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MISIONIERIAVIMAS KINŲ
TARPE.

Apleisk Ruhro Plotus Arba

GAL PREZIDENTAS ĮSI
MAIŠYS ANGLEKASIU
STREtKAN.

mm

LIETUVOJE,

Lietuvos Respublikos Užuojauta

KOVA DEL RABINO.

WA$HINGTON, rugp. 1L pa*a*, dalyvaujant ir Lietu(LIBį). — Apie prez. Hardin- iros atstovui, ir iš ten palydė.
ŠAKIAI. — Lietuvos respu
go mirtį Lietuvos Atst. Car-ijo prezidento Hardingo kūną
NFAV YORK, rugp. 14. —
AVASHINGTON, rugp. 14. blikoje, tai bus regis pirmas neekis rugp. 3 d. vakare gavo į ligi Capitol, kur buvo atlikŠio miesto daly Manhattan
— Kalbama, kad grąsinantin atsitikimas, kad valdžią užda oficialį
Valstybės Sekreto-] ta pamaldos ir iš kur vėliau
gyvena daug kinų. Kuone vi
rė,
ir
užantspaudavo
žydų
si
anglekasių streikan ar tik ne
riau iu^bes pranešimą, ku- kūnas buvo išvežtas prezidensi jie pagonys. Pastaraisiais
įsimaišys Prezidentas Coolid- nagogą (maldos namus) Ša
riame Valstybės Sekretoriaus to Hardingo tėviškėn palaido
laikais imta darbuotis atvers
ge. Vakar Prezidentą aplan kiuose.
prašyta liūdną" žinią pranešti jimui.
*
ti juos tikron švieson, krikskė anglių komisijos narys OTrumpai suglaudus to įvy Lietuvos vyriausybei.
Kai
Nuliūdimo ir pagarbos žen
čionybėn.
tis
Smith.
Iš
to
ir
pakilo
kio,
istorija
bus
šitokia.
DidLONDONAS, rugp. 13. — derybas su
Vokietija. Tai
po atsakymą į pranešimą Lie- klui Lietuvos vėliava
buvo
Kinu apgyventame kvarta
kalbos
apie
įsimaišymą.
»
žiąjam karui iškilus, pasimi- £ v Q g m i n i s t e r i s p i r m i n i l l k a s nuleista ligi pusei stiebo per
le yra Viešpaties Persimainy- Anglų su franeuzais eutentė vienatinis išėjimas.
Nežinia, kokios akeijos im rė vietinis rabinas. Vokiečiai (ialvanaupkas atsiuntė kabelį visą savaite ligi rugp. 10 d,
Anglija nogina, kad Fran
ino parapijos bažnyčia: Toa tikrai baigiasi.
usymo Sakms pirmučiausiai
nuo sis Prezidentas.
Anglija jdavė
Franci jai eija daug nukentėjusi
p a y e s d a m a s a t s tovvbei parei- Taipat atstovybės ir Lietuvos
bažnyčios rektoriaus pasidarnotą. karo.
Bet pažymi, kad nepareikalavo rabino, kad per k - t į A m e r i k o s
v v ) . i a „ ? vl,oi konsulato New Yorke raštinės
daviniu
sudarytas misijos (podraug ir Belgijai)
II. žinoma, Ralėtij dnoti roies- L i e t n v o g „ m iribflMfą del buvo
uždarytos trečiadienį,
komitetas, kurs darbuosis ki Notėje išreiškiama žodžiais mažiau nukentėjusi ir AngliAnglijos mintys apie Franci- ja.
I r pastarosios gyvento
tolio gyventojams, žydams j - '
idento mirties.
T a s b u . rugp. 10 d. (pakasynų dieną).
nus atversti katalikystėm
ją,
jai velka didesnes sunkenysakymus. Rabino nesant, o - j V o p a ( l a r v t a ^
VaJstvhos
Komiteto nariai yra sava
kupaeijos valdžia, paskyrė lai ( l p l ) a r t a m p n t i }
p i r m a ,iic-nyjė,
Anglija pažymi, kad jai jau bea už Franeijos gyventojus,
LIETUVOS ATSTOVAS
noriai darbininkai. Jie laiko
kinai
eiti
rabino
pareigas
pus
'
Anglija stato paskutinį žoLONDONAS, rugp. 14.
vilkti
pokarines
rugp. fi.
PAS PREZIDENTĄ
rogularius susirinkimus šios pakarto
l<
rabinj
Auarcborovičių,
kuris
IĮ Franeijai,
Reikalauja KUO-j
kuo-. Anot žinių iš VVokietijos,
raneijai, neiKaiauja
oktetuos, te
COOLIDGE.
parapijos mokyklos bute. Su sunkenybes ir ji negali ilgiaus j <!•
Antradienio vakare visos e-<
laikinai
žydų
tikybos
apeigosirinkimuose vadovauja knn. ramiai laukti ir žiūrėti, kuo-j veikiausio atsakymo ir veiki-jnai komunistai nepasitenkinę
mis, ir jų dvasiškais reikalais san<v*io* J ^ t o i i i g t o t t svetimų
met
Franeija
naikina
paaka-Į^oKitaipgi,
Anglija
veiks
j
atmainosis
valdžioje
ir
kelia
A Y A SWH I N C T T O N , rugp. 11
Caralt, apaštalinis misionie
f
rūpinosi
ir
vadovavo
ligi
1922
kraštų
atstovybės
uždėjo
s
i
m
|
•
**T V J T * £ T
4
tinę progą atgauti iš Vokieti- viena,
riaušes įvairiuose miestuose.
10 d.,
rius iš Kinijos.
^ot;;n, i s ^ s v ; ™ ^ Mt^^noUmi JVTB).
i^ r >J- — Vakar,
vaKar, rugp.
K
metu.
jos karinį atlyginimą.
patijos išreiškimui mirusiam]
'
'
^
'
Susikirtimai su policija seka.
c
Iki šio laiko tas komitetas
PARYJtttJą rugp. 13. — Daug žmonių nužudyta ir su
.,
.
_ _ , .. i 11 vai. rvta, Lietuvos atstoKuomet Franeija
stumia
Kadangi šis " r a b i n a s " bu
savo darbais
pažangi noja.
.. ,
Anglijos nota išjudino visą o- žeista.
vo tik svetimženkliuos, t. y. prezidentm vieną bendrą di-Į
J a u daugelis kinų ir ją šei Vokietiją pragaištin, kad pa ficiali
vas Čarneckis buvo priimtas
Paryžių.
Aukštieji
skui
iš
jos
negauti
jokio
atly
netikras,
ir
be
tam
tikro
mok
mynų mokinama tikėjimo švi
delį vainiką.
Paskutinei pa-1 n a u j f l i j o S u v V a l s t y b i ų prezifraneuzų viršininkai tvirtina,
ginimo,
ta
pati
Franeija
ne
slo
cenzo,
tai
praeitais
me
COOLIDGE
BALTUOSE
rvte
buvo
susirinkęs
į YVliite šalių atstovais oficialėj audieesos. Be to, pačiam darbuo
kad
Anglijos
nota
grianja
engarbai
atiduoti
trečiadienio
e n t o Coolidge kartu su kitų
Anglijai.
. RŪMUOSE.
tais, miesto gyventojai pasi House visas diplomatinis kor- dncijoje.
toji) komitetan atsišaukia vis moka savo skolų
tentę ir skelbia morale ir eko
kvietė — rodos iš Slabados —
daugiaus narių, norinčių pri .Tiesiog tas skolas ignoruoja, nomine J^ovą Franeijai.
Anglijos užsienių
reikalų
AVASHINGTON, rugp. 14. tikrą rabiną p.
Šiur'ą, ku "FRANCUA JOKIU BUDŲ
sidėti prie tų nelaimingi] pa
- » 7 P E N K I GRYŽO.
Laikraštis Matin Anglijos — Prezidentas Coolidge savo riam atvykus ir pradėjus ei
sekretorius
lordas
Curzon
pa
gonę atvertimo.
NEPASIDUOSIANTI."
notą vadina arogantiniu do ekzekutyvį ofisą
reiškia
Franeijos
premierui
perkėlė į ti rabino 'pareigas,
senasis
V. Persą i mainymo parapi
v * Sekmadienį po pietų 7 vaikumentu,
kokio
Franeijos
vy
Poineare, jog gana tų diplo
Baltuosius
Kuinus.
Tečiaus
pajuto
gręsiantį
sau
pavojų,
jos mokyklos bute kinai, kaip
AVILLTAMSTON, \Mass., r. kai, 4147 S. Micbigan ave.,
matinių susirašinėjimų, lai riausybė dar neturėjusi.
gyventi
nepersikels,
kaip
il
ir
nenorėdamas
užleisti
savo
suaugę, taip jų vaikai, bus
11. — Jei santarvės karo sko-' išėjo į Jackson parką ir nekas baigti visus .reikalus su
gai
Kūmų
neapleis
Mrs.
HarKiti
laikraščiai
negali
atsi
pelningos
vietos
kitam,
nuta
mokinami angliškos kalbos.
lų revizija bus padaryta neat-j gryžo. Pranešta policijai, ku
Vokietija.
ding.
Tas
imt
keletą
dienų.
rė
su
savo
šalininkais
jo
ne
stebėti,
kad
Anglija
reikalau
Komiteto nariai lankosi T>o
ški riama kontribucijos (repa ri per naktį nesurado^
Anglijos notoje aiškiai pa ja iš Franeijos skolų.
įsileisti, ir iš sinagogos vyti racijos) dalimi, tuomet fran
Toks
kinų Uamus
ir kai-kurioms
Vakar penki tečiaus gryįo.
žymima, kad Rubro okupno- reikalavimas, sako, tai tikras
laukan.
Žydai
skilo
pusiau,
KABINETO SĄSTATAS
M-imviioms teikia reikalingu
euzų viešoji opinija tuojaus Jie pranešė, kad du
vyru
tė yra nelegalė, kad tuomi pe- P r a n c | ) a i p a ^ m m i m a s
ir
pasidarė
dvi
partijos,
ku
JAU PASKELBTAS.
bus pakeista, sako Canon Er- juos ėmė automobiliniu pavapatarimų, kartais duoda rei ržengiama Versailieso taikos
rios
pradėjo
tarp
savęs
peš
Kas link Rubro okupuotės
nest Dimnet iš Paryžiaus, ku Žinėti. Nellie Klutb, 13 m.,
kalingos pagelbo?.
sutartis, kad tas Mausimas
tis,
vieni
laikydami
senojo
LONDONAS, rugp. 14. —
legalumo, Franeija atsisako
ris čia \Yilliams kolegijoj tu ir Helen Uiko, 15 m., negrySukrikščioninti New Yorko turi but
pavestas išspręsti
rabino pusę, antri naujojo.
Iš
Berlyno
pranešta,
kad
nauIdiskusuoti. Kai-kurie laikrašrėjo paskaitą.
Kol tai neį žo.
kinus yra plati dirva. Tki šio Tarptautmiam Teismui.
Į!
.
J .
Pagaliau,
pereitais
metais
žy
•
..
» r - • ..o voi <*iai tik pažymi, kad atpildy- jas kauelieris Stresemann jau
vyks, pridūrė jis, sunku įsi
laiko ta dirva buvo apleista,
Franeija Anglijai yra kai} .. •
\
dų
Sekminių
pirmąją
dieną,
paskelbi'* naujo koalicinio ka
vaizdinti, kad Franeija konLincoln parke ties Granto
šiandie pakeltas darbas.
ta suvirs 14 bilionų auksinių' « * k w M 8 ^ d.dz.urna balsų
sinagogoje iškilo dideliausios'
bineto sąstatą.
markių ( 3 , ^ 0 0 0 , 0 0 0 ) .
Tą i'Hsprendusi
( t l ^ j l P
.
.
jtribuctps klausimu sutiktų stovyla policija rado pames
ARKIVYSKUPAS RAŠO
tą 3 savaičių kūdiki mergai
skolą Anglija turi gauti ar iŠ teritoriją, ir kad anais memuštynės ligi kraujų, ir tik e^l ,
...
...
,
DAR
MAŽAI
J
I
E
TURI
tais
,atl
MISIONIERIAUS BIOG
!
&*&&*
raginusi
Nes tai bent
ųegalimas
. . ., , v
.
. (daryti
kokias daiktas.
atmainas, tę.
Vokietijos^ ar 1S Franeijos. •
SKOLŲ.
nergingai įsikišus vietos-mi
Galimas daiktas, kad preRAFIJĄ.
Anglijai tie pinigai reikalin Franci ją okupuoti Ruh n plo
licijai, pavyko numalšinti įni mieras gali netekti stipraus
CHICAGO. — šiandie pra~
gi atmokėti Amerikai skolas. tus.
tą
pačią
dieną
teko
uždaryti
LONDONAS,
rugp.
14.
—
Kas iš tų
kontraversij ]
rtusią minią. Valdžiai todėl pagrindo ir gali pasitraukti j matomas gražus .oras; kiekBet Franeija negalės gau
AITTAVAUKEE, AVis., m g .
ir uždėti antspaudas ant si
Iš
,Varšavos
praneša,
kad
len
Tik ži
iš užimamos vietos.
Bet iš šilčiau; po pietų ar
13. — Vietos Arkivyskupas ti iš Vokietijos jokio atlygi bus, sunku pasakyti
vakare
nagogos
durų,
kurios
jau
da
kų
valdžia
darbuojasi
Ameri
Messmer renka medžiaga, mi nimo, kaip ilgai
ji okupuos noma, tiek, kad Franeija nu
to negali pradžiugti jo prie gali but lokalių griaustinių ir '
bar antras metas tebėr ligi
koje
gauti
15
milionų
dolerių
sionieriaus Tėvo Bonduel bio Rubro
teritoriją.
Dėlto tą sprendusi neapleisti Rub.ro.
šai. Nes franeuzų visuomenė lietaus.
šiolei.
paskolos.
Tuo
tikslu
Ameri
grafijai parašyti. Tas misi teritoriją, kaipo nelegaliai už (Ii Anglija tuo klausimu vis
jsitikinusi, kad Poinearės vieI
kon
siunčiamas
pirklybos
mionierius darbavosi AVisconsi- imta turi evakuoti ir pradėti labiau? netenka kantrybės.
Birželio 22 dieną šių metų t ą /tokiame atsitikime turės
nisteris.
no valstybėje senaisiais lai
atvyko į Šakius trys moky- užimti Louis Loucbeur
————•^
kais, kuomet čia dar buvo ma
ciąusi Lietuvoje
rabinai, iš
Tas
Loucbeur
paeina
iš
su
Lietuvos 10 litrą
$1.00
7 ŽMONĖS ŽUVO.
žai gyventojų ir dar mažiaus
Mariampolės,
Raseinių
ir naikintų Franeijos. plotų. Jis
Anglijos ster. svarui 4.61
katalikų.
Švėkšnos,
ištirti
v.etoje
bylą,
lnWo TekoTwtnikci jos milliste
PUEBLO, Cal., rugp. 14.—
Franeijos 100 fr.
6.21
Vokietijos
J o pozioiia
f'ia nelaimėje ant geležinkelio ir padaryti teismą. N u o b i r - | r h l
Italijos 100 lirų
4.53
MISIJINĖ KONVENCIJA.
susidaužus dviem traukiniam žebo 22 ligi liepos <į,d., "tai j a t ž v n f f i „ yra Poinearės poziVokietijos 100 mrk. .000023
vra
per
15
dienų,
jie
čia
tar-•
..
7 žmonės žuvo.
Lenkijos 100 mark. .0004
N O T R E RAME, Ind., m g .
dė abi pusi, prirašė
krūvą • ^ '
13, _ Vietos katalikiškame uprotokolų, vartė Šventąjį Ra
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiil
PALIKO NEMAŽUS
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•
V"
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•
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'V.
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niversitete
seka "Cotbolie
TURTUS.
stą ir peržiurėjo visus Moizes J j ~
Stndents' Mission C r u s a d e "
ss
.
įstatymus,
norėdami
sutaikys
i
AVASHINGTON, rugp. 14.
konvencija. Dalv^vauja apie
BERLYNAS, rugp. 13. — i š i m t a i monių sužeista kovoje — Miręs prezidentas Hardinpusantro tūkstančio delegatų
S I Ų S K I T E į Lietuvą Per
Vokietijoje komunistų ir so- policija.
gas paliko nemažus
turtus,
iš visu Suv. Valstybių.
cialistų keliamos
kruvinos
Tečiaus komunistai su so- vertės 750,000 doleriu.
Tai limybės, ir todėl galutinai pa- s j
riaušės pasibaigė
kanclierio' cialistais
pašalindami Cuno visa su mažomis
išimtimis darė sprendimą, kad. senasis
7 NUŽUDYTA GELSEN
Onno valdžios atsistatvdini-' valdžią laimėjo tik tiek, kad tenka našlei, Mrs. Harding. •
KIRCHENE.
rabinas A. neturi teisių būti
jų trys atstovai, turbūt, ineis
s 3
D1H
daugiau rabinu, ir visą bylą, ' |
SI
koalicinin kabinetan.
Pradėjus
rugp.
9
ligi
rugp.
Naują kabinetą suorganizu
D F K S S E L D O R F , m g . 14.
Nes naujo kanclieriaus nu rugp. 12 d. Chicagoje nuo au visą tardymo medžiagą bei I
oti
pakviestas
žinomas
liau
— Okupuotame franeuzų mie
sistatymas'bus Cuno valdžios tomobilių nežuvo nei vienas protokolus, perdavė Ministe
Nes, * Draugas pigiausiai siunčia ir geriaudies
partijos
vadas
Oustave
rijai Kaune.
ste Gelsenki rcheh, arti Essų,
nusistatymu. .Tečiaus socia asmuo.
j
jis suor
šiai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiauvokiečiai riaušininkai pradė Stresemann. Sakoma,
listai turi vilties, kad jiems
- i
=
:
i a s L J e t u v o s b a n k a s : Vkio
Bank
jo plėšti krautuves. Franen- ga-vizuosiąs koalie nį kabinę- pavyks kanelierį palenkti prie nesą kritikuoti.
Gal tik to pirmas
Banką.
Žydų toks
tikybos
dalykuose tai J \ sPramonės
* b ? r t ^ h ^ | |
atsitikimas.
zai kareiviai apmalšino riau tą,
derybų su Franeija.
dėl, kad savo apsukrumu ne
"Draugas** siunčia pinigus litais, ir doleriais:
tiLietuva"
Pašalinti Cuno valdžią bra
šininkus. 7 nužudyta. ,
Patsai Stresemann nėra so gali ano pasivyti.
Strese
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
= =
ngiai atsiėjo.
Riaušėse ke cialistas, turtingas, bet ne in- mann Stinnesą
kaltina, kad
ATLANTA, GA., rugp. .12.
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
Vėtros laiku Chicagoje gai lios c'.ešimtys žn^onių žuvo į- dustrininkas.
Nesenai
jis šis perdaug
spekuliuojąs ir
s s
srininkai prie gaisrų ir prie vairuose miestuose, kuomet! buvęs žinomo kapitalisto Stin tuo būdu kraujas turtus. Dėl - Georgia valstybėje nofiCHICAGO, ILL. 1 1
2334 S0. OAKLEY AVE.
darbininkų j nes draugas. Tečiaus pasta- to, jis iŠdalies atsakąs- ir už ma įvesti mokesčius už viso-. d^
potvinių buvo šaukiami dau komunistai dalį
VII
IIHII
IIIMII
j a t r a u k ė generalin streikan. I raišiais laikais jis ėme Stin- markės kainos puolimą.
giaus 1,000 kartų.
kius pertekliaus daiktus.
iiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimititiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiMiiHiiiNini

TAIP ŠAUKIA ANGLIJA SAVO DRAUGEI
FRANCIJAI

VOKIEČIAI KOMUNISTAI
KELIA RIAUŠES.
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PINIGŲ KURSAS.

Vokietijos Kanclieriaus Cuno
Valdžia Atsistatydino
KABINETĄ S u ^ T M M V I E S T A S GUST.
STRESEMANN

L

PINIGUS
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DRAUGĄ
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Antradienis Rugpj. 14, 1323
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rinktomis budgeto komisijor ( legacijai, ir jai apsilankius *y
Sociąlisai liaudininkai pik ms yra žinoma, kad Kristus}
li štai susiskaldę į kelias dalis AR ŽUVO KRISTAUS BAŽ
mis. Tai pasisekė. Išėjo na*- kiu su McCormick'u pas Vals.
siūlė įstatymais uidaryti ku varė lauk iš Bažnyčios per
NYČIA,
ir likvidavo partija,.
jos budgeto sistemos įstate- lybės sekretorių, visa proble
t l
nigams ' burnas
bažnyčiom kančius ir pardundančius baž
JTiesa jų originale partija
mas sulyg MoCormick pienų, ipa tapo sėkmingai išrišta: sUdar gyvuoja. Bet iš jos beliko
Nesakysiu koks tai laikraš Krikščionįs demokratai į tai nyčioje o ne mokinančius.
tmltnią itakyrtu nedėldleniu* tik vieni grobai. Didžiausia tis, kad blogiems raštams, ap ftsakė, kad konstitucijos yra Mums yra žinoma, kad Kris To pasekmė ta, kad kuomet' sitarta kaip bus atlygintos da
atskirų valstybių, miestų ir ^ nebaigtos mokėti skolos, kaip
MtUmi
,—-*
M-it socialistų dalis persimetė - fa garsinimo nepadaryti. O tas garantuota
bažnyčioms vi- tus, liepė daugiau klausyti
šistų pusėn. Kita dalis suor laikraštis išvadinęs kunigus soms laisvė; ir kunigai baž Dievo, negu žmonių. Taigi Kri kitų išlaidos didėja, taksai! bus sukeltas fondas baigti AOi pratvttttratt mokai likalno. Lai
auga, tautinės išlaidos tiek* merikos okupuojančių jėg,j
siaus
nurodymu,
katalikai
ganizavo
naują
partiją.
Daunyčiose
tvarkosi
savo
kanopiemenimisvjpkelhia,
kad
Kris
t u ikaito«i nuo niražymo dieno*,
M nuo Naują Metų. Norint permai gelis socialistų visai atsisvei taus Bažnyčia tapusi pačių kV rais, kurių ir privalo laikytis. Lietuvoje ir skelbia J£ristaus sumažėjo, kad jokios pasaulio' pradėti vieši darbai, sutikta
Valstybės Sekretoriaus ir Donyti adreaa visada reikia prUiua- kino su politiniu veikimu.
nigų suardyta. Ir ragina Kris Taigi laisvamanėlis ir daro taisykles ir Bažnyčioje ir per j valstybės tam prilygti negali.
II Ir senas adreaae- Pinigai geriau1922 pasklido žinia, kad Fi mininkiečių vadų kad iki rįnŽinomas socialistas Alessan- taus Bažnyčia sutverti savo* išvada, kad kunigai sudaro re žmonių susirinkimus, ir parla
au aluati ttpvkant kraaoje ar txnansų komisija pamaino taksų kimo parlamento Rugpjūčio ia
"Money Ordtr" arba U* dri, parlamento atstovas, su sąžinėje, kad toji sąžinė butųj \ oliucionierių luomą, kurie į- mente.
i
savo grupe įkūrė nuosavą lai Vyriausiu vadovu žmogaus dar statymų gali neklausyti. O jau
Sąžiningai reikėtų pasakyti, bilių. McCormick'as tuomet ir"prezidento spalio mėn., visos
DRAUGAS PTJB. 0 0 .
skaitytojui paliekama išvada kad Kristaus taisyklės nepa buvo Chicagoje. Sugrįžęs Wa-' Amerikos jūrinės jėgos apleis
kraštį. Apie 30 kitų socialistų, bams.»t'
£334 South Oakley A venuj parlamento atstovi], rengiasi
Įdomu pažiūrėti į tą "sąži padaryti, kad ^revoliucionie- tinka, kad norima Lietuvoje shingtonan rado, kad viena se- šalį. Rišant sutarties klaus^rius reikia naikinti.
pasekti Alessandri.
Obica^o, Iilinou
įstatymus pravesti nekrikščio natorių grupė pasirengusi reni mus su Domininkiečiais Me
nę" kad ir per tą straipnį.
Kai-kurie socialistai darbuo
Statant įstatymus augščiau- niškus. Sąžiningai r^Ji^tų tuo ti Penrose, o Finansų Komisi- Cormick'as dėjo visas pastanPačioje pradžioje laisvamaT e l Roosevelt 7791
jasi dar gelbėti partiją; Arti nėlis — klierikbuvis pradeda sioje vietoje, Dievo vietoje, ži met nuo Kristaus vardo atsi jos dauguma ir senatorių da- * gas,kad kediai skersai ir išilgai
ITAUJOS SOCIALIZMAS miausiuoju laiku nori šaukti remtis penkiomis pavardėmis noma taip ir išeina. Sakysime, sakyti, o ne dangstytis. B|t(,lis žadanti remti Simmonsą, [ respublikos teritorijos butų
specialę konferenciją. Bet iaijir kitų mokslininkų autorite- įstatymai bus išleisti, kad ne kam butų laisvamanio sąžinė. .kuris reikalavo palikti kari užbaigti, kad tuo būdu šalis
GRIŪVA.
tuseios. pastangos.
tais, bet jų vardų jau nebepa valia mišioms vyno vartoti, Tik mums atrodo, kad ant to- nius taksus ant pelno ir įei- galėtų lengviau plėtotis, iš
Radikalų parlamento grupė sako. Nes remdamos moksli- (nes reikia blaivybę platinti); kjos sąžinės pastačius kokią ,gų. Buvo da trečia grupė se vengtų revoliucijų ir išsimo
Pareina žinių, kad Italijos
*
garsi socialistų partija baigia vardu "Girondini" taipat pa nįnkais sąžiningai, be Gegelio, kad visiems, ir kunigams, rei nors "bažnyčią" ji taptų me natorių, kuri protestavo prieš kėtų skolas.
Panašiai labai sėkmingai
[abejus pirmuosius. McCornucsavo dienas. Po buvusio karo keičia savo poziciją. Savo or Kanto, Konto, Gartmano, pa kia apsivesti, (nes reikia tau lagių ir sukčių kagalu.
4
kas tapo šios trečiosios gru- McCormick'as padėjo išrišti ir
Italijos socialistai keletą me gane "La Gironda" štai ką minėti priseitų nemažiau gar tą dauginti), kac| kiekvienas
I>ės siela. Senatorius Lodge žav Haiti respublikos nusiskun
MEDILL McCORMIC'KO
tų trukšmavo.
Trukšmauti skelbia radikalai;
sius vardus Tomo Akviniečio," privalo dėlto po dvi moteris
Hąitiečiai,
abelnai
dėjo juos remti, jei jų grupė dimus.
45EŠI METAI SUVIE
jiems vyko, kuomet valstybė
"Fašistų valdžia nėra koks Puns Scoto, Alberto Didžiojo,..turėti (Čekijoje
,
„-. viena kvaila
dažnai
mėgsta
augs. Tuojaus tapo sušauktas imant,
NYTŲ VALSTYBIŲ
neturėjo atatinkamų vyrų vai sapnas, bet tikrenybė. Su ta iŠ naujųjų — Mercierą. Heilo, [*>oba tokį pasiūlymą įnešė į
SENATE.
susirinkimas, į kurį atsilankė prasitarti, kad McConnickas.
ruoti valdžios vairą. Tuojaus valdžia reikia šiandie skaity Solovjovą, Vindhorstą, Veui- Seimą: žinoma bedieviai vy
\
daug senatorių, beveik visi se jųjų išvaduotojas.
po karo rinkimuose parlamen- tis. 'Cai tikrai galinga valdžia. lliot, ir šimtus dar kitokių.Bet rai apsilaižė). Žinoma, kad to
\
MoCormick'as nemažai in
Norint duoti atskaitą apie natoriai visų valstybių į va
tan socialistai laimėjo galybę Jos spėkos priguli ne tiek nuo įau toki yra taktika visų be kiems įstatymams pasipriešins
atstovų. Iš parlamento tie at-^ milicijos, kiek nuo pačios ita dievių. Remtis vienos rųšies kunigai ir katalikai žmonės. Medill McCormick'o darbuotę karus nuo Pensilvanijos. Su takas padarė į išsivystymą Astovai pakeitė kaipir tvartą. lų liaudies sympatijos ir di- galvotojų autoritetu, pamirš Seniaus krikščionįs buvo ver Suv. Valstybių senate, ypatin sirinkimas įgaliojo McCormic- merikos užrubežinės politikos.
Buvo nesukalbami ir nesuval džiumos piliečių paramos. Tai | tant katalikiškus vyrus. Nes čiami stabus ir imperatorius gai jo pasidarbavimą budgeto k'ą ir Lenroot'ą surašyti visą | Jis % prigulėjo prie nepermaldomi. Su jais turėjo rimtai faktas. Dėlto, meluoja tie visi, katalikiškai mąstančių vyrų f už dievus laikyti. Jiems nesu systemo sutvarkyme, reikia eilę pataisų, liuosuojant nuo j d u j a m ų ir prie dabartinės
skaitytis tuometinė valdžia. kurie tvirtina, kad fašizmas argumentai sutrupina visokių tikus jie buvo žudomi. Bet tik prisiminti kas jo pirmiaus nu taksų keliavimą, pervežimą ir, Tautų Lygos Taikos Sutarčių
lutuose rinkimuose socia teroru daugina sau sympatiją. kritikų, pesimistų, idealistų, dėlto pirmieji krikščionįs ir veikta Illinois valstybėje. Jis daugybę kasdien suvartojimą priešų. Jis per paskučiausius
" Esame įsitikinę kad tauta pozityvistų ir kitokių istų kle- užsitarnavo pasaulio pagar beveik vienas atliko peror daiktų. Taigi tuo nauju pienu trejus metus aplankė beveik
listai dar daugiaus laimėjo.
Nesusipratę žmonės prie jų lin dėlto fašistus remia, nes pasi jojimus. Tad yra nepatogu bos, dėlto jie ir krikščionimis ganizavimą valstybės departa daromas buvo palengvinimas visas Europos sostapiles, pasi
vykdomąją turintiems mažas ir vidutines žino ir matėsi su tų šalių žy
ko,nes socialistai sugeba jiems tiki jų darbais šalieSs atstaty- matyti tiesą, o dar labiau vadinasi, kad neklausė įstaty mentų, piątaikė
žadėti aukso kalnus.
Buvo me. Italijos liaudis vieno dai nepatogu ją žmonėms parody mų kvailų ir nedorų. Jie irgi budgetinę sistemą gubernato įeigas, žemiau 80,000. Jų pie miausiais vyrais ir politikais.
rių rinkimuose. Jis viešai pri- nas tapo priimtas ir dabar var Jis daug parisidėjo prie miru
baimės, kad . socialistai užlies kto trokšta: dirbti ir gyventi ti. Dėlto ir užtyli laisvamanė buvo revoliucionieriai'.
siegdino visus kandklatu\ į tojamas.
sio prez. Hardingo nusistaty
visą šalį ir pagrobs patį šalies ramybėje. Kas nesupranta tų lis katalikų autoritetus.
gūbernatorius.PrieLowdeno jo
valdymą. Jų ekscesams neim liaudies troškimų, tas yra ar
McCormick'as pasirodė ne mo prieš Versailleso ir Ketu
Protingam žmogui atrodo,
Bet kaip čia jau su sąžine iš
programą valstybės legislatuba kvailas arba nenori supra eina f
kad reikėtų pasisaugoti ir
paprastai stipraus budo ir žy rių Valstybių sutarčių.
vo galo.
ra pripažino ir padarė įstaty
Nemenkai jis yra pridėjęs
sti".
neleisti
įstatyme
nesąžiningų
mios drąsos, kuomet jis iškėlė
Tečiaus prilipo jie liepto
mu.
Medill McCormick'as iŠviešumon "VVilsono administra darbo prie Žemdirbystės DeAiaku, kad šie radikalai at- Didžiausias prirodymas, kad ir nedorų. O laisvamanio są
galą, kuomet Italiją staiga pa
i
lietė atgįjančio -patriotizmo mainė savo išorinę išvaizdą. Kristaus Bažnyčia yra pačių žinei atrodo, kad koks nebu- rinktas į Kongresą, (1916) tuo cijos veidmainingumą užgrė part. Komi sijos ir darbuojosi
bi mc Haiti ir San Bominico prie Vaikų Darbo Komisijos.
banga. Tą bangą išjudino gar- j Ar įvyks atmaina jų, širdyse, vadų pražudyta, tai, žinoma, lų įstatymas, reikią klausyti.
jaus įnešė budget'o bilių. Laik
kunigų politika bažnyčiose. [O kas neklauso, tą pakarti. Ir
Respublikų ir jos netikusį šeįšieji fašistai vadovaujant ži ateitis pasakys.
raščiai
ir
žurnalai
parodė
la
VYKUSI GEGU&N4
myninkavimą tenai.
Toks socialistų triumfo ga Tiesos ieškančiam nurodyti.- dar tokiai savo filosofijai šau
nomam patriotui Mussolini.
bai mažai susidomėjimo ja
Nesenai fašistai valdo Itali las Italijoj. -Toks pa^ galas įnėme "Draugo" numerius, iš kiasi Kristaus autoriteto. Gir
Buvo paskirta tam tikra ko
Prx>vidence, R. I. — Rugp.
žygiu, bet tai nesulaikė nuo
di,
Kristus
pats
varęs
politi
rugp.
1Q
ir
11
d.,
kur
atkar
juos
laukia
ir
kitose
šalyse.
ją, bet socialistams ir trumpo
pradėto darbo. Išrinktas į Se- misija tų reikalų ištirti. Jos 5 d<. &v. Onos dr-ja surengė
poje tilpo gražus VI. Mažona ką iš bažnyčios.
laiko užtenka. Pamatę negalė
[natą (1!>1$) jis plėtojo savo pirmininku liko McCormick. puikią gegužinę palei Brandi
Tas ištveria ilgiausiai skur vičiaus straipsnis "Religija —
sią žmonių niulkinti,socialistai
Mums yrą žinoma, kad Kri
sumanyto budgeto pienus ir Komisijai sugrįžus Valstybės a ve. Lietus nedaug teperiškaPolitika?". Čionai bet gi įdo stus savo mokslą liepė skelbti
savo tarpe pradėjo peštis. Pa dą, kurs jį slepia giliausiai.
Įrengė sau palankią viešą opi sekretorius savo tolimesnę po dijo. Padarė $70 pelno, kurio
u
mu pamatyti tą sąžinę" ant visoms tautoms, visiems žmotyrę, kad fašistų valdžia ne
niją. Atstovas Good ir sena litiką iškarto rėmė ant nefor- pusę skiria klebonijos fondan.
Linksmumas švelnina gyve kurios butų statoma tikroji nėms, ir sinagogose ir ant sto
palaužiama, kad Italijos gyven
Gražus pasidarbavimas.
torius McCormick darbavosi malio jos pranešimo, o- vėliaus,
tojai ta valdžia pasitiki, socia- nimo kelionę/
Kristaus Bažnyčia.
gų ir ant vieškelių, visur, MuDarb.
gauti pasitarimo laiką su iš- atkeliavus Domininkiečių deLIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS
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KAIP TIESA PAŽINAU.,
MONOLOGAS.
(Vidutinio amžiaus vyras — gelžkelininko uniformoj).
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Ot kada tai jauv visai pažinau kas
dedas pasauly. Taip, pažinau. O pirmavisgi nežinota! Ir kaip gi žinosi, kad
taip visur galvą suka.. Kur būdavo ne
busi, kur neisi vis tau galvon kala — kad
tu * palak", kad čia Palšča, kad čia visi
paliekai, o jei ir ne paliekai, o gei ir ne
paliekai, tai jei kas užsirašys palieku ir
kitus vargins tokiais būti, tai gaus ge
ležies, druskos, cukraus, miltų, silkių, pi
pirų, garsvičių, cviekų ir anglių ir dar
daug ko., ir tai vis iš Palščos gaus, tik
iš Palščos ir labai, labai pigiai kone
dovanai., jei tik spirs kitus lietuvius len
kais užsirašyt.. na ir but.
•Tai taip ir šukė galvą., o aš ir tikė
jau ir visur lenkus giriau ir lietuvius
. lenkais verčiau. Tankiai ir sarmatos bū
davo už tokiai kalbas ir apyausin tekda
vo.. bet visgi daug lenkų iš lietuvių pa
dariau.
^ M1< t v i t t f
0 dabar ai, jai, ai jau pažinau tei-\
sybę. Tai, sakau kas dedas pasauly. Ko
kios suktybės.. Kokis melas... kaip vieni
kitus apgaudinėja.. Ir aš kaltas.. Dieve
danguj ir jus visi piliečiai — dovanokit

man.
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Aš, kaip matot, tarnauju pas lenkus
prie gelžkelio — nugi ratus tepu kai at
važiuoja traukinys.. Dar prie ruskio pa
stojau, o paskui pas vokiečius tepiau.
p&s bolševikus, "kunduktorium" buvau,

-
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paskui net pačiu mašinistu., o dabar vėl
lepu. But paliekai nepriėmę, bet užsiratepu. But palieka^ nepriėmę, — tik sako
ir kitus prikalbinėti, tai algą padidinsim
ir čina pakelsim — jau šitai tept nereikės
ir atvešim iš Varšuvos visokių gerybių, tik
storokis del Palščos. Bet nuo šios dienos
jau netarnauju — spioviau ir mečiau, dėl
to; kad teisybę pažinau.. Vot, sakau, kaip
buvo apgavę.
Va kaip teisybę pažinau. Šitai gi len
kai pradėjo rinkt savo "seimą" tai mus
dar už mėnesio užraše ir tada jau liepė
korteles mest — kad mes renkam "sei
mą". Tai mųs w vyrų tokių pačių kaip aš
"licviokų" kaip buvo apie puskapį tai
mes ir įmetėm vist ir sakom ką gi čia
po vieną duokit jau nors po desėtką, jau
kad mest — tai mest — didesnis girdi,
"seimas" bus — tai ir "parėdkas" bus
didelis. Tai mųs pagyre, kad taip kalbam,
bet mest daugiau visiems nedavė, tik kiti
mano draugai gyrs, kad jie visgi po 8
kortelių įbrukė... Sako tik jau ponai juo
kias, tik jau gera jiems, kad parėdkas
bus..

,'
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O paskui už ke]eto dieną tik pradėjo
mūsų visi įtraukimai važiuoti Varšuvon
ir vis Varšuvon. Mes kalbam tarp savęs
kas gi Čia bus., ką gi čia vež.. ar tik ne
mums gerybę vež iš Palščos — kaip vis
žadėjo. Bet kur ten tau..
Paskui kai pradėjo atgal grįžt.. <Tik
atvažiavo traukinys iVilniun.. sustojo...
žiūrim kas gi čia atvažiavo. Tąi kai pra
dėjo lipt vis'ponaji, ponai koki., ilgais
kaklais (rodos), sausais Išblyškusiais vei
dais ir visi nųo kojų iki galvos ir nųo
galvos iki koįų apsikabinę baltais are-1

•Wk i

liais.
Išlipė., ir sukos ant vietos., neina nie
kur. Kas čia, manau, sau do ųematyti
žmonės r— mųs krašte visai tokių nėr.
Kažin koki!! Tuojaus jie kaip puls mus,
kaip gelžkelio tarnautojus, klaust kur čia
kasi Kaip čia kas? kodėl čia! kasi Aš
tik žiūriu kalba visai (kitaip kaip mes —
gi jau polskai.. bet tas palskumas nemi*
s iškas. Mes ve — nu sakom "pisac" parša"pan", o jie taip lupas sučiaupdami sa
ko " s o n " arba "proszen panan" ir taip
"dalikatnai" ponskai. Tik girdžiu kiti
mano draugai kalba, kad tai esą varšavio
kai nuo pačios Varšuvos. _y

•

nesuprantu.. Ot sakau...
Tik paskui, dar šitie vašaviokai ne
išsiskirstė, o jau kitas traukinis atvažia
vo.. Ir vėl toki patys žmonės., tik jau
paskui girdėjau, ir patys pasakojo, kad
pusė žmonių buvo., iš kokios ten Pozna
nės... O to Poznanė,* kai pasirodė paskui
kažin kur ten antrame Palščos gale ran
dasi...

Nu o vėl paskui kai pradėjo iš visų
kraštų Vilniun važiuot traukimai tai tik
pilna ir pilna žmonių stotis., ir kožnas
vis girias, kad jis pirma kart Vilniuj ir
atvažiavo "seimo" rinkt. Kiti vėl sako,
kad juos net iš Amerikos išrašė telegra
Ir mane čia nekurie atvažiavę klau momis, kad jie Vilniun važiuot ir * seimą'
sia: "To t u s a n Wilno!" — Nu Ifilka T ¥ rinkt T— didesnis, girdi, bus...
sakau. Ir vėl klausia: "«To bendziem
Ai Dievuli, Dievulėli, o paskui net,
prošen panan seim wybierač"?.. Tai sa turkų, totorių, čigonų ir kažin dar kokių
kau jam kad mij juž kąrtečki wpųscilido privežė — tik jau ne tiek daug ir vis sa
skrinki, tai jis išskietė akis (rodo) ir žiuri ko "seimo".rinkt ir "seimo", rinkti. Tai
į mane..
| čia ir sudrebėjo mano širdelė., jau supra
Paskui .vėl klausia, kur čia Aušros to ji, kad čia kažin kokiax negeroja.. Ne,
Vartai, kur Jurgio Drospektas, kur Ge brač, čia, manau sau, šunybės, suktybės,
dimino kalnas — kur lis, kur tas? o aš ir melas. Susirinkom mes visas puskapis
vis rodau ir atsakau. Paskui ir aš klausiu tarnautojų — mus gi "licviokų" ir kal
— kas jie toki ponai., ir iš kur ir, ko at bam kas čia dabar pasidarė ?.. rCam lenkai
važiavo.. Tai sako: Myz šamej Warsza- iš kitur — net varšaviokus ir amerikiečius
wy "$on" — varsaawiacj i pryjecholi do veža "seimo" rinkt. Ar šitai manom sau,
Wilna "seimu" "^'Dievuč" botu, sako, teisybė!! Tai ir mus 'gal suvedžiojo..
lityini mieszkaįon" "to glosowač nie pai- Mes lietuviškai kalbam, o mus. visus už-j
'jdon".. to myra "nik" wyfeieremL".. Aš rašė, ir sako, kad mes paliokai, o mes
tik klausau (nustebęs) ir savo ausįm ne- kaip durniai ir nesuprantam nieko ir ty
tikiu — ką girdžiu. Nejaugi manau tokia lim.
suktybė butų.. Nieko nesuprantu. Vėl pa
Kokis, čia, girdi, seimas bus, jei jį
sakoja, kad jie nekarto Vilniuj nebuvo^ ir išrinks varšaviokai, amerikiečiai, turkai,
n i e ^ e i a nežino, tai jiems reikią riarodyt totoriai, ir čigonai., čia, sakau, bus ar
kur Čia kas yra- ir kur čia reiksią "sei- šiau už žydų "kakalą" o taip visi užmas" rinkti. Aš ix vėl tik žiūriu ir nieko pykom, kad nutarėm., tuoj save vadint

lietuviais ir eit tuojaus atimti tas kortelesK kurias mes užsikarščiavę įsiviedėiu..
"seimui" rinkt.
Aš tai dar nieko, tik vieną kortelę
daviau... o kurie po 8, ar net po 10 davė,
tai tie <lar labiaus patys ant savęs^ ir
ant visų užpyko. Nuėjom) drąsiai vįsi pas
"načelnika;" ir sakom: atiduok mūsų kor
teles, mes nenorim žydų "kalo", nei
no kokio seimo.
Kp neapalpo jis užgirdęs tokią mū
sų kalbą... Kas, sako, jus taip suagitavo ?..
Kas galvas apsisukę?.. Tai mes visi vienan balsan: "Tu, sakom, .(rodo,.pirštui)
tu, paršą pana tu".. Taip ir pajuodavo
užkart "nacelnikas" ir vėl pabalo ir nie
ko, o paskui kai sušuks: Jnuduoda) "Ja
was za služba przapandša — kad do
v*seimu" wybievač nebandziečia,. o pasgui dar labiaus, net koja neprėdamas,: ja
i a s rasztuja — to wy boiszewiki — nekcecia seimu.. Mes visi kaip nusispiaūsim (rodo) kaip nusiimsim nuo galvos ke
pures (rodo), kaip nuplėsim nuo jų bal
tus arelius, kai duosim į žemę (rodo) tai
net pasitaškė... ir sakom visi., adai karteczki.. girdi, mes lietuviai., nenorim mes
nei "seimo", nei tarnystės, nei ponų, nei
nieko., o tai čia daro "kakalą", prviežė
varsaviokų ir visokių kitokių šunų ir rinks
"seimą". Matai dar ,be totorių, turkų ir
be čigonų neapseina — dar nusispiovėm
ir išėjom.Tai va kaip tiesą pažinau — kad
mes lietuviai., ir kad Vilniuj lenkų "sei-mas" tai tik nusispiaut.. (nusispiaun* ir
išeina).
*J~*

'

Milžinas.

i

N

.

I

/>
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aos namų 3, avi jų katalikiŠkos. Seserų čia yra iš 7 įva1 rių vienuolynų. Vieni Tėvą ii
Pranciškonai valdo didelę k<"H
l(3giją su trimis skyriais; ki ti
val^o didžiausią parapiją. D*ibap yra statonia trys didžiaiišios parapijinės mokyklas. Kattalikams garbė, taip graži*li
darbuojas.
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CICERO V y e i Ų IsVAžIAVI tai .yra tikras 'suiimmer resort\ josi kun. kleb. J. Mart s, ke<
\ v « H Vrr
1 viK^
MASĮMILLERIR
1 Nemažai yra vassarinių stube-! lėtas Vyčių vaikinų ir n ergaiOĄRY, JND.
i lių kuriai iš kittur atvykę iš- j čių pardavėjų. Prie "cash
"—f
sinuomoja ir sa*i,vo atostogas box" bestovįs augiausi ts vyvvo
Važiavo dn buriu.
(vaeation) praleiLdžia. Kai-ku«[tis Ant. Zdankus.
L. Vyčių U kp. n u s i t a r i - ^ 1 > a a i s t a t o d r oobines šėtras. į Muzikantai kad pu ė tai
padaryti įvažiavimą į s m i l t y - . V m m r y i e n 0 Į . mįergaitės susi-1 putė, su didžiausiomis i rinboIšdirbystės.
.•.•//"/"V
,- • ,
nus, Miller, Im), Pasi».audyU.! m e t u s i o s , k į t u r vvieni vyrai o niis pastatė vidury: J. Zdan
Ž'r»'//
Įvairių
iklirbysčių
yra
api
\ti
Hugp. 12 A. ir važiavo. Vie- Į ( l a u g •„ S c i m ) n i , ,vra. Daus: au- kų priešaky, o Ant. ] 'ažėrą
300. Visų skerdyklų bus apite
n a ^ b m 7 S važiavo 8:->r. v a l . | t o m o , ) i l i u
^ „įoja, daugiau- užpakaly.
devynios. Apylinkėj, už mie:>OY
rytą, kitas 1(X30 vai. rytų, iš sia iš Illinois.
,r
"Funo1j0 ,
to,
yra
labai
dideli
ir
graži;
La Salle stoties Cbicagoj.
Tenpat labai i?šlengvo plauAtėjo įžymusis gariet s dar- ūkiai. Viskas auga puikiai. b<
rantai
nuaugę
kia upeiis. Jo kr;
Įvairiai.
buotojas, Ant. Pažėra, i • u u ž - ūkininkai daugiausia užsiim a
1
Miller V nuėjo prie senojo medžiais, žole ir kitokiais ža- f lindi j o " visiems cicerk •iams.
auginimu gyvulių, "cornų'
.
"beach'iaus". Plaukė, taškėr liumvnais.
Paskui ckeriečiai ^fur dijo." avižų ir javų. Labai daug pr i si, žaidė vandeny. Paskui buJ Ežero pakrautiis (beach) y- Visi judėjo.
Išdirbėjai HELMAR cųraretų visados džiauvežij, į miestą pieno, taip ka (1
giasi pasitikėjimu HEIJ&AR mkytojų, del
rys užėjo ant smiltynų kalnų ra smiltyno. Neid ant kranto,
per 1922 m. padaryta šviesi o
Patyrimai
grįžtant.
to, kad jįie duoda pilni, vertybę už jų piniir ten šokinėjo, ritinėjo, ku nei vandeny, žvyyrąs ar cindnet 27 milijonai svarų. Čiomii
gus
s.
dar
Gariečių
Vyčių
beni
nebado,
nes
rai
kojų
padų
liais vertėsi, paveikslus trau
i
yra didžiausias visame pasai i riečiai
pagrojo,
kai-kurie
eicc
Besidauginąs pardavimiis HELMAR Cigaresmiltynas. Ir tolii galinia ežekė.
lyje "marketas" geriausio m<
tų, prirodo tą Jaktą, y3g jie užsitikrino tą
re nueiti nuo krj•aiito, nes tik ir kiti pašoko^ na ir tra ikiani daus. Fra čionai labai dideli
pasitikėjimą duodami Helmar rukytajams
Gelbėtojui pagelba Teikalinga.
y
namo. Ėjom per pievas r gatišlengvo nuolaiduus.
100% tyrą Turkišką TJtbaką kokį jie mėgsplytų išdirbystės. Modernišk ų
Nelaimių kažin kokių neat
dekns
vėmis, kad greičiau p«
ta.
garadžių yra apie 50. Bank 11
dai.
Neatsilieka
ir
žy<
sitiko. Tik M. Kutaitės pusse
į.
Bet
gatvekarį į gelžkelio sto
20 HELMARŲ kaštuoja- truputį daugiau ne
Dabar ir čionaii pradeda žy- ir tai nespėjom. 11-tą ve. ir keliolika ir visi moka 4 nuserė nuėjo truputį pergiliai į
gu -paprastų cigaretų, bešt su kiekvienu HEL\andeni, ar papuolė prie skar dų užvažiuoti. O) kur jie įsi- % ė j o m i r b ė g o m l m k B r o i dway. šimtį už padėtus juose pin 1MARU Jųs gaunate keliolika sykių daugiau
gus.
Išleidžiama
du
dideli
ai
1džios vietos, panėrė kiek van vyrauja, tai tent net ir kan- Pravažiuoja t rokas. Va . Viimalonumo.
denin ir pradėjo šaukti pagel- triam lietuviui siunku pakęsti. kanskaitė, pasigavus š kur glų karboj laikraščiai. Tie pil•
HII4MAR yra supsakuciti kietose skryuutetys
išeina
rytais,
vakarais
i
bos. Ant. Jurgilas šoko gelbė
ir
se, kas apsaugoja juos 1IUO sulaužjano ir suKai-kurie jau nauno važiavo. drąsos ir paprašė t rok i šof., sekmadieniais. Spaustuvių da
ti. Jį, be gelbstint mergaitę,
u
simankymo. Paprasti cįgjareta-i yra supakuoAtėjus -4 vai. 1kai-kurie Vy- kad pavėžintu mus. Šof< ris ap
gybė, bet inanau kad nėra di li
ti į pundelius.
tuo pačiu laiku pagavo mėsėiai ir jų draug;;ai-ės pradėjo siėmė. Sulipom ir nudui dejom
tokios kuri galėtų spaudin ti
lungys. Jis ir buvo reikalin
kalbėti apie važiiavimą namo. iki BroadA\^ty. Paskui p; ėmėm
įvairiose kalbose, kadangi yi
gas pagelbos. Tai *'life-sa10 ir 26 skryr lutėje
Kui-kurie • ir ap18 i r e n g ė . B e t Broadway g-vės karą j stotįv
įvairių tautų žmonių.
verS »> j u o a \ u abu išgelbėjor
kažkaip apsivykė ir suvėlavo Traukinį gavom 9 vai. JliicaATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ
traukinį. Vistiek nekantriavo. goj buvom 10 vai. Į Cic< ro par Uždarbis.
Kad ir šlubuos.
Taigi miestas nemažas, gn iBol. Lenartai basas bevy Važiavo į Gary ir ten paėmė vvkom 10:50.vai. vak.
žus ir greit augantis. .DariK)
nestojo, Faslcutinė kelionės nelai nė.
i
damas kitą vyra per smilty t laukinį kurs Millery
Klevatoriu važiuojanl , t a a) yra^ užtektinai ir žmonės gi
nų kalnus koja. labai sutrenkė Tarp nerimstantičių jų buvo ir
lMtlirbėjal aukščiausios rū
;
šies Turkišku ir Egypį bebėganėio nuo jo vyro ee- vedusiųjų poreleis, tarp jų ir Cniwford) ir Kiklare, Jonui rai apmokami, Skerdyklose į la
tiškų Cigaretų pa
saulyje
—
veryką. Tai nesistebėkite jei kuopos pirmi n. ssu žmonele.
Kazakevičiui bežaidžia i t su bar žmonės dirba 12, 15 ir
\
Lenartas dabar truputį ir Pasilikusieji į G*Įary.
kitais, tapo išblokšta j< šiau daugiau valandų į dieną. Gi rlangą. dėt, kad viena lietuvė uždirl >o
šlubuoja.
Pasiliko 14 asimenų. Jie da d i nė skiybėiė lauk per
, kai- 80 dolerių į savaitę, kitos m\\>r paplaukė, po >>smiltynus pa- Mat po tiek patyrinu
Koks tas Miller.
iebuvo teivs po 50 dolerių. Vyrai pi\Miller miestelio nė nematyt. lakstė ir paskui sutarė va- kuriems energija dar 3
našiai uždirba.
visai
išsisėmusi.
nd.,
Vyčių
S2
Turbūt jokio ir nėra. Tik ta a- žiuoti į liary, Ir
Tą dieną pergyventa as, ką' Merginų domei.
pylinkė pavadinta Miller. Ten k p. piknikų.
mene
Svetimtaučių^ merginų e i 0Nuėjus prie (Iia iv M ii l Gar- kai kurie nepatyri per
dens, Miller, vissos mergaitės sius laiko.
nai yra daugybė, bet lietuvi
*>
*
abejo
Anksčiau
išvažiavę
l
apie penkios. Vienok lietuvi»
v keli vaikinai {gavo automo^
gailėsis nepatyrę keli mės j jaunų, gražių vaikinų yra da ubilių į (Jary, kiti važiavo 'buss
(Ury Vyčių pikniką, t m da- gybė ir visi ieško sau lietuva
Gydytojas ir Chirurgas
ilir gatvekariu.
lyvavimą
ir
t.
p.
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.J
čių merginų. Pageidaujama i s
I
forką.
Tel. Yards 0994
J | Pnsimine New Y
Kad ir neskambės tai > gar* kitur kokiu nors būdu pritrauJ j (Jary rado gatvires Broadway.
šiai.
kti ir duoti susipažinti su m uh
;Sugrįž po vakaciju RUGP.f j ™
Ave. ir vi.si vaiztiuotėje
Jeigu bažnyčios var] ą sio- sų vaikinais, ir todėl vardiin
(AUO.) 12 — ir vėl užsiims J Į prisiminė New 'Yorką.
mis nelabai garsiai sk tmbins šios kolonijos vaikinų pran epraktika.
S j Gariečiai.
ant maldos, tai irgi nes istebė- šu lietuvaitėms, kad vaikinai
la« I
v
AR ŽINAI, KAD
Prie Sv. Kaziimiero bažny- kitę, nes vargšas zak ristijo- turi gerus darbus, gerai u .užsakytus bažnyčiai daiktub.
zl e l . Boulevard 0537
kiekvienas lietuvys moksleirios, kieme, Vytiių 82 kp. ture- nas, Jonas Zalągėnas, ti vieną dirba ir pasiturinti. Yra m
T \
-m ar
Kadangi rugpj. 19 d. įvyks
eis iki 24 metų amžiaus yra
jo palaipų, šokiaims ir ketvir šventadienį pasiėmė *vaca- kanikų ir biznierių. Vienas
parapijos
piknikas,
renkama
r
v •
•
1;aliuosuojamas nuo kareivystainiška bara. AAplink sukinė- tion'o" ir važiavo su y c i a i s jaunas vaikinas, biznierhis,
jau išanksto aukos. St. Uselife t
§sl Ar įinai, kad iš visokia
,» ir kartu su kitais gera apde- kurio Vardo neminėsiu, yra
jau
paaukojo
6
dolerius.
Kleb.
•
ružių cigaxetų, kurie nori įgy
vertas apie 10 tūkstančių d
a rė nuo saulės.
1707 W. 47-th St.
^ . . . « » » , » M ....
«ir komitetai taria jam ačiū. t i žmonių pasitikėjimą HelValandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
lerių, ieško sau merginos kv
pilna
Gražiai,
dorai,
dieni
iri x\ukų! Kas daugiau! Visi į pi
jki 8 Tai. vak. Nedėllomis nuo 8
1 nar ei garėtai tiktai vieni, kū
galėtų
jam
padėti
prie
bizni
iki 2 vai. po pietų.
.praleista.
Apde •ėlis.
io.
'
kniką!
/
I 1jų žmonės visuomet reikaTaigi lietuvaitės, geros prog
n
^
^
K
»K
DAUGIAU APIE SI )UX
Kolonijos reporteris. įiuja.
Telefonas Boulevard 1839
Pamąstykite! Parašykite! 1Lt(Apg.)
-»—»CITY. IOWA.
važiuokite!
' * • • • •
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Dr. Marya
Dowiat-Sass

Dr, A, R;ačkus
IŠVAŽJIAVO

Dr.SABrenza

4806 So. Ashland Aveime
Chicago. IU.
Vai.: 8 ryto iki 12 piet: 1 po
plet iki S po piet: «:88 vak. Iki
9:38 vak.

Kolorade iir Ha waii
Salilas

i • » • m » • [

•• • • • • mm i

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS

IR

Siųrpyi

CHIRURGAS

I Rugsėjo 20J i. 1923

4442 So. Western A ve.
Telef. Lafayett©

\r

4148

'

Dr. A. J. Blertašius

DR. CHARLES SEGAL

(Bertitaah)
GATDYTOJAS
m CHTRCRGAS
3484 So. Htlalsitcd Str.
Ofiso Vai.: 1-3 pco piet 6-8 vak,
Residencija
8158 iSo. Union Ave.
Tel. Boul. 5813
Tel. Yds. 1888

rerkėtė savo oft*ą po
4?aą ttO. A 8 0 X A S D AVBUDB

SPECUiLISTAS
D i t o v ^ tfurų
1* Vyrų Ligu
Vai.: ryto nuo 18 — 12: *8«o t—8
pm ptoto: ano 7—8:88 » | "
Modaliomis: 18 iki 1.
Telefonas Drevei 8*88

Rezid. teL
Ofiso tel.

Dr. A* AuROTH

''"Telefoną* Seeley 7488

Dr, I. M, Feinberg
Gydo specialiai visokias vyrų ir
intarn

IvttfckAJI

I i

Vaai Buren 0284
Boulievard 8883

i

i

BD8A8 GYD>YTO*ĄJ t»
CHTRL'lRGAS
Specialistas Mot*
iertSkų, ¥yrtskų
Valkų i> visų cckroolskų Ucų,
B. Halsted 8t.
• ai.

-11

Nors tolima nuo kiti
vių kolonijų, vienok g(
jni Įr linksma vieta
viams gy\'enti. Lietuvi i
l>ar yra apie 125 šeim\

. lietura, ralietučia da
aos.

i Rezidencijos

Draugijos.

Susivienijimo kuopa lai kė
susirinkimą rugpj. 5 d. Išri nReguliariai išplau
ko naują iždininką Vincą Č<?skimai Seredomis ir
Subatomis.
Dideli
ną. Girdėtis kad naujų naiiu
greiti
laivai.
Ge
riausias
valgis,
pa
prisirašė
ir
dar
daugiau
ža«
da
Miestas.
vieniai kabinai po
įsirašyti.
dvi ir keturias
lo
Gyventojų yra 90,00( , gyvevas. Padarykite sa
Taipgi Šv. Kazimiero ir ^w.
vo kelione linksma
nimo namų apie 15,00C Kam"#—'—- • * • "" važiuojant
SUVIENYTU VALSTIJŲ VAL
barių viešbučiuose api 2,00O. Onos, m o t e r ų , d r a u g i j o s d a b a r
DŽIOS
I/ĄIVAIS
iagerai
darbuojasi.
Jos
tupi
i
ĮPręs.
ROQS(-ICU
Kugs.
15—Spal. \%
[vairių krautuvių 700. RestoPres. Fillmore
Rūgs. 18
Leviathan
Kugp. 18 — Hujęs. 8
ranų 100. Teatrų 15. Moder- rių pusėtinai ir jau nemaii a i Prcs.
Uartling Hugp. 21—^Kngs. 22
F*es. Arthur Rugp. 25—Spalio 2
niškų digonbueių 8, h i-kurie pinigų % padėtų parapijos iž(ie, Geo.
Wa«lxiV£toai S^pas. i—Spalio 6
S. Amerika.. Kugs. 11—Spalio 13
katalikiški. Gera prog; gydy- Kas dar nepriklauso prie ;jo- S. RaSykite
del informacijų
apie
• •
kios
draugijos,
butų
jam
ar
;
plaukimą,
kainas
ir
tt.
tojams ir slaugėms (nu •iėms).
labai naudinga tu(5jaus įsii^ 1 UNITED STATES U N E S
ra- 110 So. Deavborn St.
.Chicago.
Kultūrinės įstaigos.
ayti.
Lokaliai agentai \tsuose miestuose
Managing OpaTrators for
Įvairių tikėjimų b įžnyčių
U. S. SHIPPINO BOARD
CJ8 ir tarp jų yra ir bai ibizinė. Graži auka parapijai
Ona Strazdienė užmokėjo x&
= •••
Ivolegijų yra 3 ir vien I auto^ « » 1 »».mm,»m^^'mm»
• • • • • • • »^
mobilių traktorių ir •rlaivių paaukojo labai gražų baži*y^ M » »Ta|.
Lafayette 43*18
mokykla. Neužilgo bui stato- čios didžiajam altoriui užtiema katalikiška kolegį ą mer- salą, už ką gerb. klebonas ir
i T t a m n i i f m a i t a r i a "iai Š i r d i n g4
*a>ipo Metavyg, lietuviams viaaAp@ patarnauju kuogeri«ns1a
v
uzV.. YUŽKA

PLUMB1N6

Tel. Brunsrvick

DISTRIGT BARK
12 W. 35 th S t Chicago.
Turtas viri $7,000,000.00
=

LIETUVIAI ADVOKATAI
4. Dearbara 8067

A. E.

JTASULANI
ADVOKATAS
Vidanniestij Oftea*
x>m 1728 Chicago Temple Bldg.

7 W . W>shin*fton St.
0 P I 8 A 8 CICERO
• I I

—!•

'•

'

' •

•

I

UI

•

—

I

.

••

I

I

1605 So. 48-Ui Court
medelio, Seredo Ir Pdtnyčioe vak.
Tel. Cicero 8048

L Dearlum

8057

A.A.SLAIIS
ADVOKATA8
Ofisas vidurraiestyje
HICAeO TEMPLE BUrLDIHG
77 *We8t Washinpton 6treel
Room 1788
Llandos 8 ryto lkl I po platų
Namu Tai. Hyda Park 8888
' » » • • • • • m m m*

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
» —

Otlaaa DidmleatyD

59 South La Salle Street
Kambarls 888
Telefonas Central 8880

ftkarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas: Tardą 4881
» » — m mmmm*

J. P. WA1TCHES
Ltwyer
LTBTrVTS ADVOKATAS
Dhm.: R. 814-518-187 M. Dearborn Str.
Tel. Randolph ftJ«4
f/akaamte: 1073C S. Wal>ash A
Roscland
Tol. Pullman 8877

S. W. B A N E S
ADVOKATAS
78 W. Monroe Street
M M 804 - Telef. Randolpb 8800
lt: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų
ikarais: 8203 So. Halsted Str.
Telef. Vards 1016
Chicago.
• •»•• • m u

•»»»»»»»»»»»»»»»8l

.IETUVIAI GEABOEIAI
Jefonas

Boolevard

A.

4158
1,

Graborius

Patarnauju lai
dotuvėse
reatuvėse,
krikšty t
nėe ir
kituoae {
reikaluose.
Kai- *•
uoa prieinAmoa. j

m Aubum Ave. Chicago, j
S. D. LACHAVVICZ
LTKTUVD3 G R A B O R I l i
114 W. 83-rd Pi.
Ckloago, OI
Patarnauja laldotavėsa lraoplaasia. Haliiala maioiin aUlaant.1, o mano darbą busite migamntl
»eL Ceoai 1811—4188

4887

Dr. S. YUOIUS D. G. Ph. C.

EXPRESINIS PATARNAVIMAS
BREMENAN

EMTRAL MANUFACTURINE

^O

DIDŽIA'USIĄ
VERT

Dr. Maurice Kahn

Nusiunčiąnie
Telegramų per 2 dienas,
klaidomis per 25 dienas.
urime tiosiogynius susisie>mius su Lietuvos Bankais.
asinaudokite prčga siunsdami pinigus Lietuvon
per

CfllROPRACTIC GYBYTOJAS
Be gyduolių, be operacijos
Vai. * - l ; (i-8 P. M. fcrentad. f-18
^678 Milwaukee Avenne
Kamp. Robey ir North Ave.

^emkite tuos biznierius, kudažniausiai garsinasi dienity " Drauge ". -

• ^ J ^ m »!.» m » .
k'
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KAUNAS!!
KAUJNAS!!
l

Kauno AlIbumas
4t

KAUNA5,,uJ^ne

galima pamatyti visą Kaunu

kaip ant delno. Jame yra VValstybės Prezidento rama i, Seimą nuųai, įžymiausioss įstaigos, bankos, krau
ta
tuvės, Lietuvos streetkariai, rmirusiųjų Lietuvos kars!

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. ;
Taigi labai verta tokį albumą^ įsigyti. Kaina tik 75 c.
DRAUGAS PUBLISH:[ING COMPANY
Chicago, Ulinois.
2334 $o. Oakley Avenue

I
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CHICA GOJĘ
BAISI VfcTRA CHICAGOJE.

SV. KAZIMIERO AKAD.
RĖMĖJŲ IŠVAŽIAVI

Prieš praeitą sekmadienį
MAS. — SUS-MAS.
naktį Chieaga
aplankė kita
- PARODA.
baisi vėtra su perkūnijomis ir
dideliu lietum. Keletą valan
Liepos 22 d. Marąuette Pa>dų vanduo buvo užliejęs gatke įvyko Sv. Kazimiero Aka
»es ir rųsius. Sulaikyta vi
demijos Rėmėjų Dr-jos šeimy
sokia komunikacija.
niškas išvažiavimas. Apielinkė
Keletas * žmonių žuvo. Mies
begalo graži ir patogi visiems
tui ir apylinkėms padaryti
atvažiuoti, tatgi nenuostabu
dideli nuostoliai.
Daug nu
kad žmonių buvo iš visų mies
kentėjo parkai.
Daug med
to dalių. Užkandį pagamino
žių išversta su šaknimis ir iš
pačios Seserys, užtad jau apie
laužyta.
jo skanumą gali tiktai tenai
Kai-kurios miesto dalys ne atsilankiusieji pasakyti.
teko šviesos. Bet blogiausia
Laikytame sus-me rugpj. 1
buvo tiems žmonėms,
kurie
d. pranešta, kad iki šiol pinirusyse gyvena, kuomet van
gii suplaukė netoli $400, gi
duo užliejo rusins.
dar nevisi skyriai pridavė pi
aKi-kas sako,
kad tokios
nigus už parduotus tikietns,
vėtros ir tokių didelių perkntaip kad galima spręsti, jog
nijų Cnicagoj dar nebūta.
pelno liks apie $500, o gal ir
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Šiame sus-me buvo iškrės,
tas "diplomatiškas triksas",'
kuris ypatingai sukėlė/ entu
ziazmą nariuose dėlei basebo- FEDER. APSKR. SUS-MAS.
lininkų. Turbūt čia p.Mikaičio
Kat. Federacijos Chieagos
kaltė! j
Apskrities svarbua susirinki,
Moksleivius užjaučia.
mas įvyks šį vakar, rugp. 14
Moksleivių Dešimtukų Va d., lygiai 8 vai. vak v Aušros
jus neblogai sekasi. Turbūt nė Vartų par. svet. West Side.
viena šios kolonijos šeimyna Tikimės skaitlingo atstovųių
nepasiliks nenupirkus nors suvažiavimo iš visų šios apievieno tikietuko. To vajaus pa linkės kolonijų.
sisekimas yra begalo reikalin
Valdyba.
gas moksleiviams.

PRANEŠIMAI,

Lietuviai Daktarai

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

Amerikos Lietuvių Daktarų
Drangijoi nariai

KURIUOS SIUNT* PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS:
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
2334 So. Oakley Ave.
TeL Roosevelt 7791
Atdaras kasdienę, išskyrus Šventadienius iki 8 v. v.

nDr. C. Z. Vezelis {
H

Tel.

BlTd.

7049

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠIĮĮ KNYGŲ.

LHETUVIS DENTISTAS
SO. ASHLAND AVElfUK \
arti 47-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak.
ISeredorais nuo 4 iki 9 vakarą.
4712

No. 3. Sveika ir skaisti Mergaitė. Higiena I dalis. Su
taisė ir išleido Skinderis
\
16c.
Į ~ - - — —-r—— —
-Į Į • » » » » i » j » m J M f
Tel. Gana] M7, Fak. Ganai l l l l
No. S. 3. Sveika ir graži moteriškė Sulyg gydytojų Bileų ir kitais pirma dalis. A. Skinderis
15c.
No. S. 1. šiltieji ir šaltieji kraštai. Pr. Mašiotas
25c.
Lietuvi* Gydytojas Ir
No. S. 3 Socializmas ir Krikščionybė. Parašė prof.
Chirurgai
NORTH SIDE. — Motery Sąj. 4V. Jurgutis. Kaina
5c.
Patartina visiems pasekti tos kp. mėnesinis susirinkimas įvyks
1811 t o a t * Halsted
No. S. 32. Trys Pasakos. Labai tinkamos vaikams. A.
\ Valandas: 19 iki l t ryta: 1 lkl 4
gerb. kleb. pavyzdį kuris ne šj vakarą, rugp. 14 d. jjampijos sve
po platų: f iki f
tainėj, 7:30 vai. vakare.
Giedrius
'
25c.
*J» » • « ! > > • » * » » f o » ^ » i
vieną tikietuką paėmė, bet
O. M. Valunlmė. rast.
No. 1. Vaikų knygelė su paveikslėliais. Vaikams labai
dvi knygi, už $5.00
Alfa.
gražus pasiskaitymėliai. Kaina
15c.
No. S. 2. Vargelių žiedai, Eilių rinkinys R. Žibuntas . . . . 25c.
LABD. SĄJ. PIKNIKAS 1924
No. S. l.Žinojimas ir tikėjimas fizikoje. (Lekcija skai
M. — SUS-MAS PERKE
3107 So. Morgu Street
tyta Petrogrado universitete pradedant rudenini
O n O a G O , OiLIBOIi
LIAMAS.
>
semestrą 1915 m.). Iš rusų kalbos vertė J.
Telefonas Tarta ftVIl
Valandos
—
t
iki
n
u
ryto
i ANT PARDAVIMO Lotas 28x126
Masiliūnas
10c,
Labdaringos Są-gos Centro su maža kraut uv«'- 14x22 po num. Į po putų I lkl 9 rak. Redellomte J
| ofisas uždaryta*.
j No. 47. Pažanga ir Laimė
oe.
piknikas, (kermošius) ateinan 4 435 So. Sar ramento* Ave. skersai
gratvo nuo Public Mokyklos. Atsišau
No. S. 2. Karo metų eilės. Surašė ir išleido kun. St.
čiais, 1924 metais, įvyks gegu kite paf pardavinėtoja laikraščių anr
Durskis
10c.
žio 18 d., National darže, Ri kampo 47 ir Westenn Ave. arba
5755 So. Hpmaoi Avcnue
j No. 10. Kultūros Viešpatija
5c.
verside, IH.
No. 34. Kunigai kovoje su caro vaid
5c.
1900 So. HalBted Str.
Visos
parapijos
ir
draugijos
daugiau.
O.
Reikauskienė
pra
CHICAGOS UPĖS VANDUO
Tel. Ganai U I S
No. 56. Kun. Jonas Balvocius — Gerutis
5c.
Ofiso ral.: 14 ryto lkl 19 po plea.
nešė,
kad1924
metams
paimta
yra
našlaičiu
vardu
prašomos
BĖGO EŽERAN.
No. 32. 32 Krasinskis
2c.
I lkl T Tai vakaro.
Xational daržas, Riverside, 111. kad ta dieną nelaikytų savo
•ai.: t lkl 4 po platų
No. 33. M*dda už dvasios tėvą .
T
2c.
PARDAVIMO 2 augSbirž. 15 d. kur įvyks biznia- pikniku, idant nepakenktų f'įųANT
41 SS Arefcer Ars.
namas ir lotas 2 flatai po
Chieagos upės vanduo iš
No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tomas
75c.
rsi. Lafayette 949t
vm& piknikas.
4
kambarius,
augstas
basemen
Labd.
Są-gos
išvažiavimui.
ežero bėga. Bet aną naktį ki
ABC Pradžiamokslis. — Kaina
30c.
tas. Jeigu $60 per mėnesį.
Paroda, kurią nutarta su Patėmijimas.
TeL Uoulevard S-1SS
lusios vėtros laiku del smar
Atsišaukite
Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas
40c.
DR. A J. KARALIUS
kaus lietaus vanduo savo bė rengti per paskutinįjį seimą,
2239 W. 21-st Place
No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J.
Patėmijimas Labd, Są-gos
nutarė
atidėti
gavėnios
laikui,
Lietuvis
Gydytojas
gimą pasuko atgal
ežeran.
Skruodys ^
75c
Centro sekretoriui, kad sekan
S303
South
Morgan
8tr*#>
kad
butų
galima
geriau
prie
Vanduo ežeran šniokštė ilgiaNo. 17. Logikos evoliucija
5c.
CJaloago. OI.
tis Labd. Sąj. Centro susirin
jos
prisiruošti.
Rėmėja.
us valandos. Tik atidarius
No. 63. limpamosios ligos
30c.
kimas bus trečiadieny vakare,
Iiockport užtvanką
vanduo
T,
No. 42. Pranciškus Karevieius
20c.
Tel. Blvd. 1401.
» PARDUOTI AR MAI
IŠ DIEVO APVEIZDOS KO rugpj. 22 d. 192.S, vieton 29 d. £55£
pasuko normalėn vagon.
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
A. Skech of Iathuanian Natian, — Parašė J. Gabrys
10c.
Dr. V. A. ŠIMKUS
rugpj., iš priežasties ateinan
PAS
MUS.
TAS
JUMS
BUS
LONIJOS.
831 a So. HaMted Street
ANT NAUDOS.
Dvasiškojo Gyveninio Malonumas. — Vertė kun. V.
čio K. Federacijos seimo ku
Valandos; Nuo 9 iki S dienų, Nuo
CHICAGOJE DIDESNIS
7—9 rak.
Ar Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė V. K
10c.
ris bus rugpi 28, 29 ir 30 d.
Nedaliomis 9 Iki 12 dienų.
JUDĖJIMAS
• » • • • • • • » » • » » » • • • » • • • • » » » » M Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina
5c.
Rengiasi į seimus. — Padėka. 192:5m.
NEGU NEW YORKE.
Biblijos Tirinėtojai. — Vertė M. M. T. Kaina
10c.
Komisija ir valdyba.
L. Vyčių 4-ta kuopa vis gy
Blogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graieiunas 20c.
Mitingui gatvėje ties tiltu vuoja, kad ir vasaros laiku.
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis
10c.
Lietuvis
AR ŽINAI, KAD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Paskutiniame
susirinkime
automobilių judėjimas yra di
Anikščių Šilelis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės
10c.
4401 So. Ashland Avenue
Įairis
įvyko
s.
m.
9
d.
delega
desnis, negu Xew Yorko Pen
visi vyrai pilni Lietuvos pi , Tel. Bculevard 0611 ir 0774
Tel. Boulevard 7%0O
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. SaurusaiTai.: 1 lkl 4 U* < iki 9
tais į XI Vyčiu Seimą apsi liečiai neturintieji 45 metų
ktojo ave.
PADAROM PIRKIMO IR PARNed. 10 iki 12
tis
35c.
DAVIMO RASTUS.
•
a
š
i
a
i
:
6441
So. Albany Avenne
Tai ištyrė judėjimo žino ėmė: A..Benaitis, J. Balsis, K. amžiaus gyvenanieji Lieuvoje Pasekmingai siunčiam pinigas ir
Aureolė. (Oratorija) - - M. Gustaitis «.
15a
Tel. Prospect 19SO
•
Parduodam
Laivakortes.
«>
Val.
pasui
eutart}.
vai.
:
šimulis, A. Petrulis ir kun. P. j turi kareiviauti?
Ar žinai,
Apie Apšvietą, — Parašė kun. prof. Bueys
25c.
Vaitukaitis. Visi delegatai ap-jkad kuomet perka dėžutę HelAr Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr. Scbouppe, vertė
NELAIMINGA NAŠLE.
siėmė važiuoti savo lėšomis. | n , a r Tirkišku Oigaretų jie vikun. Pel. Martišius . . . .T
30c.
Su atsistojimu ir gausiu del siomet duos tau pilna užga
Aušrelė. -W Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Pa
Xamnose, 371 Montrose a- nu plojimu išreikšta padėka
rašė Pranas. Kaina
10c.
nėdini mą užtat kad jie turi
ve., gyvena nelaiminga našlė, i mūsų dideliam prieteliui geri).
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Kon rdija penkių aktų
savyje 100% grynai Turkiš
Mrs. S. H«nwn, ra septyniais j k , i n / k l ( > K I g . A 'i bavi ,-.j u j k u l .i
iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Kaina
20c.
•
Šioje vietoje visi Banko reikalai, kaip ir pirmiau, kasko
Tabako?
(Apg.)
vaikais. Vyriausiam vaikui, ^ r ( . i t o s e b a , e l , o l i o
„mįtyaitK
dieną nuo jMSryto' iki 4 po, pietų ir vakarais: Utarninke • No. 57. Ekspresionizmas
25c.
1G metų, jauniausiam 16 mė kurios įvyko AVaukegane netik
V H <li0n
S 1: M u s u K e l i a i
S s t t ^
* i k l 8 *°' *» **i**
'
- P a r ^ M ' Krupavičius
15a
nesių.
No. S. 2. Betliejaus Stainelė
20c
pats dalyvavo, bet dar kiek
Pagal teismo
ištarmės ji tilpo automobiliun tiek nuve
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra, arba apie ge
turi apleisti keturis kamba žė basebolininku bei 'ruterių'.
rumo dorybę
15c.
rius, už kuriuos neturi iško Didžiuojamės turėdami toki
veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė
mokėti 30 dolerių į mėnesį. narį!
^^^^^^^^^^^^
V. Plaušinaitis
25c.
persiskyrė
su
šiuo
pasau
Tečiaus niekur kitur negauna
Tik kolei senoji vieta bus moderniškai perdirbta. ] No. S. 26. Lakštingala ir Pas Kristaus Eglele Parašė
liu rugp. (Aug.) 11 d., 6
J
K.
Federacijos
seimą
ku
buto. Niekas jai jokių namų
Darbas bus užbaigtas apie Spalio pabaiga.
vai. ryto. Buvo 36 metų
j
M. šalmus
30a
ris įvyks Cbieagoje, delegate
amlžiaus. Paėjo iš TituvėDėkite pinigus į šį Didziausį Lietuvių Valst. Banką.
nenuomuoja del daugelio vaiNo. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M.
nų miestelio, Raseinių ap.
išrinko p-lę Albiną C. AlaburPaliko dideliame nuliūdi
Biržiškos
15c
daitę.
me moterį Juozefą, duk
Jąja pradėjo rūpintis lab
P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm.
terį
Valerija,
11
metų
ir
Rudeny
rengs
du
milžinišku
darių draugijos.
Nes namų
DRAUGAS PUB. CO.
sūnų Augenijų 9 ir pusės
vakaru,
ir
kelis
šokins.
Vaka
savininkas varo ja laukan.
metų. Taipgi ir švogerį
2334 South Oakley Avenue
Ohicago, Ulinoif
rų pusę pelno skirs parapijos
-J—L 1
Joną Rimkevičių.
Laidotuvės įvyks Utar
naudai.
V
ninke, rugp. 14. 8:30 iš
L. Vyčių Chi. Aps. susryto bus nulydėtas į Šv.
CLAYAVVAY THE^YEĄRS
ii
Birželio 2 diena persikraustant iš mam kuris įvyko rugp. 11 d. I Kryžiaus bažnyčią, o po
Apply Boncilla Beautifier casmic clay to
pamaldų bus nulydėtas į
vieno .namo į kitv pamečiau auksini atstovauti kuopą išrinko: A.
your
face, and ręst while it dries, then
14 k. laikrodėlj (dziegoriu) ant 35
Šv. Kazimiero kapines.
remove
and se* and feel the wonderful
J101 S.Halrted St
ir 34 Emerald ave. Paskui važia Petroninte, O. Papieviutę, "O. <
Kūnas pašarvotas pono.
difference in the color and texture of the
vau skersai Halsted st. j 34 st. kas
•kin.
S
Kampas 31 gatvė* \
A. i 6072 S. La Fayette Ave.
radot, malonėkit atneSti, už sugrą Moekaite, P. Laurinaitį,
Guaranteed
to
do
these
dcftnite
thingsfor
Phone Y arda 1119
Visus gimines ir pažy
žinimą kaipo už auksą, auksu at
the face or money refunded. Clear the
Laurinaitį,
E.
Mockaite,
J.
Šej
Viename
ofise eu {
lyginsiu duosiu dovanu J 5.00 aukso.
stamus kviečiame daly
complexion and give it color. Lift out the
flines. Remove blackheads and pimples.
Dr. J. F.
Van
Su pagarba,
vauti laidotuvėse.
maitį. A. Petrulį. S. Šimulį, V.
Ciose eniarged pore*. Rebuild facial tie*
aing.
Nuliūdusi moteris ir \
MRS. E. wTLirouą
3 2 5 2 S. Halsted S t r . Chicago Ilk, i
tuet and museles. Make the skin toftj
Mikaiti, K. Šiurną ir Alb. C.
Bąlinttka* pa- *
entf smooth.
J ^^^^^^^^^
vaikučiai.
tarnavlLiaa
^rle
S l t W. 34 Str.
(2 floras). [Alaburdaite.
You can obtain regular sizes rrom your
ginjdymo.Vlsokl pa j

PARDAVIMUI.

r

DR. P. Z. ZALATORIS |

D r . M . Stupnicki

LOTAI

DR. A. L YUŠKA

ii

NAMAI

NORĖDAMI

LLFABIŪNAS CO;

Dr. M Strikol'is

809 #. 351b SI, Chicaeo

|814 W. 33rdSfr

A. f A<
STANISL. JOGMINAS

TAI BUS LAIKINOJI VIETA
UN1VERSAL STATE BANKO

ŠIO BANKO TURTAS $3,000,000.00

• m.

Siunčiame
Pinigus Lietuvon
ir
Laivakortes ,,.
Parduodame

KAS RADO?

L licbnievicz-Vidikiene

KUŠERKA

UNIVERSAL STATĖ BANK

.favorite toilet counter. If not, send this
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories,
jjndianapolis, Indiana, tot a tetai tube. 4

LITTLE JULIUS SNEEZER
T VVOOLD LlfcC
|TO SBt THE
W/MT£R,
Y0UA/6 MAN •

HE'S ACROS5
THE STREET

TtA VrVMTEPl
H6R€
NOW.f

V/HfW! A
UTTLE £0V
LIKĘ VO(M

{ yvArreR.?*

W£LLVVHAT W!LtVOU HAV€?

K THERE AfW
SOUP ON THE
B I U OF FARE?

THERE VVĄS,
BUT I VVIPED
IT O F F !

BT BAKEa
C= *5*5**3* —

patarimai dykai.
j Valandos: nuo 7 ryto, lkl IX nuo j
I C iki 9 ral. vakarą.
m

\

H

ŽAIDIMŲ KNYGA.
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos
iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ka.
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose,
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti
Kaina tik
60c.
"DRAUGAS" PUB. 0 0 .
2334 South Oakley Avenue
Ohicago, m.

- n r1iVr<įljiįw

