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PASKELBTAS ANGLEKASIU STREIKAS ANG
LIJOJE.
Ten Esanti Jiems "Strategine" Vieta

Lenkai Sugryžo j Seinus
Varšava Daug Rašo Apie Savo
Laimėjimus

LENKAI UŽŽM? "STRA
T E G I N ? " VIETĄ.
PARYŽIUS, Rūgs. 3. —
Prancūzų užrubežinių reikalų
ofisas paskelbė, kad Lenkai
išnaujo užėmė Seinus, Lietu
voje, rytuose nuo Suvalkų. .
Ofisas paaiškina, jog Len
kai ta padarę strateginiu žvil
gsniu. Nes Seinai yra strate
ginė vieta.
Be to dar pranešta, jog Len
kai briaujasi Lietuvon toliaus
už Suvalkų.

METAI-VOL V.

E N T E R E P AS SECOiTD-CLASS M A T T E R MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCB 3. 1870.

BOLŠEVIKAI PRIEŠ LIE
TUVĄ?
Varšava, Rūgs. 3. — Lenkų
vyriausybė, anot pranešimų,
užmezgusi tarybas su genero
lu Wrangeliu, pietinėm Rusijos
valdžios galva. Tarybos veda
mos su tikslu užmegsti arti
mus ryžius ir bendrai veikti
prieš bolševikus.
Čia sakoma, jog susijungi
mai ir bendras veikimas Ukrainų su Lenkais būtinai tu
rės pagaminti kapus bolševi
kams
Bolševikai apie tai gerai nu
simano. Ir todėl sumanė nusi
leisti Lenkams, pasiūlydami
jiems koncesijų Lietuvos lė
šomis.
Tuos svarbius pasiūlymus,
sakoma čia, bolševikų atsto
vai padavė Lenkams atsto
vams pusoficijalėje konferen
cijoje Minske.

Vadinasi, Lenkai išnaujo
užima Lietuvos teritorijas.
Seinus, prigulinčius Lietu
vai, jie priskaito prie ".stra
teginių" sau vietų. Lietu
viai niekur neineina Lenki
jos teritorijon, nors buvo
progos tas padaryti. Lenkai
elgiasi priešingai. Lietuvos
* vyriausybė pranešė Varšavos panams, kad jie pager
btų Lietuvos neutralybę ir
jos rubežius. Bet įie to ne
padarė. Ir išnaujo" pradeda
terorizuoti mūsų šalį. Ne MIRĖ ISPANIJOS PRIMATAS
klauso jie net Amerikos
Madridas, Rūgs. 3. — Čia va
perspėjimų.

TURKAI SIŲLO ARMISTI
CIJĄ ARMĖNAMS.

Konstantinopolis, Rūgs. 3.—
Turkai nacijonalistai pasiųlė
Armėnams armisticiją,
kol
prezidentas Wilsonas nustatyLondonas, Rūgs. 3. — Pas
siąs^Armėnijai rubežius.
kelbtas anglekasių
streikas
Anglijoje. Iš anglekasių fede
PADARfe KOMERCIJINC
racijos ofiso parėdyta sustrei
SUTARTI.
•
kuoti Rugsėjo 25 d. Manoma,
kad prie to streiko prisidės
Paryžius, Rfigs. 3. — Pran
ir kitos darbininkų organiza
cuzija su Ungarija padarė
cijos.
komercijinę nutartį.
NORIMA SUMAŽINTI
OLANDIJOS ARMIJĄ.
Amsterdam, Olandija, Rūgs.
3. — Karo ministeris gen.
Pop formuluooja sumanymų
parlamentui reikale numažini
mo skaitliaus Olondų armijos.
Šiandie Olandija palaiko ligi
200,000 nuolatinės armijos. Tą
skaitlių norima sumažinti per
pus.
KORĖJOJ SIAUČIA
CHOLERA.
Se&ul, Korėja, Rūgs. 3. —
Kuone visoj šalyj plečiasi cbolera. Susirgusių bus aipe 9,000.
Mirė jau apie 3,000 žmonių.

NAUJAS STREIKAS NEW
YORKE.
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ITALAI DARBININKAI Už
ĖM* DIRBTUVES.
Londonas, Rūgs. 3. — Itali
jos miestuose Milare ir Turine
streikuojantieji
darbininkai
pagrobė savo rankosna keletą
dirbtuvių.

APELIUOJA PRAŠALINTI
PASTOS KLERKAI.

reikalais. Aniedu ne
WRANGELIO VISA VILTIS liaudies
skelbę ir nedarę jokių refor
mų.'
VALSTIEČIUOSE.
Kas kita esą su gen. Wrai*-

Prašalinti iš tarnybos pas
tos klerkai (jų yra 11) apeliuo
ja į patį prezidentų Wilson«. TAD JIEMS VISKO PAŽĄ
J i e prašalinti už kritikavimą DA IR MĖGINA PATEN
KINTI.
Paštų departamento ir generalio postmasterio, kurs buk au
tokratiniai apsieinąs sli pas Turima vilties sugriauti Leni
no valdžių.
darbininkais.
BOLŠEVIKAI SUTIKO SU
RYGA.
••

-

Paryžius, Rūgs. 3. Iš Mask
vos komisaras Tchitcberin ofir
cijaliai paskelbė, jog Rusijos
sovietų respublikos valdžia su
tinka su Lenkų pasiųlymu tu
rėti taikos konferenciją Rygo
je. Taigi tenai bolševikai su
Lenkais išnaujo suvažiuos tarybosna.

•

KEMAL SERGA, BET JIS
KARIAUSIĄS.

SVAIGALAI GHICAGON
GABENAMI ORU.

Konstantinopolis, Rūgs. 1.
Gauta čia patvirtinančių ži
nių, jog Turkų naci jonai istų
vadas Kernai paša tikrai ser
gąs.
Sakoma, jis vaikščiojąs, bet
nenorįs su nieku susieiti ir
kalbėties. Jam sergant paabe
joja apie karinį veikimų. Bet
Kernai atsakęs:
"Aš kariausiu ligi pasaulio
pabaigai."

Prohibicijos agentų viršinin
kas Cbicagoje, majoras "A. V.
Darlymple, paskelbė jis turįs
informacijų, jog svaigalai Chicagon iš kitur atgabenami oru — lėktuvais ir paprastais
balionais.
Jis praro*ė, jog prieS tai
busią pavartotos aStrios priemonės

No. 208

Paryžius, Rus. 3. — Kaip
gen. Wrangeliui, taip ir ki
tiems priešbolševi kiniams va
dams Rusijoje pilnas pavykimas sutraškinti bolševikus
priguli nuo Rusų valstiečių ti
po.
, Taip čia paskelbė baronas
Struve, "VVrangelio valdžios
pietinėje Rusijoje užrubežinių
reikalų ministeris, prieš apleisiant Paryžių.
Baronas Struve iškeliauja į
Sevastopolį, kur yra vyriau
sioji Wrangelio valdžios sto
vykla.
Valstiečiai pragaišinę ir
Lenkus.
Struve pasakojo, jog Rusai
(turbūt Ukrainai) valstiečiai
pragaišinę ir Lenkus, kuomet
šitie buvo paėmę Kijevu ir bu
vo mėginę briauties toliau*.

geliu.
Pasitiki nuversti Leniną.
Anot barono, išpradžių ir
gen. Wrangeliui blogai ėjosi
veikti prieš bolševikus. Bet
Liepos pabaigoje gen. W rangelis atmainė savo poziciją ir
ėmėsi kitokių priemonių. Ir
šiandie jam, sako, neblogiausia sekasi.
Šiandie bolševikai nugalėti
Lenkijoje. Kol jie suspės suda
ryti ir patvarkyti naują ar
miją, gen. Wrangeliui bus pro
gos įsteigti stiprią ir pasto
vią valdžią, užimti didesnius
Rusijos plotus ir nuversti Le
nino valdžią Maskvoje.
Baronas Struve yra* vienas
tų, katras daugiausia pasidar
bavo Prancūzuose, kad pripa
žinti gen. VVrangelio valdžią.

NEDIRBAMA DAUGELIOSE ANGLEKASYKLŲ.
TAI NE STREIKAS, BET
ATOSTOGOS.

Valrtieoiai nepakenčia bol Blogai bus su kietomis ang
ševikų. Bet jie didžiai priešinlimis.
New York, Rūgs. 3. — Čia su
*
gi ir svetimų žmonių įsibriostreikavo 755,000 darbininkų, dir
PIRKITE KARĖS TAUPY- vimui. Valstiečiai nepasitenkibusiu prie statymo namų.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).^ no į^briovusiais nekviestais Washington, Rūgs. 3. — De
vintajam Pennsylvanijos kie
Lenkais ir šituos ten pragai
tųjų anglių kasyklų apskrityj
Ką sako Airijos sekretorius. daryta. Tuo žvilgsniu tad ir amo.
sustoję darbai net 52 angleatlikta
baisi
klaida.
Struve sako, jog Lenkai iš kasyklose.
Vyriausias Airijos sekreto
Markizas pasmerkia užpul- gelbėjo Varšava ne dėlto, kad
rius Si r Hamar Greenwood yApie tai čia gauta žinių
kar mirė kardinolas
Vietorien
jie
butų
buvę
stipresni
ar
bu
ra Šveicarijoje. ^Laikraščio Ti- dinėjimą privatinių namų AiDarbo departamente.
Guisasola y Meneirdez, Toledos
LENKAI SUNAIKINĘ BU
tų
pavartoję
kokią
nors
ypa
Arkivyskupas ir Ispanijos pri NESILIAUJA RIAUŠĖS IR mes korespondentui jis pareiš rijoje.
Darbininkai, sulig praneši
DENNY'O RAITARIJĄ.
tingą
strategiją.
Bet
dėlto,
kė, jog Anglų vyriausybė yra
matas. Buvo gimęs Balandžio 21,
mų, nestreikavę. Bet paskelbę
U2MUSĖJYSTĖS.
Belfaste riaušės.
kad
bolševikų
įsiveržimui
bu
1852 m'. Kardinolu paaukštintas
stipri savo pasiketinime nepaatostogos. Tos atostogos artLsu
Tūkstančius paėmę, daugelį 1914 metais.
vo
priešingi
Lenkai
valstie
Belfast,
Airija,
Rūgs.
2.
—
liuosuoti badaujančio majoro.
rištos su nepatenkinta jiemsNepaleidžiamas
badaujantis
čiai,
katrie
sudaro
visur
ne
nukovę.
Hitam
mieste
nesiliauja
Riau
Nes tasai majoras, sako, pri
užmokestimi, kokią paskyra
majoras.
palyginamą
gyventojų
didžiu
NEDIRBAMA PENNSYLVANIgulįs prie neskaitlingos Airių šės. Saudomasi ne tik nakti
komisija.
Varšava, Rūgs. 3. — Vakar
mą.
JOS KASYKLOSE.
mis,
bet
ir
dienomis
Kas
nakSnamokin ir Mah&ioy apy
Londonas, Rūgs. 2. — Anot grupės, kuri terorizuoja visą
paskelbtam ofieijaliam Lenkų
tis
čia
įvyksta
baisenybės.
Lig
Airijų.
Wilkes-Barre, Pa., Rūgs. 3. —
Nori pateikinti valstiečius. linkėse be anglekasių darbą
pranešime sakoma, jog Len Sustojo darbai kietųjų anglių ka laikraščio Daily Mail, praei
šiol
yra
žuvę
apie
30
žmonių.
Anot Sir Greenwood, pakai sunaikinę visą žinomo bol syklose. Anglių industrija parali- to šeštadienio naktį sinn-feine- liuosavimas jo reikštų tai gru Sužeistų daugybė, sakoma, bu "Tai kardinalis mūsų valdžios pametė dar pečkuriai, inžinie
principas," sakė Struve, "pa riai ir pumpuotojai vandens.
ševikų generolo Budenny va žuojama. Apie 200 kasyklų ne riai užpuolė karališkų orinių pei nusileidimą. Toks žings sią daugiau poros šimtų.
Kitose anglekasyklose dirba
dovaujamą raitariją, kuri Lvo dirbo ligi 175,000 darbininkų. spėkų stovyklų Baltdoyle, arti nis grūmotų imperijos čiely- Vakar dienos metu siautė tenkinti valstiečius. Jau yra
vo šone buvo pradėjusi veik Darbininkai reikalauja didesnės Dublino. Pagrobė ten jie visą bei. Nes sinn-feinieriai reika riaušės. Šaudytasi, užpuldinė žinoma, .kokias žem^s refor tik dalis darbininkų.
mai s .paskelbė gen. Wrangeti Rugpjūčio 29 ir galą gavusi užmokesties. Nesutinka su 17 eilę slaptų mil i tarinių doku lauja atskelti Airiją nuo Bri ta ir plėšta krautuvės.
NEPAVYKĘS STREIKAS
mentų ir Anglų armijos šiTnuoš. daugiau užmokesties.
Rugsėjo 1.
Ir taip kasdien. Niekas ne lis. Valstiečiai tuo pasitenki
tanijos.
Tuo
tarpu
tam
atskėruotoms depešoms kodeksų,
NEW YORKE.
Gen. Budenney raiteliai mėgi
žino, kuomet pasibaigs tas te n a i
limui
priešinasi
80
nuoš.
Aišiandie vartojamų.
PAGROBTA TRAUKINIS.
Tai svarbiausias gen. VVran
no persilaužti per Lenkų lini
rorizmas.
rijos gyventojų.
Sakoma, jog tas sinn-feinegelio laimėjimas* kare prieš Išplaukia Anglijos laivai
jas ir maršuoti ant Lublino.
Ohicagoje vakar vakare įvyko
Sir Greenwood pareiškė,
Terorizmo pasekmės.
bolševikus sakė Struve
Bet tarpe Lublino ir Lvovo nepaprastas daiktas. Kažkokių rių grobis didžiai skaudus An jog Anglijos vyriausybė pasi
New York, Rugp. 30. — Vie
Toliaus jis pažymėjo, kad
juos Lenkai apsupo ir pabai vyrų gauja, matyt, plėšikų, už glų valdžiai. Ir skaudesnio rengusi visame kame nusilei Kitose Airijos dalyse ir
tos priplaukoje
nepavyko
puolė Chieago, Milwaukee & St. daikto už tų Airijoje ligšiol sti Airiams, išėmus reikalavi miestuose negeresnė padėtis. gen. VVrangelio val&žia šian
gė su jais.
die darbuojasi savo pusėn pa darbininkams streikuoti Airi
Sulig pranešimo, raitariją Paul geležinkelio traukinį, apvei nebuvę padaryta. Nes paimti
Štai:
mą Airijai nepriklausomybės.
traukti Dono, Kubaniaus ir jos reikalais.
lobai daug nukentėjusi. Dangy kė traukinio įgulą ir privertė in dokumentai paliečia vislus An
Arti
Balagbadesin
nužudy
Buvęs vice karalius už paSustreikavusieji darbininkai
Astracbaniaus kazokus. Kuo
bė kareivių nukauta ir sužeis žinierių važiuoti pirmyn. Trau glų militarinius reikalus ir
ta du policmonu.
sugryžo į darbą ir keli Ang
liuosavimą.
ta. Tūkstančiai paimta nelai kinis išvažiavo iš miesto ant Sa- žygius Airijoje. >
Meneghine sužeistas polici met tas bus atlikta, bus kitas
didžiai svarbus laimėjimas. lijos laivai prikrauti prekių,
svėn. Lankems tekę 16 anuo vanna, 111.
Buvęs kituomet Airijos vi- jos inspektorius.
Be kitko sinn-feinieriams dar
tų ir daug karo medžiagos.
ce-karalius, Alberdeeno ir Te- Šalę Dungarvan būrys už Po to nebus sunku sujungti jau išplaukė/į Angliją.
tekę ginklų ir amunicijos."
BOLŠEVIKAI GINA GARDINĄ
mairio markizas, vienam sa- puolikų naktį įsilaužė vienon visus Rusų visuomenės luomus
Smarkiausias mušis su rai
Majoras nepaleidžiamas.
Wa*hington, Rūgs. 3. — Gau
RUGSJUO 3, 1920.
vaitraštyj paskelbė savo pa rezidencijom Nužudytas rezi vienon krūvon.
teliais įveikęs Zamojsc apylin
kėse. Iš ten po nepavyk imu ta žinių, jog bolševikai nuspren Anglijos vyriausybė ligšiol žiūras į badaujantį majorą.
dencijos savininkas.
Wrangelis turįs pasitikėjimo., chieago ir priemiesčiais— Grą
dę
visomis
priemonėmis
ginti
Jis tvirtina, jog neturįs noro Kitur taippat nužudyta ir
bolševikai ėmę bėgti betvarkė
yra kurčia į reikalavimus pa
Baronas Struve tvirtino, jog žus oras ir vėsus šiandie ir rytoj.
je. Gi Lenkai juos vijęsi ir Gardiną nuo Lenkų. Tam tfikslui liuosuoti čia iš kalėjimo Airi kritikuoti Anglų vyriausybės pažeista visa eilė policijos ir
Vakar temperatūra augsciausia
sutraukiama karuomenė iš visų
gen.
VVrangelis
nesibijąs
bol
už
jos
poziciją,
bet,
jo
nuomoj
viršininkų,
kapoję.
0 s
buvo 66 1., žemiausia — 62 1.
Rusijos dalių. Lenkų frontan no-7 jos miesto Corko lordą majo-,
ševikų užpuolimo, * nežiūrint? Saulė teka 6:18, leidžiasi 7 5 1 ,
Be to čia paskelbta ir ki reta pasiųsti iš Kronštadto juri rą McSweeny, kurs badauja ne, badaujantis majoras turi
Gal Amerika tars žodį.
į jų skaitlingumą. Jis turįs
tuose šonuose svarbus Lenkų ninkai. Sakoma, pakilusios riau ir kas momentas gali mirti.
but paliuosuotas.
laimėjimai.
Patsai Anglijos karalius, Nes jei jis kalėjime mirs Washington, Rūgs. 3. — Su labai daug pasitikėjimo liau
šės. Bet veikiai numalšintos.
personaliai stovi už paliuosa- badu, milijonai žmonių jame Valstybės sekretorių Colby va dyje. Nes liaudis jau yra pa
y
BOLŠEVIKŲ OFICIJALIAI PASKENDO NARDANČIOJI
vimą badaujančio majoro. Jis matys kentėtoją už savo šalies kar čia konferenciją turėjo tyrusi bolševikų valdžią ir de Svetimų šalių pinigų vertė, mai
:
PRANEŠIMAI.
turi fctisės jį paiiuosuoti. Bet reikalus. Ir tuomet pačiai An Frank P. VValsli, pirmininkas mokratinę vVrangelio tvarką. nant nemažiau $25,000, Rugsėjo
LAIVĖ.
amerikoninės komisijos, kuri Ji šiandie jau žinanti, katroj
bijosi tą padaryti, jei tam į>ne glija; gali but blogiau.
2 buvo tokia sulig Merehants
Washingfon, Rūgs. 3. — AtLondonas, Rūgs, 3. — Iš
štarauja ministerių kabinetas. Jis kaltina vyriausybę už darbuojasi už Airijos neprik pusėj stovėti.
Loan and Trust Co.:
lantiko vandenyne paskendo S.
Sulig Struve, admirolui Kol- Anglijos sterlingų svarui $3.57
Maskvos oficijaliai pranešta, Valstijų nardančioji laivė su 3Q su ministerių pirmininku Llo- dabartinį terorizmą Airijoje. lausomybę.
jog bolševikų spėkos Lvovo vvr U. įgulos^ Transportas Gene yd George. Nes jei karalius Pirm didžiojo karo ir to karo Walsh po konferencijos pa čakui ir gen. Deni kinui nepa Lietuvos 100 auksinų
2.05
šone apsimetusios truputį į ry ral Goethals įgulai pumpuoja o- pasielgtų priešingai kobineto. pradžioje vyfiausybė turėjo skelbė/jog Valstybės sekreto vykę sutruškinti bolševikus Lenkijos 100 markių
.48
2.05
tus del smarkaus Lenkų spau rą per prakirstą skylę transpor norams, šitas gali ttiojaus at- 1 progos duoti Airijai savyval- rius tuojaus« pasidarbuosiąs tik del to, kad jiedu buvę at Vokietijos 100 markių
dimo. Bet užtaigi bolševikar te ir laivėje. Skubinamasi su pa- sistatydinti. Tuomet visoj „im dą. Butų buvęs Anglijaf išga del paliuosavimo iš kalėjimo sitolinę nuo valstiečių ir ne Prancūzijos už $1.00 14 fr. 35
21 1. 40
mėginę arčiau susipažinti su Italijos už $1.00
•
,
kai-kur laimėję fronto centre. gelba.
perijoj galėtų pakilti krizis. • ningas daiktas. Bet tas nepa- lordo majoro MoSwteney#

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

AIRIAI PAIMA SLAPTUS
ANGLįl DOKUMENTUS.

PINIGU KURSAS,

l"
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LIETU VIV KATA1JKŲ DIEICRASTIS

"DRAUGAS"
Eina

toml^a; l&kyrus nedėldieniua.
PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metama
. . . . . . y > . . 98.00
Pusei Metą . •;£•;• • » : • •>.» • • 4.00
JPUV. VALST.
Metama
.; 96.00
Pusei l i e t ų
3.00
Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos
Be nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krosoje ar exprese "Mo'ney Order" arba įdedant pinigus J
registruotą laišką.

"Draugas" Publishing Co.
.2334 S. Oakley Ave. Chicago.

Lenkų Pagieža.
.

Penktadienis, Rūgs. 3 1920 M.

DRAUGAS

^^

daryti. Tai-gi Lenkai neturės
progos eiti į Lietuvos žemes.
Labai svarbu, kad Lietuvos
užrubežinių dalykų ministerija
neužmirštų šito dalyko sutvar
kyti, o Lietuvos kariuomenė,
kad nepraleistų neišpildžius.
Nors Lenkų politika nevisada moka apsisaugoti jausmin
gumo klaidų, tečiaus dešimty
je paskutinių metų ji pasirodė
ganėtinai išmananti, kas daro
si pasaulyje. Pasaulio-gi pa
dėtis vis-gi aiškiai rodo, kad
Lietuva nėra skirta Lenkams,
ir kad pasaulio užuojauta, iš
gelbėjusi Varšavą nuo bolše
vikų, išnyks, jei Lenkai užpuls
Lietuvą dar kartą.
Mes turime dar ir kitą at
spirtį. Anglija nutiesė Len
kams ribą, kurios jie turėtų
laikytis. Lenkai Anglų nepa
klausę gavo bėgti iŠ anapus
tos ribos ir bebėgdami gavo
atsidurti pas pačią Varšavą.
Jei dabar Lenkai nežiūrės
prielankios Anglų nuomonės,
tai jie antru kartu susitiks su
jiega ten, kur jog nesitikėjo.
Net ir maža Lietuva gali pasi
rodyti galingesnė negu Len
kams išrodo, kuomet/tie Len
kai paniekįs Anglijos patar
mes.

Nuotikiams greit bėgant pir-niyn sunku šiandie įspėti, kas
bus rytoj. Lenkai žadėjo pa
giežos Lietuviams už negelbėjįma tada, kada bolševikai
rengėsi užpulti Lenkiją. Mes Reikia vis-gi pažymėti gana
tos pagiežos nebijojome, žino stebėtiną aplinkybių susibėgi
dami, kad Prancūzija ir Ame mą išeinantį Lietuvai ant nau
rika draudėi Lenkus išeiti iš dos. Rusų caro valdžia mus
skriaudė ir žuvo. Atėjo Vokie
etnografinių ribų.
čiai mus skriausti ir patys ga
Bet Lenkai sako, kad ir
vo
skaudžiai
pakentėti.
J/ilnius yra etnografinėse jų
Skriaudė mus Lenkai ir gavo
ribose. Be to Rugpjūčio 28 ir
į kailį. Skriaudė mus bolševi
29 dd. pasklido žinių, kad
kai ir įklimpo į nelaimę. Ne
• Prancūzija su Amerika skati
mes nubaudėme tuos galingus
nančios Lenkus nebesustoti etir skaitlingus mųs_ priešus.
^nografinėse ribose. Lenkai seNematomas ir galingesnis už
.niai to nori.
visus Talkininkas pastaraisiais
Nors to skatinimo žinios ei- metais mus gelbėjo iš klaidi),
. na tik iš Varšavos, tečiaus nei nors mes jų darėme daug stam
Prancūzija nei Amerika jų ne- bių. Jeigu mųs valstybės kuri
- užgina. Tai yra didelis Lenkų itias eis sąžinės ir teisybės ke
- laimėjimas diplomatijoje.
liais, tai tas stebėtinas mums
Mums nerupi pavydėti kam naudingas aplinkybių susibė
nors kokių nors laimėjimų bet gimas gal nei nesiliaus iki kol
mums rupi, ar neatsirado Lie sustiprėsime ir galėsime pasto
tuvai pavojaus nuo Lenkų? Ar vėti savomis kojomis.
neišpildys jie savo grąsinan. čių kerštingų pažadėjimų?
Šiaip galima butij žymiai nu Wes tminster A bbey
sigąsti. Bet politiko akimis
Kitados stabmeldžiai gar
žiūrint baimė mažėja. Ameri
kos ir Prancūzijos patarmė bindavo dievų stabus. Rymo
-Lenkams neišeiti iš etnografi imperatoriai apvaldę prienanių ribų žymiai suvaržė Len mą pasaulį iš visur surinko
kijos delegatus tarybose su labiausiai garbinamus stabus
bolševikais. Tie suprato, kad ir juos sustatė vienoje vieto
Lenkai negali bauginti bolše je, vadinamoje Panteonu.
vikus ėjimu gilyn į jų žemes. Krikščionijai įsigalėjus liau
.Tuo suvaržymu Lenkų diplo- tasi garbinti stabus, bet to
• matai turėjo smarkiai nusiskų- vietoje garbinta daug gero
. sti ir del to nusiskundimo A- padariusius asmenis. Prancū
merika bei Prancūzija apsiėmė zai Visų Šventų bažnyčią Pa
varžymą prašalinti, pagarsi ryžiuje vadina Panteonu ir
lavonus lab
nant, kad palieka Lenkams joje laidoja
iausia
pasižymėjusių
i liuosas rankas.
Prancūzijos
par
Šitą pagarsinimo reikšmę asmenų.
bolševikų diplomatai supranta lamentas turi sutarti, kad kas
\ lygiai kaip ir mes. Todėl pats galėtų tapti palaidotas Pan
~ pagarsinimas neturės reikš teone.
mės, jei paskui jį nebus pildy- Anglijoje labjausiai pasižy
- mo. Galima tat tikėtis, kad mėjusių lavonų vieta yra
Lenkai eis per etnografinas \Vestniinster Abbey. J i tapo
įkurta apie 966 metus. Tai
savo ribas.
buvo katalikų
Benediktinų
Jie gali padaryti tą vyda
vienuolynas ir bažnyčia. Da
mi miesi bolševikus gilyn į Rusi- bar vienuolių katalikų nėra,
~ją ir gali užpulti Lietuvą. Jei bet vardas Abbey, t. y. vy
~.įie eis į Rusiją, tai tas mums resnysis vienuolynas, tebeliko.
- nerupi. ?
Dabartinė trioba yra vienuo
*' Bet Lenkai vėl gali paban lių statyta 1245 metais.
dyti apimti ir Seinus ir Vil- Anglijos istorijoje ta trio
" irių, t. y. briautis per savo et ba turi daug reikšmės. Ten
nografines ribas į Lietuvą. yra palaidotas paskutinis SaMųs diplomatijos uždavinys ksonų giminės Anglijos kara
yra neduoti Lenkamsx progos lius Edvardas. Jis gyveno
tą padaryti. Lietuviai tą pro tryliktame šimtmetiję, buvo
gą duotų, jei leistų bolševi katalikas i r yra priskaitytas
kams eiti ginkluotiems per sa prie šventųjų. Paskui tenai
vo žemę. Todėl dabar yra lai
Anglai laidodavo pačius gar
kas mųs valdžiai pranešti
siausius savo didžiavyrius.
bolševikams, kad kiekvienas
Ten ilsis Shakespeare'as ir
; bolševikų kareivis, įkėlęs koją kiti. Westminster Anglams yj Lietuvos ribas, turi tapti ra tas pat kas Panteonas
nuginkluotas. lietusiai turi tą Prancūzams. Tas tik skirtubolįeviįaias ir u ž a k y t i ir pa-'mas, kad W%stmingtere di-

V

Dukterų Tėvams.

•

Linksma buvo ta valanda^
praeitą Birželį, kuomet jūsų
dukrelei tapo įteiktas dipliomas, liudijantis užbaigimą aš
tuonių klesų pradinės mokyk
los. Daugelis įdėjote tą dipliomą į gražius rėmus ir laikote
pakabinę tinkamoje vietoje,
kaipo malonų atminimą pra
dinės mokyklos dienų, kurios
taip arti rižasi su kūdikystės
džiaugsmais ir ašaromis.
Ir dabar, kuomet ta dukrelė,
laikinai užmiršusi metų dar
buotę, linksminasi baigiančio
mis atostogų pramogomis, tė
vo ir motinos mintyse nuolat
atsikartoja šis rūpestingas
klausimas: " K u r aš ją leisiu
šiuosmetf ,,
Begalo tai svarbus klausi
mas. Nėra abejonės, kad jus,
tėvai, pilnai supratote gady
nės teises, kurios reikalauja
lygaus intelektualio išsilavini
mo kaip vyrų, taip ir moterų.
Taip, buvo laikai, kuomet
augštesnės mokslo įstaigos ne
įsileido moteriškės, bet tie
laikai dingo, jie jau palaidoti
praeities kapuose. Apart to
kultūrinė moteris nėra vion
intelektuale (nes tai butų vien
pusiška, o vienpusiškumas
priešingas kultūrai), bet kaip
jos mintys yra persiėmusios
tyrinėjimu, mokslu, giliu pro
tavimu, taip širdis atdara dai
lei ir kilniems jausmams. UžT
tat-gi svarbi užduotis tėvams
surasti tokią mokyklą, kuri la
vintų jų vaikelių protą ir šir
dį. Ir, ačiU Apveizdos surėdy
mui, mums, Lietuviams, neto
li reikia ieškoti, kad ją sura
dus. Tokia mokykla yra Šven
to Kazimiero Akademija.
Nėra reikalo aiškinti kas
per įstaiga Švento Kazimiero
Akademija.

Lietuvos liaudis

jau atvirai pamėgo ją. Būda
ma vienatinė augštesnio mok
slo lietuvaitėms įstaiga visoje
Amerikoje, nestebėtina, kad
jon suvažiuoja mergaitės iš
įvairių valstijų naudotis mok
slu ir progomis, kurias Šven

to Kazimiero Akademija sutei
kia.
Mergaitės atvažiavusios ton
Akademijon neturi laiko pasi
duoti ilgesio jausmams, nes
Seserų-mokytojų
malonumas
ir prijautimas, kaip ir draugių
draugiikuaaas, padaro ją nare
didžios, linksmios Šeimynos.
Kas ypatingai pastebėtina
yja, tai, kad čionai randasi vi
si mokslui įtaisai ir prietaisai
del aiškesnio pažinimo ir gi
lesnio supratimo mokslo ir dai
lės šakų. Laboratorijoje išdės
toma chemija, fizika, geologi
ja, biologija, matematika; mo
kyklos kambariuose—religija,
istorija ir logika. Dailės srity
je mokinama kalbos (Lotynų,
Lietuvių, Anglų, Prancūzų,
Italų ir Vokiečių), muzika
(pianoforte, smuiką, mandoli
na, gitara), dainavimas, dra
ma ir piešimas. Be to, valandą
kas savaitė laikoma prelekcijos vienos iš gabiausių Lietu
vių mokytojų, išdėstant etikos
punktus ir aiškinant užduotis
link Dievo, žmonijos ir savęs.
Ištikrųjų šios kalbos giliai
sminga jaunose širdyse, nes
siaučiant pagundų audroms,
kilus tamsioms abejonėms ir
dvasios nupuolimui, įvairiems
keblumams, jos, lyg kompasas,
rodo tiesų ir teisingą kelią.
Pažymėtina, kad Akademi
joje dailė yra augštai pakilus.
Drama, dainavimas, instru.mentalės muzikos, kaip ir mu
zikos teorija ir harmonija mo*
kinama Seserų-artisčių. Užbai
gus kurią iš dailės kursų, iš
duodama dipliomaš.
Užtat-gi Lietuviai tėvai, jei
ištikrųjų norite, kad jūsų duk
relės butų auklėjamos kilnioje
katalikiškoje
lietuviškoje
dvasioje, jei norite, kad ji vė
liau veiktų, naudingą darbą
Bažnyčiai ir tautai, jei norite
susilaukti iš ju d>. augsino
ir paramos, leiskite jas ten,
kur taip bus mokinama n
auklėjama—į Švento Kazimie
ro Akademiją.
Margarieta.

VY aterburio [spūdžiai.
Šiandie teko užeiti į Šv.
Juozapo bažnyčią "YVaterbury'je, Conn. Ji yra lietuviška
to miesto parapija. Pirmutinis
įspūdis buvo sunkiai išreiškia
mas: ta pati bažnyčia pirm
keleto mėnesių visai netaip iš
rodė.
Bažnyčios lubos.
Labiausiai puolė į akis ma
jestotingas didis V. JėzausTeisėjo paveikslas ant "sienos
ties didžiuoju altorium. Padžiavyrių lavonai renkami nuo
senai negu Panteone ir jų yra daugiau bei stambesnių.
Westminstere įvyksta Ang
lijos karalių
vainikavimas.
Ten taip-gi įvyko keletas pa
čių svarbiausių Anglijos is
torijos nuotikių. To vienuoly
no kambarije Sale bažnyčios
karalius Enrikas Trečiasis pa
sirašė ant Magna Charta, ku
ri labai daug reiškė Anglijos
gyvenime. Anglijai atsitrau
kus nuo katalikystės to vie
nuolyno name tapo sustatyti
pirmieji du Anglijos protes
tantų katekizmai 1643 m. Ten
pat ir anglišką taip vadina
mą Jokūbo karaliaus Šv. Raš
to vertimą peržiurėjo.
Išstovėjusi 700 metų trio
ba žymiai apšiupėjo. Anglija
rengiasi ją taisyti visuomenė*
aukomis. Ta proga primena
taip-gi jos praeitį ir pastebi,
kad katalikystės laikais ten
butą naudingesnių nuotikių.

veikslas yra rimtas, kaip visa
Bizantijos dailė; tik jis neturi
bizantinio kietumo
Bažnyčios skliautuose ties
viduriu keturi Kerubinai su
siekia galvomis ir sparnų vir
šūnėmis. Ir jie taip-gi rimto
senovinio stiliaus. Negalima
sakyti, kad tai butų bizantinė
dailė, negalima nei sakyti, kad
tai butų romaniškojo stiliaus
padarai. Tai yra abiejų geru
mų sujungimai.
Skliautų tapinimo dugnas
vietomis yra mėlynas su švie
siais tankiais mažais tarpais.
Jis darcr žvaigždėto dangaus
įspūdį. Vietomis jis yra pilkas
lyg dangus, prieš išauštant.
Didžiosios navos viršuje ties
pilioriais yra abiejose pusėse
po tris paveikslus. Arčiausiai
prie didžiojo altoriaus yra Šv.
Kazimiero portretas. Jis ski
riasi nuo kitų, to šventojo pa
veikslų, kad išreiškia šventąjį
sėdint ant sosto.
Šventųjų paveikslai.
V. Jėzaus paveikslą esantį
dįdėsės navos priešakyje jau
aprašėme. Dviejų kraštinių na
vų priešakiuose yra du pa
veikslu reiškiančiu pirmutinį
ir paskutinį V. Jėzaus gyveni
mo momentą, būtent užgimi
mą ir palaidojimą. Užgimimas
yra moterų pusėje, palaidoji
mas vyrų. Abu tuodu milži
nišku paveikslu padarytu alie
jinėmis spalvomis ant bažny
čios sienų.

Žymėtina efer yra, kad ar
tistas tapintojas prie dažų
mokėjo labai sumaningai pa
vartoti paauksinimą, kurio yra
lygiai tiek, kiek reikia, kad
visa rimta Saitų dažų daugybė
erdvioje bažnyčioje įgytų gy
vumo ir šilumos.

Tapinimas pritaikytas prie
architektūros.
Bažnyčios pilioriai seniai
jau buvo architekto padaryti.
Tų piliorių garbiniai, arba ka
piteliai, buvo priešgotžško se
no romaniškojo stiliaus. Kitų
papuošalų Šv. Juozapo bažny
čioje nebūta. Bet iš tų neskait
lingų dailės žymių gabus ar
tistas ėmė vesti -savo mintis
augštyn ir platyn iki apdengė
visą bažnyčią labai gražiu,
rimtu, senovišku dailės rūbu.
Į tarpą dažų apie didįjį al
torių įtalpinta plati juosta, o
ant jos milžiniškomis aukso
raidėmis šitie žodžiai: *'Jėzau
Teisybės Saule/'
Altoriai tebestovi tie patys
kaip seniau. Klebonas ir asis
tentai sakė, kad yra jau nu
pirkti nauji altoriai, bet nesu
skubta juos pastatyti prieš
Federacijos seimui praside
dant. Jei tie altoriai butų pri
taikinti prie visos bažnyčios,
tai jie turėtų būti žemi ir
brangus su šešiais brangiais
žibintuvais su Šventuoju Na
meliu užpakalyje, uždengtu
Ksnopejum. Altorių nesant ga
lima ir* reikia pasigėrėti gra
žiu artistišku senovišku baž
nyčios tapinimu. Tiktai jo
apačia nėra taip pavykusi,
kaip viršus ir vidurys. Bet ir
apie ją sunku išreikšti nuo
monę, kol nėra altorių, prie
kurių ji buvo pritaikyta ir jie
bus pritaikyti prie jos.
Mokykla ir našlaičių
prieglauda.
. Waterburiečiai
stebėtini
žmonės. Tiek vargų perleidę,
baižnyčią papuošę, jie mokėjo
dar padauginti savo parapijos
turtą pripirkd^mi naujos vie
tos mokyklai. Jie jaU turėjo
dvi mokyklos limbas su tūk
stančiu vaikų, bet abi triobi
buvo pennaži ir vaikams ne
buvo kur pasibėgioti. Nebuvo
nei vietos mokintojų namui.
Tos visos kliūtys prašalintos.
Parapijinė našlaičių prie
glauda eina nors ne didyn, bet
geryn. Penkblika pasitenkinu
sių vaikučių žaidžia apie me
dinę triobelę, ant jos laiptų ir
ant pievutės šalę. Visų vaike
lių veidukai pilni, nutukę,
šviesiai raudoni. Matyt ge
rai maitinami ir gerame ore
auginami.
Sekmadienyje Watefbury , o
mieste Lietuvių gyvenamoji
dalis gausiai pasipuošusi Arrierikos ir Lietuvos vėliavo
mis. Jomis apkabinėta Šv.
Juozapo bažnyčia, parapijos
mokykla ir daugybė privačių
namų. Apie bažnyčią beveik
nėra nei vieno namo be vė
liavų. Tai miestas rengiasi
prie Federacijos seimo, kuris
prasidės pirmadienyje, Rug
pjūčio 30 d.
Vyčių piknikas.
Kol delegatai renkasi " Drau
go' ' korespondentas nuvyko į
Vyčių pikniką gana tolokai už
miesto kalne, kur gražu s ap'augęs medžiais * laukas pilnas
gausios žolės ir akmenų. Nuo
to kalno reginys į miestą ir
kitas anapus jo esančias
Connecticut'o augstumas ne
apsakomai gražus. Ūkei ta
vieta fiepergeriausiai tinka,
bet jaunuomenei linksmintis
sunku rasti kur geriau.
Po pietų apie 4 valandą šei
mininkė ir šeiimininkai triūsė
apie stalu*, pajxiavinėdami

minkštus gėrimus ir užkan
džius. Trys Lietuviai muzi
kantai, susėdę po lapuotu
ąžuolu ant lentinio suolo .su
tartinai grojo, o Vyčiai, Vytės
ir jų svečiai žaidė ant pievu
tės: tai Aguonėlę sėjo, tai ki
tus žaismus darė gražiai link
smindamiesi. Tarpais jie dai
navo, o muzikantai jiems pri
tarė savo instrumentu.

Išmok Garą Amatą. Uidirbk $35 iki | 7 5 Savaitėj
Buk kirpėjo. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami.
Ge
riausias amatas,
mes išmokinama
t keletą
savai
čių*
prityrimą*
duodamas mokinar.ties. Vletoa atdaros. Specijalia
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina riaos.
MASTER SCBOOL
199 N. State Str. .
Kampas Lake str. ant 4lų lubų.

Jaunas klebonas yra Vyčių
draugas ir pats Vytis. Nors jis
turėjo labai daug triūso sek
madienyje prieš seimą, bet ne
iškentė, neatsilankęs pas Vy
čius ir neparagavęs jų užkan
džių bei gėrimų. J i s gyvena su
jais, jie gyvena su juo. Para
pijos darbai stebėtinai gražiai
ir lengvai eina.
t
Ten buvęs.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po num,

4729 S. Ashland

Specialistas džiovu, moterų ir vy
rų lisų.
Valandos nuo l t Iki 12
2 iki 5 po pietų; nuo
vakare. Nedėliomia 10
Telefonas D r a e l
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SVEIKATOS NURODYMAI
OFISŲ DARBININKAMS
Ofisų darbininkams nerei
kia, tiek daug maisto, kiek
sunkiai dirbantiems darbinin
kams. Jie turi.
atsargiai
valgyti — renkant maistą,
kurs neužkietintų vidurių. 0 fisų darbininkai dikčiai sėdi
ir tankiausia serga chroniš
ku vidurių užkietėjimu.
Mėsos valgyt sykį į dieną
užtenka. Vidudienio valgis turi
but lengvas ir sveikas. Vai
siai, daržovės, 3alotos, kvie
tinė duona — geras valgis.
Netik valgis ir mankštinima
sis sulaikys chroniška vidurių
užkietėjimą, bet vandens gė
rimas ir sutvarkymas regu
liarių papratimų.
Vidudienį reikia užsiiinti
kokiu nors prasirruuikšthiimu.
Tas nereiškia kokią nors gim
nastiką arba veiklų fizišką įtempimą, ne. Tik pakankamo
kūno judėjimo, kad pagerinti
kraujo cirkuliacij 3, ir atidaryti
platų ir gilų kvėpavimą.
S-iprųs gėrimai, kaip arba
ta, kava ir alkoiioliški yra
bledingi. Jie laikinai nugali
nuovargį ir tuom laiku, ro
dos, žmogus atlieka daugiai!
darbo. Nuovargis yra gamtos
svarbiausias
ženklas,
jog
reikia pasilsėti. Tankus var
tojimas gėrimų, pergalėti tą
ženklą, kūnui yra Medingas.

Avenue

išryto; nuo
7 Iki 8:24
lkl 1.
2880

! » • • • •

S. D. LACHAWICZ
LIETUVTS GRABORIl S
Patarnauju. laidotuvės* ko pigiauala.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užgonėdiuti.
2814 W. 28 PI.
Chlcago, HL

582

r

J. P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW

LEETUVI8 ADVOKATAI
VAL,. Vakarais 7 iki 9
Nedėliomia 11 iki 1.
4500 S. Ashland Ave. Chicago, UI.
Phone Yards 1053

Dr.M.Shipnicki
3107 So. Morg&fi Street
CHIOAGO, I L L r t o i *
Telefonas Yards ftOSi
•alandoa: — I Iki U 11 ryto;
i po platų iki 0 vak. N e d ė t o 
mis nuo 6 iki 8 vai.
It —

DR. S. NAIKUS
LIETUVIS
GYDYTOJAS m CHIRl RGA*
Otiaaa Ir O/venlmo

vieta

•262 So. Hahrtod Str.
Ant Viršaus Universal State
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nu
2 iki 4 po pietų: nuo T lkl 9
Nedėliomia nuo 10 iki 2.
X
»

I

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

PIGUS PARDAVIMAS.
Ant pardavimo nedidelė larrauKė iš
viso 3 akenai, galima laikyti karvę,
kiaulių, vištų ir prisiauginti daržo
vių kurias pardavus geras pelnas.
Galima auginti kiaulių, nes tie pa
tys miesto gyventojai tuojaus nuper
ka, taippat ir daržovės ir pieną. Yra
stuba su 5 kambariais, gražus skie
pas gerai ištaisytas, tvoros šimet sta
tytos, gatvė akmeninė, vienas viorstas į miestą. Žemė visa lygi kaip
stalas, čionai viskas auga, uogos ir
kiti dalykai, lieka žagrė, akėčios ir
kiti reikalingi dalykai. -Čionai yra ke
letas lietuviškų šeimynų, kurie turi
lotus nusipirkę galima pirkti lotus
ir budavoti.
Kas norėtų prie daikto nusipirkti
lotų pardusiu labai pigiai i r da pabarguoslu, ta vieta netoli nuo Pittaburgho, ant trūkio tiktai 60c. J Pittsburgha.
Priežastis pardavimo savininkas yra siuvėjas ir turi bizni mieste ir
negali apžiūrėti žemės užtat priver
stas parduoti. Išpardavimas bus per
3 dienas Rugsėjo 5, 6, ir 7. Kurie
manote pirkti atvažiuokite ir galėsite
nusipirkti Žemės labai pigiai, arba
kas norės galės nupirkti visą, farmą.
MIŠKIS,
275 Park Ave.
Clairtou, Penna.
25
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Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dtntistas
10801 So. MJchigan, Avenue
• £i$$d©Sd®^€^^3B!*į$t>«^*3e^
T

4

8381 S. Halsted S u .
VALANDOS: 9—12 A M
1—5; 7—g P. M.

DR. S. BIEŽ1S.

*

LIETUVIS GYDYTOJAS BE
CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Tsl. Canal (222
Res. 3114 W. 42nd Street
Tel. McKinley 4988

ttltUlMIHiUlBMBBBMMB \

Dr. A. L. Tašką
1900 S. Halsted Str.
Tel ( a n a i 2118
,Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
Gyvenimas
2811 \V. 03rd Str.
Tel Prospect 3446.

[»»•»»»»»»»»»»»»»«,»»»»

»i»»ai

DR. 6, M. GLASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisas 3149 So. Morgan 84.
K e i t ė 82-ro SL,
Ohicago, I1L
SPEX:iJ A U S T A S
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
iki t po pietų, nuo f iki S
da vakare.
Nedėiiomis nuo • 9 iki 2 po
'
Telefonas Tardą 497
•**M

Resld. 1189 Independence Blvd.
Telefonas Vaa Boren 294

DR. A. A. RuTn,
Rasas gydytoja* Ir ehirurga*
apedJaJlstas Moterišku, Vyriškų
Vaikų ir viso chroniškų liyų
VALAJTDAR: 10—11 ryto S—« po
pietai 9 * - a vaja. KadttisasJs 1 0 — n «
Offtsaac

SSŠV4 Asv " - » — . - • •

n«

^^•***^**sr*

w^a^P"w

•••%(

ap»r»

Telefonas

•+*#*••+•>••

shsa«BSšMSSA]aBsm

Drover

9092

A. PETRATIS

S. FABIJONAS

A. PETRATIS k CO.
Mortgage Bank
RBAL. ESTATE—INSURANCE

European American Bureau
Siunčia

Pinigus. Parduoda
Laivokortes
NOTARUTJ6A6
809 W. 85tu Str.
Cuicago. UI.
Telephone Boulevard 011

»

Penktadienis, Rūgs. 3 1920 m.

DRAUGĄ
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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Bus
įvairių
daiktų, saldžių
gėrimų, šaltos košes prasi vėdinimui. Ateikite visi,
paniėgii.ii ir pasižiūrėti, ar daug daiktų galėsite laimėti.
FERU KOMISIJA

Rengiami Rugsejo-Sept men.,
. . . • II n

i

1644 Wabansia Avenue
Prasidės Ned., 5 d., 3 vai. po pietų ir tęsis 6, 11,12,15, 18,
22, 25 ir 26. Ned., 3 v. po p., 8er. ir Sub., 7:39 v vakare.

PARAPIJOS
3
2
s
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Moksleivių kuopa, kurion įsi KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLU
rašė uoliausia dalis Detroito
MARŠRUTAS.
jaunimo. Vieni įsirašė kaipo
moksleiviai bei moksleivės ki
Visi gausite progą matyti
ti kaipo rėmėjai. Kaip vieni, Lietuvos paveikslus i r kartu
taip ir v kiti visas savo pas išgirsti p . Vaško pranešimus
tangas deda, kad 6-jų Detroi iš Lietuvos, nes jam tapo mar
to moksleivių kuopų pastaty šrutas surengtasChicagos Aps
ti a n t tvirtų pamatų. Susi skrityje sekančiai:
rinkimai būva kiekvienų ant
Rūgs. 3, Brighton Park,
radienį. Juose dėstoma rašo 8:00 vak.
moji Lietuvių kalba, istorija,
Rūgs. 4, Roseland, Iii., 8:00
literatūra. Be to, būva paskai
vak.
tos ir prakalbos. Trumpo laiko
Ned. Rūgs. 5, Bridgeport,
darbų vaisiai jau aiškiai ma
2:00 vai. i r 8:00 vakare.
tosi
Rūgs. 6, Town of Lake,
Apart vietinįų moksleivių 8:00 vak.
bei darbuotojų, nemažai ran
Rugs. 8, So. Chicago, 8*00
dasi moksleivių, atvažiavu
sių atostogoms, kurie padeda vak.
Rugs. 9, West Pullman
kuopai literatiniais žvilgsniais.
Neužilgo ateis laikas šitiems 8:00 vak.
Ned. Rugs. 12, 18th and
svečiams apleisti Detroitą ir
grįžti į mokyklas tęsti pradė Union, 2:00 vai. i r 8:00 vak.
Rugs. 10, North Side, 8:00
tąjį mokslą. Prieš išvažiuo
siant jiems vietinė moksleivių j v&k.
kp. rengia vak., kuris bus 5 d.
Rugs. 11, Melrose Park,
Rugs. 7-tą valandą vakare, Šv. 8:00 vak.
Jurgio parapijos pobažnytinė*
je svetainėje.
REIKALAUJA.
Vakaras bu* vienas gražiau
REIKALINGAS SALESMONAS
sių, kokių Detroite dar nebu
660 i k i * . > f HUTftJtC.
vo. Kalbės įžymus moksleiviai
Turi būti greitas ir apsukrus. Nie
kalbėtojai. Bus eilių, dialogų. kados ant marketo šie dalykai nebu
Dainuos pasižymėjusios De vo pardavinėjami.
Atsišaukite — 8 ryt« iki 5:60 va
troito solistės bei solistai. Be kare.
35 West 6Srd Str. Room 412
to, programų pagražins muzi
Merrick Rnilrting
kas. A. Aleksis dainomis ir ki
tokiais įvairumais. Po progra
mos bus žaidimai. Žodžiu, vi
ANT PARDAVIMO.
skas bus daroma, kad vakaras
ANT PARDAVIMO
butų vienas iš geriausia pa
4 kambariu medinis namas elektros
vykusių.
Šviesa, maudynes, vandeniu apšildo
Užkviečiame tat visus l)etroi mas, parsiduoda pigiai. Atsišaukite:
4054 So. Artcsiau Ave., Chicago, 111.
tėčius i r visos apylinkės ko
lonijų lietuvius atsilankyti į
BARGENAS.
šitų moksleivių vakarų. Tik • Pardavimui grosernė ir bučernė su
riname, kad visi bus paten 5 kambariais pagyvenimui Lietuvių
tirštai apgyventoj vietoj; yra viso
kinti.
kios rūšies mašinų. Kaina $5.000.00.

i. •

m —

*

—

'• •

i——M—

MIItlDUIIUmUtlMIMHIUUMUtUIHIIIIIIMIIIIIIirMIlMIlIiriItlIlmimitnilIlIlIlIMIIIIIInT
•

»•

m — — — .

i

i

I I I linu i

•

• i

•

»

—

—

—

>

.

•

titiiiiiiiftiiiiiiniitiiiiifMiitiiinfniiiHuniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiJiniiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitMtflititftfiuMM«iM#iiuuiiiiii I HU

ii
S

GENOVAITE"

Cužauskiutė, O. Kulikauskiu8-nių Veiksmų Drama, Bus Statoma Scenoj
tė, A. Verbickiutė, A. StriauUžbaigimas vasarinės parapi kas, J. Krakauskas, J. Riekus,
'•> Durys Atsidarys Pusė P o Dviejų
jinės Šv. Trejybės mokyklos. P. Liulis.
I
Iš ketvirto skyriaus už Lie
Pirmas lošimas prasidės kaip 3 po pietų. Antras lošimas prasidės kaip 8 vai. vak.
Rugpjūčio 29 d./ 1920 m., tuvos istoriją: P . Gečys, E .
s
7:30 vai. vakare buvo link Braduniutė.
Nepamirškite atsilankyti i r atsivesti savo drauges i r draugus ant šio puikaus
smas ir gražus užbaigimas va
Už poezijų: P. Gečys, M. Ra
vakaro. *' GENOVA1TES'' lošime dalyvauja visi gabiausi Chieagos a r t i s t a i Taipgi,
sarinės parapijinės mokyklos. manauskas, A. Matulis, M. Že= scenerijos i r kostumai bus pritaikinti kuonopuikiausi.
Programa buvo puikiai atlikta mončiutė.
Lošimas įvyks:
mažų ir didelių vaikelių. Va
Už lietuviškų rašymų: P .
|
WANDA TEATRE 3214 So. Hakted S t , Chkagt, BL
karo • programa atidarė maži Pipiras, O. Vilkeliutė.
Tikietų kaina 50 i r 25c. Atsilankykite anksti norėdami gauti sėst. KOMITETAS*
vaikeliai linksniai uždainuoda
fii!iiiiHmifiiiimiiiiniiu*iiiwu^
Už pasielgimų: M. Žemoami " Žvirblių dainų," " O i čiutė, A. Baubliutė, A. Tumu*
Tcl. Pullnian 342 ir 3180.
džium, džium" ir tt.
liūtė, M. Tamošuniutė, M. JerPo mažų vaikelių, antras meniutė, O. Bikniutė, G. MuDr. L L MAKARAS
Lietuvis
Gydytojas ir Chirurgas
skyrius sustojo ant scenos ir rauskiutė, A. Paseckas, B.
8. S. ''8USQUBHAN1CA''
10900 Michigan Ave. Roselande
užtraukė "Oželį," " V e s t u v e s " Bradunas. %
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir
I i N«w Yoeko tiesiai |
6:30
iki
8:30
vak.
ir tt.
i
Už katekizmų gavo pirmos
Marijona Tamošuniutė pa- Šv. Komunijos atminimų: V.
deklemavo eiles " Š i u r p a . "
Daukšys, A. Tumosas, S. šėdis,
PRANEŠIMAS
Antram skyriui išpildžius A. Sėdis^ A. Vingis, J . Kani
22 Diena Rugsėjo
Dr. M. T. STRIKOL'IS
savo rolę, vaikai ir mergaitės šauskas, J. Šimelis, M. Jermej
Kambarėliai į Bremen nuo $176 iki $200 į Danių? $216.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
trečio skyriaus pradžiugino niutė, B. Auguniutė, O. Stepo
Trečia klUsą į Bremen $125 įDanzig $165.
Perkelia ofisą | People Teatrą
1619 W. 47 Str.
Tel. Boul. 160
žmones su "Tautiška daina", navičiūtė, O. Bikniutė, G. MuKarės Taxai $5
Valandos: 1 lkl S-po pietų.
M
U. S. Mail SteamsMp Company Inc.
"Paukščių vaina.
rauskiutė, A. Sokevičiutė, M.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryts.
H. CLAUSSIimJS & CO.
Re*. 2914 W. 43rd Street.
Pranciškus Gečys padėkle- Dvareckiutė, J. Daukšiutė.
'
Nuo ryto iki piet.
•
Oenerale Vakarine Agentūra 100 North La Salle Street, Chicago, BL
mavo eiles "Lietuviška kal
(
Tel. McJUuley 263
Už abelną skaitlių (general
! ! • • • • • • • • • • > » W N N > » — — »\\
b a ; " o Agnieška Tumuliutė average) iš ketvirto skyriaus:
"Angelas."
P. Gečys, iSl. Žemončiutė.
UlrHlllilIlIilIlIUlilimuniIHUIIIIIIIIHII
|MI
Butų skriauda nepriminti,
Iš trečio skyriaus: A. Pasec
PRANEŠIMAS VISUOMEN
įog Agnieška Tumuliutė yra kas, A. Tumuliutė.
Šiuomi pranešame* Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis
dienosis
atsidarė New YorJke nauja Lietuvių Perstiuntimo Agentū
labai gabi mergaitė ir puikiai
Po išdalinimo dovanų gerb.
ADVOKATAS
ra, po vardu Lithuaaiaii Marinė Forwarding Co.. kurios tikslasatliko savo rolę.
yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagalbos savo
kun. Ed. Budrevičius kalbėjo
S
giminėms Lietuvoje, kaip-tal, persiuntime drapanų, valgomų daig29 South La Salle 8treet
Piemenėliai—basi ir truputį trumpai, bet aiškiai. J a m pa
C
*,. . 1 . 1 . . .
j _ **
tų,
pinigų ir
tt.
apiplyšę — atstovavo ketvirta baigus, kalbėjo kl. Norbutas
Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei informacijis melTeL Central 6899
skyrių. J i e uždainavo "Pie kaslink vaikelių prižiūrėjimo
džiame kreippUes ant šio adreso:
menėlių dainų," " A n t ežerė ir velijo newarkiečiams įsitai
LTTHCANIAN MARINE FORWARMNG CO.,
Vakarais, 812 W. 83 St.
206 West 3Srd Str.,
New York City.
lio." '
syti netik vasarinę parapijinę
TeL Ti
Riimiiimimiiiiiiimimimiitiiimiaiiifiii
Po ketvirto skyrio vaikų mokyklą, bet tikrą parapijinę
'Lietuvos grožybė" padaina mokyklų. Simons Kvietkus sauiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiuiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiimiiiHi^^
vo šešios mergaitės pasirėdžiu vo p rakai boję pasakė, kad
sios baltai su lietuviška vėlia žmonės nesiduotų save bile
va. Tat buvo: M. Žemončiutė, kam už nosies vedžioti, o ypač
Mainau ant geto namo; priežastis,
Rengėjai
vienai
moteriškei,
kuri
visiems
turiu
kitą biznj.
E Baubliutė, O. Vilkeliutė, T.
827 W. 3Srd St.,
Chicago, IU.
Kubaičiutė, M. Venckiutė ir O. newarkiečiams yra labai įkirė'
Ant 2-rų lubų, S. S.
Šerniutė. Tų dalykėlį jos taip jus.
Po Simono Kvietkaus pra
gražiai* perstatė, kad žmonės
EXTRA PIGUMA8.
Parsiduoda automobilius už puse
PAIEŠKOJIMAS.
iš linksmumo net atsistojo lai kalbos vaikai i r mergaitės vi
prekės; yra vertas $1,200.00; parduo
ke jųjų dainavimo. Tai buvo sų skyrių uždainavo "Tėvy
du už $600.00. Jei netikit mano pra
užbaigimas pirmos programos nė P a v a s a r y j , " "Lakštingėlė"
Ieškau savo dėdės Radziu- nešimo, tai atsilankykite ir persitik
Galite atsilankyti vakarais
ir Lietuvos i r Amerikos him lio Juozo, katro* dabar neži rinkite.
dalies.
nuo 5:00 lkl 8:00.
nus. Elena Braduniutė padai/ nau kur randasi. Prieš karą
. J. Tarvidas,
•
Antra dalis šio vakaro pro
1414
So.
50th
Ave.,
ClcefBO,
UI.
navo solo.
jis buvo Chicagoj. Malonė
gramos prasidėjo dalinimu do
1. JEIGU siunti pinigus j Lietuvą siųsk per LIETUVOS AME
Apart viso to, turiu primin kite kas žino man pranešti jo
vanų pasižymėjusiems laike
«
Parsiduoda saliunas už labai žemą
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pivasarinės
mokvklos
moki- ti, kad parapijinė svetainė bu- antrašų kur jis randasi. J o ieš kainą ir "Packard" automobilius iš
vc papuošta vėliavomis lietu ko gimnietis Radziulis Vla priežasties išvažiavimo J kitą miestą.
giausia.
niams.
Cicero, III.
Iš ketvirto skyriaus gavo viškomis i r amerikoniškomis. das, Antano Kadžiulio sunūs, 2803 So. 49tli Ave.,
2. JEIGU nori važiuoti į Lietuva;, kreipkis prie LIETUVOS
dovanas už Šv. Istorijų: J .Žmonės išsiskirstė labai pa kareivis Lietuvos kariuomenėtenkinti.
sr
je.
ANERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin
Pranauskas, S. Gečys, J, Urbo
i t į . Drovsc 714)
Katalikė.
Mano antrašas:
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir gra
navičius, S. Venckus, A. Baub
Kapnas — Sančai,
liutė, M. Venckiiitė O. Šerniužiai išleis į kelionę.
LIETUTIS DENTI8TA8
DETROIT,
MICH.
Elektro
—
Technikos
bataValandos: suo 9 ryto Iki 9 vak.
tė, A. Braduniutė.
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare
lijonas,
*
3. JEIGU turi susitaupęs pinigu investyk juos i LIETUVOS
Iš trečio skyriaus už Šv. Is
4712
SO.
ASHLAND
AVENCF
Nepersenai Detroite tapo
Ūkio kuopa, raštininkas,
arti 47-toe Os<t6»
torijų: A. Šedis, A. Paseckas,
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausi* gerus nuosutverta
nauja
S.
L.
R.
K.
Radziulis
Vladas.
mm
•
'
•
•
•
I
•
»
•
<
»
»
•
•
»
»
mmmm^mi»»«į
P. Bartkus, O. Kareiviutė, A.
širhčius ir tavo pinigai dirbs del naucJos tau ir Lietuvai.
Tumuliutė, (j. Burauskiutė.
Iš ketvirto skyriaus už lie- I2lllllllllllllllif11llltlllflllllltlliailllllllllllllllllllllllllfllllllllllllll9lllllllllllllllllllll9l6lllllllllllll9llllllll99llllll99ltfflllllllfll9flllllllirff.
4. Dabar LETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE
tu viską skaitymą: P . Gečys,
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu*
M. Žemončiutė.
tems pasiekti gerbūvį. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidėIš trečio skyriaus už lietuliodamas. Šeru dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiauviską skaitymą: A. Paseckas, 1
PASKUTINE PROGA
|
sissi gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli.
P Bartkus, A. Šedis, M. JerBrightonparkiečiams pamatyti visą Lietuvą su jos jauna? gražia k'ariuomene, orlaiviiais> s
meniutė, O. Steponavičiūtė, A.
kanuolėmia, kulkosvaidžiais ir visais k a r o pabūklais SSTO ir atimtus nno priešų taip
Tumuliutė. •
gi i r jų nelaisvius paimtus Lietuvoje; be to 150 įvairių, paveikslų parodys viaę, Lie
Iš antro skyriaus už lietu
tuvos gamtos grožę: laukus, pievas^ giria s, javus ir jų pjovėjus bei grėbėjas ir visokį
i<
višką skaitymą: J. Venckus, A.
jaunimo pasilinksminimą po pievas ir namus. Pamatysite visus Lietuvos valdininkus
Liulis, V. Daukšys, M. Dva
beitautos veikėjus kartu su kitų tautų atstovais Lietuvoj© ir daug kitų vaizdelių kurių
reckiutė, A. Briliutė, O. Marčia nėra galima sutalpinti. Tik ateik ir pamatysi, o daugiaus tai jau nematysi, nes ne
kevičiutė.
bus progos. Be to viso dar bus ir programas visiems malonus; bus ir gėrinuį bei užIš pirmo skyriaus už lietu 2 kandžių. Tas visas Ims
viškų skaitymų: B. Montri- I
PENKTADIENYJ, 3-ėia D. RUGS£J0 1929 VL
maitė, J . Griebliauskiutė, O.
8-tą Vai. Vakare
Darže prie 44-tos ir So. fwbM
Ava.
I» • » » • ! 1 .
• * f
'
^Ma» • • » • — » « • •
Zukuuskiutė, V. Giaiuliutė, M. SS
n&
NEWARK, N. J .

f

SUBATOJ, RUGSEJO-SEPT. 4 d., 1920

U. S. MAIL STEAMSHIP GOMPANY. te

BREMEN ir DANZIG

V. W. ROTKAOSKAS i

IŠ LIETUVOS,

Dr. C. Z. Vezelis

I Visa Lietuva ant Drobes Į

Lithuarian American Tradiog Co.

112 N. Greene Street
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Baltimore, Md.

i

Penktadienis, Bu*t. 3 1920 m.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. LEGIJONINKAI PRIEŠ DI
DŽIAPELNIUS.
Penktadienis, Rūgs. 3 d.,
Bus pakeltas puolimas prieš
Šv. Serapija, pana,
radikalus.
Šeštadienis. Rugsėjis 4 d.,
Rozalija. Rožė Viterbietė.
Illinois valstijos Amerikon
Legijos Mgijoninkai eia turi
P A T A R I A PADIDINTI UŽ
antrąją metinę konvenciją. Se
MOKESTĮ DARBININKAMS
sijos laikomos Medinab bus
te (temple). Suvažiavę apie
Darbininko šeimynai per me
2,000 atstovi}.
tus reikia $2.500.
Vakarykščioje sesijoje pa
kelta smarkus balsai prieš dr"Galviju skerdyklų darbinin- džiapelnius (profiterininkus).
n m s didesnės
užmokesties I r n u t a r t a prieš juos pakelti
•klausime teisėjas-arbitras Al- smarkią kovą. Tam tikslui bus
sėhuler išklausinėjo ekonomis- p a s k i r t a s komitetas ir anam
tą-statistikfj A r t h u r ę Sturgis. bus pavesta surasti kovai prie
Šis liudydamas už darbinin mones.
k u s teisėjui rekomendavo at
Toliaus legejoninkai n u t a r s
sižvelgti i jmlviju skerdvklų pakelti kovą prieš visus ra
darbininkų padėjimą ir padi dikalus,, katrie mėgina drum
dinti jiem< užmokestį, kuri at sti šios šalies visuomenės gy
sakytų geresnių ja m pragyve venimą, katrie kursto darbi
nimui, negu kaip šiandie yra. ninkus prieš vyriausybę ir k i 
J i s sakė, kad jei jisai butų tokių piktų darbų.
arbitras, be jokio
dvejojimo
P a g a l i a u s konvencijoje bus
Tįsiems darbininkams ten pas a p t a r t a s
klausimas
bonusų
kirtų mažiausią dienoje užmo reikale. I r prieš bonusų buvu
kestį $6.00. I r nors ta užmo siems kareiviams priešininkus
kestis butų didesnė už moka bus pakelta kova.
mų darbininkams kitose dar
Juodžiu tariant, l e g i o n i n i n 
bo šakose, tai tas butų geras kai labai karingai
atsineša
nurodymas ir pavyzdis ir a- prieš visus šalies ir visuome
niems darbininkams gauti to nės priešininkus ir tuos visus
kį p a t atlyginimų.
žada p a t v a r k y t i .
Sulig statistiko Sturgio, per
Šiandieninėj sesijoj bus ren
metus darbininko šeimynai bū kami Legijos viršaičiai Illi
tinai reikalinga turėti $2,500. nois departamentui.
Nite tik su tokia suma nebūtų
atjaučiamas nepriteklius, kokį
.šiandie keneia didžiuma dar
Ar jau turi tikietą j
bininku šeimvnu
"Draugo" pikniką RŪGS.
Nežinia, kaip teisėjas atsi
neš į tą statistiko Sturgio re (Sept.) 6 d. National Grove,
komendacijų. Tik tiek y r a ži Riverside, III.
noma, kad jei teisėjas-arbitras
palinktų prie tos rekomenda
UŽTRUKO 10 MINUTŲ; PA
cijos ir paskelbtų savo nuos
V O G T A AUTOMOBILIUS.
prendį pagal statistiko nuro
dymų, tuomet kitose, industri
M. J . Dempsey, 2742 No.
jose pakiltų krizis ir prasidė
ti) lenktyniavimai. Gi šitie y- Franciseo ave.^ pavažiavo ties
r a visuomet surišti su nedar num. 2453 North Mazert a ve.
Palikęs automobilių ten inėbu.
jo vidun.
Užtruko nedaugiau
dešim
MIESTAS NETURI PINIGŲ
ties minutų ir išėjęs laukan
-POLICIJOS PENSIJOMS.
nerado palikto automobiliaus.
Už kelių valandų jo auto
Policmonai veteranai negauna
mobilių a t r a d o policija. Buvo
čekių už Rugpjutf.
pamestas šalimais
Superior
gąA. ir Racine ave.
Tik vakar patirta, jog mie
Kasdien ir kasnaktis Chicasto ižde neturima pinigų mo
kėti pensijas policmonams ve goje p a v a g i a m a po keliolika
teranams. Tiems žmonėms pa automobilių. K a i - k a d a užva
p r a s t a i mokama čekiais k a s roma daugiau 20-ties automo
N
pirmoji diena kiekvieno mė bilių paroje.
I r retam atsitikime suranda
nesio. Rugsėjo 1 d. veteranai
Bet
kreipėsi į City Hali. Bet ne mos pavogtos mašinos.
d a r rečiau suimamas vienasg a u t a čekių.
Pensijų t a r y b a
paaiškina, kitas vagilius.
Stebėtinas d a i k t a s , k u r paj o g fonde esama pinigų. Bet
fte pinigai n e p a t v a r k y t i . T a m dedaimi pavogti automobiliai.
Matyt, y r a žmonių, darančių
ikslui nebuvę laiko.
S a k o m a , visgi artimiausio- puikius reikalus su pavogtais
mis dienomis tuo klausimu bus automobiliais. Be to, gerai pel
pilnai apsidirbta. I r veteranai no ir jų agentai — vagys.
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Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

/

I š TOWN OF LAKE.

Šv. Cecilijos Giesmininkų drau
gijos mėnesinis susirinkimai »DARBININKAMS. '
vyks penktadienyj, Rugsėjo 3 d.,
š. m., bažnytinėje svetainėje, 8:00
Visi A. R. K. Fed. Aps. sky /ai. vakare.
rių išrinkti * - D r a u g o " pikni Visi giesmininkai kviečiami skait
kui darbininkai malonėsite ne lingai susrinkti, nes turime aptarpavėluoti, t a i y r a atvažiuoti Iti daug svarbių reikalų, o ytmč
larbą užimti, taip, k a d g a l ė t # J ateinantį 10 metų sukaktuvių va
me viską patogiai laiku susi karą, kurs bus Rugsėjo VX>a J n š.
m., Schooi Hali svetainaj .
tvarkyti.
Valdyba.
Čia del aiškumo pakartoja
me skyriams paskirtus dar
Šiuo kviečiame visus L. V. Chi.
bus :
Aps.
choro narius* rėmėjus atsi
1) Aušros Vartų p a r a p . sk. lankyti \ choro susirinkimą penk
tadienyj, Rugsėjo 3 d . / š . m., į
prie baro ir .prie kaladės, i
Mark White Sąuaro parko svet,
2) Šv. J u r g i o p a r a p . skyr. 8 vai. vakarė.
prie Ice Cream.
Visi turi būtinai atšilau) y t i šm
3) Dievo Apveizdos p a r a p . su8irinkiman del to, kad bus kal
skyr. prie bilietų,
bama apie rengiamą koncertą, ku
4) Hv. Mykolo p a r a p . skyr. ris įvyks Spalio JO d., s. m., Ame
rican Bohemian 'svet. Via ir dau
prie rato.
giau svarbių reikalų, ku*; i ii tu
5) Pirmos Kuopos Moterų rime užbaigti.
Sąjungai virtuvė.
Po susirinkimo bis /aiižiami
6) Šv, Kryžiaus p a r a p . sk. nauji lietuviški žaidimai ir šo
"Monkey babies."
Valdyba.
kiai.
7) Šv. Antano p a r a p . (Cice
PRANEŠIMAS BRIGHTON
ro ) skyr, prie saldainių.
PARKIEČIAMS.
8) Nek. P r . Šv. P . M. p a r a p .

1
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" D R A U G O " PIKNIKO

skyr

prie Bowling Alley.

Visi, kurie esate " D r a u g o "
pikniko agitaciją varę, bilie
tus pardavinėję, taip-gi malo
nėsite nepamiršt atvežti ne
p a r d u o t u s bilietus daržan, nes
kalauja spartus darbas ir gera
tvarka.
Pageidauti i.a, kad visi savo
to reikalauja spartus d a r b a s ir
gera t v a r k a .

Rengimo Komisija.
I š DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

• »" " "

'

PRANEŠIMAI.

Penktadienio vakare, Rugsėjo
3 d., parapijos darže bus rodomi
indomus paveikslai iš mūsų tėvy
nės, Lietuvos. Juos rodys p. V.
Vaškas, ką tik atvažiavęs iš Lie
tuvos ir atsivežęs tuos paveikslus.
Paveikslai parodo Lietuve* ka
riuomenę, įvairius miestus ir mie
stelius, kaip jie išrodo po karo,
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Rengėjai.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.
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PIRMUTINIS "DRAUGO"
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National Grove

Dr-ja Dievo Apveizdos No. 1
laikys mėnesinį susirinkimą šeš
tadienyje, Rugsėjo 4 d., 7:30 vai.
vakare, Dievo Apveizdos parapi
jos svet. Visi nariai turite pribū
ti. Reikės tartis kas link rengia
mo* apvaikščiojimo 20 metų su
kaktuvių Dievo Apveizdos para
pijos ir apkalbėti daug kitų svar
bių reikalų
Valdyba:
F. BaceviČio, Pirm.,
A. Gurskis. Rast.

Rugpjūčio 16 d. persiskyrė
su šiuo pasauliu a. a. Alek
s a n d r a s Klimas, galima sa
kyti, vienas iŠ uoliausių dar
buotojų šitoj kolonijoj. Ma
tydamas, kaip žmonės baisiai
ištvirksta beskaitydami viso
kius socijalistų ir laisvama
nių šlamštus, velionis su di
džiausia energija platino ka
talikiškų spaudų t a r p e vietos
Lietuvių. K a i p d a u g darbaATSIŠAUKITE
vo. j i s praplatinime katalikiš
JONAS MATUZEVICIUS
kos spaudos, t a i p m mažiau tapo užmuštas Rugp. (Aug.) 28
darbštumo parodė ir A p a š t n \ d. 1920 m., ant Grand Ave ir
stės Maldos draugijoje, ku North Ave. Jį užmušė pasažieririos per visų savo gyvenimų nis truckas.
Nabašninkas buvo 45 metų am
toje parapijoje buvo nariu.
B ū d a m a s doru ir išmintingu žiaus. Paėjo iš Mohilevo Gubern.
su visais savo d r a u g a i s ir pa Ten paliko pačia ir 3 vaikus. Jo
žįstamais gyveno didžiausia gimines ir pažįstami prašom atsi
šaukti šiuo adresų:
me sutikime ir meilėje. UžNikodemas Januška,
tad ir į jo laidotuves, kurios
2612 Meade Ave., Chicago, 111.
buvo Rugpjūčio 19 d., susirin
ko, skaitlingas būrelis žmo
nių. Velionis n o r s labai troš
Ar Jau Pasiuntėt Čeveryko parvažiuoti į savo tėvynękus Savo Giminėms
Lietuvą, k u r senai jo laukė
Lietuvoj?
p a r g r y ž t a n t žmona i r 6 vai
Žiema artinasi, Jūsų gimi
kučiai, bet sunkios ligos sus
nės laukia, dabar laikas
paustas amžinu miegu užmigo
jiems nupirkti, o mes Jums
16 d. Rugpjūčio. Neteko j a m i išsiųsime. Pirkite pas- Lietu
pamatyti
laisva, nepriklau
vi, o gausite gera uiganėdisoma tėvynė, kurių t a i p kar
nima.
gaus prigulinčias jiems penVICTOR SHOE STORE
štai mylėjo.
Ties Maryland ave. ir 56
sija«.
4719 So. Ashland Ave.
L a i lengva būva j a m sveti
gat. Leonard Boltz neteko
Atdara kiekvieną vakarą iki 9
m a žemelė.
vai.
apart serėdos iki 6 vakare.
$11Ą kuomtt sutitiko su dviem
Neužmiršk atsilankyti į
nepažįstamais piktadariais.
"Draugo" pikniką per Labor Policmonas Anderson pašo*
Day RŪGS. (Sept.) 6 d. vė George B a r n a s ir Tony
MAGDE. "Ak, kaip man niešti gal
vą!
llbandiiau visokius mazgojimui,
National Grove, Riverside, Kaska, kuriedu pergreitai va
trinkimus, muilavimus — ir vitkaš tat
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
DL
žiavo automobiliu ir policmokanų... Man gėda net darosi!"
MARE. "Na, tat kam tau kęst be
no šaukiami nesustojo. Sako
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gramu, švelnus ir lysti.
O tai
SUAREŠTUOTAS PLĖtodil, kad ai vartoj* RUFFLES!"
ma, Barnas pašautas mirtinai.
Kas tai yra RUFFLES? Ar
ŠIKAS.
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF
Namų statymo
Chicagoje
FLES įyra tai paprasčiausis
Policijos rankosna netikėtai j vyriausias inspektorius McH.uplaukų ir odos sustiprintojis,
kuris pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
papuolė William Royls, vie-jgh praneša, kad šito mėnesio
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
nas iš kelių plėšikų, kurie va- pradžioje atsigaivinęs statydiRUFFLR8
k a r anksti
ryte terorizavo n imas namų
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos"
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pietine miesto dali.
i .
pleiskanas, o savaitės laike jįj jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
—,
S m a r k i a i apdegė , viršutinio
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. '
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik.
Nuo praeinančios M i s ; Ella geležinkelio konduktorius Liu65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
P r i b a n du automobiliniu plė- dberg, kuomet vienas vagbatsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money ord«r šiokhi adresu:
šiku atėmė $23.
nas buvo pradėjęs liepsnoti.
F. AD. RICHTER 6 CO., 31*430 Bro*dway,%New York
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Riverside, III.
Pradžia 9 vai. ryte
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Gros puikiausia muzika iš ryto
iki vakarui. Jaunimas galės šokti
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tiek kiek kurpes ir sveikata laikys
Sis "Draugo" Piknikas yra jo
pirmutinis ir šiu metų visu Piknikų, gal but, paskutinis, todėl rei
kėtų visiems koskaitlingiausia at
silankyti ir gerokai pasilinksmyti,
darant "sudiev" visiems P i k n i 
k a m s iki kitų metų.
Kviečia visus
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"Draugo'' Bendrove.
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