Pasiskubinkite
Mr. A n t o n J. Vishjiaučką,
B e t k a s d a r a i š k i a u r o d o m u s i j vyzdžiu.
\

4107 Šo. RockweU Str.

Ofisas Dkimiestyj:
Telefonas

• » » ! • « » —» » » » » » • » • » • • — » »

Teciau pažvelgus truputį gi
liau į mūsų mergaičių lavini
mą, turėsime šiek tiek susirū
pinti.
*

ž

1821 Soutli Halsted Street
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4
po pietų; t» iki 9 vakare

J. P. WAITCHES

* » • • » •

•

ŽINIOS IŠ U

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str.
I

MV

i

CANADA LINE

1900 S. Halsted Str.

ipo pietų; nuo 7—8:30 vakare. |
[Nedėliomis: 10 iki 1.
a
Telefonas
J)rcxcl 2880
A f i l i ! VllitSi f/riJk.VI
.o<

\*»m\

•

P R I E L. L. PASKOLOS
BONŲ DARBO.

^^^^^r^^^^~y

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
PEOPLES TEATRO NAME
1616 W. 47th St.
Tel. Boul. 160 !
VALANDOS: nuo 6 iki 8 vakare.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 ryte.
Ros. 2914 West 43rd Street
• Nuo ryto iki pietų.
.
Telefonas McKinlcy 263

>*>•*»»• • m » mmemmmntę*

LIETUVIAI AMERIKOJE.

Praktikuoja 30 metai
Ofisas 3149 So. Morgan St.
Kertė 32nd S t ,
Chicago, UI.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų
li«ų
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 1 iki 2 po pietų
Telefonas Yards 687

I

Dt. M. T. STR1K0LIS

» » » o » i

=

• ••

- - • • •

BIZNIERLAI GARSINKITES
"DRAUGE''

arba7 viena bizni, kaina stebėtinai pi
gi, turi būti parduota umu laiku,
Savininkas važiuoja Lietuvon. Atsi
šaukite

A- ^H«Pfll3NA« \

1314 So. 49Ui Ct.

tautos kultūros pažangą, tai
faktas, kad mokslo įstaigas
lanko ne tik bernaičiai, bet ir
mergaitės, kurias juk dar ne
senai tėvai nenoroms ir retai
teleisdavo į mokslą. Šiandien
besimokinančių
gimnazijeso
mergaičių skaičius y r a ne La.
mažesnis už bernaičių. Reikia
tik džiaugtis, kad Lietuvos
dukters šviečiamos, \v>\ ir jo v,
apsišarvojusios moksli", galės
būti naudingos Tėvynės dar
bininkės.

Pensionato tikslas yra:
1. išauklėti giliai tikinčias,
doras, kilnios širdies ir tvir
tos valios moteris, kurios su
gebėtų gyvenimo audrose išV

I 2334 So. Oakley Avenue

•

laikyti sveiką savo tikėjimą ir
dorą.
2. duoti savo auklėtinėms
tinkamo moterims išsilavini
mo, kurio įgijusios galėtų bū
ti naudingos visuomenėj dar
bininkės.
(Bus daugiau)

SPALIO 13
Laivas "OISCAR II"

SPALIO 26
Visa trečia kliasa susideda ii kajutŲ del 2 ar 4 žmonių. Del infor
macijų kreipkitės prie. vietinio agren
to arba ,pri© vieno Is Kompanijos

MOTERIMS ir VYRAMS

ofisų:
*
St-andinaiian-American L i n e
117 N . D e a r b o r n St., Chicago, III.
27 W h i t e h a l l St., N e w York, N. T,
123 S. 3-rd Su. Minneapolis, Miun.
VYasliįngton

i ••**

*•

DR. J. SRANKS
6YDYTW« IT CHIBOMAS
Ofisai
Gydo moterių ir
1657W. Madteon
vyru visokia* li
St. Kmp. Paulina
gas saro oflVaL 10 ilci 12 p,
» ar M1 iki 8 vak.
RonbuCiuai
R«a 6fia»8 30-H Fullerton
Ava. lCamp. Albany Ave.
Vai. 8 iki 8:30 ryt«
8:30 iki 9:30 vak.
Chicasro, 111.

Prigulintis

10,000 Markių $95.00

=

mm
Dr. 0 . VAFTUSH, O. D.
Jdglv

STPCIAUStAS
Palengvina visų akly
tėra pima kac
yra
rtežastlmi •kandeimo gaivos, svaigu
<j
lio, aptemimo, nervotuma, skaudančios
'r ufsldegusius karičiu akių kreivos a k y s
«atėrakto, neiniegto; netikras akis indedam.
Daroma egzaminas lektra parodantis mažlaustaa klaidaa Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Sergakite savo regėjimo ir vaikus einančius
mokyklos. Valandos: nu* 18 iki 8 vakarą
Nedėliomis nuo 10 Ik* 1 vaL po pietų.

J

Telefono* Drever 9661.

TARS1DUODA
~».V.

PljSE

permainai

1,000 Markių $9.75
5,000 Markių $47.75

r
"*L

-•--ai

KURSAS MARKIU
I (AUKSINįf) ŠIANDIEN

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
, tt

Chicago, Ulinoi3.
g> , , — ,

*

v

I PILEAVA
Laivas "'HELCIG OLAV"

A

I

DRAUGAS PUBL. CO.

Scandinavian = American line

y

•
•
•

DRAUGIJOS

UK1UV18

Cicero, ILL

1
I
•
I

Pasinaudokite!

SAUUNO

:

Virš nurodytas kursas inima Ir
persiuntimo kastus Lietuvon todėl
nieko nereikia dadėti prie šių su
vaų.
Ant didesnių sumų duodame speciališkai lemam kainas. Pmifai yra
pristatomi Lietuvon į trumpiausi
laika. Parduodama laivakortes i Ir
iš Lietuvos. Atsišaukite ypaisflcal
arba laišku 1

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU
160 N. Welis Street,
CHICAGO, ILL.

Valandos Uiui-o: Kasdiena iki 7-tai
kaina už pirma pa«iuiijinia, priežas
vaL vakaro. Nedėliomis iki
ti patirsite ant vietos. .Atsišaukite:
i
1-mai vai. po piet.
3512 South Lonc Avenue
Cbicaffo.

DRAUGAS
IltlIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIItlIlt

fi

PIRMAS ŠIŲ
METU SEZONO

III

!G||IWte4;tn.. $*ali»13 L i921
Iltll
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Dieyo Apveizdos Parapijos Svetainėje

CAIRES

18 ta Gatvė ir Union A ve.

Pradžia 8 4 a Vai. Vak.

Įžanga kieliyienam prieinama

3 jų Veiksme Drama is Lietuvos Kaimečių gyveni mo.

•-»•

Nedelioj, Spalio-October 16 d., 1921
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Maloniai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus teatro tikietus galimą pirkti iskąlno nes
tikietai s po numeriais. Šis teatras įcromus ir juokingas paimtas iš Eietuvoa k a i m e l i ų gyvenimo. P o
teatrui puikus šokiai iki vėlumos.
KOMISIJA.

V E I K A L Ą V A I D I N S LIET. V Y O I Ų 4-ta KUOPA
=

• ?.'' • — >
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X

**9 veikė.
\ daug daugiau nukentėjo UŽ
piZAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE (jHIGJlGOd
Visos Barės, kurios buvo už- lietuvio. Mat ir lietuvių auto
j silikusios suv mokesčiais, atė- mobiliai stipresni už lenkų.
J. N.
••» jo susirinkiman, laiškais su
~~~
•*•
daug i m a nuošimtis nuleidžia kviestos. Mūsų kuopa gyvuoja.
ma; Patartina kiekvienam Tre
Kuopos korespondentė.
Uninkui j ą įsigyti.
Galima
Iš BRIGHTON PARKO.
gauti " D r a u g o " spaustuvėje
CENTRALIU ORGANIZACI
adresas:
p r a u g a s Publ. <?o.
J Ų SUSIRINKIMAS.
Praėjusį šeštadienį organi 2334 S. Oaklev ave., Chieago, L. R. K. Labdaringos Są
P t %%l OUBBN .KOHCBRTIN K
zuoti Chieagos skerdyklų dar m.
;
.
jungos & kuopa laikė mėnesi
NEMOKĖSI PNIGUS BEdEIKALO
bininkai balsavo streiko klau
Prie to Tretininkams nau nį susirinkimą rugsėjo 19 d. Cęntraliu organizacijų ir
Musų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagoje
sime, jei prisieis pakelti to dinga y r a susipažinti su šv.
veikėjų svarbus susirinkimas
bažnytinėj
svetainėj.
kį streiką, kuomet kompaiijos Pranciškaus gyvenimu, kad
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip neganu
įvyks penktadieny, spalio 14
Pirmiausiai
buvo
išduotas
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
mėgins mažinti užmokesni.
galėta, kiek galima, sekti j o
cj. 1921 m. lygiai 7:30 vai.
•ioa mados Užlaikom visokioj laikrodžius, žiedus, sliubiKompanijos jau seniau pas gyvenimą, todėl tam tikslui raportas viešos rinkliavos ku vak. Šv. Jurgio par. ^svet. Vi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais-ir
ri
įvyko
rūgs.
12
d.
Obicagos
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsišku išdirkelbusios, kad atsisako pri bus jo gyvenimas plačiau apį
si
malonėkite
susirinkti,
nes
bysčiu Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
pažinti darbininkų unija; ir su rašytas ir patalpintas laikraš mieste. Paaiškino, kad rinkė bus išduotas viso veikimo ra
bame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
tos unijos viršaičiais turėti ką tyje " L a i v e , ' ' kurį išleidžia jos surinko $614.00.
muzikalifikus instrumentus atsakančiai.
portas
kaslink
gerb.
V.
Čar
Sekančios mergaitės ir mo
nors bendra. J o s pereitą mėne Kunigai Marijonai. J a u pra
neckio atsilankymo Chicagon.
sį savo įstaigose paskelbė " o - džia y r a paduota No. 15. K a s terys rinko:
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAG0, ILL.
pen s h o p . "
tad nori šv. Pranciškaus g y  Barbora Lindžienė ..
$7.62 Kviečia Centralių Organiza
Suskaityta 15,000 balsų, is venimą pažinti, patariama išsi Marijona Stankaitė .
Telefonas: DROVER 7309
9.43 cijų Valdyba.
J. A. Mickeliunas, pirm.,
kurių 85 nuošimčiai stovi už rašyti sau tą. laikraštį. A n t Magdalena Baksienė
10.28
streiką. Išviso apie 55,000 dar metų kaina paskirta. $1.50.' Uršulė Dausinienė . .
E. Statkienė,
rast.
12.85
~>
9
CUNARD U N I J A PRANEŠA
bininku balsavo.
Tą " L a i v ą ' redaguoja žino Petronėlė Dukavičaitė
13.53
Iš Ivitri miestų skerdyklų mas visiems lietuviams Ame Jadvyga Steponkaitė
14.01 IŠ D I E V O A P V E I Z D O S PAR. A P I E S P E C I A L I U S S U J U N darbininkų balsavimo pasek- rikoje misionorius k n n? V.
—
GIMUS T A R P E BALTIJOS
Naujausias Išradimas
— ?
Marijona Kiulkienė ..
14.34
miu dar negauta.
Kulikauskas.
IR S K A N D I N A V I J O S
Laikrodis kuriame randasi ir muzikos rekordai.
Marijona Grencaitė ..
15.15 Lietuvos Vyčių 4-tos kuo
Tiekiui nusistebėsi kuo
PORTU.
Tad kas panorės visą šv. Izabelė Sakalauskaitė
pos svarbus savaitinis susi
met iigiratl tą muzikų
17.16
T A I K U R ETNA ŽMONIŲ Pranciškaus gyvenimą pažin
kuri
slams laikrinkimas, įvyks ketvirtadienio Cunard linija turi už garbe pra rodlj.randasi
Jeiru nori turė
Ona
Kazlauskienė
.
.
17.93
nešti
visuomenėj
kad Ji padare ti U laikrodi savo na
PINIGAI.
ti tegul greitai nuo to 15 nu Valerija Grigalunienė . ^ 18.54 Vakare, spalio 13 d., svetainė specialius
sujungimas del pasažie- me, tai nereikės tau
didelius pinigu*
riu važiuojančiu per R. M. S. "Aqui- mokėti
merio užsirašo " L a i v ą . "
u i pianą,
phonograph
je,
tuojaus
po
pamaldų.
tania"
kuris
išplauks
iš
New
Yorko
ar
kitus
instrumentus
Ona
Rimkienė
20.04
Chieagos viešųjų darbų de
Spalio 25 į Baltijos portus. Važiuo nea sis laikrodis yra
"Draugo*'
Eep.
Visi
nariai
y
r
a
prašomi
ne
taip padarytas kad jis
partamentas Roosevelt road
jant štuo kelių galima iš New Yorko atstoja
Petronėlė Mališauskienė 21.10
vi«us"aurslia(iatbūtinai
atsilankyti,
nes
dar
daslektl
J
dešimts
dienų.
Atvažiavę
«l*rriJftiM
rouiik^T'ins
(gatvėje) dirbdino viaduk+ą
Morta
Dargelienė
20.93
•, .
, .. . .
.,
. a n t "Aąultania" Southamptonfc pa- tromMtun. *
IŠ BRIDGEPORTO.
A.
(iškėlimą). I š konkreto padirb
r
e
i
k
t
a
g
a
l
u
t
i
n
a
i
p
a
s
i
t
a
r
t
i
a
p
i
e sažierial persėda ant laivo
' \ S. mSSšSmitr todnmTŠ™
Marijona Petrauskienė 22.34
•
«
.
,
„
.
,
«~..«.:«rM«
%m•'
U,,,.;*,
BALTABOR"
kuris
išplaukia
Spalio »ISU»1Ų artistą, j no* iradinti trys* stulpai. Pagaliau
užsukus
Ona
Aukškalnaitė
23.59
laikrodi ir
paspaudus
Iš
moterų
darbuotės.
musų
rengiamų
vakafą
k
u
n
s
.
,
uepoju
fc*
ir Danzig,
arba ant "S. tam tikra jnizlkeii. Al*
3Rigra
1 m a Reval
iš Londono
PillaUt
pritrukus pinigų
sulaikyti
taip
rraiiai
Petronėlė Tubutieiiė ., 23.73 bus sekmadieny, spalio 16 d. S. Smolensk" tiesiai J Danzig ta pa- laikrodis
rroja kad tavo draucai
darbai.
Spalio 2 d. A. L. R. K. Mo
stebėsis. l a i k r o 
Albina C. Alaburdaitė, rašt. eta diena.
<APgr.) tikrai
26.30
dis rrofa apie 20 mi1 Zopia Kačinskaitė . . .
Šiandie tie konkretiniai stul terų Sąjungos 1 kp. laike
aiita vienu kartu.
- f - -*-26.90
N. N.
Sis laikrodis yra g e 
mmm
= c •4 i • •
3E
pai griaunami. Viešųjų darbų skaitlingą susirinkimą.
rai Ir y iprlal padirbtas
iŠ bronzo Ir reral p,,,
Tuozapina Rimkaitė . . . 28.95
auksuotas. Jo išvaizda
komisionierius sako, k a d žie- Svarstė apie vakarą, kuric
yra tikrai artisttfika, jis
29.41
N.
N
.\
yra tlkrn pntrnjilnlrnij
mą jie gali griūti ir pataikyti - ^ ^ l a p k r 2 6 d
Kadangi
namo. Jis užlaiko laika
Barbora Rudakienė .. 30.42
reguliariai Ir geriau neNKVS Y O R K N Y
O lH?OADWAV
ant praeinančių traukinių.
irn kokis kitas laikro
tai bus šeštadienio vakaras P. Vaičikauskienė
Ties* K e l i o n e j LIKTI \ .> PKK P1LLAVA
30.46
dis.
Tuos stulpus pastatyti at programos nerengs. Nutarė
MTncikale da'vs
yrr
(Karaliaučių P r i e p l a u k a )
a p k l o t e laikrodžio taiĮlberta
Purtokienė
.
.
.
33.85
.
A
R
B
A
P
E
R
L
I
B
A
V
4
,
H
A
M
B
U
R
G
Ą
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E
I
T
K
Ū
N
U
S
siėjo 60 tūkstančių dol. Juos
k>»d n'«4co nekenkia s"
Sluomi linksma' mums pranešti, kad mes pusidarbavom idant
tik dovanas duoti už gražiau Petronėlė Rakašienė ., 37.52
a^lu jndfiimii
lai k r o
musų pasalieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
sugriauti atsieis apie 20 tūk
dilo. ir nJ>tf>t jis Rdno
«li» tnlp «ra*n* tonus.
ČIAI I
PIIAJLVĄ..
sius lietuviškus i r ameriko- Ona Girdvainienė . . . . 38.09
stančių dol.
Sis laikrodis yra di
Lietuviai, važiuojanti J Pillavą. aplenkia Lenkų Juosta (Korldodeles
Vertės kiekvienam
niškus šokius.
rą Ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia
jis
yra
netik geras lai
Julijona Pudžvelienė . 49.50
Susine3imas su Plliavą, tai yra nauja šaka musų rcgruliariSko su_
ko atlaikytas brt kaipo augrštos mšies mu/iĮ-alis instrumentas ir kaipo pacrruž.iniuias
SUSEKTA KLAIDA.
P-lė M. L . Gurinskaitė išnamui, Kvarantnojamas an« 25
metų.
sinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tat
Jis yra vertos suvirs $18.00, bet mes ji parduoduoslme per. Šį m«ne»| u i *6.50. Atsimin
trumpas ir parankus kelias namo dasigauU.
kite Ai pasiulijiinn, nes jo kaina vėliau bos $18.00. SAl DOKIT0S ORKA l'KO(..t
Dideli dviejų sriuba palto laJvst <4piankist
DABAR!
Pranešta, kad miesto valdy davė raportą iš Moterų Sąjun
Išviso . . . . . . . . $014.00
"L1TUANIA La|ikr. 8
"ESTONIA" Lapkr. 23
Nesiųskite pinlngn iškalno, tiktai parašykite savo vardą ir adreso A I K K I A I , ir
gos
Seimo,
įvykusio
Cleveland.
pasiuskit*, mums su 50e. krasos ienkleUais kaipo persiuntimo lėfaj o mes pristatysime
bos kova už gražinime 5 cen
"POLONIA"
Spak)
1»
"LATVIA"
Lapkr.
9
Kuopos pirmininkas visoms
Jums laikrodi, ui kurt užmokėsite kuomet rausite, ftį laikrodi galite išmėginti per
Pasaileramn tiesus p«taniavimas tarp LIBAU-DANZIG-HaUfaz, Con.
dešimts dienu, jeigu jums nepatiks galite prisiųsti atgailos o mes
sugražinsime
tų važinėti gatvekariais gal Oliio. Raportas buvo priimta? rinkėjoms ištarė širdingą aeių
Vial laivai turi puikus kambariu* trečios UkMos keleiviam*
Tamstai piningus atgalios. RAAYK SIANDIKNA*
šiuo kartu neturės pasisekimo. su gausiu delnų plojimu. Na
Kreipkitės prie musų agentu lusų mieste arba pa*
įž tą jų pasidarbavimą ir kuo
UNION S A L E S CO. D E P T . 40
K, W. KEMPF, Geu. Westem Paas. AgL 120 N. Į>aSalle St. Chicago
Nes kuomet miestas komerci- rės džiaugėsi tokiu Seimo papa nutarė del rinkėjų sureng
673 West Madison Street .
Chicago, Ulinois.
jos komisijai statė įrodymus, vykimu ir kad organizacija
ti padėkavonės vakarėlį, ku
pamiršo prie kompanijos išlai sparčiai auga; k a d jos turtą
•
•
dų pridėti 2 milionu dolerių, jau siekia 10 tūkstančių do ris trumpame laike įvyks.
•
•
Baigiant susirinkimą pirmi •
kuriuos kompamja išleidžia
•
lerių.
mokestims (taksoms).
ninkas užklausė, gal kuris no •
I
Parsiduoda bučerne ir grocerne geroj vietoj, biznis išdirbtas per
Dar p-ni A. Nausėdienė ap
i
Atrodo, kad iš tų malomų
ri įstoti į garbės narius. Pir • 16 metų, yra šaldomoji mašina, taip kad nereikia ledų pirktų, I
grudų pasekmėje visvien ne sakė gautus įspūdžius laike miausia S. Mališauskas paaiš- • elektra, malama mašina, mėsai pjiauti mašina ir kiti įtaisymai. Na I•
bus galima iškepti duonos. Seimo: seime ir clevelandiečių rino, jei atsiras devyni garbės • mas ir "biznis priguli pačiam savininkui. Priežastis pardavimo sa •
Tuo tarpu abiejų pusių advo sąjungiečių, kaip puikiai buve lariai tai jis" bus dešimtas, • vininkas eina | kitą biznj. Norintieji prkti kreipkities pas savininką •
s
I
i* VTIŠKEVIČIUS
katai t naudojasi augštomis al jų priimtos ir gardžiai vaisi
?et neatsirado iki tiek. Jadgomis už savo darbus.
namos. Narės tuo visu džiau
314 Kensington A v e .
Chicago, 111. I
/yga S. Steponkaitą pradėjo
i
gėsi, lyg pačios ten butų bu
nokėti
antrą
šimtinę
garbės
I
TRETININKŲ ORGANI
vusios.
tarystės ir paklojo $25.00 ant
ZACIJOS REIKALE.
Bell long-distance telefono linijos yra
Kas įdomiausia, kad parsi
<talo. —
tai balso vieškeliai visos tautos. Kiekvie
vežė piragaičio, Lietuvos mo
Šv. Pranciškaus įsteigta Tre terų veikįįų atsiųsto su pas
Jeigu daugiau tokių narių
nas iš 12;000,000 Bell System telefonų ku
7?
tininkų Vienuolija per 700 veikinimu iš mūsų brangio? >utų Labdarių tarpe butų len
rie yra operuojami yra sujungamį viens
metų savo gyvavimo
laiką
su kitų kuomet tik norima.
tėvynės. Ta graži dovana, JOF gva sudėti reikalingą sumą del
daug gero padarė žmonijai, yfiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
įamo pastatymo. Visgi tiki
^ Šiuo didelių systemų komunikacijos gapatingai šiais laikais globo kvapsnis pas nares sukėlė
nės,
kad
8-toj
kuopoj
atsiras
džiaugsmą.
''LAIVAS^ eina kartą į savaitę, r
jant popežiams: Leonui XIII,
'ti visi Amerikos. biznieriai naudotis kurie
"LAIVE" talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš
r daugiau garbės narių .
Kuopai
perstatyta
dvi
nau
Pijui X, ir dabartiniam Be
tik nori pagerinti savo bizni, taip-pat ga
kinimas.
' -»f
J.
Petraitis.
nediktui XV, yra po visą pa- 'jos narės, būtent, p-nios Nad
lima ji vartoti ypatiškiems pasikalbėji
"LAIVE" telpa daug tikybinių straipsnelių.
šaulį išsišakojusi.Kai p prane- varienė; ir Norkienė,
mams tarpe draugų.
"LAIVAS" atveža daug žinių iš kataliku gyvenimo ir darbų.
-N
CICERO, ILL.
ša laikraščiai yra jų apie trys
Mūsų 1-ma kuopa turi ge
"LAIVE" tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bucyg žaGali šaukti per ,savo telefoną tiktai rei
miUonai tarp visų tautų. Ki- r ą patarėją asmenyje p-nio>
dėjp ir toliaus..tą "Laivo" skyrių užpildyti.
kalauk " L o n g D i s t a n c e / '
tų tautų Tretininkai y r a ge- A
"Moterį
N a u s ėdį e i l ės,
Nors ši kolonija nedidelė,
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias
rai susiorganizavę, tiktai mn- D i r v o s " redaktorės. Kada tiV /ienok nuotikiais turtinga.
lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
su lietuviai to neturi. Prie to
. . ,.
., ,
Gct acqualnted with the m o n c y and time s a v i o g
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti
Vienas lietuvis J. B. nusi
44
station t o station " service, ešptained o n Page 12
,
__ ,. . . .
.
susirinkiman
atsilanko,
gerv
v
kodtagiausia.
of
the eurrent issue o i the Telephone Directory
ir
sveikų
patarimų
netrūksta
pirko automobilių pasporstaudar apsipažinę
musų Tretininkai
mažai
yra
su ta organi
"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c
zacija ir kokią ji naudą neša Garbė 1-mai kuopai turėti to ti. Važinėjo su juo po Cicero,
Adresas
kias
nares.
iet
t
a
neužteko:
išvažiavo
į
ILLINOIS BELL T E L E P H O N E C O M P A N Y
žmonijai. K a d palengvinus ta
me dalyke Kunigai Marijonai Kuopos fin. raštininkė pui Dhicagą spalio 9 d. Ten ant
išleido knygutę: "Tretininkų kiai dirba. Nors p-lė B . N a u campo Western Ave. ir 52Jubiliejus, 700 metų sukaktu- siedaitė nesenai y r a tą vietą S-vės susikūlė su lenkų auto2334 So. Oakley Aventte
.
Chicago. Ulinois.
vin." J o s kaina 8 centai. Kas į užėmusį, vienok jau daug nu- Jiobiliu. Lenkų automobilis

CHICAGOJE.

SKERDYKLŲ DARBININ
KAI STOVI U2 STREIKĄ.

PRANEŠIMAI.

Steponas P. Kazlawski

DYKAI! STEBĖTINA MUZIKA!! DYKAI!
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RALFUOS AMERIKOS LINIJA

•

•

•

-

' • -

,

—

A N T PARDAVIMO
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Every Telephone Is a LongDistance Station.

Užsisakykite " L a i v ą

"UUVJIS"

i

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGf
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